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8 รวมแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

13. ผู้ใหญ่บ้านมีต้นกล้ามะม่วง 64 ต้น ต้นกล้าชมพู่ 80 ต้น ต้นกล้าเงาะ 96 ต้น ต้องการจัดเป็นกองเพื่อ

เตรียมแจกจ่ายให้คนในหมู่บ้าน โดยต้องการให้แต่ละกองมีจ�านวนต้นไม้เท่าๆ กัน และไม่ให้เหลือเศษ 

ผู้ใหญ่บ้านจะสามารถจัดกองต้นไม้ได้มากที่สุดกี่กอง

1) 16 กอง 2)  18 กอง  

3)  32 กอง 4)  36 กอง

14. แอนมีเหรียญห้าบาทและสิบบาทอยู่ในกระเป๋าเงิน จ�านวน 36 เหรียญ เมื่อนับแล้วเป็นเงิน 290 บาท 

ถามว่าแอนมีเหรียญอะไรมากกว่าเหรียญอะไรกี่เหรียญ

1) เหรียญห้าบาทมากกว่าเหรียญสิบบาท 8 เหรียญ 

2) เหรียญห้าบาทมากกว่าเหรียญสิบบาท 12 เหรียญ 

3) เหรียญสิบบาทมากกว่าเหรียญห้าบาท 8 เหรียญ 

4) เหรียญสิบบาทมากกว่าเหรียญห้าบาท 12 เหรียญ

15. ฝ่ายบุคคลของบริษัทแห่งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 13 คน ในวันคริสต์มาสมีกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ 

แต่ละคนส่งของขวัญให้เพื่อนๆ ในแผนก คนละ 1 ชิ้น ดังนั้น ในวันคริสต์มาสจะมีของขวัญในแผนก

ทั้งหมดกี่ชิ้น

1)  144 ชิ้น 2)  156 ชิ้น  

3)  169 ชิ้น 4)  182 ชิ้น

ค�ำสั่ง จำกกรำฟ จงตอบค�ำถำม ข้อ 16-20 
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23บทท่  วิ าความสามารถ นการ ก า วิเครา  แ สรปเ

15. เกมปั่นจักรยานผ่านเสาไฟฟ้าทั้งหมด 174 ต้น แต่ละต้นห่างกันต้นละ 6 เมตร เกมปั่นจักรยานมาได้

ระยะทางเท่าไร

1)  1 กม. 44 ม. 2)  1 กม. 38 ม.  

3)  1.44 กม. 4)  1.38 กม.

ค�ำส่ัง จำกตำรำง จงตอบค�ำถำมข้อ 16-20

ตำรำงแสดงจ�ำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ในสถำนศึกษำของรัฐบำลและเอกชน จ�ำแนกตำมระดับ

กำรศึกษำและชั้น ปีกำรศึกษำ 2559-2562

ระดบัการศกึษา/ชัน้
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน

รวม 10,509,464 2,645,062 10,432,311 2,628,250 10,160,389 2,774,881 9,956,654 2,758,199

ก่อนประถมศึกษา 1,121,793 630,665 1,221,349 612,562 1,203,747 611,623 1,135,157 576,577

ประถมศึกษา 3,759,586 1,067,184 3,696,866 1,053,910 3,676,161 1,077,721 3,660,151 1,090,056

มัธยมศึกษาตอนต้น 1,993,139 320,918 1,992,481 324,872 1,977,085 327,324 1,961,437 336,398

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,583,159 358,365 1,541,916 367,844 1,526,356 ? 1,509,524 368,629

อุดมศึกษา 2,051,787 267,930 1,979,699 269,062 1,777,040 394,623 1,690,385 386,539

ที่มา : ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

16. ในปี 2561 มีนักเรียนที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนเป็นจ�านวนเท่าไร

1)  363,590 คน 2)  363,690 คน 

3)  366,890 คน 4)  366,990 คน

17. แนวโน้มจ�านวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลเป็นอย่างไร

1)  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2)  ลดลงอย่างต่อเนื่อง  

3)  มีความผันผวนไม่แน่นอน 4)  ไม่มีข้อใดถูก

18. จากตาราง การศึกษาในช่วงระดับใดที่มีจ�านวนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษามากที่สุด

1)  ก่อนประถมศึกษา 2)  ประถมศึกษา

3)  มัธยมศึกษาตอนปลาย 4)  อุดมศึกษา

19. จ�านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลและเอกชนในปีใดที่แตกต่างกันมากที่สุด

1)  ปี 2559 2)  ปี 2560   

3)  ปี 2561 4)  ปี 2562
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40 รวมแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 3

1. ค�ำตอบ ข้อ 2)

วิธีคิด     

 

2. ค�ำตอบ ข้อ 1)

วิธีคิด       

 

3. ค�ำตอบ ข้อ 1)

วิธีคิด  

 

4. ค�ำตอบ ข้อ 4) 

วิธีคิด -5 2 -3 -1 -4       ...

-5  +  2  =  -3

  2  +  -3  =  -1

  -3  +  -1  =  -4

 -1  +  -4  =  -5
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56 รวมแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

7. ค�ำตอบ ข้อ 1)

วิธีคิด จากโจทย์ จะได้ว่า ปุ๋ยไนโตรเจน (N) : ฟอสฟอรัส (P) : โพแทสเซียม (K) = 7 : 3 : 5 ถัง

เมื่อน�ามาผสมกันจะได้ปุ๋ยสูตร A จ�านวน 15 ถัง

ถ้าเมธีต้องการผสมปุ๋ยสูตร A ให้ได้ 90 ถัง จะค�านวณหาสัดส่วนของปุ๋ยแต่ละชนิดได้โดย 

น�า 6 คูณในสัดส่วนทุกจ�านวน จะได้ว่า

N : P : K = 7 x 6 : 3 x 6 : 5 x 6 

  = 42 : 18 : 30

ดังนั้น จะต้องใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมมากกว่าฟอสฟอรัส 30 – 18 = 12 ถัง

8. ค�ำตอบ ข้อ 2) 

วิธีคดิ ระดาท�าเค้กส้มฝากขายร้านกาแฟ 40 ชิ้น ขายชิ้นละ 90 บาท

 คิดเป็นเงิน 40 x 90 = 3,600 บาท

แต่ร้านกาแฟหักค่าฝากขาย 10% ของเงินที่ได้

จะได้ว่า เงินที่ระดาจะได ้ = 3,600 – (3,600 x 10

100
)

  = 3,600 – 360

  = 3,240 บาท

ดังนั้น หากระดาขายเค้กได้หมด ระดาจะได้เงิน 3,240 บำท

9. ค�ำตอบ ข้อ 1)

วิธีคิด จากโจทย์ บริษัท อิ่มเอม จ�ากัด ท�ายอดขายเดือนมีนาคมได้ 2,400,000 บาท

ยอดขายเบเกอรี่คิดเป็น 25% ของยอดขายทั้งหมด

  ยอดขายเบเกอรี่  =  2,400,000 x 25

100

     =  600,000 บาท

ท�ายอดขายเครื่องดื่มได้มากกว่ายอดขายเบเกอรี่ 70% 

  ยอดขายเครื่องดื่ม  = 600,000×170
100

     = 1,020,000 บาท

ส่วนที่เหลือ คือ ยอดขายของฝาก

จะได้ว่า ยอดขายของฝาก  = 2,400,000 - 600,000 - 1,020,000

     = 780,000 บาท
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111บทที่ 2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

R	แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
ค�ำสั่ง จงเลือกค�ำตอบที่ถูกต้อง

1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 การตั้งจังหวัดต้องตราเป็นกฎหมายใด

1)  พระราชบัญญัติ

2)  พระราชกฤษฎีกา

3)  ประมวลกฎหมาย

4) ไม่มีข้อใดถูก

2. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 “จังหวัด” เกิดขึ้นได้อย่างไร

1)  ก�าหนดเขตพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรี

2)  ก�าหนดเขตพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้ง

3)  ก�าหนดเขตพื้นที่โดยรวมท้องที่หลายๆ อ�าเภอเข้าด้วยกัน

4)  ถูกทุกข้อ

3. “จังหวัด” มีฐานะเป็นอะไร

1)  นิติบุคคล 2)  กรม

3)  กระทรวง 4)  ไม่มีข้อใดถูก

4. แผนพัฒนาจังหวัดต้องจัดท�าให้สอดคล้องกับข้อใดต่อไปนี้

1)  แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ

2)  ความต้องการของประชาชนในจังหวัด

3)  ถูกทั้งข้อ 1) และ 2)

4)  ผิดทั้งข้อ 1) และ 2)

5. ใครเป็นผู้มีบทบาทร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด

1)  ผู้ว่าราชการจังหวัด

2)  หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท�าการอยู่ในจังหวัด

3)  ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

4)  ถูกทุกข้อ

6. “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” มีฐานะเป็นอะไร

1)  กรม

2)  กระทรวง

3)  นิติบุคคล

4)  ไร้สภาพบุคคล

chapter_02.indd   111 24/6/2565 BE   11:12



118 รวม นว ้ บ กรม ริมการปกคร ท้ ิ่น

10. ค�ำตอบ ข้อ 2)

ค�ำอธิบำย  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

มำตรำ 48 อัฏฐ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภา

เทศบาลเป็นผูช่้วยเหลอืในการบรหิารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรมีอบหมายได้ตามเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้

(1) เทศบาลต�าบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกินสองคน

(2) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน

(3) เทศบาลนคร ให้แต่งตัง้รองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่ง

มิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลต�าบลให้แต่งตั้งได้จ�านวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณี

เทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จ�านวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จ�านวน 

รวมกันไม่เกินห้าคน

11. ค�ำตอบ ข้อ 3)

ค�ำอธิบำย  ดูค�าอธิบายในข้อ 10.

12. ค�ำตอบ ข้อ 4)

ค�ำอธิบำย  ดูค�าอธิบายในข้อ 10.

13. ค�ำตอบ ข้อ 4)

ค�ำอธิบำย ตามพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

มำตรำ 31 สภาต�าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้

(1) รายได้จากทรัพย์สินของสภาต�าบล

(2) รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาต�าบล

(3) เงินและทรัพย์สินอื่นท่ีมีผู้อุทิศให้

(4) เงินอุดหนุนและรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้

(5) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายก�าหนดให้เป็นของสภาต�าบล
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146 รวม นว ้ บ กรม ริมการปกคร ท้ ิ่น

R	แนวข้อสอบ ชุดที่ 5
ค�ำสั่ง จงเลือกค�ำตอบที่ถูกต้อง

1. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประชาชนมีสิทธิถอดถอนสมาชิกสภา 

ท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร

1)  มีสิทธิ เพราะรัฐธรรมนูญก�าหนดไว้

2)  ไม่มีสิทธิ เพราะไม่มีกฎหมายก�าหนดไว้

3)  ไม่มีสิทธิ เพราะรัฐธรรมนูญก�าหนดไว้

4)  ไม่มีข้อใดถูก   

2. หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องการเรียกค่าบริการจากเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ต้อง

ตราเป็นกฎหมายใด

1)  พระราชบัญญัติ

2) พระราชกฤษฎีกา

3)  ข้อบัญญัติ

4)  ค�าสั่ง

3. การจัดท�างบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องตราเป็นกฎหมายใด

1)  ข้อบัญญัติ

2)  พระราชบัญญัติ

3)  พระราชกฤษฎีกา

4)  ค�าสั่ง

4. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นในอัตราส่วนเท่าใด

1)  ร้อยละ 5 ของภาษีที่จัดเก็บได้

2)  ร้อยละ 7 ของภาษีที่จัดเก็บได้

3)  ร้อยละ 10 ของภาษีที่จัดเก็บได้

4)  ร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมด

5. เทศบาลนคร ต้องมีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป

1)  20,000 คน 2)  30,000 คน

3)  40,000 คน 4)  50,000 คน
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159บทที่ 2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

การคดัเลอืกกรรมการผูท้รงคณุวฒุติาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชือ่บคุคล

จ�านวนเก้าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจ�านวนเก้าคน และให้บุคคลทั้งสิบแปดคน 

ดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือหกคน

วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนต�าบลและผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก�าหนด

ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยมหีน้าทีด่�าเนนิการจดัให้มกีารคดัเลอืกประธานกรรมการบรหิาร

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหรอืปลัดองค์การบรหิารส่วนต�าบล แล้วแต่กรณเีป็นผู้แทนองค์การบรหิารส่วน

ต�าบล

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่ง

ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่ารองอธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต�าบล

กรรมการผูแ้ทนองค์การบริหารส่วนต�าบลซึง่คดัเลอืกจากปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลและ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือก

อกีได้และให้น�าความในมาตรา 6 วรรคหนึง่ มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม

ให้น�าความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 

21 และมาตรา 22 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต�าบลด้วยโดย

อนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อ�านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

กลางพนักงานส่วนต�าบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต�าบลแล้วแต่กรณี

26. ค�ำตอบ ข้อ 3)

ค�ำอธิบำย ดูค�าอธิบายในข้อ 25.

27. ค�ำตอบ ข้อ 1)

ค�ำอธิบำย  ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ข้อ 28 หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด�าเนินการทาง

สารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1) ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสอืนั้น   

2) ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว    

3) ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะท�าได้

ให้ระบุด้วยตัวอักษรสีแดง ขนาดไม่เลก็กว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยต์ ให้เหน็ชัดบนหนังสือ

และบนซอง 

28. ค�ำตอบ ข้อ 1)

ค�ำอธบิำย  ดูค�าอธิบายในข้อ 27.
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172 รวมแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5. ค�ำในข้อใดไม่ใช่สัมผัสบังคับของค�ำประพันธ์บทต่อไปนี้

	 	 พุทธชำดดำษดื่นดก	 	 กอกำ้นปรกประเกี่ยวพัน

	 มะลิดอกออกแกมกัน	 	 หวั่นหวังนุชสุดกรมเกรียม

	 พุทธชำดแกมมะลิ	 	 น้องช่ำงริหำไหนเทียม

	 ร้อยกรองต้องจิตเรียม	 	 วำงให้พี่ข้ำงที่นอง

1)		 ดก-ปรก	 2)	 ดอก-ออก	 	 	

3)		 เกรียม-เทียม	 4)	 เทียม-เรียม

6. ข้อใดไม่เป็นประโยค

1)		 เธอเข้ำมำสร้ำงละครตบตำฉันด้วยควำมรัก

2)		 ควำมรักที่เกิดมำสุดท้ำยก็เป็นแค่สิ่งลวงตำ

3)		 ฉันขอวอนได้โปรดอยำ่ทรมำนฉัน	

4)		 สัญญำผูกพันจะรักกันจนวันตำย

7. ข้อใดเป็นประโยคตำ่งชนิดจำกข้ออื่น

1)		 เธอเปรียบเสมือนเดือนในหมู่ดำวซึ่งเด่นทอแสงพรำวอยู่บนฟ้ำ

2)		 ฉันอยำกจะรู้วำ่ที่เธอยืนตรงนั้นมีฝนตกไหม

3)		 เพรำะควำมจริงเธอนะอยู่บนนั้น	แต่ฉันยังอยู่ตรงนี้

4)		 ฉันจะเลิกคุยกับคนทั้งอ�ำเภอเพรำะเธอคนเดียวนะรู้ไหม

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้เพื่อใช้ในการตอบค�าถามข้อ 8

	 	 “หำกรักเหมือนแสงส่องทำงให้เรำ		ก็อำจเป็นเหมือนเงำในมุมของใคร”

8. จำกข้อมูลที่ก�ำหนดให้ข้ำงต้น	ข้อใดเป็นประโยคชนิดเดียวกันกับตัวอย่ำง

1)		 นั่งคนเดียวแล้วมองกระจกที่สะท้อนแสงจันทร์วันเพ็ญ

2)		 เรำฟังเพลงเดิมๆ	ที่เรำรู้จัก	แต่ไม่รู้ควำมหมำยของมัน

3)		 ฉันจะหลับตำลงสักครั้งเพื่อพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์

4)		 ปฏิทินไม่บอกคืนและวันดั่งที่ฉันไม่เคยต้องกำร

9. ประโยคในข้อใดปรำกฏส่วนเติมเต็ม

1)		 แต่ควำมเหงำคืออวกำศที่ฉันไม่อำจซ่อนมันไว้ข้ำงในจิตใจ

2)		 ฉันพร้อมจะไป	แต่ฉันก็รู้ดีวำ่ตรงขำ้งข้ำงเธอนั้นมีเขำใช่ไหม

3)		 ฉันอยำกจะบอกให้เธอรู้วำ่ช่วงเวลำที่เธอหำยไปท�ำให้ฉันเข้ำใจควำมหมำย

4)		 ฟ้ำดลบันดำลให้เรำมำพบ	หรือโชคชะตำได้ขีดเอำไว้ให้มอบหัวใจรักมั่นเพียงเธอ
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179บทท่  วิ า า า ท

R	แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
ค�าสั่ง จงเลือกค�าตอบที่ถูกที่สุด

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการตอบค�าถามข้อ 1

ดำวเรอืงเป็นดอกไม้ทีค่นไทยรูจั้กกนัเป็นอย่ำงด	ีคนเหนอืจะเรยีกดอกดำวเรอืงว่ำ	“ค�ำปูจู้”้	คนส่วนมำกนยิม

เอำดอกดำวเรอืงใช้เป็นดอกไม้ส�ำหรบัไหว้พระและบชูำสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ำมควำมเชือ่	นอกจำกนี	้ในกลบีดอกดำวเรอืง

ประกอบด้วยสำรสเีหลอืงทีช่ือ่ว่ำ	“แซนโทฟิลล์”	ซึง่สำมำรถเอำไปผสมกบัอำหำรของไก่ไข่เพือ่ให้ไข่แดงมสีแีดงสดสวย

1. ข้อควำมนี้ใช้ภำษำระดับใด

1)		 ภำษำระดับทำงกำร	 2)		 ภำษำระดับกึ่งทำงกำร	

3)		 ภำษำระดับกันเอง	 4)		 ภำษำระดับสนทนำ

2. ข้อใดใช้ภำษำระดับเดียวกันกับข้อควำมต่อไปนี้

	 	“ขอให้คุณประสบแต่ควำมสุขและเดินทำงโดยสวัสดิภำพ”

1)		 รบกวนกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครับถ้วน	แล้วน�ำไปให้เจ้ำหน้ำที่ที่เคำน์เตอร์เบอร์	7

2)		 สมำชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ค่อนข้ำงที่จะพอใจในกำรท�ำงำนของผู้บริหำรชุดนี้มำกๆ

3)		 ใครอยำกจะซื้อขนมนมเนยก็รีบๆ	ไป	อีกแป๊บก็จะถึงเวลำรถออกแล้ว

4)		 ควำมตั้งใจและเพียรพยำยำมจะน�ำนักเรียนทุกคนไปสู่ควำมส�ำเร็จ

3. ข้อใดใช้ภำษำระดับทำงกำร

1)	 ในนำมของคณะกรรมกำรด�ำเนินงำน	 กระผมมีควำมยินดีอย่ำงยิ่งที่ท่ำนได้กรุณำให้เกียรติมำเป็น 

	 ประธำน

2)		 หนังสือเรื่องนี้มีโครงเรื่องเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกน�้ำมือของ 

	 พวกเรำทั้งนั้น

3)		 เอกสำรฉบับนีป้ระกอบด้วยเนือ้หำในสองส่วนหลกั	คอื	รำยละเอยีดกำรด�ำเนนิงำนและแนวทำงกำร 

	 พัฒนำ

4)		 ควำมตัง้ใจในกำรเดนิทำงของผมครัง้นีอ้ยูท่ีค่วำมอยำกกนิและอยำกหำร้ำนเดด็ร้ำนอร่อยของแต่ละที่

4. ข้อใดใช้ภำษำระดับเดียวกันทั้งประโยค

1)		 ท�ำงำนด้วยเรยีนด้วยใครใครกท็�ำได้ไหมอะแก	ดอูย่ำงเจ้ฝนส	ิของกต้็องขำย	เรียนกต้็องเรยีน	เขำยงั 

	 ท�ำได้เลย

2)		 เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ	 ดิฉันอยำกจะบอกว่ำปัญหำที่เกิดนั้น	 ส่วนมำกเกิดจำกกำรแบ่งงำน 

	 ไม่ชัดเจน

3)		 บำงครั้งมนุษย์ก็มีควำมปรำรถนำอยำ่งไม่สิ้นสุด	ยกตัวอยำ่งง่ำยๆ	อย่ำงกำรกิน	มีอยำ่งนั้นก็จะกิน 

	 อันนี้

4)		 ฉันคิดถึงแกมำกมำย	สองสำมปีที่ผ่ำนมำฉันไม่ได้พบแกเลย	แกหำยหัวไปท�ำอะไรที่ไหนมำ
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เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 5

1. ค�าตอบ	ข้อ	4)	

ค�าอธิบาย	 พิจำรณำจำกสัมผัสบังคับในกำรแต่งค�ำประพันธ์ประเภทกลอนสุภำพแต่ละวรรค	 อยู่-ดู,	

สอน-พร,	พร-กลอน

2. ค�าตอบ	ข้อ	4)	

ค�าอธิบาย		 เนื่องจำกวรรคสุดท้ำยของกลอนสุภำพจะเรียกว่ำ	 วรรคส่ง	 (โดยปรกติจะมีช่ือเรียกแต่ละ

วรรคว่ำ	วรรคสดับ	วรรครับ	วรรครอง	วรรคส่ง)

3. ค�าตอบ	ข้อ	2)	

ค�าอธิบาย		 เนือ่งจำกจ�ำนวนค�ำทัง้หมดมด้ีวยกนั	33	ค�ำ	เมือ่แบ่งวรรค	จะได้เป็นวรรคละ	8	8	9	8	และมี

สมัผสับังคบัระหว่ำงค�ำสดุท้ำยวรรคสดบั	กบัค�ำทีส่ำมวรรครบั	ค�ำสดุท้ำยวรรครบั	กบัค�ำสดุท้ำยวรรครอง	

และค�ำสุดท้ำยวรรครอง	กับค�ำที่ห้ำวรรคส่ง	ตำมฉันทลักษณ์บังคับของกลอนสุภำพ

4. ค�าตอบ	ข้อ	2)	

ค�าอธิบาย		พร้อย-ย้อย	เป็นค�ำสมัผสัระหว่ำงบำท	ซึง่เป็นสมัผสับงัคบั	ส่วนข้ออืน่ๆ	เป็นสมัผสัใน	ถอืว่ำ

ไม่เป็นสัมผัสบังคับ

5. ค�าตอบ	ข้อ	3)	

ค�าอธิบาย	 ค�ำสัมผัสบังคับถูกต้อง	 มีจ�ำนวนค�ำไม่เกินจำกจ�ำนวนค�ำบังคับในกำรแต่งกำพย์ยำนี	 11																								

และมีเนื้อควำมเหมำะสมกับบริบทโดยรอบ	

6. ค�าตอบ	ข้อ	3)	

ค�าอธิบาย	 เนื่องจำกไม่ปรำกฏภำคประธำน	ปรำกฏแต่เพียงวลีและอนุประโยคย่อย	(ที่เรำนั้นใกล้)

7. ค�าตอบ	ข้อ	1)	

ค�าอธิบาย	 เนือ่งจำกเป็นประโยคซ้อนทีม่คีณุำนปุระโยคขยำยนำมวลซีึง่ท�ำหน้ำทีเ่ป็นประธำน	“ควำม

รัก	[ที่มี]	จะคงไว้ชั่วกำลตลอดไปจนนิรันดร”์
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14. ค�าตอบ	ข้อ	3)	

ค�าอธิบาย		 ในข้อควำมดังกล่ำวพบค�ำที่มำจำกภำษำบำลี-สันสกฤตจ�ำนวน	7	ค�ำ	ได้แก	่มหกรรม,	ชำติ,	

เทศกำล,	เยำวชน,	ชีวิต,	นวัตกรรม	และศึกษำ	

ข้อควำม	ก.	พบ	3	ค�ำ	ได้แก่	นิทรรศกำร,	ถำวร	และรหัส	

ข้อควำม	ข.	พบ	4	ค�ำ	ได้แก่	เกษตร,	นโยบำย,	พัฒนำ	และศักยภำพ	

ข้อควำม	ง.	พบ	6	ค�ำ	ได้แก	่อมรินทร์,	ศิลปิน,	บุญ,	โอกำส,	บริจำค	และสังคม

15. ค�าตอบ	ข้อ	4)	

ค�าอธิบาย		 เนื่องจำกค�ำว่ำ	 “ธีม”	 สำมำรถใช้ค�ำว่ำ	 “หัวข้อ”	 “คอนเซ็ปต์”	 สำมำรถใช้ค�ำว่ำ	 “แนวคิด”	 

แทนได้	ส่วนค�ำยืมภำษำอังกฤษถูกยืมมำเป็นชื่อเฉพำะ	ยกเว้นค�ำว่ำ	“โลจิสติกส์”	และ	“หรีด”	ที่ถูกน�ำ

มำใช้เป็นค�ำทับศัพท์	

16. ค�าตอบ	ข้อ	2)	

ค�าอธิบาย		แม้ว่ำจะมกีำรบญัญตัศิพัท์แฟนตำซ	ีโรแมนตกิ-คอมเมดี	้ว่ำ	“จนิตนมิติ”	และ	“สขุนำฏกรรม

จนิตนยิม”	แต่เป็นศพัท์เฉพำะทำงจงึสำมำรถใช้เป็นค�ำทบัศพัท์ได้	แตกต่ำงจำกค�ำว่ำ	ซรีส์ี	ทีใ่นภำษำไทย

สำมำรถใช้ค�ำว่ำ	ละครชุด	และ	โปรดิวเซอร์	สำมำรถใช้ค�ำว่ำ	ผู้ผลิต	แทนได้

17. ค�าตอบ	ข้อ	4)	

ค�าอธบิาย	 เนื่องจำกเป็นค�ำศัพท์เฉพำะ	 แต่ในตัวเลือกอื่นสำมำรถใช้ค�ำไทยหรือศัพท์บัญญัติแทนได	้

คือ	 ไฟลต์-เที่ยวบิน,	 ดีเลย์-ล่ำช้ำ,	 แพลน-วำงแผน,	 แอร์โฮสเตส-พนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน	 และ 

คีโม-เคมีบ�ำบัด

18. ค�าตอบ	ข้อ	2)	

ค�าอธบิาย	 เนือ่งจำกค�ำว่ำดเีปรสชันเป็นศพัท์เฉพำะจงึจ�ำเป็นต้องใช้ค�ำทบัศพัท์	ส่วนค�ำอืน่ๆ	สำมำรถ

ใช้ค�ำไทยหรือศัพท์บัญญัติแทนได้	คือ	อีเมล-จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์,	รีพอร์ต-รำยงำน,	บอส-หัวหนำ้,	

พนักงำนเสิร์ฟ-บริกร	และทอฟฟี่-ลูกอม	

19. ค�าตอบ	ข้อ	2)	

ค�าอธิบาย	 วัคซีน	 และ	 ไวรัส	 สะกดถูกต้องแล้ว	 ส่วนค�ำอ่ืนๆ	 ต้องสะกดเป็น	 กีตำร์	 โควตำ	 เค้ก	 

สตรอว์เบอร์รี	ยูนิต	และลิฟต์

20. ค�าตอบ	ข้อ	4)	

ค�าอธิบาย		ร้อยละเป็นศัพท์บัญญัติของค�ำว่ำ	 เปอร์เซ็น	 (Percent)	 ส่วนค�ำท่ีมำจำกภำษำอังกฤษ 

ข้ออื่นๆ	เป็นค�ำทับศัพท์
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R	แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
Part 1: Situation – Choose the best answer. (Q1–Q10)

 At the coffee shop

 A: Good morning, can I have _____________, (1.) please?

  B: Yes, sir. _____________ (2.) coffee do you prefer?

 A: Hot Espresso, please.

  B: Is that for here or ______? (3.)

 A: For here, please.

 B: _____________ (4.) to have our new flavor donuts with your coffee?

 A: Why not? Can you ____________ (5.) me one?

 B: Sure, ____________ (6.) is chocolate donut with almond. 

 A: I’m afraid I can’t have that one. ____________ (7.) almond. 

 B: Oh, ___________ (8.) strawberry donut with soft cream?

 A: That sounds great. Can I have two?

 B: Of course. _____________, (9.) please.

 A: Okay. _______________? (10.)

 B: It’s 190 baht, sir.

1. Use the conversation above.

1) a cup of coffee

2) a cup with coffee

3) a coffee cup 

4) coffee in a cup

2. Use the conversation above.

1) Which one 

2) Is that a cup of

3) What kind of

4) What is your favorite
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15. If you have any problems, you can  ___________  your family and best friends.

1) lend a hand

2) give up

3) count on

4) take it easy

Part 3: Grammar – Choose the best answer.  (Q16–Q20)

16. That tall man with the green shirt __________ I have talked to is my uncle.

1) who

2) whom

3) whose

4) which

17. If you had not been late, we _______________ to Sumatra island on time.

1) would go

2) would have gone

3) had gone

4) had been gone

18. This research is _____________ to find more information about it.

1) so difficult

2) so much difficult

3) much difficult

4) too difficult

19. We have got _________ volunteers from colleges to help in this project.

1) a few 2) a lot

3) a little 4) a part

20. “I will go to the temple with my cousin tomorrow,” Emily said. 

Which of the following is correct when the direct speech changed into reported speech?

1) She said she went to the temple with her cousin.

2) She said she would go to the temple with her cousin the next day.

3) She said she was going to the temple with her cousin that day.

4) She said she had gone to the temple with her cousin. 
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Choose the best answer. (Q11–Q15)

To: Susan.troy@yahoo.com

CC:

Subject: Asking for payment extension and discount

Attach:

Date:  22 May 2020

Dear Miss Susan,

Regarding to coronavirus situation, this new virus has an effect on AWC International 

Company. We cannot run business as usual. We cannot export our products to overseas. We 

can only sell our products in the country. Our orders have been decreasing continuously that 

causes us a financial problem. For this reason, we will appreciate if you consider to extend 

payment period and give us a discount on a monthly fee.

If you have more questions about this request, please feel free to contact me any time 

via this email or my telephone number at 021-123-1234. I am looking forward to hearing from 

you soon.

Best regards,

Mr. Tony Wang

Director 

11. What kind of the passage above?

1) It’s an informal letter.

2) It’s an email.

3) It’s an announcement.

4) It’s a poster for a job.
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เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 5

1. A: You’ve been to many countries in the world. What about Finland? ________ ?

	 (A:	เธอเคยไปมาหลายประเทศในโลก	แล้วฟินแลนด์ล่ะ	______?)

 B: I think this place is very nice. I really like the weather here.

	 (B:	ฉันว่าที่นี่ดีมากๆ	ฉันชอบอากาศที่นี่)

1)	 How	do	you	do	(เธอเป็นอย่างไรบ้าง)

2)	 How	have	you	been	(เธอเป็นอย่างไรบ้าง)

3)	 How	are	you	(เธอเป็นอย่างไรบ้าง)

4)	 How	do	you	find	it	here	(เธอคิดว่าที่นี่เป็นยังไง)

ค�ำตอบ	ข้อ	4)

ค�ำอธิบำย	 เอต้องการถามความคิดเห็นของบีที่มีต่อประเทศฟินแลนด	์ค�าตอบข้ออื่นถามความเป็นไป	

ดังนั้น	จึงต้องตอบข้อ	4)

เพิ่มเติม	ถ้ามีคนถามว่า	How	do	you	do?	ควรตอบว่า	How	do	you	do?

2. A: ______? The meeting started at 10 o’clock!

 (A: ______?	ประชุมเริ่ม	10	โมงนะ!)

 B: Sorry, the train went off.

 (B: ขอโทษ	รถไฟเสีย)

1)	 Why	did	you	come	late	(ท�าไมเธอมาสาย)

2)	 When	will	you	arrive	(เมื่อไรเธอจะมาถึง)

3)	 What	are	you	up	to	(เธอท�าอะไรอยู่)

4)	 Who	is	that	(นั่นคือใคร)

ค�ำตอบ	ข้อ	1)

ค�ำอธิบำย	เอถามหาเหตุผลว่าท�าไมบีถึงมาสาย	จึงควรตอบข้อ	1)

Sam : How did you get home last night?

(แซม:	เมื่อคืนนายกลับบ้านยังไง)

Ron : ________________ (3)

Sam : That’s good because you shouldn’t drink and drive.

(แซม:	ดีเลย	เพราะนายไม่ควรดื่มแล้วขับ)

Ron : What about you? ____________ (4)

(รอน:	แล้วนายล่ะ	_______________)
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