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“To imagine language without grammar is like imagining
 a man without a heart.” 

By Imamura Sachiko

หนังสือ “จับตาย! วายร้าย BASIC GRAMMAR” เล่มน้ี รวบรวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำ คัญ
และจำ เป็นสำ หรับการสอบทุกสนาม เน้นสูตรลัด กระชับ อ่านง่าย เข้าใจได้เพียงเสี้ยวนาที 

หนังสือเล่มน้ีเหมาะกับผู้อ่านทุกระดับ เนื้อหาครอบคลุมหลักไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐาน (Basic)                                                                                                                            
จนถึงระดับสูง (Advanced) ไล่ระดับความยากง่ายขึ้นไปแบบ Step by Step พร้อมยกตัวอย่างประโยค
และวธิกีารใช ้มีคำ แปลภาษาไทยทัง้คำ ศพัท ์วล ีและประโยค เพือ่ใหผู้อ้า่นรูส้กึเหมอืนมคีรผููส้อนหรอืตวิเตอร์
สว่นตวัทีพ่รอ้มใหค้ำ อธิบายอยูข่า้งกายตลอดเวลา เปรยีบเสมอืนคมัภรีส์ำ หรบัผูท้ีต่อ้งการพฒันาทกัษะภาษา
อังกฤษและนำ ไปใช้ในชีวิตประจำ วันได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

นอกจากเนื้อหาและคำ อธิบายที่แบ่งออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนแล้ว หนังสือเล่มน้ียังมีแบบฝึกหัด           
และข้อสอบวัดความรู้ในแต่ละเรื่องไว้ให้ผู้อ่านได้ลองฝึกทำ เพื่อให้เกิดความชำ นาญกันอย่างจุใจ ท้ายเล่ม
ประกอบด้วยแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้รวบยอดของผู้อ่าน พร้อมเฉลยและคำ อธิบาย ไม่เพียงเนื้อหาที่
ครอบคลุมการสอบทุกสนามสอบ อาทิ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS (Thai University Central 
Admission System), TOEFL, TOEIC, SAT, TU-GET, CU-TEP หนังสือเล่มน้ียังครอบคลุมถึงการ
สอบชิงทุนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ การสอบเพื่อเป็นพนักงานข้าราชการ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ  เช่น                 
การสอบ ก.พ. การสอบครูผู้ช่วย หรือแม้แต่การสอบเตรียมทหารในส่วนของสำ นักงานตำ รวจแห่งชาติ 
กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เรียกได้ว่า “เล่มเดียวเอาอยู่ทุกสนามสอบ” 

ครูและทีมงานซีเอ็ดยูเคชั่นขอเป็นกำ ลังใจให้กับทุกคน ถ้าเราไม่คิดจะมีก้าวแรกแล้วเราจะมีก้าว                   
ต่อไปเพื่อเดินไปถึงเส้นชัยได้อย่างไร วันน้ีทุกคนตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วว่า เราจะก้าวต่อไป เราต้องเก่ง                
ภาษาอังกฤษให้ได้ ดังนั้น อย่าทิ้งความคิดน้ี ให้เป็นเพียงแค่ความฝันหรือความหวังลม ๆ  แล้ง ๆ  ที่ ไม่มีวัน
เป็นไปได้ จงกล้าที่จะทำ  มุ่งมั่น ตั้งใจและพยายามก้าวไปสู่เส้นชัยนั้นให้ได้ จงเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็น
ความจริง “Without goals, and plans to reach them, you are like a ship that has set sail 
with no destination.” ขอให้ทุกคนโชคดีและประสบความสำ เร็จ สมหวังทุกประการ 

     อาจารย์ทีวี  จูเนียร์
     (อาจารย์สุรชัย รอดงาม)
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คำ นำ ผู้เขียน



อาจารย์ สุรชัย (ทีวี) รอดงาม
Mr. Surachai (TeeVee) Rodngam

 นักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Candidate) ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Exam) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
นานาชาติ) (English Language Teaching: ELT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานด้านวิชาการ
• ครผููส้อน ตวิเตอร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาญีปุ่น่ ระดบัมธัยมศกึษาและอดุมศกึษาทัว่ประเทศ
• ครูแลกเปลี่ยน ทุนโรตารี ภาค 3350 ณ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ครูแลกเปลี่ยน ทุนสำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการไทย ณ ประเทศ

ญี่ปุ่น
• นักเรียนทุน สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ เสนอผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอน ณ

ประเทศญี่ปุ่น
• ครูแลกเปลี่ยนทุน OPEC กระทรวงศึกษาธิการ ณ ประเทศญี่ปุ่น
• บุคลากรทุนนำ เสนองานวิจัยด้านการเรียนการสอน ณ ประเทศสเปน
• ผู้ดูแลเยาวชนไทย เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ทั้งในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลี ใต้                                  
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศรัสเซีย ประเทศอิตาลี ฯลฯ

• อาจารย์พิเศษโครงการสอนสองภาษา (Bilingual Program), English Program (EP) และ
Japanese and English Program

• วิทยากรพิเศษ สพฐ. ลพบุรี เขต ๑ หัวข้อ “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำ หรับครูผู้สอนภาษา
อังกฤษช่วงชั้นที่ ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔”

• อาจารยร์บัเชิญสอนวิชาภาษาองักฤษ เตรยีมสอบเขา้โรงเรยีนเตรยีมทหาร โรงเรยีนนายรอ้ยตำ รวจ
โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ โรงเรยีนชา่งฝีมือทหาร โรงเรยีนจ่าอากาศ สถาบันการบนิพลเรอืน
วิทยาลัยพยาบาลฯ โครงการเตรียมความพร้อมวิชาการทหาร และ โครงการ สอวน. ( โอลิมปิก)

• วิทยากร อาจารย์พิเศษฝึกอบรมและติววิชาภาษาอังกฤษ O-Net, A-Net, SMART I, TU-GET,
CU-TEP, GAT / PAT, TOEIC และ TOEFL ใหแ้กน่กัเรยีนมัธยมศกึษาตอนต้น นกัเรยีนมัธยมศกึษา
ตอนปลาย และโรงเรียนอาชีวะทั่วประเทศ



• อาจารย์พิเศษ หัวข้อ “Fun with English” ให้แก่นิสิตและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ทั่วประเทศ

• ทุนโรตารี ด้านการสอน English as a Second Language Teaching ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Forest Hills Central High School, USA
Forest Hills Northern High School, USA
Collins Elementary School, USA
Northern Trails School, USA
Northern Hills Middle School, USA

• รางวัลครูดีเด่น กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาระดับประเทศ
• รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำ ปี 2557 จากคุรุสภา
• นักเขียนหนังสือ เช่น จับตาย! วายร้าย GAT, จับตาย! วายร้าย O-NET 6

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ กัด (มหาชน)
• วิทยากรรับเชิญ ติว GAT & O-NET + 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

ค่ายติวแพทย์ ODOD&CPIRD จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนขุนรามวิทยา จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนตันติวัฒน์ จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลฯ
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเช ียงใหม่
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนพระบางวิทยา จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนยางรากวิทยา จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
โรงเรียนลำ สนธิวิทยา จังหวัดลพบุรี



 โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี
 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
 โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำ เพ็ญ กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 
 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
 โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดสมุทรปราการ
 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
 โรงเรียนมัธยมทั่วจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ โรงเรียนอาเวมารีอา โรงเรียนฮั่วเฉียวกงฮัก โรงเรียน

เดชอุดม โรงเรียนปทุมพิทยาคม โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาฯ  
(ณ โรงแรม สุนีย์ แกรนด์ โฮเทล)

 โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุดรธานี 
 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จังหวัดเช ียงใหม่
 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปราจีนบุรี
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเช ียงใหม่
 งานติว “SE-ED ติวเข้ม...แรงเต็มร้อย ! 2559” สนามกรุงเทพฯ, สนามชลบุรี 
 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
 งานติว “SE-ED ติวเข้ม GAT ไทย GAT ภาษาอังกฤษ พิชิต TCAS 2560” สนามกรุงเทพฯ,  

สนามอุบลฯ
 และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย



พระเจ้า ! ท�าไมข้อสอบมันยากอย่างนี้ เห็นแล้วน�้าตาจะไหล จริง ๆ  แล้ว Grammar ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่
คิด เพราะมันมีเคล็ดลับ ! ว่าแต่เคล็ดลับที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะ มาดูกันเลย รับรองว่าเด็ด !
 1. LOOK and READ
 อันดับแรก เด็ก ๆ  ต้องอ่านข้อความในประโยคและมองให้ออกว่า ประโยคนั้นเป็นประโยคความเดียว 

(Simple Sentence) ความรวม (Compound Sentence) ความซ้อน (Complex Sentence) 
หรือความผสม (Compound-complex Sentence) เพราะประโยคไม่ได้ขึ้นต้นด้วยประธานและ
ตามด้วยกริยาเสมอไป จากนั้นก็ดูว่าโจทย์และตัวเลือกต้องการวัดความรู้เรื่องอะไรจากเรา 

 2. SEEK and SEARCH
 เมื่อรู้แล้วว่า ข้อสอบก�าลังวัดความรู้เราเร่ืองอะไร ขั้นตอนต่อมาคือดูว่า ประธานในประโยคนั้นเป็น

ประธานเอกพจน์ หรือประธานพหูพจน์ ถ้าเราหาประธานไม่เจอ แสดงว่าข้อสอบข้อนี้ขาดประธานหลัก
ของประโยค ซึ่งส่วนใหญ่มักพบในข้อสอบ Cloze Test หรือ Sentence Completion นอกจาก
เรื่องประธานของประโยคแล้ว เด็ก ๆ  อย่าลืมอ่านเรื่องอื่น ๆ  เพิ่มเติมด้วย เช่น Relative Pronoun, 
Prepositional Phrase, Adverbial Phrase และ Appositive เพราะส่วนขยายเหล่านี้อาจท�าให้
เราสับสนว่า นามตัวไหนท�าหน้าที่เป็นประธานหลักของประโยคกันแน่

 3. MATCH and MERGE
 เมื่อหาประธานหลักของประโยคได้แล้ว หน้าที่ต่อไปก็คือ หากริยาแท้ของประโยค เพื่อน�าประธานและ

กริยามาจับคู่กันตามหลัก Subject and Verb Agreement อีกเรื่องที่ต้องจับตาดูให้ดีคือเรื่องกริยา
ไม่แท้ (Non-finite Verb) ที่อาจเป็นตัวลวงท�าให้เราเข้าใจหรือตีความประโยคผิด 

 4. ANALYZE and ASSESS
 เมื่อประธานและกริยาของประโยคสอดคล้องกันแล้ว เด็ก ๆ ก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่า ประโยคดังกล่าว

ประธานเป็นผูก้ระท�า (Active Voice) หรอืเป็นผู้ถกูกระท�า (Passive Voice) และตรวจสอบ Tenses 
ให้ดีด้วยว่า ประโยคนั้นก�าลังเกิดขึ้นในอดีต บอกความถี่ของการกระท�า ก�าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือ
ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

อย่าเพิง่ท้อกนันะจ๊ะเดก็ ๆ  ท่องไว้ว่า “ความพยายามอยูท่ีไ่หน ความส�าเร็จอยูท่ีน่ัน่” ถ้ามีเร่ืองไหนทีย่งัไม่เข้าใจ 
กพ็ลกิหน้าถดัไปได้เลย เพราะทกุหน้าในหนงัสอืเล่มนี ้ครูและทมีงานได้เขียนค�าอธิบาย ยกตวัอย่าง และเคล็ดลับ                                                                                                              
ข้อควรจ�าชนิดละเอียดยิบ การันตีได้เลยว่าหนังสือ “จับตาย ! วายร้าย Basic Grammar” เล่มนี้ เป๊ะเว่อร์ ! 

 อาจารย์ทีวี จูเน�ยร์

เคล็ดไม่ลับ จับตาย ! วายร้าย Basic Grammar
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 “a” และ “an” เป็นคำ นำ หน้านามที่ ใช้กับนามนับได้เอกพจน์ ใช้เมื่อกล่าวถึงนามที่ ไม่เฉพาะเจาะจง

  “a” ใช้นำ หน้านามที่อ่านออกเสียงเป็น “เสียงพยัญชนะ”  

• a computer (คอมพิวเตอร์) • a dictionary (พจนานุกรม)

• a government (รัฐบาล) • a university (มหาวิทยาลัย)

• a eulogy (คำ สรรเสริญ) • a hero (พระเอก)

  “an” ใช้นำ หน้านามที่อ่านออกเสียงเป็น “เสียงสระ”  

 • an animal (สัตว์) • an elevator (ลิฟต์) • an island (เกาะ)

 • an hour (ชั่วโมง)  • an ostrich (นกกระจอกเทศ) • an umbrella (ร่ม)

  หากหนา้นามมสีว่นขยายให้ ใช ้“a” หรอื “an” ตามสว่นขยายทีอ่ยูห่นา้สดุ เชน่ an old lady (หญิงชรา), 

a one-way street (ถนนที่เดินรถทางเดียว)

  ห้ามใช้ “a” หรือ “an” นำ หน้านามนับไม่ได ้

  • water (น้ำ ) • money (เงิน) • gas (แก๊ส)

 • information (ข้อมูล) • furniture (เครื่องเรือน) • luggage (กระเป๋าเดินทาง) 

 • machinery (เครื่องจักร) • knowledge (ความรู้) • baggage (กระเปา๋เดนิทาง)

 • courage (ความกล้าหาญ) • scenery (ทิวทัศน์) • homework (การบ้าน)  

 • equipment (อุปกรณ์) • jewelry (เครื่องประดับ) • thunder (ฟ้าร้อง)

  ห้ามใช้ “a” หรือ “an” นำ หน้า Irregular Noun ที่อยู่ ในรูปพหูพจน์ 

 • women (ผู้หญิง) • men (ผู้ชาย) • children (เด็กๆ)

 • people (ประชาชน) • curricula (หลักสูตร) • criteria (หลักเกณฑ์) 

 • cacti (ต้นกระบองเพชร) • alumni (ศิษย์เก่า) • fungi (เชื้อรา)

 • bacteria (แบคทีเรีย) • phenomena (ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ)

RULE 1
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 1.  occupation

 2.  university

 3.  escalator

 4.  curricula

 5.  obstacle

 6.  mechanic 

 7.  insomniac

 8.  information

 9.  sportsmen

10.  utensil 

11.  baggage

12.  mice

13.  gasoline

14.  furniture

15.  environment

16.  phenomena

17.  honesty

18.  knowledge

19.  abbreviation

20.  cacti

21.  alumni

22.  machinery

23.  hologram

24.  acupuncturist 

25.  stethoscope 

26.  children

27.  hour

28.  luggage

29.  calculator

30.  headphone

31.  continent  

32.  money

33.  fungi

34.  uniform

35.  salesman

36.  rectangle 

37.  adolescent 

38.  eulogy

39.  people

40.  heir

Direction: Fill in “a”, “an” or “.”

Brain Booster 1
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 1.  honest politician 

 2.  European country 

 3.   marvelous performance 

 4.  innovative product

 5.  extremely hot day

 6.  important issue

 7.  honor student

 8.  unique characteristic

 9.  cruel criminal

10.  unexpected error

11.  euphoric person

12.  ancient temple

13.  vital diagnosis 

14.  useful innovation

15.  absolutely bad idea

16.  careless chauffeur

17.  anonymous website

18.  historical monument

19.  rush hour

20.  flight attendant 

Brain Booster 2

Direction: Complete the following noun phrases with “a” or “an”. 
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Brain Booster 3

Direction: Complete the following sentences with “a” or “an”.

1.  Being  eight-time lottery winner is such  incredible experience 

in my life. 

2. NASA scientist sees  asteroid through the eyes of  robot. 

3. What is the difference between  crocodile and  alligator? 

4.  explosion in Ratchaprasong, Bangkok was  appalling event.

5.  One of the happiest moments of  teacher’s life is to see his young boy 

and girl successfully become  university student and  honorable 

citizen.  

6.   friend is someone who helps you overcome yourself and someone who is 

 ally in your endeavor to become more than you are.

7.   important way to foster  environment where knowledge is shared 

is to make sure the necessary resources are available.

8.  We normally use  elevator or  escalator when we go shopping 

in  department store.
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 “the” เป็นคำ นำ หน้านามที่ ใช้กับนามนับได้และนับไม่ได้ ทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์ ใช้เมื่อกล่าวถึง

นามที่เฉพาะเจาะจงหรือสิ่งที่ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจตรงกันอยู่แล้ว 

   ใช้ “the” เมื่อกล่าวถึง...

 • นามที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก เช่น the Sun, the moon, the world

 •  ชือ่ทางภมูศิาสตร ์มหาสมทุร ประเทศบางประเทศทีเ่ตมิ -s ทะเล แมน่้ำ  ทะเลทราย ปา่ไม ้เทอืกเขา 

หมู่เกาะ ทิศ ภูมิภาคของประเทศ เช่น the Equator, the Pacific Ocean, the United States, 

the Philippines, the Dead Sea, the Chaopraya River, the Sahara Desert, the Amazon 

Forest, the Rockies, the Bahamas, the North, the West

 •  เลขลำ ดับที่ คำ บอกเวลา สำ นวนการบอกเวลาและการบอกขั้นตอน เช่น the first, the fifth,                  

the tenth, the past, the future, in the morning, in the afternoon, in the evening, 

at the beginning, in the middle, in the end

 •  คุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น the easiest way, the most beautiful lady และใน

โครงสร้าง ยิ่ง...ยิ่ง... เช่น The more I try, the less it works. หรือ The bigger our car 

is, the more comfortable we sit.

 •  ชื่อบริษัท องค์กร หนังสือพิมพ์ นามสกุลครอบครัว เช่น the Coca-Cola Company, the 

United Nations Children’s Fund, the New York Times, the Nations, the Jacksons, 

the Whites 

 •  กลุ่มคน โดยวางไว้หน้าคุณศัพท์แทนการใช้นามพหูพจน์ เช่น  the rich, the poor, the blind, 

the deaf, the disabled, the young, the jobless, the Chinese, the Spanish

 •  นามที่มีบุพบทวลีหรืออนุประโยคขยายอยู่ด้านหลัง เช่น the girl with eye-glasses, the book 

on the shelf, the car that you drive, the topic which we mentioned 

RULE 2
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 •  นามที่ผู้พูดและผู้ฟังรู้จักและทราบว่าหมายถึงอะไรหรือสิ่งใด นามที่กล่าวซ้ำ ครั้งที่สองเป็นต้นไป                                                                                     

เช่น Kim, where is the dog? (คิม สุนัขตัวนั้นอยู่ที่ ไหน), The dog is running in the                      

garden. (สุนัขตัวนั้นกำ ลังวิ่งอยู่ในสวน) , I bought a new camera and now the camera 

is missing. (ฉันซื้อกล้องใหม่มา และตอนน้ีกล้องตัวนั้นก็หายไปแล้ว) หรือ I saw a man at 

the bus station. The man is quite tall and handsome. (ฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ท่ารถ                 

ประจำ ทาง ผู้ชายคนนั้นค่อนข้างสูงและหล่อดีทีเดียว) 

   ไม่ ใช้ “The” เมื่อกล่าวถึง...

 •  ชื่อคน เมือง จังหวัด รัฐ ประเทศ กีฬา วิชา ภาษา โรคภัยไข้เจ็บ ดาวเคราะห์ ทวีป เช่น Surachai, 

London, Bangkok, California, Germany, basketball, physics, Spanish, mumps, Mars, 

Antarctica, Asia, Australia, Europe 

 •  ยศตำ แหน่งที่มีช ื่อต่อท้าย ชื่อสถาบันการศึกษาบางแห่ง สายการบิน สนามบิน และถนน เช่น                    

General Prayuth, Chulalongkorn University, Suankularb Wittayalai School, Thai 

Airways, Narita International Airport, Silom Road 

 •  ชื่อวันในสัปดาห์ วันสำ คัญ เดือน ฤดูกาล มื้ออาหาร เช่น Monday, Makha Bucha Day,  

Valentine’s Day, January, Winter, breakfast

 •  อาการนามทัว่ไป ไมม่กีารชีเ้ฉพาะเจาะจง เชน่ honesty, happiness, bravery, freedom, slavery

 • นามนับไม่ได้ที่ ไม่ช ี้เฉพาะ เช่น money, milk, gas, silver, gold, water, alcohol

 • ยานพาหนะที่วางไว้หลังบุพบท by เช่น by bus, by train, by plane, by Taxi

 •  สถานที่ที่ ใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น go to school (ไปเรียน, ไปสอน) go to church          

(ไปสวดมนต์) รวมถึง hospital, prison, jail, university และ at home
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 1.  eleventh floor

 2.  October

 3.  Don Mueang Airport

 4.  United States of America

 5.   Indian Ocean 

 6.   Bangkok Airways

 7.  best tourist attraction 

 8.  Thursday

 9.  Sukhumvit 

 10.  Andes

 11.  moon

 12.  lunch

 13.  mathematics 

 14.  Valentine’s Day

 15.  volleyball

 16.  Assumption College 

 17.  mumps

 18.  United Kingdom

 19.  Alps

 20.  first time

 21.  Los Angeles 

 22.  Atlantic

 23.  Philippines 

 24.  United Arab Emirates 

 25.  Caribbean Sea

 26.  Canada

 27.  Rockies

 28.  Mars

 29.  Netherlands

 30.  richest man

Brain Booster 4

Direction: Fill in “the” or “”. 
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 1. The passengers will have  breakfast and hot drinks on board.

 1) a 2) an

 3) the 4) 

 2. There is  invitation card on your table.

 1) a 2) an

 3) the 4) 

 3. This place is one of  most popular tourist attractions in Lao.

 1) a 2) an

 3) the 4) 

 4.  Caribbean Airlines is the state-owned airline of  Trinidad and Tobago and 

was incorporated in September 2006.

 1) a 2) an

 3) the 4) 

 5.   White House is the official residence and principal workplace of the   

President of the United States located in  Washington, D.C.

 1) The,  2) The, the

 3) A, a 4) , the

 6.   California has become  first state to pass landmark legislation 

that bans the captivity and breeding of Orcas.

 1) A, the 2) The, the

 3) , a 4) , the

Brain Booster 5

Direction: Choose the correct answer.
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 7.  The Dead Sea is a salt lake bordered by Jordan to  east and Israel and 

Palestine to  west.

 1) the, the 2) an, the

 3) an, a 4) , 

8.  His Majesty King Bhumibol Adulyadej was born at Mount Auburn Hospital in  

Cambridge, Massachusetts in  United States of America.

 1) a, a 2) , the

 3) the,  4) the, the

9.    Sahara is the largest hot desert and the third largest desert in  

world after Antarctica and the Arctic.

 1) , the 2) A, the

 3) The, the 4) ,  

10.  The Statue of Liberty is  colossal neoclassical sculpture on Liberty Island 

in New York Harbor in  New York City.

 1) a, a 2) a, 

 3) the,  4) the, the
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1.   1) The Great Wall of China is 2) the world’s longest wall and 3) biggest ancient                  

Architecture 4) which has a stunning array of 5) a scenery from the beaches of 

Qinhuangdao.

2.  When it is 1) time for 2) surgery to begin, you will be taken to 3) a operating room 

either by walking with 4) a nurse or by being wheeled on 5) a stretcher.

3.   With 1) its “Future of Retail” study, Motorola Solutions has studied 2) the latest 

trends in retail and determined that 3) an unique shopping experience is becoming                           

4) a significant factor of 5) success for retailers.

4.  1) The Eiffel Tower is 2) a wrought iron lattice tower on 3) the Champ de Mars in 

Paris, France, which is named after 4) the engineer Gustave Eiffel, whose company 

designed and built 5) a tower.

5.  1) Bangkok’s International Fashion Week (BIFW2017) has grown considerably since 

its 2007 inception and now attracts 2) a fashion lovers and top designers from 

all over 3) the region and beyond, who come to 4) Bangkok to showcase their  

5) collections and see what’s chic nowadays.

Brain Booster 6

Direction: Choose the underlined part that is grammatically wrong.



20  จับตาย ! วายร้าย  BASIC GRAMMAR

 ประธานกับกริยาในประโยคต้องสอดคล้องกันตามหลัก Subject & Verb Agreement เช่น ใน

โครงสร้างประโยค Present Simple Tense หากประธานของประโยคเป็นนามเอกพจน์ (Singular) หรือ

สรรพนาม (Pronoun) He, She และ It กริยาที่ผันตามประธานต้องเติม -s หรือ -es และหากประธาน

ของประโยคเป็นนามพหูพจน์ (Plural) หรือสรรพนาม I, You, We, และ They กริยาที่ตามมาไม่ต้อง           

ผันรูป 

 • The teacher checks each student’s name before class. 

  คุณครูขานชื่อนักเรียนแต่ล่ะคนก่อนเรียน

   ประธานเอกพจน์ กริยา “โปรด” เติม “-s”

 • Lisa always brushes her teeth before going to bed.

  ลิซ่าแปรงฟันก่อนเข้านอนเป็นประจำ 

   ประธานเอกพจน์ กริยา “โปรด” เติม “-s”

 • Many students read their books before the exam. 

  นักเรียนจำ นวนมากอ่านหนังสือก่อนสอบ

   ประธานพหูพจน์ กริยา “งด” เติม “-s”

 • John and Roger often go to the library.

  จอห์นและโรเจอร์ไปห้องสมุดอยู่บ่อย ๆ  

   ประธานพหูพจน์ กริยา “งด” เติม “-s”

RULE 3
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 1. My parents sometimes 1) work 2) works on weekends.

 2. Susan 1) enjoy 2) enjoys talking with her new friend in the school cafeteria.

 3. A lot of guests normally 1) ask 2) asks if they can take some photos here.

 4. The noise outside 1) annoy 2) annoys everyone reading in the library.

 5. According to the article, women 1) live 2) lives longer than men.

 6. Computers 1) become 2) becomes very necessary for every organization.

 7. This book really 1) help 2) helps us understand English grammatical features. 

 8. Reptiles and mammals happily 1) inhabit 2) inhabits the Amazon rainforest.

 9. You and I often 1) plan 2) plans to visit Japan during cherry blossom season.

10. Our language class normally 1) start 2) starts at 9 o’clock every day.

11. The moon normally 1) shine 2) shines when the sky goes darker.

12. The patients 1) feel 2) feels relaxed when the doctor smiles and talks gently. 

13. Jessica always 1) take 2) takes good care of her sick grandmother.

14. Thousands of people 1) get 2) gets angry at the government’s new policy. 

15. I can’t sleep well because my neighbor’s dog 1) bark 2) barks every night.

16. Happiness 1) mean 2) means a good feeling when your life is good.

17. Many accidents 1) occur 2) occurs during Songkran Festival. 

18. I’m so happy when my beloved daughter 1) smile 2) smiles openly.

19. So many teenagers 1) lack 2) lacks knowledge regarding effective birth control. 

20. The term UFO 1) refer 2) refers to a suspected alien spacecraft flying in the sky.

Brain Booster 7

Direction: Choose the best answer to complete the sentence.
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 นามที่ทำ หน้าที่เป็นประธานของประโยค หากมีคำ เชื่อม “and” โดยทั่วไปจะทำ หน้าที่เป็นประธาน

พหูพจน์ 

 • Jim and his parents are in Japan now. 

  จิมและพ่อแม่ของเขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ขณะน้ี 

 • The students and their teacher discuss each grammatical rule carefully. 

  นักเรียนและคุณครูถกกันเรื่องกฎไวยากรณ์แต่ละข้ออย่างละเอียดรอบคอบ 

 • The manager and the secretary try to finish their work before 17.00. 

  ผู้จัดการและเลขาพยายามทำ งานให้เสร็จก่อน 17 นาฬิกา

  นามที่บอกอาชีพเชื่อมด้วย “and” แต่ ใช้คำ นำ หน้านามตัวแรกตัวเดียว ให้ถือเป็นประธานเอกพจน์ 

 • The school director and manager plans to visit Italy next week.

  ผู้อำ นวยการและผู้จัดการโรงเรียนวางแผนจะไปเยือนประเทศอิตาลีสัปดาห์หน้า 

   ประธานคนเดียวแต่มีสองอาชีพ ถือเป็นประธานเอกพจน์ 

 • The school director and the manager plan to visit Italy next week.

  ผู้อำ นวยการโรงเรียนและผู้จัดการโรงเรียนวางแผนจะไปเยือนประเทศอิตาลีสัปดาห์หน้า 

   ประธานสองคน คนละอาชีพ โดยมีคำ นำ หน้านามทั้งสองคำ  ถือเป็นประธานพหูพจน์ 

RULE 4
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  ชือ่เฉพาะอยา่งหนงัสอื ภาพยนตร ์อาหารหรือเครือ่งดืม่ทีร่ับประทานดว้ยกนั ถอืเปน็ประธานเอกพจน์ 

 • Pride and Prejudice is a famous book written by Jane Austen.

  หนังสือ Pride and Prejudice เป็นหนังสือที่ โด่งดังเขียนโดยเจน ออสเตน 

 • Whisky and soda is a popular beverage among his friends. 

  วิสกี้ผสมโซดาเป็นเครื่องดื่มที่นิยมในกลุ่มเพื่อนของเขา 

 • Bread and butter gives us some energy before working. 

  ขนมปังทาเนยให้พลังงานแก่พวกเราก่อนทำ งาน 

“Better late than never, but never late is better.” – Drake 
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 ประธานมากกว่าหนึ่งตัวที่เช ื่อมด้วย as well as, together with, besides, like, unlike,  

accompanied by, along with, including, excluding, in company with, plus, except, no less 

than หรือ in addition to ให้ผันกริยาตามพจน์ของประธานที่อยู่ข้างหน้าตัวเช ื่อมเหล่านั้น 

 • Every machine including all gadgets was kept in that spacious room. 

  เครื่องจักรทุกชิ้นรวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดถูกเก็บไว้ในห้องที่กว้างขวางนั้น 

 • Nathan, like his sons, sings Karaoke really well.

  นาธานก็เหมือนกับพวกลูกชายของเขา ร้องคาราโอเกะได้ดจีริง ๆ  

 • The teachers together with their students have to be in the hall before 1 P.M.

  คณาจารย์พร้อมด้วยเหล่านักเรียนต้องอยู่ในห้องประชุมก่อนบ่ายโมง

  บางครัง้สังเกตประธานหลกัของประโยคไดจ้ากเครือ่งหมาย comma ซึง่ประธานทีแ่ทจ้รงิของประโยค

มักอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายนั้น ๆ

 • The singers, along with all musicians, incredibly perform on the stage.

  เหล่านักร้องพร้อมด้วยนักดนตรีทุกท่านแสดงบนเวทีได้อย่างน่าทึ่ง 

 • Natalie, accompanied by her boyfriend, donates some money to charity. 

  นาตาลีและแฟนของเธอบริจาคเงินบางส่วนให้การกุศล 

 • Mike, except his classmates, is punished by the principal.

  ยกเว้นเพื่อนร่วมห้อง ไมค์ถูกลงโทษโดยอาจารย์ใหญ่

  ยกเว้นประโยคที่นำ ส่วนขยายมาขึ้นต้นประโยค ประธานหลักจะอยู่หลัง comma

 • Unlike his sisters, Jake has blue eyes.

  = Jake, unlike his sisters, has blue eyes.

  ไม่เหมือนกับพวกพี่สาว เจคมีดวงตาสีฟ้า

RULE 5
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 ประธานมากกว่าหนึ่งตัวที่เช ื่อมด้วย either… or..., neither… nor…, or, nor, และ not only…                  

but also… กริยาต้องผันตามพจน์ของประธานตัวหลัง 

 • Either the president or the managers tell us a lie.

  ไม่ท่านประธานก็พวกผู้จัดการที่ โกหกพวกเรา

  • Neither Jim nor his friends are invited for tonight’s party.

  ทั้งจิมและเพื่อน ๆ  ของเขาไม่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานเลี้ยงในค่ำ คืนน้ี 

 • Not only your mother but also my father has received the award.

  ไม่ใช่เพียงแค่คุณแม่ของเธอ หากรวมถึงคุณพ่อของฉันด้วยที่ ได้รับรางวัล

 

  หากประธานทั้งสองตัวเชื่อมด้วย both… and… ให้ถือเป็นประธานพหูพจน์

 • Both iPhone and iPad are manufactured overseas. 

  ทั้งไอโฟนและไอแพดถูกผลิตในต่างประเทศ 

 • Both Jennifer and Timothy get a scholarship.

  ทั้งเจนนิเฟอร์และทโีมธีได้รับทุนการศึกษาทั้งคู่

RULE 6
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 1. Michael as well as his classmates 1) attend 2) attends every class on time.

 2. Either the doctor or the nurses 1) give 2) gives suggestions to the patients. 

 3. That teenager except their friends 1) make 2) makes a serious mistake. 

 4. Bread and butter 1) has 2) have become my breakfast since I worked here.

 5. Joe’s wife together with her relatives 1) refuse 2) refuses to eat beef.

 6. Acer and Lenovo 1) is 2) are considered the leading companies about computers. 

 7. The prisoner as well as the police 1) arrive 2) arrives at the court punctually. 

 8. Neither the professor nor his assistants 1) was 2) were able to solve the problem. 

 9. Beauty and the Beast 1) become 2) becomes a popular movie among kids.

10. Not only Tony but also his parents 1) go 2) goes to the concert tonight.

11. The camera including its gadgets 1) is 2) are being cleaned by the photographer. 

12. Like eels, snakes 1) has 2) have no legs, but they can move so quickly. 

13. The director and the president 1) offer 2) offers a great position to me.

14. Neither the students nor their teacher 1) come 2) comes to school today.

15. The commander along with the soldiers 1) protect 2) protects our borders. 

16. James, unlike his brothers, 1) like 2) likes smoking and drinking whiskey.

17. Telephones, in addition to a wristwatch, 1) is 2) are not allowed during the test.

18. Both computers and printers 1) need 2) needs checking and repairing.

19. The singer, accompanied by his dancers, 1) perform 2) performs a great show.

20. The secretary and accountant 1) inform 2) informs every staff about this year’s bonus. 

Brain Booster 8

Direction: Choose the best answer to complete the sentence.



จับตาย ! วายร้าย  BASIC GRAMMAR  27 

1.  Both Thailand 1) and the Philippines normally 2) discusses cooperation in the fields 

of 3) mutual interests, 4) such as trade and investment, tourism, agriculture, energy, 

education, and 5) technical cooperation.

2.  Mice as well as spiders 1) hates peppermint oil, 2) so you 3) may put some in a squirt 

bottle 4) with water or 5) spray your garage and all door frames.

3.  1) Neither my daughter nor my son 2) are fond of washing dishes, but you can ask 

3) both of them to 4) either clean the floor or 5) wash the car. 

4.  The 1) basic cause of modern war as well as violence 2) are the international  

rivalries inseparable from 3) capitalism and the capitalist 4) class’s domination of                    

5) the world’s resources.

5.  Japan, 1) is along with the European Union and 2) other Members, 3) has advocated 

adoption of the comprehensive approach 4) as the negotiating guideline of  

5) a new round of multilateral trade negotiations.

6.  When 1) visiting our 5-star restaurant, the guests of honor 2) can sample not only 

Thai food, 3) and also cuisine from 4) around the world and even 5) western style 

cafes.

Brain Booster 9

Direction: Choose the underlined part that is grammatically wrong.
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 สรรพนามที่ ไม่ช ี้เฉพาะเจาะจง (Indefinite Pronouns) ที่ ใช้แทนนามทั่ว ๆ  ไป โดยไม่ระบุชัดเจนว่า

เป็นใครหรือสิ่งใดดังต่อไปน้ี ถือเป็นประธานเอกพจน์ 

 everyone everybody everything everywhere

 someone somebody something somewhere

 anyone anybody anything anywhere

 no one nobody nothing nowhere

 each either neither every

 one little  many a anytime 

 

 • Everything at the party looks so perfect. 

  ทุกอย่างที่งานเลี้ยงดูสมบูรณ์แบบมาก

 • No one avoids death.  

  ไม่มี ใครหลีกเลี่ยงความตายได้

 • Someone is yelling for help now. 

  ใครบางคนกำ ลังตะโกนขอความช่วยเหลืออยู่ในตอนน้ี

 • Many a boy and girl has made the same mistakes. 

  เด็กชายและเด็กหญิงจำ นวนมากทำ พลาดคล้าย ๆ  กัน 

RULE 7
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  each of, either of, neither of, หรือ one of แม้จะตามด้วยนามพหูพจน์ แต่ก็ถือว่าเป็นประธาน

เอกพจน์ 

 • Each of the teachers comes to school before eight.

  คุณครูแต่ละท่านมาโรงเรียนก่อนแปดโมง

 • Neither of my parents speaks French fluently.

  พ่อและแม่ของฉันไม่มี ใครพูดภาษาฝรั่งเศสได้อย่างคล่องแคล่ว 

 • One of the tourists is missing during the trip.

  นักท่องเที่ยวคนหนึ่งหายไประหว่างการเดินทาง

  ในกรณีที่ประธานของประโยคถูกเชื่อมด้วย and แต่หน้าประธานมีคำ ว่า each, every หรือ many 

a ถือว่าประธานตัวนั้นเป็นเอกพจน์ 

 • Each dog and cat has been safely encaged under the trees.

  สุนัขและแมวแต่ละตัวถูกจับใส่กรงไว้อย่างปลอดภัยใต้ต้นไม้ 

 • Every man, woman and child is asked to stay calmly in the house tonight.

  บุรุษ สตรี และเด็กถูกขอร้องให้อยู่ในบ้านอย่างสงบในคืนน้ี
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 สรรพนามที่ ไมช่ ีเ้ฉพาะเจาะจง (Indefinite Pronouns) หากใช้แทนนามนับได ้ถอืเปน็ประธานพหูพจน์

เสมอ

 few a few several some

 both many all

 

 • Both are considered very important. 

  ทั้งคู่ถือว่าสำ คัญมาก

 • Both children feel safe when with their parents.

  เด็กทั้งคู่รู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่กับพ่อแม่ 

 • Few speak Chinese in this city. 

  แทบจะไม่มี ใครพูดภาษาจีนในเมืองน้ีเลย

 • Many choose to live independently. 

  หลายคนเลือกที่จะอยู่อย่างอิสระเสรี 

 • Several people love shopping at night. 

  หลายคนชอบช็อปปิ้งตอนกลางคืน 

 • All pets are not allowed in this restaurant.

  สัตว์เลี้ยงทุกตัวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในภัตตาคารแห่งน้ี 

 

RULE 8
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 คำ บ่งบอกปริมาณ (Quantifiers) และสรรพนามที่ ไม่ช ี้เฉพาะเจาะจง (Indefinite Pronouns)                  

บางคำ เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ ขึ้นอยู่กับนามที่ตามมาว่าเป็นนามนับได้พหูพจน์หรือนามนับไม่ได้                                     

ทั้งน้ี รวมถึงเลขเศษส่วนและเปอร์เซ็นต์ด้วย กริยาให้ผันตามพจน์ของนามที่ตามมา 

 some / some of any / any of most / Most of

 none / none of half / Half of all / All of

 two-thirds of five percent of no

 • Most water is polluted because of the chemicals drained from the factories.

  น้ำ ส่วนใหญ่เน่าเสียเนื่องจากสารเคมีที่ถูกปล่อยทิ้งจากโรงงานต่าง ๆ

 • Some of the people decide to get married after graduation.

  บางคนตัดสินใจแต่งงานหลังจากเรียนจบ 

 • Half of the population in this city works for the government.  

  ครึ่งหนึ่งของประชากรในเมืองน้ีทำ งานให้รัฐบาล

 • 90 percent of the students here come from northern areas of the country.

  90 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่น่ีมาจากพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ

 • None of your money helps you survive from this deadly disease. 

  เงินของคุณไม่ได้ช่วยให้คุณมีช ีวิตรอดจากโรคร้ายน้ี ได้เลย 

RULE 9
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 1.  More than half of the population in Bangladesh 1) remain 2) remains at risk from 

drinking contaminated water.

 2. Every boy and girl 1) try 2) tries to communicate with parents and relatives.

 3. Most of the pupils here 1) drink 2) drinks milk during their lunch time.

 4. All of the money you receive monthly 1) is 2) are from your adoptive father. 

 5. Both cruel prisoners 1) was 2) were eventually sentenced to death.

 6. Nothing 1) is 2) are impossible for that highly-motivated student.

 7. Each of the problems 1) need 2) needs more time to solve.

 8. None of your advice 1) help 2) helps us to make a final decision. 

 9. Almost every accident 1) happen 2) happens because of the drunkards. 

10. Thirty percent of the animals and reptiles here 1) is 2) are hunted for pleasure. 

11. All water in this industrial region 1) is 2) are completely polluted.

12. No one 1) know 2) knows who is going to win the next election.

13. Some of my scientific articles 1) has 2) have been published in the magazines. 

14. Many a car 1) was 2) were destroyed during the severe storm last night.

15. Several 1) prefer 2) prefers to have brothers, best friends, close relatives and sisters.

16. In this vast region, two-fifths of the land 1) belong 2) belongs to the state.

17. Only a few customers 1) buy 2) buys the products from Mr. Richard’s company.

18. Surprisingly, neither of the applicants 1) meet 2) meets the requirements of the job.

19.  Either of the employees 1) is 2) are allowed to transfer to another department if a 

position is available.

20. Everyone 1) has 2) have 24 hours in a day to make his or her life happy. 

Brain Booster 10

Direction: Choose the correct answer.
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1.  Although the laws that 1) protect the rights of citizens 2) do exist, not all the people 

3) knows about them: there 4) is need to mount 5) awareness campaigns.

2.  Each of the employees 1) have to be in the seminar 2) held in Bangkok because  

3) what will be presented there 4) is really useful for them to improve their working 

skills and to 5) advance to a higher position.

3.  According to Mr. Bill’s statement, 1) many a problems will solve 2) itself if we  

3) forget it and do 4) some other entertaining things instead 5) such as going                  

shopping or watching movies. 

4.  Should all Asian countries 1) cooperates to have an Asian currency unit, 2) it would 

help 3) boost trade and investment in the region and 4) make the currency  

5) become more stable.

5.  Please stop the war 1) which causes 2) a lot of deaths and problems around  

the globe 3) due to the fact that every 4) man, woman, and child 5) need love,                    

security, and peace. 

6.  About 66% of Africa 1) is arid or semi-arid and more than 300 of 2) the 800 million 

people in sub-Saharan Africa 3) lives in a water-scarce environment – meaning that 

Africa 4) is  5) the world’s second-driest continent after Australia.

Brain Booster 11

Direction: Choose the underlined part that is grammatically wrong.
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 คำ บ่งบอกปริมาณ (Quantifiers) ที่มีความหมายว่า มากมาย หรือ จำ นวนมาก ดังต่อไปน้ี ใช้นำ หน้า 

นามนับได้พหูพจน์ ถือเป็นประธานพหูพจน์ 

 a great number of a large number of a good number of

 many a good many  a huge number of

 

 • A good number of customers prefer a special discount to a gift voucher.

  ลูกค้าจำ นวนมากชอบการลดราคาเป็นพิเศษมากกว่าบัตรกำ นัล

 • A good many five-star hotels have been recently established in Pataya.

  โรงแรมห้าดาวจำ นวนมากถูกสร้างขึ้นในเมืองพัทยาเมื่อไม่นานมาน้ี 

 • Many universities provide scholarships for foreign immigrants. 

  มหาวิทยาลัยจำ นวนมากให้ทุนการศึกษาแก่ผู้อพยพชาวต่างชาติ  

  ถ้า a number of เปลี่ยนคำ นำ หน้าจาก “a” เป็น “the” ให้ถือเป็นประธานเอกพจน์ แม้ข้างหลัง

บุพบท of จะตามด้วยนามนับได้พหูพจน์ก็ตาม 

 • The good number of buildings was destroyed by the disaster.

  ตึกอาคารจำ นวนมากถูกทำ ลายด้วยภัยพิบัติ

 • The huge number of birds migrates to warmer climates during winter.

  นกจำ นวนมากมายอพยพไปยังพื้นที่ที่มีอากาศอบอุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาว

RULE 10
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 คำ บง่บอกปรมิาณ (Quantifiers) ทีมี่ความหมายวา่ “มากมาย” หรอื “จำ นวนมาก” ดงัตอ่ไปน้ีใชน้ำ หนา้ 

นามนับไม่ได้ ถือเป็นประธานเอกพจน์ 

 a great deal of a good quantity of the large amount of

 much much of 

 

 • A great deal of gas is released from those industrial factories.

  ก๊าซจำ นวนมากถูกปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้น 

 •  The large amount of water overflows into the residential areas after the                    

heavy rain. 

  น้ำ จำ นวนมากไหลบ่าเข้ามาในพื้นที่ที่อยู่อาศัยหลังจากฝนตกหนัก 

 • Much money was spent while I was studying in Australia.

  เงินจำ นวนมากถูกใช้จ่ายไปในขณะที่ฉันกำ ลังเรียนอยู่ในประเทศออสเตรเลีย 
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 a lot of, lots of, plenty of (จำ นวนมาก, มากมาย) ใช้ได้กับนามนับได้และนับไม่ได้ โดยกริยาผัน

ตามนามที่วางไว้ข้างหลังสองคำ น้ี 

• A lot of water is used for plantations all over the region.

น้ำ จำ นวนมากถูกใช้เพื่อการเกษตรทั่วภูมิภาค

• Lots of problems affect our daily lives.

ปัญหาต่าง ๆ  มากมายส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำ วันของพวกเรา

• You still have plenty of time for your report.

เธอยังพอมีเวลาอีกมากสำ หรับรายงานของเธอ 

• Plenty of students lack confidence.

นักเรียนจำ นวนมากขาดความมั่นใจ

 ส่วน a lot ทำ หน้าที่เป็นคำ กริยาวิเศษณ์ (Adverb) วางขยายไว้หลังกริยา 

• My friends ate a lot.

เพื่อนของฉันกินเยอะมาก

• Tom drinks a lot and he cannot drive back home.

ทอมดื่มหนักมากและเขาขับรถกลับบ้านไม่ไหว 

RULE 12




	coverA.pdf
	Basic Grammar-3
	Basic Grammar-3--

	coverB.pdf
	Basic Grammar-3
	Basic Grammar-3--

	coverB.pdf
	Basic Grammar-3
	Basic Grammar-3--

	coverB.pdf
	Basic Grammar-3
	Basic Grammar-3--




