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รวมสูตร Grammar ฆ่า TOEIC! 

1. ค าลงท้าย Noun 

-tion/-ment/-ship/-dom/-dence/-ty/-sm/-ness/-age/-sis/-hood 

Noun อยู่ได้ 3 ต าแหน่ง 

1. Subject (The application has been reviewed.)  

2. Object (They will deliver your package tomorrow.) 

3. หลงั Prepo. (Modern computers can hold huge amounts of information.) 

 

2. ค าลงท้าย Adjective 

-ful/-ive/-ble/-al/-ous/-ic 

ต าแหน่ง Adjective 

1. หน้า N. (A capable employee) 

2. หลงั V. to be (The concert is fantastic.) 

3. หลงั Linking V. (She looks gorgeous in that dress.) 
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3. ค าลงท้าย Verb 

-ize/-en/-ify/-sign/-mit/-port/-pose/-prove/-ate/-pect/-sist/-cieve 

 

4. 9 ต าแหน่ง Adverb 

1. S ____V 

2. S + V ____ V 

3. S + V _____ 

4. S + V + O ____ 

5. ___ Adj + N 

6. BE ____ Adj 

7. V ____ Adv 

8. S + Passive ____ 

9. to ____ V. Infinitive 
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5. Subject-Verb Agreement 

 (ใช้กับ Present Simple) 

ประธาน (เอกพจน์/นับไม่ได้) - กริยาต้องเตมิ s *ยกเว้น I, You 

• She walks 

• The manager finishes 

• The information requires 

ประธาน (พหพูจน์) - กริยาไม่ต้องเตมิ s  

• They argue 

• Mr. Palms and his team realize. 

 

 

6. Determiners 

a/an/one/every/each/another + 1 (เอกพจน์ นบัได้) 

much/little + 1 (เอกพจน์ นบัไม่ได้)  
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7. Another-Other-Others 

Another + เอกพจน์ นบัได้ 

Other + พหพูจน์ 

Others ใช้แทนนามพหพูจน์ (ไม่มี N. ตาม) 

 

8. โครงสร้าง Passive Voice 

ใช้เม่ือประธานถกูกระท า: is/am/are/was/were/been + V.3 

• The meeting was canceled. 

• The manager was fired. 

• The car will be fixed. 
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9. ต าแหน่ง Gerund (V.ing) 

1. Subject 

Telling your boss about the problem is the right thing to do. 

2. หลัง Prepo. 

To prevent the shirt from shrinking, please avoid washing with hot water. 

3. V. ชน V. 

I consider going to the fitness center this weekend.  
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10. Verb ที่ต้องตามด้วย Gerund (V.ing) 

 

admit/appreciate/consider/enjoy/dislike 

mention/mind 

stop/quit/recall/remember/resist 

continue/keep on/deny/defer 

 

spend/waste (time/money) 

have problems/have trouble 

have a hard time/have difficulty 

 

look forward to/be accustomed to/be used to 

be opposed to/object to/be devoted to 

be dedicated to/be addicted to 

 

 

 

+ V.ing 
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11. Pronouns 5 แบบ 

Subject Object ของ……... 
(+ Noun) 

ของ…….. 
(ไม่มี Noun 

ตาม) 

ตัวเอง 

I me my  mine myself 
you you your yours yourself 
we us our ours ourselves 
they them their theirs themselves 
he him his his himself 
she her her hers herself 
it it its its itself 

 

12. Although vs Despite 

Although + ประโยค (มี S + V) 

Although he woke up late, he still arrived at the office just in time. 

Despite + ค านาม 

Despite the heavy snow, trains are still running. 
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13. Because vs Because of 

Because + ประโยค (มี S + V) 

She didn’t attend the meeting because she had to meet with a client. 

Because of + ค านาม 

She didn’t attend the meeting because of her sickness. 

 

14. During-Within-By 

During + ช่วงเวลากว้างๆ 

Within + จ านวนเวลา 

By + เวลา (เส้นตาย) 

 

15. ตัวเช่ือมออกสอบบ่อย 

ตวัเช่ือมนัน้มีร้อยแปด because, since, as, now that เพราะว่า 

after, before ก็มา มี if คือ ถ้า เผ่ือว่า in case 

whether แปลว่า หรือไม่ โดยมีเงื่อนไข คือ provided 

ถ้าไม่ นัน้คือ unless ท่องให้ส าเร็จ in case (เผ่ือว่า) ออกสอบ 
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16. ค าเช่ือมคู่ 

either….or 

neither….nor 

not only….but also 

both…and 

17. โครงสร้าง TENSES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Present 

Simple: V.1 

Continuous: be + V.ing 

Perfect: has/have + V.3 

Perfect Con.: has/have + been + V.ing 

 

Past 

Simple: V.2 

Continuous: was/were + V.ing 

Perfect: had + V.3 

Perfect Con.: had been + V.ing 

 Future 

Simple: will + V.1 

Continuous: will be + V.ing 

Perfect: will have + V.3 

Perfect Con.: will have been + V.ing 

 

http://www.opendurian.com/toeic_krudew
https://www.facebook.com/TOEICKruDew/
https://www.opendurian.com/toeic_krudew/


 
 
 
 

 

10 
 

KruDew TOEIC ติวแซบ่ทุกเน้ือหา พืน้ฐานน้อยก็เรียนได้ อัพคะแนนพุ่งปรี๊ด การันต ี750 คะแนน 
ติดตามคลิปสอนและทริคภาษาอังกฤษครูดิว คลิกไปที่ Facebook : https://www.facebook.com/TOEICKruDew/ 

 หรือ ทดลองเรียนฟรี ได้ที่ Website : https://www.opendurian.com/toeic_krudew/ 

KDP031: TOEIC Grammar Tips 

 

18. Present-Past Participles 

Present Participle (ค านามท่ีขยายท ากริยาเอง): ขึน้ด้วย V.ing 

Past Participle (ค านามท่ีขยายถกูท า): ขึน้ด้วย V.3 

มกัวางต่อจาก N. ท่ีมนัไปขยายเลย (บางกรณีจะเจอไว้หน้า N. ได้ ท าหน้าท่ีเหมือน Adj.) 

 

19. If-Clause 3 แบบ 

1. จริง (อนาคต)  

If S + V.1, S + will V.1 หรือ S + will V.1 if S + V.1 

• If I finish the report today, I will take leave tomorrow. 

2. ไม่จริง ปัจจุบัน 

If S + V.2, S + would V.1 หรือ S + would V.1 if S + V.2 

• Mary would travel around the world if she had a million dollars. 

3. ไม่จริง อดตี 

If S + had V.3, S + would have V.3 หรือ S + would have V.3 if S + had V.3 

• If I had been promoted, I would have gone to Paris. 
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20. Subjunctive 

1. Verb + [(that) S + V ไม่ผัน] 

suggest/advise/ask/recommend/demand/request/propose/insist/prefer 

• The manager recommended that she revise the budget report. 

2. It is + Adj. + [(that) S + V ไม่ผัน]  

necessary/essential/advisable/crucial/important/best/vital/urgent 

• It is essential that you be present at the meeting. 

 

ทดลองติว TOEIC ฟรีกับครูดิวได้ทาง www.OpenDurian.com/toeic_krudew 
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