
ตีแผขอสอบอนกุรม 
 
คําส่ัง    ในแตละขอจะประกอบดวยอนกุรมท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องกัน  จงเลือกคําตอบจากตวัเลือก ก-ง มาเติมลงใน

ชองวางเพ่ือใหไดอนุกรมท่ีมีความสัมพันธตอเนื่อ งกันอยางสมเหตุสมผลมากท่ีสุด 
ขอ  1.     2     3    1     6    4     3    3     36     6     3    5     90     8     3     7.......... 
                 (คลายขอสอบ ก.พ. ป 48) 
                 ก.  103                                                                         ข.  126 
                 ค.  168                                                                         ง.  204 
   ตอบ  ค. 

ขอนี้ใหเราสังเกตตัวเลขสูงๆ ในโจทยนะครับ  ตัวอยางเชน 36 กับ 90 วาทําไมนะเลขสองตัวนี ้ จึงมีคาสูงผิดปกติ
กวาตวัเลขอ่ืน  ตอมาเราก็ลองเอาเลข 3 ตัว ท่ีอยูขางหนาของ 36 กับ 90 บวกหรือคูณกัน เม่ือเราเอาคูณกัน 4*3*3 = 
36  และ 6*3*5  = 90   งายม๊ัยละครับ.. 
ดังนั้นจะไดวา 8*3*7 = 168   เปนคําตอบนั่นเอง 

ขอ 2.      16     16     19     49     22     100      25 ....... (คลายขอสอบกรมสงเสริม ฯ) 
                 ก.  28                                                                              ข.  31 
                 ค.  144                                                                          ง.  169 
ตอบ  ง. 

ขอนี้ใหเราสังเกตตัวเลขสูงๆ เชนกัน  ตัวอยางเชน 100 กับ 49  เอะแปลกดีมันสลับกันอยูกับเลขต่ําครับ  แลวอยาก
บอก....บอกใหคุณรูซะเลยวาเลข 49 คือ 72 หรือ 7*7 เสมอแนะ  ดังนั้นเลข 100 กต็องเปน 102 = 10*10 แลวจะได
คําตอบวา 132  =  13 * 13 =  169  ขอใหสังเกตดวยวา 7, 10 และ 13 หางกันเทากับ 3 อยางคงท่ี 

ขอ  3.     95     92     46      42     21      16      8  ......... (คลายขอสอบ กทม.) 
                 ก.  2                                                                                ข.  6 
                 ค.  24                                                                              ง.  32 
     ตอบ  ก. 

อนุกรมในขอนีต้ัวเลขลดลงเรื่อยๆ ขอใหเราสังเกตวา 95 กับ  92  มีคาใกลเคียงกัน (ลดลง)  ทํานองเดียวกัน 
46  กับ  42  ก็มีคาใกลเคียงกัน (ลดลง 4)  และ 21 กับ 16 กล็ดลง 4 
ดังนั้นตวัเลขถัดไปกต็องลดลงจาก 8 ลงอีก 6  จึงไดคําตอบท่ีถูกตองคือ 8 - 6 =  2  นั่นเอง 

ขอ 6. 1     1     1    5    2     2     3    8     4    3     6     12      7     4      10..........(คลายขอสอบ ก.พ.) 
  ก.  17            ข. 15 
  ค.13            ง.  11 
 ตอบ  ก. 

ขอนี้ตัวเลขในอนกุรมสับสนปนกันหมดเลย  แตไมยากหรอกนา จะบอกเทคนคิใหดังนี้ครับ 
  ใหหาตัวเลขสูงๆ ในอนกุรมซะกอน  จะพบวาคือเลข 12 และ 8 ซ่ึงเพ่ิมขึ้น 4 

เม่ือเราเลือกพิจารณาคําตอบจะได 1    1    1    5    2    2    3    8    4    3    6    12    7    4    10    17 
ขอ 7.      148    74     80     40     46      23.......... (คลายขอสอบ ก.พ. + ปปส.) 
                 ก.  26                                                                              ข.  29 



                 ค.  35                                                                              ง.  42 
    ตอบ  ข. 

อนุกรมขอนี้เราจะเห็นชัดวา  40  เปนครึ่งของ 80  และ 74  เปนครึ่งหนึ่งของ 148  รวมท้ัง 23  ก็เปนครึ่งนึ่ง
ของ  46  แตอนุกรมขอนี้ถามหาตัวเลขท่ีอยูถัดจาก  23  ตางหาก  ซ่ึงเราจะเห็นวา  ถัดจาก 74 ไปเปน  80  เพ่ิมขึ้น 
6  ถัดจาก 40  ไปเปน  46  เพ่ิมขึ้น 6 

                 ดังนั้นจะไดวาถัดจาก 23  เพ่ิมขึ้นอีก 6 ไปเปน 29  นี่เอง 
ขอ  8.     245     479    61013     81317     101621  .......(คลายขอสอบนายรอยตํารวจ + ธุรการ + การเงิน) 
                 ก.  121925                                                                  ข.  121424 
                 ค.  152125                                                                  ง.  151925 
      ตอบ   ก. 

ขอนี้โจทยแปลกดีนะ  ตัวเลขเพ่ิมขึน้เร็วจงัเลย    เราลองพิจารณาตัวเลขหนาของ       แตละชุดจะได
ดังนี ้ 245    479     61013     81317    101621 ......เลขตัวหนาท่ีไดคือ  2    4     6  8    10   
ตัวเลขเพ่ิมขึ้นทีละ 2 คงท่ี ดังนั้นเลขตัวหนาของคําตอบตองเปน  12  แนนอนนัน่คือตองตอบขอ ก.  หรือไมก็ขอ 
ข.  สวนเลขตวักลางของเลขแตละชุดจะไดดังนี ้  
245    479     61013     81317    101621 ......ซ่ึงเพ่ิมขึ้นทีละ 3  ดังนั้นตวัเลขกลางของคําตอบคือ 19  นั่นเองเราก็จะ
ไดคําตอบท่ีถูกตองคือ  121925  นั่นเอง 

ขอ 9.      46    2    23    75   3    25    108    4    27 ......(คลายขอสอบนายรอยตํารวจ + ตรวจคนเขาเมือง) 
                 ก.  200                                                                          ข.  145 
                 ค.  21                                                                              ง.  5 
ตอบ  ข. 
                 ขอนี้ตองดูท่ีตวัเลขต่ํา ๆ ท่ีแทรกอยูบนอนกุรมจะงายกวาคือ  2, 3  และ 4  

จะไดดังนี ้ 46     2    23    75     3     25     108     4     27   ..... 
ซ่ึงทําใหเราทราบวา  46  เกิดจาก  3*25  และ 108  เกิดจาก 4*27  ดังนั้นคาํตอบท่ีเราตองการตองเกิด
จาก  5*29  นั่นเอง  ซ่ึง  5*29 = 145 

ขอ 10.    2   5   6   4    7   9    8    12    54    32   .......(คลายขอสอบ  ก.พ.ปลัดอําเภอ) 
                 ก.  64                                                                              ข.  76 
                 ค.  19                                                                              ง.  18 
ตอบ  ค. 
                 ขอนี้แปลกตรงท่ีมีเลข  4,  8,  12  และ  32  เปนตัวเลขลงแทรกอยูในอนุกรมดังนีค้รับ 
                 2   5   6   4    7   9    8    12    54    32   .......จะไดวา 5 +7 = 12 และ  7 + 12 = 19 
แนวขอสอบอนกุรม 
คําส่ัง      ในแตละขอจะประกอบไปดวยอนกุรมท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องกัน จงเลือกคําตอบจากตวัเลือก ก- ง มาเติมลงใน

ชองวางเพ่ือใหไดอนุกรมท่ีมีความสัมพันธตอเนื่อ งกันอยางสมเหตุสมผลมากท่ีสุด 
ขอ  1.     4     2     8     14     24     46  ..........  (คลายขอสอบนายรอยตํารวจ) 
                 ก.  58                                                                              ข.  60 



                 ค.  70                                                                              ง.  84 
ขอ  2.     1     4     2     6     6     8     15     10  ..........  (คลายขอสอบ  ก.พ. + ปลัดอําเภอ) 
                 ก.  12                                                                              ข.  16 
                 ค.  31                                                                              ง.  41 
ขอ  3.     17     17     51     255  ..........  (คลายขอสอบกรมสงเสริมฯ) 
                 ก.  1,781                                                                       ข.  1,785 
                 ค.  2,455                                                                       ง.  2,295 
ขอ  4.     3     5     8     14     29     71  ..........  (คลายขอสอบ  กทม.) 
                 ก.  123                                                                          ข.  145 
                 ค.  162                                                                          ง.  194 
ขอ  5.     7     -9     16     -20     29  ..........  (คลายขอสอบกรมสงเสริมฯ) 
                 ก.  -33                                                                            ข.  -35 
                 ค.  -37                                                                            ง.  -39 
ขอ  6.     2     2     5     5     4     10     8     7     16  .........  (คลายขอสอบกรมสงเสริมฯ) 
                 ก.  11                                                                              ข.  12 
                 ค.  13                                                                              ง.  14 
ขอ  7.     6     10     18     29     51     76  ..........  (คลายขอสอบ  กทม.) 
                 ก.  126                                                                          ข.  156 
                 ค.  112                                                                          ง.  99 
ขอ  8.     12      12      24      72     288  ..........  (คลายขอสอบ  กทม.) 
                 ก.  1,240                                                                       ข.  1,440 
                 ค.  1,420                                                                       ง.  1,480 
ขอ  9.     45     18     65     28     90     43     120  ..........  (คลายขอสอบปลัดอําเภอ) 
                 ก.  63                                                                              ข.  86 
                 ค.  130                                                                          ง.  155 
ขอ  10.   3     2     7     5     4     21     7     6     43  ..........  (คลายขอสอบกรมสงเสริมฯ) 
                 ก.  8                                                                                ข.  9 
                 ค.  12                                                                              ง.  73 
ขอ  11.   6     42     7     9     72     8     12     108     9     15  ..........  (คลายขอสอบปลัดอําเภอ) 
                 ก.  10                                                                              ข.  18 
                 ค.  122                                                                          ง.  150 
2XY 
3X 
3  
ขอ  12.   3X     2XY     2Y           1               1          ……….  (คลายขอสอบ  ก.พ.) 
 



2Y 
Y 
                 ก.  X                                                                               ข.   3       
 
6XY 
3Y 
                 ค.  X                                                                               ง.    1   
 
ขอ  13.   3     5     7     15     27  ..........  (คลายขอสอบ  กทม.) 
                 ก.  35                                                                              ข.  42 
                 ค.  47                                                                              ง.  49 
ขอ  14.   3     10      33      134  ..........  (คลายขอสอบนายรอยตํารวจ) 
                 ก.  671                                                                          ข.  691 
                 ค.  792                                                                          ง.  797 
ขอ  15.   1     4     36     9     121     14     256     19      441  ..........  (คลายขอสอบ  ก.พ.) 
                 ก.  24                                                                              ข.  33 
                 ค.  42                                                                              ง.  676 
ขอ  16.   33     49     63     75  ..........  (คลายขอสอบ  ก.พ.) 
                 ก.  65                                                                              ข.  71 
                 ค.  69                                                                              ง.  85 
ขอ  17.   2     4     8     14      23     33     49     63  ..........  (คลายขอสอบกรมสงเสริมฯ) 
                 ก.  14                                                                              ข.  25 
                 ค.  88                                                                              ง.  91 
99 
63 
35 
15 
3 
ขอ  18.   7      9      13      21      37     .........  (คลายขอสอบปลัดอําเภอ) 

 
143 
44 
                 ก.  69                                                                              ข.  69 
 
143 
ขอ  19.   7     10     25     100     475  ….......  (คลายขอสอบกรมสงเสริมฯ) 



                 ก.  2,350                                                                       ข.  2,845 
                 ค.  1,875                                                                       ง.  16 
ขอ  20.   4     29     7     93     12     253     19  ..........  (คลายขอสอบ  ก.พ.) 
                 ก.  278                                                                          ข.  302 
                 ค.  562                                                                          ง.  581 
เฉลย 
1.  ง 2.  ค 3.  ข 4.  ง 5.  ข 6.  ก 7.  ก 8.  ข 9.  ก 10.  ข 
11.  ง 12.  ข 13.  ง 14.  ก 15.  ก 16.  ง 17.  ค 18.  ข 19.  ก 20.  ง 

ตีแผขอสอบคณิตศาสตรทั่วไป 
 
คําส่ัง    ในแตละขอจะประกอบดวยโจทยคณิตศาสตรและตัวเลือก  ก – ง  ใหศึกษาโจทยท่ีกําหนดแลวคํานวณหาคาํตอบ

โดยอาศัยความรูพ้ืนฐานท างคณิตศาสตร 
ขอ  1.     ลูกเตาลูกหนึ่งมีความยาวของเสนขอบทุกดานรวมกันเปน  72  เซนติเมตร  อยากทราบวาปริมาตรของลูกเตานี้

เปนกี่ลูกบาศกเซนติเมตร  (คลายขอสอบ  ก.พ.) 
                 ก.  144                                                                          ข.  216 
                 ค.  512                                                                          ง.  729 

ตอบ  ข. 
อยาลืมนะครับวา....ลูกเตาแตละลูกประกอบดวย 6 ดานหรือ 6 หนา  ซ่ึงเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส  จะมีขอบดาน
ท้ังหมด  12  ขอบดานดวย 
ทําใหลูกเตาตามโจทยจะมีดานแตละดานยาว   =    72   =   6   เซนติเมตร   
                                                                                                  12 
ดังนั้นปริมาตรของลูกเตา  =   ดาน × ดาน × ดาน  =  6 × 6 × 6  =  216  ลูกบาศกเซนติเมตร 

ขอ  2.     จงหาวาเลขจํานวนเต็ม 2 จํานวนท่ีรวมกันได 60  และทําใหผลคูณของเลข 2 จํานวนนี้มีคาสูงสุดคือ  (คลาย
ขอสอบกรมสงเสริมฯ) 

                 ก.  50  กับ  10                                                            ข.  45  กับ  15 
                 ค.  40  กับ  20                                                            ง.  30  กับ  30 
    ตอบ  ง. 
                 ก็ลองจับตัวเลขในตวัเลือกคูณกันดูซิจะรูเองดังนี ้ 50×10  =  500,  45×15  =  675,   

40×20  =  800,  30×30  =  900  ดังนั้นเลข 2 จํานวนนีค้ือ  30  กับ  30 
ขอ  3.     ดําริตองการแจกขนมใหเพ่ือน ๆ ในช้ันเรยีน  ถาเขาแจกใหเพ่ือนคนละ 1 ช้ิน  จะเหลือขนมอยู 6 ช้ินแตถาเขาแจก

ใหเพ่ือนคนละ 2 ช้ิน  จะมีเพ่ือนท่ีไมไดรับขนมอยู 2 คน  อยากทราบวาดําริมีขนมท้ังหมดกี่ช้ิน  (คลาย
ขอสอบ  ก.พ.) 

                 ก.  14                                                                              ข.  15 
                 ค.  16                                                                              ง.  17 
ตอบ  ค. 



ขอนี้มีขอนาสังเกตวาครั้งหลังดํารแิจกขนมใหเพ่ือนคนละ 2 ช้ิน  ดังนั้นขนมท่ีเขาก็ตองมีอยูกต็องเปนเลขคู
เทานั้น  คําตอบขอนี้คือขอ  ก.  14  หรือไมก็ขอ  ค.  16  นะครับ 
สมมติวาดําริมีขนมอยู  16  ช้ิน  และตองมีเพ่ือนนักเรียนอยู 10 คน  (เนื่องจากแจกกันคนละช้ิน  แลวเหลือขนมอยู 
6 ช้ินนี่นา) 
เม่ือดํารินําขนม 16 ช้ินไปแจกกันคนละ 2 ช้ิน  จะแจกใหเพ่ือนไดท้ังหมด  16 สวน 12  =  8  คน  แสดงวามีเพ่ือน
ท่ีไมรับขนมอยู  =  10  -  8  =  2  คน  ตรงกับโจทยเปะเลย 
ยังง้ันก็แสดงวาดําริมีขนมอยูท้ังหมด  16  ช้ิน 

ขอ  4.     ส่ีเหล่ียมจัตุรัสบรรจุอยูในวงกลมท่ีมีพ้ืนท่ี  18   ตารางเซนติเมตร  อยากทราบวาส่ีเหล่ียมจัตุรสันี้มีความยาว
ดานละกี่เซนติเมตร  (คลายขอสอบ  ก.พ.) 

                 ก.  3                                                                                ข.  3 2 
          ค.  6                                                                                ง.  6 2 
  ตอบ  ค. 
                 ขอนี้แสดงวา    จัตุรัสวางอยูในวงกลม  เปนวงกลมท่ีมีพ้ืนท่ี  18  
                 ดังนั้น    จัตุรัสท่ีตองการมีดานยาวดานละ  =  2×18   =  36   =  6  เซนติเมตร..งายจัง 
ขอ  5.     พ่ีขุดบอแหงหนึ่งเสร็จใน  20  วัน  นองขุดบอเดยีวกันเสรจ็ใน 12 วัน  หากพ่ีขุดไประยะหนึ่งแลวหยดุปลอยให

นองขุดตอคนเดียวจะใชเว ลาท้ังส้ิน 14 วันตั้งแตพ่ีลงมือขุด  อยากทราบวาพ่ีขุดบออยูกอนแลวกี่วนั  (คลาย
ขอสอบ  ก.พ.) 

                 ก.  3                                                                                ข.  5 
                 ค.  7                                                                                ง.  9 

ตอบ  ข. 

                  กําหนดใหพ่ีขดุบอคนเดียวใชเวลา 20 วัน  และนองขุดบอคนเดียวใชเวลา 12 วันจึงเสร็จ  แลวถามวาพ่ีขุดบออยู
กอนแลวกีว่ัน  ขอนี้กลวยมาก ๆ ครับก็เอาเวลาของพ่ีคือ 20 ตั้งไวซิแลวเอาตัวเลขในตัวเลือกไปหารซะ  เลขตัวไหนหาร 20 
ลงตัว  เปนคําตอบ  จะเห็นวา  20 สวน 5  =  4  ลงตัวพอดี ดังนั้นพ่ีขุดบออยูกอนแลว 5 วัน...อยางง...นีค่ือเทคนิค 

ขอ  6.     ถา  X  มีคาอยูระหวาง 2 ถึง 9 และ  Y  มีคาอยูระหวาง 18 ถึง 54 อยากทราบวา  Y  มีคาระหวางใด  (คลาย
ขอสอบ  ก.พ.) 

                 ก.  6  ถึง  9                                                                 ข.  6  ถึง  12 
                 ค.  3  ถึง  9                                                                 ง.  2  ถึง  27 
ตอบ  ง. 
ขอ  9.     กลองผงซักฟอกขนาดใหญมีขนาด  40×25×7  ลูกบาศกเซนติเมตร  และกลองผงซักฟอกขนาดเล็กมี

ขนาด  25×16×5  ลูกบาศกเซนติเมตร  แตละกลองจะมีผงซักฟอกอยูเพียง  3  ของกลอง  ถามวาจะตองซ้ือ
ผงซักฟอกแตละขนาดอยางนอยกีก่ลองจึงจะมีปริ มาตรเทากับ  (คลายขอสอบ  ก.พ.)  

                 ก.  กลองใหญ 1 กลอง กลองเล็ก 2 กลอง     ข.  กลองใหญ 2 กลอง กลองเล็ก 5 กลอง 
                 ค.  กลองใหญ 2 กลอง กลองเล็ก 9 กลอง     ง.  กลองใหญ 2 กลอง กลองเล็ก 7 กลอง 



ขอ  10.   ถาส่ีเหล่ียมผืนผารูปหนึ่ง  ความยาวของดานกวางเพ่ิมขึน้ 30%  แตดานยาวลดลง 10%  ถามวาพ้ืนท่ีของ
ส่ีเหล่ียมผืนผารูปดังกลาวจะมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข  ึ้นกี่เปอรเซ็นต  (คลายขอสอบนายรอยตํารวจ) 

                 ก.  17                                                                             ข.  20 
                 ค.  21                                                                              ง.  23 
   ตอบ  ก. 
                 ดานกวางเพ่ิมขึ้น  30%     หมายถึง  เดิมกวาง  100  ใหมกวาง  130 
                 ดานยาวลดลง  10%              หมายถึง  เดิมยาว  100  ใหมยาว  90 
                 ดังนั้นพ้ืนท่ีเดิม  =  กวาง×ยาว  =  100×100  =  10,000 
                 และพ้ืนท่ีใหม    =  กวาง×ยาว  =  130×90  =  1,700 
                 หลังจากนั้นเราก็เทียบบัญญัตไิตรยางศ  โดยใหเทียบเปน  100  ดังนี ้
                                   พ้ืนท่ีเดิม  =  10,000          พ้ืนท่ีใหม  =  11,700 
 
 
                                  พ้ืนท่ีเดิม  =  100                                   พ้ืนท่ีใหม  =  11,700×100   =  117 
 
                 ดังนั้นพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมดังกลาวจะเพ่ิมขึน้  =  117 – 100  =  17%  นั่นเอง 

ขอแนะนําเกีย่วกบัหลกัสูตรการสอบภาค ก. 
 
วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผล 
   ขอสอบวิชานี้ใชวัดความสามารถทางดานความมีเหตุผล ดานตัวเลข และดานภาษา 

1.       ความสามารถทางดานความมีเหตุผล (Reasoning) 
แบบที่ 1  อุปมาอุปไมย (Analogy) 

ขอสรุปรูปแบบนี้แตละขอจะประกอบดวยอุปมาอุปไมยท่ียังไมสมบู รณและตัวเลือก ก-ง ใหเลือกคําสองคําจากตัวเลือก ก-
ง มาแทนเครื่องหมายคําถามของอุปมาอุปไมยท่ีไมสมบูรณนั้น โดยคําแรกของตัวเลือกแทนเครื่องหมายคําถามแรก คําท่ี
สองของตัวเลือกแทนเครื่องหมายคําถามหลัง เม่ือแทนแลวตองทําใหอุปมาอุปไมยนั้นสมบูรณคือใหความสัมพันธ  
เกี่ยวของของสองคําแรกสอดคลองกบัความสัมพันธเกี่ยวของของสอ งคําหลัง 
ตัวอยาง      ขอ 01 อาหาร  :  ?  : :  ?  :  ดื่ม 
     ก.  กิน น้ํา      ข.  หิว น้ําแข็ง 
     ค.  หิว ขาว      ง.  ชด น้ําหวาน 
   ตอบ ก. เพราะกินและน้ํา มาแทนเคร่ืองหมายคําถาม จะไดคําคูแรกคือ อาหาร : กิน ซ่ึง

มีความสัมพันธโดยสอดคลองกับคําคูหลังคือ น้ํา : ดื่ม 
               ขอ 02 เสมียน : สถาปนิก : :  ?  :  ? 
     ก.  ธุรการ : บริหาร      ข.  ขาราชการ : เอกชน 
     ค.  จิตรกร  : วาดรูป     ง.  หนังสือ : อาคาร 

10,000 



    ตอบ ง.เพราะหนังสือและอาคาร มีความสัมพันธเกี่ยวของสอดคลองกับเสมียนและสถาปนิก
มากท่ีสุด 

  ขอ 03 ลําธาร : แมน้ํา : :  ?  :  ? 
     ก.  ทะเล : เรือ       ข.  ลูกน้ํา : ยุง 
     ค.  อาว : ฝง       ง.  ตาราง : หมากรุก 
     ตอบ ข. เพราะลูกน้ําและยุง มีความสัมพันธโดยสอดคลองกับลําธารและแมน้ํามากท่ีสุด 
  แบบที่ 2  การสรุปความ (Inference) 
   ขอสอบรูปแบบนี้จะประกอบดวยเง่ือนไข และในแตละขอจะมีขอสรุปท่ี 1 และขอสรุปท่ี 2 ใหศึกษา
เง่ือนไขท่ีกําหนดใหกอน แลวจึงอาศัยความรูท่ีไดจากเง่ือนไขดังกลาวมาพิจารณาขอสรุป ท้ังสองของแตละขอ แลวทํา
ตอบลงในกระดาษคําตอบ โดยยึดหลักดังนี ้
   หลักในการทําตอบ 
   ตอบ ก. ถาขอสรุปท้ังสองเปนจริงตามเง่ือนไข 
   ตอบ ข. ถาขอสรุปท้ังสองไมเปนจริงตามเง่ือนไข 

ตอบ ค. ถาขอสรุปท้ังสองไมแนชัด คือ ศึกษาจากเง่ือนไขแลวไมสามารถสรุปไดวาเปนจริง 
หรือไมเปนจริง 

ตอบ ง. ถาขอสรุปใดขอสรุปหนึ่งเปนจริง หรือไมเปนจริง หรือไมแนชัด ซ่ึงไมซํ้ากับอีกขอสรุปหนึ่ง 
ตัวอยาง ขอ 01 – 03  ใหใชเงื่อนไขที่กาํหนดใหตอไปนี้สําหรับการตอบคําถาม 
  เงื่อนไข 

-    นายกานตไมสูบบุหรี่ 
-    ญาติของนายธนูทุกคนสูบบุหรี่ 
-    นายธนูไมไดเปนทนายความ 
-    นายสมานญาติของนายธนูเปนทนายความ 
-    นายชาติญาติของนายธนูเปนตํารวจอยูท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คําถาม 
  ขอ 01 ขอสรุปท่ี 1  นายกานตเปนญาติของนายธนู 
      ขอสรุปท่ี 2  นายสมานไมสูบบุหรี่ 

     ตอบ ข.  เพราะขอสรุปท้ังสองไมเปนจริงตามเง่ือนไข คอื จากเง่ือนไขท่ีวา
ญาติของนายธนูทุกคนสูบบุหรี่ แตนายกานตไมสูบบุหรี่ นายกานตจึงไมใชญาติของนายธนูและ
นายสมานจึงตองเปนคนสูบบุหร  ี่เพราะเปนญาติของนายธน ู

  ขอ 02 ขอสรุปท่ี 1  ทนายความทุกคนสูบบุหรี่ 
     ขอสรุปท่ี 2  ภรรยานายกานตไมชอบคนสูบบุหรี่ 
     ตอบ ค.  เพราะขอสรปุท้ังสองดูจากเง่ือนไขแลวไมสามารถสรุปไดแนชัดวาเปนจริง หรือไม

เปนจริง เนื่องจากทนายความทุกคนอาจสูบบุหรี่ก็ได หรือบางคนอาจไมสูบบุหรี่ก็ได และภรรยา
นายกานตก็เชนกัน เง่ือนไขไมไดบอกวาชอบหรือไมชอบคนสูบบุหรี ่

  ขอ 03 ขอสรุปท่ี 1  ภรรยานายชาติอยูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



     ขอสรุปท่ี 2  ญาติบางคนของนายธนูรับราชการ 
     ตอบ ง.  เพราะขอสรุปท่ี 1 ไมแนชัดวาเปนจริงหรือไมเปนจริงเพียงขอสรุปเดียว สวนขอสรุปท่ี 

2 นั้นเปนจริง  ดังนั้นจะตอบ ก. หรือ ข. หรือ ค. ไมได ตองตอบ ง. 
  แบบที่ 3  การสรุปความจากสัญลักษณ (Symbolic) 
   ขอสอบรูปแบบนี้จะประกอบดวยเง่ือนไข ซ่ึงอยูในรูปของตัวอักษรและเครื่องหมายตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 =  หมายถึง  เทากับ       ¹  หมายถึง  ไมเทากับ ซ่ึงอาจมากกวาหรือนอยกวา 
 >  หมายถึง  มากกวา       >  หมายถึง  ไมมากกวา ซ่ึงอาจเทากับหรือนอยกวา 
 < หมายถึง  นอยกวา      <  หมายถึง  ไมนอยกวา ซ่ึงอาจเทากับหรือมากกวา 
 £ หมายถึง  นอยกวาหรือเทากับ    ³  หมายถึง มากกวาหรือเทากับ 
และในแตละขอจะมีขอสรุปท่ี 1   และขอสรุปท่ี 2   ใหศึกษาเง่ือนไขท่ีกําหนดใหกอน แลวจึงอาศัยความรูท่ีไดจากเง่ือนไข
ดังกลาวมาพิจารณาขอสรุป ท้ังสองของแตละขอ แลวทําตอบลงในกระดาษคําตอบ โดยยึดหลักดังนี ้
  หลักในการทําตอบ 
   ตอบ ก. ถาขอสรุปท้ังสองเปนจริงตามเง่ือนไข 
   ตอบ ข.  ถาขอสรุปท้ังสองไมเปนจริงตามเง่ือนไข 

ตอบ ค. ถาขอสรุปท้ังสองไมแนชัด คือ ศึกษาจากเง่ือนไขแลวไมสามารถสรุปไดวาเปนจริง 
หรือไมเปนจริง 

ตอบ ง.  ถาขอสรุปใดขอสรุปหนึ่งเปนจริง หรือไมเปนจริง หรือไมแนชัด ซ่ึงไมซํ้ากับอีกขอสรุปหนึ่ง 
ตัวอยาง ขอ 01 – 03  ใหใชเงื่อนไขที่กาํหนดใหตอไปนี้สําหรับการตอบคําถาม 
  เงื่อนไข 
  ถา     P > R = E < S 
  และ    V > E < A > B  (ทุกตวัอักษรมีคามากกวาศูนย) 
  คําถาม 
  ขอ 01 ขอสรุปท่ี 1  B > E 
      ขอสรุปท่ี 2  R ¹ A 
      ตอบ ก.  เพราะขอสรุปท่ี 1 และขอสรุปท่ี 2 ถูกตองเปนจริงตามเง่ือนไข 
  ขอ 02 ขอสรุปท่ี 1  P < B 
      ขอสรุปท่ี 2  S ¹ P 

ตอบ ค.  เพราะขอสรุปท้ังสอง ดูจากเง่ือนไขแลวไมสามารถสรุปไดแนชัดวาเปนจริงหรือไมเปน
จริงตามเง่ือนไข 

  ขอ 03 ขอสรุปท่ี 1  P > A 
      ขอสรุปท่ี 2  E ¹ P 
     ตอบ ง.  เพราะขอสรุปท่ี 1 ไมสามารถสรุปไดแนชัดวาเปนจริงหรือไมเปนจรงิ สวนขอสรุปท่ี 

2 สามารถสรุปไดวาเปนจริงตามเง่ือนไข 
แบบที่ 4  การสรุปเหตุผลเชิงตรรกวิทยา (Logic) 



   ขอสอบรูปแบบนี้จะประกอบดวย 2 สวนดังนี้ สวนท่ี 1 คือ เง่ือนไขหรือขอมูลท่ีกําหนดใหและสวนท่ี 2 
คือ     ขอสรุป ใหศึกษาเง่ือนไขท่ีกําหนดให แลวจึงอาศัยความรูเฉพาะท่ีไดรับจากขอมูลมาใชพิจารณาวาขอสรุปใด
สอดคลองตามขอความขางตน หรือขอสรุปใดไมสอดคลองกับขอความขางตน 

ตัวอยาง  
ขอ 01 ตรรกวิทยา คือวิชาวาดวยกฎเกณฑการใชเหตุผล ผูท่ีรูจักใชประโยชนจากตรรกวิทยาทุกคนเปนผูมีเหตุผลทุก

คน ไมเปนผูเขาใจผิดงาย ผูเขาใจผิดงายทุกคนเปนผูหาความสุขไดยาก 

  ขอใดสอดคลองตามขอความขางตน 
ก.       ผูรูจักใชประโยชนจากตรรกวิทยาบางคนไมเปนผูหาความสุขไดย าก 
ข.       ไมมีผูรูจกัใชประโยชนจากตรรกวิทยาคนใดเปนผูเขาใจผิดงา ย 
ค.       ไมมีผูหาความสุขไดยากคนใดเปนผูมีเหตุผล 
ง.        ผูมีเหตุผลทุกคนเปนผูรูจักใชประโยชนจากตรรกวทิยา 

ตอบ ข.  เพราะตามขอมูลขางตนวินิจฉัยไดวาผูรูจักใชประโยชนจากตร รกวิทยาทุกคนไมเปนผูเขาใจผิดงาย  
ขอ 02 จากการศึกษาพบวา ถารับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดรอยละ 12 ของแคลลอรี่ท่ีควรไดรับ จะทําให

ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในเลือดลดลง 
ขอใดสอดคลองตามขอความขางตน 

ก.       ถาระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในเลือดของคนใดลดลง  แสดงวาคนนั้นรับประทาน
กรดไลโนเลอิกในขนาดรอยละ 12 ของแคลลอรี่ท่ีควรไดรับ 

ข.       ถาคนไมรับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดรอยละ 12 ของแคลลอรี่ท่ีควรไดรับแลวระดับ
คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดใ นเลือดจะไมลดลง 

ค.       ถาระดับคอเลสเตอรอลแลไตรกลีเซอไรดในเลือดของคนใดไมลดลง แสดงวาคนนั้นไมไดรับประทาน
กรดไลโนเลอิกในขนาดรอยละ 12 ของแคลลอรี่ท่ีควรไดรับ 

ง.        ถาตนใดไมรับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดรอยละ 12 ของแคลลอรี่ท่ีควรไดรับ ระดับ
คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในเลือดของคนนั้นจะเพ่ิมขึ้น 

ตอบ ค. เนื่องจากตามขอมูลท่ีใหมา เราทราบวา   ถารับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดรอยละ 12 ของ
แคลลอรี่ท่ีควรไดรับ จะทําใหระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในเลือดลดลง 
เม่ือใชหลักตรรกวิทยาแลว คําตอบในขอ ค. คือ ถาระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในเลือดของคน
ไมลดลง  ดังนั้น จึงสรุปไดวาเขาไมไดรับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดรอยละ 12 ของแคลลอรี่ท่ีควร
ไดรับ 

1.       ความสามารถทางดานตัวเลข (Numerical) 
แบบที ่1  อนุกรม 
ขอสอบรูปแบบนี้ในแตละขอ โจทยจะกําหนดอนุกรมท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องกันใหชุดหนึ่ง แลว

ใหหาตัวเลขจํานวนถัดไปมาเติมลงในชองวาง เพ่ือใหไดอนุกรมท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องกันอยางสมเหตุสมผ ลมากท่ีสุด 
โดยเลือกจากตัวเลือก ก-ง แลวทําตอบลงในกระดาษคําตอบ 
ตัวอยาง ขอ 01 5 10 20 35 …. 
     ก.  45     ข.  50     ค.  55     ง.  60 



     ตอบ ค. เพราะ 55 เปนตัวเลขท่ีทําใหอนุกรมมีความสัมพันธตอเนื่องกันอยางสม
เหต  ุสมผลมากท่ีสุด 
  ขอ 02 9 13 22 38 63 …. 
     ก.  86     ข.  99     ค.  108    ง.  125 
     ตอบ ข. เพราะ 99 เปนตัวเลขที่ทําใหอนกุรมมีความสัมพันธตอเนื่องกันอยางสม
เหต  ุสมผลมากที่สุด 

แบบที ่2  โจทยคณิตศาสตร 
ขอสอบรูปแบบนี้ในแตละขอจะประกอบดวยโจทยคณิตศาสตร และตัวเลอืก ก-ง ใหศกึษาโจทยทีก่ําหนดใหแลวคํานวณหา
คําตอบ โดยอาศยัความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร แลวทําตอบลงในกระดาษคําตอบ 

ตัวอยาง ขอ 01 ถาความยาวของเสนผาศูนยกลางของวงกลมวงหนึ่งเพ่ิมขึน้ 100 เปอรเซ็นต 
วงกลมท่ีเกิดขึ้นใหมจะมีพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้นอีกกี่เปอรเซ็นต 
    ก.  50     ข.  100    ค.  200    
ง.  300 

    ตอบ ง.เพราะ 300% คือคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 
  ขอ 02 น้ําเกลือ 6 ลิตร ซ่ึงมีความเขมขน 4% ถาทําใหระเหยเปนน้ําไปเสีย 1 ลิตร ดังนั้น น้ําเกลือท่ีเหลือ

จะมีความเขมขนกี่เปอรเซ็นต 
    ก.  3 1/3   ข.  4 4/5   ค.  4     ง.  5 
 
    ตอบ ข. เพราะ 4 4/5% คือคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 
 
 
 
แบบที ่3  การวิเคราะหขอมูล 

ขอสอบแบบนี้ จะประกอบดวยขอมูลชุดหนึ่ง ในรูปของตาราง แผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ และในแตละ
ขอจะมีคําถามกับตัวเลือก ก-ง ใหศึกษาขอมูลท่ีกําหนดใหแลวนําความรูท่ีไดจากขอมูลดังกลา วมาพิจารณาตอบคําถาม
ของแตละขอ แลวทําตอบลงในกระดาษคําตอบ 

ตัวอยาง ขอ 01–03 ใหใชขอมูลจากแผนภาพท่ีกําหนดใหตอบคําถาม 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีพักอาศัย 
500 บาท อุปการะผูอ่ืน 

400 บาท ออมทรัพย 
100 บาท 

นันทนาการ 
200 บาท 

ใชจายสวนตัว 
500 บาท 

ใชจายเพื่อสังคม 
และเบ็ดเตล็ด 

300 บาท 



 
 
ขอ 01 คาใชจายสองประเภทใดที่รวมกันแลวเทากบัคร่ึงหนึง่ของคาใช จายทัง้หมด 

ก.       คาใชจายสวนตัวกับคาใชจายเพ่ือสังคมและเบ็ดเตล็ด 
ข.       คาท่ีพักอาศัยกับอุปการะผูอ่ืน 
ค.       คานันทนาการกับใชจายสวนตัว 
ง.        คาท่ีพักอาศัยกับใชจายสวนตัว 
     ตอบ ง. เพราะคาท่ีพักอาศัยกับคาใชจายสวนตวัรวมกันได 1,000 บาท       
ซ่ึงเทากับครึ่งหนึง่ของคาใชจายท้ังหมด ซ่ึงรวมกันได 2,000 บาท 

 ขอ 02 คาใชจายในดานนันทนาการเปนรอยละเทาไรของคาใชจายท้ังหม ด 
     ก.  5    ข.  10    ค.  15    ง.  20 
     ตอบ ข. เพราะ 200 บาท เปนรอยละ 10 ของ 2,000 บาท 
  ขอ 03 มุมท่ีจุดศูนยกลางของสวนท่ีเปนท่ีพักอาศัย โตเปนกี่เทาของสวนท่ีเปนออมทรัพย 
     ก.  3    ข.  4    ค.  5    ง.  6 

 ตอบ ค.  เพราะมุมท่ีจุดศูนยกลางของสวนท่ีเปนท่ีพักอาศัยเปน 5 เทาของมุมท่ีจุดศูนยกลางของ
สวนท่ีเปนออมทรัพย  ท้ังนี้ ดูไดจากคาใชจายท่ีพักอาศัยเทากับ 500 บาท คิดเปน 5 เทาของ
คาใชจายออมทรัพย ซ่ึงเทากับ 100 บาท 

1.       ความสามารถทางภาษา (Verbal) 
ขอสอบจะประกอบดวยบทความและขอคําถาม ใหศึกษาทําความเขาใจกับบทความท่ีกําหนดใหกอน 

แลวจึงอาศัยความรูความเขาใจจากบทความนั้น ๆ เปนหลักในการทําตอบ 
ตัวอยาง จุดเดนของประวัติศาสตรอยูท่ีขอเท็จจริงและหลักฐาน นักประวัติศาสตรจึงตองอาศัยหลักฐานในการวินจิฉัย
ประวัติศาสตร   หลักฐานในประวัตศิาสตรแบงออกเปน 2 ประเภท คือ หลักฐานช้ันตนและหลักฐานช้ันรอง  หลักฐาน
ช้ันตนหมายถึงบันทึกหรือคําบอกเลาของผูพบเหตกุารณหรื อผูเกี่ยวของกับเหตุการณหรือหลักฐานทางโบราณคดี   เชน  
ปอมปราการ เจดีย รูปปนและอ่ืน ๆ เปนตน  หลักฐานช้ันรองหมายถึงบันทึกหลังท่ีเหตุการณเกิดขึน้แลว เชน บันทึก
เกี่ยวกับธุรกิจ คําบอกเลาและอ่ืน ๆ     อยางไรก็ตาม หลักฐานท้ังสองประเภทนี้จะสําคญัมากนอยเพียงไร ผูใชยอมตอง
อาศัยหลักหลายประการเขาประกอบในการช่ังน้ําหนกัข องความจริง เชน ตองพิจารณาถึงชวงระยะเวลาของเหตุการณและ
การบันทึก เพราะยิ่งบันทึกไดทันเหตุการณมากเทาไร ความถูกตองยอมมีมากขึน้เทานั้น  นอกจากนี้ นกัประวัติศาสตรท่ีใช
วิธีการทางประวัติศาสตรบันทึกเหตกุารณ มีสวนชวยใหหลักฐานมีคุณคามากขึ้น  ดังนั้น จึงเห็นไดวาวิชาประวัติศาสตร
เปนเรื่องของการประสานงานกนัระ หวางหลักฐานและนักประวัติศาสตร เพราะหลักฐานแมจะแนนอนถูกตองเพียงไร ถา
นักประวัติศาสตรไมนํามาใชก็หมดคุณคาหรือไรความหมาย  นักประวัติศาสตรและหลักฐานจึงตองเปนท้ังผูใหและผูรับ
ซ่ึง กันและกัน 

ขอ 01  บทความนี้เนนถึงความสําคัญในเรื่องอะไร 
 ก. ขอเท็จจริงของประวตัิศาสตร 
 ข. หลักฐานทางประวัติศาสตร 
 ค. การวินิจฉัยประวัติศาสตร 



 ง. ความสําคัญของประวตัิศาสตร 
ตอบ ข.  เพราะสรุปความสําคัญของขอความท่ีกําหนดให ไดถูกตองท่ีสุด 

ขอ 02  ขอใดกลาวถูกตองท่ีสุด 
 ก. ประวัติศาสตรเปนส่ิงท่ีแนนอนเช่ือถือได 
 ข. นักประวัติศาสตรมีความสําคัญมากกวาหลักฐานทางประวัติศาสตร 
 ค. ประวตัิศาสตรอาจจะเปล่ียนแปลงได 
 ง. หลักฐานช้ันรองสวนใหญเช่ือถือไมได 
ตอบ ค.  เพราะมีความหมายอยางเดียวกับขอความท่ีกําหนดให 

ขอ 03  ท่ีวา “ นักประวัติศาสตรและหลักฐานเปนท้ังผูใหและผูรับซ่ึงกันและก  ัน” หมายความวา 
   ก.  นักประวตัิศาสตรเปนผูสรางหลักฐานขึ้น 
   ข.  นักประวัติศาสตรเปนผูนําหลักฐานมาใช 
   ค.  นักประวัติศาสตรเปนผูตีความหลักฐานในขณะท่ีหลักฐานใหความจร  ิงแกประวัติศาสตร 
   ง.  นักประวัติศาสตรเปนผูเห็นคุณคาของหลักฐานในขณะท่ีหลักฐานช วยใหเกิดประวัติศาสตร 
ตอบ ค.  เพราะมีความหมายอยางเดียวกับขอความท่ีกําหนดให 

วิชาภาษาไทย 

ขอสอบวิชาภาษาไทยใชทดสอบความรูความเขาใจภาษาและความสามารถใ นการใชภาษาใหถูกตอง 
1.       ความเขาใจภาษา (Comprehension) จะวัดความสามารถในดานความเขาใจภาษาไทย โดยสามารถสรุปความใน
รูปแบบตาง ๆ จากขอความส้ัน ๆ หรือบทความได 
แนวคําถามการวัดความเขาใจภาษาท่ีเปนขอความส้ัน ๆ จงอานขอความท่ีกําหนดให แลวตอบคําถามโดยพิจารณาเลือก
ตัวเลือก ก, ข, ค, หรือ ง ท่ีถูกตองท่ีสุด 

-  การสรุปความ 
ขอ 01 เสียงของคําเพ้ียนและกลายได ความหมายก็เพ้ียนและกลายไดทํานองเดียวกนั เพราะเสียงและความหมายเปนของคู
กัน ถาแยกกันแตละสวนก็ไมเปนคําพูดในภาษา เพราะมีแตเสียงอยางเดียวก็เปนเสียงท่ีปราศจากความหมาย ถามีแต
ความหมายก็เปนแตความในใจ เม่ือไมเปลงเสียงออกมาก็ไมมีใครทราบ ขอความนี้สรุปวาอยางไร 
   ก. ท้ังเสียงและความหมายเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได 
  ข. ความสัมพันธของเสียงและความหมายอยูท่ีการส่ือสาร 
  ค. การส่ือสารดวยเสียงท่ีมีความหมายเปนการส่ือสารท่ีสมบูรณท่ีส  ุด 
  ง. ในการส่ือสารตองใชท้ังเสียงและความหมายประกอบกันจึงจะเขาใจไ ด 
ตอบ ง.  เพราะสรุปความสําคัญของขอความท่ีกําหนดใหไดถูกตองท่ีสุด 

  



ขอ 02   พินัยกรรมคือคําส่ังแสดงความตั้งใจสุดทายท่ีจะยกทรัพยสินหรือว างขอกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของตน 
อันจะใหเกดิเปนผลบังคับไดตามกฎหมายเม่ือตนตายแลว 
ขอความนี้สรุปวาอยางไร 
ก.       พินัยกรรมคือเอกสารแสดงเจตนาในเรื่องทรัพยสินซ่ึงถูกตองตามกฎ หมาย 
ข.       พินัยกรรมคือบรรดาทรัพยสินท้ังปวงท่ีผูตายไดมอบไวแกผูรับ ตามท่ีกําหนด 
ค.       พินัยกรรมคือเอกสารแสดงสิทธิและหนาท่ีของผูรับทรัพยสินของผู  ตายตามท่ีระบุไว 
ง.        พ  ินัยกรรมคือมรดกท่ีผูตายไดมอบไวใหแกผูรับตามเง่ือนไขท่ีไ ดระบุไวทุกประการ 
ตอบ ก.  เพราะสรุปความสําคัญของขอความท่ีกําหนดใหไดถูกตองท่ีสุด 

ขอ 03   จากการสํารวจเม่ือไมนานมานี้ ปรากฏวา ในประชากรผูมีสิทธิออกเสียงส่ีคน จะมีอยูคนหนึ่งท่ีออกเสียงเลือกตัว
บุคคลโดยไมคํานึงถึงพรรค หากเขาพิจารณาแลววาบุคคลนั้นเหมาะสมกับหนาท่ีผลจากการสํารวจส รุปวาอยางไร     &nb 
sp;    
ก.       ประชากรสวนใหญนิยมเลือกตวับุคคลมากกวาพรรค 
ข.       ผูมีสิทธิออกเสียงจะมีแนวทางการตัดสินใจในทํานองเดียวกัน 
ค.       ผูออกเสียงสวนใหญไมนิยมเลือกพรรคท่ีมีบุคคลไมเหมาะสม 
ง.        ความสามารถของผูสมัครเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งในการชวยใหผูอ อกเสียงตัดสินใจเลือก 
ตอบ ง.  เพราะสรุปความสําคัญของขอความท่ีกําหนดใหไดถูกตองท่ีสุด 

-  การหาความหมาย 

ขอ 01 ความคิดเรื่องสหกรณนี้เปนความคดิแบบสังคมนิยมโดยแท แตการสหกรณก็มีผูนําไปใชไดผลดใีนเศรษฐกจิแบบ
นายทุนนัน้หลาย แหง ขอความนี้หมายความวาอยางไร 
  ก. สหกรณเปนเครื่องมือทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและแบบนายทุนดวย 
  ข. สหกรณเปนอุดมคตขิองสังคมนิยม แตใชไดไมเหมาะสมกับประเทศแบบทุนนิยม 
  ค. สหกรณเปนอุดมคติทางเศรษฐกจิแบบสังคมนิยม แตบางประเทศแบบทุนนิยมก็ใชไดผลด ี
  ง. สหกรณเปนเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสังคมนยิม แตขัดกับระบบเศรษฐกจิแบบทุนนยิม 
ตอบ ค.  เพราะมีความหมายอยางเดียวกับขอความท่ีกําหนดให 

ขอ 02   หามมิใหมีคนทํางานในท่ีท่ีมีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล เปนเวลานาน 8 ช่ัวโมง ใน 5 วันของสัปดาหขอความนี้
หมายความวาอยางไร 
ก.       ในท่ีท่ีมีเสียงดังเกินกวา 85 เดซิเบล คนงานจะทํางานเกินกวา 8 ช่ัวโมงไมได 
ข.       คนงานจะทํางาน 8 ช่ัวโมง ใน 5 วัน ในท่ีท่ีมีเสียงดังเกินกวา 85 เดซิเบลไมได 
ค.       คนงานจะใชเวลาทํางานวนัละ 8 ช่ัวโมง ติดตอกนัถึง 5 วัน ในท่ีท่ีมีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลไมได 
ง.        ในหนึ่งสัปดาหคนงานสามารถทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง ในท่ีท่ีมีเสียงดังเกนิกวา 85 เดซิเบลไดไมเกิน 2 วัน 
ตอบ ค.  เพราะมีความหมายอยางเดียวกับขอความท่ีกําหนดให 

ขอ 03   มติคณะรัฐมนตรีไดกําหนดแนวทางเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเขารับราช การวาใหส่ังบรรจุยอนหลังไปไดไมกอน
วันท่ีผูนั้นไดรายงาน ตัวเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการขอความนีห้มายความวาอยางไร 



ก.       คณะรัฐมนตรีมีมติไมใหบรรจุบุคคลเขารับราชการยอนหลัง 
ข.       คณะรัฐมนตรใีหบรรจุบุคคลเขารับราชการยอนหลังไดในบางกรณ ี
ค.       คณะรัฐมนตรใีหบรรจุบุคคลเขารับราชการในวนัท่ีมารายงานตัวเขา รับราชการได 
ง.        คณะรัฐมนตรีมีมติไมใหบรรจุบุคคลท่ีมารายงานตวัเขารับราชการก  อนมาปฏิบัติราชการ 
ตอบ ค.  เพราะมีความหมายอยางเดียวกับขอความท่ีกําหนดให 

-  การตคีวาม 

ขอ 01   ผงซักฟอกท่ีใชอยูในปจจุบัน มีผลทําใหพืชน้ําเจรญิเติบโตอยางรวดเร็ว เพราะวามีสารอาหารท่ีเปนปุยของพืช แต
จะมีผลทําใหน้ําเสียในระยะหลัง เพราะวาพืชจะดึงออกซิเจนในน้ํามาใชในการหายใจขอความนีต้ีความ วาอยางไร 
ก.       ผงซักฟอกมีสวนทําใหน้ําเสีย 
ข.       พืชน้ําเจริญเติบโตไดดีในท่ี ๆ น้ําเสีย 
ค.       ผงซักฟอกใหประโยชนแกมนษุยไดหลายอยาง 
ง.        พืชน้ําจะไมใชออกซิเจนในอากาศมาปรุงอาหาร 
ตอบ ก.  เพราะตีความจากขอความท่ีกําหนดใหไดถูกตองท่ีสุด 

ขอ 02   ประตูสามยอดเปนประตูกําแพงเมืองซ่ึงสรางขึ้นใหมในรัชกาลท่ี 5  โดยสรางเปนประตูสามชอง มียอดท้ังสามชอง 
ตั้งแตนั้นมาชาวบานก็พากนัเรียกประบ้ันทายังกลาววา “ประตูสามยอด” ขอความนีต้ีความวาอยางไร 
ก.       ชาวบานเปนผูสรางประตกูําแพงเมือง 
ข.       ประตกูําแพงเมืองนิยมสรางใหมียอดเสมอ 
ค.       “ประตูสามยอด” ไดช่ือจากลักษณะการสราง 
ง.        เริ่มมีการสรางประตกูําแพงเมืองในสมัยรัชกาลท่ี 5 
ตอบ ค.  เพราะตีความจากขอความท่ีกําหนดใหไดถูกตองท่ีสุด 

ขอ 03   สมัยกอนไมปรากฏเรื่องปญหาภาวะแวดลอมเปนพิษ เพราะคนนอยขอความนีต้ีความวาอยางไร 
ก.       ภาวะแวดลอมเปนพิษกอใหเกิดอันตรายกับคน 
ข.       คนเปนตนเหตุของปญหาภาวะแวดลอมเปนพิษ 
ค.       สมัยกอนปญหาภาวะแวดลอมเปนพิษเกดิขึ้นนอย 
ง.        สมัยกอนมีคนจํานวนนอยท่ีกอปญหาภาวะแวดลอมเปนพิษ 
ตอบ ข.  เพราะตีความจากขอความท่ีกําหนดใหไดถูกตองท่ีสุด 

แนวคําถามการวัดความเขาใจภาษาท่ีเปนบทความ 
                     จงอานบทความท่ีกําหนดให แลวตอบคําถามในแตละขอ โดยพิจารณาเลือกตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง ท่ีถูกตอง
ท่ีสุด  ท้ังนี้ ใหยึดเนื้อความในบทความเปนหลัก 
ตัวอยาง      หนังสือหรือขอเขียนใด ๆ คือส่ิงท่ีมนุษยเขียนขึ้น การเขียนจึงหมายถึงส่ิงท่ีมนุษยคิดออกมาเปนตัวอักษร 
มนุษยเขยีนอะไร คําตอบคือ มนษุยเขียนส่ิงท่ีตนรูหรือคดิ ถาเชนนั้น การอานคืออะไร การอานคือความพยายามท่ีจะ
ถายทอดส่ิงท่ีมนุษยเขียนไวกลับออก มาเปนความคิด เม่ือพิจารณาอยางนี้แลวยอมเห็นวาการอานกับการเขียนเปนของ คู
กัน มีความสัมพันธกนัอยางแยกไมออก 



                     อยางไรจึงจะเรียกวา อานดี หรือ เขียนด ีเรื่องนี้นักปราชญทางภาษาไดใหทรรศนะไววา “ผูเขียนแสดง
ความคดิอยางไร ผูอานก็ไดความคดิอยางนั้น เอนเอียงไปตามนั้น หรือปฏิบัติตามนั้น” อยางนี้เรียกวา เขียนดี และ “ผูเขียน
แสดงความคดิอยางไร ผูอานเขาใจไดหมด รูเทาทันทุกความคิด แตผูอานมีความคดิเปนของตนเอง รูจักวิเคราะห วิจารณ 
เลือกรับแตความคิดท่ีเปนประโยชน ขจัดความคิดท่ีไรสาระออกไป เพราะอานอยางมีวิจารณญาณ” อยางนี้เรียกวา อานด ี

ขอ 01   สาระสําคัญของบทความนีก้ลาวถึงเรื่องอะไร 
          ก.  การเขียนหนังสือ       &nb sp;         &nb sp;         &nb sp;         &nb sp;   ข.  การเปนนักอานท่ีด ี
          ค.  การเขียนกับการอาน                                        ง.  การอานขัน้ใชวิจารณญาณ 
          ตอบ ค.  เพราะตอบคําถามไดถูกตองท่ีสุด 

ขอ 02   การเขียนดีจะตองมีลักษณะอยางไร 
ก.       ภาษาท่ีใชสละสลวยและเขาใจงาย 
ข.       ความคิดท่ีแสดงออกมาทันสมัยและเปนจริง 
ค.       ผูเขียนใชเหตุผลและหลักฐานตาง ๆ ประกอบการเขยีน 
ง.        ผูอานเขาใจความหมายของขอเขียนไดตรงกบัท่ีผูเขยีนตองการ 
          ตอบ ง.  เพราะตอบคําถามไดถูกตองท่ีสุด 

ขอ 03   ท่ีกลาววา “อานด”ี หมายความวาอยางไร 
          ก.  อานเอาจริงเอาจัง       & nbsp;         & nbsp;         & nbsp;  ข.  อานแลวไดความรูและความคดิ 
          ค.  อานแลวมีความรูสึกคลอยตาม     &n bsp;         ง.  เลือกอานเฉพาะบางตอนท่ีดีและมีสาระ 
          ตอบ ข. 

ขอ 04   ผูเขียนมีความประสงคจะเนนส่ิงใด 
ก.       การเขียนและการอานท่ีด ี     & nbsp;         & nbsp;         & nbsp;     ข.  ความสามารถในการเขยีนและการอาน 
ค.   ความสัมพันธระหวางการเขียนกับการอาน     ;       ง. ความสัมพันธระหวางผูเขียนท่ีดกีับผูอานท่ีด ี
          ตอบ ก. 

  

1.       การใชภาษา (Expression) 
จะวัดความสามารถในการใชภาษา โดยสามารถพิจารณาใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ   ไดอยางถูกตองเหมาะสม ไดแก คํา
หรือกลุมคํา ประโยค หรือขอความส้ัน ๆ รวมท้ังสามารถเรยีงลําดับขอความไดถูกตอง แนวคําถามการเลือกใชคําท่ีถูกตอง
เติมลงในชองวาง 
                     จงอานขอความท่ีกําหนดให แลวพิจารณาเลือกตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง เติมในชองวางใหถูกตองตามหลัก
ภาษา และใหมีความหมายสอดคลองกับขอความท่ีกําหนดใหนั้น 
ขอ 01   รัฐบาลอินเดียไดประกาศ………. นโยบายทางดานสินเช่ือของประเทศเพ่ือชวยใหการสงออกผลิตผลทาง 
อุตสาหกรรมขยายตัว 
ก.  ผอนผัน          ;          ข.  ลดหยอน          ;        ค.  ผอนคลาย        &nbs p;       ง.  ปลดเปล้ือง 



ตอบ ค.  เพราะ “ผอนคลาย”  เปนชนิดของคําท่ีเติมลงในชองวางไดถูกตองและมีความหมายสอดคล  องกับขอความ   ท่ี
กําหนดให 

ขอ 02   ตบะในพุทธศาสนา หมายถึง ความเปนอยูอยางงาย ๆ ตัดความกังวลในการแสวงหาส่ิงปรนเปรอความสุข
ให……….เทาท่ีจําเป นแกการดํารงชีวติ 
          ก.  เหมาะสม          ;        ข.  เพียงพอ          ;         ค.  เหลือเพียง        &n bsp;       ง.  พอประมาณ 
ตอบ ค.  “เหลือเพียง” 

ขอ 03   ขอเรียกรองท้ัง 8 ขอนี้ สามารถตกลงได 7 ขอเทานัน้………. ขอเรียกรองท่ีใหรัฐบาลเปล่ียนแปลงกําหนดราคา
ขาวขัน้ต่ําขึน้ใ หม 
          ก.  ยกเวน                     ข.  นอกจาก                   ค.  กลาวคือ        &nbs p;         ง.  โดยเฉพาะ 
ตอบ ก.  “ยกเวน” 

ขอ 04   ตามหลักภาษาไทยถือวาเม่ือ “การ” นําหนากรยิาและ “ความ” นําหนากริยาหรือวิเศษณ จะไดคําประสมเปนคาํนาม 
หรือจะเรียกใหชัดลงไปอีกก็วาอาการนามนับวาคําท้ังสองนี้สําคัญ มาก สามารถ……….ชนิดของคําในไวยากรณได 
          ก.  ระบุ         &n bsp;         &n bsp;   ข.  กําหนด         & nbsp;         ค.  เปล่ียน          ;          ง.  แยกประเภท 
ตอบ ค.  “เปล่ียน” 

ขอ 05   ใครจะสมมติเรียกส่ิงใดวาอะไรกไ็ดท้ังส้ิน……… อยูท่ีวาภาษาท่ีใชนัน้สามารถเปนส่ือติดตอระหวางผูพูดกับ ผูฟง 
หรือผูเขียนกับผูอานไดหรือไมเพียงไรเทานั้นเอง 
          ก.  สาเหตุ                       ข.  ผลลัพธ          ;          ค.  ปจจัยสําคัญ        & nbsp;     ง.  ความสําคัญ 
ตอบ ง.  “ความสําคัญ” 

แนวคําถามการเขียนประโยคใหถูกตอง 
แบบท่ี 1      ในแตละขอจงพิจารณาขอความในแตละตอนท่ีมีตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง กํากับอยูหนาขอความ แลวเลือกตอบ
วาขอความตอนใดใชไมรัดกุมหรือไมถูกตอง 

ขอ 01   (ก) กลองเปนของสําคัญอยางหนึ่งสําหรับบานเมือง / (ข) ใชเปนหลักสําหรับบอกใหรูเวลา / (ค) ในสมัยท่ียังไมมี
นาฬิกาใชกันท่ัวไป / (ง) ตองอาศัยกลองเปนสัญญาณ 
ตอบ ข.  เพราะกลองไมไดใชเปนหลักสําหรับบอกใหรูเวลา  ดังนั้น “ใชเปนหลัก” ในตวัเลือก ข. จึงเปนกลุมคําท่ีใชไม
ถูกตองตามหลักภาษาและไมสอดคลองกับข อความ 

ขอ 02   (ก) ท่ีเรียกวาฉันทลักษณ ดวยมีความประสงค / (ข) ใหมีช่ือตรงกนักับไวยากรณในภาษาบาลี / (ค) ท่ีทานจําแนก
ไวเปนอักขรวิธี วจภีาค วากยสัมพันธ ฉันทลักษณ  /   (ง) ซ่ึงไวยากรณในภาษาไทยเราไดอิงอาศัยมาสรางขึน้ไวเปนหลัก 
ตอบ ง.  เพราะกลุมคํา “อิงอาศัย” ในตัวเลือก ง. ใชไมรัดกมุและไมถูกตองตามหลักภาษา 

ขอ 03   (ก) คําวาจราจร ใชกันแพรหลายเม่ือทางราชการไดประกาศใชพระราชบัญญัติจราจรทา งบก พ.ศ. 2477 / (ข) เพ่ือ
จัดระเบียบการเดินของยวดยาน ตลอดจนการเดินทางเทาของคนและจาจะตามถนน / (ค) สําหรับประสานงานกันดวย



ความปลอดภัยและรวดเร็วตามสมควร / (ง)และพรอมกันนีก้็ไดตั้งตํารวจแผนกจราจรขึ้น 
ตอบ ค.  เพราะกลุมคํา “สําหรับประสานงานกัน” ในตัวเลือก ค. ใชไมรัดกุมและไมถูกตองตามหลักภาษา 

ขอ 04   (ก) วงดนตรีท่ีเรียกวาขับไม เปนวงดนตรีโบราณของไทย     /   (ข) ท่ีถือกันวาเปนของสูงศักดิ์อยางหนึ่ง    / (ค)จะ
มีไดก็แตของหลวงเทานั้น / (ง) แมแตงานของหลวงท่ีจะบรรเลงดวยวงขับไมกต็องเปนงานสมโภชช้ั นสูง 
ตอบ ข.  เพราะ “วงดนตรีไมใชของสูงศักดิ”์  ดังนั้น  ของสูงศักดิ์ ในตวัเลือก ข. จึงเปนกลุมคําท่ีใชไมถูกตองตามหลัก
ภาษาและไมสอดคลองกับข อความ 

แบบท่ี 2      ในแตละขอ จงพิจารณาคําหรือกลุมคําท่ีขีดเสนใต และมีตวัเลข 1, 2 หรือ 3 กํากับอยู แลวเลือก 

ตอบ ก.    ถาคําหรือกลุมคําท่ีขีดเสนใตท้ัง 3 กลุม ใชไดรดักมุและถูกตองตามหลักภาษา 
                ตอบ ข.    ถาคําหรือกลุมคําท่ีขีดเสนใตเฉพาะกุลม 1 และกลุม 2 ใชไดรดักุมและถูกตองตามหลักภาษา 
                ตอบ ค.    ถาคําหรือกลุมคําท่ีขีดเสนใตเฉพาะกลุม 1 และกลุม 3 ใชไดรดักุมและถูกตองตามหลักภาษา 
                ตอบ ง.     ถาคําหรือกลุมคําท่ีขดีเสนใตเฉพาะกลุม 2 และกลุม 3 ใชไดรดักุมและถูกตองตามหลักภาษา 

  

ขอ 01 การยิงปนเพ่ือแสดงความเคารพนั้น เราเรียกวายิงสลุต การยิงสลุตเปนการ 
                                     (1) 
แสดงความเคารพใหแก 
 
 
  ชาตหิรือบุคคล จํานวนนัดท่ียิงก็มีเกณฑตามควรแกเกียรติยศของผูหรือส่ิงท่ีควรรับการเคารพ 
                                                       (2)                                                                         (3) 
 
 

ตอบ ก. เพราะคําและกลุมคําท่ีขีดเสนใตท้ัง 3 กลุม ใชไดรัดกุมและถูกตองตามหลักภาษา 
ขอ 02 อัตวิสัย หมายถึง เรื่องหรือภาพของส่ิงท้ังหลายท่ีผูเขียนอาจนํามาใชเปนเคาโครงโดยวิธีนึกหรือ 
                                  (1)                                                     (2) 
คิดเห็นในใจ 
 
 
  ภววิสัย เปนภาพท่ีสรางขึ้นจากประสบการณของผูเขียน 
                             (3) 
 

ตอบ ก. เพราะคําและกลุมคําท่ีขีดเสนใตท้ัง 3 กลุม ใชไดรัดกุมและถูกตองตามหลักภาษา 
 

 



ขอ 03 นักประพันธควรเขียนเรื่องท่ีแนะใหคนไดคิด นักเขียนหลายคนหนีความจริง โดยท่ี 
                                                  (1)                                             (2) 
สรางโลกขึ้นใหม 
 
  โดยการไมยอมรับสภาพชีวิตจริง ทําใหผูอานพลอยหนีโลกแหงความจริงไปดวย 
             (3) 
 

ตอบ ค. เพราะคําหรือกลุมคําท่ีขีดเสนใตเฉพาะกลุม 1  และกลุม 2  เทานั้นท่ีใชไดรัดกุม และถูกตองตามหลัก
ภาษา 

 
ขอ 04 คณะกรรมการพิจารณาแกปญหาสะพานกรุงเทพลงมติอนุญาตใหรถบรรทุกผานสะพานสมเด็จพระปนเกลา 
                                                                                            (1) 
 
  ไดในชวงเวลาระหวาง 10.00-15.00 น. เพ่ือผอนคลาย ความชํารุดของสะพานท่ีกําลังทรุดโทรมอยางมาก 
                                                                              (2)                                                 (3) 

ตอบ ค. เพราะคําหรือกลุมคําท่ีขีดเสนใตเฉพาะกลุม 1 และกลุม 3  เทานั้นท่ีใชไดรัดกุม  และถูกตองตามหลัก
ภาษา 

 

  

แบบท่ี 3      ในแตละขอจงเลือกตวัเลือก ก, ข, ค หรือ ง ท่ีมีประโยคท่ีเรียงคําถูกตองและใชคําไดรดักุมถูกตองตามหลักภ 
าษา 

ขอ 01   ก.  รองนายกรัฐมนตรีไดกลาวคําปราศรัยตอนิสิตนักศึกษา 
ข.       ทุกคนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือความเปนธรรมตอสังคม 
ค.       กระทรวงมหาดไทยช้ีแจงวาขาวดังกลาวคลาดเคล่ือนจากความเปนจริ ง 
ง.        ศูนยบริการประชาสัมพันธเสนอขาวไมทันตอเหตุการณและไมเห็น ความสําคญักับประชาชน 
ตอบ ค.  เพราะเปนประโยคท่ีมีกลุมคํา “คลาดเคล่ือนจาก” ท่ีใชไดรดักุมและถูกตองตามหลักภาษา 

ขอ 02   ก.  รถนําเท่ียวสมัยใหมมีเครื่องอํานวยความสะดวกพรอมเพรียง 
          ข.  เครื่องใชไฟฟาชวยใหงานบานบางอยางเสร็จส้ินในเวลาอันรวดเร  ็ว 
          ค. ผูจะออมเงินควรศึกษาติดตามขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินใหเข มงวด 
          ง.  การดูแลรกัษาอยางดจีะทําใหเครื่องใชไฟฟาใชงานไดอยางมีสมร รถภาพ 
ตอบ ข.  เพราะเปนประโยคท่ีใชคําขยาย “ในเวลาอันรวดเรว็” ไดรัดกุมและถูกตองตามหลักภาษา 

ขอ 03   ก. ประชาชนมาชุมนุมกนัอยางแนนหนา 
           ข. เขาใชเหตุผลเปนมาตรการในการตดัสินใจ 



    ค. ชาติไทยเราเปนชาติเกาแกมาแตดั้งเดิม 
    ง. ภาษาเปนระบบสัญลักษณท่ีมนษุยใชในการส่ือความคิด 
ตอบ ง.  เพราะเปนประโยคท่ีเรียงคําถูกตองและใชไดรดักมุถูกตองตามหลั กภาษา 

ขอ 04   ก. การพัฒนาสังคมมีความสําคัญกับภาวะการครองชีพของประชาชน 
    ข. การสรางสรรคความเจริญใหแกประเทศชาติและประชาชนเปนส่ิงจําเป  ็น 
    ค. ทุกคนตองมีความรับผิดชอบรวมกนัในความสงบสุขของบุคคลในสังคม 
    ง. ปญหาสําคัญสําหรับการศึกษาคือ ทําอยางไรจึงจะมีโรงเรียนเพียงพอตอนักเรยีนท่ีเพ่ิมขึน้ทุกป 
ตอบ ข.  เพราะเปนประโยคท่ีมีกลุมคํา “ใหแก” ท่ีใชไดรัดกุมและถูกตองตามหลักภาษา 

แนวคําถามการเรียงลําดับขอความใหถูกตอง 
                     จงพิจารณาขอความในตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง วาขอความใดเปนลําดับท่ี 1, 2, 3 หรือ 4 แลวจึงตอบคําถาม
ของแตละขอ 

ขอ 01   ขอความใดเปนลําดับท่ี 3 
ก.       หรือไมทราบผลรายท่ีเกิดขึ้นตามมาภายหลัง 
ข.       ถาหากไมกระทําส่ิงเหลานั้นก็เพราะไมทราบวัตถุประสงค 
ค.       โดยยดึขาวสารขอมูลท่ีไดรับจากส่ิงแวดลอมประกอบการนัน้ ๆ 
ง.        ทฤษฎีสมองกลถือวาคนเปนส่ิงมีชีวิตซ่ึงมักจะทําอะไรอยางมีจุดห มาย 
ตอบ ข.  เพราะจะเรียงไดดังนี้ ง-ค-ข-ก 

ขอ 02   ขอความใดเปนลําดับท่ี 4 
ก.       และกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกจิมิใชนอย 
ข.       แตการเพ่ิมปริมาณการใชวัคซีนในชวงเวลา 5 ป ท่ีผานมา 
ค.       สะทอนใหเห็นวาโรคพิษสุนัขบาเปนปญหาท่ีทวีความสําคัญ 
ง.        แมวาสถิติโรคพิษสุนขับาในประเทศไทยมิไดมีอัตราเพ่ิมขึ้นมาก 
ตอบ ก.  เพราะจะเรียนไดดังนี้ ง-ข-ค-ก 

ขอ 03   ขอความใดเปนลําดับท่ี 3 
ก.       และใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ข.       ลักษณะเดนประการหนึ่งของการฝกอบรมกค็ือ 
ค.       ระหวางผูรับการฝกอบรมหรือผูอภิปรายอยางอิสระ 
ง.        วิธีการฝกอบรมพยายามท่ีจะสรางบรรยากาศแหงความสมานฉันท 
ตอบ ก.  เพราะจะเรียงไดดังนี้ ข-ง-ก-ค 

ขอ 04   ขอความใดเปนลําดับท่ี 4 
ก.       การเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศนั้น 
ข.       เพ่ือประมวลขอเท็จจริงนั้น ๆ มาเปนความรูประดับสติปญญา 



ค.       วิธีหนึ่งคือสดับตรับฟงขาวสารตาง ๆ ในปจจุบันและคนหาสาระท่ีแทจริงสะสมไว 
ง.        อีกวิธีหนึ่งคือศึกษาความเปนมาของประเทศนั้น  ๆโดยเฉพาะทางดานนโยบายตางประเทศ 
ตอบ ง.  เพราะจะเรียงไดดังนี ้ก-ค-ข-ง 

 


