


7 in 1 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก. ไม่ต้องรอรอบหน้า !!! 
โดย สุรชัย รอดงาม, Sherwin Martinez, วรรณวิษา ปั้นคุ้ม, ชนิกานต์ เทศนานัย และ เบญจรัตน์ พึ่งสุริยวงศ์

ราค 165 บาท

สำานกัพมิพ ์วสิดอมเวิลด์
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย สุรชัย รอดงาม  พ.ศ. 2563
ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�าซ�้า จัดพิมพ์เนื้อหาและภาพประกอบ หรือกระท�าอื่นใด โดยวิธีการใด ๆ  
ในรูปแบบใด ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ  
นอกจากได้รับอนุญาต 
ภาพปกและภาพประกอบ www.shutterstock.com

1 1 1 - 1 0 1 - 2 8 0
1 3 6 6 1 0 9 8 7 6 5 4 3

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำานักหอสมุดแห่งชาติ
สุรชัย รอดงาม. 
 7 in 1 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก. ไม่ต้องรอรอบหน้า !!!.-- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
 164 หน้า.
 1. ภาษาองักฤษ -- ข้อสอบและเฉลย.   I. ชือ่เรือ่ง.
420.76 

ISBN (e-book) 978-616-08-3854-7

จัดพิมพ์และจัดจÓหน่ายâดย

เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทร. 0-2826-8000 สายงานการผลิต โทร. 0-2826-8333 โทรสาร 0-2826-8589

หากมีค�าแนะน�าติชม ติดต่อได้ที่ comment@se-ed.com
ค้นหาหนังสือที่ต้องการ ได้เร็ว ทันใจ ที่ www.se-ed.com

• กร³ีท่ีต้องการซ้ือจÓนวนมาก เพ่ือใช้สอน ½ƒกอบรม ส่งเสริมการขาย หรือเปšนของขวัญ พิเÈษ กรุ³าตดิตอ่สอบถามราคาพิเÈษ 
 ได้ที่á¼¹¡¡ÒÃµÅÒ´¾ÔàÈÉ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จÓกัด (มหาชน)  โทร. 0-2826-8222 หรือ โทรสาร 0-2826-8356-9



“The best way to predict the future is to create it. Today a reader, 
tomorrow a leader.” 

– Abraham Lincoln & Margaret Fuller

หนังสือ “7 in 1 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก. ไม่ต้องรอรอบหน้า !!!” เป็นหนังสือคู่มือ
เตรียมสอบที่รวบรวมแนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำ�หรับการสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการในหน่วยงานของ
รัฐบาล�กระทรวง�ทบวง�กรมต่าง�ๆ �ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค�รวมถึงการสอบบรรจุครู�ตำ�รวจ�
ทหาร� หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ� หนังสือเล่มน้ียังเหมาะสำ�หรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อ 
ในโรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ�โรงเรียนเตรียมทหาร�และโรงเรียนเหล่าทัพอื่น�ๆ

หนงัสอืเลม่น้ีรวบรวมแนวขอ้สอบทีม่รีะดบัความยากเทยีบเทา่ขอ้สอบจรงิไวอ้ย่างจุใจ�ไดแ้ก่�Conversation,  
Grammar, Vocabulary, Error Identification, Reading Comprehension� และ� Cloze 
Test� พร้อมเฉลยและอธิบายละเอียด� ชัดเจน� เข้าใจง่าย� ใช้สอบได้จริง� รวมทั้งเป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ 
ภาษาอังกฤษฉบับย่อที่จะทำ�ให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน� (Fundamental�
Level)�ไปจนถึงระดับสูง�(Advanced�Level)�รับรองว่าถึงมีพื้นฐานภาษาอังกฤษน้อยก็เข้าใจได้แน่นอน� 
ด้วยสูตรช่วยจำ�และประโยคตัวอย่าง�เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นวิธีการใช้ไวยากรณ์นั้น�ๆ �ซึ่งจะทำ�ให้เข้าใจได้อย่าง
รวดเร็วราวกับมีติวเตอร์ส่วนตัวมาสอนอยู่ข้าง�ๆ �

ครแูละทมีงานซเีอด็ขอเปน็กำ�ลงัใจใหท้กุคนประสบความสำ�เรจ็�สมหวงักบัการสอบบรรจ�ุ“ข้าราชการ”�
ซึ่งนับเป็นอาชีพที่เสมือนเป็นฟันเฟืองสำ�คัญของประเทศในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ� นำ�พาประเทศชาติ
ไปสู่ความเจริญ� สงบสุข� และแข่งขันกับนานาประเทศในเวทโีลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ� ขอให้ทุกคนโชคด�ี 
We’ll keep our fingers crossed for you. Good luck!

 อาจารย์ทีวี  จูเนียร์
 (สุรชัย รอดงาม)

Email:�tv_junior9@hotmail.com
Facebook:�http://www.facebook.com/ajarnteevee

คำ นำ ผู้เขียน



 นักÈึกษาปรญิญาเอก (Ph.D. Candidate) Èกึษารายวิชาครบตามหลกัสตูรและผา่นการสอบวดัค³ุสมบตั ิ
(Qualifying Exam) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั³ฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(English Language Teaching: ELT) มหาวิทยาลัยธรรมÈาสตร์

ผลงานด้านวิชาการ
• ครูผู้สอน ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมÈึกษาและอุดมÈึกษาทั่วประเทÈ
• ครูแลกเปลี่ยน ทุนโรตารี ภาค 3350 ³ รัฐมิชิแกน ประเทÈสหรัฐอเมริกา
• ครูแลกเปลี่ยน ทุนส�านักงานค³ะกรรมการการÈึกษาเอกชน กระทรวงÈึกษาธิการไทย ³ ประเทÈ

ญี่ปุ่น
• นักเรียนทุน สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมÈาสตร์ น�าเสนอผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอน ³ 

ประเทÈญี่ปุ่น
• ครูแลกเปลี่ยนทุน OPEC กระทรวงÈึกษาธิการ ³ ประเทÈญี่ปุ่น
• บุคลากรทุนน�าเสนองานวิจัยด้านการเรียนการสอน ³ ประเทÈสเปน
• ผูด้แูลเยาวชนไทย เดนิทางไปแลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรมในตา่งประเทÈ ทัง้ในประเทÈสหรฐัอเมรกิา 

ประเทÈออสเตรเลีย ประเทÈญี่ปุ่น ประเทÈสิงคโปร์ ประเทÈเกาหลีใต้ เขตปกครองพิเÈษฮ่องกง 
ประเทÈรัสเซีย ประเทÈอิตาลี ฯลฯ

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

• วิทยากรพิเÈษ สพฐ. ลพบุรี เขต ๑ หัวข้อ “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษส�าหรับครูผูส้อนภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔”

• อาจารย์รับเชิญสอนวิชาภาษาอังกฤษ เตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนช่าง½ีมือทหาร โรงเรียนจ่าอากาÈ สถาบันการบินพลเรือน 
วิทยาลัยพยาบาลฯ โครงการเตรียมความพร้อมวิชาการทหาร และ โครงการ สอวน. (โอลิมปิก)

• วิทยากร อาจารย์พิเÈษ½ƒกอบรมและติววิชาภาษาอังกฤษ O-Net, A-Net, SMART I, TU-GET, 
CU-TEP, GAT / PAT, TOEIC และ TOEFL ให้แก่นักเรียนมัธยมÈึกษาตอนต้น นักเรียน
มัธยมÈึกษาตอนปลาย และโรงเรียนอาชีวะทั่วประเทÈ

อาจารย์สุรชัย (ทีวี) รอดงาม
Mr. Surachai (TeeVee) Rodngam



• อาจารย์พิเÈษหัวข้อ “Fun with English” ให้แก่นิสิตและนักÈึกษาในมหาวิทยาลัย
 ต่าง ๆ  ทั่วประเทÈ
• ทุนโรตารีด้านการสอน English as a Second Language Teaching ³ ประเทÈสหรัฐอเมริกา
 - 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 กลุ่มโรงเรียนการกÈุลของวัดในพระพุทธÈาสนาระดับประเทÈ 
• รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ�าปี 2557 จากคุรุสภา
• นักเขียนหนังสือ เช่น จับตาย! วายร้าย GAT, จับตาย! วายร้าย O-NET 6 ของซีเอ็ดยูเคชั่น
• วิทยากรรับเชิญ ติว GAT & O-NET และ 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
  - ค่ายติวแพทย์ ODOD&CPIRD จังหวัดลพบุรี
 - โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จังหวัดลพบุรี
 - โรงเรียนขุนรามวิทยา จังหวัดลพบุรี
 - โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
 - โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี
 - โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
 - โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
 - โรงเรียนตันติวัฒน์ จังหวัดชัยนาท
 - โรงเรียนเตรียมอุดมÈึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร 
 - โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จังหวัดสิงห์บุรี
 - โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จังหวัดลพบุรี
 - โรงเรียนทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร 
 - โรงเรียนธรรมÈาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิÈ สตรีวิทยา พุทธม³ฑลฯ 
  กรุงเทพมหานคร 
 - โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 - โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
 - โรงเรียนพระบางวิทยา จังหวัดนครสวรรค์
 - โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 - โรงเรียนยางรากวิทยา จังหวัดลพบุรี
 - โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
 - โรงเรียนล�าสนธิวิทยา จังหวัดลพบุรี
 - โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร



 - โรงเรียนวินิตÈึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี
 - โรงเรียนÈรีบุ³ยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
 - โรงเรียนÈึกษานารี กรุงเทพมหานคร
 - โรงเรียนเÈรษฐบุตรบ�าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
 - โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร
 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยÈรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (½่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทÈบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทÈราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทÈÈึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 
 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทÈสายไหม กรุงเทพมหานคร
 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทÈสุวรร³ภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
 - โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
 - โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดสมุทรปราการ
 - โรงเรียนอัสสัมชัญÈึกษา กรุงเทพมหานคร
 - มหาวิทยาลัยเกษตรÈาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรร³ภูมิ จังหวัดพระนครÈรีอยุธยา
 - มหาวิทยาลัยธรรมÈาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 - สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
 -  โรงเรียนมัธยมทั่วจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ โรงเรียนอาเวมารีอา โรงเรียนฮั่วเฉียวกงฮัก โรงเรียน

เดชอุดม โรงเรียนปทุมพิทยาคม โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนประสิทธิ์Èึกษาฯ  
(³ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล)

 - โรงเรียนมัธยมÈึกษา จังหวัดอุดรธานี 
 - โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่
 - โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปราจีนบุรี
 - โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 - งานติว “SE-ED ติวเข้ม...แรงเต็มร้อย ! 2559” สนามกรุงเทพฯ, สนามชลบุรี 
 - โรงเรียนกรพิทักษ์Èึกษา
 -  งานติว “SE-ED ติวเข้ม GAT ไทย GAT ภาษาอังกฤษ พิชิต TCAS 2560” สนามกรุงเทพฯ,  

สนามอุบลฯ
 - และโรงเรียนมัธยมÈึกษาทั่วประเทÈไทย



 ก่อนท�าข้อสอบ พยายามหลับตาท�าสมาธิ หายใจเข้าออกสัก 2-3 ครั้ง แล้วก็ลงมือได้เลย อย่าลืมอ่าน 
ค�าสั่งให้ละเอียดก่อนท�าข้อสอบทุกครั้ง

 ส่วนที่เป็นบทสนทนา (Conversation) ท�าความเข้าใจให้ได้ว่า ใคร ท�าอะไร ที่ไหน อย่างไร อย่าเพิ่ง
ตอบจนกวา่จะอา่นประโยคหรือสถานการ³จ์บ เพราะในบรรทดัถดัไปอาจบอกไดว้า่ ค�าถามหรอืค�าตอบกอ่นหนา้
นั้นควรจะเปšนแบบไหน 

 ส่วนที่เป็นไวยากรณ์ (Grammar) วิเคราะห์ว่าข้อสอบข้อนี้วัดเรื่องอะไร ในประโยคมีประธานหรือกริยา
แท้หรือยัง ถ้ายังก็หาประธานหรือกริยาที่สอดคล้องกัน ถ้ามีหมดแล้วแสดงว่าเขาต้องการวัดเรื่องส่วนขยาย  
เราก็ต้องวิเคราะห์ต่อว่า ส่วนขยายนั้นเปšนส่วนขยายนาม กริยา คุ³Èัพท์ หรือกริยาวิเÈษ³์ เปšนต้น 

 ส่วนที่เป็นคำาศัพท์ (Vocabulary) หากเรารู้ความหมายของค�าÈัพท์ค�านั้นก็เลือกค�าÈัพท์ที่มีความหมาย
ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทได้เลย แต่ถ้าไม่รู้ ก็พยายามหาความหมายจากบริบทใกล้เคียง (Context clues) 
ดูว่าค�าÈัพท์ที่เหมาะสมกับบริบทนั้นมีความหมายเชิงลบหรือเชิงบวก เปšนค�าÈัพท์เฉพาะในด้านใด 

 สว่นทีเ่ปน็การอ่าน (Reading) ตีความเพือ่หาใจความส�าคญัของเรือ่งหรอืขอ้สรปุใหไ้ด ้ซึง่ใจความส�าคญั
ของเรื่องก็มักจะอยู่ในประโยคแรก ๆ  หรือย่อหน้าแรกของเนื้อเรื่อง ส่วนข้อสรุปมักอยู่ในประโยคหรือย่อหน้า
สุดท้าย บ่อยครั้งที่ข้อสอบการอ่านอาจวัดเรื่องอื่น ๆ  ควบคู่กันไปด้วย เช่น การขีดเส้นใต้ค�าÈัพท์ในเนื้อเรื่อง
แล้วให้เราหาความหมาย หรือให้เราหาว่าสรรพนามที่ขีดเส้นใต้นี้อ้างอิงถึงอะไรในเนื้อเรื่อง

 หลังสอบเสรจ็ควรใหร้างวลัรา่งกายและจติใจของตวัเองทีอ่ตุสา่หม์มุานะพยายาม เมือ่ไดร้บัโอกาสเขา้ท�างาน
แล้ว อย่าลืมแบ่งเงินเดือนก้อนแรกให้คุ³พ่อคุ³แม่หรือผู้มีพระคุ³กับเราด้วยนะ เพราะนั่นแสดงให้เห็นถึง 
จุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิต และเปšนข้าราชการที่ดีของประเทÈชาติ ครูขอเปšนก�าลังใจให้ทุกคนนะ... สู้ ๆ  U

  อาจารย์ทีวี จูเนียร์

เคล็ดลับการทำ ข้อสอบภาษาอังกฤษ
แบบติดชัวร์ ไม่ต้องรอรอบหน้า !
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1   ประธานเอกพจน์ กริยาเติม s/es  
He, She, It, this person, that man, 

a boy, the girl, the university, my 

manager, your duty, everything, 

Bangkok, Mount. Fuji 

1) She swims in the pool every other day.

2) The boy brushes his teeth every day.
3) Our new secretary comes today. 

2  ประธานพหูพจน์ กริยาไม่เติม s/es 
  I, You, We, They, these doctors, 

those students, people, women, 

men, the problems, some 

players, many accidents, their 

occupations, our family members

1) They go to school by bus.
2) The students enjoy reading books.
3) Our parents want to travel to Japan.

4) I give my friend a flower.

*  ข้อยกเว้น : I หมายถึงผู้พูดคนเดียวก็จริง แต่กริยา 

ไม่เติม s/es

3   หลังกริยาช่วย (Modal verbs)  
ตามด้วย V 1 (infinitive)  
can, could, may, might, will, 

would, shall, should, must, need, 

dare, used to, ought to, have to, 

has to

1) Our teacher can speak three languages.
2)  Everyone should practice reading books 

every day. 

3)  The good boy must not smoke or drink 

alcohol. 

4  Present continuous tense
  ใช้กล่าวถึงเหตุการ³์ที่ก�าลังด�าเนินอยู ่

ในปัจจุบัน

 โครงสร้าง 

  ประธาน + Verb to be + V-ing

1)  The student is doing his homework.

2)  Some workers are sitting outside the factory.
3)  The police are chasing a thief. 
4)  I am singing with my friends at a party. 

90 Grammar Rules กฎไวยากรณ์ 90 ข้อ พิชิตทุกสนามสอบ
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5   Verb to be + V 3 
  ประธานเปšนผู้ถูกกระท�า (Passive Voice)

 Verb to be + V-ing
  ประธานเปšนผู้กระท�า (Active Voice)  

ซึ่งอยู่ในรูป Continuous tense

1) The tiger is killed by the hunter.
2)  These letters are written by Joe and his 

friends.

3) Teacher is checking all answer sheets.

4)  The bad boy was teasing that poor little 
girl.

6   Present perfect tense
  ใช้กล่าวถึงเหตุการ³์ที่เกิดขึ้นในอดีต 

และมีผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 โครงสร้าง

  ประธาน + Verb to have + V3

1)  The man has washed his car. 
2)  The students have just finished their English 

homework. 

3)  I have watched TV for almost 2 hours. 

7  Verb to do + V 1 (infinitive)
  do, does, did

  don’t, doesn’t, didn’t

1)  I don’t know what to eat.

2)  Do you want to study English?

3)  He doesn’t collect stamps.

4)  The boy didn’t pass his examination.

5)  Did Jennifer enjoy the show last night?

8   กริยา let / make / help + กรรม
  (something / someone) + V 1 

(infinitive) 

1)  Please let me know if you need my help.

2)  Try not to make her cry once again.
3)  Why don’t you help your father wash 

 the car? 

9   กริยา smell, notice, see, watch, 
observe, hear, imagine + กรรม 
(something / someone)  
ตามด้วย V-ing หรือ V 1 (infinitive)

1)  I see the boy cry. หรือ I see the boy crying.
2)  We smell something burn from the  

kitchen. หรือ We smell something burning 

from the kitchen.

3)  We often hear the dog bark at night. หรือ 
We often hear the dog barking at night.
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10  กริยาที่ตามด้วย  
- กรรม + to + V 1 (infinitive)  
- กรรม + not to + V 1 (infinitive) 
ได้แก่ want, hope, expect, warn, 

encourage, ask, lead, allow

1)  We want you to listen carefully.
2)  The managers encourage us to work 

actively.

3)  The teacher warns us not to make a noise 

in the library.

11  กริยาทีมั่กตามดว้ย to + V 1 (infinitive)
  ได้แก่ begin, agree, pretend,  

hope, expect, choose, tend, 

attempt, prepare, seem, hesitate, 

deserve, afford, desire

1)  We agree to attend the international seminar. 

2)  Don’t pretend to cry.
3)  Our coach is expecting to win the competition. 

4)  Our father chooses to live in a rural area 
after his retirement.

12  กริยาที่มักตามด้วย gerund (V-ing) 
ได้แก่ mind, enjoy, finish, miss, 

admit, resist, fancy, risk, detest, 

delay, deny, defer, consider, 

resent, recommend, forgive, 

compare, confess, practice,  

quit, adore, avoid, continue, start

1)  We always enjoy singing Karaoke. 
2) I can’t resist laughing at your funny story.
3) My sister denied studying in India. 
4)  Kate has finished doing her English 

assignment.

13  วลีที่มักตามด้วย gerund (V-ing) 
ได้แก่ be accustomed to,  

be familiar with, get used to,  

be used to, devote something to,  

look forward to, be busy, feel 

like, be opposed to, be fond of

1)  We look forward to welcoming you to 

Thailand once again.

2)  Johnson devotes his money to helping the 
poor.

3)  My son gets used to getting up so late. 
4)  I am fond of swimming.

14  Verb to have + something + done (V 3) 
Verb to have + someone + do (V 1) 

  ใช้กล่าวถึงการกระท�าบางอย่างโดยม ี

บุคคลอื่นท�าให้

 *  หลัง Verb to have ไม่ใช่บุคคล  

ตามด้วย V 3

 *  หลัง Verb to  have เปšนบุคคล  

ตามด้วย V 1

1)  I have my car washed.
2)  We’ll go to have our computer repaired at 

its service center.

3)  I have Tony wash my car.

4)  Tom has his sister clean his room.
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15  get + something + done (V 3) 
get + someone + to do (V 1) 

  ใช้กล่าวถึงการกระท�าบางอย่างโดยม ี

บุคคลอื่นท�าให้

 * หลัง get ไม่ใช่บุคคล ตามด้วย V 3

 * หลัง get เปšนบุคคล ตามด้วย to + V 1

1)  We will get our house painted.
2) The boy got his telephone reprogrammed. 
3)  I normally get my mom to cook my breakfast.

4) I’ll get Kate to wash the toilet.

16  another + นามเอกพจน์
  another + ตัวเลข + นามพหูพจน์ 

another + couple of / few + 
นามพหูพจน์

  มีความหมายว่า “อีก...” ใช้กล่าวถึงนาม

ทั่วไปอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ระบุเจาะจง

1)  Can I have another cup of tea?
2)  Please give me another chance.
3)  You should cook it for another 5 minutes. 

4)  We will stay here another few days.

5)  The investigation will take another couple 
of weeks.

17 other + นามพหูพจน์
  ใช้น�าหน้านามที่ไม่ระบุเจาะจง ซึ่งมีจ�านวน

มากกว่าสองคนหรือสองสิ่งขึ้นไป

1)  Do you have any other questions?
2)  There are other reasons why I should leave 

the country. 

3)  People in other countries around the world 

will join this festival, won’t they?

18  the other + นามเอกพจน์ / พหูพจน์ 
  ใช้ระบุเจาะจงถึงคนหรือสิ่งที่เหลืออยู่ นามที่

ตามมาจะเปšนเอกพจน์หรือพหูพจน์ขึ้นอยู่กับ

จ�านวนคนหรือสิ่งของที่เหลือ

1)  Can I have the other apple?
2)  How about the other teachers? 
3)  I’m not going to wear this suit. I prefer the 

other one.

19  the other / the others / others 
ทำาหน้าที่เป็นสรรพนาม 

  ใช้กล่าวแทนสิ่งที่ต้องการกล่าวซ้�าสอง  

ซึ่งผู้พูดกับผู้ฟังรู้กันดีว่ากล่าวถึงอะไร

 *  the others และ others ห้ามมีนาม 

ตามหลังเด็ดขาด !

1)  There are two books left. You have one 

and I’ll have the other.
2)  80% of the students arrive on time. The 

others are always late.

3)  We should be respectful of others.
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20  คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ 
(possessive adjective)  
มีนามต่อท้ายเสมอ

  my, your, our, their, his, her, its

1)  Can I borrow your money?

2)  Their new car is black. 

3)  I respect his bravery. 
4)  Her ability and knowledge lead to   

success. 

5) My lovely son is very smart.

21  สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ 
(possessive pronoun)  
ใช้แทนนามที่ผู้พูดกับผู้ฟังทราบดีว่าสิ่งนั้น

คืออะไร ท�าหน้าที่เปšนประธานหรือกรรมของ

ประโยคได้โดยไม่ต้องมีนามต่อท้าย

  mine, yours, ours, theirs, hers, his

1)  That is your pen. This is mine!
2)  If you don’t have any pencils, you can use 

ours.
3)  Our car is black but theirs is red. 
4)  I don’t like her idea, but I like yours.
5)  This pink lipstick is hers.

22  a few / few / only a few / 
fewer + นามนับได้พหูพจน์

  a little / little / only a little / 
less + นามนับไม่ได้

1)  I still have a few days to stay with you.

2)  I have fewer stamps than you do. 

3)  We have little money to pay for our rent.

4)  This man has less knowledge than that 

woman.

23  one / each / every / either /
neither / many a + นามเอกพจน ์

 ท�าหน้าที่เปšนประธานเอกพจน์

1)  Each student enjoys watching a movie. 

2)  Every employee is required to arrive at 

the office before 8 a.m. 

3)  Many a boy is absent today.

24  one / each / either / neither  
+ of + นามพหูพจน์ 

  ท�าหน้าที่เปšนประธานเอกพจน์

1)  One of my problems is much bigger than 

yours. 

2)  Each of the boys has to be interviewed 

by Dr. Thomas. 

3)  Either of your ideas is acceptable to the 
committee. 

4)  Neither of the two boys is from Tokyo.
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25  half / all / most / some / a lot 
/ เลขเศษส่วน / เปอร์เซ็นต์ + of +  
นามนับไม่ได้ + กริยาเอกพจน์

1)  Half of the water is polluted.

2)  All of my money is spent for my tuition 

fees. 

3)  A lot of gas is emitted from that factory. 

4)  30 percent of my time is used for playing 

games. 

26  half / all / most / some / a lot 
/ เลขเศษส่วน / เปอร์เซ็นต์ + of + 
นามพหูพจน์ + กริยาพหูพจน์

1)  Most of my students pass their test.

2)  Two-thirds of the teachers come to  

school on time.

3)  Some of the problems were too difficult 

for me to solve.

27  everything, everybody, 
everyone, something, 
somebody, someone, nothing, 
nobody, no one 

 ทำาหน้าที่เป็นประธานเอกพจน์ 

1)  Everything is perfectly done.
2)  No one knows the answer.

3)  Someone has stolen my money.

4)  Nothing has happened during my experiment. 

5)  Everyone loves eating ice-cream.

28  ประธาน 2 ตัวเชื่อมด้วยคำาต่อไปนี้  
ให้ผันกริยาตามประธานตัวแรก  
as well as, together with, along 

with, in addition to, besides, no 

less than, accompanied by, plus, 

with, including, like

1)  Tim, together with his parents, is happy to 
visit Tokyo.

2)  The students, along with his teacher, are 
in the meeting hall.

3)  Alcohol, in addition to addictive drugs, is 
not good for our health.

29  ประธาน 2 ตัวเชื่อมด้วย correlative 
conjunctions เหล่านี้ กริยาผันตาม
ประธานตัวหลัง 

  not only...but also..., either...or..., 
neither...nor...

1)  Not only the director but also his employees 

are invited to attend the international 

conference.

2)  Either Kate or her classmates need to 

solve the problem. 

3)  Neither Joe nor his parents are flying to 
Norway.



16     

30  นาม + who / whom / whose / 
which / that กริยาแท้จะผันตาม 
นามที่ถูกขยาย

1)  The man who is singing on the stage is 
my elder brother.

2)  The houses which are in this area are 
destroyed by the storm.

3)  The bag that I bought yesterday was stolen. 

31  - บ่งชี้ว่าประธานเป็นคนเดียวกัน 
   The + ประธานเอกพจน์ + and + 

ประธานเอกพจน์ + กริยาเอกพจน์

  - บ่งชี้ว่าประธานเป็นคนละคนกัน
   The + ประธานเอกพจน์ + and + the 

+ ประธานเอกพจน์ + กริยาพหูพจน์

1)  The manager and director is my father.

2)  The manager and the director are in the 
cafeteria now. 

3)  The teacher and advisor of these  

students is very strict.

32  คำาที่ต้องทำาหน้าที่เป็นประธานพหูพจน์
เสมอ

 -  the + people / police / 
majority / public / cattle 

 - the + คุณศัพท์
  เช่น poor, rich, homeless, blind, 

deaf, injured, unemployed, 

wounded, handicapped, sick, 

brave, old

1)  The poor are waiting for money shared by 

the rich. 
2)  The police stop the car which breaks the 

traffic rules. 

3)  The blind are walking across the road with 

the deaf. 

33  Gerund phrase (V-ing) หรือ 
Infinitive phrase (to V 1) ทำาหน้าที่
เป็นประธานเอกพจน์ กริยาแท้ผันในรูป
เอกพจน์

1)  Swimming is good for health.
2)  Talking with the naughty boys is so 

confusing. 

3)  To work a night shift is a new policy of 

the company. 

4)  To smoke cigarette is not good for the 
students. 
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34 นามเหล่านี้ทำาหน้าที่เป็นประธานเอกพจน์
  -  ชื่อâรค เช่น mumps, AIDS, rabies, 

measles, shingles 
 -  ชื่อวิชา เช่น mathematics, physics, 

statistics

  -  ภาษา เช่น Spanish, Chinese, 

English

  -  ชื่อเฉพาะ เช่น Romeo and Juliet, 

Johnson & Johnson, The New 

York Times

1)  Mathematics is too difficult for some students.

2)  Spanish is an interesting language to learn.
3)  Mumps is a viral disease caused by the 

mumps virus.

4)  The New York Times is also known as 

Grey Lady.

35  The number of + นามพหูพจน์ 
ตามด้วยกริยาเอกพจน์

  A number of + นามพหูพจน์  
ตามด้วยกริยาพหูพจน์

  Many / A good many of + 
นามพหูพจน์ 

 ตามด้วยกริยาพหูพจน์

1)  The number of patients is supported by 
the government. 

2)  A number of car accidents are caused by 
careless drivers. 

3)  A good many of my friends have participated 

in the singing contest.

36  A/The good quantity of
  A/The great deal of
  A/The large amount of 
  + นามนับไม่ได้ + กริยาเอกพจน์์

1)  A great deal of money is spent uselessly. 

2)  A large amount of water is used for 

agricultural matters. 

3)  The good quantity of carbon dioxide is 
released into the atmosphere.

37  A lot of / lots of / plenty of 
ตามด้วยนามนับไม่ได้หรือนามพหูพจน์์

1)  I have a lot of problems in my life.

2)  Lots of computers are out of order due to 

failure of electricity.

3)  We still have plenty of time to finish the 

assigned project.


