ตีแผขอ สอบอนุกรม
คําสั่ง ในแตละขอจะประกอบดวยอนุกรมที่มคี วามสัมพันธตอเนื่องกัน จงเลือกคําตอบจากตัวเลือก ก-ง มาเติมลงใน
ชองวางเพื่อใหไดอนุกรมที่มีความสัมพันธตอเนื่อ งกันอยางสมเหตุสมผลมากที่สุด
ขอ 1. 2 3 1 6 4 3 3 36 6 3 5 90 8 3 7..........
(คลายขอสอบ ก.พ. ป 48)
ก. 103
ข. 126
ค. 168
ง. 204
ตอบ ค.
ขอนี้ใหเราสังเกตตัวเลขสูงๆ ในโจทยนะครับ ตัวอยางเชน 36 กับ 90 วาทําไมนะเลขสองตัวนี้ จึงมีคาสูงผิดปกติ
กวาตัวเลขอื่น ตอมาเราก็ลองเอาเลข 3 ตัว ที่อยูขางหนาของ 36 กับ 90 บวกหรือคูณกัน เมื่อเราเอาคูณกัน 4*3*3 =
36 และ 6*3*5 = 90 งายมั๊ยละครับ..
ดังนั้นจะไดวา 8*3*7 = 168 เปนคําตอบนั่นเอง
ขอ 2. 16 16 19 49 22 100 25 ....... (คลายขอสอบกรมสงเสริม ฯ)
ก. 28
ข. 31
ค. 144
ง. 169
ตอบ ง.
ขอนี้ใหเราสังเกตตัวเลขสูงๆ เชนกัน ตัวอยางเชน 100 กับ 49 เอะแปลกดีมันสลับกันอยูกับเลขต่ําครับ แลวอยาก
บอก....บอกใหคุณรูซะเลยวาเลข 49 คือ 72 หรือ 7*7 เสมอแนะ ดังนั้นเลข 100 ก็ตองเปน 102 = 10*10 แลวจะได
คําตอบวา 132 = 13 * 13 = 169 ขอใหสังเกตดวยวา 7, 10 และ 13 หางกันเทากับ 3 อยางคงที่
ขอ 3. 95 92 46 42 21 16 8 ......... (คลายขอสอบ กทม.)
ก. 2
ข. 6
ค. 24
ง. 32
ตอบ ก.
อนุกรมในขอนีต้ ัวเลขลดลงเรื่อยๆ ขอใหเราสังเกตวา 95 กับ 92 มีคาใกลเคียงกัน (ลดลง) ทํานองเดียวกัน
46 กับ 42 ก็มีคาใกลเคียงกัน (ลดลง 4) และ 21 กับ 16 ก็ลดลง 4
ดังนั้นตัวเลขถัดไปก็ตองลดลงจาก 8 ลงอีก 6 จึงไดคําตอบทีถ่ ูกตองคือ 8 - 6 = 2 นั่นเอง
ขอ 6. 1 1 1 5 2 2 3 8 4 3 6 12 7 4 10..........(คลายขอสอบ ก.พ.)
ก. 17
ข. 15
ค.13
ง. 11
ตอบ ก.
ขอนี้ตัวเลขในอนุกรมสับสนปนกันหมดเลย แตไมยากหรอกนา จะบอกเทคนิคใหดังนี้ครับ
ใหหาตัวเลขสูงๆ ในอนุกรมซะกอน จะพบวาคือเลข 12 และ 8 ซึ่งเพิ่มขึ้น 4
เมื่อเราเลือกพิจารณาคําตอบจะได 1 1 1 5 2 2 3 8 4 3 6 12 7 4 10 17
ขอ 7. 148 74 80 40 46 23.......... (คลายขอสอบ ก.พ. + ปปส.)
ก. 26
ข. 29

ค. 35
ง. 42
ตอบ ข.
อนุกรมขอนี้เราจะเห็นชัดวา 40 เปนครึ่งของ 80 และ 74 เปนครึ่งหนึ่งของ 148 รวมทั้ง 23 ก็เปนครึ่งนึ่ง
ของ 46 แตอนุกรมขอนี้ถามหาตัวเลขที่อยูถัดจาก 23 ตางหาก ซึ่งเราจะเห็นวา ถัดจาก 74 ไปเปน 80 เพิ่มขึ้น
6 ถัดจาก 40 ไปเปน 46 เพิ่มขึ้น 6
ดังนั้นจะไดวาถัดจาก 23 เพิ่มขึ้นอีก 6 ไปเปน 29 นี่เอง
ขอ 8. 245 479 61013 81317 101621 .......(คลายขอสอบนายรอยตํารวจ + ธุรการ + การเงิน)
ก. 121925
ข. 121424
ค. 152125
ง. 151925
ตอบ ก.
ขอนี้โจทยแปลกดีนะ
ตัวเลขเพิ่มขึน้ เร็วจังเลย
เราลองพิจารณาตัวเลขหนาของ
แตละชุดจะได
ดังนี้ 245 479 61013 81317 101621 ......เลขตัวหนาที่ไดคือ 2 4 6 8 10
ตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละ 2 คงที่ ดังนั้นเลขตัวหนาของคําตอบตองเปน 12 แนนอนนัน่ คือตองตอบขอ ก. หรือไมก็ขอ
ข. สวนเลขตัวกลางของเลขแตละชุดจะไดดังนี้
245 479 61013 81317 101621 ......ซึ่งเพิ่มขึ้นทีละ 3 ดังนั้นตัวเลขกลางของคําตอบคือ 19 นั่นเองเราก็จะ
ไดคําตอบที่ถูกตองคือ 121925 นั่นเอง
ขอ 9. 46 2 23 75 3 25 108 4 27 ......(คลายขอสอบนายรอยตํารวจ + ตรวจคนเขาเมือง)
ก. 200
ข. 145
ค. 21
ง. 5
ตอบ ข.
ขอนี้ตองดูที่ตวั เลขต่ํา ๆ ที่แทรกอยูบนอนุกรมจะงายกวาคือ 2, 3 และ 4
จะไดดังนี้ 46 2 23 75 3 25 108 4 27 .....
ซึ่งทําใหเราทราบวา 46 เกิดจาก 3*25 และ 108 เกิดจาก 4*27 ดังนั้นคําตอบที่เราตองการตองเกิด
จาก 5*29 นั่นเอง ซึ่ง 5*29 = 145
ขอ 10. 2 5 6 4 7 9 8 12 54 32 .......(คลายขอสอบ ก.พ.ปลัดอําเภอ)
ก. 64
ข. 76
ค. 19
ง. 18
ตอบ ค.
ขอนี้แปลกตรงที่มีเลข 4, 8, 12 และ 32 เปนตัวเลขลงแทรกอยูในอนุกรมดังนีค้ รับ
2 5 6 4 7 9 8 12 54 32 .......จะไดวา 5 +7 = 12 และ 7 + 12 = 19
แนวขอสอบอนุกรม
คําสั่ง ในแตละขอจะประกอบไปดวยอนุกรมที่มคี วามสัมพันธตอเนื่องกัน จงเลือกคําตอบจากตัวเลือก ก- ง มาเติมลงใน
ชองวางเพื่อใหไดอนุกรมที่มีความสัมพันธตอเนื่อ งกันอยางสมเหตุสมผลมากที่สุด
ขอ 1. 4 2 8 14 24 46 .......... (คลายขอสอบนายรอยตํารวจ)
ก. 58
ข. 60

ขอ 2.

ขอ 3.

ขอ 4.

ขอ 5.

ขอ 6.

ขอ 7.

ขอ 8.

ขอ 9.

ขอ 10.

ขอ 11.

ค. 70
ง. 84
1 4 2 6 6 8 15 10 .......... (คลายขอสอบ ก.พ. + ปลัดอําเภอ)
ก. 12
ข. 16
ค. 31
ง. 41
17 17 51 255 .......... (คลายขอสอบกรมสงเสริมฯ)
ก. 1,781
ข. 1,785
ค. 2,455
ง. 2,295
3 5 8 14 29 71 .......... (คลายขอสอบ กทม.)
ก. 123
ข. 145
ค. 162
ง. 194
7 -9 16 -20 29 .......... (คลายขอสอบกรมสงเสริมฯ)
ก. -33
ข. -35
ค. -37
ง. -39
2 2 5 5 4 10 8 7 16 ......... (คลายขอสอบกรมสงเสริมฯ)
ก. 11
ข. 12
ค. 13
ง. 14
6 10 18 29 51 76 .......... (คลายขอสอบ กทม.)
ก. 126
ข. 156
ค. 112
ง. 99
12 12 24 72 288 .......... (คลายขอสอบ กทม.)
ก. 1,240
ข. 1,440
ค. 1,420
ง. 1,480
45 18 65 28 90 43 120 .......... (คลายขอสอบปลัดอําเภอ)
ก. 63
ข. 86
ค. 130
ง. 155
3 2 7 5 4 21 7 6 43 .......... (คลายขอสอบกรมสงเสริมฯ)
ก. 8
ข. 9
ค. 12
ง. 73
6 42 7 9 72 8 12 108 9 15 .......... (คลายขอสอบปลัดอําเภอ)
ก. 10
ข. 18
ค. 122
ง. 150

2XY
3X
3
ขอ 12. 3X 2XY 2Y

1

1

………. (คลายขอสอบ ก.พ.)

2Y
Y
ก. X

ข. 3

ค. X

ง. 1

6XY
3Y

ขอ 13. 3 5 7 15 27 .......... (คลายขอสอบ กทม.)
ก. 35
ข. 42
ค. 47
ง. 49
ขอ 14. 3 10 33 134 .......... (คลายขอสอบนายรอยตํารวจ)
ก. 671
ข. 691
ค. 792
ง. 797
ขอ 15. 1 4 36 9 121 14 256 19 441 .......... (คลายขอสอบ ก.พ.)
ก. 24
ข. 33
ค. 42
ง. 676
ขอ 16. 33 49 63 75 .......... (คลายขอสอบ ก.พ.)
ก. 65
ข. 71
ค. 69
ง. 85
ขอ 17. 2 4 8 14 23 33 49 63 .......... (คลายขอสอบกรมสงเสริมฯ)
ก. 14
ข. 25
ค. 88
ง. 91
99
63
35
15
3
ขอ 18. 7 9 13 21 37 ......... (คลายขอสอบปลัดอําเภอ)
143
44
ก. 69

ข. 69

143
ขอ 19. 7 10 25 100 475 …....... (คลายขอสอบกรมสงเสริมฯ)

ก. 2,350
ข. 2,845
ค. 1,875
ง. 16
ขอ 20. 4 29 7 93 12 253 19 .......... (คลายขอสอบ ก.พ.)
ก. 278
ข. 302
ค. 562
ง. 581
เฉลย
1. ง
2. ค 3. ข 4. ง
5. ข 6. ก 7. ก 8. ข
11. ง 12. ข 13. ง 14. ก 15. ก 16. ง 17. ค 18. ข
ตีแผขอ สอบคณิตศาสตรทั่วไป

9. ก
19. ก

10. ข
20. ง

คําสั่ง ในแตละขอจะประกอบดวยโจทยคณิตศาสตรและตัวเลือก ก – ง ใหศกึ ษาโจทยทกี่ ําหนดแลวคํานวณหาคําตอบ
โดยอาศัยความรูพื้นฐานท างคณิตศาสตร
ขอ 1. ลูกเตาลูกหนึ่งมีความยาวของเสนขอบทุกดานรวมกันเปน 72 เซนติเมตร อยากทราบวาปริมาตรของลูกเตานี้
เปนกี่ลูกบาศกเซนติเมตร (คลายขอสอบ ก.พ.)
ก. 144
ข. 216
ค. 512
ง. 729
ตอบ ข.
อยาลืมนะครับวา....ลูกเตาแตละลูกประกอบดวย 6 ดานหรือ 6 หนา ซึ่งเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะมีขอบดาน
ทั้งหมด 12 ขอบดานดวย
ทําใหลูกเตาตามโจทยจะมีดานแตละดานยาว = 72 = 6 เซนติเมตร
12
ดังนั้นปริมาตรของลูกเตา = ดาน × ดาน × ดาน = 6 × 6 × 6 = 216 ลูกบาศกเซนติเมตร
ขอ 2. จงหาวาเลขจํานวนเต็ม 2 จํานวนที่รวมกันได 60 และทําใหผลคูณของเลข 2 จํานวนนี้มีคาสูงสุดคือ (คลาย
ขอสอบกรมสงเสริมฯ)
ก. 50 กับ 10
ข. 45 กับ 15
ค. 40 กับ 20
ง. 30 กับ 30
ตอบ ง.
ก็ลองจับตัวเลขในตัวเลือกคูณกันดูซิจะรูเองดังนี้ 50×10 = 500, 45×15 = 675,
40×20 = 800, 30×30 = 900 ดังนั้นเลข 2 จํานวนนีค้ ือ 30 กับ 30
ขอ 3. ดําริตองการแจกขนมใหเพื่อน ๆ ในชัน้ เรียน ถาเขาแจกใหเพื่อนคนละ 1 ชิ้น จะเหลือขนมอยู 6 ชิ้นแตถาเขาแจก
ใหเพื่อนคนละ 2 ชิ้น จะมีเพื่อนที่ไมไดรับขนมอยู 2 คน อยากทราบวาดําริมีขนมทั้งหมดกี่ชนิ้ (คลาย
ขอสอบ ก.พ.)
ก. 14
ข. 15
ค. 16
ง. 17
ตอบ ค.

ขอนี้มีขอนาสังเกตวาครั้งหลังดําริแจกขนมใหเพื่อนคนละ 2 ชิ้น ดังนั้นขนมที่เขาก็ตองมีอยูกต็ องเปนเลขคู
เทานั้น คําตอบขอนี้คือขอ ก. 14 หรือไมก็ขอ ค. 16 นะครับ
สมมติวาดําริมีขนมอยู 16 ชิ้น และตองมีเพื่อนนักเรียนอยู 10 คน (เนื่องจากแจกกันคนละชิ้น แลวเหลือขนมอยู
6 ชิ้นนี่นา)
เมื่อดํารินําขนม 16 ชิ้นไปแจกกันคนละ 2 ชิ้น จะแจกใหเพื่อนไดทั้งหมด 16 สวน 12 = 8 คน แสดงวามีเพื่อน
ที่ไมรับขนมอยู = 10 - 8 = 2 คน ตรงกับโจทยเปะเลย
ยังงั้นก็แสดงวาดําริมีขนมอยูทั้งหมด 16 ชิ้น
ขอ 4. สี่เหลี่ยมจัตุรัสบรรจุอยูในวงกลมที่มีพื้นที่ 18 ตารางเซนติเมตร อยากทราบวาสี่เหลี่ยมจัตุรสั นี้มีความยาว
ดานละกี่เซนติเมตร (คลายขอสอบ ก.พ.)
ก. 3
ข. 3 2
ค. 6
ง. 6 2
ตอบ ค.
ขอนี้แสดงวา จัตุรัสวางอยูในวงกลม เปนวงกลมที่มีพื้นที่ 18
ดังนั้น จัตุรัสที่ตองการมีดานยาวดานละ = 2×18 = 36 = 6 เซนติเมตร..งายจัง
ขอ 5. พี่ขุดบอแหงหนึ่งเสร็จใน 20 วัน นองขุดบอเดียวกันเสร็จใน 12 วัน หากพี่ขุดไประยะหนึ่งแลวหยุดปลอยให
นองขุดตอคนเดียวจะใชเว ลาทั้งสิ้น 14 วันตั้งแตพี่ลงมือขุด อยากทราบวาพี่ขุดบออยูกอนแลวกี่วนั (คลาย
ขอสอบ ก.พ.)
ก. 3
ข. 5
ค. 7
ง. 9
ตอบ ข.
กําหนดใหพี่ขดุ บอคนเดียวใชเวลา 20 วัน และนองขุดบอคนเดียวใชเวลา 12 วันจึงเสร็จ แลวถามวาพี่ขุดบออยู
กอนแลวกีว่ ัน ขอนี้กลวยมาก ๆ ครับก็เอาเวลาของพี่คือ 20 ตั้งไวซิแลวเอาตัวเลขในตัวเลือกไปหารซะ เลขตัวไหนหาร 20
ลงตัว เปนคําตอบ จะเห็นวา 20 สวน 5 = 4 ลงตัวพอดี ดังนั้นพีข่ ุดบออยูกอนแลว 5 วัน...อยางง...นีค่ ือเทคนิค
ขอ 6. ถา X มีคาอยูระหวาง 2 ถึง 9 และ Y มีคาอยูระหวาง 18 ถึง 54 อยากทราบวา Y มีคาระหวางใด (คลาย
ขอสอบ ก.พ.)
ก. 6 ถึง 9
ข. 6 ถึง 12
ค. 3 ถึง 9
ง. 2 ถึง 27
ตอบ ง.
ขอ 9.
กลองผงซักฟอกขนาดใหญมีขนาด 40×25×7 ลูกบาศกเซนติเมตร และกลองผงซักฟอกขนาดเล็กมี
ขนาด 25×16×5 ลูกบาศกเซนติเมตร แตละกลองจะมีผงซักฟอกอยูเพียง 3 ของกลอง ถามวาจะตองซื้อ
ผงซักฟอกแตละขนาดอยางนอยกีก่ ลองจึงจะมีปริ มาตรเทากับ (คลายขอสอบ ก.พ.)
ก. กลองใหญ 1 กลอง กลองเล็ก 2 กลอง ข. กลองใหญ 2 กลอง กลองเล็ก 5 กลอง
ค. กลองใหญ 2 กลอง กลองเล็ก 9 กลอง ง. กลองใหญ 2 กลอง กลองเล็ก 7 กลอง

ขอ 10. ถาสี่เหลี่ยมผืนผารูปหนึ่ง ความยาวของดานกวางเพิ่มขึน้ 30% แตดานยาวลดลง 10% ถามวาพื้นที่ของ
สี่เหลี่ยมผืนผารูปดังกลาวจะมีพนื้ ที่เพิ่มข ึ้นกี่เปอรเซ็นต (คลายขอสอบนายรอยตํารวจ)
ก. 17
ข. 20
ค. 21
ง. 23
ตอบ ก.
ดานกวางเพิ่มขึ้น 30% หมายถึง เดิมกวาง 100 ใหมกวาง 130
ดานยาวลดลง 10%
หมายถึง เดิมยาว 100 ใหมยาว 90
ดังนั้นพื้นที่เดิม = กวาง×ยาว = 100×100 = 10,000
และพื้นทีใ่ หม = กวาง×ยาว = 130×90 = 1,700
หลังจากนั้นเราก็เทียบบัญญัตไิ ตรยางศ โดยใหเทียบเปน 100 ดังนี้
พื้นที่เดิม = 10,000
พื้นที่ใหม = 11,700
10,000
พืน้ ที่เดิม = 100

พื้นที่ใหม = 11,700×100 = 117

ดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมดังกลาวจะเพิ่มขึน้ = 117 – 100 = 17% นั่นเอง
ขอแนะนําเกีย่ วกับหลักสูตรการสอบภาค ก.
วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผล
ขอสอบวิชานี้ใชวัดความสามารถทางดานความมีเหตุผล ดานตัวเลข และดานภาษา
1. ความสามารถทางดานความมีเหตุผล (Reasoning)
แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย (Analogy)
ขอสรุปรูปแบบนี้แตละขอจะประกอบดวยอุปมาอุปไมยที่ยังไมสมบู รณและตัวเลือก ก-ง ใหเลือกคําสองคําจากตัวเลือก กง มาแทนเครื่องหมายคําถามของอุปมาอุปไมยที่ไมสมบูรณนั้น โดยคําแรกของตัวเลือกแทนเครื่องหมายคําถามแรก คําที่
สองของตัว เลือกแทนเครื่องหมายคําถามหลัง เมื่อแทนแลว ตองทําใหอุปมาอุปไมยนั้น สมบูร ณคือใหค วามสัมพัน ธ 
เกี่ยวของของสองคําแรกสอดคลองกับความสัมพันธเกี่ยวของของสอ งคําหลัง
ตัวอยาง ขอ 01
อาหาร : ? : : ? : ดื่ม
ก. กิน น้ํา
ข. หิว น้ําแข็ง
ค. หิว ขาว
ง. ชด น้ําหวาน
ตอบ ก.
เพราะกินและน้ํา มาแทนเครื่องหมายคําถาม จะไดคําคูแรกคือ อาหาร : กิน ซึ่ง
มีความสัมพันธโดยสอดคลองกับคําคูหลังคือ น้ํา : ดื่ม
ขอ 02 เสมียน : สถาปนิก : : ? : ?
ก. ธุรการ : บริหาร
ข. ขาราชการ : เอกชน
ค. จิตรกร : วาดรูป
ง. หนังสือ : อาคาร

ตอบ ง.เพราะหนังสือและอาคาร มีความสัมพันธเกี่ยวของสอดคลองกับเสมียนและสถาปนิก
มากที่สุด
ขอ 03
ลําธาร : แมน้ํา : : ? : ?
ก. ทะเล : เรือ
ข. ลูกน้ํา : ยุง
ค. อาว : ฝง
ง. ตาราง : หมากรุก
ตอบ ข.
เพราะลูกน้ําและยุง มีความสัมพันธโดยสอดคลองกับลําธารและแมน้ํามากที่สุด
แบบที่ 2 การสรุปความ (Inference)
ขอสอบรูปแบบนี้จะประกอบดวยเงื่อนไข และในแตละขอจะมีขอสรุปที่ 1 และขอสรุปที่ 2 ใหศึกษา
เงื่อนไขที่กําหนดใหกอน แลวจึงอาศัยความรูที่ไดจากเงื่อนไขดังกลาวมาพิจารณาขอสรุป ทั้งสองของแตละขอ แลวทํา
ตอบลงในกระดาษคําตอบ โดยยึดหลักดังนี้
หลักในการทําตอบ
ตอบ ก. ถาขอสรุปทั้งสองเปนจริงตามเงื่อนไข
ตอบ ข. ถาขอสรุปทั้งสองไมเปนจริงตามเงื่อนไข
ตอบ ค. ถาขอสรุปทั้งสองไมแนชัด คือ ศึกษาจากเงื่อนไขแลวไมสามารถสรุปไดวาเปนจริง
หรือไมเปนจริง
ตอบ ง. ถาขอสรุปใดขอสรุปหนึ่งเปนจริง หรือไมเปนจริง หรือไมแนชัด ซึ่งไมซ้ํากับอีกขอสรุปหนึ่ง
ตัวอยาง ขอ 01 – 03 ใหใชเงื่อนไขที่กาํ หนดใหตอไปนี้สําหรับการตอบคําถาม
เงื่อนไข
- นายกานตไมสูบบุหรี่
- ญาติของนายธนูทุกคนสูบบุหรี่
- นายธนูไมไดเปนทนายความ
- นายสมานญาติของนายธนูเปนทนายความ
- นายชาติญาติของนายธนูเปนตํารวจอยูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คําถาม
ขอ 01
ขอสรุปที่ 1 นายกานตเปนญาติของนายธนู
ขอสรุปที่ 2 นายสมานไมสูบบุหรี่
ตอบ ข. เพราะขอสรุปทั้งสองไมเปนจริงตามเงื่อนไข คือ จากเงื่อนไขทีว่ า
ญาติของนายธนูทกุ คนสูบบุหรี่ แตนายกานตไมสูบบุหรี่ นายกานตจึงไมใชญาติของนายธนูและ
นายสมานจึงตองเปนคนสูบบุหร ี่เพราะเปนญาติของนายธนู
ขอ 02
ขอสรุปที่ 1 ทนายความทุกคนสูบบุหรี่
ขอสรุปที่ 2 ภรรยานายกานตไมชอบคนสูบบุหรี่
ตอบ ค. เพราะขอสรุปทั้งสองดูจากเงื่อนไขแลวไมสามารถสรุปไดแนชัดวาเปนจริง หรือไม
เปนจริง เนื่องจากทนายความทุกคนอาจสูบบุหรี่ก็ได หรือบางคนอาจไมสูบบุหรี่ก็ได และภรรยา
นายกานตก็เชนกัน เงื่อนไขไมไดบอกวาชอบหรือไมชอบคนสูบบุหรี่
ขอ 03
ขอสรุปที่ 1 ภรรยานายชาติอยูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอสรุปที่ 2 ญาติบางคนของนายธนูรับราชการ
ตอบ ง. เพราะขอสรุปที่ 1 ไมแนชัดวาเปนจริงหรือไมเปนจริงเพียงขอสรุปเดียว สวนขอสรุปที่
2 นั้นเปนจริง ดังนั้นจะตอบ ก. หรือ ข. หรือ ค. ไมได ตองตอบ ง.
แบบที่ 3 การสรุปความจากสัญลักษณ (Symbolic)
ขอสอบรูปแบบนี้จะประกอบดวยเงื่อนไข ซึ่งอยูในรูปของตัวอักษรและเครื่องหมายตาง ๆ ดังตอไปนี้
= หมายถึง เทากับ
¹ หมายถึง ไมเทากับ ซึ่งอาจมากกวาหรือนอยกวา
> หมายถึง มากกวา
> หมายถึง ไมมากกวา ซึ่งอาจเทากับหรือนอยกวา
< หมายถึง นอยกวา
< หมายถึง ไมนอยกวา ซึ่งอาจเทากับหรือมากกวา
£ หมายถึง นอยกวาหรือเทากับ
³ หมายถึง มากกวาหรือเทากับ
และในแตละขอจะมีขอสรุปที่ 1 และขอสรุปที่ 2 ใหศึกษาเงื่อนไขที่กําหนดใหกอน แลวจึงอาศัยความรูที่ไดจากเงื่อนไข
ดังกลาวมาพิจารณาขอสรุป ทั้งสองของแตละขอ แลวทําตอบลงในกระดาษคําตอบ โดยยึดหลักดังนี้
หลักในการทําตอบ
ตอบ ก. ถาขอสรุปทั้งสองเปนจริงตามเงื่อนไข
ตอบ ข.
ถาขอสรุปทั้งสองไมเปนจริงตามเงื่อนไข
ตอบ ค. ถาขอสรุปทั้งสองไมแนชดั คือ ศึกษาจากเงื่อนไขแลวไมสามารถสรุปไดวาเปนจริง
หรือไมเปนจริง
ตอบ ง. ถาขอสรุปใดขอสรุปหนึ่งเปนจริง หรือไมเปนจริง หรือไมแนชัด ซึ่งไมซ้ํากับอีกขอสรุปหนึ่ง
ตัวอยาง ขอ 01 – 03 ใหใชเงื่อนไขที่กาํ หนดใหตอไปนี้สําหรับการตอบคําถาม
เงื่อนไข
ถา P > R = E < S
และ V > E < A > B
(ทุกตัวอักษรมีคามากกวาศูนย)
คําถาม
ขอ 01
ขอสรุปที่ 1 B > E
ขอสรุปที่ 2 R ¹ A
ตอบ ก. เพราะขอสรุปที่ 1 และขอสรุปที่ 2 ถูกตองเปนจริงตามเงื่อนไข
ขอ 02
ขอสรุปที่ 1 P < B
ขอสรุปที่ 2 S ¹ P
ตอบ ค. เพราะขอสรุปทั้งสอง ดูจากเงื่อนไขแลวไมสามารถสรุปไดแนชัดวาเปนจริงหรือไมเปน
จริงตามเงื่อนไข
ขอ 03
ขอสรุปที่ 1 P > A
ขอสรุปที่ 2 E ¹ P
ตอบ ง. เพราะขอสรุปที่ 1 ไมสามารถสรุปไดแนชัดวาเปนจริงหรือไมเปนจริง สวนขอสรุปที่
2 สามารถสรุปไดวาเปนจริงตามเงื่อนไข
แบบที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกวิทยา (Logic)

ขอสอบรูปแบบนี้จะประกอบดวย 2 สวนดังนี้ สวนที่ 1 คือ เงื่อนไขหรือขอมูลที่กําหนดใหและสวนที่ 2
คือ ขอสรุป ใหศึกษาเงื่อนไขที่กําหนดให แลวจึงอาศัย ความรูเฉพาะที่ไดรับจากขอมูลมาใชพิจารณาวา ขอสรุปใด
สอดคลองตามขอความขางตน หรือขอสรุปใดไมสอดคลองกับขอความขางตน
ตัวอยาง
ขอ 01
ตรรกวิทยา คือวิชาวาดวยกฎเกณฑการใชเหตุผล ผูที่รูจักใชประโยชนจากตรรกวิทยาทุกคนเปนผูมีเหตุผลทุก
คน ไมเปนผูเขาใจผิดงาย ผูเขาใจผิดงายทุกคนเปนผูหาความสุขไดยาก
ขอใดสอดคลองตามขอความขางตน
ก. ผูรูจักใชประโยชนจากตรรกวิทยาบางคนไมเปนผูหาความสุขไดย าก
ข. ไมมีผูรูจกั ใชประโยชนจากตรรกวิทยาคนใดเปนผูเขาใจผิดงา ย
ค. ไมมีผูหาความสุขไดยากคนใดเปนผูมีเหตุผล
ง. ผูมีเหตุผลทุกคนเปนผูรจู ักใชประโยชนจากตรรกวิทยา
ตอบ ข. เพราะตามขอมูลขางตนวินิจฉัยไดวาผูรูจักใชประโยชนจากตร รกวิทยาทุกคนไมเปนผูเขาใจผิดงาย
ขอ 02
จากการศึกษาพบวา ถารับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดรอยละ 12 ของแคลลอรี่ที่ควรไดรับ จะทําให
ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในเลือดลดลง
ขอใดสอดคลองตามขอความขางตน
ก. ถาระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในเลือดของคนใดลดลง แสดงวาคนนั้นรับประทาน
กรดไลโนเลอิกในขนาดรอยละ 12 ของแคลลอรี่ที่ควรไดรับ
ข. ถ าคนไมรั บประทานกรดไลโนเลอิก ในขนาดร อยละ 12 ของแคลลอรี่ที่ค วรไดรับ แลว ระดั บ
คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดใ นเลือดจะไมลดลง
ค. ถาระดับคอเลสเตอรอลแลไตรกลีเซอไรดในเลือดของคนใดไมลดลง แสดงวาคนนั้นไมไดรับประทาน
กรดไลโนเลอิกในขนาดรอยละ 12 ของแคลลอรี่ที่ควรไดรับ
ง. ถา ตนใดไมรั บประทานกรดไลโนเลอิ ก ในขนาดรอ ยละ 12 ของแคลลอรี่ที่ ค วรได รับ ระดั บ
คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในเลือดของคนนั้นจะเพิ่มขึ้น
ตอบ ค. เนื่องจากตามขอมูลที่ใหมา เราทราบวา ถารับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดรอยละ 12 ของ
แคลลอรี่ที่ควรไดรับ จะทําใหระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในเลือดลดลง
เมื่อใชหลักตรรกวิทยาแลว คําตอบในขอ ค. คือ ถาระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในเลือดของคน
ไมลดลง ดังนั้น จึงสรุปไดวาเขาไมไดรับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดรอยละ 12 ของแคลลอรี่ที่ควร
ไดรับ
1. ความสามารถทางดานตัวเลข (Numerical)
แบบที่ 1 อนุกรม
ขอสอบรูปแบบนี้ในแตละขอ โจทยจะกําหนดอนุกรมที่มีความสัมพันธตอเนื่องกันใหชุดหนึ่ง แลว
ใหหาตัวเลขจํานวนถัดไปมาเติมลงในชองวาง เพื่อใหไดอนุกรมที่มีความสัมพันธตอเนื่องกันอยางสมเหตุสมผ ลมากที่สุด
โดยเลือกจากตัวเลือก ก-ง แลวทําตอบลงในกระดาษคําตอบ
ตัวอยาง ขอ 01 5
10
20
35
….
ก. 45
ข. 50
ค. 55
ง. 60

ตอบ ค.
เหต ุสมผลมากที่สุด
ขอ 02 9

เพราะ 55 เปน ตัว เลขที่ทําใหอนุก รมมีค วามสัมพัน ธตอเนื่องกัน อยางสม

13
22
ก. 86
ตอบ ข.

38

63
….
ข. 99
ค. 108
ง. 125
เพราะ 99 เปนตัวเลขที่ทําใหอนุกรมมีความสัมพันธตอเนื่องกันอยางสม

เหต ุสมผลมากที่สดุ
แบบที่ 2 โจทยคณิตศาสตร
ขอสอบรูปแบบนี้ในแตละขอจะประกอบดวยโจทยคณิตศาสตร และตัวเลือก ก-ง ใหศกึ ษาโจทยทกี่ ําหนดใหแลวคํานวณหา
คําตอบ โดยอาศัยความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร แลวทําตอบลงในกระดาษคําตอบ
ตัวอยาง ขอ 01 ถาความยาวของเสนผาศูนยกลางของวงกลมวงหนึ่งเพิ่มขึน้ 100 เปอรเซ็นต
วงกลมที่เกิดขึ้นใหมจะมีพนื้ ที่เพิ่มขึ้นอีกกี่เปอรเซ็นต
ก. 50
ข. 100
ค. 200
ง. 300
ตอบ ง.เพราะ 300% คือคําตอบที่ถูกตองที่สุด
ขอ 02
น้ําเกลือ 6 ลิตร ซึ่งมีความเขมขน 4% ถาทําใหระเหยเปนน้ําไปเสีย 1 ลิตร ดังนั้น น้ําเกลือที่เหลือ
จะมีความเขมขนกี่เปอรเซ็นต
ก. 3 1/3
ข. 4 4/5
ค. 4
ง. 5
ตอบ ข.

เพราะ 4 4/5% คือคําตอบที่ถูกตองที่สุด

แบบที่ 3 การวิเคราะหขอมูล
ขอสอบแบบนี้ จะประกอบดวยขอมูลชุดหนึ่ง ในรูปของตาราง แผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ และในแตละ
ขอจะมีคําถามกับตัวเลือก ก-ง ใหศึกษาขอมูลที่กําหนดใหแลวนําความรูที่ไดจากขอมูลดังกลา วมาพิจารณาตอบคําถาม
ของแตละขอ แลวทําตอบลงในกระดาษคําตอบ
ตัวอยาง

ขอ 01–03

ใหใชขอมูลทีจากแผนภาพที
่กําหนดใหตอบคําถาม
่พักอาศัย
อุปการะผูอื่น
400 บาท

500 บาท

นันทนาการ
200 บาท

ใชจายสวนตัว
500 บาท

ออมทรัพย
100 บาท
ใชจายเพื่อสังคม
และเบ็ดเตล็ด
300 บาท

ขอ 01 คาใชจายสองประเภทใดที่รวมกันแลวเทากับครึ่งหนึง่ ของคาใช จายทัง้ หมด
ก. คาใชจายสวนตัวกับคาใชจายเพื่อสังคมและเบ็ดเตล็ด
ข. คาที่พักอาศัยกับอุปการะผูอื่น
ค. คานันทนาการกับใชจายสวนตัว
ง. คาที่พักอาศัยกับใชจายสวนตัว
ตอบ ง.
เพราะคาที่พักอาศัยกับคาใชจายสวนตัวรวมกันได 1,000 บาท
ซึ่งเทากับครึ่งหนึง่ ของคาใชจายทั้งหมด ซึ่งรวมกันได 2,000 บาท
ขอ 02
คาใชจายในดานนันทนาการเปนรอยละเทาไรของคาใชจายทั้งหม ด
ก. 5
ข. 10
ค. 15
ง. 20
ตอบ ข.
เพราะ 200 บาท เปนรอยละ 10 ของ 2,000 บาท
ขอ 03
มุมที่จุดศูนยกลางของสวนที่เปนทีพ่ ักอาศัย โตเปนกี่เทาของสวนที่เปนออมทรัพย
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6
ตอบ ค. เพราะมุมที่จุดศูนยกลางของสวนที่เปนที่พักอาศัยเปน 5 เทาของมุมที่จุดศูนยกลางของ
สวนที่เปนออมทรัพย ทั้งนี้ ดูไดจากคาใชจายที่พักอาศัยเทากับ 500 บาท คิดเปน 5 เทาของ
คาใชจายออมทรัพย ซึ่งเทากับ 100 บาท
1. ความสามารถทางภาษา (Verbal)
ขอสอบจะประกอบดวยบทความและขอคําถาม ใหศึกษาทําความเขาใจกับบทความที่กําหนดใหกอน
แลวจึงอาศัยความรูความเขาใจจากบทความนั้น ๆ เปนหลักในการทําตอบ
ตัวอยาง จุดเดนของประวัติศาสตรอยูที่ขอเท็จจริงและหลักฐาน นักประวัติศาสตรจึงตองอาศัยหลักฐานในการวินจิ ฉัย
ประวัติศาสตร  หลักฐานในประวัตศิ าสตรแบงออกเปน 2 ประเภท คือ หลักฐานชั้นตนและหลักฐานชั้นรอง หลักฐาน
ชั้นตนหมายถึงบันทึกหรือคําบอกเลาของผูพบเหตุการณหรื อผูเกี่ยวของกับเหตุการณหรือหลักฐานทางโบราณคดี เชน
ปอมปราการ เจดีย รูปปนและอื่น ๆ เปนตน หลักฐานชั้นรองหมายถึงบันทึกหลังที่เหตุการณเกิดขึน้ แลว เชน บันทึก
เกี่ยวกับธุรกิจ คําบอกเลาและอื่น ๆ อยางไรก็ตาม หลักฐานทั้งสองประเภทนี้จะสําคัญมากนอยเพียงไร ผูใชยอมตอง
อาศัยหลักหลายประการเขาประกอบในการชั่งน้ําหนักข องความจริง เชน ตองพิจารณาถึงชวงระยะเวลาของเหตุการณและ
การบันทึก เพราะยิ่งบันทึกไดทันเหตุการณมากเทาไร ความถูกตองยอมมีมากขึน้ เทานั้น นอกจากนี้ นักประวัติศาสตรที่ใช
วิธีการทางประวัติศาสตรบันทึกเหตุการณ มีสวนชวยใหหลักฐานมีคุณคามากขึ้น ดังนั้น จึงเห็นไดวาวิชาประวัติศาสตร
เปนเรื่องของการประสานงานกันระ หวางหลักฐานและนักประวัติศาสตร เพราะหลักฐานแมจะแนนอนถูกตองเพียงไร ถา
นักประวัติศาสตรไมนํามาใชก็หมดคุณคาหรือไรความหมาย นักประวัติศาสตรและหลักฐานจึงตองเปนทั้งผูใหและผูรับ
ซึ่ง กันและกัน
ขอ 01 บทความนี้เนนถึงความสําคัญในเรื่องอะไร
ก. ขอเท็จจริงของประวัติศาสตร
ข. หลักฐานทางประวัติศาสตร
ค. การวินิจฉัยประวัติศาสตร

ง. ความสําคัญของประวัติศาสตร
ตอบ ข. เพราะสรุปความสําคัญของขอความทีก่ ําหนดให ไดถูกตองที่สุด
ขอ 02 ขอใดกลาวถูกตองที่สุด
ก. ประวัติศาสตรเปนสิ่งที่แนนอนเชื่อถือได
ข. นักประวัติศาสตรมีความสําคัญมากกวาหลักฐานทางประวัติศาสตร
ค. ประวัติศาสตรอาจจะเปลี่ยนแปลงได
ง. หลักฐานชั้นรองสวนใหญเชื่อถือไมได
ตอบ ค. เพราะมีความหมายอยางเดียวกับขอความทีก่ ําหนดให
ขอ 03 ที่วา “ นักประวัติศาสตรและหลักฐานเปนทั้งผูใ หและผูรับซึ่งกันและก ัน” หมายความวา
ก. นักประวัติศาสตรเปนผูสรางหลักฐานขึ้น
ข. นักประวัติศาสตรเปนผูนําหลักฐานมาใช
ค. นักประวัติศาสตรเปนผูตีความหลักฐานในขณะที่หลักฐานใหความจร ิงแกประวัติศาสตร
ง. นักประวัติศาสตรเปนผูเห็นคุณคาของหลักฐานในขณะที่หลักฐานช วยใหเกิดประวัติศาสตร
ตอบ ค. เพราะมีความหมายอยางเดียวกับขอความทีก่ ําหนดให
วิชาภาษาไทย
ขอสอบวิชาภาษาไทยใชทดสอบความรูความเขาใจภาษาและความสามารถใ นการใชภาษาใหถูกตอง
1. ความเขาใจภาษา (Comprehension) จะวัดความสามารถในดานความเขาใจภาษาไทย โดยสามารถสรุปความใน
รูปแบบตาง ๆ จากขอความสั้น ๆ หรือบทความได
แนวคําถามการวัดความเขาใจภาษาที่เปนขอความสั้น ๆ จงอานขอความทีก่ ําหนดให แลวตอบคําถามโดยพิจารณาเลือก
ตัวเลือก ก, ข, ค, หรือ ง ที่ถูกตองที่สุด
- การสรุปความ
ขอ 01 เสียงของคําเพี้ยนและกลายได ความหมายก็เพี้ยนและกลายไดทํานองเดียวกัน เพราะเสียงและความหมายเปนของคู
กัน ถาแยกกันแตละสวนก็ไมเปนคําพูดในภาษา เพราะมีแตเสียงอยางเดียวก็เปนเสียงที่ปราศจากความหมาย ถามีแต
ความหมายก็เปนแตความในใจ เมื่อไมเปลงเสียงออกมาก็ไมมีใครทราบ ขอความนี้สรุปวาอยางไร
ก. ทั้งเสียงและความหมายเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได
ข. ความสัมพันธของเสียงและความหมายอยูที่การสื่อสาร
ค. การสื่อสารดวยเสียงที่มคี วามหมายเปนการสื่อสารที่สมบูรณที่ส ุด
ง. ในการสื่อสารตองใชทั้งเสียงและความหมายประกอบกันจึงจะเขาใจไ ด
ตอบ ง. เพราะสรุปความสําคัญของขอความที่กําหนดใหไดถูกตองที่สุด

ขอ 02 พินัยกรรมคือคําสั่งแสดงความตั้งใจสุดทายทีจ่ ะยกทรัพยสินหรือว างขอกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของตน
อันจะใหเกิดเปนผลบังคับไดตามกฎหมายเมื่อตนตายแลว
ขอความนี้สรุปวาอยางไร
ก. พินัยกรรมคือเอกสารแสดงเจตนาในเรื่องทรัพยสินซึ่งถูกตองตามกฎ หมาย
ข. พินัยกรรมคือบรรดาทรัพยสินทั้งปวงที่ผูตายไดมอบไวแกผูรับ ตามที่กําหนด
ค. พินัยกรรมคือเอกสารแสดงสิทธิและหนาที่ของผูรับทรัพยสินของผู ตายตามที่ระบุไว
ง. พ ินัยกรรมคือมรดกที่ผูตายไดมอบไวใหแกผูรับตามเงื่อนไขที่ไ ดระบุไวทุกประการ
ตอบ ก. เพราะสรุปความสําคัญของขอความทีก่ ําหนดใหไดถูกตองที่สุด
ขอ 03 จากการสํารวจเมื่อไมนานมานี้ ปรากฏวา ในประชากรผูมีสิทธิออกเสียงสี่คน จะมีอยูคนหนึ่งที่ออกเสียงเลือกตัว
บุคคลโดยไมคํานึงถึงพรรค หากเขาพิจารณาแลววาบุคคลนั้นเหมาะสมกับหนาที่ผลจากการสํารวจส รุปวาอยางไร &nb
sp;
ก. ประชากรสวนใหญนิยมเลือกตัวบุคคลมากกวาพรรค
ข. ผูมีสิทธิออกเสียงจะมีแนวทางการตัดสินใจในทํานองเดียวกัน
ค. ผูออกเสียงสวนใหญไมนิยมเลือกพรรคที่มีบุคคลไมเหมาะสม
ง. ความสามารถของผูสมัครเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งในการชวยใหผูอ อกเสียงตัดสินใจเลือก
ตอบ ง. เพราะสรุปความสําคัญของขอความที่กําหนดใหไดถูกตองที่สุด
- การหาความหมาย
ขอ 01 ความคิดเรื่องสหกรณนี้เปนความคิดแบบสังคมนิยมโดยแท แตการสหกรณก็มีผูนําไปใชไดผลดีในเศรษฐกิจแบบ
นายทุนนัน้ หลาย แหง ขอความนี้หมายความวาอยางไร
ก. สหกรณเปนเครื่องมือทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและแบบนายทุนดวย
ข. สหกรณเปนอุดมคติของสังคมนิยม แตใชไดไมเหมาะสมกับประเทศแบบทุนนิยม
ค. สหกรณเปนอุดมคติทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม แตบางประเทศแบบทุนนิยมก็ใชไดผลดี
ง. สหกรณเปนเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสังคมนิยม แตขัดกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ตอบ ค. เพราะมีความหมายอยางเดียวกับขอความทีก่ ําหนดให
ขอ 02 หามมิใหมีคนทํางานในที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล เปนเวลานาน 8 ชั่วโมง ใน 5 วันของสัปดาหขอความนี้
หมายความวาอยางไร
ก. ในที่ที่มีเสียงดังเกินกวา 85 เดซิเบล คนงานจะทํางานเกินกวา 8 ชั่วโมงไมได
ข. คนงานจะทํางาน 8 ชั่วโมง ใน 5 วัน ในที่ที่มีเสียงดังเกินกวา 85 เดซิเบลไมได
ค. คนงานจะใชเวลาทํางานวันละ 8 ชั่วโมง ติดตอกันถึง 5 วัน ในที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลไมได
ง. ในหนึ่งสัปดาหคนงานสามารถทํางานวันละ 8 ชั่วโมง ในที่ที่มีเสียงดังเกินกวา 85 เดซิเบลไดไมเกิน 2 วัน
ตอบ ค. เพราะมีความหมายอยางเดียวกับขอความทีก่ ําหนดให
ขอ 03 มติคณะรัฐมนตรีไดกําหนดแนวทางเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเขารับราช การวาใหสั่งบรรจุยอนหลังไปไดไมกอ น
วันที่ผูนั้นไดรายงาน ตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการขอความนีห้ มายความวาอยางไร

ก. คณะรัฐมนตรีมีมติไมใหบรรจุบคุ คลเขารับราชการยอนหลัง
ข. คณะรัฐมนตรีใหบรรจุบุคคลเขารับราชการยอนหลังไดในบางกรณี
ค. คณะรัฐมนตรีใหบรรจุบุคคลเขารับราชการในวันทีม่ ารายงานตัวเขา รับราชการได
ง. คณะรัฐมนตรีมีมติไมใหบรรจุบคุ คลที่มารายงานตัวเขารับราชการก อนมาปฏิบัติราชการ
ตอบ ค. เพราะมีความหมายอยางเดียวกับขอความทีก่ ําหนดให
- การตีความ
ขอ 01 ผงซักฟอกที่ใชอยูใ นปจจุบัน มีผลทําใหพืชน้ําเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เพราะวามีสารอาหารที่เปนปุยของพืช แต
จะมีผลทําใหน้ําเสียในระยะหลัง เพราะวาพืชจะดึงออกซิเจนในน้ํามาใชในการหายใจขอความนีต้ ีความ วาอยางไร
ก. ผงซักฟอกมีสวนทําใหน้ําเสีย
ข. พืชน้ําเจริญเติบโตไดดีในที่ ๆ น้ําเสีย
ค. ผงซักฟอกใหประโยชนแกมนุษยไดหลายอยาง
ง. พืชน้ําจะไมใชออกซิเจนในอากาศมาปรุงอาหาร
ตอบ ก. เพราะตีความจากขอความทีก่ ําหนดใหไดถูกตองที่สุด
ขอ 02 ประตูสามยอดเปนประตูกําแพงเมืองซึ่งสรางขึ้นใหมในรัชกาลที่ 5 โดยสรางเปนประตูสามชอง มียอดทั้งสามชอง
ตั้งแตนั้นมาชาวบานก็พากันเรียกประบั้นทายังกลาววา “ประตูสามยอด” ขอความนีต้ ีความวาอยางไร
ก. ชาวบานเปนผูสรางประตูกําแพงเมือง
ข. ประตูกําแพงเมืองนิยมสรางใหมียอดเสมอ
ค. “ประตูสามยอด” ไดชื่อจากลักษณะการสราง
ง. เริ่มมีการสรางประตูกําแพงเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5
ตอบ ค. เพราะตีความจากขอความทีก่ ําหนดใหไดถูกตองที่สุด
ขอ 03 สมัยกอนไมปรากฏเรื่องปญหาภาวะแวดลอมเปนพิษ เพราะคนนอยขอความนีต้ ีความวาอยางไร
ก. ภาวะแวดลอมเปนพิษกอใหเกิดอันตรายกับคน
ข. คนเปนตนเหตุของปญหาภาวะแวดลอมเปนพิษ
ค. สมัยกอนปญหาภาวะแวดลอมเปนพิษเกิดขึ้นนอย
ง. สมัยกอนมีคนจํานวนนอยทีก่ อปญหาภาวะแวดลอมเปนพิษ
ตอบ ข. เพราะตีความจากขอความทีก่ ําหนดใหไดถูกตองที่สุด
แนวคําถามการวัดความเขาใจภาษาที่เปนบทความ
จงอานบทความทีก่ ําหนดให แลวตอบคําถามในแตละขอ โดยพิจารณาเลือกตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง ที่ถูกตอง
ที่สุด ทั้งนี้ ใหยึดเนื้อความในบทความเปนหลัก
ตัวอยาง หนังสือหรือขอเขียนใด ๆ คือสิ่งที่มนุษยเขียนขึ้น การเขียนจึงหมายถึงสิ่งที่มนุษยคิดออกมาเปนตัวอักษร
มนุษยเขียนอะไร คําตอบคือ มนุษยเขียนสิ่งที่ตนรูหรือคิด ถาเชนนั้น การอานคืออะไร การอานคือความพยายามที่จะ
ถายทอดสิ่งที่มนุษยเขียนไวกลับออก มาเปนความคิด เมื่อพิจารณาอยางนี้แลวยอมเห็นวาการอานกับการเขียนเปนของ คู
กัน มีความสัมพันธกนั อยางแยกไมออก

อยางไรจึงจะเรียกวา อานดี หรือ เขียนดี เรื่องนี้นักปราชญทางภาษาไดใหทรรศนะไววา “ผูเขียนแสดง
ความคิดอยางไร ผูอานก็ไดความคิดอยางนั้น เอนเอียงไปตามนั้น หรือปฏิบัติตามนั้น” อยางนี้เรียกวา เขียนดี และ “ผูเขียน
แสดงความคิดอยางไร ผูอานเขาใจไดหมด รูเทาทันทุกความคิด แตผูอานมีความคิดเปนของตนเอง รูจักวิเคราะห วิจารณ
เลือกรับแตความคิดที่เปนประโยชน ขจัดความคิดที่ไรสาระออกไป เพราะอานอยางมีวิจารณญาณ” อยางนี้เรียกวา อานดี
ขอ 01 สาระสําคัญของบทความนีก้ ลาวถึงเรื่องอะไร
ก. การเขียนหนังสือ &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp; ข. การเปนนักอานทีด่ ี
ค. การเขียนกับการอาน
ง. การอานขัน้ ใชวิจารณญาณ
ตอบ ค. เพราะตอบคําถามไดถกู ตองที่สุด
ขอ 02 การเขียนดีจะตองมีลักษณะอยางไร
ก. ภาษาที่ใชสละสลวยและเขาใจงาย
ข. ความคิดที่แสดงออกมาทันสมัยและเปนจริง
ค. ผูเขียนใชเหตุผลและหลักฐานตาง ๆ ประกอบการเขียน
ง. ผูอานเขาใจความหมายของขอเขียนไดตรงกับที่ผูเขียนตองการ
ตอบ ง. เพราะตอบคําถามไดถูกตองที่สุด
ขอ 03 ที่กลาววา “อานดี” หมายความวาอยางไร
ก. อานเอาจริงเอาจัง & nbsp; & nbsp;
ค. อานแลวมีความรูสึกคลอยตาม &n bsp;
ตอบ ข.

& nbsp; ข. อานแลวไดความรูและความคิด
ง. เลือกอานเฉพาะบางตอนที่ดีและมีสาระ

ขอ 04 ผูเขียนมีความประสงคจะเนนสิ่งใด
ก. การเขียนและการอานที่ดี & nbsp; & nbsp; & nbsp; ข. ความสามารถในการเขียนและการอาน
ค. ความสัมพันธระหวางการเขียนกับการอาน ; ง. ความสัมพันธระหวางผูเขียนที่ดกี ับผูอานที่ดี
ตอบ ก.

1. การใชภาษา (Expression)
จะวัดความสามารถในการใชภาษา โดยสามารถพิจารณาใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม ไดแก คํา
หรือกลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ รวมทั้งสามารถเรียงลําดับขอความไดถูกตอง แนวคําถามการเลือกใชคําที่ถูกตอง
เติมลงในชองวาง
จงอานขอความที่กําหนดให แลวพิจารณาเลือกตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง เติมในชองวางใหถูกตองตามหลัก
ภาษา และใหมีความหมายสอดคลองกับขอความทีก่ ําหนดใหนั้น
ขอ 01 รัฐบาลอินเดียไดประกาศ………. นโยบายทางดานสินเชื่อของประเทศเพื่อชวยใหการสงออกผลิตผลทาง
อุตสาหกรรมขยายตัว
ก. ผอนผัน
;
ข. ลดหยอน
; ค. ผอนคลาย &nbs p; ง. ปลดเปลื้อง

ตอบ ค. เพราะ “ผอนคลาย” เปนชนิดของคําที่เติมลงในชองวางไดถูกตองและมีความหมายสอดคล องกับขอความ ที่
กําหนดให
ขอ 02 ตบะในพุทธศาสนา หมายถึง ความเปนอยูอยางงาย ๆ ตัดความกังวลในการแสวงหาสิ่งปรนเปรอความสุข
ให……….เทาที่จําเป นแกการดํารงชีวติ
ก. เหมาะสม
; ข. เพียงพอ
; ค. เหลือเพียง &n bsp; ง. พอประมาณ
ตอบ ค. “เหลือเพียง”
ขอ 03 ขอเรียกรองทั้ง 8 ขอนี้ สามารถตกลงได 7 ขอเทานัน้ ………. ขอเรียกรองที่ใหรัฐบาลเปลี่ยนแปลงกําหนดราคา
ขาวขัน้ ต่ําขึน้ ใ หม
ก. ยกเวน
ข. นอกจาก
ค. กลาวคือ &nbs p; ง. โดยเฉพาะ
ตอบ ก. “ยกเวน”
ขอ 04 ตามหลักภาษาไทยถือวาเมื่อ “การ” นําหนากริยาและ “ความ” นําหนากริยาหรือวิเศษณ จะไดคําประสมเปนคํานาม
หรือจะเรียกใหชัดลงไปอีกก็วาอาการนามนับวาคําทั้งสองนี้สําคัญ มาก สามารถ……….ชนิดของคําในไวยากรณได
ก. ระบุ &n bsp; &n bsp; ข. กําหนด & nbsp; ค. เปลี่ยน
;
ง. แยกประเภท
ตอบ ค. “เปลี่ยน”
ขอ 05 ใครจะสมมติเรียกสิ่งใดวาอะไรก็ไดทั้งสิ้น……… อยูที่วาภาษาทีใ่ ชนนั้ สามารถเปนสื่อติดตอระหวางผูพูดกับ ผูฟง
หรือผูเขียนกับผูอานไดหรือไมเพียงไรเทานั้นเอง
ก. สาเหตุ
ข. ผลลัพธ
;
ค. ปจจัยสําคัญ & nbsp; ง. ความสําคัญ
ตอบ ง. “ความสําคัญ”
แนวคําถามการเขียนประโยคใหถูกตอง
แบบที่ 1 ในแตละขอจงพิจารณาขอความในแตละตอนที่มีตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง กํากับอยูหนาขอความ แลวเลือกตอบ
วาขอความตอนใดใชไมรัดกุมหรือไมถูกตอง
ขอ 01 (ก) กลองเปนของสําคัญอยางหนึ่งสําหรับบานเมือง / (ข) ใชเปนหลักสําหรับบอกใหรูเวลา / (ค) ในสมัยที่ยังไมมี
นาฬิกาใชกันทัว่ ไป / (ง) ตองอาศัยกลองเปนสัญญาณ
ตอบ ข. เพราะกลองไมไดใชเปนหลักสําหรับบอกใหรูเวลา ดังนั้น “ใชเปนหลัก” ในตัวเลือก ข. จึงเปนกลุมคําทีใ่ ชไม
ถูกตองตามหลักภาษาและไมสอดคลองกับข อความ
ขอ 02 (ก) ที่เรียกวาฉันทลักษณ ดวยมีความประสงค / (ข) ใหมีชื่อตรงกันกับไวยากรณในภาษาบาลี / (ค) ที่ทานจําแนก
ไวเปนอักขรวิธี วจีภาค วากยสัมพันธ ฉันทลักษณ / (ง) ซึ่งไวยากรณในภาษาไทยเราไดอิงอาศัยมาสรางขึน้ ไวเปนหลัก
ตอบ ง. เพราะกลุมคํา “อิงอาศัย” ในตัวเลือก ง. ใชไมรัดกุมและไมถูกตองตามหลักภาษา
ขอ 03 (ก) คําวาจราจร ใชกันแพรหลายเมื่อทางราชการไดประกาศใชพระราชบัญญัติจราจรทา งบก พ.ศ. 2477 / (ข) เพื่อ
จัดระเบียบการเดินของยวดยาน ตลอดจนการเดินทางเทาของคนและจาจะตามถนน / (ค) สําหรับประสานงานกันดวย

ความปลอดภัยและรวดเร็วตามสมควร / (ง)และพรอมกันนีก้ ็ไดตั้งตํารวจแผนกจราจรขึ้น
ตอบ ค. เพราะกลุมคํา “สําหรับประสานงานกัน” ในตัวเลือก ค. ใชไมรัดกุมและไมถูกตองตามหลักภาษา
ขอ 04 (ก) วงดนตรีทเี่ รียกวาขับไม เปนวงดนตรีโบราณของไทย / (ข) ที่ถือกันวาเปนของสูงศักดิ์อยางหนึ่ง / (ค)จะ
มีไดก็แตของหลวงเทานั้น / (ง) แมแตงานของหลวงที่จะบรรเลงดวยวงขับไมกต็ องเปนงานสมโภชชั้ นสูง
ตอบ ข. เพราะ “วงดนตรีไมใชของสูงศักดิ”์ ดังนั้น ของสูงศักดิ์ ในตัวเลือก ข. จึงเปนกลุมคําทีใ่ ชไมถูกตองตามหลัก
ภาษาและไมสอดคลองกับข อความ
แบบที่ 2 ในแตละขอ จงพิจารณาคําหรือกลุมคําทีข่ ีดเสนใต และมีตวั เลข 1, 2 หรือ 3 กํากับอยู แลวเลือก
ตอบ ก. ถาคําหรือกลุมคําที่ขีดเสนใตทั้ง 3 กลุม ใชไดรดั กุมและถูกตองตามหลักภาษา
ตอบ ข. ถาคําหรือกลุมคําทีข่ ีดเสนใตเฉพาะกุลม 1 และกลุม 2 ใชไดรดั กุมและถูกตองตามหลักภาษา
ตอบ ค. ถาคําหรือกลุมคําทีข่ ีดเสนใตเฉพาะกลุม 1 และกลุม 3 ใชไดรดั กุมและถูกตองตามหลักภาษา
ตอบ ง. ถาคําหรือกลุมคําที่ขดี เสนใตเฉพาะกลุม 2 และกลุม 3 ใชไดรดั กุมและถูกตองตามหลักภาษา

ขอ 01 การยิงปนเพื่อแสดงความเคารพนั้น เราเรียกวายิงสลุต การยิงสลุตเปนการ
(1)
แสดงความเคารพใหแก

ชาติหรือบุคคล จํานวนนัดที่ยิงก็มีเกณฑตามควรแกเกียรติยศของผูหรือสิ่งที่ควรรับการเคารพ
(2)
(3)

ตอบ ก. เพราะคําและกลุมคําที่ขีดเสนใตทั้ง 3 กลุม ใชไดรัดกุมและถูกตองตามหลักภาษา
ขอ 02 อัตวิสัย หมายถึง เรื่องหรือภาพของสิ่งทั้งหลายที่ผูเขียนอาจนํามาใชเปนเคาโครงโดยวิธีนึกหรือ
(1)
(2)
คิดเห็นในใจ

ภววิสัย เปนภาพที่สรางขึ้นจากประสบการณของผูเขียน
(3)
ตอบ ก. เพราะคําและกลุมคําที่ขีดเสนใตทั้ง 3 กลุม ใชไดรัดกุมและถูกตองตามหลักภาษา

ขอ 03 นักประพันธควรเขียนเรื่องที่แนะใหคนไดคิด นักเขียนหลายคนหนีความจริง โดยที่
(1)
(2)
สรางโลกขึ้นใหม
โดยการไมยอมรับสภาพชีวิตจริง ทําใหผูอานพลอยหนีโลกแหงความจริงไปดวย
(3)
ตอบ ค. เพราะคําหรือกลุมคําที่ขีดเสนใตเฉพาะกลุ ม 1 และกลุม 2 เทานั้นที่ใชไดรัดกุม และถูกตองตามหลัก
ภาษา
ขอ 04 คณะกรรมการพิจารณาแกปญหาสะพานกรุงเทพลงมติอนุญาตใหรถบรรทุกผานสะพานสมเด็จพระปนเกลา
(1)
ไดในชวงเวลาระหวาง 10.00-15.00 น. เพื่อผอนคลาย ความชํารุดของสะพานที่กําลังทรุดโทรมอยางมาก
(2)
(3)
ตอบ ค. เพราะคําหรือกลุมคําทีข่ ีดเสนใตเฉพาะกลุม 1 และกลุม 3 เทานั้นที่ใชไดรัดกุม และถูกตองตามหลัก
ภาษา

แบบที่ 3 ในแตละขอจงเลือกตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง ที่มีประโยคที่เรียงคําถูกตองและใชคําไดรดั กุมถูกตองตามหลักภ
าษา
ขอ 01 ก. รองนายกรัฐมนตรีไดกลาวคําปราศรัยตอนิสติ นักศึกษา
ข. ทุกคนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความเปนธรรมตอสังคม
ค. กระทรวงมหาดไทยชี้แจงวาขาวดังกลาวคลาดเคลื่อนจากความเปนจริ ง
ง. ศูนยบริการประชาสัมพันธเสนอขาวไมทนั ตอเหตุการณและไมเห็น ความสําคัญกับประชาชน
ตอบ ค. เพราะเปนประโยคที่มกี ลุมคํา “คลาดเคลื่อนจาก” ที่ใชไดรดั กุมและถูกตองตามหลักภาษา
ขอ 02 ก. รถนําเที่ยวสมัยใหมมีเครื่องอํานวยความสะดวกพรอมเพรียง
ข. เครื่องใชไฟฟาชวยใหงานบานบางอยางเสร็จสิ้นในเวลาอันรวดเร ็ว
ค. ผูจะออมเงินควรศึกษาติดตามขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินใหเข มงวด
ง. การดูแลรักษาอยางดีจะทําใหเครื่องใชไฟฟาใชงานไดอยางมีสมร รถภาพ
ตอบ ข. เพราะเปนประโยคทีใ่ ชคําขยาย “ในเวลาอันรวดเร็ว” ไดรัดกุมและถูกตองตามหลักภาษา
ขอ 03 ก. ประชาชนมาชุมนุมกันอยางแนนหนา
ข. เขาใชเหตุผลเปนมาตรการในการตัดสินใจ

ค. ชาติไทยเราเปนชาติเกาแกมาแตดั้งเดิม
ง. ภาษาเปนระบบสัญลักษณที่มนุษยใชในการสื่อความคิด
ตอบ ง. เพราะเปนประโยคที่เรียงคําถูกตองและใชไดรดั กุมถูกตองตามหลั กภาษา
ขอ 04 ก. การพัฒนาสังคมมีความสําคัญกับภาวะการครองชีพของประชาชน
ข. การสรางสรรคความเจริญใหแกประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งจําเป ็น
ค. ทุกคนตองมีความรับผิดชอบรวมกันในความสงบสุขของบุคคลในสังคม
ง. ปญหาสําคัญสําหรับการศึกษาคือ ทําอยางไรจึงจะมีโรงเรียนเพียงพอตอนักเรียนที่เพิ่มขึน้ ทุกป
ตอบ ข. เพราะเปนประโยคที่มกี ลุมคํา “ใหแก” ที่ใชไดรัดกุมและถูกตองตามหลักภาษา
แนวคําถามการเรียงลําดับขอความใหถกู ตอง
จงพิจารณาขอความในตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง วาขอความใดเปนลําดับที่ 1, 2, 3 หรือ 4 แลวจึงตอบคําถาม
ของแตละขอ
ขอ 01 ขอความใดเปนลําดับที่ 3
ก. หรือไมทราบผลรายที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง
ข. ถาหากไมกระทําสิ่งเหลานั้นก็เพราะไมทราบวัตถุประสงค
ค. โดยยึดขาวสารขอมูลที่ไดรับจากสิ่งแวดลอมประกอบการนัน้ ๆ
ง. ทฤษฎีสมองกลถือวาคนเปนสิ่งมีชีวิตซึ่งมักจะทําอะไรอยางมีจุดห มาย
ตอบ ข. เพราะจะเรียงไดดังนี้ ง-ค-ข-ก
ขอ 02 ขอความใดเปนลําดับที่ 4
ก. และกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมิใชนอย
ข. แตการเพิ่มปริมาณการใชวัคซีนในชวงเวลา 5 ป ที่ผานมา
ค. สะทอนใหเห็นวาโรคพิษสุนัขบาเปนปญหาที่ทวีความสําคัญ
ง. แมวาสถิติโรคพิษสุนขั บาในประเทศไทยมิไดมีอัตราเพิ่มขึ้นมาก
ตอบ ก. เพราะจะเรียนไดดังนี้ ง-ข-ค-ก
ขอ 03 ขอความใดเปนลําดับที่ 3
ก. และใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ข. ลักษณะเดนประการหนึ่งของการฝกอบรมก็คือ
ค. ระหวางผูรับการฝกอบรมหรือผูอภิปรายอยางอิสระ
ง. วิธีการฝกอบรมพยายามที่จะสรางบรรยากาศแหงความสมานฉันท
ตอบ ก. เพราะจะเรียงไดดังนี้ ข-ง-ก-ค
ขอ 04 ขอความใดเปนลําดับที่ 4
ก. การเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศนั้น
ข. เพื่อประมวลขอเท็จจริงนั้น ๆ มาเปนความรูประดับสติปญญา

ค. วิธีหนึ่งคือสดับตรับฟงขาวสารตาง ๆ ในปจจุบันและคนหาสาระที่แทจริงสะสมไว
ง. อีกวิธีหนึ่งคือศึกษาความเปนมาของประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะทางดานนโยบายตางประเทศ
ตอบ ง. เพราะจะเรียงไดดังนี้ ก-ค-ข-ง

