
 

 
 

วิชาความรู้ด้านกฎหมาย 

O  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน  O  พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมือง 

O วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  O ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

 

1.พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมือ่ไร 

ตอบ ข. 23 มกราคม 2551 

อธิบาย พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอ

ดุลยเดช ทรงมพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ตราข้ึนไวเ้มือ่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 

2.   พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตราข้ึนโดยค าแนะน าและยินยอมของ 

หนว่ยงานใด 

ตอบ ค. สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 

อธิบาย พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตราข้ึนโดยค าแนะน าและยินยอมของ สภานิติ

บญัญติัแหง่ชาติ  

3.  ใครเป็นผูรั้กษาการพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ตอบ ค. นายกรัฐมนตรี 

อธิบาย นายกรัฐมนตรี เป็นผูรั้กษาการพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

4.  ก.พ. ยอ่มาจากอะไร 

ตอบ ง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

อธิบาย ก.พ. ยอ่มาจาก คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

5.  ขอ้ใดไมใ่ชอ่ านาจหน้าท่ีของ ก.พ. 

ตอบ ข. พจิารณาการเกล่ียอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในกระทรวง  

อธิบาย อ านาจหน้าท่ีของ ก.พ. คือ ก. ก  าหนดนโยบายและออกระเบียบเกีย่วกบัทุนของรัฐบาล, ข. ก  ากบั 

ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรือน , ค. ก  าหนดอตัรา

คา่ธรรมเนียมในการปฏิบติัการเกีย่วกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สว่นขอ้ ข. พิจารณาการเกล่ียอตัราก  าลงัระหวา่งส่วนราชการตา่งๆ ภายในกระทรวง เป็นอ านาจหน้าท่ีของ 

อ.ก.พ. กระทรวง 



 

 
 

6.  ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและบริหารราชการของ "ส านักงาน ก.พ."  

ตอบ ง. เลขาธิการ ก.พ. 

อธิบาย เลขาธิการ ก.พ. เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและบริหารราชการของ "ส านักงาน ก.พ." 

7.  ขอ้ใดไมใ่ชต่ าแหนง่ขา้ราชการพลเรือน 

ตอบ ง. ปฏบัิติการ 

อธิบาย ต าแหนง่ขา้ราชการพลเรือนสามญั ม ี4 ต าแหนง่ ไดแ้ก ่บริหาร, อ านวยการ, วชิาการ และ ทัว่ไป 

8.  ขอ้ใดกลา่วไมถู่กตอ้งเกีย่วกบัองค์ประกอบของ ก.พ. 

ตอบ ก. จ านวนกรรมการต้องไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 

อธิบาย จ านวนกรรมการตอ้งไมน่้อยกวา่ 5 คน แตไ่มเ่กนิ 7 คน  

9. ส านักงาน ก.พ. ตอ้งข้ึนตรงกบัใคร 

ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

อธิบาย ส านักงาน ก.พ. ตอ้งข้ึนตรงกบั นายกรัฐมนตรี 

10.  ขอ้ใดคืออ านาจหน้าท่ีของส านักงาน ก.พ. 

ตอบ ง. ถูกทกุข้อ 

11.  สว่นราชการใดไมใ่ชส่ว่นราชการตามพระราชกฤษฎีกา 

ตอบ ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อธิบาย สว่นราชการตามกฎหมายวา่ด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม และหนว่ยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยู ่

ในก  ากบัของราชการฝ่ายบริหารแตไ่มร่วมถึง องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (มาตรา 4) 

12. ขอ้ใดไมใ่ชเ่ป้าหมายของการบริหารกิจการบา้นเมอืงท่ีดี 

ตอบ ก. ควรมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ 

อธิบาย เป้าหมายของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (มาตรา 6)  

13. การจดัท าแผน การบริหารราชการแผน่ดิน ก  าหนดให้จดัท าแผนกีปี่ 

ตอบ ค. 4 ปี 

อธิบาย การจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตามมาตรา 13 ให้จดัท าเป็นแผน 4 ปี โดยน านโยบายของ

รัฐบาลท่ีแถลงตอ่รัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายพื้นฐาน  

 

 



 

 
 

14.  ขอ้ใดไมใ่ชส่าระส าคญัท่ีก  าหนดให้มใีนแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  

ตอบ ก. สรุปงบการเงินในแต่ภารกิจ 

อธิบาย สาระส าคญัท่ีก  าหนดให้มใีนแผนการบริหารราชการแผน่ดิน (มาตรา 14)  

1. ก  าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน 

2. สว่นราชการหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบในแตล่ะภารกิจ 

3. ประมาณการรายไดแ้ละรายจา่ย 

4. ทรัพยากรตา่งๆ ท่ีจะตอ้งใชร้ะยะเวลาการด าเนินการและติดตามประเมนิผล 

15.  ใครคือผูรั้กษาการ ตามพระราชกฤษฎีกา 

ตอบ ค. นายกรัฐมนตรี 

อธิบาย ผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกา คือ นายกรัฐมนตรี 

16.  ขอ้ใดไมใ่ชเ่ป้าหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  

ตอบ  ง. เกิดความสามัคคี 

อธิบาย การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คือ การปฏิบติังานราชการท่ีมเีป้าหมายเพื่อ  

1.ให้เกดิความผาสุขและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน 

2. ความสงบและความปลอดภยัของสังคมสว่นรวม 

3. เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

17.  ก.พ.ร. ยอ่มาจากอะไร 

ตอบ ข. คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

อธิบาย ก.พ.ร ยอ่มาจาก คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

18. หลกัการในการจดัซ้ือจดัจา้ง ขอ้ใดกลา่วไมถู่กต้อง  

ตอบ ข. ให้ส่วนราชการประเมินโครงการอย่างละเอียด 

อธิบาย หลกัการในการจดัซ้ือจดัจา้งโดยค านึงถึงความคุ้มคา่เป็นหลัก (มาตรา 23) ในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง 

ให้สว่นราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระ

ตอ่ประชาชน คณุภาพ วตัถุประสงค์ท่ีจะใช ้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวของสว่นราชการท่ีจะไดรั้บ

ประกอบกนั 

19. หนว่ยงานใดมหีน้าท่ีจดัสรรงบประมาณให้ส่วนราชการน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน  

ตอบ ง. ส านักงบประมาณ 

อธิบาย ส านักงบประมาณ มหีน้าท่ีจดัสรรงบประมาณให้สว่นราชการน าไปใชใ้นการปฏิบัติงาน  



 

 
 

20.  ขอ้ใดคือสาเหตุในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี 

ตอบ ง. ถูกทกุข้อ 

21.  ผูท่ี้มอี านาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. วธีิปฏิบติัราชการทางการปกครอง 

คือใคร 

ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

22.  ขอ้ใดกลา่วไมถู่กตอ้งเกีย่วกบัสิทธิประชาชนเมือ่ติดตอ่หนว่ยงานราชการ 

ตอบ ค. มีสิทธิในการติดต่อโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าทีล่่วงหน้า 

อธิบาย สิทธิประโยชน์ประชาชนเมือ่ติดตอ่หนว่ยงานราชการ 

1.สิทธิมท่ีีปรึกษาหรือผู้ท าการแทน (มาตรา 23, 24) 

2. สิทธิท่ีไดรั้บการพิจารณาจากเจา้หน้าท่ีซ่ึงมคีวามเป็นกลาง (มาตรา 13 , 14, 16) 

3. สิทธิท่ีจะไดรั้บค าแนะน าและไดรั้บแจง้สิทธิหน้าท่ีตา่งๆ ในการติดตอ่เจา้หน้าท่ี (มาตรา 27)  

4. สิทธิท่ีจะไดรั้บการแจง้จากเจา้หน้าท่ีในกรณีค าส่ังมผีลกระทบตอ่ตน (มาตรา 30) 

5. สิทธิท่ีจะโตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐาน (มาตรา 30)  

6. สิทธิท่ีจะไดต้รวจดูเอกสารของเจา้หน้าท่ี (มาตรา 31)  

7. สิทธิท่ีจะไดรั้บทราบเหตุผลของค าส่ัง (มาตรา 37) 

8. สิทธิท่ีจะไดรั้บแจง้วธีิการอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้และสิทธิในการอุทธรณ์ค าส่ัง (มาตรา 49, 44) 

9. สิทธิในการขอให้พิจารณาใหม ่ (มาตรา 54) 

23.  สิทธิท่ีจะมท่ีีปรึกษาหรือผูก้ระท าแทน" ขอ้ใดไมถู่กตอ้ง  

ตอบ ง. เจ้าหน้าทีรั่ฐ 

อธิบาย สิทธิท่ีจะมท่ีีปรึกษาหรือผูก้ระท าแทน ตามมาตรา 23,24 

ในการติดตอ่กบัเจา้หน้าท่ีเพื่อขอออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง ทา่นอาจไมม่คีวามรู้ในรายละเอียด และตอ้ง

มผูีเ้ชี่ยวชาญเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย จึงให้ทา่นมสิีทธิท่ีจะน าบุคคลอ่ืนท่ีมคีวามรู้ในเร่ืองนั้นๆ เชน่ 

ทนายความ วศิวกร นักบญัชี เภสัชกร หรือผูเ้ชี่ยวชาญอ่ืนๆ มาพร้อมกบัทา่น เพื่อให้ค าแนะน าหรือชว่ยชี้แจง

ตอ่เจา้หน้าท่ีได ้ รวมถึงทา่นมสิีทธิมอบหมายให้ผูอ่ื้นด าเนินการแทนทา่นได้ 

24. หากทา่นไมพ่อใจในค าส่ัง ทา่นสามารถย่ืนอุทธรณ์โตแ้ยง้ค าส่ังไดภ้ายในกีว่นั นับแตว่นัท่ีไดรั้บแจง้

ค าส่ัง 

ตอบ ข. 15 วัน 

 



 

 
 

25. คูก่รณี หมายถึงขอ้ใด 

ตอบ ก. เอกชนผู้ เกี่ยวข้องในกระบวนการพจิารณา เพือ่ออกค าส่ังทางปกครอง  

26.  ขอ้ใดกลา่วไมถู่กตอ้งในการพิจารณาออกค าส่ังทางปกครอง 

ตอบ ค. หากข้อเทจ็จริงของคู่กรณไีม่เพยีงพอ เจ้าหน้าทีมี่สิทธิยุติการพจิาณา  

อธิบาย หลกัการพิจารณาแบบไตส่วน เจา้หน้าท่ีมหีน้าท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริง ดงันั้น ถา้ขอ้เท็จจริงท่ีได้มา

จากคูก่รณีไมเ่พียงพอ กจ็ะตอ้งมกีารตรวจสอบโดยแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม หรือฟังความเห็นของผู้

เชี่ยงชาญตามมาตรา 29 

27.  ขอ้ใดไมใ่ชรู่ปแบบค าส่ังทางปกครอง 

ตอบ ค. ค าส่ังอิเล็กทรอนิกส์ 

28.  คูก่รณีสามารถย่ืนขอให้พิจารณาใหมภ่ายในกีว่นั 

ตอบ ง. 90 วัน 

อธิบาย ค าขอให้พิจารณาใหม ่ คูก่รณีตอ้งย่ืนภายใน 90 วนั นับแตไ่ดรู้้ถึงเหตุซ่ึงอาจขอให้มกีารพิจารณาใหม ่

ได ้(มาตรา 54 วรรค 3) 

29. ขอ้ใดไมใ่ชห่ลกัการท่ีส าคญัของการบงัคับทางปกครอง  

ตอบ ก. ความถูกต้อง 

30.  ขอ้ใดไมใ่ชม่าตราการบงัคบั ทางปกครองกรณีค าส่ังทางปกครองท่ีก  าหนดให้ช  าระเงิน 

ตอบ ข. การปรับ 

31.  การจดัระเบียบบริหารราชการแบง่ไดก้ี่ประเภท 

ตอบ 3 ประเภท คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  

32.  ขอ้ใดไมใ่ชจุ่ดประสงค์ของการบริหารราชการแผน่ดิน ตามมาตรา 3/1 

ตอบ ข. เกิดความสงบสุข 

33.  การเปล่ียนชื่อกระทรวง ก  าหนดให้ตราข้ึนเป็นอะไร 

ตอบ ง. พระราชกฤษฎกีา 

อธิบาย ตามมาตรา 8 ตรีการเปล่ียนชื่อกระทรวง ทบวง กรม สว่นราชการ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

34.  ฐานะของส านักนายกรัฐมนตรี คืออะไร 

ตอบ ก. กระทรวง 

อธิบาย ตามมาตรา 7 ส านักนายกรัฐมนตรี มฐีานะเป็น กระทรวง  



 

 
 

35.  ผูบ้งัคบับญัชาของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คือใคร 

ตอบ ข. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

อธิบาย ตามมาตรา 13 ผูบ้งัคบับญัชาของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คือ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

36.  การแบง่เขตและการปกครองบงัคับบัญชาของต ารวจให้ก  าหนดโดยใชส่ิ้งใด 

ตอบ ก. พระราชกฤษฎกีา 

37.  ขอ้ใครหมายถึงการจดัระเบียบบริหารราชการสว่นภูมภิาค 

ตอบ ก. จังหวัด 

38.  ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของกรมคือใคร 

ตอบ ง. อธิบดี 

39. การปกครองแบบพิเศษ เชน่ กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา จดัเป็นการจดัระเบียบบริหารราชการ 

ในสว่นใด 

ตอบ ค. ส่วนท้องถิ่น 

อธิบาย การบริหารราชการสว่นทอ้งถ่ิน คือ การปกครองในสว่น อบต. เทศบาล อบจ. รวมถึงการปกครอง

แบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร และพทัยา 

40.  การจดัระเบียบบริหาราชการสว่นภูมภิาค ใชห้ลกัการใดในการบริหาร 

ตอบ ข. รวมอ านาจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป และภาษาไทย 

O อนุกรม 
อนุกรม ก.พ. เป็นขอ้สอบท่ีให้หาตวัเลขถดัไป ท่ีมกีารเพิ่มข้ึนหรือลดลงสอดคล้องกบัโจทย์ โดย

อนุกรมจะมทีั้งอนุกรมช ุดเดียว และอนุกรมท่ีซอ้นกนัมากกวา่ 1 ชดุ  

O คณิตศาสตร์ท่ัวไป 
คณิตศาสตร์ทัว่ไป ก.พ. จะวดัเร่ืองของการใชค้ณิตศาสตร์พื้นฐาน ทั้งเร่ืองของอตัราสว่น ร้อยละ 

ห.ร.ม. ค.ร.น. และกราฟ ขอ้สอบในสว่นน้ีเป็นสว่นท่ีงา่ย ถา้ปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้ดี  
O OPERAT 

 โอเปอร์เรต หรือโอเปอร์เรช ัน่ คือการกระท าใดๆทางคณิตศาสตร์ เชน่ การบวก ลบ คณู หาร ค าวา่ 

โอเปอร์เรตเป็นกริยา สว่น โอเปอเรช ัน่เป็นค านาม 

Oเงื่อนไขภาษา 
เง่ือนไขภาษา ก.พ. จะวดัวธีิคิดในเชิงตรรกศาสตร์ ถา้หากเราไมไ่ดคิ้ดตามหลกัการทางตรรกศาสตร์

เราจะตอบผิดทนัที แตถ่า้เราเขา้ใจตรรกศาสตร์ ขอ้สอบเง่ือนไขภาษาชดุน้ีถือวา่เป็นข้อสอบท่ีไมย่าก  

O เงื่อนไขสัญลักษณ์ 
 เง่ือนไขสัญลกัษณ์ ก.พ. จะให้เราหาขอ้สรุปท่ีเกดิข้ึนจากเง่ือนไขท่ีโจทย์ให้มา โดยเราตอ้งตอบวา่

ขอ้สรุปท่ีโจทย์ให้มานั้นเป็นจริง เป็นเท็จ หรือ ไมแ่นช่ดั  

O การวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง 
 การวเิคราะห์ขอ้มลูจากตารางเราต้องท าการประมาณคา่ให้เป็น เพราะเราไมม่เีวลาพอในการค านวน

ตวัเลขอยา่งละเอียด และการหาอตัราการเพิ่มข้ึนและลดลงกเ็ป็นส่ิงท่ีขาดไมไ่ด ้  

O อุปมาอุปไมย 
 อุปมาอุปไมย ก.พ. จะให้เราหาค าท่ีขาดหายไป โดยอาศยัความสัมพนัธ์ของค าท่ีโจทย์ให้มา ขอ้สอบ

อุปมาอุปไมยต้องอาศัยประสบการณ์ในการท าขอ้สอบ ย่ิงเห็นรูปแบบของความสัมพนัธ์ ย่ิงมาก ย่ิงดี 

O สดมภ์ 

สดมภ์ ก.พ. ถือเป็นเร่ืองท่ีงา่ยและสามารถท าไดเ้ร็ว แตต่อ้งเขา้ใจในวธีิการคิด ขอ้สอบสดมภ์จะให้

เราเปรียบเทียบคา่ระหวา่งสดมภ์ ก และสดมภ์ ข โดยมสีดมภ์ ค เป็นขอ้มลูเพิ่มเติม  



 

 
 

O ตรรกศาสตร์ 
 ตรรกศาสตร์ ก.พ. คือลกัษณะขอ้สอบในเชิงการคิดวเิคราะห์เพื่อหาความสอดคล้องและความไม ่

สอดคลอ้งของประโยคในเชิงตรรกะ ความรู้พื้นฐานในเร่ืองประโยคและความรู้อ่ืนๆในเชิงตรรกศาสตร์ 

ลว้นเป็นพื้นฐานท่ีดีในการท าขอ้สอบแนวน้ี  
O การเรียงประโยค 
 การเรียงประโยค ก.พ. จะให้เราเรียงล าดบัตวัเลือก 4 ตวัเลือก ซ่ึงเราตอ้งตอบให้ไดว้า่ขอ้ความใดอยู ่

ในล าดบัท่ีโจทย์ถาม และค าถามเกีย่วกบัการเลือกใชค้ าเชื่อมท่ีถูกตอ้ง  
O บทความ 
 บทความ ก.พ. เป็นการตีความบทความ ซ่ึงสว่นใหญล่กัษณะของขอ้สอบ จะมทีั้งท่ีเป็นบทความส้ัน 

และบทความยาว จะเป็นค าถามในลกัษณะของการคิด วเิคราะห์จากบทความส้ันและบทความยาวท่ีอา่น เพื่อ

หาสาระส าคญัของเร่ือง รวมถึงการตีความจากบทความ 

 O การใช้ภาษาไทย 
 การใชภ้าษาไทย หรือขอ้บกพรอ่งในการใชภ้าษา ในการสอบ ก.พ. นั้นคือ ลกัษณะของค าถามท่ี

เกีย่วกบัความถูกตอ้งในการใชค้ า การเลือกค าท่ีมคีวามหมายท่ีเหมาะสมกบับริบทท่ีก  าหนดมาให้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป และภาษาไทย 
1.   3      9      6      16      11      25      18      36   ? 

ตอบ ข้อ ข. 27 

 
2.  68      83      128      203        ? 

ตอบ ข้อ ค. 308 

 
3.  50      48      52      49      ? 

ตอบ ก. 54 

 



 

 
 

4.  9072      3024      756      252      63     ? 

ตอบ ข้อ ค. 21 

 
5.  4      8      1      10      -2      14    ? 

 ตอบ ข้อ  ก.  5 

 
6.  47      53      62      74    ? 

 ตอบ ข้อ ค. 89 

 



 

 
 

7.  160      175      250      625    ? 

ตอบ ข้อ  ง.   2500 

 
8.  13      15      21      17      27      19      ? 

ตอบ ข้อ ข. 31 

 
9.  100      50      10      5     ? 

ตอบ ข้อ ข. 1 

 
 

 



 

 
 

10.  0.06      0.12      0.36      1.44    ? 

 ตอบ ข้อ ง. 7.2 

 
11.  ถนนสายหน่ึงนับเสาไฟฟ้า 2 ขา้งถนนไดท้ั้งหมด 740 ตน้ และระหวา่งเสาหา่งกนั 8 เมตร 

อยากทราบวา่ถนน ยาวเทา่ไร 

ตอบ ข้อ ง. 2,952 เมตร 

 
12.  นายองอาจไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 6,370 บาท เพราะถูกหักเขา้กองทุนประกนัสังคม ถา้อตัราเงินเดือนของ

นายองอาจ คือ 6,500 บาท คา่ประกนัสังคมคิดเป็นกีเ่ปอร์เซ็นต์ 

 ตอบ ข้อ ก. 2% 

 



 

 
 

13.  ใชธ้นบตัรใบละ 500 บาท ซ้ือของ 2 ชิ้น ราคา X และ Y บาทตามล าดบั จะไดเ้งินทอนเทา่ใด 

ตอบ ข้อ ง. 500 – (X + Y) บาท 

14.  เมอืง ก. ถึงเมอืง ข. ระยะทาง 360 กโิลเมตร ถา้ A ขบัรถจากเมอืง ก. ไปเมอืง ข. ในอตัรา 120กโิลเมตร / 

ช ัว่โมง แตข่ากลบัเขาขบั 40 กโิลเมตร / ช ัว่โมง จงหาอตัราความเร็วเฉล่ีย 

 ตอบข้อ ง. 60 กิโลเมตร 

15.  30% ของ 1 ช ัว่โมง เทา่กบักีน่าที 

 ตอบข้อ ค. 18 นาท ี

 
16.  เลขจ านวนหน่ึง เมือ่รวมกบั 36 จะไดผ้ลลพัธ์เทา่กบัก  าลงัสองของเลขจ านวนนั้นรวมกบั 6 

เลขจ านวนนั้นคือเลข อะไร 

ตอบ ข้อ ค. 6, -5 

 



 

 
 

17.  มา้ เสือ และนก นับขารวมกนัได ้ 180 ขา ทั้งสามชนิดมจี านวนเทา่กนั อยากทราบวา่มอียา่งละกี่ตัว 

 ตอบ ข้อ ค. 18 ตัว 

18. ถา้นาย กอล์ฟ สามารถพิมพ์จดหมายจ านวน 30 ฉบบั ในเวลา 10 นาที ในขณะทีนาย บอยสามารถพิมพ์

ไดเ้พียง 20 ฉบบัในเวลา 10 นาที ถา้ กอล์ฟ และ บอย ชว่ยกนัพิมพ์จดหมายเป็นจ านวน 600 ฉบบั จะใชเ้วลา

กีน่าที 

ตอบ ข้อ ง.120 

19.  (x + 10) จะมคีา่เป็นลบในกรณีใด 

  ตอบ ข้อ ง. เม่ือ x มากกว่า -10 

 
 

 

 



 

 
 

20.  ถา้หญิงมเีหรียญสิบสตางค์กบัเหรียญสลึง รวมกนัทั้งสิน 5.30 บาท อยากทราบวา่โอกาสท่ีหญิงคนน้ีจะ

มเีหรียญสิบสตางค์ ไดม้ากท่ีสุดกีเ่หรียญ 

 ตอบ ข้อ ข. 48 เหรียญ 

21. ก  าหนดให้ 7 * 5 = 37  และ 8 * 4 = 36  จงหาคา่ 6 * 3 = ? 

 ตอบ ข้อ ก. 21 

 
22.  ก  าหนดให้ 8 * 4 = 20 และ 7 * 5 = 19 จงหาคา่ 6 * 3 = ? 

ตอบ ข้อ ก. 15 

 



 

 
 

23.  ก  าหนดให้ 3 * 5 = 34  และ  2 * 4 = 20   จงหาคา่ 6 * 7 =  ? 

ตอบ ข้อ ง. 85 

 
24.  ก  าหนดให้ 4 * 7 =   19  และ  5 * 6 =   21 จงหาคา่ 3 * 9 =   ? 

ตอบ ข้อ ก. 18 

 
 

 

 



 

 
 

25. ก  าหนดให้ 3 * 6 =  3  และ  5 * 3 =  22 จงหาคา่ 4 * 9  =   ? 

 ตอบ ข้อ ค. 7 

 
26.  ก  าหนดให้ 2 * 5 =  5  และ  3 * 4 =  8  จงหาคา่ 6 * 7 =  ? 

 ตอบ ข้อ ง. 35 

 
 

 

 



 

 
 

27.  ก  าหนดให้ 6 * 3 =  24  และ  7 * 3 =  27  จงหาคา่ 4 * 6 =  ? 

 ตอบ ข้อ ก. 24 

28.  ก  าหนดให้ 4 * 24  =  30  และ  6 * 18  =  21  จงหาคา่ 7 * 21  =  ? 

 ตอบ ข้อ ข. 24 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

29.  ก  าหนดให้ 4 * 8 = 32   และ   5 * 9 = 37  จงหาคา่ 3 * 6 =  ? 

 ตอบ ข้อ ง. 24 

30.  ก  าหนดให้ 4 * 8 = 80   และ   3 * 6 = 45  จงหาคา่ 2 * 4 =  ?  

 ตอบ ข้อ ง. 20 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.  ขอ้สรุปท่ี 1 สินคา้ท่ีมคีนจ านวนเทา่กนัเลือกซ้ือ คือ รองเทา้และลิปสติก 

   ขอ้สรุปท่ี 2 สินคา้ท่ีมคีนเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ รองเทา้ 

 ค าตอบ ก. ถ้าข้อสรุปทั้งหมดถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

32.  ขอ้สรุปท่ี 1 ขวญักบัรุ้งเลือกซ้ือสินคา้ตา่งชนิดกนัมากท่ีสุด ขอ้สรุปท่ี 2 ดาวเลือกซ้ือสินคา้ 4 ชนิด 

 ค าตอบ ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งทีเ่ป็นจริงหรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่

ซ ้ากับอีกข้อสรุปหนึ่ง 

 

 
33.  ขอ้สรุปท่ี 1 นก เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมรีาคาถูกกวา่คนอ่ืน ขอ้สรุปท่ี 2 มคีนเลือกซ้ือน ้ าหอมน้อยกวา่เลือก

ซ้ือก  าไลขอ้มอื 

ค าตอบ ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งทีเ่ป็นจริงหรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่

ซ ้ากับอีกข้อสรุปหนึ่ง 

 
 

 

 



 

 
 

34.  ขอ้สรุปท่ี 1 สรุปวา่กิง่เลือกซ้ือสินคา้น้อยกวา่ขวญั 1 ชนิด ขอ้สรุปท่ี 2 สรุปวา่รุ้งเป็นคนท่ีซ้ือของ

ไดค้ณุภาพท่ีสุด 

 ค าตอบ ค. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข  

35.  ขอ้สรุปท่ี 1 สรุปวา่นกกบัปลาซ้ือสินค้า 3 ชนิดเทา่กนั 

   ขอ้สรุปท่ี 2 สรุปวา่ปลาซ้ือสินคา้ตรงกบัรุ้ง 3 ชนิด 

 ค าตอบ ข. ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

36.  ขอ้สรุปท่ี 1 J > K  ขอ้สรุปท่ี 2 L + O < N 

 ตอบ ข. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง  ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข  

 
37.  ขอ้สรุปท่ี 1 J < M   ขอ้สรุปท่ี 2 O ≠ P 

ตอบ ค.  ข้อสรุปทั้งสอง ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด ว่าถูกต้องหรือผิดตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

38.  ขอ้สรุปท่ี 1 K > N  ขอ้สรุปท่ี 2 J + M < P 

ตอบ ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งทีเ่ป็นจริง หรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่

เท่ากันอีกข้อสรุป 

 
39. ขอ้สรุปท่ี 1 L + O > N  ขอ้สรุปท่ี 2 J ≠ L + P 

 ตอบ ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งทีเ่ป็นจริง หรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่

เท่ากันอีกข้อสรุป 

 



 

 
 

40.  ขอ้สรุปท่ี 1 K > O ขอ้สรุปท่ี 2 J + O < P 

 ตอบ ค. ข้อสรุปทั้งสอง ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด ว่าถูกต้องหรือผิดตามเงื่อนไข  

41. ขอ้สรุปท่ี 1 5N < 4O   ขอ้สรุปท่ี 2 K < P 

 ตอบ ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งทีเ่ป็นจริง หรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่

เท่ากันอีกข้อสรุป 

 
 

 

 

 



 

 
 

42.  ขอ้สรุปท่ี 1 2O < K   ขอ้สรุปท่ี 2 3I < L + 3M 

 ตอบ ข. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง  ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข  

 

43.  ขอ้สรุปท่ี 1 O > N  ขอ้สรุปท่ี 2 M < 2O 

ตอบ ก. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง  ถูกต้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข  

 
 

 

 

 

 



 

 
 

44.  ขอ้สรุปท่ี 1 M > I   ขอ้สรุปท่ี 2 K + J > 2 (P + Q) 

 ตอบ ข. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง  ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข  

45.  ขอ้สรุปท่ี 1 L + M = 3K ขอ้สรุปท่ี 2 I = J 

 ตอบ ค. ข้อสรุปทั้งสอง ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด ว่าถูกต้องหรือผิดตามเงื่อนไข  

 

 

 



 

 
 

 

อ่านข้อมูลข้างต้นจากตารางแล้วตอบค าถาม 

46.  ปริมาณการบริโภคขา้วสารของภาคกลางและภาคใตใ้นประเทศใดท่ีมอีัตราส่วนเทา่กบั 3 

ตอบ  ค. 2562 

47.  ในปี 2561 อตัราการบริโภคขา้วสารของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละเทา่ใดของปริมาณการ

บริโภคทั้งหมด 

ตอบ  ข. 26.08 

 
 



 

 
 

48. เมือ่เปรียบเทียบปริมาณข้าวสารท่ีใชท้ั้งหมดในปี 2561 กบัปี 2562 เป็นอยา่งไร 

 ตอบ ง. ปี 2561 ใช้มากกว่า 92 พนัตัน 

49.  ในปี 2561 อตัราการเพิ่มของการบริโภคขา้วสารของภาคใดเพิ่มจากปี 2560 มากท่ีสุด 

 ตอบ  ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

50.  ปริมาณการบริโภคขา้วสารของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในปี 2560 เป็นอยา่งไร 

 ตอบ  ก. คิดเป็นร้อยละ 48 ของปริมาณการบริโภคข้าวสารของภาคกลางในปีเดียวกัน  

 
 

 

 



 

 
 

51.  ยะลา : เบตง           ?  :  ? 

ตอบ ค. เชียงราย : แม่สาย 

แนวคิด  เป็นความสัมพนัธ์ในเร่ืองของการจบัคูอ่  าเภอเหนือสุดและใตสุ้ดของประเทศไทย และพื้นท่ีตั้ง จาก

โจทย์ อ าเภอเบตง เป็นอ าเภอสุดทา้ยท่ีอยูใ่นจงัหวดัยะลา ถือเป็นจุดท่ีอยูใ่ตสุ้ดซ่ึง ขอ้ ค. เชียงราย : แมส่าย 

เป็นค าตอบท่ีถูกท่ีสุด เพราะอ าเภอแมส่ายคืออ าเภอท่ีเหนือสุดของประเทศไทย อยูใ่นจงัหวดัเชียงราย 

52.  วณัโรค : อหิวาตกโรค         ?  :  ? 

ตอบ ง. พษิสุนัขบ้า : ไข้เลือดออก 

แนวคิด เป็นความสัมพนัธ์ในเร่ืองของโรคติดตอ่ ซ่ึงจากโจทย์ เป็นชื่อโรคท่ีเป็นโรคติดตอ่ เชน่เดียวกบัขอ้ ง. 

ทั้งสองค าเป็นโรคติดตอ่ 

53.  ครู : นักบญัชี        ?            :            ? 

ตอบ ก. สอนหนังสือ : การเงิน 

แนวคิด เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ในเร่ืองของอาชีพกบัลักษณะงานท่ีท า/เกีย่วข้อง  

54.  ฤดูฝน : เขา้พรรษา          ?   :    ? 

ตอบ ข. ฤดูร้อน : สงกรานต์ 

แนวคิด เป็นความสัมพนัธ์เกีย่วกบัฤดูกาลและชว่งวนัส าคญั ซ่ึง ฤดูฝน จะตรงกบัชว่งวนัเขา้พรรษา 

เชน่เดียวกบั ฤดูร้อน จะตรงกบัวนัสงกรานต์ 

55.  ลม้ : สะดุด          ?   :     ? 

ตอบ ง. แต่ง : หม้ัน 

แนวคิด เป็นความสัมพนัธ์แบบ ค า หลงัไปค าหน้า สะดุดกอ่น แลว้ถึงลม้ เชน่เดียวกบัขอ้ ง. มีพิธีหมัน้กอ่น 

ถึงจะแตง่งาน 

ส าหรับ ข้อ ก., ข.และ ข้อ ค. เป็นความสัมพนัธ์แบบ ค าหน้าไปค าหลัง 

56.  วติามนิ : ผลไม ้       ?   :   ? 

ตอบ ก. คาร์โบไฮเดรต : ข้าว 

แนวคิด เป็นความสัมพนัธ์ในเร่ืองของแหลง่ท่ีมาในท่ีน้ี คือแหลง่ท่ีมาของสารอาหาร 

จากโจทย์ วติามนิ มแีหลง่ท่ีมาจากผลไม ้ เชน่เดียวกบั คาร์โบไฮเดรต มแีหลง่ท่ีมา คือ ขา้ว 

 

 



 

 
 

57.  เฮโรอีน : ยาเสพติด          ?   :    ? 

ตอบ ง. ยาฆ่าแมลง : สารเคมี 

แนวคิด เป็นความสัมพนัธ์ในเร่ืองการเป็นสว่นหน่ึงของส่ิงนั้นๆ 

58.  แมงป่อง : หาง           ?   :     ? 

ตอบ ค. ป ู: ก้าม 

แนวคิด เป็นความสัมพนัธ์เกีย่วกบัอวยัวะท่ีใชป้้องกนัตัวของสัตว ์ ซ่ึงจากโจทย์ แมงป่องจะใชห้างในการ

ตอ่สู้และป้องกนัตวั เชน่เดียวกบั ปู จะใชก้า้มในการป้องกนัตวั 

59. กลางคืน : ?             ? : สวา่ง 

ตอบ ค. กลางวัน : มืด 

แนวคิด เป็นความสัมพนัธ์ในเร่ืองของค าตรงขา้มกนั 

60. กรรไกร : เกวยีน     ?  :  ? 

ตอบ ข้อ ง. หนังสือ : เข็ม 

แนวคิด เป็นความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใชล้กัษณนามท่ีเหมือนกนั  

จากโจทย์ กรรไกร และ เกวยีน มลีกัษณนาม คือ เลม่ เชน่เดียวกบั หนังสือ และ เข็ม ท่ีใชล้กัษณนาม

เหมอืนกนั คือ เลม่ 

61. 

 
ตอบ ข. หากค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่าค่าในสดมภ์ ข. 



 

 
 

62. 

 
ตอบ ข. หากค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่าค่าในสดมภ์ ข. 

 
 

 

 

 



 

 
 

63.  

 
 ตอบ ข. หากค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่าค่าในสดมภ์ ข. 

 
64.  

 
ตอบ ก. หากค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข. 

 



 

 
 

65.  

 
 ตอบ ง. หากไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ ก. สดมภ์ ข. มีค่ามากกว่ากัน 

66. 

 
ตอบ ก. หากค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข. 

 



 

 
 

67.  

 
 ตอบ ค. หากค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข. 

 

68.  

 
 ตอบ ง. หากไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ ก. สดมภ์ ข. มีค่ามากกว่ากัน  

 

 



 

 
 

 
 

69.  

 
 ตอบ ค. หากค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข. 

 

 
 

 



 

 
 

70.  

 
 ตอบ ก. หากคา่ในสดมภ์ ก. มากกวา่คา่ในสดมภ์ ข

 

71.  สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม จดัอยูใ่นสัตวท่ี์มกีระดูกสันหลงั สามารถด ารงชีวติไดใ้นทุกสภาพสิงแวดล้อม” ขอ้

ใดสอดคลอ้งกบัขอ้ความขา้งตน้ 

 ตอบ ข. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สามารถด ารงชีวิตได้ในทกุสภาพแวดล้อม 

วิธีคิด ชา้ง ไมไ่ดอ้ยูใ่นขอ้ความท่ีก  าหนดมา ดงันั้น เราไมรู้่ความสัมพนัธ์จึงไมม่คีวามสอดคล้องกบัขอ้ความ 

อาจมสัีตวที์ไมม่ีกระดูกสันหลงัท่ีสามารถด ารงชีวติในทุกสภาพแวดลอ้ม 



 

 
 

72.  คนไทยสว่นใหญป่ระกอบอาชีพเสริม เพื่อให้มรีายไดเ้พิมข้ึน” ขอ้ใดไมส่อดคลอ้งกบัข้อความ 

 ตอบ ข. คนไทยส่วนใหญ่ยากจน 

วิธีคิด ไมส่อดคลอ้ง เพราะในขอ้ความไมม่กีารกลา่วถึง  

73.  การม ีFacebook ท าให้ผูค้นสามารถติดตอ่ส่ือสารกนัมากข้ึน แตก่ท็ าให้มกีารหลอกลวงและการใสร้่าย

ป้ายสีสูงข้ึน” ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัขอ้ความขา้งตน้ 

 ตอบ  ค. การใส่ร้ายป้ายสีจะมีน้อยลง ถ้าไม่มี Facebook 

วิธีคิด Facebook ท าให้เกดิการหลอกลวงและการใสร้่ายป้ายสีถา้ไมม่ ี Facebok เร่ืองน้ีจะเกดิน้อยลง 

74. ไขมนัทรานส์ท่ีพบในเบเกอร่ีหรือโดนัท เกดิจากการเปล่ียนโครงสร้างโมเลกุลของน ้ ามนัพืช ไดรั้บการ

ยืนยนัแลว้วา่เป็นภยัตอ่สุขภาพ” ขอ้ใด ไม ่สอดคลอ้งกบัขอ้ความขา้งตน้ 

 ตอบ ง.ไขมันทรานส์ท าให้ต้นทนุการผลิตลดลง 

วิธีคิด ไมส่อดคลอ้ง เพราะในขอ้ความไมม่กีารกลา่วถึง  

75. คนไทยทุกคนอยากให้เศรษฐกิจดีข้ึน” ขอ้ใด ไม ่สอดคลอ้งกบัขอ้ความ 

 ตอบ ข. คนไทยบางส่วนไม่อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น  

76.  นักธุรกจิบางคนเป็นอาจารย์ อาจารย์ทุกคนไมเ่ป็นคนเห็นแกต่วั 

 ตอบ ง. นักธุรกิจบางคนอาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัว  

วิธีคิด จากนักธุรกจิบางคนเป็นอาจารย์ อาจารย์ทุกคนไมเ่ป็นคนเห็นแกต่วั  

ดงันั้น นักธุรกจิบางคนไมเ่ป็นคนเห็นแกต่วั มคีวามหมายเดียวกนั นักธุรกจิบางคนอาจจะเป็นคนเห็นแกต่วั

77. คนไทยบางคนชอบเลน่การพนัน เลยท าให้ถูกต ารวจจบั” ขอ้ใด ไม ่สอดคลอ้งกบัขอ้ความ 

 ตอบ ข. คนไทยทกุคนทีไ่ม่ชอบเล่นการพนันจะไม่ถูกต ารวจจับ 

78. คนไทยสว่นน้อยท่ีนับถือลัทธิเต๋า"  ขอ้ความขา้งตน้สอดคลอ้งกบัขอ้ใด 

 ตอบ ข. คนไทยส่วนมากไม่นับถือลัทธิเต๋า 

วิธีคิด จากขอ้สรุป คนไทยสว่นน้อยท่ีนับถือลทัธิเต๋า 

ดงันั้น คนไทยสว่นมากไมน่ับถือลัทธิเต๋า 

79.  การออกก  าลงักาย ชว่ยท าให้ลดความอว้น และเมือ่น ้ าหนักลดลง จะท าให้ความเส่ียงในการเสียชีวติ

น้อยลงตามไปดว้ย” ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัข้อความขา้งตน้ 

 ตอบ ค. คนทีมี่ความเส่ียงในการเสียชีวิต คือไม่ได้ออกก าลังกาย 

 



 

 
 

80.  การสูบบุหร่ีท าให้สุขภาพไมดี่ ชาคริตไดรั้บการยืนยนัวา่สุขภาพดี” ดงันั้น 

 ตอบ ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

81. ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี 2 

 ตอบข้อ ง. ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

จากค าถามทีก่ าหนดให้ สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้     ก - ง - ข - ค 

82. ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี 3 

 ตอบข้อ ข. เพือ่ต้องการเปิดโอกาสให้เกิดการลงทนุ  

จากค าถามทีก่ าหนดให้ สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้  ก - ง - ข – ค 

83. ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี 2 

 ตอบ ข้อ ก. ในการเรียนรู้ มากกว่าประเทศทีก่ าลังพฒันากว่า 6 เท่า 

จากค าถามทีก่ าหนดให้ สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้   ข - ก - ค – ง 

84.  ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี 3 

 ตอบ ข้อ ก. และไม่เตือนลูกว่าก าลังต้องเจอกับความร้ายแรงใดบ้าง  

จากค าถามทีก่ าหนดให้ สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้  ข - ง - ก – ค 

85.  ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี 4 

 ตอบ ข้อ ค. นั้นแปลว่า ไม่มีทางทีม่นุษย์จะแข่งขันได้ชนะ ในเร่ืองความถูกต้อง 
จากค าถามทีก่ าหนดให้ สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้   ข - ง - ก – ค 
86.  ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี 4 
 ตอบ ข้อ ง. เพือ่ให้แอลกอฮอล์ถูกขับออกมาในรูปของเหงื่อ ลมหายใจ และปัสสาวะ 
จากค าถามทีก่ าหนดให้ สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้  ค - ก - ข – ง 
87.  ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี 1 
 ตอบ ข้อ ข. การเกิดขึ้นของมลภาวะทางอากาศ มีสาเหตุหลักมาจากยานพาหนะบนท้องถนน  
จากค าถามท่ีก  าหนดให้ สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี  ข - ก - ง - ค 
"การเกดิข้ึนของมลภาวะทางอากาศ มสีาเหตุหลกัมาจากยานพาหนะบนทอ้งถนน การเผาผลาญของน ้ ามนั
เบนซินหรือน ้ ามนัดีเซลในเคร่ืองยนต์ เชน่ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ จะปลอ่ยสารพิษ ฝุ่น ควนั กา๊ซตา่งๆ
ออกมา เกดิการสะสมในอากาศและสง่ผลเสียตอ่การระบบทางเดินหายใจได"้  
 1. ประธานของประโยค คือ ข. การเกิดขึ้นของมลภาวะทางอากาศ ม ีสาเหตุ หลกัมาจาก
ยานพาหนะบนทอ้งถนน 
 



 

 
 

 2. กลา่วตอ่เน่ือง จากสาเหตุของการเกดิมลภาวะทางอากาศ วา่มผีลมาจาก ก. การเผาผลาญของ
น ้ามันเบนซินหรือน ้ามันดีเซลในเคร่ืองยนต์ เชน่ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ 
 3. กลา่วตอ่เน่ือง มาจากขอ้ ก. เพื่อแสดงผลท่ีไดจ้ากการเผาผลาญ ท าให้เกดิ ง. จะปล่อยสารพษิ 
ฝุ่น ควนั กา๊ซตา่งๆออกมา 
 4. และสารพิษตา่งๆน้ี ท าให้เกดิผลลพัธ์ คือ ขอ้ ค. เกดิการสะสมในอากาศและสง่ผลเสียตอ่
การระบบทางเดินหายใจได ้
88. ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี 2 
 ตอบ ข้อ ก. แค่ 4 เดือน ตายแล้ว 20 ราย ซึ่งมีจ านวนมากกว่าปี 61  
จากค าถามทีก่ าหนดให้ สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้  ข - ก - ง – ค 
89.  ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี 4 
 ตอบ ข้อ ก. ได้รับความเสียหาย 
จากค าถามทีก่ าหนดให้ สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ ง - ข - ค - ก 
 90.  ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี 1 
 ตอบ ข้อ ก. สรรพสิงล้วนมีทีม่าจึงจะก าเนิดได้  
จากค าถามทีก่ าหนดให้ สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้  ง - ข - ค - ก  

 

 

 

 

 

 

 

  

91.  ขอ้ใดให้ความหมายของ “สังคมอ่ิมตวั” ไดดี้ท่ีสุด 

ตอบ ข้อ ง. มานิต ให้พีส่าวช่วยออกแบบโมเดลรถยนต์ 

 

  



 

 
 

92.  ขอ้ใดตีความไดถู้กตอ้ง 

ตอบ ข้อ ก. โอกาส คือ ส่ิงทีมี่ค่าทีสุ่ดทีเ่ราควรคว้าไว้  

 

 

 

 

 

 

93. บทความน้ีควรตั้งชื่อเร่ืองวา่อะไร 

ตอบ ข้อ ง. ผู้หญงิเก่งไม่แพ้ผู้ชาย 

94.  ขอ้ใดคือสาระส าคญัของบทความน้ี 

ตอบ ข้อ ก. ผู้หญงิสามารถคิดและสร้างสรรค์ได้เท่ากับผู้ชาย  

95.  ขอ้ใดแสดงให้เห็นศกัยภาพของผูห้ญิงไดช้ดัเจนท่ีสุดสาระส าคญัของข้อความขา้งตน้คืออะไร  

ตอบ ข้อ ค. ผลโหวตการเลือกตั้งประธานาธิบดี ผู้ทีช่นะ คือ ผู้หญงิ  

 

 

 

 

 

96.  ขอ้ความน้ี สรุปไดอ้ยา่งไร 

ตอบ ข้อ ค. การช่วยเหลือซึ่งกัน 

 



 

 
 

  

 

 

 

97.  ขอ้ความน้ีสรุปไดอ้ยา่งไร 

ตอบ ข้อ ง. การวางเฉยและปล่อยไปตามเวลา   

 

 

 

 

 

 

 

 

98.  ขอ้ใดคือสาระส าคญัของบทความน้ี 

ตอบ ข้อ ก. ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพทีเ่กิดจากความเหลื่อมล ้า 

99.  ขอ้ใดจุดประสงค์ของผูเ้ขียน 

ตอบ ข้อ ข.เสียดสี 

100.  ขอ้ใดกลา่วไมถู่กตอ้ง 

ตอบ ข้อ ค. คนไม่มีก าลังในการซื้อเคร่ืองฟอกอากาศทีมี่ราคาแพง  

 



 

 
 

101.  การ กักตัว ( ก ) คนไทยท่ี ตม.เกาหลีใต ้ ยงัไม ่ส่งผลเสียด้านลบ ( ข ) ตอ่การเดินทาง  

ท่องเทีย่ว ( ค ) เกาหลีใต ้

ตอบ ขอ้ ค. ใชค้ าหรือกลุม่ค าท่ีขีดเส้นใตเ้ฉพาะกลุม่ (ก) และ (ค) ใชไ้ดรั้ดกมุและถูกตอ้งตาม 

หลกัภาษา 

แนวคิด ขอ้ ข. ใชค้ าผิด ตอ้งแกจ้าก ผลเสียด้านลบ เป็น ส่งผลกระทบ 

102.  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ( ก ) ดา้นการอนุรักษ์ การจดัการไมแ้ละการใช ้ ประโยชน์ ( ข ) 

จากธรรมชาติอยา่ง ยั่งยืน ( ค ) 

ตอบ ข้อ ก. ใช้ค าหรือกลุ่ มค าทีข่ีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา  

103. กลว้ย ( ก ) เป็นพืชท่ีแตก หน่อ ( ข) แผข่ยายพนัธ์ุไดง้า่ย ทน ทาน ( ค ) และตายยาก 

ตอบ ขอ้ ค. ใชค้ าหรือกลุม่ค าท่ีขีดเส้นใตเ้ฉพาะกลุม่ (ก) และ (ค) ใชไ้ดรั้ดกมุและถูกตอ้งตาม 

หลกัภาษา 

แนวคิด ขอ้ ข. ผิด ตอ้งแกจ้าก แผ่ เป็น แพร่ 

104. การ ค้นพบ ( ก )ใหมล่า่สุดและไดรั้บการยืนยนัคร้ังแรก เกี่ยวกับ ( ข )ดวงจนัทร์ไททนัหน่ึงใน 

บริวารส าคญัของดาวเสาร์ พบว่า ( ค )บนจนัทร์ดวงน้ีมทีะเลสาบลึกมากกวา่ 100 เมตร 

ตอบ ข้อ ก. ใช้ค าหรือกลุ่ มค าทีข่ีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา 

105.  ครูตอ้งสอนให้เด็กมนี ้ าใจ คนเรียนเกง่ชว่ยติวเพื่อนท่ีเรียน ล้าหลัง (ก )ไมใ่ชคิ่ดแตจ่ะแขง่ขนักนั  

( ข ) แต่ ให้เด็กแขง่กบัตวัเอง ให้ครู ( ค ) เป็น ตวัอยา่งให้นักเรียนเป็นคนดี 

ตอบ ขอ้  ง. ใชค้ าหรือกลุม่ค าท่ีขีดเส้นใตเ้ฉพาะกลุม่ (ข) และ (ค) ใชไ้ดรั้ดกมุและถูกตอ้งตาม 

หลกัภาษา 

แนวคิด ขอ้ ก. ใชค้ าผิด ตอ้งแกจ้าก ล้าหลัง เป็น ไม่เก่ง/อ่อนกว่า 

106.  เหตุแผน่ดินไหวรุนแรงท่ี เกิดขึ้น ( ก ) ในฟิลิปปินส์ ( ข ) ตอน ชว่งเย็นวนัจนัทร์ท่ีผา่นมา ท าให้ ( ค ) 

มผูีเ้สียชีวติ 8 รายแลว้ หลงัแรงส่ันสะเทือนท าให้อาคารพงัถลม่ทบัผู้คน 

ตอบ ขอ้ ค. ใชค้ าหรือกลุม่ค าท่ีขีดเส้นใตเ้ฉพาะกลุม่ (ก) และ (ค) ใชไ้ดรั้ดกมุและถูกตอ้งตาม 

หลกัภาษา แนวคิด ขอ้ ข. ผิด ตอ้งแกจ้าก ตอน เป็น เม่ือ 



 

 
 

107.  เจา้หน้าท่ีพิทกัษ์ป่าไดน้ าลูกกอริลลามาเล้ียงดู ( ก ) ด้วย ความรัก เนื่องจาก ( ข )พอ่แมข่องพวกมนัได้

ถูกคนใจร้ายฆา่ตาย สมัย ( ค ) พวกมนัยงัเล็ก 

ตอบ ขอ้ ข. ใชค้ าหรือกลุม่ค าท่ีขีดเส้นใตเ้ฉพาะกลุม่ (ก) และ (ข) ใชไ้ดรั้ดกมุและถูกตอ้งตาม 

หลกัภาษา 

แนวคิด ขอ้ ค. ใชค้ าผิด ตอ้งแกจ้าก สมยั เป็น ตั้งแต ่

108.  เนื่องจาก ( ก ) ถัว่ด ามโีปรตีนสูง บวกกับ ( ข ) กรดไขมนัไมอ่ิ่มตัว การกนิถัว่ด าเป็นประจ ามสีว่นชว่ย

ให้ระบบทางเดินอาหารและล าไส้ท างานดีข้ึน อีกทั้ง ( ค )ชว่ยลดคอเลสเตอรอลในเลือด 

ตอบ ขอ้ ค. ใชค้ าหรือกลุม่ค าท่ีขีดเส้นใตเ้ฉพาะกลุม่ (ก) และ (ค) ใช ้ไดรั้ดกมุและถูกตอ้งตาม 

หลกัภาษา 

แนวคิด ขอ้ ข. ใชค้ าผิด ตอ้งแกจ้าก บวกกับ เป็น และ 

109.  ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ และรอยย้ิมท่ีสดใสของผู้คน ( ก )คือ เสนห์่ท่ีนา่หลงใหล ( ข) และ สามารถดึงดูด

นักทอ่งเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี ดีจนอยากให้ไดไ้ป ( ค ) เยือน ประเทศเพื่อนบา้นเล็กๆ อยา่ง "หลวงพระบาง" 

ประเทศลาวสักคร้ัง 

ตอบ  ขอ้ ก. ใชค้ าหรือกลุม่ค าท่ีขีดเส้นใตท้ั้ง 3 กลุม่ ใชไ้ดรั้ดกมุและถูกตอ้งตามหลกัภาษา 

110.  ตงักยุ ถูก ( ข )นานกนาม วา่เป็นโสมส าหรับสตรี ถูก ( ข )น ามาใช้ รักษาอาการปวดประจ าเ ดือน     

ขบัประจ าเดือน ( ค ) ควบคุม การเกดิล่ิมเลือดไดเ้ป็นอยา่งดี 

ตอบ  ข. ใชค้ าหรือกลุม่ค าท่ีขีดเส้นใตเ้ฉพาะกลุม่ (ก) และ (ข) ใชไ้ดรั้ดกมุและถูกตอ้งตาม 

หลกัภาษา 

แนวคิด ขอ้ ค. ใชค้ าผิด ตอ้งแกจ้าก ควบคุม เป็น ป้องกัน 

 

 

 

 

 



 

 
 

วิชาภาษาอังกฤษ 

O  CONVERSATION 
ขอ้สอบวชิาภาษาองักฤษ ก.พ. เร่ือง Conversation จะเน้นให้เราตอบโตบ้ทสนทนาในสถานการณ์

ตา่งๆ เชน่ การขอความชว่ยเหลือ การตอบรับ การถามทาง การถามความคิดเห็น ซ่ึงลว้นเป็นสถานการณ์ท่ี

เราพบเจอในชีวติประจ าวนั 

O  VOCABULARY 
ขอ้สอบวชิาภาษาองักฤษ ก.พ. เร่ือง Vocabulary ค าศพัท์เป็นส่ิงแรกท่ีควรจะตอ้งรู้ ในการเรียน

ภาษาองักฤษ เพราะบางคนพดูภาษาองักฤษไมค่อ่ยไดแ้ตรู้่ค าศพัท์เยอะกส็ามารถชี้บอกฝร่ังวา่จะเอานูน่ เอาน่ี 

เอาตวัรอดไดส้บายConversation 

O  STRUCTURE 
ขอ้สอบวชิาภาษาองักฤษ ก.พ. เร่ือง Structure เป็นลกัษณะขอ้สอบท่ีใชว้ดัความรู้เกีย่วกบัหลกั

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เชน่ Tense การใชค้ า Adject, Adverb การดูโครงสร้างของประโยค If-Clause และอีก

มากมาย 

O  READING 
ขอ้สอบวชิาภาษาองักฤษ ก.พ. เร่ือง Reading เป็นลกัษณะขอ้สอบบทความท่ีเราจะต้องอา่น คิด 

วเิคราะห์ และสรุปความรู้จากเร่ืองท่ีอา่นได ้ การรู้ค าศพัท์ การเขา้ใจความหมายของเ ร่ืองท่ีอา่นจึงเป็นส่ิง ท่ีเรา

ตอ้งฝึกท าบอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. You want to know about your friend’s future plans, so you say : _______  

ตอบ  b. What are you doing after graduate ? คณุจะท าอะไรหลงัจากเรีนจบแล้ว 

อธิบายจากโจทย์ ถามวา่ You want to know about your friend’s future plans, so you say 

คณุตอ้งการรู้เกีย่วกบัแพลนในอนาคตของเพื่อนคุณ คณุจะพดูวา่__________ 

2.  You are thirsty. You say to your friend : _______ 

ตอบ   d. Shell we get something to drink ? หาอะไรด่ืมกนัไหม  

อธิบายจากโจทย์ ถามวา่ You are thirsty. You say to your friend : __________ 

คณุกระหายน ้ า คณุจะบอกเพื่อนวา่ __________ 

3.  Tom have just said something which make your friend upset . 

He apologize to her. He say : _____ 

ตอบ  a. I’m so sorry for what I said just now. I didn’t mean it  ฉันเสียใจมากส าหรับสิงท่ีฉัน

เพิ่งพดูไป ฉันไมไ่ดห้มายความวา่อยา่งนั้น   

อธิบายจากโจทย์ ถามวา่ Tom have just said something which make your friend upset. 

ทอมเพิ่งพดูอะไรบางอยา่งท่ีท าให้เพื่อนของคณุอารมณ์เสีย 

He apologize to her. He say : _____ 

เขาขอโทษเธอ เขาพดูวา่ : _____ 

4.  A secretary is late for a meeting for the first time. She gives an excuse that she had 

to take her daughter to the doctor. Her boss says : _____ 

ตอบ c. That’s all right. Don’t worry about it. ไมเ่ป็นไร. ไมต่อ้งกงัวลกบัมนั 

อธิบายจากโจทย์ ถามวา่ A secretary is late for a meeting for the first time. She gives an excuse that 

she had to take her daughter to the doctor. Her boss says : _____ 

เลขานุการ มาประชมุสายเป็นคร้ังแรก เธอให้ขอ้แกต้วัวา่เธอตอ้งพาลูกสาวไปหาหมอ 

เจา้นายของเธอพดูวา่ : _____ 

5.  There is a phone call for a person who doesn’t work in your office. You answer the 

phone and say : _____ 

ตอบ   d. Nobody by that name works here. ไมม่ใีครใชช้ื้อนั้นท่ีน่ี 

 



 

 
 

อธิบายจากโจทย์ ถามวา่ There is a phone call for a person who doesn’t work in your office. 

You answer the phone and say : _____ 

มโีทรศพัท์ถึงบุคคลท่ีไมท่ างานในส านักงานของคุณ 

คณุรับโทรศพัท์และพดูวา่ : _____ 

6.  At a rental office 

Victoria : I live in Apartment 13. My sink is clogged up again. 

Wendy : I’ll send someone over tomorrow. 

Victoria : Well, I’d really appreciate it if _________ . 

Wendy : Fine. A plumber will be there in a few minutes. 

ตอบ  ข้อ d. you could send someone to fix it today คณุสามารถหาคนมาชว่ยซอ่มให้ได ้

วนัน้ีเลยนะ่คะ่ 

อธิบาย At a rental office ท่ีส านักงานของอพาร์ทเมน้ท์แหง่หน่ึง 

Victoria : I live in Apartment 13. My sink is clogged up again. 

ฉันอาศยัอยูอ่พาร์ทเมนท์ห้อง 13 นะคะ อา่งลา้งจานของฉันมนัตนัอีกแลว้ละ่  

Wendy : I’ll send someone over tomorrow. เดีย๋วดิฉันจะสง่คนไปจดัการให้พรุง่น้ีนะคะ  

Victoria : Well, I’d really appreciate it if_______.  คือวา่ฉันจะขอบคณุมากๆ เลยหาก_______  

Wendy : Fine. A plumber will be there in a few minutes. ไดค้ะ่ อีกสองสามนาทีชา่งประปาจะข้ึนไปดูให้

นะคะ 

7.  Room renting 

Sam : Hi, my name is Sam. I’m interested in the room you have for rent. 

Pete : Oh yes. _______________ ? 

Sam : Yes, I think so. Can I ask a few questions first? 

Pete : Sure. Go ahead. 

ตอบ   ข้อ a. Would you like to come and see it  ตอ้งการชมห้องกอ่นไหมครับ     

อธิบาย Room renting การเชา่ห้องพกั 

Sam : Hi, my name is Sam. I’m interested in the room you have for rent. 

สวสัดีครับ ผมชื่อแซมนะครับ ผมสนใจท่ีจะเชา่ห้องพกัของคณุนะ่ครับ 

Pete : Oh yes. ? ยินดีเลยครับ ? 



 

 
 

Sam : Yes, I think so. Can I ask a few questions first? 

ไดค้รับผม แตข่อสอบถามอะไรบางอยา่งสักสองสามข้อกอ่นได้ไหมครับ? 

Pete : Sure. Go ahead. ไดสิ้ครับ สอบถามไดเ้ลยครับผม 

8.  A : Did you know my favorite boy band won first prize ?  

B : Did they ? ________ 

ตอบ  ข้อ a. Their performance must have been great !  การแสดงของพวกเขาตอ้งยอดเย่ียมมาก 

แนเ่ลย 

อธิบาย A : Did you know my favorite boy band won first prize ? เธอรู้ไหมวงบอยแบนด์วงโปรดของฉัน

ชนะรางวลัท่ีหนางดว้ยนะ 

B : Did they ? จริงเหรอ_________ 

9.  A : Hey, Jo. Where are you heading? 

B : To the police station. 

A : Oh,______ . I can give you a ride. 

ตอบ  ข้อ b. It’s on my way มนัเป็นทางผา่นฉันพอดีเลยละ่   

อธิบาย  A : Hey, Jo. Where are you heading ? เฮ ้โจ คณุก  าลงัจะไปไหน 

B : To the police station. ไปสถานีต ารวจ 

A : Oh, . I can give you a ride. โอ ้_________ ฉันไปสง่คณุไดน้ะ  

10.  A : Give me your email address. I’ll send you the file. 

B : ________ ? 

A : As soon as I get home. 

ตอบ  ข้อ c. How soon can you do it เธอจะสง่ให้ไดเ้มือ่ไรเหรอ  

อธิบาย A : Give me your email address. I’ll send you the file. สง่ท่ีอยูอี่เมล์ของคณุให้ฉัน ฉันจะสง่ไฟล์ให้ 

B : ________ ? 

A : As soon as I get home. เร็วท่ีสุดเมือ่ฉันถึงบา้น 

11.  She became so worried that it took almost an hour to______ her. 

ตอบ b. comfort (ปลอบใจ) 

อธิบาย “เธอกงัวลมาก จนใชเ้วลาเกอืบช ัว่โมงในการ_____เธอ” 

 



 

 
 

12.  Carrying these heavy bags up the stairs presented a ______ challenge. 

ตอบ c. major (ใหญ่, มาก) 

อธิบาย “ห้ิวกระเป๋าหนักๆ พวกน้ีข้ึนบนัได แสดงถึงความทา้ทาย_____” 

13.  My pockets _____ with a refund from the language school, but my budget was still modest. 

ตอบ a. swelled (ใหญ่ขึ้น) 

อธิบาย “กระเป๋าของฉัน_____เงินคืนจากโรงเรียนสอนภาษา แตง่บของฉันกย็งัจ ากดัอยูดี่” 

14.  he government is concerned about the _______for violence. 

ตอบ b. potential (ความเป็นไปได้ทีจ่ะเกิด) 

อธิบาย “รัฐบาลเป็นกงัวลเกีย่วกบั ของความรุนแรง” 

15.  Nearly all the farmers in this ______ region are dependent on the country's annual monsoon. 

ตอบ b. dry (แห้ง) 

อธิบาย “ชาวสวนเกอืบทั้งหมดในพื้นที______น้ีตอ้งพึ่งพามรสุมประจ าปีของประเทศ” 

16. The economic slump in this province following the pullout of troops is a major cause of a 

series of troubles occurring here. 

ตอบ c. drop 

อธิบาย สังเกตจากค าศพัท์ trouble หมายถึง ปัญหา แสดงวา่ประโยคน้ีมคีวามหมายเชิงลบ 

17.  Jenny have the alternative of working hard or not working hard and failing the exam. 

ตอบ a. choice  

อธิบาย สังเกตจากค าวา่ or (หรือ) เป็นความหมายเชิง เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

18.  300 bath is an indemnity per insurance package paid by the post office. 

ตอบ a. compensation 

อธิบาย 300 บาท เป็น คา่ชดเชย ตอ่หีบหอ่ท่ีรับประกนัการจา่ยโดยไปรษณีย์ 

19.  In her biography, Lisa is described as a very industrious singer. 

ตอบ c. diligent  ขยัน อธิบาย ในชีวประวติัของเธอ ลิซา่ถูกบรรยายวา่เป็นนักร้องท่ีขยนัมาก 



 

 
 

20. Jame was aware of his responsibilities. 

ตอบ a. cognizant ตระหนัก, รับรู้ 

อธิบาย เจมส์ตระหนักถึงความรับผิดชอบของเขา 

21.  My brother ______quiet. He _______, though she seems to be happy. 

ตอบ ข้อ d. always is , hardly ever smile  

อธิบาย   Adverb of frequency กริยาวเิศษณ์ท่ีบอกความถ่ี เชน่ always, usually, never... จะวางหน้า V.to be 

เสมอ สว่นกริาวเิศษณ์ hardly ever จะวางไวห้น้าค ากริยาหลกั 

22.  If you ever ______the David Beckham, what ______you do ? 

ตอบ ข้อ d. met , would 

อธิบาย เป็นการใช ้If - clause แบบท่ี 2 สังเกตไดจ้าก ever จะปรากฏใน Past Tense 

โครงสร้าง If - clause 

แบบท่ี 1 If + S + V1 , S + will + V1 

แบบท่ี 2 If + S + V2 , S + would + V1 

แบบท่ี 1 If + S + had + V3 , S + would + have + V3 

 23.  Tom, as well as, I_____ a great deal of time surfing. 

ตอบ ข้อ c. spends 

อธิบาย การใช ้as well as คัน่ระหวา่งประธาน ให้เราใชค้ ากริยา โดยยุดประธานตวัหน้าสุด Tom เป็น

ประธานเอกพจน์ (He) กริยาเอกพจน์ ต้องเติม S 

24.  My mom bought ________cheese but she did not buy______ bread. 

ตอบ  ข้อ c. some , any 

อธิบาย some ใชก้บัค านามนับไมไ่ด ้ เชน่ water, money สว่น any ใชก้บัประโยคปฏิเสธ 

25.  In Bali, people often _____ sunglasses to protect their eyes from the sunlight. 

ตอบ ข้อ a. wear 

อธิบาย wear สวม, ใสใ่นประโยคมคีาวา่ often ท่ีแสดงถึงความถ่ีในการกระท ากริยานั้น ซ่ึงจะอยูใ่น

โครงสร้าง Present Simple Tense เพื่อให้รู้วา่ ท่ีบาหลี ผูค้นตอ้งท าอะไรเป็นประจ า ดงันั้นกริยาท่ีหายไปจึง 

ตอ้งอยูใ่นรูป V1 ท่ีไมม่กีารเปล่ียนแปลงใดๆ 

 



 

 
 

In Bali, people often wear sunglasses to protect their eyes from the sun light. หมายถึง ในบาหลี ผูค้น

สวมแวน่ตากนัแดดบอ่ยครั้งเพื่อปกป้องดวงตาจากแสงแดด 

26.  Kimberry _____ a book of Thai culture at the moment. She likes to read it at the school 

library after lunch every day. 

ตอบ ข้อ c. is reading 

อธิบาย is reading หมายถึง ก  าลงัอา่น 

จากโจทย์บอกวา่ คิมเบอร์รี______ หนังสือวฒันธรรมไทยขณะน้ีหลอ่นชอบอา่นมนัท่ีห้องสมดุของ

โรงเรียนหลงัอาหารเท่ียงทุกวนั สังเกตจากค าบอกเวลา at the moment แปลวา่ ขณะน้ีซ่ึงเป็น present 

continuous ตามโครงสร้าง คือ s + is,am,are + V ing. 

ส าหรับ ขอ้ 1 read กริยาชอ่ง 1 ใชก้บัประโยคท่ีเกดิข้ึนในปัจจุบนั present simple และประธาน 

พหูพจน์ ขอ้ 2 reads กริยาชอ่ง 1 เติม s ใชก้บัประโยคท่ีเกดิข้ึนในปัจจุบนั present simple 

และประธานเอกพจน์ ขอ้ 4 are reading ใชก้บัประโยคท่ีเกดิข้ึนในปัจจุบนั present continuous และ

ประธานพหูพจน์ 

27.  The government spent much more in the last quarter than planned _____ it spent  

Considerably less in the previous one. 

ตอบ ข้อ a. whereas 

อธิบาย “รัฐบาลใชจ้า่ยงบประมาณไปมากกวา่ท่ีวางแผนไวใ้นไตรมาสท่ีแล้ว ____ ใชจ้า่ยไปน้อยกวา่ในชว่ง

ไตรมาสกอ่นหน้านั้น” 

28.  For more than 100 years, scientists have argued over exactly what a panda is. Now, ______, with the 

help of DNA testing, the panda has been admitted to the family. 

ตอบ ข้อ c. as a result 

อธิบาย กวา่ 100 ปีท่ีผา่นมา นักวทิยาศาสตร์ไดถ้กเถียงกนัวา่แท้จริงแล้วแพนดา้เ ป็นสัตวต์ระกลูอะไร 

ปัจจุบนัดว้ยความชว่ยเหลือจากการทดสอบ DNA _____ แพนดา้จึงไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสัตวใ์นตระกลู

หม ี สังเกตวา่เขาบอกวา่มกีารทดสอบ DNA จึงท าให้รู้วา่แพนดา้เป็นสัตวใ์นตระกลูหม ี ค าท่ีเหมาะสมท่ีสุดก็

คือ as a result เพราะเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการทดสอบ DNA นั้นเองเป็นการใช ้If-Clause โครงสร้าง

ประเภทท่ี 1 คือ If Subject + Verb + Object, Subject + will + Verb1 

 



 

 
 

29.  Thomas claimed that disease, war, famine, and _____act as checks on population growth. 

ตอบ ข้อ b. moral restraint 

อธิบาย “and” หน้า and เป็นค านาม disease, war, famine หลงั and จึงเป็น restraint ซ่ึงม ีmoral เป็น 

adjective ขยายวางไวข้า้งหน้า 

claim (V) = เรียกร้อง, กลา่วอา้ง, ยืนยนั                disease (N) = โรค 

famine (N) = ความอดอยาก                             restraint (N) = การอดกลั้น, การห้ามปราม 

moral (adj.) = ท่ีเกีย่วกบัศีลธรรมและจริยธรรม 

 30.  _______in 1607, Jamestown in Virginia was the first settlement in the New World. 

ตอบ ข้อ a. Founded 

อธิบาย ขา้งหน้าเคร่ืองหมาย comma (,) ละประธาน Jamestown ไว ้และในท่ีน้ี Jamestown ถูกสร้าง / ถูก

กอ่ตั้ง จึงใช ้Past Participle (V3) นั้นคือ 

Founded found (V) = สร้าง, กอ่ตั้ง              settlement (N) = การตั้งถ่ินฐาน / รกราก, ชมุชนเล็ก ๆ 

 

 

Directions: Read the passages and choose the best answer to each question that 

follows. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

31.  Which of the following is NOT true according to the passage ? 

ตอบ  ข้อ c. Mongolians are friendly people who love the outdoors. 

 

32.  The phrase "munching on" mean ______ . 

ตอบ  ข้อ a. eating ดูได้จาก munching on mutton and drinking airag 

เห็นดา้นหลงัมคี าวา่ drinking (ด่ืม) แสดงวา่ดา้นหน้าท่ีมาคูก่นั (เช่ือมด้วย and) กน็า่จะเป็นค าท่ีคู ่

กบัด่ืม กคื็อ กนินั่นเองและ mutton แปลวา่เน้ือแกะดว้ย 

 

 



 

 
 

 
 

  



 

 
 

33. Which civilizations is the passage about? 

ตอบ  ข้อ d. Greece, Rome, and China มีการกล่าวถึงกรีซ โรม และจีนโบราณ 

34.  When was the ancient Greek civilization around ? 

ตอบ  ข้อ d. 2,500 years agoอารยธรรมกรีกโบราณมีอยู่ เมือประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว 

35.  What was similar about Greek and Roman education? 

ตอบ  ข้อ b. It was only for children of rich families.   มีเพยีงคนร่ารวยทส่ีงลูก ๆ ของพวกเขาไป

เรียนหนังสือ 

36.  ___________ was an important part of the ancient Greek education. 

ตอบ  ข้อ c.Music   ดนตรีและการฝึกฝนด้านกายภาพเป็นส่วนส าคัญในการศึกษากรีก 

37.  What is “Latin” ? 

ตอบ  ข้อ a.The language of ancient Rome  ละติน คือ ภาษาในสมัยโรมโบราณ 

38.  Who paid for the education of children in China during the Han dynasty? 

ตอบ  ข้อ d.The emperor   จักรพรรดิจีนราชวงศ์ฮั่นจ่ายเงินเพือ่การศึกษาให้เด็กบางคน  

39.  In school in ancient China, students learned ___________. 

ตอบ  ข้อ c.reading  นักเรียนจีนเรียนอ่านและเขียน 

 

 

 

 แนวข้อสอบ ก.พ. 


