Jigsaw 4 ชิ้นหลัก กับรูปแบบโจทย์ TOEIC ที่ห้ามผิด
(Part 2: Jigsaw ตัวที่ 1 Super Jigsaw)
1. The managers from headquarters …………………… us this afternoon
(A) are visiting
(B) is visiting
(C) to visit
(D) visiting
2. Club members should ……………………… their monthly dues on the first of
the month.
(A) paid
(B) pay
(C) pays
(D) paying
3. We expect to finish renovations on the building by the end of the month. In
fact, work on the first floor and second floor offices ……………………
completed.
(A) has been
(B) have been
(C) were
(D) are
4. Everyone in these departments ………………….. assigned to the
programming team.
(A) be
(B) are
(C) is
(D) will
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5. National Autos, one of the notable companies renowned for the export of
fabric, …………………. this factory.
(A) owning
(B) owns
(C) own
(D) are to owns
6. She …………………….. five years ago today; therefore, her request for a
raise is definitely worth reviewing.
(A) is being promoted
(B) promoted
(C) was promoted
(D) has been promoted
7. Nonprofit corporations …………………… for purposes of public service and
give special privileges by the government.
(A) has been established
(B) establish
(C) are established
(D) to establish
8. The hospital director …………………….. following allegations of financial
mismanagement.
(A) dismissed
(B) has been dismissed
(C) has dismissed
(D) will dismiss

่ จำกัด
เอกสารฉบ ับนีเป
้ ็ นสิทธิข
์ อง บริษัท อิงลิช – มี – อัพ ไฮบริด เอ็ดดูเคชัน
ห้ามทาซา้ ลอกเลียนแบบ ด ัดแปลง หรือ เผยแพร่ ไม่วำ่ ในรูปแบบใด โดยไม่ได ้รับอนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษรจำกบริษัท

2

Questions 9 – 11 refer to the following notice

CUSTOMER COMMNET CARD
Our company is dedicated to product quality and customer ________.
9.

(A) satisfy
(B) satisfied
(C) satisfying
(D) satisfaction
Therefore, _________ and friendly customer service is a priority. According
10.

(A)
(B)
(C)
(D)

prompt
promptly
prompted
promptness

to our motto, the customer is always right. However, we also recognize that
nobody is perfect. If our service providers have acted in any way that seems
unfair or _________, we want to know about it. Please flip over this card
and provide your
11.

(A)
(B)
(C)
(D)

unprofessionally
they were unprofessionally
have acted unprofessional
unprofessional

feedback. Tell us what we did right or what we did wrong.
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