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ค�ำน�ำ

หนังสือเล่มนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อสรุปทุกประเด็นที่จ�ำเป็นในกำรท�ำข้อสอบพำร์ท Grammar  

ท้ังสำมสนำมสอบคือ GAT, O–NET และ 9 วชิำสำมัญ โดยได้จดัแยกเป็นหวัข้อต่ำงๆ เพ่ือสะดวก

ในกำรศึกษำและค้นหำ รวมถึงเผยกลเม็ดเคล็ดลับขั้นเทพ ที่ช่วยในกำรท�ำข้อสอบให้ง่ำยยิ่งขึ้น 

พร้อมน�ำเสนอตัวอย่ำงข้อสอบจริงที่เคยออกสอบมำแล้วประกอบ ท�ำให้น้องๆ เห็นภำพรวมของ

ข้อสอบ Grammar ท่ีออกสอบไปแล้ว และมโีอกำสสงูทีจ่ะออกซ�ำ้ ช่วยให้น้องๆ เกดิควำมคุน้เคย

กับข้อสอบ และสำมำรถรับมือกับข้อสอบจริงได้ ไม่ว่ำข้อสอบจะออกมำในรูปแบบใด

นอกจำกน้ียังได้จดัท�ำ Practice Test ขึน้ เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกฝนพฒันำควำมรูด้้ำน Grammar 

ให้เชี่ยวชำญมำกยิ่งขึ้น ซึ่ง Practice Test ทั้งห้ำชุดน้ีถือเป็นแนวข้อสอบท่ีมีประสิทธิภำพและ 

ทนัสมยัทีส่ดุแบบ 5 และ 16 ตัวเลอืก โดยได้พัฒนำเนือ้หำให้ตรง และใกล้เคยีงท่ีสดุกบัข้อสอบ

ของทั้งสำมสนำม ครอบคลุมทุกพำร์ทของข้อสอบ ซึ่งประกอบ ด้วย Error Identification แบบ 

5 ตัวเลือกส�ำหรับสนำมสอบ GAT และ 16 ตัวเลือกส�ำหรับสนำมสอบ O–NET รวมถึงข้อสอบ 

Sentence Completion แบบ 5 ตัวเลือกส�ำหรับสนำมสอบ O–NET และ Cloze Test แบบ  

5 ตัวเลือกส�ำหรับสนำมสอบ GAT และ 9 วิชำสำมัญ หรือ Text Completion แบบ 5 ตัวเลือก

ส�ำหรับสนำมสอบ O–NET

ดงันัน้น้องๆ จงึมัน่ใจได้เลยว่ำหนงัสือเล่มน้ีจะสำมำรถช่วยน้องๆ เตรยีมตวัสอบ Grammar 

ทัง้สำมสนำมสอบรวมถงึสนำมสอบอื่นๆ เช่น สอบตรงหรือในช้ันเรียนได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ และ

ตรงจุดครบทุกประเด็นภำยในระยะเวลำอันสั้น อยำ่งได้ผล

ขอให้น้องๆ ทุกคนประสบผลส�ำเร็จในกำรสอบ

ครูอ๊อดดี้
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NOUNS

Concept : ค�ำที่ใช้เรียกคน (Person), สัตว์ (Animal), สิ่งต่ำงๆ (Thing), สถำนที่ (Place) 

หรือควำมคิด (Idea) 

ค�ำนำมชนิดต่ำงๆ

Common

ค�ำนำมทั่วไป ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ และ
สถำนที่ ไม่เจำะจงว่ำเป็นใคร ที่ไหน หรืออะไร 
เช่น man, cat, laptop, state, country

Proper

ค�ำนำมทีเ่ป็นชื่อเฉพำะของคน สถำนที ่หรือสิง่ของ 
จะขึน้ต้นด้วยตวัใหญ่เสมอ เช่น Victor, Thailand, 
Macbook, Porsche, Pepsi

VS

Countable

ค�ำนำมนับได้ มีรูปเอกพจน์และพหูพจน์ จะต้อง
มีจ�ำนวนหรือ a/an น�ำหน้ำ บำงครั้งเรียกว่ำ 
Count Noun เช่น doctor, hospital, room, 
chicken, photo

Uncountable

ค�ำนำมนับไม่ได้อย่ำงแร่ โลหะ ธำตุ ของเหลว 
ของแข็ง รวมถึงนำมธรรมต่ำงๆ บำงครั้งเรียกวำ่ 
Mass Noun ก็ได้ เช่น work, weather, advice, 
air, happiness

VS

Concrete

ค�ำนำมท่ีเรยีกคนหรอืสิง่ของทีม่รีปูร่ำงซึง่สำมำรถ
สัมผัส เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น หรือลิ้มรสได้ เช่น 
money, clock, college, sports car, paper

Abstract

ค�ำนำมที่เรียกสิ่งที่ ไม ่มีรูปร ่ำงอย่ำงอำรมณ์ 
แนวควำมคิด กำรกระท�ำ คุณสมบัติ หรือสภำพ 
ซึ่งไม่สำมำรถสัมผัส ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น หรือ 
ลิ้มรสได้ เช่น love, education, fear, freedom, 
hope

VS

Compound

ค�ำนำมสองค�ำขึน้ไปมำรวมกนัเพื่อสร้ำงค�ำนำมตัวใหม่ 
สำมำรถเขยีนเป็นค�ำเดยีว เชื่อมด้วย hyphen (–) 
หรอืเขยีนแยกกันก็ได้ เช่น rainfall, son–in–law, 
baby–sitter, credit card, sunglasses

Collective

ค�ำนำมที่เป็นกลุ่มหรือหมู่คณะของคน สัตว์ หรือ
สิง่ของ เวลำใช้มกัตำมด้วย “of + ค�ำนำมพหพูจน์” 
(เช่น bunch of flowers) เช่น pile, stack, flock, 
bunch, crowd นอกจำกนีย้งัรวมถงึค�ำนำมค�ำเดยีว 
เช่น family, team, mob, committee, class 

VS
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ภำษำอังกฤษมี Noun เป็นจ�ำนวนมำก ดังนั้นน้องๆ จะต้องหมั่นจดจ�ำให้ดีวำ่ค�ำไหนเป็น 

Noun เช่น boy, girl, John, Sam, dog, cat, TV, radio, market, bank, city, people, police, 

water, sport, information และ happiness เป็นต้น

อกีวธิีหนึ่งทีช่ว่ยนอ้งๆ แยกแยะวำ่ค�ำไหนคือ Noun ใหน้อ้งๆ สังเกตว่ำค�ำเหล่ำนั้นลงท้ำย

ด้วย Suffix เหล่ำนี้หรือไม่ ถ้ำใช่ แสดงวำ่ค�ำที่น้องๆ เจอเป็น Noun

-dom -ity -ety -ness -ance

-ship noun suffix -ence

-cy -al -ure -ion -ment

ตัวอย่ำง Noun ที่ลงทำ้ยด้วย Suffix ด้ำนบน 

freedom stardom similarity society 

anxiety sadness kindness appearance 

adolescence amusement invention pleasure 

arrival privacy friendship  partnership

นอกจำกนี้ ยังมีวิธีสังเกตงำ่ยๆ อีกคือ ถำ้น้องๆ เห็น a, an หรือ the อยู่ที่ไหน มั่นใจได้

เลยว่ำ ค�ำที่อยู่หลัง Article ทั้งสำมตัวนี้ เป็นค�ำนำมแน่นอน (บำงครั้งอำจมี Adjective คั่นอยู่

ระหวำ่ง Article กับ Noun ตัวนั้น)

นอกจำกแยกแยะได้แล้วว่ำค�ำไหนเป็น Noun สิง่ทีน้่องๆ จะต้องรู้ ในล�ำดบัต่อมำคือ Noun 

ตัวที่น้องๆ เจอนั้นสำมำรถนับได้ (Countable) หรือ นับไม่ได้ (Uncountable) 

ถ้ำสำมำรถนับได้ หมำยควำมว่ำ Noun ตัวนั้นจะมีสองรูปด้วยกันคือ (1) รูปเอกพจน์ 

(Singular) โดยจะต้องมี a/an หรือ the น�ำหนำ้เสมอ และ (2) รูปพหูพจน์ (Plural) 
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ถ้ำ Noun ตัวนั้นนับไม่ได้ ให้ถือเป็นเอกพจน์เสมอ ไม่สำมำรถท�ำเป็นพหูพจน์ได้ และที่

ส�ำคัญ Noun นับไม่ได้ตัวนั้นจะต้องใช้คู่กับกริยำเอกพจน์เสมอ

Countable Noun 

จะมีรูปเอกพจน์และพหูพจน์

Uncountable Noun 

จะไม่มีรูปพหูพจน์

a car two cars traffic

an apple two apples fruit

a machine two machines machinery

a fact a lot of facts information

a chair two chairs furniture

a dollar two dollars money

a minute two minutes time

a man two men weather

a sheep two sheep advice

a watch two watches freedom

กำรเปลี่ยนรูปพหูพจน์ ท�ำได้หลำยวิธี โดยเติม s หรือ es ที่ทำ้ยค�ำนำมเอกพจน์ เช่น 

books, pens, classes, boxes, candies, loaves, toys หรือมีกำรเปลี่ยนรูป เช่น child >> 

children, man >> men, woman >> women, goose >> geese, tooth >> teeth, foot >> 

feet, ox >> oxen, mouse >> mice เป็นต้น

ค�ำนำมบำงตัวจะมีรูปเดียวทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ เช่น fish, sheep, deer, offspring, 

series, species, means, aircraft, moose, trout, salmon, swine เป็นต้น

Tip!!

วิธีสังเกตที่ง่ำยที่สุดว่ำค�ำไหนเป็นค�ำนำมเอกพจน์นับได้เมื่ออยู่ในประโยค ให้ดู

ว่ำมี a, an น�ำหนำ้ค�ำหรือไม่
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กำรใช้ Countable Noun

The

She is wearing 
the hat.

A/An

She is wearing 
a hat.

พหูพจน์

ต้องกำรเจำะจง ต้องกำรเจำะจงพูดถึงทั่วไป พูดถึงทั่วไป

The

They are wearing 
the hats.

The

They are wearing 
hats.

เอกพจน์

Countable Noun

Countable Noun หรือค�ำนำมนับได้ จะมีสองรูปคือ เอกพจน์ (Singular) และ พหูพจน์ 

(Plural) ในกรณีเป็นเอกพจน์ ถ้ำต้องกำรเน้น สำมำรถใส่ the ที่หน้ำค�ำนำมตัวนั้นได้ แต่ถ้ำพูด

ถึงโดยทั่วไปไม่เจำะจง จะต้อง ใส่ a หรือ an น�ำหน้ำเสมอ 

และในกรณีเป็นพหูพจน์ ถ้ำต้องกำรเน้น ให้ ใส่ the ที่หน้ำค�ำนำมตัวนั้น แต่ถ้ำพูดถึงโดย

ทั่วไปไม่เจำะจง หำ้มใส่ the ที่หนำ้ค�ำนำมตัวนั้นเด็ดขำด

ในส่วนของ Uncountable Noun หรือค�ำนำมนับไม่ได้นั้น ห้ำมมี Article ใดๆ น�ำหน้ำ 

ยกเว้นค�ำบอกปริมำณ เช่น some, any หรือ little ที่สำมำรถน�ำมำวำงไว้หน้ำค�ำนำมนับไม่ได้ 

ตัวนั้น เช่น some sugar, little money เป็นต้น
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Test yourse l f !

Group these words according to countable and uncountable nouns.

Countable Nouns Uncountable Nouns

smoke scarf

hamster meat

clay cabinet

month people

cream magazine

ship crab

dust juice

ink tea

1 ..........................................

2 ..........................................

3 ..........................................

4 ..........................................

5 ..........................................

6 ..........................................

7 ..........................................

8 ..........................................

1 ..........................................

2 ..........................................

3 ..........................................

4 ..........................................

5 ..........................................

6 ..........................................

7 ..........................................

8 ..........................................

ค�ำตอบ : Countable Nouns ได้แก่ hamster, month, ship, scarf, cabinet, people, magazine  

 และ crab ส่วน Uncountable Nouns ได้แก่ smoke, clay, cream, dust, ink, meat,  

 juice และ tea

นอกจำกค�ำนำมเป็นค�ำๆ แล้ว ยังมีค�ำนำมอีกสองประเภทที่น้องๆ ต้องท�ำควำมรู้จักคือ 

Noun Phrase และ Noun Clause 

Noun Phrase
Noun Phrase แปลว่ำ “นำมวล”ี หมำยถงึ กลุม่ค�ำทีป่ระกอบขึน้จำกค�ำต่ำงๆ ตัง้แต่สองค�ำ 

ขึ้นไป โดยมี Noun หรือ Pronoun เป็นค�ำหลัก และมี Modifier (ส่วนขยำย) ประกอบเพื่อขยำย

ค�ำหลักให้ได้ ใจควำมมำกขึ้น แต่ไม่สมบูรณ์อย่ำงประโยค เช่น

noun phrase
I have a very old house.

article

verb

adverb adjective

noun
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ตัวอย่ำงอื่นๆ 

 • The young man threw the old dog a bone.

 • The success rate for new perfumes is low.

 • We who were famished by then were still stuck in the jungle.

 • Someone very important has asked me to deliver this to you.

 • There is no one intelligent enough to understand the forces of nature.

Noun Clause
Noun Clause (นำมำนปุระโยค) คอือนปุระโยคทีท่�ำหน้ำทีเ่หมอืนเป็นค�ำนำม ซึง่หมำยควำมว่ำ 

มันจะเป็นประธำนของกริยำ กรรมของกริยำ หรือกรรมของค�ำบุพบทก็ได้ มักขึ้นต้นด้วย what, 

where, when, why, which, who, whom, whose, how, whether (หรือ if), that (แล้วตำม

ด้วย Subject + Predicate เหมือนประโยคบอกเลำ่) เช่น

How this all was organized was something I was curious about.

noun clause

I learned that bicycles were available for rent everywhere.

noun clause

ตัวอยำ่งอื่นๆ 

 • I am wondering why the sky is blue.

 • Wherever the dog sleeps becomes filled with hair.

 • The committee will award whoever comes in first a special cup.

 • That George learned how to swim is a miracle.

 • I don’t know what I should do.

 • However you learn to spell is OK with me.
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หน้ำที่ของค�ำนำม 
ส่วนใหญ่น้องๆ มักพบค�ำนำมท�ำหน้ำที่หลักๆ อยู่ดังนี้

หน้ำที่ของค�ำนำม 

2. เป็นกรรมของกริยำในประโยค  
(ทั้งกรรมตรงและกรรมรอง) เช่น

• Joe ate some meatballs.

3. เป็นกรรมของบุพบทใน 
ประโยค เช่น 

• The company was founded 
by the owner’s grandfather.

4. เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยำ 
เพื่อขยำยให้ประธำนได้ 

ควำมชัดเจนขึ้น มักจะวำงหลัง 
Verb to be หรือ become เช่น 

• David is a student.

5. เป็นส่วนขยำยกรรม  
เพื่อให้กรรมตัวนั้นมีเนื้อควำม

กระจ่ำงขึ้น เช่น 

• They elected Mr. Tony 
leader.

6. เป็นค�ำนำมซ้อนค�ำนำม 
ที่อยู่ข้ำงหน้ำได้ และระหว่ำง 

ค�ำนำมข้ำงหน้ำกับค�ำนำมที่ไปซ้อน 
ตำมหลังจะต้องใส่เครื่องหมำย 

comma (,) คั่นเอำไว้ทุกครั้ง เช่น

• Barack Obama, the 44th 
President of the United 

States, made an  
unannounced visit to  

Afghanistan in December 
2010.

1. เป็นประธำนของกริยำ 
ในประโยค เช่น 

• Joe is in the kitchen.

Tip!!

เวลำเจอโจทย์ที่ถำมเรื่อง Noun น้องๆ ต้องรีบเช็กทันทีว่ำ ค�ำนำมตัวนั้นนับได้

หรือนับไม่ได้ ถ้ำนับได้ ต้องอยู่ในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ ถ้ำเป็นเอกพจน์ มี a/an/

the น�ำหน้ำหรอืไม่ ถ้ำเป็นพหพูจน์ มนัถกูรปูไหม และถ้ำนับไม่ได้ ต้องไม่มีรูปพหพูจน์ 

หรือถ้ำหน้ำมันมีค�ำบอกปริมำณ (Quantifier) ต้องรีบเช็กว่ำ ค�ำบอกปริมำณตัวนั้นใช้

ถูกต้องกับค�ำนำมนับไม่ได้หรือไม่ 
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ตัวอย่างข้อสอบ

1. (1) When Hitler came to power in (2) Ger many, he (3) set up a special division 

in the dreaded (4) gestapo; its job was to investigate (5) suspected criminals.

ตัวเลือกที่ (4) ผิด เพรำะ gestapo เป็น Proper Noun ต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ ต้อง

แก้เป็น Gestapo 

ตัวเลือกที่ (1) ถูก เพรำะ When เป็นค�ำสันธำนที่เชื่อมแล้วถูกต้องได้ควำมหมำย แปลว่ำ 

“เมื่อ” 

ตัวเลือกที่ (2) ถูก เพรำะ Germany เป็น Proper Noun จึงต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ และ

อยู่หลัง in ซึ่งเป็นค�ำบุพบทใช้คู่กับสถำนที่ขนำดใหญ่

ตัวเลือกที่ (3) ถูก เพรำะ set up เป็น Past Simple Tense สอดคล้องกับกริยำในประโยค

ใจควำมรองคือ came ซึ่งเป็น Past Simple Tense เช่นเดียวกัน 

ตัวเลือกท่ี (5) ถูก เพรำะ criminals เป็นค�ำนำมพหูพจน์ มี suspected เป็น Past  

Participle ท�ำหนำ้ที่ขยำย criminals ซึ่งถูกต้องสงสัย

2. (1) Text messaging during the New Year festival period (2) surged to (3) new 

heights with 59 million SMS (4) message (5) sent this year. 

ตัวเลือกที่ (4) ผิด เพรำะต้องอยู่ในรูปพหูพจน์คือ messages โดยสังเกตตัวเลขบอก

จ�ำนวนคือ 59 million

ตัวเลือกที่ (1) ถูก เพรำะตำมโครงสร้ำง Noun + Noun โดยค�ำนำมตัวแรกท�ำหน้ำที่เป็น 

Adjective ขยำยค�ำนำมตัวหลัง

ตัวเลือกที่ (2) ถูก เพรำะใช้กริยำถูก Tense ประโยคนี้เป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่ง

สังเกตจำก during the New Year festival และ this year ดังนั้นกริยำจึงต้องอยู่ในรูป 

Past Simple Tense

ตัวเลือกที่ (3) ถูก เพรำะเป็นวลีที่ถูกต้องของ new heights 

ตัวเลือกท่ี (5) ถูก เพรำะ sent ในที่น้ีท�ำหน้ำที่เป็น Past Participle ท�ำหน้ำที่ขยำย 

ค�ำนำม messages 

P.003�������.indd   17 6/13/2016   4:22:02 PM



18 สรุปเข้ม Grammar พำตะลุยโจทย์ GAT, O-NET และ 9 วิชำสำมัญ

3. While everyone (1) knows of (2) Thailand’s beautiful orchids, the country is (3) also 

home to (4) variety of roses, lotus blossoms (5) and wild flowers.

ตัวเลือกที่ (4) ผิด เพรำะ variety เป็นค�ำนำมนับได้และอยู่ในรูปเอกพจน์ ดังนั้น ต้องมี a 

น�ำหนำ้จึงจะถูกต้อง และ a variety + of + นำมพหูพจน์

ตวัเลอืกที ่(1) ถกู เพรำะ everyone เป็นนำมเอกพจน์ ต้องใช้คูก่บักริยำเอกพจน์คอื knows

ตัวเลือกที่ (2) ถูก เพรำะ noun + ’s เพื่อแสดงควำมเป็นเจำ้ของ

ตัวเลือกที่ (3) ถูก เพรำะ also ใช้เพื่อกำรเสริมควำม

ตัวเลือกที่ (5) ถูก เพรำะ and เป็นสันธำนใช้เชื่อมระหวำ่ง Noun กับ Noun และถูกต้อง

ได้ควำมหมำยด้วย

4. (1) Vivian will never give her kids (2) per mission to keep (3) cat as pet since she 

is allergic (4) to cat fur.

1. A  Never Vivian will give  B  Vivian never will give

 C  Never Vivian will be given  D  Vivian will never be given 

2. A  to keep per mission for B  per mission for keeping 

 C  to keep per mission  D  per mission to keep as

3. A  pet as a c at  B  a c at for pet

 C  a cat as a pet  D  c at for pet

4. A  with a c at’s fur  B  by the fur of c ats 

 C  with the c at fur D  to the fur of c ats

ตัวเลือกที่ (3) ผิด เพรำะ cat และ pet เป็นค�ำนำมนับได้และอยู่ในรูปเอกพจน์ จึงต้องมี 

a น�ำหน้ำจึงจะถูกต้อง ต้องแก้เป็น C. a cat as a pet

ตัวเลือกที่ (1) ถูก ตำมหลัก Word Order คือ Subject + Modal Verb + Main Verb 

และหำกมี Adverb of Frequency มำร่วมด้วย ต้องวำงไว้ตรงกลำงระหว่ำง Modal Verb 

และ Main Verb 

ตัวเลือกที่ (2) ถูก เพรำะ permission เป็นค�ำนำมเอกพจน์นับไม่ได้ จึงไม่ต้องมี Article 

น�ำหนำ้ และสำมำรถตำมด้วย To Infinitive ได้ 
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ตัวเลือกที่ (4) ถูก เพรำะ allergic + to ซึ่ง to ในที่นี้เป็นค�ำบุพบท จึงต้องตำมด้วยค�ำนำม 

คือ cat fur โดย fur เป็นค�ำนำมหลัก และมี cat เป็นค�ำนำมที่มำท�ำหนำ้ที่เป็น Adjective 

วำงไว้หน้ำ fur
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ARTICLES

Concept : ค�ำน�ำหน้ำค�ำนำม แบ่งออกเป็นสองชนิด ได้แก่ Indefinite Articles คือ “a/an” 

ใช้น�ำหน้ำค�ำนำมที่ไม่เจำะจง และ Definite Article ได้แก่ “the” ใช้น�ำหน้ำ 

ค�ำนำมที่ต้องกำรเจำะจง

กำรใช้ Indefinite Article : A/An

กำรใช้ (ไม่เจำะจง) ตัวอยำ่ง หมำยเหตุ

“a” ใช้น�ำหน้ำค�ำนำมเอกพจน์
นับได้ ที่ออกเสียงแรกเป็นเสียง
พยัญชนะ

“an” ใช้น�ำหน้ำค�ำนำมเอกพจน์
นับได้ ที่ออกเสียงแรกเป็น 
เสียงสระ (a, e, i, o, u)

a lamp, a door, a house,  
a bag, a tomato, a university,  
a uniform, a factory, a puppy 

an apple, an elephant,  
an ice–cream, an orange,  
an umbrella, an hour,  
an insect

ใช้น�ำหน้ำค�ำนำมเอกพจน์ 
นับได้ (Countable Noun) มี
ควำมหมำยทั่วไป ไม่เจำะจง  
และถูกกล่ำวถึงเป็นครั้งแรก

An elephant and a mouse 
fell in love.

Would you like a drink?

I’ve finally got a good job.

เมื่อค�ำนำมตัวนั้นมีกำรกลำ่วถึงซ�้ำใน
ครั้งต่อไป จะใช้ “the”  
น�ำหน้ำ เช่น

Yesterday I met a boy near 
my house. The boy wanted to 
communicate with me.

มีควำมหมำยว่ำ “หนึ่ง (one)” 
หมำยถึงคนหรือสิ่งของ 
เพียงอย่ำงเดียว

I’d like an orange and two 
lemons please.

จะใช้ a/an น�ำหน้ำค�ำนำมที่เป็น
ส�ำนวนเกี่ยวกับกำรใช้นับจ�ำนวน 
เช่น a hundred, a thousand,  
a million, a dozen

จะใช้ “one” เพื่อเน้น (emphasis) 
หรือแสดงกำรขัดแย้ง (contrast) 
กับจ�ำนวนอื่น เช่น

I don’t know one person who 
likes eating elephant meat.

We’ve got six computers but 
only one printer.
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กำรใช้ (ไม่เจำะจง) ตัวอย่ำง หมำยเหตุ

ใช้น�ำหน้ำอำชีพต่ำงๆ Albert is a doctor.

Sandra is training to be an 
engineer.

Brian wants to be a dancer.

ใช้บอกสัญชำติหรือศำสนำ Arthur is an Englishman.

Teresa is a Catholic.

กำรใช้ Definite Article : The

กำรใช้ (เจำะจง) ตัวอยำ่ง

ใช้น�ำหน้ำค�ำนำมที่มีเพียงสิ่งเดียวในโลก the sun, the moon, the earth, the world, the 
universe, the sky

ใช้น�ำหนำ้ค�ำนำมที่มีส่วนขยำย The man in this car is my uncle.

The car which my dad bought for me  
is red.

The woman whom you spoke to is  
my mother.

ใช้น�ำหนำ้ชื่อแม่น�้ำ ทะเล หมู่เกำะ ประเทศที่เป็น
สำธำรณรัฐ เทือกเขำ ทะเลทรำย มหำสมุทร  
คลอง ทิศต่ำงๆ 

the Daugava, the Black Sea, the Bahamas, 
the USA, the Alps, the Sahara desert,  
the Atlantic, the north/south, the east/west

ใช้น�ำหนำ้ค�ำนำมหรือชื่อที่มี “of” ประกอบ the Tower of London, the Statue of Liberty

ใช้น�ำหนำ้เครื่องดนตรีและกำรเต้นร�ำ the piano, the guitar, the flute, the tango

ใช้น�ำหนำ้ชื่อต�ำแหน่งอันส�ำคัญ the King, the Queen, the Prince,  
the President, the Prime Minister

(ยกเว้นมีชื่อตำมหลัง เช่น Queen Victoria)

ใช้น�ำหน้ำชื่อโรงหนัง โรงละคร โรงแรม พิพิธภัณฑ์ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสำร และเรือ

the Rex, the Sheraton, the Prado,  
the Guardian

ใช้น�ำหนำ้ทศวรรษหรือจ�ำนวนปี Molly grew up the seventies.
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กำรใช้ (เจำะจง) ตัวอยำ่ง

ใช้น�ำหน้ำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด (Superlative Degree) the tallest building, the most favorite teacher, 
the most important thing, the strongest man

ใช้น�ำหนำ้เลขนับจ�ำนวนที่หรือล�ำดับที่  
(Ordinal Number)

the first time, the second floor,  
the fifth element

“the + Adjective/V3” หมำยถึงคนจ�ำพวกนั้นๆ the old, the poor, the rich, the injured,  
the handicapped, the Japanese, the English,  
the Dutch

“the + comparative + subject + verb, the 
comparative + subject + verb” ใช้ ในส�ำนวน 
“ยิ่ง ... ยิ่ง” เพื่อแสดงสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ตำมกัน

The less I see him, the more I like him.

The higher you climb, the colder it gets.

“the + same” We live in the same street.

Are these two books different?  
No, they are the same.

ใช้น�ำหนำ้ค�ำต่อไปนี้ : beach, cinema, country 
(side), ground, jungle, radio, sea, seaside, 
theater, station, shop, pub, library

Tony likes going to the theater.

Jane went to the station to meet Jim.

ใช้น�ำหน้ำ morning, afternoon, evening in the morning, in the afternoon, in the  
evening (ยกเว้น at night, at noon, at midnight, 
at 4 o’clock, by day/night)

ใช้น�ำหน้ำกำรอ้ำงอิงหรือเหตุกำรณ์ 
ทำงประวัติศำสตร์

the Renaissance, the Middle Ages, the First 
World War (ยกเว้น World War I)

ห้ำมมี Article น�ำหนำ้ค�ำนำมในกรณีต่อไปนี้ 

No Article หนำ้ ตัวอยำ่ง

ชื่อคน, ค�ำเรียกสมำชิกในครอบครัว, เครือญำติ,  
ค�ำเรียกตำมอำชีพ

Oddy, Peter, Anna, Anthony, Linda, father, 
mother, uncle, aunt, waiter, doctor เช่น

Uncle hasn’t come yet.

Waiter, can I see the menu, please?

OK, doctor, I’ll follow your advice.
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No Article หนำ้ ตัวอย่ำง

ชื่อมื้ออำหำร breakfast, lunch, dinner, meal

(ถำ้มื้ออำหำรมี Adjective มำขยำยข้ำงหนำ้  
จะต้องใส่ a/an ข้ำงหนำ้ เช่น a big dinner,  
a great meal)

ชื่อทะเลสำบ, ภูเขำ, เกำะ Lake Superior, Mount McKinley,  
Lake Windermere, Long Island

ชื่อภำษำ, ชื่อวิชำ French, English, Latin, Indonesian, maths, 
computer studies, history, geography,  
science, PE

ชื่อวัน, เดือน Tuesday, Wednesday, March, September

เทศกำล, ฤดู Christmas, Easter, spring, summer, winter

ชื่อเมือง, รัฐ, ประเทศ, ถนน, สถำนี, สนำมบิน, 
โรงเรียน, วิทยำลัย, มหำวิทยำลัย

Texas, Bangkok, Thailand, England,  
Victoria Station, Bond Street, Florence,  
Heathrow, Thammasat University,  
Harvard University

(ประเทศต่อไปนี้ต้องมี the น�ำหน้ำ เช่น  
the United States of America,  
the United Kingdom, the United Arab Emirates, 
the Netherlands, the Philippines)

ชื่อทวีป Asia, Europe, Australia, North America

ค�ำนำมนับไม่ได้, ค�ำนำมพหูพจน์, ค�ำนำมไม่มีตัวตน, 
ค�ำนำมที่บอกวัสดุ 

rice, milk, tigers, life, wood, intelligence, light, 
sound, water

ส�ำนวนเกี่ยวกับ bed, home, work ต่อไปนี้ไม่ใช้ 
the 

go to bed, in bed, finish work, start work,  
go home, at home, at work

ค�ำนำมต่อไปนี้ ในควำมหมำยปกติไม่ใช้ the แต่ถำ้
ใช้ ในควำมหมำยอื่นจะใช้ the ได้แก่ bed, church, 
court, prison, hospital, market, class, school, 
college, university 

go to bed = ไปนอน แต่ go to the bed = ไปที่
เตียง 

go to prison = ถูกขังคุก แต่ go to the prison = 
ไปที่คุก (เพื่อไปท�ำอย่ำงอื่น ไม่ได้ไปเพื่อถูกขัง)

ไม่ใช้ article ตำมหลัง kind of, sort of, type of, 
make of, brand of, variety of, species of

this brand of cigarette, a variety of flowers,  
a kind of magic, a new sort of painting
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No Article หนำ้ ตัวอยำ่ง

ค�ำกริยำที่เกี่ยวข้องกับกำรแต่งตั้ง คัดเลือก คือ  
appoint, choose, elect, select หรือ make ให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ด�ำรงต�ำแหน่งที่มีเพียง
ต�ำแหน่งเดียว ไม่ต้องใช้ Article หน้ำต�ำแหน่งนั้น 

Peter was appointed as manager of ACME.

Jefferson Davis was elected president, not 
of the United States of America, but of the 
Confederate States of America.

ชื่อกีฬำทุกชนิด football, tennis, golf, volleyball, basketball

ยำนพำหนะทุกชนิดที่ใช้ ในกำรเดินทำง by car, by train, by boat, by taxi, by plane, by 
bicycle, by land, by water 

(ยกเว้น on foot, at sea, on horseback, on 
buffalo)
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