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50 คู่มือสอบรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (หลักเกณฑ์ใหม่, 2564-65)

21. ด�ำ แดง ขำว เข้ำหุ้นท�ำกำรค้ำในอัตรำส่วน 1 : 2 : 3 ถ้ำได้ก�ำไร 12,000 บำท ปรำกฏว่ำหุ้นส่วนมีมติ

ให้เอำก�ำไร 50% ลงทุนเพิ่มไปอีก ส่วนที่เหลือเอำมำแบ่งตำมอัตรำส่วนของทุน อยำกทรำบว่ำด�ำจะได้

ส่วนแบ่งเท่ำไร

ก. 1,000 บำท ข. 1,500 บำท ค. 2,000 บำท ง. 2,500 บำท

เฉลย : ข้อ ก.

 วิธีคิด  1. อัตรำส่วนของทุนทั้งหมด 1 + 2 + 3 = 6 ส่วน

 2. ก�ำไรทั้งหมด 12,000 บำท น�ำไปลงทุนเพิ่ม 50% เหลือก�ำไร 50
100 × 12,000 = 6,000 บำท

 3. ด�ำมีก�ำไร 1 ส่วน จำกทั้งหมด 6 ส่วน ดังนั้น ด�ำจะได้ส่วนแบ่ง 6,000
6  × 1 = 1,000 บำท

22. รถไฟแล่นจำกเมือง A ถึงเมือง B ในเวลำ 4 ชั่วโมง ขำกลับเพิ่มควำมเร็วอีกชั่วโมงละ 10 กม. ปรำกฏ

ว่ำกลับถึงเมือง A เร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมง อยำกทรำบว่ำระยะทำงเมือง A กับเมือง B เท่ำกับกี่กิโลเมตร

ก. 80 กม. ข. 100 กม. ค. 120 กม. ง. 140 กม.

เฉลย : ข้อ ค.

 วิธีคิด สูตร  ระยะทำง = อัตรำเร็ว × เวลำ

 ก�ำหนดให้ อัตรำเร็ว = x

 พบว่ำ ระยะทำงไป = x × 4

  ระยะทำงกลับ = (x + 10) × 3

 เนื่องจำกระยะทำงไป - กลับ เท่ำกัน

 จะได้ว่ำ  4x = (x + 10) × 3

   4x = 3x + 30

   4x - 3x = 30

   x = 30

 ดังนั้น อัตรำเร็วขำไปเท่ำกับ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง

 จะได้ระยะทำง คือ 4 × 30 = 120 กิโลเมตร
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51ตอนที่ 1 ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล (คณิตศาสตร์)

23. ก เดินทำงไปสถำนที่แห่งหนึ่ง โดยที่ขำไปใช้ควำมเร็ว 60 ไมล์ต่อชั่วโมง และขำกลับใช้ควำมเร็ว 40 ไมล์

ต่อชั่วโมง ถ้ำระยะทำง  20 ไมล์ อยำกทรำบว่ำควำมเร็วเฉลี่ยเป็นเท่ำไร

ก. 42 ไมล์ต่อชั่วโมง ข. 44 ไมล์ต่อชั่วโมง ค. 46 ไมล์ต่อชั่วโมง ง. 48 ไมล์ต่อชั่วโมง

เฉลย : ข้อ ง.

 วิธีคิด สูตร เวลำ = 
ระยะทำง
อัตรำเร็ว

  แทนค่ำ เวลำขำไป = 
20
60

    = 
1
3
 ชั่วโมง 

  แทนค่ำ เวลำขำกลับ = 
20
40

       = 
1
2
 ชั่วโมง 

  สูตร อัตรำเร็วเฉลี่ย = 
ระยะทำงทั้งหมด

เวลำทั้งหมด

  แทนค่ำ  อัตรำเร็วเฉลี่ย = ระยะทำงไป + ระยะทำงกลับ
1
3 + 

1
2

    = 20 + 20
5
6

         = 48.19

 เพรำะฉะนั้นเวลำเฉลี่ยประมำณ 48 ไมล์ต่อชั่วโมง

24. ผลกำรสอบของนักเรียนห้องหนึ่ง มีนักเรียนได้คะแนน 75 คะแนน 6 คน ได้ 80 คะแนน 7 คน ได้ 85 

คะแนน 8 คน และได้ 90 คะแนน 9 คน จงหำคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งชั้น

ก. 81 คะแนน ข. 82.5 คะแนน ค. 83.33 คะแนน ง. 84.66 คะแนน 

เฉลย : ข้อ ค.

 วิธีคิด ค่ำเฉลี่ย = 
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

จ�ำนวนคนทั้งหมด

  ค่ำเฉลี่ย = (75 × 6) + (80 × 7) + (85 × 8) + (90 × 9)
30

              = 83.33
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93ตอนที่ 2 พระราชบัญญัติและกฎหมายที่ออกสอบ

มาตรา 12 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม 

แต่มไิด้สงักดัส�านกันายกรฐัมนตรีหรอืทบวง นายกรฐัมนตรจีะมอบหมายให้รองนายกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรปีระจ�า

ส�านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได้

มาตรา 13 ส�านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีมอี�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัราชการทางการเมอืง มเีลขาธกิารนายก

รัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มี

รองเลขาธกิารนายกรฐัมนตรฝ่ีายการเมอืงและรองเลขาธกิารนายกรฐัมนตรฝ่ีายบรหิารเป็นผูช่้วยสัง่และปฏบิตัิ

ราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้

ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นข้าราชการการเมือง และ

ให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

มาตรา 14 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอ�านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และ

ราชการในพระองค์ มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วย

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้

ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการ

พลเรือนสามัญ

มาตรา 15 ในส�านกันายกรฐัมนตร ีอาจมีส่วนราชการท่ีอยูใ่นบงัคับบญัชาขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตรไีด้ตาม

ที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

มาตรา 16 ส�านักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�าส�านัก 

นายกรัฐมนตรี ให้มีปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

(1) รบัผิดชอบควบคมุราชการประจ�าในส�านกันายกรฐัมนตร ีก�าหนดแนวทางและแผนการปฏบิตัริาชการ

ของส�านกันายกรฐัมนตร ีและล�าดบัความส�าคญัของแผนการปฏบิตัริาชการประจ�าปีของส่วนราชการ

ในส�านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีก�าหนด รวมทั้งก�ากับ เร่งรัด ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส�านักนายกรัฐมนตรี

(2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในส�านักนายกรัฐมนตรี รองจากนายกรัฐมนตรี  

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่ง

หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

(3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี และรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

ควรจ�า

ออกสอบ
บ่อย

ควรจ�า

ออกสอบ
บ่อย
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305ตอนที่ 2 พระราชบัญญัติและกฎหมายที่ออกสอบ

ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2564
โดยทีเ่ป็นการสมควรแก้ไขเพิม่เตมิระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพือ่รองรบั

และสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 7 และข้อ 

10 ให้ใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�าหนดเก้าสบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป และข้อ 8 ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามค�าว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ในข้อ 6 แห่งระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

““ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่าน

ระบบสือ่สารด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ โดยรวมถงึการรบัส่งโดยใช้ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์ของส่วนราชการหรอื

ทีส่่วนราชการจดัให้แก่เจ้าหน้าที ่และระบบสือ่สารทางอเิลก็ทรอนกิส์อืน่ใดตามทีห่วัหน้าส่วนราชการก�าหนดด้วย”

ข้อ 4 ให้เพิม่บทนยิามค�าว่า “หนงัสืออเิล็กทรอนกิส์” ระหว่างบทนยิามค�าว่า “ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์” 

และค�าว่า “ส่วนราชการ” ในข้อ 6 แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

““หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า หนังสือราชการที่จัดท�าและได้รับ ส่ง หรือเก็บรักษาด้วยระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ 26 แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. 2526

“ในกรณทีีบั่นทกึจัดท�าในระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ หรือโดยการพมิพ์ข้อความในไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์ 

หรือระบบสื่อสารอื่นใดที่มีการยืนยันตัวตน จะพิมพ์ชื่อผู้บันทึกแทนการลงลายมือชื่อก็ได้ และจะไม่ลงวัน เดือน ปี

ที่บันทึกก็ได้หากระบบมีการบันทึกวัน เดือน ปีไว้อยู่แล้ว”

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 27 แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 

2526 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยงานสารบรรณ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน

“สื่อกลางบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สื่อใดๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ทาง

อเิลก็ทรอนกิส์ รวมตลอดทัง้พ้ืนทีท่ีส่่วนราชการใช้ในการจดัเกบ็ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ด้วย เช่น บรกิารคลาวด์ (cloud 

computing)”
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สรุปยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ คือ เป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบใน

การจดัทาํแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบรูณาการกนั อนัจะก่อให้เกดิเป็นพลงัผลกัดนัร่วมกนัไปสูเ่ป้าหมายดงักล่าว 

ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยยุทธศาสตร์ชาติที่ใช้ในปัจจุบันเป็นยุทธศาสตร์ชาต ิ

ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง
เป้าหมาย คอื ประเทศชาตมิัน่คง ประชาชนมคีวามสขุ โดยเน้นการบรหิารจดัการสภาวะแวดล้อมของประเทศ

ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีเอกราช มีอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ซึ่งการพัฒนาประกอบด้วย

ประเด็นสําคัญ 5 ประเด็น ดังนี้

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย คอื มุง่เน้นการยกระดบัศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมติิบนพืน้ฐานแนวคดิ 3 ประการ ได้แก่ 

ต่อยอดอดตี ปรบัปัจจบุนั และสร้างคณุค่าใหม่ในอนาคต ซึง่การพฒันาประกอบด้วยประเดน็สาํคญั 5 ประเดน็ ดงันี้

1. การเกษตรสร้างมูลค่า 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

ควรจ�า
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 ● ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

 ● ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 2560 เป็นรฐัธรรมนญูฉบบัที ่20 ของไทย ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย

รัฐธรรมนูญฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 16 หมวด และบทเฉพาะกาล ได้แก่

หมวด 1 บททั่วไป

หมวด 2 พระมหากษัตริย์

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ

หมวด 7 รัฐสภา

หมวด 8 คณะรัฐมนตรี

หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์

หมวด 10 ศาล

หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ

หมวด 12 องค์กรอิสระ

หมวด 13 องค์กรอัยการ

หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ

ในเนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวสรุปเนื้อหาที่คาดว่าจะออกสอบ ได้แก่ หมวดที่ 1-8, และ 14

หมวด 1 บททั่วไป
 ● ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวที่จะแบ่งแยกไม่ได้ (มาตรา 1) 

 ● การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (มาตรา 2)

 ● สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองเสมอกัน (มาตรา 4)

 ● อ�านาจอธปิไตยเป็นของปวงชนชาวไทย และพระมหากษตัรย์ิผูท้รงเป็นประมขุจะใช้อ�านาจนัน้ทางรฐัสภา 

(นิติบัญญัติ) คณะรัฐมนตรี (บริหาร) และศาล (ตุลาการ) (มาตรา 3)

 ● รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายข้อบังคับใดๆ จะมีเนื้อหาขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ 

(มาตรา 5)

หมวด 2 พระมหากษัตริย์
 ● พระมหากษตัรย์ิทรงด�ารงอยูใ่นฐานะท่ีเคารพสกัการะ ผู้ใดจะละเมดิ กล่าวหา หรอืฟ้องร้องพระมหากษตัรย์ิ 

ไม่ได้ (มาตรา 6)

 ● พระมหากษัตริย์ทรงเป็น  พุทธมามกะ และอัครศาสนูปถัมภก (มาตรา 7)

     จอมทัพไทย (มาตรา 8)
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แนวข้อสอบพระราชบญัญตัเิทศบาล 
พ.ศ. 2496 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิถงึฉบบัท่ี 14 

พ.ศ. 2562
1. เม่ือพ้นก�ำหนดเท่ำใดนับแต่วนัทีไ่ด้มปีระกำศกระทรวงมหำดไทยยกฐำนะท้องถิน่ใดเป็นเทศบำลเมอืง

หรอืเทศบำลนครแล้ว ห้ำมมใิห้ใช้กฎหมำยว่ำด้วยลกัษณะปกครองท้องทีใ่นส่วนทีบ่ญัญตัถิงึกำรแต่งตัง้

ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ�ำต�ำบล และสำรวัตรก�ำนันในท้องถิ่นนั้น 

ก. 1 ปี ข. 3 ปี

ค. 5 ปี ง. 7 ปี

เฉลย : ข้อ ก.

เหตุผล : มาตรา 4 (วรรคแรก) เมือ่พ้นก�ำหนดหนึง่ปี นบัแต่วนัทีไ่ด้มปีระกำศกระทรวงมหำดไทยยกฐำนะ 

ท้องถ่ินใดเป็นเทศบำลเมืองหรือเทศบำลนครแล้ว ห้ำมมิให้ใช้กฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครอง 

ท้องทีใ่นส่วนทีบ่ญัญตัถิงึกำรแต่งตัง้ก�ำนนั ผูใ้หญ่บ้ำน ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ�ำต�ำบล และสำรวตัร

ก�ำนนัในท้องถิน่นัน้ และให้บรรดำบคุคลทีเ่ป็นก�ำนนั ผูใ้หญ่บ้ำน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้ำน แพทย์ประจ�ำต�ำบล 

และสำรวัตรก�ำนันพ้นจำกต�ำแหน่งและหน้ำที่เฉพำะในเขตท้องถิ่นนั้น

2. เขตเทศบำลต�ำบลใด ถ้ำหมดควำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องมตี�ำแหน่งก�ำนนั ผูใ้หญ่บ้ำน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้ำน แพทย์

ประจ�ำต�ำบล หรอืสำรวตัรก�ำนนั ให้บคุคลในข้อใดประกำศยกเลิกต�ำแหน่งดังกล่ำวในรำชกจิจำนเุบกษำ

ก. นำยกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรี

ค. อธิบดีกรมกำรปกครอง

ง. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในแต่ละจังหวัด

เฉลย : ข้อ ข.

เหตุผล : มาตรา 4 (วรรค 2) ในเขตเทศบำลต�ำบลใด ถ้ำหมดควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีต�ำแหน่งก�ำนัน 

ผูใ้หญ่บ้ำน ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ�ำต�ำบล หรอืสำรวัตรก�ำนนั ให้รฐัมนตรปีระกำศยกเลกิต�ำแหน่ง

ดังกล่ำวในรำชกิจจำนุเบกษำ

3. เมื่อมีกำรจัดตั้งเทศบำลตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยว่ำด้วยสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต�ำบล ให้เลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรตีำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำ

ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นภำยในกี่วันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบำล

ก. 30 วัน ข. 45 วัน

ค. 90 วัน ง. 120 วัน
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แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ

ก.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	

ค.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ง.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เฉลย	:	 ข้อ	ข.

เหตุผล	:	มาตรา 6	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้มี

อ�านาจออกกฎกระทรวง	ประกาศ	และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก.	 ในจังหวัดหน่ึงให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ	

	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข.	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น

ค.	 เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	ได้แก่	เขตจังหวัด

ง.	 ทุกข้อที่กล่าวมา

เฉลย	:	 ข้อ	ง.

เหตุผล	:	มาตรา 7	ในจงัหวดัหนึง่ให้มอีงค์การบรหิารส่วนจงัหวดัประกอบด้วยสภาองค์การบรหิารส่วน

จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	และมีอ�านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น

มาตรา 8	 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นเขตของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ได้แก่	เขตจังหวัด
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แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
1. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ พ.ศ. 2546 ค�าว่า  

“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมและ

หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในก�ากับของราชการฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงข้อใด 

ก. เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

ข. สถานพินิจ/สถานสงเคราะห์

ค. ศูนย์บริการร่วมของภาครัฐ

ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เฉลย : ข้อ ง.

เหตุผล : มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรมและหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในก�ากับของราชการฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

“รฐัวสิาหกจิ” หมายความว่า รฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีา 

“ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ

2. เป้าหมายเพื่อบรรลุการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีจ�านวนกี่ข้อ 

ก. 5 ข้อ ข. 6 ข้อ ค. 7 ข้อ ง. 8 ข้อ

เฉลย : ข้อ ค.

เหตผุล : มาตรา 6 การบรหิารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีได้แก่ การบรหิารราชการเพือ่บรรลเุป้าหมาย ดงัต่อไปนี้

(1) เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน 

(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

(4) ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ�าเป็น 

(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 

(6) ประชาชนได้รับการอ�านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม�่าเสมอ 

TIPS
จ�าค�าว่า “เป้าหมาย”    ( เ ป้   า ห ม า ย ) = 7 ประการ
                             1  2  3  4   5  6  7
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507ตอนที่ 3 วิชาภาษาไทย

แนวข้อสอบภาษาไทย ชดุ การเรยีงล�าดบัประโยค
1. จงเรียงล�ำดับประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. และโปแตสเซียม ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้รับประทำนหลับง่ำยขึ้น

2. ข้ำวโอ๊ตอุ่นๆ นั้นไม่เพียงแต่รับประทำนตอนเช้ำ 

3. เพื่อช่วยเพิ่มพลังงำนให้กับร่ำงกำย 

4. แต่ด้วยคุณสมบัติของข้ำวโอ๊ตที่ประกอบไปด้วยแคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส

ก. 4-1-3-2 ข. 2-1-4-3

ค. 2-3-4-1 ง. 4-1-3-2

เฉลย : ข้อ ค.

เหตุผล : สังเกตดังนี้

1. และโปแตสเซียม ซ่ึงมีส่วนช่วยให้ผู้รับประทำนหลับง่ำยขึ้น (ค�ำที่ขีดเส้นใต้ไม่สำมำรถ 

ขึ้นต้นประโยคได้ในข้อควำมบทนี้)

2. ข้าวโอ๊ตอุ่นๆ นั้นไม่เพียงแต่รับประทำนตอนเช้ำ (ค�ำที่ขีดเส้นใต้ มีลักษณะเป็นค�ำนำม

สำมำรถขึ้นต้นประโยคได้ในข้อควำมบทนี้)

3. เพือ่ช่วยเพิม่พลงังำนให้กับร่ำงกำย (ค�ำทีข่ดีเส้นใต้ ไม่สำมำรถข้ึนต้นประโยคได้ในข้อควำม

บทนี้)

4. แต่ด้วยคุณสมบัติของข้ำวโอ๊ตที่ประกอบไปด้วยแคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส (ค�ำที่

ขีดเส้นใต้ไม่สำมำรถขึ้นต้นประโยคได้ในข้อควำมบทนี้)

2. จงเรียงล�ำดับประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. ก็ยังไม่ส�ำคัญเท่ำวันนี้

2. เป็นวันที่ส�ำคัญกว่ำวันไหน 

3. ไม่มีวันใดส�ำคัญเท่ำวันนี้ 

4. วันอื่นอื่นหมื่นแสนแม้นวันใด

ก. 4-3-1-2 ข. 3-1-4-2

ค. 3-2-4-1 ง. 4-1-3-2             

เฉลย : ข้อ ค.

เหตุผล : พิจำรณำตัวเลือกจะสัมผัสได้ถึงควำมเป็นบทประพันธ์ ที่จะเน้นสัมผัสคล้องจองกัน (แบบ

บทกลอน) จัดเรียงได้ดังนี้ 

3. ไม่มีวันใดส�ำคัญเท่ำวันนี้

2. เป็นวันที่ส�ำคัญกว่ำวันไหน 

4. วันอื่นอื่นหมื่นแสนแม้นวันใด

1. ก็ยังไม่ส�ำคัญเท่ำวันนี้ 
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ก.	 4-2-3-5-1	 ข.	 1-2-3-4-5

ค.	 5-3-2-4-1	 ง.	 5-2-1-3-4

เฉลย	:		 ข้อ	ง.			

เหตุผล	:	 เป็นการจัดเรียงตามล�าดับค�ากล่าวรายงานที่ควรมีหัวข้อดังนี้

1.	 ขอบคุณประธานที่กรุณามาเป็นประธาน	(ตัวเลือกที่	5	และ	2)	

2.	 กล่าวรายละเอียดการจัดงาน	(ตัวเลือกที่	1	และ	3)

3.	 กล่าวเชิญประธานเปิดงาน	(ตัวเลือกที่	4)

30. จงเรียงล�าดับข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1.	 ก็ไม่มีค่า	

2.	 ไม่สนใจที่จะฟังและรู้สึก!!

3.	 ค�าพูด

4.	 ต่อให้ซึ้งขนาดไหน

5.	 ถ้าคนฟัง

ก.	 3-4-1-5-2	 ข.	 3-5-2-1-4

ค.	 5-3-2-4-1	 ง.	 5-2-1-3-4

เฉลย	:		 ข้อ	ก.			

เหตุผล	:	 จัดเรยีงโดยพจิารณาจากหลักการเรยีงล�าดบัประโยค	ตามเหตผุลทีร่องรบักนัของแต่ละประโยค	

รวมทั้งสังเกตเคร่ืองหมาย	 เช่น	 ข้อ	 2	 ไม่สนใจที่จะฟังและรู้สึก!!	 (เครื่องหมายท่ีขีดเส้นใต้		

แสดงถงึการจบของประโยคควรอยูเ่ป็นล�าดับสุดท้าย)	เม่ือจดัเรยีงใหม่จะได้	3.	ค�าพดู	4.	ต่อให้	

ซึ้งขนาดไหน	1.	ก็ไม่มีค่า	5.	ถ้าคนฟัง	2.	ไม่สนใจที่จะฟังและรู้สึก!!

แนวข้อสอบภาษาไทย ชดุ บทความสัน้/บทความยาว
1. ข้อใดคือสาระส�าคัญของบทความนี้	

	 เยาวชนสมยันีต้้องการสิง่ท่ีด	ีโดยเฉพาะเรือ่งของศลีธรรม	การพดูค�าหยาบกเ็ป็นศลีธรรมข้อหน่ึง	เพราะ

ฉะนัน้พ่อแม่จะสอนเรือ่งนีใ้ห้เยาวชนได้อย่างไร	เพราะเป็นคนทีส่ามารถสอนเรือ่งนีใ้ห้กบัเยาวชนได้ง่ายทีส่ดุ	ฉะน้ัน

เยาวชนจะพูดค�าหยาบมากน้อย	หรือไม่พูดเลยเมื่อเขาโตขึ้น	การพูดจาไพเราะ	พูดแต่ความจริงและพูดในเวลาที่

เหมาะสมจะท�าให้เป็นที่รักของคนอื่นๆ

ก.	 การพูดค�าหยาบก็เป็นศีลธรรมอีกข้อหนึ่ง

ข.	 เยาวชนสมัยนี้ต้องการสิ่งที่ดี

ค.	 พ่อแม่จะสอนเรื่องนี้ให้เยาวชนได้อย่างไร

ง.	 การพูดจาไพเราะ	พูดแต่ความจริงและพูดในเวลาที่เหมาะสมจะท�าให้เป็นที่รักของคนอื่นๆ
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47. บทประพันธ์บทนี้น่าจะอนุมานเข้ากับส�านวนหรือสุภาษิตในข้อใด

ก.	 รอจนเหงือกแห้ง		 ข.	 แม่สายบัวแต่งตัวเก้อ

ค.	 เหมือนข้าวคอยเคียว	 ง.	 พบไม้งามยามขวานบิ่น

เฉลย	:	 ข้อ	ง.	

เหตุผล	:	 เพราะความหมายจากบทประพนัธ์	แสดงถงึความรูส้กึของบคุคลในบทประพนัธ์ทีพ่บคนทีเ่ขา

หมายปองในช่วงเวลาบั้นปลายแห่งชีวิตแล้ว

ค�ำสั่ง	จงอ่านนิทานชาดกต่อไปนี้แล้วตอบค�าถามข้อ	48-50

ในสมัยหนึง่พระพทุธเจ้าประทับอยูว่ดัเชตวนั	เมืองสาวัตถ	ีทรงปรารภมตกภตั	ได้ตรสัอดตีนทิานมาสาธกว่า...

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว	ในเมืองพาราณสี	สมัยพระเจ้าพรหมทัต	มีพราหมณ์ทิศาปาโมกข์ผู้หนึ่ง	คิดจะท�ามตกภัต	

(อทุศิคนตาย)	จงึให้ลกูศิษย์จับแพะตวัหนึง่ไปอาบน�า้และประดบัดอกไม้	แพะพอถกูลกูศิษย์จงูไปทีท่่าน�า้	กท็ราบถงึ

วาระสดุท้ายชวีติของตนมาถงึแล้วอนัเนือ่งจากกรรมเก่า	จงึเกดิความโสมนสั	ได้หวัเราะออกมาเสยีงดัง	และคดิเวทนา

สงสารพราหมณ์ทีจ่ะได้รบัความทกุข์โศก	จึงร้องไห้ออกมา	แพะแสดงอาการเดีย๋วหวัเราะ	เดีย๋วร้องไห้ออกมา	ท�าให้

พวกลกูศษิย์แปลกใจ	เมือ่น�าแพะกลบัมาถงึส�านกัแล้ว	จงึบอกเรือ่งนีแ้ก่พราหมณ์	พราหมณ์จงึถามแพะถงึอาการนัน้

แพะจึงบอกพราหมณ์ว่า	“อดีตชาติเคยเป็นพราหมณ์เหมือนกัน	เพราะได้ฆ่าแพะตัวหนึ่งท�ามตกภัต	จึงเป็น

เหตุให้ถูกฆ่าตัดศีรษะถึง	499	ชาติ	นี่เป็นชาติที่	500	พอดี	จึงหัวเราะดีใจที่จะสิ้นกรรมในวันนี้	และร้องไห้เพราะ

สงสารท่านที่จะเป็นเช่นกับเรา”

พราหมณ์ได้ฟังแล้วเกดิความสลดใจ	จึงยกเลกิไม่ฆ่าแพะ	และส่ังให้ลกูศษิย์อารกัขาแพะเป็นอย่างด	ีเพือ่ไม่ให้	

แพะเกดิอนัตราย	แพะจึงบอกพราหมณ์ว่า	“การอารกัขาของท่านมปีระมาณน้อย	ส่วนบาปกรรมของเรามกี�าลงัมาก		

อะไรก็ห้ามไม่ได้”

แพะพอเขาปล่อย	ก็ชะเง้อคอจะกินใบไม้ใกล้แผ่นหินแห่งหนึ่ง	ทันใดนั้นเองฟ้าได้ผ่าลงที่แผ่นหิน	สะเก็ดหิน

ชิ้นหนึ่งได้ปลิวไปตัดคอแพะที่ก�าลังชะเง้อคออยู่พอดี	แพะล้มลงสิ้นใจตายทันที	

รุกขเทวดาทีอ่ยูใ่นทีน่ัน้	ได้กล่าวสอนว่า	“มนษุย์ผูก้ลวัตกนรก	พงึพากนังดจากปาณาตบิาต	ตัง้อยูใ่นเบญจศีลเถดิ”		

และกล่าวเป็นคาถาว่า

“ถ้าสัตว์ทั้งหลาย	พึงรู้อย่างนี้ว่า	ชาติภพนี้เป็นทุกข์	สัตว์ไม่ควรฆ่าสัตว์	เพราะว่าผู้ฆ่าสัตว์	ย่อมเศร้าโศก”

(เรื่องที่	 8	 ในสีลวรรค	หน้า	 268-271	พระสูตรและอรรถกถาแปล	 ขุททกนิกาย	 เอกนิบาตชาดก	 เล่มที่	 3	

ภาคที่	1	ที่มา	:	หนังสือนิทานชาดก	เล่มที่	1	โดย	พระมหาสุนทร	สุนฺทรธฺมโม	(เสนาซุย)	สืบค้นจาก	http://www.

dhammathai.org/chadoknt/chadoknt106.php	เมื่อ	20	กันยายน	2557)

48. นิทานชาดกเรื่องนี้เหมาะส�าหรับสอนตามหัวข้อธรรมะในข้อใด

ก.	 สังคหวัตถุ	4		 ข.	 ฆราวาสธรรม	4

ค.	 เบญจศีล	 ง.	 อิทธิบาท	4

เฉลย	:	 ข้อ	ค.

เหตุผล	:	 เพราะมีข้อก�าหนดให้ละเว้นการฆ่า	ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อเรื่องตามนิทานชาดกข้างต้น
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การใช้ much, many; how much, how many, 
more

 ● How many ใช้กับ Noun นับได้ เป็น Plural Noun (พหูพจน์)

	 โครงสร้าง	How	many	+	Plural	Noun	+	…..?

 ● How	much ใช้ถามปริมาณของค�านามที่นับไม่ได้

	 โครงสร้าง	How	much	+	ค�านามที่นับไม่ได้	+	…..?

 เช่น   How much sugar do you want?

   How much coffee is there in the bottle?

 ถามราคาด้วย  How much  เช่น

   How much is it?

   How much are these shoes?

   How much does this shirt cost?

การใช้ Verb to be
Be (เป็น, อยู่, คือ) สามารถเปลี่ยนรูปได้ 7 รูป ดังตาราง

Present Tense Past Tense been ในรูปของ Present และ Past Perfect

Noun	เอกพจน์   

I                +     am

He, She, It   +     is       

was
Present Perfect = has, have + been

    Past Perfect = had + been
Noun	พหูพจน์	

We, They, You    +   are
were

Verb คือ ค�ากริยาบอกการกระท�า เป็นค�าที่แสดงอาการของนาม (Noun) หรือสรรพนาม (Pronoun) ซึ่งเป็น 

Subject หรือประธานของประโยค แบ่งได้เป็น

1.	 Transitive	 Verbs คือ กริยาที่ยังไม่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง ส่ือสารแล้วไม่เข้าใจ เช่น She  

eat …… หล่อนกิน (กินอะไรยังไม่เข้าใจ) ต้องมีกรรมมารับว่าอะไรที่ถูกกินเข้าไป

2.	 Intransitive	Verbs คือ กริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเอง เช่น Christ is sleeping. (คริสก�าลัง

หลับอยู่), Mrs. Jones is cooking (นางโจนส์ก�าลังท�ากับข้าว) ไม่จ�าเป็นต้องมีกรรมมารับก็เข้าใจว่าท�า

อะไรอยู่ เป็นต้น

3.	 Auxiliary	Verbs คือ กรยิาช่วย เป็นกรยิาท่ีช่วยให้กรยิาหลกัมคีวามหมายสมบรูณ์ขึน้ตามเหตกุารณ์ต่างๆ
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 ● Ben will have been studying Thai for 3 years by the time he married with Preeya. (เบนจะ

เรียนภาษาไทยครบ 3 ปีแล้ว หลังจากที่เขาแต่งงานกับปรียา)

 ● By the next month I shall have been working here for one year. (เมื่อถึงเดือนหน้า ฉันจะได้

ท�างานที่นี่เป็นเวลาครบ 1 ปี)

เมื่อเทียบกับ Future Perfect Tense

 ● By the next month I shall have worked here for one year. (เมื่อถึงเดือนหน้า ฉันจะได้ท�างาน

ที่นี่เป็นเวลาครบ 1 ปี)

จะเห็นว่าความหมายไม่ต่างกนั เพยีงแต่ประโยคแรกทีใ่ช้ Future Perfect Continuous Tense เน้นความต่อเนือ่ง 

ของการกระท�ามากกว่าอีกประโยค

สรุปการใช้ Tense ทั้ง 12 Tenses
1. Present Tense ใช้บอกเรื่องในปัจจุบัน แยกย่อยเป็น 4 ประเภท

 ■ Present Simple ใช้บอกความจริงทั่วไป สิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ�าวัน เช่น I go to work everyday. 

(ฉันไปท�างานทุกวัน) เป็นต้น

 ■ Present Continuous ใช้บอกเหตุการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ เช่น I am going to work. (ฉัน

ก�าลังไปท�างาน) เป็นต้น

 ■ Present Perfect ใช้บอกเหตกุารณ์ทีไ่ด้ท�าเสรจ็แล้วขณะทีพ่ดู หรอืกระท�าต่อเนือ่งจนมาถงึปัจจบุนั 

เช่น I have gone to work. (ผมไปท�างานแล้ว) เป็นต้น

 ■ Present Perfect Continuous ใช้บอกเหตกุารณ์ทีท่�าต่อเนือ่งในอดตีมาจนถงึปัจจบัุน และในขณะนี้ 

ก็ยังกระท�าอยู่ เช่น I have been working for 3 years. (ผมท�างานมา 3 ปีแล้ว (ขณะนี้ก็ท�าอยู่)) 

เป็นต้น

2. Past Tense ใช้พูดบอกเรื่องราวที่ได้กระท�าไปแล้ว แยกย่อยเป็น 4 ประเภท

 ■ Past Simple ใช้บอกว่าได้ท�าอะไรไปแล้วในอดีต เช่น I went to work yesterday. (ผมไปท�างาน

เมื่อวานนี้) เป็นต้น

 ■ Past Continuous ใช้บอกเหตุการณ์ที่ได้ก�าลังกระท�าอยู่ในอดีต เช่น I was working yesterday. 

(เมื่อวานฉันก�าลังท�างานอยู่) เป็นต้น

หมายเหตุ 

Tense ที่ใช้บ่อย ได้แก่

Present Continuous

Present Simple

Present Perfect

Past Simple

Future Simple
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26. Which can be an appropriate conclusion for the passage above?

a.  Ginger and egg are perfect food for pregnant women.

b.  You shouldn’t take rice and egg to the prison.

c.  You should always believe what you have been told because it was proven to be true.

d.  There is no right or wrong about believing in something. You just have to be careful.

Part 4 : Read the conversation and fill in the blank. (Q 27-Q 28)

Jess: Where are your books?

Carry: ___27___

Jess: ___28___

Carry: Is there a test tomorrow?

Jess: Yes.

Carry: Can I borrow yours?

Jess: Fine.

27. a.  It’s in my bag. b.  What books?

c.  I’m going to shopping. d.  I left it.

28. a.  How are you going to study for that test tomorrow?

b.  It’s ok.

c.  I’m not going to school for the test.

d.  I was reading for the test all night.

Part 5 : Read the conversation and fill in the blank. (Q 29-Q 30)

Rose: The flight is tomorrow morning. __29__

Dear: I haven’t finished packing yet. You can go to bed if you are sleepy.

Rose: Ok. Turn off the light for me then.

Dear: __30__

Rose: Thank you.

29. a.  Good night.

b.  Are you going with me?

c.  I think we should go to sleep early tonight.

d.  I’m going to pack right now.

30. a.  Sure. b.  No way.

c.  Help yourself. d.  I’m not your slave.
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29. Why TOT is the main telecom operators for underground cable conduits?

a. TOT is the owner of underground conduit infrastructure.

b. The rental fee rate can be reduced by TOT.

c. TOT invests in the cable conduits covering 2,500 kilometers.

d. The NBTC needs TOT to put all overhead cables to underground.

30. The pronoun “They” in the 9th line refers to ____________.

a. The National Broadcasting and Telecommunications Commission

b. The telecom regulator

c. The telecom operators

d. The secretary-general of NBTC

เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
Part 1 : Situation - Choose the best answer. (Q 1-Q 10)

Greeting an old friend. (พบเพื่อนเก่า)

A:	 Hi	Robert,	long	time	no	see.	How	have	you	been?	(ไงโรเบิร์ต	ไม่เจอกันนาน	เป็นอย่างไรบ้าง)

B: __1__

A:	 Do	you	have	time?	I	need	to	keep	talking	with	you.	(พอมีเวลาไหม	ฉันอยากคุยกับนายต่อ)

B:	 Sure!	__2__	(ได้สิ)

1. Use	the	conversation	above.	(กรุณาใช้บทสนทนาด้านบน)

a.	 I	have	been	to	the	city.	(ฉันเพิ่งเข้าไปในเมืองมา)

b.	 Have	a	good	time.	(ขอให้มีเวลาที่ดี)

c.	 It’s	been	a	long	time.	(มันเป็นเวลานานมากแล้ว)

d.	 I’ve	been	pretty	good.	(ฉันค่อนข้างสบายดี)

 ค�าตอบ	:	ข้อ	d.

ค�าอธิบาย	:	ข้อนี้ถามถึงความเป็นอยู่	จึงควรตอบเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมา	จึงตอบข้อ	d.

2. Use	the	conversation	above.	(กรุณาใช้บทสนทนาด้านบน)

a.	 I	don’t	have	much	time	to	go	there.	(ฉันไม่มีเวลามากนักที่จะไปที่นั่น)

b.	 Let’s	go	and	have	some	coffee.	(ไปหากาแฟดื่มกันเถอะ)

c.	 I	will	go	to	see	my	family.	(ฉันจะไปหาครอบครัว)

d.	 It’s	about	9	o’clock.	(เวลา	9	โมง)
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