
แนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 

  

ตอนที่ 1 ความสามารถด้านตัวเลข 

  

1.   40     35    38      31      36      27 ....?.... 

ก. 26       ข. 29       ค. 30       ง. 34 

  

2.   30     13     17     11      15      8    ....?.... 

ก. 9       ข. 11       ค. 12       ง. 14 

  

3.   12      17     16      23      20      30     24     ....?.... 

ก. 26         ข. 29       ค. 34      ง. 38 

  

4.    8     11      5        9      4        7        3      7      ....?.... 

ก. 4       ข. 6       ค. 7       ง. 9 

  

5.   17     12     9      11       15      9        5         8       ....?.... 

ก. 13       ข. 14       ค. 16       ง. 17 

  

6.     100       99       95     86      70 ..... 



ก. 35       ข. 42       ค. 45       ง. 46 

  

7.      20      38      74       146 ..... 

ก. 192       ข. 290       ค. 292       ง. 298 

  

8.     1     10     90       720      ..... 

ก. 4230       ข. 4320       ค. 5020       ง. 5040 

  

9.     500       400       200       -100      ..... 

ก. 0       ข. 100       ค. -200       ง. -500 

  

10.     1     -3      -7    -11       -15     ..... 

ก. -10       ข. -12       ค. -19       ง. -20 

  

11. ข้อใดมีค่ามากที่สุด 

   ก. a x 1       ข. a + 1       ค. a / 1       ง. a – 1 

  

12. จงหาตัวเลขถัดไป 1,2,4,7,…… 

            ก.3                      ข.5                        ค.6                  ง. 11 

  



13. จงหาตัวเลขถัดไป 3,5,8,12,…… 

            ก.15                    ข.17                      ค. 20                ง. 24 

  

14. จงหาตัวเลขถัดไป    3, 4, 7,  11, 18,…… 

                                       4  7  11 18   29 

             ก. 29                 ข. 29                      ค. 29                  ง.29 

  

                 37                      39                          47                     47 

15. จงหาตัวเลขท่ีขาดหายไป 

 ก. 11       ข. 16       ค. 17       ง. 18 

  

  

ตอนที่ 2 ความสามารถด้านภาษาไทย 

16. ข้อใดสะกดไม่ถกูต้อง 

ก. มะม่วง    ข. ตะวัน    ค. ฉะนั้น    ง. สะดือ 

  

17. ข้อใดสะกดไม่ถกูต้อง 

ก.มะขาม    ข.ตะขาบ   ค.สะใภ้       ง. ชเอม 

  

18. ข้อใดสะกดไม่ถกูต้อง 



ก.ปทุม       ข.ประทีบ    ค.ประถม    ง. ประฏิมา 

  

19. ข้อใดสะกดไม่ถกูต้อง 

ก.ธุรกิจ       ข.นาคราช    ค.วีระชน    ง. ภารกิจ 

  

20. ข้อใดสะกดไม่ถกูต้อง 

ก. ขจัด       ข.ขะน า       ค. ขโมย    ง. จรวด 

  

21. ข้อใดสะกดไม่ถกูต้อง 

ก. ละคร    ข.ลโมบ       ค.ละวาด    ง. ละแวก 

  

22. ข้อใดสะกดไดถู้กต้อง 

ก. จงอย    ข.คะม า       ค. คณนา    ง.ทเล้น 

    

23. ข้อใดสะกดไดถู้กต้อง 

   ก. พแนง    ข. อเนก    ค.สเพร่า      ง.พะว้าพวัง 

  

24. ข้อใดสะกดไดถู้กต้อง 

ก. รย่อม    ข. พยศ       ค.ชง่อน       ง.ชะมด 

  



25. ข้อใดสะกดไม่ถกูต้อง 

ก. สัมนา    ข.สัมพันธ์    ค. สัมผัส        ง. สัมภาษณ ์

  

26. ข้อใดสะกดไม่ถกูต้อง 

ก. อ ามาตย์    ข.อัมฤต     ค.อัมรินทร์        ง.ก ามลาสน์ 

  

27. ข้อใดใช้สระ" ไอ" ไม่ถูกต้อง 

ก. ไกล้       ข.สไลด์    ค.ไต้ฝุ่น          ง. ไนโตรเจน 

  

28. ข้อใดใช้การันต์ไม่ถูกตอ้ง 

ก. การ์ตูน    ข. กุมภีย์    ค. ครุภัณฑ์        ง. คริสต์มาส 

  

29. ข้อใดใช้การรันต์ไม่ถูกต้อง 

ก. โจทก์    ข. ดุริยางค์    ค. ดึกด าบรรพ์        ง.เซลลูลอยส์ 

  

30. ค าใดต่อไปนี้ควรใช้ไม้ทัณฑฆาต 

ก. จักรพรรดิ    ข. พยาธิ      ค. เกียรติศักดิ         ง. สมโพธิ 

  

31. ค าใดต่อไปนี้ใช้ไม้ทัณฑฆาตผิด 

ก. พักตร์    ข.กุสุมาลย์    ค.จ านรรจ์         ง. คริสมาสต์ 



  

32. ข้อใดสะกดไม่ถกูต้อง 

ก. ดาวดึง    ข.ดุลยพินิจ    ค. ประพฤติ          ง. โลกนิติ 

  

33. ข้อใดสะกดไม่ถกูต้อง 

ก. กุมภีร   ข. สังวาล    ค. โลกนิติ          ง. เนตร 

  

34. ข้อใดสะกดไดถู้กต้อง 

ก. ค านวณ    ข. รณรงค์     ค. สังหรณ์          ง. ประะณี 

  

35. ข้อใดใช้ "บรร" ไม่ถูกต้อง 

ก. บรรทึก    ข.บรรทุก    ค.บรรเลง              ง. บรรยาย 

  

36. ข้อใดใช้"บัน" ไม่ถูกต้อง 

ก. บันลัย    ข.บันจวบ    ค. บันดล          ง. บันลือ 

  

37. ข้อใดอ่านถูกต้อง 

ก. จิตใจ อ่านว่า จิด- ใจ       ข. ทวยเทพ อ่านว่า ทวย- เทบ 

ค. ธรรมคุณ อ่านว่า ท า-คุน    ง. ทิพรส อ่านว่า ทิบ-พะ-รด 

  



38. ข้อใดอ่านออกเสียงสองพยางค์ 

   ก.จักจี้       ข. ชักเย่อ    ค. จุกจิก    ง. สัปหงก 

  

39. ข้อใดอ่านถูกต้อง 

ก. โปรดเกล้าฯ อ่านว่า โปรด - เกล้า       ข. แต่ละวันๆ อ่านว่า แต่-ละ-วัน-แต่-ละ-วัน 

ค. ในวันหนึ่งๆ อ่านว่า ใน- วัน-หน่ึง-หน่ึง       ง. สีด า อ่านว่า อ่านว่า สี-ด า-สี-ด า 

  

40. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

ก. กรกฎ อ่านว่า อ่านว่า กอ-ระ-กด       ข. กรรมวิธี อ่านว่า ก า-วิ-ธี 

ค. กายภาพ อ่านว่า กาย-ยะ-พาบ          ง. กลอุบาล อ่านว่า กน- อุ- บาย 

  

41. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

ก. คมนาคม อ่านว่า คม-มะ-นา-คม       ข. ครหา อ่านว่า คอ-ระ-หา 

ค. คณนา อ่านว่า คัน-นะ-นา          ง. กุศลกรรม อ่านว่า กุ-สน-ก า 

  

42. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

ก. คุณวิเศษ อ่านว่า คุน-วิ-เสด          ข. จิตวิสัย อ่านว่า จิด-ตะ-วิ-ไส 

ค. ญาติวงศ์ อ่านว่า ยาด-ติ-วง          ง. โชคลาภ อ่านว่า โชก-คะ-ลาบ 

  

43. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 



ก. ดาษดา อ่านว่า ดาด-ดา          ข. ดูกร อ่านว่า ดู-กะ-ระ 

ค. ตุ๊กตา อ่านว่า ตุ๊ก-กะ-ตา          ง. ทศนิยม อ่านว่า ทด-สะ-นิ-ยม 

  

44. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

ก. ทุพโภชนาการ อ่านว่า ทุ-โพ-ชะ-นา-กาน   ข. ทานศิล อ่านว่า ทาน-นะ-สิน 

ค. บรรยาย อ่านว่า บัน-ยาย          ง. บาปเคราะห์ อ่านว่า บาป-ปะ-เคราะ 

  

45. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

ก. ผลกรรม อ่านว่า ผน-ก า          ข. ผลผลิต อ่านว่า ผน-ผะ-หลิด 

ค. ผลิตภัณฑ์ อ่านว่า ผะ-หลิด-พัน       ง. พรหมลิขิต อ่านว่า พรม-มะ-ลิ-ขิด 

  

46. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

ก. ภรรยา อ่านว่า พัน-ระ-ยา          ข. ภารธุรา อ่านว่า พา-ระ-ทุ-ระ 

ค. มรณา อ่านว่า มอ-ระนา          ง. มารษา อ่านว่า มาน-ระ-สา 

  

47. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

ก. รอมร่อ อ่านว่า รอม-มะ-ร่อ          ข. วนิพก อ่านว่า วะ-นิบ-พก 

ค. วัยวุฒิ อ่านว่า ไว-ยะ-วุด-ทิ          ง. วิตถาร อ่านว่า วิด-ตะ-ถาน 

   

48. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 



ก. สตรี อ่านว่า สะ-ตรี             ข. สมมาตร อ่านว่า สม-มาด 

   ค. สมรรถนะ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ       ง. สรรพวิชา อ่านว่า สัน-พะ-วิ-ชา 

  

49. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

ก. อกุศลกรรม อ่านว่า อะ-กุ-ศล-ละ-ก า       ข. อนุสติ อ่านว่า อะ-นุ-สะ-ติ 

ค. อวิชชา อ่านว่า อะ-วิด- ชา          ง. อาชญา อ่านว่า อาด-ยา 

  

50. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

ก. อุปราช อ่านว่า อุ-ปะ-หราด          ข. อุปสมบท อ่านว่า อุบ-ปะ-สม-บท 

ค. เอกบุรุษ อ่านว่า เอก-กะ-บุ-รุด          ง. เอกภาคี อ่านว่า เอก-พา-คี 

  

51. สละที่มีเสียงส้ันคือข้อใด 

ก. อ า       ข.ฤา       ค. ใอ       ง.เอา 

  

52. ข้อใดคือลักษณะของพยัชนะไทย 

ก. 41 รูป 20 เสียง    ข. 42 รูป 32 เสียง    ค. 40 รูป 32 เสียง    ง. 44 รูป 20 เสียง 

  

53. "สระอิ" เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร 

ก. ฝนทอง    ข. พินทุอิ    ค.ฟันหนู    ง.วิสรรชนีย์ 

  



54. ค าว่า"คมนาคม"มีกี่พยางค์ 

ก. 2 พยางค์    ข.3พยางค์    ค. 4 พยางค์    ง.5 พยางค์ 

  

55. "คูณ เณร นวล" มีตัวสะกดในแม่ใด 

ก. แม่กน    ข. แม่กม    ค. แม่กด    ง. แม่กง 

  

56. จ าแนกแผลงมาจากค าใด 

ก. แปลก    ข. แตก       ค. แจก       ง. แขก 

  

57. ศิลปาชีพมาจากค าสนธิว่าอะไร 

ก.ศิละ+ปาชีพ       ข.ศิลปา+ อาชีพ       ค.ศิลปะ+อาชีพ       ง. ศิลา+อาชีพ 

  

58. ข้อใดมาจากภาษาจีนท้ังหมด 

ก. กุ๊กกิ๊ก ตรา       ข.เกี๊ยว เต้าส่วน       ค. ฟอร์ด ก านัล       ง. ยุโรป กระบะ 

  

59. ข้อใดใช้สละ"ใ ไ " ไม่ถูกต้อง 

ก. ตะใบ          ข. เสือกใส       ค.ไล่ส่ง          ง.หลงใหล 

  

60. ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับค าที่ขีดเส้นใต้"ตลาดการเงินปั่นป่วนอย่างหนัก" 

ก. เปลี่ยนแปลง       ข. สับสน       ค. วุ่นวาย       ง. ชะงักงัน 



  

 61.ข้อใดใช้ค าว่า"ถึง"ในรูปส านวน 

ก. ใจถึงเสียอย่าง สบายไปแปดอย่าง       ข.ถึงที่ตายแล้วอย่าเสียใจเลย 

ค. ไกลเท่าไหร่ก็ไปให้ถึง          ง.ฟุตบอลสนุกถึงลูกถึงคน 

  

62. วัดนี้มีพระจ าพรรษาเพียง2รูป 

   ก. อยู่       ข. รักษา       ค. เฝ้า       ง. ถือ 

  

63. มีหน้าม้ามาติดต่ออยู่เบื้องหลัง 

ก. ตัวแทนรัฐบาล    ข. ตัวแทนผู้ทุจริต    ค.ตัวแทนร้านค้า    ง. ตัวแทนสมาคม 

  

64. "ขันโตก"หมายถึงข้อใด 

ก. ภาชนะใส่อาหาร    ข. ภาชนะท่ีวางใส่อาหาร     

ค. งานเล้ียงอาหาร    ง. อาหารชนิดหนึ่ง 

  

65. ค าสุภาพของค าว่า"ไส้เดือน"คือข้อใด 

ก. รากขวัญ       ข.รากแก้ว       ค. รากข้าง       ง.รากดิน 

  

66. เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่ง เมื่อ…….วาจาออกไปแล้วก็ต้องท าให้ได้ 

ก. กล่าว       ข.สั่ง          ค. ลั่น          ง. หลุด 



  

67. ผู้ร้ายย่อมได้รับโทษจ าคุก…..ค าพิพากษาของศาล 

ก. กับ          ข.ตาม          ค.ต้อง          ง. โดย 

  

68. เรารู้สึก….ท่ี….ของเราส าเร็จ 

ก. เต็มใจ- แผนการ    ข. ภูมิใจ-แผนการ    ค. ตื่นเต้น-แผนการ    ง.ภาคภูมิใจ-แผนการ 

  

69. หยุด!อาจมีคนร้าย…..อยู่ในคนกลุ่มนี้ก็ได้ 

ก. เคลือบแฝง       ข. แอบแฝง       ค. ซ่อน          ง. ซุกซ่อน 

  

70. ท าไมเธอไม่พูดให้ตรงไปตรงมา มัวแต่พูด……อยู่ได้ 

ก. อ้อมแอ้ม       ข.อ้อมค้อม       ค.อุบอิบ       ง. โอ้เอ้ 

  

71. เพ่ือนขอ………..วันไปดูการแข่งขันวิ่ง…………… 

ก. ผลัด-ผลัด       ข. ผัด-ผัด       ค.ผลัด-ผัด       ง.ผัด-ผลัด 

  

72. ข้อใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง 

ก. ห้ามนักเรียนตัดผมยาว              

ข. สมศักดิ์อยู่กินกับคุณพ่อตั้งแต่อายุได้ 1 ขวบ 

ค. คุณพ่อไปทุกประเทศในยุโรปยกเว้นปารีสกับลอนดอน     



ง.บ้านหลังนี้ใหญ่โตโอฬารจริงๆ 

   

73. ข้อใดมีเนื้อความขัดแย้งกัน 

ก. เธอไม่ไปเที่ยวหัวหินหรือ          ข. กว่าถั่วจะสุกงาก้ไหม้ 

ค. เพราะเขาขยันเขาถึงสอบได้คะแนนดี       ง. พอครูเข้ามานักเรียนก็แสดงความเคารพ 

  

74. หากจะเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีจะใช้ค าขึ้นต้นและลงท้ายว่าอย่างไร 

ก. เรียน-ขอแสดงความนับถือ          ข. เรียน-ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

ค. กราบเรียน-ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง    ง. กราบเรียน-ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

  

75. "พระอัยกา"หมายถึงข้อใด 

ก. ปู่       ข.ลุง       ค. น้า       ง. อา 

  

76. ค าว่า"ปลาสลิด"หมายถึงข้อใด 

   ก. ปลาใบไม้    ข. ปลาหาง    ค. ปลาซ่อน    ง.ปลายาว 

  

77. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรม 

              ก. ให้ศีล              ข.รับศีล             ค.ฟังเทศน์           ง. สนทนาธรรม 

  

78. "จับปลาสองมือ" มีความหมายตรงกับข้อใด 



ก. กลับกลอก เข้าด้วยกันท้ังสองฝ่าย       ข. ไม่เชื่อมั่นในตนเอง 

ค.เข้ากับผู้อื่นเพ่ือหวังผลตอบแทน       ง.ท าสองฝักสองฝ่าย ไม่แน่นอน 

  

79. "ฟังหูไว้หู"มีความหมายตรงกับข้อใด 

ก.อย่าฟังความข้างเดียว             ข.อย่าฟังโดยไม่จดลงไป 

ค. อย่าฟังความคนแปลกหน้า          ง.อย่าด่วนสรุปทันทีท่ีได้ฟัง 

  

80. จงเรียงประโยคต่อไปนี้ 

1. ความงามคือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ    2.ติดตรึงใจอยู่เป็นนิจ 

3. ท าให้ผู้ได้เห็น ได้สัมผัส       4. เกิดความชื่นชมยินดีเบิกบาน 

ก. 2 3 4 1    ข. 1 3 2 4    ค. 3 2 1 4    ง. 1 3 4 2 

  

81. จงเรียงประโยคต่อไปนี้ 

1. ได้ลึกซึ้งและกว้างขวางกว่า       2.ผู้มีความรู้มากย่อมแสดงทัศนะ 

3. เมื่อแสดงทัศนะในเรื่องเดียวกัน    4.บุคคลท่ีมีความรู้มากกับบุคคลท่ีมีความรู้น้อย 

ก. 2 1 3 4    ข. 2 3 4 1    ค.3 4 1 2    ง. 4 1 3 2 

  

82. จงเรียงประโยคต่อไปนี้ 

1. ท่ีกอบกิจการเลิศประเสริฐสุนร์       2. มนุษย์เรามีดีในชีวิต 

3. ไว้เป็นทุนไปข้างหน้าสถาวร       4. ท าความชอบมอบไว้เป็นใบบุญ 



ก. 4 3 1 2    ข. 2 1 4 3    ค. 1 4 3 2    ง. 3 4 2 1 

  

83. จงเรียงประโยคต่อไปนี้ 

1. ป่านนี้หลานคงคอยอย่างกระวนกระวาย       2. ไปยังโรงเรียนท่ีหลานอยู่ 

3. คุณยายวัยห้าสิบเศษรีบสาวเท้า          4.แกเดินอย่างรีบร้อนเพราะมารับช้ากว่าปกติ 

ก. 2 3 4 1    ข.4 3 2 1    ค. 3 4 2 1       ง.3 4 1 2 

  

  

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 84-86 

           " ก าลังส าคัญอันดับแรกของคนคือก าลังศรัทธาและความเชื่อมั่น ไม่ว่าเราจะท างานอะไร
กับใคร เพ่ือ 

สิ่งใด ถ้าหากขาดความเช่ือมั่นในงาน ในผู้ร่วมงานในเป้าหมายของงานท่ีท าแล้ว จะไม่มีความหวัง
และความ 

ขวนขวายก็จะท าให้ปฏิบัติงานส าเร็จได้โดยยาก" 

  

84. บทความนี้เน้นเร่ืองใด 

ก. เป้าหมายในการท างาน          ข. จุดมุ่งหมายในการท างาน 

   ค. ความเช่ือถือ              ง. การวางแผนในการท างาน 

  

85. การท างานถ้าขาดความเชื่อมั่นจะเกิดอะไรขึ้น 



             ก. ความล้มเหลว           ข. ความผิดหวัง              ค. ความไม่แน่นอน              ง. 
ความล้าหลัง 

  

86. ถ้าขาดสิ่งใดงานจะส าเร็จยาก 

             ก. ความศรัทธา             ข. ความหวัง                   ค. 
เป้าหมาย                         ง. ความขวนขวย 

  

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 87 –89 

                  " นายรุ่ง แก้วแดง รมช. ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการเตรียมการท่ีจะเพิ่ม
การศึกษาเฉลี่ยของคนไทยจากปัจจุบัน 8.1 ปี ให้เป็น 9.5 ปี ใน 4 ปีข้างหน้า แต่ปัญหาคือ 
คุณภาพการศึกษาในปัจจุบันไม่ 

สามารถเพิ่มการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ซึ่งการใช้สื่ออิเลคทรอนิค หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
เข้าไป 

เสริมจะมีความส าคัญมาก เพราะโดยปกติครู 1 คน จะสอนนักเรียนได้เพียง 40 คน แต่การใช้ ICT 
จะสามารถสอนได้ทีละเป็นล้านคน ดังนั้นหากรัฐบาลจะท าให้ได้ตามเป้าหมายก็ต้องดูพิจารณาว่า
จะน าอ-ีเลิร์น 

นิ่ง(E-learning) จะเข้ามาช่วยได้อย่างไร ซึ่งได้มอบหมายให้คณะท างานไปประเมินว่าสภาพ
ปัจจุบันของการ 

เรียนด้วยอี-เลิร์นนิ่ง อยู่ท่ีจุดไหน สถานศึกษาแต่ละระดับร้อยละเท่าไหร่ท่ีมีสายอินเตอร์เน็ตเข้าถึง 
และท่ี 

ส าคัญคือการศึกษานอกโรงเรียนมีเข้าถึง แล้วเท่าไร เพ่ือก าหนดว่าอีก 4 ปีข้างหน้า หากจะเพ่ิม
ปริมาณผู้เข้า 

ถึง ICT จะต้องท าอย่างไรและต้องลงทุนมากเท่าไหร่ ขณะเดียวกันก็ต้องมีการดูแลในเชิงคุณภาพ
ของรายวิชาด้วยไม่ใช่ติดตั้งให้แล้วเด็กไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่นั่งแชตกันทั้งวัน " 

  



87. สาระส าคัญของข้อความนี้ได้แก่ข้อใด 

ก. การเพิ่มการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย       ข. อีเลินนิ่งกับการจัดการศึกษา 

ค. การศึกษานอกระบบกับการศึกษา       ง. ปัญหาการสอนของครู 

  

88. เป้าหมายปีการศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทย4 ปีข้องหน้าได้แก่ 9.5 ปีค าว่า4ปีข้างหน้าหมายถึง
ปีใด 

ก. พ.ศ. 2550       ข.พ.ศ. 2551       ค. พ.ศ.2552       ง. พ.ศ.2553 

  

89. "แชต" หมายถึงข้อใด 

ก. การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต       ข.อีเลินนิ่งประเภทหนึ่ง 

ค.การสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต          ง. เป็นเกมประเภทหนึ่ง 

  

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 90-92 

            " กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายเสนาะเพล่ียงพล้ าเพราะพลังประชาชนไม่เอาด้วยกับ
บรรดาสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรท่ีต้องการจะปลดแอกออกจากตัวเองจากกฎเหล็ก 90 วัน " 

  

90. ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 

ก. การเมือง       ข. เศรษฐกิจ       ค. การศึกษา       ง. ต่างประเทศ 

  

91. "เพลี่ยงพล้ า" หมายถึงข้อใด 



   ก. แพ้          ข. เสียเปรียบ       ค. ตกไป       ง. เป็นรอง 

  

92. "กฎเหล็ก 90 วัน" น่าจะสอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 

             ก. ต้องสังกัดพรรคการเมืองใหม่อย่างน้อย 90 วัน 

             ข. มีชื่อในทะเบียนบ้านเขตเลือกตั้งนั้นๆก่อนลงสมัคร 90 วัน 

             ค. ต้องลาจากพรรคการเมืองอื่น 90 วันถึงเข้าพรรคใหม่ได้ 

             ง. ส. ส.จะลาออกได้เมื่อล่างเลยเลือกตั้งแล้ว 90 วัน 

  

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 93-96 

            " นายสีมา สีมารักษ์ เลขาธิการ ก.พ. กล่าวถึงการปรับค่าให้แก่ข้าราชการท้ังระบบซึ่งจะ
มีผลในวัน 

แรกของปีงบประมาณ 2549 ว่าจะปรับฐานเงินเดือนให้ข้าราชการทุกระดับเท่ากันท่ีร้อยละ 5 
ครอบคลุม 

บุคลากรภาครัฐทุกฝ่ายและเพ่ิมเติมให้แก่ข้าราชการชั้นผู้น้อยโดยคนท่ีได้รับเงินเดือนไม่ถึง7,000 
บาทให้ได้ 

รับเงินเดือน7,000 บาท และถ้าใครได้รับเกิน7,000 บาทแต่ไม่เกิน10,000บาท จะให้เพิ่มอีกเดือน
ละ1,000 

บาท" 

  

93. "ปรับฐานเดือน" มีความหมายตรงกับข้อใด 

ก. ค านวณฐานเงินเดือนใหม่ 

ข. ขึ้นเงินเดือน 



ค. ให้เพิ่มคนละเท่ากัน 

ง. เพ่ิมคนละ1,000 บาท 

   

94. จากข้อ 74 จะเริ่มต้นใช้เมื่อใด 

ก. วันท่ี 30 กันยายน 2548 

ข. วันท่ี 1 ตุลาคม 2549 

ค. วันท่ี 30 กันยายน 2549 

ง. ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค.2549 -30 ก.ย. 2550 

  

95. บุคคลท่ีไม่เข้าข่ายจากกรณีดังกล่าว 

ก. พนักงานราชการ 

ข. ข้าราชการบ านาญ 

ค. ข้าราชการการเมือง 

ง. ลูกจ้างชั่วคราว 

  

96. ในข้อความนี้ข้าราชการชั้นผู้น้อยหมายถึงข้อใด 

ก. ข้าราชการที่มีตัวเล็ก 

ข. ข้าราชการท่ีมีระดับ 3 ลงมา 

ค. ข้าราชการที่มีรายได้ไมเ่พียงพอ 

ง. ข้าราชการท่ีได้รับเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 



  

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 97-100 

           " อาหารปลอดภัย เทิดไท้ มหาราชินี Q-FOOD EXPO 2005 ในโอกาสท่ีเป็นวาระส าคัญ 
และเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยท้ังประเทศ ขอเชิญคนไทยร่วมใจเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในโอกาสท่ีทรงได้รับรางวัลความปลอดภัยของอาหาร 
Food Safety Award จากองค์การ 

อนามัยโลกเหรียญแรกของโลก ในงานอาหารปลอดภัย เทิดไท้มหาราชนี Q-FOOD EXPO 2005 
ระหว่างวัน 

ท่ี 18-21 สิงหาคม 2548" 

  

97. ข้อความนี้น่าจะเป็นข้อความประเภทใด 

ก. โฆษณา 

ข. บทความ 

ค. บทวิเคราะห์ 

ง. ข่าว 

  

98.ใครเป็นเจ้าของเหรียญรางวัล Food Safety Award 

ก. สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

ข. องค์การสหประชาชาติ 

ค. WHO 

ง. ไม่มีข้อถูก 

  



99.พระกรณียกิจใดที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติจนได้รับรางวัลดังกล่าว 

ก. ทรงอุทิสเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของมนุษยชาติผ่านโครงการความปลอดภัยด้านอาหารและส่งเสริม 

ความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรชาวไทย 

ข. ทรงน ารณรงค์ไม่ให้ใช้ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง ในพืชผักประกอบอาหาร 

ค. ทรงเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการตรวจสอบอาหารท่ีปนเปื้อนสารเคมี 

ง. ถูกทุกข้อ 

  

100. ข้อใดเกี่ยวข้องกับโครงการความปลอดภัยด้านอาหารและส่งเสริมความอยู่ดีกินดีของพสก
นิกรชาวไทย 

มากท่ีสุด 

ก. โครงการ Food Bank กินตามแม่ 

ข. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด าริ 

ค. โครงการหลวง(ดอยค า) 

ง. โครงการQ-Village Q-Clinic และ Q-Shop 

  

  

เฉลย ความรู้ความสามารถทั่วไป 

1. ง     2.ค      3.ง      4.ก     5.ก      6.ค     

7. ข     8.ง      9.ง     10.ค    11.ข     12.ง     

13.ข    14.ค     15.ข     16.ค    17.ง     18.ง   

19.ค    20.ข     21.ข     22.ค    23.ข     24.ข     



25.ก    26.ข     27.ก     28.ข    29.ง     30.ค 

31.ง    32.ก     33.ก     34.ข    35.ก     36.ก     

37.ค    38.ค     39.ข     40.ข    41.ง     42.ก     

43.ก    44.ข     45.ค     46.ง    47.ง     48.ก     

49.ข    50.ง     51.ก     52.ง    53.ข     54.ค     

55.ก    56.ค     57.ค     58.ข    59.ข     60.ก 

61.ง    62.ก     63.ข     64.ข    65.ง     66.ค     

67.ข    68.ข     69.ข     70.ข    71.ง     72.ง     

73.ข    74.ค     75.ก     76.ก    77.ค     78.ง     79.ง    80.ง     81.ข     82.ข    83.
ค     84.ค     

85.ก    86.ก     87.ข     88.ข     89.ค     90.ก 

91.ค    92.ก     93.ข     94.ข     95.ง     96.ง     

97.ก    98.ค    99.ก     100.ก 

 


