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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา 

การเรียงประโยค 

ค าส่ัง จงพิจารณาขอ้ความในตวัเลือก 1 ถึง 4 และจดัเรียงล าดบัใหถู้กตอ้งแลว้จึงตอบค าถามแต่ละขอ้   

1. ขอ้ความใดเป็นล าดบัท่ี 1 

  1) เม่ือสารพิษเขา้สู่ร่างกายจะมีผลกระทบทนัที 

2) สารก าจดัศตัรูพืชทุกชนิดเป็นสารพิษอนัตราย แต่แตกต่างกนัท่ีอนัตรายมากหรือนอ้ยกวา่กนั 

3) สารก าจดัศตัรูพืชเขา้สู่ร่างกายไดห้ลายทางดงัน้ี ทางปาก ทางผิวหนงั และโดยการหายใจเขา้ไป  

  4) อาการและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะขึ้นอยูก่บัชนิดและปริมาณของสารเคมี และอาการท่ีแสดงออก 

จะแตกต่างกนั 
 

2. ขอ้ความใดเป็นล าดบัท่ี  2 

  1) สามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยตดัสินใจ 

  2) วิธีการคดัเลือกเพื่อหาค าตอบโดยการจดัล าดบัความส าคญั 

  3) คดัเลือกหาค าตอบท่ีเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด  

  4) และตอ้งมีการวางกรอบความตอ้งการส าหรับเป็นแนวทางการตดัสินใจไวล้่วงหนา้  
 

3. ขอ้ความใดเป็นล าดบัท่ี 4   

  1) เน่ืองจากสังคมวิทยาเป็นวิชาท่ีก าลงัมีผูส้นใจศึกษากนัมาก  

  2) คณะกรรมการไดเ้ลือกจดัท าศพัทส์าขาสังคมวิทยาเป็นล าดบัแรก   

  3) และเผยแพร่ใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ขา้ใจความหมายของศพัทแ์ละน าไปใชไ้ดถู้กตอ้งดว้ย  

  4) คณะกรรมการจึงเห็นวา่สมควรจะท าค าอธิบายศพัทค์วบคู่ไปกบัการบญัญติัศพัท์ 

  

4. ขอ้ความใดเป็นล าดบัท่ี 3  

  1) ควรกินอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตจ าพวกแป้ง  

  2) การเขา้นอนขณะทอ้งหิว หรืออ่ิมเกินไปจะรบกวนการนอน 

  3) ถา้เป็นไปไดค้วรหลีกเหล่ียงโปรตีนจากเน้ือสัตว ์เพราะจะไปกระตุน้การท างานของฮอร์โมน 

  4) อาหารเยน็ควรเป็นขา้ว ผกั ท่ีมีรากเป็นล าตน้ใตดิ้น ถัว่ต่าง ๆ อาหารเหล่าน้ีช่วยในการนอนหลบั 
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5. ขอ้ความใดเป็นล าดบัท่ี 2 

  1) ในฐานะผูส้ร้างหรือผูก่้อใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ 

  2) วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมีคุณค่าต่อมวลมนุษย ์ 

  3) รวมทั้งการพฒันาส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ใหมี้ความทนัสมยัยิง่ขึ้น 

  4) วิทยาศาสตร์จึงมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจในทุกยคุทุกสมยั 

 

ความเข้าใจภาษา  
 

6. การพฒันาวิสัยทศัน์ขององคก์รมีหลายรูปแบบดว้ยกนั เช่น บางองคก์รอาจพฒันาวิสัยทศัน์ขึ้นมาจากบุคคล

ภายในองคก์ร หรือจากบุคคลภายนอก  หรือบริษทัท่ีปรึกษาเป็นผูป้ระสานการด าเนินงานเพื่อพฒันาวิสัยทศัน์ของ

องคก์ร  แต่ผูบ้ริหารระดบัอาวุโสขององคก์รจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการพฒันาวิสัยทศัน์ขององคก์ร และท่ี

ปรึกษาจะมีบทบาทเป็นผูป้ระสานการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ 

ข้อความนีเ้น้นความส าคัญเร่ืองใด 

  1) รูปแบบการพฒันาวิสัยทศัน์ขององคก์ร 

  2) การด าเนินงานเพื่อพฒันาวิสัยทศัน์ขององคก์ร 

  3) ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการพฒันาวิสัยทศัน์ขององคก์ร 

  4) หนา้ท่ีของคนในองคก์รในการพฒันาวิสัยทศัน์ขององคก์ร 
 

7. เน่ืองจากภาษาทุกภาษาเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้ม  ประกอบกบัผูพู้ดภาษาต่างกนัมีโอกาส

ไดห้ยบิยมืภาษาของกนัและกนัดว้ย...  

ข้อความต่อจากข้อความนีค้วรจะเป็นข้อความใด  

  1) จนกระทัง่กลายเป็นภาษาเดียวกนั 

  2) เพราะภาษามีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

  3) โดยไม่สามารถแยกจากกนัไดช้ดัเจน 

  4) จึงท าใหภ้าษาโดยทัว่ไปมีลกัษณะผสม 
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8. รัฐบาลจะออกมาตรการบงัคบัจ ากดัการทิ้งขยะและส่งเสริมการน าของท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่  รวมทั้งออก

กฎหมายอ านวยความสะดวกแก่องคก์รท่ีช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

สาระส าคัญของข้อความนีไ้ม่ได้กล่าวถึงเร่ืองใด  

  1) การลดจ านวนขยะ     2) การน าขยะมาใชป้ระโยชน์ 

  3) การใชป้ระโยชน์จากของท่ีมีอยู ่   4) การจูงใจให้รักษาสภาพแวดลอ้ม 

9. หลกัฐานการใชจ้ารึกภาษามอญนั้นจ ากดับริเวณอยูเ่ฉพาะตวั ไม่อาจวิเคราะห์ไดว้า่กลุ่มชนซ่ึงใชภ้าษมอญใน

อาณาจกัรหริภุญชยัจะเป็นกลุ่มชนท่ีสืบต่อการใชภ้าษามอญมาจากกลุ่มชนทางแถบภาคกลางของประเทศไทยดว้ย

หรือไม่  เพราะยงัไม่เคยพบจารึกบ่งบอกไวอ้ยา่งชดัเจน 

ข้อใดตีความได้ถูกต้อง 

  1) อาณาจกัรหริภุญชยั คือ บริเวณภาคกลางของประเทศไทย 

  2) ยงัไม่เคยพบจารึกภาษามอญในแถบภาคกลางของประเทศไทย  

  3) บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเคยมีกลุ่มชนท่ีใชภ้าษามอญอาศยัอยู ่ 

  4) กลุ่มชนท่ีใชภ้าษามอญยา้ยจากบริเวณภาคกลางของประเทศไทยไปยงัอาณาจกัรหริภุญชยั 
 

10. ความเท่ียงธรรม คือ ความไม่ล าเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ความเป็นธรรม ความชอบธรรม 

คือ ความถูกตอ้งไม่ผิดระเบียบ แบบแผน ศีลธรรม หรือ กฎหมาย 

ข้อความใดใช้ค า “เท่ียงธรรม” หรือ “ชอบธรรม” ได้ถูกต้องตามความหมาย 

  1) ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งปฏิบติังานอยา่งเท่ียงธรรม 

  2) ขา้ราชการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความชอบธรรม 

  3) ผูป้กครองควรปฏิบติัต่อผูท่ี้อยูใ่นปกครองอยา่งชอบธรรม 

  4) เจา้หนา้ท่ีสามารถวิเคราะห์ลกัษณะงานดว้ยความเท่ียงธรรม  
 

  



ตวัอยา่งขอ้สอบจากเว็บไซต ์ก.พ. 

ระดบั ปริญญาตรี / ปริญญาโท 

ขอ้มูลเม่ือ 2 มิถุนายน 2563 

 

11. ค  าบางค านอกจากจะมีความหมายโดยตรงแลว้ ยงัมีความหมายอ่ืนเพิ่มขึ้นดว้ย ซ่ึงเขา้ใจกนัเฉพาะกลุ่มบุคคลท่ีมี

พื้นฐานและประสบการณ์ร่วมกนั เม่ือใชค้  าในความหมายโดยนยั ค านั้น ๆ จะหมายถึงส่ิงอ่ืนท่ีมิใช่ความหมาย

ประจ าค า 

ข้อใดสอดคล้องกบัข้อความ 

  1) ค าท่ีมีความหมายประจ าค า  อาจมีความหมายโดยนยัดว้ย 

  2) ความหมายท่ีเพิ่มขึ้นของค า ๆ หน่ึง ถือไดว้า่เป็นความหมายโดยนยัของค า ๆ นั้น 

  3) ค าหน่ึงค า จะมีทั้งความหมายท่ีเป็นความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัเสมอ 

  4) ความหมายของค าซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจกนัของกลุ่มบุคคล ถือวา่เป็นความหมายโดยนยัของค า ๆ นั้น 
 

12. เน่ืองจากไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการจดัระเบียบการปกครองเมืองพทัยาใหม่ จึงก าหนดในบทเฉพาะ

กาลใหส้มาชิกสภาเมืองพทัยาท่ีมีอยูเ่ดิมพน้จากต าแหน่ง และใหเ้ลือกตั้งนายกเมืองพทัยาภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ี

พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ข้อสรุปใดถูกต้อง 

  1) ขอ้ก าหนดในบทเฉพาะกาลจะใชไ้ดใ้นระยะเวลาสั้นๆ 

  2) สมาชิกสภาเมืองพทัยาชุดน้ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

  3) เมืองพทัยาก าลงัปรับโครงสร้างการจดัระเบียบการปกครอง 

  4) บทเฉพาะกาลเป็นกฎหมายท่ีท าใหเ้กิดการจดัระเบียบทางการปกครอง 
 

13. การท่ีเราสามารถแกปั้ญหาไดค้ร้ังหน่ึง ประโยชน์ท่ีไดไ้ม่ใช่มีแต่เฉพาะผลลพัธ์ของการแกปั้ญหาเท่านั้น หากแต่

จะมีผลสะทอ้นกลบัสู่ตวัผูแ้กปั้ญหาเองดว้ย คือ ไดเ้พิ่มประสบการณ์และสร้างความมัน่ใจในตนเอง มากขึ้น 

ข้อความนีก้ล่าวในลกัษณะใด 

1) แสดงใหเ้ห็นถึงคุณประโยชน์ของปัญหา   2) วิเคราะห์ผลกระทบต่อผูแ้กปั้ญหา  

  3) ช้ีใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของเหตุและผล   4) เสนอแนวทางเพื่อปรับเปล่ียนแนวคิด 
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14. การลาป่วยหรือลากิจส่วนตวัซ่ึงมีระยะเวลาติดต่อกนั จะเป็นในปีเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม ใหน้บัเป็นการลาคร้ัง

หน่ึง ถา้จ านวนวนัลาคร้ังหน่ึงรวมกนัเกินอ านาจของผูมี้อ  านาจระดบัใด ให้น าใบลาเสนอขึ้นไปตามล าดบัจนถึงผูมี้

อ านาจอนุญาต 

ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง 

  1) การก าหนดคร้ังของวนัลาไม่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนวนัลา 

2) การลาคร้ังหน่ึงหมายถึงการลาท่ีมีระยะเวลาต่อเน่ืองกนั 

  3) การลาทุกคร้ังตอ้งเสนอใบลาขึ้นไปตามล าดบัของผูมี้อ  านาจทุกชั้น 

  4) ผูมี้อ  านาจอนุญาตในการลาแต่ละระดบัมีอ านาจอนุญาตจ านวนวนัไดไ้ม่เท่ากนั 
 

15. เบาหวานมี 2 ชนิด คือ ชนิดท่ีขาดอินซูลินและชนิดท่ีมีอินซูลินไม่เพียงพอหรือมีการด้ือต่ออินซูลิน เบาหวาน

เกิดขึ้นเม่ือร่างกายไม่สามารถใชอิ้นซูลินขอตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเม่ือร่างกายเกิดภาวะการด้ือต่ออินซูลินท่ี

ตนเองสร้างขึ้น จะท าใหต้บัอ่อนตอ้งหลัง่อินซูลินมากขึ้นเพื่อรักษาระดบัน ้าตาลในเลือดใหอ้ยูใ่นระดบัปรกติ เม่ือ

เวลาผา่นไปเซลลท่ี์ผลิตอินซูลินเกิดความผิดปรกติท าให้ระดบัน ้าตาลในเลือดสูงขึ้น 

สาระส าคัญของข้อความนีคื้อข้อใด 

  1) ชนิดของโรคเบาหวาน     2) สาเหตุของโรคเบาหวาน 

  3) ผลจากการขาดอินซูลิน    4) ภาวการณ์ด้ือต่ออินซูลิน 

 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม 

อุปมาอุปไมย 

ค าส่ัง จงเลือกคู่ของค าจากตวัเลือก 1. – 4. ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัโดยใหส้อดคลอ้งกบัค าคู่แรกมากท่ีสุด 
 

16. คน : อาหาร    ? : ? 

  1) ตน้ไม ้ ปุ๋ ย      2) ดิน  หญา้     

3) น ้า  ราก      4) ใบ  ก่ิง 
 

17. เตา้เจ้ียว : ถัว่เหลือง   ? : ? 

  1) ขา้ว  เกลือ      2) น ้าเช่ือม  น ้าตาล 

  3) นม  ขนม      4) ... 
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18. สะใภ ้: พี่    ? : ? 

  1) ยา่  ปู่        2) อา  เขย 

  3) ลุง  พ่อ      4) ป้า  หลาน 
 

19. ธุรกิจ : คา้ขาย    ? : ? 

  1) ครู  นกัเรียน      2) ละคร  นกัแสดง  

  3) แพทย ์ พยาบาล     4) ช านาญ  เช่ียวชาญ 
 

20. ความร้อน : ไฟ    ? : ? 

  1) ความมุ่งมัน่  ความอดทน    2) ความเกียจคร้าน  ความฟุ่ มเฟือย 

  3) ความส าเร็จ  ความพยายาม    4) ความปลอดภยั  ความประมาท 

 

การสรุปความจากภาษา 

ค าส่ัง ในแต่ละขอ้จะประกอบดว้ยเง่ือนไขหรือขอ้มูลท่ีก าหนดให ้และขอ้สรุปเป็นคู่ ๆ จากเง่ือนไขนั้น ใหศึ้กษา

เง่ือนไขท่ีก าหนดใหก่้อน แลว้จึงอาศยัความรู้ท่ีไดจ้ากเง่ือนไขดงักล่าวมาใชพ้ิจารณา ขอ้สรุปทั้งสองของแต่ละขอ้ 

แลว้ท าตอบลงในกระดาษค าตอบ โดยยดึหลกัในการท าตอบดงัน้ี 

หลกัในการตอบ 

ตอบ 1. ถา้ขอ้สรุปทั้งสอบเป็นจริงตามเง่ือนไข 

ตอบ 2. ถา้ขอ้สรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเง่ือนไข 

ตอบ 3. ถา้ขอ้สรุปทั้งสองไม่แน่ชดั คือดูจากเง่ือนไขแลว้ไม่สามารถสรุปไดว้า่จริงหรือไม่จริง 

ตอบ 4. ถา้ขอ้สรุปทั้งสองมีขอ้สรุปใดขอ้สรุปหน่ึง ท่ีเป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชดั  

ซ่ึงไม่ซ ้ากบัอีกขอ้สรุปหน่ึง 
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เง่ือนไข ส าหรับข้อ 21 – 25 

- พีระพล กุลวิทย ์และอิทธิ เลือกซ้ือขนมมารับประทานคนละ 2 ชนิด ไม่ซ ้ากนั 

- ขนมท่ีทั้งสามคนซ้ือไดแ้ก่ ทองหยอด ถัว่ตดั ฝอยทอง และ ขา้วตู ทั้งน้ีช่ือคนและขนมไม่ไดเ้รียงกนั

ตามล าดบัขา้งตน้ 

- กุลวิทยไ์ม่ไดซ้ื้อฝอยทองและขา้วตู 

- อิทธิซ้ือขนมไม่เหมือนกบักุลวิทยเ์ลย 

- มีคนซ้ือทองหยอดเพียงคนเดียว 

- ขนมอยา่งหน่ึงท่ีพีระพลซ้ือคือ ขา้วตู 
 

21. ขอ้สรุปท่ี 1 กุลวิทยซ้ื์อทองหยอด 

ขอ้สรุปท่ี 2  อิทธิไม่ไดซ้ื้อถัว่ตดั 
 

22. ขอ้สรุปท่ี 1  พีระพลซ้ือทองหยอด 

ขอ้สรุปท่ี 2  มีคนซ้ือฝอยทองเพียงคนเดียว 
 

23. ขอ้สรุปท่ี 1  อิทธิซ้ือทองหยอด 

ขอ้สรุปท่ี 2  ฝอยทองเป็นขนมท่ีกุลวิทยซ้ื์อ 
 

24. ขอ้สรุปท่ี 1  ขนมท่ีอิทธิซ้ือ คือ ขา้วตู และ ฝอยทอง 

ขอ้สรุปท่ี 2  ขนมท่ีกุลวิทยซ้ื์อ คือ ถัว่ตดั และ ทองหยอด 
 

25. ขอ้สรุปท่ี 1  พีระพลซ้ือฝอยทองเหมือนอิทธิ 

ขอ้สรุปท่ี 2  อิทธิและพีระพลซ้ือขนมหมดกนัทั้งสองชนิด 
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การสรุปความจากสัญลกัษณ์ 

ค าส่ัง ขอ้สอบจะประกอบดว้ยเง่ือนไข และขอ้สรุปเป็นคู่ๆ ซ่ึงอยูใ่นรูปของตวัอกัษรและเคร่ืองหมายต่างๆ ใหศึ้กษา

ท าความเขา้ใจกบัเง่ือนไขท่ีก าหนดให ้และอาศยัความรู้ท่ีไดจ้ากเง่ือนไขดงักล่าวมาพิจารณาขอ้สรุปทั้งสองของแต่

ละขอ้ โดยยดึหลกัค าตอบดงัน้ี 

หลกัในการตอบ 

ตอบ 1. ถา้ขอ้สรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเง่ือนไข 

ตอบ 2. ถา้ขอ้สรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเง่ือนไข 

ตอบ 3. ถา้ขอ้สรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปไดแ้น่ชดัวา่ถูกหรือผิดตามเง่ือนไข 

ตอบ 4. ถา้ขอ้สรุปทั้งสองมีขอ้สรุปใดสรุปหน่ึง ท่ีเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชดั 

ซ่ึงไม่ซ ้ากบัอีกขอ้สรุปหน่ึง 

เง่ือนไขส าหรับข้อ 26 – 30 

ถา้ A > B = C < D 

และ E ≤ C < F ≤ G 

ทุกตวัอกัษรมีค่ามากกวา่ศูนย ์

26. ขอ้สรุปท่ี 1  G > C 

ขอ้สรุปท่ี 2  C < A 
 

27. ขอ้สรุปท่ี 1  F < E 

ขอ้สรุปท่ี 2  B > G 
 

28. ขอ้สรุปท่ี 1  A < D 

ขอ้สรุปท่ี 2  G > A 
 

29. ขอ้สรุปท่ี 1  B < D 

ขอ้สรุปท่ี 2  A + B > C 
 

30. ขอ้สรุปท่ี 1  E < G 

ขอ้สรุปท่ี 2  B = D 
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

อนุกรม 

ค าส่ัง จงเลือกค าตอบจากตวัเลือก 1. – 4. มาเติมลงในช่องวา่ง เพื่อใหไ้ดอ้นุกรมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัอยา่ง

สมเหตุสมผลมากท่ีสุด 
 

31. 2,500     625     250     175     160     … 

  1) 125   2) 139   3) 145   4) 157 
 

32. 13     9     3     15     25     5     17     49     7     19     81     9     21     … 

  1) 11   2) 23   3) 121   4) 441 

33. 12     13     16     14     15     36     16     17     … 

  1) 64   2) 49   3) 46   4) 42 
 

34. 3     14     7     45     15     124     31     … 

  1) 160   2) 252   3) 315   4) 378 
 

35. 1/3     5/3     9/15     25/27     ... 

  1) 53/81   2) 53/75   3) 57/81   4) 57/75 

 

โจทย์คณิตศาสตร์ 

ค าส่ัง จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดจากตวัเลือก 1. – 4. แลว้ตอบลงในกระดาษค าตอบ 
 

36. ถา้ a = 2b และ c = 2a ดงันั้น a + b + c มีค่าเท่ากบัขอ้ใด 

  1) 3b   2) 4b   3) 6b   4) 7b 
 

37. ถา้ x > y และ m เป็นเลขจ านวนเตม็ท่ีมีค่ามากกวา่ศูนย ์อยากทราบวา่ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่เป็นความจริง 

  1) mx < my     2) mx > my   

3) (x + m) > (y + m)    4) (x – m) > (y – m) 
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38. ซ ้ากบัขอ้ 36 
 

39. พนกังานบริษทัแห่งหน่ึงถูกปรับลดเงินเดือนถึง 25% เม่ือเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ถา้ในปีต่อไปเศรษฐกิจดีขึ้น 

เขาจะตอ้งไดรั้บเงินเดือนเพิ่มขึ้นก่ีเปอร์เซ็นต ์จึงจะท าใหเ้ขาไดรั้บเงินเดือนเท่าเดิม 

  1) 23%   2) 25%   3) 33%   4) 35% 
 

40. พ่อคา้ซ้ือไข่ไก่มาจ านวนหน่ึงทั้งหมด 270 ฟอง เขาจะคดัไข่ออกขาย 1/3ของไข่ท่ีเหลืออยูทุ่กๆ วนั อยากทราบ

วา่ภายใน 3 วนั จะมีไข่ถูกคดัออกทั้งหมดก่ีฟอง 

  1) 160 ฟอง  2) 172 ฟอง  3) 184 ฟอง  4) 190 ฟอง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ค าส่ัง ใหศึ้กษาและท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลซ่ึงเป็นตารางท่ีก าหนดให ้แลว้จึงอาศยัความรู้ความเขา้ใจ จากขอ้มูลนั้น 

ๆ เป็นหลกัในการท าตอบ 

ข้อมูลส าหรับข้อ 41 – 45 
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41. ในปี 2549 มีการผลิตรถบรรทุกมากกวา่ 10 ตนั ประมาณร้อยละเท่าไรของการผลิตรถบรรทุกโดยรวม 

  1) ร้อยละ 10  2) ร้อยละ 19  3) ร้อยละ 47  4) ร้อยละ 54 
 

42. ในปี 2549 มีการผลิตรถยนตน์ัง่เพิ่มจากปี 2548 ประมาณก่ีคนั 

  1) 13,200 คนั  2) 17,700 คนั  3) 20,100 คนั  4) 24,400 คนั 
 

43. ในปี 2548 อตัราส่วนของการผลิตรถบรรทุกนอ้ยกวา่ 5 ตนั ต่อรถบรรทุก 5 – 10 ตนั ต่อรถบรรทุกมากกวา่ 10 

ตนั มีค่าใกลเ้คียงกบัอตัราส่วนขอ้ใดมากท่ีสุด 

  1) 2 : 1 : 3  2) 3 : 2 : 6  3) 4 : 2 : 7  4) 8 : 5 : 12 

44. การผลิตรถยนตโ์ดยรวมในปี 2549 เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ประมาณร้อยละเท่าไร 

  1) ร้อยละ 9  2) ร้อยละ 11  3) ร้อยละ 13  4) ร้อยละ 15 
 

45. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 

  1) ในปี 2549 มีการผลิตรถยนตน์ัง่ประมาณ 1 ใน 4 ของการผลิตรถยนตโ์ดยรวม 

  2) ในปี 2548 – 2549 มีการผลิตรถกระบะรวมประมาณร้อยละ 83 ของการผลิตรถยนตท์ั้งหมด 

  3) ในปี 2548 มีการผลิตรถกระบะมากกวา่ 1 ตนั เป็นจ านวนประมาณ 552 เท่าของการผลิตรถกระบะ 

นอ้ยกวา่ 1 ตนั 

  4) ในปี 2549 การผลิตรถโดยสารมากกวา่ 10 ตนัและการผลิตรถกระบะนอ้ยกวา่ 1 ตนั มีอตัราการ 

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั 

 

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาองักฤษ 

Conversation 

Instructions: Select the most appropriate choice for each item. 

Interviewer: Good afternoon, please have a seat. 

Interviewee: (1) _________. 

Interviewer: How are you doing? 

Interviewee: I’m fine, thank you. 

Interviewer: (2) _________? 
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Interviewee: No, sir, I had no trouble at all. 

Interviewer: Could you tell me a little about your (3) _________? 

Interviewee: I graduated from UCLA in 1995, with a Bachelor’s degree in Journalism. 

Interviewer: Any post-graduate degrees? 

Interviewee: Yes, I enrolled in NYU’s master program for journalism and (4) _________. 

Interviewer: How about your (5) _________? 

Interviewee: After I left NYU, I worked for a year at the Cincinnati Daily. 

46.  1) Yes, please     2) Thank you 

3) With pleasure     4) Sit down, please 
 

47. 1) What is the problem at your office  2) Did you like the office you worked 

  3) Was there any problems at the office 7  4) Did you have any trouble finding us 
 

48. 1) hobbies     2) private life 

  3) previous experience    4) educational background 
 

49. 1) didn’t finish     2) dropped out in 1998 

  3) earned a degree    4) took a break 
 

50. 1) previous job     2) post education 

  3) work experience    4) other qualifications 

  

Vocabulary 

Instructions: Fill in the blank. 
 

51. The Prime Minister will be leaving today to ____________the Asia-Europe Meeting. 

  1) visit   2) enter   3) attend  4) report 
 

52. There is a high ______ of an accident when driving in heavy rain. 

  1) risk   2) threat   3) danger  4) warning 



ตวัอยา่งขอ้สอบจากเว็บไซต ์ก.พ. 

ระดบั ปริญญาตรี / ปริญญาโท 

ขอ้มูลเม่ือ 2 มิถุนายน 2563 

 
 

53. If they can buy personal computers, they should also be able to ______ the software. 

  1) plan   2) advise  3) afford  4) arrange 
 

54. Artists normally use only acoustic guitars to play acoustic ______ of songs. 

  1) sounds  2) versions  3) patterns  4) instruments 
 

55. Will you accept a credit card or do you prefer _______? 

  1) cash   2) bank   3) coins   4) money 

 

Structure 

Instructions: Choose the correct answer. 
 

56. Thailand’s gross domestic product ________ to expand four to five percent this year. 

  1) expects  2) is expect  3) expected  4) is expected 
 

57. Quality control is performed _______ every stage of our company’s production. 

  1) at   2) to   3) with   4) from 
 

58. Tom was ___________ shocked when he saw the news that his son was injured in the accident. 

  1) complete  2) completed  3) completely  4) completeness 
 

59. As president of Homeland Estate Company, I would like to thank our business partners _____ contributed to 

our success. 

  1) who   2) which  3) where  4) whose 
 

60. An Australian tourist died in Russia after _______ from swine flu. 

  1) suffer  2) to suffer  3) suffering  4) was suffered 
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Instruction : Read the following letter and select the best answer for each item. 

 
 

61. The purpose of this letter is to _____. 

  1) return the printers that have been used 

  2) ask for a technician and order more printers 

  3) stop the order of ten printers and choose another model ith 

  4) complain that the printers are not the model specified in the brochure  
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62. What is NOT the problem of the one – week trial printer? 

  1) It puts ink spots on the paper.   2) The paper sticks in the printer. 

  3) Some functions do not work well.  4) The printer was not delivered on time 
 

63. The word “frequent” (in line 6) means _____. 

  1) clear   2) often   3) serious  4) broken 
 

64. What happened after the technicians had tried to repair the printer? 

  1) The printer was fixed.     

2) The problems were not solved. 

  3) The technicians ordered new printers.   

4) The printer was sent back to New Printech Company. 
 

65. Which of the following statements is TRUE? 

  1) Ms. Joan wanted to get a refund from New Printech Company. 

  2) Ms. Joan asked the printer company to send a technician to fix ten printers. 

  3) Ms. Joan wanted to get the brochures and the price list of new model of printers. 

  4) Ms. Joan ordered the wrong model of ten printers and wanted to change the order.   
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Instruction : Read the following letter and select the best answer for each item. 

 
 

66. This passage is mainly about _____. 

  1) why advertising can become a big business 

  2) the techniques of advertising for different groups of people 

  3) how governments support the advertising of certain products 

  4) the techniques, means and regulations of advertising business 
 

67. Advertising is used for _____. 

  1) employing famous film stars   2) creating rules and regulations 

  3) choosing certain groups of people  4) calling public attention to a product or service 
 

68. The word “approve” (in line 11) means _____. 

  1) apply   2) accept  3) prevent  4) improve 
 

69. Advertisements can reach people through many ways such as _____. 

  1) some products and services   2) television, radio and billboards. 

  3) some countries and specific areas  4) codes of conduct, rules and regulations 
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70. Which of the following statements is NOT mentioned as a way governments deal with advertisements? 

  1) They set rules for advertisers to follow. 

  2) They do not allow certain products to be advertised 

  3) They limit specific display areas for some advertisements. 

  4) They promote the advertisers that make exaggerated claims. 

 

ตัวอย่างข้อสอบวิชาความรู้และลกัษณะการเป็นข้าราชการท่ีดี 

71. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของผูรั้กษาราชการแทน 

  1) มีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูซ่ึ้งตนแทน 

  2) สามารถมอบอ านาจใหผู้ด้  ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบติัราชการแทนได้ 

  3) เหตุในการมีผูรั้กษาราชการแทนมาจากกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งนั้นหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้

  4) เป็นการรับมอบอ านาจมาจากผูบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติัราชการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

72. กฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เป็นกฎหมายท่ีมุ่งวางหลกัประกนัความเป็นธรรมทั้งดา้น สาร

บญัญติัและวิธีสบญัญติัในการพิจารณาทางปกครอง 

  1) หลกัฟังความทุกฝ่าย เป็นหลกัสารบญัญติั 

  2) หลกัการใหเ้หตุผลในค าสั่งทางปกครอง เป็นหลกัวิธีสบญัญติั 

  3) หลกัการพิจารณาอุทธรณ์สองชั้น เป็นหลกัสารบญัญติั 

  4) หลกัเจา้หนา้ท่ีผูแ้สวงหาขอ้เทจ็จริง เป็นหลกัวิธีสบญัญติั 
 

73. หากเจา้หนา้ท่ีของรัฐน าผลความส าเร็จของการปฏิบติังานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง ถือวา่ไม่ประพฤติปฏิบติั

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมขอ้ใด 

  1) ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตส านึกท่ีดี 

  2) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

  3) ด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

  4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

  



ตวัอยา่งขอ้สอบจากเว็บไซต ์ก.พ. 
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เฉลยข้อสอบ 

1. 2  2. 1  3. 3  4. 1  5. 1  6. 3  7. 4  

8. 2  9. 3  10. 2  11. 1  12. 3  13. 4  14. 3  

15. 2  16. 1  17. 2  18. 4  19. 2  20. 3  21. 1  

22. 4  23. 2  24. 1  25. 3  26. 1  27. 2  28. 3  

29. 1  30. 4  31. 4  32. 3  33. 1  34. 3  35. 2  

36. 4  37. 1  38. 4  39. 3  40. 4  41. 3  42. 2  

43. 4  44. 4  45. 2  46. 2  47. 4  48. 4  49. 3  

50. 3  51. 3  52. 1  53. 3  54. 2  55. 1  56. 4  

57. 1  58. 3  59. 1  60. 3  61. 3  62. 4  63. 2  

64. 2  65. 3  66. 4  67. 4  68. 2  69. 2  70. 4  

71. 4  72. 4  73. 1 

 

 


