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ก���� �.�.�. ��� �.�.�. 
        1.   �.	.�. ��� ������+( - �
)�
��������
)��(�
)����	 ����������
)ก����(+����ก - ������.&��	,�
��� ���� ก����(+�� 8, 12, 6 ���� �.	.�. ��� 3 �������
" 
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 3.    ���
�,� 2 ������ �,���������!��4%	*����� �.	.�. �.	.�. �,*�,��
ก��������8)��*�&'�.&
������	(���
" 

 
 

����	��� (�.�.�  ��	 
.�.�.) 

1.    �,���(�
)��8)���� 12, 4 �,* 24 �.	.�.����,���(�
"����*.	 
ก. 1  �.   2   �.   4   �.   24 
�����
� �. 

����	 

   

2.   ��ก������ 84, 21 �,* 105 ���� �.	.�.����,���(�
" 
ก. 7  �.   21   �.   105   �.   420 
�����
�  �. 

����	 
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3.    �,� 2 ������ - ��8)��&'� 242 �����
ก��������8)����)��
��� �.	.�.�&'� 4,356 �,* �.	.�.�&'� 2 
ก. 12  �.   48   �.   36   �.   121 
�����
�  �. 

����	 

   
4.    ���+(��� �.	.�.��� 51, 36 �,* 81 

ก. 1  �.   3   �.   36   �.   5508 
�����
�  �. 

����	 

   

5.    �,� 3 �������
 �.	.�.�&'� 108 �,*�
 �.	.�. �&'� 9  ������,� 3 ��������"���� 27 X �,* 108 �,�� X  
      ���������+( 

ก. 9  �.   36   �.   51   �.   84 
�����
�  �. 

����	 

   

6.    �,��
) 2 ������������� 35  �� �.	.�. ��� 7 �,* �.	.�. ��� 245 �,����������ก���������+( 
ก. 42  �.   49   �.   84   �.   105 
�����
�  �. 

����	 
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7.    �(��
�
)������ 1 �&,� ���"��
) 16 .	� ���+����	 2 �� - 2�.(��������.& 
8

5  ���,1ก.(��������.&     

      
4

1 �����
)��,���ก+����,��4��*�&'����"��
)ก
).	� 

ก. 1  �.   2   �.   4   �.   5 
�����
�  �. 

����	 

   

8.    
8

8    +   
24

7    +  
16

1    �*�����������+���&'�����+(�8��*�กก��.(������
)��( 

ก. 48  �.   36   �.   32   �.   24 
�����
�   ก. 

����	 

   

9.    ���� �.	.�. ��� 51, 136 �,* 204 
ก. 204  �.   272   �.   408   �.   544 
�����
�   �. 

����	 
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10.   �� �.	.�. ����,���(��8)��&'� 8 �.	.�. �&'� 208  ����������8)��&'� 104 �
ก��������8)�����*.	 
ก. 16  �.   52   �.   84   �.   96 
�����
�   ก. 

����	 

   

11.  �,� 2 ������ �
�,���������8)��&'� 10 �
 �.	.�. = 2 �,* �.	.�. �
����&'� 15 ������� �.	.�. �����,� 
       �
ก������  

ก. 4  �.   6   �.   8   �.   12 
�����
�   �. 

����	 

   

12.  �,���������ก�&'� 72 �,��
ก��������8)��&'�����.�	�  �� �.	.�. ��� 4 �,* �.	.�. �&'� 90 �������     
       �.	.�. 

ก. 20  �.   24   �.   40   �.   68 
�����
�   ก. 

����	 

   
13.  �����,��
)�
�����ก�
)��(�
)��	 72, 48, 168 .(�,����!�(
 

ก. 4  �.   8   �.   12   �.   24 
�����
�   �. 

����	 

12
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14.  ��������,��
)�����
)��(��	(��� 36, 9, 12 �,����,���$6 4 
ก. 40  �.   72   �.   76   �.   112 
�����
�   ก. 

����	 

   

15.  �,���(��8)�&	*ก�(��� 8, 32 �,* X ��	(��� 4 ,���� �,*���.&��	 96 ,����(��� X ��������� 
       �*.	 

ก. 12  �.   24   �.   36   �.   40 
�����
�   ก. 

����	 
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�
�������������� !�"� 

 
 

 

����	��� (����	
������������) 

1.   2% �����������8)��
��� 270 ��������"��
�������.	 
ก. 1359  �.   2700  �.   3400  �.   13500 
�����
�   �. 

����	 

   

2.    5% ��� 270 ก� 10% ��� 91 ����ก����������.	 
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ก. 4.4  �.   5.0   �.   9.1   �.   13.5 
�����
�   ก. 

����	 

   

3.    ���+(�
��������
)��( 
ก. 3% ��� 500 �.   4% ��� 450  �.   5% ��� 300  �.   6% ��� 200 
�����
�   �. 

����	 

   

   

4.   !�"��
)��ก,��!�)��8"� 4 ���� 	�$�
�!�)��8"�ก
)�&�	%�71��% 
ก. 50%  �.   100%  �.   200%  �.   400% 
�����
�   �. 

����	 

   

5.    ��(	���������.�����ก������ 1 ������� ���,(+��0��7�"������( 30% ��ก	���&M�� ���*.(�ก��.		���,* 
       ����.	 

ก. 30%  �.   40%  �.   60%  �.   70% 
�����
�   �. 

����	 
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6.    �
)��,
)������	���
(�������!�)��8"� 10% !�"��
)�*�!�)��8"�����.	 
ก. 11%  �.   20%  �.   21%  �.   40% 
�����
�   �. 

����	 

   

7.    �,� 2 ������	��ก���&'� 25  �������������&'� 40% ��� 25 ��������ก�
�������.	 
ก. 10  �.   15   �.   20   �.   25 
�����
�   �. 

����	 

   

8.    15 �*�
����&'� 75% ����,�������+( 
ก. 20  �.   25   �.   30   �.   35 
�����
�   ก. 

����	 

   

9.    40% ��� 80% ��� 1500 �
�������.	 
ก. 400  �.   480   �.   520   �.   1200 
�����
�   �. 

����	 
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10.  20% ���0���������ก� 25% ���0���:��  ���
����"���( 90 �� �*�
0�������กก���0���:��ก
)�� 
ก. 5  �.   10   �.   15   �.   20 
�����
�   �. 

����	 

   
11.  �� 15 �� ��������"���8)���	1�+���,� 20 ���  ���
���!
�� 10 �� �*������+����	1������!�)���,��
กก
) 
       �&�	%�71��% 

ก. 20%  �.   25%  �.   50%  �.   75% 
�����
�   �. 

����	 

   

12.  ��(&M��	���������+��.(�ก��.	 25% ����*,(+��ก�0��7�"������( 20% ��ก	���&M�� �����������"��
" 
       .(�0,�����.	 

ก. ก��.	 5% �.   ก��.	 2.5%  �.   �������  �.   ��(��� 
�����
�   �. 

����	 
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13.  ��,�� 1 ��( �
��,ก�N�,% 60% 0���"������.&�
ก 
5

1  �����(��,��0��+����
��,ก�N�,%ก
)�&�	%�71��% 

ก. 50%  �.   40%  �.   25%  �.   20% 
�����
�    ก. 

����	 

  
14.  ��� ก. .(�	������(����!�)��8"� 25% ��������(����
).(�	�����ก������(����
)���.(�	����)�&Oก��� ���ก 
       �	����&O�
)�,����� �ก,(�����(�������.	 

ก. 10%  �.   15%  �.   20%  �.   25% 
�����
�   �. 

����	 

   

15.  ��� �. .(�	������(���- ,* 5122 �� �!	�* �ก��ก����ก�����&	*ก�������  �����	������(������ 
       ��� �. ��� 5200 �� ���&	*ก���������(�&'�ก
)�&�	%�71��% 

ก. 0.5%  �.   0.8%  �.   1.0%  �.   1.5% 
�����
�   �. 
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����	 

   
 

��ก��������ก�� 
 ��ก�	��� ก�	����ก�� 2���%�*����+�	�&2���%&P:����4
ก�	�����:��� ก�	�
2���%�����	����
2���% ���*.	 �,*2���%+���*.	����� "��#���$�%	�&$'(���%�
���&$��)�ก*� ���)��	��,�������
��
��+�	�&&	*2����:,�ก6#% 

ก���ก
��ก���&�+&	*��&, 
1. ��(+������
)�	����.��+�(���+((�����8)�����
).���	���������
ก(�����8)� 
2. ก�	��(��ก������ 1 +���,�กก�	������)����������*�����&,
)����	�)�������&'��	����� ��� + 

�&'� Q �	�� Q �&'� + 
"*���)��  ���������8)��
���*�&'� 2 ����������	
�� �����
)��,���&'������( ������ 300 ���  ����� 

0,.����"�����
������ 1200 ��� �*�
������*�,*���	
�������,*ก
)��� 

 
 ���ก�� ���ก�	.������ก�� �,�ก+�ก�	�ก�2���%���ก�	��������(
��ก���ก�	 ����
����
)��ก�����
)
����	*��� ��� 

1.  ก�	��#�	��ก�	��	(����������
)����ก���$���%�*����ก,���	�)���������ก�	 (������ 
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����	��� (��ก����	��ก��) 
1.   �
.ก��,*������+����	��ก�� 12 ���  ������	��ก��.(������.ก���กก�������� 6 �� ���ก�	���� 
      +�����
�������ก
)��� 

ก. 1 ���  �.   2 ���  �.   3 ���  �.   4 ��� 
�����
�   �. 

����	 

   

   

2.     ���"�����+��8)����)����������ก 8�ก�� ���,�� �����,������ก��� 10 ��"�  �������ก�����
"����(���ก�� 
       �,�������,�.&�
ก &	�ก3��������(�����
ก 10 ��"� �8��* 8�ก�� ��!�(
  ��+�
"�������+( 

ก. 30 ��"�  �.   25 ��"�  �.   20 ��"�  �.   15 ��"� 
�����
�   ก. 

����	 
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3.    &O�
" ก ������กก��� � 5 &O �
ก 2 &O��������������� ก �*�&'� 2 ���� ���������� � ���ก�	����  
       &P����� ก �
��������&O 

ก. 6 &O  �.   8 &O   �.   10 &O  �.   12 &O 
�����
�    �. 

����	 

   

4.    �ก��
"��R����8)������ก�*�,������  ���ก�*��������� �*��,���ก��
"�� 1 ��� ��� ���ก��
"�� 2 ��� �ก�* 
       ���� 1 ��� �*��,������ 1 ��� ���ก�	�����
�ก��
"��ก
)��� 

ก. 10 ���  �.   8 ���  �.   6 ���  �.   4 ��� 
�����
�   �. 

����	 
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5.    ��(����ก 25 <�� ��ก�&'� 2 ���� +�������	ก�&'� 
4

1 ��������
)��� ���ก�	���������
)������ 

       ����.	 
ก. 5 <��  �.   10 <��  �.   15 <��  �.   20 <�� 
�����
�   �. 

����	 

   
 

	�ก��&,� 

 

  

����	��� (�ก�����) 
1.    R�ก���� 4000 �� ���	�(�ก�
"� 5% ���&O R�ก��� 6 �(����*.(�(�ก�
"�����.	 

ก. 400 ��  �.   200 ��  �.   100 ��  �.   50 �� 
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2.    ������� 5000 �� ��((�ก�
"������.(����� 800 �� ���	�(�ก�
"� 8% 	*�*��,��
)R�ก�������.	 

ก. 
2

1  &O   �.   1 &O   �.   
2

1
1  &O  �.   2 &O 

 

3.    R�ก���� 3 &O ������.(����� 6655 �� ���	�(�ก�
"� 7% ���&O ��������
)R�ก����.	 
ก. 5000 ��  �.   5500 ��  �.   6000 ��  �.   6500 �� 

 

4.    .(�(�ก�
"� 840 �� ���	�(�ก�
"� 6% ���&O ��ก��,��
)R�ก���� 2 &O ��������
)R�ก����.	 
ก. 6000    �.   6500  �.   7000  �.   7500 

 

 

5.    R�ก���� 4000 �� +�	*�*��,� 
2

1  &O .(�(�ก�
"� 100 �� �������	�(�ก�
"� 

ก. 3%   �.   5%   �.   8%   �.   10 % 

 

6.    ������� 5000 �� ���	�(�ก�
"� 8% .(�(�ก�
"� 800 ������	*�*��,��
)R�ก���� 

ก. 
2

1 &O   �.   1 &O   �.   2 &O   �.   4 &O 
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7.    ������� 1000 �� .(�����	������.	  ��R�ก���� 5 &O ���	�(�ก�
"� 10% 2(���((�ก�
"�.������ 
ก. 1100 ��  �.   1200 ��  �.   1400 ��  �.   1500 �� 

 

8.    ������� 2000 �� R�ก4����	.(�(�ก�
"� 12% ���)��	&O 4����	��((�ก�
"�+���,��	���&'��������  
        ��R�ก�	 3 &O ���)� ����(�*.(������������.	 

ก. 2809.86   �.   2408.80  �.   2240.00   �.   2204.80 

 
9.    ก������4����	 18000 �� +�	*�*��,� 120 ��� ���	�(�ก�
"� 12% ���&O 4����	�*��ก(�ก�
"�.�� 
       ก��� �*.(�	�������ก4����	����.	 

ก. 17810 ��  �.   17680 ��  �.   17280 ��  �.   17220 �� 

 

10.  R�ก����.�� 3 &O ���	�(�ก�
"� 10% .(�	�������"���( 5324 �� 2(���((�ก�
"����� ��������
)R�ก 
      .������.	 

ก. 3500   �.   4000  �.   4500  �.   5000 
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�*--*"#"������ 
 ก�	�����#�	�)���::���.�	���$%�&'�,�ก6#*��8)����ก�	�&	
���
�&	���#������8)�ก��� (��
�������� 
"*���)�� 0,.�����(��8)���� 8 0, 	��� 5 ��  ��7�"�0,.���
" 160 0, �*����������������.	 
�+&��� 0,.�� 8 0, 	��� 5 �� 

   
 �::���.�	���$%0ก0�� ���  ������
)���.&��
���ก�8"�0,,�!4%�*�
�������,�  �����.&��
�����,�
0,,�!4%�*��ก�8"� ���� 

"*���)�� (���,*�(� ��������"���8)���	1�+� 8 ��� (�����������(
����	1�+� 15 ��� �(������ 
�(
���*��	1�+�ก
)��� 
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����	��� (������ !����"��) 
1.    ������2(�+���"����, �&M� �,*�"�� .(���� 13  ��� �"����, 1  ���  ��+���"��	��ก��"����, 20  ���  
       �*����.(��&M�ก
) ��� 

ก. 25  ���   �.   35  ���  �.   45  ���  �.   55  ��� 
�����
�   �. 

����	 �"��ก��"����, 4  ��� �*�&'��&M� 9  ��� 

  �"��ก��"����, 20  ��� �*�&'��&M� 20
4

9
x = 45  ��� 

2.    �� 3 �� ก������	 7 ���  ����ก��ก������	����ก�� �� 15 ���*ก������	.(�ก
)��� 
ก. 25 ���   �.   35 ���  �.   45 ���  �.   55 ��� 
�����
�   �. 

����	 �� 3 �� ก������	 7 ��� 

  �� 15 �� ก������	 3515
3

7
=x  ��� 

3.   ��� 4 �� ��������	1�+� 7 ���  ����� 16 �� ������ 8 �����������(�� �*��	1�+�ก
)��� 
ก. 7 ���   �.   14 ���  �.   18 ���  �.   21 ��� 
�����
�   �. 

����	 ��� 4 �� �������������8)��,��+� 7 ��� 
  ��� 1 �� �������������8)��,��+� 7 x 4 ��� 

  ��� 16 �� �������������8)��,��+� 
16

47x  = 
4

7  ��� 

   �������� 8 �����������(���*+����,� 
4

7 x 8 = 14 ��� 

4.    �� 7 �� ��������"���8)���	1�+� 48 ���  �����!
�� 4 �� �����������"��(
��ก����	1�+�ก
)��� 
ก. 12 ���   �.   36 ���  �.   60 ���  �.   84 ��� 
�����
� �. 

����	 �� 7 �� ��������"��(
����	1�+� 48 ��� 
  �� 1 �� ��������"���8)���	1�+� 48 x 7 ��� 

  �� 4 �� ��������"���8)���	1�+� 
4

748x  = 84 ��� 

 

26
แนวข้อสอบ >>> (ภาค ก. ท้องถิ่น  / กทม. / ก.พ.  / ครู  / อื่นๆ) >>> 19

(ประพันธ์ เวารัมย์) เว็บไซต์ >>> http://valrom.igetweb.com  /// เฟซบุ๊ก >>>  https://www.facebook.com/groups/1539791162903094



��������	
����                                               20                                                         

 

http://www.testthai1.com      �������� E-BOOK ��������	�	��ก�	  	�������ก�� ��ก�������� 

5.    �:�� 3 �� �������������8)���	1�+� 5 ���  ��+���:�� 4 �� ��������"��(���*��	1�+�ก
)��� 

ก. 3
4

3    �.   4 ���  �.   5 ���  �.   20 ��� 

�����
�   ก. 

����	 �:�� 3 �� �������������8)���	1�+� 5 ��� 
  �:�� 1 �� �������������8)���	1�+� 5 x 3 ��� 

  �:�� 4 �� �������������8)���	1�+�  
4

35x   = 3
4

3  ��� 

6.    +�ก�	�����������ก� 1  �( �*����+��ก*�� 3
2

1  ��� ก��&M� 4  ���  ��+���&M���"���"� 13  ��� +�  

       ก�	�������*����+��ก*��ก
) ��� 

ก. 14
6

5   ���  �.   12
4

3   ���  �.   11 
8

3  ���  �.   10
6

5   ��� 

�����
�   �. 

����	 �&M� 4  ��� �*����+��ก*�� 7  ��� 

  �&M� 1  ��� �*����+��ก*�� 
2

7 x 
4

1  ��� 

  �&M� 13  ��� �*����+��ก*�� 
2

7 x 
4

1  x 13 = 
8

91   ��� =  11
8

3   ��� 

 

.���ก���.�")�� 

 
 3.   ก�	��0,�ก����,��,���������	
���=!�*�,�����	���,��
) +�����	�����(
��ก���� 2 �����,�

������������+�����=!�*�,�����	���,��
)����
)2���%+����������"� 
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����	��� (#��$ก��	#��%�") 

1.    0,�ก����,� 2 �������	
����(ก���
�������ก� 125 ���ก�	�����,������������
�������+( 
ก.   60   �.   61   �.   62   �.   63 

 

2.    ����0,�ก����,� 50, 51, 52,  TT 100 
ก. 3820   �.   3825  �.   3830  �.   3840 

 

3.    0,�ก����,� 2 ����������ก� 450 0,��������ก� 120 �����,���������ก 
ก. 265   �.   275   �.   285   �.   295 

 
4.    �,� 2 ������ ��������������ก�����������ก���� 50 ��� 

5

1  ����,���������ก����ก����,������� 

       �������� 50 ����ก�� �����,����������� 
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ก. 85   �.   80   �.   75    �.   70 

 

5.    �,��	
����ก 1 Q 9 0,�ก����,����ก��,��
)����ก������.	 
ก. 4   �.   5   �.   8   �.   12 

 

6.    �,������������&'� 
7

5  ����,���������ก �,*0,����	*������,�����������ก��,���������ก 

       ����ก� 40 �����,���������ก 
ก. 110   �.   120   �.   130   �.   140 

 
 
7.    �,� 3 �������	
��ก�� 0,�ก����,�����������ก���������ก����ก� 908 ����0,	������,���"� 3  
      ������ 
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ก. 1362   �.   1812  �.   2262  �.   2712 

 
 

ก�����������/ 

"*���)��  !
)���� 3 �� ����	��ก�� 126 &O ���,1ก�����&'� 
5

1  �����ก,�� ��2����)� 5 &Oก������� 

��กก�����ก,�� 5 &O �������,1ก��������.	 
�+&��� +����ก,����� X &O 

  

����	��� (ก���&��$'��() 

1.    ก � �,* � ����	��ก�� 57 &O ���)� 3 &Oก��� ���� ก ��กก��� � ���� 4 &O ������������ � ��กก��� ( 1 &O  
       &P����� � ��������.	 

ก. 17 &O   �.   18 &O  �.   22 &O  �.   26 &O 
�����
� �. 

����	 +������ � &P����� X &O 
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2.    ���)� 5 &Oก��� (��������กก����(� 5 &O &P�����(��
�����&'� 5 ���������
�� �
ก 25 &O����������
���*�
 
       ���� 35 &O &P�����(����������.	 

ก. 10 &O   �.   35 &O  �.   50 &O  �.   55 &O 
�����
�  �. 

����	 &P�������
������        35 Q 25 = 10 &O 
  �(��
�����&'� 5 ���������
�� = 50 &O 
  (��������กก����(� 5 &O          = 55 &O  

3.    .ก�������กก���.�� 2 &O ���)� 7 &Oก��� &P�����.�������&'� 2 ���������
U� �
ก 10 &O ����������
U����� 
       �	�:��!� &P�����.ก���������.	 

ก. 15 &O   �.   30 &O  �.   32 &O  �.   45 &O 
�����
�  �. 

����	 �
ก 10 &O����������
U������	�:��!� =   25 &O 
  &P�������
U�����   25 Q 10 =   15 &O 
  .������ 2 ���������
U�   15 x 2 =   30 &O 
  .ก�������กก���.������ 2 &O   =   32  &O 

4.    ก������กก�����
�( 10 &O �
ก 5 &O �����������������
�(�*�&'��	8)���8)��������ก����.	 
ก. 12 &O   �.   15 &O  �.   20 &O  �.   30 &O 
�����
�  �. 

����	 �����+���(�� ก���� X &O 
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5.    �(���
�����&'� 3 ������������ ���)� 10 &O�
)�,���������������&'� 
7

1  ����(�� &P�������������� 

       ����+( 
ก. 12 &O   �.   13 &O  �.   14 &O  �.   15 &O 
�����
�   �. 

����	 �����&P�����������
���� X &O 

 
 

�*	�)�� ����*"���)�� 

"*���)��  ��,�� 120 ��( 78)�.(���ก��,��0���"��+����	����� 3:1  ������ก�	+��.(���,�� �&'� 150  
��( (��(&	����	�����(��) 2(�+���
��,��0���"��+����	� 1:1 �*������������.	 

�+&���  	�������"��ก���,�� 1 + 3 = 4 ���� 
  4 �����&'���,�� 120 ��( 

  +� 120 ��(  ����ก��ก��&'���,����� - �!
�� 90
4

3120
=

x  ��( 

   ∴ �*�
�"������ 30 ��( 
  ����ก�	��,�� 150 ��( +����	����� �"�� : ��,�� = 1:1 
  ��)�����*�
��,����� - 75 ��( �,*�"�� 75 ��( 
  ��4ก�	�����ก��,�� 120 ��( �����"���
ก 60 ��( �*.(� 
  ����0�� ��,�� : �"��   =   1:1 ���.(���,���&'� 180 ��( �,����ก��ก�� 30 ��( ก1�* 
  ��,����,�� 150 ��( 
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����	��� (����%$� ��	�����%$�) 

1.    ��,�� 1 ,��	 �
����������� 50% ����ก�	��,���
)��������!
�� 10% �*���������"��,�.&�
ก����.	 
ก. 1 ,��	   �.   2 ,��	  �.   3 ,��	  �.   4  ,��	 
�����
�   �. 

����	 ��,�� 1 ,��	 �
����������� 50% 

              

2.    ��,ก�N�,% 1 ,��	 �
����������� 80% �����"��,�.& 15 ,��	 ������������*�&'�����.	 
ก. 5%   �.   10%  �.   145%  �.   20% 
�����
�   ก. 

����	 ��,ก�N�,%������� 80% ����������� 
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3.   7�"�������� 2 ���( ก�2,ก	��,* 13 �� �,* 18 �����,��(� 0��ก��+����	����� 2:3 ���+��.(�  
      ก��.	 500 �� 2(����ก�2,ก	��,* 21 �� ����7�"���������(�
) 2 ��ก
)ก�2,ก	�� 

ก. 30   �.   40   �.   50   �.   60 
�����
�   �. 

����	 	�����	�����������( 2 + 3 = 5 ���� 
  �������
)7�"���         26 + 54 = 80 

          

4.    7�"����*���(�
) 1 	���ก�2,ก	��,* 2.50 �� ���(�
) 2 ก�2,ก	��,* 3 �� 0��ก���,�����.& ก�2,ก	�� 
      ,* 6.00 ��  ��0��+����	��������� - ก�� �,�����+��.(�ก��.	 325 �� ����7�"����*���(�	ก��ก
) 
      ก�2,ก	��   
      �����
�  �. 

      ����	 	�����	����� 1 + 1 = 2 ���� 
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��������� 

�����������	�
����� ���� !� ก�	��"������
�#�กก�	�	����"������
����$# ��"%"�&"�'��
��"�� 
 ��"����"��������	 "�������$#������ก'��#��	�(� �)	�* ����������
����$#���
���#���+����	�������#��#�ก,-*'�������#��.� (/������������������	 "�������$# ��กก��ก
%"�"���
. 

1. ก�	�����ก(	*�2� 
1.1 �%������)�ก 
1.2 �����)�ก 

2. ��	�(���� 
3. ���(����(%�� 
4. ��������)��672�) 
5. ���������� 
6. ������	��� 

�������ก�����	 

 ������ก�	�����ก(	*�2��(:���"����"��������	 "�������$# �)	�*������;��
ก�	����	�*�7��ก��* ���������� �������������<����� = ����
��<�'"�
<������ �#*��<�'"����ก����� 
 #�ก,-*���������*ก����"(	*�2������<�������� = ��'��)���	-�&"���;��&�	��	��� �&�
2�) �����
< >#> �#��'���(	
���
������������� �	����ก����ก�� �	������*�	
�ก%"�����(:�
��"�������)�ก�	��%������)�กก?%"� �����ก�(:� 2 �'�@� = ��� 

1. �%������)�ก 
2. �����)�ก 

1. ������� ��!�ก 

#�ก,-*������*�
ก�	ก����"����	����������
<�
&�	��	����
<������ = ก����'����"��!<� �#��
'��)���	-�����	����������
<��ก����%(��ก�����<� �	��%������)�ก�����ก�(:��2�,� �#*�
	�(2�) 
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1.1 ������� 
�"�#$��
 

1.  ���'"%������)�ก 
ก. ��ก  �.  ���� �.  "�  �.   �
"  �.  (A� 
�%�$ �# �. 

������ �)	�*(A�%��'������
�� ������<���<� = �(:�����
����.���.� 
2.    ���'"%������)�ก 

ก. #�ก���  �.  #�ก�*'2� �.  #�ก��� �.  (B�  �.  ��� 
�%�$ �# � 

������ �)	�*&�	��	����(:��	�<���"
��ก��);�@�� ����#�ก����(:�$����� 
3.    ���'"%������)�ก 

ก. ก"  �.  ก�"  �.  ก��  �.  ��
.��  �.  ก#�� 
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4.   ���'"%������)�ก 
ก. ��.�  �.  ��  �.  ��  �.  ���  �.  &�� 
�%�$ �# � 
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<�ก
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���'(+��
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�%�$ �# � 

������ �)	�*&�	��	����������#��ก'�����
.�(:�#�ก,-*�����ก�	"
'� ���ก���� 	���	�� ����
�;	�� �(:���ก�	�
<��ก������ก�����<� = 

2.    ก.   ���.�  �.  $����� �.  ���� �.  ����  �.  ���<� 
�%�$ �#  ก 

������ ���.�'�����'�� ������� ��<� = �(:���(ก	-7�
<'��'�ก�	���  
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แนวข้อสอบความรูค้วามสามารถทั่วไป 
 
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
วิเคราะห์ข้อความ (ข้อ 1 – 20) 
1. “กําแพงใด ฤา กีดก้ัน ดิน น้ํา ลม ไฟ ร่วมกัน ฟ้าใช้ตะวันเดียวกัน” จากข้อความดังกล่าว กล่าวถึง 

สิ่งใดมากที่สุด 
  ก. เพศ 
  ข. ชนชั้น 
  ค. อาชีพ 
  ง. ความรัก 

2. “คู่กรณีอาจกลายเป็นคู่ซี้ เพราะบริการที่ดีของเรา” ท่านคิดว่าน่าจะเป็นการโฆษณาเก่ียวกับสิ่งใด 
  ก. รถยนต์ 
  ข. ประกันภัย 
  ค. ประกันชีวิต 
  ง. ทนายความ 

3. “ซึมง่าย ไม่เหนอะหนะ” เป็นข้อความที่ใช้โฆษณาสินค้าชนิดใดมากที่สุด 
  ก. แชมพู 
  ข. แป้งโรยตัว 
  ค. ครีมอาบน้ํา 
  ง. ครีมบํารุงผิว 

4. “พวกทาสปัญญา ขี้ข้าฝร่ัง ถึงฟังก็ไม่เข้าใจ และไม่ได้ยินเร่ืองประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยเขียนเอง 
....” จากกข้อความผู้เขียนมีความรู้สึกอย่างไร 

  ก. ตําหนิคนไทย 
  ข. ต่อต้านคนไทย 
  ค. ตําหนิชาวต่างชาติ 
  ง. ต่อต้านชาวต่างชาติ 

5. “ร่วมภาคภูมิใจทุกคร้ัง ที่เป็นผู้ให้ เพื่อสังคมไทยดีขึ้น” เป็นคํากล่าวที่เหมาะสมกับหน่วยงาน 
ในข้อใดมากที่สุด 

  ก. การบินไทย 
  ข. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  ค. การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  ง. สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย 
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6. “น้ําจะท่วมฟ้า ปลาจะกินดาว” หากมีคนไม่เอาอ่าวมาปกครอง” คํากล่าวนี้จะหมายถึงบุคคลใดมากที่สุด 
  ก. นายอําเภอ 
  ข. ปลัดกระทรวง 
  ค. นายกรัฐมนตรี 
  ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

7. คําว่า “ไม่เอาอ่าว” จากข้อ 6 มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด 
  ก. ไม่มีความสนใจ 
  ข ไม่มีความอดทน 
  ค. ไม่มีความสามารถ 
  ง. ไม่มีความรับผิดชอบ 

8. “วันเกิดผมไม่มีความหมาย อย่ามาให้ความสนใจ คนที่ควรจะสนใจวันเกิดผม คือเมียและลูกผม 
เท่านั้น คนอื่นไม่ต้อง” ผู้พูดมีจุดมุ่งหมาดใดมากที่สุด 

  ก. ไม่อยากให้ผู้อื่นกังวลใจ 
  ข. ต้องการอยู่กับครอบครัวเงียบๆ 
  ค. ไม่ต้องการให้ผู้อื่นต้องสิ้นเปลือง 
  ง. คิดว่าวันเกิดของตนไม่มีความสําคัญ 

9. “โฉบเฉี่ยว หรูหรา สง่างามเคียงคู่กับคุณ ทุกสถานท่ี” ข้อความน้ีเหมาะสมที่จะโฆษณาสินค้า 
ชนิดใดมากที่สุด 

  ก. บ้าน 
  ข. รถยนต์ 
  ค. เฟอร์นิเจอร์ 
  ง. เคร่ืองประดับ 

10. “ใช่ตรงชื่อว่าคือคน” ข้อความนี้ให้ข้อคิดเก่ียวกับความเป็นคนในแง่ใดมากที่สุด 
  ก. คุณธรรม 
  ข. การศึกษา 
  ค. วงตระกูล 
  ง. ความอดทน 

11. “ต้องทําการเมืองให้เป็นวิทยาศาสตร์” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด 
  ก. ทําให้การเมืองโปร่งใส 
  ข. ทําให้การเมืองน่าเชื่อถือ 
  ค. ทําให้การเมืองตรวจสอบได้ 
  ง. ทําให้การเมืองเป็นที่ยอมรับ 
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12. “เพราะเราคือโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของบ้าน” จุดเน้นของโรงพยาบาลน้ีคืออะไร 
  ก. การรักษา 
  ข. การให้บริการ 
  ค. ค่าใช้จ่าย 
  ง. การรักษาความสะอาด 

13. “พิสูจน์ความจริงจากเราได้ทุกวัน จากแผงหนังสือทั่วประเทศ” จากโฆษณาดังกล่าวสินค้าชนิดนี้ 
มีจุดเด่นตรงข้อใด 

  ก. หาซื้อได้ง่าย 
  ข. ราคาไม่แพง 
  ค. นําเสนอส่ิงที่ทันสมัย 
  ง. นําเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย 

14. “แกร่ง ทน ไม่แตกร้าว ด้วย...” ข้อความนี้เก่ียวกับบุคคลในอาชีพใดมากที่สุด 
  ก. ช่างไม้ 
  ข. ช่างไฟ 
  ค. ช่างปูน 
  ง. ช่างแกะสลัก 

15. “กินแล้วภาคภูมิใจ เบียร์คนไทยทําเอง” ข้อความนี้มีเจตนาให้คนไทยเป็นอย่างไร 
  ก. นิยมดื่มเบียร์ 
  ข. นิยมของไทย 
  ค. ปกป้องชาติ 
  ง. ช่วยเศรษฐกิจของชาติ 

16. “อุปสรรคคือเพื่อนสนิทของความสําเร็จ” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด 
  ก. ความยุ่งยางเกิดขึ้นพร้อมกับความสําเร็จ 
  ข. ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น 
  ค. มีคําถามอยู่ในทุกคําตอบไม่ว่าจะยากหรือง่าย 
  ง. คนที่ทําอะไรไม่สําเร็จมักถือว่าเงินเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา 

17. “สุริยางาม คู่ฟ้าตลอดไป สวยใหม่ คู่บ้านตลอดกาล” โฆษณาให้กับผู้ใดมากที่สุด 
  ก. วิศวกร 
  ข. สถาปนิก 
  ค. ผู้รับเหมา 
  ง. เจ้าของร้าน 
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18. “รับสมัครพรีเซ็นเตอร์ของโรงพยาบาล คุณสมบัติ – เพศหญิง อายุระหว่าง 17 – 30 ปี  
(วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) จากประกาศรับสมัครงาน บุคคลในข้อใดที่ไม่สามารถสมัครเข้าทํางานนี้ได้ 

  ก. อรอนงค์ อายุ 27 ปีจบปริญญาตรี 
  ข. ทาทา อายุ 25 ปีจบปริญญาโท มีบุคลิกภาพดี 
  ค. แพรเรียนจบชั้น ม. 6 มีหน้าตาสวยเคยประกวดนางสาวไทย 
  ง. จิ๋ม อายุ 30 ปีจบปริญญาตรี และพูดภาษาอังกฤษได้ดี 

19. “ถึงเวลาหรือยัง ที่คุณจะดูแลสุขภาพให้ดี” 
 ข้อความโฆษณานี้น่าจะมาจากหน่วยงานต่อไปนี้ยกเว้นหน่วยงานใด 
  ก. โรงเรียน 
  ข. โรงพยาบาล 
  ค. สถานีอนามัย 
  ง. สํานักงานสาธารณสุข 

20. “อิหร่านกับบทบาทการปลดแอกจากมหาอํานาจตะวันตก” คําว่า ปลดแอกหมายถึงข้อใด 
  ก. การปลุกเร้าประชาชนให้ต่อสู้ 
  ข. การเป็นอสิระจากการเป็นเมืองขึ้น 
  ค. การหลุดพ้นจากอํานาจการถูกบีบค้ันเอารัดเอาเปรียบ 
  ง. การเรียกร้องสิทธิและความชอบธรรมของประชาชน 
 
วิเคราะห์ประโยค (ข้อ 21 – 40) 
21. “แหม! ยัยต้อมนี่ ปากหอยปากปูจริงๆ” สรุปได้ว่าต้อมเป็นคนเช่นไร 
  ก. พูดมาก 
  ข. ชอบโกหก 
  ค. ชอบนินทา 
  ง. พดูจาไพเราะ 

22. “พรชอบพะเน้าพะนอเหลือเกิน” แสดงว่า พร เป็นคนเช่นไร 
  ก. ชอบเอาใจ 
  ข. ชอบประจบ 
  ค. ชอบเสียดสี 
  ง. ชอบช่วยเหลือ 

23. “ไชยสนมีลูกไม้แพรวพราว” สรุปได้ว่าไชยสนเป็นคนอย่างไร 
  ก. ฉลาดทันคน 
  ข. มีเล่ห์เหลี่ยม 
  ค. ชอบตบตาผู้อื่น 
  ง. กระฉับกระเฉงว่องไว 
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24. “พิมพ์ เป็นคนชอบสาวไส้ให้กากิน” แสดงว่าพิมพ์เป็นคนอย่างไร 
  ก. ชอบพูดมาก 
  ข. ชอบช่วยเหลือฝ่ายตรงข้าม 
  ค. ไม่พูดแล้วได้ทอง 
  ง. ชอบประจานพวกเดียวกัน 

25. “แม่บอกว่าพูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง” แสดงว่าแม่ต้องการบอกว่าอะไร 
  ก. พูดแล้วจะได้ดี 
  ข. ไม่พูดมีผลดีกว่า 
  ค. ไม่พูดแล้วได้ทอง 
  ง. พูดแล้วจะมีอันตราย 

26. “สินค้า OTOP ต้องมีมาตรฐาน” แสดงว่าสินค้า OTOP ต้องมีคุณสมบัติข้อใดมากที่สุด 
  ก. ราคาแพง 
  ข. มีคุณภาพดี 
  ค. ผลิตโดยคนไทย 
  ง. เป็นสินค้าส่งออก 

27. “ต้นไม้ต้นนี้ลูกดกจัง” แสดงว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นอย่างไร 
  ก. ออกผลดี 
  ข. ออกผลเร็ว 
  ค. ออกผลมาก 
  ง. ขยายพันธุ์เร็ว 

28. “ผู้อํานวยการถูกยกยอเป็นประจํา” แสดงว่าผู้อํานวยการเป็นอย่างไร 
  ก. ถูกตําหนิ 
  ข. ถูกให้กําลังใจ 
  ค. ถูกกล่าวชม 
  ง. ถูกพูดจาหว่านล้อม 

29. “แอนชอบคนหาเพื่อนๆ” แสดงให้เห็นว่าแอนเป็นอย่างไร 
  ก. นินทาเพื่อน 
  ข. หลอกลวงเพื่อน 
  ค. หว่านล้อมเพื่อน 
  ง. ทําร้ายร่างกายเพื่อน 
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30. “ภัทรพลทําตัวเป็นไม้หลักปักเลน” แสดงว่าภัทรพลเป็นคนอย่างไร 
  ก. โลเล 
  ข. เจ้าชู้ 
  ค. ไม่เอาถ่าน 
  ง. ขี้เกียจ 

31. “วิโรจน์เป็นค่าร่าเริง” แสดงว่าวิโรจน์เป็นคนอย่างไร 
  ก. ใจดี 
  ข. พูดเก่ง 
  ค. สนุกสนาน 
  ง. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

32. “แก้วทําตัวเป็นว่าวติดลมเลยนะ” แสดงว่าแก้วเป็นคนอย่างไร 
  ก. สนุก 
  ข. ติดใจ 
  ค. ชอบใจ 
  ง. เพลินจนลืมตัว 

33. “เพื่อนเราร่วมหอลงโลงกันแล้ว” สรุปได้ว่าเพื่อนเราเป็นอย่างไรกัน 
  ก. ร่วมใจกัน 
  ข. ร่วมชีวิตกัน 
  ค. ร่วมทํางานกัน 
  ง. ร่วมเป็นร่วมตายกัน 

34. “น้องภูทําตัวเป็นลูกขุนพลอยพยัก” สรุปว่าน้องภูเป็นคนเช่นไร 
  ก. ไร้สาระ 
  ข. สนุกสนาน 
  ค. กล้าตัดสินใจ 
  ง. ประจบสอพลอ 

35. “นุชทําตัวชิงสุกก่อนห่าม” สรุปว่านุชเป็นคนค่อนข้าง 
  ก. ใจร้อน 
  ข. สนุกสนาน 
  ค. คล่องแคล่ว 
  ง. ทําอะไรคิด 
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36. “ไสวพูดเป็นต่อยหอย” สรุปว่าไสวเป็นคนอย่างไร 
  ก. พูดมาก 
  ข. พูดไร้สาระ 
  ค. พูดชวนเชื่อ 
  ง. พูดเหลือเชื่อ 

37. “ชายต้อนหมูเข้าเล้าเป็นประจํา” สรุปว่าชายเป็นอย่างไร 
  ก. ถูกชักจูง 
  ข. ถูกบังคับ 
  ค. ถูกหลอก 
  ง. ทําสิ่งง่ายๆ 

38. “น้องดิวกินรังแตนมาอีกแล้ว” แสดงว่าน้องดิวกําลังมีอารมณ์เป็นอย่างไร 
  ก. โกรธ 
  ข. โมโห 
  ค. ไม่พอใจ 
  ง. หงุดหงิด 

39. “พลอยทําอะไรอย่างมีชั้นเชิง” แสดงว่าพลอยเป็นคนอย่างไร 
  ก. สุขุม 
  ข. รอบคอบ 
  ค. ชอบวางแผน 
  ง. ชอบมีกลอุบาย 

40. “อนงค์ก็พลอยฟ้าพลอยฝนไปกับแก้วด้วย” แสดงว่าอนงค์เป็นอย่างไร 
  ก. รอคอยแก้ว 
  ข. ไม่เห็นด้วยกับแก้ว 
  ค. คล้อยตามแก้ว 
  ง. ไม่ชอบแก้ว 

41. “ดําสูงกว่าเขียว แต่เตี้ยกว่าขาว แดงสูงเท่ากันกับเหลืองและดํา” ใครสูงที่สุด 
  ก. ดํา 
  ข. ขาว 
  ค. แดง 
  ง. เขียว 
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42. “คนทุกคนต้องเรียนหนังสือ นายขาวเป็นคน” ดังนี้ 
  ก. นายขาวต้องไปโรงเรียน 
  ข. นายขาวต้องเรียนหนังสือ 
  ค. นายขาวต้องเป็นคนมีการศึกษา 
  ง. นายขาวต้องไปโรงเรียนและเรียนหนังสือ 

43. “พ่อทํางานธนาคาร แม่ทํางานธนาคาร” ดังนั้น 
  ก. ลูกทํางานธนาคาร 
  ข. ทุกคนในบ้านทํางานเก่ียวกับการเงิน 
  ค. มีคนอย่าง 1 คน ในบ้านนี้ไม่เป็นข้าราชการ 
  ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 

44. “สมชายไปโรงเรียนแล้วมีความรู้ สมชายไม่มีความรู้ ดังนั้น” 
  ก. สมชายไม่ได้ไปโรงเรียน 
  ข. สมชายเป็นคนข้ีเกียจ 
  ค. สมชายไม่ได้เรียนหนังสือ 
  ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 

45. “หมอทุกคนต้องรักษาคนไข้ เกษมเป็นหมอ” ดังนี้ 
  ก. เกษมต้องดูแลคนไข้ 
  ข. เกษมต้องรักษาคนไข้ 
  ค. เกษมต้องเปิดคลินิกรักษาคนไข้ 
  ง. เกษมต้องอยู่โรงพยาบาลรักษาคนไข้ 

46. “ทุกเข้านิดจะดื่มนมหรือน้ําส้ม เช้านี้นิดไม่ได้ดื่มนม” ดังนั้น 
  ก. นิดดื่มน้ําส้ม 
  ข. นิดดื่มโอวัลติน 
  ค. นิดทานแต่อาหารเช้า 
  ง. นิดรีบไปทํางานจึงไม่ได้ดื่มนม 

47. บ๊ิกเป็นเพื่อนกับแดน แดนเป็นเพื่อนกับบีม บีมเป็นเพื่อนกับบ๊ิกและแดน สรุปได้ว่า 
  ก. บ๊ิกกับบีมมีอายุเท่ากัน 
  ข. แดนกับบีมมีอายุเท่ากัน 
  ค. ทั้งบ๊ิก แดน และบีมเป็นเพื่อนกัน 
  ง. บ๊ิก แดน และบีม จบจากสถาบันเดียวกัน 
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48. “ตูนเตี้ยกว่าต้อม แต่สูงกว่าตั๋ม เก่งสูงเท่ากับโก้ซึ่งเตี้ยกว่าตั๋ม” ใครสูงสุด 
  ก. โก้ 
  ข. ตูน 
  ค. เก่ง 
  ง. ต้อม 

49. “ผู้หญิงผมยาวทุกคนจะเป็นคนสวย สุดาเป็นคนผมยาว” ดังนั้น 
  ก. สุดาเป็นคนสวย 
  ข. สุดาเป็นนางงาม 
  ค. สุดามีรูปร่างสวยงาม 
  ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 

50. “ถ้าปาลีง่วงแล้วปาลีจะเข้านอน ปาลีเข้านอนแล้ว” ดังนั้น 
  ก. ปาลีง่วงนอน 
  ข. ปาลีไม่สบาย 
  ค. ปาลีไม่ง่วงนอน 
  ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 

51. “ถ้าฝนตกฉันจะไม่ซักผ้า วันนี้ฝนตก” ดังนั้น 
  ก. ฉันไม่ได้ซักผ้า 
  ข. ฉันต้องซักผ้าให้ได้ 
  ค. ฉันต้องนําผ้าไปจ้างซัก 
  ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 

52. “สมควรและสมหมายเป็นพ่อลูกกัน สมหมายเป็นพ่อ” ดังนั้น 
  ก. สมหมายมีลูกสาว 
  ข. สมหมายมีลูกชาย 
  ค. สมหมายมีลูกคนเดียว 
  ง. สมควรเป็นลูกของสมหมาย 

53. “มีนาบอกแม่ว่าจะไปดูหนังหรือไม่ก็ไปชอบปิ้ง แต่มีนาไม่ได้ชอบปิ้ง” ดังนั้น 
  ก. มีนาไปดูหนัง 
  ข. มีนาไม่ได้ไปทํางาน 
  ค. มีนาไม่มีเงินไปชอบป้ิง 
  ง. มีนาไม่ได้ไปเรียนหนังสือ 
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พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามข้อ 55 – 55 
มีรัฐมนตรีอยู่ 5 คน ที่จะเข้าร่วมประชุม APEC รัฐมนตรีทั้ง 5 คน มีความสามารถทางภาษาดังนี้ 
  คนที่ 1  สามารถใช้ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ 
  คนที่ 2 สามารถใช้ภาษาสเปน ฝร่ังเศส และเยอรมัน 
  คนที่ 3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว 
  คนที่ 4 สามารถใช้ภาษาจีน ฝร่ังเศส และเยอรมัน 
  คนที่ 5  สามารถใช้ภาษาสเปน และภาษาอังกฤษ 

54. รัฐมนตรีคู่ใดที่ต้องใช้ล่ามในการสื่อสาร 
  ก. คนที่ 4 กับคนที่ 1 
  ข. คนที่ 2 กับคนที่ 5 
  ค. คนที่ 1 กับคนที่ 2 
  ง. คนที่ 3 กับคนที่ 5 

55. รัฐมนตรีในข้อใดที่สามารถพูดคุยกันได้โดยไม่ต้องใช้ล่าม 
  ก. คนที่ 1, 3 และ 4 
  ข. คนที่ 2, 4 และ 5 
  ค. คนที่ 2, 3 และ 4 
  ง. คนที่ 3, 5 และ 1 
 
พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 56 – 58 
จากการสํารวจกีฬาที่ชอบของเพื่อนๆ ของไก่เป็น ดังนี้ 
  นก  : ชอบดูฟุตบอลและกอล์ฟ 
  นิด  : ชอบดูเปตอง และบาสเกตบอล 
  โน้ต : ชอบดูเปตอง และเทนนิส 
  เน็ท : ชอบดูฟุตบอล และกอล์ฟ 
  แนน : ชอบดูบาสเกตบอลอย่างเดียว 

56. ใครที่ชอบดูกีฬาประเภทเดียวกันทั้งหมด 
  ก. นก กับ นิด 
  ข. นก กับ เน็ท 
  ค. โน้ต กับ นิด 
  ง. นิด กับ แนน 

57. ใครที่ชอบดูกีฬาไม่เหมือนกันเลย 
  ก. นก กับ เน็ท 
  ข. นิด กับ แนน 
  ค. โน้ต กับ นิด 
  ง. โน้ต กับ เน็ท 
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58. กีฬาชนิดใดที่เพื่อนๆ ของไก่ชอบดูน้อยที่สุด 
  ก. เปตอง 
  ข. เทนนิส 
  ค. ฟุตบอล 
  ง. บาสเกตบอล 
 
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคําถาม 59 – 60 
  จากการสอบถามนักเรียนห้องหนึ่ง คือ โสภา วิชิต พิสมัย วีรศักดิ์ และสมบูรณ์ ว่าชอบวิชา
ใดมากที่สุดปรากฏว่า 
  โสภา  ชอบคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
  วิชิต  ชอบภาษาไทยและสังคม 
  พิสมัย  ชอบคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ 
  วีรศักดิ์  ชอบภาษาไทยและสังคม 
  สมบูรณ์  ชอบภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และสังคม 

59. วิชาใดที่นักเรียนชอบมากที่สุด 
  ก. ภาษาไทย 
  ข. คณิตศาสตร์ 
  ค. วิทยาศาสตร์ 
  ง. สังคม 

60. วิชาใดที่นักเรียนชอบน้อยที่สุด 
  ก. ภาษาไทย 
  ข. คณิตศาสตร์ 
  ค. ภาษาอังกฤษ 
  ง. วิทยาศาสตร์ 
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สรุปความรู้จากตารางและแผนภูมิ (ข้อ 61 – 80) 
พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามข้อ 61 – 62 

 
62. ข้อใดสรุปผิด 
  ก. คนในชนบทชอบข่าวภาคคํ่าน้อยที่สุด 
  ข. คนชนบทชอบข่าวบันเทิงมากกว่าข่าวกีฬา 
  ค. คนชนบทชอบละครก่อนข่าวน้อยกว่าข่าวภาคคํ่า 
  ง. คนชนบทชอบละครช่วงกลางวันมากกว่าช่วงหลังข่าว  

63. พฤติกรรมการบริโภคของคนชนบทเป็นอย่างไร 
  ก. คนในชนบทดูข่าวภาคคํ่าน้อยกว่าข่าวกีฬา 
  ข. คนชนบทชอบข่าวบันเทิงมากกว่าข่าวภาคคํ่า 
  ค. คนชนบทชอบละครก่อนข่าวมากกว่าดูข่าวบันเทิง 
  ง. คนชนบทชอบละครช่วงกลางวันน้อยกว่าละครก่อนข่าวภาคคํ่า 
 
พิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้ แล้วตอบคําถาม 63 – 68 
สินค้าราคาทุน ราคาขายและจํานวนสินค้าที่ขายได้ ณ วันที่ 1 ต.ค. 
 

สินค้า ทุน/หน่วย ขาย/หน่วย จํานวนสินค้าที่ขายได้
สบู่ 
ยาสีฟัน 
แชมพ ู
ผงซักฟอก 
น้ํายาล้างจาน 
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100 
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63. กําไรต่อหน่วยของสินค้าชนิดใดที่มีค่ามากที่สุด 
  ก. สบู่ 
  ข. ยาสีฟัน 
  ค. แชมพู 
  ง. ผงซักฟอก 

64. ในวันนี้ร้านนี้ได้กําไรมากเป็นอันดับ 3 จาก การขายสินค้าใด 
  ก. สบู่ 
  ข. แชมพู 
  ค. ผงซักฟอก 
  ง. น้ํายาล้างจาน 

65. ถ้ามีสินค้าคงคลังมีจํานวนเท่ากันทุกชนิด ควรมีการสั่งสินค้าชนิดใดมาเก็บในคลังสินค้าเพิ่มเติมก่อนชนิดอื่น 
  ก. ยาสีฟัน, แชมพู 
  ข. ผงซักฟอก, ยาสีฟัน 
  ค. สบู่, น้ํายาล้างจาน 
  ง. น้ํายาล้างจาน, แชมพู 

66. ข้อใดสรุปถูกต้อง 
  ก. กําไรต่อหน่วยของแชมพูสูงกว่าสบู่ 
  ข. กําไรต่อหน่วยของสบู่สูงกว่ายาสีฟัน 
  ค. กําไรต่อหน่วยของยาสีฟันสูงกว่าผงซักฟอก 
  ง. กําไรต่อหน่วยของน้ํายาล้างจานสูงกว่าผงซกัฟอก 

67. กําไรการขายสินค้าในวันที่ 1 ต.ค. จากมากไปน้อย 3 อันดับแรกเป็นดังนี้ 
  ก. ผงซักฟอก, ยาสีฟัน, สบู่ 
  ข. น้ํายาล้างจาน, แชมพู, สบู่ 
  ค. น้ํายาล้างจาน, ยาสีฟัน, แชมพู 
  ง. ผงซักฟอก, น้ํายาล้างจาน, แชมพู 

68. ข้อใดสรุปผิด 
  ก. กําไรต่อหน่วยของสบู่มีค่าน้อยที่สุด 
  ข. กําไรต่อหน่วยของยาสีฟันสูงกวา่น้ํายาล้างจาน 
  ค. กําไรต่อหน่วยของผงซักฟอกมีค่ามากที่สุด 
  ง. กําไรต่อหน่วยของน้ํายาล้างจานเท่ากับแชมพู 
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พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามข้อ 69 – 72 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเม่ือเทียบกับค่าเงินบาท 
 

สกุลเงิน ซื้อ ขาย 
ปอนด์สเตอร์ลิง 
ดอลล่าร์ U.S.A 
ยูโร 
ริงกิตมาเลเซีย 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
ฟรังก์สวิส 
หยวนจีน 

63.50 
38.00 
45.00 
8.50 
22.00 
26.00 
29.00 
3.20 

66.50 
42.00 
46.55 
11.00 
22.60 
28.50 
30.00 
5.50 

 
69. ข้อใดสรุปถูกต้อง 
  ก. ฟรังสวิส มีราคาขายสูงกว่าเงินยูโร 
  ข. ดอลลาร์ U.S.A มีราคาซื้อแพงกว่าเงินยูโร 
  ค. ริงกิตมาเลเซียมีราคาขายเป็นหนึ่งเท่าของราคาซื้อ 
  ง. ยูโรมีราคาซื้อขายประมาณสองเท่าของดอลลาร์สิงคโปร์ 

70. ข้อใดกล่าวผิด 
  ก. หยวนจีนมีราคาซื้อขายที่ถูกที่สุด 
  ข. ยูโรมีราคาซื้อขายแพงเป็นอันดับสอง 
  ค. ปอนด์สเตอร์ลิงมีราคาซื้อขายแพงที่สุด 
  ง. ดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อแพงกว่าฟรังก์สวิส 

71. สกุลเงินที่มีการซื้อขายได้กําไรต่อเหรียญน้อยที่สุด คือ 
  ก. หยวนจีน 
  ข. ฟรังก์สวิส 
  ค. ดอลลาร์สิงคโปร์ 
  ง. ดอลลาร์ออสเตรเลีย 

72. เม่ือเกิดกําไรซื้อขายต่อเหรียญสกุลเงินใดมีกําไรมากที่สุด 2 อันดับแรก 
  ก. ยูโร, ริงกิตมาเลเซีย 
  ข. ดอลลาร์ U.S.A, ปอนด์สเตอร์ลิง 
  ค. ปอนด์สเตอร์ลิง, ดอลลาร์สิงคโปร์ 
  ง. ดอลลาร์ออสเตรเลีย, ริงกิตมาเลเซีย 
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พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามข้อ 73 – 76 
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือนในปี พ.ศ. 2541 – 2545 
 

ดัชนีช้ีวัด 2541 2542 2543 2544 2545 
รายได้ต่อครัวเรือน (บาท/เดือน) 
ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน (บาท/เดือน) 
หนี้สินต่อครัวเรือน (บาท/เดือน) 

12.400
10,300
69,600

12,700
10,200
71,700

12,100
9,800

68,400

11,200 
10,000 
68,900 

13,400
10,900
83,300

 
73. จากตารางรายได้ต่อครัวเรือนในช่วง พ.ศ. 2543 ถึง 2545 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร 
  ก. คงที่ 
  ข. ลดลง 
  ค. เพิ่มขึ้น 
  ง. ไม่แน่นอน 

74. ข้อใดกล่าวถึงค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปี 2543 – 2545 ได้ถูกต้อง 
  ก. พ.ศ. 2545 มากกว่า 2544 และ 2543 
  ข. พ.ศ. 2545 น้อยกว่า 2544 และ 2543 
  ค. พ.ศ. 2545 มากกว่า 2544 แต่น้อยกว่า 2543 
  ง. พ.ศ. 2545 น้อยกว่า 2544 แต่มากกว่า 2543 

75. ข้อใดกล่าวถึงหนี้สินต่อครัวเรือนได้ถูกต้อง 
  ก. หนี้สินใน พ.ศ. 2544 มากที่สุด 
  ข. หนี้สินใน พ.ศ. 2545 น้อยที่สุด 
  ค. หนี้สินใน พ.ศ. 2542 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2541 
  ง. หนี้สินใน พ.ศ. 2543 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2542 

76. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
  ก. ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน พ.ศ. 2541 น้อยกว่า พ.ศ. 2544 
  ข. ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน พ.ศ. 2543 น้อยกว่า พ.ศ. 2544 
  ค. รายได้ต่อครัวเรือน พ.ศ. 2541 น้อยกว่า พ.ศ. 2542 
  ง. รายได้ต่อครัวเรือน พ.ศ. 2544 น้อยกว่า พ.ศ. 2541 
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จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามข้อ 77 – 80 
ผลการจัดเก็บภาษี และเป้าหมายของรัฐบาลในปี 2544 – 2545 
 

แหล่งรายได้ 
ปี 2544 ปี 2545 

เก็บได้ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย 
(ล้านบาท) 

เก็บได้ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย 
(ล้านบาท) 

กรมสรรพากร 
กรมสรรพสามิต 
กรมศุลกากร 
รายงานอื่นๆ 

489,000
191,000
79,000

204,000

300,000
200,000
100,000
200,000

792,000 
283,000 
120,000 
220,000 

300,000
250,000
100,000
250,000

รวม 963,000 1,000,000 1,115,000 1,100,000
 
77. จากผลการจัดเก็บภาษีปี 2544 – 2545 ข้อใดสรุปผิด 
  ก. ทุกหน่วยงานเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น 
  ข. กรมสรรพากรเก็บภาษีเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด 
  ค. ภาษีรวมที่เก็บได้ส่วนใหญ่มาจากกรมสรรพสามิต 
  ง. หน่วยงานที่เก็บภาษีเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ กรมสรรพสามิต 

78. ในปีต่อไป (2556) ควรมีการเพิ่มยอดเป้าหมายการเก็บภาษีให้หน่วยงานใด 
  ก. หน่วยงานอื่นๆ, กรมศุลกากร 
  ข. กรมศุลกากร, กรมสรรพสามิต 
  ค. กรมสรรพากร, หน่วยงานอื่นๆ 
  ง. กรมสรรพสามิต, กรมสรรพากร 

79. ข้อใดสรุปผิด 
  ก. ภาษีที่เก็บได้ในปี 2545 สูงกว่า ปี 2544 
  ข. ทุกหน่วยงานเก็บภาษีปี 2545 สูงกว่าปี 2544 
  ค. กรมสรรพสามิตเก็บภาษีปี 2545 สูงกว่าปี 2544 มากที่สุด 
  ง. เป้าหมายการเก็บภาษีหน่วยงานอื่นๆ ในปี 2544 สูงกว่าปี 2545 

80. ปี 2546 หน่วยงานใดน่าจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากปี 2545 ได้น้อยที่สุด 
  ก. กรมสรรพากร 
  ข. กรมศุลกากร 
  ค. หน่วยงานอื่นๆ 
  ง. กรมสรรพสามิต 
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สรุปความจากบทความ (ข้อ 81 – 100) 
จงอ่านบทกลอนต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 81 – 86 
 การค้าเสรีหรือ เป็นอยู่คือระบบปลาใหญ่ 
 ถ้าตัวเองได้ก็ดีใจ ถ้าไม่ได้ก็ใช้แกมบังคับ 
 เขาค้าเขากําเงินแข็ง แทรกแซงให้เขาขยับ 
 กําลังจะได้คงรายรับ คิดขับเขาทุกวิธีไป 
 การค้าเสรีไม่มีอยู่ โลกรู้ใครใหญ่ใครไป 
 ต่อรองประโยชน์อย่างไร มิให้เสียเปรียบท่าเดียว 
 การค้าเสรีไม่มีอยู่ ตอ้งดูทุกส่วนทุกเสี้ยว 
 ข้อมูลต้องเน้นตัวเป็นเกลียว แข็งค้าให้เชี่ยวชาญเชิง 
 ทุกเมืองมีของต่อรองได้ อย่าให้ปลาใหญ่ย่ิงเหลิง 
 อย่ายอมจนเตลิดเปิดเปิง ถกเถลิงยุคใหม่ไทยโชว์ 

81. จากบทกลอนชื่อใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุด 
  ก. การประชุมเอเปค 
  ข. ยุทธศาสตร์เอเปค 
  ค. สมาชิกกลุ่มเอเปค 
  ง. การค้าเสรีกลุ่มเอเปค 

82. ผู้ประพันธ์มีจุดมุ่งหมายตามข้อใด 
  ก. กระตุ้นรัฐบาลไทย 
  ข. กระตุ้นสมาชิกกลุ่ม 
  ค. สนับสนุนรัฐบาลไทย 
  ง. สนับสนุนประเทศเสียเปรียบ 

83. “อย่ายอมจนเตลิดเปิดเปิง” หมายถึงข้อใด 
  ก. ต้องรู้จักการเงิน 
  ข. ต้องแก้ไขข้อพิพาท 
  ค. การรับรู้ทางการเมือง 
  ง. ให้รู้จักต่อรองผลประโยชน์ 

84. ปลาใหญ่ ในบทกลอนหมายถึงข้อใด 
  ก. ประเทศใหญ่ๆ 
  ข. ประเทศพัฒนาแล้ว 
  ค. ประเทศด้อยพัฒนา 
  ง. ประเทศที่มีภาวะได้เปรียบ 
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85. “แทรกแซง” ในบรรทัดที่ 3 หมายถึงข้อใด 
  ก. ย่ัวยุ 
  ข. ต่อสู้ 
  ค. บังคับ 
  ง. รุกราน 

86. “ทุกเมืองมีของต่อรองได้” ทุกเมืองหมายถึงข้อใด 
  ก. ประเทศทั่วโลก 
  ข. ประเทศใหญ่ๆ 
  ค. ประเทศด้อยพัฒนา 
  ง. ประเทศสมาชิกเอเปค 
 
อ่านบทกลอนต่อไปนี้แล้วตอบคําถาม ข้อ 87 – 92 
 ถ้าเอาแต่ตัวบทกฎหมาย ข้อเท็จจริงทั้งหลายไม่เพ่ง 
 งบประมาณก็หวานกันเอง โป่งปอบคร้ืนเครงเต็มคํา 
 พ่อตาแม่ยายสบายทั่ว ญาติตัวญาติตรึมอื้มอ่ํา 
 แตกงบครบทุกที่วีรกรรม ชาวบ้านน้ําตาไหลใครเช็ด 
 ที่ก่อให้เกิดก็เปิดเผย ข่าวเฉลยทุกอย่างให้ฟังเสร็จ 
 เจ้าประคุณทุนหยามน้ํามะเม็ด ตัดสินเสร็จคนหงายตายเป็นเบือ  

87. คําว่า “ตัว” ที่ขีดเส้นใต้ในบทกลอนหมายถึงข้อใด 
  ก. นักการเมือง 
  ข. ญาติฝ่ายตน 
  ค. ชาวบ้านทั่วไป 
  ง. พ่อตา แม่ยาย 

88. การปฏิบัติที่ถูกต้องของกลุ่ม “กันเอง” ควรเป็นอย่างไร 
  ก. ไม่ต้องมีการจัดการใดๆ ที่มีดีอยู่แล้ว 
  ข. ปฏิบัติตนเป็นกลางจะได้ไม่เดือดร้อน 
  ค. ส่งเสริมการบัญญัติกฎหมายที่แจ่มชัด 
  ง. ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรม 

89. ใจความสําคัญของบทกลอนคือข้อใด 
  ก. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
  ข. ความไม่เป็นธรรมของสังคมไทยปัจจุบัน 
  ค. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดสรรงบประมาณ 
  ง. การให้ความสําคัญการบัญญัติกฎหมายให้เข้มงวด 
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90. “กันเอง” ในบทกลอนข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด 
  ก. ได้รับผลประโยชน์ 
  ข. รับประทานอาหาร 
  ค. คนส่วนน้อยได้สังคม 
  ง. ช่องว่างของกฎหมาย 

91. กลุ่มบุคคลในข้อใดที่ไม่มีการกล่าวถึง 
  ก. ประชาชนทั่วไป 
  ข. กลุ่มผู้ได้ประโยชน์ 
  ค. ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณ 
  ง. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดสรรงบประมาณ 

92. บทสรุปที่ถูกต้องที่สุดของบทความคือข้อใด 
  ก. เห็นแก่ตัว 
  ข. ขี้แพ้ชวนตี 
  ค. หัวล้านได้หวี 
  ง. มองข้ามความปลอดภัย 
 
จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 93 – 100 
 หากเพื่อน คือญาติที่เราเลือกไม่ได้ ก็อย่าไปมีมันเลย 
 หากญาติ คือเพื่อนที่เลือกได้ ข้าพเจ้าคงเป็นคนไร้ญาติขาดมิตร 
 ข้าพเจ้าไม่ศรัทธาในลิทธิเพื่อน เพราะข้าพเจ้าไม่รู้จะแก้ต่างเร่ืองเพื่อนทรยศ 
 เพื่อนขี้อิจฉา เพื่อนที่ยังเข้าใจเพื่อนผิดๆ ได้อย่างไร 
 เพื่อน คือ สินค้าที่ขายได้ตลอดเวลา  
93. เร่ืองนี้เหมาะสมกับชื่อใดมากที่สุด 
  ก. เพื่อนตาย 
  ข. คนไร้เพื่อน 
  ค. สินค้าที่ขายได้ 
  ง. เพื่อนเอยเพื่อนรัก 

94. ใจความสําคัญของบทกลอนนี้คือข้อใดมากที่สุด 
  ก. ทัศนคติต่อเพื่อน 
  ข. การเป็นเพื่อนที่ดี 
  ค. การเลือกคบเพื่อน 
  ง. การปฏิบัติตนต่อเพื่อน 
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95. ผู้ประพันธ์น่าจะเป็นคนอย่างไร 
  ก. มีเพื่อนมาก 
  ข. มีเพื่อนไม่ดี 
  ค. ไม่มีเพื่อนเลย 
  ง. ถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง 

96. จากบทความที่อ่านการปฏิบัติต่อเพื่อนที่ดีควรจะเป็นดังข้อใด 
  ก. แก้ต่างให้เพื่อน 
  ข. รับแทนเพื่อน 
  ค. ไม่ทรยศเพื่อน 
  ง. ตักเอนเมื่อเพื่อนทําผิด 

97. นิยามคําว่า “เพื่อนที่ดี” ของผู้ประพันธ์คือข้อใด 
  ก. เพื่อนเป็นคนทรยศ 
  ข. เพื่อนเป็นคนข้ีอิจฉาริษยา 
  ค. เพื่อนต้องเป็นเหมือนญาติ 
  ง. เพื่อนเหมือนสินค้าชนิดหนึ่ง 

98. ผู้ประพันธ์มีความรู้สึกอย่างไรต่อเพื่อน 
  ก. ไม่มีเพื่อนดีกว่า 
  ข. ชื่นชอบการมีเพื่อน 
  ค. พะอืดพะอมเม่ือเพื่อนไม่ดี 
  ง. เป็นกลางเฉยๆ กับการมีเพื่อน 

99. ข้อใดไม่สอดคล้องกับบทความดังกลา่ว 
  ก. ผู้ประพันธ์ชอบแก้ตัวให้เพื่อน 
  ข. ผู้ประพันธ์เป็นคนตรงไปตรงมา 
  ค. ผู้ประพันธ์เป็นคนเลือกคบเพื่อน 
  ง. ผู้ประพันธ์เห็นด้วยกับการมีเพื่อนที่ดี 

100.  “เพื่อน คือสินค้าที่ขายได้ตลอดเวลา” หมายความว่าอย่างไร 
  ก. เพื่อนไม่ได้รักเราจริง 
  ข. หากขาดความจริงใจจากเพื่อนก็ควรเลิกคบ 
  ค. การคบเพื่อนทําให้เราได้กําไรเหมือนการค้าขาย 
  ง. เพื่อนของเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนของคนอื่น 
 
 

************************************** 
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เฉลยข้อสอบ  
(ชุดที่ 3) 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1. ง 26. ข 51. ก 76. ข 
2. ข 27. ก 52. ง 77. ค 
3. ง 28. ค 53. ก 78. ข 
4. ก 29. ข 54. ค 79. ง 
5. ง 30. ก 55. ง 80. ก 
6. ง 31. ค 56. ข 81. ง 
7. ค 32. ง 57. ง 82. ก 
8. ค 33. ข 58. ข 83. ง 
9. ข 34. ง 59. ก 84. ง 
10. ก 35. ก 60. ค 85. ข 
11. ค 36. ค 61. ก 86. ง 
12. ข 37. ก 62. ง 87. ก 
13. ก 38. ก 63. ง 88. ง 
14. ค 39. ข 64. ก 89. ค 
15. ข 40. ค 65. ก 90. ก 
16. ข 41. ค 66. ง 91. ค 
17. ค 42. ข 67. ง 92. ก 
18. ค 43. ง 68. ข 93. ข 
19. ก 44. ง 69. ง 94. ค 
20. ค 45. ข 70. ข 95. ข 
21. ค 46. ก 71. ค 96. ค 
22. ข 47. ค 72. ข 97. ค 
23. ก 48. ง 73. ค 98. ก 
24. ง 49. ก 74. ก 99. ก 
25. ข 50. ง 75. ค 100. ง 
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แนวข้อสอบภาษาไทย 
ชุดที่ 1 

 
คําสั่ง จงเลือกคําตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ประโยคในข้อใดมีความหมายต่างไปจากข้ออื่น 
  ก. ปีนี้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดค่ายพักแรมที่สุพรรณบุรี 
  ข. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการที่สุพรรณบุรีได้จัดค่ายพักแรมปีนี้ 
  ค. ที่สุพรรณบุรีปีนี้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดค่ายพักแรม 
  ง. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดค่ายพักแรมที่สพุรรณบุรีปีนี้ 

2. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้องและเหมาะสม 
  ก. ประชาชนต่างมาเฝ้าชมพระบารมี และถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
    พระบรมราชินีนาถ 
  ข. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิต 
  ค. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงรับเชิญเป็นพระราชอาคันตุกะของ 

ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา 
  ง. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเย่ียม 

3. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้อง 
  ก. วันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
  ข. ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก เป็นพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ค. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์มีพระดํารัสแก่ผู้มาเฝ้าฯ รับเสด็จ 
  ง. รองคณะบดีฝ่ายวิชาการทูลเกล่าฯ ถวายแจกันดอกไม้แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า 
    กัลยาณิวัฒนา 

4. ข้อความใดใช้เหมาะกับบุคคล 
  ก. โย่ง แกจะไปดูหนังกับฉันไหม 
  ข. ท่านครับ ใครไม่รู้มาหา 
  ค. คุณป้าค่ะ ทั้งหมดราคาเท่าไหร่กันล่ะ 
  ง. แม่จะใช้อะไรลูกก็ว่ามาเลยค่ะ 

5. ข้อใดใช้ภาษาเป็นทางการที่สุด 
  ก. จํานวนบ้านจัดสรรในเมืองหลวงเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งในระยะไม่ก่ีปีที่ผ่านมา 
  ข. นายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศหายหว่ง ไม่หวั่นว่าประวัติศาสตร์จะซ้ํารอย 
  ค. แผ่นดินไหวในประเทศนิวซีแลนด์คร้ังนี้ยังประมาณค่าเสียหายไม่ได้ 
  ง. รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียป้อนคําหวานว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามและ 
    มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
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6. ข้อใดใช้เคร่ืองหมายไปยาลน้อยได้ถูกต้อง 
  ก. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธาน 
  ข. ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีกําลังจะไปเยือนต่างประเทศ 
  ค. สมเด็จพระสังฆราชจะเสด็จฯ ประทานพระธรรมเทศนา 
  ง. สมเด็จพระบรมฯ โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินเยือนต่างประเทศ 

7. ข้อใดเขียนไม้ยมก แทนคําซ้ําไม่ได้ 
  ก. เม่ือใช้แล้วควรวางไว้ที่ที่ 
  ข. ช่วยกันกันเขาออกไปก่อน 
  ค. วันวนัฉันไม่เห็นเขาทําอะไร 
  ง. ตําบลน้ีเป็นที่ที่เขาเกิด 

8. สํานวนใดใช้กล่าวเพื่อเตือนสติ 
  ก. บ้านเมืองมีขื่อมีแป 
  ข. ไว้เนื้อเชื่อใจ 
  ค. คอขาดบาดตาย 
  ง. เงาตามตัว 

9. สํานวนใดมีความหมายคล้ายคลึงกัน 
  ก. ผีซ้ําด้ําพลอย  พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก 
  ข. กินปูนร้อนท้อง กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง 
  ค. วันพระไม่ได้มีหนเดียว ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน 
  ง. สิ้นไร้ไม้ตอก นกไร้ไม้โหด 

10. ข้อใดไม่เป็นประโยค 
  ก. รูปภาพที่แขวนข้างฝารูปนั้นเป็นรูปแมวไล่จับหนู 
  ข. เขาอ่านนิตยสารรายสัปดาห์ที่เขาชอบ 
  ค. แม่ครัวของเขาทําอาหารได้ทุกชนิดและอร่อยด้วย 
  ง. หนังสือวรรณคดีไทยของเขาไม่ก่ีเล่มนั้น 

11. คําว่า “นุ่งผ้า” ราชาศัพท์สําหรับพระมหากษัตริย์ใช้ว่าอย่างไร 
  ก. ทรงแต่งพระภูษา 
  ข. ทรงฉลองพระองค์ 
  ค. ทรงเคร่ือง 
  ง. ทรงพระภูษา 
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12. คํากริยาในข้อใดบ่งเจตนาแจ้งให้ทราบ 
  ก. เขาตักเตือนเธอ 
  ข. เขาเชิญเธอ 
  ค. เขาทักทายเธอ 
  ง. เขาสัมภาษณ์เธอ 

13. ข้อใดไม่แสดงเจตนาให้ทํา 
  ก. วันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง 
  ข. หิวก็กินเลยนะ 
  ค. ไม่นั่งก่อนหรือคะ 
  ง. ไม่รักทําไมไม่บอก 

14. ข้อความใดเป็นทรรศนะ 
  ก. แม้สังคมจะพัฒนาขึ้นจนเห็นได้ชัด สถานภาพของผู้หญิงก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น 
  ข. ถึงเวลาแล้วที่ผู้หญิงควรจะตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและต้องเป็นคนใฝ่รู้ มีความเชื่อม่ัน 
  ค. ไม่ว่าจะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกันก่ีคร้ัง สิทธิของผู้หญิงก็ยังไม่ถูกยกระดับให้เท่าเทียม ผู้ชาย 
  ง. สิ่งสําคัญที่สุด เราจะต้องทําให้สังคมปราศจากการกีดกันผู้หญิงจากหน้าที่บางอย่าง 

15. ข้อใดใช้ภาษาทรรศนะ 
  ก. ระยะนี้ผลผลิตของทั้งสองประเทศเร่ิมลดน้อยลง 
  ข. ราคาส่งออกกุ้งกุลาดําแช่แข็งของไทยเร่ิมขยับสูงขึ้น 
  ค. ประเทศไทยก็อาจจะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่แทนประเทศอินโดนีเซีย 
  ง. ประเทศจีน อินเดีย และฟิลิปปินส์ รวมทั้งประเทศอื่นๆ ครองตลาดอยู่ 

16. ข้อใดไม่ใช่การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ์ 
  ก. หนทางยาวไกลพิสูจน์ม้า กาลเวลายาวนานพิสูจน์คน 
  ข. น้ําไหล ไฟสว่าง ทางสะดวกหากรัฐเอาใจใส่ 
  ค. หากน้ําขึ้นแล้วพึงรีบตัก ประโยชน์ลาภจักได้ตามปรารถนา 
  ง. นักเรียนที่รักจงเปิดตา เปิดโลกด้วยการอ่าน 

17. ข้อใดไม่ได้บอกเหตุและผล 
  ก. น้ําท่วมบ้านเรือนเสียหาย 
  ข. แอมเศร้าใจที่ไฟเสีย 
  ค. อ้อมสวยจึงต้องเช็ดน้ําตา 
  ง. ออยกลัวผีจนหัวโกร๋น 
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18. ข้อใดเรียงลําดับความแตกต่างจากข้ออื่น 
  ก. เม่ือเช้านี้ฉันทราบข่าวว่าคุณยายของนิดเพิ่งเสีย 
  ข. เช้านี้ฉันทราบข่าวคุณยายของนิดเพิ่งเสียชีวิต 
  ค. เม่ือเช้านี้ฉันเพิ่งทราบข่าวว่าคุณยายของนิดเสียชีวิต 
  ง. ฉันทราบข่าวเม่ือเช้านี้ว่าคุณยายของนิดเพิ่งเสียชีวิต 

19. ประโยคใดเรียงลําดับและวางส่วนขยายถูกต้อง 
  ก. มหาวิทยาลัยเอกชนกําลังปรับปรุงระบบงานบริหาร 
  ข. สามโจรกระทําการอนัอุอาจต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน 
  ค. ท่านจะพบสารพันเล่ห์เหลี่ยมในการทํางาน 
  ง. บริษัทของเราจะมอบอัญมณีอันล้ําค่าให้แก่คุณ 

20. ข้อใดไม่ใช่ที่มาของราชาศัพท์ในภาษาไทย 
  ก. ภาษาชวา 
  ข. ภาษาเขมร 
  ค. ภาษาบาลี 
  ง. ภาษาไทย 
21. ข้อใดเรียงประโยคได้ถูกต้อง 
 1. ศิลปะลีลาในการเชิดหนังใหญ่อยู่ที่ตัวบุคคลผู้เชิด 
 2. หนังใหญ่เป็นศิลปะไทยที่มีมาตั้งแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา 
 3. หนังใหญ่มี 2 ชนิด คือ หนังกลางคืน และหนังกลางวัน 
 4. ใช้เชิดโดยให้เห็นเงาดําเต้นหน้าจอ 
  ก. 3   2   1   4 
  ข. 2   4   1   3 
  ค. 3   4   1   1 
  ง. 2   1   3   4 

22. ข้อความใดทําหน้าที่ขยายความได้ชัดเจน 
  ก. บทนํา 
  ข. พลความ 
  ค. บทสรุป 
  ง. ใจความสําคัญ 

23. ข้อใดแสดงลักษณะของการย่อความ 
  ก. ใช้สํานวนภาษาของผู้ย่อเอง 
  ข. ตัดคําให้สั้นลง 
  ค. ถอดความชัดเจน 
  ง. แสดงพลความ 
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24. ลักษณะที่สําคัญที่สุดของการเขียนเรียงความที่ดีเป็นอย่างไร 
  ก. เขียนแสดงความรู้สึกความคิดเก่ียวกับหัวข้อเร่ืองด้วยภาษาที่ดี 
  ข. ขึ้นต้นเร่ืองชวนให้อ่าน และเนื้อเร่ืองน่าสนใจ 
  ค. มีคํานํา เนื้อเร่ือง และสรุปความท้ายเร่ืองครบถ้วน 
  ง. เนื้อเร่ืองตรงตามแนวหัวเร่ืองที่ให้ 

25. ขั้นตอนแรกของการเขียนเรียงความคือ 
  ก. วางโครงเร่ือง 
  ข. ค้นคว้าหาข้อมูล 
  ค. กําหนดหัวเร่ือง 
  ง. ลงมือเขียน 

26. ข้อใดใช้ภาษาในการประชุมไม่ถูกต้อง 
  ก. จากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับหลักการตามคําสั่งของมหาเถรสมาคม 
    เร่ืองห้ามสงฆ์เก่ียวข้องกับการเมือง 
  ข. ทางมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่แน่นอนในการจัดการแข่งขันกีฬา 
    มหาวิทยาลัยเนื่องจากอยู่ในระหว่างการเปล่ียนอธิการบดี 
  ค. การพิจารณาว่าปีนี้ทางชมรมจะไปออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทยังจังหวัดใดนั้นขอเลื่อน 
    ไปคราวหน้าเพื่อให้รองประธานออกไปสํารวจพื้นที่ที่เหมาะสมก่อน 
  ง. ตามที่กรรมการท่านหนึ่งเสนอให้จัดดนตรีเพื่อหารายได้เข้าชมรมนั้นจะขอฟังความ 
    คิดเห็นจากคนอื่นด้วย ไม่อยากให้ท่านกรรมการท่านนี้ผูกขาดความคิดเห็นเพียงท่านเดียว 

27. ข้อใดใช้ศัพท์ที่เก่ียวกับการประชุมผิดความหมาย 
  ก. ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 1 
  ข. กรรมการได้อภิปรายเร่ืองนี้อย่างกว้างขวาง 
  ค. เร่ืองนี้ที่ประชุมลงมติด้วยการลงคะแนนลับ 
  ง. ที่ประชุมมีญัตติให้ทุนการศึกษาแก่นายสธน  ม่วงแค 

28. ข้อใดใช้คําถูกต้องตามความหมาย 
  ก. เขาปอกมะพร้าวมากจนเกินแกง 
  ข. เธอทํางานได้ปริมาณเกินหน้ากว่าทุกคร้ัง 
  ค. เธองอนเขาจนเกินเลย 
  ง. น้องสาวของฉันทํางานหนักจนเกินตัว 

29. ข้อใดใช้ความหมายของคําได้ถูกต้องเหมาะสม 
  ก. เด็กเกิดมามีอวัยวะ มีสมอง มีเลือดเนื้อเชื้อไขครบถ้วน 
  ข. หอยทาก เป็นสัตว์ที่เผยแพร่พันธุ์ได้เร็วมาก 
  ค. ฉันเห็นเธอกินพรํ่าเพร่ือ จุบจิบไม่เป็นเวลา 
  ง. เขาเป็นคนเอาอกเอาใจตัวเองจนเคยชิน 
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30. ข้อใดมีความหมายกํากวม 
  ก. รถบรรทุกดินออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืด 
  ข. รถพลิกคว่ําที่บริเวณสามแยกก่ิงแก้ว 
  ค. รถปิกอัพถูกรถบรรทุกชน 
  ง. เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุว่าเกิดอุบัติเหตุ 

31. ข้อใดเรียงลําดับความไม่ถูกต้อง 
  ก. เขาเชิญดิฉันไปรับประทานอาหารรวมทั้งครอบครัว 
  ข. มีคนกล่าวว่า เขาเป็นกําลังของคณะกรรมการชุดนี้ที่สําคัญ 
  ค. เขาไปเย่ียมเพื่อนที่โรงพยาบาลซึ่งป่วยอยู่ 
  ง. พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินมีโอกาสพบคนอาชีพต่างๆ เป็นจํานวนมาก 

32. ให้เรือใบพระเจ้าอยู่หัวใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร 
  ก. ทูลเกล้าฯ ถวายเรือใบแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ข. น้อมเกล้าฯ ถวายเรือใบแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ค. ทูลเกล้าฯ เรือใบต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ง. น้อมเกล้าฯ ถวายเรือใบต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

33. เม่ือนําข้อความต่อไปนี้มาเรียบเรียงเข้าด้วยกัน ข้อใดที่สามารถตัดทิ้งไปได้โดยไม่เสียความ 
  ก. เป็นอาชีพที่หนุ่มสาวใฝ่ฝัน 
  ข. ของสายการบินต่างๆ ทั่วโลก 
  ค. อาชีพพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
  ง. อยากจะเป็นกันมานานแล้ว 

34. ข้อใดใช้คําเชื่อมได้เหมาะสม 
  ก. เขาเข้าเรียนภาษาอังกฤษสมํ่าเสมอ ซึ่งเขาใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากอยู่แล้ว 
  ข. ความคิดเห็นของคนรุ่นนี้ต่างกับคนรุ่นเรามาก 
  ค. เขาไปเที่ยวทุกแห่งที่มีโอกาส 
  ง. วิภาเสียใจมากที่ทราบว่าคุณป้าเสียชีวิต ถึงอย่างไรท่านก็เป็นญาติผู้ใหญ่ที่เธอรักมาก 

35. ข้อความต่อไปนี้มีคําเชื่อมก่ีคํา 
 “นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้าทดลองแล้วพบว่ายังมีอาหารชนิดหนึ่งที่คนทั่วโลกนิยม 
รับประทานมาช้านาน อีกทั้งยังเป็นสมุนไพรเก่าแก่ซึ่งเป็นยารักษาโรคอันขึ้นชื่อมาแต่ยุคกรีก
โบราณท่ีสําคัญสามารถช่วยลดอัตราการเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้อย่างชะงัก นั้นก็คือกระเทียม" 

  ก. 7 คํา 
  ข. 8 คํา 
  ค. 9 คํา 
  ง. 10 คํา 
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36. ข้อใดไม่ใช้สํานวนต่างประเทศ 
  ก. ภาษาที่ใช้ทางหนังสือพิมพ์เป็นภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจ 
  ข. เขามาในเพลง “หนูไม่รู้” 
  ค. ก่อนอกกําลังกายต้องทําร่างกายให้อบอุ่นก่อน 
  ง. หล่อนซ่อนร่างอยู่ในชุดนอนสีขาว 

37. ประโยคใดมีลักษณะเป็นภาษาไทยมากที่สุด 
  ก. โรงเรียนรัฐอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ข. มิใช่เป็นการง่ายนักหรอกที่จะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
  ค. อาภรณ์โดยสารรถประจําทางไปโรงเรียน 
  ง. มันเป็นเร่ืองยากที่สุดที่ทาราและบอลจะคืนดีกัน 

38. ข้อใดเป็นประโยคภาษาที่ใช้ไม่บกพร่อง 
  ก. นากเป็นสารประกอบระหว่างทองคําและทองแดง 
  ข. การตากแดดช่วยปกป้องโรคกระดูกอ่อน 
  ค. คู่มือการปฏิบัติงานได้ให้บริการแล้ว 
  ง. ประเทศในกลุ่มอาเซียนสนับสนุนมติของสหประชาชาติ 

39. ข้อความต่อไปนี้บกพร่องในเรื่องใด 
  “ปีนี้ท่าอุดมสมบูรณ์ มะม่วงอกร่องที่พ่อปลูกไว้หน้าบ้านจึงผลิดอกออกช่อสลอนทั้งต้น” 
  ก. ใช้คําผิดความหมาย 
  ข. ใจความไม่สมบูรณ์ 
  ค. วางส่วนขยายผิด 
  ง. ใช้คําฟุ่มเฟือย 

40. ข้อใดเขียนเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง 
  ก. เม่ือตอนปีใหม่ / ฉันไปเที่ยวหลายแห่ง / เช่นที่ชายทะเล / ดอยอินทนนท์ / และแม่สาย 
  ข. เม่ือตอนปีใหม่ฉันไปเที่ยวหลายแห่ง / เช่น / ที่ชายทะเล / ดอยอินทนนท์ / และ / แม่สาย 
  ค. เม่ือตอนปีใหม่ / ฉันไปเที่ยวหลายแห่ง / เช่นที่ชายทะเล / ดอยอินทนนท์ และแม่สาย 
  ง. เม่ือตอนปีใหม่ฉันไปเที่ยวหลายแห่ง / เช่น / ที่ชายทะเล / ดอยอินทนนท์ / และแม่สาย 
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41. ข้อใดเว้นวรรคตอนได้เหมาะสม 
  ก. แม้สังคมไทยจะก้าวมาไกลถึงยุคไฮเทค / เหมือนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก / แต่หลาย 
    ส่วนในสังคมไทยก็ยังตกอยู่ในวังวนที่น่ากลัว  
  ข. แม้สังคมไทยจะก้าวมาไกลถึงยุคไฮเทค / เหมือนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก / แต่ /  
    หลายส่วนในสังคมไทยก็ยังตกอยู่ในวังวนที่น่ากลัว 
  ค. แม้สังคมไทยจะก้าวมาไกลถึงยุคไฮเทคเหมือนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก / แต่หลายส่วน 
    ในสังคมไทยก็ยังตกอยู่ในวังวนที่น่ากลัว 
  ง. แม้สังคมไทยจะก้าวมาไกลถึงยุคไฮเทค / เหมือนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก / แต่หลาย 
    ส่วนในสังคมไทย / ก็ยังตกอยู่ในวังวนที่น่ากลัว  

42. การเขียนจดหมายถึงพระภิกษุควรใช้คําขั้นต้นและลงท้ายตามข้อใด 
  ก. เจริญพร ขออาราธนาด้วยความเคารพ 
  ข. เจริญพร ขอเจริญพรด้วยความเคารพ 
  ค. นมัสการ ขอเจริญพรด้วยความเคารพ 
  ง. นมัสการ ขอนมัสการด้วยความเคารพ 

43. ข้อใดมีคําราชาศัพท์สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 2 คํา 
  ก. พระนามาภิไธย เสด็จพระราชดําเนิน 
  ข. วันพระราชสมภพ พระราชานุญาต 
  ค. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระชนมพรรษา 
  ง. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระราชหัตถ์ 

44. ข้อใดเป็นราชาศัพท์หมวดร่างกายทั้งหมด 
  ก. พระชามาดา พระกัปปะ 
  ข. พระกรรเจียก พระปราง 
  ค. พระทวาร พระชงฆ์ 
  ง. พระธํามรงค์ พระโลมา 

45. การใช้ภาษาในระดับใดท่ีผู้ส่งสารเป็นผู้กล่าวฝ่ายเดียว 
  ก. ระดับก่ึงทางการ 
  ข. ระดับพิธีการ 
  ค. ระดับทางการ 
  ง. ระดับสนทนา 

46. ปัจจัยข้อใดมีความสําคัญที่สุดในการกําหนดระดับภาษา 
  ก. ลักษณะของเนื้อหา 
  ข. โอกาสและสถานที่ 
  ค. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
  ง. สื่อที่ใช้ในการสื่อสาร 
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47. คําขวัญข้อใดไม่มีลักษณะการซ้ําคํา 
  ก. เงินทองไม่ร่ัวไหลไปไหน เที่ยวสวนสัตว์ไทยกันดีกว่า 
  ข. ไทยช่วยไทย กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย ร่วมใจประหยัด 
  ค. ยาบ้ามีอันตราย ผู้เสพผู้ขายตายด้วยกัน 
  ง. เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ 

48. ไม่มีวันไหนๆ ฝนก็ตกลงมาๆ ควรอ่านส่วนที่ขีดเส้นใต้ว่าอย่างไร 
  ก. วันไหนวันไหน ตกลงมา ตกลงมา 
  ข. วันไหนไหน ตกลงมา ลงมา 
  ค. วันไหนวันไหน ตกลงมา ลงมา 
  ง. วันไหนไหน ตกลงมา ตกลงมา 

49. สํานวนต่อไปนี้ข้อใดไม่เข้าพวก 
  ก. ขนมผสมน้ํายา 
  ข. ขม้ินกับปูน 
  ค. ไม้เบ่ือไม้เมา 
  ง. สิ้นไร้ไม้ตอก 

50. สํานวนข้อใดบอกถึงลักษณะนิสัย 
  ก. ยุให้รําตําให้ร่ัว 
  ข. เขียนเสือให้วัวกลัว 
  ค. เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ 
  ง. จับปลาสองมือ 

51. สํานวนในข้อใดมีความหมายต่างไปจากพวก 
  ก. ตาลุกชัน 
  ข. ตาส่อน 
  ค. ตาเฟื้องตาสลึง 
  ง. ตาเป็นมัน 

52. ประโยคใดเป็นประโยคความรวม  
  ก. น้ํายาล้างจานน้ีเพียงช้อนชาเดียวใช้ล้างชามกองใหญ่ได้ 
  ข. แป้งเด็กตรากระต่ายจะถนอมผิวอันบอบบางของทารกน้อย 
  ค. น้ําฝร่ังตราม้าเม่ือเย็นจัดจะอร่อย 
  ง. นายแบบที่ตากล้องชื่นชอบก็คือนายบอย 
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53. ข้อใดเขียนถูกทุกคํา 
  ก. สะพาน สังเกต พัศดี ศิลปะ 
  ข. สะพาน สังเกต ปล้นสะดม สาธรณสุข 
  ค. อนุญาต อเนก อลุ้มอล่วย อิสรภาพ 
  ง. อนุญาต อเนก พัสดุ ธุรการ 

54. ข้อความในข้อใดไม่ใช้ภาษาพูดแต่เป็นภาษาแบบแผน 
  ก. การช่วยเหลือเจือจานกันในหมู่ประชาชนด้วยกันในยามหนาว เป็นภาพแห่งความอบอุ่น 
    ของการแบ่งปันจากคนในสังคม 
  ข. พัฒนาการเศรษฐกิจของภูเก็ต แต่ละยุคสมัยล้วนมีความโดดเด่นและเหนือกว่าจังหวัด 
    อื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน 
  ค. ห้างสรรพสินค้าใหญ่ทุกแห่งจําเป็นที่จะต้องมีบริเวณที่จอดรถมากกว่าพื้นที่จําหน่าย 
    สินค้าเสียอีก 
  ง. ไม่ว่าจะเป็นเด็กปัญญาเลิศหรือเด็กธรรมดา เขาควรจะได้รับโอกาสในการเติบโตหรือ 
    พัฒนาให้เต็มศักยภาพท่ีเขามีและแม้กระทั่งเด็กพิการก็ตามที 

55. คําพังเพยที่ใช้กันบ่อยๆ ซึ่งมีความหมายว่า “ทําอะไรโดยเปล่าประโยชน์” ได้แก่คําพังเพยว่าอะไร 
  ก. พุ่งหอกเข้ารก 
  ข. ปิดทองหลังพระ 
  ค. ดําน้ําพริกละลายแม่น้ํา 
  ง. สาวไส้ให้กากิน 

56. คําว่า “กัน” ในข้อใดมีความหมายต่างจากพวก 
  ก. สมศักดิ์และสมศรีรักกัน 
  ข. เราช่วยกันทํางานทีละอย่าง 
  ค. ศาลกันนายกายไว้เป็นพยาน 
  ง. คําสองคํานี้มีความหมายกลับกัน 

57. ตัวเลือกใดเติมลงในข้อความข้างล่างนี้แล้วได้ใจความสมบูรณ์ ผลการ.................ของเจาหน้าที่ 
  ตํารวจทําให้ผู้ต้องหายอมจํานนรับสารภาพ 
  ก. ไต่สวนและสอบสวน 
  ข. สอบสวนและสอบถาม 
  ค. สืบสวนสอบสวน 
  ง. สืบสวนและสอบสวน 
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58. จงเลือกคําที่เหมาะสมที่สุดเติมในช่องว่าง “วันที่ 23 ธันวาคม 2550 เราควรไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  
ตาม..............ประชาธิปไตย” 

  ก. แนว 
  ข. แบบ 
  ค. ทํานอง 
  ง. ระบอบ 

59. คํากริยา “เดิน” เป็นราชาศัพท์สําหรับพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่างไร 
  ก. ทรงพระราชดําเนิน 
  ข. ทรงพระดําเนิน 
  ค. ทรงดําเนิน 
  ง. ทรงเสด็จพระราชดําเนิน 

60. ประโยคข้อใดใช้คําได้กระชับรัดกุมที่สุด 
  ก. ผมเป็นเด็กกําพร้าพ่อแม่ตายหมด 
  ข. นายบุญส่ง ชาวโคราช เชี่ยวชาญด้านการลงทุน 
  ค. รถในถนนพระรามเก้าค่อยๆ เคลื่อนอย่างรวดเร็ว 
  ง. ปีนี้ห้างบ๊ิกซีทุกสาขามีกําไรไม่ขาดทุน 

61. ข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น 
  ก. หล่น 
  ข. ร่วง 
  ค. ตก 
  ง. ลอยตก 

62. ข้อใดใช้คําเชื่อมถูกต้อง 
  ก. บรรณาธิการสนทนากับผู้อ่านในหน้าคํานํา 
  ข. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติติดต่อขอมอบทุนกับนักเรียน 
  ค. กระเป่าใบน้ีเธอต้องส่งให้กับเจ้าหน้าที่เปิดดูเอง 
  ง. พิธีกรประกาศกําหนดการช่วงเย็นกับผู้มาสัมมนา 

63. คนที่รํ่ารวยใช้เงินทองมากสักเท่าไร ก็ไม่เดือดร้อน ตรงกับสํานวนอุปมา ในข้อใด 
  ก. เอาคอไปวางบนเขยีง 
  ข. ผ้าขี้ร้ิวห่อทอง 
  ค. ชิงสุกก่อนห่าม 
  ง. ขนหน้าแข้งไม่ร่วง 
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64. จงเรียงประโยคให้สมบูรณ์ 
 1. แห่งความเปลี่ยนแปลงที่ 
 2. ราวกับกระดานหกไปวันหนึ่งๆ 
 3. ชีวิตคือละคร ละครคือชีวิต 
 4. เป็นชีวิตแห่งอนิจจัง 
 5. โลดเต้นกระดอนข้ึนลง  
  ก. 3   5  4   1   2 
  ข. 5   2  3   4   1 
  ค. 2   3  5   1   4 
  ง. 1   4   5  3   2 

65. ประโยคใด ไม่มีข้อบกพร่องในการใช้คํา 
  ก. การเปลี่ยนแปลงของภาษาที่ยังมีผู้ใช้อยู่เป็นเร่ืองธรรมดา 
  ข. เด็กเล็กๆ เหล่านั้น กําลังน่ารักนาชังทั้งนั้น 
  ค. ชาวบ้านร่วมมือกันพัฒนาการหมู่บ้านของตนเอง 
  ง. ทําไมเม่ือหัวเข่าถูกโขก ปลายเท้าจึงถีบออกไปโดยไม่รู้ตัว 

66. ประโยคใดใช้คําผิดความหมาย 
  ก. เขาเป็นคนพิการ 
  ข. เขาทําข้อสอบแบบเผอเรอ 
  ค. เขาเป็นคนออกหมายกําหนดการในการไปทัศนศึกษา 
  ง. ปล่อยผมไปเถอะอย่าหน่วงเหนี่ยวไว้เลย 

67. คนที่รู้อย่างเป็ดๆ เป็นคนลักษณะตรงตามข้อใด 
  ก. รู้ทุกอย่างแต่ปฏิบัติไม่ได้ 
  ข. รู้หลายอย่างแต่ไม่ลกึซึ้ง 
  ค. รู้ทุกอย่างและปฏิบัติได้ดี 
  ง. รู้หลายอย่างปฏิบัติได้เร่ือง 

68. คําที่ขีดเส้นใต้ข้อใดใช้ถูกต้อง 
  ก. เขาได้ความดีความชอบทุกปีเพราะเขาเข้าหาเจ้านายทุกวัน 
  ข. การงานต่างๆ ก็เตรียมไว้หมดเข้าตําราดีแล้ว 
  ค. วิชาความรู้ต่างๆ ที่เรียนมาจําไม่ได้เลยเข้าฝักหมดแล้ว 
  ง. ฉันลงทุนเปิดร้านอาหารแต่ไม่ได้อะไรแถมเข้าตัวอีกด้วย 
 
 
 
 

แนวข้อสอบ >>> (ภาค ก. ท้องถิ่น  / กทม. / ก.พ.  / ครู  / อื่นๆ) >>> 127

(ประพันธ์ เวารัมย์) เว็บไซต์ >>> http://valrom.igetweb.com  /// เฟซบุ๊ก >>>  https://www.facebook.com/groups/1539791162903094



69. ข้อใดใช้สํานวนไทยถูกต้อง 
  ก. เขาโกรธน้องสาวมากจนเลือดเข้าตา แต่ทําอะไรไม่ได้ 
  ข. พอเขาหายป่วยก็ปีกกล้าขาแข็ง ขับรถไปสุพรรณ คนเดียว 
  ค. ทําอะไรไม่อดทนเลยนะเธอ ใจปลาซิวเหลือเกิน 
  ง. หลังจากซื้อของเสร็จแล้ว เขากับเธอก็เดินเคียงบ่าเคียงไหล่กันออกมา 

70. ข้อความข้างล่างนี้ตรงกับสํานวนใด 
 “ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกสอบสาย อก. 2 หรือ สาย ปป. 1” 
  ก. เลือกนักมักได้แร่ 
  ข. รักพี่เสียดายน้อง 
  ค. จับปลาสองมือ 
  ง. เหยียบเรือสองแคม 

71. ข้อใดมีความสัมพันธ์กัน 
 ผักตบชวา  :  ผักสามหาว        ผักบุ้ง   :   ? 
  ก. ผักไห่ 
  ข. ผักรู้นอน 
  ค. ผักทอดยอด 
  ง. ผักอเนกคุณ 

72. ประโยคในข้อใดที่กระชับและได้ใจความสมบูรณ์ 
  ก. มันเป็นความจริงที่ว่าเขาเป็นฆาตกร 
  ข. ตามความผิดของผมคุณไม่ผิด 
  ค. ต้นไทรเนืองแน่นไปด้วยวิหคนานาชนิด 
  ง. คุณตัดสินใจแทนไปได้เลยในส่วนของผม 

73. “โจรกรรมลึกลับในโรงรับจํานํา” ข้อความนี้บกพร่องอย่างไร  
  ก. ขาดประธาน ขาดคําเชื่อม 
  ข. ขาดกรรม ขาดคําเชื่อม 
  ค. ขาดกริยา ขาดคําเชื่อม 
  ง. ขาดกริยา ขาดกรรม 

74. ข้อใดมีคําสะกดไม่ถูกต้อง 
  ก. ไม่มีใครสามารถแทรกแซงธุรกิจของเขาได้ 
  ข. เขามีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะดําเนินงานโครงการน้ีให้สําเร็จ 
  ค. เขากระตือรือร้นที่จะประนีประนอมเร่ืองราวคร้ังนี้ 
  ง. บ้ันปลายชีวิตของเขาเพียบพร้อมไปด้วยความผาสุก 
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75. คําว่า “ก็ดี” ในข้อใดมีความหมายผิดจากข้ออื่น 
  ก. เด็กก็ดี ผู้ใหญ่ก็ดี เขาเก็บค่าอาหารเท่ากัน 
  ข. ครูก็ดี ผู้ปกครองก็ดี ต้องเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด 
  ค. คนก็ดี สัตว์ก็ดี ต่างก็รักชีวิตทั้งนั้น 
  ง. เงินก็ดี เกียรติยศก็ดี ผมอยากได้ทั้งสองอย่าง 

76. ข้อใดมิได้สื่อความถึงจํานวนสอง 
  ก. คู่ทุกข์คู่ยาก 
  ข. คู่พระคู่นาง 
  ค. คู่หม้ันคู่หมาย 
  ง. คู่บ้านคู่เมือง 

77. ประโยคในข้อใดมีความหมายต่างไปจากข้ออื่น 
  ก. ปีนี้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดค่ายพักแรมที่สุพรรณบุรี 
  ข. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการที่สุพรรณบุรีได้จัดค่ายพักแรมปีนี้ 
  ค. ที่สุพรรณบุรีปีนี้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดค่ายพักแรม 
  ง. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดค่ายพักแรมที่สุพรรณบุรีปีนี้ 

78. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้องและเหมาะสม 
  ก. ประชาชนต่างมาเฝ้าชมพระบารมี และถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
    พระบรมราชินีนาถ 
  ข. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิต 
  ค. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงรับเชิญเป็นพระราชอาคันตุกะของ 
    ประธานาธิบดแีห่งสหรัฐอเมริกา 
  ง. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเย่ียม 

79. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้อง 
  ก. วันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
  ข. ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก เป็นพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ค. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์มีพระดํารัสแก่ผู้มาเฝ้าฯ รับเสด็จ 
  ง. รองคณะบดีฝ่ายวิชาการทูลเกล่าฯ ถวายแจกันดอกไม้แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า 
    กัลยาณิวัฒนา 

80. ข้อความใดใช้เหมาะกับบุคคล 
  ก. โย่ง แกจะไปดูหนังกับฉันไหม 
  ข. ท่านครับ ใครไม่รู้มาหา 
  ค. คุณป้าค่ะ ทั้งหมดราคาเท่าไหร่กันล่ะ 
  ง. แม่จะใช้อะไรลูกก็ว่ามาเลยค่ะ 
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81. ข้อใดใช้ภาษาเป็นทางการที่สุด 
  ก. จํานวนบ้านจัดสรรในเมืองหลวงเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งในระยะไม่ก่ีปีที่ผ่านมา 
  ข. นายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศหายห่วง ไม่หวั่นว่าประวัติศาสตร์จะซ้ํารอย 
  ค. แผ่นดินไหวในประเทศนิวซีแลนด์คร้ังนี้ยังประมาณค่าเสียหายไม่ได้ 
  ง. รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียป้อนคําหวานว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามและ 

มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

82. ข้อใดใช้เคร่ืองหมายไปยาลน้อยได้ถูกต้อง 
  ก. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธาน 
  ข. ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีกําลังจะไปเยือนต่างประเทศ 
  ค. สมเด็จพระสังฆราชจะเสด็จฯ ประทานพระธรรมเทศนา 
  ง. สมเด็จพระบรมฯ โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินเยือนต่างประเทศ 

83. ข้อใดเขียนไม้ยมก แทนคําซ้ําไม่ได้ 
  ก. เม่ือใช้แล้วควรวางไว้ที่ที่ 
  ข. ช่วยกันกันเขาออกไปก่อน 
  ค. วันวันฉันไม่เห็นเขาทําอะไร 
  ง. ตําบลน้ีเป็นที่ที่เขาเกิด 

84. สํานวนใดใช้กล่าวเพื่อเตือนสติ 
  ก. บ้านเมืองมีขื่อมีแป 
  ข. ไว้เนื้อเชื่อใจ 
  ค. คอขาดบาดตาย 
  ง. เงาตามตัว 

85. คําว่า “ทักทาย” ราชาศัพท์สําหรับพระมหากษัตริย์ใช้ว่าอย่างไร 
  ก. ตรัสปราศรัย 
  ข. ทรงทักทาย 
  ค. ทรงมีพระปฏิปทา 
  ง. ทรงมีพระราชปฏิสันถาร 

86. ข้อใดไม่เป็นประโยค 
  ก. รูปภาพที่แขวนข้างฝารูปนั้นเป็นรูปแมวไล่จับหนู 
  ข. เขาอ่านนิตยสารรายสัปดาห์ที่เขาชอบ 
  ค. แม่ครัวของเขาทําอาหารได้ทุกชนิดและอร่อยด้วย 
  ง. หนังสือวรรณคดีไทยของเขาไม่ก่ีเล่มนั้น 
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87. ข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ 
  ก. แปดล้านวีสวัสดีความตาย 
  ข. อะไรอยู่ในตะกร้า 
  ค. ฉันผู้ชายนะยะ 
  ง. เธอกับเขาและรักของเรา 

88. แนะนําตัวนาย พล ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวเป็นราชาศัพท์ว่าอย่างไร 
  ก. กราบบังคมทูลถวายคําแนะนําตัวนาย พล 
  ข. กราบบังคมทูลแนะนําตัวนาย พล 
  ค. กราบบังคมทูลเบิกตัวนาย พล 
  ง. กราบบังคมถวายตัวนาย พล 

89. ในการเพ็ดทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเม่ือจะกล่าวแสดงความเสียใจในความพลาดพลั้ง 
ของตน ควรใช้ถ้อยคําที่พูดนําว่าอย่างไร 

  ก. พระราชอาญาหาที่สุดมิได้ 
  ข. พระราชอาญาไม่พ้นเกล้าฯ 
  ค. พระราชอาญาพ้นเกล้าฯ 
  ง. พระราชอาญาเหนือเกล้าฯ  

90. ข้อความใดเป็นทรรศนะ 
  ก. แม้สังคมจะพัฒนาขึ้นจนเห็นได้ชัด สถานภาพของผู้หญิงก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น 
  ข. ถึงเวลาแล้วที่ผู้หญงิควรจะตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและต้องเป็นคนใฝ่รู้ มีความเชื่อม่ัน 
  ค. ไม่ว่าจะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกันก่ีคร้ัง สิทธิของผู้หญิงก็ยังไม่ถูกยกระดับให้เท่าเทียม ผู้ชาย 
  ง. สิ่งสําคัญที่สุด เราจะต้องทําให้สังคมปราศจากการกีดกันผู้หญิงจากหน้าที่บางอย่าง 

91. ข้อใดใช้ภาษาทรรศนะ 
  ก. ระยะนี้ผลผลิตของทั้งสองประเทศเร่ิมลดน้อยลง 
  ข. ราคาส่งออกกุ้งกุลาดําแช่แข็งของไทยเร่ิมขยับสูงขึ้น 
  ค. ประเทศไทยก็อาจจะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่แทนประเทศอินโดนีเซีย 
  ง. ประเทศจีน อินเดีย และฟิลิปปินส์ รวมทั้งประเทศอื่นๆ ครองตลาดอยู่ 

92. ข้อใดไม่ใช่การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ์ 
  ก. หนทางยาวไกลพิสูจน์ม้า กาลเวลายาวนานพิสูจน์คน 
  ข. น้ําไหล ไฟสว่าง ทางสะดวกหากรัฐเอาใจใส่ 
  ค. หากน้ําขึ้นแล้วพึงรีบตัก ประโยชน์ลาภจักได้ตามปรารถนา 
  ง. นักเรียนที่รักจงเปิดตา เปิดโลกด้วยการอ่าน 
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93. ข้อใดไม่ได้บอกเหตุและผล 
  ก. น้ําท่วมบ้านเรือนเสียหาย 
  ข. อุ้มเศร้าใจที่ไฟเสีย 
  ค. อ้อมสวยจึงต้องเช็ดน้ําตา 
  ง. อุ๋ยกลัวผีจนหัวโกร๋น 

94. ข้อใดเรียงลําดับความแตกต่างจากข้ออื่น 
  ก. เม่ือเช้านี้ฉันทราบข่าวว่าคุณยายของนิดเพิ่งเสีย 
  ข. เช้านี้ฉันทราบข่าวคุณยายของนิดเพิ่งเสียชีวิต 
  ค. เม่ือเช้านี้ฉันเพิ่งทราบข่าวว่าคุณยายของนิดเสียชวีิต 
  ง. ฉันทราบข่าวเม่ือเช้านี้ว่าคุณยายของนิดเพิ่งเสียชีวิต 

95. ประโยคใดเรียงลําดับและวางส่วนขยายถูกต้อง 
  ก. มหาวิทยาลัยเอกชนกําลังปรับปรุงระบบงานบริหาร 
  ข. สามโจรกระทําการอันอุอาจต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน 
  ค. ท่านจะพบสารพันเล่ห์เหลี่ยมในการทํางาน 
  ง. บริษัทของเราจะมอบอัญมณีอันล้ําค่าให้แก่คุณ 

96. ข้อใดใช้คําราชาศัพท์สําหรับพระเจ้าแผ่นดิน ไม่ถูกต้องทั้งสองคํา 
  ก. ทรงเสวย ทรงผนวช 
  ข. ทรงเล่น ทรงฟัง 
  ค. ทรงศึกษา ทรงดนตรี 
  ง. ทรงบาตร ทรงพระอักษร 

97. ข้อใดเรียงประโยคได้ถูกต้อง 
 1. ศิลปะลีลาในการเชิดหนังใหญ่อยู่ที่ตัวบุคคลผู้เชิด 
 2. หนังใหญ่เป็นศิลปะไทยที่มีมาตั้งแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา 
 3. หนังใหญ่มี 2 ชนิด คือ หนังกลางคืน และหนังกลางวัน 
 4. ใช้เชิดโดยให้เห็นเงาดําเต้นหน้าจอ 
  ก. 3   2   1   4 
  ข. 2   4   1   3 
  ค. 3   4   1   1 
  ง. 2   1   3   4 

98. “ทรงมีพระราชปฏิสันถาร” หมายความว่าอย่างไร? 
  ก. เปลี่ยนที่ประทับ 
  ข. ทักทาย 
  ค. ไปเที่ยว 
  ง. สั่งสอน 
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99. ข้อใดแสดงลักษณะของการย่อความ 
  ก. ใช้สํานวนภาษาของผู้ย่อเอง 
  ข. ตัดคําให้สั้นลง 
  ค. ถอดความชัดเจน 
  ง. แสดงพลความ 

100. ลักษณะที่สําคัญที่สุดของการเขียนเรียงความที่ดีเป็นอย่างไร 
  ก. เขียนแสดงความรู้สึกความคิดเก่ียวกับหัวข้อเร่ืองด้วยภาษาที่ดี 
  ข. ขึ้นต้นเร่ืองชวนให้อ่าน และเนื้อเร่ืองน่าสนใจ 
  ค. มีคํานํา เนื้อเร่ือง และสรุปความท้ายเร่ืองครบถ้วน 
  ง. เนื้อเร่ืองตรงตามแนวหัวเร่ืองที่ให้ 
 
 
 

************************************* 
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เฉลยแนวข้อสอบ ภาษาไทย (ชุดที่ 1) 
ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1. ข 26. ง 51. ข 76. ง 
2. ง 27. ง 52. ค 77. ข 
3. ก 28. ง 53. ง 78. ง 
4. ก 29. ค 54. ข 79. ก 
5. ค 30. ก 55. ง 80. ก 
6. ก 31. ง 56. ค 81. ค 
7. ง 32. ข 57. ง 82. ก 
8. ก 33. ข 58. ง 83. ง 
9. ก 34. ง 59. ก 84. ก 
10. ง 35. ค 60. ก 85. ง 
11. ง 36. ค 61. ค 86. ง 
12. ก 37. ค 62. ก 87. ข 
13. ก 38. ง 63. ง 88. ค 
14. ข 39. ก 64. ก 89. ข 
15. ค 40. ง 65. ก 90. ข 
16. ข 41. ค 66. ง 91. ค 
17. ค 42. ง 67. ข 92. ข 
18. ค 43. ค 68. ก 93. ค 
19. ง 44. ข 69. ค 94. ค 
20. ก 45. ข 70. ข 95. ง 
21. ข 46. ข 71. ค 96. ก 
22. ข 47. ก 72. ข 97. ข 
23. ก 48. ง 73. ค 98. ข 
24. ค 49. ง 74. ค 99. ก 
25. ค 50. ค 75. ง 100. ค 
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Reading Comprehension 
แนวข้อสอบการอ่านเน้ือเร่ือง 

Directions :  Read the following passages and choose the best answer for each question. 
(ค าส่ัง :  อ่ำนเน้ือเร่ืองต่อไปน้ีแลว้เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุดส ำหรับแต่ละค ำถำม) 

 
Passage 1 

African Elephant 
 The African elephant is the largest land animal in the world.  It measures 4 metres tall and 
weighs up to 6 tons.  It is strictly a herbivore.  It has two main enemies-the farmer and the poacher.  
Poaschers hunt the African elephants for their expensive tusks.  The African elephants often encroach 
into farmlands in search of food.  Farmers kill the adult elephants when efforts to drive them away 
fail.  Baby elephants,  on the other hand,  and captured and sent to zoos and circuses. 
 ชำ้งแอฟริกำเป็นสตัวบ์กท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก  มนัสูง 4 เมตร หนกัถึง 6 ตนั  และเป็นสัตว์
กินพืชเป็นอำหำรเพียงอยำ่งเดียว  ชำ้งมีศตัรูหลกัๆ อยู ่2 อยำ่ง คือ ชำวสวนและนำยพรำน  นำยพรำนล่ำ
ชำ้งแอฟริกำเพื่อเอำงำท่ีมีรำคำแพง  ชำ้งแอฟริกำมนัลุกล ้ำพื้นท่ีสวนเพื่อเขำ้ไปหำอำหำร  ชำวสวนจึงฆ่ำ
ชำ้งโตเตม็วยั (Adult Elephant) เม่ือไม่สำมำรถขบัไล่ชำ้ง  แต่ส ำหรับลูกชำ้งก็จะถูกจับและส่งตวัให้กบั
สวนสัตวแ์ละคณะละครสตัว ์

1. What about the African elephant is not mentioned in the paregraph? 
1.  Its dislikes     2.  Its physical characteristics 
3.  Its food      4.  None is correct 
ถาม เก่ียวกบัชำ้งแอฟริกำขอ้ไหนท่ีไม่ไดก้ล่ำวถึงในเน้ือเร่ือง? 
1.  ควำมไม่ชอบของชำ้ง    2.  ลกัษณะทำงร่ำงกำยของชำ้ง 
3.  อำหำรของชำ้ง    4.  ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 
ตอบ 1.  Its dislikes 

 ตวัเลือกท่ีไม่ไดพ้ดูถึงคือ ควำมไม่ชอบของชำ้ง 
2. The word “poachers” refers to __________ . 

1.  farmers           2.  hunters        3.  caretakers        4.  Villagers 
ถาม ค ำวำ่ “นำยพรำน” อำ้งอิงถึง __________ . 
ตอบ 2.  hunters 

 poachers = hunters (นำยพรำน) 
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3. Which is correct according to the paragraph? 
1.  The African elephant is found in Asia 
2.  Many kinds of animals are already extinct 
3.  The largest land animal weighs up to 6 tons 
4.  The African elephant feeds on small animals 
ถาม ขอ้ไหนถูกตอ้งตำมเน้ือเร่ือง? 
1.  ชำ้งแอฟริกำถูกพบในทวีปเอเชีย 
2.  สัตวห์ลำยประเภทมำกมำยไดสู้ญพนัธ์ุเรียบร้อยแลว้ 
3.  สตัวบ์กท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดน ้ำหนกัถึง 6 ตนั 
4.  ชำ้งแอฟริกำเล้ียงดูสตัวเ์ลก็ๆ 
ตอบ 3.  The largest land animal weighs up to 6 tons 

4. Farmers kill adult elephant because __________ . 
1.  they want their tusks 
2.  they want to protect baby elephants 
3.  the elephants invade their farmlands 
4.  they want baby elephants to be sent to zoos and circuses 
ถาม ชำวสวนฆ่ำชำ้งโตเตม็วยั เพรำะ __________ . 
ตอบ 3.  the elephants invade their farmlands 

 ชำ้งลุกล ้ำเขำ้ไปในพื้นท่ีสวนของพวกเขำ 
5. According to the paragraph,  the African elephant’s enemies refers to the ones who _____ . 

1.  hate it           2.  feed it        3.  drive it away       4.  kill it 
ถาม ตำมเน้ือเร่ือง,  ศตัรูของชำ้งแอฟริกำ หมำยถึง คนท่ี __________ . 
1.  เกลียดชำ้ง          2.  ใหอ้ำหำรชำ้ง       3.  ขบัไล่ชำ้งออกไป       4.  ฆ่ำชำ้ง 
ตอบ 4.  kill it 

6. The word “captured” is closest in meaning to __________ . 
1.  caught           2.  protected       3.  shown        4.  Killed 
ถาม  ค ำวำ่ “จบั” มีควำมหมำยใกลเ้คียงกบั __________ . 
ตอบ 1.  caught 

 capture = catch (V2 = caught) จบั 
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PASSAGE  2 
 The idea of “law” exists in every culture. All societies have some kind of law to keep order 
and control the interactions of people with those around them. The laws of any culture tell people 
three things: what they can do (their rights), what they must do (their duties), and what they may do 
( illegal actions) . In addition, there are usually specific types of punishment for those who break the 
law 
 
เน้ือเร่ืองที1่ 
 แนวคิดในเร่ือง“กฎ” มีปรำกฏอยูใ่นทุกๆวฒันธรรม สังคมทั้งหลำยจะตอ้งมีกฎบำงอยำ่งเพื่อจดั
ระเบียบและควบคุมกำรมีปฏิกิริยำต่อกนัของผูค้น กฎของแต่ละวฒันธรรมจะบอกกบัผูค้นอยู ่3 ส่ิง คือ 
อะไรคือส่ิงท่ีพวกเขำสำมำรถท ำได้ (สิทธิของพวกเขำ), อะไรคือส่ิงท่ีพวกเขำต้องท ำ (หน้ำท่ีของ       
พวกเขำ), และอะไรคือส่ิงท่ีพวกเขำอำจจะไม่ท ำ (กำรกระท ำท่ีผดิกฎหมำย) นอกจำกนั้นตำมปกติแลว้ยงั
มีรูปแบบเฉพำะของงกำรลงโทษส ำหรับผูท่ี้ละเมิดกฎอีกดว้ย 
 
Based on the above text, check which statement is true or false. 

7. Every culture has the idea of law 
(1) true      (2) false 
ถำม  ทุกๆวฒันธรรมจะมีแนวคิดในเร่ืองกฎ 
ตอบ 1 (ถูกตอ้ง) 

8. Only some societies have law to keep order and control their people. 
(1) true      (2) false 
ถำม  บำงสงัคมเท่ำนั้นท่ีมีกฎเพื่อจดัระเบียบและควบคุมผูค้นของพวกเขำ 
ตอบ 2 (ผดิ) 

9. Law tell people about their rights, their duties and illegal actions. 
(1) true      (2) false 
ถำม  กฎจะบอกผูค้นเก่ียวกบัสิทธิของพวกเขำ หนำ้ท่ีของพวกเขำ และกำรกระท ำท่ีผดิ
กฎหมำย 
ตอบ 1 (ถูกตอ้ง) 

10. Legal actions are what people can do 
(1) true      (2) false 
ถำม  กำรกระท ำท่ีถูกกฎหมำยเป็นส่ิงท่ีผูค้นสำมำรถท ำได ้
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ตอบ 1 (ถูกตอ้ง) 
11. There is no punishment for people who break the law. 

(1) true      (2) false 
ถำม  ไม่มีกำรลงโทษส ำหรับผูค้นท่ีละเมิดกฎ 
ตอบ 2 (ผดิ) 

 
Conversation 
การสนทนา 

 
Choose the best answer to complete the dialogues. 
เลือกค าตอบทีมี่ทีสุ่ดในบทสนทนา 
Conversation 1 :  Two roommates are trying to decide what to have for dinner. 
Pat :  I’m too tried to cook.  ............... (12) ............... ? 
Linda :  That would be nice.  ............... (13) ............... ? 
Pat :  Let’s go the Chinese restaurant againg.  I like the food there. 
Linda :  But we just went there last week.  ............... (14) ............... . 
Pat :  The Thai restaurant?  You mean the one opposite the Chinese restaurant? 
Linda :  ............... (15) ............... .  I think the food at the Chines restaurant is rather only. 
    ............... (16) ............... .  Besid,  the Thai food at that place is very delicious. 
Pat :  ............... (17) ............... ?  Have you ever eaten there before? 
Linda :  Yes.  A Thai friend took me to lunch there last month. 
Pat :  OK.  Let’s go there,  then. 
บทสนทนา 1 :    เพื่อนร่วมห้องสองคน  แพทและลินดำก ำลงัพยำยำมตดัสินใจว่ำจะไปทำนขำ้วเยน็ท่ี

ไหนดี 
 

12. เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุด 
1.  Shall we have a rest    2.  Let’s eat out tonight,  okay 
3.  How about you    4.  Whose turn is tonight 
ตอบข้อ    2.  Let’s eat out tonight,  okay 
ค าอธิบาย บทสนทนำเร่ิมดว้ย แพท :  “ฉนัเหน่ือยเกินกวำ่จะท ำกบัขำ้ว .....?” 
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แพทเร่ิมตน้พูดว่ำเหน่ือยเกินกว่ำจะท ำกบัขำ้ว  ดงันั้นจึงน่ำจะเอ่ยชวนไปทำนอำหำร
เยน็นอกบำ้น ขอ้ 2. คืนน้ีไปทำนขำ้วนอกบำ้นดีกว่ำไหม  ขอ้น้ีถูกตอ้ง  ส่วนขอ้อ่ืนๆ 
ไม่เขำ้กบัค ำพดูของแพทก่อนหนำ้ 

13. เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุด 
1.  Where would you like to go    2.  Do you think we really are 
3.  Do we have enough time    4.  Who would go with us 
ตอบข้อ    1.  Where would you like to go 
 
ค าอธิบาย ลินดำ :  “กดี็เหมือนกนั .....?” 

แพท :  “ไปท่ีร้ำนอำหำรจีนกนัอีกดีกวำ่  ฉนัชอบอำหำรท่ีนั้น” 
ดูจำกค ำตอบของแพทท่ีชวนไปร้ำนอำหำรจีน  ลินดำจึงน่ำจะถำมว่ำไปไหนดี  ขอ้ 1.  
“คุณอยำกไปไหนล่ะ” จึงถูกตอ้ง  ส่วนขอ้อ่ืนๆ ไม่เขำ้กบับทสนทนำ 

14. เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุด 
1.  You may like to have Thai food,  then 
2.  You can choose where you like to go 
3.  I’d rather go to the Thai restaurant instead 
4.  I’ve heard about a good Thai restaurant 
ตอบข้อ    3.  I’d rather go to the Thai restaurant instead 
ค าอธิบาย ลินดำ :  แต่เรำเพิ่งไปท่ีร้ำนนั้นเม่ืออำทิตยท่ี์แลว้ ....... 

แพท :  ร้ำนอำหำรไทยร้ำนนั้นนะเหรอ 
คุณหมำยถึงร้ำนท่ีอยูต่รงขำ้มร้ำนอำหำรจีนนะเหรอ  ค  ำตอบท่ีแพทท่ีถำมวำ่ร้ำนอำหำร
ไทยร้ำนนั้ นนะหรือ  แสดงว่ำ ลินดำต้องพูดว่ำอยำกไปร้ำนอำหำรไทย  ขอ้ 3. จึง
ถูกตอ้ง 

15. เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุด 
1.  That’s right      2.  Oh,  come on 
3.  Really      4.  That’s a good idea 
ตอบข้อ    1.  That’s right 
ค าอธิบาย ลินดำ :  ....... ฉันคิดว่ำอำหำรท่ีอยู่ตรงขำ้มกับอำหำรจีนค่อนขำ้งจะมนัไป
หน่อย  จำกกำรท่ีแพทถำมย  ้ำว่ำใช่ร้ำนอำหำรท่ีอยู่ตรงขำ้มร้ำนอำหำรจีนหรือเปล่ำ  ลินดำจึง
ควรตอบวำ่ “ใช่แลว้”  ขอ้ 1. จึงถูกตอ้ง That’s right = “ถูกตอ้งแลว้” 
 

106
แนวข้อสอบ >>> (ภาค ก. ท้องถิ่น  / กทม. / ก.พ.  / ครู  / อื่นๆ) >>> 139

(ประพันธ์ เวารัมย์) เว็บไซต์ >>> http://valrom.igetweb.com  /// เฟซบุ๊ก >>>  https://www.facebook.com/groups/1539791162903094



คู่มือเตรียมสอบ                                                                                                        

 

http://www.testthai1.com      จ  ำหน่ำย E-BOOK แนวขอ้สอบรับรำชกำร  รัฐวสิำหกิจ ทุกหน่วยงำน 

16. เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุด 
1.  But I like its atmosphere   2.  I prefer Thai food to Chinese 
3.  And I don’t want to eat out   4.  I enjoy all kinds of food 
ตอบข้อ    2.  I prefer Thai food to Chinese 
ค าอธิบาย ลินดำ :  ....... นอกจำกนั้น  อำหำรไทยท่ีนัน่ก็อร่อยมำก  จำกขอ้มูลขำ้งหลงัท่ี
พูดถึงอำหำรไทยท่ีร้ำนนั้นอร่อยมำก  ลินดำจึงน่ำจะพูดท่ีเก่ียวกบัอำหำรไทย  ดงันั้น ขอ้ 2. จึง
ถูกตอ้ง  ขอ้ 2. “ฉนัชอบอำหำรไทยมำกกวำ่อำหำรจีน” ส่วนขอ้อ่ืนๆ ไม่เก่ียวกบัอำหำรไทย 

17. เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุด 
1.  Are you hungry    2.  How do you like the food 
3.  Can you hurry up    4.  How do you know 
ตอบข้อ    4.  How do you know 
ค าอธิบาย แพท :  .......? คุณเคยทำนท่ีนัน่มำก่อนหรือ 

ลินดำ :  ใช่  เพื่อนคนไทยพำฉนัไปทำนอำหำรกลำงวนัท่ีนั้นเม่ือเดือนท่ีแลว้ 
แพท :  งั้นไปท่ีนัน่กนัเถอะ 
แพทถำมตำมว่ำคุณเคยไปท่ีนั่นแลว้หรือ  แพทจึงน่ำจะถำมว่ำ “รู้ได้ไง”  ขอ้ 4. จึง
ถูกตอ้ง 
 

Conversation 2 :   Andy bought a shirt from a department store.  When he got home,  he foung 
and ink spot on the collar,  so he goes back to the store to return it. 

Salesperson :  Good afternoon,  Sir. ............... (18) ...............? 
Andy  :  Yes,  I’d like to get a return for this shirt. 
Salesperson :  ............... (19) ...............,  sir,  bacause it was on sale. 
Andy  :  Then can I talk to the manager? 
Salesperson :  I’m sorry he’s not in right now.  Er ............... (20) ...............,  sir? 
Andy  :  There’s an ink spot on the collar. 
Salesperson :  ............... (21) ............... . 
Andy  :  Can’t I get a refung? 
Salesperson :  ............... (22) ...............,  sir.  We can only exchange it for you. 
Andy  :  All right,  then.  Thank you. 
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บทสนทนา 2 :    แอนด้ีซ้ือเส้ือเชิร์ตจำกห้ำงสรรพสินคำ้แห่งหน่ึง  เม่ือเขำกลบัไปถึงบำ้น เขำพบรอย
หมึกบนปกเส้ือ  ดงันั้นเขำจึงกลบัไปท่ีร้ำนเพื่อขอเปล่ียนตวัใหม่ 

18. เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุด 
1.  Don’t you need help    2.  Can I help you? 
3.  Are you looking for someone   4.  Would you return the shirt 
ตอบข้อ    2.  Can I help you? 
ค าอธิบาย บทสนทนำเร่ิมดว้ย  พนกังำนขำย :  “สวสัดีครับ .......?” 

แอนด้ี :  “ใช่ ผมอยำกไดเ้งินคืน (refund) ส ำหรับเส้ือเชิร์ตตวัน้ี” 
เม่ือลูกคำ้เขำ้มำในร้ำนพนกังำนขำยมกัจะถำมว่ำ “Can I help you?” หรือ “May I help 
You?” ซ่ึงควำมหมำยว่ำ “จะให้ช่วยอะไรไหมครับ/ค่ะ”  และลูกคำ้มกัจะตอบว่ำ “ใช่” 
ตำมดว้ยควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ขอ้ 2. จึงถูกตอ้ง 

19. เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุด 
1.  I hope you don’t mind    2.  This style was sold out 
3.  I think you’d better not   4.  I’m afraid you can’t 
ตอบข้อ    4.  I’m afraid you can’t 
ค าอธิบาย พนกังำนขำย :  ....... เพรำะเส้ือตวัน้ีลดรำคำอยูค่รับ 

แอนด้ี :  งั้นขอพดูกบัผูจ้ดักำรหน่อยไดไ้หม 
จำกเหตุผลท่ีพนกังำนขำยบอกว่ำเส้ือตวัน้ีลดรำคำ  และแอนด้ีขอพบผูจ้ดักำรแสดงว่ำ
พนักงำนขำยตอ้งบอกว่ำ  ท ำอะไรบำงอย่ำงไม่ได ้ขอ้ 4. จึงถูกตอ้ง “เกรงว่ำคุณจะท ำ
ไม่ได้ครับ” ค  ำว่ำ “I’m afraid” จะใช้เกร่ินก่อนท่ีจะบอกถึงบำงส่ิงบำงอย่ำงท่ีผูฟั้ง
อำจจะไม่พอใจหรือผดิหวงั 

20. เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุด 
1.  what’s the problem    2.  what’s wrong with you 
3.  do you have any reason   4.  may I return your shirt 
ตอบข้อ    1.  what’s the problem 
ค าอธิบาย พนกังำนขำย :  “ตอ้งขอโทษครับ  ผูจ้ดักำรไม่อยูค่รับ  เออ้ .......?” 

 แอนด้ี :  “มีรอยหมึกอยูบ่นปกเส้ือตวัน้ี” 
จำกค ำตอบของแอนด้ีท่ีว่ำ “มีรอยหมึกท่ีปก”  แสดงว่ำพนักงำนขำยน่ำจะถำมว่ำมี
ปัญหำอะไร  ขอ้ 1. ถูกตอ้ง 
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21. เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุด 
1.  It’s not our responsibility 
2.  I’m sorry to see you 
3.  You cant’ put the blame on us 
4.  In that case,  we can get you a new one 
ตอบข้อ    4.  In that case,  we can get you a new one 
ค าอธิบาย พนกังำนขำย :  ........................................ 

แอนด้ี :  ขอเงินคืนไม่ไดห้รือ 
พนกังำนขำย :  ............... เรำใหเ้ปล่ียนไดเ้ท่ำนั้นครับ 
แอนด้ี :  งั้นกต็กลง  ขอบคุณ 
จำกค ำพูดต่อมำท่ีพนกังำนขำยบอกกบัแอนด้ีว่ำเปล่ียนไดเ้ท่ำนั้น  ในขอ้น้ีพนกังำนขำย
จึงน่ำจะเสนอวิธีกำรแกปั้ญหำดว้ยกำรจะเปล่ียนตวัใหม่ให ้ ขอ้ 4. จึงถูกตอ้ง 

22. เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุด 
1.  I don’t think that’s possible   2.  I can’t make a decision now 
3.  I’m only an employee here   4.  I don’t want to argue with you 
ตอบข้อ    1.  I don’t think that’s possible 
ค าอธิบาย จำกบทสนทนำท่ีพนักงำนขำยเสนอท่ีจะเปล่ียนได้  และแอนด้ีขอคืนเงิน  
ต่อมำพนกังำนขำยบอกว่ำ  เปล่ียนไดเ้ท่ำนั้น  พนักงำนขำยน่ำจะพูดว่ำคืนเงินไม่ได ้ ขอ้ 1. จึง
ถูกตอ้ง 

 
Conversation 3 (23-27) 
Salesman :  Good morning,  sir.  Can I help you? 
Customer :  Yes,  I’d like to return this blouse I bought here the other day. 
Salesman :  ............... (23) ...............,  sir? 
Customer :  Not really.  I bought this blouse for my daughter,  but she has. 

Already had one.  I’d like a refund. 
Salesman          :  Oh,  I’m afraid we don’t have a refund policy.  Would you like to look for 

Another style or color for her,  sir? 
Cutstomer         :  Mmmm.  ............... (24) ...............  .  I’m afraid I might not be able to choose 

something that would fit her ............... (25) ...............? 
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Salesman       : Actually,  if you have a receipt with you,  you can exchange the blouse for anything 
you like in any department,  say .......... you can get a shirt for yourself,  ............... 
(26) ............... that its price is not more than the price of this blouse. 

Customer :  Oh great ............... (27) ............... .  Thank you. 
 
บทสนทนา 6 : เป็นบทสนทนำระหว่ำงลูกคำ้กบัพนกังำนขำย  ลูกคำ้ตอ้งกำรน ำเส้ือมำคืนแต่พนกังำน

บอกวำ่คืนเงินใหไ้ม่ได ้ แต่เปล่ียนเป็นอยำ่งอ่ืนแทนได ้
23. เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุด 

1.  Why don’t you want it   2.  What do you want it for 
3.  Was there a problem with it   4.  Why do you see the problem 
ตอบข้อ    3.  Was there a problem with it 
ค าอธิบาย พนกังำนขำย :  “สวสัดีครับท่ำน  จะใหช่้วยอะไรไหมครับ” 

  ลูกคำ้ :  “ใช่  ผมอยำกคืนเส้ือท่ีซ้ือจำกท่ีน่ีไปเม่ือวนัก่อน” 
  พนกังำนขำย :  “.................... ครับ” 

ลูกคำ้ :  “ก็ไม่เชิงนกัหรอก (not really) ผมจะซ้ือเส้ือตวัน้ีให้กบัลูกสำวผม  แต่เธอมีอยู่
แลว้  ผมเลยอยำกไดเ้งินคืน (a refund)” 

ดูจำกบทสนทนำ  พนกังำนขำยน่ำจะถำมว่ำ  เส้ือท่ีซ้ือไปเป็นอะไรจึงจะน ำมำคืนและ
จำกค ำตอบของลูกคำ้ว่ำ “ไม่เชิงนักหรอก”  แลว้ตำมดว้ยเหตุผลของกำรมำคืน ข้อ 3. 
“มีปัญหำอะไรกบัเส้ือตวัน้ีหรือเปล่ำครับ” ถูกตอ้ง 

24. เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุด 
1.  I think so     2.  You are sure 
3.  I won’t agree     4.  I don’t think so 
ตอบข้อ    4.  I don’t think so 
ค าอธิบาย พนักงำนขำย :  “ผมเกรงว่ำ (I’m afraid) เรำไม่มีนโยบำยคืนเงินครับท่ำน  
ท่ำนจะลองหำแบบอ่ืนหรือสีอ่ืนใหก้บัเธอไหมครับ” 

ลูกคำ้ :  เออ ....... ผมเกรงวำ่  ผมอำจจะไม่สำมำรถท่ีจะเลือกอะไรท่ีเหมำะกบัเธอ 
ดูจำกประโยคหลงัท่ีบอกว่ำ  อำจจะเลือกเส้ือไดไ้ม่ถูกใจลูกสำว  ลูกคำ้จึงน่ำจะพูดว่ำ  
ไม่อยำกเลือกแบบอ่ืน  เพรำะกลวัจะไม่ถูกใจ ขอ้ 4. “I don’t think so” = คงจะไม่ล่ะ 

25. เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุด 
1.  What else 
2.  What would I care 
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3.  What would you suggest me to de 
4.  What a threat could I receive from this store 
ตอบ 3.  What would you seggest me to de 
ค าอธิบาย           ลูกคำ้ :  เออ คงจะไม่ล่ะ  ผมเกรงว่ำ ผมอำจไม่สำมำรถท่ีจะเลือกอะไรท่ีเหมำะ
กบัเธอ .................... 

พนกังำนขำย :    “จริงๆ แลว้  ถำ้ท่ำนมีใบเสร็จ (receipt) ท่ำนสำมำรถเปล่ียนเส้ือผำ้ตวั
น้ีกบัอะไรในแผนกไหนกไ็ดท่ี้ท่ำนชอบ .......” 

จำกบทสนทนำเม่ือลูกคำ้บอกว่ำไม่อยำกเปล่ียนอะไรให้กบัลูกสำวแลว้  ลูกคำ้น่ำจะ
ถำมวำ่  แลว้จะแนะน ำใหท้ ำอยำ่งไร  และดูจำกค ำตอบของพนกังำนขำยกใ็หค้  ำแนะน ำ
วำ่ใหเ้ปล่ียนเป็นอยำ่งอ่ืน ขอ้ 3. คุณจะแนะน ำใหผ้มท ำอยำ่งไร 

26. เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุด 
1.  or please understand    2.  but please make sure 
3.  and you have to certify   4.  and then I try to remember that 
ตอบข้อ    2.  but please make sure 
ค าอธิบาย พนักงำนขำย :  “....... ท่ำนอำจจะเปล่ียนเป็นเส้ือเชิร์ตของท่ำนเอง ....... ว่ำ
รำคำนั้นตอ้งไม่เกินรำคำของเส้ือผำ้ท่ีน ำมำเปล่ียน” 

ดูจำกบทสนทนำพนักงำนขำยน่ำจะเตือนว่ำตอ้งแน่ใจว่ำ  รำคำไม่เกินเส้ือตวัท่ีมำ
เปล่ียน ขอ้ 2. “แต่ตอ้งแน่ใจ (make sure)” ถูกตอ้ง 

27. เลือกค ำตอบท่ีดีท่ีสุด 
1.  I’ll have a look    2.  I may remember it 
3.  I doubt if need to buy it   4.  You may have to look at it 
ตอบข้อ    1.  I’ll have a look 
ค าอธิบาย ลูกคำ้ :  “เยีย่มเลย ............... ขอบคุณ” 

จำกบทสนทนำ  แสดงว่ำลูกคำ้พอใจกบัค ำแนะน ำของพนักงำนขำย ขอ้ 1. “งั้นผมจะ
ไปดู (have a look)” ถูกตอ้ง 
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ภาษาองักฤษ การใช้ Grammar 
 

แบบที่ 1  แบบตัวเลือก 
Direction : Choose the best answer 

28. I had no sooner closed the door ….. somebody started knocking on it. 
a. that  b. so 
c. than d. when 
Answer  c.  เรำใชค้  ำเช่ือม (Conjunction) “no sooner …… than”  ดงันั้นเม่ือมีค ำวำ่ “no sooner…….”       
จึงตอ้งใช ้ “than”  ค ำตอบจึงเป็นขอ้  c.  เท่ำนั้น 

29. “I don’t like science fiction.” 
 “ ……….. do I.” 
    a. Also  b. Either 
    c. Both d. Nor 
   Answer  c.  กำรกล่ำวปฏิเสธเม่ือจะตอ้งกล่ำวซ ้ำอีกในประโยคท่ีผำ่นมำแลว้วำ่จะไม่เป็นหรือไม่ท ำ  

เช่นน้ี เช่นนั้นอีก เรำใชโ้ครงสร้ำงท่ีเป็น  Nor, Neither + กริยำช่วย + ประธำน เช่น  Nor do I.   หรือ 
Nor do I. หรือ    Neither did he.  ตวัเลือกจึงเป็นขอ้  d.  

30. Either of the women ………capable of looking after the baby. 
a. are  b. is 
c. they are d. she is 
Answer b.  กำรใช ้ “Either”  เม่ือใชร่้วมกบัค ำนำม (Noun)  หรือค ำสรรพนำม (Pronoun)  ท่ีจะเป็น
ประธำน (Subject)  จะท ำใหมี้รูปเป็นเอกพจน์ (ศึกษำจำก  Grammar  เร่ือง  Agreement of Subject 
and Verb)  ท ำใหใ้นขอ้น้ีจะตอ้งมีกริยำเป็นรูปเอกพจน์ จึงเลือกขอ้  b.   

31. Hurry up ! ……… for you. 
a. We all wait  b. We all waited 
c. We’ve all waited d. We’ re all waiting 
Answer  d.  กำรใชข้อ้ควำมอุทำนมกัจะบอกใหรู้้วำ่ ขอ้ควำมท่ีจะตำมมำจะเป็นกำรเนน้ใหเ้ห็น Tense  
ท่ีจะไดใ้ชเ้ป็น  Present Continuous Tense  เป็นส่วนใหญ่ (ศึกษำจำก  Tense   เร่ือง Present 
Continuous Tense  ค ำตอบจึงเป็นขอ้  d.   

32. She’s a very selfish woman, but somehow you can’t help …….her. 
 a. liking  b. like 
 c. to like d. that likes 
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 Answer a.  เรำใชก้ริยำ “can’t help”  เพื่อเป็นส ำนวนท่ีแปลวำ่  “อดไม่ไดท่ี้จะ”ซ่ึงท ำใหต้อ้งเป็นกริยำท่ี
จะมีกรรมมำรับ  (transitive Verb)  ตำมมำ จึงตอ้งใชค้  ำนำมหรือ  V.ing   ท ำใหต้วัเลือกจึงเป็นขอ้  a.  

 
แบบที่ 2  แบบเลือกข้อผดิ 
Direction: Choose the one that is not correct in English. 

33. In such a selfish society as ours, a couple needs to study each other before committing. Themselves 
to marriage. 
a. as ours,   b. needs                      
c. each other d. Themselves 

 Answer b.  เรำทรำบวำ่ประธำนในประโยคน้ีคือ  “a couple”  ซ่ึงหมำยถึง  “คู่” จะใหค้วำมหมำยท่ีเป็น
พหูพจน์ จึงท ำใหก้ริยำท่ีตำมมำจะเป็นรูปพหูพจน์ไปดว้ย โดยท่ี  “needs” จะตอ้งไม่เติม “ s ” นัน่คือขอ้ 
“ b”  แกเ้ป็น   “need”  

34. John, had studied his lecture notes thoroughly, was well prepared for the Physics exam. 
     a. had studied                                                          b. was well      
  c. prepared                                 d. Physics 

 Answer a.  ในประโยคน้ีจะมีกริยำแท ้ (K2)  และ K1 (Subject) เพียงอยำ่งละค ำ  เรำจะทรำบวำ่กริยำแท้
เม่ือตำมหลงัประธำนจะไม่มีเคร่ืองหมำย  Comma  คัน่โดยตรง เรำจึงใชเ้ป็นส่วนขยำย ซ่ึงในท่ีน้ีจะเป็น   
Participial phrase  คือ  “Having studied”  ท ำใหข้อ้ a.  ตอ้งแกเ้ป็นดงัท่ีกล่ำวไวแ้ลว้ 

35. She was thirsty, so, she refused to drink any soft drink. 
a. thirsty        b. so,                           
c. to drink           d. any 

 Answer b.  ในประโยคน้ีจะแสดงควำมขดัแยง้ของ 2  main clause  ทั้ง  main clause หนำ้ และ main 
clause   หลงั เรำจึงควรใช ้ “but” แทนค ำวำ่  “so”  ในขอ้  b. 

36. American architecture is at is best when it concerns with buildings which have a practical purpose. 
 a. at is best                                      b. concerns with                                        

c. which                      d. practical purpose. 
 Answer b.  เรำทรำบใน  clause  หลงัวำ่น่ำจะใชเ้ป็น  Passive Voice  เพรำะประธำน “ it ”  จะตอ้งเป็น

ผูก้ระท ำ จึงตอ้งแกไ้ขในขอ้ b.  เป็น  “ is concerned with”  
37. The ones who have read the book know the answer, but another don’t.  

            a. The                 b. who                                   
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 c. know                                     d. another 
 Answer d.  เรำใช ้ “the ones”  กบั  “the others” เพื่อบอกวำ่อยำ่งหน่ึงหรือคนพวกหน่ึงเป็นอยำ่งไร      

แต่อีกจ ำนวนหน่ึงซ่ึงควรจะช้ีเฉพำะในกลุ่มท่ีเรำกล่ำวมำแลว้ในส่วนแรก “the ones”  จึงท ำใหใ้น
ส่วนหลงัจะตอ้งเป็น “the others” เพื่อช้ีเฉพำะในเร่ืองนั้น และเป็นรูปพหูพจน์อีกดว้ย จึงเลือกขอ้  d.  
โดยแทเ้ป็น “the others”   

 
แบบที่ 3  แบบถอดความหรือความเข้าใจประโยค 
Direction : Choose the best paragraph of the given statement. 
 

38. The news of her return caused us no little surprised. 
a. We are not surprised when she returned.   
b. We knew she had returned but were still surprised. 
c. Her return did surprise us a little. 
d. We were did surprised when we heard she had returned. 
Answer d.   เรำทรำบวำ่  “little”  จะใหค้วำมหมำยเป็นปฏิเสธ (Negative meaning)  และ
ขณะเดียวกนัในประโยคน้ีกมี็ค  ำวำ่  “no”  อยูแ่ลว้ จึงท ำใหเ้กิดควำมหมำยของปฏิเสธซอ้นปฏิเสธ จึง
ไดอ้อกมำเป็นบอกเล่ำ  (Positive statement)  เรำจึงรู้วำ่จะไม่เลือกขอ้ a.   เพรำะเป็นปฏิเสธ เรำทรำบ
วำ่  “little” จะตอ้งตรงขำ้มกบัควำมหมำยท่ีแปลวำ่ “มำก” เพรำะ “little” แปลวำ่  “นอ้ยมำกๆ” ดงันั้น  
“ no little”  จึงไดค้วำมหมำยวำ่  “มำกๆ”   ท่ีค  ำวำ่  “greatly” ในขอ้ d. นัน่เอง 

39. Some foreigners find Thai food too hot to eat. 
a. Some foreigners love to eat Thai food when it is very hot.   
b. Some foreigners look for a good place to eat hot Thai food. 
c. Some foreigners cannot eat Thai food because it is very hot. 
d. Some foreigners cannot eat Thai food when it is served hot. 
Answer  c.   ควำมหมำยของ  “too …..to”  หมำยถึง “มำกเกินไปท่ีจะ” ซ่ึงใหค้วำมหมำยเป็นปฏิเสธ 
จะเห็นขอ้  a. และขอ้ b.  เป็นบอกเล่ำจึงไม่เลือก ส่วนขอ้  d. จะมีค ำท่ีเกินควำมหมำยของโจทยท่ี์ค ำวำ่  
“served”   จึงไม่ควรเลือก ดงันั้น ขอ้ท่ีถูกจึงเป็นขอ้ c.  

40. I can’t believe how polluted the air is ! 
a. I  don’t know how the air is polluted.   
b. I don’t believe that polluted air exists here. 
c. I can’t believe that polluted air exists here. 
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d. I’ m very surprised that the air is so polluted. 
Answer d.   ควำมหมำยในขอ้  a. คือ “ฉนัไม่รู้.....”  จะไม่ตรงกบัโจทยท่ี์พดูวำ่ “ฉนัไม่เช่ือ…” จึงไม่
เลือกขอ้  a. และควำมหมำยของ  can’t  จะไม่เหมือนกบั  “don’t” ในขอ้ b.  ส่วนขอ้ c. จะมีค ำท่ีให้
ควำมหมำย  เกินมำคือ  “exists here”  จึงผดิ ตวัเลือกจึงเป็นขอ้  d. เพรำะ “can’t believe จะเหมือนกบั 
very surprised”  

41. John is very considerate and also very down-to-earth. 
This means that John . ……… 
a. is practical and sensible . b. is a very devoted farmer. 
c. never has good ideas. d. is rough and dirty. 
Answer a.   เรำอำจจะทรำบควำมหมำยกลำยๆ ของค ำวำ่  “down-to-earth”  คือ “ลงมำสู่พื้นดินหรือ
หมำยถึงเป็นคนท่ีใจเยน็หรือใจอ่อน” จึงท ำใหค้วำมหมำยจะไปในทำงดี ซ่ึงตวัเลือกขอ้ c. และขอ้ d.
จะตอ้งตดัท้ิงไปเพรำะควำมหมำยท่ีไดจ้ะเป็นลบ ส่วนขอ้ b.   กใ็หค้วำมหมำยดี แต่จะไม่ตรงกบัโจทย ์
เพรำะค ำวำ่  devoted จะหมำยถึง “อุทิศ” จึงเลือกขอ้  a.  ซ่ึงหมำยถึงเป็นคนท่ีเขำ้ใจคนอ่ืนท่ีมี
ควำมเห็นอกเห็นใจ และเป็นผูมี้อำรมณ์อ่อนไหว ชอบช่วยเหลือคนอ่ืนนัน่เอง (ส ำหรับค ำวำ่  
“considerate จะหมำยถึง เห็นอกเห็นใจหรือนึกถึงคนอ่ืน” 

42. It looks as if his job could be quite dangerous. 
a. His job was very dangerous.   
b. His job might be fairly dangerous. 
c. His job seems to have been quite dangerous. 
d. His job can look rather dangerous. 
Answer b.   ควำมหมำยของ  “as if”  คือ “รำวกบัวำ่” ยอ่มแสดงถึงกำรไม่เป็นจริง  (unreal) ดงันั้น 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตรงขำ้มกนั ซ่ึงในท่ีน้ีจะเห็นวำ่ “งำนของเขำนั้นยงัจะไม่ถึงกบัอนัตรำยนกั” คือ 
ควำมหมำยตอ้งตรงกนัขำ้มกบัโจทย ์ซ่ึงตวัเลือกท่ีเขำ้ลกัษณะน้ีจะเป็นเพยีงขอ้ b.   เท่ำนั้น เพรำะ  
“might หมำยถึง อำจจะ”       จึงแปลวำ่ “ยงัไม่เป็นอยำ่งนั้นอยำ่งน้ี” ดงัท่ีโจทยเ์ป็นอยู ่จึงเลือกขอ้  b. 

 
แบบที่ 4  แบบเติมค าศัพท์  
Direction :  Complete the following passage with the given words. 
Passage 1 
 Blood has been called “the river of life”  It could also be called “the living river” About 43. blood in 
the human body is made of  44.  cells that take food and oxygen to the tissues of the body and  45. waste 
products. The other half is a yellowish liquid called plasma. Substances in the blood also fight germs that  
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46.  the body and cause disease. 
 The  heart pumps blood through the body.  Blood flows from the heart to the lung, where it  47.  a 
waste products, the gas carbon dioxide, that it  48.  from the body.  This gas is greeted  out and,  49,. The 
blood picks up fresh oxygen.  Blood then returns to the heart,  which pumps it through the arteries to 50.,  
Along the way, the blood delivers oxygen to all the cells of the body and collects combos dioxide from the 
cells.  The blood returns of the heart 51.  The veins.  The whole  52.  is repeated.  
 

43. a. half of the total amount of  b. half of the total number of 
c. the half total amount of  d. the  half total number of 
Answer a.   ค ำวำ่  “คร่ึงหน่ึง” (half) เรำมกัจะไม่ใช ้ article  “the”  และค ำนำมท่ีนบัไม่ไดจ้ะตอ้งใช ้
“amount of”  ไม่ใช่  “number of”  ท่ีใชก้บัค ำนำมท่ีนบัได ้ท ำใหต้วัเลือกจะเป็นขอ้ a. ซ่ึงเรำจะแปลวำ่  
“ประมำณคร่ึงหน่ึงของปริมำณเลือดทั้งหมดในร่ำงกำยของคน.....” 

44. a.alive b. living  
c. lively  d. live 

 Answer b.   เรำใช ้ Non-Finite Verb  ประเภท  Participle  คือใชเ้ป็น  adjective เพื่อขยำยค ำนำมในท่ีน้ี  
“cells”  จะมีค ำมำขยำย จึงใชรู้ปของ  Participle  เพื่อบอกวำ่หนำ้ท่ีของ  cells  จะเป็นลกัษณะท่ีมีชีวิต 
คือไม่ใช่  cells  ท่ีถูกท ำใหต้ำยไปแลว้ ท ำให ้Participle  ท่ีใชข้ยำย  cells  จึงตอ้งเป็น  Present Participle 
หรือ  รูป   V. ing    นัน่เอง ตวัเลือกจึงเป็นขอ้  b.  

45. a.carry  through  b. carry out 
     c. carry off d. carry on 
 Answer c.   กำรใชก้ริยำท่ีเป็นส ำนวนในท่ีน้ีจะตอ้งใชก้ริยำท่ีแปลวำ่  “น ำออกมำ, ฆ่ำ” ในขอ้ c.  จึงได้

ใหค้วำมหมำยท่ีถูกตอ้ง เพรำะค ำอ่ืน เช่น   carry out หมำยถึง ด ำเนินกำรหรือส ำเร็จ และ carry on 
หมำยถึง ด ำเนินต่อไปกจ็ะไม่ไดค้วำมหมำยตรงกบัขอ้ควำมท่ีจะเติม ส่วน  carry  through  จะไม่มี
ควำมหมำยโดยตรงกบัโจทยท่ี์ใหม้ำ จึงตอ้งเลือกขอ้ c.  

46. a.invade  b. attack 
 c. assault  d. interfere 
 Answer a.   ควำมหมำยของค ำท่ีน ำมำใชใ้นส่วนน้ีจะตอ้งแปลวำ่ “บุกรุก” เพรำะในขอ้ควำมมีค ำวำ่ 

“ต่อสู”้   (fight)  จึงเลือกขอ้ a.  ส่วนค ำวำ่  “attack”  หมำยถึง โจมตี ค  ำวำ่  “assault”  หมำยถึง โจมตี, 
ข่มขืน, ท ำลำย และค ำวำ่  “interfere”  หมำยถึง เก่ียวขอ้งหรือยุง่เก่ียว 

47. a.gives in  b. gives out  
 c. gives away  d. gives up 
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 Answer  d.   ควำมหมำยท่ีไดใ้นขอ้ควำมน้ีจะตอ้งใชค้  ำศพัทท่ี์แปลว่ำ “ท้ิงไปหรือยติุหรือเลิก” ดงัในขอ้  
d.  เพรำะว่ำหัวใจจะมีหนำ้ท่ีน ำเลือดท่ีดีผลกัดนัไปสู่กำรให้ร่ำงกำยไดใ้ชเ้ลือดไปเล้ียงส่วนต่ำงๆ ต่อไป 
แต่เลือดท่ีไม่ดีก็จะถูกน ำไปท้ิงหรือฟอกใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงค ำตอบจะตรงกบัขอ้  d.   ส่วนค ำว่ำ “give in”  
หมำยถึง    ยอมแพ ้ค ำว่ำ  “give out”  หมำยถึง ปล่อย หรือแจกจ่ำย และค ำว่ำ “give away” หมำยถึง ยก
ใหห้รือเสียสละ 

48. a.collected b. is collected 
    c. has collected d. has been collected 
 Answer c.   กำรใชโ้ครงสร้ำงในประโยคน้ีจะตอ้งเป็น  Present Perfect Tense  ท่ีเป็น  Active Voice              

เพรำะเป็นกระบวนกำรของร่ำงกำยท่ีด ำเนินเร่ือยมำโดยตลอด โดยท่ีมีร่ำงกำยโดยตลอด โดยท่ีมีร่ำงกำย
เป็นผูก้ระท ำหรือด ำเนินกำรใหอ้วยัวะต่ำงๆ ท ำงำนเร่ือยมำ จึงท ำใหต้อ้งใช ้ Tense  ดงักล่ำวน้ี ตวัเลือกท่ี
ไดจึ้งตอ้งเป็นขอ้  c.  เท่ำนั้น 

49. a.exchange b. changes  
    c. in exchange d. changed 
 Answer c.   ควำมหมำยท่ีไดใ้นขอ้มูลน้ีน่ำจะหมำยถึง  “ในลกัษณะเพือ่เป็นกำรแลกเปล่ียน” เป็นกำรใช้

โครงสร้ำงในรูปของวลีในประโยคน้ี จะท ำใหไ้ดข้อ้ควำมท่ีชดัเจนกวำ่กำรใชค้  ำเพยีงค ำเดียว ตวัเลือกท่ี
เหมำะสมท่ีสุดจึงตอ้งท ำใหเ้ลือกขอ้ c.  นัน่เอง 

50. a.the whole body b. the whole bodies  
    c. whole body d. whole bodies 
 Answer a.   ควำมหมำยท่ีไดใ้นประโยคน้ีจะบ่งบอกถึงกำรใชรู้ปค ำและควำมหมำยท่ีช้ีเฉพำะเจำะจงวำ่ 

“ร่ำงกำยทั้งหมดน้ีเท่ำนั้น”  และหมำยถึงร่ำงกำยของคนเรำเพียงคนเดียว ตวัเลือกท่ีดีท่ีสุดจึงเป็นขอ้ a.  
เท่ำนั้น 

51. a.by b. b. through 
 c. by way d. by means  
 Answer b.   ควำมหมำยท่ีเกิดข้ึนในขอ้น้ีจะหมำยถึงกำรท่ีร่ำงกำยน ำเลือดไปสู่หัวใจโดยผำ่นเมด็โลหิต

ด ำ เพื่อเป็นกำรสร้ำงกลไกและกำรท ำงำนของโลหิตท่ีเกิดจำกอวยัวะดงักล่ำว ท ำใหต้อ้งใชค้  ำเช่ือมหรือ  
Preposition  ท่ีเป็นควำมหมำยให้เกิดกำรเคล่ือนท่ีในลักษณะท่ีผ่ำนมำหรือผ่ำนไปจึงต้องใช้ขอ้ b.  
เท่ำนั้น 

52. a.processing b. proceed 
     c. process  d. proceeding 
 Answer c.   ควำมหมำยในข้อ น้ีต้องใช้ค  ำนำม ท่ี เป็นประธำน คือข้อ  c.  เท่ ำนั้ น ท่ี จะแปลว่ำ  

“กระบวนกำร” จึงจะไดค้วำมหมำยท่ีถูกตอ้ง ส่วนขอ้  a.  แปลวำ่  “กระบวนกำร”  จึงจะไดค้วำมหมำยท่ี
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ถูกตอ้ง ส่วนขอ้ a.แปลวำ่  “ขบวนแห่” ขอ้  b. เป็นค ำกริยำ หมำยถึง ด ำเนินกำรหรือค ำนำมท่ีแปลวำ่ กำร
ด ำเนินกำร และขอ้ d.จะใชใ้นรูปแบบท่ีคลำ้ยกบัขอ้  b. ซ่ึงใหค้วำมหมำยเหมือนขอ้  b. ในแบบเดียวกนั 
จึงเลือกขอ้ c. 

Test  on  Subject-Verb  Agreement 
53. Here _________  the  house  I  want  to  see. 

1)  be     2)  am 
3)  is     4)  are 

54. Nowadays  there  _________  many  flyovers in Bangkok. 
1)  be     2)  is 
3)  are     4)  am 

55. They  are  new  born  __________. 
1)  baby     2)  child 
3)  babies     4)  girl 

56. The  ___________  is  having  a  meeting. 
1)  members    2)  students 
3)  senators     4)  committee 

57. Most  of  his  friends,  but  not  Somsak,  _________  to  play  football. 
1)  likes     2)  like 
3)  has  liked    4)  was  liked 
 

Keys  of  Subject – Verb  Agreement 
 

53. ตอบ  3      ข้ึนตน้    Here    +  กริยำผนัตำม    นำม 
       หรือ       There   +  กริยำผนัตำม    นำม 
 
       ตอบเอกพจน์  คือ  is 

 
54. ตอบ  3             There   +   กริยำผนัตำม    +      นำม 

  
       ตอบกริยาพหูพจน์  =  are       many  flyovers  (นำมพหูพจน์) 

     55. ตอบ  3 ค ำนำมท่ีเป็นส่วนขยำย  (ตกหลงั)  v.  to  be  จะตอ้งมีพจน์สอดคลอ้งกบั  v.  to  be  ดว้ย  
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นัน่คือ  ถำ้  v.  to be  เป็นกริยำพหูพจน์  ค  ำนำมตอ้งเป็นพหูพจน์  ถำ้  v.  to be    เป็น
กริยำเอกพจนท่ี์ลงทำ้ยดว้ย  “-y”   และหนำ้  “-y”  เป็นพยญัชนะเม่ือเปล่ียนรูปเป็น
ค ำนำมพหูพจน์ตอ้งเปล่ียน  “y            i”  ก่อนแลว้จึงเติม  “-es”  ทำ้ยค ำ  
เช่น  baby           babies,  fly            flies,  story           stories 

56. ตอบ  4 กำรใชค้  ำกริยำใหส้อดคลอ้งกบัประธำนนั้น  เม่ือประธำนเป็นเอกพจนจ์ะใชก้ริยำ
เอกพจน์ และใชก้ริยำเอกพจน์  และถำ้ประธำนเป็นพหูพจน์กจ็ะใชก้ริยำพหูพจน์  ดงัน้ี 

 
ประธำน  (S) กริยำ  (ปัจจุบนักำล) 
He,  she,  it,  n.  เอกพจน์  (ไม่เติม s)  และ  n. นบัไม่ได ้
You,  we,  they  และ  n.  พหูพจน์  (เติม  s) 
I 

is/ has/ does/  v.  เติม  s 
are/ have/ do/  v.  ไม่เติม  s 
am/ have/ do/  v.  ไม่เติม  s 

  
57. ตอบ  2 หำกระหวำ่งประธำนตวัแรกและประธำนตวัท่ีสองมีค ำต่อไปน้ีคัน่อยูก่ริยำและสรรพนำม 

จะตอ้งผนัตำมประธำนตวัแรก 
  not,  and  not,  but  not,  with, 

s. 1    +  like,  together  with,  as  well  as,                  + s.2  +  v./ pron.  ผนัตำม  s.  1  
  including,  no  less  than, 
  in  addition  to 
 
 

Test  on  Tense 
 

58. It  _________ now.  Don’t  go  out. 
1)  is  raining    2)  has  been  raining 
3)  is  going     4)  rained 

59. I  _________  watch  TV;  I  _________ a  letter  to  a  friend  yesterday. 
1)  hadn’t  wrote    2)  didn’t  had  written 
3)  hadn’t,  had  written   4)  didn’t,  wrote 

60. I  _________  300  bath,  but  I  _________ spend  it  all  yesterday. 
1)  was  ;  do    2)  do  ;  do 
3)  had  ;  didn’t    4)  have    ;  do 
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61. _________ you  _________ your  own  car  to  Ham-Hin  next  Wednesday. 
1)  Have  ;  been  driving   2)  Would  ;  be  driving 
3)  Will  ;  drive    4)  Do  ;  drive 

62. This  machine  _________  For  three  hours  when  it  broke  down. 
1)  would  be  run    2)  ran 
3)   is  run     4)  has  been  running 

 
Keys  of  Tense 

58. ตอบ  1 Present  Continuous  Tense  (S  +  is, am,  are  +  V.  ing)  
แสดงเหตุกำรณ์ท่ีก ำลงักระท ำอยูใ่นขณะท่ีพดู  หรือจำกค ำบอกเวลำ  now  นัง่เอง 

59. ตอบ  4 Past  Simple  (S + v.2)  เพื่อบอกเล่ำเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต  จำกค ำบอกเวลำ   
yesterday  (เม่ือวำน)  ใช ้ v.2  คู่  v.2 =  didn’t  ;  wrote   

60. ตอบ  3 Past  Simple    ใชเ้พื่อบอกเล่ำเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต  มีรูปประโยค  ดงัน้ี 
 

 
 
หมายเหตุ :  adv.  ท่ีมกัจะอยูใ่นประโยค  Past  Simple  กอ็ยำ่งเช่น  (week,  

    month, year ) 
   :  บำงคร้ังอำจจะมีอนุประโยคบอกเวลำก ำกบัอยู ่

61. ตอบ  3 Future  Simple  ใชก้บัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในอนำคต  ซ่ึงมกัมีค ำต่อไปน้ีในประโยค  
เช่น  

later,  tomorrow,  next  ฯลฯ 
 
 
 
 

62. ตอบ  4  Present  Perfect  Continuous  ใชย้  ้ำวำ่เหตุกำรณ์หน่ึงแมจ้ะเกิดข้ึนในอดีตและส้ินสุด
ไป 

แลว้  แต่เหตุกำรณ์นั้นไดเ้กิดต่อต่อกนัตลอดเวลำมีรูปประโยคดงัน้ี 
 
 

 s.   +  v. 2 
 

           will 
s.   +               shall  +  v.1  (ไมผ่นั)   
 be  going  to 

        s.   +  have  /  has   +  been   +  v. ing 
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Test  on  Auxiliary 
 

63. My  parents _________ come  home  at  6:00  p.m. 
1)  is  able  to    2)  ought 
3)  may     4)  has 

64. A   :   Why  do  you  seem  happy? 
B   :   Because  I _________ study  here  anymore. 
1)  don’t  to  have    2)  not  have  to 
3)  have  not  to    4)  don’t  have  to 

65. To  whom  does  this  purse _________ ? 
1)  will  belong    2)  has  belonged 
3)  beiong     4)  belonged 

66. _________  I  _________  to  help  you  ? 
1)  Am,  able    2)  Can,  able 
3)  Can,  blank    4)  Blank,  able   

67. This  evening  John _________, but  I’m  not  sure. 
1)  will  come    2)  might  come 
3)  has  come    4)  comes 

 
Keys  of  Auxiliary 

 
63. ตอบ  3  

 
  

 
64.  ตอบ  4 กำรท ำกริยำช่วย  have  to  เป็นประโยคปฏิเสธจะตอ้งใช ้ v.  to  do  เขำ้มำช่วยเสมอ   

และ  have  จะตอ้งอยูใ่นรูปของ  v.1  
  do  not  have  to 
  does  not  have  to        ปัจจุบนั 
  did  not  have  to   -  อดีต 

65.  ตอบ  3 เม่ือใช ้ v.  to  do    มำช่วยในประโยคค ำถำมคือ  does  แลว้ตอ้งตำมดว้ยกริยำช่องท่ี  1  

Ought  to  +  v.1  (ไมผ่นั)     ควรจะ 

Has  /  have  to  +  v.1  (ไมผ่นั)    ต้อง 

Is  /  am  /  are  able  to  +  v.1  (ไมผ่นั)   สามารถ 

May  +   v.1  (ไมผ่นั)     อาจจะ 
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เสมอกคื็อ  belong  นัน่คือ  does  +  v.1 
66.  ตอบ  1 กริยำช่วย  can  และ  be  able  เม่ือท ำเป็นประโยคค ำถำมจะยก  can  ไวห้นำ้ประโยค   

เป็น  can  I  help  you?  สังเกต  can  ตอ้งไม่มี  to  ตำม can  +  v.1  แต่โจทยมี์  to  คำ
อยู ่  

ฉะนั้นตอ้งใช ้be  able  to แลว้ผนั be  เป็น am สอดคลอ้งประธำน I  เป็น Am  I able to  
help you?   

67. ตอบ  2 กริยำช่วย  may  หรือ  might  ใชแ้สดงถึงควำมเป็นไปได ้ เช่น  He  may  come   
(เขำอำจจะมำ)   เหมือนขอ้น้ีวำ่  จอห์นอำจจะมำแต่ผมไม่แน่ใจแสดงควำมไม่แน่นอน
ใช ้ may  หรือ  might 

 
Test  on  If  -  Clause 

 
68. If  I  had  a  hat,  I  _________ lend  it  to  you. 

1)  will     2)  were 
3)  will  be     4)  would 

69. If  it  _________ rain,  I  would  postpone  my  trip  t  London. 
1)  was  to     2)  is  to 
3)  had  to     4)  were  to 

70. If  she  _________hard,  she  _________ good  grades. 
1)  work,  get    2)  works,  will get 
3)  worked,  got    4)  works,  get 

71. If  I  had  enough  money,  I  _________to  study  abroad.     
1)  go     2)  went 
3)  will  go     4)  would  go 

72. Unless  you  _________ this  contract,  the  company  _________  you. 
1)  sign  ;  would  hired   2)  signed  ;  would  have  hired 
3)  sign  ;  will  not  hire   4)  would signed  ;    hired 
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Keys of  If  -  Clause 
68. ตอบ  4 สรุปกำรใช ้ v.  ในประโยคเง่ือนไข  (If-Clause)  

 ประโยคหลกั ประโยคยอ่ย 
เป็นไปไดใ้นปัจจุบนั s.  v.1  (ผนัตำม  s.) If s . + v.1  (ผนัตำม  s.) 
เป็นไปไดใ้นอนำคต s. + will/be  going  to + v.1  (ไม่ผนั) If s . + v.1  (ผนัตำม  s.) 
เป็นไปไม่ไดใ้นปัจจุบนั                 v.  ช่วย  เช่น 

                could 
  s.  +        would 
                should 
                might 

If s . + v.2 were   
*  ถำ้  v.2  เป็น  v.  to  be  ใหใ้ช ้ 
were  กบั ประธำนทกตวั 

 
เป็นไปไม่ไดใ้นอดีต                 v.  ช่วย  เช่น 

                could 
  s.  +        would 
                should 
                might 

 
 
If s . + had  +  v.3   
 

 *ไม่วำ่ if  จะอยูห่นำ้หรือกลำงประโยค  ประโยคหลงัท่ีอยูติ่ด  if  จะเป็นประโยคยอ่ยเสมอ 
69. ตอบ  4 ดูกำรใช ้ If  4  สูตร  ในขอ้  1 

  
 
                were  to            would  postpone 
หมายเหตุ  ไดอ้ธิบำยแลว้อยำ่ลืมกลุ่มสมมุติ  ใช ้ were  ตลอด 

70. ตอบ  2   
71. ตอบ  4   
72. ตอบ  3 ค าอธิบายเพิม่เติม:    unless  =  if  ….. not 

 Unless you  sign  this  contract,  …. 
=  If  you  don’t  sign  this  contract,  ….. 

 
 
 
 

+  v.1(ไมผ่นั) 

+  have + v.3 

    3  IfS.   +   v.2,       S would  v.1  
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Test on  Subjunctive 
73. The  parents  wished  their  children _________ at  home. 

1)  has  been  stayed    2)  had  been  stayed 
3)  has  stayed    4)  had  stayed 

74. It  is  about  time  you  _________  of  you  self. 
1)  think     2)  thought 
3)  thinking     4)  had  thought 

75. It  was  necessary  that  all  of  the  new  students _________ orientation. 
1)  are  attending    2)  attend 
3)  are  attended    4)  attended 

76. The  little  boy  sings  as  if  he  _________  an  experienced  singer. 
1)  is     2)  were 
3)  was     4)  be 

77. God  _________  our  family. 
1)  save     2)  saves  
3)  is  saving    4)  is  to  save  

 
Keys  of  Subjunctive 

73. ตอบ  4 สรุปกำรใช ้ v.  ในประโยคท่ีมี  wish  (ปรำรถนำ)  
เป็นไปไม่ไดใ้นปัจจุบนั  :  s.  +  wish  +  (that)  + s.  +  v.2  หรือ  were 
เป็นไปไม่ไดใ้นอดีต  :  s.  +  wish (ed)  +  (that)  + s. had +  v.3   
เป็นไปไม่ไดใ้นอนำคต  :  s.  +  wish  +  (that)  + s.  + would  + v.1  (ไม่ผนั) 

74. ตอบ  2 กำรใชว้ลีต่อไปน้ี  ประโยคยอ่ยจะเป็น  S  +  v.2  
If  only  …  (ถำ้) 
It’s time  … 
It’s about time  …          (ถำ้เวลำแลว้ท่ี) 
It’s  high  time  …      s. +  v.2  
He’d  rather  …  (เขำอยำกจะ) 
I  think  it  would  be  a  good  idea  if  …  (คิดวำ่เป็นส่ิงท่ีดีถำ้...) 
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75. ตอบ  2 กลุ่มค ำยกเวน้  ตอบกริยำในรูป  infinitive  ไม่มี  to  ในท่ีน้ีกคื็อ  กริยำช่องท่ี  1  ไม่ผนั เช่น  
It is necessary that  s.  +  v.1  ไม่ผนั* 
  was important 
   essential 
  It  was  necessary  that     ตอบ  attend 

76. ตอบ  2 กำรใช ้ as  if  หรือ  as  though  ดงัน้ี  
1.  S  v.1  as  if  S  +  v.2* 
2.  S  v.2  as  if  S  +  had  v.3 
ตรงกบัสูตร  1  ตอบ  v.2  แต่ตอ้งเป็น  were 

77. ตอบ  1 God  /  Long  +  กริยำช่องท่ี  1  ไม่ผนั*  
 
            ตอบ  save 
 

Test  on  Adjective 
78. The  conclusion  statements  of  this  report  are  partially  _________. 

1)  the  truest    2)  more  true 
3)  truer     4)  true 

79. Doesn’t  the  girl  look  _________  when  a  dark  shadow  appears  ? 
1)  fright     2)  frighten 
3)  frighteningly    4)  frightening 

80. _________ happens  in  my  life  lately. 
1)  Nothing  wonderful   2)  Nothing  wonder 
3)  Wonderful  nothing   4)  Wonder  nothing 

81. I’ll  be  back  home  _________  than  I  was  last  night. 
1)  lately     2)  latest 
3)  late     4) later 

82. The  _________  is  on  the  third  floor  of  that  _________  building. 
1)  book-store  :  sevenstory   2)  storebook  :  storyseven  
3)  book-store  :  story-seven   4)  storebook  :  seven-story 
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Keys  of  Adjective 
78. ตอบ  4 ขอ้เลือก  true  (ถูกตอ้ง)  เป็นคุณศพัทท่ี์มีควำมหมำยสมบูรณ์ในตวัเองไม่ตอ้งเปรียบเทียบ    

ไม่ตอ้งเปรียบเทียบ  ไม่ตอ้งใส่  -er   -est  หรือ  more  most  อีก  ยงัมีอีกหลำยตวั  เช่น 
perfect  (สมบูรณ์แบบ)   true  (ถูกตอ้ง) 
mortal  (ตำย)    square  (ส่ีเหล่ียม) 
immortal  (อมตะ)   circular  (วงกลม) 

79. ตอบ  4 กริยำในรูปของ  v.ing  ท ำหนำ้ท่ีเป็นค ำคุณศพัทบ์อกถึงลกัษณะของนำมตำมควำมคิดของ  
คนใดคนหน่ึง  เช่น  annoying  (น่ำร ำคำญ),  boring  (น่ำเบ่ือ),  exciting  (น่ำ
สนุกสนำน),  frightening  (น่ำกลวั)  ซ่ึงตำมหลงั  Linking  Verb  ตอ้งตอบ  adj. 
 
     ไม่ใส่  -ly  เป็นคุณศพัท ์ = frightening 
 
  ไดแ้ก่  look,  feel,  seem,  appear,  remain,  smell,  taste 

80. ตอบ  1 คุณศพัทต์ำมหลงัค ำต่อไปน้ี  
someone,  something,  anyone,  anything 
no  one,  nothing,  everyone,  everything 
เช่น  something  wrong,  someone  special,  nothing  wonderful 

81. ตอบ  4 than  ใชข้ั้นกวำ่จำก  late  เป็น  later 
 
 
    Lather    than 

* หนำ้  than  ใชข้ั้นกวำ่เสมอ  ออกทุกเทอม 
82. ตอบ  4 นำมประสมไม่ตอ้งมี  -  -คัน่ตรงกลำง  bookstore  =  ร้ำนขำยหนงัสือและตึกสูง  7  ชั้น   

ตวัเลขคัน่เป็นเอกพจนแ์ละมี – คัน่  เช่น  seven  -  story  building  (ตึก  7  ชั้น),  a  five  
-  minute  walk  (กำรเดิน  5  นำที)  twelve  -  page  report  (รำยงำน  12  หนำ้) 

 
Test  on  Adverb 

83. Could  you  speak  _________,  please? 
1)  a  little  more  slowly   2)  slowly more  a  little   
3)  more  a  little  slowly   4)  slowly  little  more  

84. Bob  spoke  so _________  that  everyone  fell  asleep. 

S  +  VLK  +  adj 

+  adj. 

คณุศพัท์ขัน้กวา่  +  than 
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1)  boring     2)  boringly 
3)  bored     4)  much  bored 

85. The  snake  is  moving  _________. 

1)  now  on  the  floor  slow   2)  slow  on  the  floor  now   

3)  slowly  on  the  floor  now  4)  now  slow on  the  floor    

86. A  :  How  does  Jack  speak  Thai? 

B  :  _________. 

1)  rather     2)  almost 

3)  extremely    4)  fluently 

87. John  is  always  criticized  by  his  boos  for  his  coming  _________. 

1)  late     2)  lately 

3)  lateness     4)  1+2  are  coorrect 

88. A  :  How  often  do  you  go  to  the  EN  102  class? 

B  :  _________. 

1)  lately     2)  soon 

3)  now     4)  sometimes 

89. Which  is  correct? 

1)  Sunee  and  I  will  go  tomorrow  canoeing.      

2)  Sunee  and  I  will  tomorrow  go  canoeing. 

3)  Sunee  and  tomorrow  I  will  go  canoeing.      

4)  tomorrow  Sunee  and  I  will  go  canoeing. 

 
Keys  of  Adverb 

83. ตอบ  1 เติม  “more”  ขำ้งหนำ้ค ำกริยำวิเศษณ์  (adv.)  ท่ีลงทำ้ยดว้ย  “-ly”  ส ำหรับกำร 
เปรียบเทียบขั้นกวำ่  เช่น  slowly              more  slowly   สำมำรถเติมค ำต่อไปน้ี 
หนำ้กำรเปรียบเทียบกริยำวิเศษณ์ในขั้นกวำ่ได ้ ไดแ้ก่  a  little,  a  bit,  much,  a  lot,   
far,  even 

84.  ตอบ  2 ค ำกริยำวิเศษณ์  (adv.)  คือ  ค  ำท่ีท ำหนำ้ท่ีขยำยค ำกริยำ  ค ำคุณศพัท ์ และค ำกริยำ 

127
แนวข้อสอบ >>> (ภาค ก. ท้องถิ่น  / กทม. / ก.พ.  / ครู  / อื่นๆ) >>> 160

(ประพันธ์ เวารัมย์) เว็บไซต์ >>> http://valrom.igetweb.com  /// เฟซบุ๊ก >>>  https://www.facebook.com/groups/1539791162903094



คู่มือเตรียมสอบ                                                                                                        

 

http://www.testthai1.com      จ  ำหน่ำย E-BOOK แนวขอ้สอบรับรำชกำร  รัฐวสิำหกิจ ทุกหน่วยงำน 

วิเศษณ์ ดว้ยกนัเอง  โดยส่วนใหญ่แลว้มกัจะเกิดจำกกำรเติม  “-ly”  ทำ้ยค ำคุณศพัท ์ 
เช่น   

boringly,  extremely,  really,  thoughtfully,    
  v.        adv.     adv. 
*Bob  spoke  so  boringly  that  everyone  fell  asleep. 

 
85. ตอบ  3 S  +  กริยำ  adv.   ท่ำทำง      adv.   สถำนท่ี   adv.     เวลำ 

 

   moving       slowly      on  the  floor                    now 
      (อยำ่งชำ้ ๆ)          (บนพื้น)                (ในขณะน้ี) 
 

86. ตอบ  4 หนำ้ท่ีของค ำวเิศษณ์   (adverb)  จะขยำยกริยำประโยคค ำถำมท่ีข้ึนตน้  How   

ตอบ  adv.  ขยำยกริยำ  speak  กคื็อ  fluently  เป็น  adv.  ส่วนขอ้  1, 2, 3  เป็น  adv.  ท่ีใช้

ขยาย  adj.   และ   adv. 

87. ตอบ  1 ค ำกริยำวเิศษณ์  (adv.)  ต่อไปน้ีมีรูปเหมือนค ำคุณศพัท ์ (adj.) 

 

 

 

88. ตอบ  4 adv.  บอกควำมถ่ีของเวลำ  (Adverb  of  Frequency)  

 

 

 

 
 

89. ตอบ  4 adv.  ท่ีบอกเวลำท่ีกริยำเกิดข้ึน  (Adverb  of  Time)  ต  ำแหน่งจะอยูห่นำ้หรือหลงั 
ประโยคกไ็ด ้

 
 

close      early        late        long          high near    direct      straight 
wrong      deep        for        last           loud ill    quick       slow 
tight      very        fast        low            first wide     fair        fine  right 

always  (เสมอ)  hardly  (เกือบจะไม่)      usually  (โดยปกติ)  
often  (บอ่ย)  seldom  (นานๆ ครัง้)      normally  (อยา่งปกติ) 
frequently  (เสมอๆ) rarely  (นานๆ ครัง้)      never  (ไมเ่คย) 
sometimes  (บางครัง้) scarcely  (แทบจะไม)่      now  and  then  (บางครัง้บางคราว) 
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Test  on  Article 
 

90. Don’t  put  your  books  on  _________  ground.  It  is  dirty. 
1)  a     2)  the 
3)  blank     4)  an 

91. Two  places  that  I  want  to  visit  are  _________  Tower  of  London  and  _________  Great  
Wall  of  China. 
1)  the  ;  the    2)  blank  ;  blank 
3)  a  ;  a     4)  a  ;  the 

92. Somsri  arrived  at  _________  Bangkok  International  Airport  I  took  her  to  _________  

lunch. 

1)  a,  a     2)  the,  a 

3)  blank,  blank    4)  the,  the 

93. Generally  speaking,  _________  more  expensive  the  stereo, _________  better  it  is. 

1)  a,  a     2)  the,  the 

3)  the,  blank    4)  blank,  blank 

94. _________  atmosphere  in  _________  courtroom  was  tense. 

1)  An,  a     2)  The,  a 

3)  The,  the    4)  An,  the  

Keys  of  Article 
90. ตอบ  2 ใช ้ “the”  กบักลุ่มค ำนำมต่อไปน้ี  

the  sea  the  countryside  the  country 
the  sky  the  ground  the  environment 

91. ตอบ  1 ใช ้ “the”  กบัช่ืออำคำรสถำนท่ีท่ีมี  of  อยูใ่นช่ือ  
-   the  Bank  of  England  -  the  House  of  Parliament 
-  the  Tower  of  London  -  the  Great  Wall  of  China 

92. ตอบ  3 ไม่ใช ้ article  หนำ้ม้ืออำหำร  และช่ือสนำมบิน 

93. ตอบ  2 ใช ้ the  น ำหนำ้คุณศพัทข์ั้นกวำ่ท่ีขนำน  2  ตอน  The  more….,  the  better  

94. ตอบ  3 ใช ้ the  แสดงกำรช้ีเฉพำะเจำะจงถึงเหตุกำรณ์วำ่บรรยำกำศในศำลตึงเครียดใช ้ the  ท ำสองช่อง 
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VOCABUARY 
Choose  the  synonyms  of  the  underlined  words. 

95. Work  will  commence  within  the  next  few  days. 
(1)  end  (2)  stop   (3)  finish  (4)  start 
ถาม งำนจะ  เร่ิมตน้  ภำยใน  2-3  วนัขำ้งหนำ้ 
ตอบ  4 (เร่ิมตน้)  1.  ส้ินสุด       2.  หยดุ       3.  เสร็จส้ิน 

96. The  original  copy  was  full  of  mistakes. 
(1)  choices  (2)  surprises  (3)  correction  (4)  errors 
ถาม ส ำเนำตน้ฉบบัเตม็ไปดว้ยขอ้ผดิพลำด 
ตอบ  4 (ขอ้ผดิพลำด)  1.  ตวัเลือก       2.  ควำมประหลำดใจ      3.  ควำมถูกตอ้ง 

97. To  scan  is  to  look  briefly. 
(1)  slowly  (2)  carefully  (3)  shortly  (4)  long 
ถาม กำรอ่ำนคร่ำวๆ  คือ  กำรดู  อยำ่งรวบรัด 
ตอบ  3 (อยำ่งรวบรัด)  1.  อยำ่งชำ้ๆ       2.  อยำ่งระมดัระวงั       4.  ยำว, นำน 

98. The  rain  brought  a  cold  wind. 
(1)  warm  (2)  hot   (3) boiling  (4)  cool 
ถาม ฝนตกไดน้ ำเอำลมหนำวมำดว้ย 
ตอบ  4 (เยน็)  1.  อบอุ่น       2.  ร้อน       3.  เดือด 

99. I  think  it  is  made  of  real  leather. 
(1)  true  (2)  false  (3)  genuine  (4)  fake 
ถาม ฉนัคิดวำ่มนัท ำมำจำกหนงัแท ้
ตอบ  3 (แท)้  1.  ถูกตอ้ง       2.  ผดิ       4.  ปลอม 

100. What  will  be  the  main  topic? 
(1)  novel  (2)  attraction  (3)  tradition  (4)  subject 
ถาม หวัใจหลกัจะเป็นเร่ืองอะไร 
ตอบ  4 (หวัขอ้,  เร่ือง)  1.  นวนิยำย       2.  กำรดึงดูดควำมสนใจ       3.  ธรรมเนียม 
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แนวข้อสอบภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ 
 
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ภาค ก เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านทักษะการพูด (บทสนทนา), การ                             
เขียน (การใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์) ,  การอ่าน (อ่านจดหมายและบทความต่างๆ ) โดยสิ่ ง เหล่านี้                                            
ล้วนเป็นพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
 
Instruction    : Select most appropriate choice for each item. (1-5) 
ค าแนะน า     : เลือกข้อทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในแต่ละข้อ (1-5)    
 
Interviewer  : Good morning, how are you doing today? 
Suda : (1). 
Interviewer     : Please (2) yourself. 
Suda : Ok. My mane is SudaRattanaboon. I’m 27 years old. I come from Chiang Mai. 
 I (3) from ABC university with  a Master’s degree in Accounting. 
Interviewer    : And (4)? 
Suda : I worked for 2 years at TTC Company as an accountant. 
Interviewer     : Ok. I’m glad to interview you today. If you pass the interview, (5). 
Suda : Thank you very much. Good bye. 
 
1.  a.   I’m talking with you 
 b.   My name is Suda 
 c.   Today is very hot 
 d.   I’m fine, thank you 
ตอบ d.   I’m fine, thank you = ฉันสบายดี ขอบคุณ 
เพราะ Interviewer (=ผูสัมภาษณแ) ถามวา how are you doing today? = วันนี้เป็นยังไงบาง ซึ่งเป็นการถามสาร
ทุกขแสุขดิบ 
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2.  a.  say 
 b.   introduce 
 c.   suggest 
 d.   tell 
ตอบ b.   introduce = แนะนํา โดยดูจากที่ interviewer (=ผูสัมภาษณแ) พูดวา  Please introduce yourself = 
ชวยแนะนําตัวเองหนอยคะ 
 
3.  a.   studied 
 b.  finished 
 c.   graduated 
 d.   completed 
ตอบ c.  graduated = เรียนจบ โดยดูจากที่สุดาพูดวา …. from ABC university… 
 
4.  a.  What about you 
 b.  Where isyou office 
 c.   How is your work 
 d.   How about your work experience 
ตอบ d.   How about your work experience = แลวประสบการณแการทํางานของคุณละ ดูจากที่สุดาตอบ                         
วา  I  worked for 2 years at TTC company as and accountant.  = ฉันทํางานที่บริษัท TTC มา 2 ปี ใน                          
ตําแหนงนักบัญช ี
 
5.  a.  I’m going to see you soon 
 b.  I will contact you as soon as possible 
 c.   I will remember you 
 d.   I will keep your document 
ตอบ b.  I will contact you as soon as possible = ฉันจะติดตอคุณใหเร็วที่สุดเทาที่เป็นไปได โดยจะเขากับที่  
Interviewer (=ผูสัมภาษณแ) พูดวา If you pass the interview, = ถาคุณผานการสัมภาษณแ... 
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Instruction : select the most appropriate choice for each item. (6-10) 
ค าแนะน า : เลือกข้อทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในแต่ละข้อ (6-10) 
 
Mike     : Hi, Dan. I heard you’re (6)  a new job. 
Dan : Yeah. I just had an interview yesterday. 
Mike    : Oh. How did it go? 
Dan : I think I did well. They said  they would (7)by this Friday. 
Mike : This Friday? It looks like they want to (8) the person as quickly 
 As possible. 
Dan  : Yeah! (8) . 
Mike : (10) of getting that job? 
Dan     : I believe I have a very good chance. The director seems to like me. 
Mike : Well, good luck, then. 
Dan  : Thanks. I hope it helps. 
 
6.  a.   look out 
 b.   looked for 
 c.   look after 
 d.   look at 
ตอบb.  looked for = มองหา ดูจาก a new job = งานใหม 
 
7.  a.   keep in touch  b.   keep in mind 
 c.   have a conference  d.   make a decision 
ตอบd.   make a decision = ตัดสินใจ โดยดูจากที่แดนพูดวา  I just had an interview yesterday. = ฉันเพิ่งได
สัมภาษณแเมื่อวานนี้ ละ I think I did well. = ฉันทําไดดี 
They said they would make a decision = ตัดสินใจ by this Friday. = พวกเขาบอกวานาจะตัดสินใจภายในวัน
ศุกรแนี้ 
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8.  a.   hire 
 b.   rent 
 c.   purchase 
 d.   keep 
ตอบa.  hire = จาง โดยเรืองนี้พูดถึงการไปสัมภาษณแงานมา และคําตามมาคอ the person = บุคคล                                      
hire the person = จางบุคคล จึงเหมาะสมที่สุด 
 
9.  a.   I will do it 
 b.   I think so 
 c.   I don’t know 
 d.   I’m not sure 
ตอบb.  I think so = ฉันก็คิดแบบนั้นเชนกัน โดยดูจากคําอุทาน Yeah! ที่หมายถึงวาเห็นดวยกับสิ่งที่อีกคนพูด 
 
10.  a.   What are your chances 
 b.   What do you think 
 c.   How do you feel 
 d.   Why do you want 
ตอบa.  What are your chances = โอกาสของคุณ โดยดูจากขอความที่ตามมา of getting that job? = ในการได
งานนั้นละ 
 
Instruction : select the most appropriate choice for each item. (11-15) 
ค าแนะน า : เลือกข้อทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในแต่ละข้อ (11-15) 
 
Daniel  : James, you look so (11).  (12)? 
James   :Well, I want to get into that class, but I just found out that there are so many 
 People on the waiting list.  I guess chances are probably (13). 
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Daniel  : I wouldn’t say that! Many people might drop the class and then there will be  
 Some openings. You never know. 
James   : I hope so. 
Daniel  : Come on, (14).  Don’t worry so much (15). 
 
11.  a.   delighted 
 b.   pleased 
 c.   worried 
 d.   excited 
ตอบc.   worried = วิตกกังวล โดยดูจากที่แดเนียลพูดตอนทายวา Don’t worry so much. = อยากังวล                                     
ไปเลย แสดงวาเจมสแจึงนาจะรูสึกวิตกกังวลอยู 
 
12.  a.   What happened 
 b.   Who know 
 c.   How’s it going 
 d.   What’s new 
ตอบa.  What happened  =เกิดอะไรขึ้น (ใชคําพูดเมื่อเกิดสถานการณแที่ไมดี) โดยจะสอดคลองกับ worried = วิตก
กังวล 
 
13.  a.   great 
 b.   slim 
 c.   common 
 d.   terrible 
ตอบb.   slim  =นอย โดยดูจากที่เจมสแพูดวา  I want to get into that class, = ฉันตองการอยูในชั้นเรียนนั้น but 
just found out that there are so many people  on the waiting  list = แตฉันเพิ่งพบวามีหลายคนที่มีรายชื่อ
รออยู I guess chances are probably…= ฉันเดาวาโอกาสนาจะ slim = นอย 
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14.  a.   let’s go 
 b.   calm down 
 c.   cheer up 
 d.   no way 
ตอบc.   cheer up  = ราเริงหนอยสิ ใชพูดปลอบใจ โดยดูจากคําพูดตอมาวา Don’t worry so much = อยากังวล
ไปเลย 
 
15.  a.   You will be better soon 
 b.   That’s the way 
 c.   What happened 
 d.   Everything will work out just fine 
ตอบd.   Everything will work out just fine = ทุกอยางจะเป็นไปไดดวยดี เป็นการพูดใหกําลังใจ 
 
Instruction : select the most appropriate choice for each item. (16-20)  
ค าแนะน า : เลือกข้อทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในแต่ละข้อ (16-20) 
 
A : Did you know that John (16)? 
B : (17)? When? 
A : Last  month. 
B : That’s too bad. He had (18) that business for 15 years. I wonder  
 What happened. 
A : I don’t know, but life must be pretty (19) for his family now. 
B : Well, I think he has some other (20). Maybe things are not as 
 Bad as they are. 
A : I hope so. 
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16.  a.   went out of business 
 b.   just got a new job 
 c.   had a new position   
 d.   had a bonus 
ตอบa.   went out of business = เลิกกิจการ ดูจากที่ B ตอบมาวา That’s too bad. = มันแยจัง แสดง                                      
วา John ตองมีเหตุการณแที่ไมดีเกิดขึ้น 
 
17.  a.   Really     b.   Of course 
 c.   Come on     d.   Why not 
ตอบa.   Really = จริงหรอ แสดงถึงความประหลาดใจ 
 
18.  a.   owed     b.   engaged 
 c.   got      d.   owned 
ตอบd.   owned = เป็นเจาของโดยสอดคลองกับ business = ธุรกิจ 
 
19.  a.   tough     b.   smooth 
 c.   smart     d.   excellent 
ตอบa.   tough = ยาก, ลําบาก โดยดูจากขอความขางหนาที่พูกวา life must be pretty…. = ชีวิตคอนขางจะ 
tough = ยาก, ลําบาก ซึ่งเขากับในสถานการณแนี้ที่จอหแนเลิกกิจการ (มีความหมายในเชิงลบ) 
 
20.  a.   debts     b.   offices 
 c.   investments     d.   positions 
ตอบc.   investments = การลงทุน โดยสอดคลองกับที่เขาพูดกอนหนาวา  I think he has some other… = ฉันคิด
วาเขามีการลงทุนอื่นๆ ซึ่งจอหแนมีธุรกิจเป็นของเขาเอง ดังนั้น คําวา investments = การลงทุน จึงเหมาะสมกับ
ขอความนี้มากที่สุด 
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Instruction   :  Fill in the blank. (21-40) 
ค าแนะน า    :  จงเติมค าลงในช่องวา่ง (21-40) 
 
21. Make sure you read all the ________carefully before setting up the device. 

a. instructions 
b. orders 
c.replies 
d. responses 

ตอบ a. instructions = คําแนะนํา 
โจทยแแปลวา ทําใหมั่นใจวาคุณอาน คําแนะนํา ทั้งหมดอยางละเอียดกอนที่จะต้ังคาอุปกรณแ 
 
22. I don’t expect him to change his mind because I know he is very _________. 

a. alert 
b. active 
c. obstinate 
d. obedient 

ตอบ c. obstinate = ดื้อรั้น 
โจทยแแปลวา ฉันไมคาดหวังใหเขาเปลี่ยนใจเพราะฉันรูวาเขา ดื้อรั้น มาก ๆ 
 
23. We apologies to all our __________for the changes in our T.V. programmers this evening 

a. viewer 
b. observers 
c. specters 
d. congregation 

ตอบ a. viewer = ผูชม 
โจทยแแปลวา เราขอโทษ ผูชม ทุกคนสําหรบัการเปลี่ยนแปลงรายการโทรทัศนแของเราเมื่อเย็นนี้ 
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24. It was essential to __________all the initial problems before any progress was made. 
a. overcome 
b. overwhelm 
c. overtake 
d. overlook 

ตอบ a. overcome =  เอาชนะ 
โจทยแแปลวา มันจําเป็นที่จะ เอาชนะ ปัญหาเบื้องตนกอนที่ความกาวหนาใด ๆ ก็ตามจะเกิดขึ้น 
 
25. The bank decided to __________them the money as they were reliable clients 

a. let                      b. lend 
c. borrow              d. lease 

ตอบ  b. lend = ใหยืม 
โจทยแแปลวา ธนาคารตัดสินใจที่จะ ใหยืม เงินแกพวกเขาเพราะวาพวกเขาเป็นลูกคาที่ไวใจได 
 
26. The ___________can be transferred fromon bank account to another in a few days.  

a. resources                b. changes 
c. loans                      d. funds 

ตอบ c. loans = เงินกู 
โจทยแแปลวา เงินกูสามารถถูกโอนไดจากบัญชีธนาคารไปที่อีกที่ในไมกี่วนั 
 
27.    We had to __________for a loan when we set up the company. 

a. demand 
b. request 
c. apply 
d. discuss 

ตอบ c. app;y (+for) = สมัคร 
โจทยแแปลวา พวกเราตอง สมัคร ของเงินกูเมื่อพวกเราต้ังบริษัท 
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28. Unless the trend improves, we will face a huge _________. 
a. loss 
b. risk 
c. bonus 
d. deal 

ตอบ a. loss = การขาดทุน 
โจทยแแปลวา ถาแนวโนมไมปรับปรุงขึ้น เราจะเผชิญกับ การขาดทุน อยางมาก 
 
29. Mrs. Smith always tells her daughter not to marry a/an _________man, who lies and cheats 

a. diligent 
b. dishonest 
c. intelligent 
d. attractive 

ตอบ b. dishonest =  ไมซื่อสัตยแ 
โจทยแแปลวา คุณสมิธบอกลกูสาวของเธอเสมอวาไมใหแตงงานกับผูชายที่ ไมซื่อสัตยแ คนที่โกหกและโกง 
 
30. The police are confident of catching the thief after several people gave them an accurate 
__________. 

a. description 
b. sketch 
c. plan 
d. personality 

ตอบ b. sketch =ภาพสเก็ตชแ 
โจทยแแปลวา ตํารวจมั่นใจที่จะจับโจรหลังจากหลายคนให ภาพสเก็ตชแ ที่ถูกตอง 
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31. In the department store, remember to take the __________because I might have to change the 
dress if it is too small. 

a. ticket 
b. bill 
c. invoice 
d. receipt 

ตอบ d. receipt = ใบเสร็จ 
โจทยแแปลวา ในหาง จําไววาตองเอา ใบเสร็จ เพราะวาฉันอาจจะตองเปลี่ยนกระโปรงถามันเล็กเกินไป 
 
32. I don’t really want to have a _______job as I would like to have my morning free to be able to 
study. 

a. permanent 
b. full-time 
c. part-time 
d. temporary 

ตอบ b. full-time= เต็มเวลา 
โจทยแแปลวา ฉันไมไดตองการที่จะมีงาน เต็มเวลา เพราะวาฉันอยากมีเวลาชวงเชาที่สามารถไปเรียนได 
 
33.    You can be as rich as a millionaire but I still think your _______is the most important thing in 
the world. 

a. health 
b. healthy 
c. well 
d. illness 

ตอบ a. health =  สุขภาพ 
โจทยแแปลวา ฉันสามารถรวยเทาเศรษฐีได แตฉันคิดวา สุขภาพ ของคุณเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลก 
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34. If we hurry, we can still ___________the 8.00 bus. Run! 
a. catch         b. seize 
c. grab        d. have 

ตอบ  a. catch= มาทัน 
โจทยแแปลวา ถาเรารีบ เราก็สามารถ มาทนั รถไฟรอบ 8 โมงได วิ่ง! 
 
35. The sad child tried to ___________her feelings by smiling. 

a. discover          b. expose 
c. hide      d. resist 

ตอบ c. hide = ซอน 
โจทยแแปลวา เด็กที่เศราพยายามที่จะ ซอน ความรูสึกของเธอโดยการยิ้ม 
 
36. ____________knowledge of his job caused him many problems at work. 

a. Insufficient            b. Incorrect 
c. Inappropriate           d. Too much 

ตอบ a. Insufficient =ไมเพียงพอ 
โจทยแแปลวา ความรูที่ ไมเพยีงพอ ของงานของเขาทําใหเขามีปัญหาที่ทํางาน 
 
37. ____________spending may result in poverty 

a. Thrifty 
b. Exclusive 
c. Careful 
d. Extravagant 

ตอบ  d. Extravagant = ฟุุมเฟือย 
โจทยแแปลวา การใชเงินที่ ฟุุมเฟือย อาจสงผลใหเกิดความยากจน 
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38. A gesture in one country often _________a different message in another country. 
a. means 
b. says 
c. shows 
d. argues 

ตอบ c. shows = แสดงใหเห็น 
โจทยแแปลวา การแสดงทาทางในประเทศหนึ่ง แสดงใหเหน็ ถึงความหมายที่แตกตางกันในอีกประเทศหนึ่ง 
 
39.    My sister _________such rude behavior that no one wants to be her friend. 

a. displays 
b. announces 
c. becomes 
d. wants 

ตอบ a. displays = แสดง 
โจทยแแปลวา นองสาวของฉัน แสดง พฤตกิรรมที่หยาบคายจึงไมมีใครตองการเป็นเพ่ือนกับเธอ 
 
40.    Children play loudly in the field, whereas adults are _________in their silent room. 

a. quite 
b. active 
c. patient 
d. quiet 

ตอบ  d. quiet = เงียบ 
โจทยแแปลวา เด็ก ๆ เลนเสียงดังอยูในสนามขณะที่พวกผูใหญ เงียบ ๆ อยูในหอง 
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Instruction    : Choose the correct answer. (41-60) 
ค าแนะน า     : จงเลือกค าตอบที่ถูกต้อง (41-60) 
 
41. The baby bird was _________by its mother 

a. abandoned 
b. abandons 
c. abandon 
d. abandoning 

ตอบ  a. abandoned(กริยาชอง 3) เพราะเป็นรูปแบบของประธานถูกทํา สังเกตจาก by (=โดย) รูปแบบของ
ประธานถูกทําในภาษาอังกฤษจะใช V. to be + กริยาชอง 3 จากโจทยแมีความหมายวา ลูกนกถูกทิ้งโดยแมของมัน 
โจทยแมVี. to be อยูแลวก็คือ was จึงตองเลือก abandoned  ที่เป็นกริยาชอง 3 
 
42._________ you been sitting there all day 

a. Have 
b. Has 
c. Were 
d. Are 

ตอบ a. Have  เพราะประธาน คือ you และมกีริยาชอง 3 ตามมา คือ been ดังนั้นจึงตองใช Have ใหสอดคลอง
กัน โดยเรื่องนี้เกี่ยวของกับเรื่อง Present Perfect Tense ซึ่งมีรูปแบบคอื ประธาน + has/have + กริยาชอง 3 (ที่
คําตอบตองใช have เพราะจะสอดคลองกับประธาน คือ you 
 
43.    Do you still ___________ around here? 

a. lived 
b. living 
c.lives 
d. live 

ตอบ d. live(กริยาชอง 1) เพราะขอนี้เป็นประโยคคําถามโดยมีกริยาชวย คือ Do ซึ่งตองใชคูกับกริยาชอง1 
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44. There were too ________ people on the train 
a. of 
b. so 
c. much 
d. many 

ตอบ d. many = หลาย ๆ และใชกับคํานามนับไดที่มีหลายคนซึ่งก็คือ people (=คนหลายคน) 
 
45. Thanks for making such an interesting __________. 

a. spoke 
b. speech 
c. speak 
d. speaking 

ตอบ b. speechเป็นคํานาม แปลวา คําพูด เพราะตําแหนงที่ตองเติมในโจทยแนั้นตองเป็นคํานามเทานั้น โดยดูจาก 
an ซึ่งเป็นคําที่ใชนําหนาคํานาม สวน interesting (=นาสนใจ) เป็นคําทีใ่ชขยายคํานาม (ในภาษาอังกฤษเรียกคําขยาย
คํานามวา adjective) 
 
46.    I’m going to the conference by ___________. 

a. myself 
b. no one 
c. alone 
d. me 

ตอบ a. myself = ดวยตัวเอง โดยดูจากความหมายของประโยควา ฉันจะไปประชุม ดวยตัวฉันเอง และสังเกตจาก 
by + self form 
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47. She has dancing lessons ___________. 
a. in Tuesday 
b. on Tuesdays 
c. The Tuesday 
d. The Tuesdays 

ตอบ b. on Tuesdaysโดยการบอกวันจะใชคําวา on (=preposition คือคําที่ใชบอกตําแหนง) นําหนา 
 
48. As soon as I sat at the table, I started to _________ to the woman sitting opposite. 

a. talk 
b. tell 
c. say 
d. converse 

ตอบ a. talk = พูด สังเกตวาทีคําวา to ตามหลังซึ่งใชคูกัน / talk to = พูดคุยกัน 
 
49. He met me __________chance in me restaurant. 

a. in 
b. for 
c. at 
d.by 

ตอบ d.byโดยสังเกตจากคําวา chance ที่ตามมาซึ่งตองใชคูกัน / by chance = โดยบังเอิญ 
 
50.Q: How do you get to school? 
A :____________ car. 

a. in 
b. by 
c. for 
d. into 

ตอบ b. by = โดย  ใชบอกวิธีการเดินทาง / by car = โดยรถยนตแ 
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51. He’s very good _________ playing cards. 
a. in 
b. about 
c. at 
d.for 

ตอบ c. at  โดยสังเกตจากคําวาgood ซึ่งเป็นคําที่ใชคูกัน /good at = เกงในดาน 
 
52.    I must practice _________ English. 

a. speak 
b. speaking 
c.to speak 
d.spoke 

ตอบ b. speakingเพราะคําวา practice (=ฝีกฝน) เป็นคํากริยาที่ตองตามดวย กริยาที่เติม ing 
 
53. The professor,_________ prefers to be called  Dr. Thomas, is a very interesting man. 

a. which 
b. who 
c. whom 
d. whose 

ตอบ b. who = ผูซึ่ง ใชขยายคํานามที่เป็นคน ในประโยคนี้ก็คือขยาย The professor (=อาจารยแ) ซึ่งเป็นคน 
 
54.Neither Jane nor her brothers ___________ a consent form for tomorrow’s field trip. 

a. need 
b. needs 
c. is needing 
d. has need 
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ตอบ a. needเพราะสอดคลองกับประธาน คือ brothers = พี่ชายหลายคน ดังนั้น need ซึ่งเป็นกริยาชอง 1 จึงไม
ตองเติม s, es / ในขอนี้มีตัวเชื่อมประโยค คือ Neither…nor = ไมทั้งสอง ในการดูประธานนั้นใหยึดเอาคํานามที่อยู
ขางหลัง นั่นก็คือ brothers นั่นเอง 
 
55. Cuba is __________ sugar-growing areas in the world 

a. one of the larger 
b. one of largest 
c. one of the largest 
d. largest 

ตอบ c. one of the largest โดยสังเกตจากคําวา areas (เติม s จึงมีความหมายวามีหลายบริเวณ) ขอนี้อยูใน
รูปแบบของ one of the + คํานามที่มีหลายสิ่ง (พหูพจนแ) = หนึ่งในหลายสิ่งซึ่งคํานามที่มีหลายสิ่งในที่นี้ก็คือ areas 
และที่ตองใช largest เพราะเป็นคําที่บอกขั้นสูงสุดโดยมี the นําหนา 
 
56.    You can keep my iPod if you like. I __________ it any more. 

a. don’t use 
b. doesn’t use 
c. didn’t use 
d. am not using 

ตอบ a. don’t use เพราะสอดคลองกับประธาน คือ I และเป็นการบอกสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั จึงตองใช Present 
Simple tense ในขอนี้เป็นรูปประโยคปฏิเสธ มีรูปแบบดังนี้คือ ประธาน + don’t / doesn’t + กริยาชอง 1 (ในที่นี้
ใช don’t เพราะสอดคลองกับประธาน คือ I) 
 
57.   ____________ many times every winter in Frankfurt. 

a. It snows 
b. It snowed 
c. It is snowing 
d. It is snow 
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ตอบ   a. It snows เพราะเป็นการบอกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและบอย ๆ โดยสังเกตจากตัวบอกเวลาคือ manytime every 
winter = หลาย ๆ ครั้งทุก ๆ หนาหนาว จึงตองใช Present Simple Tense มีรูปแบบดังนี้คือ ประธาน + กริยาชอง 
1 (ตองเติม s เพราะประธานคือ It 
 
58. This report is __________ than that one 

a. bad 
b. worse 
c. worst 
d. badly 

ตอบ b. worse = แยกวา เป็นการเปรียบเทียบขั้นกวา โดยูจาก than = กวา 
 
59. Would you mind __________ the window? 

a. closing 
b. close 
c. to close 
d. closed 

ตอบ a. closingโดยดูจาก mind (=รังเกียจ) เป็นคํากริยาที่ตองตามดวยกริยาที่เติม ing 
 
60. You _________ better see a doctor because you are seriously ill. 

a. did 
b. would 
c. should 
d. had 

ตอบ d. hadโดยดูจาก better ซึ่งเป็นคําที่ใชคูกัน / had better = ควรจะ 
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Instruction  : Read the following letter and select the best answer for each of them. (61-80) 
ค าแนะน า   :  อ่านจดหมายต่อไปนี้และเลอืกค าตอบที่ดทีี่สุดในแต่ละข้อ (61-80) 
 
Vancouver Manufacturing 
9102 NW 99 Street.Vancouver  Washington 98655 
(800)-555-1212 
September 25, 2005 
 
Mr. John Taylor 
Director of Operations 
ABC cooperation 
100 E Main Street 
Vancouver, WA  98685 
 
Dear Mr. Taylor. 
As our new letterhead indicates,.wehave recently changed  the name of our business from Fort 
Vancouver Manufacturing to Vancouver Manufacturing. 
There has been no Change in management and we will be providing the same products and fine 
service in which we have built our reputation in the industry. We would appreciate it if you would 
bring this announcement to the attention of your accounts payable department and direct them 
accordingly. 
 
Thank you for being one of our valued customers, We appreciate your cooperation in this matter.  
 
Al Olsen. 
 
President, Vancouver Manufacturing  
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61. What is the purpose of this letter? 
a. To announce a change in company name. 
b. To announce a change in company management. 
c. To announce a change in providing products. 
d. To thank valued customers. 

ตอบa. To announce a change in company name.=  เพื่อประกาศการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท 
โจทยแถามวา อะไรคือจุดประสงคแของจดหมายนี้ คําตอบดูไดจากประโยคที่บอกวา we have recently changed  the 
name of our business from FortVancouver Manufacturing to Vancouver Manufacturing.= เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
เราไดเปลี่ยนช่ือของบริษัทจาก FortVancouver Manufacturing เป็น  Vancouver Manufacturing 
 
62. Who is Mr. Taylor ? 

a. A customer of ABC cooperation. 
b. The president of Vancouver Manufacturing. 
c. The director of Operations at ABC cooperation. 
d. The accountant at Vancouver Manufacturing. 

ตอบ c. The director of Operations at ABC cooperation.ดูจากในหัวจดหมายที่เขียนไววา 
Mr. John Taylor 
Director of Operations 
ABC cooperationโดยโจทยแนี้ถามวา Mr. Taylor คือใคร 
 
63.    The word “cooperation” in the last paragraph of the letter is closest in meaning to ? 

a. Link 
b. Connection 
c. Relation 
d.Collaboration 

ตอบ d.Collaboration = ความรวมมือ 
โดยดูจากขอความที่ลอมรอบ we appreciate your cooperation = เราขอขอบคุณในความรวมมอืของคุณ 
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64.It can be assumed that this company is__________ 
a. famous 
b. not known 
c. unpopular 
d. profitable 

ตอบ  a. famous = มีชื่อเสียง โดยดูจากประโยค we have built our reputation in the industry = พวกเราได
สรางช่ือเสียงในอุตสาหกรรมนี้ 
 
65.     What does “fine” service in the content of the letter mean? 

a. convenient 
b. good 
c. fast 
d. rapid 

ตอบ    b. good = ดี /fine service = บริการดี 
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February 3, 2032 
Mr. Thomas Nova. 
Vice president 
Co-operate Sales. Inc. 
7777 Industrial way 
Northridge. California 91330 
 
Dear Mr. Nova, 
We met your ad at Northridge Chamber of Commerce meeting last week. I was impressed with 
your speech on"Building a Better Business Community." I was particularly inspired by your call for 
business mentor for students. As I promised, I am sending you a copy of my resume. 
I will be graduating from California State University, Northridge in May with a Bachelors of Arts 
degree in Business Administration. I spentthe last two years focusing on small business 
management courses. and I have some good ideas In share with Corporate Sales, Inc. I noticed 
on your web page that you are beginning a new community relations project this fell. I recently 
completed an upper level course in Project Management. I also interned at Microsoft last summer. 
working in their Community Relations Department. 
You will find my resume enclosed. I would very much like to arrange for an interview. I will call 
your office on Monday to schedule time and data. 
 
Sincerely. 
John Themes. 
22 Northhoff Street 
Northridge. CA 91330 
818.677.7777 
818.677.8888 FAX 
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66. Why did John Thames write this letter ? 
a. To send Mr. Nova an enclosed copy of resume. 
b. To arrange for an interview with Mr. Nova next week. 
c. To tell that he saw the ad at Northridge Chamber of Commerce meeting last week. 
d. To tell he was impressed with the speech of Mr. Nova 

ตอบ d. To tell he was impressed with the speech of Mr. Nova = เพื่อบอกวาเขารูสึกประทับใจกับคําพูด
ของ Mr. Nova โดยดูจากประโยคที่วา . I was impressed withyour speech on"Building a Better Business 
Community." 
โจทยแถามวา ทําไม John Thames ถึงเขียนจดหมายน้ี 
 
67. When will John Thames graduate ? 

a. In February, 2002 
b. In May, 2002 
c. In  February, 2000 
d. In January, 2002 

ตอบ b. In May, 2002 โดยดูจากประโยคที่วา I will be graduating from California State University, 
Northridge in May = ฉันจะเรียนจบจาก California State University, Northridge ในเดือนพฤษภาคม 
(May)โจทยแถามวา  John Thames จะจบการศึกษาเมื่อไหร 
 
68. In which will John Thames gain a degree after graduating? 

a. Business Administration 
b. Arts 
c. IT 
d. Project Management 

ตอบ  a. Business Administration โดยดูจากประโยคที่วา I will be graduating from California State 
University, Northridge in May with a Bachelors of Arts degree in Business Administration. I spentthe 
last two years focusing on small businessmanagement courses= ฉันจะเรียนจบจาก California State 
University, Northridge ดวยปริญญาตรี โดยช้ันใชเวลา 2 ปีสุดทายเนนไปในดานการจัดการธุรกิจ 
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โจทยแถามวา John Thames จะไดรับปริญญาในสาขาใด 
 
69. Where does John Thames want to work ? 

a.At Community Relations Department 
b. At California State University, Northridge 
c. At Northridge Chamber of Commerce 
d. Co-operate Sale, Inc 

ตอบ  d. Co-operate Sale, Incโดยดูจากประโยคที่บอกวา I will call your office on Monday to schedule 
time and data. = ฉันจะโทรหาออฟฟิศของคุณวันจันทรแเพื่อนัดเวลา ในที่นี้ก็หมายถงุบริษัทของคนที่รับจดหมายนี้
นั่นเอง 
โจทยแถามวา John Thames ตองการทํางานที่ไหน 
 
70.What does “interned” in the content of the letter mean ? 

a. employed 
b. got a job 
c. worked permanently 
d. trained 

ตอบ d. trained = ฝึกงาน มีความหมายเหมือนกับ interned 
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Dixie Cleverelle 
Savbizcor LTD 
28 Green, NY 10947 
October 27, 2006 
 
Ms. Margaret Edwards 
Barnelli Ltd. 
48 Standstead Road 
London SE27 1HF 
For the Attention of Financial Manager 
 
Dear Ms. Edwards, 
I wanted to take this opportunity to thank you for the excellent job you did in arranging financing 
for our project. We appreciate the fact that you made yourself available for discussion seven days a 
week. We were impressed by your thorough knowledge of financing and investment banking. 
We have been dealing with our new financial institution for about a week now. The advantages of 
association with this institution are already apparent. I feel as though we have taken a quantum 
leap forward in progress. 
I would not hesitate to retain you service again and to recommend your firm to any company 
seeking the representation. 
 
Sincerely yours, 
Dixie Matts 
President 
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71. What is the purpose of the letter ? 

a.To give an apology to Ms. Edwards for the company’s service. 
b. To thank Ms. Edwards for her job in the company’s project. 
c. To ask Ms. Edwards for help in the company’s project. 
d. To announce that s schedule in project has changed. 

ตอบ b. To thank Ms. Edwards for her job in the company’s project. =  เพื่อขอบคุณMs. Edwards 
สําหรับงานของเธอในโปรเจคของบริษัท โดยดูจากประโยคที่วา I wanted to take this opportunity to thank you 
for the excellent job you did in arranging financing for our project. = ฉันตองการที่จะใชโอกาสนี้ขอบคุณ
คุณสําหรับงานที่ดีเยี่ยมที่คณุไดทําในการจัดการการเงินสําหรับโปรเจคของเรา 
โจทยแถามวา จุดประสงคแของจดหมายนี้คืออะไร 
 
72. What did Ms. Edwards do in the project ? 

a. Dealing with the financial institution at Dixie Matts 
b. Recommending Dixie Matts to other companies 
c. Seeking for the representation for Dixie Matts 
d. Arranging financing at Dixie Matts 

ตอบ d. Arranging financing at Dixie Matts =  จัดการการเงินสําหรับโปรเจคของDixie Mattsโดยดูจากประโยค
ที่วา you did in arranging financing for our project. 
โจทยแถามวา Ms. Edwards ไดทําอะไรในโปรเจค 
 
73.      What does “apparent” in the letter mean ? 

a. permanent  
b. temporary 
c. clear 
d. unbelievable 

ตอบ c. clear = ชัดเจน ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ apparent 
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74. What does “hesitate” in the letter mean ? 
  a. be ready 
  b. be indecisive 
  c. be unavoidable 
  d. be reluctant 
ตอบ  d. be reluctant = ลังเล ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ hesitate 
 
75. How is the tone of this letter ? 
  a. negative 
  b. regretful 
  c. grateful 
  c. hopeful 
ตอบ  c. grateful = ขอบคุณ เพราะจดหมายนี้เขียนมาเพื่อขอบคุณที่ Ms.Edwards ไดทํางานใหกับบริษัท 
โจทยแถามวา น้ําเสียงของเรื่องเป็นอยางไร 
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Gregory Donaldson 
Minoan Inc 
247 Madison Ave., suite 2103 
New York, NY 10015 
December, 3rd 2006 
 
Mary Mars 
Band LTD 
28 Green Str., Suite 14 
Upstate, NY 10947 
 
Dear Ms. Mars, 
The first shipment of equipment from Band LTD has arrived.  We are delighted with every piece.  
Therefore, we decided to make our initial purchase larger than anticipated.  I am attaching our 
purchase order No. 8930 for additional goods totaling list price $700.000.   
Since you already have a copy of our Procurement Guidelines, I shall not attach them to this order.  
As before, we will establish a letter of credit.  Please inform me of shipping dates. 
 
Sincerely, 
G. Donalson 
Gregory Donaldson 
Chief Procurement Officer 
 
76. What is the letter a bout ? 
  a. Thanking for the initial purchase 
  b.  Asking for another purchase 
  c. Asking for the shipping date 
  d. Asking for a copy of guidelines 
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ตอบ  b. Asking for another purchase = ขอซื้ออีก โดยดูจากประโยคที่วา we decided to make our initial 
purchase… = เราตัดสินใจที่จะซื้อ... 
โจทยแถามวา จดหมายเกี่ยวกับอะไร 
 
77. Who is Ms. Mars? 
  a. An officer of Band LTD 
  b. A customer of Band LTD 
  c. An officer of Minoan INC 
  d. The Chief of Procurement Officer 
ตอบ  a. An officer of Band LTD = พนักงานของ Band LTD โดยดูจากขอมูลในหัวจดหมาย  
Mary Mars 
Band LTD 
โจทยแถามวา ใครคือ Ms. Mars 
 
78. Where was the equipment from? 
  a. Procurement Guidelines 
  b. Procurement Officer 
  c. Band LTD 
  d. Minoan INC 
ตอบ  c. Band LTD โดยดูจากประโยคที่วา The first shipment of equipment from Band LTD = การสง
อุปกรณแครั้งแรกมาจาก Band LTD 
โจทยแถามวา อุปกรณแมาจากที่ไหน 
 
79. What does Mary Mars NOT know? 
  a. A letter of credit 
  b. The copy of guideline 
  c. The shipping date 
  d. Additional goods 
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ตอบ   b. The copy of guideline โดยดูจากขอมูลในจดหมายที่กลาวไว 
โจทยแถามวา อะไรที่ Mary Mars ไมรู 
 
80. What does “anticipated” in the letter mean? 
  a. expected 
  b. excess 
  c. proceed 
  d. progress 
ตอบ  a. expected = คาดหวังไว ซึ่งความหมายเหมือนกับ anticipated 
 
Instruction :  Read the following passage and choose the best answer. (81-100) 
ค าแนะน า  :  อ่านบทความต่อไปนี้และเลือกค าตอบที่ดีที่สุด (81-100) 
 
 Consumer spending accounts for about 70% of the U.S. economy.  What Americans buy is 
divided into two major categories.  First, there’s spending on necessities such as food, housing and 
clothing.  Second, there’s discretionary spending which includes the buying of non-essential goods 
and services. 
 Total U.S. consumer spending increased 0.8% in February 2012, according to U.S. Commerce 
Department data, indicating a modest advance in the slow-moving economic recovery. 
 The recent increase in consumer spending may be attributed in part to higher gas prices, but it 
also suggests increased discretionary spending and an upsurge in consumer confidence, as more 
jobs were created early in the year and consumers took on more debt.  By the end of April, 
however, the economy seemed to weaken again. 
 America’s buying habits have been well documented.  In 2009, the latest year for which 
comprehensive data is available from the U.S. Bureau of Labor Statistics, Americans spent $1.13 
trillion on discretionary purchases. 
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81. What is the appropriate title of the passage? 
  a. The Increasing of USA Customer 
  b. Category of Goods and Services in USA 
  c. The Popular Goods and Services in USA 
  d. The Spending Habits of Americans 
ตอบ  d. The Spending Habits of Americans = นิสัยการใชจายของชาวอเมริกันโดยดูจากภาพรวมของเรื่อง 
โจทยแถามวา ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดคืออะไร 
 
82. What are two major categories of what Americans buy? 
  a. Foodstuff and consumer products 
  b. Essential and unessential goods 
  c. Foodstuff and housing 
  d. Necessary goods and luxury 
ตอบ  b. Essential and unessential goods = สินคาจําเป็นและไมจําเป็น โดยดูจากประโยคที่วา 
First, there’s spending on necessities… / Second, there’s discretionary spending which includes the 
buying of non-essential goods… 
โจทยแถามวา อะไรที่เป็น 2 ชนิดหลัก ๆ ที่ชาวอเมริกันซื้อ 
 
83. According to U.S. Commerce Department data, how is total U.S. consumer spending? 
  a. It lessened 0.8% in February 2012. 
  b. It reduced 0.8% in February 2012. 
  c. It stabilized 0.8% in February 2012. 
  d. It boosted 0.8% in February 2012. 
ตอบ  d. It boosted 0.8% in February 2012. = มันเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนกุมภาพันธแ 2012 
โดยดูจากประโยคที่วา Total U.S. consumer spending increased (=เพิ่มขึ้น) 0.8% in February 2012 
โจทยแถามวา จากขอมูลของ U.S. Commerce Department การใชจายของผูบริโภคชาวอเมริกนัเป็นจํานวนทั้งหมด
เทาไร 
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84. What can be inferred from the passage? 
  a. The trend of spending of American customers is increasing in spite of the slow-moving 
economic  
   recovery. 
  b. The buying power of American customers is rising because of their high income. 
  c. America’s buying habits is unique. 
  d. Owing to the slow-moving economic recovery, spending of American customers is likely 
to fall. 
ตอบ  a. The trend of spending of American customers is increasing in spite of the slow-moving 
economic recovery. = แนวโนมการใชจายของลูกคาชาวอเมริกันกําลังเพิ่มขึ้น แมวาจะมีการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจชา 
โดยดูจากประโยคที่วา Total U.S. consumer spending increased 0.8% in February 2012, according to U.S. 
Commerce Department data, indicating a modest advance in the slow-moving economic recovery. 
โจทยแถามวา สามารถสรุปจากเรื่องไดวาอะไร 
 
85. What does “it” in the third paragraph refer to? 
  a. The economy 
  b. An upsurge 
  c. The recent increase 
  d. Consumer 
ตอบ  c. The recent increase = การเพ่ิมขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี ้โดยดูจากประโยคดานหนาที่วา The recent 
increase in consumer spending… 
โจทยแถามวา it ในยอหนาที่ 3 หมายถึงอะไร 
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 One of the long-term trends facing our planet is the fact that our world population continues 
to grow at a rapid pace.  The United Nations predicts that the global population will increase by 
11% leading up to the year 2020, and will jump by 20% by the time we hit 2030.  This population 
growth will continue to place a greater strain on the limited supplies of the world’s natural 
resources.  Metals and other materials will be needed to build vital infrastructure.  Vast amounts 
of energy resources are needed to provide electricity and to power western-style transportation.  
Tons of soft and agricultural commodities will be required to meet the world’s growing middle-class 
demand for meat and other foods.  As emerging and frontier markets continue to grow, 
commodities sector will continue even more important. 
 In order to facilitate the use and trade of various commodities, exchanges have been set up 
to allow participants to buy and sell these critical natural resources.  Futures and spot prices for 
items like crude oil, corn, gold and others are now commonly priced for end-users and speculators, 
alike. 
 However, not all natural resources can be found on these exchanges.  As our global 
population continues to grow, growing demand for these “other” commodities is almost assured.  
In due time, we could see them trading on the NYMEX or the Chicago Board of Trade. 
 
86. What is the suitable title of this article? 
  a. Growing Population 
  b. Lack of Natural Resource in the Future 
  c. Problems of the Growing Economy of the World 
  d. Commodities of the Future 
ตอบ  d. Commodities of the Future = สินคาของอนาคต ดูจากภาพรวมของเรื่อง 
โจทยแถามวา ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดคืออะไร 
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87. How is the tendency of world population in the future? 
  a.  It will gradually grow. 
  b. It is about to grow dramatically. 
  c. It will grow slightly. 
  d. It is about to grow moderately. 
ตอบ  b. It is about to grow dramatically. = มันจะเพ่ิมขึ้นเป็นอยางมาก โดยดูจากประโยคที่วา  
The United Nations predicts that the global population will increase by 11% leading to the year 
2020, and will jump by 20% by the time we hit 2030. = The United Nations ทํานายวาประชากรทั่วโลก
จะเพ่ิมขึ้น 11% และเพิ่มสูงขึ้นถึง 20% ในปี 2030 
โจทยแถามวา แนวโนมของประชากรโลกในอนาคตเป็นอยางไร 
 
88. What is the closest meaning of the word “infrastructure” in the first paragraph? 
  a. Experiment 
  b. Foundation 
  c. Expenditure 
  d. Function 
ตอบ  b. Foundation  =  พื้นฐาน ความหมายใกลเคียงกับ infrastructure 
 
89. Why have exchanges been built to permit contributors to purchase and sell natural resources? 
  a. Because they can support the demand of growing population. 
  b. Because they can promote the prices of commodities. 
  c. Because they can make contributors compete the prices of goods. 
  d. Because they can simplify the use and trade of diverse goods. 
ตอบ  d. Because they can simplify the use and trade of diverse goods. = เพราะวาพวกเขาสามารถทํา
ให  
การใชงานงายขึ้น และมีการคาของสินคาที่หลากหลาย โดยดูจากประโยคที่วา In order to facilitate the use and 
trade of various commodities, exchanges have been set up to allow participants to buy and sell 
these critical natural resources.  =  เพื่อที่วาจะอํานวยความสะดวกในการใช 
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และการคาสินคาที่หลากหลาย การแลกเปลีย่นก็ถูกตั้งขึ้นมาเพื่ออนุญาตใหผูเขารวมสามารถซื้อและขาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญเหลาน้ีได 
โจทยแถามวา ทําไมการแลกเปลี่ยนถึงต้ังขึ้นมาเพื่อใหผูที่เขารวมสามารถซื้อและขายทรัพยากรธรรมชาติได 
 
90. According to the article, what is the outstanding effect of the growing global population? 
  a. The demand of commodities is increasing. 
  b. The prices of commodities is increasing. 
  c. Natural resources are rare. 
  d. Exchanging goods are increasing. 
ตอบ  a. The demand of commodities is increasing. = ความตองการสินคาเพ่ิมขึ้น โดยดูจากประโยคที่วา 
As our global population continues to grow, growing demand for these “other” commodities … =  
ขณะที่ประชากร ทั่วโลกเพ่ิมขึ้นตอไป ความตองการสินคาเหลานี้ก็เพิ่มขึ้น 
โจทยแถามวา จากบทความ อะไรเป็นผลกระทบที่โดดเดนของการเพ่ิมขึ้นของประชากรทั่วโลก 
 
91. What does “others” in the second paragraph refer to ? 
  a. Prices 
  b. Exchanges 
  c. Items 
  d. Participants 
ตอบ  c. Items = สิ่งของ โดยดูจากคําที่อยูขางหนาที่วา items like crude oil, corn, gold  
โจทยแถามวา คําวา others ในยอหนาที่ 2 อางถึงอะไร 
 
 The World Bank Group (WBG) was established in 1944 to rebuild post-World War II Europe 
under the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).  Today, the World Bank 
functions as an international organization that fights poverty by offering developmental assistance 
to middle-income and low-income countries.  By giving loans and offering advice and training in 
both the private and public sectors, the World Bank aims to eliminate poverty by helping 
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People help themselves.  Under the World Bank Group, there are complimentary institutions that 
aid in its goals to provide assistance. 
 There are 184 member countries that are shareholders in the IBRD, which is the primary arm 
of the WBG.  To become a member, however, a country must first join the International Monetary 
Fund (IMF).  The size of the World Bank’s shareholders, like that of the IMF’s shareholders, depends 
on the size of country’s economy.  Thus, the cost of a subscription to the World Bank is a factor of 
the quota paid to the IMF. 
 There is an obligatory subscription fee, which is equivalent to 88.29% of the quota that a 
country has to pay to the IMF.  In addition, a country is obligated to buy 195 World Bank shares 
(US$120,635 per share, reflecting a capital increase made in 1988).  Of these 195 shares.  0.60% 
must be paid in cash in U.S. dollars while 5.40% can be paid in a country’ local currency, in U.S. 
dollars, or in non-negotiable non-interest bearing notes.  The balance of the 195 shares is left as 
“callable capital,” meaning the World Bank reserves the right to ask for the monetary value of 
these shares when and if necessary.  A country can subscribe a further 250 shares, which do not 
require payment at the time of membership but are left as “callable capital.” 
 The president of the World Bank comes from the largest shareholder, which is the United 
States, and members are represented by a Board of Governors.  Throughout the year, however, 
powers are delegated to a board of 24 executive directors (EDs).  The five largest shareholders-the 
U.S., U.K., France, Germany and Japan – each have an individual Ed, and the additional 19 EDs 
represent the rest of the member states as groups of constituencies.  Of these 19, however, China, 
Russia and Saudi Arabia have opted to be single country constituencies, which means that they 
each have one representative within the 19 EDs.  This decision is based on the fact that these 
countries have large, influential economies, which requires that their interests be voiced individually 
rather than diluted within a group.  The World Bank gets its funding from rich countries as well as 
from the issuance of bonds on the world’s capital markets. 
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92. What is the passage mainly about? 
  a.  IMF 
  b. The World Bank 
  c. The president of the World Bank 
  d. Callable capital 
ตอบ  b. The World Bank = ธนาคารโลก ดูจากภาพรวมทั้งเรื่อง 
โจทยแถามวา บทความเกี่ยวของกับอะไร 
 
93. What is the main duty of The World Bank at present? 
  a. To encourage people in the countries to have more money. 
  b. To support the fund to improve undeveioped countries. 
  c. To fight poverty by offering aid to middle-income and low-income countries. 
  d. To find the work for people in the countries. 
ตอบ  c. To fight poverty by offering aid to middle-income and low-income countries. = ตอสูกับ
ความยากจน โดยเสนอความชวยเหลือใหกับประเทศที่มีรายไดระดับกลางและระดับต่ํา โดยดูจากประโยคที่วา the 
World Bank functions as an international organization that fights poverty by offering developmental 
assistance to middle-income and low-income countries. 
โจทยแถามวา หนาที่หลักของธนาคารโลกคืออะไรในปัจจุบัน 
 
94. What is the closest meaning of the word “eliminate” in the first paragraph? 
  a.  Divide 
  b. Gather 
  c. Accompany 
  d. Get rid of 
ตอบ  d. Get rid of = กําจัด ซึ่งมีความหมายใกลเคยีงกับ eliminate 
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95. To become a member of the World Bank, what does the member do? 
  a. The member must join the International Monetary Fund (IMF). 
  b. The member must be under the International Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD). 
  c. The member must pay the fee to the IMF. 
  d. The member must be shareholders in the IBRD. 
ตอบ  a. The member must join the International Monetary Fund (IMF). = สมาชิกตองเขารวม 
the International Monetary Fund (IMF) โดยดูจากประโยคที่วา To become a member, however, a 
country must first join the International Monetary Fund (IMF). 
โจทยแถามวา ในการเป็นสมาชิกของธนาคารโลก สมาชิกตองทําอะไร 
 
96. Who is the president of the World Bank? 
  a. The country which is under the International Bank for Reconstruction and Development 
(IBRD). 
  b. The country which is a shareholder in the IBRD. 
  c. The country which holds maximum shares. 
  d. The country which subscribe a further 250 shares. 
ตอบ  c. The country which holds maximum shares. = ประเทศที่ถือหุนมากที่สุด โดยดูจากประโยคที่วา 
The president of the World Bank comes from the largest shareholder  
โจทยแถามวา ใครเป็นประธานของธนาคารโลก 
 
97. What is the closest meaning of the word “opted” in the last paragraph? 
  a. Applied 
  b. Chosen 
  c. Contributed 
  d. Complied 
ตอบ  b. Chosen = เลือก ซึ่งความหมายใกลเคียงกบั opted 
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98. What does “each” in the last paragraph refer to? 
  a. The five largest shareholders 
  b. The largest shareholder 
  c. 24 executive directors 
  d. The member states 
ตอบ  a. The five largest shareholders = ผูถือหุนรายใหญที่สุด 5 ราย โดยดูจากคําที่อยูขางหนาคือ The five 
largest shareholders 
โจทยแถามวา คําวา each อางถึงอะไร 
 
99. What is the purpose of this passage? 
  a. To discuss which members of the World Bank are. 
  b. To compare how much of an obligatory subscription fee. 
  c. To illustrate what the image of World Bank is. 
  d. To explain what the World Bank is. 
ตอบ  d. To explain what the World Bank is. = เพื่ออธิบายวาธนาคารโลกคืออะไร ดูจากภาพรวมของเรื่อง 
 
100. What is the tone of the passage? 
  a. Neutral 
  b. Optimistic 
  c. Sarcastic 
  d. Informative 
ตอบ  d. Informative = ใหขอมูล ดูจากภาพรวมของเรื่อง 
โจทยแถามวา น้ําเสียงของบทความนี้คืออะไร 
 
 
 
 

สนุกกับการสอบครับ.....คูตอสูที่สําคัญคือตัวเอง 

 

ห้ามแชร์ คัดลอก ก่อนได้รับอนุญาต 
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