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ขอสอบตรรกศาสตร 1

ขอ  1. หากรัฐบาลข้ึนราคาน้ํามัน  ฉันจะเลิกใชรถยนต  ตอนนี้รัฐบาลข้ึนราคาน้ํามัน  ดังนั้น
ก.  ตอนนี้ฉันเลิกใชรถยนต ข.  ตอนนี้ฉันไมเลิกใชรถยนต
ค.  ตอนนี้ฉันอาจจะเลิกใชรถยนต ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ  2. หากรัฐบาลข้ึนราคาน้ํามัน  ฉันจะเลิกใชรถยนต  ตอนนี้รัฐบาลไมข้ึนราคาน้ํามัน  ดังนั้น
ก.  ตอนนี้ฉันเลิกใชรถยนต ข.  ตอนนี้ฉันไมเลิกใชรถยนต
ค.  ตอนนี้ฉันอาจจะเลิกใชรถยนต ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ  3. หากรัฐบาลข้ึนราคาน้ํามัน  ฉันจะเลิกใชรถยนต  ตอนนี้ฉันเลิกใชรถยนต  ดังนั้น
ก.  ตอนนี้รัฐบาลข้ึนราคาน้ํามัน ข.  ตอนนี้รัฐบาลไมข้ึนราคาน้ํามัน
ค.  ตอนนี้รัฐบาลอาจจะข้ึนราคาน้ํามัน ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ  4. หากรัฐบาลข้ึนราคาน้ํามัน  ฉันจะเลิกใชรถยนต  ตอนนี้ฉันไมเลิกใชรถยนต  ดังนั้น
ก.  ตอนนี้รัฐบาลข้ึนราคาน้ํามัน ข.  ตอนนี้รัฐบาลไมข้ึนราคาน้ํามัน
ค.  ตอนนี้รัฐบาลอาจจะข้ึนราคาน้ํามัน ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ  5. ถาฝนตกแลวแดดออก  แตวันนี้แดดไมออก  ดังนั้นสรุปไดวา
ก.  วันนี้ฝนไมตก ข.  วันนี้ฝนตกโดยไมมีแดด
ค.  วันนี้ฝนอาจจะตก ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ  6. ถาฝนตก  ฉันจะไมไปดูภาพยนตร  วันนี้ฉันไปดูภาพยนตร  ดังนั้นสรุปไดวา
ก.  วันนี้ฝนตก ข.  วันนี้ฝนไมตก
ค.  วันนี้ฝนอาจจะไมตก ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ  7. ของทุกชนิดมีลักษณะกลมเรียกวาลูกฟุตบอล  ลูกรักบ้ีไมมีลักษณะกลม  สรุปไดวา
ก.  ลูกรักบ้ีเปนลูกฟุตบอลชนิดหนึ่ง ข.  ลูกรักบ้ีไมใชลูกฟุตบอล
ค.  ลูกรักบ้ีเบ้ียว ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ  8. คนจีนทุกคนเปนคนขยัน  นายขาวเปนคนจีน  ดังนั้น
ก.  นายขาวอาจเปนคนขยัน ข.  นายขาวเปนคนขยัน
ค.  นายขาวจะตองรวย ง.  ยังสรุปแนนอนไมได
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ขอ  9. คนทุกคนถาประหยัดแลวจะรวย  วันนี้ฉันรวย  ดังนั้นสรุปไดวา
ก.  ฉันตองประหยัด ข.  ฉันตองขยันทํางาน
ค.  ฉันตองขยันทํางานและประหยัด ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ 10. บอระเพ็ดมีรสขม  ยานี้รสไมขม  ดังนั้น
ก.  ยามีรสจืด ข.  ยานี้ไมใชบอระเพ็ด
ค.  ของขมเปนยา ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ 11. สัตวเล้ือยคลานทุกตัวกินแมลง  ออดก็กินแมลง  สรุปไดวา
ก.  ออดเปนสัตวเล้ือยคลาน ข.  ออดเปนสัตว
ค.  ออดไมใชสัตวเล้ือยคลาน ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ 12. สุนัขเปนสัตวที่เหา  เจาปุยนอนและไมเหา  ดังนั้น
ก.  เจาปุยไมใชสุนัข ข.  เจาปุยเปนสุนัข
ค.  เจาปุยข้ีเกียจเหา ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ 13. เสือเปนสัตวดุราย  สัตวเล้ียงทุกชนิดไมดุราย  ดังนั้น
ก.  สัตวเล้ียงทุกชนิดเปนเสือ ข.  เสือไมใชสัตวเล้ียง
ค.  สัตวเล้ียงทุกชนิดไมเปนเสือ ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ 14. ดาราภาพยนตร  9  ใน  10  คน  ใชสบูไถไถ  นองอ้ัมใชสบูไถไถ  ดังนั้น
ก.  คนสวยๆ นิยมใชสบูไถไถ ข.  นองอ้ัมเปนดาราภาพยนตร
ค.  นองอ้ัมเอาอยางดาราภาพยนตร ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ 15. ถาดําไปตางจังหวัด  แดงจะอยูบาน  วันนี้แดงไมอยูบาน  ดังนั้น
ก.  ดําไปตางจังหวัด ข.  แดงไปตางจังหวัด
ค.  ดําไมไปตางจังหวัด ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ 16. �ถาฝนตกตอยจะต่ืนสาย�  �ต่ิงจะไปทํางานถาฝนไมตก�  �ต่ิงจะไปทํางานถาตอยต่ืนเชา�  �วันนี้ต่ิง
ไมไปทํางาน�  สรุปไดอยางไร
ก.  ตอยต่ืนสาย  ฝนตก ข.  ตอยต่ืนเชา  ฝนไมตก
ค.  ต่ิงต่ืนเชา  ฝนไมตก ง.  ยังสรุปแนนอนไมได
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ขอ 17. ในการเดินทางไปราชการคร้ังหนึ่ง  หัวหนาบอกวา  �ถาตรีไมไปก็ใหเอกไปแทน มิฉะนั้นจะใหโทไป�
ถาเอกไมไป  สรุปไดอยางไร
ก.  ตรีไป ข.  โทไป
ค.  ตรีไมไป ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ 18. ถาหนึ่งซ้ือเส้ือสีดํา  นพจะซ้ือเส้ือสีเหลือง  ดังนั้นถานพซ้ือเส้ือสีเหลือง  จะสรุปไดอยางไร
ก.  หนึ่งซ้ือเส้ือสีดํา ข.  หนึ่งซื้อเส้ือสีขาว
ค.  หนึ่งซ้ือทั้งเส้ือสีขาวและสีดํา ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ 19. ถาฝนตกหนักเธอจะไมไปเที่ยว  แตวันนี้เธอไปเที่ยว  สรุปไดวา
ก.  วันนี้ฝนตกไมหนัก ข.  วันนี้ไมใชฤดูฝน
ค.  วันนี้เธอมีเวลาวางมาก ง.  ยังสรุปแนนอนไมได

ขอ 20. ถาใครพลาดรถขบวนแรกแลวจะมาโรงเรียนสาย  นายดีมาโรงเรียนสาย  สรุปไดวา
ก.  นายดีพลาดรถขบวนแรก ข.  นายดีต่ืนสาย
ค.  นายดีมารถสวนตัว ง.  ยังสรุปแนนอนไมได
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เฉลยขอสอบตรรกศาสตร

1.  ก.
2. ง.
3. ง.
4. ข.
5. ก.  
6. ข.
7. ง.
8. ข.
9. ง.
10. ข.
11. ง.
12. ก.
13. ค.
14. ง.
15. ค.
16. ก.
17. ก.
18. ง.
19. ก.
20. ง.
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