
บทความสั�น   ดูกลุ่มคําที�สําคัญดังนี� 

1. ถามประโยคสําคัญดูคําต่อไปนี�  ทําให้  ปรากฏ  เกิดขึ�น  เกิดจาก  บรรลุผล  สําเร็จตามเป้าหมาย  แต่  หรือ

คําที�มีความหมายใกล้เคียงกับคําเหล่านี�      (ทําให้ + ประโยคสําคัญ)   กรณีที�บทความสั�นมีคํากริยาสําคัญ

อยู่หลายคําที�ซํ�ากันให้ดูกริยาตัวสุดท้าย เช่นถ้ามีคําว่าทําให้อยู่หลายตัว ให้ดูคําว่าทําให้ตัวสุดท้าย  (ถ้าใน

บทความมีคําว่า “เพราะ” มากกว่าหนึ�งคําให้ดูคําว่า “เพราะ”   ตัวแรก  ถ้ามีคําว่า “ทําให้” หรือกริยาสําคัญ

ตามข้อ 1 นี� ให้ดูคําว่า ”ทําให้” หรือ กริยาสําคัญ ตัวสุดท้าย  ถ้ามีคําว่า ”เพราะ” และคําว่า “ทําให้” อยู่ใน

บทความเดียวกนัให้ดูคําว่า “ทาํให้” หลงัคําพวกนี�คือคําตอบ 

2. ถามจุดประสงคข์องบทความดูคาํต่อไปนี�   เพื�อ  สําหรับ  (เพื�อ + จุดประสงค์)   คําว่า  เพี�อ  หรือ  สําหรับ ถ้า

อยู่ท้ายประโยคจะสําคัญ  และสามารถนําประโยคที�อยู่ท้ายคําว่าเพื�อมาตอบได้ 

3. เปลี�ยน  เปลี�ยนเป็น  แทน  กลาย  กลายเป็น  แทนที�  ใหค้วามหมายถึงการเปลี�ยนแปลงจากสิ�งหนึ�งสู่สิ�งหนึ�ง    

ถา้กลุ่มคาํนี�อยูใ่นบทความ ในขอ้เลือกที�ถูกตอ้งจะมีคาํกลุ่มนี�ดว้ยและคาํนามสําคญัจะอยูห่ลงัคาํกลุ่มนี�   การ

ตอบใหมี้คาํนามตวันี�ดว้ยเช่นกนั 

4. ถ้าในบทความมีคําว่าจําเป็นหรือคําว่าไม่จําเป็น  ข้อที�ถูกอาจบอกว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นกไ็ด้ รวมทั�งคําว่า  

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  ข้อที�ถูกจะมีคําว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 

5. ถ้า  หาก  ใหค้วามหมายเป็นประโยคเงื�อนไข (ถา้ + ประโยคเงื�อนไข) พิจารณาขอ้เลือกมีคาํกลุ่มนี�หรือไม่  

      -   ไม่มีคาํกลุ่มนี�   ถือวา่ขอ้ความนั�นเป็นเพียงส่วนขยายใหต้ดัออก 

-   มีคาํกลุ่มนี�การตอบใหเ้นน้เงื�อนไขในบทความ 

- ถา้มีคาํวา่ “ ถา้ “ “ หาก” อยูใ่นบทความ  ถา้ในขอ้เลือกมีคาํพวกนี�อยูด่ว้ยให้ตอบขอ้นั�นไดเ้ลย  แต่ถา้ไม่

มีคาํวา่ “ถา้ “      “หาก” อยูใ่นบทความแต่ในขอ้เลือกมี  ขอ้เลือกนั�นผดิทนัที 

6. น้อยกว่า  มากกว่า  ตํ�ากว่า  สูงกว่า  (กลุ่มคาํแสดงการเปรียบเทียบขั�นกวา่)  ถา้กลุ่มคาํนี�อยูใ่นบทความ ใน

ขอ้เลือกที�ถูกตอ้งจะมีคาํกลุ่มนี�ดว้ย  หากมีคาํเปรียบเทียบมากกวา่ 1 ขอ้เลือก พิจารณาวา่บทความเป็นการ

เปรียบเทียบเรื�องใด  และจะตอ้งเป็นเรื�องเดียวกบัขอ้เลือกที�ถูกตอ้ง  หากไม่มีในบทความแต่ในขอ้เลือกมี 

ขอ้นั�นผดิทนัที 

7. ทั�งหมด  ทั�งสิ�น  สิ�งแรก  สิ�งเดียว  อันเดียว    เท่านั�น  ที�สุด  ยกเว้น  นอกจาก  เว้นแต่  (กลุ่มคาํที�เพื�อตอ้งการ

เน้นปริมาณทั�งหมด)  หากบทความมีคาํกลุ่มนี�  ในตวัเลือกที�ถูกตอ้งจะตอ้งมีคาํกลุ่มนี� เช่นเดียวกนั  หาก

บทความไม่มีคาํกลุ่มนี�   แต่ในขอ้เลือกกลบัมีคาํกลุ่มนี� ถือว่าขอ้เลือกนั�นผิดทนัที  (อย่าตอบขอ้เลือกที�เน้น

เจาะจง ถา้ในบทความไม่มี เช่น ที�สุด   เฉพาะ   เท่านั�น       

8. เพราะ  เนื�องจาก  (เพราะ + ประโยคเหตุผล) เนน้การเปลี�ยนประโยคจากเพราะ เนื�องจาก เป็นประโยคทาํ

ให้  ขอ้สอบเน้นการตอบประโยคสาเหตุ + นามสําคญั (ประธาน)  ถา้บทความมีความวา่เพราะอยูห่ลายที� 

ใหดู้คาํวา่เพราะตวัที�หนึ�ง  ถา้บทความมีคาํวา่เพราะและกริยาสาํคญัเช่นคาํวา่ทาํให ้ ใหดู้ที�คาํวา่ทาํให ้

9. ตระหนัก  คํานึง (ตระหนกั + ถึง    คาํนึง + ถึง) นามที�อยูข่า้งหลงัตระหนกั + ถึง จะตอ้งเป็นนามสําคญัรอง

จากประธาน และคาํนามนี�จะตอ้งอยูใ่นขอ้เลือกที�ถูกตอ้ง 



10.  แต่  ทั�ง ๆ ที�  อย่างไรก็ตาม  แม้…..แต่   ไม่…….แต่   (แต่ + ประโยคขดัแยง้) ถา้เป็นบทความสั�น  แต่ + 

ประโยคสาํคญั  ถา้เป็นบทความยาว  แต่ + ใกลป้ระโยคสาํคญั 

11.  ถามหาทรรศนะผูเ้ขียน  ดูคาํวา่ ควร  ควรจะ  อาจ  อาจจะ  น่า น่าจะ  คิด  คิดว่า  คาด  คาดว่า   

เชื�อว่า  แนะ  เสนอ ศักยภาพ  เสนอแนะ  แนะนํา  ความสามารถ ใชก้บัขอ้สอบที�ถามวา่  ผูเ้ขียนคิดอยา่งไร  

จุดประสงคข์องผูเ้ขียน  เป้าหมายของผูเ้ขียน  จุดประสงคข์องบทความ  ความตอ้งการของผูเ้ขียน    กลุ่มคาํ

ทรรศนะส่วนมากจะวางไวท้า้ยบทความ  ทา้ยคาํกลุ่มนี�  + ประเด็นสาํคญั 

12. เปรียบเสมือน  เปรียบเหมือน  เสมือน  ดุจ  ประดุจว่า (กลุ่มคาํแสดงการเปรียบ อุปมา อุปมยั) ขอ้สอบจะ

เนน้บทความเชิงเปรียบเทียบอุปมา อุปมยั  เช่นเปรียบเทียบเปลือกไมก้บัชนบท ในการตอบให้เอาส่วนทา้ย

ของบทความมาเป็นจุดเนน้ 

13. ดังนั�น  เพราะฉะนั�น  จึง  ดงันั�น + นามสาํคญั+จึง (ดนันั�น + ขอ้สรุป  จึง + ขอ้สรุป) คาํที�อยูห่ลงัคาํกลุ่ม1นี�

จะตอ้งเป็นขอ้สรุปของบทความ  และสามาถนาํเอาคาํที�อยู่หลงักลุ่มนี� มาตอบ ส่วนมากจะใช้กบัคาํถาม

ประเภทสาระสาํคญั ใจความสาํคญั หรือสรุป 

14. พบ  พบว่า  ต้องการ  ปรารถนา (พบวา่ + นามสําคญั) คาํที�อยูห่ลงักลุ่มนี� จะเป็นสาระสําคญั ส่วนมากแลว้จะ

พบตอนตน้ของบทความ  

15. ผลต่อ  ผลกระทบ  ส่งผลต่อ  อิทธิพลต่อ  เอื�ออํานวยต่อ (ผลต่อ + นามสําคญั)  คาํนามที�อยูห่ลงัคาํกลุ่มนี� จะ

เป็นนามสําคญัรองจากประธาน  พิจารณาว่าในข้อเลือกที�ถูกต้องจะมีคาํนามนี�   พบมากตอนท้ายของ

บทความ(ถา้มีคาํเหล่านี�อยูใ่นคาํตอบขอ้ไหนขอ้นั�นมีโอกาสถูก 60% 

16. ทั�ง……..และ  และ     ระหว่าง…….กบั   กบั  (กลุ่มคาํที�มีคาํนามสาํคญั 2 ตวั)  การตอบขอ้เลือกที�ถูกตอ้งจะ

มีคาํนามทั�ง 2 ตวั  ขอ้สอบส่วนมากจะมีส่วนขยายที�ยาว  ให้ตดัส่วนขยายออก  และถือวา่นามทั�ง 2 ตวัเป็น

นามสาํคญั 

17. นับว่า  ถือว่า  เรียกว่า  อันนับว่าเป็น  ถือได้ว่าเป็น (กลุ่มคาํที�วางประธานไวท้า้ยบทความ)  คาํกลุ่มนี�  + 

ประธาน (นามสาํคญั) จะวางไวต้อนทา้ยบทความ  ในการตอบใหเ้นน้ประธาน  หรือนามสาํคญัตวันี�  

18. นอกจาก……แล้วยัง……….., นอกจาก…..ยังต้อง…., ไม่เพียงแต่….แล้วยัง…., (กลุ่มคาํที�ให้ความหมาย

นอกเหนือจากที�กล่าวมาหรือมีความหมายหลายอยา่ง)  การตอบใหต้อบในลกัษณะไม่ไดมี้เพียงอยา่งเดียว  มี

หลาย ๆ อยา่ง มีทั�งสองอยา่ง หรือ การตอบตามโครงสร้างไวยากรณ์  โดยเนน้ประโยคหลงัคาํวา่  แลว้ยงั  ยงั

ตอ้ง 

19. บาง  บางสิ�ง  บางอย่าง  บางประการ  ประการหนึ�ง  จํานวนที�ไม่ใช่ทั�งหมด (กลุ่มคาํเพื�อตอ้งการเนน้ปริมาณ

ไม่ใช่    ทั�งหมด)  หากคาํเหล่านี�อยูใ่นตวัเลือกใด  ส่วนมากจะถูกตอ้ง  แต่หากมีคาํเหล่านี�หลายตวัเลือกให้

พิจารณาคาํเหล่านี�ทาํหนา้ที�ขยายคาํนามตวัใดในตวัเลือกตอ้งขยายคาํนามตวัเดียวกนั 

20. โดยเฉพาะ  โดยเฉพาะอย่างยิ�ง (กลุ่มคาํเพื�อใชเ้นน้) หากคาํกลุ่มนี� รวมกบัคาํนามตวัเดียว  หมายถึงการเนน้

เพื�อใชต้อบคาํถาม  แต่ถา้รวมกบัคาํนามหลายตวั  หมายถึงยกตวัอยา่งสามารถตดัออกได ้



21. เช่น  ได้แก่  อาท ิ(กลุ่มคาํที�ยกตวัอยา่ง) หากมีกลุ่มคาํนี� ในบทความหมายถึงตวัอยา่งให้ตดัออก  แต่บางกรณี

ที�สามารถตอบตวัอยา่งได ้ แต่ตอ้งกล่าวถึงตวัอยา่งใหค้รบทุกตวั     

22. เป็นที�น่าสังเกตว่า  สังเกตว่า  อย่างไรกต็าม  (กลุ่มคาํที�ตอ้งการเนน้การขึ�นยอ่หนา้ใหม่(พิเศษ)) ขอ้ความหรือ

นามที�อยูห่ลงักลุ่มนี�สามารถนาํไปตอบได ้ ส่วนมากเนน้ขึ�นตน้ยอ่หนา้ซึ� งบอกความหมายวา่ยอ่หนา้นั�นเป็น

ยอ่หนา้พิเศษ (มีคาํถามซอ้นอยู)่ 

23. ที�  ซึ�ง  อัน  เพื�อ  ใน  โดย  ด้วย  สําหรับ  ของ  จาก  ตาม (กลุ่มคาํนี� เป็นส่วนขยาย) หากกลุ่มคาํนี�อยูก่ลาง

ประโยคถึงเป็นส่วนขยายสามารถตดัออกได ้ แต่มีบางคาํเช่น เพื�อ สําหรับ จะตอ้งพิจารณาตาํแหน่งของคาํ 

(ดูขอ้ 2) 

24. ประธาน+เป็น ,นับเป็น, ถือเป็น, (กลุ่มคาํที�ใชห้าประธาน) ใชเ้มื�อบทความให้หาประธานแบบง่าย  หรือ

ขอ้สอบเรียงประโยค  โดยส่วนมากแลว้การหาประธานในบทความจะหาไดจ้ากคาํนามในขอ้เลือกที�ซํ� า ๆ 

หรือหาไดจ้ากการกล่าวซํ� าคาํนามตวัเดิมในประโยคที�สอง  

25. ที�สําคัญอย่างเอาตัวอย่างในบทความมาตอบเด็ดขาด    

 

รูปแบบของข้อสอบบทความสั�น 

รูปแบบที� 1   ประโยคสอดคลอ้ง  ตีความประโยค  ไม่สอดคลอ้ง  ตีความไม่ถูกตอ้ง  มีประมาณ 5 ขอ้ 

        รูปแบบนี�ไม่จาํเป็นตอ้งหาประธาน  โดยสามารถตีความจากขอ้ต่าง ๆ ตามขา้งบนได ้

รูปแบบที� 2   สรุปใจความสาํคญั  หาประธาน ตดัตวัเลือกที�ไม่มีประธาน  เหลือไวเ้ฉพาะที�มีประธานเท่านั�น   

                     อ่านและขีดเส้นใตค้าํที�สาํคญัขา้งตน้  ประธาน + คาํที�สาํคญั คือคาํตอบ 

รูปแบบที� 3   เรื�องยอ่ย ๆ  

1. ขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงเรื�องใด  ทาํเช่นเดียวกบัรูปแบบที� 2 (ออกครั� งละ 1 ขอ้) 

2. ขอ้ความขา้งตน้ผูเ้ขียนมีจุดประสงค์อย่างไร  หรือจุดประสงค์ของบทความ  ทาํโดยใช้

กลุ่มคาํภาษาแสดงทรรศนะ (ขอ้ 8) ส่วนมากภาษาแสดงทรรศนะจะแสดงไวท้า้ยบทความ 

3. ขอ้ความขา้งตน้กล่าวไวกี้�ประเด็น  (ขอ้สอบจะตอบ 2 ประเด็นทุกครั� ง) 

4. ขอ้สอบใหแ้ยกความแตกต่างของคาํในพจนานุกรม เช่น เรื�องเมด็  กบัเมล็ด 

5. ความแตกต่างของคาํศพัท ์เช่นให้ความหมายของที�วดั ที�กลัปนา  แต่ถามความหมายของ

ธรณีสงฆ ์

6. ขอ้สอบให้บริบทมาและศพัทที์�ขีดเส้นใต ้  แลว้ถามความหมายของศพัทโ์ดยการแปลจาก

บริบทขา้งเคียง 

7. ขอ้สอบใหค้วามหมายของศพัทแ์ต่ใหห้าคาํจาํกดัความ 

8. การหาประโยคที�มีความหมายหรือโครงสร้างประโยคที�เหมือนกนั  



                        ทฤษฎบีทความยาว 

อ่านคําถามก่อนที�จะอ่านบทความ  ในขณะที�อ่านให้ขีดเส้นใต้คํานาม  คํานามเฉพาะ  ตัวเลข  หรือคําที�สามารถ

จดจําง่ายแล้ว 

1. ทาํการคน้หา 

1.1  หากบทความยาวมาก 10 – 12 บรรทดั (3-4ย่อหน้า) ให้ค้นหาคําที�เราขีดเส้นใต้ไว้ 

1.2  หากบทความยาวพอสมควร 5-6 บรรทดัให้อ่านอย่างคร่าว ๆ เมื�อพบคําที�ขีดเส้นใต้แล้วให้อ่านอย่างจริงจัง 

2. ข้อสอบให้ตั�งชื�อเรื�อง 

2.1 หาประธานของบทความ  โดยดูจากตวัเลือกวา่คาํใดที�ซํ� ากนัมากที�สุดและคาํนามในประโยคแรกของยอ่หนา้

แรก 

2.2 ดูประโยคแรกของแต่ละยอ่หนา้  รวมกบัประโยคสุดทา้ยของยอ่หนา้สุดทา้ยเป็นเรื�องเดียวกนัหรือไม่ 

2.3 นาํขอ้ 2.1 และ 2.2 มาพิจารณารวมกนัอีกครั� ง 

3. ข้อสอบถามสาระสําคัญของบทความ 

3.1 หาประธาน    (ทาํเหมือนกบัขอ้ 2.1) 

3.2 หาคาํที�สาํคญั  (ทาํเหมือนบทความสั�น) 

4. ข้อสอบถามจุดประสงค์ของผู้เขียน (บทความจะกล่าวเชิงลบ) 

4.1 หาสาระสาํคญัของบทความ 

4.2 เอาสาระสาํคญัมาเปลี�ยนแปลงจากเชิงลบใหเ้ป็นเชิงบวก 

4.3 บทความอาจจะมีคาํวา่ เพื�อ สาํหรับ  วางไวท้า้ยบทความ( เพื�อ สาํหรับ ใหบ้อกจุดประสงคข์องบทความ) 

5. ข้อสอบถามความหมายของคําศัพท์ 

5.1 ดูบริบทที�มาขยายของศพัทค์าํนั�น 

5.2 ถา้ศพัทเ์ป็นคาํกริยา  ใหดู้คาํนาม  ถา้ศพัทเ์ป็นคาํนามใหดู้กริยา 

5.3 แปลรากศพัทข์องคาํนั�น ๆ 

6. ขอ้สอบถามขอ้ใดถูกตอ้ง หรือ ไม่ถูกตอ้ง  ให้ทาํเหมือนกบัขอ้ 1 คือขีดเส้นใตค้าํนาม  คาํนามเฉพาะ  ตวัเลข  

หรือคาํที�สามารถจดจาํง่าย  แลว้ทาํการคน้หา     

 

รูปแบบของข้อสอบข้อบกพร่องทางภาษา 

รูปแบบที� 1 คาํหรือกลุ่มคาํที�ฟุ่มเฟือยหมายความวา่มีคาํหรือกลุ่มคาํที�มีความหมายเดียวกนัตดัออกไปแลว้   

                        1 ชุดยงัใหใ้จความเหมือนเดิม 

รูปแบบที� 2 กาํกวม  หมายความวา่ ประโยคหรือขอ้ความนั�นสามารถตีความไดม้ากกวา่ 1 ประเด็น  

แบ่งเป็น 3 กรณี 

1. กาํกวมที�เกิดจากคาํประสม  เช่นขา้วเยน็ 



2. กาํกวมที�เกิดจากการวางวลีบอกจาํนวน บอกเวลา ส่วนขยายไวท้า้ยประโยค 

3. กาํกวมเกิดจากการใหค้วามหมายของคาํที�ขดัแยง้ 

รูปแบบที� 3 การใชค้าํศพัทผ์ดิความหมาย 

รูปแบบที� 4 การใชค้าํเชื�อมใหส้อดคลอ้งกบัรูปประโยค (ใหดู้ทฤษฎี คาํเชื�อมและบุพบท) 

 

   ทฤษฎคีําเชื�อมบุพบทและสันธาน 

บุพบท  คือ คาํที�ใชน้าํหนา้คาํอื�นเช่นนาํหนา้คาํนาม สรรพนาม 

สันธาน คือ คาํที�ทาํหนา้ที�เชื�อมคาํ หรือเชื�อมขอ้ความใหติ้ดต่อกนั หรือเชื�อมประโยค 

1. ต่อ (บุพบท)  ใชเ้นน้ความเป็นเฉพาะ และการกระทาํต่อหนา้ จะใชร่้วมกบัคาํกริยาบางคาํ  ตวัอยา่งการใช ้   

ยื�นคาํร้องต่อศาล ใหก้ารต่อเจา้หนา้ที�  เป็นกบฎต่อรัฐบาล  ขดัต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ผลต่อ  ผลกระทบ   

       ส่งผลต่อ  สาํคญัต่อ  เอื�ออาํนวยต่อ   อิทธิพลต่อ  ขึ�นตรงต่อ  จาํเป็นต่อ  

2.    แก่  แด่ (บุพบท)  แก่  ใชน้าํหนา้ผูรั้บ ให ้ มอบ  แจก  ส่ง  สงเคราะห์  คาํกลุ่มนี�ตอ้งใช ้แก่ + ผูรั้บ ส่วนแด่ 

        ใชน้าํหนา้ผูรั้บที�มีศกัดิ�   ฐานะที�สูงกวา่  เช่น ถวายพระพรแด่องคพ์ระประมุข  ห้ามใช้ มอบสาํหรับ 

3.    กบั (บุพบท) ใหเ้มื�อประธานที�ทาํกริยาเดียวกนั  เวลาเดียวกนั  สังเกต ประธาน 1+ กบั+ ประธาน2 หรือใช ้

       ร่วมกริยาบางคาํและใชก้บัวเิศษณ์บอกระยะทาง ใกลก้บั    ตวัอยา่ง   เขากบัฉนัไปดูหนงั  เกี�ยวขอ้กบั   

       สัมพนัธ์กบั  ผกูพนักบั  ประสานกบั  ชี�  แจงกบั  ต่อสู้กบั  ปราศรัยกบั ร่วมมือกบั  ห้ามใช้เกี�ยวขอ้งต่อ  ผกูพนัต่อ 

4.   จาก (บุพบท)  ใชบ้อกแหล่งที�มา  ใหน้าํหนา้วสัดุ  ใหก้บัคาํกริยาใชบ้อกระยะทาง ไกลจาก  ใหก้บัคาํกริยา 

       บางคาํ  เช่น เดินทาง มาจากจงัหวดัเลย นํ�าไหลมาจากยอดดอย  ผลิตจาก  ทาํมาจาก  ทาํจาก  ไดรั้บจาก   

       รับจาก  ขอจาก  ถอนจาก  เบิกจาก   เก็บจาก    ห้ามใช้  นํ�าไหลมาแต่   

5. ตาม (บุพบท)  ใชน้าํหนา้สิ�งที�ถูกตอ้ง  ขอ้บงัคบั  ขอ้กาํหนด  ใชบ้อกจาํนวนที�แน่ชดั  ใชน้าํหนา้สิ�งที�กาํหนด

ขึ�นล่วงหน้า เช่น ตามกฎหมาย  ตามกติกา  ตามขอ้บงัคบั  ตามสัดส่วนที�ไดก้าํหนด  ตามโครงการ  ตาม

นโยบาย  ห้ามใช้ในกฎหมาย   ดว้ยกฎหมาย  โดยกฎหมาย  ในสัดส่วน  ในเป้าหมาย 

6.    เพื�อ  สําหรับ   เพื�อ  ใชบ้อกจุดประสงคห์รือจุดมุ่งหมาย  สาํหรับ ใชบ้อกจุดประสงคโ์ดยเฉพาะเจาะจง   

       กลุ่มนี�ไม่ค่อยผดิ 

7.   คือ ใหค้วามหมายของคาํที�อยูด่า้นหนา้ หากบอกจาํนวนจะหมายถึงจาํนวนที�แน่ชดั  เช่น เลย คือจงัหวดัที� 

       ตั�งอยูภ่าค ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

   เป็น  ใชอ้ธิบายเพิ�มเติมคาํที�อยูด่า้นหนา้ หากบอกจาํนวนจะหมายถึงจาํนวนที�ไม่แน่ชดั  เลยเป็นจงัหวดัที�มี 

   อารยธรรมเก่าแก่ 

8.   โดย  ด้วย  ใหน้าํหนา้ผูก้ระทาํ หรือนาํหนา้การกระทาํ ใชน้าํหนา้เครื�องใช ้เช่น เจรจาโดยสันติ เดินทางโดย 

      เครื�องบิน    ถูกตีดว้ยท่อนไม ้ ห้ามใช้ เจรจาตามสันติวธีิ  องักะลุงทาํโดยไมไ้ผ ่

9.    ถูก ได้รับ  ถูก ใชน้าํหนา้คาํกริยาที�ไม่ดี ไดรั้บ ใชน้าํหนา้กริยาที�ดี  ตวัอยา่ง ถูกเตะ ถูกตี  ไดรั้บเชิญ  ไดรั้บ  

       การรอบรม 



 

10.   โดยเฉพาะ  ใชเ้นน้คาํขา้งหนา้ใหห้นกัแน่นยิ�งขึ�น  เช่น ภาษาโดยเฉพาะภาษาพดู  ภาคเหนือโดยเฉพาะ 

        เชียงใหม่    

11.    และ  ใหแ้สดงถึงความคลอ้ยตามของเหตุการณ์ ใหค้วามหมายวา่ทั�งหมดทั�งสิ�น  เช่นกินขา้วและอาบนํ�า 

        หรือ  ใชแ้สดงใหท้ราบวา่เลือกเอาอยา่งใดอยา่งหนึ�ง  ใชค้ั�นสิ�งของ 2 อยา่งซึ� งเป็นอนัเดียวกนัแต่เรียกชื�อ 

        คนละอยา่ง เช่น แม่ฮ่องสอนหรือเมืองสามหมอก เครื�องหมายอญัประกาศหรือเครื�องหมายคาํพดู ขอ้สอบ 

        จะวดัความเขา้ใจของคาํวา่ และ กบัคาํวา่หรือ ใชแ้ตกต่างกนัอยา่งไร 

12.   เพราะ  เนื�องจาก     ใชเ้ชื�อมความเป็นเหตุและผลต่อกนั เพราะ ไม่สามารถขึ�นตน้ประโยคได ้ เช่น เขา 

         เรียนเก่งเพราะ(เนื�องจาก)เขาขยนัอ่านหนงัสือ เนื�องจากเขาขยนัอ่านหนงัสือเขาจึงเรียนเก่ง  ห้ามใช้ ก ็

         เพราะ  สืบเนื�องมาจาก  เพราะฟุ่ มเฟือย 

13. แต่ (สันธาน) ใชเ้ชื�อมความขดัแยง้  ส่วนมากจะใชก้บักริยาปฏิเสธ  เช่น เขาไม่สบาย  แต่เขาก็ยงัมาสอน  ทั�ง 

ๆ ที�ไม่สบาย แต่เขาก็ยงัมาสอน  ขอ้สอบจะใหแ้ยกความแตกต่างของคาํวา่ และ  แต่ 

14. ระหว่าง  จะใชคู้กบัคาํว่า กนั  ให้จาํวา่  ระหวา่ง……กบั…… เช่น ปัญหาขอ้พิพากรระหว่างอินเดียกบั

ปากีสถานยงัหาขอ้สรุปไม่ได ้ หา้มใช ้ ระหวา่ง…….และ 

15.    ของ  เป็นคาํที�แสดงความเป็นเจา้ของ จะนาํหนา้คาํนาม  ประเทศ  คน  หน่วยงาน  เช่น นโยบายเร่งด่วน 

         ของกระทรวงมหาดไทยคือ…………   ขอ้สอบจะใหแ้ยกความแตกต่างของคาํวา่ ของ แห่ง 

16.     แห่ง  เป็นคาํที�แสดงความเป็นเจา้ของในเรื�องหมวดหมู่ หรือส่วนยอ่ยและส่วนใหญ่ เช่น สมาคมวางแผน 

          ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

17.     เมื�อ  ใน  เป็นคาํที�ใชน้าํหนา้เวลา  คาํทั�งสองสามาถนาํขึ�นตน้ประโยคได ้  เช่น เมื�อ ปี พ.ศ.   

18.    ที�  ใน  เป็นคาํที�ใชน้าํหนา้สถานที�  เช่น เขาพบเธอที�บา้น  ห้ามใช้ ที�  ใน  พร้อมกนั 

19. ทั�ง  ต้องใช้คู่กบัและ โครงสร้าง  ทั�ง…และ….รวมทั�ง (ตลอดจน) เช่น ทั�งเขาและเธอต่างก็มีความสุข  

        ห้ามใช้ ทั�ง.หรือ 

20. ได้แก่  เช่น  อาทิ  เป็นต้นว่า  เป็นคาํที�ใชย้กตวัอยา่ง คาํกลุ่มนี� จะใชก้บัจาํนวนที�ไม่แน่นอน  คาํวา่ไดแ้ก่

หา้มตามหลงัประธาน  เช่น  จงัหวดัในภาคเหนือบางจงัหวดั เช่น……ห้ามใช้ อาทิเช่น  ห้ามใชจ้งัหวดัใน

ภาคเหนือมี 11 จงัหวดั เช่น…. 

21.    ดังนั�น  จึง  เพราะฉะนั�น  ดังนั�น……จึง….. เป็นคาํที�ใชส้รุปขอ้ความ  เนื�องจาก+สาเหตุ+จึง+ขอ้สรุป    

         ดงันั�น+นาม+ จึง+ขอ้สรุป  เช่น เขาเป็นคนขยนัจึงทาํใหเ้ขาประสบความสาํเร็จในชีวติ  ขอ้สอบจะเนน้ 

โครงสร้างที�ต่อเนื�องคือ ดงันั�น…จึง        เนื�องจาก….จึง 

22.    ถ้า….แล้ว   เป็นคาํที�แสดงเงื�อนไข  อาจจะเกิดขึ�นหรือไม่ก็ได ้ เช่น  ถา้เขาขยนั  แลว้เขาจะสอบได ้ ห้ามใช้  

ถา้ หาก พร้อมกนัจะทาํใหฟุ่้มเฟือย 



23. อย่างไรกต็าม  อย่างไรกด็ี  ใชขึ้�นตน้ประโยค  หรือขึ�นตน้ยอ่หนา้ใหม่  เป็นสันธานที�แสดงถึงความขดัแยง้  

ไม่สามารถเชื�อมคาํหรือวลีได ้  เช่น อย่างไรก็ตามรัฐบาลยงัตอ้งแก้ไขขอ้บกพร่องในการทาํงานอีกมาก  

หา้มใช ้ก็อยา่งไรก็ตาม  

  ทฤษฎกีารเรียงประโยค 

1. หาขอ้ขึ�นตน้ประโยค  โดยยดึหลกัดงันี�  

1.1 คาํนาม  รวมทั�งคาํ  “การ+กริยา”  และ “ความ+ วเิศษณ์” 

1.2 ช่วงเวลา  รวมทั�งคาํ เมื�อ  ใน  (ช่วงเวลาถา้ไม่ขึ�นตน้ก็จะอยูป่ระโยคสุดทา้ย) 

1.3 คาํเชื�อมบางคาํ  เนื�องจาก  แมว้า่  ถา้  หาก  คาํเหล่านี�จะขึ�นตน้ไดต้อ้งรวมกบัคาํนาม 

1.4 หนงัสือราชการ  ขึ�นตน้ดว้ย  ตาม  ตามที�  ดว้ย 

2. คาํเชื�อมที�เป็นคาํมาตรฐานมี 11 คาํคือ  ที�  ซึ� ง  อนั เพื�อ ใน  โดย  ดว้ย  สาํหรับ  ของ  จาก  ตาม  คาํเหล่านี�   

      ขึ�นตน้ประโยคไม่ได ้ ยกเวน้คาํวา่ ใน+นาม จาก+นาม  ตาม+ขอ้บงัคบั  ตาม+หน่วยงาน และถา้คาํเหล่านี�  

       อยูก่ลางประโยคถือเป็นส่วนขยายใหต้ดัส่วนขยายเหล่านั�นทิ�ง 

3.   คาํปิดประโยค อีกดว้ย  ก็ตาม  นั�นเอง  ต่อไป  เท่านั�น  ถา้คาํเหล่านี�ลงทา้ยของขอ้แลว้ส่วนมากขอ้นั�น 

      จะเป็นขอ้สุดทา้ย  ช่วงเวลา  ประโยคคาํถาม 

3. โครงสร้างประโยคที�ใชบ้่อย  ทั�ง…และ….รวมทั�ง(ตลอดจน)  นอกจาก……แลว้ยงั(ยงัตอ้ง)  ไม…่……แต่    

      แม…้แต่    ดงันั�น+นาม+จึง   ถา้……แลว้(ยงั) 

5.  คาํนามที�เป็นชื�อเฉพาะจะตอ้งบวกคาํกริยา เช่น  ประเทศสมาชิกอาเซียน  กระทรวงมหาดไทย 

6. หากมีขอ้ใดขึ�นตน้ดว้ยคาํวา่  และ หรือ  ใหใ้ชเ้ทคนิคหาคาํที�มีความหมายใกลเ้คียงกนั 

7. หากมีขอ้ใดขึ�นดว้ยคาํวา่  กบั  ต่อ  ใหห้าคาํกริยาที�ใชคู้่กนั  เช่น  ประสานกบั  ชี�แจงกบั  ผลต่อ 

8. ในการเรียงหากเหลือ 2 ขอ้  ใหพ้ิจารณากริยาใดเกิดขึ�นก่อน  หรือเกิดทีหลงั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จงอ่านข้อความที�กาํหนดให้  แล้วตอบคําถามโดยพจิารณาเลอืกตัวเลอืก 1,2,3 หรือ 4 ที�ถูกต้องที�สุด 

1. การที�มนุษยมี์สมองใหญ่จึงรับรู้ไดม้าก  คิดไดม้าก  และเกิดกิเลสมากกวา่สัตว ์ เมื�อมนุษยถ่์ายทอด

ประสบการณ์มากขึ�นก็จะแยกกนัประกอบงานต่าง ๆ ทาํใหเ้กิดอาชีพต่าง ๆ แต่ละคนกลายเป็นมนุษยที์�ไม่

สมบูรณ์ทาํใหต้อ้งพึ�งพาผูอื้�น  จึงตอ้งรวมกนัอยูเ่ป็นสังคมใหญ่เกิดชั�นวรรณะต่าง ๆ ตอ้งมีการแลกเปลี�ยน

สิ�งของกนั  เมื�อเกิดระบบเงินตราทาํใหม้นุษยเ์กิดความโลภมากขึ�นไม่มีที�สิ�นสุด  จากบทความขา้งตน้

ใจความสาํคญัคือขอ้ใด 

1. สาเหตุของการเกิดระบบเงินตรา   2. สาเหตุการเกิดความโลภของมนุษย ์

3. สาเหตุของการแบ่งชั�นวรรณะ    4. สาเหตุที�มนุษยป์ระกอบอาชีพ 

2. การที�สารตะกั�วจะก่อให้เกิดอนัตรรายแก่มนุษยเ์ราไดน้ั�นเมื�อเขา้สู่ร่างกายเาทางหนึ�งทางใด  ไดแ้ก่การ

บริโภค  การหายใจ  การสัมผสั ผูป่้วยอาจไดรั้บจากควนัของตะกั�ว  เช่นการหลอมตะกั�ว  ควนัรถยนต ์ฯลฯ 

เมื�อมีปริมาณของตะกั�วมากขึ�นจะเกิดพิษแก่ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย  ถา้ไม่ไดรั้บการรักษาอยา่งทนัท่วงทีก็

อาจถึงแก่ชีวติได ้ บางรายก็ป่วยอยา่งเรื� อรังอยูเ่ป็นเวลานาน ๆ เหล่านี� เป็นตน้   บทความขา้งตน้กล่าวถึง

เรื�อใด 

1. อนัตรายจากสารตะกั�ว     2. ปริมาณของสาตะกั�วที�จะเป็นพิษต่อ

ร่างกาย 

3. ทางที�สารตะกั�วจะเขา้สู่ร่างกาย    4. ที�มาของสาพิษ 

3. ไม่วา่ทรรศนะของนกัวชิาการในสถาบนัการศึกษาที�มีต่อโหราศาสตร์จะเป็นเช่นไร  แต่ในโลกแห่งความ

จริงในสังคมไทยทุกวนันี�   โหราศาสตร์ไดมี้อิทธิพลอยา่งมากมายต่อการตดัสินใจการกระทาํหรือไม่กระทาํ

การของบุคคลในวงการต่าง ๆ ทั�งแวดวงธุรกิจ  วงการทหาร  และแมใ้นวงราชการเองซึ� งยอ่มมีผลก่อการ

พฒันาประเทศอยา่งมิตอ้งสงสัย 

ขอ้ใดสอดคลอ้งกบับทความขา้งตน้ 

1. นกัวชิาการในสถาบนัศึกษาไม่น่าจะสนใจในเรื�องโหราศาสตร์ 

2. ความเชื�อเรื�องโหราศาสตร์มกัเป็นไปตามระดบัการศึกษาของแต่ละบุคคล 

3. โหราศาสตร์มีส่วนเกี�ยวขอ้งอยา่งมากกบัการดาํเนินงานในวงการต่าง ๆ 

4. โหราศาสตร์เป็นสิ�งที�ไม่สามารถพิสูจน์ได ้

4.     ผูเ้ขียนตาํราตอ้งเป็นผูรู้้ภาษาดี  ถา้ผูรู้้ภาษาไม่ดีคนอ่านไม่เขา้ใจก็ไม่มีประโยชน์ 

      ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 

1. ผูเ้ขียนตาํราตอ้งเป็นผูสื้�อสารที�ดี 

2. ภาษาเป็นสื�อสาํคญัในการทาํความเขา้ใจระหวา่งมนุษย ์



3. คนอ่านจะไดรั้บประโยชน์ในดา้นการใชภ้าษานอกเหนือจากความรู้ในตาํรา 

4. ผูอ่้านจะไม่ไดรั้บประโยชน์จากการอ่านตาํรา  ถา้ผูเ้ขียนไม่มีความสามารถในการใชภ้าษา 

5. ปรัชญาการศึกษาแผนใหม่มีว่าในระดับอุดมศึกษาไม่จาํเป็นต้องแยกระหว่างชีวิตการศึกษากับการ

ประกอบอาชีพ 

ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 

1. ชีวติการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจะสอดคลอ้งกบัการประกอบอาชีพ 

2. ผูที้�มีความจาํเป็นตอ้งประกอบอาชีพสามารถจะศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเวลาเดียวกนัได ้

3. การศึกษาระดบัอุดมศึกษาควรเนน้วชิาชีพ 

4. ผูที้�สาํเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจะประกอบอาชีพอื�น ๆ ไดม้ากขึ�น 

6. คาํศพัท์ต่าง ๆ ที�ปรากฏในจารึกส่วนใหญ่เป็นโบราณิกศพัท์  ดงันั�นการแปลภาษาไทยโบราณเป็น

ภาษาไทยปัจจุบนัจะตอ้งศึกษาคาํศพัทจ์ากวรรณกรรมโบราณ  วรรณกรรมทอ้งถิ�น  รวมทั�งภาษาทอ้งถิ�นที�

ยงัปรากฎใชอ้ยู ่ 

ข้อใดตีความไม่ถูกต้อง 

1. คาํที�ใชใ้นจารึกส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยโบราณ 

2. วรรณกรรมโบราณก็เป็นแหล่งสาํหรับศึกษาความหมายของคาํศพัทไ์ด ้

3. ศพัทใ์นภาษาทอ้งถิ�นจะไม่มีการเปลี�ยนแปลงความหมาย  เคยใชใ้นสมยัโบราณอยา่งไรก็คงใชใ้น

ปัจจุบนัเช่นนั�น 

4. การที�ตอ้งศึกษาวรรณกรรมโบราณ  วรรณกรรมทอ้งถิ�น  และภาษาถิ�น  ก็เพื�อใหรู้้ความหมายของ

ศพัทโ์บราณใดถูกตอ้ง 

7. ความคิดเรื� องสหกรณ์เป็นความคิดแบบสังคมนิยมโดยแท ้ แต่การสหกรณ์ก็มีผูน้าํไปใช้ได้ผลดีใน

เศรษฐกิจแบบ 

นายทุนนั�นหลายแห่ง  

ข้อความนี�มีความหมายเหมือนกบัข้อใด 

1.   สหกรณ์เป็นอุดมคติของสังคมนิยม  และใชไ้ดไ้ม่เหมาะกบัประเทศทุนนิยม 

1. สหกรณ์เป็นอุดมคติทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  แต่บางประเทศแบบทุนนิยมก็ใชไ้ดผ้ลดี 

2. สหกรณ์เป็นเครื�องมือในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศสังคมนิยม  แต่ขดักบัระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยม 

3. สหกรณ์เป็นเครื�องมือทางเศรษฐกิจทุนนิยมและสังคมนิยมดว้ย 

8.   ในปี  พ.ศ. 2463 ซึ� งตรงกบัรัชสมยัของรัชการที� 6  ไดเ้กิดปัญหาเศรษฐกิจตกตํ�า  อนัเนื�องมาจากภาวะ

ฝนแลง้และ 

นํ�าท่วมติดต่อกนัเป็นเวลาถึง 3 ปี มีผลทาํให้การทาํนาไม่ไดผ้ลประกอบกบัเกิดสงครางโลกครั� งที� 1 ทาํ

ใหก้ารคา้กบั 



ต่างประเทศตอ้งหยุดชะงกั  งบประมาณของไทยไดเ้กิดขาดดุลเป็นจาํนวนมาก และขาดดุลติดต่อกนั

เป็นเวลานานหลายปี         ขอ้ใดไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ความขา้งตน้ 

1. ในสมยัรัชการที� 6  ปัญหาเศรษฐกิจตกตํ�าเป็นผลใหง้บประมาณขาดดุล 

2. ระหวา่งสงครามโลกครั� งที� 1 ประเทศไทยอยูใ่นช่วงที�เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ�า 

3. งบประมาณขาดดุลเกิดขึ�นครั� งแรกในรัชการที� 6 

4. ในสมยัรัชกาลที� 6 การคา้ระหวา่งไทยกบัต่างประเทศไดห้ยดุชะงกั 

9.        คอมพิวเตอร์หรือสมองกลเป็นเครื� องมือที�มนุษย์สร้างขึ� น  มีความสามารถเหมือนมนุษย์ มี

ประสิทธิภาพในการรวบ 

รวมขอ้มูลต่าง ๆ ไดดี้และมากกวา่  แต่มนุษยก์็ยงัเป็นผูค้วบคุมและสั�งการให้เครื�องคอมพิวเตอร์ทาํงาน  

ถา้มนุษยไ์ม่ 

มีคุณภาพ  คอมพิวเตอร์ก็ตอ้งไม่มีประสิทธิภาพเช่นกนั    

ข้อความนี�กล่าวสรุปได้อย่างไร 

1.   คอมพิวเตอร์เป็นสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ�นแต่เก่งกวา่มนุษย ์  

 2.   คอมพิวเตอร์ไม่สามารถและทาํงานเองไดต้อ้งอาศยัมนุษย ์

 3.   คอมพิวเตอร์จะไม่มีประสิทธิภาพถา้ผูค้วบคุมไม่มีคุณภาพ 

      4.   คอมพิวเตอร์เป็นแค่เครื�องมือช่วยในการทาํงานของมนุษย ์

10. กระดาษที�ใชห่้อหรือใส่อาหารโดยเฉพาะพวกกลว้ยทอด  มนัทอด  กลว้ยปิ� งนั�น  ไม่ควรเป็นกระดาษที�

มีตวัหนงัสือ   

ทั�งนี� เพราะหมึกพิมพน์ั�นจะมีโลหะหนกัเช่น ตะกั�ว  โคเมียม  เป็นส่วนประกอบ  ถา้หมึกพิมพไ์ปติดกบั

อาหารที�รับประทานจะทาํให้สารเคมีโลหะหนกัเขา้ไปสะสมในร่างกายทาํให้เกิดเป็นโรคต่าง ๆ ได ้ 

สาํคญัที�สุดก็คือ  โรคมะเร็ง 

     ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร 

1.  ไม่ควรรับประทานกลว้ยทอด  มนัทอด  กลว้ยปิ� งที�ใส่ถุงกระดาษที�มีนํ�าหมึกติดอยู ่

 2.  ไม่ควรรับประทานอาหารที�เปื� อนหมึกเพราะโลหะหนกัจะเขา้ไปสะสมในร่างกาย 

      3.  ไม่ควรใชก้ระดาษที�มีตวัหนงัสือใส่หรือห่ออาหารเพราะสารเคมีมีโลหะหนกัเป็นสาเหตุของการเกิด

โรค 

           ต่าง ๆ 

 4.  ไม่ควรใชก้ระดาษที�มีตวัหนงัสือใส่หรือห่ออาหารเพราะกระดาษเป็นตน้เหตุของการเกิดโรคที�

สาํคญั 

  



บทความยาว 

 หนงัสือหรือขอ้เขียนใด ๆ คือสิ�งที�มนุษยเ์ขียนขึ�น  การเขียนจึงหมายถึง  สิ�งที�มนุษยคิ์ดออกมาเป็น

ตวัอกัษรมนุษยเ์ขียนอะไร   คาํตอบคือ มนุษยเ์ขียนสิ�งที�ตนเองรู้หรือคิด ถา้เช่นนั�น  การอ่านคืออะไร  การอ่าน

คือความพยายามที�จะถ่ายทอดสิ�งที�มนุษยเ์ขียนไวก้ลบัออกมาเป็นความคิด  เมื�อพิจารณาอยา่งนี�แลว้  ยอ่มเห็นวา่  

การอ่านกบัการเขียนเป็นของคู่กนั  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแยกไม่ออก 

 อยา่งไรจึงจะเรียกวา่ อ่านดี หรือ เขียนดี เรื�องนี�นกัปราชญท์างภาษาไดใ้หท้รรศนะไวว้า่ “ผูเ้ขียนแสดง

ความคิดอยา่งไร  ผูอ่้านก็ไดค้วามคิดอยา่งนั�น” อยา่งนี� เรียกวา่เขียนดี  และ “ผูเ้ขียนแสดงความคิดอยา่งไรผูอ่้าน

เขา้ใจไดห้มด  รู้เท่าทนัทุกความคิด  แต่ผูอ่้านมีความคิดเป็นของตน  รู้จกัวเิคราะห์ วจิารณ์เลือกรับแต่ความคิดที�

เป็นประโยชน์  ขจดัความคิดที�ไร้สาระออกไปเพราะอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ” อยา่งนี� เรียกวา่อ่านดี 

11. บทความนี�กล่าวถึงเรื�องอะไร 

1.    การเขียนหนงัสือ               2.    การเขียนกบัการอ่าน 

3.    การเป็นนกัอ่านที�ดี               4.    การอ่านขั�นใชว้ิจารณญาณ 

12. การเขียนดีจะตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร 

1. ผูอ่้านเขา้ใจความหมายของขอ้เขียนไดต้รงกบัที�ผูเ้ขียนตอ้งการ      

2. ผูเ้ขียนใชเ้หตุผลและหลกัฐานต่าง ๆ ประกอบการเขียน 

3. ความคิดที�แสดงออกมาทนัสมยัและเป็นจริง                          

4. ภาษาที�สละสลวยและเขา้ใจง่าย 

13. ที�กล่าววา่ “อ่านดี” หมายความวา่อยา่งไร 

1. อ่านเอาจริงเอาจริง                                        2.    เลือกอ่านเฉพาะตอนที�ดีและมีสาระ 

           3.   อ่านแลว้มีความรู้สึกคลอ้ยตาม                          4.    อ่านแลว้ไดค้วามรู้และความคิด 

14. ผูเ้ขียนมีความประสงคจ์ะเนน้สิ�งใด 

1. การเขียนและการอ่านที�ดี                                2.    ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเขียนกบัการอ่าน 

3.   ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ขียนที�ดีกบัผูอ่้านที�ดี            4.    ความสามารถในการเขียนและการอ่าน 

จงอ่านข้อความที�กาํหนดให้  แล้วพจิารณาเลอืกตัวเลอืก 1, 2, 3, หรือ 4 เติมในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลกัภาษา 

และให้มีความหมายสอดคล้องกบัข้อความที�กาํหนดให้นั�น 

15. ตบะในพุทธศาสนาหมายถึงความเป็นอยูอ่ยา่งง่าย ๆ ตดัความกงัวลในการแสวงหาสิ�งปรนเปรอความสุข

ให…้………เท่าที�จาํเป็นในการดาํรงชีวติ 

1. เหมาะสม     2. เพียงพอ      3. เหลือเพียง  4. พอประมาณ  

16. ขอ้เรียกร้องทั�ง 8 ขอ้นี�   สามารถตกลงกนัได ้7 ขอ้เท่านั�น………….ขอ้เรียกร้องที�ให้รัฐบาลเปลี�ยนแปลง

กาํหนดราคาขา้วขั�นตํ�าขึ�นใหม ่

1. ยกเวน้         2. นอกจาก      3. กล่าวคือ  4. โดยเฉพาะ 



17. …………….ใหเ้ป็นบรรณาธิการหนงัสือพิมพน์ั�น  ใหอ้อกใหเ้ฉพาะแก่บุคคลผูมี้ภูมิรู้สอบไดป้ระโยคมธัยม 

6 หรือมีภูมิความรู้รอบตวัเป็นที�พอใจของเจา้พนกังานผูอ้อก 

1. ใบรับรอง    2. ใบอนุมติั     3. ใบอนุญาติ  4. ใบประกาศนียบตัร 

18. คาํวา่”ประสิทธิภาพ” ในวงราชการมีความหมายกวา้งไม่เหมือนกบัประสิทธิภาพของธุรกิจเอกชน 

ซึ� ง…………….เฉพาะผลที�ไดรั้บจากการบริการหรือการจดัการที�ไดก้าํไรหรือขาดทุน 

1. คิดถึง     2. พิจารณา     3. มุ่งหวงั  4. ตระหนกั 

20.      ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเริ�มจะมีความเห็นขดัแยง้กนั  เวยีดนามจึงพยายามใชจุ้ดนี� เพื�อสร้าง  

          ความ……….…….ในกลุ่มประเทศอาเซียนมากยิ�งขึ�น 

1. แตกแยก 2. แตกร้าว  3. ขดัแยง้  4. แตกต่าง 

19. ขา้ราชการตอ้ง……………การปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขตามรัฐ 

            ธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธิ� ใจ 

1. เลื�อมใส    2. ยอมรับ     3. ส่งเสริม  4. ยดึมั�น 

22.       ……………ทางสังคมทาํใหทุ้กคนดิ�นรนที�จะมุ่งศึกษาใหสู้งถึงขั�นระดบัปริญญาโท 

1. ความเจริญ    2. ค่านิยม              3. ความเปลี�ยนแปลง  4. ความกา้วหนา้ 

20. ระบบหมายถึงระเบียบที�เกี�ยวกบัการรวบรวมสิ�งต่าง ๆ ซึ� งมีลกัษณะที�ซบัซอ้นใหเ้ขา้ลาํดบั……….กนั 

           เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัตามหลกัเหตุผลทางวธีิการ 

1. ผกูพนั    2. ประสาน             3. ผสม          4. ประสม 

24.      ความสาํเร็จของการพฒันาประเทศตอ้งขึ�นอยูก่บั………….ระหวา่งประชาชน รัฐบาล และเอกชน 

 1. ความสามารถ    2. ความร่วมมือ  3. การประสานงาน 4. ความเขา้ใจ 

25. การกระทาํทุกอยา่งในพุทธศาสนาสอนใหมี้ความฉลาดในวธีิการที�เรียกวา่ “อุบายโกสลา” ดว้ยไม่ใช่นึก 

         จะทาํอะไรก็ทาํไปโดยไม่พิจารณาหรือเตรียมการให…้…..…… 

1. ถ่องแท ้    2. รอบคอบ  3. ครบถว้น  4. เรียบร้อย 

26.      พระไตรปิฎกคือตาํราหรือหนงัสือซึ�ง……….……คาํสั�งสอนของพระพุทธศาสนาไวเ้ป็นหลกัฐาน 

1. แสดง     2. จดัทาํ  3. บนัทึก   4. เรียบร้อย 

27.      เท่าตวัมีความหมายวา่……..………จาํนวน……….….ขนาดเพิ�มขึ�นอีกเท่าตวั 

1. ให ้ กบั 2. มี หรือ  3. ใช ้ และ  4. ยก ตาม 

28. พุทธจริยธรรมบ่งถึงความประพฤติที�เรียกวา่  “จาริตตะ” อนักลายมาเป็นจารีตในภาษาไทย………การ 

          ควรเวน้ที�เรียกวา่ “วาริตตะ”  ……………….”วรัิติ” 

1. และ   และ  2. และ     หรือ  3. หรือ     หรือ  4. หรือ     และ 

29. การช่างของไทยได…้……….มาตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ดงัจะเห็นไดจ้ากการช่างในสมยัรัชกาลที� 5   

          นั�น  ไดรั้บเอารูปแบบของศิลปะและการช่างอยา่งตะวนัตกเขา้มา…………กบัการช่างไทย 



1. กา้วหนา้     ปะปน 2. เจริญ      คลุกคลี 3. พฒันา     ผสมผสาน 4. รุ่งเรือง    เกี�ยวขอ้ง 

30. พุทธบริษทัทั�วไปทั�งฝ่ายบรรพชิตและคฤหสัถ ์ เมื�อเห็นวา่วดัเป็นสถานที�มีคุณดงักล่าวแลว้นั�น  ควรช่วย 

         กนั………บาํรุงหาทางช่วยกนั……….ความเจริญมาสู่วดั 

1. รักษา     สร้างสรรค ์ 2. อนุรักษ ์    สร้างเสริม 3. สนบัสนุน     พฒันา 4. อุปถมัภ ์    นาํ 

 

จงพจิารณาข้อความในตัวเลือกว่าข้อความใดเป็นลาํดับที� 1, ที� 2, ที� 3 หรือที� 4 แล้วจึงตอบคําถามของแต่ละข้อ 

31.       ข้อความใดเป็นลาํดับที� 3 

1. โดยยดึข่าวสาร ขอ้มูลที�ไดรั้บจากสิ�งแวดลอ้มประกอบการนั�น ๆ 

2. ถา้หากไม่กระทาํสิ�งเหล่านั�นก็เพราะไม่ทราบวตัถุประสงค ์

3. ทฤษฎีสมองกลถือวา่คนเป็นสิ�งมีชีวติซึ� งมกัทาํอะไรอยา่งมีจุดหมาย 

4. หรือไม่ทราบผลร้ายที�จะเกิดขึ�นตามมาภายหลงั 

32.      ข้อความใดเป็นลาํดับที� 4 

1. ก็มกัจะเป็นเวลาที�เราใกลจ้ะเสียหรือสูญสิ�งนั�นไปแลว้ 

2. พยายามที�จะเรียกร้องป้องกนัต่อสู้เพื�อใหไ้ดสิ้�งนั�นกลบัคืนมา 

3. คนเรากวา่จะคน้พบวา่สิ�งใดมีคุณค่าต่อชีวติของเรา 

4. ความกลวัที�จะตอ้งสูญเสียมกัจะเป็นตวัผลกัดนัใหค้นเรา 

33.      ข้อความใดเป็นลาํดับที� 3 

1. ในปัจจุบนัคาํวา่”สัญลกัษณ์”เขา้มามีบทบาทในสังคมเป็นอยา่งมาก 

2. ตลอดจนยากต่อการปลอมแปลงของคู่แข่งทางการคา้อีกดว้ย 

3. ทั�งนี� เพื�อความสะดวก ง่ายต่อการจดจาํ และการนาํไปใช ้

4. เพราะเป็นเครื�องหมายของสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ที�กาํหนดขึ�นมาแทนสิ�งนั�น ๆ 

34.      ข้อความใดเป็นลาํดับที� 4 

1. ซึ� งสามารถยบัย ั�งการเจริญเติบโตของจุลชีพอีกกลุ่มหนึ�ง 

2. เช่น ยากลุ่มเพนนิชิลิน  เดตาชยัคลีน  

3. ยาปฏิชีวนะ เป็นสารประกอบทางเคมีใด ๆ ที�ผลิตหรือสร้างขึ�นโดยจุลชีพ 

4. หรือไปขดัขวางหรือไปทาํลายจุลชีพกลุ่มนั�น ๆ 

35.      ข้อความใดเป็นลาํดับที� 1 

1. ในอดีตประชาชนชาวไทยยงัเคยชินกบัการปกครองแบบมีผูน้าํคอยชี�นาํ 

2. ซึ� งทาํใหป้ระชาชนไม่มีโอกาสในการคิดและตดัสินใจ  นอกจากการทาํตามคาํสั�ง 

3. แต่การปกครองแบบประชาธิปไตยถือวา่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครอง 

4. ทาํใหต้อ้งใชเ้วลาอีกหลายปีที�กวา่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะเขา้ใจ 

36.      ข้อความใดควรอยู่ลาํดับที� 3 



1. เพื�อเป็นที�เสด็จประพาส 

2. วงัพญาไทยสร้างในรัชกาลที� 5 

3. ตลอดจนประกอบพระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 

4. และใหที้�ในบริเวณวงัเป็นเพาะปลูกทดลองธญัพืชต่าง ๆ 

37.      ข้อความใดควรอยู่ลาํดับที� 2 

1. การใชสิ้�งของ  เครื�องมือ เครื�องใช ้ ทุกอยา่งที�ใหบ้ริการ 

2. ทั�งนี� เพื�อใหสิ้�งของ  เครื�องใช ้ เหล่านั�นเป็นประโยชน์แก่เรามากที�สุด 

3. และใหป้ระโยชน์แก่เรานั�น 

4. จาํเป็นที�ผูใ้ชจ้ะตอ้งเขา้ใจและรู้จกัใชใ้หเ้ป็น 

38.      ข้อความใดควรอยู่ลาํดับที� 3 

1. ผูมี้อาํนาจแต่งตั�งซึ� งรู้อยูแ่ลว้วา่ 

2. ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม 

3. ตนจะตอ้งพน้จากตาํแหน่งหนา้ที�ราชการไป 

4. ไม่พึงออกคาํสั�งแต่งตั�งขา้ราชการพลเรือนไวล่้วงหนา้ 

39.      ข้อความใดควรอยู่ลาํดับที� 4 

1. และเงินที�ไดรั้บนั�นก็จะตอ้งไม่เกินกวา่ความเสียหายที�ตนไดรั้บ 

2. มิฉะนั�นก็จะเป็นช่องทางใหค้นแสวงหากาํไรจากการเอาประกนัภยั 

3. ตนมีประโยชน์ส่วนไดเ้สียในเหตุที�ประกนัภยั 

4. บุคคลจะเอาประกนัภยัไดต่้อเมื�อ 

40.      ข้อความใดควรอยู่ลาํดับที� 3 

1. เป็นการพิจารณาในแนวกวา้งและในระยะยาว 

2. ซึ� งมีวธีิการและทางเลือกหลายทาง 

3. เพราะตอ้งพิสูจน์ถึงความจาํเป็นในการใชจ่้ายเงินในโครงการ 

4. การทาํงบประมาณแบบโครงการเป็นวธีิการที�ยึดถือโครงการเป็นหลกั 

41.      ข้อความใดควรอยู่ลาํดับที� 3 

1. เอื�ออาํนวยต่อการทาํธุรกิจ 

2. เมื�อ 4 – 5 ปีก่อน อุตสาหกรรมรองเทา้กีฬาจดัเป็นอุตสาหกรรม 

3. เนื�องจากปัจจยัพื�นฐานทั�งภายในประเทศและต่างประเทศ 

4. ที�นกัลงทุนใหค้วามสนใจเป็นอยา่งยิ�ง 

42.      ข้อความใดเป็นลาํดับที� 3 

 1.   การปฐมพยาบาลคือการใหค้วามช่วยเหลือคนไขซึ้� งเจ็บป่วยโดยกระทนัหนั 

 2.   โดยใชเ้ครื�องมือเท่าที�จะหาไดใ้นขณะนั�น  เพื�อใหผู้ป่้วยหรือคนไขพ้น้อนัตราย 



 3.   เป็นการช่วยลดอนัตรายใหน้อ้ยลงก่อนที�จะส่งไปใหแ้พทยใ์นโรงพยาบาลรักษาต่อไป 

 4.   หรือไดรั้บอุบติัเหตุ ณ สถานที�เกิดเหตุนั�น 

43.      ข้อความใดเป็นลาํดับที� 4 

 1.   สะทอ้นใหเ้ห็นวา่โรคพิษสุนขับา้เป็นปัญหาที�ทวคีวามสาํคญั 

 2.   แมว้า่สถิติโรคพิษสุนขับา้ในประเทศไทยมิไดมี้อตัราเพิ�มขึ�นมาก 

 3.   และก่อใหเ้กิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมิใช่นอ้ย 

 4.   แต่การเพิ�มปริมาณการใชว้คัซีนในช่วงเวลา 5 ปีที�ผา่นมา 

ให้พจิารณาข้อใดที�ถูกต้องตามหลกัภาษาและไวยากรณ์ 

44.      1.   ขอ้พิพาทระหวา่งคูเวตและอิรักมีทั�งเรื�องปัญหานํ�ามนัและปัญหาพรมแดน 

2.   นายปรีดี  พนมยงคถู์กยกยอ่งเป็นวีรบุรุษของชาติ 

3. วนิยัขา้ราชการกาํหนดขึ�นเพื�อเป็นแนวทางใหข้า้ราชการถือปฏิบติั 

4. เทศนาโวหาร  หมายถึงการเขียนขอ้ความหมายใหก้วา้งขวางออกไป 

45.      1.   การส่งออกของประเทศในไตรมาสแรกของปีมีนโยบายที�ดีขึ�นเมื�อเปรียบเทียบกบัปีที�ผา่นมา 

2. กรมศุลกากรเริ�มกวดขนัในระเบียบการนาํสินคา้เขา้จากต่างประเทศ 

3. เจา้หนา้ที�นาํเมล็ดพนัธ์ขา้วจาํนวนมากมาแจกให้เกษตรผูป้ระสบภยั 

4. รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที�จะส่งเสริมรายไดข้องเกษตรในชนบท 

46. 1.   การกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ชนบทเป็นลู่ทางการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

2. ตั�งแต่สมยัอยธุยาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้  ชายฉกรรจจ์ะถูกเกณฑแ์รงงานโดยทางราชการ 

3. การใชพ้ลงังานนํ�ามนัทาํใหก้๊าซคาร์บอนไดออกไซคก์ระจดักระจายมากกวา่การใชถ่้านหิน 

4. ชาวเขาส่วนใหญ่ยงัคงดาํรงชีวติตามรอยบรรพบุรุษ 

47. 1.   กรมการคา้ระหวา่งประเทศไดฉ้วยโอกาสเผยแพร่ชื�อเสียงของประเทศ 

2. นกัวทิยาศาสตร์ไดน้าํส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพรมาใชป้ระโยชน์ดา้นการแพทย ์

3. จากผลการวจิยัพบวา่กวา่ที�เนยเหลวจะกลายเป็นเนยแขง็ใชเ้วลาเพียงชั�วโมงเดียวเท่านั�น 

4. ทหารตามแนวชายแดนประเทศคูเวตไดรั้บคาํสั�งใหห้ยดุยิงจากสหประชาชาติ 

  ให้พจิารณาคําหรือกลุ่มคําที�ขีดเส้นใต้แล้วตอบคําถามตามเงื�อนไขที�กาํหนด 

48. กาแฟคือพืชชนิดหนึ�งที�อยูใ่นโครงการลดพื�นที�เพาะปลูก  ตามนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตทาง

การเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เริ�มดําเนินการตั�งแต่ปี พ.ศ. 2543 

                                            

49. ลาํไย  เป็นผลไมท้ี�เหมาะกบัอากาศทางภาคเหนือของประเทศ  จงัหวดัที�ปลูกมากได้แก่ จงัหวดัเชียงราย  

พนัธ์ที�นิยมปลูกได้แก่เบี�ยวเขียว  ชมพ ู อีดอ  เป็นตน้ 

        



50. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ปิดเผยให้ทราบว่า  สินคา้ส่งออกทั�งมนัสาํปะหลงัและผลติภัณฑ์

มนัสาํปะหลงัมีปัญหาในการส่งออก  เพราะคุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน 

        

51. รูปเสมาธรรมจกัรมีหน่วยราชการ  2  แห่ง ในประเทศไทยที�นาํมาใชเ้ป็นเครื�องหมาย  คือ 

กระทรวงศึกษาธิการกบั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 

52. ประเทศไทยสร้างป้อมหรือหอสาํหรับรบขึ�นมาให้เป็นที�มั�นเพื�อต่อสู้กบัขา้ศึกศตัรู  ตั�งแต่สมยักรุงศรี

อยธุยา  โดยเอาอยา่งมาจากป้อมปืนไฟในโปตุเกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงอ่านข้อความที�กาํหนดให้  แล้วตอบคําถามโดยพจิารณาเลอืกตัวเลอืก 1,2,3 หรือ 4 ที�ถูกต้องที�สุด 

1. เสียงของคํา เพี�ยนและกลายได้  ความหมายกเ็พี�ยนและกลายได้ทาํนองเดียวกัน เพราะเสียงและความหมาย

เป็นของคู่กัน  ถ้าแยกกันแต่ละส่วนกไ็ม่เป็นคําพูดในภาษา  เพราะมีแต่เสียงอย่างเดียวก็เป็นเสียงที�ปราศจาก

ความหมาย  ถ้ามีแต่ความหมายกเ็ป็นแต่ความในใจ  เมื�อไม่เปล่งเสียงออกมากไ็ม่มีใครทราบ   ข้อความนี�สรุปว่า

อย่างไร 



     1. ทั�งเสียงและความหมายเป็นสิ�งที�เปลี�ยนแปลงได ้        2. ความสัมพนัธ์ของเสียงและความหมาย

อยูที่�การสื�อสาร 

     3. การสื�อสารดว้ยเสียงที�มีความหมายเป็นการสื�อสารที�สมบูรณ์ที�สุด  4. ในการสื�อสารตอ้งใชเ้สียงและ

ความหมายประกอบกนัจึงจะเขา้ใจกนัได ้

2. พนัิยกรรมคือคําสั�งแสดงความตั�งใจครั�งสุดท้ายที�จะยกทรัพย์สินหรือวางข้อกาํหนดใด ๆ เกี�ยวกบัทรัพย์สิน

ของตน  อนัจะให้เกดิเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื�อตนตายแล้ว  ข้อความนี�สรุปว่าอย่างไร 

     1. พินยักรรมคือเอกสารแสดงเจตนาในเรื�องทรัพยสิ์นซึ�งถูกตอ้งตามกฎหมาย   

     2. พินยักรรมคือเอกสารแสดงสิทธิและหนา้ที�ของผูรั้บทรัพยสิ์นของผูต้ายตามที�ระบุไว ้

     3. พินยักรรมคือบรรดาทรัพยสิ์นทั�งปวงที�ผูต้ายไดม้อบไวแ้ก่ผูรั้บตามที�กาํหนด 

     4. พินยักรรมคือมรดกที�ผูต้ายไดม้อบไวใ้หแ้ก่ผูรั้บตามเงื�อนไขที�ไดร้ะบุไวทุ้กประการ 

3. ผงซักฟอกที�ใช้อยู่ในปัจจุบันมีผลทาํให้พชืนํ�าเจริญเติบโตเร็ว เพราะว่ามีสารอาหารที�เป็นปุ๋ ยของพชื แต่จะมี

ผลทาํให้นํ�าเสียในระยะหลงั  เพราะว่าพชืจะดึงออกซิเจนในนํ�ามาใช้ในการหายใจ  ข้อความนี�ตีความว่าอย่างไร 

     1. ผงซกัฟอกมีส่วนทาํใหน้ํ�าเสีย  2.    พืชนํ�าเจริญเติบโตไดดี้ในที� ๆ นํ�าเสีย 

     3. ผงซกัฟอกใหป้ระโยชน์แก่มนุษยไ์ดห้ลายอยา่ง   4.    พืชนํ�าจะไม่ใชอ้อกซิเจนในอากาศมาปรุง

อาหาร 

4. นิกายสงฆ์เกดิจากการตีความพระพุทธบัญญตัิไม่ตรงกนั  เลยเกดิการแตกแยกในทางปฏิบัติข้อความนี�สรุปว่า

อย่างไร 

     1. นิกายสงฆที์�ต่างกนัจะมีศีลต่างกนั                  2.    นิกายสงฆที์�ต่างกนัจะมีศาสดาต่างกนั 

     3. นิกายสงฆที์�ต่างกนัจะมีการปฏิบติัต่างกนั              4.    นิกายสงฆที์�ต่างกนัจะมีพุทธบญัญติัต่างกนั 

5. ผู้เขียนตําราต้องเป็นผู้รู้ภาษาดี  ถ้าผู้ รู้ภาษาไม่ดีคนอ่านไม่เข้าใจกไ็ม่มีประโยชน์  ข้อความข้างต้นตีความได้

อย่างไร 

     1. ผูเ้ขียนตาํราตอ้งเป็นผูสื้�อสารที�ดี          2.  ผูอ่้านจะไม่ไดรั้บประโยชน์จากการอ่านตาํรา  ถา้ผูเ้ขียนไม่มี

ความสามารถในการใชภ้าษา 

     2.  ภาษาเป็นสื�อสาํคญัในการทาํความเขา้ใจระหวา่งมนุษย ์       3. คนอ่านจะไดรั้บประโยชน์ในดา้นการใช้

ภาษานอกเหนือจากความรู้ในตาํรา   

6. อาหารนมจําเป็นต้องมีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลติ แปรรูป และจําหน่ายที�ถูกสุขลกัษณะ เพราะจุลนิทรีย์

สามารถทาํให้ผลติภัณฑ์เสื�อมคุณภาพ หรือนําเชื�อโรคมาสู่คนได้ ทาํนองเดียวกันจุลนิทรีย์บางอย่างกม็ีประโยชน์

สามารถแปรรูปผลติภัณฑ์ให้ได้สี  กลิ�น  และรสที�ตลาดต้องการ  และสร้างคุณประโยชน์แก่ร่างกายมนุษย์   

ข้อความใดสรุปได้ถูกต้อง 

1. อาหารนมที�มีคุณภาพสูงจะตอ้งไม่มีจุลินทรียป์ะปนอยู ่2. อาหารนมต่างจากอาหารประเภทอื�นเนื�องจากตอ้งมี

กระบวนการกาํจดัไม่ใหจุ้ลินทรียป์ะปน 



3. จุลินทรียใ์นอาหารนมบางชนิดทาํลายคุณภาพของผลิตภณัฑ ์  4.  จุลินทรียทุ์กชนิดในอาหารมกัจะสร้าง

คุณประโยชน์แก่ร่างกายมนุษย ์

7.  คอมพวิเตอร์หรือสมองกลเป็นเครื�องมือที�มนุษย์สร้างขึ�น  มีความสามารถเหมือนมนุษย์ มีประสิทธิภาพใน

การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้ดีและมากกว่า  แต่มนุษย์กย็งัเป็นผู้ควบคุมและสั�งการให้เครื�องคอมพวิเตอร์ทาํงาน  

ถ้ามนุษย์ไม่มีคุณภาพ  คอมพวิเตอร์กต้็องไม่มีประสิทธิภาพเช่นกนั   ข้อความนี�กล่าวสรุปได้อย่างไร 

     1.   คอมพิวเตอร์เป็นสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ�นแต่เก่งกวา่มนุษย ์           2.   คอมพิวเตอร์ไม่สามารถและ

ทาํงานเองไดต้อ้งอาศยัมนุษย ์

     3.   คอมพิวเตอร์จะไม่มีประสิทธิภาพถา้ผูค้วบคุมไม่มีคุณภาพ              4.   คอมพิวเตอร์เป็นแค่เครื�องมือ

ช่วยในการทาํงานของมนุษย ์

8. กระดาษที�ใช้ห่อหรือใส่อาหารโดยเฉพาะพวกกล้วยทอด  มันทอด  กล้วยปิ� งนั�น  ไม่ควรเป็นกระดาษที�มี

ตัวหนังสือ  ทั�งนี�เพราะหมึกพมิพ์นั�นจะมีโลหะหนักเช่น ตะกั�ว  โคเมียม  เป็นส่วนประกอบ  ถ้าหมึกพมิพ์ไปติด

กบัอาหารที�รับประทานจะทาํให้สารเคมีโลหะหนักเข้าไปสะสมในร่างกายทาํให้เกดิเป็นโรคต่าง ๆ ได้  สําคัญที�สุด

กค็ือ  โรคมะเร็ง        ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร 

     1.  ไม่ควรรับประทานกลว้ยทอด  มนัทอด  กลว้ยปิ� งที�ใส่ถุงกระดาษที�มีนํ�าหมึกติดอยู ่

     2.  ไม่ควรรับประทานอาหารที�เปื� อนหมึกเพราะโลหะหนกัจะเขา้ไปสะสมในร่างกาย 

     3.  ไม่ควรใชก้ระดาษที�มีตวัหนงัสือใส่หรือห่ออาหารเพราะสารเคมีมีโลหะหนกัเป็นสาเหตุของการเกิดโรค

ต่าง ๆ 

     4.  ไม่ควรใชก้ระดาษที�มีตวัหนงัสือใส่หรือห่ออาหารเพราะกระดาษเป็นตน้เหตุของการเกิดโรคที�สาํคญั 

9. ตบะในพุทธศาสนาหมายถึงความเป็นอยูอ่ยา่งง่าย ๆ ตดัความกงัวลในการแสวงหาสิ�งปรนเปรอความสุข

ให…้………เท่าที�จาํเป็นในการดาํรงชีวติ 

    1. เหมาะสม     2. เพียงพอ      3. เหลือเพียง  4. พอประมาณ  

10. การช่างของไทยได…้……….มาตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ดงัจะเห็นไดจ้ากการช่างในสมยัรัชกาลที� 5     

นั�น  ไดรั้บเอารูปแบบของศิลปะและการช่างอยา่งตะวนัตกเขา้มา…………กบัการช่างไทย 

1. กา้วหนา้     ปะปน  2. เจริญ      คลุกคลี  3. พฒันา     ผสมผสาน 4. 

รุ่งเรือง    เกี�ยวขอ้ง 

11. พุทธจริยธรรมบ่งถึงความประพฤติที�เรียกวา่  “จาริตตะ” อนักลายมาเป็นจารีตในภาษาไทย………การควร

เวน้ที�เรียกวา่ “วาริตตะ”  …….”วรัิติ” 

1. และ   และ  2. และ     หรือ  3. หรือ     หรือ  4. หรือ     และ 

12. ข้อความใดเป็นลาํดับที� 3 

     1. โดยยดึข่าวสาร ขอ้มูลที�ไดรั้บจากสิ�งแวดลอ้มประกอบการนั�น ๆ             2. ถา้หากไม่กระทาํสิ�งเหล่านั�นก็

เพราะไม่ทราบวตัถุประสงค ์



     3. ทฤษฎีสมองกลถือวา่คนเป็นสิ�งมีชีวติซึ� งมกัทาํอะไรอยา่งมีจุดหมาย       4. หรือไม่ทราบผลร้ายที�จะ

เกิดขึ�นตามมาภายหลงั 

13. ข้อความใดเป็นลาํดับที� 3 

     1. ในปัจจุบนัคาํวา่”สัญลกัษณ์”เขา้มามีบทบาทในสังคมเป็นอยา่งมาก   2. ตลอดจนยากต่อการปลอมแปลง

ของคู่แข่งทางการคา้อีกดว้ย 

     3. ทั�งนี� เพื�อความสะดวก ง่ายต่อการจดจาํ และการนาํไปใช ้                   4. เพราะเป็นเครื�องหมายของสิ�งใด

สิ�งหนึ�ง ที�กาํหนดขึ�นมาแทนสิ�งนั�น ๆ 

14.  ข้อความใดเป็นลาํดับที� 4 

     1. ก็มกัจะเป็นเวลาที�เราใกลจ้ะเสียหรือสูญสิ�งนั�นไปแลว้ 

     2. พยายามที�จะเรียกร้องป้องกนัต่อสู้เพื�อใหไ้ดสิ้�งนั�นกลบัคืนมา 

     3. คนเรากวา่จะคน้พบวา่สิ�งใดมีคุณค่าต่อชีวิตของเรา 

     4. ความกลวัที�จะตอ้งสูญเสียมกัจะเป็นตวัผลกัดนัใหค้นเรา 

ให้พจิารณาข้อใดที�ถูกต้องตามหลกัภาษาและไวยากรณ์ 

15. 1.   ขอ้พิพาทระหวา่งคูเวตและอิรักมีทั�งเรื�องปัญหานํ� ามนัและปัญหาพรมแดน   2. วนิยัขา้ราชการกาํหนด

ขึ�นเพื�อเป็นแนวทางใหข้า้ราชการถือปฏิบติั 

      3.   นายปรีดี  พนมยงคถู์กยกยอ่งเป็นวรีบุรุษของชาติ    4. เทศนาโวหาร  หมายถึงการเขียนขอ้ความหมาย

ใหก้วา้งขวางออกไป 

16. 1.   การกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ชนบทเป็นลู่ทางการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

      2.   ตั�งแต่สมยัอยธุยาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้  ชายฉกรรจจ์ะถูกเกณฑ์แรงงานโดยทางราชการ 

      3.   การใชพ้ลงังานนํ�ามนัทาํใหก้๊าซคาร์บอนไดออกไซคก์ระจดักระจายมากกวา่การใชถ่้านหิน 

      4.   ชาวเขาส่วนใหญ่ยงัคงดาํรงชีวิตตามรอยบรรพบุรุษ 

17. เมื�อ 5 ปีก่อนอายขุองแม่กบัลูกเป็น 5 : 3 ปัจจุบนัแม่อาย ุ50 ปี อตัราส่วนอายขุองแม่กบัลูกจะเป็นเท่าใด 

     1.  5 : 3 2.  25 : 16  3.  27 : 17  4. 50 : 32 

18. ในการสอบบรรจุครั� งหนึ�งวชิาความรู้ความสามารถทั�วไปคะแนนเตม็ 100 คะแนน  สมศรีชนะสมบติั 10 

คะแนน และชนะสมศกัดิ�  19 คะแนน ถา้สมบติัและกบัสมศกัดิ� แข่งขนักนั  สมบติัจะชนะสมศกัดิ� เท่าใด 

     1.      9  คะแนน  2.      10  คะแนน  3.      11 คะแนน  4.      

12 คะแนน  

19. ในการสอบวชิาความรู้ความสามารถทั�วไป มีผูส้อบผา่น 27% และมีผูส้อบไม่ผา่นทั�งหมด 584 คน อยาก

ทราบวา่มีผูเ้ขา้สอบทั�งสิ�นกี�คน 

     1.      600  คน  2.       700 คน  3.      800 คน  4.      900 คน      



20. เชือกเส้นหนึ�งยาว 220 เมตร ถา้นาํปลายเชือกมาชนกนัเพื�อให้เชือกเป็นวงกลม อยากทราบวา่วงกลม

ดงักล่าวมีเส้นผา่ศูนยก์ลาเท่าใด 

     1.    60  เมตร  2.     70  เมตร  3.    80  เมตร  4.    90 เมตร 

21.  ถงัใบหนึ�งบรรจุนํ�าเตม็ถงั รั�วไป 1/3 ถงั และตกัออก 4 ลิตร  เหลือนํ�าครึ� งถงัพอดี ถงันี� จุนํ�าไดกี้�ลิตร 

     1.    20 ลิตร  2.    22 ลิตร  3.    23 ลิตร  4.    24 ลิตร   

22. สมชายเดินทางจากเมือง  ก. ลงมายงัเมือง ข. ที�อยูท่างทิศใต ้3 กิโลเมตร  และเดินทางไปเมือง ค. ซึ� งอยูท่าง

ทิศตะวนัออก 4 กิโลเมตร  อยากทราบวา่เมือง ก. และเมือง ค. ห่างกนักี�กิโลเมตร 

     1.    3 กม.  2.    4 กม.   3.    5 กม.   4.   6 กม. 

23.  จกัรยานคนัหนึ�งลอ้หนา้มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 100 เซนติเมตร  ลอ้หลงัมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 50 เซนติเมตร เมื�อ

ปั�นจกัรยานไป 10 กิโลเมตร  อตัราส่วนระหวา่งลอ้หนา้กบัลอ้หลงัจะเป็นเท่าใด 

     1.  1 : 2   2.       2 : 1  3. 1 : 1   4. 2 : 2   

24. คนงาน 7 คน  ช่วยกนัขดุบ่อ 7 บ่อ เสร็จภายใน 7 วนั  ถา้คนงาน 3 คน  ขดุบ่อ 3 บ่อ จะเสร็จภายในกี�วนั 

     1.    3   วนั  2.    5  วนั   3.     7  วนั   4.    9  วนั 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


