
บทความสั้น   ดูกลุมคําที่สําคัญดังนี ้

1. ถามประโยคสําคัญดูคําตอไปนี้  ทําให  ปรากฏ  เกิดขึ้น  เกิดจาก  บรรลุผล  สําเร็จตามเปาหมาย  แต  หรือคํา

ที่มีความหมายใกลเคียงกับคําเหลานี้      (ทําให + ประโยคสําคัญ)   กรณีที่บทความสั้นมีคํากริยาสําคัญอยู

หลายคําท่ีซ้ํากันใหดกูริยาตัวสุดทาย เชนถามีคําวาทําใหอยูหลายตัว ใหดูคําวาทําใหตัวสุดทาย  (ถาในบทความ

มีคําวา “เพราะ” มากกวาหนึ่งคําใหดูคําวา “เพราะ”   ตัวแรก  ถามีคําวา “ทําให” หรือกริยาสําคัญตามขอ 1 

นี้ ใหดูคําวา ”ทําให” หรือ กริยาสําคัญ ตัวสุดทาย  ถามีคําวา ”เพราะ” และคําวา “ทําให” อยูในบทความ

เดียวกันใหดูคําวา “ทําให” หลังคําพวกนี้คือคําตอบ 

2. ถามจุดประสงคของบทความดูคําตอไปน้ี  เพื่อ  สําหรับ  (เพื่อ + จุดประสงค)   คําวา  เพี่อ  หรือ  สําหรับ ถาอยู

ทายประโยคจะสําคัญ  และสามารถนําประโยคที่อยูทายคําวาเพื่อมาตอบได 

3. เปลี่ยน  เปลี่ยนเปน  แทน  กลาย  กลายเปน  แทนที่  ใหความหมายถึงการเปล่ียนแปลงจากส่ิงหน่ึงสูส่ิงหน่ึง    

ถากลุมคําน้ีอยูในบทความ ในขอเลือกท่ีถูกตองจะมีคํากลุมน้ีดวยและคํานามสําคัญจะอยูหลังคํากลุมน้ี  การตอบใหมี
คํานามตัวน้ีดวยเชนกัน 

4. ถาในบทความมีคําวาจําเปนหรือคําวาไมจําเปน  ขอที่ถูกอาจบอกวาจําเปนหรือไมจําเปนก็ได รวมทั้งคําวา  

เห็นดวยหรือไมเห็นดวย  ขอที่ถูกจะมีคําวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 

5. ถา  หาก  ใหความหมายเปนประโยคเง่ือนไข (ถา + ประโยคเง่ือนไข) พิจารณาขอเลือกมีคํากลุมน้ีหรือไม  

      -   ไมมีคํากลุมน้ี  ถือวาขอความน้ันเปนเพียงสวนขยายใหตัดออก 
-   มีคํากลุมน้ีการตอบใหเนนเง่ือนไขในบทความ 
- ถามีคําวา “ ถา “ “ หาก” อยูในบทความ  ถาในขอเลือกมีคําพวกน้ีอยูดวยใหตอบขอน้ันไดเลย  แตถาไมมีคําวา 

“ถา “      “หาก” อยูในบทความแตในขอเลือกมี  ขอเลือกน้ันผิดทันที 
6. นอยกวา  มากกวา  ต่ํากวา  สูงกวา  (กลุมคําแสดงการเปรียบเทียบข้ันกวา)  ถากลุมคําน้ีอยูในบทความ ในขอ

เลือกท่ีถูกตองจะมีคํากลุมน้ีดวย  หากมีคําเปรียบเทียบมากกวา 1 ขอเลือก พิจารณาวาบทความเปนการ
เปรียบเทียบเรื่องใด  และจะตองเปนเร่ืองเดียวกับขอเลือกท่ีถูกตอง  หากไมมีในบทความแตในขอเลือกมี ขอน้ันผิด
ทันที 

7. ทั้งหมด  ทั้งสิ้น  สิ่งแรก  สิ่งเดียว  อันเดียว    เทานั้น  ที่สุด  ยกเวน  นอกจาก  เวนแต  (กลุมคําท่ีเพ่ือตองการ

เนนปริมาณท้ังหมด)  หากบทความมีคํากลุมน้ี ในตัวเลือกท่ีถูกตองจะตองมีคํากลุมน้ีเชนเดียวกัน  หากบทความไมมี
คํากลุมน้ี  แตในขอเลือกกลับมีคํากลุมน้ีถือวาขอเลือกน้ันผิดทันที  (อยาตอบขอเลือกท่ีเนนเจาะจง ถาในบทความไม
มี เชน ท่ีสุด   เฉพาะ   เทาน้ัน       

8. เพราะ  เนื่องจาก  (เพราะ + ประโยคเหตุผล) เนนการเปล่ียนประโยคจากเพราะ เน่ืองจาก เปนประโยคทําให  

ขอสอบเนนการตอบประโยคสาเหตุ + นามสําคัญ (ประธาน)  ถาบทความมีความวาเพราะอยูหลายท่ี ใหดูคําวา
เพราะตัวท่ีหน่ึง  ถาบทความมีคําวาเพราะและกริยาสําคัญเชนคําวาทําให  ใหดูท่ีคําวาทําให 

9. ตระหนัก  คํานึง (ตระหนัก + ถึง    คํานึง + ถึง) นามท่ีอยูขางหลังตระหนัก + ถึง จะตองเปนนามสําคัญรองจาก

ประธาน และคํานามน้ีจะตองอยูในขอเลือกท่ีถูกตอง 
10.  แต  ทั้ง ๆ ที่  อยางไรก็ตาม  แม…..แต   ไม…….แต   (แต + ประโยคขัดแยง) ถาเปนบทความส้ัน  แต + ประโยค

สําคัญ  ถาเปนบทความยาว  แต + ใกลประโยคสําคัญ 
11.  ถามหาทรรศนะผูเขียน  ดูคําวา ควร  ควรจะ  อาจ  อาจจะ  นา นาจะ  คิด  คิดวา  คาด  คาดวา   



เชื่อวา  แนะ  เสนอ ศักยภาพ  เสนอแนะ  แนะนํา  ความสามารถ ใชกับขอสอบท่ีถามวา  ผูเขียนคิดอยางไร  

จุดประสงคของผูเขียน  เปาหมายของผูเขียน  จุดประสงคของบทความ  ความตองการของผูเขียน    กลุมคํา
ทรรศนะสวนมากจะวางไวทายบทความ  ทายคํากลุมน้ี + ประเด็นสําคัญ 

12. เปรียบเสมือน  เปรียบเหมือน  เสมือน  ดุจ  ประดุจวา (กลุมคําแสดงการเปรียบ อุปมา อุปมัย) ขอสอบจะเนน

บทความเชิงเปรียบเทียบอุปมา อุปมัย  เชนเปรียบเทียบเปลือกไมกับชนบท ในการตอบใหเอาสวนทายของบทความ
มาเปนจุดเนน 

13. ดังนั้น  เพราะฉะนั้น  จึง  ดังน้ัน + นามสําคัญ+จึง (ดันน้ัน + ขอสรุป  จึง + ขอสรุป) คําท่ีอยูหลังคํากลุม1น้ีจะตอง

เปนขอสรุปของบทความ  และสามาถนําเอาคําท่ีอยูหลังกลุมน้ีมาตอบ สวนมากจะใชกับคําถามประเภทสาระสําคัญ 
ใจความสําคัญ หรือสรุป 

14. พบ  พบวา  ตองการ  ปรารถนา (พบวา + นามสําคัญ) คําท่ีอยูหลังกลุมน้ีจะเปนสาระสําคัญ สวนมากแลวจะพบ

ตอนตนของบทความ  
15. ผลตอ  ผลกระทบ  สงผลตอ  อิทธิพลตอ  เอื้ออํานวยตอ (ผลตอ + นามสําคัญ)  คํานามท่ีอยูหลังคํากลุมน้ีจะเปน

นามสําคัญรองจากประธาน  พิจารณาวาในขอเลือกท่ีถูกตองจะมีคํานามน้ี  พบมากตอนทายของบทความ(ถามีคํา
เหลาน้ีอยูในคําตอบขอไหนขอน้ันมีโอกาสถูก 60% 

16. ทั้ง……..และ  และ     ระหวาง…….กับ   กับ  (กลุมคําท่ีมีคํานามสําคัญ 2 ตัว)  การตอบขอเลือกท่ีถูกตองจะมี

คํานามท้ัง 2 ตัว  ขอสอบสวนมากจะมีสวนขยายท่ียาว  ใหตัดสวนขยายออก  และถือวานามท้ัง 2 ตัวเปนนามสําคัญ 
17. นับวา  ถือวา  เรียกวา  อันนับวาเปน  ถือไดวาเปน (กลุมคําท่ีวางประธานไวทายบทความ)  คํากลุมน้ี + ประธาน 

(นามสําคัญ) จะวางไวตอนทายบทความ  ในการตอบใหเนนประธาน  หรือนามสําคัญตัวน้ี 
18. นอกจาก……แลวยัง……….., นอกจาก…..ยังตอง…., ไมเพียงแต….แลวยัง…., (กลุมคําท่ีใหความหมาย

นอกเหนือจากท่ีกลาวมาหรือมีความหมายหลายอยาง)  การตอบใหตอบในลักษณะไมไดมีเพียงอยางเดียว  มีหลาย  ๆ
อยาง มีท้ังสองอยาง หรือ การตอบตามโครงสรางไวยากรณ  โดยเนนประโยคหลังคําวา  แลวยัง  ยังตอง 

19. บาง  บางสิ่ง  บางอยาง  บางประการ  ประการหนึ่ง  จํานวนที่ไมใชทั้งหมด (กลุมคําเพ่ือตองการเนนปริมาณ

ไมใช    ท้ังหมด)  หากคําเหลาน้ีอยูในตัวเลือกใด  สวนมากจะถูกตอง  แตหากมีคําเหลาน้ีหลายตัวเลือกใหพิจารณา
คําเหลาน้ีทําหนาท่ีขยายคํานามตัวใดในตัวเลือกตองขยายคํานามตัวเดียวกัน 

20. โดยเฉพาะ  โดยเฉพาะอยางย่ิง (กลุมคําเพ่ือใชเนน) หากคํากลุมน้ีรวมกับคํานามตัวเดียว  หมายถึงการเนนเพ่ือใช

ตอบคําถาม  แตถารวมกับคํานามหลายตัว  หมายถึงยกตัวอยางสามารถตัดออกได 
21. เชน  ไดแก  อาทิ (กลุมคําท่ียกตัวอยาง) หากมีกลุมคําน้ีในบทความหมายถึงตัวอยางใหตัดออก  แตบางกรณีท่ี

สามารถตอบตัวอยางได  แตตองกลาวถึงตัวอยางใหครบทุกตัว     
22. เปนที่นาสังเกตวา  สังเกตวา  อยางไรก็ตาม  (กลุมคําท่ีตองการเนนการข้ึนยอหนาใหม(พิเศษ)) ขอความหรือนามท่ี

อยูหลังกลุมน้ีสามารถนําไปตอบได  สวนมากเนนข้ึนตนยอหนาซ่ึงบอกความหมายวายอหนาน้ันเปนยอหนาพิเศษ (มี
คําถามซอนอยู) 

23. ที่  ซึ่ง  อัน  เพื่อ  ใน  โดย  ดวย  สําหรับ  ของ  จาก  ตาม (กลุมคําน้ีเปนสวนขยาย) หากกลุมคําน้ีอยูกลาง

ประโยคถึงเปนสวนขยายสามารถตัดออกได  แตมีบางคําเชน เพ่ือ สําหรับ จะตองพิจารณาตําแหนงของคํา (ดูขอ 2) 
24. ประธาน+เปน ,นับเปน, ถือเปน, (กลุมคําท่ีใชหาประธาน) ใชเม่ือบทความใหหาประธานแบบงาย  หรือขอสอบเรียง

ประโยค  โดยสวนมากแลวการหาประธานในบทความจะหาไดจากคํานามในขอเลือกท่ีซํ้า ๆ หรือหาไดจากการกลาว
ซํ้าคํานามตัวเดิมในประโยคท่ีสอง  

25. ที่สําคัญอยางเอาตัวอยางในบทความมาตอบเด็ดขาด    

 



รูปแบบของขอสอบบทความสั้น 

รูปแบบท่ี 1   ประโยคสอดคลอง  ตีความประโยค  ไมสอดคลอง  ตีความไมถูกตอง  มีประมาณ 5 ขอ 

        รูปแบบน้ีไมจําเปนตองหาประธาน  โดยสามารถตีความจากขอตาง  ๆตามขางบนได 
รูปแบบท่ี 2   สรุปใจความสําคัญ  หาประธาน ตัดตัวเลือกท่ีไมมีประธาน  เหลือไวเฉพาะท่ีมีประธานเทาน้ัน   

                     อานและขีดเสนใตคําท่ีสําคัญขางตน  ประธาน + คําท่ีสําคัญ คือคําตอบ 
รูปแบบท่ี 3   เร่ืองยอย  ๆ 

1. ขอความขางตนกลาวถึงเร่ืองใด  ทําเชนเดียวกับรูปแบบท่ี 2 (ออกคร้ังละ 1 ขอ) 
2. ขอความขางตนผูเขียนมีจุดประสงคอยางไร  หรือจุดประสงคของบทความ  ทําโดยใชกลุมคําภาษา

แสดงทรรศนะ (ขอ 8) สวนมากภาษาแสดงทรรศนะจะแสดงไวทายบทความ 
3. ขอความขางตนกลาวไวก่ีประเด็น  (ขอสอบจะตอบ 2 ประเด็นทุกคร้ัง) 
4. ขอสอบใหแยกความแตกตางของคําในพจนานุกรม เชน เร่ืองเม็ด  กับเมล็ด 
5. ความแตกตางของคําศัพท เชนใหความหมายของท่ีวัด ท่ีกัลปนา  แตถามความหมายของธรณีสงฆ 
6. ขอสอบใหบริบทมาและศัพทท่ีขีดเสนใต  แลวถามความหมายของศัพทโดยการแปลจากบริบท

ขางเคียง 
7. ขอสอบใหความหมายของศัพทแตใหหาคําจํากัดความ 
8. ก า ร ห า ป ร ะ โ ย ค ท่ี มี ค ว า ม ห ม า ย ห รื อ โ ค ร ง ส ร า ง ป ร ะ โ ย ค ท่ี เ ห มื อ น กั น  

 
 
 
 
 

          ทฤษฎีบทความยาว 

อานคําถามกอนที่จะอานบทความ  ในขณะที่อานใหขีดเสนใตคํานาม  คํานามเฉพาะ  ตัวเลข  หรือคําที่สามารถจํา

งายแ 

1. ทําการคนหา 

1.1  หากบทความยาวมาก 10 – 12 บรรทัด (3-4ยอหนา) ใหคนหาคําที่เราขีดเสนใตไว 

1.2  หากบทความยาวพอสมควร 5-6 บรรทัดใหอานอยางคราว ๆ เมื่อพบคําที่ขีดเสนใตแลวใหอานอยางจริงจัง 

2. ขอสอบใหตั้งชื่อเรื่อง 

2.1 หาประธานของบทความ  โดยดูจากตัวเลือกวาคําใดท่ีซํ้ากันมากท่ีสุดและคํานามในประโยคแรกของยอหนาแรก 
2.2 ดูประโยคแรกของแตละยอหนา  รวมกับประโยคสุดทายของยอหนาสุดทายเปนเร่ืองเดียวกันหรือไม 
2.3 นําขอ 2.1 และ 2.2 มาพิจารณารวมกันอีกคร้ัง 
3. ขอสอบถามสาระสําคัญของบทความ 

3.1 หาประธาน    (ทําเหมือนกับขอ 2.1) 
3.2 หาคําท่ีสําคัญ  (ทําเหมือนบทความส้ัน) 
4. ขอสอบถามจุดประสงคของผูเขียน (บทความจะกลาวเชิงลบ) 

4.1 หาสาระสําคัญของบทความ 
4.2 เอาสาระสําคัญมาเปล่ียนแปลงจากเชิงลบใหเปนเชิงบวก 
4.3 บทความอาจจะมีคําวา เพ่ือ สําหรับ  วางไวทายบทความ( เพ่ือ สําหรับ ใหบอกจุดประสงคของบทความ) 



5. ขอสอบถามความหมายของคําศัพท 

5.1 ดูบริบทท่ีมาขยายของศัพทคําน้ัน 
5.2 ถาศัพทเปนคํากริยา  ใหดูคํานาม  ถาศัพทเปนคํานามใหดูกริยา 
5.3 แปลรากศัพทของคําน้ัน  ๆ
6. ขอสอบถามขอใดถูกตอง หรือ ไมถูกตอง  ใหทําเหมือนกับขอ 1 คือขีดเสนใตคํานาม  คํานามเฉพาะ  ตัวเลข  หรือคํา
ท่ีสามารถจดจํางาย  แลวทําการคนหา     
 

รูปแบบของขอสอบขอบกพรองทางภาษา 

รูปแบบท่ี 1 คําหรือกลุมคําท่ีฟุมเฟอยหมายความวามีคําหรือกลุมคําท่ีมีความหมายเดียวกันตัดออกไปแลว   
                        1 ชุดยังใหใจความเหมือนเดิม 
รูปแบบท่ี 2 กํากวม  หมายความวา ประโยคหรือขอความน้ันสามารถตีความไดมากกวา 1 ประเด็น  

แบงเปน 3 กรณี 
1. กํากวมท่ีเกิดจากคําประสม  เชนขาวเย็น 
2. กํากวมท่ีเกิดจากการวางวลีบอกจํานวน บอกเวลา สวนขยายไวทายประโยค 
3. กํากวมเกิดจากการใหความหมายของคําท่ีขัดแยง 

รูปแบบท่ี 3 การใชคําศัพทผิดความหมาย 
รูปแบบท่ี 4 การใชคําเช่ือมใหสอดคลองกับรูปประโยค (ใหดูทฤษฎี คําเช่ือมและบุพบท) 
   ทฤษฎีคําเชื่อมบุพบทและสันธาน 

บุพบท  คือ คําท่ีใชนําหนาคําอ่ืนเชนนําหนาคํานาม สรรพนาม 

สันธาน คือ คําท่ีทําหนาท่ีเช่ือมคํา หรือเช่ือมขอความใหติดตอกัน หรือเช่ือมประโยค 

1. ตอ (บุพบท)  ใชเนนความเปนเฉพาะ และการกระทําตอหนา จะใชรวมกับคํากริยาบางคํา  ตัวอยางการใช    

ย่ืนคํารองตอศาล ใหการตอเจาหนาท่ี  เปนกบฎตอรัฐบาล  ขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ผลตอ  ผลกระทบ   
       สงผลตอ  สําคัญตอ  เอ้ืออํานวยตอ   อิทธิพลตอ  ข้ึนตรงตอ  จําเปนตอ  
2.    แก  แด (บุพบท)  แก  ใชนําหนาผูรับ ให  มอบ  แจก  สง  สงเคราะห  คํากลุมน้ีตองใช แก + ผูรับ สวนแด 

        ใชนําหนาผูรับท่ีมีศักด์ิ  ฐานะท่ีสูงกวา  เชน ถวายพระพรแดองคพระประมุข  หามใช มอบสําหรับ 

3.    กับ (บุพบท) ใหเม่ือประธานท่ีทํากริยาเดียวกัน  เวลาเดียวกัน  สังเกต ประธาน 1+ กับ+ ประธาน2 หรือใช 

       รวมกริยาบางคําและใชกับวิเศษณบอกระยะทาง ใกลกับ    ตัวอยาง   เขากับฉันไปดูหนัง  เก่ียวขอกับ   
       สัมพันธกับ  ผูกพันกับ  ประสานกับ  ช้ี แจงกับ  ตอสูกับ  ปราศรัยกับ รวมมือกับ  หามใชเก่ียวของตอ  ผูกพันตอ 

4.   จาก (บุพบท)  ใชบอกแหลงท่ีมา  ใหนําหนาวัสดุ  ใหกับคํากริยาใชบอกระยะทาง ไกลจาก  ใหกับคํากริยา 

       บางคํา  เชน เดินทาง มาจากจังหวัดเลย นํ้าไหลมาจากยอดดอย  ผลิตจาก  ทํามาจาก  ทําจาก  ไดรับจาก   
       รับจาก  ขอจาก  ถอนจาก  เบิกจาก   เก็บจาก    หามใช  นํ้าไหลมาแต   

5. ตาม (บุพบท)  ใชนําหนาส่ิงท่ีถูกตอง  ขอบังคับ  ขอกําหนด  ใชบอกจํานวนท่ีแนชัด  ใชนําหนาส่ิงท่ีกําหนดข้ึน

ลวงหนา เชน ตามกฎหมาย  ตามกติกา  ตามขอบังคับ  ตามสัดสวนท่ีไดกําหนด  ตามโครงการ  ตามนโยบาย  หาม

ใชในกฎหมาย   ดวยกฎหมาย  โดยกฎหมาย  ในสัดสวน  ในเปาหมาย 

6.    เพื่อ  สําหรับ   เพื่อ  ใชบอกจุดประสงคหรือจุดมุงหมาย  สําหรับ ใชบอกจุดประสงคโดยเฉพาะเจาะจง   

       กลุมน้ีไมคอยผิด 
7.   คือ ใหความหมายของคําท่ีอยูดานหนา หากบอกจํานวนจะหมายถึงจํานวนท่ีแนชัด  เชน เลย คือจังหวัดท่ี 



       ต้ังอยูภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 
   เปน  ใชอธิบายเพ่ิมเติมคําท่ีอยูดานหนา หากบอกจํานวนจะหมายถึงจํานวนท่ีไมแนชัด  เลยเปนจังหวัดท่ีมี 

   อารยธรรมเกาแก 
8.   โดย  ดวย  ใหนําหนาผูกระทํา หรือนําหนาการกระทํา ใชนําหนาเคร่ืองใช เชน เจรจาโดยสันติ เดินทางโดย 

      เคร่ืองบิน    ถูกตีดวยทอนไม  หามใช เจรจาตามสันติวิธี  อังกะลุงทําโดยไมไผ 

9.    ถูก ไดรับ  ถูก ใชนําหนาคํากริยาท่ีไมดี ไดรับ ใชนําหนากริยาท่ีดี  ตัวอยาง ถูกเตะ ถูกตี  ไดรับเชิญ  ไดรับ  

       การรอบรม 
10.   โดยเฉพาะ  ใชเนนคําขางหนาใหหนักแนนย่ิงข้ึน  เชน ภาษาโดยเฉพาะภาษาพูด  ภาคเหนือโดยเฉพาะ 

        เชียงใหม    
11.    และ  ใหแสดงถึงความคลอยตามของเหตุการณ ใหความหมายวาท้ังหมดท้ังส้ิน  เชนกินขาวและอาบนํ้า 

        หรือ  ใชแสดงใหทราบวาเลือกเอาอยางใดอยางหน่ึง  ใชค่ันส่ิงของ 2 อยางซ่ึงเปนอันเดียวกันแตเรียกช่ือ 

        คนละอยาง เชน แมฮองสอนหรือเมืองสามหมอก เคร่ืองหมายอัญประกาศหรือเคร่ืองหมายคําพูด ขอสอบ 
        จะวัดความเขาใจของคําวา และ กับคําวาหรือ ใชแตกตางกันอยางไร 
12.   เพราะ  เนื่องจาก     ใชเช่ือมความเปนเหตุและผลตอกัน เพราะ ไมสามารถข้ึนตนประโยคได  เชน เขา 

         เรียนเกงเพราะ(เน่ืองจาก)เขาขยันอานหนังสือ เน่ืองจากเขาขยันอานหนังสือเขาจึงเรียนเกง  หามใช ก็ 

         เพราะ  สืบเน่ืองมาจาก  เพราะฟุมเฟอย 
13. แต (สันธาน) ใชเช่ือมความขัดแยง  สวนมากจะใชกับกริยาปฏิเสธ  เชน เขาไมสบาย  แตเขาก็ยังมาสอน  ท้ัง  ๆท่ีไม

สบาย แตเขาก็ยังมาสอน  ขอสอบจะใหแยกความแตกตางของคําวา และ  แต 
14. ระหวาง  จะใชคูกับคําวา กัน  ใหจําวา  ระหวาง……กับ…… เชน ปญหาขอพิพากรระหวางอินเดียกับปากีสถานยัง

หาขอสรุปไมได  หามใช  ระหวาง…….และ 
15.    ของ  เปนคําท่ีแสดงความเปนเจาของ จะนําหนาคํานาม  ประเทศ  คน  หนวยงาน  เชน นโยบายเรงดวน 

         ของกระทรวงมหาดไทยคือ…………   ขอสอบจะใหแยกความแตกตางของคําวา ของ แหง 
16.     แหง  เปนคําท่ีแสดงความเปนเจาของในเร่ืองหมวดหมู หรือสวนยอยและสวนใหญ เชน สมาคมวางแผน 

          ครอบครัวแหงประเทศไทย 
17.     เมื่อ  ใน  เปนคําท่ีใชนําหนาเวลา  คําท้ังสองสามาถนําข้ึนตนประโยคได   เชน เม่ือ ป พ.ศ.   

18.    ที่  ใน  เปนคําท่ีใชนําหนาสถานท่ี  เชน เขาพบเธอท่ีบาน  หามใช ท่ี  ใน  พรอมกัน 

19. ทั้ง  ตองใชคูกับและ โครงสราง  ท้ัง…และ….รวมท้ัง (ตลอดจน) เชน ท้ังเขาและเธอตางก็มีความสุข  

        หามใช ท้ัง.หรือ 

20. ไดแก  เชน  อาทิ  เปนตนวา  เปนคําท่ีใชยกตัวอยาง คํากลุมน้ีจะใชกับจํานวนท่ีไมแนนอน  คําวาไดแกหาม

ตามหลังประธาน  เชน  จังหวัดในภาคเหนือบางจังหวัด เชน……หามใช อาทิเชน  หามใชจังหวัดในภาคเหนือมี 

11 จังหวัด เชน…. 
21.    ดังนั้น  จึง  เพราะฉะนั้น  ดังนั้น……จึง….. เปนคําท่ีใชสรุปขอความ  เน่ืองจาก+สาเหตุ+จึง+ขอสรุป    

         ดังน้ัน+นาม+ จึง+ขอสรุป  เชน เขาเปนคนขยันจึงทําใหเขาประสบความสําเร็จในชีวิต  ขอสอบจะเนน 
โครงสรางท่ีตอเน่ืองคือ ดังน้ัน…จึง        เน่ืองจาก….จึง 

22.    ถา….แลว   เปนคําท่ีแสดงเง่ือนไข  อาจจะเกิดข้ึนหรือไมก็ได  เชน  ถาเขาขยัน  แลวเขาจะสอบได  หามใช  

ถา หาก พรอมกันจะทําใหฟุมเฟอย 



23. อยางไรก็ตาม  อยางไรก็ดี  ใชข้ึนตนประโยค  หรือข้ึนตนยอหนาใหม  เปนสันธานท่ีแสดงถึงความขัดแยง  ไม

สามารถเช่ือมคําหรือวลีได   เชน อยางไรก็ตามรัฐบาลยังตองแกไขขอบกพรองในการทํางานอีกมาก  หามใช ก็
อยางไรก็ตาม  

 
 
 
 
 
 
  ทฤษฎีการเรียงประโยค 

1. หาขอข้ึนตนประโยค  โดยยึดหลักดังน้ี 
1.1 คํานาม  รวมท้ังคํา  “การ+กริยา”  และ “ความ+ วิเศษณ” 
1.2 ชวงเวลา  รวมท้ังคํา เม่ือ  ใน  (ชวงเวลาถาไมข้ึนตนก็จะอยูประโยคสุดทาย) 
1.3 คําเช่ือมบางคํา  เน่ืองจาก  แมวา  ถา  หาก  คําเหลาน้ีจะข้ึนตนไดตองรวมกับคํานาม 
1.4 หนังสือราชการ  ข้ึนตนดวย  ตาม  ตามท่ี  ดวย 

2. คําเช่ือมท่ีเปนคํามาตรฐานมี 11 คําคือ  ท่ี  ซ่ึง  อัน เพ่ือ ใน  โดย  ดวย  สําหรับ  ของ  จาก  ตาม  คําเหลาน้ี  
      ข้ึนตนประโยคไมได  ยกเวนคําวา ใน+นาม จาก+นาม  ตาม+ขอบังคับ  ตาม+หนวยงาน และถาคําเหลาน้ี 
       อยูกลางประโยคถือเปนสวนขยายใหตัดสวนขยายเหลาน้ันท้ิง 
3.   คําปดประโยค อีกดวย  ก็ตาม  น้ันเอง  ตอไป  เทาน้ัน  ถาคําเหลาน้ีลงทายของขอแลวสวนมากขอน้ัน 
      จะเปนขอสุดทาย  ชวงเวลา  ประโยคคําถาม 
3. โครงสรางประโยคท่ีใชบอย  ท้ัง…และ….รวมท้ัง(ตลอดจน)  นอกจาก……แลวยัง(ยังตอง)  ไม………แต    
      แม…แต    ดังน้ัน+นาม+จึง   ถา……แลว(ยัง) 
5.  คํานามท่ีเปนช่ือเฉพาะจะตองบวกคํากริยา เชน  ประเทศสมาชิกอาเซียน  กระทรวงมหาดไทย 
6. หากมีขอใดข้ึนตนดวยคําวา  และ หรือ  ใหใชเทคนิคหาคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน 
7. หากมีขอใดข้ึนดวยคําวา  กับ  ตอ  ใหหาคํากริยาท่ีใชคูกัน  เชน  ประสานกับ  ช้ีแจงกับ  ผลตอ 
8. ในการเรียงหากเหลือ 2 ขอ  ใหพิจารณากริยาใดเกิดข้ึนกอน  หรือเกิดทีหลัง  
 

 
จงอานขอความที่กําหนดให  แลวตอบคําถามโดยพิจารณาเลือกตัวเลือก 1,2,3 หรือ 4 ที่ถูกตองที่สุด 

1. การท่ีมนุษยมีสมองใหญจึงรับรูไดมาก  คิดไดมาก  และเกิดกิเลสมากกวาสัตว  เม่ือมนุษยถายทอดประสบการณมาก
ข้ึนก็จะแยกกันประกอบงานตาง  ๆทําใหเกิดอาชีพตาง  ๆแตละคนกลายเปนมนุษยท่ีไมสมบูรณทําใหตองพ่ึงพาผูอ่ืน  
จึงตองรวมกันอยูเปนสังคมใหญเกิดช้ันวรรณะตาง  ๆตองมีการแลกเปล่ียนส่ิงของกัน  เม่ือเกิดระบบเงินตราทําให
มนุษยเกิดความโลภมากข้ึนไมมีท่ีส้ินสุด  จากบทความขางตนใจความสําคัญคือขอใด 
1. สาเหตุของการเกิดระบบเงินตรา   2. สาเหตุการเกิดความโลภของมนุษย 
3. สาเหตุของการแบงช้ันวรรณะ    4. สาเหตุท่ีมนุษยประกอบอาชีพ 

2. การท่ีสารตะก่ัวจะกอใหเกิดอันตรรายแกมนุษยเราไดน้ันเม่ือเขาสูรางกายเาทางหน่ึงทางใด  ไดแกการบริโภค  การ
หายใจ  การสัมผัส ผูปวยอาจไดรับจากควันของตะก่ัว  เชนการหลอมตะก่ัว  ควันรถยนต ฯลฯ เม่ือมีปริมาณของ
ตะก่ัวมากข้ึนจะเกิดพิษแกระบบตาง  ๆของรางกาย  ถาไมไดรับการรักษาอยางทันทวงทีก็อาจถึงแกชีวิตได  บางราย
ก็ปวยอยางเร้ือรังอยูเปนเวลานาน  ๆเหลาน้ีเปนตน   บทความขางตนกลาวถึงเร่ือใด 
1. อันตรายจากสารตะก่ัว     2. ปริมาณของสาตะก่ัวท่ีจะเปนพิษตอรางกาย 



3. ทางท่ีสารตะก่ัวจะเขาสูรางกาย    4. ท่ีมาของสาพิษ 
3. ไมวาทรรศนะของนักวิชาการในสถาบันการศึกษาท่ีมีตอโหราศาสตรจะเปนเชนไร  แตในโลกแหงความจริงใน

สังคมไทยทุกวันน้ี  โหราศาสตรไดมีอิทธิพลอยางมากมายตอการตัดสินใจการกระทําหรือไมกระทําการของบุคคลใน
วงการตาง  ๆท้ังแวดวงธุรกิจ  วงการทหาร  และแมในวงราชการเองซ่ึงยอมมีผลกอการพัฒนาประเทศอยางมิตอง
สงสัย 
ขอใดสอดคลองกับบทความขางตน 
1. นักวิชาการในสถาบันศึกษาไมนาจะสนใจในเร่ืองโหราศาสตร 
2. ความเช่ือเร่ืองโหราศาสตรมักเปนไปตามระดับการศึกษาของแตละบุคคล 
3. โหราศาสตรมีสวนเก่ียวของอยางมากกับการดําเนินงานในวงการตาง ๆ 
4. โหราศาสตรเปนส่ิงท่ีไมสามารถพิสูจนได 

4.     ผูเขียนตําราตองเปนผูรูภาษาดี  ถาผูรูภาษาไมดีคนอานไมเขาใจก็ไมมีประโยชน 
      ขอความขางตนตีความไดอยางไร 

1. ผูเขียนตําราตองเปนผูส่ือสารท่ีดี 
2. ภาษาเปนส่ือสําคัญในการทําความเขาใจระหวางมนุษย 
3. คนอานจะไดรับประโยชนในดานการใชภาษานอกเหนือจากความรูในตํารา 
4. ผูอานจะไมไดรับประโยชนจากการอานตํารา  ถาผูเขียนไมมีความสามารถในการใชภาษา 

5. ปรัชญาการศึกษาแผนใหมมีวาในระดับอุดมศึกษาไมจําเปนตองแยกระหวางชีวิตการศึกษากับการประกอบอาชีพ 
ขอความขางตนตีความไดอยางไร 

1. ชีวิตการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะสอดคลองกับการประกอบอาชีพ 
2. ผูท่ีมีความจําเปนตองประกอบอาชีพสามารถจะศึกษาระดับอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันได 
3. การศึกษาระดับอุดมศึกษาควรเนนวิชาชีพ 
4. ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ไดมากข้ึน 

6. คําศัพทตาง ๆ ท่ีปรากฏในจารึกสวนใหญเปนโบราณิกศัพท  ดังน้ันการแปลภาษาไทยโบราณเปนภาษาไทย
ปจจุบันจะตองศึกษาคําศัพทจากวรรณกรรมโบราณ  วรรณกรรมทองถ่ิน  รวมท้ังภาษาทองถ่ินท่ียังปรากฎใชอยู  
ขอใดตีความไมถูกตอง 

1. คําท่ีใชในจารึกสวนใหญเปนภาษาไทยโบราณ 
2. วรรณกรรมโบราณก็เปนแหลงสําหรับศึกษาความหมายของคําศัพทได 
3. ศัพทในภาษาทองถ่ินจะไมมีการเปล่ียนแปลงความหมาย  เคยใชในสมัยโบราณอยางไรก็คงใชในปจจุบันเชนน้ัน 
4. การท่ีตองศึกษาวรรณกรรมโบราณ  วรรณกรรมทองถ่ิน  และภาษาถ่ิน  ก็เพ่ือใหรูความหมายของศัพท

โบราณใดถูกตอง 
7. ความคิดเร่ืองสหกรณเปนความคิดแบบสังคมนิยมโดยแท  แตการสหกรณก็มีผูนําไปใชไดผลดีในเศรษฐกิจแบบ 

นายทุนน้ันหลายแหง  
ขอความนี้มีความหมายเหมือนกับขอใด 

1.   สหกรณเปนอุดมคติของสังคมนิยม  และใชไดไมเหมาะกับประเทศทุนนิยม 
1. สหกรณเปนอุดมคติทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  แตบางประเทศแบบทุนนิยมก็ใชไดผลดี 
2. สหกรณเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสังคมนิยม  แตขัดกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
3. สหกรณเปนเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจทุนนิยมและสังคมนิยมดวย 

8.   ในป  พ.ศ. 2463 ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของรัชการท่ี 6  ไดเกิดปญหาเศรษฐกิจตกตํ่า  อันเน่ืองมาจากภาวะฝนแลง
และ 



นํ้าทวมติดตอกันเปนเวลาถึง 3 ป มีผลทําใหการทํานาไมไดผลประกอบกับเกิดสงครางโลกคร้ังท่ี 1 ทําใหการคา
กับ 

ตางประเทศตองหยุดชะงัก  งบประมาณของไทยไดเกิดขาดดุลเปนจํานวนมาก และขาดดุลติดตอกันเปน
เวลานานหลายป         ขอใดไมสอดคลองกับขอความขางตน 
1. ในสมัยรัชการท่ี 6  ปญหาเศรษฐกิจตกตํ่าเปนผลใหงบประมาณขาดดุล 
2. ระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ประเทศไทยอยูในชวงท่ีเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
3. งบประมาณขาดดุลเกิดข้ึนคร้ังแรกในรัชการท่ี 6 
4. ในสมัยรัชกาลท่ี 6 การคาระหวางไทยกับตางประเทศไดหยุดชะงัก 

9.        คอมพิวเตอรหรือสมองกลเปนเคร่ืองมือท่ีมนุษยสรางข้ึน  มีความสามารถเหมือนมนุษย มีประสิทธิภาพในการ
รวบ 

รวมขอมูลตาง ๆ ไดดีและมากกวา  แตมนุษยก็ยังเปนผูควบคุมและส่ังการใหเคร่ืองคอมพิวเตอรทํางาน  ถา
มนุษยไม 

มีคุณภาพ  คอมพิวเตอรก็ตองไมมีประสิทธิภาพเชนกัน    
ขอความนี้กลาวสรุปไดอยางไร 

1.   คอมพิวเตอรเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนแตเกงกวามนุษย  
 2.   คอมพิวเตอรไมสามารถและทํางานเองไดตองอาศัยมนุษย 
 3.   คอมพิวเตอรจะไมมีประสิทธิภาพถาผูควบคุมไมมีคุณภาพ 
      4.   คอมพิวเตอรเปนแคเคร่ืองมือชวยในการทํางานของมนุษย 

10. กระดาษท่ีใชหอหรือใสอาหารโดยเฉพาะพวกกลวยทอด  มันทอด  กลวยปงน้ัน  ไมควรเปนกระดาษท่ีมี
ตัวหนังสือ   

ท้ังน้ีเพราะหมึกพิมพน้ันจะมีโลหะหนักเชน ตะก่ัว  โคเมียม  เปนสวนประกอบ  ถาหมึกพิมพไปติดกับอาหารท่ี
รับประทานจะทําใหสารเคมีโลหะหนักเขาไปสะสมในรางกายทําใหเกิดเปนโรคตาง ๆ ได  สําคัญท่ีสุดก็คือ  
โรคมะเร็ง 

     ขอความขางตนสรุปไดอยางไร 

1.  ไมควรรับประทานกลวยทอด  มันทอด  กลวยปงท่ีใสถุงกระดาษท่ีมีนํ้าหมึกติดอยู 
 2.  ไมควรรับประทานอาหารท่ีเปอนหมึกเพราะโลหะหนักจะเขาไปสะสมในรางกาย 

      3.  ไมควรใชกระดาษท่ีมีตัวหนังสือใสหรือหออาหารเพราะสารเคมีมีโลหะหนักเปนสาเหตุของการเกิดโรค 
           ตาง  ๆ

 4.  ไมควรใชกระดาษท่ีมีตัวหนังสือใสหรือหออาหารเพราะกระดาษเปนตนเหตุของการเกิดโรคท่ีสําคัญ 
  

 

 

 
 
 
บทความยาว 

 หนังสือหรือขอเขียนใด  ๆคือส่ิงท่ีมนุษยเขียนข้ึน  การเขียนจึงหมายถึง  ส่ิงท่ีมนุษยคิดออกมาเปนตัวอักษร
มนุษยเขียนอะไร   คําตอบคือ มนุษยเขียนส่ิงท่ีตนเองรูหรือคิด ถาเชนน้ัน  การอานคืออะไร  การอานคือความพยายามท่ี
จะถายทอดส่ิงท่ีมนุษยเขียนไวกลับออกมาเปนความคิด  เม่ือพิจารณาอยางน้ีแลว  ยอมเห็นวา  การอานกับการเขียนเปน
ของคูกัน  มีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก 



 อยางไรจึงจะเรียกวา อานดี หรือ เขียนดี เร่ืองน้ีนักปราชญทางภาษาไดใหทรรศนะไววา “ผูเขียนแสดงความคิด
อยางไร  ผูอานก็ไดความคิดอยางน้ัน” อยางน้ีเรียกวาเขียนดี  และ “ผูเขียนแสดงความคิดอยางไรผูอานเขาใจไดหมด  
รูเทาทันทุกความคิด  แตผูอานมีความคิดเปนของตน  รูจักวิเคราะห วิจารณเลือกรับแตความคิดท่ีเปนประโยชน  ขจัด
ความคิดท่ีไรสาระออกไปเพราะอานอยางมีวิจารณญาณ” อยางน้ีเรียกวาอานดี 
11. บทความน้ีกลาวถึงเร่ืองอะไร 

1.    การเขียนหนังสือ               2.    การเขียนกับการอาน 
3.    การเปนนักอานท่ีดี               4.    การอานข้ันใชวิจารณญาณ 

12. การเขียนดีจะตองมีลักษณะอยางไร 
1. ผูอานเขาใจความหมายของขอเขียนไดตรงกับท่ีผูเขียนตองการ      
2. ผูเขียนใชเหตุผลและหลักฐานตาง  ๆประกอบการเขียน 
3. ความคิดท่ีแสดงออกมาทันสมัยและเปนจริง                          
4. ภาษาท่ีสละสลวยและเขาใจงาย 

13. ท่ีกลาววา “อานดี” หมายความวาอยางไร 
1. อานเอาจริงเอาจริง                                        2.    เลือกอานเฉพาะตอนท่ีดีและมีสาระ 

           3.   อานแลวมีความรูสึกคลอยตาม                          4.    อานแลวไดความรูและความคิด 
14. ผูเขียนมีความประสงคจะเนนส่ิงใด 

1. การเขียนและการอานท่ีดี                                2.    ความสัมพันธระหวางการเขียนกับการอาน 
3.   ความสัมพันธระหวางผูเขียนท่ีดีกับผูอานท่ีดี            4.    ความสามารถในการเขียนและการอาน 

จงอานขอความที่กําหนดให  แลวพิจารณาเลือกตัวเลือก 1, 2, 3, หรือ 4 เติมในชองวางใหถูกตองตามหลักภาษา 

และใหมีความหมายสอดคลองกับขอความที่กําหนดใหนั้น 

15. ตบะในพุทธศาสนาหมายถึงความเปนอยูอยางงาย  ๆตัดความกังวลในการแสวงหาส่ิงปรนเปรอความสุขให…………
เทาท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต 

1. เหมาะสม     2. เพียงพอ      3. เหลือเพียง  4. พอประมาณ  
16. ขอเรียกรองท้ัง 8 ขอน้ี  สามารถตกลงกันได 7 ขอเทาน้ัน………….ขอเรียกรองท่ีใหรัฐบาลเปล่ียนแปลงกําหนดราคา

ขาวข้ันตํ่าข้ึนใหม 
1. ยกเวน         2. นอกจาก      3. กลาวคือ  4. โดยเฉพาะ 

17. …………….ใหเปนบรรณาธิการหนังสือพิมพน้ัน  ใหออกใหเฉพาะแกบุคคลผูมีภูมิรูสอบไดประโยคมัธยม 6 หรือมีภูมิ
ความรูรอบตัวเปนท่ีพอใจของเจาพนักงานผูออก 

1. ใบรับรอง    2. ใบอนุมัติ     3. ใบอนุญาติ  4. ใบประกาศนียบัตร 
18. คําวา”ประสิทธิภาพ” ในวงราชการมีความหมายกวางไมเหมือนกับประสิทธิภาพของธุรกิจเอกชน ซ่ึง…………….

เฉพาะผลท่ีไดรับจากการบริการหรือการจัดการท่ีไดกําไรหรือขาดทุน 
1. คิดถึง     2. พิจารณา     3. มุงหวัง  4. ตระหนัก 

20.      ประเทศในกลุมประเทศอาเซียนเร่ิมจะมีความเห็นขัดแยงกัน  เวียดนามจึงพยายามใชจุดน้ีเพ่ือสราง  
          ความ……….…….ในกลุมประเทศอาเซียนมากย่ิงข้ึน 

1. แตกแยก 2. แตกราว  3. ขัดแยง  4. แตกตาง 
19. ขาราชการตอง……………การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตามรัฐ 
            ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 

1. เล่ือมใส    2. ยอมรับ     3. สงเสริม  4. ยึดม่ัน 
22.       ……………ทางสังคมทําใหทุกคนด้ินรนท่ีจะมุงศึกษาใหสูงถึงข้ันระดับปริญญาโท 

1. ความเจริญ    2. คานิยม              3. ความเปล่ียนแปลง  4. ความกาวหนา 



20. ระบบหมายถึงระเบียบท่ีเก่ียวกับการรวบรวมส่ิงตาง  ๆซ่ึงมีลักษณะท่ีซับซอนใหเขาลําดับ……….กัน 
           เปนอันหน่ึงอันเดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิธีการ 

1. ผูกพัน    2. ประสาน             3. ผสม          4. ประสม 
24.      ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศตองข้ึนอยูกับ………….ระหวางประชาชน รัฐบาล และเอกชน 
 1. ความสามารถ    2. ความรวมมือ  3. การประสานงาน 4. ความเขาใจ 
25. การกระทําทุกอยางในพุทธศาสนาสอนใหมีความฉลาดในวิธีการท่ีเรียกวา “อุบายโกสลา” ดวยไมใชนึก 
         จะทําอะไรก็ทําไปโดยไมพิจารณาหรือเตรียมการให……..…… 

1. ถองแท    2. รอบคอบ  3. ครบถวน  4. เรียบรอย 
26.      พระไตรปฎกคือตําราหรือหนังสือซ่ึง……….……คําส่ังสอนของพระพุทธศาสนาไวเปนหลักฐาน 

1. แสดง     2. จัดทํา  3. บันทึก   4. เรียบรอย 
27.      เทาตัวมีความหมายวา……..………จํานวน……….….ขนาดเพ่ิมข้ึนอีกเทาตัว 

1. ให กับ 2. มี หรือ  3. ใช และ  4. ยก ตาม 
28. พุทธจริยธรรมบงถึงความประพฤติท่ีเรียกวา  “จาริตตะ” อันกลายมาเปนจารีตในภาษาไทย………การ 
          ควรเวนท่ีเรียกวา “วาริตตะ”  ……………….”วิรัติ” 

1. และ   และ  2. และ     หรือ  3. หรือ     หรือ  4. หรือ     และ 
29. การชางของไทยได………….มาตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ดังจะเห็นไดจากการชางในสมัยรัชกาลท่ี 5   
          น้ัน  ไดรับเอารูปแบบของศิลปะและการชางอยางตะวันตกเขามา…………กับการชางไทย 

1. กาวหนา     ปะปน 2. เจริญ      คลุกคลี 3. พัฒนา     ผสมผสาน 4. รุงเรือง    เก่ียวของ 
30. พุทธบริษัทท่ัวไปท้ังฝายบรรพชิตและคฤหัสถ  เม่ือเห็นวาวัดเปนสถานท่ีมีคุณดังกลาวแลวน้ัน  ควรชวย 
         กัน………บํารุงหาทางชวยกัน……….ความเจริญมาสูวัด 

1. รักษา     สรางสรรค 2. อนุรักษ     สรางเสริม 3. สนับสนุน     พัฒนา 4. อุปถัมภ     นํา 
 

จงพิจารณาขอความในตัวเลือกวาขอความใดเปนลําดับที่ 1, ที่ 2, ที่ 3 หรือท่ี 4 แลวจึงตอบคําถามของแตละขอ 

31.       ขอความใดเปนลําดับที่ 3 

1. โดยยึดขาวสาร ขอมูลท่ีไดรับจากส่ิงแวดลอมประกอบการน้ัน  ๆ
2. ถาหากไมกระทําส่ิงเหลาน้ันก็เพราะไมทราบวัตถุประสงค 
3. ทฤษฎีสมองกลถือวาคนเปนส่ิงมีชีวิตซ่ึงมักทําอะไรอยางมีจุดหมาย 
4. หรือไมทราบผลรายท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลัง 

32.      ขอความใดเปนลําดับที่ 4 

1. ก็มักจะเปนเวลาท่ีเราใกลจะเสียหรือสูญส่ิงน้ันไปแลว 
2. พยายามท่ีจะเรียกรองปองกันตอสูเพ่ือใหไดส่ิงน้ันกลับคืนมา 
3. คนเรากวาจะคนพบวาส่ิงใดมีคุณคาตอชีวิตของเรา 
4. ความกลัวท่ีจะตองสูญเสียมักจะเปนตัวผลักดันใหคนเรา 

33.      ขอความใดเปนลําดับที่ 3 

1. ในปจจุบันคําวา”สัญลักษณ”เขามามีบทบาทในสังคมเปนอยางมาก 
2. ตลอดจนยากตอการปลอมแปลงของคูแขงทางการคาอีกดวย 
3. ท้ังน้ีเพ่ือความสะดวก งายตอการจดจํา และการนําไปใช 
4. เพราะเปนเคร่ืองหมายของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีกําหนดข้ึนมาแทนส่ิงน้ัน  ๆ

34.      ขอความใดเปนลําดับที่ 4 

1. ซ่ึงสามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลชีพอีกกลุมหน่ึง 



2. เชน ยากลุมเพนนิชิลิน  เดตาชัยคลีน  
3. ยาปฏิชีวนะ เปนสารประกอบทางเคมีใด  ๆท่ีผลิตหรือสรางข้ึนโดยจุลชีพ 
4. หรือไปขัดขวางหรือไปทําลายจุลชีพกลุมน้ัน ๆ 

35.      ขอความใดเปนลําดับที่ 1 

1. ในอดีตประชาชนชาวไทยยังเคยชินกับการปกครองแบบมีผูนําคอยช้ีนํา 
2. ซ่ึงทําใหประชาชนไมมีโอกาสในการคิดและตัดสินใจ  นอกจากการทําตามคําส่ัง 
3. แตการปกครองแบบประชาธิปไตยถือวาประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการปกครอง 
4. ทําใหตองใชเวลาอีกหลายปท่ีกวาประชาชนสวนใหญของประเทศจะเขาใจ 

36.      ขอความใดควรอยูลําดับที่ 3 

1. เพ่ือเปนท่ีเสด็จประพาส 
2. วังพญาไทยสรางในรัชกาลท่ี 5 
3. ตลอดจนประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
4. และใหท่ีในบริเวณวังเปนเพาะปลูกทดลองธัญพืชตาง ๆ 

37.      ขอความใดควรอยูลําดับที่ 2 

1. การใชส่ิงของ  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช  ทุกอยางท่ีใหบริการ 
2. ท้ังน้ีเพ่ือใหส่ิงของ  เคร่ืองใช  เหลาน้ันเปนประโยชนแกเรามากท่ีสุด 
3. และใหประโยชนแกเราน้ัน 
4. จําเปนท่ีผูใชจะตองเขาใจและรูจักใชใหเปน 

38.      ขอความใดควรอยูลําดับที่ 3 

1. ผูมีอํานาจแตงต้ังซ่ึงรูอยูแลววา 
2. ไมวาดวยเหตุใด  ๆก็ตาม 
3. ตนจะตองพนจากตําแหนงหนาท่ีราชการไป 
4. ไมพึงออกคําส่ังแตงต้ังขาราชการพลเรือนไวลวงหนา 

39.      ขอความใดควรอยูลําดับที่ 4 

1. และเงินท่ีไดรับน้ันก็จะตองไมเกินกวาความเสียหายท่ีตนไดรับ 
2. มิฉะน้ันก็จะเปนชองทางใหคนแสวงหากําไรจากการเอาประกันภัย 
3. ตนมีประโยชนสวนไดเสียในเหตุท่ีประกันภัย 
4. บุคคลจะเอาประกันภัยไดตอเม่ือ 

40.      ขอความใดควรอยูลําดับที่ 3 

1. เปนการพิจารณาในแนวกวางและในระยะยาว 
2. ซ่ึงมีวิธีการและทางเลือกหลายทาง 
3. เพราะตองพิสูจนถึงความจําเปนในการใชจายเงินในโครงการ 
4. การทํางบประมาณแบบโครงการเปนวิธีการท่ียึดถือโครงการเปนหลัก 

41.      ขอความใดควรอยูลําดับที่ 3 

1. เอ้ืออํานวยตอการทําธุรกิจ 
2. เม่ือ 4 – 5 ปกอน อุตสาหกรรมรองเทากีฬาจัดเปนอุตสาหกรรม 
3. เน่ืองจากปจจัยพ้ืนฐานท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
4. ท่ีนักลงทุนใหความสนใจเปนอยางย่ิง 

42.      ขอความใดเปนลําดับที่ 3 



 1.   การปฐมพยาบาลคือการใหความชวยเหลือคนไขซ่ึงเจ็บปวยโดยกระทันหัน 
 2.   โดยใชเคร่ืองมือเทาท่ีจะหาไดในขณะน้ัน  เพ่ือใหผูปวยหรือคนไขพนอันตราย 
 3.   เปนการชวยลดอันตรายใหนอยลงกอนท่ีจะสงไปใหแพทยในโรงพยาบาลรักษาตอไป 
 4.   หรือไดรับอุบัติเหตุ ณ สถานท่ีเกิดเหตุน้ัน 

43.      ขอความใดเปนลําดับที่ 4 

 1.   สะทอนใหเห็นวาโรคพิษสุนัขบาเปนปญหาท่ีทวีความสําคัญ 
 2.   แมวาสถิติโรคพิษสุนัขบาในประเทศไทยมิไดมีอัตราเพ่ิมข้ึนมาก 
 3.   และกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมิใชนอย 
 4.   แตการเพ่ิมปริมาณการใชวัคซีนในชวงเวลา 5 ปท่ีผานมา 

ใหพิจารณาขอใดที่ถูกตองตามหลักภาษาและไวยากรณ 

44.      1.   ขอพิพาทระหวางคูเวตและอิรักมีท้ังเร่ืองปญหานํ้ามันและปญหาพรมแดน 
2.   นายปรีดี  พนมยงคถูกยกยองเปนวีรบุรุษของชาติ 
3. วินัยขาราชการกําหนดข้ึนเพ่ือเปนแนวทางใหขาราชการถือปฏิบัติ 
4. เทศนาโวหาร  หมายถึงการเขียนขอความหมายใหกวางขวางออกไป 

45.      1.   การสงออกของประเทศในไตรมาสแรกของปมีนโยบายท่ีดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
2. กรมศุลกากรเร่ิมกวดขันในระเบียบการนําสินคาเขาจากตางประเทศ 
3. เจาหนาท่ีนําเมล็ดพันธขาวจํานวนมากมาแจกใหเกษตรผูประสบภัย 
4. รัฐบาลมีนโยบายเรงดวนท่ีจะสงเสริมรายไดของเกษตรในชนบท 

46. 1.   การกระจายอุตสาหกรรมไปสูชนบทเปนลูทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
2. ต้ังแตสมัยอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  ชายฉกรรจจะถูกเกณฑแรงงานโดยทางราชการ 
3. การใชพลังงานนํ้ามันทําใหกาซคารบอนไดออกไซคกระจัดกระจายมากกวาการใชถานหิน 
4. ชาวเขาสวนใหญยังคงดํารงชีวิตตามรอยบรรพบุรุษ 

47. 1.   กรมการคาระหวางประเทศไดฉวยโอกาสเผยแพรช่ือเสียงของประเทศ 
2. นักวิทยาศาสตรไดนําสวนตาง  ๆของสมุนไพรมาใชประโยชนดานการแพทย 
3. จากผลการวิจัยพบวากวาท่ีเนยเหลวจะกลายเปนเนยแข็งใชเวลาเพียงช่ัวโมงเดียวเทาน้ัน 
4. ทหารตามแนวชายแดนประเทศคูเวตไดรับคําส่ังใหหยุดยิงจากสหประชาชาติ 

  ใหพิจารณาคําหรือกลุมคําที่ขีดเสนใตแลวตอบคําถามตามเงื่อนไขที่กําหนด 

48. กาแฟคือพืชชนิดหน่ึงท่ีอยูในโครงการลดพ้ืนท่ีเพาะปลูก  ตามนโยบายการปรับโครงสรางการผลิตทาง

การเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยไดเริ่มดําเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2543 

                                            
49. ลําไย  เปนผลไมที่เหมาะกับอากาศทางภาคเหนือของประเทศ  จังหวัดท่ีปลูกมากไดแก จังหวัดเชียงราย  พันธท่ี

นิยมปลูกไดแกเบ้ียวเขียว  ชมพู  อีดอ  เปนตน 

        
50. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดเปดเผยใหทราบวา  สินคาสงออกท้ังมันสําปะหลังและผลิตภัณฑมัน

สําปะหลังมีปญหาในการสงออก  เพราะคุณภาพไมไดมาตรฐาน 

        
51. รูปเสมาธรรมจักรมีหนวยราชการ  2  แหง ในประเทศไทยท่ีนํามาใชเปนเครื่องหมาย  คือ กระทรวงศึกษาธิการกับ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 



52. ประเทศไทยสรางปอมหรือหอสําหรับรบข้ึนมาใหเปนท่ีม่ันเพ่ือตอสูกับขาศึกศัตรู  ต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดย

เอาอยางมาจากปอมปนไฟในโปตุเกส 

 
 
 

จงอานขอความที่กําหนดให  แลวตอบคําถามโดยพิจารณาเลือกตัวเลือก 1,2,3 หรือ 4 ที่ถูกตองที่สุด 

1. เสียงของคํา เพี้ยนและกลายได  ความหมายก็เพี้ยนและกลายไดทํานองเดียวกัน เพราะเสียงและความหมายเปน

ของคูกัน  ถาแยกกันแตละสวนก็ไมเปนคําพูดในภาษา  เพราะมีแตเสียงอยางเดียวก็เปนเสียงที่ปราศจากความหมาย  

ถามีแตความหมายก็เปนแตความในใจ  เมื่อไมเปลงเสียงออกมาก็ไมมีใครทราบ   ขอความนี้สรุปวาอยางไร 

     1. ท้ังเสียงและความหมายเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได         2. ความสัมพันธของเสียงและความหมายอยูท่ี
การส่ือสาร 
     3. การส่ือสารดวยเสียงท่ีมีความหมายเปนการส่ือสารท่ีสมบูรณท่ีสุด  4. ในการส่ือสารตองใชเสียงและความหมาย
ประกอบกันจึงจะเขาใจกันได 
2. พินัยกรรมคือคําสั่งแสดงความตั้งใจครั้งสุดทายท่ีจะยกทรัพยสินหรือวางขอกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสนิของตน  

อันจะใหเกิดเปนผลบังคับไดตามกฎหมายเมื่อตนตายแลว  ขอความนี้สรุปวาอยางไร 

     1. พินัยกรรมคือเอกสารแสดงเจตนาในเร่ืองทรัพยสินซ่ึงถูกตองตามกฎหมาย   
     2. พินัยกรรมคือเอกสารแสดงสิทธิและหนาท่ีของผูรับทรัพยสินของผูตายตามท่ีระบุไว 
     3. พินัยกรรมคือบรรดาทรัพยสินท้ังปวงท่ีผูตายไดมอบไวแกผูรับตามท่ีกําหนด 
     4. พินัยกรรมคือมรดกท่ีผูตายไดมอบไวใหแกผูรับตามเง่ือนไขท่ีไดระบุไวทุกประการ 
3. ผงซักฟอกที่ใชอยูในปจจุบันมีผลทําใหพืชน้ําเจริญเติบโตเร็ว เพราะวามีสารอาหารที่เปนปุยของพืช แตจะมีผลทํา

ใหน้ําเสียในระยะหลัง  เพราะวาพืชจะดึงออกซิเจนในน้ํามาใชในการหายใจ  ขอความนี้ตีความวาอยางไร 

     1. ผงซักฟอกมีสวนทําใหนํ้าเสีย  2.    พืชนํ้าเจริญเติบโตไดดีในท่ี  ๆนํ้าเสีย 
     3. ผงซักฟอกใหประโยชนแกมนุษยไดหลายอยาง   4.    พืชนํ้าจะไมใชออกซิเจนในอากาศมาปรุงอาหาร 
4. นิกายสงฆเกิดจากการตีความพระพุทธบัญญัติไมตรงกัน  เลยเกิดการแตกแยกในทางปฏิบัติขอความนี้สรุปวา

อยางไร 

     1. นิกายสงฆท่ีตางกันจะมีศีลตางกัน                  2.    นิกายสงฆท่ีตางกันจะมีศาสดาตางกัน 
     3. นิกายสงฆท่ีตางกันจะมีการปฏิบัติตางกัน              4.    นิกายสงฆท่ีตางกันจะมีพุทธบัญญัติตางกัน 
5. ผูเขียนตําราตองเปนผูรูภาษาดี  ถาผูรูภาษาไมดีคนอานไมเขาใจก็ไมมีประโยชน  ขอความขางตนตีความได

อยางไร 

     1. ผูเขียนตําราตองเปนผูส่ือสารท่ีดี          2.  ผูอานจะไมไดรับประโยชนจากการอานตํารา  ถาผูเขียนไมมี
ความสามารถในการใชภาษา 
     2.  ภาษาเปนส่ือสําคัญในการทําความเขาใจระหวางมนุษย        3. คนอานจะไดรับประโยชนในดานการใชภาษา
นอกเหนือจากความรูในตํารา   
6. อาหารนมจําเปนตองมีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิต แปรรูป และจําหนายท่ีถูกสุขลักษณะ เพราะจุลินทรีย

สามารถทําใหผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ หรือนําเชื้อโรคมาสูคนได ทํานองเดียวกันจุลินทรียบางอยางก็มีประโยชน

สามารถแปรรูปผลิตภัณฑใหไดสี  กลิ่น  และรสที่ตลาดตองการ  และสรางคุณประโยชนแกรางกายมนุษย   

ขอความใดสรุปไดถูกตอง 



1. อาหารนมท่ีมีคุณภาพสูงจะตองไมมีจุลินทรียปะปนอยู 2. อาหารนมตางจากอาหารประเภทอ่ืนเน่ืองจากตองมี
กระบวนการกําจัดไมใหจุลินทรียปะปน 
3. จุลินทรียในอาหารนมบางชนิดทําลายคุณภาพของผลิตภัณฑ   4.  จุลินทรียทุกชนิดในอาหารมักจะสรางคุณประโยชน
แกรางกายมนุษย 
7.  คอมพิวเตอรหรือสมองกลเปนเครื่องมือที่มนุษยสรางขึ้น  มีความสามารถเหมือนมนุษย มีประสิทธิภาพในการ

รวบรวมขอมูลตาง ๆ ไดดีและมากกวา  แตมนุษยก็ยังเปนผูควบคุมและสั่งการใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางาน  ถา

มนุษยไมมีคุณภาพ  คอมพิวเตอรก็ตองไมมีประสิทธิภาพเชนกัน   ขอความนี้กลาวสรุปไดอยางไร 

     1.   คอมพิวเตอรเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนแตเกงกวามนุษย           2.   คอมพิวเตอรไมสามารถและทํางานเองไดตอง
อาศัยมนุษย 
     3.   คอมพิวเตอรจะไมมีประสิทธิภาพถาผูควบคุมไมมีคุณภาพ              4.   คอมพิวเตอรเปนแคเคร่ืองมือชวยใน
การทํางานของมนุษย 
8. กระดาษที่ใชหอหรือใสอาหารโดยเฉพาะพวกกลวยทอด  มันทอด  กลวยปงนั้น  ไมควรเปนกระดาษที่มีตัวหนังสือ  

ทั้งนี้เพราะหมึกพิมพนั้นจะมีโลหะหนักเชน ตะกั่ว  โคเมียม  เปนสวนประกอบ  ถาหมึกพิมพไปติดกับอาหารที่

รับประทานจะทําใหสารเคมีโลหะหนักเขาไปสะสมในรางกายทําใหเกิดเปนโรคตาง ๆ ได  สําคัญที่สุดก็คือ  โรคมะเร็ง        

ขอความขางตนสรุปไดอยางไร 

     1.  ไมควรรับประทานกลวยทอด  มันทอด  กลวยปงท่ีใสถุงกระดาษท่ีมีนํ้าหมึกติดอยู 
     2.  ไมควรรับประทานอาหารท่ีเปอนหมึกเพราะโลหะหนักจะเขาไปสะสมในรางกาย 
     3.  ไมควรใชกระดาษท่ีมีตัวหนังสือใสหรือหออาหารเพราะสารเคมีมีโลหะหนักเปนสาเหตุของการเกิดโรคตาง  ๆ
     4.  ไมควรใชกระดาษท่ีมีตัวหนังสือใสหรือหออาหารเพราะกระดาษเปนตนเหตุของการเกิดโรคท่ีสําคัญ 
9. ตบะในพุทธศาสนาหมายถึงความเปนอยูอยางงาย  ๆตัดความกังวลในการแสวงหาส่ิงปรนเปรอความสุขให…………
เทาท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต 
    1. เหมาะสม     2. เพียงพอ      3. เหลือเพียง  4. พอประมาณ  
10. การชางของไทยได………….มาตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ดังจะเห็นไดจากการชางในสมัยรัชกาลท่ี 5     น้ัน  ไดรับเอา
รูปแบบของศิลปะและการชางอยางตะวันตกเขามา…………กับการชางไทย 

1. กาวหนา     ปะปน  2. เจริญ      คลุกคลี  3. พัฒนา     ผสมผสาน 4. รุงเรือง    
เก่ียวของ 

11. พุทธจริยธรรมบงถึงความประพฤติท่ีเรียกวา  “จาริตตะ” อันกลายมาเปนจารีตในภาษาไทย………การควรเวนท่ี
เรียกวา “วาริตตะ”  …….”วิรัติ” 

1. และ   และ  2. และ     หรือ  3. หรือ     หรือ  4. หรือ     และ 
12. ขอความใดเปนลําดับที่ 3 

     1. โดยยึดขาวสาร ขอมูลท่ีไดรับจากส่ิงแวดลอมประกอบการน้ัน  ๆ            2. ถาหากไมกระทําส่ิงเหลาน้ันก็เพราะ
ไมทราบวัตถุประสงค 
     3. ทฤษฎีสมองกลถือวาคนเปนส่ิงมีชีวิตซ่ึงมักทําอะไรอยางมีจุดหมาย       4. หรือไมทราบผลรายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา
ภายหลัง 
13. ขอความใดเปนลําดับที่ 3 

     1. ในปจจุบันคําวา”สัญลักษณ”เขามามีบทบาทในสังคมเปนอยางมาก   2. ตลอดจนยากตอการปลอมแปลงของ
คูแขงทางการคาอีกดวย 
     3. ท้ังน้ีเพ่ือความสะดวก งายตอการจดจํา และการนําไปใช                    4. เพราะเปนเคร่ืองหมายของส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ท่ีกําหนดข้ึนมาแทนส่ิงน้ัน  ๆ



14.  ขอความใดเปนลําดับที่ 4 

     1. ก็มักจะเปนเวลาท่ีเราใกลจะเสียหรือสูญส่ิงน้ันไปแลว 
     2. พยายามท่ีจะเรียกรองปองกันตอสูเพ่ือใหไดส่ิงน้ันกลับคืนมา 
     3. คนเรากวาจะคนพบวาส่ิงใดมีคุณคาตอชีวิตของเรา 
     4. ความกลัวท่ีจะตองสูญเสียมักจะเปนตัวผลักดันใหคนเรา 
ใหพิจารณาขอใดที่ถูกตองตามหลักภาษาและไวยากรณ 

15. 1.   ขอพิพาทระหวางคูเวตและอิรักมีท้ังเร่ืองปญหานํ้ามันและปญหาพรมแดน   2. วินัยขาราชการกําหนดข้ึนเพ่ือ
เปนแนวทางใหขาราชการถือปฏิบัติ 
      3.   นายปรีดี  พนมยงคถูกยกยองเปนวีรบุรุษของชาติ    4. เทศนาโวหาร  หมายถึงการเขียนขอความหมายให
กวางขวางออกไป 
16. 1.   การกระจายอุตสาหกรรมไปสูชนบทเปนลูทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
      2.   ต้ังแตสมัยอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  ชายฉกรรจจะถูกเกณฑแรงงานโดยทางราชการ 
      3.   การใชพลังงานนํ้ามันทําใหกาซคารบอนไดออกไซคกระจัดกระจายมากกวาการใชถานหิน 
      4.   ชาวเขาสวนใหญยังคงดํารงชีวิตตามรอยบรรพบุรุษ 
17. เม่ือ 5 ปกอนอายุของแมกับลูกเปน 5 : 3 ปจจุบันแมอายุ 50 ป อัตราสวนอายุของแมกับลูกจะเปนเทาใด 
     1.  5 : 3 2.  25 : 16  3.  27 : 17  4. 50 : 32 
18. ในการสอบบรรจุคร้ังหน่ึงวิชาความรูความสามารถท่ัวไปคะแนนเต็ม 100 คะแนน  สมศรีชนะสมบัติ 10 คะแนน 
และชนะสมศักด์ิ 19 คะแนน ถาสมบัติและกับสมศักด์ิแขงขันกัน  สมบัติจะชนะสมศักด์ิเทาใด 
     1.      9  คะแนน  2.      10  คะแนน  3.      11 คะแนน  4.      12 
คะแนน  
19. ในการสอบวิชาความรูความสามารถท่ัวไป มีผูสอบผาน 27% และมีผูสอบไมผานท้ังหมด 584 คน อยากทราบวามีผู
เขาสอบท้ังส้ินก่ีคน 
     1.      600  คน  2.       700 คน  3.      800 คน  4.      900 คน      
20. เชือกเสนหน่ึงยาว 220 เมตร ถานําปลายเชือกมาชนกันเพ่ือใหเชือกเปนวงกลม อยากทราบวาวงกลมดังกลาวมีเสน
ผาศูนยกลาเทาใด 
     1.    60  เมตร  2.     70  เมตร  3.    80  เมตร  4.    90 เมตร 
21.  ถังใบหน่ึงบรรจุนํ้าเต็มถัง ร่ัวไป 1/3 ถัง และตักออก 4 ลิตร  เหลือนํ้าคร่ึงถังพอดี ถังน้ีจุนํ้าไดก่ีลิตร 
     1.    20 ลิตร  2.    22 ลิตร  3.    23 ลิตร  4.    24 ลิตร   
22. สมชายเดินทางจากเมือง  ก. ลงมายังเมือง ข. ท่ีอยูทางทิศใต 3 กิโลเมตร  และเดินทางไปเมือง ค. ซ่ึงอยูทางทิศ
ตะวันออก 4 กิโลเมตร  อยากทราบวาเมือง ก. และเมือง ค. หางกันก่ีกิโลเมตร 
     1.    3 กม.  2.    4 กม.   3.    5 กม.   4.   6 กม. 
23.  จักรยานคันหน่ึงลอหนามีเสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร  ลอหลังมีเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร เม่ือปน
จักรยานไป 10 กิโลเมตร  อัตราสวนระหวางลอหนากับลอหลังจะเปนเทาใด 
     1.  1 : 2   2.       2 : 1  3. 1 : 1   4. 2 : 2   
24. คนงาน 7 คน  ชวยกันขุดบอ 7 บอ เสร็จภายใน 7 วัน  ถาคนงาน 3 คน  ขุดบอ 3 บอ จะเสร็จภายในก่ีวัน 
     1.    3   วัน  2.    5  วัน   3.     7  วัน   4.    9  วัน 
 
 
 
 

แนวข้อสอบ กพแนวข้อสอบ กพ.(.(เพิ�มเติมเพิ�มเติม) ) วชิาภาษาไทยวชิาภาษาไทย  


