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แบบทดสอบวชิาความรู้ ความสามารถท ั่วไปและภาษาไทย 
 

จาํนวน  60 ข้อ        เวลา 2 ชั่ วโมง   
แบบทดสอบประกอบด้วยข้อสอบ 2 ประเภท 

1.วิชาความสามารถทัว่ไป 40 ข้อ (ข้อ 1- 40) 

2.วิชาภาษาไทย 20ข้อ (ข้อ 41 – 60) 
 

คําสัง่ ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยอนกุรมท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองกนั จงเลือกคําตอบจากตวัเลือก 1-4 มาเติมในช่องวา่ง 

เพ่ือให้ได้อนกุรมท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองกนัอย่างสมเหตสุมผลมากท่ีสดุ 
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คําสัง่  จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ 
   
6.    3      *      5     = 11 

       6      *      2     = 14 

       4       *      7     = ?  

       1. 10 2. 13 

       3. 15 4. 17 
 

7. ถงันํา้มนัใบหนึง่เม่ือหยอ่นเชือกถงึก้นถงัแล้ว ยงัเหลือเชือกยาว 10 นิว้ ถ้าทบเชือกเส้นนีเ้ข้าด้วยกนัแล้วหยอ่นลงไปอีก  

     ปรากฏวา่ยงัขาดอยูอี่ก 10 นิว้ จงึจะถงึขอบถงัพอดี ถงัใบนีส้งูเทา่ใด 

     1. 10 นิว้   2. 15 นิว้ 

     3. 20 นิว้   4. 30 นิว้ 
 

8. รถไฟด่วนขบวนหนึง่ ออกจากชานชาลาสถานีหวัลําโพงเม่ือเวลา 07.50 น. ด้วยความเร็ว 55 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง และในเวลา 

    เดียวกนั มีรถดีเซลอีกขบวนหนึ่งออกจากชานชาลาสถานีสริุนทร์ทัง้สองขบวนแล่นมาพบกนัในเวลา 12.50น. ถ้าระยะทาง 

    ระหวา่งกรุงเทพฯ และสริุนทร์ยาว 450 กิโลเมตร รถดีเซล แลน่ด้วยความเร็วเทา่ใด 

    1. 38 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  2. 35 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง 

    3. 33 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง  4. 23.65 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
 

9. ผู้ เข้าสอบภาษาองักฤษ มี 2x คน และผู้ เข้าสอบวิทยาศาสตร์ 4y คน ผู้ เข้าสอบภาษาองักฤษเป็นร้อยละเท่าใดของวิทยาศาสตร์ 
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10. พนกังานคนหนึง่ถกูลดเงินเดือน 20% อยากทราบวา่ในปีตอ่ไปเขาจะต้องได้เงินเดือนอีกก่ีเปอร์เซน็ต์ เขาจงึจะได้รับเงินเดือนเทา่เดิม 

      1. 20%   2.  25% 

      3. 30%   4. 35% 
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ตารางวิเคราะห์ข้อมลู 

มูลค่าสินค้าส่งออกท ี่สาํคัญตัง้แต่ปี 2556- 2557 (หน่วย : ล้านบาท) 
สินค้า ปี2556  ปี 2557 

1.ข้าว  22,150 20,135 
2.ข้าวโพด  8,330  8,485 
3.ผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงั  19,752  15,387 
4.ยางพารา  9,490  11,822 
5. ดีบกุ  7,773  5,263 
6. นํา้ตาล 12,932  6,337 
7. สิ่งทอ 14,005  14,335 
8. แผงวงจรไฟฟา้ 6,187  5,813 
9. อญัมณีและไข่มกุ 4,671  6,208 
รวมมูลค่าสินค้าส่งออกท ี่ส ําคญั 9 ชนิด 105,290  93,785 
รวมมูลค่าสินค้าส่งออกท ัง้สิน้ 159,728  146,239 

 

 

11. ในปี 2557 สดัสว่นของมลูคา่สนิค้าสง่ออก แผงวงจรไฟฟา้ : นํา้ตาล : ข้าว ใกล้เคียงกบั 

      1. 5 : 20 : 7    2. 5 : 7 : 20 

      3. 10 : 11 : 35   4. 11 : 10 : 35 

 

12. ในปี 2556 มลูคา่สนิค้าสง่ออกท่ีสําคญั 9 ชนิด คดิเป็นร้อยละเทา่ใดของมลูคา่สนิค้าสง่ออก ทัง้สิน้ 

       1. ร้อยละ 66   2.ร้อยละ 72 

       3. ร้อยละ 38   4. ร้อยละ 45 

 

13. ในปี 2557 สนิค้าสง่ออกท่ีสาํคญั ทัง้ 9 ชนิด มีมลูค่าลดลงคดิเป็นร้อยละเทา่ใด 

      1. ร้อยละ 8   2. ร้อยละ 11 

      3. ร้อยละ 19   4. ร้อยละ 22 

 

14. มลูคา่สนิค้าสง่ออกท่ีสําคญั ชนิดใดมีอตัราเพิ่มขึน้เกือบ 25% 

       1. สิ่งทอ   2. อญัมณีและไขม่กุ 

       3. ข้าวโพด   4. ยางพารา 

 

ดแูนวข้อสอบ ก.พ. เพ่ิมเตมิได้ท่ี http://gorpor.com/



   เพจสอบ ก.พ. ไปด้วยกนั ไปได้ไกล 

 

15. จากข้อมลูข้อใดกลา่วไมถ่กูต้อง 

        1. ระหวา่งปี 2556-2557 มลูคา่การสง่ออกสินค้าท่ีสําคญัชะลอตวัอย่างเห็นได้ชดั 

        2. ในปี 2557 การสง่ออกนํา้ตาลมีมลูคา่ลดลง 51% 

        3. อญัมณีและไขม่กุเป็นสินค้าชนิดเดียวท่ีตลาดการสง่ออกเพิ่มขึน้ 

        4. เน่ืองจากมลูคา่การสง่ออกสนิค้าท่ีสําคญัลดลงทําให้มลูคา่การสง่ออกทัง้สิน้ในปี 2557 ลดลง 8.5% 

สดมภ์ ตอบคําถามท่ี 16-20  

คําสัง่ ให้พิจารณาข้อมลูทางปริมาณท่ีกําหนดให้ 2 จํานวน ปริมาณแรกอยูส่ดมภ์ก.และ อีกปริมาณอยู่สดมภ์ ข. โดยมี

หลกัเกณฑ์ดงันี ้

ตอบ1. หากคา่ในสดมภ์ ก. มากกวา่คา่ในสดมภ์ ข. 

ตอบ2. หากคา่ในสดมภ์ ก. น้อยกวา่ค่าในสดมภ์ ข. 

ตอบ3. หากคา่ในสดมภ์ ก. เทา่กบัคา่ในสดมภ์ ข. 

ตอบ4. หากไมส่ามารถสรุปได้วา่คา่ในสดมภ์ ก และสดมภ์ ข. มีค่ามากกวา่กนั 

  

ข้อ  สดมภ์ ก สดมภ์ ข  สดมภ์ ค 
16. คา่เฉลี่ยของ 

7  6  3  5  4 
มธัยฐานของ 
7  6  3  5 4  

 

17. 3A2  2A3 โดยท่ี A เป็นจํานวนเต็มค่ี 
18. p × q q × r  โดยท่ี p q rเป็นจํานวนเต็มคูท่ี่

เรียงลําดบั 
19. a 2  +  b 2 ( a+b )2  

20. รัศมีของวงกลมท่ีมีเส้นรอบวง
เทา่กบั 9 นิว้ 

รัศมีของวงกลมท่ีมีพืน้ท่ีเทา่กบั 25 
ตารางนิว้ 

 

  

คาํสั่ ง พิจารณาคําคู่แรกวา่สมัพนัธ์กนัอยา่งไร แล้วหาคูห่ลงัท่ีมีความสมัพนัธ์เชน่เดียวกนั 

21.  ภเูขา :  ทุง่นา     ?  :   ? 

       1. ปลาทอง  : ปลาการ์ตนู  2. ใบเตย : ลกูกวาด 

       3. มดดํา : มดตะนอย  4. ต้นตาล : ต้นมะพร้าว 

22. ช้างป่า : เชือก    อฐับริขาร : ? 

        1. ขนั   2. โกศ 

        3. ชดุ   4. ไตร 
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23. เมตตา : พรหมวิหารธรรม    ?  :   โลกบาลธรรม 

        1. ขนัติ   2. โอตตปัปะ 

        3. โสรัจจะ   4.  หิริ 

 

24. พืน้กระดาน   :   กระดานดํา   ?  :   ? 

        1. ฝาบ้าน  :   เสาบ้าน  2.บ้าน  :   โรงเรียน 

        3. นํา้ยาเคลือบผิว  :   ชอล์ก 4. ผืนนํา้  :   หน้าผา 

    

25. โจโฉ  :  พระราม     ?  : ไอรอนแมน 

       1. รามสรู   2.พระลอ 

       3. อิคคิวซงั   4.โดราเอมอน 

 

คําสัง่ พิจารณาเง่ือนไขท่ีกําหนดให้ แล้วตอบคําถามแตล่ะข้อตามหลกัเกณฑ์การตอบท่ีกําหนดให้ 

- กําหนดให้เคร่ืองหมายตา่งๆเป็นดงันี ้
เครื่องหมายต่างๆ   

=      หมายถงึ   เท่ากบั                                     ≠   หมายถึง ไมเ่ทา่กบัซึง่อาจจะมากกวา่หรือน้อยกวา่ 

>      หมายถงึ   มากกวา่																											≯	   หมายถงึ  ไมม่ากกวา่ซึง่อาจจะเทา่กบัหรือน้อยกวา่ 

<      หมายถงึ    น้อยกวา่																										≮    หมายถงึ  ไม่น้อยกวา่ซึง่อาจจะเทา่กบัหรือมากกวา่ 

≥   หมายถงึ    มากกวา่ หรือเทา่กบั                ≤   หมายถึง น้อยกวา่ หรือเทา่กบั 

คําสัง่ ทําเง่ือนไขตอ่ไปนีแ้ล้วตอบข้อ 26-30 

 หลกัในการตอบคําถาม 

 ตอบ 1. ถ้าข้อสรุปทัง้สองข้อเป็นจริงตามเง่ือนไข 

ตอบ 2. ถ้าข้อสรุปทัง้สองข้อไม่จริงตามเง่ือนไข 

ตอบ 3. ถ้าข้อสรุปทัง้สองข้อไม่แน่ชดั หรือไม่สามารถสรุปได้วา่เป็นจริงหรือไม่จริง 

ตอบ 4. ถ้าข้อสรุปใดข้อสรุปหนึง่เป็นจริง หรือไม่จริงหรือไม่แนช่ดั ไม่ซํา้กบัอีกข้อสรุปหนึง่ 

คําสัง่ ทําเง่ือนไขตอ่ไปนีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 26-30 

           เง่ือนไข  4A > 4B ≯ C ≯D = (E+F) 

                        D < G  ≠  H =F (ทกุตวัอกัษรมีค่ามากกว่าศนูย์) 

 

ขอ้ 26  ข้อสรุป1     D > H 
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          ข้อสรุป2     C > B 

27.  ข้อสรุป1     3B  > 4A 

      ข้อสรุป2     G  <  E 

28.  ข้อสรุป1     C ≠ F 

       ข้อสรุป2     C < E 

29.  ข้อสรุป1     C > D 

       ข้อสรุป2     G ≠ F 

30.   ข้อสรุป1     A  ≠ G 

        ข้อสรุป2    (E+H) > D 
 
คําสัง่ ทําเง่ือนไขตอ่ไปนีแ้ล้วตอบคําถาม ข้อ31-35 

1. พร ทิกร วิชา สมชาย มีท่ีอยูใ่นแต่ละแห่งตา่งๆ กนั คือ หมู่บ้านลาด,หมู่บ้านตาก, บ้านบวั,และบ้านโคกสงู  

2.หมู่บ้านแตล่ะแหง่อยู่ในตําบลตา่งๆ กนัโดยไมไ่ด้เรียงกนั คือ ตําบลวงันํา้เยน็,ตําบลนาน้อย, ตําบลพระยืนและตําบลบวับาน 

3. ตําบลแตล่ะแหง่อยู่ในอําเภอตา่งๆ โดยไมไ่ด้เรียงกนั คือ อําเภอพนสั,อําเภอกงไกรลาส,อําเภอสามหมอก, และอําเภอเมือง 

4. ทินกร อยูตํ่าบลพระยืน ในขณะท่ี พร อยู่อําเภอสามหมอก 

5. หมู่บ้านโคกสงูอยูใ่นตําบลนาน้อยในอําเภอกงไกรลาศ 

6. มีคนหนึง่อยู่ ตําบลวงันํา้เย็นในอําเภอเมือง 

7. สมชาย อยูท่ี่บ้านตาก 

 

31. เง่ือนไขท่ี1 พร อยูท่ี่หมู่บ้านบ้านบวั 

      เง่ือนไขท่ี2 ทินกร อยู่ท่ีหมู่บ้านลาด 

32. เง่ือนไขท่ี 1 คนท่ีอยู่ในตําบลวงันํา้เย็น คือวิชา 

       เง่ือนไขท่ี 2 บ้านบวั อยุ่ในอําเภอสามหมอก 

33. เง่ือนไขท่ี1 คนท่ีอยู่ในอําเภอกงไกรลาส คือ วิชา 

      เง่ือนไขท่ี 2 คนท่ีอยู่ในอําเภอพนสั คือ ทินกร 

34. เง่ือนไขท่ี1 บ้านตาก อยู่ในตําบลวงันํา้เย็น 

       เง่ือนไขท่ี 2 วิชาไม่ได้อยูท่ี่บ้านโคกสงู 

35. เง่ือนไขท่ี 1 ตําบลพระยืน มีหมู่บ้านช่ือ บ้านบวั 

       เง่ือนไขท่ี 2 สมชาย อยูท่ี่อําเภอเมือง 
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คําสัง่ จงเลือกคําตอบท่ีถกูท่ีสดุ 

36. คนไทยสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ นายเขียวเป็นคนไทย ดงันัน้ 

      1. นายเขียวนบัถือศาสนาพทุธ   2. นายเขียวนบัถือศาสนาคริสต์ 

      3.นายเขียวนบัถือศาสนาอสิลาม   4.สรุปไม่ได้ 

37. คนไทยบางคนเป็นคนดีและพดูจาสภุาพ ข้อใดตรงข้ามหรือไม่สอดคล้องกบัข้อความข้างต้น 

      1. คนไทยบางคน ไม่เป็นคนดี และพดูจาไมส่ภุาพ 

      2.คนไทยทกุคน ไม่เป็นคนดี หรือพดูจาไมส่ภุาพ 

      3.คนไทยบางคน เป็นคนดี แตพ่ดูจาไมส่ภุาพ 

      4. คนไทยทกุคน ไม่เป็นคนดี แตพ่ดูจาสภุาพ 

38. สนุขัทกุตวัเป็นสตัว์ท่ีมีความสวยงาม ข้อความใดตรงข้ามหรือไม่สอดคล้องกบัข้อความข้างต้น 

       1. สนุขัทกุตวั เป็นสตัว์ท่ีไม่มีความสวยงาม 

       2.สนุขัทกุตวั เป็นสตัว์ท่ีมีความสวยงาม 

       3.สนุขับางตวั เป็นสตัว์ท่ีไมมี่ความสวยงาม 

       4. สนุขับางตวั เป็นสตัว์ท่ีมีความสวยงาม 

39.  การเพิ่มของระดบักรดไขมนัความหนาแนน่สงู หรือเอชดีเอลในกระแสเลือดจะทําให้ระดบัของโคเลสเตอรอลลดลงเพราะ 

       มนัช่วยเพิ่มความสามารถของร่างกายในการขจดัโคเลสเตอรอลสว่นเกิน  สําหรับบางคนการออกกําลงักายอยา่งสม่ําเสมอ 

       และการควบคมุนํา้หนกัให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสมสามารถชว่ยเพิ่มระดบัเอชดีเอล ในกระแสเลือดอยา่งได้ผล 

       ข้อสรุปใดตอ่ไปนีส้อดคล้องกบัข้อความข้างต้น 

      1. ผู้ ท่ีสามารถรักษานํา้หนกัให้ตํ่ากวา่เกณฑ์เฉลีย่เสมอ จะปลอดภยัจากโรคไขมนัในเลือดสงู 

      2. ผู้ ท่ีขาดการออกกําลงักายอยา่งสม่ําเสมอมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเป็นโรคความดนัโลหิตสงูเม่ือเข้าสูว่ยัชรา 

      3. การออกกําลงักายบอ่ยๆ และการควบคมุนํา้หนกัเป็นวิธีการเพิ่มเอชดีเอลในกระแสเลือดท่ีได้ผลดีท่ีสดุ 

      4. สําหรับผู้ ป่วยบางรายการออกกําลงักายเป็นประจําและการควบคมุนํา้หนกัจะสามารถช่วยลดระดบัโคเลสเตอรอลได้ 

40. ผู้ชมรายการโทรทศัน์สว่นใหญ่มกัจะประเมินอตัราการเกิดคดีอาชญากรรมหรืออบุตัิภยัจากความถ่ีของขา่วท่ีปรากฎใน 

      รายการโทรทศัน์ ในขณะท่ีรายการขา่วในโทรทศัน์สว่นใหญ่มกัเลือกเสนอเหตกุารณ์ท่ีนา่ตื่นเต้นและมีสีสนั เช่น การเกิด 

      เพลงิไหม้ หรือรถนํา้มนัระเบดิ มากกวา่ท่ีจะเสนอเร่ืองการสร้างเอกสารเท็จเพ่ือโกงภาษีของบริษัทเอกชนแห่งหนึง่ 

       ถ้าหากข้อความข้างต้นเป็นจริง ข้อความใดตอ่ไปนีเ้ป็นจริงด้วย 

       1. ปริมาณเวลาท่ีนกัขา่วใช้ในการหาขา่วมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัจํานวนผู้ชมรายการขา่วนัน้ 

       2. ผู้กระทําความผดิในคดีปลอมแปลงเอกสารมกัมีโอกาสรอดพ้นการจบักมุมากกวา่คดีวางเพลงิ 

       3. การนําเสนอขา่วอบุตัิภยัหรือขา่วอาชญากรรมบอ่ยๆ  เป็นการยัว่ยใุห้เกิดเหตกุารณ์ เช่นนัน้มากขึน้ 
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       4. ผู้ชมโทรทศัน์มกัเข้าใจผิดวา่คดีวางเพลิงเกิดขึน้บอ่ยกวา่คดีปลอมแปลงเอกคําสัง่  พิจารณาข้อความในตวัเลือกวา่

ข้อความใดเป็นลําดบัท่ี 1 , 2 ,3 ,4 แล้วจงึตอบคําถามแตล่ะข้อท่ีกําหนดให้ 

41. ข้อความใดเป็นลําดบัท่ี  3 

          1. การใช้สิง่ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีให้มีประสทิธิภาพ 

          2. ทัง้นีเ้พ่ือให้สิง่ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เหลา่นัน้เป็นประโยชน์แก่เรามากท่ีสดุ 

          3. และให้เป็นประโยชน์แก่เรานัน้ 

          4. จําเป็นท่ีผู้ ใช้ต้องเข้าใจและรู้จกัใช้ให้เป็น     

 

 42. ข้อความใดเป็นลําดบัท่ี 4 

          1. และก่อให้เกิดความสญูเสียทางเศรษฐกิจมิใช่น้อย 

          2.แตก่ารเพิ่มปริมาณการใช้วคัซีนในชว่งเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

          3. สะท้อนให้เห็นวา่โรคพิษสนุขับ้าเป็นปัญหาท่ีทวีความสําคญั 

          4. แม้วา่สถิติโรคพิษสนุขับ้าในประเทศไทยมิได้มีอตัราเพิม่ขึน้มาก 

 

43. ข้อความใดเป็นลําดบัท่ี 2  

          1. ได้ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ความมัน่คงของประเทศอยู่ตลอดเวลา 

          2. ไม่วา่จะเป็นปัญหาการสู้รบภายในประเทศเพ่ือนบ้าน การพิพาทเร่ืองเขตแดน ฯลฯ 

          3. ซึง่เป็นปัญหาท่ียงัต้องได้รับการดแูลแก้ไขอยา่งใกล้ชิดตอ่ไป 

          4. สภาวะความผนัแปรทางสงัคมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 

44. ประโยคใดควรอยู่ลําดบัท่ี 4 

          1. โดยไมต้่องใช้เงิน   2. บางอยา่ง 

          3.บางอย่างได้มา    4.ใช้เงินก็ไม่ได้มา 

 

45. ประโยคใดควรอยู่ลําดบัท่ี 3 

           1. “สงสาร”   2. ไม่ใช่งาน “การกศุล” 

           3. เพราะว่า “รัก”   4. อยา่รักใครเพราะ 
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คําสัง่ พิจารณาเลือกข้อท่ีใช้ภาษารัดกมุและถกูต้องตามหลกัภาษา 

ตอบ1 ถ้าคําหรือกลุม่คําท่ีขีดเส้นใต้ทัง้ 3 กลุม่คําถกูต้องตามหลกัภาษา 

ตอบ2 ถ้าคํา หรือกลุม่คําท่ีขีดเส้นใต้เฉพาะ (ก) และ(ข) ถกูต้องตามหลกัภาษา 

ตอบ3. ถ้าคําหรือกลุม่คําท่ีขีดเส้นใต้เฉพาะ(ก) และ(ค) ถกูต้องตามหลกัภาษา 

ตอบ4 ถ้าคําหรือกลุม่คําท่ีขีดเส้นใต้เฉพาะ (ข) และ(ค) ถกูต้องตามหลกัภาษา 

 

46.การศกึษาเก่ียวกบัความแตกต่างทางพฒันาการ(ก)ของนกัเรียน ทําให้เราทราบวา่นกัเรียนสามารถทํางานเก่ียวข้องกบั

การรับรู้ หรือการใช้ความคดิ(ข)ได้แตกตา่งกนั ทัง้นีข้ ึน้อยู่ในวัยและวุฒภิาวะ(ค)ตลอดช่วงเวลา ตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษา

ถงึระดบัมธัยมศกึษา 

 

47.โครงสร้างพ ืน้ฐาน(ก)ทางเศรษฐกิจของอาณาจกัรสโุขทยัขึน้อยู่กบัเกษตรกรรมเป็นหลกั  พืน้ท ี่ท ี่เป็นแหล่งเพาะปลูกท ี่

สาํคัญ(ข) ได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่ม(ค)ซึง่เป็นท่ีตัง้ของเมืองสโุขทยั ศรีสชันาลยั ชากงัราวและสองแคว 

 

48. การดําเนินงานของธนาคารข้าว(ก)ถือเป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ความช่วยเหลือกับ(ข)ประชาชนและเป็น

กิจกรรมท่ีประชาชนเป็นผู้ดาํเนินการ(ค)ในลกัษณะชมุชนชว่ยชมุชน 

 

49. ยาตามคาํจาํกัดความ(ก)ขององค์กรอนามยัโลกคือสารใดๆ ก็ตามท่ีเข้าสูร่่างกายแล้วมีผลกบัการทาํงาน(ข)ของร่างกาย 

ดงันัน้สารเกือบทกุชนิดจงึมีสรรพคุณ(ค)เป็นยาทัง้สิน้ 

 

50. ภาษามีความสําคัญกับ(ก)การพฒันาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง(ข)เป็นสิง่ท่ีทําความเข้าใจวัฒนธรรม(ค)ของชนแต่

ละกลุม่ 

คําสัง่ ให้อา่นและทําความเข้าใจกบับทความหรือข้อความท่ีกําหนดให้ แล้วตอบคําถาม 

51.ประเทศอตุสาหกรรมใหมเ่ป็นประเทศท่ีสถานะทางเศรษฐกิจยงัไม่เทียบเทา่กบัประเทศพฒันาแล้ว แตถื่อวา่มีสถานะดีกวา่ 

     ประเทศใกล้เคียงในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค และมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสงู โดยมีตวับง่ชีท่ี้สําคญัคือ การพฒันา 

     ประเทศอตุสาหกรรมในระยะเร่ิมแรกและมีการพฒันาตอ่เน่ือง ซึง่ทําให้ในบางประเทศมีการอพยพของประชากรจากชนบท 

    หรือภาคเกษตรเข้าสูเ่มืองใหญ่ 

 ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 

    1. ประเทศอตุสาหกรรมใหมต่อ่ไปจะมีฐานะเทียบเท่ากบัประเทศพฒันาแล้ว 

    2. ประเทศอตุสาหกรรมใหมมี่อตัราการเติบโตทางเศรษฐศาสตร์มหภาคในระดบัสงู 

    3. การอพยพของประชากรจากชนบทเกิดจากการพฒันาเป็นประเทศอตุสาหกรรม 

    4. ประเทศอตุสาหกรรมใหมจ่ะมีการพฒันาในระยะแรกเร่ิมและมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 
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 52. อย่างไรก็ตาม วันอาสาฬบูชาถือเป็นวันสําคัญท่ีกําหนดให้กับวันหยุดของรัฐเพียงแต่ในประเทศไทยเท่านัน้ ส่วนใน 

       ตา่งประเทศท่ีนบัถือพทุธศาสนานิกายเถรวาทอ่ืนๆ ยงัไม่ได้ให้ความสําคญักบัวนัอาสาฬหบชูาเทียบเทา่กบัวนัวิสาขบชูา 

 ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 

      1. ประเทศไทยมีวนัหยดุทางศาสนามากกวา่ประเทศอ่ืน 

      2. ในต่างประเทศไม่ได้ให้ความสําคญัของวนัวิสาขบชูาเทา่กบัวนัอาสาฬหบชูา 

      3. วนัอาสาฬหบชูามีความสําคญัมากกวา่วนัวสิาขบชูา 

      4. ประเทศไทยนบัถือพทุธศาสนานิกายเถรวาทน้อยกวา่ต่างประเทศ 

 

53. รัฐคอมมิวนิสต์ เป็นรูปแบบท่ีนกัรัฐศาสตร์ใช้อธิบายรูปแบบของรัฐบาลในรัฐท่ีมีการปกครองภายใต้พรรคการเมืองเพียง 

      พรรคเดียว และประกาศใช้ลทัธิมาร์กซ-เลนิน ซึ่งเป็นแนวคิดทางคอมมิวนิสต์ รัฐคอมมิวนิสต์อาจมีพรรคการเมืองตาม 

     กฎหมายหลายพรรค แตรั่ฐธรรมนญูรับรองให้พรรคคอมมิวนิสต์เป็นรัฐบาล พรรคคอมมิวนิสต์จงึเป็นสถาบนับริหารประเทศ 

     นัน้ๆ โดยปริยาย 

 ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 

     1.รัฐคอมมิวนิสต์มีพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวท่ีได้เป็นรัฐบาล 

     2.รัฐคอมมิวนิสต์อาจมีพรรคการเมืองอ่ืนเป็นรัฐบาลได้ 

     3.รัฐคอมมิวนิสต์นบัถือลทัธิมาร์กซ 

     4. นกัรัฐศาสตร์ให้ความสําคญักบัรัฐคอมมิวนิสต์นบัถือลทัธิเลนินมากกวา่ลทัธิมาร์กซ 

54. การเก็บภาษีอากรนัน้เป็นมาตรการสําคญัของรัฐบาลในการลดช่องวา่งความเหลื่อมลํา้ของคนจนและคนรวย 

 ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 

     1. การลดช่องวา่งความเหลื่อมลํา้ระหวา่งคนจนและคนรวยเป็นมาตรการสําคญัของรัฐบาล 

     2. ความเหล่ือมลํา้ของคนจนและคนรวยสามารถขจดัได้ด้วยวิธีการเก็บภาษีอากร 

     3. การเก็บภาษีอากรช่วยให้ช่องวา่งระหว่างฐานะของชนชัน้ท่ีต่างกนัลดลง 

     4. มาตรการท่ีสําคญัท่ีสดุของการเก็บภาษีอาการคือลดชอ่งวา่งของฐานะในชนชัน้ท่ีแตกต่างกนั 

55. ความก้าวหน้าทางราชการ มนัเป็นรูปทรงพีรามิด คือ กรมหนึง่มีอธิบดีคนเดียว จงึต้องอาศยัการตอ่สู้ ด้วยความสามารถ 

      ผนวกกบัคณุธรรมของผู้บงัคบับญัชา สิ่งท่ีกลา่วมาจงึจะบงัเกิด 

               ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 

     1. อํานาจรัฐเป็นอํานาจท่ีมีผลกระทบตอ่สงัคม 

    2. การมีความสามารถและมีผู้บงัคบับญัชาที่มีคณุธรรมเป็นสิง่สําคญัของความก้าวหน้าในการรับราชการ 

    3. ผู้ ท่ีเจริญก้าวหน้าในการรับราชการจะต้องพยายามตอ่สู้ดิน้รน 

    4. งานราชการควรได้รับการแก้ไขทัง้ระบบ 
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56. งานอดิเรก คือ สิ่งท่ีทํายามว่าง ซึ่งงานอดิเรกจะเกิดจากความสนใจและความสนุกสนานเป็นหลัก มากกว่าท่ีจะได้ 

       ผลตอบแทนทางการเงินหรือสิง่แลกเปล่ียนอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม งานอดิเรกมกัจะเพิ่มพนูทกัษะ ความรู้และประสบการณ์ใน 

       ด้านต่างๆ แต่จุดมุ่งหมายของการทําคือความพึงพอใจ ตัวอย่างของงานอดิเรก เช่น การอ่านหนังสือ การเล่นดนตรี  

      การออกกําลงักาย การเล่นกีฬา การวาดรูป ปลกูต้นไม้ ทํางานไม้ หรือการสะสมสิ่งต่างๆ เช่น ของท่ีระลึก แสตมป์ หรือ 

      ตุ๊กตา เป็นต้น 

 สาระสําคญัของข้อความข้างต้นคือข้อใด 

     1. งานอดิเรกเป็นงานท่ีชว่ยเพิ่มพนูทกัษะ 

    2. งานอดิเรกคืองานท่ีทําตามความพงึพอใจ 

    3.งานอดิเรกเป็นงานท่ีชว่ยเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ 

    4. งานอดิเรกเป็นงานท่ีได้ผลตอบแทนทางการเงินมากกวา่งานประจํา 

 

57. จิตรกรรมของจีนสว่นใหญ่จะสะท้อนให้เห็นถึงอทิธิพลของลทัธิเตา๋ ซึง่เน้นการยกยอ่งการมีชีวิตอยูต่ามธรรมชาติ  

      ความสมดลุในธรรมชาติ ดงันัน้งานด้านจิตรกรรมจงึแสดงออกซึง่ความงดงามและธรรมชาติเป็นสว่นใหญ่ 

  สาระสําคญัของข้อความข้างต้นคือข้อใด 

      1. ความสมดลุทางธรรมชาติมีอิทธิพลตอ่จติรกรรมของชาวจีน 

      2. จิตกรรมของชาวจีนเน้นเฉพาะความงดงามตามธรรมชาติเท่านัน้ 

      3. จิตรกรรมของชาวจีนให้ความสําคญัของธรรมชาติมากกวา่การดําเนินชีวติ 

     4. ลทัธิเตา๋มีอิทธิพลตอ่จิตรกรรมสว่นใหญ่ของชาวจีน          

      

คําสัง่ อา่นบทความท่ีกําหนดให้แล้วตอบคําถามข้อ 58-60 

 อารยธรรมและประเพณีของไทย มักรับมาจากแดนชมพูทวีปซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งอารยธรรมท่ีสําคัญของชาว

ตะวนัออก การลอยกระทงท่ีเป็นประเพณีนิยมในปัจจบุนั ก็รับมาจากประเทศอินเดียเช่นกนั โดยนํามาประยกุต์ให้เข้ากบัสภาพ

ของสงัคมไทย ซึง่เป็นพทุธสงัคมเปล่ียนการบูชาพระผู้ เป็นเจ้ามาเป็นการบชูาพระรัตนตรัย การลอยกระทงจึงทําเพ่ือบชูารอย

พระพทุธบาทท่ีแม่นํา้นนัทานทีและพระธาตเุจดีย์จุฬามณีท่ีดาวดงึส์ และในกรณีท่ีเคารพบชูาแม่นํา้ศกัดิ์สิทธ์ิ ก็เปล่ียนมาเป็น

การแสดงออกซึง่ความกตญัญกูกตเวทีท่ีแม่นํา้ประทานนํา้ให้จนก่อให้เกิดความอดุมสมบรูณ์แก่พืชพนัธุ์ธญัญาหารและชีวิตทัง้

มวล มีความเป็นอยูอ่ยา่งผาสกุ 

 ในสมยักรุงสโุขทยัเป็นราชธานี การลอยกระทงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการส่งเสริมจากเจ้าผู้ครองนคร ให้

วดัเป็นพิธีสมโภชสามวนัสามคืน และคงเรียกวา่พิธีจองเปรียงเชน่เดียวกบัลทัธิพราหมณ์ พากนัจดุโคมไฟต้อนรับบชูาพระผู้ เป็น

เจ้าทัง้สามองค์คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ในตํารับพระศรีจุฬามีปรากฎว่า “พอถึงพระราชพิธีจองเปรียงในวนั

เพ็ญเดือนสบิสองเป็นนกัขตัฤกษ์ชกัโคมลอย บรรดาประชาชนชายหญิงตา่งตกแต่งโคม ชกัโคม แขวนโคมลอยทกุตระกลู ทัว่ทัง้
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พระนคร แล้วก็ชวนกนัเล่นมหรสพ ทัง้สามราตรีเป็นเย่ียงอย่าง” และยงัมีมาจนถึงปัจจุบนั คนไทยทางภาคเหนือยงัถือปฏิบตัิ

ประเพณีนีอ้ยู่ แต่เรียกวา่ ย่ีเป็ง ซึง่เป็นคํา “เพีย้น” มาจากคําเดิมคือพิธีจองเปรียงนัน่เอง 

 เม่ือถึงวนัเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปีจวบปัจจบุนั จะต้องมีการลอยกระทงทัว่แดนสยามมีมหรสพสมโภช ประชาชน

จะพากนัไปร่วมพิธีนมสัการบชูาพระรัตนตรัยแล้วก็ลอยกระทงหลงัจากนัน้ก็พากนัเท่ียวชมมหรสพสนกุสนาม การลอยกระทง

จงึเป็นสญัลกัษณ์ของการร่ืนเริงเป็นเทศกาลท่ีมีความสําคญัต่อชีวติคนไทยเสมอมา 

 58. พระรัตนตรัยในท่ีนี ้หมายถงึข้อใด 

       1. พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม 

       2. พระนารายณ์และพระพรหม 

       3. พระพทุธเจ้า พระธรรมคําสอนของพระพทุธเจ้า และพระสงฆ์ 

       4. พระอิศวร พระอินทร์ และพระพรหม 

 

59. ข้อใดมีความสมัพนัธ์กนัมากท่ีสดุ 

       1.พระอิศวร :  การบชูาของชาวอนิเดีย      2.พระนารายณ์  พระรัตนตรัย 

       3. ย่ีเป็ง   :  การลอยกระทง                     4.ลทัธิพราหมณ์  จองเปรียง 

 

60. ข้อความใดท่ีแสดงถึงการสง่เสริมพิธีลอยกระทง 

      1. หลงัจากการลอยกระทงเสร็จ ก็พากนัเท่ียวชมมหรสพ 

      2. วนัเพ็นเดือนสบิสองมีการลอยกระทงทัว่แดนสยาม มีมหรสพสมโภช 

      3. ให้จดัพิธีจองเปรียงเป็นราชพิธีสมโภชสามวนัสามคืน 

      4. ยี่เป็ง เป็นประเพณีท่ีชาวภาคเหนือของไทยนบัถือสืบมาจนถงึปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดแูนวข้อสอบ ก.พ. เพ่ิมเตมิได้ท่ี http://gorpor.com/



   เพจสอบ ก.พ. ไปด้วยกนั ไปได้ไกล 

 

Instruction : Select the most appropriate choice for each item Q1.-Q5. 
A customer is talking to a teller in a bank.  
Teller : Hello, Can I help you, sir? 
Customer : Yes, please. I’d like to send thirty dollars to the U.S. 
Teller : Who is……….1………. 
Customer : The International Reading Association in Newark, Delaware. 
Teller : May I have your name and signature on this form, please? 
Customer : Certainly. Er, excuse me, ……….2………. 
Teller : Twenty-five bath and sixty satang to the dollar sir, That’ll be 768 bath. There is a 
commission charge of twenty bath. So ……….3………. 788 bath. Will you be paying in cash, sir? 
Customer : No, ……….4………, please 
Teller : It’ll probably take a while. Please have a seat, and ……….5……… when it’s ready, sir. 
 
Q1. Please use conversation above 
      1. the payer 2. the client 
      3. it awarded to 4. it payable to 
 
Q2. Please use conversation above 
      1. what is the currency 2. how much is the change 
      3. how much is it in dollars 4. what is the exchange rate 
 
Q3. Please use conversation above  
      1. you charge 2. it takes 
      3. the total’s 4. I pay 
 
Q4. Please use conversation above 
      1. by check  2. in notes 
      3. pay the bank 4. make a deposit 
 
Q5. Please use conversation above 
      1. we’ll tell you 2. they’ll ask you 
      3. you’ll be noticed 4. it’ll be sent to you 
 
Q6. Instruction : Fill in the blank. 
      Unlike her curious neighbor, Susan was ………………. about who would move into the empty 
      house down the street 
      1. doubtful  2. concerned 
      3. skeptical 4. uninterested 
 
Q7. Instruction : Fill in the blank. 
      She was very fair, so she had to ………………. her skin against the sun. 
      1. hide 2. preserve 
      3. protect 4. filter 
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 Q8. Instruction : Fill in the blank. 
       You have to pay a ……………… if you do not return your library books on time. 
       1. tax 2. fee 
       3. fine 4. penalty 
 
 Q9. Instruction : Fill in the blank. 
       My friend from India never eats meat, but once I saw him eating ……………….. 
       1. pork 2. beef 
       3. venison 4. poultry 
 
Q10. Instruction : Fill in the blank. 
        This is not a simple problem. It’s ………………. 
        1. easy  2. complicated 
        3. normal 4. ordinary 
 
Q11. Instruction : Choose the correct answer. 
        They are …………….. friendly people ……………… everyone likes them. 
        1. such, that 2. such a, as 
        3. so, that 4. as, as 
 
Q12. Instruction : Choose the correct answer. 
        “ I don’t have time.” 
        “ You should finish ……………….. the letter by noon.” 
       1. to answer      2. answering 
       3. by answering      4. answer 
 
Q13. ………………..  I have to work to pay for my college tuition, I don’t have time for many social 

events 
         1. Besides                 2. Because 
         3. Although       4. Even 
 
Q14. He is enjoying the book so much that the five hundred pages ……………… like fifty. 
         1. seem 2. seems 
         3. doesn’t seem 4. don’t seem 
 
Q15. An Australian tourist died in Russia after …………….from swine flu. 
         1. suffer 2. to suffer 
         3. suffering 4. was suffered 
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Instruction : Read the following passage and choose the best answer Q16.-Q20. 
 

Having conquered the market for Web search by first simplifying how it is done and then 
making sales of related advertising more efficient, Google is now funding green technology and 
using its brand power to lobby for policy change. Google has introduced a plan to wean the 
United States off the burning of coal and oil for power and to cut oil use for cars by 40%.  
Such movements could cost trillions of dollars, but Google believes they should ultimately save 
money. Through its charitable arm, Google.org, the company is supporting plans for designing 
wind, solar and geothermal technologies, which it hopes will eventually be cheaper than coal. 
Google invested $45 million on such companies this year. Google itself is making improvements 
on its servers and its buildings. New efficiency standards for computers could cut power 
consumption by the equivalent of 10 to 20 coal-fired plants 2010, Google said. Google recently 
joined with General Electric to speed up development of new power grid technology. 
 
Q16. What does the phrase “such movement” line 5 refer to ? 
        1. Adding sale of related advertising on its website 
        2. Conquering and simplifying its web search engine 
        3. Cutting back on the consumption of coal and oil 
        4. Funding green technology and controlling the environment 
 
Q17. What is the passage mainly about? 
        1. Google is expanding its business by joining energy - generating company 
        2. Google is proposing policy on environmentally - friendly technology 
        3. Google is opposing a new computer system that reduces power consumption 
        4. Google is investing money in reducing alternative energy sources. 
 
Q18. What is a disadvantage of “such movement” 
        1. Expense             2. Sources of energy 
        3. Us political situation  4. Technology 
 
Q19. What is the Google.org established for? 
        1. Working on the shutting down coal – fired power plants 
        2. Managing the money that Google has earned 
        3. Developing technologies that use alternative energy sources 
        4. Improving computer servers and offices buildings 
 
Q20. The term “wean off” line 4 is closest in meaning to……………….. 
        1. slowly increase       2. instantly start 
        3. immediately stop 4. gradually decrease 
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Instruction : Read the following passage and choose the best answer. Q21.-Q25. 
 
 It has been said that today children interrupt their education to go to school. 
The distinction between schooling and education implied by this remark is important. 

 Education is much more open-ended and all-inclusive than schooling. Education knows 
no bounds. It can take place anywhere, whether in the shower or on the job, whether in a 
kitchen or on a tractor. It includes both the formal learning that takes place in schools and the 
whole universe of informal learning. The agents of education can range from a revered 
grandparent to the people debating politics on the radio, from a child to a distinguished 
scientist. Whereas schooling has a certain predictability, education quite often produces 
surprises. A chance conversation with a stranger may lead a person to discover how little is 
known of other religions. People are engaged in education from infancy on. Education, then, is 
a very broad, inclusive term. It is a lifelong process, a process that starts long before the start 
of  school, and one that should be an integral part of one’s entire life. 

 Schooling, on the other hand, is a specific, formalized process, whose general pattern 
varies little from one setting to the next. Throughout a country, children arrive at school at  
approximately the same time, take assigned seats, are taught by an adult, use similar 
textbooks,  do homework, take exam, and so on. The slices of reality that are to be learned 
whether they are the alphabet or an understanding of the workings of governments, have 
usually been limited by the boundaries of the subject being taught. For example, high school 
students know that they are not likely to find out in their classes the truth about political 
problems in their communities or what the newest filmmakers are experimenting with. There 
are definite conditions surrounding the formalized process of schooling. 

Q21. What is the main idea of the passage? 
        1. The best schools teach a wide variety of subjects. 
        2. Education and schooling are quite different experiences. 
        3. Students benefit from schools, which require long hours and homework. 
        4. The more years students go to school, the better their education is. 
 
Q22. The word “bounds” in line 4 is closest in meaning to ……………… 
        1. rules 2. experiences 
        3. limits 4. Exceptions 
 
Q23. The word “they” in line 16 refers to ……………… 
        1. seats 2. slices of reality 
        3. boundaries 4. similar textbooks 
 
Q24. From the passage, we can infer that a high school teacher………………. 
        1. is likely to teach programmed subjects 
        2. is free to choose anything to teach 
        3. is not allowed to teach political issues 
        4. has to teach social issues to all classes. 
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Q25. The passage is organized by……………….. 
        1. listing and discussing several education problems. 
        2. contrasting the meanings of two related words 
        3. narrating a story about excellent teachers 
        4. giving examples of different kinds of schools 
 

------------------------------------------------ 
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เฉลยแบบทดสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย  ชุดที่ 1 
1. 1   3   5   7   10   13   13   17   21 … 
 

 ตอบ 2 

           1     3     5     7     10     13     13     17     21     19    

                              + 6                  + 6                    + 6  
 
 

2. 1   2   3   7   9   24   27 … 
 

 ตอบ 4 
 

  1   2   3   7   9   24   27   77 
 
 
                    3        3       3          3   
                          3 1  
                                3 2  3 3     3 4 

3. 1       -12       -28        -42       -57 
 

 ตอบ 2 

  1        -12      -28        -42       -57       -72 

 

                         -13       -16       -14        -15           -15 

                                       -1                      -1 
 

4. A  C  F  J … 

 ตอบ 1 
 

  นับตัวอักษรตอ่จากตัว  A  ถัดไป  2  ตัว = C 
  นับตัวอักษรตอ่จากตัว  C  ถัดไป  3  ตัว = F 
  นับตัวอักษรตอ่จากตัว  F  ถัดไป  4  ตัว = J 
   			∴ นับตัวอักษรตอ่จากตัว  J   ถัดไป  5  ตัว = O 
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5. ตอบ 4 
    x    =  	, 	   x    =  	,	   x    =   
   

    x 	   =  	,	   x  	    =  	, 	   x    =   
 

6. ตอบ 3   15 						สูตร		 หน้า	 	2 	 	หลัง 
                                    หรือ		 น	 2 ล 
 

7. ตอบ 4   
  ให้ความสูงของถังสูง x นิ้ว 
  ครั้งแรกหย่อนเชือกถึงก้นถัง แล้วยังเหลือเชอืกยาว 10 นิ้ว เชอืกยาว x + 10 นิ้ว 
  ครั้งท่ีสองทบเชือกเข้าด้วยกัน แล้วหย่อนลงไปขาดไป 10 นิ้วถึงก้นถัง 

ตั้งสมการได ้   10  

   จะได้ความสูงของถังเท่ากับ 30 นิ้ว 

 

8. ตอบ 2 

จากโจทย์รถไฟทั้งสองขบวนออกจากสถาน ีหัวลําโพง และสถานีสุรินทร์เวลาเดียวกัน และเล่นมาพบกัน
พอดทีี่เวลา 12.50 น. ใช้เวลาทั้งหมดเท่ากับ 5 ชั่วโมง  

แสดงว่ารถไฟจากหัวลําโพงเดินทางได้ระยะทางท้ังสิ้นเทา่กับ 55 * 5 = 275 กิโลเมตร 

รถไฟจากสุรินทร์ ได้ระยะทางเท่ากับ 450 – 275 = 175 กิโลเมตร 

 แสดงว่ารถไฟจากสุรินทร์ เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว  = 35 กิโลเมตรตอ่ชั่วโมง 

 

9. ตอบ 4 

 ผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษมี 2x คน ผู้เข้าสอบวิทยาศาสตรม์ี 4y  
 คิดร้อยละผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เข้าสอบวิทยาศาสตร์ได ้

   
	∗	 	 % 
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10. ตอบ 2 

 พนักงานถูกลดเงินเดือน 20% แสดงว่าพนักงานเหลือเงินเดือนอยู่ 80% จากของเดิม ถ้าปีต่อไปตอ้งการ
เพ่ิมเงินเดือนให้ได้เท่ากับ 100% เหมือนเดมิจะตอ้งเพ่ิมเงินเดือนอีก 

20 ∗ 100
80

25% 

  

ตารางวิเคราะห์ข้อมูล 
มูลค่าสนิค้าสง่ออกทีส่ําคัญต้ังแต่ป ี2556 – 2557  (หน่วย  :  ล้านบาท)    

สินค้า ปี 2556 ปี 2557 
1.  ข้าว 
2.  ข้าวโพด 
3.  ผลติภัณฑม์ันสําปะหลัง 
4.  ยางพารา 
5.  ดีบุก 
6.  น้ําตาล 
7.  สิ่งทอ 
8.  แผงวงจรไฟฟ้า 
9.  อัญมณแีละไข่มุก 

22,150 
  8,330 
19,752 
  9,490 

 

  7,773 
 

12,932 
 

14,005 
 

  6,187 
 

4,671 

20,135 
8,485 
15,387 
11,822 

 

5,263 
 

6,337 
 

14,335 
 

5,813 
 

6,208 

รวมมูลค่าสินค้าส่งออกที่สําคัญ  9  ชนิด  105,290 93,785 
รวมมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งสิ้น 159,728 146,239 

 
 
 

11. ในปี 2557  สดัส่วนของมูลค่าสินค้าส่งออก  แผงวงจรไฟฟ้า  :  น้ําตาล  :  ข้าว  ใกล้เคียงกับ 
 1)   5 : 20: 7     2)  5 : 7 : 20 
 3)   10 : 11: 35     4)  11 : 10 : 35 
 ตอบ 3.   สดัส่วนมูลค่าสินค้าส่งออก  ในปี 2557  
 แผงวงจรไฟฟ้า  :  น้ําตาล  :  ข้าว  =  5,813 : 6,337 : 20,135 
            58 :  63 : 200   (นํา  58  หารตลอด) 
            1 :  1.1 : 3.5     (นํา  10  คูณตลอด) 
            10 :  11 : 35      
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12. ในปี 2556  มลูค่าสินค้าส่งออกทีส่ําคัญ 9 ชนิด  คดิเป็นร้อยละเท่าใดของมูลค่าสินค้าส่งออก  ทั้งสิ้น   
 1)   ร้อยละ 66     2)  ร้อยละ 72 
 3)   ร้อยละ 38     4)  ร้อยละ 45 
 ตอบ 1.   ในปี 2556  มลูค่าสินค้าส่งออกทีส่ําคัญ 9 ชนิด  คิดเป็นรอ้ยละ    

     ร้อยละ  =  
มูลค่าสินค้าส่งออกท่ีสําคัญ	 	ชนิด

มูลค่าสินค้าส่งออกท้ังส้ิน
	 x  100 

  
 

     =  
,

,
  x  100 

 

         x  100 
 

                                    66% 
13. ในปี 2557  สนิค้าส่งออกท่ีสาํคัญ ทั้ง 9 ชนดิ  มีมลูค่าลดลงคิดเป็นรอ้ยละเท่าใด   
 1)   ร้อยละ 8     2)  ร้อยละ 11 
 3)   ร้อยละ 19     4)  ร้อยละ 22 
 ตอบ 2.   ในปี 2557  ลดลงจากปี 2556    

     ร้อยละ  =  
มูลค่าปี	 มูลค่าปี	

มูลค่าปี	
	 x  100 

  

     =  
, 	 ,

,
  x  100 

 

       
	

  x  100 
 

                                    -11%   (เคร่ืองหมาย ลบ  แสดงว่าลดลง) 
 
 

14. มูลค่าส่งสินค้าส่งออกที่สําคัญ ชนิดใดมีอตัราเพ่ิมขึ้น  เกือบ 25%   
 1)   สิ่งทอ     2)  อัญมณีและไข่มุก 
 3)   ข้าวโพด     4)  ยางพารา 
 ตอบ 4.     

  สิ่งทอเพ่ิมร้อยละ  =  
, 	 ,

,
	 x  100   

	 	 x  100    2% 
 

 อัญมณีและไขมุ่กเพิ่มร้อยละ  =  
, 	 ,

,
  x  100  

	 	 x  100    32% 
 
 

 ข้าวโพดเพ่ิมรอ้ยละ  =  
, 	 ,

,
  x  100   

	
  x  100    2% 

 
 

 ยางพาราเพ่ิมร้อยละ  =  
, 	 	 ,

,
  x  100	   

	 	
  x  100    24% 
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15. จากข้อมลูขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง   
 1)  ระหว่างปี 2556 – 2557  มลูค่าการส่งออกสินค้าทีส่ําคัญชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด 
 2)  ในปี 2557  การส่งออกน้าํตาลมีมลูค่าลดลง 51% 
 3)  อญัมณีและไข่มุกเป็นสินค้าชนิดเดียวทีต่ลาดการส่งออกเพ่ิมขึ้น 
 4) เน่ืองจากมลูค่าการส่งออกสินค้าท่ีสําคญัลดลงทําใหม้ลูค่าการส่งออกทั้งสิ้นในปี 2557 ลดลง 8.5%  
 ตอบ 3. 

1) ถูก  เพราะในระหว่างปี 2556 – 2557  มูลค่าการส่งออกสินค้าที่สําคญัลดลง 
2) ถูก  เพราะในปี 2557 การสง่ออกนํ้าตาลมีมูลค่าลดลง 51% 

ร้อยละ  =  
, 	 	 ,

,
  x  100	 	 	

  x  100    -51% 

3) ไม่ถูกตอ้งเพราะมลูค่าการส่งออกที่เพ่ิมข้ึนม ี4 ชนิด คอื ข้าวโพด,  ยางพารา,  สิ่งทอ,  อัญมณีและ
ไข่มุก 

4) ถูก  เพราะมูลค่าการส่งออกในปี 2557  ลดลง 

ร้อยละ  =  
, 	 	 ,

,
  x 100	 	 	

  x 100   -8.5% 
  
 

16. สดมภ์ ก. ค่าเฉลี่ยของ   7   6   3   5   4 

   ค่าเฉลี่ย  =  
	 	 	 	 	 	 	

 

                                           =  5 
 สดมภ์ ข มัธยฐานของ   7   6   3   5   4 
   เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อน 
   ดังน้ี    3   4   5   6   7 
                               มัธยฐาน  =  ตัวกลาง 
      =  5 
 เม่ือเปรยีบเทยีบแลว้จะเห็นว่า      สดมภ์ ก. = สดมภ์ ข              ดังน้ัน   ตอบ 3. 
 

17. เงื่อนไขสดมภ์ ค.  กําหนดให้  A  เป็นจํานวนเต็มค่ี  ลองเลือกค่า  A  ประมาณ  3  ค่า   

                    สดมภ์ ก.                 สดมภ์ ข. 
 

 ถ้า A = 1        3A  = 3 1 3   							2A  = 2 1 2           สดมภ์ ก. >  สดมภ์ ข 
 ถ้า A = -1       3A  = 3 1 3 						2A  = 2 1 2    สดมภ์ ก. <  สดมภ์ ข 
 ถ้า A = 3       	3A  = 3 3 27 							2A  = 2 3 54        สดมภ์ ก. <  สดมภ์ ข 
 เม่ือเปรยีบเทยีบแลว้   จะเห็นได้ว่าบางค่า  สดมภ์ ก. > สดมภ์ ข  บางครั้ง  สดมภ์ ก. < สดมภ์ ข 
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 ดังนั้น   จึงไมส่ามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ ก.  สดมภ์ ข.  มีค่ามากกวา่กัน   ตอบ 4. 
 

 
 
18. เงื่อนไขสดมภ์ ค.  กําหนดให้  p , q  และ  r  เป็นจํานวนเต็มคู่ที่เรียงลาํดับ 
 ลองเลือกค่า  p , q  และ  r  ประมาณ  3  ค่า      

                  สดมภ์ ก.             สดมภ์ ข. 
 

     P =  0  
 

          ถ้า q =  2       p x q  =  0 x 2  =  0        q x r  =  2 x 4  =  8          สดมภ์ ก. <  สดมภ์ ข 
     r  =  4 
     p =  2 
          ถ้า q =  4       p x q  =  2 x 4  =  8        q x r  =  4 x 6  =  24        สดมภ์ ก. <  สดมภ์ ข 
     r  =  6 
     p =  -4 
          ถ้า q  = -2      p x q  =  -4 x -2  =  8      q x r  =  -2 x 0  =  0        สดมภ์ ก. >  สดมภ์ ข 
     r  =  0 
 เม่ือเปรยีบเทยีบแลว้   จะเห็นได้ว่าบางค่า  สดมภ์ ก. > สดมภ์ ข  บางครั้ง  สดมภ์ ก. < สดมภ์ ข 
 ดังนั้น   จึงไมส่ามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ ก.  สดมภ์ ข.  มีค่ามากกวา่กัน   ตอบ 4. 
 
 

19. ลองเลือกค่า  a , b  ประมาณ  3  ค่า  มาแทนค่า        

                  สดมภ์ ก.               สดมภ์ ข. 
 

 ถ้า  a = 0  
      b = 1   a b =  0 1 1  					 a b 0 1 1   สดมภ์ ก. =  สดมภ์ ข 
 
 

 ถ้า  a = 2  
      b = 3  	a b =  2 3 13				 a b 2 3 25 สดมภ์ ก. <  สดมภ์ ข 
 
 

 ถ้า  a = -2  
      b = 3  	a b = 2 3 13			 a b 2 3 1         สดมภ์ ก. >  สดมภ์ ข 
 

 เม่ือเปรยีบเทยีบแลว้   จะเห็นได้ว่าบางค่า  สดมภ์ ก. > สดมภ์ ข  บางครั้ง  สดมภ์ ก. < สดมภ์ ข 
 ดังนั้น   จึงไมส่ามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ ก.  สดมภ์ ข.  มีค่ามากกวา่กัน   ตอบ 4. 
 

20. สดมภ์ ก.   รัศมีของวงกลมทีม่ีเส้นรอบวงเท่ากับ  9  นิ้ว 

   เส้นรอบวง    =   2¶r 

   ดังน้ัน   2¶r  =   9 
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             2	  r    =  9 

         r    =     

                                                    =    1.43  นิ้ว  
 

สดมภ์ ข   รัศมีของวงกลมทีม่ีพ้ืนที่เท่ากับ  25  ตารางนิ้ว 
   พ้ืนที่วงกลม    =   ¶r  
          ¶r     =   25 

        r      =  25 

           r       =     

                                        r        =    2.8  นิ้ว 
           เปรียบเทียบกันจะเห็นว่า    ค่าสดมภ์ ก. <  สดมภ์ ข  ดังน้ัน  ตอบ 2. 
 
 

21. ตอบ 2.   สัมพันธ์กันในลักษณะตัวหน้าธรรมชาติสร้าง  ตัวหลังมนุษย์สร้าง 
 
 

22. ตอบ 2.   สัมพันธ์กันในเรื่องลักษณะนาม 
 
 

23. ตอบ 4.   สัมพันธ์กันเรื่องของหลักธรรมย่อยในหมวดหลักธรรมใหญ ่
 
 

24. ตอบ 4.   สัมพันธ์กันในเรื่องแนวนอนแนวตั้ง 
 
 

25. ตอบ 1.   สัมพันธ์กันในลักษณะพระเอกและผู้ร้าย 
 
 

26. ตอบ 1.   ข้อสรุป 1  ถูก   ข้อสรุป 2  ถูก 
 
 

27. ตอบ 2.   ข้อสรุป 1  ผดิ   ข้อสรุป 2  ผดิ 
 
 

28. ตอบ 3.   ข้อสรุป 1  และ  2  ไม่สามารถสรุปได ้
 
 

29. ตอบ 4.   ข้อสรุป 1  ผดิ   ข้อสรุป 2  ถูก 
 
 

30. ตอบ 4.   ข้อสรุป 1  สรุปไม่ได้   ข้อสรุป 2  ผดิ 
 
ข้อ 31-35 สามารถนํามาเขียนเป็นตารางได้ดังน้ี 
ช่ือ พร ทินกร วิชา สมชาย 
หมู่บ้าน ลาด/บ้านบวั ลาด/บ้านบวั บ้านโคกสงู ตาก 
ตําบล บวับาน พระยืน นาน้อย วงันํา้เย็น 
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คําปิดประโยค 

อําเภอ สามหมอก พนสั กงไกรลาส เมือง 

 
 
 

31. ตอบ 3.   ข้อสรุปที่ 1 ไม่สามารถสรุปได ้
    ข้อสรุปที่ 2 ไม่สามารถสรุปได ้  
 
 

32. ตอบ 4.  ข้อสรุปท่ี 1 ผิด 
   ข้อสรุปที ่2 ไม่สามารถสรุปได ้
 
 

33. ตอบ 1.  ข้อสรุปท่ี 1 ถูก 
   ข้อสรุปที ่2 ถูก 
 
 

34. ตอบ 4.  ข้อสรุปท่ี 1 ถูก 
   ข้อสรุปที ่2 ผดิ 
 
 

35. ตอบ 4.  ข้อสรุปท่ี 1 ไม่สามารถสรุปได้ 
   ข้อสรุปที ่2 ถูก  
 
36. ตอบ 4.     สรปุไม่ได้  โจทยท่ี์ไม่ไดช้ี้วัดจะตอบสรุปไม่ได ้
      มักมคีําว่า  ส่วนใหญ่  บางส่วน  บางที  จะอยู่ในขอ้ความ  
 
 

37. ตอบ 2.     ข้อมูลกําหนดว่า  คนไทยบางคน  ข้อความบอกเล่าของโจทย์ คือ  เป็นคนดี  และสุภาพ 
      โจทย์ถามตรงกันข้าม  ให้เปลี่ยนตัวบ่งปริมาณจากบางคน เป็นทุกคน 
 

38. ตอบ 3.    
 

39. ตอบ 4.   
 

40. ตอบ 4.    
 
 

41. ตอบ 4.     เรียงลําดับไดด้ังน้ี   1  -  3  -    4   - 2 
                                      ประธาน                                   กริยา               

1. การใช้สิ่งของเครื่องมือเคร่ืองใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

3.   และ  ให ้  เปน็ประโยชน์แก่เราน้ัน    (สังเกตมีคําวา่  หน้า และ หลัง  จะคล้อยตามกัน) 
 

4.   จําเป็นทีผู่้ใชต้อ้งเข้าใจและรู้จักใชใ้ห้เป็น  
               

2.  ท้ังนี้เพื่อใหส้ิง่ของเครื่องมอืเคร่ืองใช้เหล่านั้นเป็นประโยชน์แก่เรามากท่ีสุด 
 

                                 บอกวัตถุประสงค ์    
   
 

ดแูนวข้อสอบ ก.พ. เพ่ิมเตมิได้ท่ี http://gorpor.com/



   เพจสอบ ก.พ. ไปด้วยกนั ไปได้ไกล 

 

  ยกตัวอย่าง  ความผันแปรทางสังคม 

42. ตอบ 1.     เรียงลําดับไดด้ังน้ี   4  -  2  -    3  -    1 
 

4.   แม้ว่า   สถิตโิรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมิไดม้อีัตราเพิ่มข้ึนมาก  (สังเกต  แมว่้า ........แต่  
               

                .........)   
2.   แต่การเพ่ิมปริมาณใช้วัคซีนในช่วงเวลา 5 ปีทีผ่่านมา    

  3.  สะท้อนใหเ้ห็นว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาที่ทวีความสําคัญ 
 1.  และก่อให้เกิดความสญูเสยีทางเศรษฐกิจมิใช่น้อย 
 
 

43. ตอบ 2.     เรียงลําดับไดด้ังน้ี   4  -    2    -  1  -  3 
                                      ประธาน                                   กริยา           
   

1. สภาวะความผนัแปรทางสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการสูร้บภายในประเทศเพื่อนบ้าน  การพิพาทเร่ืองเขตแดน  ฯลฯ 

                       
 
 

1. ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอยูต่ลอดเวลา 
3.  ซึ่งเป็นปัญหาท่ียังต้องไดร้ับการดูแลแกไ้ข  อย่างใกลช้ิดต่อไป      คําปิดประโยค 

 
44. ตอบ 4.      เรียง  3,  1,  2,  4 
 
 

45. ตอบ 3.      คําว่า  “อย่า”  แสดงการปฏิเสธข้ึนต้นประโยคได ้
       ตอ้งถามดว้ยสาเหต ุ
 
 

46. ตอบ 2.      เพราะ  (3) ใชค้ําผิด 
       -   ข้ึนอยู่ในวัยและวุฒิภาวะ  ควรเปล่ียนเป็น  ข้ึนอยู่กับวัยและวุฒิภาวะ 
 
 

47. ตอบ 1.      ถูกทุกข้อ 
 
 

48. ตอบ 3.      เพราะ  (2)  ใชค้ําบุพบทผิด 
       -   ช่วยเหลือกับ  ควรเปล่ียนเป็น  ช่วยเหลือแก่  

 
 

49. ตอบ 3.      เพราะ  (2)  ใชค้ําผิด 
       -   มีผลกับการทํางาน  ควรเปลี่ยนเป็น  มผีลตอ่การทํางาน 
       -   สรรพคุณ  หมายถึง  คุณสมบัติของสิ่งที่เป็นยา 
 
 

50. ตอบ 4.      เพราะ  (1)  ใช้คําผิด  มีความสําคัญกับ  ควรเปล่ียนเป็น  มีความสําคัญต่อ 
 
 

51. ตอบ 4.      บทความกล่าวถึง  การพัฒนาในระยะเริ่มแรก  และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
     ในประโยคสุดท้าย 

 
 

52. ตอบ 2.      จากข้อความ  ส่วนในต่างประเทศ  ที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทอื่น 
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53. ตอบ 1.      จากข้อความ  รูปแบบรัฐบาลในรัฐ  ที่มีการปกครองภายใต้พรรคการเมือง 
                          เพียงพรรคเดียว 
 

54. ตอบ 3.      จากข้อความ  ลดความเหลื่อมล้ํา  
 
 

55. ตอบ 2.      จากข้อความ  สู้ด้วยความสามารถผนวกกับคุณธรรม   
 
 

56. ตอบ 2.      จากข้อความ  แต่จุดมุ่งหมายของการกระทําคือความพึงพอใจ 
 
 

57. ตอบ 4.      จากข้อความ  สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของลัทธิเต๋า 
 
 

58. ตอบ 3.      พระรัตนตรัยของพุทธในย่อหน้าแรก 
 
 

59. ตอบ 4.      จากย่อหน้าที่ 2  พิธีจองเปรียง 
 
 

60. ตอบ 3.      จากข้อความ  กีชวนกันเล่นมหรสพ ทั้งสามราตรี…   
 
 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1 
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1. ข้อ 4  เหตุผล     :       ลูกค้าบอกกับเจ้าหน้าท่ีธนาคารว่า  “ผมตอ้งการจะส่งเงินจํานวน          
    30 ดอลลาร์  ไปยังประเทศสหรัฐ”  ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารจึงถามว่า  
                                          “จะสั่งจ่ายใครครับ”  (Whom  is  it  payable  to?) ทางฝ่าย 
                                          ลูกค้าตอบว่าส่ังจ่าย The International Reading  Association   
                                          เมือง  Newark,  Delaware” 
 

2. ข้อ 4  เหตุผล   :   จากคําตอบของเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ว่า  “25.60  บาทตอ่ดอลลาร์ครับ”   
                                         ว่าลูกค้าตอ้งถามเรื่องอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา  โดยถามว่า   
                                          What is the exchange  rate?    
 

3. ข้อ 3  เหตุผล   :       เจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่า  “768 บาท  และมีค่าธรรมเนียมอีก 20 บาท   
                                          รวม (the total’s)  788 บาท ---”  
     

4. ข้อ 1  เหตุผล   :       เจ้าหน้าที่ธนาคารถามว่า  “จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเปล่าครับ”  ลูกค้าตอบ         
                                          ว่า  “ไม ่ จ่ายเป็นเช็คครับ”  (No, by check, please.) 
 

5. ข้อ 1  เหตุผล   :       เจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่า  “คงต้องรอสักครู่  เชิญนั่งก่อนครับ  
                                          เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบ  (We’ll  tell  you)  เมือ่เสร็จเรียบร้อย 
 
 

6. doubtful   =    ความสงสัย  concerned      =   ตระหนัก 
 skeptical   =    ข้ีสงสัย  uninterested   =   ไม่สนใจ 
 

7. ตอบ 3 
 hide  (v.)        =  ซอ่นตัว 
 preserve  (v.)  =  สงวนรักษา 
 protect  (v.)    =  ป้องกัน 
 filter  (v.)        =  กรองนํ้า 
 

8. ตอบ 3 
 tax  (n.)    =  ภาษี    fine  (n.)        =  ค่าปรับ 
 fee  (n)     =  ค่าธรรมเนียม   penalty  (n.)   =  บทลงโทษ 
 

9. ตอบ 3 
 pork  (n.)      =  เน้ือหม ู   beef  (n.)       =  เน้ือวัว 
 venison  (n)  =  เน้ือกวาง   poultry  (n.)   =  เน้ือเป็ด,  ไก่ 
 

10. ตอบ 2 
 easy       =  ง่าย    complicated   =   ซับซอ้น 
 normal   =  ธรรมดา     ordinary         =   ปกติ / สามัญ 
11. ตอบ 1     such + adj + noun (plural) + that 
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12. ตอบ 2     finish + V ing 
 
 

13. ตอบ 2     เน่ืองจากฉันต้องมาทํางาน ... 
 
 

14. ตอบ 1     The  five  hundred  pages  เป็นพหูพจน์ 
 
 

15. ตอบ 3     หลงั  after + คํานาม 
      suffering   คํากริยา + ing  =  คํานาม   
 
  ได้ชัยชนะทางการตลาด เร่ือง การสืบค้นทางเว็บ  เพราะเป็นรายแรกที่ทําให้สืบค้นง่ายและ  ก็

เลยทําการขายโฆษณาที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ปัจจุบัน  Google  ให้เงินทุนกับ
เทคโนโลยีสีเขียวและใช้พลังงานของแบรนด์เพ่ือผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  Google  แนะนํา
แผนการลดการเผาผลาญจากการใช้พลังงานถ่านหิน  และนํ้ามันในสหรัฐ  และลดการใช้น้ํามันของ
รถยนต์ราว 40%  ขบวนการเช่นว่าน้ีจะมีค่าใช้จ่ายถึงหลายแสนล้านดอลลาร์               แต่  Google  
เชื่อว่าในท่ีสุด  พวกเขาก็จะประหยัดเงินได้  โดยอาศัยกลวิธีเพ่ือการกุศล  Google.org  จึงเป็นบริษัทที่
สนับสนุนการออกแบบการใช้เทคโนโลยีของแรงลม  แสงอาทิตย์  และพลังงาน    ความร้อนใต้พิภพ  ซึ่ง
คาดว่าจะถูกกว่าการใช้ถ่านหิน  Google  ลงทุน 45 ล้านเหรียญสหรัฐเพ่ือบริษัทเหล่าน้ีในปีนี้  Google  
กล่าวว่า  ทาง  Google  กําลังปรับปรุงการให้บริการเซิร์ฟเวอร์และการก่อตั้งมันด้วยตัวเอง  มาตรฐาน
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสําหรับคอมพิวเตอร์ควรลดการใช้พลังงานได้  10 ถึง 20 เท่าของการใช้ในโรงงาน
เผาถ่านหิน  ในปี 2010  Google  เพิ่งเข้าร่วมกัน  General  Electric  เพื่อเร่งการพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบสายส่งตัวใหม่นี้ 

 
 

16. วลี  “such  movements”  (บรรทัดที่ 5)  หมายถึงอะไร 
      1.  การลดการใช้ถ่านหินและน้ํามัน 
      2.  การเพ่ิมยอดขายโดยโฆษณาลงเว็บไซด ์
      3.  เอาชนะทางการตลาดและทําใหส้ืบค้นง่าย 
      4.  ให้เงินสนับสนุนเทคโนโลยสีีเขียวและควบคมุสิ่งแวดล้อม 
      ตอบ 4  
 

17. บทความน้ีส่วนใหญ่เก่ียวกับอะไร 
      1.  Google  กําลังลงทุนในการลดแหล่งกําเนิดพลังงานทางเลือก 
      2.  Google  กําลังเสนอนโยบายด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
      3.  Google  กําลังขยายกิจการโดยการร่วมกับบริษัทที่เป็นแหล่งผลติพลังงาน 
      4.  Google  กําลังคัดค้านระบบใหม่ของคอมพิวเตอรท์ี่ลดการใช้พลงังาน 
      ตอบ 2  
18. ข้อเสียของ  “such  movement”  ในข้อ 2 คอือะไร 
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      1.  ค่าใช้จ่าย     2.  เทคโนโลยี 
      3.  แหล่งกําเนิดพลังงาน                        4.  สถานการณ์ทางการเมืองในสหรัฐ   
      ตอบ 1   เพราะขบวนการเช่นว่าน้ีมีค่าใช้จ่ายหลายแสนล้านเหรียญ 
 

19. Google.org  ก่อตั้งข้ึนเพื่ออะไร 
      1.  จัดการรายรับของ  Google 
      2.  ปรับปรุงระบบให้บรกิารคอมพิวเตอร์ และอาคารสํานักงาน 
      3.  พัฒนาเทคโนโลยีที่ใชใ้นแหล่งพลังงานทางเลือก 
      4.  ดําเนินการปิดโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากการเผาถ่านหิน 
      ตอบ 3  
 

20. คําว่า  “wean  off”  (บรรทัดท่ี 4)  มคีวามหมายใกล้เคียงกับ ............... 
      1.  การค่อย ๆ  ลดลง    2.  เพ่ิมข้ึนอย่างช้า ๆ 
      3.  หยดุทนัที                         4.  เริ่มข้ึนทันท ี  
      ตอบ 3    
 

21. ใจความสําคัญของบทความน้ีคืออะไร 
      1.  โรงเรียนที่ดีท่ีสดุสอนวิชาท่ีหลากหลาย 
      2.  การศึกษาและการเรียนในโรงเรียนเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาก 
      3.  นักเรียนได้รับประโยชน์จากโรงเรียนซึ่งตอ้งใช้เวลาเรียนหลายชัว่โมงและมกีารบ้าน 
      4.  ย่ิงนักเรียนไปโรงเรียนเป็นเวลาหลายปีเท่าไร  การศึกษาของพวกเขาก็จะดีมากขึ้นเท่าน้ัน 
 

22. คําว่า  “bounds”  ในบรรทดัที่ 4  มีความหมายใกล้เคียงกับคําว่า _________มากที่สดุ 
      1.  กฎ     2.  ประสบการณ์ 
      3.  ขีดจํากัด                          4.  ข้อยกเว้น     

23. คําว่า  “they”  ในบรรทดัที ่8  อ้างถึง _________ 
      1.  ท่ีนั่ง     2.  ส่วนต่าง ๆ  ของความเป็นจริง 
      3.  ขอบเขต     4.  หนังสอืเรียนคล้าย ๆ  กัน 
 

24. จากบทความน้ี  เราสามารถอนุมานได้ว่าครชูั้นมัธยมปลาย ___________ 
      1.  มกัจะสอนวิชาที่ถูกจดัเตรียมแผนการเรียนไว้แล้ว 
       2.  มอีสิระที่จะเลอืกสอนอะไรก็ได ้
      3.  ไม่ได้รบัอนุญาตใหส้อนประเด็นทางการเมือง 
          4.  จะตอ้งสอนประเด็นทางสังคมให้กับทุก ๆ  ชั้นเรียน 
 
 
25. บทความน้ีจัดเรียงโดย ___________ 
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      1.  การไล่เรียงและการอภิปรายปัญหาทางการศึกษาหลายประการ 
      2.  การเปรียบเทียบความต่างของความหมายของคําสองคําที่เก่ียวเน่ืองกัน 
      3.  การบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกับครูที่ดีเลิศ 
      4.  การยกตัวอย่างประเภทของโรงเรียนท่ีแตกต่างกัน 
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