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1. -------- a person presents themselves at an   
    interview can sometimes be more important than  
    what they say during the interview. 

 
(A) Although 
(B) When 
(C) How 
(D) Which 

 
2. James Sullen ----- his career as a film director  
    even before he graduated from Paris Art School. 

 
(A) will begin 
(B) is beginning 
(C) has begun 
(D) had begun 

 
3. Since the current printers ----- malfunction,  
    we’ve decided to buy some newer models. 

 
(A) frequent 
(B) frequently 
(C) frequented 
(D) frequency 

 
4. The board’s ------ for a new factory complex  
    located near the sea was denied due to  
    government legislation. 

 
(A) refusal 
(B) acceptance 
(C) proposal 
(D) gratitude 
 

5. Senior negotiator Owen Palmer’s greatest  
    achievement was settling the long-standing  
    dispute ----- the company and its labor unions. 

 
(A) from 
(B) among 
(C) between 
(D) near 

6. ----- a temporary shortage of natural resources,  
    we’ve been forced to raise our prices.  

 
(A) Because of 
(B) Therefore 
(C) While 
(D) Although 

 
7. After negotiating with representatives from IC  
    Constructions, we’ve decided to accept the  
    terms ----- offered us. 

 
 (A) their 

(B) them 
(C) theirs 
(D) they 

 
8. To make change to your current -----, you must  
    contact Wonder Travel at least one week before  
    your trip. 

 
(A) itinerary 
(B) task 
(C) medication 
(D) supply 

 
9. Ruby Tech ----- needs to make improvements to  
    its customer service policy or replace it altogether. 

 
(A) both 
(B) neither 
(C) either 
(D) but 
 

10. After replacing the ink cartridge, don’t forget to  
      close the lid of the printer -----. 

 
(A) secure 
(B) securely 
(C) securing 
(D) security 
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11. After Abby had worked for more than 10 years, 
      she was ----- promoted to a managerial position. 

 
(A) final 
(B) finalize 
(C) finalizing 
(D) finally 

 
12. Applications for the annual BAC contest should 
      ----- by no later than May 31st. 

 
(A) submit 
(B) be submitting 
(C) be submitted 
(D) submitting 

 
13. Deleting the company’s data on retiring  
       worker’s computer may ----- any leak  
       concerning crucial information. 

 
(A) prevent 
(B) arrange 
(C) develop 
(D) rush 

 
14. The KGH Bank collapsed ----- the uncertainty  
       that investors had about the American  
       economy. 

 
(A) besides 
(B) because 
(C) even though 
(D) due to 
 

15. The president has just realized that the launch  
        of our new product must be postponed  
        owing to ----- conditions in the market. 

 
(A) productive 
(B) impatient 
(C) unfavorable 
(D) hesitant 

16. Ms. Heartford suggested that I ----- with the client  
       again before talking to the manager. 

 
(A) negotiate 
(B) negotiating 
(C) will negotiate 
(D) have negotiated 

 
17. ----- domestic and overseas markets must be  
       considered when exporting the products for a  
       company. 

 
 (A) Never 

(B) Neither 
(C) Either 
(D) Both 

 
18. Golden Goose Manufacturers has maintained the 
       ----- safety standards of any company in its  
       industry. 

 
(A) as high as 
(B) highest 
(C) higher 
(D) height 

 
19. ----- Rose was concerned that her coworker would  
       be very nervous on his first day of work, he was in  
       fact quite confident. 

 
(A) Until 
(B) Otherwise 
(C) In spite of 
(D) Although 
 

20. The new novel by Stephen Muller ----- no later  
        than the 13th of October according to a reliable  
        source. 

 
(A) will be published 
(B) will publish 
(C) is being published 
(D) published 
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เฉลย 
1. -------- a person presents themselves at an interview can sometimes be more important than what they  
    say during the interview. 
 
(A) Although 
(B) When 
(C) How 
(D) Which 
 

“---- a person….interview” เป็น N. clause ใช้ How ขึ้นต้นเพราะความหมายคือ “วิธีท่ีคนน าเสนอตวัเองในการสมัภาษณ์” 

 
2. James Sullen ----- his career as a film director even before he graduated from Paris Art School. 
 
(A) will begin 
(B) is beginning 
(C) has begun 
(D) had begun 
 

เป็นการใช้ Past Perfect + Past Simple มีเหตุการณ์หน่ึงเกิดก่อน แล้วอีกเหตุการเกิดทีหลงั แต่ทัง้หมดแล้วเป็นการเล่าถึง
อดีต (เจมสเ์ร่ิมเป็นผู้ก ากบัภาพยนตร ์ก่อนท่ีจะเรียนจบจากโรงเรียน) 
 
3. Since the current printers ----- malfunction, we’ve decided to buy some newer models. 
 
(A) frequent 
(B) frequently 
(C) frequented 
(D) frequency 
 

malfunction ในข้อน้ีเป็น v. ดงันัน้ต้องน า adv. มาขยายคอื frequently (เป็นต าแหน่ง adv. หน้า v.) 

 
4. The board’s ------ for a new factory complex located near the sea was denied due to government  
     legislation. 
 

(A) refusal (การปฏิเสธ) 

(B) acceptance (การยอมรบั) 

(C) proposal (ขอ้เสนอ) 

(D) gratitude (ความรู้สึกขอบคณุ) 

ข้อเสนอของบอรด์บริหารในการสร้างอาคารโรงงานใหม่ใกล้ทะเลถูกปฏิเสธเน่ืองมาจากกฎหมายของรัฐ 
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5. Senior negotiator Owen Palmer’s greatest achievement was settling the long-standing dispute -----  
   the company and its labor unions. 
 
(A) from 
(B) among 
(C) between 
(D) near 
 

ก าลงัพดูถึง 2 ส่ิงคือความขดัแย้งของ “บริษทั” และ “สหภาพแรงงาน” ดงันัน้ต้องใช้ “between” (ความขดัแย้งระหวา่ง…) 
สงัเกตจากวา่มี and เช่ือมด้วย (between…and…) 

 
6. ----- a temporary shortage of natural resources, we’ve been forced to raise our prices.  
 
(A) Because of 
(B) Therefore 
(C) While 
(D) Although 
 

ส่วนหลงัช่องว่างเป็นแค่ “วลี” (a temporary shortage of natural resources) ไมใ่ช่ประโยค ดงันัน้ตอบ Because of 

 
7. After negotiating with representatives from IC Constructions, we’ve decided to accept the  
    terms ----- offered us. 

 
(A) their 
(B) them 
(C) theirs 
(D) they 

 

หลงัช่องวา่งเป็น V. + O. แสดงว่าเป็นประโยค แต่ขาด S. ไป เลยตอบ they ท่ีเป็น Subject Pronoun 

 
8. To make change to your current -----, you must contact Wonder Travel at least one week before  
     your trip. 
 

(A) itinerary (ก าหนดการเดินทาง) 

(B) task (งาน) 

(C) medication (ยารกัษาโรค) 

(D) supply (ส่ิงของท่ีจดัเตรียมไวใ้ช้) 

 

เพื่อปรับเปลี่ยนก าหนดการเดนิทางปัจจุบนั คุณต้องติดต่อวนัเดอร ์ทราเวลอย่างน้อยหน่ึงอาทติยก์่อนวันเดนิทาง 
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9. Ruby Tech ----- needs to make improvements to its customer service policy or replace it altogether. 
 
(A) both 
(B) neither 
(C) either 
(D) but 
 

สงัเกตในโจทยม์ี or มา ต้องตอบ either เพราะเป็นค าเช่ือมท่ีมาคู่กนั (either…or…) 

 
10. After replacing the ink cartridge, don’t forget to close the lid of the printer -----. 

 
(A) secure 
(B) securely 
(C) securing 
(D) security 
 

เป็นต าแหน่ง Adv. ท่ีวางไว้หลงั O. อีกที (V. + O. + Adv.) 

 
11. After Abby had worked for more than 10 years, she was ----- promoted to a managerial position. 

 
(A) final 
(B) finalize 
(C) finalizing 
(D) finally 
 

V. ----- V. แสดงว่าตรงกลางเป็น Adv. (ตามสูตรครดิูว “V. ตบหน้า ตบหลงั ตรงกลางคอื Adv.”) 

 
12. Applications for the annual BAC contest should ----- by no later than May 31st. 

 
(A) submit 
(B) be submitting 
(C) be submitted 
(D) submitting 
 

Applications (ใบสมคัร) ต้องถกูส่ง ดงันัน้ตอบ Passive คอื be submitted (V. to be + V.3) 
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13. Deleting the company’s data on retiring worker’s computer may ----- any leak concerning  
      crucial information. 

 

(A) prevent (ป้องกนั) 
(B) arrange (จดัเรียง, จดัเตรียม) 

(C) develop (พฒันา) 

(D) rush (เร่ง) 

 

การลบขอ้มูลบริษทับนคอมพิวเตอรข์องพนักงานท่ีเกษียณอายอุาจป้องกนัการรัว่ไหลของข้อมลูส าคญัได ้
 
14. The KGH Bank collapsed ----- the uncertainty that investors had about the American economy. 

 

(A) besides (นอกจาก, นอกจากน้ี) 

(B) because (เพราะว่า) 

(C) even though (แมว้่า) 

(D) due to (เน่ืองจาก)  

 

ส่วนท่ีตามมาเป็น “วลี” เท่านัน้ ไม่ใช่ประโยค ดงันัน้ตอบ due to (besides ใช้ไม่ได้ เพราะความหมายคือ 
“นอกจาก” ไม่เขา้กบัประโยค) 
ธรุกิจธนาคาร KGH ล้มเน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีนักลงทุนมีต่อเศรษฐกิจของสหรฐัอเมริกา 

 
15. The president has just realized that the launch of our new product must be postponed  
        owing to ----- conditions in the market. 

 

(A) productive (มีประสิทธิภาพ) 

(B) impatient (ใจร้อน, ไม่อดทน) 

(C) unfavorable (ไม่น่าพอใจ) 

(D) hesitant (ลงัเล) 

 

ท่านประธานเพ่ิงจะตระหนักวา่การเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่นัน้ต้องเลื่อนออกไป เน่ืองมาจากสภาพตลาดท่ีไม่
เป็นท่ีน่าพอใจ 
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16. Ms. Heartford suggested that I ----- with the client again before talking to the manager. 

 
(A) negotiate 
(B) negotiating 
(C) will negotiate 
(D) have negotiated 
 

suggest เป็น subjunctive verb ใช้ให้ค าแนะน า โครงสร้างคือ (Subjunctive v. + V. ไม่ผนั) จึงตอบ (A) 

 
 
17. ----- domestic and overseas markets must be considered when exporting the products for a  
        company. 

 
 (A) Never 

(B) Neither 
(C) Either 
(D) Both 
 

มี “and” อยู่ ต้องใช้คู่กบั Both (ทัง้ตลาดในประเทศ และต่างประเทศต้องได้รบัการพิจารณาเมื่อท าการ
ส่งออกสินค้าของบริษทั) 

 
18. Golden Goose Manufacturers has maintained the ----- safety standards of any company in  
       its industry. 
 

(A) as high as 
(B) highest 
(C) higher 
(D) height 
 

เป็นการเปรียบเทียบขัน้สุด (…of any company in its industry) ขา้งหน้ามี the แล้ว ตอบ highest 

 
19. ----- Rose was concerned that her coworker would be very nervous on his first day of work,  
       he was in fact quite confident. 

 
(A) Until 
(B) Otherwise 
(C) In spite of 
(D) Although 
 

ตามความหมายต้องใช้ “แมว้า่” แต่ตอบ Although เพราะส่วนท่ีตามมาเป็นประโยค (มี S.+V.) ถ้า In spite 

of จะต้องตามดว้ยวลี 
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20. The new novel by Stephen Muller ----- no later than the 13th of October according to a  
     reliable source. 

 
(A) will be published 
(B) will publish 
(C) is being published 
(D) published 
 

S. คอื “The new novel” (นิยายเล่มใหม่) แสดงว่าต้องถกูกระท า (publish) ต้องเลือกขอ้ท่ีเป็น Passive คือ 
(A) ตอบ C ไม่ได้เพราะ Present Con. คือก าลงัเกิดขึ้นอยู่ แต่ในประโยคบอกว่าจะถกูตีพิมพไ์ม่เกิน 13 

ตุลาคม กแ็สดงว่า ณ ตอนท่ีพดูอยู่ ยงัไม่ได้ตีพิมพ ์
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