
Brain Media  

ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

1 

แนวข้อสอบ ความสามารถทางด้านภาษา 
แบบทดสอบค าตรงข้าม ค าชี้แจง พิจารณา ก-ง ที่ตรงข้ามกับค าที่ก าหนดให้มากที่สุด 
1. อิสระ 
ก. ห้าม  ข. บังคับ  ค. จ ากัด  ง. กักขัง 
เฉลย ค. จ ากัด 
เหตุผล อิสระ หมายถึง การกระท าอะไรได้ตามใจชอบ ตรงข้ามกับค าว่า จ ากัด ที่หมายถึงขอบเขต 
 
2. โง่ ตรงข้ามกับค าว่าอะไร 
ก. เขา   ข. ทึบ   ค. ปัญญาอ่อน   ง. ฉลาด 
เฉลย ง. ฉลาด 
เหตุผล เพราะคนโง่ ตรงข้ามกับคนฉลาด 
 
3. กรุณkอย่าปิดบังเรื่องนี้กับฉันเลย 
ก. ซ่อนเร้น  ข. เปิดโปง  ค. ลับๆ ล่อๆ  ง. เปิดเผย 
เฉลย ง. เปิดเผย 
 
4. รีบเร่ง 
ก. ชักช้ า  ข. เฉื่อย  ค. อุ้ยอ้าย  ง. เบื่อหน่าย 
เฉลย ข. เฉื่อย 
เหตุผล เฉื่อยเป็นอาการที่ตรงข้ามกับรีบเร่ง 
 
5. ทันสมัย 
ก. เก่า   ข. ใหม่   ค. เศร้า  ง. คร่ าครึ 
เฉลย ง. คร่ าครึ 
เหตุผล คร่ าครึ หมายถึง คนหัวโบราณ ตรงข้ามกับค าว่าทันสมัย 
 
ค าที่มีความหมายใกล้เคียง 
6. คมในฝัก 
ก. ไข่ในหิน  ข. หมาหวงก้าง  ค. เสือซ่อนเล็บ  ง. น้ าท่วมปาก 
เฉลย ค. เสือซ่อนเล็บ 
เหตุผล เสือซ่อนเล็บหมายถึง คนที่มีอะไรดีๆ แต่ไม่แสดงออกเหมือนกับคมมีดที่ซุกซ่อนอยู่ในฝัก 
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7. เปราะ 
ก. เบา   ข. หัก   ค. แตก  ง. บาง 
เฉลย ง. บาง 
เหตุผล บางกับเปราะ มักจะหักง่าย 
 
8. แปลกใจ 
ก. ฉุกใจ  ข. กังวลใจ  ค. งงงวย  ง. สงสัย 
เฉลย ง. สงสัย 
เหตุผล ความแปลกใจ คือความไม่เข้าใจหรือสงสัยนั่นเอง 
 
ค าศัพท์ท่ีสัมพันธ์ 
9. เข็ม 
ก. ผ้ า   ข. ด้าย   ค. จักร  ง. ปัก 
เฉลย ข. ด้าย 
เหตุผล ด้าย สัมพันธ์กับค าว่า เข็ม เพราะเข็มถ้ าไม่มีด้ายจะใช้เย็บผ้ าไม่ได้ 
 
10. อุ๊ย 
ก. เจ็บ   ข. ตื่นเต้น  ค. ตกใจ  ง. ดีใจ 
เฉลย ค. ตกใจ 
เหตุผล อุ๊ย เป็นค าแสดงอาการตกใจ 
 
11. นางนพมาศ 
ก. น้ า   ข. เรือ   ค. ดอกไม้  ง. กระทง 
เฉลย ง. กระทง 
เหตุผล การลอยกระทงเกี่ยวกับนางนพมาศ 
 
ผิดความ ค าชี้แจงพิจารณาดู ก-ง ท่ีผิดจากข้ออ่ืน 
12.  ก. กวาดหน้าบ้านทุกเช้า   ข. ช่วยแม่ขนของทั้งวัน 

ค. เดินซื้อของทั้งวัน   ง. ดูเขาแต่งตัวตั้งแต่เช้า 
เฉลย ง. 
เหตุผล ทุกข้อเป็นการกระท าที่เก่ียวข้องกับการท างานทั้งนั้น ส่วนการดูเขาแต่งตัวตั้งแต่เช้า ไม่เป็นการ
ท างาน 
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13.  ก. พูดน้อยต่อยหนัก   ข. พูดดีเป็นกวีแก่ปาก 
ค. ปากเป็นเอกเลขเป็นโท  ง. ปลาหมอตายเพราะปาก 

เฉลย ก. 
เหตุผล ข้อ ข-ง แสดงถึงคุณและโทษเก่ียวกับการพูด หรือค าพูดยกเว้นข้อ ก. 
 
14.  ก. ปากต าแย   ข. ปากร้ายใจดี 

ค. ปากว่าต าขยิบ  ง. ปากหอยปากปู 
เฉลย ข. 
เหตุผล ข้ออ่ืนปากร้ายแล้วไม่มีส่วนดี ส่วนข้อ ข. ปากร้ายแต่มีใจดี 
 
15.  ก. เขาชอบสะสมพระ    ข. ไม่มีความสุขใดเท่ากับการได้นอน 

ค. นิยายลึกลับอ่านเพลินจริง   ง. เยาวลักษณ์ไปว่ายน้ าในวันหยุด 
เฉลย ข. 
เหตุผล ข้ออ่ืนๆ เป็นการท างานอดิเรกยกเว้นข้อ ข. 
 
แบบท่ี 1 เลือกข้อที่แตกต่าง 
16. เลือกข้อที่แตกต่างจากข้ออื่น 
ก. บัตรประจ าตัวประชาชน  ข. ทะเบียนสมรส 
ค. สูติบัตร    ง. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ตอบ ง. ส าเนาทะเบียนบ้าน เพราะเป็นส าเนาไม่ใช่ฉบับจริง 
 
17. เลือกข้อที่แตกต่างจากข้ออื่น 
ก. การแจ้งเกิด    ข. การแจ้งตาย 
ค. การแจ้งรื้อบ้าน   ง. การขอเลขประจ าบ้าน 
ตอบ ข. การแจ้งตาย เพราะต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง 
 
18. เลือกข้อที่แตกต่างจากข้ออื่น 
ก. เช็ค   ข. ธนาณัติ 
ค. ธนบัตร  ง. พันธบัตร 
ตอบ ข.ธนาณัติ เพราะเป็นธุรกรรมการเงินที่ต้องด าเนิน ณ ที่ท าการไปรษณีย์ข้ออ่ืนต้องด าเนินการ ณ 
ธนาคาร 
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แบบท่ี 2 หาค าตรงข้าม 
19. เขาเป็นคนท่ีน่าบูชา หาค าตรงกันข้ามกับค าท่ีก าหนดให้ 
ก. นินทา   ข. ใส่ร้าย 
ค. ท าลาย   ง. เหยียดหยาม 
ตอบ ค.ท าลาย 
 
20. เขาท างานครั้งนี้หละหลวมมาก หาค าตรงกันข้ามกับค าที่ก าหนดให้ 
ก. สุขุม   ข. เข้มงวด 
ค. รอบคอบ   ง. ละเอียด 
ตอบ ค.รอบคอบ 
 
21. ตึงหาค าตรงกันข้ามกับค าที่ก าหนดให้ 
ก. ย่น    ข. ยับ 
ค. ยาน   ง. หย่อน 
ตอบ ง.หย่อน 
 
22. เธอสวมกระโปรงรัดสะโพก หาค าตรงกันข้ามกับค าที่ก าหนดให้ 
ก. หย่อน    ข. คลาย  ค. ปล่อย   ง. หลวม 
ตอบ ง.หลวม 
 
แบบท่ี 3 หาค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับค าที่ขีดเส้นใต้ 
23. ผู้คนดูโหรงเหรงพิกล 
ก. เบาบาง    ข.เล็กน้อย 
ค. เกลื่อนกลาด    ง.กระจัดกระจาย 
ตอบ ก. เบาบาง ความหมายใกล้เคียงกับโหรงเหรง 
 
24. เด็กคนนี้แต่งตัวทะมัดทะแมงดี 
ก. รัดกุม   ข. ทันสมัย 
ค. พิถีพิถัน   ง. สวยงาม 
ตอบ ก. รัดกุม 
 
25. ผู้ใหญ่ก าลังคุยกันอยู่ก็พูดโพล่งขึ้นมา 
ก. พูดก้าวร้าว    ข. พูดอย่างรีบร้อน 
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ค. พูดอย่างไม่ยับยั้ง   ง. พูดเสียงดังตรงไปตรงมา 
ตอบ ค. พูดอย่างไม่ยับยั้ง 
 
แบบท่ี 4 เลือกค าที่มีความสัมพันธ์กับค าที่ก าหนดให้มากที่สุด 
26. ประชาธิปไตย 
ก. กฎหมาย   ข. คณะรัฐบาล 
ค. การเลือกตั้ง   ง. พรรคการเมือง 
ตอบ ค. การเลือกตั้ง มีความสัมพันธ์กับประชาธิปไตย 
 
27. นักการเมือง 
ก. อธิบดีกรมต ารวจ    ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ค. ผู้บัญชาการทหารบก    ง. ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
 
28. ฝึกฝน 
ก. ช านาญ   ข. วิชา  ค. อาชีพ   ง. ความรู้ 
ตอบ ก. ช านาญ 
 
29. คอร์รัปชั่น 
ก. ร่ ารวยผิดปกติ   ข. ทุจริตในทรัพย์สิน 
ค. ฉ้อราษฎร์บังหลวง   ง. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ตอบ ข. ทุจริตในทรัพย์สิน 
 
30. ขาว 
ก. ผิว    ข. สวย 
ค. สะอาด   ง. อ่อน 
ตอบ ค. สะอาด 
 
31. เสื้อฝน เสื้อหนาว เสื้อคลุม 
ก. รูปร่าง   ข. อุณหภูมิ 
ค. คุณภาพ   ง. ประโยชน ์
ตอบ ง. ประโยชน์ เสื้อฝน เสื้อหนาว เสื้อคลุมมีประโยชน์ในการใช้สอย 
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32. ร้อยเอ็ด มหาสารคาม เชียงใหม่ ระยอง 
ก. ภาค   ข. ประช ากร 
ค. เศรษฐกิจ   ง. ท่องเที่ยว 
ตอบ ก. ภาค 
 
33. ตา มือ จมูก ลิ้น 
ก. ชิมรส   ข. คน 
ค. ละคร   ง. ประสาทสัมผัส 
ตอบ ง. ประสาทสัมผัส 
 
34. ยืน นั่ง นอน 
ก. อาการ   ข. สถานที่ 
ค. ความอดทน   ง. ความเหมาะสม 
ตอบ ก. อาการ 
 
แบบท่ี 5 หาตัวร่วม 
35. ศาล อัยการ อุทธรณ์ 
ก. ความซื่อสัตย์  ข. ความขัดแย้ง 
ค. ความยุติธรรม  ง. ความสามัคคี 
ตอบ ค. ความยุติธรรม ศาล อัยการ อุทธรณ์ ตัวร่วมของค าคือผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม 
 
36. ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก 
ก. สุริยคติ   ข. จันทคติ 
ค. สุริยุปราคา   ง. สุริยะจักรวาล 
ตอบ ง. สุริยะจักรวาล 
 
37. แท่ง กรวย ปิรามิด 
ก. ขนาด   ข. รูปร่าง 
ค. รูปทรง   ง. น้ าหนัก 
ตอบ ค. รูปทรงเรขาคณิต 
 
38. วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
ก. สื่อสาร   ข. ความรู้ 



Brain Media  

ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

7 

ค. คมนาคม   ง. ความเพลิดเพลิน 
ตอบ ก. สื่อสาร 
 
39. ทองขาว ทองเหลือง ทองสัมฤทธิ์ 
ก. สี    ข. ราคา 
ค. ธาตุผสม   ง. รูปทรง 
ตอบ ค. ธาตุผสม 
 
40. ข้าวพอง ถั่วตัด งาตัด 
ก. จันอับ   ข. จังหัน 
ค. ขันหมาก   ง. เครื่องไหว้ 
ตอบ ก. จันอับ คือชื่อขนมหวานอย่างแห้งของจีน 
 
แบบท่ี 6 หาค าที่อยู่ในประเภทเดียวกัน 
41. พริก ตะไคร้ กะปิ หอม 
ก. เครื่องสด   ข. เครื่องเทศ 
ค. เครื่องครัว   ง. เครื่องแกง 
ตอบ ง. เครื่องแกง 
 
42. ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
ก. สัปบุรุษ   ข. คฤหัสถ์ 
ค. ฆราวาส   ง. พุทธบริษัท 
ตอบ ง. พุทธบริษัท ของพระพุทธศาสนา 
 
43. ยี่หร่า กานพลู พริกไท กระวาน 
ก. เครื่องแกง   ข. เครื่องเทศ 
ค. เครื่องปรุง   ง. เครื่องชูรส 
ตอบ ข. เครื่องเทศ หมายถึงของหอมฉุนและเผ็ดร้อนที่ได้จากพืช ใช้แต่งกลิ่นและรสอาหาร 
 
44. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
ก. อริยสัจ 4   ข. อิทธิบาท 4 
ค. คุณธรรม 4   ง. สังคหวัตถุ 4 
ตอบ ข. อิทธิบาท 4 แปลว่าบาทแห่งความส าเร็จ หมายถึงสิงซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุล่วงถึง 
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ความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ 
 
45. ทอง หยก เพชร ทับทิม 
ก. อัญมณี   ข. นพรัตน์  ค. พลอยหุง   ง. แก้วเก้า 
ตอบ ก. อัญมณีคือมวลของแข็งท่ีประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตาม 
ธรรมชาติ การจัดแบ่งอัญมณีออกเป็น 9 ชนิด เรียกว่า นพรัตน์ หรือนวรัตน์ หรือแก้วเก้าประการ 
 
46. ฟืน ก๊าช ถ่านหิน 
ก. สสาร   ข. แร่ธาตุ  ค. สารเคมี   ง. พลังงาน 
ตอบ ง. พลังงาน หมายถึงสิ่งที่ใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือให้มีการเคลื่อนที่ของมวล 
สารจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่ง 
 
47. น้ าตาล น้ าเชื่อม กะทิ........... 
ก. น้ าผึ้ง   ข. น้ านม 
ค. น้ ามัน   ง. น้ าคร า 
ตอบ ก. น้ าผึ้ง อยู่ในประเภทเครื่องปรุงขนมหวาน 
 
48. ค าสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ.......... 
ก. ปาฐกถา   ข. บทวิจารณ์ 
ค. ค าบรรยาย   ง. แถลงการณ์ 
ตอบ ง. แถลงการณ์ อยู่ในประเภทหนังสือราชการ 
 
แบบท่ี 7 เรียงล าดับค า 
ค าชี้แจง พิจารณาเลือกข้อที่เรียงล าดับได้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง 
49. 1.ไล่ออก 2.ภาคทัณฑ์ 3.ลดขั้นเงินเดือน 4.ปลดออก 5. ตัดเงินเดือน 
ก. 2-3-5-4-1    ข. 2-5-3-1-4 
ค. 1-4-3-5-2 ง.   4-1-5-3-2 
ตอบ ก. 2-3-5-4-1 ภาคทัณฑ์,ลดขั้นเงินเดือน,ตัดเงินเดือน,ปลดออก,ไล่ออก 
 
50. 1.วันเข้าพรรษา 2.วันวิสาขบูชา 3.วันสงกรานต์ 4.วันมาฆบูชา 5. วันอาสาฬหบูชา 
ก. 4-3-1-5-2   ข. 4-2-3-1-5 
ค. 3-4-2-5-1   ง. 4-3-2-5-1 
ตอบ ง. 4-3-2-5-1 วันมาฆบูชา,วันสงกรานต์,วันวิสาขบูชา,วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา 
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51. 1.ชั่ง 2.สลึง 3.บาท 4.เฟ้ือง 5. ต าลึง 
ก. 2-4-5-3-1   ข. 4-5-2-3-1 
ค. 4-2-3-5-1   ง. 5-4-3-2-1 
ตอบ ค. 4-2-3-5-1 เฟื้อง,สลึง,บาท,ต าลึง,ชั่ง 
 
52. พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในล าดับที่ 3 
ก. สงขลา   ข. ราชบุรี  ค. เชียงใหม่   ง. ปทุมธานี 
ตอบ ข. ราชบุรี เรียงจากที่ตั้งของจังหวัดในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ 
 
53. พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในล าดับที่2 
ก. กีบ   ข. บาท 
ค. เยน   ง. ปอนด์ 
ตอบ ข. บาท อยู่ในล าดับ 2 เรียงจากอัตราเงินตราต่างประเทศน้อยไปมากสุด 
 
54. พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในล าดับที่4 
ก. สั่งยา   ข. จ่ายยา 
ค. ท าบัตร   ง. ตรวจโรค 
ตอบ ข.จ่ายยา อยู่ในล าดับที่ 4 เรียงจากข้ันตอนการรักษาพยาบาล คือ ท าบัตร ตรวจโรค สั่งยา จ่ายยา 
 
55. พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในล าดับที่3 
ก. ลูกกอล์ฟ   ข. ลูกเทนนิส 
ค. ลูกฟุตบอล   ง. ลูกบาสเกตบอล 
ตอบ ค.ลูกฟุตบอล เรียงจากล าดับของขนาดลูกเล็กท่ีสุดไปลูกใหญ่ที่สุด 
 
56. พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในล าดับที่2 
ก. ธนู    ข. กันย์ 
ค. มังกร   ง. พฤษก 
ตอบ ง. พฤษก เรียงตามล าดับ12 ราศี คือ มังกร พฤษก กันย์ ธนู 
 
57. พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในล าดับที่4 
ก. อธิบดี    ข. รัฐมนตรี 
ค. หัวหน้าฝ่าย    ง. ผู้อ านวยการกอง 
ตอบ ข. รัฐมนตรี เรียงจากต าแหน่งระดับต่ าไปสูง คือ หัวหน้าฝ่าย ผู้อ านวยการกอง อธิบดี รัฐมนตรี 
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58. พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในล าดับที่ 3 
ก. กฏกระทรวง    ข. พระราชบัญญัติ 
ค. พระราชก าหนด   ง. ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ตอบ ข. พระราชบัญญัติ เรียงล าดับจากกฎระเบียบทั่วไปสู่กฎระเบียบที่สูงขึ้นคือ ระเบียบ 
กรุงเทพมหานคร กฎกระทรวง พระราชก าหนด พระราชบัญญัติ 
 
59. พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในล าดับที่2 
ก. บรรจุ   ข. ท างาน 
ค. ปลดเกษียณ  ง. เลื่อนต าแหน่ง 
ตอบ ก.บรรจุ อยู่ในล าดับที่ 2 เรียงจากข้ันตอนการท างานของระบบราชการ คือ ทางาน บรรจุ เลื่อน
ต าแหน่ง ปลดเกษียณ 
 
60. ไก่งามเพราะขน..........ควรเติมข้อความใด 
ก. คนสวยแก้มแดง 
ข. เข็นครกข้ึนภูเขา 
ค. คนงามเพราะแต่ง 
ง. ยากดีมีจน 
ตอบ ค.คนงามเพราะแต่ง 
 
61. ดินพอกหางหมู มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. ไม่ยอมท างานจนมีค้างมากเกินไป 
ข. ขดุดินมาพอกท่ีหางหมู 
ค. ท างานมากเกินไป 
ง. ขุดดินมาปั้นรูปหมู 
ตอบ ก.ไม่ยอมท างานจนมีค้างมากเกินไป 
 
62. ครูชมว่าเขาเรียบร้อยเหมือน...........เติมค าในข้อใด 
ก. ผ้าพับไว้  ข. ลิง  ค. ผ้ากองใหญ่  ง. แมว 
ตอบ ก.ผ้าพับไว้ 
 
 



Brain Media  

ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

11 

63. “อ้อยและหวานเป็นผู้หญิงสวยมีเสน่ห์มาก จอมหลงรักเธอทั้งสองคน จึงไปรับอ้อยที่ที่ท างานทุกวัน
และไปหาหวานทุกวันเสาร์อาทิตย์” การกระท าของจอมตรงกับส านวนใด 
ก. เหยียบเรือสองแคม   ข. รักพ่ีเสียดายน้อง 
ค. สองฝักสองฝ่าย   ง. จับปลาสองมือ 
ตอบ ง. จับปลาสองมือ เพราะจอมกะจะได้ทั้ง 2 คนเป็นแฟน 
 
64. ข้อใดใช้ส านวนได้ถูกต้อง 
ก. เธอท างานหนักจนเลือดตาแทบกระเด็นเพ่ือหาเงินมาเลี้ยงลูกๆ 
ข. น้องเป็นลูกคนเดียวของครอบครัว ทุกๆ คนจึงรักและดูแลเธอราวกับล้อมเดือน 
ค. ชลท าธุรกิจหลายด้าน และเพ่ือให้ธุรกิจด าเนินไปได้ด้วยดี บางครั้งเขาจึงต้องเสียเบี้ย 
รายทางบ้าง 
ง. นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสินค้า 
อุตสาหกรรมของไทย 
ตอบ ค.ชลท าธุรกิจหลายด้าน และเพ่ือให้ธุรกิจด าเนินไปได้ด้วยดี บางครั้งเขาจึงต้องเสียเบี้ย 
รายทางบ้าง 
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แนวข้อสอบภาษาไทย 
การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ 
1.บอระเพ็ดมีรสขม ยานี้ขม ฉะนั้น 

ก.ยานี้เป็นบอระเพ็ด  ข.ของขมเป็นยา 
ค.บอระเพ็ดเป็นยา  ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้   

2.เด็กฉลาดกินปลา สาครโง่ ฉะนั้น 
ก.สาครกินเนื้อ      ข.สาครไม่อ่านหนังสือ    
ค.สาครไม่ชอบกินปลา  ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

3.ด.ช.บอล เป็นคนชอบขโมยของเพ่ือนในห้องเสมอ หนังสือ ด.ญ.แพรวหาย ฉะนั้น   
ก.ด.ช.บอลเป็นคนขโมย     ข.ด.ญ.แพรวท าหาย    
ค.เพื่อนในห้องเป็นคนขโมย     ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

4.สุดาเป็นคนมีคุณธรรม 
ก.ครูเป็นคนมีคุณธรรม      ข.ครูต้องมีคุณธรรม    
ค.คนมีคุณธรรม คนหนึ่งเป็นครู  ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

5.อากาศร้อน เพราะฝนไม่ตก วันนี้ฝนไม่ตก ฉะนั้น 
ก.อากาศ     ข.อากาศอบอุ่น     
ค.อากาศเย็น  ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

6.สมพงษ์จะไปท าบุญที่วัดหรือจัดงานเลี้ยงในวันเกิดของเขาแต่สมพงษ์ไปท าบุญที่วัด ฉะนั้น 
ก.สมพงษ์ไม่มีเงิน          ข.สมพงษ์ไม่จัดงานเลี้ยง  
ค.สมพงษ์ไปท าบุญที่วัดตอนเช้าตอนเย็นจัดงานเลี้ยง  ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

7.คนไทย จับปลาเก่ง ชาตรีจับปลาเก่ง 
ก.ชาตรีเป็นคนลาว   ข.ชาตรีไม่ใช่เชื้อสายไทย   
ค.ชาตรีไม่มีเทคนิค       ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

8.การไม่ออกก าลังกาย ท าให้อ้วน สมศักดิ์อ้วน ฉะนั้น 
ก.สมศักดิ์ไม่ออกก าลังกาย      ข.สมศักดิ์เป็นคนกินจุ    
ค.สมศักดิ์กินอาหารประเภทไขมันมาก  ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

9.พ่อเป็นหมอ แม่เป็นหมอ ฉะนั้น ลูกเป็นอะไร 
ก.เป็นข้าราชการ     ข.เป็นหมอ   ค.เป็นเด็ก     ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

10.แดงประหยัดจึงเป็นเศรษฐี ขาวอยากเป็นเศรษฐี ฉะนั้น 
ก.ขาวต้องประหยัด      ข.ขาวต้องเป็นพ่อค้า    
ค.ขาวต้องอยู่อย่างพอเพียง      ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
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11.คนทุกคนต้องตาย สมศรีเป็นคน ฉะนั้น 
ก.สมศรีต้องถูกเผาแน่ๆ      ข.สมศรต้องตาย    
ค.สมศรีไม่ใช่คน       ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

12.ความรักท าให้คนตาบอด ตาบอดท าให้มองไม่เห็น ฉะนั้น 
ก.คนตาบอดจะมีความรัก       ข.ความรักท าให้มองไม่เห็น    
ค.ความรักและคนตาบอดเป็นของคู่กัน      ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

13.ถ้าราคาน้ ามันแพง แดงจะเลิกใช้รถยนต์ แดงเลิกใช้รถยนต์ 
ก.แดงไม่มีเงินซื้อน้ ามัน         ข.แดงประหยัด    
ค.ราคาน้ ามันแพง    ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

14.ประชากรในจังหวัดขอนแก่นมีอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบัน จังหวัดขอนแก่นมีโรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน ฉะนั้น 

ก.ที่ดินท าการเกษตรลดลง    
ข.รายได้ด้านการเกษตรจังหวัดขอนแก่นลดลง   
ค.ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเลิกอาชีพการเกษตรกรรมท างานโรงงาน      
ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

15. A เดินทางซ้ายของ B และ C  C เดินทางซ้ายของ B ใครเดินกลาง 
ก.B         ข.C     ค.A   ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

16.น้ าขุ่นปลาจะตาย ปลาตาย ฉะนั้น 
ก.น้ าขุ่น      ข.น้ าขาดออกซิเจน     ค.ปลาเป็นโรค     ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

17.ถ้าฝนตก ฉันจะไม่ออกไปเที่ยว วันนี้ฉันอยู่ที่บ้าน 
ก.ฝนตก       ข.ฉันไม่สบาย   ค.ฉันท าการบ้านไม่เสร็จ    ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

18.พ่อไปท างาน แม่ไปท างาน ลูกไปโรงเรียน สรุปว่าใครอยู่บ้าน 
ก.ปู่กับย่า       ข.ตากับยาย     ค.คนใช้        ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

19.ฤดูมรสุมท าให้ฝนตกหนัก ฝนตกหนักท าให้น้ าท่วม แต่วันนี้น้ าไม่ท่วม ฉะนั้น 
ก.วันนี้ไม่ใช่ฝน      ข.วันนี้ไม่ใช่มรสุม       ค.วันนี้ไม่มีฝน    ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

20.สุนัขเป็นสัตว์ที่เห่า เจ้าเปานอนและไม่เห่า ฉะนั้น 
ก.เจ้าเปาไม่ใช่สุนัข   ข.เจ้าเปาเป็นสุนัข            
ค.เจ้าเปาขี้เกียจเห่า      ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

21.คนกรุงเทพทุกคนเป็นคนขยัน นาย A เป็นคนกรุงเทพฯ ฉะนั้น 
ก.นาย A อาจเป็นคนขยัน     ข.นาย A เป็นคนขยัน 
ค.นาย A จะต้องรวย      ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
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22.นาย ก มาก็ต่อเมื่อ นาย ข มา นาย ข มาก็ต่อเมื่อนาย ค ไม่มา ดังนั้น  
ก.นาย ก มาคนเดียว  ข.นาย ข มาคนเดียว 
ค.นาย ค มาคนเดียว      ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

23.พ่ีจับปลาด้วยสวิง น้องจับปลาด้วยแห ได้มากมาย ฉะนั้น 
ก.บริเวณท่ีพ่ีกับน้องอยู่มีปลาจ านวนมาก  ข.ในน้ ามีปลาอุดมสมบูรณ์ 
ค.ปลาถูกจับด้วยสวิงและแห        ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

24.หยุดวันเสาร์-อาทติย์นี้ เขาจะไปชลบุรีหรือไปกรุงเทพฯ แต่เขาไปกรุงเทพฯ 
ก.เขาไปชลบุรี    ข.เข้าไปโรงเรียน         
ค.เขาพักผ่อนอยู่ที่บ้าน        ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

25.เมือง A อยู่เหนือ B เมือง B อยู่ใต้เมือง C เมือง C อยู่เหนือเมือง D และเมือง A อยู่ใต้เมือง E ฉะนั้น
เมืองอะไรอยู่เหนือสุด 

ก.เมือง A        ข.เมือง B    ค.เมือง C   ง.เมือง E 
26.จระเข้เป็นสัตว์ที่ดุร้าย สัตว์เลี้ยงทุกชนิดไม่ดุร้าย ฉะนั้น 

ก.จระเข้ไม่ใช้สัตว์เลี้ยง    ข.สัตว์เลี้ยงทุกชนิดไม่เป็นจระเข้ 
ค.สัตว์เลี้ยงทุกชนิดเป็นจระเข้       ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

27.ชาวอีสานเป็นคนไทย ชาวมหาสารคามเป็นชาวอีสาร ฉะนั้น 
ก.ชาวสารคามเป็นคนไทย    ข.ชาวไทยอยู่ที่มหาสารคาม 
ค.ชาวไทยคือชาวอีสาน        ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

28.ด าเป็นลูกของแดง เขียวเป็นลูกเขยของแดง ฉะนั้น 
ก.ด าเป็นสามีของเขียว    ข.ด ากับเขียวเป็นพ่ีน้องกัน 
ค.ด าเป็นผู้หญิง         ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

29.ปริมมีอายุแก่กว่านินแต่อ่อนกว่าเมย์ นินมีอายุแก่กว่าโบว์ เมย์แก่กว่าโบว์อยากทราบว่าใครอายุน้อย
ที่สุด 

ก.ปริม        ข.โบว ์    ค.เมย์   ง.นิน 
30. วันนี้อากาศเย็นจัด เพราะลมพัดแรง แต่อากาศไม่เย็น ฉะนั้น 

ก. อากาศอบอุ่น     ข. อากาศร้อน 
ค. ลมพัดไม่แรง     ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 

ความเข้าใจภาษา 
31.”มีความรับผิดชอบ ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ ท างานให้เสร็จทันการ ยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และความถูกต้องเป็นธรรม”มีความหมายเกี่ยวข้องกับข้อใด 

ก.คุณธรรม        ข.คุณค่า    ค.ค่านิยม   ง.ถูกทุกข้อ 
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32.จากข้อ 31 ใช่โวหารใดในการเขียน 
ก.บรรยายโวหาร        ข.พรรณนาโวหาร    
ค.เทศนาโวหาร    ง.อธิบายโวหาร 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 33-35 
 “ในโลกวัตถุของเรานี้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าผู้คนมัวแต่ดิ้นรนแสวงหาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจราวกับผู้คน
ก าลังต่อสู้กันเอง เพียงเพ่ือจะแย่งชิงเอาผลประโยชน์กัน ความจริงแล้วผลประโยชน์นี้ควรจะเก่ียวข้อง
โดยตรงกับความสุขของมนุษย์ และแหล่งก าเนิดของความสุขแน่ๆ” 
33.ข้อความนี้เน้นความส าคัญอย่างไร 

ก.วัตถ ุ            ข.ความสุข   ค.ผลประโยชน ์   ง.ความร่ ารวย 
34.ผู้เขียนมีความต้องการอย่างไร 

ก. ต้องการให้คนแสวงหาความม่ังคง    ข. ต้องการให้คนได้รับผลประโยชน์ 
ค. ต้องการให้คนมีเศรษฐกิจดี    ง. ต้องการให้แสวงหาความสุขที่แท้จริง 

35.ข้อความนี้มีความหมายใกล้เคียงกับส านวนใดมากท่ีสุด 
ก. ลืมตาอ้าปาก     ข. ท าบุญเอาหน้า   
ค. สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม   ง. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 36-38 
 “บุหรี่และเหล้าเป็นสารที่ท าให้ผู้สูบและดื่มเกิดการติดได้ แต่ทางการแพทย์เห็นว่าเป็นเรื่องที่สังคม
ไม่รังเกียจสามารถเลิกได้ง่ายกว่า โดยไม่ท าให้เกิดการคลุ้มคลั่งแต่อย่างใด แต่ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีทั้งนั้น เพราะ
ท าให้เสียสุขภาพและทรัพย์ การที่รัฐบาลอนุญาตให้มีการปลูกยาสูบ ตลอดจนขยายโรงงานสุรา-ยาสูบได้
เพราะรัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดสินค้าท้ังสองประเภทนี้ และน ารายได้มาใช่ในการพัฒนาประเทศ แต่มิได้ส่งเสริม
ให้ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสารประเภทต่างๆ” 
36.ค าถามข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับข้อความข้างต้น 

ก. เหตุใดรัฐบาลจึงมีส่วนส่งเสริมบุหรี่-เหล้า     
ข. บุหรี่และเหล้าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศหรือไม่ 
ค. เหตุใดรัฐบาลจึงผูกขาดสินค้าบุหรี่และเหล้า    
ง. บุหรี่-เหล้าอยู่ในกลุ่มยาเสพติดด้วยหรือไม่ 

37.ข้อความนี้ชี้ประเด็นส าคัญเรื่องใด 
ก. บุหรี่และเหล้าเป็นการช่วยพัฒนาประเทศชาติทางหนึ่ง    
ข. บุหรี่และเหล้าเป็นสารที่มีผลให้ผู้สูบละดื่มเกิดการติดได้ 
ค. รัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดสินค้าบุหรี่และเหล้า    
ง. รัฐบาลมิได้ส่งเสริมให้ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุรา 
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38.ข้อความนี้ให้ข้อคิดแก่ผู้อ่านอย่างไร 
ก. บุหรี่และเหล้าเป็นยาเสพติดที่คนในสังคมไม่รังเกียจ   
ข. บุหรี่และเหล้าน ารายได้มาใช้ในการพัฒนาประเทศ 
ค. บุหรี่และเหล้าจัดเป็นยาเสพติดประเภทที่ไม่ร้ายแรงเท่าใดนัก   
ง. บุหรี่และเหล้าจัดเป็นยาเสพติดที่ประชาชนพึ่งหลีกเลี่ยง 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 39-41 
“ คนที่มิได้ช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอย่างเดียว แต่คนยังช่วยพัฒนาด้านสังคมให้แก่ชาติ 

การที่จะพัฒนาด้านสังคมแห่งชาติไทยให้ก้าวหน้าไปย่อมต้องอาศัยการศึกษาอีกเช่นกันประชาชนที่ได้รับ
การศึกษาก็มีส่วนช่วยพัฒนาสังคม 
39. ข้อความข้างต้นมีลักษณะงานเขียนประเภทใด 

ก. เสนอแนะ  ข. ค าสั่ง  ค. ชี้น า   ง. วิจารณ์ 
40.ใจความส าคัญของข้อความข้างต้นคืออะไร 

ก. แนวทางพัฒนาสังคมสังคมแห่งชาติ    ข. แนวทางพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ง. การพัฒนาสังคมและการศึกษาของชาติ 

41.จากข้อความข้างต้นการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับสิ่งใด 
ก. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   ข. การพัฒนาสังคมและการศึกษา 
ค. การพัฒนาการศึกษา       ง. การพัฒนาสังคม 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 42-45 
  “แต่ก่อนเรามืดบอด เดี๋ยวนี้เรามองเห็นแล้ว ต าราเก่าๆความเชื่อเดิมที่ครบง าเราดังโซ่ตรวนได้ถูก
หักออกแล้ว ที่เขาสะกดเราไว้ด้วยอภินิหารอันอ้างว่าศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ต่างๆซึ่งเป็นดังเมฆหมวกให้เรา
หายใจไม่ออกให้รู้สึกมัวเมา มึนงง และอึมครึมนั้น บัดนี้เราได้รับความสว่างและแสงอาทิตย์ทางวิทยาการซึ่ง
อุทัยขึ้นแล้ว เราเห็นทิวทัศน์แห่งภูมิภาคต่างๆอย่างกระจ่างแจ้ง ด้วยดวงตาของเราเองแล้วไม่ต้องอาศัยผู้
ทรงฤทธิ์เดชเวทมนต์หรือชนชั้นปกครองที่สูงส่งต่อไปอีกแล้ว 
42.ผู้เขียนบทความนี้แสดงความรู้สึกอย่างไร 

ก. ดีใจ  ข. พอใจ  ค. สุขใจ  ง. โล่งใจ 
43.โซ่ตรวนในบทความนี้หมายถึงอะไร 

ก. ความเชื่อ  ข. ความผูกพัน  ค. การบังคับ  ง. ความสว่าง 
44.ควรตั้งชื่อบทความนี้ว่าอย่างไร 

ก. หลุดพ้น    ข. ความมืนมน       
ค. วิถีค้นพบแสงสว่าง         ง. แสงสว่างแห่งปัญญา 
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45.ที่กล่าวว่า “เราหายใจไม่ออก” หมายความว่าอย่างไร 
ก. ถูกสะกด  ข. มัวเมา  ค. ขาดอิสระ    ง. มืดมน 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 46-47 
 “จงเคารพและเข้าใจในการด ารงอยู่ของแต่ละสังคม จงเคารพในกระบวนความคิดและการ
ตัดสินใจของคนแต่ละกลุ่มแล้วเราจะพบความเป็นหนึ่งของแต่ละผู้คน เหมือนต้นไม้ทุกต้นย่อมมียอดของ
มันเอง” 
46. “เหมือนต้นไม้ทุกต้นย่อมมียอดของมันเอง” ค านีห้มายถึงข้อใด 

ก. ความคิดและการตัดสินใจของคนในกลุ่ม   
ข. ความเป็นไปและคงอยู่ตามลักษณะสังคมทุกสังคม 
ค. ลักษณะเฉพาะของสังคมที่แตกต่างกัน  
ง. เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลในสังคม 

47.ข้อความข้างต้นเหมาะสมที่จะเป็นบทสรุปของบทบรรยายเรื่องใด 
ก. การท างานร่วมกัน   ข. การพัฒนาสังคม  
ค. เสรีภาพส่วนบุคคล     ง. ศักยภาพของมนุษย์ 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 48-49 
 “ผู้หญิงวันนี้นอกจากจะต้องเลี้ยงลูก ดูแลบ้านช่อง เข้าครัวหาอาหารให้ทุกคนรับประทานยัง

จะต้องท างานนอกบ้านหนักเท่าเทียมกับผู้ชายอีก” 
48.ข้อใดเป็นน้ าเสียงของผู้เขียนข้อความข้างต้น 

ก. ไม่พอใจที่ผู้หญิงต้องท างานหนัก แต่พอใจที่ท างานได้เท่าเทียมกับผู้ชาย   
ข. ค่อนข้างพอใจผู้หญิงในปัจจุบันที่ต้องรับภาระหนักในปัจจุบัน 
ค. เห็นใจผู้หญิงในปัจจุบันที่ต้องรับภาระหนักในปัจจุบัน 
ง. ภูมิใจที่ผู้หญิงสามารถท างานหนักได้เท่าเทียมกับผู้ชาย 

49.ข้อใดเป็นสาระส าคัญของข้อความข้างต้น 
ก. เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนล าบาก ต้องทุกข์ยากกว่าชายเป็นหลายเท่า    
ข. ในโลกยุคใหม่หญิงยังไม่เท่าเทียมชายอย่างแท้จริง 
ค. สตรีสมัยใหม่บกพร่องทั้งงานในบ้านและนอกบ้าน 
ง. เกิดเป็นเพศแม่ต้องดูแลทั้งงานในบ้านและนอกบ้าน 

50.เขาควรจะได้รับเลือกเป็นประธานในครั้นนี้ ฉันก็ตั้งใจจะเลือกเขาแต่แอ๋มไปได้ยินมาว่าเขาพฤติกรรม
เบื้องหลังไม่สะอาดนัก ฉันก็เลยต้องคิดหนัก มีความรู้สึกเหมือน..................... 
ส านวนข้อใดที่เหมาะสมจะน ามาเติมลงในช่องว่าง 

ก. กินน้ าไม่เผื่อแล้ง   ข. กินน้ าเห็นปลิง  
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ค. กินปูนร้อนท้อง    ง. กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง 
51.พอได้รับข้อสอบเขาก็ก้มหน้าก้มตาท าทันที เพราะจิตใจของเขา.............อยู่ที่ข้อสอบเท่านั้น 

ก. หมกมุ่น  ข. ครุ่นคิด  ค. จดจ่อ   ง. มุ่งม่ัน 
52.ไหว้พระพุทธอย่าให้ติดแค่เศษโลหะหรืออิฐปูนไหว้พระธรรม.................. 

ก. อย่าให้ติดแค่ธูปเทียน    ข. อย่าให้ติดแค่ผ้าเหลือง 
ค. อย่าให้ติดแค่คัมภีร์       ง. อย่าให้ติดแค่ตัวพระสงฆ์ 

53.ค าตอบข้อใดเหมาะสมที่สุดในการสนทนา 
 หนุ่มใต้ : แกงไตปลาปักษ์ใต้อร่อยมากนะครับไม่ลองชิมดูหรือครับ 
 สาวเหนือ : .................................................................................... 

ก. ดูจากท่ีคุณทานก็ทราบแล้วว่าน่าจะอร่อย ข. ดิฉันเคยทานมาแล้วค่ะ 
ค. ท าจากอะไรกลิ่นแปลกเชียว    ง. ดิฉันทานเผ็ดจัดไม่ได้ค่ะ 

54.ข้อใดเป็นความที่แสดงความคิดเห็น 
ก. ถ้าเป็นต้อหินชนิดรุนแรงจะปวดตา ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้ และอาเจียน    
ข. ผู้ป่วยต้อหินจะมีอาการตามัว สูญเสียลานสายตา 
ค. ต้อหินเกิดจากความดันในสายตาเพ่ิมสูงขึ้นจนท าลายประสาทตา 
ง. การรักษาต้อหินควรใช้ยาหยอดตาและยารับประทานร่วมกัน 

55.ส านวนใดเติมลงในช่องว่างได้อย่างเหมาะสม 
“คุณสัญญางานที่ผลให้คุณท า ผลลงทุนไปหลายล้านนะครับ คุณจ าท าแบบ.................................

ไม่ได้นะครับ 
ก. สุกเอาเผากิน  ข. หมายน้ าบ่อหน้ า  
ค. ผักชีโรยหน้า   ง. เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ 

56.ค าในข้อใดที่เติมลงในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 
 “พ่อแม่.....................ลุก..................นั่ง คอยดูลูกท่ีก าลังด า..............ด าว่ายอยู่ในสระว่ายน้ า 

ก. ผุด ผุด ผุด   ข. ผุด ผุด ผลุด     
ค. ผลุด ผลุด ผุด  ง. ผลุด ผลุด ผลุด 

57.ข้อใดมีค าที่เหมาะสมที่จะเติมลงในชองว่างตามล าดับ 
“หญิงสาวสวยที่ยืนใกล้ๆเขา........เขามากเขาจ้องมองเธอออยู่นานพอสมควรในที่สุดเขาก็ตัดสินใจ

..........เข้าไปถามเวลาถือโอกาสจับมือเธอแต่เธอ..........และเดินหนีเขาไป” 
ก. บาดตา ท าท่า สะบัดมือ    ข. บาดตา ท าที สะบัดมือ 
ค. ต้องตา ท าท่า สลัดมือ     ง. ต้องตา ท าที สะบัดมือ 

58.ฉันสนับสนุนเธอเต็มที่ มีความหมายว่าอย่างไร 
ก. ยกยอ  ข. สรรเสริญ    ค. เข้าข้าง ง. ส่งเสริม 
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59.เราไม่ได้เป็นกาฟาก เสียทีเดียว มีความหมายอย่างไร 
ก. ยากจน ข. ไร่ค่า   ค. ต่ าต้อย ง. ไร้ศักดิ์ศรี 

60.เขาเป็นคนเจ้าถ้อยร้อยความมีความหมายว่าอย่างไร 
ก. พูดดี  ข. หลักแหลม  ค. พูดเก่ง ง. พูดคมคาย 

61.ทา่นนายก.....................นาฬิกาข้อมือเรือนใหม่ 
ก. ผูก  ข. คล้อง   ค. สวม  ง. ใส่ 

62.......................เลขข้อนี้ ยากจัง 
ก. โจท  ข. โจษ   ค. โจทย์  ง. โจทก ์

63.เขาเห็นคนร้าย................ตาเขาเอง 
ก. กับ  ข. ด้วย   ค. โดย  ง. ต่อ 

64.ถ้าฝนตกไม่...............น้ าก็ไม่ท่วม.............อย่างนี้ 
ก. หนัก,มาก ข. แรง,เจิ่ง  ค. หนัก,เจิ่ง ง. แรง,มาก 

65.กรุณาอย่างจอดรถ........ทางจราจร 
ก. ขัดขวาง ข. กีดขวาง  ค. ขวาง  ง. ขวางกั้น 

66.วัดนี้มีแม่ชีจ านวน 5 ................. 
ก. องค์  ข. คน   ค. รูป  ง. ตน 

67.ประชาชนถวายภัตตาหารเพล...............พระภิกษุสงฆ์ 
ก. แก่  ข. แด่   ค. ต่อ  ง. ส าหรับ 

68.เขาคิดเลข.................วิธีนี้ไม่ถูก 
ก. โดย  ข. จาก   ค. ด้วย  ง. ส าหรับ 

69.อบต.ให้เขายืมเงิน................ไปราชการ 
ก. ทดรองจ่าย        ข. ส ารองจ่าย  ค. งบประมาณ        ง. ทดลองจ่าย 

70.เจ้าหน้าที่ธุรการ....................หนังสือเสนอหัวหน้า 
ก. เกษียร ข. เกษียน  ค. เกษียณ ง. เกสียร 

 
 
 
 
 
 
71.มีค าเป็นกี่พยางค์ 

ก. 6 พยางค์  ข. 10 พยางค์  ค. 12 พยางค์  ง. 14 พยางค์ 
 

นอนให้ดีมีสติสิริเรา 

อย่าชมเชาอยู่จนแจ้งแสพยับ 
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72.มีค าตายกี่พยางค์ 
ก. 6 พยางค์  ข. 10 พยางค์  ค. 12 พยางค์  ง. 14 พยางค์ 

73.มีค าครุกี่ค า 
ก. 5 ค า   ข. 8 ค า   ค. 10 ค า  ง. 13 ค า 

74.มีค าลหุกี่ค า 
ก. 5 ค า   ข. 8 ค า   ค. 10 ค า  ง. 13 ค า 
 

 1.ถ้าจิตใจบริสุทธิ์มั่นคง จะท าหรือพูด 
 2.ในสภาพชีวิต 
 3.ความสุข ความส าเร็จย่อมเป็นขงคนนั้น เสมือนเงาติดตามตัว 
 4.มนุษย์มีใจเป็นตัวชี้น า จะท างานส าเร็จได้ด้วยใจ 
75. เรียงล าดับข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

ก. 2  4  1  3   ข. 4  1  2  3 
ค. 2  1  4  3    ง. 1  4  2   3 
 
1.ที่ดีงามสร้างสรรค์ 
2.ชาวพุทธในสมัยปัจจุบันอาจจะอนุวัตรตามคตินี้ 
3.ตามหลักทาน ศีล ภาวนานั้นนั้น 
4.โดยใช้วันหยุดงานเป็นวันส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ 

76. เรียงล าดับข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
ก. 2  1  4  3   ข. 2  4   1  3 
ค. 3  4   2  1    ง. 2  3   4   1 

  
1.ความพอของเขาจะเป็นความพอที่มีไปได้ตลอดชีวิต 

 2.ฉะนั้นผู้ที่รู้จักพอ 
 3.ไม่มีโทษอันใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ามีความโลภไม่สิ้นสุด 
 4.ไม่มีภัยอันดีที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความไม่รู้จักพอ 
77. เรียงล าดับข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

ก. 1  3  2   4   ข. 2  3   4  1 
ค. 4  3  2   1    ง. 4   1   2   3 
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1.ดนตรีก็เปรียบเสมือน “ยาใจ” 
 2.ถ้าเปรียบยาว่าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บทางกายให้ทุเลาเบาบางลงได้ 
 3.รวมถึงดนตรีสากลคลาสิกที่เป็นผลงานของคีตกกวีที่มีชื่อเสียงของโลกด้วย 
 4.ที่ช่วยผ่อนคลายปลุกปลอมให้เกิดความสุขใจได้เช่นเดียวกัน 
78. เรียงล าดับข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

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

   
1.แนวทางแก้ไขปัญหาหากร่วมมือกันท าก็จะเป็นเรื่องดีมาก 

 2.ฉะนั้นโดยภาพรวมแล้ว 
 3.เมื่อแบ่งส่วนรับผิดชอบกันและก็จะง่ายเข้า 
 4.ปัญหาที่เคยยากๆ 
79. เรียงล าดับข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

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

 
1.ถ้าปล่อยปละละเลยจะเกิดความเสียหาย 

 2.หน่วยงานต้องท าให้เกิดความประทับใจในครั้งแรก 
 3.ซึ่งจะตรึงใจไปนานแก่ผู้มาติดต่อ 
 4.ท าให้ลูกค้าจะไม่ติดต่อกลับมาอีก 
80. เรียงล าดับข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

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

 
81.ค าประพันธ์ในข้อใดไม่มีการเล่นค า 

 ก. เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพ่ีรอรา แต่รอท่ารั้งทุกข์มาตามทาง  
ข. ถึงบางซ่อนเหมือนเขาซ่อนสรมพ่ี ซ่อนไว้นี้ดอกระฆังเห็นกว้างขวาง 
ค. ถึงบางพังน้ าพังลงตลิ่ง  โอช่างจริงเหมือนเขาว่าอนิจจาเอ๋ย 
ง. ป๊ะโท่นป๊ะโท่นป๊ะโท่นโท่น  บุรุษสิโอนสะเอวไหว 

82.ข้อใดเป็นบาลีทั้งสองค า 
ก. สัญญา,สัญฐาน ข. ศานติ ศาสนา  ค. อักขระ ,อัศจรรย์ ง. ภิกษุ,วิปัสสนา 
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83.ข้อใดอ่านออกเสียงเหมือนกันทุกค า 
ก. อุดมการณ์ อุดมคติ อุดมศึกษา   ข. อรไท อรนุช  อรดี   
ค. เกษตรกร  จิตรกรรม  อันตรธาร  ง. สมดุล สมญา สมการ 

84.ข้อใดไม่ใช่ประโยคค าถาม 
ก. เราจะช่วยกันรักษาความสะอาดได้อย่างไร ข. ท าไมทหารจึงปฎิวัติ   
ค. ไม่มีใครรวยเท่ากับน้องพอใจ   ง. ใครเป็นแกนน าพรรคประชาธิปัตย์ 

85.ข้อใดเป็นประโยคความเดียว 
ก. เขาสอบตกเพราะขาดเรียนบ่อย  ข. สมศรีจะไปกรุงเทพฯหรือภูเก็ต  
ค. สุนทรถูกหมาวัดกัด    ง. พ่อและแม่ไปท าบุญที่วัด 

86.ข้อใดเป็นประโยคความรวม 
ก. ผมเห็นต ารวจจับขโมย   ข. เธอจะไปวัดหรือไปโรงเรียน  
ค. เข้าตั้งใจเรียนเลยสอบได้ที่หนึ่ง  ง. พรุ่งนี้ฉันจะไปโรงเรียน 

87.ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน 
ก. เขาเล่นการพนันจนไม่มีทรัพย์สิน  ข. แมวถูกรถชนตาย  
ค. เพราะเขาขยันเรียน เขาจึงได้รับรางวัล  ง. กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้เสียแล้ว 
 

จากข้อ 88-90 ข้อใดให้ความหมายไม่ถูกต้องกับค าราชาศัพท์ 
88.  ก. ห้องน้ า – ห้องสรง   ข. หวี – พระสาง  

ค. หลานสาว – พระภาติยะ  ง. ห้องรับแขก – ท้องพระโรง 
89.  ก.ไรจุก – พระอุรา   ข. ร่ม – พระกลด 

ค. รูปถ่าย – พระบรมฉายาลักษณ์  ง. รองเท้า – ฉลองพระบาท 
90. ก. อก – พระอุรา    ข. แหนบ– พระคุยหฐาน  

ค. เหงื่อ– พระเสโท   ง. หู – พระกรรณ 
91.กินแกลบกินร า หมาความว่า........ 

ก. โง่   ข. เนรคุณ  ค. ท าได้คล่อง  ง. เสียเปรียบ 
92.ส านวนในข้อใดต่างจากข้ออื่น 

ก. วานรได้แก้ว    ข. ตาบอดได้แว่น  
ค. ไก่ได้พลอย    ง. คางคกขึ้นวอ 

93.ยังไม่ทันว่าอะไรเลย แก้ตัวเป็นพัลวัน สงสัยจะ...................................... 
ก. กินบ้านกินเมือง  ข. กินน้ าพริกถ้วยเดียว  
ค. กินน าเหน็บลิง   ง. กินปูนร้อนท้อง 
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94.เรื่องของหญิงคนนี้ ฉันไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีก................................... 
ก. ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน   ข. ชั่วช่างชี ดชี่างสงฆ์  
ค. ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ  ง. ชายสามโบสถ์ หญิงสามผัว 

95.เขาท าตัวเป็น.................เราจึงไม่ไว้วางใจ 
ก. จับปลาสองมือ   ข. ก้างขวางคอ   
ค. เหยียบเรือสองแคบ   ง. นกสองหัว 

96.ต่อหน้าท าดี ลับหลังท าชั่ว 
ก. รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี  ข. ผักชีโรยหน้า  
ค. ต่อหน้ามะพลับ หลับหลังตะโก  ง. มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก 

97.คาบลูกคาบดอก 
ก. ก าลังด าเนินการ ข. ก าลังล้มเลิก     ค. ก าลังเดือดร้อน     ง. ก าลังจะประสบผล 

98.ชีปล่อยปลาแห่ง 
ก. แสร้งท าว่าใจบุญ   ข. ท าบุญไม่ถูกทาง   
ค. ถือปรโยชน์จากผู้อื่น   ง. ไม่รู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควร 

99.ตีวัวกระทบคราด 
ก. ว่ากล่าวหรือท าโทษผู้หนึ่งเพ่ือกระทบกระเทือนถึงอีกผู้หนึ่ง    
ข. ตีวัวเพ่ือให้คราดนา 
ค. ท าให้ผู้หนึ่งเจ็บปวดโดยมิได้เจตนา   
ง. ลงโทษผู้หนึ่งผู้ใดโดยที่เขามิได้กระท าผิด 

100.แกว่งเท้าหาเสี้ยน 
ก. ชอบหาเรื่องเหลวไหล    
ข. ชอบไปหาทุกข์ 
ค. ชอบนินทาว่าร้าย   
ง. ชอบสนับสนุนคนเลว 
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เฉลยข้อสอบภาษาไทย 
           

ขอ้ที1่ ง ขอ้ที ่26 ก ขอ้ที5่1 ค ขอ้ที7่6 ข

ขอ้ที2่ ค ขอ้ที ่27 ก ขอ้ที5่2 ค ขอ้ที7่7 ก

ขอ้ที3่ ง ขอ้ที ่28 ง ขอ้ที5่3 ง ขอ้ที7่8 ก

ขอ้ที4่ ง ขอ้ที ่29 ข ขอ้ที5่4 ง ขอ้ที7่9 ข

ขอ้ที5่ ง ขอ้ที ่30 ง ขอ้ที5่5 ก ขอ้ที8่0 ข

ขอ้ที6่ ข ขอ้ที ่31 ก ขอ้ที5่6 ก ขอ้ที8่1 ค

ขอ้ที7่ ง ขอ้ที ่32 ค ขอ้ที5่7 ง ขอ้ที8่2 ข

ขอ้ที8่ ง ขอ้ที ่33 ค ขอ้ที5่8 ง ขอ้ที8่3 ค

ขอ้ที9่ ง ขอ้ที ่34 ง ขอ้ที5่9 ข ขอ้ที8่4 ค

ขอ้ที1่0 ง ขอ้ที ่35 ก ขอ้ที6่0 ง ขอ้ที8่5 ง

ขอ้ที1่1 ข ขอ้ที ่36 ง ขอ้ที6่1 ง ขอ้ที8่6 ค

ขอ้ที1่2 ง ขอ้ที ่37 ก ขอ้ที6่2 ค ขอ้ที8่7 ค

ขอ้ที1่3 ค ขอ้ที ่38 ง ขอ้ที6่3 ข ขอ้ที8่8 ค

ขอ้ที1่4 ก ขอ้ที ่39 ก ขอ้ที6่4 ก ขอ้ที8่9 ก

ขอ้ที1่5 ง ขอ้ที ่40 ค ขอ้ที6่5 ข ขอ้ที9่0 ข

ขอ้ที1่6 ง ขอ้ที ่41 ค ขอ้ที6่6 ข ขอ้ที9่1 ง

ขอ้ที1่7 ง ขอ้ที ่42 ง ขอ้ที6่7 ข ขอ้ที9่2 ง

ขอ้ที1่8 ง ขอ้ที ่43 ค ขอ้ที6่8 ก ขอ้ที9่3 ง

ขอ้ที1่9 ง ขอ้ที ่44 ง ขอ้ที6่9 ก ขอ้ที9่4 ข

ขอ้ที2่0 ง ขอ้ที ่45 ค ขอ้ที7่0 ข ขอ้ที9่5 ง

ขอ้ที2่1 ข ขอ้ที ่46 ง ขอ้ที7่1 ค ขอ้ที9่6 ค

ขอ้ที2่2 ง ขอ้ที ่47 ง ขอ้ที7่2 ก ขอ้ที9่7 ค

ขอ้ที2่3 ค ขอ้ที ่48 ค ขอ้ที7่3 ง ขอ้ที9่8 ก

ขอ้ที2่4 ง ขอ้ที ่49 ก ขอ้ที7่4 ก ขอ้ที9่9 ก

ขอ้ที2่5 ง ขอ้ที ่50 ข ขอ้ที7่5 ก ขอ้ที1่00 ข
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ความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข  (คณิตศาสตร)์ 

อนุกรมธรรมดา 
ค าชี้แจง  ให้พิจารณาหาตัวเลขตัวถัดไปในอนุกรม 

1. 2 , 5 , 10 , 17, …… 
ก.  20   ข.  22   3.  24  ง.  26 
ตอบ ข้อ ง.    
เฉลย  แนวคิด อนุกรมชุดนี้อยู่ในระบบ n2 + 1  เมื่อ n = 1,2,3 
 12 +1 = 2 
 22 +1 = 5 
 32 +1 = 10   ( หรือเพ่ิมข้ึนครั้งละ 3,5,7,9,…… ตามล าดับ) 
 42 +1 = 17    
 52 +1 = 26 
 

2. 1, 8, 27, 64, 125,…. 
  ก.  150   ข.  210   ค.  216  ง  250 
 ตอบ  ค.  
 เฉลย  แนวคิด อนุกรมชุดนี้อยู่ในระบบ n3  เมื่อ n = 1,2,3,4,… 
  13,23 =33 ,43,53,63 
  1 ,8, 27, 64, 125,  216 
เพราะฉะนั้น  ตัวถัดไปคือ 216 
 

3. 3, 5, 8, 13, 21,……. 
 ก.  34   ข.  42   ค.  46  ง.  63 
ตอบ ก. 
เฉลย แนวคิด อนุกรมชุดนี้อยู่ในระบบการบวก 
3+5 = 8 
5+8 = 13 
8+13 = 21 
13+21 = 34  
( ตัวถัดไปเกิดจาดเอาตัวสุดท้ายบวกตัวทางซ้ายมือ  21+13 = 34  ) 
 

4. 1, 5, 5, 25, 125,…. 
ก.  2,500  ข.  2,700  ค.  3,000  ง.  3,125 
ตอบ ง. 
เฉลย แนวคิด อนุกรมชุดนี้อยู่ในระบบการคูณ 
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1x5 = 5 
5x5 = 25 
5x25 = 125 
25x125 = 3,125   
              ตัวถัดไปเกิดจากเอาตัวสุดท้ายคูณตัวทางซ้ายมือ   25x125 = 3,125 
 

5. 3, 4, 10, 33, …… 
ก.  150  ข.  166   ค.  170   ง.  136 
ตอบ ง.  
เฉลย แนวคิด อนุกรมชุดนี้อยู่ในระบบบวกหนึ่งแล้วคูณด้วย n  เมื่อ n = 1,2,3,4,… 
 3+1x1 = 4 
 4+1x2 =10 
 10+1x3 = 33 
 33+1x4 = 136  
 

6. 56, 55, 51, 42,… 
ก.  20  ข.  21   ค.  22   ง.  26 
ตอบ ง. 
เฉลย แนวคิด  อนุกรมชุดนี้อยู่ในระบบการลบด้วย  n2 เมื่อ n = 1,2,3,4,…. 
 56-12 = 55 
 55-22 = 51 
 51-32 = 42 
 42-42 = 26 
 

7. 3, 6, 15, 42,….. 
ก.  120  ข.  121   ค.  122   ง.  123 
ตอบ ง. 
เฉลย แนวคิด  อนุกรมชุดนี้อยู่ในระบบคูณด้วย 3 แล้วลบด้วย 3 
  3x3-3 = 6 
  6x3-3 = 15 
  15x3-3 = 42           
  42x3-3 = 123 
 

8. 2, 20, 180, 1440, …. 
ก.  9,800  ข.  9,980  ค.  10,000  ง.  10,800 
ตอบ ง.  
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เฉลย แนวคิด  อนุกรมชุดนี้อยู่ในระบบการคูณ 
  2 x10 = 20 
  20x9 = 180 
  180x8= 1440 
  1440x7 = 10,080 
 

9. 1,000 ,900 ,700 ,400,…. 
ก.  0  ข.  1   ค.  2   ง.  3 
ตอบ ก.  
เฉลย แนวคิด  อนุกรมชุดนี้อยู่ในระบบการลบ 
  1,000-100 = 900 
  900-200 = 700 
  700-300 = 400 
  400-400 = 0 
 

10. 1, -4, -9 ,-14 ,… 
ก.  -15  ข.  -16   ค.  -17   ง.  -19 
ตอบ ง. 
เฉลย แนวคิด อนุกรมชุดนี้อยู่ในระบบลบด้วย 5 
  1-5 = -4 
  -4-5 = -9 
  -9-5 = -14 
  -14-5 = -19 
 

11. 1, 21, 51, 91, … 
ก.  140  ข.  141   ค.  142   ง.  143 
ตอบ ข. 
เฉลย แนวคิด อนุกรมชุดนี้อยู่ในระบบการบวก 
  1+20 = 21 
  21+30 = 51 
  51+40 =91 
  91+50 = 141 
 
   

12.   
1

5
 ,  

1

4
,  

1

 3
,  

1

2
,…. 

ก. 0   ข.  1   ค.  2   ง.  3 
ตอบ ข. 
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เฉลย แนวคิด  อนุกรมชุดนี้อยู่ในการลบด้วย 1 ที่ส่วน 

  
1

5−1
 =  

1

4
  

 

  
1

4−1
 = 

1

 3
 

   

  
1

3−1
 = 

1

2
 

 

  
1

2−1
 = 

1

1
 = 1 

 
 

13.    1, 4, 27, 256,……. 
ก.   3,120   ข.  3,121  ค.  3,122  ง.  3,125 
ตอบ ง. 
เฉลย แนวคิด     1 4 27 256 3125 
  
 
 
   11       22 33  44   55 

 

14.   1,  4,  13,  40,… 
ก.  120   ข.  121   ค.  122   ง.  123 
ตอบ ข. 
เฉลย  แนวคิด   1+31 = 4 
  4+32 = 13 
  13+33 = 40 
  40+34 = 121 
 

15.   1,  -2,  -11,   -38, ….. 
ก.  -116,     ข.  -117  ค.  -118  ง.  -119 
ตอบ ง.  
เฉลย แนวคิด    1-31 =-2 
-2-32 = -11 
-11-33 = -38 
-38-34 = -119 
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16. 0.01,  0.02,  0.03,  0.04, …. 
ก.  0.01   ข.  0.02   ค.  0.03   ง.  0.05 
 ตอบ ง. 
 เฉลย แนวคิด อนุกรมชุดนี้อยู่ในระบบการบวก 
   0.01+0.01 = 0.02 
   0.02+0.01 = 0.03 
   0.03+0.01 = 0.04 
   0.04+0.01 = 0.05 
 
 

17.  
1

2
  ,  

2

4
  , 

3

6
  , 

4

8
 ,…… 

ก.  
4

10
                      ข.   

5

10
                 ค.   

6

10
               ง.   

7

10
 

 ตอบ ข. 
 เฉลย แนวคิด     

   
1+1

2+2
 = 

2

4
    

3+1

6+2
 = 

4

8
 

    

   
2+1

4+2
 = 

3

6
  

4+1

8+2
 = 

5

10
 

 
18. 4,  6,  9,  13,…. 

ก.  15  ข.  16   ค.  17      ง.  18 
 ตอบ ง.  
 เฉลย  แนวคิด    
   4+2 = 6 
   6+3 = 9 
   9+4 = 13 
   13+5 = 18 
 

19. 2,  8,  20,  44,  92, …. 
ก.  185  ข.  186   ค.  187       ง.  188 
 เฉลย ง. 
 แนวคิด     2  8   20      44         92 188 
     

    +6     +12        +24   +48     +96 
          

 x2   x2       x2          x2  
  ∴ ตัวถัดไปคือ  92 + ( 48x2 ) = 188 
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20.   3,  10,  29,  66, ….. 
ก.  125   ข.  126   ค.  127   ง.  128 

เฉลย ค. 
แนวคิด  อนุกรมชุดนี้อยู่ในระบบ n3 + 2 เมื่อ n = 1,2,3,… 
     13 + 2 = 3 
     23 + 2 = 10 

33 + 2 = 29 
43 + 2 = 66 
53 + 2 = 127 

   
   ∴   ตัวถัดไป คือ 127 
 
อนุกรมแบบผสม 

21.   1,  2,  5,  4,  9,……… 
ก. 4  ข.  5   ค.  6   ง.  7 

เฉลย ค.  
แนวคิด  ประกอบด้วยอนุกรมย่อย 2 ชุด สลับกันอยู่ดังนี้ 
    
     +2  +2 
 
  1 2 5 4 9 6 
 
    +4  +4    
 ∴ ตัวถัดไป คือ 6 
 

22.   15,  -2,  10,  -5,  5,……… 
ก. -5  ข.  -6   ค.  -7   ง.  -8 

เฉลย ง. 
แนวคิด      -5  -5 
 
   15 -2 10 -5 5 -8 
 
      -3  -3 
  ชุดแรก ลดลงทีละ 5  ชุดที่สอง ลดลงทีละ 3 
  15       10       5  -2          -5         -8 ∴   ตัวถัดไป คือ -8 
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23.  9,  18,  6,  24, 3, 30, ……… 
ก. 0   ข.  1   ค.  2   ง.  3 

เฉลย ก. 
แนวคิด     -3 
    
   9 18 6 24 3 30 0 
 
     +6   
   
  ข้อนี้ประกอบด้วยอนุกรมย่อย 2 ชุด คือ 
  ชุดแรก  9 6 3  0 (ลดลงทีละ 3) 
  ชุดหลัง  18 24 30 .... (เพ่ิมขึ้นทีละ 6) 
 
     ∴  ตัวถัดไปของชุดแรก คือ 0 
 

24.  1,  0,  -1,  2,  -3,  4, ……… 
ก. -2  ข.  -3   ค.  -4   ง.  -5 

เฉลย ง. 
แนวคิด    -2  -2  -2 
 
    1 0 -1 2 -3 4 -5 
    
    
      -2  -2 
    ชุดแรกลดลงครั้งละ 2  ชุดหลังเพ่ิมครั้งละ 2 
 
   ∴  ตัวถัดไปของชุดแรก คือ -3-2 = -5 
 
 

25.   2,  1,  0,  3,  2,  1,  4,  3,  2, ……. 
ก. 2  ข.  3   ค.  4   ง.  5 

เฉลย  ง. 
แนวคิด  
   +1  +1 +1  +1 +1  
 

2 1 0  3 2 1 4 3 2 
 
           +1      +1 
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ชุดที่ 1   คือ  2 3 4 
ชุดที่ 2   คือ 1 2 3 
ชุดที่ 3  คือ 0 1 2 
 
 ∴  ตัวถัดไปเป็นของชุดที่ 1 คือ 4 + 1 = 5 
 

26.    88,  80,  85,  77,  82,  74, …. 
 

ก. 75  ข.  76   ค.  78   ง.  79 
เฉลย ง. 
แนวคิด   ประกอบด้วยอนุกรมย่อย 2 ชุด สลับกัน (บนล่าง) 
   
  
   88 80  85 77  82 74   79 
 
 
  อนุกรมแต่ละชุดลดลงรั้งละ 3 และตัวถัดไปของชุดบน 
  คือ 82-3 = 79 
 

27.   1,  150,  3,  30,  9,  10,  …. 
ก. 25  ข.  26   ค.  27   ง.  28 

เฉลย  ค.  
แนวคิด  
    x3  x3  x3 
 
   1 150 3  30   9 6 ……. 
 
     ÷ 5  ÷ 5 
 
  อนุกรมชุด(บน) เอา 3x  อนุกรมชุดล่าง 
  ตัวถัดไปต้องเป็น  9 x 3 = 27 
 

28.   1,  -1,  4,  2,  9,  3,  16,  4, …….. 
ก. 25  ข.  26   ค.  27   ง.  28 

เฉลย ก. 
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แนวคิด   +3  +5    +7      +9 
   
  1 -1  4  2   9   3    16       4     ……….. 
 
    +1  +1      +1 
∴  ตัวถัดไปเป็นของพจน์แรก (ชุดบน)  คือ 16+9 = 25  เพราะเพ่ิมข้ึนครั้งละ 3,5,7,….ตามล าดับ 
 

29.  13,  9,  26,  5,  52,  1,  104,  …… 
ก. -1                   ข.  -2   ค.  -3   ง.  -4 

เฉลย ค. 
แนวคิด   X2   x2       x2  
 
  13 9  26   5    52     1   104 
 
    -4  -4       -4 
ชุดแรกเอา  2 คูณ 
ชุดหลังเอา 4 ลบ           ∴ ตัวถัดไปของชุดหลัง คือ 1 – 4 = -3 
 
 

30.   1,  2,  5,  4,  5,  8,  7,  8,  11, ……… 
ก. 8  ข.  9    ค.  10   ง.  11 

เฉลย ค.   
แนวคิด   
      +3        +3     +3 
 

1 2 5 4 5 8 7 8 11 
 
     +3  +3     +3  +3 
  
 ∴   ตัวถัดไปของชุดบน 8 คือ 1  4  7  10   (เพ่ิมข้ึนทีละ 3) 
 

31.  24,  36,  12,  18,  6,  9, ………. 
ก. 1                    ข.  2                         ค.  3   ง.  4 

เฉลย ค. 
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แนวคิด   
       ÷ 2          ÷ 2          ÷ 2 
    
   

24 36 12 18    6    9 ............ 
 
 
     ÷ 2   ÷ 2 
 
∴  ตัวถัดไปเป็นของชุดแรก  (ชุดบน) คือ  6÷ 2 = 3 
 

32.  3,  9,  6,  18,  12,  36, …….. 
ก. 20              ข.  21                   ค.  22                   ง.  24 

เฉลย ง.    
แนวคิด    x2  x2    x2  
  
    

3 9  6 18  12  36   24 
 
 
     X2  x2 
   
   ∴  ชุดแรก (ชุดบน) คือ 12x2 = 24 (เอา 2 คูณของแต่ละชุด) 
 

33.   1,  5,  11,  19,  29,……… 
ก. 40  ข.  41   ค.  50   ง.  54 

เฉลย ข. 
แนวคิด    
เป็นอนุกรมแบบธรรมดา 
 1  5  11  19  29  …41… 
 
 

+4  +6  +8  +10  +12 
 
∴  ตัวถัดไปคือ 29+12 = 41 
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34.  9,  18,  6,  24,  3,  30,  0, …… 
ก. -6    ข.  6   ค.  27   ง.  36 

เฉลย ง. 
แนวคิด   เป็นอนุกรมเว้นระยะ แบตัวเว้นตัว 
วิธีคิด 
  -3  -3  -3 
 

9 18 6 24 3 30 0 ....      
            
    +6  +6  +6 
ข้อนี้ประกอบด้วยอนุกรม 2 ชุด คือ 
ชุดแรก 9 = 6,  3,  0,    (ลดครั้งละ 3) 
ชุดหลัง  18 ,  24 , 30 ,………(เพ่ิมทีละ 6) 
∴  ตัวถัดไปเป็นชุดหลัง คือ 30 + 6 = 36 
 

35.   10,  30 , 53 , 79 , …… 
ก. 102   ข.  104   ค.  108   ง.  110 

เฉลย ค. 
แนวคิด   
 วิธีคิด  อนุกรม 2 ชั้น 
 
   10  30  53  79  ..... 
 
    +20  +23  +26  +29 
 
     +3   +3  +3   
 
  ดังนั้นพจน์ต่อไป คือ 79 + 29 = 108 
 
 

36.   4 , 6 , 16 , 66 , ……… 
ก. 300   ข.  310   ค.  316   ง.  320 

เฉลย ค. 
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แนวคิด  เป็นอนุกรม 2 ชั้น 
 
       4      6   16    66  316 
 
    +2  +10  +50  +250 
 
     X5  x5   x5   
 
  ดังนั้นพจน์ต่อไป คือ 66 + 250 = 316 
 

37. √2 , 2 , 4 , ……… 
ก. 15    ข.  16   ค.  17   ง.  18 

เฉลย ข. 
แนวคิด        √2     2    4  16       
 
  ยกก าลัง 2 
  ∴  ตัวถัดไปคือ 16 = 42 

 
38.    28 , 9 , 19 , -10 , 29 , ………. 

ก. -15   ข.  -16   ค.  -17   ง.  -39 
เฉลย ง. 
แนวคิด  เป็นอนุกรมสะสมด้วยการลบ 
   28 – 9 = 19 
   9 – 19 = -10 
   19 – (-10) = 29 
   -10 – 29 =  -39 
 
 ∴ ตัวถัดไป คือ 39 
 

39.    7 , 8 , 9 , 24 , 41 , ………… 
ก. 71   ข.  72   ค.  73   ง.  74 

เฉลย ง. 
แนวคิด 
   7+8+9 = 24 

8+9+24 = 41 
9+24+41 = 74 

   ∴ ตัวถัดไป คือ 74 
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40.     ถ้า 5x3 = 17 
     และ 7x4 = 32 

แล้ว 9x5 = ? 
ก. 50   ข.  51   ค.  52   ง.  53 

เฉลย ข. 
แนวคิด     5 x 3 + 2 = 17  7 x 4 + 4 = 32  9 x 5 + 6 = 51 
 
  ∴ ตัวถัดไป คือ 51 
 

41.       ถ้า 7 x 4 = 53 
      และ 9 x 2 = 83 
        แล้ว 5 x 1 = ? 
 

ก. 22   ข.  23   ค.  24   ง.  26 
เฉลย ง. 
แนวคิด    72 + 4 = 53  92 + 2 = 83  52 + 1 = 26 
 
 

42.    3 , 9 , 12 , 36 , 39 , …………….. 
 

ก. 115   ข.  116   ค.  117   ง.  118 
เฉลย ค. 
แนวคิด  เป็นอนุกรมแบบเป็นชุด 
 

3   9   12   36  39  117 
 
  X3  +3  x3  +3  x3 
 
  ∴ ตัวถัดไป คือ 39 x 3 = 117 
 
 

43.      
 
 
 

ก. 4   ข.  6   ค.  8   ง.  10 
เฉลย ง. 
 

4 

2 1 

20 

  ? 5 6 3 

14 
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2 

              3 3 

 5 

3  

              6 6 

 9 

4 

              5 5       
             

9 

แนวคิด     4   20   12 
                X2          x2            x2 
               1        5          3 
    2      x2  10 X2    6      X 2 
   
                             ∴  ข้อนี้ค าตอบคือ 10 
 

44.    
 
 
 
 
         15   54         ?     
 

ก. 18   ข.  20   ค.  36   ง.  45 
เฉลย ง. 
แนวคิด      รูปที่ 1    รูปที่ 2    รูปที่ 3 
   2+3 = 5  3+6 = 9  4+5 = 9 
   3x5 = 15  6x9 = 54  5x9 = 45 
 
  ∴  ในรูปที่ 3     ?  คือ 5x9 = 45 
 
 

45.                   9    11   15 
3       7      5 

 
 

18               ?          50 
 
 

ก. 11    ข.  25   ค.  28   ง.  27 
เฉลย ค. 
แนวคิด   รูปที่ 1     รูปที่ 2     รูปที่ 3 
  9-3 = 6   11-7 = 4  15-5 = 10 
  3x6 = 18  4x7 = 28  10x5 = 50 
 
  ∴  รูปที่ 2       ?         คือ 7x4 = 28 

6 4 10 
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46.                10    13   19 
      
 

ก. 1   ข.  2   ค.  3   ง.   4 
เฉลย ค. 
แนวคิด       รูปที่ 1      รูปที่ 2     รูปที่ 3 
   2+3+5 = 10  3+4+6 = 13  5+6+8 = 19  
 
     ∴ รูปที่ 1       คือ 3 
 
 

47.     
 
 
 
 
 
 

ก. 21   ข.  20   ค.   19   ง.  18 
เฉลย ข. 
แนวคิด     รูปที่ 1     รูปที่ 2   รูปที่ 3 
  (3x7) – 1 = 20  (5x4)-1 = 19  (3x9)-1 = 26 
 ∴ รูปที่ 1   คือ 20 
 

48.            2   3   4 
 
 

16   81   256 
 

ก. 6   ข.  9   ค.  27   จ.  81 
เฉลย ข. 
แนวคิด 
    รูปที่ 1    รูปที่ 2     รูปที่ 3 
   22 =4   32 = 9   42 = 16 
   42 = 16   92 = 81   162 = 256 
   ∴ รูปที่ 2   คือ 32 = 9 

2 ? 3 8 6 5 6 4 5 

? 

3 

7 

? 

5 

4 

19 

3 

9 

26 

4 16 ? 
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49.            1 3 5  ก.  8   ข.  6 
3 5 7  ค.  5   ง.  4 
? 7 9 

 เฉลย ค.   
   

+2  +2 
 แนวคิด      

1  3  5 
     +2  +2 
 

3  5  7 
    +2  +2 
 

5  7  9  
  
  ∴ ค าตอบคือ 5 
 
 

50.      5 7 ?  ก.  8   ข.  9 
2 4 8  ค.  10   ง.  11 
1 3 7  

 เฉลย ง. 
 แนวคิด    +2  +4 
     
    5  7  11 
     +2  +4 
 
    2  4  8 
     +2  +4 
 
    1  3  4 
   
   
∴   ค าตอบคือ 7+4 = 11  (เพ่ิมข้ึนทีละ 4) 
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51.       5 10 -  ก.  10   ข.  13 
-      13      18  ค.  15   ง.  16 
? - 23  

 
 เฉลย ข. 
 แนวคิด    5  10  15 
      +3    +3    +3 
 

8  13  18 
 +5    +5    +5     

 
13  18  23 

 
∴  คือ 8+5 = 13  (เพ่ิมข้ึนทีละ 5) 
 

52.    ถังใบหนึ่งบรรจุน้ าเต็มถัง รั่วไป ¼ และตักออก 3 ลิตร เหลือน้ าครึ่งถังพอดี ถังใบนี้ใบจุน้ าได้กี่
ลิตร 

ก. 10  ลิตร   ข.  11  ลิตร 
ค.  12  ลิตร    ง.  13  ลิตร 

 เฉลย ค. 
แนวคิด    ให้ถังจุน้ าทั้งหมด = 1 

   รั่วและตักออก  =  
1

2
  ∴ 

1

4
+3 = 

1

2
 

 

   ∴  
1

2
 - 

1

4
 = 3  ∴ 

1

4
 = 3 

                                ∴   1 ส่วน เท่ากับ 4x3 = 12 
   ดังนั้นถังจุน้ าได้ 12 ลิตร 
 

53.   แอลกอฮอล์ 60%  4  ลิตร  ผสมกับแอลกอฮอล์ 40%  10 ลิตร  อยากทราบว่าแอลกอฮอล์ผสม
จะมีความเข้มข้นก่ีเปอร์เซ็นต์ 

ก. 45 %    ข.  46  % 
ค.  47 %    ง.  48 % 

 เฉลย ข. 
 แนวคิด  

    แอลกอฮอล์ 60 %  4  ลิตร มีแอลกอฮอล์แท้  
60

100
 x 4 = 2.4 ลิตร 

 

    แอลกอฮอล์ 40 %  10 ลิตรมีแอลกอฮอล์แท้  
40

100
 x 10 = 4.0 ลิตร 
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    แอลกอฮอล์ 14 ลิตร มีแอลกอฮอล์แท้ 6.4 ลิตร 

    แอลกอฮอล์ 100 ลิตร มีแอลกอฮอล์แท้ 
6.4 𝑥100

14
  = 46 % 

 
54. เลขจ านวน 2 จ านวน ห.ร.ม. = 3 และ ค.ร.น. = 120 ถ้าเลขจ านวนหนึ่ง คือ 12 อีกจ านวนหนึ่ง

ท่ากับเท่าไร 
ก. 20   ข.  30   ค.  40   ง.  50 

เฉลย ข. 
แนวคิด 
   จากสูตร    ห.ร.ม. x ค.ร.น. 
        เลขจ านวนแรก 
 

    =  
3𝑥120

12
 = 30 

 
55.   อายุของทหาร ต ารวจ และพลเรือน 3 คน รวมกันแล้วเฉลี่ยเท่ากับ 30 ปี ถ้าอายุทั้ง 3 คน ไม่มี

ใครต่ ากว่า 25 ปีอยากทราบว่าคนที่มีอายุมากท่ีสุด จะมีอายุเท่าไร 
ก. 35  ปี   ข.  40 ปี  ค.  45 ปี  ง.  50 ปี 

เฉลย ข. 
แนวคิด   อายุ 3 คน = 3x30  = 90 ปี 
   อายุน้อยที่สุด = 25+25 = 50 ปี 
   ดังนั้น 90-50 = 40 
   คนที่มีอายุมากท่ีสุด คือ 40 ปี 
 

56. กางเกงตัวหนึ่งติดราคาไว้ 90 บาท ต่อมาได้ประกาศลดราคา 40% นายดี เป็นลูกค้าประจ า จึงลด
ให้เขาเป็นพิเศษ อีก 5 % ดังนั้นนายดี จะซื้อกางเกง ตัวนี้ในราคาเท่าไร  

ก. 48.5 บาท  ข.  49 บาท ค.  49.5 บาท  ง.  50 บาท 
เฉลย ค. 
แนวคิด     ปิดราคา 90 บาท  ลด 45 % 

    ดังนั้นปิดราคา 90 บาท ขายไป 90 – (90 x 
45

100
 ) = 90-40.5 

        = 49.5 
        
57.  ค่าเฉลี่ยของคะแนน  30 , 40 , 45 , 56 , 62  ได้แก่ข้อใด 
 ก. 45.5    ข. 46.6 
 ค. 47.7    ง. 48.8 
ตอบ  ข. 
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แนวคิด   ค่าเฉลี่ย   ∑x  =   
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

จ านวนข้อมูลทั้งหมด
 

 แทนค่า     
30+40+45+56+62

5
 = 46.6 

 
 
58.   a3. a7   มีค่าเท่าไร 
 ก. 𝑎8    ข. 𝑎9 
 ค. 𝑎10    ง. 𝑎11  
ตอบ  ค. 
แนวคิด    𝑎n. 𝑎𝑚 =  𝑎𝑛+𝑚 
  ∴      a3. a7   =  𝑎3+7 
       =  𝑎10 
 
59. มีทีมฟุตบอลสมัครเล่นร่วมแข่งขัน  20 ทีม  ถ้าจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในรอบแรกจะต้องจัดการ
แข่งขันทั้งหมดกี่ครั้ง 
 ก.   170  ครั้ง   ข.  180  ครั้ง 
 ค.   190  ครั้ง   ง.   200  ครั้ง 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ทีมฟุตบอลทีมหนึ่งๆ จะต้องพบกับทีมอ่ืนๆ  19  ครั้ง ทีมฟุตบอลทั้งหมด 20 ทีม จะพบกัน         
20 × 19 = 380  ครั้ง หักจ านวนครั้งที่ซ้ ากันออกครึ่งหนึ่ง เช่น การพบกัน  A กับ B  ซ้ ากับ  B  กับ A 

  ∴   จ านวนการแข่งขันจริงทั้งหมด  
380

2
  =  190  ครั้ง 

 
 

60.  แดงมีเงินเป็น 4 เท่าของด า  ด ามีเงินเป็น  
6

7
  เท่าของเขียว เขียวมีเงินอยู่  300 บาท  แดงมีเงินมา

กว่าด าอยู่เท่าใด 
 ก.  665  บาท   ข.  765  บาท 
 ค.  865  บาท   ง.  965  บาท 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  โจทย์ประเภทนี้ใช้วิธีค านวณจากท้ายมาหาค าตอบ  ดังนี้ 

  ถ้าด ามีเงิน  
6

7
   ของเขียวอยู่  300  บาท   

6

7
  ×  300  =  255  บาท 

  แดงมีเงิน   4  เท่าของด า คือ  4 × 255 =  1020  บาท 
   ∴  แดงมีเงินมากว่าด าอยู่  1020 – 255  = 765  บาท 
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61. จงหาพื้นที่แรเงา หากสี่เหลี่ยมยาวด้านละ  20  นิ้ว 
          20  นิ้ว 
 
20 นิ้ว          20  นิ้ว 
 
  20  นิ้ว 
 
 
ตอบ  ค. 
แนวคิด พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือ  ด × ด =  20 × 20  =  400  ตร.นิ้ว 

 พ้ืนที่ของวงกลม คือ  𝜋r2 =  
22

7
 × 102  =  

22

7
  × 100  =  314.2  ตร.นิ้ว 

 ∴  พท.        –   พท.      =  400 - 314.2  =  85.8  ตร.นิ้ว 
 
62.   9 𝜋2𝑟  มากว่า  2 𝜋2𝑟   เท่าใด 
 ก.  7   ข.  6 
 ค.  5π𝑟  ง.   7 𝜋2𝑟    
ตอบ  ง. 
แนวคิด  ค านวณโดยวิธีการลบ  คือ   𝜋2𝑟 = 
  ∴  9        -  2        =  7    
  หรือ  9        › 2        =  7        
           = 7 𝜋2𝑟   , 𝜋2𝑟 = 
 
63.  นายขาวมีเงิน  48 บาท  ถ้าให้แดงไป 2 บาท แดงจะมีเงินครึ่งหนึ่งของขาว เดิมแดงมีเงินกี่บาท 
 ก.  20  บาท   ข.  21  บาท 
 ค.  22  บาท   ง.  23  บาท 
ตอบ  ข. 
แนวคิด    
 เงิน แดงให้ขาว 2 บาท 

ขาว 48 46 

แดง X X+2 

 

 จะได้สมการ       x + 2 =  
1

2
 (48 – 2) 

    x + 2 =  
1

2
 × 46 

     x + 2 =  23 

 

   r = 10 

นิ้ว 

ก. 85.4  ตร.นิ้ว 
ข. 85.6  ตร.นิ้ว 
ค. 85.8  ตร.นิ้ว 
ง. 86     ตร.นิ้ว 
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     x  =  23 – 2 
    x  =  21 
 ∴  แดงมีเงิน   21  บาท 
 
64.  ปักเสาโทรศัพท์ห่างกันด้านละ  50  เมตร  ระยะห่างกัน  400  เมตร  จะใช้เสากี่ต้น 
 ก.   7  ต้น   ข.  8  ต้น 
 ค.  9  ต้น    ง.  10  ต้น 
ตอบ  ค. 

แนวคิด  ต้องใช้เสาโทรศัพท์  
400

50
 + 1  =  8+1 

            =  9 
 
65. มีไก่และหมูอยู่ในบ้านเดียวกันรวม  8  ตัวและขาของไก่มีมากกว่าขาของหมู  4  ขา  แล้วมีหมูกี่ตัว 
 ก.  1  ตัว    ข.  2  ตัว 
 ค  3  ตัว    ง.  4  ตัว 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  สมมติมีหมู  x  ตัว   มีขา  x  ขา 
 มีไก่  8 – x  ตัว จึงมีขา  2 (8 – x)  ขา 
โจทย์บอกว่า ขาของไก่มีมากกว่าหมู  4  ขา 
  2 (8 – x) – 4x  =  4 
  16 – 2x – 4x   =  4 
  -6x  =  -12 
     x  =  2 
 ∴  มีหมูอยู่   2  ตัว 
 
66.  ขณะนี้ศักดิ์มีอายุเป็น 3 เท่าของลูก  เมื่อ  8  ปีที่แล้วอายุของลูกเป็น  1 ใน 5 เท่าของพ่อ ขณะนี้ลูกมี
อายุเท่าไร 
 ก.  20  ปี    ข.  21  ปี 
 ค.  22  ปี   ง.  23  ปี 
ตอบ  ข. 
แนวคิด สมมติสิ่งที่ ไม่ทราบเป็น  x  
 สมมติอายุปัจจุบันของลูก   x  ปี  พ่อมีอายุ  3x  ปี 
 เมื่อ  8 ปีที่แล้ว  ลูกมีอายุ  = x – 8 
 เมื่อ  8 ปีที่แล้ว  พ่อมีอายุ  = 3x – 8 

โจทย์บอกว่าเมื่อ  8  ปีที่แล้วอายุของลูก เป็น  
1

5
 ของพ่อ 
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 จะได้สมการดังนี้  x – 10  = 
1

5
 (3x – 8 ) 

     5x -50  =  3x – 16   
    5x -3x  = 50 – 16 
    2x  =  42 
    x  =  21 
 ∴  ลูกมีอายุ    12  ป ี
 
 
67.  10  ลูกบาศก์หลา  เท่ากับกี่ลูกบาศก์ฟุต 
 ก.  250  ลูกบาศก์ฟุต   ข.  260  ลูกบาศก์ฟุต 
 ค.  270  ลูกบาศก์ฟุต   ง.  280  ลูกบาศก์ฟุต 
ตอบ  ค. 
แนวคิด   1 หลา  =  3  ฟุต 
  1 ลูกบาศก์หลา  = 3 x 3 x 3  ลูกบาศก์ฟุต 
  10 ลูกบาศก์หลา  = 10 x 3 x 3 x 3   
     =  270  ลูกบาศก์ฟุต 
 
68.  ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด 
 ก. 10 % ของ  300   ข. 12 %  ของ  400 
 ค. 14 % ของ  500   ง. 16 %  ของ  600 
ตอบ  ก. 

แนวคิด  ก. 10 % ของ  300  =  
10

100
 x 300  = 30 

 ข. 12 %  ของ  400 =  
12

100
 x 400  = 48 

 ค. 14 % ของ  500  =  
14

100
 x 500  = 70 

 ง. 16 %  ของ  600 =  
16

100
 x 600  = 96 

 
69. 50 % ของ  300  มีค่าเท่าไร 
 ก.  น้อยกว่า  200  อยู่  10  ข.  มากกว่า 200  อยู่  10 
 ค.  น้อยกว่า  200  อยู่  50  ค.  มากกว่า 200  อยู่ 50 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  50 %  หมายความว่า  ในจ านวนเต็ม  100  มีค่า  50 

 ในจ านวนเต็ม  300  มีค่า  
50×300

100
  =  150 

 ∴  ค. ถูกน้อยกว่า  200  อยู่  50 
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70. ห้องเรียนห้องหนึ่งมีเด็ก  20  คน  ในวันปีใหม่ต่างคนต่างส่งของขวัญให้แก่กันและกันคนละ 1  ชิ้น  จะ
มีของขวัญทั้งหมดก่ีชิ้น 
 ก.  360  ชิ้น   ข. 370  ชิ้น 
 ค.  380  ชิ้น   ง. 390  ชิ้น 
ตอบ  ค. 
แนวคิด นักเรียนทั้งหมด  20  คน  นักเรียนคนหนึ่งส่งให้เพ่ือนได้  19  ชิ้น (ไม่ร่วมตัวเอง) จะต้องมี

ของขวัญทั้งหมด   19 x 20 =  380  ชิ้น 
 
71. ผลบวกของเลข 2 จ านวนเท่ากับ  180  ผลต่างเท่ากับ  30  เลขท้ังสองจ านวนนี้คือ 
 ก.  (100 , 70)   ข.  (105 , 70) 
 ค.   (105 , 75)   ง.  (100 , 75) 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  สมมติเลข 2 จ านวน เป็น  x และ y 
 จะได้สมการดังนี้  x + y =  180  …………………….(1) 
      x - y  =   30   ……………………..(2) 
 น า (1) + (2)      2x   =  210 
       x  =  105 
 แทน  x  =  105  ใน  (1)   จะได้  105 + y  =  180 
      y  =  75 
  ∴   𝑥 = 105 , 𝑦 = 75 
 
72. 3.0  เป็นกี่เท่าของผลบวก  10.5 กับ 10.5 

 ก.  
1

5
  เท่า   ข.  

1

6
  เท่า  

 ค.  
1

7
  เท่า   ง.  

1

8
  เท่า  

ตอบ  ค. 
แนวคิด  ค านวณหาค่าเปรียบเทียบ  คือ 10.5 + 10.5  = 21 

 3.0  เป็นกี่เท่าของ  21   คือ  
3.0

21
  = 

1

7
  เท่า 

 
73.  ห้องขนาด 7 x 8 x 7 เมตร ถ้าวัดโดยรอบจะมีความยาวกี่เมตร 
 ก.  10  เมตร   ข.  20  เมตร 
 ค.  30  เมตร       ง.  40  เมตร 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ห้องขนาด 7 x 8 x 7 เมตร หมายความว่า  กว้าง × ยาว × สูง นั้นคือห้องกว้าง  7 เมตร  2  ด้าน  

และยาว  8  เมตร  2 ด้าน  ถ้าวัดโดยรอบจะยาว  = ( 7 × 2 ) + ( 8 × 2 ) = 14 + 16 = 30  
เมตร 
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74.  ม้า  วัว  และไก่  นับขารวมกันได้  400  ขา  ทั้งสาวชนิดมีจ านวนขาเท่ากัน อยากทราบว่ามีสัตว์อย่าง
ละก่ีตัว 
 ก.  20  ตัว   ข.  30  ตัว 
 ค.  40  ตัว   ง.  40  ตัว 
ตอบ  ค.   
แนวคิด   ม้า  ววั  ไก่  อย่างละ 1 ตัว นับขารวมกันได้  ( 4+4+2)  = 10  ขา 
 นับขารวมกันได้  10 ขา มี ม้า  วัว และไก่  อย่างละ 1 ตัว 

   
1×400

10
 = 40  ตัว 

 
75. เลขคู่จ านวนบวก 2 จ านวนเรียงกัน  คูณกันได้ผลลัพธ์เท่ากับ  960  เลขคู่จ านวนถัดไปมีค่าเท่าไร 
 ก.  30    ข.  32 
 ค.  34    ง.  36 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ให้เลขคู่ 2 จ านวนเรียงกัน  คือ  x , x + 2   
 ดังนั้นเลขคู่ 2  จ านวน  คูณกันเท่ากับ  960 
 เขียนสมการ    x ( x + 2 )  = 960 
      x2  + 2x    = 960 
         x2 + 2x – 960  = 0 
   ( x + 32 ) ( x - 30 ) = 0 
     x = 30 , 32 
 ∴  เลขคู่ 2 จ านวนนั้น คือ  30  กับ  32  จ านวนถัดไปจึงได้แก่  34  
 
ข้อ  76 – 79  พิจารณาว่าจ านวนใดเมื่อน าแทนใน  .........      แล้วได้อนุกรมที่ถูกต้อง 
 
76. 35 , 30 , ……. , 23 , 21 ,  ……. , 20 
   ก. 25 , 20   ข.  26 , 20 

ค.  27 , 22    ง. 28 , 23 
ตอบ  ข. 
แนวคิด    35 - 5 + 0 = 30 
 30 – 5 + 1 = 26 
 26 – 5 + 2 = 23 
 23 – 5 + 3 = 20 
 21 – 5 + 4 = 20 
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77.  5 , …… , 30 , 90 , ….. , 540 
 ก.  13 , 170   ข.  15 , 180 
 ค.  16 , 190   ง.  17 , 200 
ตอบ  ข. 
แนวคิด 5 × 3  = 15 

 15 × 2 = 30 
30 x 3   = 90 
90 x 2  = 180 
180 x 3 = 540 

 
78.  2 , 4 , ..... , 16 , 16 , 256 , ..... 
 ก.  3 , 33   ข. 4 , 35 
 ค.  4 , 256   ง.  5 , 40 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  22   = 4 
  41   =  4 
  42  = 16 
  161 = 16 
  162 = 256 
  2561 = 256 
 
79.   3 , 4 , ….. , 327 , …….. 
 ก.  4 , 106000  ข.  5 , 106400 
 ค. 18 , 106933  ง.  20 , 107000 
ตอบ  ค.  
แนวคิด  31 + 1 = 4 
  42 + 2 = 18 
  182 + 3 = 327 
  3272 + 4 = 106933 
 
80. เมื่อน า  4 ไปลบจาก  a  จะมีค่าเท่ากับ 10  และถ้าน า  8  ไปบวก 6 จะมีค่าเท่ากับ a  จงหาว่า  a มี
ค่าเท่าใด 
 ก.  10    ข.  12 
 ค.  14    ง.  16 
ตอบ  ค.  
แนวคิด  เมื่อน า 4 ไปลบจาก  a  เท่ากับ  10   
  เขียนสมการ a – 4  = 10 
    a = 14 
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  น า  8  ไปบวก 6  จะมีค่าเท่ากับ a 
  เขียนสมการ 8+6 = a 
       14 = a 
     
81.  ติ๊กอายุมากกว่าเต๋า  10  ปี  เต๋าแก่กว่านัท  4  ปี  นัทอายุอ่อนกว่าแอน  3 ปี และ ติ๊กอายุอ่อนกว่าอู๋ 
2 ปี  ถ้านัทอายุ  40  ปี ติ๊กจะมีอายุเท่าไร 
 ก.  51  ปี    ข.  52  ปี 
 ค.  53  ปี    ง.  54  ปี 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  สมมติให้ติ๊กอายุ  x  ปี 
  สมมติให้เต๋าอายุ  y  ปี 
  สมมติให้ทันอายุ  z  ปี 
ติ๊กอายุมากว่าเต๋า  5  ปี  ติ๊กอายุ  x  ปี  ดังนั้น  x = y + 10  …………… (1) 
เต๋าแก่กว่านัท  4  ปี เต๋าอายุ  y  ปี  ดังนั้น  y = z + 4  ……………………(2) 
จากโจทย์ก าหนดให้นัทอายุ  40  ปี 
  ดังนั้น  y = 40 + 4 
           y =  44  ปี 
แทนค่า  y  ในสมการ  (1)   
   x = y + 10 
   x = 44 + 10 
   x = 54 
 ถ้านัทอายุ  40  ปี  ติ๊กมีอายุ  54  ปี 
 
82.  เลขสองจ านวนเมื่อบวกกันได้ผลบวกเป็น  120  ถ้าจ านวนหนึ่งเท่ากับ  40  ผลคูณของจ านวนนั้นเป็น
เท่าใด 
 ก.  3000    ข. 3100 
 ค.  3200    ง.  3300 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  x + y = 120 
  ให้  x = 40 
       40 + y = 120 
   y  = 120 – 40 
   y  =  80 
 ∴  ผลคูณของทั้งสองจ านวนคือ  40 x 80 = 3200 
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83. ตุ๊กตามีซาลาเปาซึ่งเป็นรูปวงกลมอยู่ 2 ลูกที่แบ่งแต่ละลูกออกเป็น 6 ขั้นเท่า ๆ กัน โดยยึดจุด
ศูนย์กลางที่เป็นหลัก ผลรวมของซาลาเปาทั้งสองชิ้นจะท ามุมก่ีองศา 
 ก  45 ̊   ข. 90  ̊  
 ค. 120 ̊   ง. 180  ̊ 
ตอบ ค  
แนวคิด   วงกลมหนึ่งวง  360 ̊ 

แบ่งออกเป็น 6 ชิ้น เท่ากัน  
360

6
  =  60  ̊ 

∴ ผลรวมของซาลาเปาทั้งสองชิ้นท ามุม  60  ̊ + 60 ̊  = 120  ̊ 
 

84. 
10

𝐶
 จะมีค่ามากกว่า 3 เมื่อใด เมื่อ C เป็นจ านวนนับ 

 ก.  เมื่อ C   น้อยกว่า 3   ข. เมื่อ  C มากกว่า 3 
 ค. เมื่อ C เท่ากับ 3    ง.ไม่มีค าตอบที่ถูกต้อง 
ตอบ  ก. 

แนวคิด  เมื่อ C เป็นจ านวนนับ  
10

𝐶
  จะมีค่ามากกว่า 3 เมื่อ C น้อยกว่า 3 

เช่น  
10

2
  =  5 

 
85. ไก่และหมูจ านวนหนึ่งเมื่อนับขาไก่ปรากฏว่าเป็น 6 เท่า ของขาหมู และหัวไก่มีจ านวนมากกว่าหัวหมู
อยู่ 22  ตัว จงหาว่ามีไก่และหมูอย่างละกี่ตัว 

ก. ไก่ 10 ตัว  หมู 1 ตัว  ข. ไก่ 15 ตัว  หมู 2 ตัว 
ค. ไก่ 20 ตัว  หมู  2 ตัว  ง. ไก่  24 ตัว หมู 2 ตัว 

ตอบ  ง 
แนวคิด   สมมติให้มีไก่ x ตัว หมู  y ตัว 
∴  ขาของไก่ทั้งหมดมี 2x  ขา 

ขาของหมูทั้งหมดมี  4y ขา 
จ านวนขาไก่เป็น 6 เท่า ของหมู 

 ∴ 2x = 6(4y) 
2x   = 24y 
X    = 12y   …………….(1) 
และหัวไก่มากกว่าหัวหมู 20 หัว 
∴ x – y  = 22………………(2) 
จาก (1) และ (2) จะได้ 12y – y   = 22 

11y = 22 

Y   = 
22

11
  = 2 

 ∴ ,มีหม ู ทั้งหมด  2  ตัว 
แทนค่า y = 2 ใน (1) จะได้  x = 12(2) = 24  ∴  มีไก่  24  ตัว 
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86. เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ด ารัสอายุ  30 ปี  อีก 15 ปีข้างหน้า ด ารัสจะมีอายุกี่ปี 
 ก. 60 ปี    ข. 65 ปี 
 ค. 70 ปี    ง.75 ปี 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  เมื่อ 20 ปีที่แล้ว  ด ารัสอายุ  30 ปี 

ดังนั้นปัจจุบัน ด ารัสอายุ  20+30 =50 ปี 
อีก 15 ปี ข้างหน้า ด ารัสจะมีอายุ  50+15  = 65  ปี 
 

87. เลข 2 จ านวน มีผลบวกเท่ากับ  60 และ ผลต่างเท่ากับ 10 จงหาจ านวนน้อย 
 ก. 20    ข. 25 
 ค. 30   ง. 35 
ตอบ  ข. 
แนวคิด ให้เลขจ านวนน้อยเป็น x 
 ∴ เลขจ านวนมากเป็น x+10 

และ x(x+10) = 60 
2x  = 60-10 = 50 

X    = 25 
เลขจ านวนน้อยคือ 25 (จ านวนมากคือ 60-25 = 35 ) 
 
88.  แขกท่ีมาในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งมี 30 คน แต่ละคนจะต้องแลกของขวัญซึ่งกันและกันให้ครบทุกคนจงหา
ว่าจ านวนของขวัญทั้งหมดมีกี่ชิ้น 
 ก. 850 ชิ้น   ข. 860 ชิ้น  
 ค. 870 ชิ้น  ง. 880 ชิ้น 
ตอบ ค 
แนวคิด  แขกท่ีมาในงานมีทั้งหมด 30 คน แขกแต่ละคนต้องเตรียมของขวัญมาให้แก่คนอ่ืน (ยกเว้นตัวเอง  
จ านวน 30 – 1 = 29 ชิ้น 
∴ แขกจ านวน 30 คน จะมีของขวัญทั้งหมด  2 x 30 = 870 ชิ้น 
 

89.  ขณะนี้ลุงมีอายุเป็น 5 เท่าของหลาน เมื่อ 15 ปีที่แล้วอายุของหลานเป็น  
1

5
 ของลุง ขณะนี้หลานอายุ

เท่าใด 
 ก. 20 ปี    ข. 30 ปี      

ค. 40 ปี    ง.50 ปี 
ตอบ ข  
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แนวคิด สมมติขณะนี้หลานอายุ x ปี  ลุงมีอายุเป็น  5 เท่า  ของหลาน 
 ∴ ลุงมีอายุ  =  5 ปี 
เมื่อ 15 ปีที่แล้วอายุของหลานเป็น (x-15) ปี และเมื่อ 15 ปีที่แล้วลุงอายุเป็น  (5x-15) 

เมื่อ 10 ปีที่แล้วหลานมีอายุเป็น 
1

5
 ของลุง 

∴ จะได้สมการดังนี้ 

 (x-15) = 
1

5
  (5x-15) 

5(X-15) = 3X-15              , เอา 5 คูณตลอด 
5x – 75  =  3X-15               

 5x – 3x  = -15+75 
 2x         =  60 
 X = 30  
∴ อายุของหลานคือ 30 ปี 
แบบทดสอบ(รอ้ยละหรือเปอร์เซ็นต์) 
 
90. 5% ของจ านวนหนึ่งมีค่า 300 จ านวนนั้นมีค่าเท่าไร 
 ก. 4,000   ข.5,000  ค. 6,000  ง. 7,000  
ตอบ ค. 
แนวคิด   5% ของจ านวนหนึ่งมีค่า 300 

  เขียนสมการคือ   
5

100
x K  = 300 

    K   =  
100 𝑥 300

5
 

    K    = 6,000  
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แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 
แนวข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่อง 

Directions : Read the following passages and choose the best answer for each   question. 
(ค าสั่ง : อ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้ แล้วเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด) 

Passage 1 
African Elephant 

The African elephant is the largest land animal in the world. It measures 4 metres tall and 
weighs up to 6 tons. It is strictly a herbivore. It has two main enemies-the farmer and the 
poacher. Poaschers hunt the African elephants for their expensive tusks. The African 
elephants often encroachinto farmlands in search of food. Farmers kill the adult 
elephants when efforts to drive them awayfail. Baby elephants, on the other hand, and 
captured and sent to zoos and circuses. 

ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มันสูง 4 เมตร หนักถึง 6 ตัน และเป็น 
สัตว์กินพืชเป็นอาหารเพียงอย่างเดียว ช้างมีศัตรูหลัก ๆ อยู่ 2 อย่าง คือ ชาวสวนและนายพราน 
นายพรานล่าช้างแอฟริกาเพ่ือเอางาที่มีราคาแพง ช้างแอฟริกามันลุกล้าพ้ืนที่สวนเพื่อเข้าไปหา 
อาหาร ชาวสวนจึงฆ่าช้างโตเต็มวัย (Adult Elephant) เมื่อไม่สามารถขับไล่ช้าง แต่สาหรับลูกช้างก็จะถูก
จับและส่งตัวให้กับสวนสัตว์และคณะละครสัตว์ 
1. What about the African elephant is not mentioned in the paregraph? 

1. Its dislikes   2. Its physical characteristics 
3. Its food   4. None is correct 

ถาม เกี่ยวกับช้างแอฟริกาข้อไหนที่ไม่ได้กล่าวถึงในเรื่อง ? 
1. ความไม่ชอบของช้าง  2. ลักษณะทางร่างกายของช้าง 
3. อาหารของช้าง  4. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ 1. Its dislikes 
ตัวเลือกที่ไม่ได้พูดถึงคือ ความไม่ชอบของช้าง 
 
2. The word “poachers” refers to __________. 

1. farmers  2. hunters  3. caretakers  4. Villagers 
ถาม ค าว่า “นายพราน” อ้างอิงถึง __________.  
ตอบ 2. hunters 
poachers = hunters (นายพราน) 
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3. Which is correct according to the paragraph? 
1. The African elephant is found in Asia 
2. Many kinds of animals are already extinct 
3. The largest land animal weighs up to 6 tons 
4. The African elephant feeds on small animals 

ถาม ข้อไหนถูกต้องตามเนื้อเรื่อง ? 
1. ช้างแอฟริกาถูกพบในทวีปเอเชีย 
2. สัตว์หลายประเภทมากมายได้สูญพันธุ์เรียบร้อยแล้ว 
3. สัตว์บกท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดน้าหนักถึง 6 ตัน 
4. ช้างแอฟริกาเลี้ยงดูสัตว์เล็ก ๆ 
ตอบ 3. The largest land animal weighs up to 6 tons 
 
4. Farmers kill adult elephant because __________. 

1. they want their tusks 
2. they want to protect baby elephants 
3. the elephants invade their farmlands 
4. they want baby elephants to be sent to zoos and circuses 

ถาม ชาวสวนฆ่าช้างโตเต็มวัย เพราะ . 
ตอบ 3. the elephants invade their farmlands 
ช้างลุกล้าเข้าไปในพ้ืนที่สวนของพวกเขา 
 
5. According to the paragraph, the African elephant’s enemies refers to the ones 
who_________. 

1. hate it  2. feed it  3. drive it away  4. kill it 
ถาม ตามเนื้อเรื่อง, ศัตรูของช้างแอฟริกา หมายถึง คนที่ . 
1. เกลียดช้าง 2. ให้อาหารช้าง 3. ขับไล่ช้างออกไป 4. ฆ่าช้าง 
ตอบ 4. kill it 
 
6. The word “captured” is closest in meaning to __________. 

1. caught  2. protected   3. shown  4. Killed 
ถาม ค าว่า “จับ” มีความหมายใกล้เคียงกับ . 
ตอบ 1. caught 
capture = catch (V2 = caught) จับ 
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PASSAGE 2 
The idea of “law” exists in every culture. All societies have some kind of law to keep 
order and control the interactions of people with those around them. The laws of any 
culture tell people three things: what they can do (their rights), what they must do (their 
duties), and what they may do (illegal actions). In addition, there are usually specific types 
of punishment for those who break the law 
เนื้อเรื่องท่ี 1 
แนวคิดในเรื่อง “กฎ” มีปรากฏอยู่ในทุก ๆ วัฒนธรรม สังคมทั้งหลายจะต้องมีกฎบางอย่าง 
เพ่ือจัดระเบียบและควบคุมการมีปฏิกิริยาต่อกันของผู้คน กฎของแต่ละวัฒนธรรมจะบอกกับผู้คนอยู่3 สิ่ง 
คือ อะไรคือสิ่งที่พวกเขาสามารถทาได้ (สิทธิของพวกเขา), อะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องท า 
(หน้าที่ของพวกเขา), และอะไรคือสิ่งที่พวกเขาอาจจะไม่ท า (การกระทาที่ผิดกฎหมาย) นอกจากนั้น 
ตามปกติแล้วยังมีรูปแบบเฉพาะของการลงโทษสาหรับผู้ที่ละเมิดกฎอีกด้วย 
Based on the above text, check which statement is true or false. 
7. Every culture has the idea of law 

(1) true   (2) false 
ถาม ทุก ๆ วัฒนธรรมจะมีแนวคิดในเรื่องกฎ 
ตอบ 1 (ถูกต้อง) 
8. Only some societies have law to keep order and control their people. 

(1) true   (2) false 
ถาม บางสังคมเท่านั้นที่มีกฎเพื่อจัดระเบียบและควบคุมผู้คนของพวกเขา 
ตอบ 2 (ผิด) 
9. Law tell people about their rights, their duties and illegal actions. 

(1) true   (2) false 
ถาม กฎจะบอกผู้คนเก่ียวกับสิทธิของพวกเขา หน้าที่ของพวกเขา และการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
ตอบ 1 (ถูกต้อง) 
10. Legal actions are what people can do 

(1) true   (2) false 
ถาม การกระท าที่ถูกกฎหมายเป็นสิ่งที่ผู้คนสามารถท าได้ 
ตอบ 1 (ถูกต้อง) 
11. There is no punishment for people who break the law. 

(1) true   (2) false 
ถาม ไม่มีการลงโทษส าหรับผู้คนที่ละเมิดกฎ 
ตอบ 2 (ผิด) 
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Conversation 
การสนทนา 

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

1. Shall we have a rest   2. Let’s eat out tonight, okay 
3. How about you    4. Whose turn is tonight 

ตอบข้อ 2. Let’s eat out tonight, okay 
ค าอธิบาย บทสนทนาเริ่มด้วย แพท : “ฉันเหนื่อยเกินกว่าจะท ากับข้าว...? 

แพทเริ่มต้นพูดว่าเหนื่อยเกินกว่าจะท ากับข้าว ดังนั้นจึงน่าจะเอ่ยชวนไปทานอาหาร 
เย็นนอกบ้าน ข้อ 2. คืนนี้ไปทานข้าวนอกบ้านดีกว่าไหม ข้อนี้ถูกต้อง ส่วนข้ออื่น ๆ 
ไม่เข้ากับค าพูดของแพทก่อนหน้า 
 

13. เลือกค าตอบที่ดีที่สุด 
1. Where would you like to go  2. Do you think we really are 
3. Do we have enough time  4. Who would go with us 

ตอบข้อ 1. Where would you like to go 
ค าอธิบาย ลินดา : “ก็ดีเหมือนกัน....? 

แพท : “ไปที่ร้านอาหารจีนกันอีกดีกว่า ฉันชอบอาหารที่นั่น” 
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ดูจากค าตอบของแพทที่ชวนไปร้านอาหารจีน ลินดาจึงน่าจะถามว่าไปไหนดี 
ข้อ 1. “คุณอยากไปไหนล่ะ” จึงถูกต้อง ส่วนข้ออื่นๆ ไม่เข้ากับบทสนทนา 
 

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

ตอบข้อ 3. I’d rather go to the Thai restaurant instead 
ค าอธิบาย ลินดา : แต่เราเพ่ิงไปที่ร้านนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ......... 

แพท : ร้านอาหารไทยร้านนั้นนะเหรอ 
คุณหมายถึงร้านที่อยู่ตรงข้ามร้านอาหารจีนนะเหรอ ค าตอบที่แพทถามว่า 
ร้านอาหารไทยร้านนั้นนะหรือ แสดงว่า ลินดาต้องพูดว่าอยากไปร้านอาหารไทย 
ข้อ 3. จึงถูกต้อง 
 

15. เลือกค าตอบที่ดีที่สุด 
1. That’s right   2. Oh, come on 
3. Really    4. That’s a good idea 

ตอบข้อ 1. That’s right 
ค าอธิบาย ลินดา : ...... ฉันคิดว่าอาหารที่อยู่ตรงข้ามกับอาหารจีนค่อนข้างจะมันไปหน่อย จาก 

การที่แพทถามย้ าว่าใช่ร้านอาหารที่อยู่ตรงข้ามร้านอาหารจีนหรือเปล่า ลินดาจึงควร 
ตอบว่า “ใช่แล้ว” ข้อ 1. จึงถูกต้อง That’s right = “ถูกต้องแล้ว” 
 

16. เลือกค าตอบที่ดีที่สุด 
1. But I like its atmosphere   2. I prefer Thai food to Chinese 
3. And I don’t want to eat out   4. I enjoy all kinds of food 

ตอบข้อ 2. I prefer Thai food to Chinese 
ค าอธิบาย ลินดา : ..... นอกจากนั้น อาหารไทยที่นั่นก็อร่อยมาก จากข้อมูลข้างหลังที่พูดถึง 

อาหารไทยที่ร้านนั้นอร่อยมาก ลินดาจึงน่าจะพูดที่เกี่ยวกับอาหารไทย ดังนั้น ข้อ 2. 
จึงถูกต้อง ข้อ 2. “ฉันชอบอาหารไทยมากกว่าอาหารจีน” ส่วนข้ออ่ืน ๆ ไม่เก่ียวกับ 
อาหารไทย 
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17. เลือกค าตอบที่ดีที่สุด 
1. Are you hungry    2. How do you like the food 
3. Can you hurry up   4. How do you know 

ตอบข้อ 4. How do you know 
ค าอธิบาย แพท : .....? คุณเคยทานที่นั่นมาก่อนหรือ 

ลินดา : ใช่ เพ่ือนคนไทยพาฉันไปทานอาหารกลางวันที่นั่นเมื่อเดือนที่แล้ว 
แพท : งั้นไปที่นั่นกันเถอะ 
แพทถามตามว่าคุณเคยไปที่นั่นแล้วหรือ แพทจึงน่าจะถามว่า “รู้ได้ไง” ข้อ 4. จึง 
ถูกต้อง 
 

Conversation 2 : Andy bought a shirt from a department store. When he got home, 
he foung and ink spot on the collar, so he goes back to the store to return it. 
Salesperson : Good afternoon, Sir. ............... (18) ...............? 
Andy : Yes, I’d like to get a return for this shirt. 
Salesperson : ............... (19) ..............., sir, bacause it was on sale. 
Andy : Then can I talk to the manager? 
Salesperson : I’m sorry he’s not in right now. Er ............... (20) ..............., sir? 
Andy : Thereqs an ink spot on the collar. 
Salesperson : ............... (21) ............... . 
Andy : Can’t I get a refung? 
Salesperson : ............... (22) ..............., sir. We can only exchange it for you. 
Andy : All right, then. Thank you. 
 
บทสนทนา 2 : แอนดี้ซื้อเสื้อเชิร์ตจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง เมื่อเขากลับไปถึงบ้าน เขาพบรอย 

หมึกบนปกเสื้อ ดังนั้นเขาจึงกลับไปที่ร้านเพ่ือขอเปลี่ยนตัวใหม่ 
18. เลือกค าตอบที่ดีที่สุด 

1. Don’t you need help   2. Can I help you? 
3. Are you looking for someone  4. Would you return the shirt 

ตอบข้อ 2. Can I help you? 
ค าอธิบาย บทสนทนาเริ่มด้วย พนักงานขาย : “สวัสดีครับ .....?” 

แอนดี้ : “ใช่ ผมอยากได้เงินคืน (refund) สาหรับเสื้อเชิร์ตตัวนี้” 
เมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านพนักงานขายมักจะถามว่า “Can I help you?” หรือ “May I help 
You?” ซึ่งความหมายว่า “จะให้ช่วยอะไรไหมครับ/ค่ะ” และลูกค้ามักจะตอบว่า “ใช”่ 
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ตามด้วยความต้องการของลูกค้า ข้อ 2. จึงถูกต้อง 
 

19. เลือกค าตอบที่ดีที่สุด 
1. I hope you don’t mind   2. This style was sold out 
3. I think you’d better not   4. I’m afraid you can’t 

ตอบข้อ 4. I’m afraid you can’t 
ค าอธิบาย พนักงานขาย : ...... เพราะเสื้อตัวนี้ลดราคาอยู่ครับ 

แอนดี้ : งั้นขอพูดกับผู้จัดการหน่อยได้ไหม 
จากเหตุผลที่พนักงานขายบอกว่าเสื้อตัวนี้ ลดราคา และแอนดี้ขอพบผู้จัดการแสดงว่า 
พนักงานขายต้องบอกว่า ท าอะไรบางอย่างไม่ได้ ข้อ 4. จึงถูกต้อง “เกรงว่าคุณจะท า 
ไม่ได้ครับ” ค าว่า “I’m afraid” จะใช้เกริ่นก่อนที่จะบอกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผู้ฟัง 
อาจจะไม่พอใจหรือผิดหวัง 
 

20. เลือกค าตอบที่ดีที่สุด 
1. what’s the problem   2. What’s wrong with you 
3. do you have any reason  4. may I return your shirt 

ตอบข้อ 1. what’s the problem 
ค าอธิบาย พนักงานขาย : “ต้องขอโทษครับ ผู้จัดการไม่อยู่ครับ เอ้อ .......?” 

แอนดี้ : “มีรอยหมึกอยู่บนปกเสื้อตัวนี้” 
จากค าตอบของแอนดี้ที่ว่า “มีรอยหมึกท่ีปก” แสดงว่าพนักงานขายน่าจะถามว่ามี 
ปัญหาอะไร ข้อ 1. ถูกต้อง 
 

21. เลือกค าตอบที่ดีที่สุด 
1. It’s not our responsibility 
2. I’m sorry to see you 
3. You can’t put the blame on us 
4. In that case, we can get you a new one 

ตอบข้อ 4. In that case, we can get you a new one 
ค าอธิบาย พนักงานขาย : ……………………. 

แอนดี้ : ขอเงินคืนไม่ได้หรือ 
พนักงานขาย : ......... เราให้เปลี่ยนได้เท่านั้นครับ 
แอนดี้ : งั้นก็ตกลง ขอบคุณ 
จากค าพูดต่อมาท่ีพนักงานขายบอกกับแอนดี้ว่าเปลี่ยนได้เท่านั้น ในข้อนี้พนักงานขาย 



Brain Media  

ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

61 

จึงน่าจะเสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยการจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ ข้อ 4. จึงถูกต้อง 
 

22. เลือกค าตอบที่ดีที่สุด 
1. I don’t think that’s possible  2. I can’t make a decision now 
3. I’m only an employee here  4. I don’t want to argue with you 

ตอบข้อ 1. I don’t think that’s possible 
ค าอธิบาย จากบทสนทนาที่พนักงานขายเสนอที่จะเปลี่ยนได้ และแอนดี้ขอคืนเงิน ต่อมา 

พนักงานขายบอกว่า เปลี่ยนได้เท่านั้น พนักงานน่าจะพูดว่าคืนเงินไม่ได้ ข้อ 1. จึง 
ถูกต้อง 

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

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

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

something that would fit her ............... (25) ...............? 
Salesman  : Actually, if you have a receipt with you, you can exchange the blouse for 

anything you like in any department, say .......... you can get a shirt for 
yourself, ...............(26) ............... that its price is not more than the price of 
this blouse. 

Customer  : Oh great ............... (27) ............... . Thank you. 
บทสนทนา 6 : เป็นบทสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงานขาย ลูกค้าต้องการน าเสื้อมาคืนแต่ 
พนักงานขายบอกว่าคืนเงินให้ไม่ได้ แต่เปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืนแทน 
 
23. เลือกค าตอบที่ดีที่สุด 

1. Why don’t you want it   2. What do you want it for 
3. Was there a problem with it  4. Why do you see the problem 

ตอบข้อ 3. Was there a problem with it 
ค าอธิบาย พนักงานขาย : “สวัสดีครับท่าน จะให้ช่วยอะไรไหมครับ” 

ลูกค้า : “ใช่ ผมอยากคืนเสื้อที่ซื้อจากท่ีนี่ไปเมื่อวันก่อน” 
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พนักงาน : “....................ครับ” 
ลูกค้า : “ก็ไม่เชิงนักหรอก (not really) ผมจะซื้อเสื้อตัวนี้ให้กับลูกสาวผม แต่เธอมีอยู่ 

แล้ว ผลเลยอยากได้เงินคืน ( a refund)” 
ดูจากบทสนทนา พนักงานขายน่าจะถามว่า เสื้อที่ซ้ือไปเป็นอะไรจึงจะน ามาคืนและ 

จากค าตอบของลูกค้าว่า “ไม่เชิงนักหรอก” แล้วตามด้วยเหตุผลของการมาคืน ข้อ 3. “มี 
ปัญหาอะไรกับเสื้อตัวนี้หรือเปล่าครับ” ถูกต้อง 
 

24. เลือกค าตอบที่ดีที่สุด 
1. I think so    2. You are sure 
3. I won’t agree   4. I don’t think so 

ตอบข้อ 4. I don’t think so 
ค าอธิบาย พนักงานขาย : “ผมเกรงว่า (I’m afraid) เราไม่มีนโยบายคืนเงินครับท่าน ท่านจะลอง 

หาแบบอื่นหรือสีอื่นให้กับเธอไหมครับ” 
ลูกค้า  : เออ ...... ผมเกรงว่า ผมอาจจะไม่สามารถท่ีจะเลือกอะไรที่เหมาะกับเธอ 

ดูจากประโยคหลังที่บอกว่า อาจจะเลือกเสื้อได้ไม่ถูกใจลูกสาว ลูกค้าจึงน่าจะพูดว่า ไม่ 
อยากเลือกแบบอื่น เพราะกลัวจะไม่ถูกใจ ข้อ 4. “ I don’t think so” = คงจะไม่ล่ะ 

 
25. เลือกค าตอบที่ดีที่สุด 

1. What else 
2. What would I care 
3. What would you suggest me to de 
4. What a threat could I receive from this store 

ตอบข้อ 3. What would you suggest me to de 
ค าอธิบาย ลูกค้า : เออ คงจะไม่ล่ะ ผมเกรงว่า ผมอาจไม่สามารถท่ีจะเลือกอะไรที่เหมาะ 

กับเธอ........... 
พนักงานขาย : “จริง ๆ แล้ว ถ้าท่านมีใบเสร็จ (receipt) ท่านสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวนี้กับอะไร

ในแผนกไหนก็ได้ที่ท่านชอบ .....” 
จากบทสนทนาเมื่อลูกค้าบอกว่าไม่อยากเปลี่ยนอะไรให้กับลูกสาวแล้ว ลูกค้าน่าจะถามว่า 

แล้วจะแนะน าให้ท าอย่างไร และดูจากค าตอบของพนักงานขายก็ให้ค าแนะน าว่าให้ 
เปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืน ข้อ 3.คุณจะแนะน าให้ผมท าอย่างไร 
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26. เลือกค าตอบที่ดีที่สุด 
1. or please understand   2. but please make sure 
3. and you have to certify   4. and then I try to remember that 

ตอบข้อ 2. but please make sure 
ค าอธิบาย พนักงานขาย : “.......ท่านอาจจะเปลี่ยนเป็นเสื้อเชิร์ตของท่านเอง ....... ว่าราคา    นั้น 
ต้องไม่เกินราคาของเสื้อผ้าที่น ามาเปลี่ยน” 

ดูจากบทสนทนาพนักงานขายน่าจะเตือนว่าต้องแน่ใจว่า ราคาไม่เกินเสื้อตัวที่มาเปลี่ยน 
ข้อ 2. “แต่ต้องแน่ใจ (make sure)” ถูกต้อง 
 

27. เลือกค าตอบที่ดีที่สุด 
1. I’ll have a look    2. I may remember it 
3. I doubt if need to buy it  4. You may have to look at it 

ตอบข้อ 1. I’ll have a look 
ค าอธิบาย ลูกค้า : “เยี่ยมเลย ........ ขอบคุณ” 
จากบทสนทนา แสดงว่าลูกค้าพอใจกับค าแนะน าของพนักงานขาย ข้อ 1. “งั้นผมจะไปดู 
(have a look)” ถูกต้อง 

 
 

การใช้ Grammar 
แบบท่ี 1 แบบตัวเลือก 
Direction : Choose the best answer 
28. I had no sooner closed the door Ü.. somebody started knocking on it. 

a. that   b. so 
c. than   d. when 

Answer c. เราใช้ค าเชื่อม (Conjunction) “no sooner …. Than” ดังนั้นเมื่อมีค าว่า “no sooner 
…….” จึงต้องใช้ “than” ค าตอบจึงเป็นข้อ c. เท่านั้น 
 
29. “I don’t like science fiction.” 
“………….... do I.” 

a. Also   b. Either 
c. Both   d. Nor 

Answer c. การกล่าวปฏิเสธเมื่อจะต้องกล่าวซ้ าอีกในประโยคที่ผ่านมาแล้วว่าจะไม่เป็นหรือไม่ 
ท าเช่นนี้ เช่นนั้นอีก เราใช้โครงสร้างที่เป็น Nor, Neither + กริยาช่วย + ประธาน เช่น Nor do I. 
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หรือ Nor do I. หรือ Neither did he. ตัวเลือกจึงเป็นข้อ d. 
 
30. Either of the women ……….capable of looking after the baby. 

a. are     b. is 
c. they are    d. she is 

Answer b. การใช้ “Either” เมื่อใช้ร่วมกับค านาม (Noun) หรือค าสรรพนาม (Pronoun) ที่จะเป็น 
ประธาน (Subject) จะท าให้มีรูปเป็นเอกพจน์ (ศึกษาจาก Grammar เรื่อง Agreement of Subject and 
Verb) ท าให้ในข้อนี้จะต้องมีกริยาเป็นรูปเอกพจน์ จึงเลือกข้อ b. 
 
31. Hurry up ! …….. for you. 

a. We all wait   b. We all waited 
c. We’ve all waited   d. We’ re all waiting 

Answer d. การใช้ข้อความอุทานมักจะบอกให้รู้ว่า ข้อความที่จะตามมาจะเป็นการเน้นให้เห็น 
Tense ที่จะได้ใช้เป็น Present Continuous Tense เป็นส่วนใหญ่ (ศึกษาจาก Tense เรื่อง Present 
Continuous Tense) ค าตอบจึงเป็นข้อ d. 
 
32. She’s a very selfish woman, but somehow you can’t help …………her. 

a. liking    b. like 
c. to like    d. that likes 

Answer a. เราใช้กริยา “can’t help” เพ่ือเป็นส านวนที่แปลว่า “อดไม่ได้ที่จะ” ซึ่งท าให้ต้องเป็นกริยาที่
จะมีกรรมมารับ (transitive Verb) ตามมา จึงต้องใช้ค านามหรือ V.ing ท าให้ตัวเลือกจึงเป็นข้อ a. 
 
แบบท่ี 2 เลือกข้อผิด 
Direction : Choose the one that is not correct in English. 
33. In such a selfish society as ours, a couple needs to study each other before 
committing. 
         a.          b.    c. 
Themselves to marriage. 
d. 
Answer b. เราทราบว่าประธานในประโยคนี้คือ “a couple” ซึ่งหมายถึง “คู”่ จะให้ความหมายที่เป็น
พหูพจน์ จึงท าให้กริยาที่ตามมาจะเป็นรูปพหูพจน์ไปด้วย “needs” จะต้องไม่เติม “s” นั่นคือข้อ “b” แก้
เป็น “need” 
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34. John, had studied his lecture notes thoroughly, was well prepared for the Physics 
exam. 

a.            b.   c.   d. 
Answer a. ในประโยคนี้จะมีกริยาแท้ (K2) และ K1 (Subject) เพียงอย่างละค า เราจะทราบว่า 
กริยาแท้เมื่อตามหลังประธานจะไม่มีเครื่องหมาย Comma คั่นโดยตรง เราจึงใช้เป็นส่วนขยาย 
ซึ่งในท่ีนี้จะเป็น Participial phrase คือ “Having studied” ท าให้ข้อ a. ต้องแก้เป็นดังที่กล่าวไว้ 
แล้ว 
 
35. She was thirsty, so, she refused to drink any soft drink. 

a.  b.      c.        d. 
Answer b. ในประโยคนี้จะแสดงความขัดแย้งของ 2 main clause ทั้ง main clause หน้า และ 
main clause หลัง เราจึงควรใช้ “but” แทนค าว่า “so” ในข้อ b. 
 
36. American architecture is at is best when it concerns with buildings which have a 
practical purpose. 
 d.    a.    b.          c.                 
Answer b.เราทราบใน clause หลังว่าน่าจะใช้เป็น Passive Voice เพราประธาน “it” จะต้องเป็น
ผู้กระท า จึงต้องแก้ไขในข้อ b. เป็น “is concerned with” 
 
37. The ones who have read the book know the answer, but another don’t. 
     a              b.                                 c.                                d. 
Answer d. เราใช้ “the ones” กับ “the others” เพ่ือบอกว่าอย่างหนึ่งหรือคนพวกหนึ่งเป็นอย่างไรแต่
อีกจ านวนหนึ่งซึ่งควรจะชี้เฉพาะในกลุ่มที่เรากล่าวมาแล้วในส่วนแรก “the ones” จึงท าให้ในส่วนหลัง
จะต้องเป็น “the others” เพ่ือชี้เฉพาะในเรื่องนั้นและเป็นรูปพหูพจน์อีกด้วย จึงเลือกข้อd. โดยแท้เป็น 
“the others” 
 
แบบท่ี 3 แบบถอดความหรือความเข้าใจประโยค 
Direction : Choose the best paragraph of the given statement. 
38. The news of her return caused us no little surprised. 

a. We are not surprised when she returned. 
b. We knew she had returned but were still surprised. 
c. Her return did surprise us a little. 
d. We were did surprised when we heard she had returned. 
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Answer d. เราทราบว่า “little” จะให้ความหมายเป็นปฏิเสธ (Negative meaning) และ 
ขณะเดียวกันในประโยคนี้ก็มีคาว่า “no” อยู่แล้ว จึงท าให้เกิดความหมายของปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ 
จึงได้ออกมาเป็นบอกเล่า (Positive statement) เราจึงรู้ว่าจะไม่เลือกข้อ a. เพราะเป็นปฏิเสธ เรา 
ทราบว่า “little” จะต้องตรงข้ามกับความหมายที่แปลว่า “มาก” เพราะ “little” แปลว่า 
“น้อยมาก ๆ” ดังนั้น “no little” จึงได้ความหมายว่า “มากๆ” ที่ค าว่า “greatly” ในข้อ d. นั่นเอง 
 
39. Some foreigners find Thai food too hot to eat. 

a. Some foreigners love to eat Thai food when it is very hot. 
b. Some foreigners look for a good place to eat hot Thai food. 
c. Some foreigners cannot eat Thai food because it is very hot. 
d. Some foreigners cannot eat Thai food when it is served hot. 

Answer c. ความหมายของ “too …. to” หมายถึง “มากเกินไปที่จะ” ซึ่งให้ความหมายเป็น 
ปฏิเสธจะเห็นข้อ a. และข้อ b. เป็นบอกเล่าจึงไม่เลือก ส่วนข้อ d. จะมีค าท่ีเกินความหมายของ 
โจทย์ที่ค าว่า “served” จึงไม่ควรเลือก ดังนั้น ข้อที่ถูกจึงเป็นข้อ c. 
 
40. I can’t believe how polluted the air is ! 

a. I don’t know how the air is polluted. 
b. I don’t believe that polluted air exists here. 
c. I can’t believe that polluted air exists here. 
d. I’ m very surprised that the air is so polluted. 

Answer d. ความหมายในข้อ a. คือ “ฉันไม่รู้.....” จะไม่ตรงกับโจทย์ที่พูดว่า “ฉันไม่เชื่อ...”จึงไม่ 
เลือกข้อ a. และความหมายของ can’t จะไม่เหมือนกับ don’t ในข้อ b. ส่วนข้อ c. จะมีค าที่ให้ 
ความหมายเกินมาคือ “exists here” จึงผิด ตัวเลือกจึงเป็นข้อ d เพราะ “can’t belive จะเหมือนกับ 
very surprised” 
 
41. John is very considerate and also very down-to-earth. 
This means that John ……. 

a. is practical and sensible.  b. is a very devoted farmer. 
c. never has good ideas.   d. is rough and dirty. 

Answer a.เราอาจจะทบทวนความหมายของค าว่า “down-to-earth” คือ “ลงมาสู่พื้นดิน หรือ 
หมายถึงเป็นคนที่ใจเย็น ใจอ่อน” จึงท าให้ความหมายจะไปในทางท่ีดี ซึ่งตัวเลือก c และ d ต้อง 
ตัดทิ้งไป เพราะความหมายเป็นลบ ส่วนข้อ b ก็ให้ความหมายดี แต่ไม่ตรงกับโจทย์ เพราะค าว่า 
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devote จะหมายถึง อุทิศ จึงเลือกข้อ a. ซึ่งหมายถึงคนที่เป็นคนเข้าใจคนอ่ืนที่มีความเห็นอกเห็นใจและ
เป็นผู้มีอารมณ์อ่อนไหว ชอบช่วยเหลือคนอ่ืนนั่นเอง (ส าหรับค าว่า considerate จะหมายถึงเห็นอกเห็นใจ
หรือนึกถึงคนอ่ืน) 
 
42. It looks as if his job could be quite dangerous. 

a. His job was very dangerous. 
b. His job might be fairly dangerous. 
c. His job seems to have been quite dangerous. 
d. His job can look rather dangerous. 

Answer b. ความหมายของ “as if” คือ “ราวกับว่า” ย่อมหมายถึงการไม่เป็นจริง (unreal) ดังนั้นข้อมูล
ที่ได้จะตรงข้ามกัน ซึ่งในที่นี้จะเห็นว่า “งานของนั้นยังจะไม่ถึงอันตรายนัก” คือ ความหมายต้องตรงกันข้าม
กับโจทย์ ซึ่งตัวเลือกที่เข้าลักษณะนี้จะเป็นเพียงข้อ b. เท่านั้น เพราะ “might หมายถึง อาจจะ” จึงแปลว่า 
“ยังไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้” ดังที่โจทย์เป็นอยู่ จึงเลือกข้อ b. 
 
แบบท่ี 4 แบบเติมค าศัพท์ 
Direction : Complete the following passage with the given words. 
Passage 1 
Blood has been called “the river of life” It could also be called “the living river” About 
43. blood in the human body is made of 44. cells that take food and oxygen to the 
tissues of the body and 45. Waste products. The other half is a yellowish liquid called 
plasma. Substances in the blood also fight germs that 46. the body and cause disease.  

The heart pumps blood through the body. Blood flows from the heart to the lung, 
where it 47. a waste products, the gas carbon dioxide, that it 48. from the body. This gas 
is greeted out and, 49,. The blood picks up fresh oxygen. Blood then returns to the heart, 
which pumps it through the arteries to 50., Along the way, the blood delivers oxygen to 
all the cells of the body and collects combos dioxide from the cells. The blood returns 
of the heart 51. The veins. The 
whole 52. is repeated. 
 
43.  a. half of the total amount of  b. half of the total number of 

c. the half total amount of  d. the half total number of 
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Answer a. ค าว่า “ครึ่งหนึ่ง” (half) เรามักจะไม่ใช้ article “the” และค านามที่นับไม่ได้จะต้องใช้ 
“amount of” ไม่ใช่ “number of” ที่ใช้กับค านามที่นับได้ ท าให้ตัวเลือกจะเป็นข้อ a. ซึ่งเราจะแปลว่า 
“ประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณเลือดท้ังหมดในร่างกายของคน....” 
 
44.  a.alive    b. living 

c. lively    d. live 
Answer b. เราใช้ Non-Finite Verb ประเภท Participle คือใช้เป็น adjective เพ่ือขยายค านามในที่นี้ 
“cells” จะมีค ามาขยาย จึงใช้รูปของ Participle เพ่ือบอกว่าหน้าที่ของ cells จะเป็นลักษณะที่มีชีวิตคือ
ไม่ใช่ cells ที่ถูกท าให้ตายไปแล้ว ท าให้ Participle ที่ใช้ขยาย cells จึงต้องเป็น Present Participle หรือ 
รูป V.ing นั่นเอง ตัวเลือกจึงเป็นข้อ b. 
 
45.  a.carry through   b. carry out 

c. carry off    d. carry on 
Answer c. การใช้กริยาที่เป็นส านวนในที่นี้จะต้องใช้กริยาที่แปลว่า “น าออกมา, ฆ่า” ในข้อ c. จึง 
ได้ให้ความหมายที่ถูกต้อง เพราะค าอ่ืน เช่น carry out หมายถึง ด าเนินการหรือส าเร็จ และ carry 
on หมายถึง ด าเนินต่อไปก็จะไม่ได้ความหมายตรงกับข้อความท่ีจะเติม ส่วน carry through จะ 
ไม่มีความหมายโดยตรงกับโจทย์ที่ให้มา จึงต้องเลือกข้อ c. 
 
46.  a.invade    b. attack 

c. assault    d. interfere 
Answer a. ความหมายของค าท่ีนามาใช้ในส่วนนี้จะต้องแปลว่า “บุกรุก” เพราะในข้อความมีค า 
ว่า “ต่อสู้” (fight) จึงเลือกข้อ a. ส่วนค าว่า “attack” หมายถึง โจมตี ค าว่า “assault” หมายถึง โจม ตี,
ข่มขืน, ท าลาย และค าว่า “interfere” หมายถึง เกี่ยวข้องหรือยุ่งเก่ียว 
 
47.  a.gives in    b. gives out 

c. gives away    d. gives up 
Answer d. ความหมายที่ได้ในข้อความนี้จะต้องใช้คาศัพท์ที่แปลว่า “ทิ้งไปหรือยุติหรือเลิก” ดัง 
ในข้อ d. เพราะว่าหัวใจจะมีหน้าที่น าเลือดที่ดีผลักดันไปสู่การให้ร่างกายได้ใช้เลือดไปเลี้ยงส่วน 
ต่าง ๆ ต่อไป แต่เลือดที่ไม่ดีก็จะถูกน าไปทิ้งหรือฟอกใหม่อีกครั้ง ซึ่งค าตอบจะตรงกับข้อ d. 
ส่วนค าว่า “give in” หมายถึง ยอมแพ้ ค าว่า “give out” หมายถึง ปล่อย หรือแจกจ่าย และค าว่า “give 
away” หมายถึง ยกให้หรือเสียสละ 
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48.  a.collected    b. is collected 
c. has collected   d. has been collected 

Answer c. การใช้โครงสร้างในประโยคนี้จะต้องเป็น Present Perfect Tense ที่เป็น Active Voice 
เพราะเป็นกระบวนการของร่างกายที่ด าเนินเรื่อยมาโดยตลอด โดยที่มีร่างกายโดยตลอด โดยที่มีร่างกาย 
เป็นผู้กระท าหรือด าเนินการให้อวัยวะต่าง ๆ ท างานเรื่อยมา จึงทาให้ต้องใช้ Tense 
ดังกล่าวนี้ ตัวเลือกที่ได้จึงต้องเป็นข้อ c. เท่านั้น 
 
49.  a.exchange    b. changes 

c. in exchange   d. changed 
Answer c. ความหมายที่ได้ในข้อมูลนี้น่าจะหมายถึง “ในลักษณะเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน” เป็น 
การใช้โครงสร้างในรูปของวลีในประโยคนี้ จะท าให้ได้ข้อความท่ีชัดเจนกว่าการใช้ค าเพียงค า 
เดียว ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดจึงต้องท าให้เลือกข้อ c. นั่นเอง 
 
50.  a. the whole body   b. the whole bodies 

c. whole body   d. whole bodies 
Answer a. ความหมายที่ได้ในประโยคนี้จะบ่งบอกถึงการใช้รูปค าและความหมายที่ชี้ 
เฉพาะเจาะจงว่า “ร่างกายทั้งหมดนี้เท่านั้น” และหมายถึงร่างกายของคนเราเพียงคนเดียว 
ตัวเลือกที่ดีที่สุดจึงเป็นข้อ a. เท่านั้น 
 
51.  a.by     b. through 

c. by way    d. by means 
Answer b. ความหมายที่เกิดขึ้นในข้อนี้จะหมายถึงการที่ร่างกายน าเลือดไปสู่หัวใจ โดยผ่านเม็ด 
โลหิตด า เพื่อเป็นการสร้างกลไกและการท างานของโลหิตที่เกิดจากอวัยวะดังกล่าว ท าให้ต้องใช้ 
ค าเชื่อมหรือ Preposition ที่เป็นความหมายให้เกิดการเคลื่อนที่ในลักษณะที่ผ่านมาหรือผ่านไปจึง 
ต้องใช้ข้อ b. 
 
52.  a.processing    b. proceed 

c. process    d. proceeding 
Answer c. ความหมายในข้อนี้ต้องใช้ค านามท่ีเป็นประธานคือข้อ c. เท่านั้นที่จะแปลว่า 
“กระบวนการ” จึงจะได้ความหมายที่ถูกต้อง ส่วนข้อ a. แปลว่า “กระบวนการ” จึงจะได้ 
ความหมายที่ถูกต้อง ส่วนข้อ a. แปลว่า “ขบวนแห่” ข้อ b. เป็นค ากริยา หมายถึง ด าเนินการหรือ 
ค านามท่ีแปลว่า การด าเนินการ และข้อ d. จะใช้รูปแบบที่คล้ายกับข้อ b. ซึ่งให้ความหมาย 
เหมือนข้อ b. ในแบบเดียวกันจึงเลือกข้อ c. 
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Test on Subject-Verb Agreement 
53. Here _________ the house I want to see. 

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

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

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

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

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

Keys of Subject - Verb Agreement 
53. ตอบ 3 
 
 
 
 
ตอบ เอกพจน์ คือ is 
 
 
 
 
 

 

ขึ้นต้น Here + กริยาผันตาม นาม 

หรือ There + กริยาผันตาม นาม 
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54. ตอบ 3 
 
 
 
 

ตอบกริยาพหูพจน์ = are   many flyovers (นามพหูพจน์) 
 

55. ตอบ 3 ค านามที่เป็นส่วนขยาย (ตกหลัง) v. to be จะต้องมีพจน์สอดคล้องกับ v. to be ด้วย 
นั่นคือ ถ้า v. to be เป็นกริยาพหูพจน์ ค านามต้องเป็นพหูพจน์ ถ้า v. to be เป็นกริยา 
เอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย “- y” และหน้า “-y” เป็นพยัญชนะเมื่อเปลี่ยนรูปเป็นค านาม 
พหูพจน์ต้องเปลี่ยน “y i” ก่อนแล้วจึงเติม “-es” ท้ายค า 
เช่น baby babies, fly flies, story stories 
 
56. ตอบ 4 การใช้ค ากริยาให้สอดคล้องกับประธานนั้น เมื่อประธานเป็นเอกพจน์จะใช้กริยา 
เอกพจน์ และใช้กริยาเอกพจน์ และถ้าประธานเป็นพหูพจน์ก็จะใช้กริยาพหูพจน์ ดังนี้ 
ประธาน (S) กริยา (ปัจจุบันกาล) 

He, she, it, n. เอกพจน์ (ไม่เติม s) และ n. นับ
ไม่ได้ 
You, we, they และ n. พหูพจน์ (เติม s) 
I 
 

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

 
57. ตอบ 2 หากระหว่างประธานตัวแรกและประธานตัวที่สองมีค าต่อไปนี้คั่นอยู่กริยาและสรรพ 
นามจะต้องผันตามประธานตัวแรก 

not, and not, but not, with, 
s.1 +   like, together with, as well as,         +s.2 + v./ pron. ผันตาม s.1 

including, no less than, 
in addition to 
 

 
 
 
 

 

There + กริยาผันตาม + นาม 
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Test on Tense 
58. It _________ now. Don’t go out. 

1) is raining     2) has been raining 
3) is going     4) rained 
 

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

60. I _________ 300 bath, but I _________ spend it all yesterday. 
1) was ; do     2) do ; do 
3) had ; didn’t    4) have ; do 

 
61. _________ you _________ your own car to Ham-Hin next Wednesday. 

1) Have ; been driving   2) Would ; be driving 
3) Will ; drive    4) Do ; drive 
 

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

 
Keys of Tense 

58. ตอบ 1 Present Continuous Tense (S + is, am, are + V. ing) 
แสดงเหตุการณ์ที่ก าลังกระท าอยู่ในขณะที่พูด หรือจากค าบอกเวลา now นั่นเอง 
 
59. ตอบ 4 Past Simple (S + v.2) เพ่ือบอกเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต จากค าบอกเวลา 
Yesterday (เมื่อวาน) ใช้ v.2 คู ่v.2= v.2 = didn’t ; wrote 
 
60. ตอบ 3 Past Simple ใช้เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต มีรูปประโยค ดังนี้ 
 
 

หมายเหตุ : adv. ที่มักจะอยู่ในประโยค Past Simple ก็อย่างเช่น 
(week,month, year ) 

s. + v.2 
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: บางครั้งอาจจะมีอนุประโยคบอกเวลาก ากับอยู่ 
61. ตอบ 3 Future Simple ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมักมีค าต่อไปนี้ในประโยค 
เช่น later, tomorrow, next 

will 
s. +  shall + v.1       + v.1 (ไม่ผัน) 

be going to 
 
62. ตอบ 4 Present Perfect Continuous ใช้ย้ าว่าเหตุการณ์หนึ่งแม้จะเกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดไป
แล้วแต่เหตุการณ์นั้นได้เกิดต่อกันตลอดเวลามีรูปประโยคดังนี้ 
 

s. + have / has + been + v. ing 
 

Test on Auxiliary 
63. My parents _________ come home at 6:00 p.m. 

1) is able to    2) ought 
3) may    4) has 

 
64. A : Why do you seem happy? 
     B : Because I _________ study here anymore. 

1) don’t to have   2) not have to 
3) have not to   4) don’t have to 
 

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

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

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

Ought to + v.1 (ไม่ผัน)              ควรจะ 
63. ตอบ 3 Has / have to + v.1 (ไม่ผัน)    ต้อง 

Is / am / are able to + v.1 (ไม่ผัน)   สามารถ 
May + v.1 (ไม่ผัน)     อาจจะ 

 
64. ตอบ 4 การท ากริยาช่วย have to เป็นประโยคปฏิเสธจะต้องใช้ v. to do เข้ามาช่วยเสมอ 
และ have จะต้องอยู่ในรูปของ v.1 

do not have to 
does not have to  ปัจจุบัน 
did not have to – อดีต 
 

65. ตอบ 3 เมื่อใช้ v. to do มาช่วยในประโยคคาถามคือ does แล้วต้องตามด้วยกริยาช่องที่ 1 
เสมอก็คือ belong นั่นคือ does + v.1 
 

66. ตอบ 1 กริยาช่วย can และ be able เมื่อท าเป็นประโยคค าถามจะยก can ไว้หน้าประโยคเป็น 
can I help you? สังเกต can ต้องไม่มี to ตาม can + v.1 แต่โจทย์มี to ค าอยู่ 
ฉะนั้นต้องใช้ be able to แล้วผัน be เป็น am สอดคล้องประธาน I เป็น Am I able to 
help you ? 
 

67. ตอบ 2 กริยาช่วย may หรือ might ใช้แสดงถึงความเป็นไปได้ เช่น He may come 
(เขาอาจจะมา) เหมือนข้อนี้ว่า จอห์นอาจจะมาแต่ผมไม่แน่ใจแสดงความไม่แน่นอนใช้ 
may หรือ might 
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Test on If – Clause 
68. If I had a hat, I _________ lend it to you. 

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

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

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

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

72. Unless you _________ this contract, the company _________ you. 
1) sign ; would hired  2) signed ; would have hired 
3) sign ; will not hire  4) would signed ; hired 
 

Keys of If – Clause 
68. ตอบ 4 สรุปการใช้ v. ในประโยคเงื่อนไข (If-Clause) 
ประโยคหลัก ประโยคหลัก 

เป็นไปได้ในปัจจุบัน s. v.1 (ผันตาม s.) If s . + v.1 (ผันตาม s.) 
เป็นไปได้ในอนาคต s.+ will/be going to + v.1 (ไม่ผัน) If s . + v.1 (ผันตาม s.) 
เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน            v. ช่วย เช่น 

           could 
s. +      s. + would     + v.1 (ไม่
ผัน) 
            should 
            might 
 

If s . + v.2 were 
* ถ้า v.2 เป็น v. to be ให้ใช้ 
Were กับ ประธานทุกตัว 
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เป็นไปไม่ได้ในอดีต           v. ช่วย เช่น 
           could 
s. +      would         + have + v.3 
           should 
           might 

 
 
If s . + had + v.3 
 

* ไม่ว่า if จะอยู่หน้าหรือกลางประโยค ประโยคหลังที่ติดอยู่ if จะเป็นประโยคย่อยเสมอ 
 

69. ตอบ 4 ดูการใช้ If 4 สูตร ในข้อ 1 
3 IfS. + v.2,   S would v.1 
 
 
Were to   would postpone 

หมายเหตุ ได้อธิบายแล้วอย่าลืมกลุ่มสมมุติ ใช้ were ตลอด 
70. ตอบ 2 
71. ตอบ 4 
72. ตอบ 3 ค าอธิบายเพิ่มเติม : unless = if ……. not 

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

Test on Subjunctive 
73. The parents wished their children _________ at home. 

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

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

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



Brain Media  

ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

77 

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

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

 
Keys of Subjunctive 
73. ตอบ 4 สรุปการใช้ v. ในประโยคที่มี wish (ปรารถนา) 

เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน : s. + wish + (that) + s. + v.2 หรือ were 
เป็นไปไม่ได้ในอดีต : s. + wish (ed) + (that) + s. had + v.3 
เป็นไปไม่ได้ในอนาคต : s. + wish + (that) + s. + would + v.1 (ไม่ผัน) 
 

74. ตอบ 2 การใช้วลีต่อไปนี้ ประโยคย่อยจะเป็น S + v.2 
If only    ....(ถ้า) 
It’s time     ...... 
It’s about time ....       (ถ้าเวลาแล้วที่)                       
It’s high time ......                          s. + v.2 
He’d rather    (เขาอยากจะ) 

I think it would be a good idea if ….       (คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้า...) 
 
75. ตอบ 2 กลุ่มค ายกเว้น ตอบกริยาในรูป infinitive ไม่มี to ในที่นี้ก็คือ กริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน เช่น 

It is   necessary        that s. + v.1 ไม่ผัน* 
was  important 

essential 
It was necessary that ตอบ attend 
 

76. ตอบ 2 การใช้ as if หรือ as though ดังนี้ 
1. S v.1 as if S + v.2* 
2. S v.2 as if S + had v.3 
ตรงกับสูตร 1   ตอบ v.2 แต่ต้องเป็น were 
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77. ตอบ 1 God / Long + กริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน* 
 

ตอบ save 
 

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

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

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

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

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

82. The _________ is on the third floor of that _________ building. 
1) book-store : sevenstory   2) storebook : storyseven 
3) book-store : story-seven  4) storebook : seven-story 
 

Keys of Adjective 
78. ตอบ 4 ข้อเลือก true (ถูกต้อง) เป็นคุณศัพท์ที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองไม่ต้องเปรียบเทียบ 
ไม่ต้องเปรียบเทียบ ไม่ต้องใส่ –er -est หรือ more most อีก ยังมีอีกหลายตัว เช่น 

Perfect (สมบูรณ์แบบ)   true (ถูกต้อง) 
Mortal (ตาย)     square (สี่เหลี่ยม) 
Immortal (อมตะ)    circular (วงกลม) 
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79. ตอบ 4 กริยาในรูปของ v.ing ท าหน้าที่เป็นค าคุณศัพท์บอกถึงลักษณะของนามตามความคิด 
ของคนใดคนหนึ่ง เช่น annoying (น่าร าคาญ), boring (น่าเบื่อ), exciting (น่า 
สนุกสนาน) frightening (น่ากลัว) ซึ่งตามหลัง Linking Verb ต้องตอบ adj. 

 
S + VLK + adj 

ไม่ใส่ –ly เป็นคุณทรัพย์ = frightening 
 
ได้แก่ look, feel, seem, appear, remain, smell, taste 
 
80. ตอบ 1 คุณศัพท์ตามหลังค าต่อไปนี้ 

someone, something, anyone, anything 
no one, nothing, everyone, everything      + adj. 
เช่น something wrong, someone special, nothing wonderful 
 

81. ตอบ 4 than ใช้ขั้นกว่าจาก late เป็น later 
   คุณศัพท์ขั้นกว่า + than 
 
           Lather    than 

* หน้า than ใช้ขั้นกว่าเสมอ ออกทุกเทอม 
82. ตอบ 4 นามประสมไม่ต้องมี - - คั่นตรงกลาง bookstore = ร้านขายหนังสือและตึกสูง 7 ชั้น 
ตัวเลขคั่นเป็นเอกพจน์และมี – คั่น เช่น seven – story building (ตึก 7 ชั้น), a five – 
minute walk (การเดิน 5 นาท)ี twelve - page report (รายงาน 12 หน้า) 
 

Test on Adverb 
83. Could you speak _________, please? 

1) a little more slowly  2) slowly more a little 
3) more a little slowly  4) slowly little more 
 

84. Bob spoke so _________ that everyone fell asleep. 
1) boring     2) boringly 
3) bored     4) much bored 
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85. The snake is moving _________. 
1) now on the floor slow   2) slow on the floor now 
3) slowly on the floor now  4) now slow on the floor 
 

86. A : How does Jack speak Thai? 
     B : _________. 

1) rather     2) almost 
3) extremely     4) fluently 
 

87. John is always criticized by his boos for his coming _________. 
1) late     2) lately 
3) lateness     4) 1+2 are correct 
 

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

1) lately     2) soon 
3) now     4) sometimes 
 

89. Which is correct? 
1) Sunee and I will go tomorrow canoeing. 
2) Sunee and I will tomorrow go canoeing. 
3) Sunee and tomorrow I will go canoeing. 
4) tomorrow Sunee and I will go canoeing. 
 
 

Keys of Adverb 
83. ตอบ 1 เติม “more” ข้างหน้าค ากริยาวิเศษณ์ (adv.) ที่ลงท้ายด้วย “-ly” ส าหรับการ     
เปรียบเทียบขั้นกว่า เช่น slowly more slowly สามารถเติมค าต่อไปนี้หน้าการเปรียบเทียบ 
กริยาวิเศษณ์ในขั้นกว่าได้ ได้แก่ a little, a bit, much, a lot, far, even 
 
84. ตอบ 2 ค ากริยาวิเศษณ์ (adv.) คือ ค าที่ท าหน้าที่ขยายค ากริยา ค าคุณศัพท์ และค ากริยาวิเศษณ์ด้วย
กันเอง โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากการเติม “-ly” ท้ายค าคุณศัพท์ 
เช่น 
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boringly, extremely, really, thoughtfully, 
  v.          adv.          adv. 

*Bob spoke so boringly that everyone fell asleep. 
 

85. ตอบ 3 S+ กริยา   adv. ท่าทาง   adv. สถานที่   adv. เวลา 
 

      moving               slowly                  on the floor               now 
(อย่างช้า ๆ)                 (บนพื้น)                  (ในขณะนี้) 
 

86. ตอบ 4 หน้าที่ของค าวิเศษณ์ (adverb) จะขยายกริยาประโยคค าถามที่ขึ้นต้น How 
ตอบ adv. ขยายกริยา speak ก็คือ fluently เป็น adv. สว่นข้อ 1,2,3 เป็น adv. ที่ 
ใช้ขยาย adj. และ adv. 
 
87. ตอบ 1 ค ากริยาวิเศษณ์ (adv.) ต่อไปนี้มีรูปเหมือนค าคุณศัพท์ (adj.) 

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

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

 
always (เสมอ)   hardly (เกือบจะไม่)  usually (โดยปกต)ิ 
often (บ่อย)   seldom (นาน ๆ ครั้ง)  normally (อย่างปกติ) 
frequently (เสมอ ๆ)  rarely (นาน ๆ ครั้ง)  never (ไม่เคย) 
sometimes (บางครั้ง)  scarcely (แทบจะไม่)  now and then (บางครั้งบางคราว) 

 
89. ตอบ 4 adv. ที่บอกเวลาที่กริยาเกิดขึ้น (Adverb of Time) ต าแหน่งจะอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้ 
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Test on Article 
90. Don’t put your books on _________ ground. It is dirty. 

1) a     2) the 
3) blank    4) an 
 

91. Two places that I want to visit are _________ Tower of London and _________ Great 
Wall of China. 

1) the ; the    2) blank ; blank 
3) a ; a    4) a ; the 
 

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

1) a, a     2) the, a 
3) blank, blank   4) the, the 
 

93. Generally speaking, ________ more expensive the stereo, ________ better it is. 
1) a, a     2) the, the 
3) the, blank    4) blank, blank 
 

94. _________ atmosphere in _________ courtroom was tense. 
1) An, a    2) The, a 
3) The, the    4) An, the 

 
Keys of Article 
90. ตอบ 2 ใช้ “the” กับกลุ่มค านามต่อไปนี้ 

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

91. ตอบ 1 ใช้ “the” กับชื่ออาคารสถานที่ที่มี of อยู่ในชื่อ 
- the Bank of England   - the House of Parliament 
- the Tower of London   - the Great Wall of China 
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92. ตอบ 3 ไม่ใช้ article หน้ามื้ออาหาร และชื่อสนามบิน 
93. ตอบ 2 ใช้ the น าหน้าคุณศัพท์ขั้นกว่าที่ขนาน 2 ตอน The more …., the better 
94. ตอบ 3 ใช้ the แสดงการชี้เฉพาะเจาะจงถึงเหตุการณ์ว่าบรรยากาศในศาลตึงเครียดใช้ the ท าสอง
ช่อง 
 

VOCABUARY 
Choose the synonyms of the underlined words. 
95. Work will commence within the next few days. 

(1) end  (2) stop  (3) finish  (4) start 
ถาม งานจะ เริ่มต้น ภายใน 2-3 วันข้างหน้า 
ตอบ 4 (เริ่มต้น) 1. สิ้นสุด 2. หยุด 3. เสร็จสิ้น 
 

96. The original copy was full of mistakes. 
(1) choices  (2) surprises  (3) correction  (4) errors 
ถาม ส าเนาต้นฉบับเต็มไปด้วย ข้อผิดพลาด 
ตอบ 4 (ข้อผิดพลาด) 1. ตัวเลือก 2. ความประหลาดใจ 3. ความถูกต้อง 
 

97. To scan is to look briefly. 
(1) slowly  (2) carefully  (3) shortly  (4) long 
ถาม การอ่านคร่าว ๆ คือ การดู อย่างรวบรัด 
ตอบ 3 (อย่างรวบรัด) 1. อย่างช้า ๆ 2. อย่างระมัดระวัง 4. ยาว,นาน 
 

98. The rain brought a cold wind. 
(1) warm  (2) hot  (3) boiling  (4) cool 
ถาม ฝนตกได้น าเอา ลมหนาวมาด้วย 
ตอบ 4 (เย็น) 1. อบอุ่น 2. รอ้น 3. เดือด 

 
99. I think it is made of real leather. 

(1) true  (2) false  (3) genuine  (4) fake 
ถาม ฉันคิดว่ามันท ามาจากหนัง แท้ 
ตอบ 3 (แท้) 1. ถูกต้อง 2. ผดิ 4. ปลอม 
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100. What will be the main topic? 

(1) novel  (2) attraction  (3) tradition  (4) subject 
ถาม หัวใจหลักจะเป็นเรื่องอะไร 
ตอบ 4 (หัวข้อ,เรื่อง) 1. นวนิยาย 2. การดึงดูดความสนใจ 3. ธรรมเนียม__ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


