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ค ำส่ัง จงเลือกค ำตอบจำกตวัเลือก 1. – 4. มำเติมลงในช่องวำ่ง เพื่อใหไ้ดอ้นุกรมท่ีมีควำมสัมพนัธ์ ต่อเน่ืองกนัอยำ่ง

สมเหตุสมผลมำกท่ีสุด 

1.          23          22          24          72          18          17          19          ... 

  1. 52   2. 55   3. 57   4. 62 

2.          2          4          8          3          9          27          4          16          64          ... 

  1. 5   2. 10   3. 20   4. 25 

ค ำส่ัง จงเลือกค ำตอบท่ีถูกท่ีสุด 

3. ถำ้   7 * 8  =  78 

    และ   3 * 7  =  55 

    จงหำค่ำของ  a * 3b 

  1. a2 + 9b2  2. 2a + 6b2  3. 2a + 9b2  4. 3a2 + 9b 

4.  

        

 

 จงหำค่ำของ B เม่ือค่ำของ C = 5 ทั้งน้ี อกัษรทุกตวัแทนค่ำตวัเลขตั้งแต่ 0 - 9 

  1. 6   2. 7   3. 8   4. 9 

5. เม่ือผลกำรสอบออกมำพบวำ่ นทีไดค้ะแนนเฉล่ีย 4 วิชำ คือ 79 คะแนน แต่เม่ือประกำศผลวิชำท่ี 5 พบวำ่ คะแนน

เฉล่ียของนทีเพิ่มเป็น 82 อยำกทรำบวำ่ นทีไดค้ะแนนดิบเท่ำไรในวิชำท่ี 5 ทั้งน้ี ทุกวิชำมีคะแนนเตม็เท่ำกนั 

  1. 82   2. 90   3. 94   4. 96 

6. ปรีดำถีบจกัรยำนมำตำมถนนในซอย ๆ หน่ึงไดร้ะยะทำง 30 ฟุตในนำทีแรก 33 ฟุตในนำทีท่ีสอง และ 36 ฟุตใน

นำทีท่ีสำม เขำถีบจกัรยำนในอตัรำท ำนองเดียวกนัน้ีไปเร่ือย ๆ อยำกทรำบวำ่ ซอยน้ีมีควำมยำวก่ีหลำ ถำ้เขำใชเ้วลำ

ในกำรถีบจกัรยำน 5 นำที 

  1. 60   2. 75   3. 138   4. 180 
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ค ำส่ัง ตั้งแต่ขอ้ 7 ถึงขอ้ 9 ในแต่ละขอ้จะประกอบดว้ยเง่ือนไขหรือขอ้มูลท่ีก ำหนดให ้และขอ้สรุปเป็นคู่ ๆ จำก 

เง่ือนไขนั้น ใหศึ้กษำเง่ือนไขท่ีก ำหนดใหก่้อน แลว้จึงอำศยัควำมรู้ท่ีไดจ้ำกเง่ือนไขดงักล่ำวมำใชพ้ิจำรณำ ขอ้สรุป

ทั้งสองของแต่ละขอ้ 

เง่ือนไข  

− ควำมพอใจท่ีจะท ำงำนให้ดีขึ้นจะมำจำกแรงจูงใจของบุคคล 

− แรงจูงใจบำงส่วนมีอิทธิพลเพียงท ำใหบุ้คคลตอ้งกำรคงอยูใ่นหนำ้ท่ีกำรงำน แต่ไม่มีอิทธิพลท ำใหบุ้คคล 

พอใจท่ีจะท ำงำนใหดี้ขึ้น 

− เงินเดือนและสวสัดิกำร มีส่วนช่วยท ำใหบุ้คคลพอใจท่ีจะปฏิบติักำรงำนตำมหนำ้ท่ี 

− ควำมเจริญกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำน มีส่วนช่วยท ำใหบุ้คคลพอใจท่ีจะท ำงำนใหดี้ขึ้น 

− บุคลำกรอำจมีควำมตอ้งกำรแตกต่ำงกนั บำงคนกำรไดรั้บกำรยอมรับนบัถือก็ท ำใหพ้อใจในกำรท ำงำน ให้

ดีขึ้น แต่ควำมพอใจของคนบำงคนยงัตอ้งดูวำ่ไดท้ ำงำนท่ีทำ้ทำยควำมสำมำรถหรือไม่ 

− ปัญหำในองคก์รส่วนใหญ่ คือ ปัญหำกำรดอ้ยประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ทั้ง ๆ ท่ีมีค่ำใชจ่้ำยในกำร จดั

ผลตอบแทนค่อนขำ้งสูง 

7. ขอ้สรุปท่ี 1 องคก์รสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกรใหเ้ขำพอใจท่ีจะท ำงำน  

ใหดี้ขึ้น ถำ้สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเขำพอใจ 

ขอ้สรุปท่ี 2 แมบุ้คลำกรมีควำมตอ้งกำรแตกต่ำงกนั แต่อยำ่งนอ้ยบุคลำกรต่ำงก็มีแรงจูงใจท่ี  

เหมือนกนัในควำมตอ้งกำรคงอยูใ่นหนำ้ท่ีกำรงำน 

  1. ถำ้ขอ้สรุปทั้งสองเป็นจริงตำมเง่ือนไข 

  2. ถำ้ขอ้สรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตำมเง่ือนไข 

 3. ถำ้ขอ้สรุปทั้งสองไม่แน่ชดั คือดูจำกเง่ือนไขแลว้ไม่สำมำรถสรุปไดว้ำ่จริงหรือไม่จริง 

 4. ถำ้ขอ้สรุปทั้งสองมีขอ้สรุปใดขอ้สรุปหน่ึง ท่ีเป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชดั  

ซ่ึงไม่ซ ้ำกบัอีกขอ้สรุปหน่ึง 
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8. ขอ้สรุปท่ี 1 นอกจำกแรงจูงใจแลว้ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลท่ีท ำใหบุ้คลำกรพอใจท่ีจะท ำงำนใหดี้ขึ้น  

ยงัขึ้นกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ในองคก์รดว้ย 

ขอ้สรุปท่ี 2 ส่ิงท่ีเป็นองคป์ระกอบส ำคญัของกำรแกปั้ญหำกำรดอ้ยประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  

ขององคก์ร ก็คือตวับุคลำกรในกำรท ำงำนนั้นเอง 

  1. ถำ้ขอ้สรุปทั้งสองเป็นจริงตำมเง่ือนไข 

  2. ถำ้ขอ้สรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตำมเง่ือนไข 

  3. ถำ้ขอ้สรุปทั้งสองไม่แน่ชดั คือดูจำกเง่ือนไขแลว้ไม่สำมำรถสรุปไดว้ำ่จริงหรือไม่จริง 

  4. ถำ้ขอ้สรุปทั้งสองมีขอ้สรุปใดขอ้สรุปหน่ึง ท่ีเป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชดั  

ซ่ึงไม่ซ ้ำกบัอีกขอ้สรุปหน่ึง 

9. ขอ้สรุปท่ี 1 ส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจใหบุ้คลำกรพอใจท่ีจะท ำงำนใหดี้ขึ้น มีมำกกวำ่เงินเดือน สวสัดิกำรและ 

กำรมีควำมเจริญกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำน 

ขอ้สรุปท่ี 2 แต่อยำ่งไรก็ตำม กำรใหบุ้คลำกรมีควำมเจริญกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำน ก็มีอิทธิพล  

ต่ำงจำก กำรใหเ้งินเดือนและสวสัดิกำร 

 1. ถำ้ขอ้สรุปทั้งสองเป็นจริงตำมเง่ือนไข 

 2. ถำ้ขอ้สรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตำมเง่ือนไข 

 3. ถำ้ขอ้สรุปทั้งสองไม่แน่ชดั คือดูจำกเง่ือนไขแลว้ไม่สำมำรถสรุปไดว้ำ่จริงหรือไม่จริง 

 4. ถำ้ขอ้สรุปทั้งสองมีขอ้สรุปใดขอ้สรุปหน่ึง ท่ีเป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชดั  

ซ่ึงไม่ซ ้ำกบัอีกขอ้สรุปหน่ึง 
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ค ำส่ัง ตั้งแต่ขอ้ 10 – 12 ใหศึ้กษำและท ำควำมเขำ้ใขกบัขอ้มูลซ่ึงเป็นตำรำงท่ีก ำหนดให ้แลว้จึงอำศยัควำมรู้ ควำม

เขำ้ใจจำกขอ้มูลนั้น ๆ เป็นหลกัในกำรท ำตอบ 

 

10. ค่ำของ X มำกกวำ่ค่ำของ Y 

  1. ถำ้ขอ้สรุปนั้นเก่ียวขอ้งและเป็นจริงตำมขอ้มูล 

  2. ถำ้ขอ้สรุปนั้นเก่ียวขอ้งแต่ไม่เป็นจริงตำมขอ้มูล 

 3. ถำ้ขอ้สรุปนั้นเก่ียวขอ้งแต่ไม่สำมำรถสรุปไดจ้ำกขอ้มูลวำ่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง 

4. ถำ้ขอ้สรุปนั้นไม่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหำในขอ้มูลเลย 

11. K มีค่ำประมำณ 2,111 พนัลำ้นบำท 

  1. ถำ้ขอ้สรุปนั้นเก่ียวขอ้งและเป็นจริงตำมขอ้มูล 

  2. ถำ้ขอ้สรุปนั้นเก่ียวขอ้งแต่ไม่เป็นจริงตำมขอ้มูล 

  3. ถำ้ขอ้สรุปนั้นเก่ียวขอ้งแต่ไม่สำมำรถสรุปไดจ้ำกขอ้มูลวำ่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง 

  4. ถำ้ขอ้สรุปนั้นไม่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหำในขอ้มูลเลย 

12. ไม่สำมำรถหำค่ำของ P ได ้ถำ้ไม่ทรำบค่ำของ Q 

  1. ถำ้ขอ้สรุปนั้นเก่ียวขอ้งและเป็นจริงตำมขอ้มูล 

  2. ถำ้ขอ้สรุปนั้นเก่ียวขอ้งแต่ไม่เป็นจริงตำมขอ้มูล 

  3. ถำ้ขอ้สรุปนั้นเก่ียวขอ้งแต่ไม่สำมำรถสรุปไดจ้ำกขอ้มูลวำ่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง 

4. ถำ้ขอ้สรุปนั้นไม่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหำในขอ้มูลเลย 
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ค ำส่ัง จงอ่ำนขอ้ควำมหรือบทควำมท่ีก ำหนดให ้แลว้ตอบค ำถำมโดยเลือกตวัเลือกท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

เด็กจะเห็นเพื่อนเป็นศตัรูของควำมสนุกสนำน เพื่อนมำแย่งเล่น (กำรเล่นในอดีต เช่นรีรีขำ้วสำร มอญซ่อน

ผำ้ เพื่อนคืออุปกรณ์กำร จึงตอ้งรู้จกัเอำใจเพื่อน ไม่เช่นนั้นเพื่อนไม่เล่นดว้ย) จึงไม่อยำกคบเพื่อน ท ำใหข้ำดทกัษะ

ทำงสังคม เพรำะเด็กอยูแ่ต่หนำ้จอคอมพิวเตอร์ บำงคนอำ้งวำ่ กำรเล่นเกมออนไลน์ หรือ chat พูดคุยกนัทำง

อินเทอร์เน็ตก็ไดเ้พื่อน ซ่ึงมีส่วนจริงอยูบ่ำ้ง แต่ไม่เป็นควำมสัมพนัธ์ในโลกแห่งควำมจริง 

13. ใจควำมส ำคญัของขอ้ควำมน้ีกล่ำวถึงเร่ืองใด 

  1. กำรเล่นของเด็ก    2. กำรเล่นเกมส์ออนไลน์ 

  3. กำรสนทนำทำงอินเทอร์เน็ต   4. กำรพฒันำทกัษะทำงสังคมของเด็ก 

14. “สำร” ท่ีเป็นควำมคิดเห็นของผูเ้ขียนคืออะไร 

  1. กำรละเล่นมีบทบำทต่อเด็ก   2. กำรเล่มเกมออนไลน์มีโทษต่อเด็ก 

  3. กำรด ำรงสังคม ท ำไดด้ว้ยกำรละเล่นในอดีต 4. กำรพูดคุย หรือ chat เป็นวิถีของสังคมออนไลน์ 

15. ถำ้เด็กเล่นแต่เกมออนไลน์ คำดคะเนไดว้ำ่ สังคมไทยในอนำคตจะเป็นอยำ่งไร 

  1. เป็นสังคมต่ำงคนต่ำงอยู่    

2. เป็นสังคมท่ีมีควำมขดัแยง้สูง 

  3. เป็นสังคมท่ีพฒันำชำ้ ผูค้นไม่ร่วมมือกนั   

4. เป็นสังคมท่ีผูค้นหมกมุ่นอยูก่บัเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

Directions : Choose the word or phrase that completes the sentence correctly or that has the same meaning as the 

underline word. 

16. My boss ________ for being late when he arrived half an hour after me. What a rude person! 

  1. pulled my leg  2. told me off  3. fooled around  4. turned his blind eye 

17. Due to the court injunction, many projects in the Map Ta Phut industrial estate are ______. 

  1. in demand  2. off record  3. off base  4. in limbo 
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18. This car is luxurious but _____ expensive. We really can’t afford it. 

  1. prohibitively  2. Incidentally  3. Negatively  4. alternatively 

Directions : Choose the underlined word or phrase of each item that is ungrammatical 

19. Beijing’s spats with Washington is not to be ignored, yet neither are they game changing 

  1. is   2. Ignored  3. yet   4. changing 

20. General reference maps include basic information, such continents, countries, rivers, cities, and other features. 

  1. reference maps 2. Information  3. such continents 4. features 

21. The Energy Ministry is pressing by environmental and ethnic minorities advocacy groups not to set up a 

neutral body to organize public scrutiny of a hydro-power dam project inside Burma on the Salween River. 

  1. is pressing  2. not to set up  3. to organize  4. inside Burma 

Directions : Read the following passages and choose the best answer. 

Herbal medicines enjoy a good reputation due to diverse positive factors including efficacy and a general 

risk of low or even no toxicity. This seems to assure a therapeutic benefit without and associated risks. Is it then 

necessary to do toxicity testing on all herbal drugs, specially those with long-documented clinical use? The 

opinions are divided and even W.H.O. says that regulatory intervention may not be needed in the case of a drug 

with long traditional use and no reported side effects unless some new observations warrant it (WHO, 1991). In 

most countries, however, varying amounts of safety data have to be generated regarding the safety of a herbal 

drug. The amount may vary from country to country. 

An additional cause of safety concern in herbal drugs is the possibility of the presence of contaminants 

(e.g. aflatoxins), pesticide residue, etc., which may produce toxic symptoms totally unrelated to the 

pharmacological activity of the herbal drug (De Smet, 1991) 

 The toxicological risk can be evaluated by animal experiments. Extrapolation to man is complex but is 

generally possible on the basis of animal data so generated and the acceptance or rejection of the risk of a product 

depends on balancing this against its utility of value 
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The basic pattern of toxicity studies with various classes of compounds is essentially similar. The goal of 

toxicology studies is to provide the information necessary to judge the safety of a product. In all toxicological 

experiments there is an obvious need to exaggerate dose, study chemical administration over long periods and to 

employ routes of administration intended for human use in addition to other routes. 

22. The phrase “regulatory intervention” refers to _______. 

  1. new observation    2. toxicity testing 

  3. the report on the side effect   4. the assurance of a 5therapeutic benefit 

23. “Extrapolation” can be replaced by _____________. 

  1. estimation  2. Experiment  3. Utility  4. rejection 

24. _________ is NOT a safety concern for herbal drugs. 

  1. Toxicity     2. Pharmacological activity 

  3. Presence of contaminants   4. presence of pesticide residues 

25. The last paragraph mainly discusses __________. 

  1. toxicity studies 

  2. the safety of a product 

3. the study of chemical administration 

  4. the similarity between various classes of compounds 

 

เฉลยค ำตอบ 

1. 3   2. 1   3. 3   4. 4   5. 3  

6. 1   7. 2   8. 3   9. 1   10. 1  

11. 1   12. 2   13. 4   14. 3   15. 1  

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

21. 1   22. 2   23. 1   24. 2   25. 1 

 


