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โครงสร้างข้อสอบภาค ก. ท้องถิ่น 

 

วิชา จ านวนข้อ  

1. กฎหมายและระเบียบ 30 

2. ความสามารถในการ
วิเคราะห์และใช้เหตุผล 

30 

3. ภาษาไทย 20 

4. ภาษาอังกฤษ 20 
 

 

#หมายเหต#ุ 

ผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนนรวมไม่นอ้ยกว่า 60 คะแนน จึงจะถอืได้ว่า

เป็นผู้สอบผ่าน 
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แนวข้อสอบภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Simulator Test) 

 

1 กำรแตง่ตัง้ประธำนองคมนตรี ผู้ใดเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำรแตง่ตัง้ 

ก. พระมหำกษัตริย์  ข. ประธำนรัฐสภำ 

ค. ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ง.  ประธำนวฒุิสภำ 

2 ข้อใดคือหน้ำท่ีของปวงชนชำวไทยตำมรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั 

ก. กำรสมคัรเข้ำรับกำรคดัเลือกเป็นข้ำรำชกำร 

ข. กำรเข้ำรับกำรศกึษำในระดบัปริญญำตรี 

ค. กำรไปใช้สทิธิเลือกตัง้ 

ง. ถกูทกุข้อ 

3 ผู้ใดเป็นรองประธำนรัฐสภำ 

ก. ประธำนวฒุิสภำ 

ข. ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 

ค. รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 

ง. บคุคลท่ีพระมหำกษัตริย์ทรงโปรดเกล้ำแตง่ตัง้ 
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4 สมำชิกวฒุสิภำอยูใ่นต ำแหนง่ได้นำนท่ีสดุก่ีปี 

ก. 4 ปี ข. 5 ปี 

ค. 6 ปี ง. 7 ปี 

5 องค์กรอิสระใดมีจ ำนวนคณะกรรมกำรเท่ำกนั 

ก. ปปช/กกต ข. กกต/คตง 

ค. คตง/ผผ ง. คตง/ปปช 

6 กำรก ำหนดต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือนต้องค ำนึงถึงสิ่งใดของสว่นรำชกำร 

 ก. คณุภำพและปริมำณ   ข. ผลกำรตอบแทนและกำรบริกำร 

 ค. ปริมำณรำยได้และคณุคำ่ของงำน  ง. ผลสมัฤทธ์ิและประสทิธิภำพของงำน 

7. สว่นรำชกำรในส ำนกันำยกรัฐมนตรีขึน้ตรงกบัใคร 
 ก. รัฐสภำ     ข. รัฐมนตรี 
 ค. นำยกรัฐมนตรี    ง. กระทรวงมหำดไทย 
8. ข้อใดไมถ่กูต้องเก่ียวกบัหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) 
 ก. หน่วยบริกำรรูปแบบพิ เศษมิ ใช่ เ ป็นส่วนรำชกำรหรือ รัฐวิสำหกิจ แต่อยู่ ในก ำกับของ  
   สว่นรำชกำรท่ีจดัตัง้ 
 ข.  หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษเป็นกำรแยกกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรภำยในกรม  
   เพื่อให้บรรลเุปำ้ตำมกำรบริกำรรำชกำร 
 ค. รำยได้ของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษเป็นรำยได้ท่ีต้องน ำส่งคลังตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำร 
   งบประมำณและกฎหมำยวำ่ด้วยเงินคงคลงั 
  ง.  หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ อำจให้บริกำรแก่ส่วนรำชกำรอ่ืน หน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน  
   แตไ่ม่กระทบกระเทือนตอ่ภำรกิจอนัเป็นวตัถปุระสงค์แห่งกำรจดัตัง้ 
9. ผู้ใดมีหน้ำท่ีให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรรำชกำรแผน่ดนิ 

 ก. นำยกรัฐมนตรี ข. คณะรัฐมนตรี 

 ค. รัฐสภำ ง. ส ำนกังบประมำณ 
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10. ในกำรปฏิบตัริำชกำรอยำ่งมีประสทิธิภำพและสอดคล้องตำมพระรำชกฤษฎีกำวำ่ด้วยกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 สว่นรำชกำรไมจ่ ำต้องก ำหนดข้อใด 

 ก. ระยะเวลำแล้วเสร็จของโครงกำร 

 ข. เปำ้หมำยและแผนกำรด ำเนินงำน 

 ค. ควำมพงึพอใจของประชำชน 

 ง. งบประมำณท่ีต้องใช้ในแตล่ะโครงกำร 

11 กรณีท่ีผู้อนญุำตได้รับค ำขอจำกพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ีแล้วจะต้องพิจำรณำให้เสร็จภำยในก่ีวนั 

ก. 7 วนั นบัแตไ่ด้รับค ำขอจำกพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ี 

ข. 7 วนั นบัแตผู่้ยื่นค ำขอได้ยื่นค ำขอตอ่พนกังำนเจ้ำหน้ำท่ี 

ค. 15 วนั นบัแตไ่ด้รับค ำขอจำกพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ี 

ง. ไม่มีข้อใดถกู 

12 ผู้ใดมีหน้ำท่ีเสนอควำมเห็นในกำรปรับปรุงกฎหมำยท่ีใช้ในกำรพิจำรณำอนญุำตทกุๆ 5 ปี 

ก. พนกังำนเจ้ำหน้ำท่ี ข. ผู้อนญุำต 

ข. กพร.  ง. คณะรัฐมนตรี 

13 ข้อใดไมใ่ช่หนงัสือรำชกำร 

ก. หนงัสือภำยนอก ข. หนงัสือประทบัตรำ 

ค. หนงัสือตรำครุฑ ง. หนงัสือสัง่กำร 

14 งำนท่ีเจ้ำหน้ำท่ีหรือข้ำรำชกำรต้องรีบด ำเนินกำรให้เสร็จโดยเร็วจะต้องประทบัตรำวำ่อยำ่งไร 

ก. ดว่น  ข. ดว่นมำก 

ค. ดว่นท่ีสดุ ง. ดว่นภำยใน....วนั 
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15 ในกรณีท่ีเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏบิตัิงำนท ำหนงัสือรำชกำรสญูหำยและไมส่ำมำรถหำต้นฉบบัและส ำเนำกลบัคืน

มำเก็บรักษำได้ เจ้ำหน้ำท่ีจะต้องปฏิบตัิอย่ำงไร จงึจะสอดคล้องกำรระเบียบฯ สำรบรรณ 

ก. ลงทะเบียนคมุเพื่อเก็บรักษำไว้เป็นหลกัฐำน 

ข. รำยงำนผู้บงัคบับญัชำ 

ค. ท ำบนัทกึชีแ้จงและยอมรับผดิ 

ง.   ถกูทกุข้อ 

16. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำ  
  แผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
 ก. คณะกรรมกำรพฒันำกรุงเทพมหำนคร 
 ข. คณะกรรมกำรพฒันำเมืองพทัยำ 
 ค. คณะกรรมกำรพฒันำองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดั 
 ง. คณะกรรมกำรพฒันำเทศบำล 
17.  หำกสมำชิกสภำเมืองพทัยำต้องกำรลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหนง่จะต้องลำออกตอ่ใคร 

 ก. ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัระยอง 

 ข. ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัชลบรีุ 

 ค. นำยอ ำเภอแหลมฉบงั 

 ง. ประธำนสภำเมืองพทัยำ 

18 ผู้ใดเป็นผู้แตง่ตัง้รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

ก. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

ข. นำยอ ำเภอ 

ค. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล ตำมมติสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

ง.   นำยอ ำเภอตำมมตสิมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
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19 ข้อใดไมใ่ช่หน้ำท่ีในกำรพฒันำต ำบลขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

ก. สงัคม  ข เศรษฐกิจ 

ค. กำรมีสว่นร่วมทำงกำรเมือง  ง. กำรสง่เสริมวฒันธรรมและภมูิปัญญำ 

20 ข้อใดคือเลขำนกุำรสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

ก. ปลดัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล  

ข. บคุคลภำยนอกท่ีสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคดัเลือก  

ค. สมำชิกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลท่ีสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคดัเลือก 

ง.   ถกูทกุข้อ 

21 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใด เก่ำแก่ท่ีสดุ 
 ก. เมืองพทัยำ    ข. เทศบำล 
 ค. องค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดั   ง. องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
22. โดยทัว่ไปเทศบำลนคร หมำยถึง 
 ก. เป็นชมุชนท่ีมีประชำกรตัง้แตห้่ำหม่ืนคนขึน้ไป 
 ข. มีประกำศยกฐำนะจำกสขุำภิบำล 
 ค. มีรองนำยกรัฐมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน 
 ง. ท้องถ่ินอนัเป็นท่ีตัง้ของศำลำกลำงจงัหวดั 
23 ผู้ รับผิดชอบสงูสดุของฝ่ำยนิติบญัญตัิในเทศบำลมีต ำแหน่งเรียกวำ่อะไร 

 ก. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั    ข. นำยกเทศมนตรี 
 ค. ประธำนสภำ    ง. ปลดัเทศบำล 
24 กำรปิดสมยัประชมุสภำสำมญัขององค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัจะกระท ำมิได้จนกวำ่จะครบก่ีวนั 

 ก. 7 วนั  ข. 15 วนั 

 ค. 30 วนั  ง. 45 วนั 
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25  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัสำมำรถสัง่ขยำยระยะเวลำกำรประชมุสภำสำมญัได้อีกก่ีวนั 

ก. 7 วนั  ข. 15 วนั 

ค.  30 วนั ง. 45 วนั 

26  บคุคลใดเป็นประธำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 ก. ปลดักระทรวงมหำดไทย     

  ข.  รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรคลงั 

 ค. รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงมหำดไทย    

  ง.  นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีท่ีนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 

27  ผู้ทรงคณุวฒุิประกอบด้วยบคุคลซึง่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในด้ำนใดบ้ำง 

 ก. ด้ำนกำรคลงั    ข. ด้ำนพฒันำชมุชน 

 ค. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  ง. ด้ำนกฎหมำยมหำชน 

28. กรรมกำรซึง่เป็นผู้แทนข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร   
องค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดั เมื่อลำออกโดยยื่นหนงัสือลำออกตอ่ใคร 
 ก. นำยอ ำเภอ     ข. ประธำนกรรมกำร 
 ค. ปลดัองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดั   ง.  นำยกองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดั 
29. กำรประชมุของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัต้องมีกรรมกำรมำประชมุ  ไ ม่

น้อยกวำ่เท่ำใดของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

 ก. ไม่น้อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด     

  ข.  ไม่น้อยกวำ่หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

 ค. ไม่น้อยกวำ่สองของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด    

  ง.   ไม่น้อยกวำ่สำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

30  ในพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ให้แก้ไขค ำว่ำ “อธิบดี 

 กรมกำรปกครอง” วำ่อยำ่งไร 

 ก. อธิบดีกรมสง่เสริม     

  ข.  อธิบดีกรมบญัชีกลำง 
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 ค. อธิบดีกรมสง่เสริมกำรปกครอง    

  ง.   อธิบดีกรมสง่เสริมกำรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

31. คำ่นิยมใดสง่ผลให้ปัญหำคอรัปชัน่ในสงัคมไทยรุนแรงมำกขึน้ 
 ก. บริโภคนิยม    ข. เสรีนิยม 
 ค. อ ำนำจนิยม    ง. ชำตนิิยม 
32. พรรคใดได้จ ำนวน ส.ส.บญัชีรำยช่ือมำกท่ีสดุ 

 ก. เพื่อไทย ข. พลงัประชำรัฐ 

 ค. อนำคตใหม ่ ง. ภมูิใจไทย 

33 สิง่ท่ีเกิดขึน้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คืออะไร 
 ก. WHO   ข. SME   ค. Cluster  ง. Economic 
34 พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชิรำลงกรณ์ ทรงส ำเร็จกำรศกึษำจำกประเทศใด 

 ก. อเมริกำ   ข. ออสเตรีย  ค. ออสเตรเลีย  ง. องักฤษ 
35  พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชิรำลงกรณ์ ทรงเป็นสยำมมกฎุรำชกมุำรพระองค์ท่ีเท่ำใดของประเทศไทย 

 ก. 1   ข. 2  

ค. 3   ง. 4 

36 พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชิรำลงกรณ์ เสดจ็ประทบั ณ ท่ีแหง่ใดเม่ือครัง้ทรงผนวช 

 ก. วดัรำชประดิษฐ์ ข. วดัพระศรีรัตนศำสดำรำม 

 ค. วดัเบญจมบพิตร ง. วดับวรนิเวช 

37 ข้อใดไมใ่ช่คณะกรรมกำรสนบัสนนุกำรจดัท ำแผนพฒันำท้องถ่ิน 

 ก. ปลดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
  ข.  รองนำยกองค์กำรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 ค. หวัหน้ำสว่นกำรบริหำรท่ีมีหน้ำท่ีจดัท ำแผน 
 ง.   ผู้แทนภำคเอกชน 
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38. กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำงตำ่งๆ ให้เป็นอ ำนำจอนมุตัิของคณะผู้บริหำรท้องถ่ิน 
 ก. ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดั   ข. สภำท้องถ่ิน 
 ค. คณะผู้บริหำร    ง. เจ้ำหน้ำท่ีงบประมำณ 
39 แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 เป็นแผนระยะใด 

ก. ระยะสัน้ ข. ระยะกลำง 

ค. ระยะยำว ง. ระยะเร่ิมต้น 

40 ตำมแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 เคร่ืองมือใดท่ีจะช่วยให้ประเทศไทยพ้นจำก

ประเทศท่ีติดกบัดกัรำยได้ปำนกลำง 

ก. ภมูิปัญญำในตวับคุคล ข. นวตักรรม 

ค. งำนวิจยั ง. ถกูทกุข้อ 

41  ข้อใดไมส่อดคล้องกบัยทุธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 

ก. พฒันำเกษตกรให้เป็นผู้ประกอบกำร 

ข. สง่เสริม SMEs และ Start-Ups  

ค. กระจำยแรงงำนให้ทัว่ถึงทกุท้องท่ีในประเทศไทย 

ง. สง่เสริมอตุสำหกรรมท่ีขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

42  ประเด็นยทุธศำสตร์กำรพฒันำประเทศท่ีปรำกฏในแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 

มีก่ีประเด็นท่ีสอดคล้องกบัแผนยทุธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 

ก. 6  ข. 7 

ค. 10  ง. 12 

43  ข้อใดปรำกฏอยูใ่นประเด็นยทุธศำสตร์กำรพฒันำประเทศท่ีปรำกฏในแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 แตไ่ม่ปรำกฏในแผนยทุธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 

ก. กำรเสริมสร้ำงและพฒันำศกัยภำพทนุมนษุย์ 

ข. กำรปอ้งกนัทจุริตและประพฤตมิิชอบในสงัคมไทย 
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ค. กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงแห่งชำต ิ

ง. กำรพฒันำและสง่เสริมกำรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

44  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีสว่นเก่ียวข้องกบัยทุธศำสตร์ 20 ปี ด้ำนใดน้อยท่ีสดุ 

ก. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงเศรษฐกิจ 

ข. กำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพทรัพยำกรมนษุย์ 

ค. กำรปรับสมดลุและพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ 

ง. กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคณุภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

45  ข้อใดคือจดุเดน่ของแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำตฉิบบัท่ี 12 

ก. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. กำรพฒันำกำรศกึษำ 

ค. กำรพฒันำระบบวินยักำรเงิน กำรคลงั และงบประมำณ 

ง. กำรให้ควำมส ำคญักบัทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

46     31  53  75  ….. 

ก. 33  ข. 59 

ค. 97  ง. 93 

47     8  15  25  40  69  ….. 

ก. 114  ข. 123 

ค. 173  ง. 179 

48     8/10   9/7   16/3   19/7   ….. 

 ก. 20/3  ข. 25/7 

 ค. 26/5  ง. 27/1 
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49    

     

 

 

ก. 34  ข. 36 

ค. 47  ง. 48 

50    

 

 

 

ก. 5  ข. 7 

ค. 10  ง. 11 

51  ปี พ.ศ. 2562 สมหมำยได้เงินเดือนเพิ่มขึน้จำกปี พ.ศ. 2561 คิดเป็น 25% แตเ่งินเดือนปีนีก้ลบัเท่ำกบั

เงินเดือนปี พ.ศ. 2560 อยำกทรำบวำ่ปี พ.ศ. 2561 เขำถกูลดเงินเดือนเทำ่ไร 

ก. 10%  ข. 15% 

ค. 20%  ง. 25% 

52  ไก่อำยมุำกกวำ่ไข่ 10 ปี อีก 5 ปี อำยขุองไขจ่ะเป็นคร่ึงหนึง่ของอำยไุก่ เดมิไก่มีอำยก่ีุปี 

ก. 12  ข. 15 

ค. 20  ง. 30 

 

35 8 
3 
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7 
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5 7 9 - 

- ? 13 15 

13 - - - 
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53  รถไฟแลน่ผ่ำนชำนชำลำสถำนียำว 55 เมตร ในเวลำ 5 นำที ถ้ำรถไฟยำว 90 เมตร อยำกทรำบวำ่รถไฟ

แลน่ผำ่นชำนชำลำสถำนีด้วยอตัรำควำมเร็วประมำณเทำ่ใด 

 ก. 2 กม. : ชม.  ข. 3 กม. : ชม. 

ข. 4 กม. : ชม.  ง. 5 กม. : ชม. 

54  อบต. ท่ำยำงนำ ท ำกำรรังวดัพืน้ท่ีเพื่อสร้ำงวงเวียนกลำงถนน โดยก ำหนดให้มีเส้นรอบวงยำว 22 เมตร 

หำกต่อมำอบต. ท่ำยำงนำ ต้องกำรยกเลิกโครงกำรสร้ำงวงเวียน โดยเปลี่ยนมำสร้ำงอำคำรพิพิธภณัฑ์ 

ท่ีมีพืน้เป็นทรงสี่เหลี่ยมครอบลงบนพืน้ท่ีวงเวียนดังกล่ำว อยำกทรำบว่ำพิพิธภัณฑ์แห่งนีจ้ะมีพืน้ท่ี 

อยำ่งน้อยท่ีสดุก่ีตำรำงเมตร 

ก. 49  ข. 53 

ค. 63  ง. 71 

55  น ำ้มัน 1 ลิตร มีควำมเข้มข้น 80% ถ้ำเด็กเดินชนถังน ำ้ เปล่ำ 15 ลิตร หกลงไปผสมกับน ำ้มัน  

ควำมเข้มข้นของน ำ้มนัจะเป็นอตัรำร้อยละเท่ำไร 

ก. 5   ข. 10 

ค. 15  ง. 20 

56  คนไทยทกุคนขยนั คนขยนับำงคนขีเ้กียจ คนขีเ้กียจบำงคนนิสยัดี ประยทุธเป็นคนขยนั ดงันัน้ 

ก. ประยทุธเป็นคนไทย ข. ประยทุธเป็นคนด ี

ค. ประยทุธขีเ้กียจ ง. สรุปไม่ได้ 

57  บ้ำนของเอกอยูท่ิศไหนของท่ีท ำงำนกิจ 

1. ท่ีท ำงำนกิจอยูห่ลงั อบต. คลองข่อย 

2. บ้ำนเอกอยูท่ิศใต้ของ อบต. คลองขอ่ย 

  จำกเง่ือนไขทัง้สองข้อ จงตอบค ำถำมตอ่ไปนี ้
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ก. ใช้เง่ือนไขท่ี 1 เพียงเง่ือนไขเดยีว สำมำรถหำค ำตอบได้ 

ข. ใช้เง่ือนไขท่ี 2 เพียงเง่ือนไขเดียว สำมำรถหำค ำตอบได้ 

ค. ต้องใช้เง่ือนไขท่ี 1 และเง่ือนไขท่ี 2 จงึสำมำรถหำค ำตอบได้ 

ง. ใช้เง่ือนไขท่ี 1 และเง่ือนไขท่ี 2 แตไ่ม่สำมำรถหำค ำตอบได้ 

58.  ภสัสรมีท่ีดินน้อยกวำ่ประเสริฐและเมธ เมธมีท่ีดนิมำกกว่ำกรกนัต์ แตน้่อยกว่ำประเสริฐ ข้อใดสรุปได้

ถกูต้อง 

 ก.  เมธมีท่ีดนิมำกท่ีสดุ 

 ข.  ประเสริฐมีท่ีดินมำกท่ีสดุ 

 ค.  เมธกบัภสัสรมีท่ีดินเท่ำกนั 

 ง.  กรกนัต์กบัภสัสรมีท่ีดินเท่ำกนั 

59. คนไทย 70% มกัมีควำมเช่ือว่ำกำรท ำดีย่อมได้ดี ส่งผลให้วฒันธรรมไทยมกัเก่ียวโยงกบันรก สวรรค์ 

เทวดำ และปีศำจ ท ำให้จิตรกรรมและสถำปัตย์กรรมของไทยสะท้อนควำมเช่ือดังกล่ำวมำแทบทุกยุค 

ทกุสมยั 

ข้อควำมใดสอดคล้องกบัข้อควำมข้ำงต้น 

ก. ควำมเช่ือของคนมีผลตอ่ผลงำนของศลิปิน 

ข. ถ้ำไมมี่วฒันธรรมท่ีเก่ียวโยงกบันรกสวรรค์จิตรกรรมและสถำปัตย์กรรมของไทยก็จะสะท้อน 

ควำมเช่ือดงักลำ่วอยู ่

ค. ควำมเช่ือของคนไทยบำงสว่นสง่ผลตอ่งำนจิตรกรรมและสถำปัตย์กรรม 

ง. ควำมเช่ือของคนไทยสว่นน้อยเก่ียวโยงกบันรก สวรรค์ เทวดำ และปีศำจ 

60  รำตรี  ,  ซอ่นกลิ่น  ,  มะล ิ ,  จ ำปี  ,  แก้วเจ้ำจอม 

  สิง่ใดไม่เข้ำพวกเดียวกนักบัค ำท่ีก ำหนดให้ 

ก. พดุซ้อน ข. เฟ่ืองฟ้ำ 

ค. กหุลำบ ง. มณฑำ 
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61  เกวียน : หนงัสือ  ::     ?      :      ? 

  ก. โค : ห้องสมดุ ข. ขวำน : เลื่อย 

 ค. กรรไกร : เข็ม ง. รถบรรทกุ : พระไตรปิฎก 

62  อกร่อง : ข้ำวเหนียว  ::     ?      :      ? 

 ก. สะเดำ : น ำ้ปลำหวำน ข. ผดัไทย : ถัว่งอก 

 ค. ทเุรียน : น ำ้เช่ือม ง. อำหำร : ผงชรูส 

63  ข้อใดมีค ำสะกดผิด 

 ก. สปริง  ทลำย  มลำย  กปิ 

 ข. ซมึทรำบ  โซรม  ซำ่หร่ิม  ซอกแซก 

 ค.  พระอินทร์  ธ ำมรงค์  พูร่ะหงษ์  สงิห์ 

 ง. อินทรี  บรรษัท  อวสำน  ดลุพินิจ 

64  ข้อใดเป็นกำรอำ่นค ำท่ีถกูต้อง 

 ก. จรดพระนงัคลั อำ่นวำ่ จะ – หรด – พะ – นำง – คนั 

 ข. จนัทรคต ิอำ่นวำ่ จนั – ทระ – คะ – ต ิ

 ค. อหิวำตกโรค อำ่นวำ่ อะ – หิ – วำ – ตกั – กะ – โรก 

 ง. ไตรสรณำคมน์ อำ่นวำ่ ไตร – สอ – ระ – นำ – คม 

65  ข้อใดจบัคูค่ ำและควำมหมำยไมถ่กูต้อง 

ก. อนรัุกษ์ : ระวงั   

ข. เวไนยสตัว์ : ผู้ ท่ีฝึกสอนได้ 

ค. กินเปลำ่ : เอำเปรียบ   
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ง. ขีต้ืด : ตระหน่ีเหนียวแน่น   

66  ข้อใดไมใ่ช่สภุำษิต 

 ก. หวำนเป็นลม ขมเป็นยำ 

 ข. ก ำแพงมีห ูประตมีูช่อง 

 ค.  เรือลม่ในหนอง ทองจะไปไหน 

 ง.  เห็นช้ำงขี ้ขีต้ำมช้ำง 

67  ข้อใดกลำ่วผิดเก่ียวกบักำรเขียนหนงัสือรำชกำรถึงประชำชนและบคุคลทัว่ไป 

 ก. ขึน้ต้นด้วยค ำวำ่ “เรียน......” 

 ข. ใช้สรรพนำมแทนผู้ เขียนวำ่ “กระผม” หรือ “ดิฉนั” 

 ค. ใช้ค ำเร่ิมต้นกำรบรรยำยเนือ้หำในยอ่หน้ำแรกวำ่ “ด้วย......” 

 ง. ใช้ค ำลงท้ำยวำ่ “ด้วยควำมนบัถือ” 

68  พิจำรณำกำรใช้ค ำรำชำศพัท์ท่ีใช้ส ำหรับพระมหำกษัตริย์ 

“ …ทรงกีฬา ทรงธรรม ทรงบาตร ทรงชา้ง ทรงว่ิง ทรงยินดี ทรงอธิบาย ทรงยิง ทรงเล่น ทรงสัง่
สอน ทรงพระราชด าริ ทรงพระราชนิพนธ์ ทรงพระสรวล ทรงพระอกัษร 

พระบรมราโชวาท พระบรมมหาราชวงั พระบรมฉายาลกัษณ์ พระปรมาภิไธย พระบรมราช
วโรกาส พระบรมราชโองการ 

พระราชโทรเลข พระราชหตัถเลขา พระราชเสาวนีย์ พระราชปฏิสนัถาร 

พระพกัตร์ พระเศียร พระบาท พระเกา้อี ้พระมาลา พระกระยาหาร… ” 

มีค ำรำชำศพัท์ก่ีค ำท่ีใช้ผิดหลกัภำษำไทย 

ก. 1 ค ำ ข. 2 ค ำ  ค. 3 ค ำ  ง. ไมมี่ค ำท่ีใช้ผิด 
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69    “…ใคร่ขอจกัเป็นรองพระบาท ตามทกุชาติทกุภพมิจบหาย 

        ดว้ยจิตรักภกัดีไม่มีคลาย ตราบวางวายลาลบัชีพดบัลง  ” 

  จำกบทประพนัธ์ข้ำงต้นใช้โวหำรประเภทใด 

ก. อปุมำ   ข. อปุลกัษณ์  ค. นำมนยั  ง. บคุลวตั 

70  ข้อควำมใดอยูล่ ำดบัท่ี 3 

 ก.  ยอ่มต้องกำรบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เป็นพืน้ฐำน 

 ข. เพื่อสำมำรถควบคมุกำรด ำเนินงำนให้ทนักบักำรเปลี่ยนแปลงด้ำนตำ่งๆ 

 ค. โดยจะต้องค ำนงึว่ำมนษุย์มิใช่เคร่ืองจกัร แตเ่ป็นผู้สร้ำงควำมส ำเร็จให้แก่องค์กำร 

  ง. ไม่วำ่จะเป็นกำรด ำเนินงำนขององค์กำรจะมีขนำดเลก็หรือใหญ่ 

71 ข้อควำมใดเป็นล ำดบัท่ี 2 

 ก ถ้ำหำกไมก่ระทบสิง่เหลำ่นัน้ถ้ำไมท่รำบวตัถปุระสงค์ 

 ข โดยยดึข้อมลูข่ำวสำรท่ีได้รับจำกสิง่แวดล้อมประกอบนัน้ๆ 

 ค ทฤษฎีสมองกลถือวำ่คนเป็นสิง่มีชีวิตท่ีมกัจะท ำอะไรอย่ำงมีจดุหมำย 

 ง หรือไม่ทรำบผลร้ำยท่ีจะเกิดขึน้ตำมมำภำยหลงั 

72 ข้อใดใช้ประโยคถกูหลกัภำษำไทยท่ีสดุ       
 ก. เขำไม่ทรำบสิง่ท่ีดีงำมนัน้วำ่คืออะไร       
 ข. ขอขอบคณุมำ ณ โอกำสนีด้้วยเป็นอยำ่งสงู       
 ค. จงไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้นำยกสโมสรนกัศกึษำ      
 ง. เมื่อตอนยงัเดก็เขำชอบนอนหนนุตกัแม ่บดันีเ้ขำอำยยุี่สบิกวำ่แล้ว  

73  ข้อใดใช้ประโยคได้ถกูหลกัภำษำไทยท่ีสดุ        

  ก. คณุแม่ไมช่อบคนรับใช้ของฉนั        

  ข. วนันีอ้ำจำรย์ไม่มำท ำกำรสอน         

  ค. หมอถือวำ่คนป่วยทกุคนเป็นคนไข้ของหมอเหมือนกนั     

  ง. มนัเป็นควำมจ ำเป็นอยำ่งยิ่งท่ีเขำต้องจำกไป 
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74 ข้อใดใช้ประโยคได้ถกูหลกัภำษำไทยท่ีสดุ 

ก. แสงอำทิตย์ให้ควำมอบอุน่กบัมวลมนษุย์ตลอดมำ 

ข. ถึงเวลำหรือยงัท่ีเรำจะเห็นกบัชำตบ้ิำนเมืองกนับ้ำง 

ค. เธอได้ยินเร่ืองนีก้บัหแูตก็่ท ำอะไรเขำไมได้ 

ง. คนท่ีคิดประทษุร้ำยกบัมติรสหำยยอ่มไมเ่จริญ 

75  จงพิจำรณำบทประพนัธ์ข้ำงต้น 

     จนัทร์เอย๋จนัทร์เจ้ำขำ1    ฉนัเกิดมำในเมืองหลวง 

             จนัทร์เดน่เห็นเตม็ดวง       โชตชิ่วงอยูรู่หลงัคำ 

             จนัทร์จ๋ำจนัทร์เจ้ำเอ๋ย        ฉนัไมเ่คยได้ศกึษำ 

             วนัวนัวิง่ไปมำ                 ขำยมำลยัให้รถยนต์ 

             จนัทร์เอย๋พระจนัทร์เจ้ำ       ฉนัต้องเฝำ้อยูบ่นถนน 

             แดดร้อนไมร้่อนรน            เท่ำร้อนใจไม่มีกิน 

             จนัทร์เอย๋จนัทร์เจ้ำขำ        ขอหลงัคำคลมุแผน่ดนิ 

             ขอมุ้งกนัยงุริน้              ขอผ้ำหม่ให้หำยหนำว 

             จนัทร์จ๋ำจนัทร์เจ้ำเอ๋ย         ฉนัไมเ่คยรู้เร่ืองรำว 

             ก. ไก่ ข. ไขด่ำว              ขอครูด้วยช่วยสอนฉนั 

             จนัทร์เอย๋พระจนัทร์เจ้ำ       ขอคนเรำรักผกูพนั 

             ขอสิทธิเท่ำเทียมกนั          ขอสกัวนัฉนัมีกิน ฯ 

  บทประพนัธ์ข้ำงต้น เก่ียวข้องกบับคุคลใดมำกท่ีสดุ 

ก. ข้ำรำชกำร  ข. ครู 

ค. นำยกรัฐมนตรี  ง. นกัสงัคมสงเครำะห์ 

76. ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม รัฐจะให้เอกชนมีเสรีภำพในกิจกรร มทำงเศรษฐกิจอย่ำง 

กว้ำงขวำง และกำรก ำหนดปริมำณกำรผลิตจะขึน้อยู่กับกลไกแห่งรำชอำณำจักร หรือขึน้อยู่กับ  

ควำมต้องกำรซือ้และควำมต้องกำรขำย  สำระส ำคญัของข้อควำมข้ำงต้น คือ 

                                                            
1 “ จนัทร์เจ้ำขำ ” โดย เนำวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ 
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 ก. ระบบทนุนิยมกลไกกำรตลำดไม่ได้ขึน้อยูก่บัรัฐบำล 

 ข.  ระบบทนุนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเอกชนต้องกำร 

 ค. ปริมำณกำรผลติในระบบทนุนิยมจะเป็นสิง่ท่ีก ำหนดกลไกรำคำตลำด 

 ง.  ระบบทนุนิยมเหมำะสมกบัระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นกำรผลิต 

77. เน่ืองจำกพืชมีกำรสังเครำะห์แสงซึ่งสำมำรถใช้ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนออกมำเป็น  

 ก๊ ำซออกซิ เจนไ ด้   ดังนั น้  พื ชจึ ง เ ป็นตัวกำรส ำคัญ ท่ี ท ำ ใ ห้ เ กิดควำมสมดุลของ ก๊ำซทั ง้สอง 

 ในบรรยำกำศ ข้อควำมนีส้รุปได้วำ่อยำ่งไร 

 ก. ควำมสมดลุของบรรยำกำศเกิดขึน้จำกกำรสงัเครำะห์แสงของพืช 

 ข. กำรสงัเครำะห์แสงของพืชท ำให้ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และก๊ำซออกซเิจนมีจ ำนวนมำกขึน้ 

 ค. ควำมสมดุลของ ก๊ ำซคำ ร์บอนไดออกไซ ด์และ ก๊ำซ ออกซิ เ จนในบรรยำกำศ เ กิดจำก 

   กำรสงัเครำะห์แสงของพืช 

 ง. กระบวนกำรสัง เครำะห์แสงของพืชเกิดจำกก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และก๊ำซออกซิเจน  

   ในบรรยำกำศ 

78.  ข้อใดเป็นอนมุำนแบบอปุนยั 

 ก. กฎหมำยห้ำมสบูบหุร่ีในเขตปลอดบหุร่ี ถ้ำใครฝ่ำฝืนจะถกูปรับไม่เกิน 1,000 บำท 

 ข. สำหร่ำยเป็นอำหำรทะเลท่ีมีคณุคำ่ทำงอำหำรสงู สตัว์ทะเลอ่ืนๆ ก็น่ำจะมีคณุคำ่ทำงอำหำรสงูด้วย 

 ค. มลพิษทำงน ำ้มีผลกระทบตอ่สตัว์น ำ้และผู้คน ผู้อยูริ่มน ำ้จงึต้องร่วมมือกนัแก้ปัญหำ 

 ง. ปรำกฏกำรณ์เอลนิโน่มีผลกระทบตอ่ประเทศตำ่งๆ ปีหน้ำประชำกรโลกจงึต้องประสบภำวะ         

         ขำดแคลนอำหำรแนน่อน 

79.  ข้อใดเป็นกำรแสดงเหตผุลโดยวิธีนิรนยั   

 ก. นกัเรียนห้องนีส้ว่นมำกไมต่ัง้ใจเลำ่เรียน ผลกำรสอบจงึไมเ่ป็นท่ีพอใจ 

 ข. มนษุย์ทกุคนต้องกำรอำหำร ท่ีอยูอ่ำศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยำรักษำโรค ฉนัก็ต้องกำรเช่นกนั 

 ค. เขำฝึกซ้อมกำรเลน่ปิงปองมำเป็นอยำ่งดี เขำน่ำจะชนะเลศิในกำรแข่งขนัครัง้นี ้

 ง. นกัเรียนท่ีสอบคณิตศำสตร์ตก มกัจะสอบฟิสกิส์ตกด้วย 
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80.  พิจำรณำบทควำมตอ่ไปนีเ้พื่อตอบค ำถำม 

ในเดือนรอมฎอน มสุลิมจะละเวน้การกินการดืม่ทกุชนิด ไม่มีอาหารหรือน ้าผ่านเข้าปากตลอดทัง้
วันนับตั้งแต่ช่วงเวลาแสงเงินแสงทองจับท้องฟ้าซ่ึงในประเทศไทยจะเป็นเวลาประมาณตีสี่คร่ึง  
อดจนกระทัง่ถึงพระอาทิตย์ตกซ่ึงเป็นเวลาประมาณหกโมงคร่ึงช่วงเวลาเย็น อดอาหารอดน ้ากนัทัง้วนันาน
เกือบ 14 ชัว่โมง นอกจากนีย้งัตอ้งงดกามกิจในเวลากลางวนั อดปากอดค าในเร่ืองการติฉินนินทา อดใจใน
ความคิดอกศุล หมัน่อ่านคมัภีร์ จะว่าเป็นเดือนแห่งการถือศีลท าบญุใหท้านก็คงไม่ผิด 

การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นหลกัปฏิบติัส าคัญของมสุลิม ท าเพือ่แสดงความกตญัญูต่อพระ
ผูเ้ป็นเจ้าอีกทัง้เพือ่การมีสขุภาพทีดี่ของตนเอง ประโยชน์ทีไ่ดเ้พ่ิมเติมคือผูถื้อศีลอดจะเข้าใจความหิวโหย
ของผู้ที่ขาดอาหารได้ดี เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ขาดแคลน เดือนนี้ทัง้เดือน มุสลิมจึงท าบุญทานกนั
ค่อนขา้งมาก เป็นเดือนแห่งการท ากศุลอย่างแทจ้ริง2 

 ข้อใดสำมำรถอนมุำนได้จำกบทควำมข้ำงต้น 

ก. เดือนรอมฎอนเป็นช่วงเวลำท่ีชำวมสุลิมต้องถือศีลอยำ่งเคร่งครัด 

ข. กำรถือศีลอด คือ กำรฝึกบ ำเพ็ญเพียรทัง้ทำงกำยและทำงใจ 

ค. มสุลิมจะได้ฝึกควำมอดทนในช่วงเดือนรอมฏอน 

ง. กำรถือศีลอดเป็นประเพณีท่ีถือปฏิบตัิสืบตอ่กนัมำอยำ่งยำวนำน 

 

81 The party was good but I felt lame because someone butted in while I __________. 

a  speak   b  spoke   c  speaking   d  was speaking   

82 When I came home, the door opened, ___________ my baby in the Dog room!  

 a  there are   b  there is   c  there was   d  there were 

83 He has been studying in USA ……. He was   three years old. 

 a for   b but   c since   d because 

 

                                                            
2 “ถือศีลอดยืดอำยขุยั” โดย จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั http://www.halalscience.org/archives/50716 

http://www.halalscience.org/archives/50716
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84 We will go to school ………. The 5 th Avenue Market 

 a at   b in   c on   d below 

853 I bought two ………….. . when He played three ………….. . 

 a chocolate / tennis b chocolates / tennises  

 c bar of chocolate / game of tennis d bars of chocolate / games of tennis 

86 The boss thinks we are doing a………job. 

  a  goods  b  well   c  good   d  badly 

87 I need to choose _____ the report and the presentation. 

 a  between  b  among  c  along  d  beside 

88 Make sure to only use the _____ paper. 

 a  vain   b  vein    c  pain    d  plain 

89 Charles forgot to order more _____ for the office. 

 a  stationary  b  stationery  c  statue  d  moving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 85 – 89 adjust from https://www.testden.com/toeic/grammar.htm 

https://www.testden.com/toeic/grammar.htm
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90 – 94 the conversation test4  

A: Have you ……90…… taken the written test? 

B: …91….  

A: You really need to study for it. 

B: I already know………92……... 

A: You should probably go and take it then. 

B: I'm not sure, …93…..does it cost anything to take it? 

A: No, because you applied for your permit and you paid already. 

B: Will the test be on everything in the manual? 

A: It doesn't cover everything. 

B: When you took the test, did you pass it the first time? 

A: No, …94……. 

B: Hopefully, I won't fail the test. 

 

90.   a. always b. already c. still   d. yet 

91.  a Not yet. b. No I don’t c. Haven’t done  d. I can’t take it  

92.  a I have study b. I have studied c. I have studying  d. I have been studying 

93.  a. so  b. but c. and   d. therefor 

94.  a I didn't pass it. b. I don’t pass it. c. I haven’t pass it.  d. I hadn’t pass it. 

95. A: The air conditioner doesn’t work. 
      B: _____________________ 
     a. There’s no hot water.    b. That’s too bad. 
     c. I’ll send someone up. Anything else?  d. Could you please clean my room? 
 
                                                            
4 https://www.eslfast.com/robot/topics/transport/drive02.htm 

https://www.eslfast.com/robot/topics/transport/drive02.htm
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96. A: Thank for your kindness and generosity. I will make it up to you though, I promise. 
      B: ____________________ 
     a. It’s a great deal.  b. It’s real.       
 c. Don’t mention it.  d. It can be healed.  
 
97 – 100 the conversation test 
 
To : Brett Runner <Brett@gmail.com> 
From : Ellen Hutson <ehutson@gmail.com> 
February 14 
 
Dear Mr. Runner, 
 
 We appreciate your gesture to send us an apology letter, accepting your mistake for the 
ballroom schedule. I have to admit that I was very upset that evening when all of my and more 
than 100 seminar participants had to wait until 6.30 before we could get into the room. 
 We greatly appreciate your approach for handling the situation with the complimentary lunch 
coupons given to all of our guests. Thank you so much for your kindness. I am sure that they will 
be satisfied and come back for lunch at your hotel very soon. 
 We expect that such mistake will never happen again or it would have caused serious 
problems and inconvenience to the trust that we have put in Big Hotel. 
 
97. What is the purpose of the pre e-mail? 
 a  To confirm the time of seminar 
 b  To apologize for the room surcharge 
 c  To apologize for the schedule conflict   
  d  To apologize for the ballroom decoration 
 

mailto:Brett@gmail.com
mailto:ehutson@gmail.com
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98. What is suggested about Ellen Hutson? 
  a  She is the ballroom manager 
 b  She is the English seminar organizer 
 c  She works for banqueting manager   
  d  She is a seminar participant 
99.  What information is NOT included in the e-mails? 
 a  The name of the hotel manager 
 b  The type of seminar 
 c  The solution to the problem   
  d  The number of guests 
100.  In the second e-mail, the word “complimentary” in paragraph 2 is closet in meaning to 
 a  free 
 b  discounted 
 c  cheap   
  d  extortionate 
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เฉลยข้อสอบ (Simulator Test) 

 

1 ตอบ ข. ประธำนรัฐสภำ 

2 ตอบ ค กำรไปใช้สทิธิเลือกตัง้ 

3 ตอบ ก ประธำนวฒุิสภำ 

4 ตอบ ข. 8 ปี 

5 ตอบ ข. กกต/คตง 

6 ตอบ  ก. คณุภำพและปริมำณ 

7 ตอบ  ค. นำยกรัฐมนตรี  
8 ตอบ  ค. รำยได้ของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษเป็นรำยได้ท่ีต้องน ำสง่คลงัตำมกฎหมำยวำ่ด้วยวธีิกำร 
งบประมำณและกฎหมำยวำ่ด้วยเงินคงคลงั 
9 ตอบ ข. คณะรัฐมนตรี 

10 ตอบ ค. ควำมพงึพอใจของประชำชน 

11 ตอบ ง ไมมี่ข้อใดถกู 

12 ตอบ ข. ผู้อนญุำต 

13 ตอบ ค. หนงัสือตรำครุฑ 

14 ตอบ ข ดว่นมำก 

15 ตอบ ข. รำยงำนผู้บงัคบับญัชำ 

16 ตอบ  ก. คณะกรรมกำรพฒันำกรุงเทพมหำนคร 
17 ตอบ ง. ประธำนสภำเมืองพทัยำ 

18 ตอบ ง นำยอ ำเภอตำมมติสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
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19 ตอบ ค กำรมีสว่นร่วมทำงกำรเมือง 

20 ตอบ ค สมำชิกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลท่ีสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคดัเลือก 

21 ตอบ  ข. เทศบำล 
22 ตอบ ก. เป็นชมุชนท่ีมีประชำกรตัง้แตห้่ำหม่ืนคนขึน้ไป 
23 ตอบ  ค. ประธำนสภำ 
24 ตอบ ง 45 วนั 

25 ตอบ ข. 15 วนั 

26 ตอบ  ง. นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีท่ีนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 

27 ตอบ  ค. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดนิ 

28 ตอบ  ข. ประธำนกรรมกำร  
29 ตอบ  ก.  ไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

30 ตอบ  ง. อธิบดีกรมสง่เสริมกำรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

31 ตอบ  ก. บริโภคนิยม 
32 ตอบ ค. อนำคตใหม ่ 

33 ตอบ  ค. Cluster 
34 ตอบ ค. ออสเตรเลีย 

35 ตอบ ค. 3 

36 ตอบ ง วดับวรนิเวช 

37 ตอบ  ง.  ผู้แทนภำคเอกชน 

38 ตอบ  ข. สภำท้องถ่ิน 

39 ตอบ ข ระยะกลำง 

40 ตอบ ง ถกูทกุข้อ 

41 ตอบ ค กระจำยแรงงำนให้ทัว่ถึงทกุท้องท่ีในประเทศไทย 
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42 ตอบ ก 6 

43 ตอบ ข  กำรปอ้งกนัทจุริตและประพฤตมิิชอบในสงัคมไทย 

44 ตอบ ก. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงเศรษฐกิจ 

45 ตอบ ค กำรพฒันำระบบวินยักำรเงิน กำรคลงั และงบประมำณ 

46 ตอบ ค. 97 เน่ืองจำก     

 ชดุท่ี 1 ----- 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9 

 ชดุท่ี 2 ----- 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7 

47 ตอบ ก 114 

 8  15  25  40  69  114 

 เน่ืองจำก 

 8 + 7 = 15, 15 + 10 = 25, 25 + 15 = 40 , 40 + 29 = 69 , 69 + 45 = 114 

   7 + 3 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 14 = 29, 29 + 16 = 45 

    3 + 2 = 5, 5 + 9 = 14, 14 + 2 = 16 

48 ตอบ  ค. 26/5 

 8/10   9/7   16/3   19/7   ….. 

 เน่ืองจำก 

 8/10 = 4/5  จดัรูปอนกุรมใหมไ่ด้ ดงันี ้

 4/5   9/7   16/3   19/7    

 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16, 16 + 3 = 19,19 + 7 = 26 

 ข้อสังเกตเพิ่มเตมิ ในสว่นของเลขตวัลำ่งเม่ือไม่สำมำรถพิสจูน์หำควำมเช่ือมโยงได้ จงึยดึถือค ำตอบ

ตำมเลขตวับนท่ีเรำสำมำรถหำควำมเช่ือมโยงได้เท่ำนัน้ 
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49  ตอบ ค 47 

 เน่ืองจำก  

 8 x 3 + 11 = 35 

 7 x 5 + 12 = 47 

50  ตอบ ง 11 

 เน่ืองจำก   +2                  และ  +4         

   1 3 5 7 

5 7 9 11 

9 11 13 15 

13 15 17 19 

51 ตอบ ค. 20% 

 เน่ืองจำก   สมมติให้เงินเดือนปี 61 = 100 บำท ในปี 62 ได้รับเพิ่มอีก 25% = 25/100 x 100 

      เท่ำกบัได้เพิ่ม 25 บำท หรือ ได้รับเงินเดอืนปี 62 = 125 บำท 

      เงินเดอืนปี 62 = เงินเดือนปี 60 

      ดงันัน้ เงินเดอืนปี 60 = 125 บำท  

                เงินเดือนปี 61 ถกูลดลง 25 บำท  จำกเงินเดือนเดมิ 125 บำท 

     25/125 x 100 = 20% 

52 ตอบ ข 15  

 เน่ืองจำก   สมมตใิห้ไก่อำย ุX ปี  

    อำยไุข ่= X – 10 

    อีก 5 ปี ไก่อำย ุX + 5 และ ไข่อำย ุX – 10 + 5 
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    อีก 5 ปี ไข่จะมีอำยคุร่ึงหนึง่ของไก่  

        X + 5 = (X – 10 + 5) ÷ 2 

        X+ 5 = 2X – 20 + 10 

        X + 5 = 2X – 10 

        5+10 = 2X – X 

        15 = X  

53 ตอบ ก   2 กม. : ชม. 

 เน่ืองจำก   ใน 5 นำที รถไฟวิ่งได้ระยะทำง 55 + 90 = 145 เมตร 

      ใน 60 นำที รถไฟวิ่งได้ระยะทำง 145 x 60 ÷ 5 = 1740 เมตร 

      1740 เมตร = 1.74 กิโลเมตร หรือประมำณ 2 กิโลเมตร 

54 ตอบ ก 49 

 เน่ืองจำก  เส้นรอบวงกลม = 2πr 

    ดงันัน้  2πr = 22  

    หรือ 2 x 22/7 x r = 22 

         r = 22 x 7/22 x 1/2  

        r = 7/2 

    ด้ำนสี่เหลี่ยมในพืน้ท่ีวงกลม = 2r 

    ดงันัน้ 2 x 7/2 = 7 

    พืน้ท่ีฐำนอำคำรสี่เหลี่ยม = ด้ำน x ด้ำน  

    ดงันัน้ 7 x 7 = 49 
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55 ตอบ ก. 5 

 เน่ืองจำก   ปริมำตรของผสมเดมิ (น ำ้มนั + น ำ้เปลำ่) = 1 ลติร 

       น ำ้มนัเข้มข้น 80% หมำยถึง มีน ำ้มนั 80/100 และมีน ำ้เปลำ่ 20/100 

      เติมน ำ้ลงไปอีก 15 ลติร = 20/100 + 15 = 1520/100 

      ปริมำตรของผสม (น ำ้มนั(เดิม) + น ำ้เปลำ่(ใหม)่)  

      15 + 1 = 80/100 + 1520/100  

      16 ลติร = 80/100 + 1520/100  

    ดงันัน้ เม่ือ 16 ลติร มีน ำ้มนั 80/100 

                  1 ลติร มีน ำ้มนั 80/100 ÷ 16 = 1/20 

     1/20 x 100 = 5% 

56 ตอบ ง. สรุปไม่ได้ 

   เน่ืองจำก ไมส่ำมำรถระบไุด้วำ่ประยทุธเป็น 

   คนขยนั  

   หรือ คนขยนั + คนไทย  

   หรือ คนขยนั + คนขีเ้กียจ  

   หรือ คนขยนั + คนดี  

   ฯลฯ 

57 ตอบ ง ใช้เง่ือนไขท่ี 1 และเง่ือนไขท่ี 2 แตไ่ม่สำมำรถหำค ำตอบได้ 

 เน่ืองจำก ควำมน่ำจะเป็นแรก คือ กิจและเอก อยูห่ลงั อบต. 

    ควำมน่ำจะเป็นท่ีสอง คือ กิจอยูห่ลงั อบต สว่นเอกอยูห่น้ำ อบต 
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    จงึไมส่ำมำรถสรุปได้ 

58 ตอบ ข.  ประเสริฐมีท่ีดินมำกท่ีสดุ 

 เน่ืองจำก   ภสัสร < ประเสริฐ  เมธ > กรกนัต์  

     ภสัสร < เมธ  เมธ < ประเสริฐ 

59  ตอบ ค ควำมเช่ือของคนไทยบำงสว่นสง่ผลตอ่งำนจิตรกรรมและสถำปัตย์กรรม 

 เน่ืองจำก  (ควำมเช่ือ 70% = สว่นมำก หรือ บำงสว่น)  สง่ผลตอ่  (วฒันธรรม)  ท ำให้  (จิตรกรรม+สถำปัตย์ฯ) 

           สรุปได้วำ่ ควำมเช่ือบำงสว่น สง่ผลตอ่ จิตรกรรมและสถำปัตย์กรรม 

60  ตอบ ข เฟ่ืองฟำ้ เน่ืองจำกเป็นดอกไม้ชนิดเดียวท่ีไมมี่กลิน่หอม 

61  ตอบ  ค กรรไกร เข็ม เพรำะมีลกัษณะนำมเป็นเลม่เหมือนกบัเกวียน หนงัสือ 

62  ตอบ ก สะเดำ น ำ้ปลำหวำน เพรำะใช้ทำนคูก่นั เชน่เดียวกบั อกร่องทำนคูก่บัข้ำวเหนียว 

63  ตอบ ค. พระอินทร์  ธ ำมรงค์  พูร่ะหงษ์  สงิห์  

    ท่ีถกูคือ พูร่ะหง  

    ข้อสังเกต “กปิ” แปลว่ำ ลงิ ตำ่งจำก “กะปิ” ท่ีแปลวำ่ อำหำรชนิดหนึง่ท่ีท ำจำกเคย 

     “โซรม” แปลวำ่ ช่วยกนั ตำ่งจำกค ำว่ำ “โทรม” ท่ีแปลวำ่ อำกำรหรือสภำพท่ีไม่สู้ดี 

     “ซำ่หร่ิม” หรือ “ซำหร่ิม5” แปลว่ำ ขนมหวำนชนิดหนึง่ มกัเขียนผิดวำ่ “สลิ่ม”  

     “อินทรี” แปลวำ่ ช่ือ นก หรือ ปลำ ตำ่งจำกค ำวำ่ “อินทรีย์” ท่ีแปลวำ่ ร่ำงกำย 

     “บรรษัท” แปลวำ่ กำรรวมกลุม่ลงทนุทำงธุรกิจ คล้ำยๆ กบั “บริษัท”   

     “ดลุพินิจ” และ “ดลุยพินิจ” สำมำรถใช้ได้ทัง้ 2 ค ำ6 

                                                            
5 เขียนได้ทัง้สองรูปแบบ. ราชบณัฑิตยสภา. 
6 อ้ำงอิงจำก www.royin.go.th ส านกังานราชบณัฑิตยสภา / เผยแพร่บทควำมเม่ือ 29 ตลุำคม 2553 

http://www.royin.go.th/
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64  ตอบ ข. จนัทรคต ิอำ่นวำ่ จนั – ทระ – คะ – ต ิ

    ข้อสังเกต 

    ก. จรดพระนงัคลั อำ่นวำ่ จะ – หรด – พะ – นงั – คนั 

    ค. อหิวำตกโรค อำ่นวำ่ อะ – หิ – วำ – ตะ  – กะ – โรก 

    ง. ไตรสรณำคมน์ อำ่นวำ่ ไตร – สะ – ระ – นำ – คม 

65  ตอบ ค. กินเปลำ่ : เอำเปรียบ   

       ท่ีถกู คือ กินเปลำ่ แปลวำ่ ได้ประโยชน์โดยไม่ต้องตอบแทน   

66  ตอบ ง. เห็นช้ำงขี ้ขีต้ำมช้ำง (เป็นค ำพงัเพย) 

67  ตอบ  ง.ใช้ค ำลงท้ำยวำ่ “ด้วยควำมนบัถือ” ท่ีถกูคือ “ขอแสดงควำมนบัถือ” 

68  ตอบ  ง. ไมมี่ค ำท่ีใช้ผิด 

69  ตอบ ข. อปุลกัษณ์  หมำยถงึ กำรเปรียบสิง่หนึง่เป็นอีกสิง่หนึง่ เชน่ “ใคร่ขอจกัเป็นรองพระบาท...” 

   ข้อสังเกต 

   อปุมำ หมำยถงึ กำรเปรียบสิง่หนึง่เหมือนอีกสิง่หนึง่ เชน่ “น ำ้ตำไหลรำวกบัฟำ้ร่ัว” 

   นำมนยั หมำยถึง กำรเรียกจดุเดน่แทนภำพรวมทัง้หมด เช่น “น้องแวน่มำหำพี่หน่อย” 

   บคุลวตั หมำยถึง กำรท ำให้สิง่ไมมี่ชีวิตมีกริยำเหมือนคน เช่น “ฟำ้ร้องไห้โศกครวญ” 

70  ตอบ ข. เพ่ือสำมำรถควบคมุกำรด ำเนินงำนให้ทนักบักำรเปลี่ยนแปลงด้ำนตำ่งๆ 

 เรียงประโยคใหมไ่ด้ดงันี ้

ง. ไม่วำ่จะเป็นกำรด ำเนินงำนขององค์กำรจะมีขนำดเลก็หรือใหญ่  

ก. ยอ่มต้องกำรบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เป็นพืน้ฐำน 

ข. เพื่อสำมำรถควบคมุกำรด ำเนินงำนให้ทนักบักำรเปลี่ยนแปลงด้ำนตำ่งๆ 

ค. โดยจะต้องค ำนงึว่ำมนษุย์มิใช่เคร่ืองจกัร แตเ่ป็นผู้สร้ำงควำมส ำเร็จให้แก่องค์กำร 
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71.  ตอบ ข โดยยดึข้อมลูข่ำวสำรท่ีได้รับจำกสิง่แวดล้อมประกอบนัน้ๆ 

  เรียงประโยคใหมไ่ด้ดงันี ้

  ค ทฤษฎีสมองกลถือวำ่คนเป็นสิง่มีชีวิตท่ีมกัจะท ำอะไรอย่ำงมีจดุหมำย 

  ข โดยยดึข้อมลูข่ำวสำรท่ีได้รับจำกสิง่แวดล้อมประกอบนัน้ๆ 

  ง หรือไม่ทรำบผลร้ำยท่ีจะเกิดขึน้ตำมมำภำยหลงั 

  ก ถ้ำหำกไมก่ระทบสิง่เหลำ่นัน้ถ้ำไมท่รำบวตัถปุระสงค์ 

72 ตอบ ค. จงไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้นำยกสโมสรนกัศกึษำ     
  ข้อสังเกต          
  ก เขำไมท่รำบสิง่ท่ีดีงำมนัน้วำ่คืออะไร      
  ควรเรียงวำ่ เขำไม่ทรำบวำ่สิง่ท่ีดีงำมนัน้คืออะไร     
  ข. ขอขอบคณุมำ ณ โอกำสนีด้้วยเป็นอยำ่งสงู      
  ควรเรียงวำ่ ขอขอบคณุเป็นอยำ่งสงูมำ ณ โอกำสนีด้้วย    
  ง. เมื่อตอนยงัเดก็เขำชอบนอนหนนุตกัแม ่บดันีเ้ขำอำยยุี่สบิกวำ่แล้ว    
  ควรแก้เป็น เม่ือตอนยงัเดก็เขำชอบนอนหนนุตกัแม ่บดันีเ้ขำอำยยุี่สบิกวำ่แล้ว  
    ก็ยงัชอบอยูเ่หมือนเดิม  

73 ตอบ ก. คณุแมไ่ม่ชอบคนรับใช้ของฉนั 
  ข้อสังเกต 

 ข. วนันีอ้ำจำรย์ไม่มำท ำกำรสอน  แก้เป็น  วนันีอ้าจารย์ไม่มาท าการสอน  (ค ำฟุ่ มเฟือย) 

ค. หมอถือวำ่คนป่วยทกุคนเป็นคนไข้ของหมอเหมือนกนั แก้เป็น หมอถือว่าคนไขท้กุคนเป็นคนไข้

ของหมอเหมือนกนั (กำรใช้ค ำตำ่งระดบั) 

ง. มนัเป็นควำมจ ำเป็นอยำ่งยิ่งท่ีเขำต้องจำกไป  แก้เป็น  เขาจ าเป็นตอ้งจากไป (กำรใช้ประโยค 

ภำษำตำ่งประเทศ) 

74 ตอบ ค. เธอได้ยินเร่ืองนีก้บัหแูตก็่ท ำอะไรเขำไมได้ 

   ข้อสังเกต ควรแก้ไข ดงันี ้        

   ก. แสงอำทิตย์ให้ควำมอบอุน่แก่มวลมนษุย์ตลอดมำ      
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   ข. ถึงเวลำหรือยงัท่ีเรำจะเห็นแก่ชำตบ้ิำนเมืองกนับ้ำง     

   ง. คนท่ีคิดประทษุร้ำยแก่มติรสหำยยอ่มไมเ่จริญ 

75  ตอบ ง นกัสงัคมสงเครำะห์ เน่ืองจำกบทประพนัธ์กลำ่วถงึ ควำมยำกล ำบำกของเดก็ขำยพวงมำลยั   

ท่ีต้องกำรเรียกร้องสทิธิขัน้พืน้ฐำนและสวสัดิภำพในชีวิต 

76  ตอบ ก. จำกประโยค “...ขึน้อยูก่บักลไกแห่งรำชอำณำจกัร หรือขึน้อยูก่บั ควำมต้องกำรซือ้และ 

ควำมต้องกำรขำย ” ข้อ 1 จงึสอดคล้องท่ีสดุ 

77 ตอบ ค  เน่ืองจำก “ พืชมีกำรสงัเครำะห์แสงซึ่งสำมำรถใช้ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนออกมำเป็น    

ก๊ำซออกซิเจนได้  ดังนัน้ พืชจึงเป็นตัวกำรส ำคัญท่ีท ำให้เกิดควำมสมดุลของก๊ำซทัง้สอง  

ในบรรยำกำศ ” 

78. ตอบ ข. เพรำะ อปุนยั คือกำรอ้ำงเหตผุลจำกสว่นยอ่ย (สำหร่ำยทะเล) ไปหำสว่นรวม (สตัว์ทะเล) 

79. ตอบ ข.  เพรำะ นิรนยั คือ กำรแสดงเหตผุลจำกสว่นรวม (มนษุย์) ไปหำสว่นยอ่ย (ฉนั) 

80. ตอบ ข.  กำรถือศีลอด คือ กำรฝึกบ ำเพ็ญเพียรทัง้ทำงกำยและทำงใจ         

81. ตอบ d was speaking เหตกุำรณ์ท่ีก ำลงัถกูขดัจงัหวะ                        

82. ตอบ c  there was บรรยำยวำ่มีอะไรท่ีไหนในเหตกุำรณ์ท่ีผำ่นมำแล้ว 

83. ตอบ c since  ใช้บอกจดุเร่ิมต้นของเวลำ       

    ข้อสังเกต a for  ใช้บอกชว่งเวลำเร่ิมต้นถึงสิน้สดุ      

         b but  ใช้เช่ือมประโยคขดัแย้ง      

         d because  ใช้เช่ือมประโยคเหตผุล 

84. ตอบ a at ใช้บอกสถำนท่ีท่ีระบพุิกดัชดัเจน เชน่ แยก บ้ำนเลขท่ี     

   ข้อสังเกต b in ใช้บอกสถำนท่ีกว้ำงๆ เช่น ทวีป ประเทศ      

    c on ใช้บอกต ำแหน่งท่ีเรำอยูบ่นพืน้ผิว เชน่  ยืนอยูบ่นถนน  ยืนอยูบ่นสะพำน  

     d below ใช้บอกต ำแหน่งด้ำนลำ่ง 

85. ตอบ d bars of chocolate / games of tennis เน่ืองจำกเป็นประโยคบอกจ ำนวนนำมนบัไม่ได้  

   จงึต้องเตมิ s ท่ีหน่วยนบัแทน เช่น two cups of coffee 
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86. ตอบ c good เน่ืองจำกเป็น Adjective ใช้ขยำย job ท่ีเป็นค ำนำม 

ข้อสังเกต a goods แปลวา่ สินคา้ 

b well , d badly เป็น Adverb ต้องใช้ขยำย Verb เท่ำนัน้ เชน่ “The boss thinks we    
are doing the job well.”  

87. ตอบ a between ใช้เลือกระหวำ่งของ 2 สิง่ สว่น b among ใช้เลือกของตัง้แต ่2 สิง่ขึน้ไป   
  สว่น c  along และ d  beside ไม่สำมำรถน ำมำใช้ในประโยคท่ีต้องเลือกสิง่ใดสิ่งหนึง่ได้ 

88. ตอบ d  plain แปลว่ำ ธรรมดำ (หรือเรียบๆ)  

   a  vain แปลว่ำ เทำ่นัน้    b  vein  แปลว่ำ หลอดเลอืด c  pain  แปลว่ำ ควำมเจ็บปวด 

89. b  stationery แปลว่ำ เคร่ืองเขียน  

  a  stationary แปลว่ำ ไมเ่คลือ่นท่ี ตรงข้ำมกบั d  moving 

  c  statue แปลว่ำ รูปปัน้   

90. ตอบ b. already แปลว่ำ เรียบร้อยแล้ว        

  ข้อสังเกต a. always เป็น adverb of frequency แปลวำ่ เสมอ จะไมใ่ช้ในรูปประโยคนี ้  

        c. still แปลวำ่ ยงัคง  เช่น  I’m still waiting for her. ฉนัยงัคงรอเธอ   

        d. yet แปลว่ำ ยงั เชน่ Is it 6 o’clock yet ? น่ีมนัหกโมงแล้วหรือยงั ? 

91. ตอบ a.  Not yet  แปลว่ำ ยงัไมไ่ด้ท ำ 

92. ตอบ d.  I have been studying แปลว่ำ ท ำ (เรียน,เขียน,ฝึก) มำนำนแล้วและก ำลงัท ำอยูต่อนนี ้

93. ตอบ b.  but ใช้เช่ือมประโยคขดัแย้งกนั เน่ืองจำก ท่อนแรกพดูว่ำ ยงัไม่แน่ใจ แต่ท่อนกลบัถำมรำคำ 

ของคอร์สเรียน (แสดงควำมสนใจ) ส่วน and ใช้เช่ือมประโยคคล้อยตำมกัน , so และ therefore 

แปลว่ำ ดงันัน้ ใช้สรุปประโยค 

94. ตอบ a.  I didn't pass it แปลว่ำ ฉนัสอบไมผ่ำ่น (พดูถงึเหตกุำรณ์ในอดีต) 

95. ตอบ c. I’ll send someone up. Anything else? 
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 อธิบายเพิ่มเตมิ 

 A เคร่ืองปรับอำกำศไมท่ ำงำนครับ 

 B ผมจะสง่คนไปช่วยด ูมีอะไรจะแจ้งอีกหรือไม่ครับ 

96. ตอบ c. Don’t mention it.          
  อธิบายเพิ่มเตมิ         
  A ขอบคณุส ำหรับน ำ้ใจและควำมมีมนษุยธรรมของคณุ ฉนัจะตอบแทนคณุในโอกำสหน้ำ ฉนัสญัญำ

  B ชำ่งมนัเถอะ (หรือ ไมต้่องคดิถึงเร่ืองนัน้ให้ล ำบำกใจหรอก) 

97. ตอบ c  To apologize for the schedule conflict จดหมำยฉบบัแรกเป็นจดหมำยขอโทษ 
  ในเร่ืองกำรจดัตำรำงห้องสมัมนำ สว่นจดหมำยฉบบันีผู้้ รับเขียนตอบกลบัมำขอบคณุส ำหรับค ำขอโทษ 
98. ตอบ b  She is the English seminar organizer  
  เน่ืองจำกคณุ Runner ผู้ ท่ีส่งจดหมำยฉบบัแรกเป็นผู้จดักำรห้องสมัมนำ ส่งจดหมำยให้คณุ Hutson 
เพื่อขอโทษและแสดงควำมรับผิดชอบท่ีจัดตำรำงกำรใช้ห้องสัมมนำบกพร่อง จดหมำยฉบับท่ีสอง 
(จดหมำยท่ีเป็นโจทย์ข้อสอบ) คุณ Hutson เขียนตอบกลบัคุณ Runner เพื่อขอบคุณในกำรแสดงควำม
รับผิดชอบ ดงันัน้ อนมุำนได้วำ่คณุ Hutson ต้องเป็นผู้จดังำนสมัมนำภำษำองักฤษท่ีต้องกำรใช้ห้องสมัมนำ
ตำมตำรำงเวลำท่ีตกลงไว้กบัคณุ Runner 
99. ตอบ b  The type of seminar จำกจดหมำยฉบบันี ้ไม่ปรำกฏวำ่สมัมนำหวัข้ออะไร (ถึงแม้จะสำมำรถ

อนมุำนได้จำกค ำตอบข้อ 98 ก็ตำม แตไ่ม่มีข้อมลูดงักลำ่วปรำกฏอยูใ่นจดหมำยฉบบัท่ีใช้เป็นโจทย์) 
100. ตอบ a  free  
  b  discounted แปลว่ำ ลดรำคำ 
  c  cheap แปลวำ่ รำคำถกู   
   d  extortionate แปลว่ำ รำคำแพงมหำโหด (ส ำนวน) 
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ถ้าคุณอยากสอบผ่าน 

ขอให้เชื่อ 3 สิ่งต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบ” พี่แมง ป. 

#1 Believe in dreams : เช่ือในควำมฝัน 

#2 Believe in the results of the action :  

เช่ือในผลของกำรกระท ำ 

#3 Believe in goodness : เช่ือในควำมดี 


