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รวมข้อสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

................. 
 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1.1  การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา 
ค าช้ีแจง แต่ละขอ้ให้หาค าที่สะกดไม่ถูกตอ้ง 
1.  1. ลูกนิมิต 2. สับปะรด 3. สิงโต  4. ปลน้สะดมภ ์    5. นกัษตัร 
ตอบ 4.  ปลน้สะดมภ ์ ที่ถูกตอ้งคอื    ปล้นสะดม 
2. 1. ปิกนิก 2. เอกซเรย ์ 3. นอต  4. ก๋วยจับ๊     5. กุยช่าย 
ตอบ  4. ก๋วยจับ๊   ที่ถูกตอ้งคอื    กวยจ๊ับ 
3. 1. อฒัจนัทร์ 2. ชกักะเยอ่ 3. ไข่มุก  4. กิจจะลกัษณะ    5. เช็กช่ือ 
ตอบ  2. ชกักะเยอ่  ที่ถูกตอ้งคอื    ชักเย่อ 
4. 1. ประณต 2. ประนมมือ 3. กงัวาน 4. บนัลือ     5. ตาลขโมย 
ตอบ  5. ตาลขโมย  ที่ถูกตอ้งคอื   ตานขโมย   
6. 1. พิศมยั 2. อิสรภาพ 3. อานิสงส์ 4. หลงใหล      5. อุปการคุณ 
ตอบ  1. พิศมยั   ที่ถูกตอ้งคอื    พิสมัย 
7. 1. ถนนราดยาง 2. ราศี  3. รสชาติ 4. รากเหงา้  5. ลางสาด 
ตอบ  1. ถนนราดยาง  ที่ถูกตอ้งคอื    ถนนลาดยาง 
8. 1. ลิดรอน 2. ละมุนละไม 3. ลมหวน 4. เหล็กไน  5. เพริศพร้ิง 
ตอบ  4. เหล็กไน  ที่ถูกตอ้งคอื    เหล็กใน 
9. 1. ฉันญาติ 2. ปลาไน 3. ไดญ้าณ 4. เขา้ฌาณ  5. เดินเหิน 
ตอบ  4. เขา้ฌาณ  ที่ถูกตอ้งคอื    เข้าฌาน 
10. 1. เมตตาปราณี 2. ผูกพนั 3. พศัดี  4. ประณีต  5. เพชฌฆาต 
ตอบ  1. เมตตาปราณี  ที่ถูกตอ้งคอื เมตตาปราน ี
11. ขอ้ใดสะกดถูกตอ้งทุกค า 
 1. เธอก็เอาแต่กระแหนะกระแหน ไม่เคยให้ก าลงัใจกนัเลย 
 2. มีข่าวกระเซ็นกระสายมาว่าผูอ้  านวยการจะถูกยา้ย 
 3. อยา่ลืมซ้ือหมูหยอง กุนเชียง แค๊บหมูมาฝากดว้ย 
 4. เขาลม้ตวัลงนอนแผ่หราทั้งๆที่ยงัใส่รองเทา้ถุงเทา้ 
ตอบ  1. เธอก็เอาแต่กระแหนะกระแหน ไม่เคยให้ก าลงัใจกนัเลย 
 กระเซ็นกระสาย  ที่ถูกตอ้งคอื  กระเส็นกระสาย 
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 หมูหยอง  ที่ถูกตอ้งคอื  หมูหย็อง 
 แค๊บหมู   ที่ถูกตอ้งคอื  แคบหมู 
 แผ่หรา   ที่ถูกตอ้งคอื  แผ่หลา  
12. โจรป่าออกปลน้..................ท าให้ชาวบา้น................จน..............ประตูบา้น 
 1. สะดม สะดุง้  สดุด   

2. สะดม สะดุง้  สะดุด 
 3. สดมภ์ สะดุง้  สะดุด   

4. สดมภ ์ สดุง้  สดุด 
ตอบ 2. สะดม  สะดุง้  สะดุด  
13. พระนเรศวร................ทพัออกไปทางทิศตะวนัตกแลว้เจอกลุ่ม.................. 
 1. กรีฑา กบฎ     

2. กรีฑา กบฏ 
 3. กรีธา  กบฎ     

4. กรีธา  กบฏ 
ตอบ  4. กรีธา  กบฏ 
14. ข้อใดมีค าที่สะกดผิด 
 1. บอระเพด็ เบรก  นานปัการ 
 2. เนืองนิตย ์ ประณต  พิธีรีตอง 
 3. พศัดี  ปราชญเ์ปร่ือง ฝีดาษ  
 4. มงกุฎ ม โนสาเร่  พะเยิบพะยาบ 
ตอบ  3. พศัดี   ปราชญเ์ปร่ือง ฝีดาษ 
 ปราชญเ์ปร่ือง  ที่ถูกตอ้งคอื ปราดเปร่ือง 
15. ข้อใดมีค าที่สะกดผิด 
 1. การว่ิงเป้ียวเป็นการละเล่นของไทยที่สนุกสนาน 
 2. ปลาจะละเม็ดเป็นปลาที่มีเน้ืออร่อย รับประทานกบัน ้าปลาย่ิงอร่อย 
 3. สมชายชอบเล่นกีฬาสนุ๊กเกอร์เป็นชีวิตจิตใจ 
 4. ค่าแท็กซ่ีในปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งกบัราคาน ้ามนั 
ตอบ  3. สมชายชอบเล่นกีฬาสนุ๊กเกอร์เป็นชีวิตจิตใจ 
 สนุ๊กเกอร์  ที่ถูกตอ้งคอื สนุกเกอร์ 
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ค าช้ีแจง แต่ละขอ้ให้หาค าที่อ่านออกเสียงไม่ถกูตอ้ง 
1. 1. ขมุกขมวั อ่านว่า  ขะ – หมุก – ขะ – หมวั  
 2. ขะมกัเขมน้ อ่านว่า  ขะ – มกั – ขะ – เม่น  
 3. ขวนขวาย อ่านว่า ขวน – ขวาย   
 4. ขดัสมาธิ อ่านว่า  ขดั – สะ – หมาด 
 5. เขา้สมาธิ อ่านว่า เขา้ – สะ – หมาด 

ตอบ  5.   เขา้สมาธิ อ่านว่า เขา้ – สะ – หมาด   ที่ถูกตอ้งคือ เข้า – สะ – มา – ทิ 
2. 1. จุติ  อ่านว่า  จุ – ติ    
 2. จุลกฐิน อ่านว่า  จุน – ละ – กะ – ถิน 
 3. เจตคติ อ่านว่า เจ – ตะ – คะ – ติ 4. โจรกรรม อ่านว่า  โจน – ระ – ก า 
 5. เจตภูต อ่านว่า เจ – ตะ – พูด 

ตอบ  5.   เจตภตู อ่านว่า เจ – ตะ – พูด ที่ถูกตอ้งคอื เจด – ตะ – พูด 
3. 1. ชกัเยอ่ อ่านว่า  ชกั – กะ – เยอ่  2. ชาติภูมิ อ่านว่า  ชาด – ติ – พูม 
 3. ชนัษา อ่านว่า ชนั – นะ – สา  4. ชาติพนัธ์ุ อ่านว่า  ชาด – พนั 
 5. ชาติวุฒิ อ่านว่า ชาด – ติ – วุด – ทิ 

ตอบ  4. ชาติพนัธ์ุ อ่านว่า  ชาด – พนั ที่ถูกตอ้งคอื ชาด – ติ – พัน 
4.  1. นรกภูมิ อ่านว่า  นะ – รก – กะ – พูม 2. นาฏศิลป์ อ่านว่า  นาด – ตะ – สิน 
 3. นาฏกรรม อ่านว่า นาด – ตะ – ก า  4. นามธรรม อ่านว่า  นาม – มะ – ท า 
 5. นกัษตัร อ่านว่า นกั – กะ – สัด 

ตอบ 5.   นกัษตัร อ่านว่า นกั – กะ – สัด  ที่ถูกตอ้งคอื นัก – สัด 
5. 1. คณนา อ่านว่า  คน – นา   
 2. คุณวุฒิ อ่านว่า  คุน – นะ – วุด – ทิ 
 3. คุณภาพ อ่านว่า คุน – นะ – พาบ   
 4. คณบดี อ่านว่า  คะ – นะ – บอ – ดี 
 5. คณิตศาสตร์ อ่านว่า คะ – นิด – สาด 

ตอบ 1. คณนา อ่านว่า  คน – นา   
             ที่ถูกตอ้งคอื    คะ – นะ – นา, คัน – นะ – นา, คน – นะ – นา 
6.  ค าในขอ้ใดอ่านไม่ถกู 
 1. พลีชีพ อ่านว่า พะ-ลี-ชีบ   2. ผรุสวาท อ่านว่า ผะ-รุด-สะ-วาด 

3. สมานฉันท ์อ่านว่า สะ-มา-นะ-ฉัน  4. ทิฐิ อ่านว่า ทิด-ถิ 
ตอบ 1. พลีชีพ อ่านว่า พะ-ลี-ชีบ  ที่ถูกตอ้งคอื พลี – ชีบ 
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7.  ค าในขอ้ใดอ่านออกเสียง 3 พยางคท์ุกค า 
 1. สัปดาห์ วิตถาร    2. ตกใจ ชกัเยอ่ 
 3. โลกนิติ รัตภูมิ    4. รอมร่อ นกัษตัร 
ตอบ  3. โลกนิติ   รัตภูมิ  วิตถาร   อ่านว่า วิด – ถาน 
    ตกใจ  อ่านว่า ตก – ใจ 
    นกัษตัร  อ่านว่า นกั – สัด 
8.  ค าในข้อใดอ่านผิด 
 1. มนุษยศาสตร์  อ่านว่า  มะ – นุด – สะ – ยะ – สาด 
 2. มนุษยโลก  อ่านว่า  มะ – นุด – สะ – โลก 
  3. มนุษยอ์วกาศ  อ่านว่า  มะ – นุด – อะ – วะ – กาด 
 4. มนุษยชาติ  อ่านว่า   มะ – นุด – ชาด 

ตอบ  4. มนุษยชาติ  อ่านว่า   มะ – นุด – ชาด   
ที่ถูกตอ้งคอื มะ – นุด – สะ – ชาด  
  มะ – นุด – สะ – ยะ – ชาด 

9.  ค าในข้อใดอ่านออกเสียง 3 พยางค์ทุกค า 
 1. นกัษตัร วิทยา    2. มาตุภูมิ พระเมรุ 
 3. จกัจัน่ ลกัจัน่     4. เมรุมาศ คนธรรพ ์

ตอบ 3.   จกัจัน่ ลกัจัน่  นกัษตัร  อ่านว่า นกั – สัด 
    พระเมร  อ่านว่า พระ – เมน 
    คนธรรพ ์ อ่านว่า คน – ทนั 
แนวข้อสอบประเภทหาความหมายของค าและกลุ่มค า 
ค าช้ีแจง ให้พิจารณาเลือกขอ้ทีม่ีความหมายตรงกบัค าที่ขีดเส้นใต ้
1.  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนิทานปรัมปราเป็นจ านวนมาก 
 1. พ้ืนบา้น   2. เก่าแก่   3. ลา้สมยั  
 4. มีมานาน   5. สืบๆกนัมา 

ตอบ 5. สืบๆกนัมา 
2.  คณะแพทย ์ถวายการรักษาพระยกนะแด่รัชกาลที ่๘ 
 1. ตบั    2. ไต    3. ปอด   
 4. มา้ม    5. ล าไส้เล็ก 

ตอบ 1. ตบั 
พระวกักะ -  ไต 

  พระปิหกะ - มา้ม 

ตัว
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่าง
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  พระปัปผาสะ - ปอด 
  พระอนัตคุณ - ล าไส้เล็ก 
3.  บา้นเขาเลี้ยงไก่จึงตอ้งท ากบัขา้วเป็นแกงไก่ ไก่ทอด ไก่คัว่เกลอื ยักกระสายไปเร่ือย 
 1. ยกัยา้ย   2. ดดัแปลง   3. ปรับปรุง  
 4. หมุนเวียน   5. เปลี่ยนแปลง 

ตอบ 5. เปลี่ยนแปลง 
4.  เขาเป็นคนปากเปราะ 
 1. พูดโดยไม่ย ั้งคิด  2. พูดจาชวนหาเร่ือง  3. พูดจาเสียงแทงใจ 
 4. พูดจาว่าคนง่ายๆ  5. พูดเปิดเผยเร่ืองของคนอื่น 
ตอบ 4. พูดจาว่าคนง่ายๆ 
5.  โฆษกรัฐบาลแถลงข่าวไม่ทนัตอ่เหตุการณ์ 
 1. แจง้    2. บอก    3. อธิบาย  
 4. แจกแจง   5. ให้ข่าวเป็นทางการ 

ตอบ 5. ให้ข่าวเป็นทางการ 
6.  หมู่บา้นของฉันมสีาธารณูปโภคครบครัน 
 1. กิจการที่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
 2. บริการสาธารณะที่จดัเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 3. บริการสาธารณะที่จดัเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า 
 4. บริการสาธารณะที่จดัขึ้นให้ผูท้ี่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้
 5. กิจการสาธารณะที่จดัขึ้นเพ่ือประโยชน์ของผูอ้ยูใ่นหมู่บา้น 

ตอบ 2. บริการสาธารณะที่จดัเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
7. นายกรัฐมนตรีเตรียมศึกษาโครงสร้างทางภาษีเพื่อเขา้แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ 
 1. วิธีการ  2. ส่วนประกอบส าคญัๆ   3. อตัรา    

4. ผลกระทบ  5. ปัจจยัต่างๆ 
ตอบ 2. ส่วนประกอบส าคญัๆ 

8.  ภาวะเงินเฟ้อคราวน้ีสงสัยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นแน่ทีเดียว 
 1. เงินหมุนเวียนมาก สินคา้แพง เงินเส่ือมค่า  
 2. เงนิหมุนเวียนมาก สินคา้ราคาถูก เงินเส่ือมค่า 
 3. เงินหมุนเวียนนอ้ย สินคา้ราคาแพง เงินมีค่าสูงขึ้น 
 4. เงินหมุนเวียนนอ้ย สินคา้ราคาถูก เงินมีค่าสูงขึ้น 
 5. เงินหมุนเวียนมาก สินคา้ราคาแพง ค่าเงินเพ่ิมขึ้น 

ตอบ 1. เงินหมุนเวียนมาก สินคา้แพง เงินเส่ือมค่า 

ตัว
อย
่าง
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9.  คนที่เป็นวณัโรคมกัจะเป็นเร้ือรัง 
 1. บ่อย    2. หนกั    3. นานหาย  
 4. ไม่หาย   5. ทรุดหนกั 

ตอบ 3. นานหาย 
10.  ห้องประชุมอเนกประสงค์มนัใชเ้ป็นสถานที่จดังานต่างๆของมหาวิทยาลยั 
 1. ใชเ้ป็นประจ า   2. ใชไ้ดต้ลอดเวลา  3. มีอุปกรณ์ครบครัน  

4. ใชง้านไดห้ลายอยา่ง  5. กวา้งขวางสวยงาม 
ตอบ 4. ใช้งานไดห้ลายอยา่ง 

ค าส่ัง จงอ่านขอ้ความที่ก  าหนดให้  แลว้พิจารณาเลือกตวัเลือก 1, 2, 3, หรือ 4 เติมในช่องว่างให้ถูกตอ้งตามหลกั
ภาษาและให้มีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ความที่ก  าหนดให้นั้น 
1.   รัฐบาลตอ้งเตรียมพร้อมไวเ้สมอเพื่อ……….การก่อกวนของผูท้ี่ไม่หวงัดีต่อชาติบา้นเมือง 
1. กีดกนั    2. ป้องกนั    3. กีดขวาง    4. ขดัขวาง 

ตอบข้อ  2. รัฐบาลตอ้งเตรียมพร้อมไวเ้สมอเพื่อป้องกนัการกอ่กวนของผูท้ี่ไม่หวงัดีต่อชาติ 
      บา้นเมือง 

  กีดกนั  = กนัไม่ให้ท าไดส้ะดวก เช่น การกีดกนัทางการคา้ 
  กีดขวาง = ขวางกนัไว,้ ขวางเกะกะ  เช่น กีดขวางทางจราจร 
  ขดัขวาง = ท าให้ไม่สะดวก 
2.   คนไร้ศาสนาปราศจากเคร่ือง………….ทางใจ  อาจจะประกอบกรรมชัว่ไดโ้ดยง่าย 
1. หน่วงเหน่ียว    2. เหน่ียวร้ัง    3. ยึดเหน่ียว    4. ผูกพนั 

ตอบข้อ 3.  ยึดเหน่ียว = อาศยัเป็นที่พึ่ง(ทางใจ) 
  หน่วงเหน่ียว = ถ่วงเวลาไว ้
3.   ภายในห้อง……….ไปดว้ยกลิ่นดอกไมน้านาพรรณ 
1. ส่งกลิ่น    2. อบอวล    3. ฟุ้งเฟ่ือง    4. กระจาย 

ตอบข้อ 2. ภายในห้องอบอวลไปดว้ยกลิ่นดอกไมน้านาพรรณ 
 ฟุ้งเฟ่ือง  = ขจรไป, แพร่หลาย (เกียรติคุณ)  เช่ียวชาญ, ช านิช านาญ (สติปัญญา) 
4.   เขามี…………ที่แน่นอนในการท างาน 

1. ทศันคติ    2. อุดมคติ    3. ปฏิภาณ    4. วิจารณญาณ 
ตอบข้อ 2.   อุดมคติ      =  ความดีงามและความจริงใจทางใดทางหน่ึงที่มนุษยยึ์ดถือว่าเป็น   

เป้าหมายแห่งชีวิตตน 
  ทศันคติ  = แนวความคิดเห็น 
  ปฏิภาณ  = เชาวไ์วในการกล่าวแกท้นัที เช่น เด็กคนน้ีมีปฏิภาณไหวพริบดีมาก 
  วิจารณญาณ = ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกตอ้ง 

ตัว
อย
่าง
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5.  จรรยาบรรณเป็นส่ิงที่หน่วยงาน........... ขึน้  เพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพของหน่วยงานนั้น ๆ 
            1.  บญัญตัิ  2.  ก าหนด  3.  ด ารง   4.  เสนอ 
ตอบข้อ 2. จรรยาบรรณเป็นส่ิงที่หน่วยงานก าหนดขึ้น เพ่ือรักษามาตรฐานวิชาชีพของหน่วยงานนั้น ๆ 

บญัญตัิ  = ตราขึ้นหรือก าหนดขึ้นเป็นหลกัเกณฑ ์เป็นกฏหมาย 
  ด ารง  = ท าให้คงอยู่ 
6.  ผู้มีร่างกายปกติยาเป็นส่ิงไม่จ าเป็น เพราะส่ิงที่ร่างกายต้องการคือส่ิงที่ร่างกายขาด เช่น เกลือแร่  
 วิตามิน  เป็นต้น  ส่วนผู้สูงอายุต้องการช่วยย่อยอาหารเพราะกระเพาะล าไส้หย่อน............. 
            1.  ความสามารถ  2.  ประสิทธิภาพ  3.  ศกัยภาพ  4.  สมรรถภาพ 
ตอบข้อ 4.  สมรรถภาพ  = ความสามารถ (มกัใชก้บัส่ิงมีชีวิต) 
  สมรรถนะ = ความสามารถ (มกัใชก้บัเคร่ืองจกัร) 
  ศกัยภาพ = คุณสมบติัที่แฝงอยูใ่นส่ิงต่าง ๆ สามารถน ามาพฒันาหรือปรากฏให้
ประจกัษไ์ด ้
  ประสิทธิภาพ = ความสามารถที่ท าให้เกิดผลในการท างาน 
7.  เยาวชนที่กระท าความผิดลหุโทษต้องอยู่ใน.......ของกรมคุมประพฤติหรือถกูกักกันในสถานพินิจ 
             1.  ความดูแล  2.  ความควบคุม 3. ความพิทกัษ ์  4. ความช่วยเหลือ 
ตอบข้อ 2. เยาวชนที่กระท าความผิดลหุโทษตอ้งอยูใ่นความควบคุมของกรมคุมประพฤติหรือถกูกกักนัใน
สถานพินิจ 
8.  นายกรัฐมนตรี.............ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเดินทางมาร่วมประชุม 
             1.  อนุญาต  2.  อนุมตัิ  3. สงเคราะห์  4.  อนุโลม 
ตอบข้อ 2. นายกรัฐมนตรีอนุมตัิให้ผูว่้าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดัเดินทางมาร่วมประชุม 
  อนุมตั ิ  = ให้อ านาจกระท าตามระเบียบที่ก  าหนดไว ้
9.  ธรรมชาติที่ภูกระดงึสามารถ.........นกัท่องเที่ยวให้ไป.........ปีละหลายแสนคน 
             1.  เชิญชวน  เที่ยว    2.  ดึงดูด  พกัผ่อน  
 3. ชกัจูง  ทศันาจร             4. ชกัชวน  คา้งแรม 
ตอบข้อ 2. ธรรมชาติที่ภูกระดึงสามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวให้ไปพกัผ่อนปีละหลายแสนคน 
10.  รัฐบาลควร..........นโยบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั.............ของภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมใน 
 ระยะยาวเพื่อให้สามารถวางแผนด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
             1.  ปรับปรุง  ทิศทาง 2.  ก าหนด  สัดส่วน 3. ประกาศ  แนวคิด       4. พิจารณา  ผลผลิต 
ตอบข้อ 2. รัฐบาลควรก าหนดนโยบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัสัดส่วนของภาคเกษตรกรรมและ 
ภาคอุตสาหกรรมในระยะยาวเพื่อให้สามารถวางแผนด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 

ตัว
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่าง
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11.  รัฐบาลได้ถือเอาความผาสุกของประชาชนชาวไทยเป็น.........สูงสุดในการบริหารประเทศ 
             1.  จุดหมาย  2.  นโยบาย  3. มาตรการ  4.  แนวทาง 
ตอบข้อ 1.  จุดหมาย  = จุดหรือสภาวะที่พยายามไปให้ถึง 
  นโยบาย = หลกัและวิธีปฏิบตัิซ่ึงถือเป็นแนวด าเนินการ 
  มาตรการ = วิธีการที่ตั้งเป็นกฏ 
  แนวทาง = ทางปฏิบตัิที่วางไวเ้ป็นแนว 
12.  การรับราชการคือการรับใช้ประชาชนซ่ึงเป็น...........ที่ส าคัญและจ าเป็นของข้าราชการ 
             1.  อุดมคติ     2.  มโนคติ   

3. อุดมการณ ์     4.  หัวใจ 
ตอบข้อ 4. หัวใจ  = ส่วนส าคญัแห่งส่ิงต่าง ๆ 
  อุดมการณ ์ = อุดมคติสูงสุดที่จูงใจมนุษยใ์ห้พยายามบรรลุถึง 
  มโนคติ  = ความคิด 
13.  มี...............โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศเฉลิมพระนาม สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์  
 ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
             1.  พระราชด าริ     2.  พระราชด ารัส   
             3.  พระราชเสาวนีย ์     4.  พระบรมราชโองการ 
ตอบข้อ 4.  พระบรมราชโองการ = ค าส่ังของพระมหากษตัริย ์

พระราชด าริ  = คิด 
  พระราชด ารัส  = พูด 
  พระราชเสาวนีย ์ = ค าส่ังของพระราชินี   
14.  ข้าราชการต้อง……………การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

1. เลื่อมใส      2. ยอมรับ       3. ส่งเสริม    4. ยึดมัน่ 
ตอบข้อ 4.  ยึดมัน่  = ถือมัน่เอา 
  เลื่อมใส = มีความเช่ือถือ, มีจิตยินดี 
15.  เท่าตัวมีความหมายว่า……..………จ านวน……….….ขนาดเพิ่มขึน้อีกเท่าตัว 

1. ให้   กบั   2. มี   หรือ    3. ใช ้  และ    4. ยก   ตาม 
ตอบข้อ 2. เท่าตวัมีความหมายว่ามีจ านวนหรือขนาดเพ่ิมขึ้นอีกเท่าตวั 
16.  พุทธจริยธรรมบ่งถึงความประพฤติที่เรียกว่า  “จาริตตะ” อันกลายมาเป็นจารีตในภาษาไทย……… 
 การควรเว้นที่เรียกว่า “วาริตตะ” ……………. “วิรัติ” 

1. และ   และ       2. และ     หรือ     
3. หรือ     หรือ       4. หรือ     และ 

ตัว
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่าง
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ตอบข้อ 2. และ  = เป็นค าสันธาน มีความหมายว่า ทั้งสอง, ดว้ยกนั 
  หรือ  = เป็นค าสันธาน มีความหมายว่า ให้เลือกหรือก าหนดเอา 
17.  พุทธบริษัททั่วไปทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ เม่ือเห็นว่าวัดเป็นสถานที่มีคุณดังกล่าวแล้วนั้น ควร 
 ช่วยกัน………บ ารุงหาทางช่วยกัน……….ความเจริญมาสู่วัด 

1. รักษา     สร้างสรรค ์    2. อนุรักษ ์    สร้างเสริม   
3. สนบัสนุน     พฒันา     4. อุปถมัภ ์    น า 

ตอบข้อ 4. พุทธบริษทัทัว่ไปทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ ์เมื่อเห็นว่าวดัเป็นสถานที่มีคุณดงักลา่วแลว้นั้น ควร
ช่วยกนัอุปถมัภบ์ ารุงหาทางช่วยกนัน าความเจริญมาสู่วดั 
  อุปถมัภ ์ = การค ้าจุน, ค ้าชู 
  รักษา  = ระวงั, ดูแล, ป้องกนั 
  อนุรักษ ์  = รักษาให้คงเดิม 
18.  “พอได้รับข้อสอบ เขาก็ก้มหน้าก้มตาท าทันที โดยไม่ยอมเสียเวลาเลยแม้แต่น้อย เพราะจิตใจของ 
 เขา……. อยู่ที่ข้อสอบเท่านั้น” 
        1.   มุ่งมัน่ 2.   หมกมุ่น 3.   ครุ่นคิด 4.   จดจ่อ 
ตอบข้อ 4.  จดจ่อ = มีใจฝักใฝ่ผูกพนัอยู่ 
  มุ่งมัน่ = ตั้งใจไว ้
  หมกมุ่น = ตั้งใจมุ่งไปทางเดียว 
  ครุ่นคิด = คิดบ่อย 
19.  เจ้าหน้าที่ต ารวจก าลงั........................ผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์อย่างเคร่งเครียด 

1. สืบสวน  2. ไต่สวน  3. สอบสวน  4. สอบถาม 
ตอบข้อ 3. สอบสวน = ไล่เลียงเพื่อหาความจริง (ในที่ลบั) 
  ไต่สวน  = สอบสวน (ที่แจง้) 
  สืบสวน = เสาะหาทบทวนเหตุการที่เกิดขึ้น 
20.   “นอกจากมีสุขภาพ…………..แล้วเขายังแต่งตัว………….แถมมีเหง่ือไคล……….ตัวทีเดียว” 

1   โทรม   ทรุดโทรม   โซม      2   ทรุดโทรม   โซม   โทรม 
3   ทรุดโทรม   โทรม   โซม      4   โซม   ทรุดโทรม   โทรม 

ตอบข้อ  3. นอกจากมีสุขภาพทรุดโทรมแลว้เขายงัแต่งตวัโทรมแถมมีเหงื่อไคลโซมตวัทีเดียว 
  ทรุดโทรม = เส่ือมไปเพราะร่วงโรย 
  โทรม  = เส่ือมสภาพเดิม 
  โซม   = เปียกไปทัว่ 
  โซรม  = รุมกนั, ช่วยกนั 
 

ตัว
อย
่าง
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21.  ขอ้ใดใชค้ าว่า “ทรง” ไม่ถูกตอ้ง 
 1. ทรงสักการะ  ทรงประทาน  2. ทรงดนตรี  ทรงศีล 
 3. ทรงเป็นอาจารย ์ ทรงเปิดอาคาร  4. ทรงพระกรุณา ทรงพระด าริ 
ตอบ1. ทรงสักการะ  ทรงประทาน ค าว่าประทาน ไม่ตอ้งใช ้“ทรง” น าหนา้ 
22. การใชค้ าราชาศพัทแ์ทนค าธรรมดาในประโยคต่อไปน้ีขอ้ใดไมถู่กตอ้ง 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว (ให้) (โอกาส) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและภริยา (พบ)  
                  1        2                   3    
   ในโอกาสที่มาเยือนไทยอยา่งเป็นทางการในฐานะ (แขก) ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว 
                    4 
 1. พระราชทาน     2. พระราชวโรกาส 
 3. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท   4. พระราชอาคนัตุกะ 
ตอบ2. พระราชวโรกาส  ตอ้งใชว่้า พระบรมราชวโรกาส 
23.  ข้อใดใช้ค าราชาศัพท์ถูกต้องและเหมาะสม 

1. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงรับเชิญเป็นพระราชอาคนัตุกะของประธานาธิบดีสหรัฐ 
2. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
3. ประชาชนต่างมารอเฝ้าชมพระบารมีและถวายความจงรักภกัดีต่อสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

 4. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเย่ียม 
ตอบ4. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเย่ียม 

ขอ้ 1 แกไ้ขเป็น สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงรับเชิญเป็นอาคนัตุกะของประธานาธิบดี
สหรัฐ 
ขอ้ 2 แกไ้ขเป็น สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราโชวาทแก่บณัฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
ขอ้ 3 แกไ้ขเป็น ประชาชนต่างมารอเฝ้าชมพระบารมีและแสดงความจงรักภกัดีต่อสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

24.  ประธานคณะกรรมการพฒันาต าบลได้ท าหนังสือ...............สมเด็จพระราชาคณะเพื่อขอค าแนะน า 
 จาก..............ในด้านการพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรมภายในต าบล 

1. นมสัการ       พระคุณเจา้  2. นมสัการ       พระคุณท่าน 
3. กราบนมสัการ      พระคุณเจา้   4. กราบเรียน     พระคุณท่าน 

ตอบ1. นมสัการ       พระคุณเจา้  
 
 

ตัว
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่าง
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25.  ข้อความตอนใดใช้ค าราชาศัพท์ผิด 
 1. เมื่อเสด็จพระราชด าเนินเขา้สูพลบัพลาพิธีแลว้ ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมสัการบูชา 
 2. พระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ 
 3. ทรงประทบัพระราชอาสน์ 
 4. และทรงศีล 
ตอบ3. ทรงประทบัพระราชอาสน์ แกไ้ขเป็น ประทบัพระราชอาสน์ 
26.  ข้อใดใช้ค าราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง 
 1. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงริเร่ิมให้ชาวบา้นมีอาชีพเสริม 
 2. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยความเป็นอยูข่องราษฎร 
 3. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเช่ือมัน่ในความสามารถของไทย 
 4. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงโปรดเพลงไทยมากกว่าเพลงต่างชาติ 
ตอบ4. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงโปรดเพลงไทยมากกว่าเพลงต่างชาติ 
 แกไ้ขเป็น สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถโปรดเพลงไทยมากกว่าเพลงต่างชาติ 
27.  ถ้าผู้รับจดหมายเป็นบุคคลทั่วไปควรเขียนค าขึน้ต้นและลงท้ายอย่างไร 
 1) เรียน – ขอแสดงความเคารพ   2) เรียน - ขอแสดงความนบัถือ 

3) เรียน – ขอแสดงความเคารพอยา่งย่ิง  4) เรียน - ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
ตอบ2) เรียน - ขอแสดงความนบัถือ 

28.  “รถ” ของสมเด็จพระสังฆราช ใช้ค าราชาศัพท์ว่าอย่างไร 
 1) รถพระที่นัง่     2) รถพระประเทียบ 

3) รถยนตพ์ระที่นัง่    4) รถทรงพระที่นัง่ 
ตอบ2) รถพระประเทียบ 
29. ข้อใดใช้ค าราชาศัพท์ได้ถูกต้อง 

สมเด็จพระบรมบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ...................น า................ทั้งสอง ไปเขา้เฝ้าฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
 1. เสด็จฯ  อาคนัตุกะ  2. ทรงด าเนิน  พระราชอาคนัตุกะ 
 3. ทรงพระด าเนิน พระราชอาคนัตุกะ 4. เสด็จพระด าเนิน ราชอาคนัตุกะ  
ตอบ3. ทรงพระด าเนิน พระราชอาคนัตุกะ 
30. การใช้ค าราชาศัพท์ข้อใดต่อไปนีถู้ก 

1. ทรงปกครอง     2. ทรงตรัส 
3. ทรงเสด็จ     4. ทรงรับส่ัง 

ตอบ1. ทรงปกครอง 
 

ตัว
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31.  ข้อใดต่อไปนี้ผิด 
1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชบญัชาแก่ผูท้ี่มาเขา้เฝ้า 
2. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ฯ เป็นพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว 
3. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนินออกจากต าหนกัภูพิงคร์าชนิเวศน์ 
4. นายกรัฐมนตรีไดน้อ้มเกลา้ ฯ ถวาย หนงัสือแด่สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

ตอบ3. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนินออกจากต าหนกัภูพิงคร์าชนิเวศน์ 
แก้ไขเป็น พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วภูมิพลอดุลยเดช เสด็จออกจากต าหนกัภูพิงคร์าชนิเวศน์ 
32.  ค าราชาศัพท์ที่น ามาเติมลงในช่องว่างแล้วถูกต้องคือข้อใด 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว......................ให้ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและภริยา.............ใน
โอกาสที่มาเยือนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการในฐานะ....................... 
 1. พระวโรกาส   เฝ้าทูลละอองพระบาท  อาคนัตุกะ 
 2. พระราชวโรกาส  เฝ้าทูลละอองพระบาท  ราชอาคนัตุกะ 
 3. พระบรมราชวโรกาส    เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท อาคนัตุกะ 
 4. พระบรมราชวโรกาส    เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระราชอาคนัตุกะ 
ตอบ4. พระบรมราชวโรกาส    เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระราชอาคนัตุกะ  
33.  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ.............เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา 

1. ทรงบ าเพญ็พระราชกุศล   2. ทรงบ าเพญ็กุศล 
3. ทรงพระบ าเพญ็กุศล    4. ทรงท าบุญ 

ตอบ1. ทรงบ าเพญ็พระราชกุศล 
แนวข้อสอบโวหารภาพพจน์ 
ค าช้ีแจง ใชค้  าตอบต่อไปน้ี ตอบค าถามขอ้ 1 - 5 บอกโวหารภาพพจน์ 
  ก.  อุปมา  

ข.  อุปลกัษณ ์
      ค.  สัญลกัษณ์ 
      ง.  บุคคลวตั 
      จ.  สัทพจน์ 
1.   ฟ้าหัวเราะเยาะเยย้    เหวยเหวยฟ้า 

ตอบ  ง.  บุคคลวตั 
2.  ครืนครืนใช่ฟ้าร้อง      เรียมครวญ 

ตอบ  จ.  สัทพจน์ 
3.   ความเอ๋ยความรู้   เป็นเคร่ืองชูช้ีทาง สว่างไสว 

ตอบ  ข.  อุปลกัษณ์ 

ตัว
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่าง
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4.   ผูป้กครองมีหนา้ที่ประคบัประคองผา้ขาวนั้น  ให้เติบโตเป็นผูใ้หญ่ที่ดีในอนาคต 
ตอบ  ค.  สัญลกัษณ์ 

5.   น่าแสนส าราญจิต  ทั้งสิบทิศรุ่งเร่ืองดัง่เมืองสวรรค ์
ตอบ  ก.  อุปมา 

6.   จากข้อความต่อไปนี้เป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด 
        “ไผ่ซอออ้เอียดเบียดออด         ลมลอดไล่เลี้ยวเรียวไผ่” 
     1.  อติพจน์                   2.  สัทพจน์  3.  สัญลกัษณ์                4.  บคุคลวตั 

ตอบ  2.  สัทพจน์ ออ้เอียดเบียดออด เป็นเสียงไผ่ 
7.  จากข้อความต่อไปนี้เป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด 
     “เขาเปลี่ยนตุ๊กตาหนา้รถเสมอ ๆ” 

1.  อติพจน์                   2.  สัทพจน์  3.  สัญลกัษณ์               4.  บุคคลวตั 
ตอบ  3.  สัญลกัษณ์ ตุ๊กตาหนา้รถ หมายถึง ผูห้ญิง 
8.   จากข้อความต่อไปนี้เป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด 
     “เรียมร ่าน ้าเนตรถว้ม       ถึงพรหม” 
     1.  อติพจน์                   2.  สัทพจน์  3.  สัญลกัษณ์                4.  บุคคลวตั 
ตอบ  1.  อติพจน์ กล่าวเกินจริง คือ ร้องให้จนน ้าตาท่วมถึงชั้นพรหม 
 
9.    “ทั้งลูกนอ้ยกลอยใจไปดว้ยเจา้  เหมือนควกัเอาดวงใจนอ้งไปเสีย 

นอ้งร้อนรุ่มกลุม้ใจดงัไฟเลีย   ทูนหัวเมียช่างไม่ไวอ้าลยัเลย” 
จากบทประพันธ์ข้างต้น ใช้โวหารชนิดใด 

 1. บุคคลวตั     2. อุปมา 
 3. สัทพจน์     4. อุปลกัษณ์ 

ตอบ  2. อุปมา  เหมือนควกัเอาดวงใจนอ้งไปเสีย 
10.  ข้อใดปรากฏโวหารภาพพจน์  
 1. ช าเลืองแลดูหนา้น ้าตาไหล   2. สินสมุทรสุดแสนสงสารแม่ 
 3. โอพ้ระจนัทร์ร้องไห้ในกลีบเมฆ  4. โลดล าพองลองเชิงละเลิงมา 

ตอบ  3. โอพ้ระจนัทร์ร้องไห้ในกลีบเมฆ (บุคคลวตั) 
11.  ข้อใดที่ไม่ใช้โวหารภาพพจน์ 
  1. ฉันไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะ  
  2. เขามีเพชรอยูใ่นมือแต่ปล่อยให้หลุดมือไปได ้
  3. ธรรมชาติรอบขา้งต่างสลดหมดความคะนองทกุส่ิงทุกอยา่ง 
  4. บนเนินเขาเต้ียๆ มีน ้าพุที่ให้น ้าตลอดฤดู ทั้งฤดรู้อนและฤดูหนาว  

ตัว
อย
่าง
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ตอบ  4. บนเนินเขาเต้ียๆ มีน ้าพุที่ให้น ้าตลอดฤดู ทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว 
12.   "บุหลันเลื่อนลอยฟ้าไม่ราคี   รัศมีส่องสว่างดั่งกลางวัน” ข้อความนี้เป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด  
  1. อุปมา      2. อติพจน์ 
  3. อุปลกัษณ์     4. บุคลาธิษฐาน 

ตอบ  1. อุปมา  รัศมีส่องสว่างดั่งกลางวนั 
แนวข้อสอบโวหารการเขียน 
ค าช้ีแจง จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพียงขอ้เดียว 
13.  ข้อความต่อไปนี้เป็นโวหารชนิดใด  
            "สารอาหารในขา้วกลอ้งจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยป้องกนัโรคอว้น ขา้วกลอ้งมีสารเส้นใย
 มากกว่าขา้วขาว 8 เท่า ขา้วกลอ้งจะช่วยดูดซบัไขมนัและน ้าตาลในอาหาร  
 1. บรรยายโวหาร  2. พรรณนาโวหาร  3. อธิบายโวหาร  4. สาธกโวหาร  
ตอบ  1. บรรยายโวหาร 
14.  ข้อความต่อไปนี้เป็นการใช้โวหารในลักษณะใด  
           งานที่ออกมาแลว้ไม่ไดผ้ลดีเท่าที่ควร ถา้จะวิเคราะห์ปัญหาออกมา กอ็าจ ท าให้ทราบว่าตีเหล็กผิด
 จงัหวะ เพราะว่ายงัไม่ร้อนพอหรือร้อนแลว้แต่ตีชา้ไป เหล็กเยน็ก่อนงานเสร็จก็เป็นบทเรียนว่าคร้ัง
 ต่อไปตอ้งท างานให้เร็วและดีกว่าเดิม  
 1. อุปมาโวหาร   2. สาธกโวหาร   3. เทศนาโวหาร   4. พรรณนาโวหาร 
ตอบ  3. เทศนาโวหาร 
15.  การคบคนดีเป็นศรีแก่ตัว แต่ทั้ง ๆ ที่พูดอย่างนี้ คนที่ขาดปัญญาและขาดสติ ก็ยังหลงไปคบกับคนที่เลว 
 คนที่สังคมรังเกียจ โดยหารู้ไม่ว่านั่นคือทางหายนะของตน คนบางคนทั้ง ๆ ที่รู้ว่าการพนันเป็นบ่อเกิด
 แห่งความช่ัว ก็ยังเข้าไปเกีย่วข้องอยู่นั่นเอง  
           ขอ้ความขา้งตน้น้ีใชก้ลวิธีการเขียนแบบใด  
  1. อธิบาย   2. อภิปราย   3. เทศนา   4. บรรยาย 
ตอบ  3. เทศนา 
16.  ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร  
 1. ส่ิงแวดลอ้มที่ใกลต้วัของเราที่สุดที่เราควรช่วยกนัอนุรักษค์อืส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ โรงเรียนของเรา
นัน่เอง 
 2. ป่าภูหลวงที่รกทึบไปดว้ยพรรณไมข้นาดใหญ่เป็นเคร่ืองยืนยนัว่าป่าแห่งน้ียงัอยูห่่างไกลจากน ้ามือ
ของผู ้ ท าลาย 
 3. นอกจากภาพของป่าเขาที่ท าให้เราพิศวงในความงามแลว้ อากาศหนาวและลมออ่น ๆ ก็ดูเหมือนเป็น
ส่ิงที ่ หาไดย้ากในสังคมเมืองเบื้องล่าง 

ตัว
อย
่าง
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 4. ตน้ไมใ้บหญา้ ไมด้อกไมใ้บทุกชนิด หลงัจากที่ไดห้ยดุปรุงอาหารและนอนพกัมาตลอดคืน เมือ่ถึง
ยามเชา้ จะอยูใ่นสภาพที่เบิกบานชูก่ิงกา้นสลา้ง 

ตอบ  4. ตน้ไมใ้บหญา้ ไมด้อกไมใ้บทุกชนิด หลงัจากที่ไดห้ยดุปรุงอาหารและนอนพกัมาตลอดคืน 
เมื่อถึงยามเชา้ จะอยูใ่นสภาพที่เบิกบานชูก่ิงกา้นสลา้ง 
17.  “เวลานั้นเป็นเวลาจนพลบ  ดวงอาทิตย์ลับเหลีย่มเขาไปแล้ว  ยังคงอยู่แต่รัศมีอันงามประหลาดน่า
 พิศวง  สีทองแดงจ้าระบายอยู่หลังเขาอันอดุมไปด้วยใบไม้เขียวสด...” 

ขอ้ความน้ีเป็นโวหารชนิดใด 
1. อุปมาโวหาร   2. สาธกโวหาร               3. บรรยายโวหาร        4. พรรณนาโวหาร 

ตอบ  4. พรรณนาโวหาร 
18.  “เดือนตกไปแล้ว ดาวแข่งแสงขาวยิบ ๆ ยับ ๆ เหมือนเกล็ดแก้วสอดสอยร้อยปีกอยู่เต็มผ้าด าผืน”     

ข้อความข้างต้นเขียนด้วยโวหารใด 
1. อธิบาย                 2. พรรณนา             3. บรรยาย                   4. อุปมา 

ตอบ  4. อุปมา 
แนวข้อสอบการเรียงล าดับ 
ค าช้ีแจง จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีแลว้เลือกตอบว่าขอ้ความใดเรียงล าดบัไดใ้จความสมบูรณ์ที่สุด 
19.  ข้อความใดเป็นล าดับที่ 2 

1. ถา้หากว่าแม่น ้าทั้ง 2 สายน้ีเกิดแห้งขอด ก็จะส่งผลกระเทือนถึงแม่น ้าภายในประเทศดว้ยไม่มากก็
นอ้ย 
2. และก็เช่นเดียวกนัถา้แม่น ้าภายในประเทศหลายสายเกิดแห้งขอดก็จะกระเทือนหนกัโดยเฉพาะแม่น ้า
โขงเป็นส าคญั 
3. ประเทศไทยมีแม่น ้านานาชาติที่ตอ้งใชร่้วมกบัประเทศเพื่อนบา้น 2 สาย คือ แม่น ้าโขงและแม่น ้า
สาละวิน 

           4. การผนัน ้าร่วมกนักินร่วมกนัใชจ้ะตอ้งเป็นเร่ืองตระเตรียมร่วมกนัและแกปั้ญหาไวแ้ต่เน่ินๆ 
ระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคน้ีคือไทย พม่า ลาว กมัพูชา เวียดนามและจีน 
ตอบข้อ 1. เรียงล าดบัไดด้งัน้ี 
3. ประเทศไทยมีแม่น ้านานาชาติที่ตอ้งใชร่้วมกบัประเทศเพือ่นบา้น 2 สาย คือ แม่น ้าโขงและแม่น ้า

สาละวิน / 1. ถา้หากว่าแม่น ้าทั้ง 2 สายน้ีเกิดแห้งขอด ก็จะส่งผลกระเทือนถึงแมน่ ้าภายในประเทศดว้ยไม่มากก็
นอ้ย / 2. และก็เช่นเดียวกนัถา้แม่น ้าภายในประเทศหลายสายเกิดแห้งขอดก็จะกระเทือนหนกัโดยเฉพาะแม่น ้า
โขงเป็นส าคญั / 4. การผนัน ้าร่วมกนักินร่วมกนัใชจ้ะตอ้งเป็นเร่ืองตระเตรียมร่วมกนัและแกปั้ญหาไวแ้ต่เน่ิน ๆ 
ระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคน้ีคือไทย พม่า ลาว กมัพูชา เวียดนามและจีน 
 
 

ตัว
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่าง
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20.  ข้อความใดเป็นล าดับที่ 2 
           1. ค าว่า “พาธา” แปลว่าความชอกช ้า 
           2. ช่ือน้ีมีความเหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองเป็นอยา่งย่ิง 
           3. รวมกนัแลว้มีความหมายว่าความชอกช ้าอนัเกิดจากความรัก 
           4. ค าว่า “มนัทนพาธา” มาจากค าว่า มทน ซ่ึงแปลว่าความรัก 

ตอบข้อ 1. เรียงล าดบัไดด้งัน้ี 
 4. ค าว่า “มนัทนพาธา” มาจากค าว่า มทน ซ่ึงแปลว่าความรัก / 1. ค าว่า “พาธา” แปลว่าความชอกช ้า / 3. 
รวมกนัแลว้มีความหมายว่าความชอกช ้าอนัเกิดจากความรัก / 2. ช่ือน้ีมีความเหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองเป็นอยา่งย่ิง 
21.  ขอ้ความใดเป็นล าดบัที่ 3 
           1. ท าให้สัตวป่์าจ านวนมากถูกล่าไดง่้ายขึ้น ทั้งโดยสัตวป่์าดว้ยกนัเองและจากมนุษย ์
           2. การบุกรุกท าลายป่าท าให้สัตวป่์าบางชนิดสูญพนัธ์ุหรือลดจ านวนลง 
           3. จะมีสัตวป่์าเพียงจ านวนนอ้ยที่สามารถอพยพหนีจากถิ่นเดิมได ้
           4. เพราะป่าซ่ึงเปรียบเสมือนบา้นและแหล่งอาหารไดถู้กท าลายไป 
ตอบข้อ 1. เรียงล าดบัไดด้งัน้ี 

2. การบุกรุกท าลายป่าท าให้สัตวป่์าบางชนิดสูญพนัธ์ุหรือลดจ านวนลง / 4. เพราะป่าซ่ึงเปรียบเสมือน
บา้นและแหล่งอาหารไดถู้กท าลายไป / 1. ท าให้สัตวป่์าจ านวนมากถูกล่าไดง่้ายขึ้น ทั้งโดยสัตวป่์าดว้ยกนัเอง
และจากมนุษย ์/ 3. จะมีสัตวป่์าเพียงจ านวนนอ้ยที่สามารถอพยพหนีจากถิ่นเดิมได ้
22.  ข้อความใดเป็นล าดับที่ 2 
           1. ตามที่ไดพิ้จารณาเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการจดัที่ท ากินให้แก่ผูย้ากไร้ 
           2. และลงมติอนุมตัิเมือ่วนัที่ 10 มีนาคม 2535 
           3. ประกอบดว้ยรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
           4. ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบโครงการฯไดน้ าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ตอบข้อ 3. เรียงล าดบัไดด้งัน้ี 
1. ตามที่ไดพิ้จารณาเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการจดัที่ท ากินให้แก่ผูย้ากไร้ / 3. 

ประกอบดว้ยรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีเป็นประธาน / 4. ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบโครงการฯได้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา / 2. และลงมติอนุมตัิเมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 2535 
23.  ข้อความใดเป็นล าดับที่ 3 
           1. แลว้ถมดว้ยน ้ายาถมซ่ึงเป็นโลหะผสมสีด า 
           2. เคร่ืองถมเป็นภาชนะเคร่ืองใชห้รือเคร่ืองประดบัท าดว้ยเงินหรือทอง 
           3. ท าให้เกิดลวดลายภาชนะเคร่ืองใช้หรือเคร่ืองประดบัท าดว้ยเงินหรือทอง 
           4. มีลวดลายประดบัซ่ึงเกิดจากการแกะสลกัเป็นร่องลึก 

ตอบข้อ 1. เรียงล าดบัไดด้งัน้ี 

ตัว
อย
่าง
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2. เคร่ืองถมเป็นภาชนะเคร่ืองใชห้รือเคร่ืองประดบัท าดว้ยเงินหรือทอง / 4. มีลวดลายประดบัซ่ึงเกิด
จากการแกะสลกัเป็นร่องลกึ / 1. แลว้ถมดว้ยน ้ายาถมซ่ึงเป็นโลหะผสมสีด า / 3. ท าให้เกิดลวดลายภาชนะ
เคร่ืองใช้หรือเคร่ืองประดบัท าดว้ยเงินหรือทอง 
ค าส่ัง จงพิจารณาค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุด 
24.  ข้อความต่อไปนี้ควรจัดเรียงล าดับตามข้อใดจึงจะได้ความสมบูรณ์ 
           (1) ดอกแตงโมออ่นรวมกบัผกัอืน่ๆน ามาแกงเลียง 
           (2) ยอดแตงโมอ่อนคนมกัเก็บมาตม้กบักะทิจ้ิมน ้าพริกกิน 
          (3) ผลอ่อนเขาก็เอามาแกงส้มใชท้ั้งเน้ือทั้งเมล็ดอร่อยมาก 
           (4) ผลแก่นั้นใชรั้บประทาน เน้ือหวานเยน็ ชุ่มคอช่ืนใจดี 
           1. (1) - (2) - (3) - (4)    2. (1) - (3) - (4) - (2) 
           3. (2) - (1) - (3) - (4)    4. (2) - (3) - (4) - (1) 

ตอบข้อ 3. (2) - (1) - (3) - (4) 
25.  ข้อใดเรียงล าดับข้อความได้เหมาะสม 
           (1) ดงัหลกัฐานภาพแกะสลกับนแผ่นหินที่ปราสาทหินนครธมกมัพูชา 
           (2) การน าววัควายมาใชแ้รงงานเกิดขึ้นไม่นอ้ยกว่าห้าพนัปีมาแลว้ 
           (3) หากไมม่ีววัควายมาลากไถ ก็คงไม่มีใครคิดถงึการใชแ้รงงานอื่นๆ 
           (4) การใชแ้รงงานววัควายจึงเป็นจุดเปลี่ยนของการพฒันาดา้นแรงงาน 
           1. (4) - (3) - (2) - (1)    2. (1) - (2) - (4) - (3) 
           3. (2) - (1) - (3) - (4)    4. (3) - (2) - (1) - (4) 

ตอบข้อ 3. (2) - (1) - (3) - (4) 
26.  ข้อใดเรียงล าดับข้อความได้เหมาะสม 
           (1) ก าแพงทัว่ไปที่ใชป้้องกนัเสียงมกัเป็นก าแพงคอนกรีตสูง 12 ฟุต 
           (2) ทางด่วนจะตอ้งสร้างก าแพงป้องกนัเสียงที่มีความดงัมากกว่า 67 เดซิเบลขึ้นไป 
           (3) เพราะเมื่อเสียงผ่านขึ้นไปถึงยอดก าแพง มกัจะกระทบขอบและกระจายตวัออกเป็นเสียงดงัขา้ม
ก าแพงไปได ้
           (4) แต่แมจ้ะสร้างก าแพงสูงอยา่งนั้น ก าแพงก็จะป้องกนัเสียงไวไ้ดเ้พียง 10 เดซิเบล 
           1. (1) - (2) - (3) - (4)    2. (1) - (3) - (4) - (2) 
           3. (2) - (3) - (1) - (4)    4. (2) - (1) - (4) - (3) 

ตอบข้อ 2. (1) - (3) - (4) - (2) 
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27.  ขอ้ใดเรียงล าดบัขอ้ความไดเ้หมาะสม 
           (1) ผูป่้วยเป็นตอ้หินจะมีอาการตามวั สูญเสียลานสายตา 
           (2) การรักษาตอ้หินอาจใชย้าหยอดตาและยารับประทาน 
           (3) ตอ้หินเกิดจากความดนัในสายตาเพ่ิมสูงขึ้นจากท าลายประสาทตา 
           (4) ถา้เป็นตอ้หินชนิดรุนแรงจะปวดตา ปวดศีรษะมากและคลืน่ไส้อาเจียน 
           (5) ผูท้ี่เป็นตอ้หินบางรายอาจจ าเป็นตอ้งรักษาโดยใชแ้สงเลเซอร์หรือโดยการผ่าตดั 
           1. (3) - (1) - (2) - (4) - (5)   2. (1) - (2) - (5) - (3) - (4) 
           3. (3) - (1) - (4) - (2) - (5)   4. (1) - (3) - (4) - (2) - (5) 

ตอบข้อ 3. (3) - (1) - (4) - (2) - (5) 
28.  ขอ้ใดเรียงล าดบัขอ้ความต่อไปน้ีไดเ้หมาะสม 
           (1) อินเดียมีส่ิงมหัศจรรยถ์ึงสองส่ิงคือปราสาททชัมาฮาลและมหาตมะคานธี 
           (2) บางคนบอกว่าอินเดียมิไดม้ีส่ิงมหัศจรรยอ์ยา่งเดียวเท่านั้น 
           (3) ทั้งสองส่ิงน้ีนบัว่าเป็นส่ิงมหัศจรรยข์องโลกตามที่เขาว่าจริง 
           (4) อินเดียมีส่ิงมหัศจรรยอ์ยูอ่ยา่งหน่ึงคือปราสาททชัขมาฮาล 
           1. (4) - (2) - (1) - (3)    2. (2) - (1) - (3) - (4) 
           3. (3) - (1) - (4) - (2)    4. (1) - (3) - (2) - (4) 

ตอบข้อ 1. (4) - (2) - (1) - (3) 
แนวข้อสอบส านวน สุภาษิต ค าพังเพย 
ค าช้ีแจง จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งที่สุดเพียงขอ้เดียว 
29.   ส านวนใดมีความหมายต่างจากพวก 
      1. หนอนบ่อนไส ้    2. เกลือเป็นหนอน 
      3. สาวไส้ให้กากิน    4. ชกัน ้าเขา้ลึก  ชกัศึกเขา้บา้น 
ตอบ  3. สาวไส้ให้กากิน 
30.  ส านวนในข้อใดมีความหมายเหมือนกนั 
      1. นกไร้ไมโ้หด  ไมล้ม้เงาหาย 2. น ้าน่ิงไหลลึก             เสือซ่อนเล็บ 
      3. พร้างดัปากไม่ออก น ้าท่วมปาก 4. ขี่ชา้งจบัตัก๊แตน         ต าน ้าพริกละลายแม่น ้า 
ตอบ  1. นกไร้ไมโ้หด  ไมล้ม้เงาหาย 
31.  ส านวนไทยในข้อใดมีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น ๆ  
       1.  หาเหาใส่หัว     2.  กิ้งก่าไดท้อง 
       3.  ววัลืมตีน     4.  คางคกขึ้นวอ 
ตอบ  1.  หาเหาใส่หัว 
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32.  ถ้าฉันรู้ว่าเธอเรียนเก่งอยู่แล้ว ฉันคงไม่................. 
      1. แจงส่ีเบี้ย     2. ชกัแม่น ้าทั้งห้า 
      3. สอนสังฆราช     4. ช้ีโพรงให้กระรอก 
ตอบ  3. สอนสังฆราช   
33.  “ผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแต่ซ่อนความฉลาดนั้นไว้ยังไม่แสดงออกมาเม่ือยังไม่ถึงเวลาอัน 
 สมควร”  ตรงกับส านวนใด 
        1. ชกัใบให้เรือเสีย    2. คมในฝัก 
        3. ไข่ในหิน     4. เพชรในตม 
ตอบ  2. คมในฝัก 
34.  “คนที่ไม่น่าไว้วางใจเพราะท าตัวกลับกลอกโลเล ท าตนเข้าด้วยทั้งสองฝ่าย” ตรงกับส านวนข้อใด 
         1. นกสองหัว     2. ชกัแม่น ้าทั้งห้า 
         3. ติเรือทั้งโกลน    4. ชกัน ้าเขา้ลึก  ชกัศึกเขา้บา้น 
ตอบ  1. นกสองหัว  
35.  ข้อใดใช้ส านวนไทยได้ถูกต้อง 
        1. โจรปลน้แบงก์เลือดเขา้ตาสู้ไม่ถอย 
        2. กางเกงยีนตวัน้ีมิใช่ใส่ไปวดัไปวาไดเ้ท่านั้น  แต่ไปไดท้ัว่ 
        3. สังคมปัจจุบนัดูไม่จริงใจต่อกนัใส่หนา้ยกัษ์เขา้หากนัตลอดเวลา 
        4. หน่วยงานน้ีท างานเหมือน “หุ่นกระบอก” ที่ถูกชกัใยอยูข่า้งหลงัไม่มีผิด 

ตอบ  1. โจรปลน้แบงก์เลือดเขา้ตาสู้ไม่ถอย 
36.  ส านวนในข้อใดมีความหมายหลักต่างกนั 
 1. จบัปลาสองมือ / เหยียบเรือสองแคม  2. เพชรตดัเพชร / เกลือจ้ิมเกลือ 
 3. ขี่ชา้งจบัตัก๊แตน / ฆ่าชา้งเอางา  4. ขายผา้เอาหนา้รอด / ตกบนัไดพลอยโจน 

ตอบ  4. ขายผา้เอาหนา้รอด / ตกบนัไดพลอยโจน 
37.  “พัชรีเก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง เพื่อนชวนไปซ้ือหุ้นแต่เธอไม่สนใจ เธอได้น าเงินส่วนหนึ่งไปซ้ือเคร่ือง
 คอมพิวเตอร์เพื่อรับพิมพ์งานทั่วไป ส่วนเงินที่เหลือยังคงฝากไว้ที่ธนาคาร”  

การบริหารเงินของพัชรีตรงกับส านวนใด 
 1. น ้าซึมบ่อทราย    2. น ้าขึ้นให้รีบตกั 
 3. หมายน ้าบ่อหนา้    4. น ้าบ่อนอ้ย 

ตอบ  1. น ้าซึมบ่อทราย 
38.  ส านวนใดใช้กล่าวเพื่อเตือนสติ 
 1. เงาตามตวั     2. ไวเ้น้ือเช่ือใจ 
 3. คอขาดบาดตาย    4. บา้นเมืองมีขื่อมีแปร 
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ตอบ  4. บา้นเมืองมีขื่อมีแปร 
39.  ข้อใดใช้ค าไม่ถูกต้อง 
 1. ฉันขายของไม่ค่อยดีจึงขอผดัผ่อนการช าระหน้ีไปก่อนไดไ้หม 
 2. เจา้ของห้องเช่าผ่อนผนัให้เขาจ่ายค่าเช่าไดภ้ายในสัปดาห์น้ี 
 3. หลงัจากที่รู้ว่าครอบครัวเราปลอดภยั ความวิตกกงัวลของเขาก็ผ่อนปรนลง 
 4. ระยะน้ีวิกฤติการณ์ต่างๆเกิดขึ้นทัว่ไปในประเทศไทยแต่ฟ้าหลงัฝนยอ่มสดใสเสมอ 
ตอบ  3. หลงัจากที่รู้ว่าครอบครัวเราปลอดภยั ความวิตกกงัวลของเขาก็ผ่อนปรนลง 
  ผ่อนปรน แกไ้ขเป็น ผ่อนคลาย 
40.  ข้อใดใช้ค าถูกต้องตรงตามความหมาย 
 1. เขาท าผิดวินัยเป็นคร้ังแรก หัวหนา้จึงผ่อนผนัให้ลงโทษเพียงเล็กนอ้ย 
 2. บา้นของเขาถูกเวนคืน เขาจึงโยกยา้ยครอบครัวออกจากพ้ืนที ่
 3. จดังานมงคลขึ้นทีไร ฝนก็ตกประปรายลงมาทกุที 
 4. จะซ้ือมะม่วงก็ตอ้งคดัเลือกเฉพาะที่มีผิวดี 
ตอบ  3. จดังานมงคลขึ้นทีไร ฝนก็ตกประปรายลงมาทุกท ี
  ผ่อนผนั  แกไ้ขเป็น ผ่อนปรน 
  โยกยา้ย  แกไ้ขเป็น ยา้ย 
  คดัเลือก แกไ้ขเป็น เลือก 
41.  ข้อใดใช้ค าไม่ถูกต้องตรงตามบริบทของข้อความ 
 1. ขา้พเจา้ชอบอาหารร้านน้ีเพราะรสชาติดี ราคาประหยดั 
 2. ปัจจุบนัร้านขายทุเรียนจะตอ้งฉีกทุเรียนให้ลูกคา้ดว้ย 
 3. ช่วงหนา้ฝน จะไดยิ้นเสียงจ้ิงหรีดร้องเซ็งแซ่ 
 4. ทางโรงเรียนไม่ไดก้ะเกณฑเ์ร่ืองเงินบริจาคว่าตอ้งเป็นจ านวนเท่าไร 
ตอบ  4. ทางโรงเรียนไม่ไดก้ะเกณฑเ์ร่ืองเงินบริจาคว่าตอ้งเป็นจ านวนเท่าไร 
  กะเกณฑ ์ แกไ้ขเป็น ก าหนด 
42.  ข้อใดใช้ค าผิดความหมาย 
 1. ในงานกาชาดปี 2554 ท่านจะไดช้มการแสดงพ้ืนบา้นมากมาย เช่น ลิเก ล าตดั 
 2. นกัท่องเที่ยวสังเกตว่าคนในพ้ืนที่น้ีมีอาชีพเกษตรกรรม 
 3. เขาเล่าว่าพ้ืนฐานครอบครัวของเขาเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่รุ่นทวด 
 4. นกัร้องเสียงดีส่วนใหญ่พ้ืนเดิมเป็นคนจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ตอบ  3. เขาเล่าว่าพ้ืนฐานครอบครัวของเขาเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่รุ่นทวด 
  พ้ืนฐาน  แกไ้ขเป็น พ้ืนเพ 
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43.  ข้อใดใช้ค าผิดความหมาย 
 1. ผูเ้ขา้สอบไม่ควรหมกมุ่นอยูก่บัต ารามากเกินไปจนไม่ยอมพกัผ่อน 
 2. ระยะน้ีมีการโยกยา้ยนายต ารวจหลายต าแหน่ง 
 3. ต ารวจไม่พบร่องรอยคนร้ายเลยในบริเวณน้ี 
 4. ยามเชา้เกล็ดน ้าคา้งยงัจบัอยูต่ามยอดหญา้ 
ตอบ  1. ผูเ้ขา้สอบไม่ควรหมกมุ่นอยูก่บัต ารามากเกินไปจนไม่ยอมพกัผ่อน 
  หมกมุ่น แกไ้ขเป็น  คร ่าเคร่ง 
แนวข้อสอบ ทักษะการใช้ภาษา 
ค าช้ีแจง จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุด 
44.  การพูดตามข้อใดอาจท าให้เสียมิตรภาพได้มากทีสุ่ด 
 1. พูดมากเปล่าเปลืองปน ปดเหลน้ 
 2. กล่าวปดแลลดเลี้ยว  พจนามิรู้สงวน 
 3. บอกเล่าข่าวเหตุผล  เร่ืองร้าย 
 4. พูดจาที่เพอ้เจอ้  วจะสาระบ่มี 

ตอบ  2. กล่าวปดแลลดเลี้ยว  พจนามิรู้สงวน 
45.  ข้อใดมีเนือ้หาหาไม่เป็นไปเพื่อความจรรโลงใจ 
 1. มนุษยต์อ้งต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อชีวิตที่ดีกว่า 
 2. การให้จะน าความสุขมาให้ทั้งแก่ผูใ้ห้และผูรั้บ 
 3. เราเกิดในแผ่นดินน้ีจึงควรตอบแทนคุณของแผ่นดิน 
 4. การกระท าความดีจะส่งผลดีต่อผูก้ระท าในวนัใดวนัหน่ึง 
ตอบ  1. มนุษยต์อ้งต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อชีวิตที่ดีกว่า 
46.  ขอ้ใดเป็นสถานการณ์ที่แสดงว่าการฟังไม่เกิดประสิทธิภาพ 
 1. วิชยัสรุปเน้ือหาไดห้ลายตอน    

2. วิรัตบนัทึกแนวคิดที่ไดจ้ากการฟัง 
 3. วิชิตอ่านน ้าเสียงของผูพู้ดและตีความได ้  

4. วิชาญคิดวิธีแกปั้ญหาของเร่ืองที่ก  าลงัฟัง 
ตอบ  4. วิชาญคิดวิธีแกปั้ญหาของเร่ืองที่ก  าลงัฟัง 

47.  ข้อใดใช้ภาษาเพื่อแสดงทรรศนะ 
 1. รัฐบาลแถลงว่าเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบนัเร่ิมดีขึ้นเป็นล าดบั 
 2. คุณภาพชีวิตที่ดียอ่มเกิดขึ้นไดห้ากประชาชนร่วมใจกนัพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 3. ราคาผลผลิตตกต ่าและน ้ามนัขึ้นราคาเป็นผลกระทบมาจากปัจจยัภายนอก 
 4. เราเรียนรู้จากอดีตว่าการกินดีอยูดี่ของประชาชนขึ้นอยูก่บัเสถียรภาพของรัฐบาล 
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ตอบ  2. คุณภาพชีวิตที่ดียอ่มเกิดขึ้นไดห้ากประชาชนร่วมใจกนัพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 การแสดงทรรศนะ มกัจะพบค าว่า ควร ควรจะ น่าจะ จะตอ้ง หาก ถา้หาก ฯลฯ 
48.  “ชีวิตและส่ิงแวดล้อมต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน ด ารงอยู่ได้ด้วยความรัก ความเข้าใจ อนาคตของ
 ส่ิงแวดล้อมฝากไว้ที่เราทุกคน เร่ิมต้นวันนี้ ส่งเสริมให้เยาวชนรักและเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อรักษา
 ส่ิงแวดล้อมทีด่ีไว้ตลอดไป” 

ขอ้ความขา้งตน้เป็นการแสดงทรรศนะประเภทใด 
 1. นโยบาย     2. การประเมินค่า 
 3. ค่านิยม     4. ขอ้เท็จจริง 

ตอบ  1. นโยบาย 
แนวข้อสอบเร่ืองการท าความเข้าใจบทความ 
ค าช้ีแจง จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุด 
1.  ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความนี ้
 “การอยูใ่กลค้นฉลาดนั้น แมจ้ะอยูใ่นนรกก็ยงัดีกว่าอยูร่่วมกบัคนโง่บนสวรรค ์เพราะคนฉลาดยอ่ม
แสวงหาความสุขได ้แมใ้นเร่ืองหรือเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นทุกข ์มองในมุมกลบั คนโง่ยอ่มประสบความทุกข ์แม้
ในเร่ืองที่น่าจะสุข” 
 1. เสนอให้เปลี่ยนมุมมอง   2. สอนให้เลือกคบคน 
 3. แนะให้หาความสุข    4. เตือนให้รู้จกัปรับตวั 

ตอบข้อ 2. จากบทความหมายความว่า “การอยูใ่กลค้นฉลาดนั้น แมจ้ะอยูใ่นนรกก็ยงัดีกว่าอยูร่่วมกบั
คนโงบ่นสวรรค์” เป็นการสอนให้เลือกคบคนฉลาดที่แมจ้ะอยูใ่นที่ที่ไมดี่ก็ยงัดีกว่าคบคนโง่ที่อยูใ่นสถานที่ดีดี 
2.  “ความคิดเชิงบวก” ในข้อความต่อไปนี้ตรงกับข้อใด  

“ความคิดเชิงบวกเป็นอีกวิธีหน่ึงท าให้โลกน่าอยู ่รู้สึกว่าสถานการณ์ดีขึ้น ใจสู้ พลงัชีวิตสูง โรคที่รุมเร้า
อยูก่็ถอยไปและเกิดภูมิตา้นทานโรค” 

 1. การมองโลกมองชีวิตในแง่ดี   2. การมองโลกให้เป็นผลรวมของส่ิงที่ดี 
 3. การมองโลกที่รวมความรู้สึกที่ดีไวด้ว้ย  4. การมองโลกมองชีวิตดว้ยความดี 

ตอบข้อ 1. ความคิดเชิงบวกคือ การมองโลกมองชีวิตในแง่ดี  
3.  ขอ้ความต่อไปน้ีผูพู้ดตอ้งการเสนอสาระส าคญัทีสุ่ดตามขอ้ใด 
 “การจะให้เด็กผู้ชายรู้จักท ากับข้าวหรือตัดเย็บเส้ือผ้า ไม่ได้ท าให้ชายกลายเป็นหญิงหรือถ้าจะให้
เด็กหญิงรู้จักเคร่ืองยนต์กลไก ยิงปืน ฟันดาบ ก็ไม่ท าให้หญิงกลายเป็นชาย การกระท าทั้งหมดเป็นกิจกรรมซ่ึง
ต้องการความชอบความถนัดของแต่ละคน และในตัวคนปกติก็มีทั้งความเป็นหญิงและความเป็นชายอยู่แล้ว” 
 1. เด็กควรมีอิสระที่จะเลือกท ากิจกรรมตามความชอบของตน 
 2. เด็กชายหญิงควรเลือกท ากิจกรรมที่เหมาะกบัเพศของตน 
 3. กิจกรรมที่เด็กชายหญิงเลือกท า ไม่มีผลตอ่พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 
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 4. หญิงจะกลายเป็นชาย ชายจะกลายเป็นหญิงส่วนหน่ึงขึ้นอยูก่บักิจกรรมที่ท า 
ตอบข้อ 3. จากบทความ “การจะให้เด็กผูช้ายรู้จกัท ากบัขา้วหรือตดัเยบ็เส้ือผา้ ไม่ไดท้ าให้ชายกลายเป็น

หญิงหรือถา้จะให้เด็กหญิงรู้จกัเคร่ืองยนตก์ลไก ยิงปืน ฟันดาบ ก็ไม่ท าให้หญิงกลายเป็นชาย” หมายถึงการที่
เด็กเลือกท ากิจกรรมใด ๆ ท านั้น ไมไ่ดท้ าให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศได ้
4.  ข้อความต่อไปนี้มีสาระส าคัญตรงกับข้อใด 
 “อดีตเป็นส่ิงที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ไดแ้ลว้ แต่ช่วงขณะที่ยงัเป็นปัจจุบนั เป็นความจริง และรอการกระท า
ของเรานั้น ท าไมจึงไมไ่ตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนแลว้คอ่ยท าลงไป มนัอาจยากล าบากในขณะนั้น แต่ก็คุม้
ค่าที่จะฝืนใจ ข่มใจ ฝึกหัด ให้ตวัเองเป็นคนรอบคอบ ต่อไปจะไดไ้ม่ตอ้งวกคิดถึงเร่ืองที่ผ่านไปแลว้ ท าให้ใจมวั
หมองและทอ้แท”้ 
 1. ชา้ ๆ ไดพ้ร้าสองเล่มงาม   2. คิดใคร่ครวญก่อนลงมือท า 
 3. ไม่ควรคิดยอ้นกลบัถึงอดีต   4. ล  าบากก่อนจะสบายในภายหนา้ 

ตอบข้อ 2. จากขอ้ความ “...ท าไมจึงไมไ่ตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนแลว้ค่อยท าลงไป” เป็นการ
เสนอแนะเก่ียวกบัการกระท า ดงันั้น สาระส าคญัของบทความคอื “คิดใคร่ครวญก่อนลงมือท า” 
5.  ข้อใดสอดคล้องกับสาระในข้อความต่อไปนี้มากที่สุด 
 “คนที่ประสบความส าเร็จนั้นคือคนที่ไม่เพียงแต่เพลิดเพลินช่ืนชมกบัความคิดของตน หากแต่ถลก 
 แขนเส้ือลงลุยงานอยา่งแทจ้ริง” 
 1. ความส าเร็จเกิดจากความฝัน    

2. ความส าเร็จเกิดจากการปฏิบตัิจริง 
 3. ความส าเร็จเกิดจากการคิดและท าจริง   

4. ความส าเร็จเกิดจากความพอใจและความมุ่งมัน่ 
ตอบข้อ 3. “คนที่ประสบความส าเร็จนั้นคือคนที่ไม่เพียงแต่เพลิดเพลินช่ืนชมกบัความคิดของตน หากแต่ถลก
แขนเส้ือลงลุยงานอยา่งแทจ้ริง” จากสาระของบทความสอดคลอ้งกบัขอ้ความที่ว่า  
“ความส าเร็จเกิดจากการคิดและท าจริง” มากที่สุด 
ค าช้ีแจง  อ่านขอ้ความที่ก  าหนดให้แลว้ตอบค าถามทา้ยขอ้ความนั้น 
อ่านบทความทีก่  าหนดให้แลว้ตอบค าถามตอนทา้ยบทความนั้น  (ขอ้ 6.  – 10.) 
 การฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย ์ ถือเป็นการลงทุนอยา่งทรงคุณค่าหากมองในแง่การเพ่ิมผลผลิตและคง
ปฏิเสธไม่ไดว่้าการเติมคุณภาพให้คนองคก์รถอืเป็นปัจจยัหนุนน ามาสู่ความส าเร็จของธุรกิจอุตสาหกรรมที่
ต่ืนตวัในเร่ืองน้ีมีอยูห่ลายประเภท เช่น สถาบนัการเงิน ปิโตรเคมี โรงแรม อุตสาหกรรมรถยนต ์ฯลฯ บุคลากร
ในองคก์รที่มีโอกาสคอืพนกังานเพศชาย อายนุอ้ย มีต าแหน่งระดบัหัวหนา้งานขึ้นไป ส่วนใหญ่ท างานในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ 
 การพฒันาทรัพยากรในบริษทัไทย   ญี่ปุ่ นและสหรัฐอเมริกาจะมีเป้าหมายคือการพฒันาบุคลากรใน
องคก์รจะแตกต่างกนัตามสไตลข์องแต่ละชาติ  ส าหรับการพฒันาบุคลากรแบบไทยจะพยายามทุกวิถีทางที่จะ
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สนบัสนุนให้พนกังานไดใ้ชเ้วลาและความพยายามของตนให้มากที่สุด มิใช่เพียงแต่รอให้องคก์รหยิบย่ืนหรือ
วางแผนอยา่งเดียวเท่านั้น  ตวัเองก็มีส่วนอยา่งมากในการปลุกกระแสดงักลา่ว 
 การพฒันาบุคลากรนั้นมีความจ าเป็นอยา่งย่ิงที่จะตอ้งแยกให้ชดัเจนว่าด าเนินการกบักลุ่มใดบา้ง ที่ผ่าน
มามีการแยกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือ ผูบ้ริหารระดบัสูง พนกังานวิชาชีพ พนกังานเทคนิค และพนกังานระดบั
ล่าง  อนัจะท าให้สามารถเนน้หรือเพ่ิมทกัษะตามเน้ืองานหรือภารกิจที่รับผิดชอบไดต้รงจุด มิใช่การปูพรมแบบ
ไร้เป้าหมาย 
 ส าหรับองคก์รต่างประเทศที่เขา้มาด าเนินธุรกิจในบา้นเราอย่างญี่ปุ่ นก็เป็นอีกสไตลห์น่ึง ญี่ปุ่ นเนน้เร่ือง 
“ออนเดอะจ๊อบเทรนน่ิง”   ซ่ึงท าอยา่งจริงจงัมากกว่าใคร  โดยจะมีรุ่นพี่คอยสอนงานให้อยา่งเป็นรูปแบบ
ชดัเจน ดงันั้นการเติบโตในแต่ละสายงานมีส่วนบีบคั้นมาจากการยกระดบัตวัเองของแต่ละคนดว้ย เพราะว่ามี
การประยกุตเ์อาเร่ืองค่าตอบแทนในส่วนรายได ้ ต าแหน่งที่กา้วหนา้มาเป็นตวัจูงใจให้พนกังานขวนขวายพฒันา
ตนเอง   หากใครไม่ใส่ใจหรือกระตือรือร้น โอกาสจะไต่เตา้ขึ้นสูงยอ่มเป็นไปไดย้ากหรือไม่มีโอกาสเลย 
 ส่วนบริษทัสหรัฐอเมริกาให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรในองคก์รมากที่สุด       เน่ืองจากเป็น
การแข่งขนักบัเทคโนโลยีตลอดเวลา   หากปล่อยให้คุณภาพของตนเองทรงตวัอยูอ่ยา่งเดิม  โอกาสที่จะมีทาง
รอดในธุรกิจจึงเป็นเร่ืองยาก    จะเห็นไดว่้าบริษทัสหรัฐอเมริกาที่เขา้มาลงทุนในบา้นเราหรือแถบใดก็ตาม
มกัจะทุ่มทุนเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั  แมไ้ม่มากคร้ังแต่ตอ้งไดผ้ลอยา่งยอดเย่ียมจริงๆ 
6.  ช่ือเร่ืองที่เหมาะสมทีสุ่ดคือ 
 1.  การพฒันาบุคลากรกบัการพฒันาประเทศ 2.  ความส าคญัของการพฒันาบุคลากร 
 3.  วิธีการพฒันาบุคลากร   4.  เทคโนโลยีกบัการพฒันาบุคลากร 

ตอบข้อ 3. จากขอ้ความ “การพฒันาทรัพยากรในบริษทัไทย   ญี่ปุ่ นและสหรัฐอเมริกาจะมีเป้าหมายคือ
การพฒันาบุคลากรในองคก์รจะแตกต่างกนัตามสไตลข์องแต่ละชาติ...” เป็นสาระส าคญั ช่ือเร่ืองจะตอ้งส่ือถึง
สาระส าคญั 
7.  การพฒันาบุคลากรสไตลญ์ี่ปุ่ นโดยเนน้เร่ือง “ออนเดอะจ๊อบเทรนน่ิง” มีความหมายว่า 
 1.  เนน้การศึกษาทฤษฎีก่อนลงมอืปฏิบติัจริง    

2.  เนน้การสอนงานให้ปฏิบตัิจริงโดยผูท้ี่มีความช านาญ 
 3.  เนน้การปฏิบตัิจริงควบคู่ไปกบัการฝึกอบรม 

4.  เนน้การปฏิบติัจริงโดยใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง 
ตอบข้อ 2. จากขอ้ความ “...ญี่ปุ่ นเนน้เร่ือง “ออนเดอะจ๊อบเทรนน่ิง” ซ่ึงท าอยา่งจริงจงัมากกว่าใคร โดย

จะมีรุ่นพี่คอยสอนงานให้อยา่งเป็นรูปแบบชดัเจน...” 
8.  บริษัทของประเทศใดทีใ่ห้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมากทีสุ่ด   
 1.  สหรัฐอเมริกา     2.  ไทย 
 3.  ญี่ปุ่ น     4.  เท่าเทียมกนัทุกประเทศ 
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ตอบข้อ 1. จากขอ้ความ “ส่วนบริษทัสหรัฐอเมริกาให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรในองค์กรมาก
ที่สุด เน่ืองจากเป็นการแข่งขนักบัเทคโนโลยีตลอดเวลา” 
9.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการพัฒนาบุคลากร 
 1.  เพ่ิมทกัษะให้แก่บุคลากร    

2.  เพ่ิมผลผลิตให้แก่องคก์ร 
 3.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัองคก์ร   

4.  เพ่ิมความกระตือรือร้นในการท างานให้แก่พนกังาน 
ตอบข้อ 3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัองคก์ร 

10.  ส่ิงที่เหมือนกันส าหรับการพัฒนาบุคลากรของไทย ญี่ปุ่ น และสหรัฐอเมริกาคือเร่ืองใด 
 1.  วิธีการพฒันาบุคลากร   2.  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากร 
 3.  ความถี่ในการพฒันาบุคลากร   4.  วตัถุประสงค์ในการพฒันาบุคลากร 

ตอบข้อ 4. จากขอ้ความ “การพฒันาทรัพยากรในบริษทัไทย   ญี่ปุ่ นและสหรัฐอเมริกาจะมีเป้าหมายคือ
การพฒันาบุคลากรในองคก์ร...”  
 
➢  1.2  การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม 

1.  เกียจคร้าน  :  ลำบาก     ::   ?  :  ? 
          ก.  คน  :  สวย     ข.  ครู  :  นักเรียน 
   ค.  ขยัน  :  เศรษฐี    ง.  โกง  :  ถูกจับ 

  ตอบ  ง.                เกียจคร้านทำให้ลำบาก                โกงทำให้ถูกจับ 

                                  เกียจคร้าน  :  ลำบาก       →       โกง  :  ถูกจับ 

2.  เบ่ือ  :  ท้ิง   ::   ?  :  ?   
          ก.  รัก  :  รัง     ข.  อม  :  บ้วน 
   ค.  สุข  :  ทุกข์     ง.  ขยัน  :  สำเร็จ 

  ตอบ  ง.    เบ่ือ  :  ท้ิง   ::   ขยัน  :  สำเร็จ     
          คำหลังเป็นผลท่ีตามมาจากคำหน้า 

3.  ครู  :  ศึกษาศาสตร์   ::   ?  :  ? 
          ก.  ศิลปิน  :  ศิลปศาสตร์   ข.  อัยการ  :  นิติศาสตร์ 
   ค.  ตำรวจ  :  รัฐศาสตร์    ง.  นักธุรกิจ  :  เศรษฐศาสตร์ 
  ตอบ  ข.  

                               ครูต้องจบศึกษาศาสตร์              อัยการต้องจบนิติศาสตร์ 

                                  ครู  :  ศึกษาศาสตร์       →       อัยการ  :  นิติศาสตร์ 
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4.  แกรนิต  :  หิน   ::   ?  :  ? 
          ก.  สุนัข  :  สัตว์เล้ียง    ข.  โปรตีน  :  เนื้อสัตว์ 
   ค.  ไนโตรเจน  :  ก๊าซ    ง.  วิตามิน  :  แคลเซียม 

  ตอบ  ค.            แกรนิตเป็นหินชนิดหนึ่ง         ไนโตรเจนเป็นก๊าซประเภทหนึ่ง 

                                  แกรนิต  :  หิน          →         ไนโตรเจน  :  ก๊าซ 

5.  ไหม  :  ไนล่อน   ::   ?  :  ? 
          ก.  ธรรมชาติ  :  สังเคราะห์   ข.  ไทย  :  ญี่ปุ่น 
   ค.  เส้ือผ้า  :  ถุงเท้า    ง.  ทางการ  :  ไม่เป็นทางการ 

 ตอบ  ก.                             ไหมผลิตจากธรรมชาติ       

                                  ไหม  :  ไนล่อน          →         ธรรมชาติ  :  สังเคราะห ์

                                                       ไนล่อนผลิตจากการสังเคราะห์ 

6.  น้ำเงิน  :  เขียว   ::   ?  :  ? 
          ก.  เหลือง  :  แดง    ข.  แดง  :  ส้ม 
   ค.  แดง  :  เขียว    ง.  น้ำเงิน  :  แดง 

  ตอบ  ข.        เขียวเกิดจากการผสมระหว่างน้ำเงินกับเหลือง 

                                         น้ำเงิน  :  เขียว 
                          ส้มเกดิจากการผสมระหว่างแดงกับเหลือง 

                                            แดง  :  ส้ม                      

7.  ลิตร  :  ลูกบาศก์เซนติเมตร   ::   ?  :  ? 
          ก.  เกวียน  :  ถัง    ข.  ตัน  :  กิโลกรัม 
   ค.  แกลลอน  :  ออนซ์    ง.  เซนติเมตร  :  เมตร 

  ตอบ  ข.      1 ลิตร เท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร         1 ตัน เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม 

                                ลิตร  :  ลูกบาศก์เซนติเมตร           →          ตัน  :  กิโลกรัม 

                                                 

8.  เส้น  :  จุด   ::   พื้นท่ี  :  ? 
          ก.  คณิตศาสตร์     ข.  เส้น 
   ค.  ระยะ     ง.  ปริมาตร 

  ตอบ  ข.             เส้นเกิดจากจุด              พื้นท่ีเกิดจากเส้น 

                                  เส้น  :  จุด        →       พื้นท่ี  :  เส้น 
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9.  ขด  :  วง   ::   ?  :  ? 
          ก.  ดึง  :  ขึง     ข.  ผง  :  ขุย 
   ค.  ผูก  :  ดึง     ง.  ขีด  :  รอย 

  ตอบ  ง.                ขดเป็นวง                   ขีดเป็นรอย 

                                  ขด  :  วง        →       ขีด  :  รอย 

10.  ประภาคาร  :  ทะเล   ::   ?  :  ? 
          ก.  อากาศ  :  เรือ    ข.  เสาโทรเลข  :  พื้นดิน 
   ค.  เสาอากาศ  :  คลอง    ง.  แม่น้ำ  :  กระแสน้ำ 

  ตอบ  ข.            ประภาคารติดต้ังอยู่ท่ีทะเล            เสาโทรเลขติดต้ังอยู่ท่ีพื้นดิน 

                                  ประภาคาร  :  ทะเล        →       เสาโทรเลข  :  พื้นดิน 

11.  ยุง  :  ไข้เลือดออก   ::   ?  :  ? 
          ก.  อหิวาตกโรค  :  ท้องร่วง   ข.  แมลงสาบ  :  วัณโรค 
   ค.  เช้ือรา  :  ไข้หวัด    ง.  สุนัข  :  โรคกลัวน้ำ 

  ตอบ  ง.          ยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก       สุนัขเป็นพาหะของโรคกลัวน้ำ 

                                    ยุง  :  ไข้เลือดออก         →        สุนัข  :  โรคกลัวน้ำ 

12.  เบรก  :  รถยนต์   ::   ?  :  ? 
          ก.  จ๊อกกี้  :  ม้า    ข.  นักคิด  :  นักทำ 
   ค.  สติ  :  คน     ง.  หวัเทียน  :  จานจ่าย 

  ตอบ  ค.            เบรกหยุดการเคล่ือนท่ีของรถ         สติหยุดการกระทำของคน 

                                    เบรก  :  รถยนต์           →          สติ  :  คน 

13. จิตรกร  :  สตูดิโอ   ::   ?  :  ? 
          ก.  พยาบาล  :  ห้องฉุกเฉิน   ข.  ชาวประมง  :  เรือ 
   ค.  ตำรวจ  :  ห้องขัง    ง.  ผู้พิพากษา  :  ศาล 

  ตอบ  ง.         สถานท่ีทำงานของจิตรกรคือสตูดิโอ       สถานท่ีทำงานของผู้พิพากษาคือศาล 

                                    จิตรกร  :  สตูดิโอ           →          ผู้พิพากษา  :  ศาล 

14. นาฬิกา  :  เวลา   ::   ?  :  ? 
          ก.  ปฏิทิน  :  เดือน    ข.  เทอร์โมมิเตอร์  :  อุณหภูมิ 
   ค.  ไม้บรรทัด  :  นิ้ว    ง.  เครื่องชังน้ำหนัก  :  ส่วนสูง 

  ตอบ  ข.                   นาฬิกาบอกเวลา                  เทอร์โมมิเตอร์บอกอุณหภูมิ 

                                    นาฬิกา  :  เวลา        →       เทอร์โมมิเตอร์  :  อุณหภูมิ 
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15. เกลือ  :  โซเดียมคลอไรด์   ::   ?  :  ? 
          ก.  ไฮโดรเจน  :  บอลลูน   ข.  โมเลกุล  :  อะตอม 
   ค.  สารละลาย  :  โซดา    ง.  เหล็ก  :  เหล็กกล้า 

  ตอบ  ข.             โซเดียมคลอไรด์เป็นส่วนประกอบของเกลือ      

                                       เกลือ  :  โซเดียมคลอไรด์   
                              อะตอมเป็นส่วนประกอบของโมเลกุล      

                                       โมเลกุล  :  อะตอม       

16.  ซื่อสัตย์  :  หลอกลวง   ::   ?  :  ? 
          ก.  ยากจน  :  อดทน    ข.  อ่อนโยน  :  แข็งกระด้าง 
   ค.  กล้าหาญ  :  พ่ายแพ้   ง.  ชัยชนะ  :  อุปสรรค 

  ตอบ  ข.   ซื่อสัตย ์ :  หลอกลวง   ::   อ่อนโยน  :  แข็งกระด้าง    
        คำหน้ากับคำหลังเป็นคำตรงกันข้ามกัน 

17. ช่างก่ออิฐ  :  กำแพง   ::   ?  :  ? 
          ก.  นักประพันธ์  :  บทกวี   ข.  นายแพทย์  :  คนไข้ 
   ค.  สถาปนิก  :  บ้าน    ง.  เกษตรกร  :  กสิกรรม 

  ตอบ  ก.                ช่างก่ออิฐสร้างกำแพง               นักประพันธ์สร้างบทกว ี 

                                 ช่างก่ออิฐ  :  กำแพง       →      นักประพันธ์  :  บทกวี  

18. ผ้าไหม  :  ส่ิงทอ   ::   ?  :  ? 
          ก.  เทียน  :  ความสว่าง   ข.  พวงมาลัย  :  รถยนต์ 
   ค.  ทุเรียน  :  ผลไม้    ง.  พัดลม  :  ความเย็น 

  ตอบ  ค.            ผ้าไหมเป็นส่ิงทอประเภทหนึ่ง       ทุเรียนเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง 

                                     ผ้าไหม  :  ส่ิงทอ        →        ทุเรียน  :  ผลไม้ 

19.  ฟ้าร้อง  :  ฟ้าแลบ   ::   ?  :  ? 
          ก.  ฟ้าผ่า  :  ไฟไหม้    ข.  โทรศัพท์  :  ไฟฉาย 
   ค.  โทรศัพท์  :  แผ่นเสียง   ง.  วิทย ุ :  จดหมาย 

  ตอบ  ข.                                        เสียง       

                                  ฟ้าร้อง  :  ฟ้าแลบ         →         โทรศัพท์  :  ไฟฉาย 

                                                                        แสง 

20.  หนังสือ  :  วารสาร   ::   ?  :  ? 
          ก.  โทรทัศน์  :  วิทยุ    ข.  วันทำงาน  :  วันหยุด 
   ค.  รถส่วนตัว  :  รถประจำทาง   ง.  พ็อกเก็ตบุ๊ค  :  ไทยรัฐ 
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  ตอบ  ค.                     หนังสือและรถส่วนตัวออกตามสะดวก       

                                  หนังสือ  :  วารสาร         →         รถส่วนตัว  :  รถประจำทาง 

                                                      วารสารและรถประจำทางออกตามเวลา 

21. จิตรกร  :  สตูดิโอ   ::   ?  :  ? 
          ก.  พยาบาล  :  ห้องฉุกเฉิน   ข.  ชาวประมง  :  เรือ 
   ค.  ตำรวจ  :  ห้องขัง    ง.  ผู้พิพากษา  :  ศาล 

  ตอบ  ง.         สถานท่ีทำงานของจิตรกรคือสตูดิโอ       สถานท่ีทำงานของผู้พิพากษาคือศาล 

                                    จิตรกร  :  สตูดิโอ           →          ผู้พิพากษา  :  ศาล 

22. นาฬิกา  :  เวลา   ::   ?  :  ? 
          ก.  ปฏิทิน  :  เดือน    ข.  เทอร์โมมิเตอร์  :  อุณหภูมิ 
   ค.  ไม้บรรทัด  :  นิ้ว    ง.  เครื่องชังน้ำหนัก  :  ส่วนสูง 

  ตอบ  ข.                   นาฬิกาบอกเวลา                  เทอร์โมมิเตอร์บอกอุณหภูมิ 

                                    นาฬิกา  :  เวลา        →       เทอร์โมมิเตอร ์ :  อุณหภูมิ 

23. เกลือ  :  โซเดียมคลอไรด์   ::   ?  :  ? 
          ก.  ไฮโดรเจน  :  บอลลูน   ข.  โมเลกุล  :  อะตอม 
   ค.  สารละลาย  :  โซดา    ง.  เหล็ก  :  เหล็กกล้า 

  ตอบ  ข.             โซเดียมคลอไรด์เป็นส่วนประกอบของเกลือ      

                                       เกลือ  :  โซเดียมคลอไรด์   
                              อะตอมเป็นส่วนประกอบของโมเลกุล      

                                       โมเลกุล  :  อะตอม       

24.  ซื่อสัตย์  :  หลอกลวง   ::   ?  :  ? 
          ก.  ยากจน  :  อดทน    ข.  อ่อนโยน  :  แข็งกระด้าง 
   ค.  กล้าหาญ  :  พ่ายแพ้   ง.  ชัยชนะ  :  อุปสรรค 

  ตอบ  ข.   ซื่อสัตย ์ :  หลอกลวง   ::   อ่อนโยน  :  แข็งกระด้าง    
        คำหน้ากับคำหลังเป็นคำตรงกันข้ามกัน 

25. ช่างก่ออิฐ  :  กำแพง   ::   ?  :  ? 
          ก.  นักประพันธ์  :  บทกวี   ข.  นายแพทย์  :  คนไข้ 
   ค.  สถาปนิก  :  บ้าน    ง.  เกษตรกร  :  กสิกรรม 

  ตอบ  ก.                ช่างก่ออิฐสร้างกำแพง               นักประพันธ์สร้างบทกว ี 

                                 ช่างก่ออิฐ  :  กำแพง       →      นักประพันธ์  :  บทกวี  
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13. ข้อใดเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันในจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ก.  ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่    
 ข.  มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษาอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ 
 ค.  มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. 
 
14. ITA หมายถึง 
 ก.  ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ 
 ข.  ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ค.  ปฏิรูปองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพ 
 ง.  ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม 
ตอบ ข 
 
15.    ข้อใดเป็นการศึกษายกกำลังสอง 
 ก.  พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจำเป็น เพื่อทำหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ 
 ข.  จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซค์ www.deep.go.th 
 ค.  ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. 
 
 

--------------------------- 
 
       ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน ตัว
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