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Episode 7

pl

Comparison of

m

Adjective

Sa

& Adverb

Comparison of Adjective & Adverb
Comparison of Adjective & Adverb คือ การกล่าวเปรียบเทียบคุณศัพท์ หรือ กริยาวิเศษณ์

pl

2 ขั้นกว่า (Comparative Degree)
3 ขั้นสูงสุด (Superlative Degree)

e

แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
1 ขั้นปกติ (Positive Degree)

1 ขั้นปกติ (Positive Degree) เป็นการเปรียบเทียบเพื่อแสดงความเท่าเทียมกัน
				
นาม + Verb to be หรือ Linking Verb + as คุณศัพท์ as นาม

m

		• Paris is as popular as London. กรุงปารีสโด่งดังพอ ๆ กับกรุงลอนดอน
		• My car is as expensive as Tom’s. รถของฉันแพงเท่ากับรถของทอม
นาม + Action Verb + as กริยาวิเศษณ์ as นาม

Sa

		• Roger drives as slowly as Ken.
			 โรเจอร์ขบั รถช้าพอ ๆ กับ เคน

		• My mother speaks as fast as my teacher.
			 คุณแม่ของฉันพูดเร็วพอ ๆ กับคุณครูของฉัน
การเปรียบเทียบความไม่เท่ากันใช้ not as คุณศัพท์ as หรือ not so คุณศัพท์ as เช่น
		• My mother is not as strict as my father.
			คุณแม่ไม่เข้มงวดเท่ากับคุณพ่อ
		• Mike does not drive as quickly as his elder brother.
			ไมก์ขับรถไม่เร็วเท่าพี่ชายของเขา
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2 ขั้นกว่า (Comparative Degree) เป็นการเปรียบเทียบเฉพาะ 2 คน หรือ 2 สิ่ง จะต้องมี than
ตามหลังเสมอ เช่น
โครงสร้าง more + คุณศัพท์ (ยาว) + than
		
คุณศัพท์ (สั้น) + er + than
		• India is more beautiful than Nepal. อินเดียสวยกว่าเนปาล

e

• My hair is longer than my sister’s. ผมของฉันยาวกว่าผมของน้องสาว

pl

โครงสร้าง more + กริยาวิเศษณ์ -ly (ยาว) + than
		
กริยาวิเศษณ์ (สั้น) + er/-ly + than

		• The secretary works more effectively than the new manager.
			 เลขานุการทำ�งานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าผู้จัดการคนใหม่

m

		• My son has studied harder than my daughter.
			ลูกชายของฉันเรียนหนักกว่าลูกสาวของฉัน

		• The dogs run quickly than the cats. หมาวิ่งได้เร็วกว่าแมว

Sa

การเปรียบเทียบขั้นกว่านี้ สามารถใช้ much, a lot หรือ far ขยายคุณศัพท์ แปลว่า “...กว่า...มาก”

เช่น
		• This hotel is far bigger than that in my hometown.
			โรงแรมนี้ ใหญ่กว่าโรงแรมที่อยู่ ในบ้านเกิดของฉันเยอะมาก
		• This sofa is much more comfortable than that one.
			โซฟาตัวนี้สบายกว่าโซฟาตัวนั้นเยอะเลย
		• Tina sings a lot more beautifully than that woman.
			ทีน่าร้องเพลงได้ไพเราะกว่าผู้หญิงคนนั้นเยอะเลย
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3 ขั้นสูงสุด (Superlative Degree) เป็นการเปรียบเทียบตั้งแต่ 3 คนหรือ 3 สิ่งขึ้นไป จะใช้ the นำ�
หน้าคุณศัพท์ เช่น
โครงสร้าง the most + คุณศัพท์ (ยาว)
		
the + คุณศัพท์ (สั้น) + -est

e

		• Among the students in my class, Jim is the smartest.
			 ในบรรดานักเรียนในห้องของฉัน จิมฉลาดที่สุด

pl

		• Your mobile phone is the most expensive.
			โทรศัพท์มือถือของเธอแพงที่สุด

ข้อควรจ�ำ ขั้นสูงสุดส่วนใหญ่มักตามด้วยบุพบท of, in, that, among เช่น
			

m

โครงสร้าง the most + กริยาวิเศษณ์ (ยาว)
		
the + คุณศัพท์ (สั้น) + -est
		
• In our company, Linda works the best.
			 ในบริษัทของพวกเรา ลินดาท�ำงานดีที่สุด

Sa

		• Natalie sings the most sweetly among those singers.
			 นาตาลีร้องเพลงได้ไพเราะที่สุดในบรรดานักร้องเหล่านั้น
		*** บางครั้งไม่ต้องใส่ the ก็ได้ เช่น
		• My secretary work most effectively.
			 เลขานุการของฉันท�ำงานได้มีประสิทธิภาพที่สุด
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โดยทั่วไป คุณศัพท์รูปขั้นกว่า (Comparative) จะไม่มี the นำ�หน้า เพราะ the จะอยู่หน้าคุณศัพท์
ขั้นสูง (Superlative) เท่านั้น แต่ the สามารถวางอยู่หน้าคุณศัพท์ขั้นกว่าได้ โดยใช้ ในความหมาย
ยิ่ง...เท่าไหร่ ก็ยิ่ง...เท่านั้น
โครงสร้าง The (-er/more/less) + (clause) , the (-er/more/less) + (clause)

ตัวอย่างประโยค

e

• The more you work, the less you sleep.
			 ยิ่งคุณทำ�งานมากขึ้นเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งนอนน้อยลงเท่านั้น

pl

		• The more the teacher explains, the better the students can understand.
			 ยิ่งคุณครูอธิบาย เด็กนักเรียนก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้น
โครงสร้างประโยคแบบนี้ จะมีกริยาหรือไม่มีก็ ได้

m

ตัวอย่างประโยค

• The hotter, the better.
			ยิ่งร้อนยิ่งดี

Sa

• The more people, the more problems.
			 คนยิง่ เยอะ ปัญหายิ่งมาก

“Study first, play afterwards.” -Daniel D. Palmer
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e

Episode 9

Sa

m

pl

Tenses

Tenses
Tenses คือ โครงสร้างกริยา เพื่อบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตกาล ปัจจุบันกาล หรืออนาคตกาล
รวมถึงการบอกลำ�ดับ เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ พร้อมกันหรือเกิดขึน้ ก่อนและหลัง ซึง่ Tenses มีทงั้ หมด 12 tenses
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้

pl

e

Present Tense (ปัจจุบันกาล)
		1.1 Present Simple Tense (ประธาน + V1)
		1.2 Present Continuous Tense (ประธาน + is/am/are + V-ing)
		1.3 Present Perfect Tense (ประธาน + has/have + V3)
		1.4 Present Perfect Continuous Tense (ประธาน + has/have + been + V-ing)

Sa

m

Past Tense (อดีตกาล)
		2.1 Past Simple Tense (ประธาน + V2)
		2.2 Past Continuous Tense (ประธาน + was/were + V-ing)
		2.3 Past Perfect Tense (ประธาน + had + V3)
		2.4 Past Perfect Continuous Tense (ประธาน + had + been + V-ing)

Future Tense (อนาคตกาล)
		3.1 Future Simple Tense (ประธาน + will + V1)
		3.2 Future Continuous Tense (ประธาน + will + be + V-ing)
		3.3 Future Perfect Tense (ประธาน + will + have + V3)
		3.4 Future Perfect Continuous Tense (ประธาน + will + have + been + V-ing)
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Present Simple Tense
ใช้กับ เหตุการณ์ท ั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ข้อเท็จจริงทางธรรมชาติ ตารางเวลา กิจวัตรประจำ�วัน

อดีต

ปัจจุบัน

อนาคต

pl

e

โครงสร้าง : ประธาน + กริยาช่องที่ 1
		
ประธานเอกพจน์ กริยาโปรดเติม -s/-es
		
ประธานพหูพจน์ กริยางดเติม -s/-es

Signal Words : คำ�แสดงความถี่ เช่น always, habitually, customarily, frequently, regularly
normally, often, sometimes, occasionally, rarely, hardly, merely, barely, scarcely, seldom,
never, every day, every week, every month, every year, whenever เป็นต้น

m

ตัวอย่างประโยค

• The boys always play football or basketball after school.
		เด็กผู้ชายมักเล่นฟุตบอลหรือบาสเกตบอลหลังจากโรงเรียนเลิกเป็นประจำ�

Sa

• Whenever you cry, your mother also cries.
		 เมื่อไหร่ก็ตามทีค่ ุณร้องไห้ แม่ของคุณก็จะร้องไห้ไปด้วย
• The train sometimes arrives late. บางครั้งรถไฟก็มาถึงช้า

Present Continuous Tense
ใช้กับ เหตุการณ์ที่กำ�ลังดำ�เนินอยู่หรือแสดงสภาวการณ์ที่กำ�ลังทำ�อยู่ ในปัจจุบัน

อดีต
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ปัจจุบัน

อนาคต

โครงสร้าง : ประธาน + is/am/are + V-ing
Signal Words : now, right now, at the moment, at this moment, at present, Listen!,
Look!

ตัวอย่างประโยค

e

• Most teachers are preparing the lessons now.
		 คุณครูส่วนใหญ่กำ�ลังเตรียมการสอนอยู่ขณะนี้

pl

• Bill is taking his test in that room right now.
		 ตอนนีบ้ ิลกำ�ลังสอบอยู่ ในห้องนั้น

• Thailand is encountering an economic crisis at this moment.
		 ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญหน้ากับวิกฤตทางเศรษฐกิจ ณ ขณะนี้

m

ใช้ while หรือ as ( ในขณะที่) เชื่อมสองเหตุการณ์ที่กำ�ลังเกิดขึ้นพร้อมกัน
• I am reading books while my elder brother is playing games.
			 ฉันกำ�ลังอ่านหนังสือในขณะที่พ ี่ชายของฉันกำ�ลังเล่นเกมอยู่

Sa

• My mother is cooking as my father is fixing the car.
			 คุณแม่กำ�ลังทำ�กับข้าวในขณะที่คุณพ่อกำ�ลังซ่อมรถยนต์

Present Perfect Tense
ใช้กับ เหตุการณ์ที่ดำ�เนินมาตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มักจบลง หรือสิ้นสุดลง ณ ขณะที่พูด
หรือบางครั้งอาจยังมีผลหรือส่งผลกระทบบางประการอยู่

อดีต

ปัจจุบัน

อนาคต
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โครงสร้าง : ประธาน + has/have + V3
Signal Words : since, for, just, yet, already, so far, ever, never, recently, lately

ตัวอย่างประโยค
• My boyfriend has just bought me a diamond ring.
		แฟนของฉันเพิ่งจะซื้อแหวนเพชรให้

e

• We have lived here since we were born.
		พวกเราอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด

pl

• Those boys have swum for 2 hours already.
		 เด็กชายเหล่านั้นว่ายน้ำ�มาเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว

m

For ใช้กับช่วงระยะเวลาที่มักมี a, an หรือ -s เช่น for a long time, for an hour, for
months, for almost 3 years, for a few weeks เป็นต้น
ข้อควรจ�ำ for สามารถใช้ใน Tense อื่น ๆ ได้ด้วย เช่น
			 • I will stay in Paris for about 2 weeks. ฉันจะพักที่ปารีสสักประมาณ 2 สัปดาห์

Sa

Since ใช้กบั จุดเวลา ระบุเวลาทีเ่ กิดขึน้ เช่น since 8 o’clock, since yesterday, since 2015,
since this morning, since December, since last Friday เป็นต้น รวมถึง since + ประโยค Past
Simple Tense (S + V2) ด้วย เช่น
• Peter has studied English since he was young.
			ปีเตอร์เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เขายังเด็กอยู่
ข้อควรจ�ำ since ใน Tense หรือบริบทอื่น ๆ จะใช้บอกเกี่ยวกับ “สาเหตุหรือที่มา” มีความหมายว่า
“เพราะว่า, เนื่องจาก” ดังนั้นจึงไม่จ�ำเป็นต้องตามด้วย S + V2 ตลอดเวลา เช่น
			 • I don’t want to stay here alone since I am afraid of ghosts.
				 ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่คนเดียวเพราะว่าฉันกลัวผี
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Present Perfect Continuous Tense
ใช้กับ เหตุการณ์ที่ดำ�เนินมาตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ณ ขณะที่พูด เหตุการณ์ก็กำ�ลังดำ�เนินอยู่
และมีแนวโน้มว่าจะดำ�เนินต่อไปในอนาคต

ปัจจุบัน

อนาคต

e

อดีต

โครงสร้าง : ประธาน + has been/have been + V-ing

ตัวอย่างประโยค

pl

Signal Words : since/for + until (till) now, so far, all day, all day long, the whole
day, the entire week, around the clock, 24/7 these days

m

• Richard has been writing his thesis since last December until now.
		ริชาร์ดเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ของเขามาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่แล้วจนถึงขณะนี้

•	Jennifer and Mark have been studying in this famous school for about 2 years
now. เจนนิเฟอร์กับมาร์กเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งนี้มาประมาณ 2 ปีแล้ว

Sa

• My sister has been watching her favorite TV shows the whole day.
		พี่สาวของฉันดูรายการทีวีที่หล่อนชอบตลอดทั้งวัน
• Those machines have been working around the clock.
		 เครื่องจักรเหล่านั้นทำ�งานตลอดทั้งวัน
• I have been reviewing my lessons for the final test 24/7 these days.
		 ช่วงนี้ฉันทบทวนบทเรียนสำ�หรับการสอบปลายภาคเรียนตลอดเวลา
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Past Simple Tense
ใช้กับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเสร็จสมบูรณ์ ไปแล้วในอดีต

ปัจจุบัน
โครงสร้าง : ประธาน + V2

อนาคต

e

อดีต

ตัวอย่างประโยค

pl

Signal Words : yesterday, ago, the other day, long time ago, last week, last month,
last year, the previous day, the previous month, this morning, in 2001, in the 1990s, last
autumn, last Christmas, once upon the time

m

• I went to Italy with my friends last week.
		 ฉันไปประเทศอิตาลีกับ เพื่อน ๆ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

• Last year, we worked so hard during our probationary period.
		 เมื่อปีที่แล้วพวกเราทำ�งานหนักมากในช่วงการทดลองงาน

Sa

• In 2015, our country imported various electronic devices from Japan.
		 ในปี 2015 ประเทศของเรานำ�เข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิดจากประเทศญี่ปุ่น
• I met your boyfriend at BigC the other day. ฉันเจอแฟนของเธอที่บ ิ๊กซีเมื่อวันก่อน

คำ�ที่แสดงความถี่ เช่น always, sometimes, often, หรือ usually สามารถใช้ ใน Tense นี้
ได้เพื่อแสดงความถี่ของสิ่งที่เคยทำ�ในอดีต เช่น
• I always skipped my English classes when I was young.
			 ฉันมักโดดเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นประจำ�ตอนเป็นเด็ก
• I usually played golf with friends during my high school years.
			 ฉันมักเล่นกอล์ฟกับ เพื่อน ๆ ในช่วงมัธยมปลาย
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TOEIC

e

Incomplete

Sa

m

pl

Sentences

TOEIC 1
Directions: A word or phrase is missing in each of the sentences below.
Four answer choices are given below each sentence. Select the
best answer to complete the sentence. Then mark the letter
(A), (B), (C), or (D) on your answer sheet.

pl

e

1. Facebook has broadened
campaign to raise awareness about fake news,
by publishing adverts in the UK press.
(A) its
(B) their
(C) it’s
(D) they’re

m

2.	Silica dust, also known as crystalline silica, is a common material that is found in
construction materials.
(A) much
(B) many
(C) a lot
(D) so much

Sa

3. As we all know, many of the food commercials aimed at children are for foods high
in fat, sugar, or salt, and low in
value.
(A) nutrition
(B) nutritional
(C) nutritionist
(D) nutritionally
4. Handbag maker Coach Inc said that it would
Kate Spade & Co for $2.4
billion as it looks to tap the popularity of its smaller rival’s quirky satchels and totes
among millennials.
(A) buy
(B) buys
(C) bought
(D) to buy
5. The largest global banks in London
continent in the next two years.
(A) plan
(C) has planned

to move about 9,000 jobs to the
(B) plans
(D) which plan
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6. Johnson & Johnson is an American multinational medical devices, pharmaceutical
and consumer packaged goods manufacturer founded
1886.
(A) at
(B) on
(C) in
(D) of

e

7. The International Monetary Fund (IMF) and what is now
as the World
Bank, were set up to manage the post-World War II global economy.
(A) know
(B) knows
(C) known
(D) knowing

pl

8. Dell Technologies Inc has
the venture capital operations from its two
predecessor companies, computer maker Dell Inc and data storage firm EMC Corp,
and it plans to invest about $100 million a year in startups.
(A) combine
(B) combined
(C) combining
(D) combination

m

9. With Guardian International Money Transfers, you can buy
and make international transfers 24 hours a day, 7 days a week.
(A) also
(B) as well as
(C) or
(D) nor

sell currency

Sa

10. If you’re obese, you’re more likely to get high cholesterol levels and diabetes,
can lead to various problems.
(A) that
(B) who
(C) where
(D) which
11. A new video app, Clips, which hits Apple’s App Store in April, lets customers
videos and add animated captions and titles, complete with colorful emoji symbols.
(A) take
(B) takes
(C) taking
(D) to take
12. Pizza is a yeasted flatbread popularly topped with tomato sauce and cheese and
in an oven.
(A) bake
(B) bakes
(C) bakery
(D) baked
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13. Hotels in Thailand are
the most loved accommodations in the world,
according to the latest findings from booking website Hotels.com.
(A) both
(B) neither
(C) almost
(D) among

pl

surveys in the U.S. election, the polls in France proved to be accurate;
in fact, if anything, they were conservative with respect to the final outcome.
(A) Alike
(B) Dislike
(C) Unlike
(D) Likely

m

15.

e

14. Pruksa Real Estate, the property development arm of SET-listed Pruksa Holding
Plc (PSH), expects presales from the upper-end residential business to exceed its
target this year as market sentiment improves.
(A) 4 billions baht
(B) 4-billions-baht
(C) 4-billion-bahts
(D) 4-billion-baht

Sa

16. Most of us in the business world use emails
the main, and in some cases
the only, means of written communication.
(A) as
(B) towards
(C) against
(D) amongst
17. If the email is going to a client or senior colleague, bad grammar and an over.
friendly writing style will most probably not be
(A) accept
(B) accepting
(C) acceptance
(D) acceptable
18.

middle class people talk about cars and movies, millionaires own the car
companies and produce the movies.
(A) Since
(B) While
(C) As long as
(D) As far as
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19. Bharat Forge Ltd is one of the most
in the history of the forging industry.
(A) innovate
(C) innovative

and exciting companies to emerge
(B) innovation
(D) innovatively

e

20. High blood pressure can narrow your blood vessels, lessening blood flow through
your body;
, if you don’t check your blood pressure regularly, it’s time
to start.
(A) therefore
(B) however
(C) or else
(D) in case

m

pl

21. Almost 25 billion baht
to passenger van operators to switch to microbuses,
transport deputy permanent secretary Somsak Hommuang says.
(A) could lend
(B) can lend
(C) can be lending
(D) could be lent

Sa

22. The most common translation mistake that many of our students make is to translate
directly from
own language.
(A) his
(B) her
(C) their
(D) our
23. All companies need
functioning.
(A) development
(C) developed

an efficient communications strategy for smooth
(B) develops
(D) to develop

24. The Monday Morning Marketing Memo has been one of the most popular marketing
e-newsletters
many years.
(A) for
(B) since
(C) during
(D) prior to
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เฉลย TOEIC 1
1. ตอบ (A)	เพราะ its เป็นคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) ของ
Facebook ทำ�หน้าที่เป็นประธานเอกพจน์ของประโยค
เพราะ many + Plural Noun (มากมาย)

3. ตอบ (B)

เพราะ nutritional เป็นคุณศัพท์วางขยายไว้หน้านาม

4. ตอบ (A)

เพราะ would + V1 (Infinitive) จะ...

5. ตอบ (A)

เพราะประธานของประโยคเป็นประธานพหูพจน์ (banks)

6. ตอบ (C)

เพราะ in + year

pl

e

2. ตอบ (B)

7. ตอบ (C)	เพราะ be + V3 ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ� ( โครงสร้าง Passive Voice)
what is now known as เป็นที่รู้จ ักว่าเป็น...
เพราะ has + V3 (Present Perfect Tense)

m

8. ตอบ (B)
9. ตอบ (C)

เพราะ or (หรือ) ทำ�หน้าที่เชื่อมกริยาช่องที่ 1 ทั้งสองตัวเข้าด้วยกัน (V1 or V1)

10. ตอบ (D)	เพราะ which เป็น Relative Pronoun ขยายนามที่ ไม่ ใช่บุคคล หลังเครื่องหมาย
comma ไม่สามารถใช้ that แทน which ได้
เพราะ let + Object + V1 (Infinitive) อนุญาตให้...

Sa

11. ตอบ (A)

12. ตอบ (D)	เพราะ baked เป็น Past Participle มีหน้าที่คำ�ที่สอดคล้องกับ topped (V3)
ที่วางไว้หน้าคำ�เชื่อม and ซึ่งทำ�หน้าที่ขยายนามตัวเดียวกัน
13. ตอบ (D)

เพราะ among + จำ�นวนนับตั้งแต่ 3 ขึ้นไป

14. ตอบ (D)	เพราะ จำ�นวนนับทีท่ ำ�หน้าทีเ่ ป็นคุณศัพท์วางขยายไว้หน้านามต้องอยู่ ในรูปเอกพจน์
เท่านั้น
15. ตอบ (C)

เพราะ unlike (prep) + นาม (ไม่เหมือนกับ...)

16. ตอบ (A) 	เพราะ use + something + as + Noun มีความหมายว่า ใช้ (บางสิ่งบางอย่าง)
เป็น...
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17. ตอบ (D)

เพราะ be + Adjective

18. ตอบ (B)

เพราะ While ( ในขณะที่) ใช้กล่าวเปรียบเทียบสองบริบทที่ต่างกัน

19. ตอบ (C)	เพราะ innovative เป็นคุณศัพท์มีหน้าที่คำ�สอดคล้องกับ exciting (adj) วาง
ขยายไว้หน้านาม (companies)
20. ตอบ (A)	เพราะ therefore (ดังนัน้ ) ใช้สำ�หรับ เชือ่ มประโยคบอกผลทีต่ ามมา และมีความหมาย
เหมาะสมกับบริบทที่สุด
เพราะประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระทำ� (could be + V3)

e

21. ตอบ (D)

pl

22. ตอบ (C)	เพราะ their เป็นคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) ของ
students ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นนามพหูพจน์
เพราะ need to + V1 (Infinitive) (จำ�เป็นต้อง...)

24. ตอบ (A)

เพราะ for + ระยะเวลา

25. ตอบ (C)

เพราะ recreational เป็นคุณศัพท์ทำ�หน้าที่ขยายนามที่ตามหลัง (drugs)

m

23. ตอบ (D)

26. ตอบ (D)	เพราะ of (ของ) ทำ�หน้าที่เชื่อมระหว่างนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ a state of
emergency มีความหมายว่า สภาวการณ์ฉุกเฉิน
เพราะ because + clause ใช้กล่าวถึงบริบทที่เป็นเหตุผล

28. ตอบ (B)

เพราะ spend ( ใช้) + เวลา + V-ing

29. ตอบ (B)

เพราะ announced เป็นกริยาช่องที่ 2 กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

30. ตอบ (C)

เพราะ too many + Plural Noun (…มากเกินไป)

Sa

27. ตอบ (C)
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