
   

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิค 
การท าข้อสอบอุปมา-อุปไมย เตรียมสอบส่วนราชการต่างๆ 

 โดย ประพันธ์ เวารัมย ์
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เทคนิคการเทคนิคการเทคนิคการเทคนิคการทาํขอทาํขอทาํขอทาํขอสอบอุปมาสอบอุปมาสอบอุปมาสอบอุปมา----อุปไมยอุปไมยอุปไมยอุปไมย        
เตรียมสอบสวนราชการตางๆเตรียมสอบสวนราชการตางๆเตรียมสอบสวนราชการตางๆเตรียมสอบสวนราชการตางๆ    

โโโโดยดยดยดย    ประพันธ เวารัมยประพันธ เวารัมยประพันธ เวารัมยประพันธ เวารัมย    
********************************************************************************    

    

สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ 1111....    ถากลาวถึงผลไมใหเทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้ถากลาวถึงผลไมใหเทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้ถากลาวถึงผลไมใหเทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้ถากลาวถึงผลไมใหเทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้    
1111.... ลักษณะนาม    
2222.... รสหวาน/เปร้ียว    
3333.... ลักษณะภายนอก เชน เปลือก สีผิว รูปราง    เปนตน    
4444.... การนําไปใชประโยชน เชน ปรุงอาหาร / เพาะปลูก    
5555.... ประเภทเดียวกัน เชน ใบเล้ียงคู/เด่ียว    
**************************************************************************************************************************************************************************************** 

สูตรที่สูตรที่สูตรที่สูตรที่    2222....  ถากลาวถึงถากลาวถึงถากลาวถึงถากลาวถึงคนคนคนคน////กลุมบุคคลตอสิ่งของใหเทียบ กลุมบุคคลตอสิ่งของใหเทียบ กลุมบุคคลตอสิ่งของใหเทียบ กลุมบุคคลตอสิ่งของใหเทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้ 
1111.... เพศ    
2222.... อาชีพ    
3333.... ลักษณะหนาท่ีการงาน    
4444.... ความสัมพันธระหวางเครือญาติ    
5555.... เคร่ืองมือท่ีใชในการประกอบอาหาร    
6666.... สวนรวมหรือสวนยอย    

****************************************************************************************************************************************************************************************    

สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ 3333.... ถากลาวถึงประเทศ ถากลาวถึงประเทศ ถากลาวถึงประเทศ ถากลาวถึงประเทศ ////ทวีปใหเทียบ ทวีปใหเทียบ ทวีปใหเทียบ ทวีปใหเทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้ 

1111.... อยูในทวีปเดียวกัน    
2222.... เปนเกาะ / ติดกับแผนดินใหญ    
3333.... เปนสวนใหญหรือสวนยอย    
4444.... เปนเมืองข้ึนของอีกประเทศหน่ึง    
5555.... เปนเมืองสําคัญของประเทศ เชน เมืองหลวง / เมืองท่ีมีชื่อเสียง / สมญานาม เปนตน    

****************************************************************************************************************************************************************************************    

สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ 4444.... ถากลาวถึงจังหวัดของประเทศไทยใหเทียบ ถากลาวถึงจังหวัดของประเทศไทยใหเทียบ ถากลาวถึงจังหวัดของประเทศไทยใหเทียบ ถากลาวถึงจังหวัดของประเทศไทยใหเทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้ 
1111.... ภาค    
2222.... สัญลักษณ / สมญานาม    
3333.... ภาษาถิ่น / วัฒนธรรม    
4444.... เสนทางการเดินรถท่ีซับซอนใหเร่ิมตนท่ีกรุงเทพมหานครเปนหลัก    

****************************************************************************************************************************************************************************************    
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สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ 5555.... ถากลาวถึงสัตวใหเทียบ ถากลาวถึงสัตวใหเทียบ ถากลาวถึงสัตวใหเทียบ ถากลาวถึงสัตวใหเทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้ 
1111.... ประเภทของสัตวบก/น้ํา หรือสัตวปา /เล้ียง    
2222.... ลักษณะการเปนผูลา / เหย่ือ    
3333.... รูปราง / ก่ีเทา    
4444.... สัตวในวรรณคดี / เทพนิยาย    
5555.... อวัยวะท่ีใชประโยชนตามธรรมชาติ    

****************************************************************************************************************************************************************************************    

สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ 6666.... ถากลาวถึงสิ่งของหรือเครื่องใชใหเทียบ ถากลาวถึงสิ่งของหรือเครื่องใชใหเทียบ ถากลาวถึงสิ่งของหรือเครื่องใชใหเทียบ ถากลาวถึงสิ่งของหรือเครื่องใชใหเทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้ 

1111.... ลักษณะการใชงาน    
2222.... สมัยเกา / สมัยใหม    
3333.... ใชเปนคูหรือเด่ียว    

****************************************************************************************************************************************************************************************    

สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ 7777.... ถากลาวถึง วัน เดือน ป หรือ มาตราไทย ถากลาวถึง วัน เดือน ป หรือ มาตราไทย ถากลาวถึง วัน เดือน ป หรือ มาตราไทย ถากลาวถึง วัน เดือน ป หรือ มาตราไทย / / / / อังกฤษ ใหเทียบ อังกฤษ ใหเทียบ อังกฤษ ใหเทียบ อังกฤษ ใหเทียบ หรือหรือหรือหรือ

คิดถึงจากสิ่งเหลานี้คิดถึงจากสิ่งเหลานี้คิดถึงจากสิ่งเหลานี้คิดถึงจากสิ่งเหลานี้ 

1111.... เทียบอัตราสวนท่ีเทากัน    
2222.... เปนสวนใหญ / สวนยอย    
3333.... เปนสาเหตุท่ีผลท่ีตามมา    

4444.... การเกิดกอนหรือหลัง    
****************************************************************************************************************************************************************************************    

สูตรที่สูตรที่สูตรที่สูตรที่    8888.... ถาเปนตัวเลขหรือตัวอักษร ใหเทียบ ถาเปนตัวเลขหรือตัวอักษร ใหเทียบ ถาเปนตัวเลขหรือตัวอักษร ใหเทียบ ถาเปนตัวเลขหรือตัวอักษร ใหเทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้ 

1111.... ผลตางท่ีเทากัน เชน บวก /ลบ/ผลคูณ / หาร / ยกกําลัง    
2222.... เทียบอัตราสวนหรือสมการ    
3333.... ชวงหางตัวอักษร    

****************************************************************************************************************************************************************************************    

สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ 9999.... ถากลาวถึงเงิน หรือเงินกับสิ่งอื่นใหเทียบ ถากลาวถึงเงิน หรือเงินกับสิ่งอื่นใหเทียบ ถากลาวถึงเงิน หรือเงินกับสิ่งอื่นใหเทียบ ถากลาวถึงเงิน หรือเงินกับสิ่งอื่นใหเทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้ 

1111.... ตระกุลของเงิน    
2222.... เทียบจากหนวยวัด    
3333.... หนวยใหญหรือหนวยยอย    

****************************************************************************************************************************************************************************************    
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สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ 10101010....        ถานอกจาก ถานอกจาก ถานอกจาก ถานอกจาก 9 9 9 9 สูตรที่กลาวมา ใหเทียบ สูตรที่กลาวมา ใหเทียบ สูตรที่กลาวมา ใหเทียบ สูตรที่กลาวมา ใหเทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้หรือคิดถึงจากสิ่งเหลานี้ 
1111.... สาเหตุกับผลท่ีตามมา    
2222.... เปนลักษณะเฉพาะของส่ิงใดสิ่งหน่ึง    

3333.... เปนเหตุการณหน่ึงตอเน่ืองอีกเหตุการณหน่ึง    
4444.... เปนประเภทหน่ึงของอีกส่ิงหน่ึง    
5555.... เปนอาการหรือสัญลักษณท่ีตอเน่ืองกัน    

6666.... เคร่ืองมือกับผูใช    
7777.... เปนสถานท่ีกับบุคคลท่ีเก่ียวของหรือเปนสวนหน่ึงของอีกสวนหน่ึง    
8888.... คําตรงกันขาม    

****************************************************************************************************************************************************************************************    

    

เทคนิคการทําข้อสอบชุดน้ีอาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งปัน (แจกฟรี) 

แต่อย่าลืมไปดูเทคนิคต่างๆท่ีหนังสือแต่ละเล่ม เผื่อผมพิมพ์ผิดหรือเฉลยผิดไม่ว่าเป็นแนวข้อสอบอ่ืนๆก็ตาม 
หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 

 หากจะกรุณาส่งข้อผิดพลาดมาทางเมล์ valrom2009@hotmail.com ให้ทราบด้วย 
จะขอบพระคุณอย่างย่ิง เพ่ือได้จะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน 
จากเว็บไซต์ 

http://pun2013.bth.cc     

 http://pun9.bth.cc   

http://valrom2012.fix.gs     

    http://pun.fix.gs 


