
 

 

แนวข้อสอบข้าราชการ กทม. 

 

1.    9       24      36       45       51       ? 

ก. 53   ข. 54   ค. 63   ง. 64 

 

2.    57       64      70    75        ? 

ก. 79   ข. 80   ค. 81   ง. 82 

 

3.    1       2      4    6   8 9 11 14 15       ? 

ก. 20   ข. 16   ค. 17   ง. 19 

 

4. อารยา ไดส่้วนลด 15% ส าหรับซ้ือ iPhone XS จากราคาเตม็ 45,000 บาท แต่เงินยงัขาดอยูอี่ก  

3,750 บาท ตอนน้ีอารยามีเงินอยูเ่ท่าไหร่? 

 ก. 32,500    บาท     ข. 33,000   บาท  

 ค. 34,500    บาท     ง. 35,500    บาท  

   

5. เม่ือ 8 ปีท่ีแลว้ แดงอายมุากกวา่นอ้งชาย 3 ปี อีก 10 ปีขา้งหนา้ แดงมีอาย ุ27 ปี ตอนน้ีนอ้งของแดง 

มีอายก่ีุปี ? 

ก. 13 ปี   ข. 14 ปี   ค. 15 ปี   ง.16 ปี 

 

6. วิชิต ฝากเงินอยู ่3 ปี คิดดอกเบ้ียแบบคงตน้ได ้2,400 บาท ถา้อตัราดอกเบ้ียอยูท่ี่ 5 % เงินตน้เป็นเท่าไร 

 ก. 12,000 บาท     ข. 14,000 บาท   

ค. 16,000 บาท     ง. 18,000 บาท 

 

7. สุรา 3 ลิตร มีความเขม้ขน้ 60% เติมน้าํลงไป 17 ลิตร ความเขม้ขน้จะเป็นเท่าไร 

ก. 5%   ข. 7%   ค. 9%   ง. 10% 

 

  



 

 

8. เป็ดกบัแมว เม่ือนบัขา ปรากฏวา่ขาเป็ดเป็น 
3

8
  ของขาแมว ถา้มีแมว 16 ตวั เป็ดจะมีก่ีตวั 

ก. 8  ตวั   ข. 9 ตวั   ค. 11 ตวั  ง. 12 ตวั 

 

9. ก าหนดให ้ 1  * 5  =  25   

    และ   3 * 4  =  24   

    จงหาค่า  4 * 5  =  ? 

ก. 39   ข. 40   ค. 41   ง. 42 

 

10 . ก าหนดให ้ 2 * 4  =   14  

        และ   3 * 5  =   23  

        จงหาค่า  4 * 6   =    ? 

ก. 34   ข. 37   ค. 43   ง. 57 

 

11. กวาง  :  แมว   ?  :   ? 

ก. ควาย  :  สุนขั     ข. เสือ  :  กระต่าย 

ค. สิงโต  :  ละมัง่    ง. แรด  :  หมี 

 

12. กวัลาลมัเปอร์  :  มาเลเซีย  ?  :  กมัพูชา 

ก. เวียงจนัทร์     ข. พนมเปญ 

ค. กรุงมะนิลา     ง. ฮานอย 

 

13. ออ้ย  :  น ้าตาล       ?  :  ?       

ก. ตน้ไม ้: กระดาษ    ข. น ้าเตา้หู ้: ถัว่เหลือง 

ค. แป้ง  :  ขา้ว     ง. ปลาร้า  :  ปลาดิบ 

 

14. ตบั  :  ปาก    ?  :  ?   

ก. มา้ม  :  ตา     ข. ตา  :  หวัใจ 

ค. กระเพาะ  :  จมูก    ง. หู  :  ปอด 



 

 

15. ครู  :  นกับญัชี   ?  :  ?  

ก. สอนหนงัสือ  :  การเงิน   ข.หมอ  :  สถาปนิก 

ค. อาคาร  :  บริหาร    ง.ใหค้วามรู้ :  ออกแบบ 

 

16. โครงการ "สามเณรปลูกปัญญา" เพื่ออบรมสามเณรในการฝึกหดั ปฏิบติัและขดัเกลากาย  ใจ 
                                                                                                                                 (ก)  
เพิ่มพูนปัญญา เพาะพนัธุ์คุณธรรมอนัดีงาม 
  (ข)                       (ค) 

 

17. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียว 
                                                     (ก)                 (ข) 
ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศไทย เน่ืองดว้ยมีธรรมชาติท่ีสวยงาม 
                                                               (ค) 

 

18. การใชชี้วิตกบัครอบครัวอยา่งมีความสุขนั้น คือ การท าใหเ้วลาส่วนตวัของเราและเวลา 
       (ก)                      (ข) 
ส าหรับครอบครัวสมดุลกนั 
                  (ค)  

 

19.  จานอาหารท่ีใส่ส่วนผสมของผกั ผลไมแ้ละธญัพืชในปริมาณท่ีมาก  
                         (ก) 
จะช่วยเร่ืองคุมน ้าหนกัได ้เน่ืองจากมีใยอาหารสูง ท าใหรู้้สึกอ่ิมเร็วและอ่ิมนาน 
             (ข)               (ค) 

 

20. แกงรัญจวน เป็นอาหารสุขภาพท่ีเป็นแกงโบราณของไทยชนิดหน่ึง มีวตัถุดิบเป็น "สมุนไพร” 
                                                                                                                      (ก) 
แต่ท่ีโดดเด่นก็คือ ตะไคร้ และ โหระพา มีสรรพคุณบ ารุงร่างกาย ช่วยดบัร้อน แกร้้อนใน  
(ข)                                                                  (ค) 



 

 

21. ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี 4 

ก. ไลโคปีน สามารถช่วยลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากของผูช้ายได้   

ข. และยงัสามารถช่วยลดปริมาณไขมนัในเลือด 

ค. ท าใหห้วัใจและหลอดเลือด มีสุขภาพท่ีดี     

ง. ไลโคปีน จะพบมากในผกัผลไม ้จ าพวก มะเขือเทศ แตงโม สตรอวเ์บอร์ร่ี  

 

22. ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี 3 

ก. จะตอ้งใหบ้ริการและช่วยเหลือประชาชนท่ีมาติดต่อดว้ยใจบริการ 

ข. โดยคิดเสมอวา่ขา้ราชการไม่ใช่นายของประชาชน 

ค. ขา้ราชการท่ีดี      

ง. แต่คือผูท่ี้มีหนา้ท่ีช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 

23.  ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี 1 

ก. การเผาผลาญของน ้ามนัเบนซินหรือน ้ามนัดีเซลในเคร่ืองยนต ์เช่น รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์

ข. การเกิดขึ้นของมลภาวะทางอากาศ มีสาเหตุหลกัมาจากยานพาหนะบนทอ้งถนน 

ค. เกิดการสะสมในอากาศและส่งผลเสียต่อการระบบทางเดินหายใจได้   

ง. จะปล่อยสารพิษ ฝุ่ น ควนั ก๊าซต่างๆออกมา 

 

24. ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี 2 

ก. มีการด ารงชีพ 2 แบบ คือ อยูค่นเดียวกบัอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม    

ข. ปะการัง เป็นสัตวท่ี์ไม่มีกระดูกสันหลงั 

ค. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเติบโด คือ สภาพน ้า อุณหภูมิน ้าและแสงสวา่ง    

ง.  อาศยัอยูใ่นโครงสร้างของหินปูน 

 

  



 

 

25. ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี 2 

ก. ตน้กระบองเพชร สามารถยนืตน้อยูไ่ด ้แมอ้ยูใ่นทะเลทรายท่ีแหง้แลง้   

ข. ดงันั้นกระบองเพชรจึงสามารถเติบโตอยูไ่ดใ้นทะเลทรายท่ีแหง้แลง้   

ค. เม่ือฝนตก ตน้กระบองเพชรจะเก็บน ้าไวใ้นล าตน้จ านวนมาก    

ง. มนัจะใชน้ ้าช่วงท่ีแหง้แลง้และมนัจะเปล่ียนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน ้า 

 

26. กาแฟ คือ เคร่ืองด่ืมท่ีคนส่วนใหญ่ชอบด่ืมเป็นประจ าทุกวนั ในกาแฟมีสารคาเฟอีน ท่ีมีคุณสมบติั 

กระตุน้ประสาท กระตุน้หวัใจและร่างกาย ท าใหเ้กิดความรู้สึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปร่า คล่องแคล่ว 

ไม่รู้สึกง่วงนอน แต่อาการเหล่าน้ีจะเป็นอาการเพียงชัว่คราว บางคนด่ืมกาแฟแลว้นอนไม่หลบั 

คาเฟอีนมีส่วนช่วยในการขยายหลอดเลือด ท าใหเ้ลือดสามารถไหลเขา้สู่หวัใจและสมองไดดี้ขึ้น 

แต่การด่ืมกาแฟส าหรับบางคนอาจท าใหป้วดศีรษะและอาหารไม่ยอ่ยได้ 

สาระส าคัญของข้อความข้างต้นคืออะไร 

ก. กาแฟมีทั้งประโยชน์และโทษ   ข. คาเฟอีนคือส่วนประกอบของกาแฟ 

ค. กาแฟท าใหเ้ราท างานไดดี้ขึ้น   ง. ช่วงเวลาท่ีดีในการด่ืมกาแฟ คือ ตอนเชา้ 

 

27. อสังหาริมทรัพยเ์ป็นทรัพยสิ์นทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบนัมีราคาสูงและเป็นท่ีตอ้งการอยา่งมาก  

มีการซ้ือขายกนัทุกวนั ซ่ึงท าใหเ้กิดมิจฉาชีพท่ีมาหลอกเป็นนายหนา้ในการซ้ือขายได ้ดงันั้น  

จึงมีกฎหมายเขา้มาคุม้ครองเพื่อความปลอดภยัและถูกตอ้ง โดยก าหนดวา่การซ้ือขาย อสังหาริมทรัพย ์

ท่ีถูกตอ้งนั้น จะตอ้งกระท าการซ้ือขายและมีการจดทะเบียนซ้ือขายต่อเจา้หนา้ท่ีพนกังานของรัฐ 

สาระส าคัญของข้อความข้างต้นคืออะไร 

ก. ทรัพยสิ์นทางเศรษฐกิจท่ีมีค่าสูงในปัจจุบนัน้ี คือ อสังหาริมทรัพย ์

ข. การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์เป็นการซ้ือขายท่ียุง่ยากมากขึ้น 

ค. วิธีการจดทะเบียนต่อเจา้หนา้ท่ีพนกังาน จะช่วยลดการเกิดมิจฉาชีพได้  

ง. การซ้ือขายท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งมีการจดทะเบียนต่อเจา้หนา้ท่ีพนกังานของรัฐ 

 

  



 

 

28. ไส้เดือนดิน หรือ ไส้เดือน หรือ รากดิน เป็นสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั มีลกัษณะล าตวัเป็นขอ้ปลอ้ง  

พบไดท้ัว่ไปในดิน ใตมู้ลสัตวห์รือใตใ้บไม ้มี 2 เพศในตวัเดียว มีการสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ 

ไส้เดือน เป็นสัตวท่ี์มีความส าคญัอยา่งมากต่อระบบนิเวศ ช่วยในการยอ่ยอินทรียสารในดิน  

การเคล่ือนท่ีของไส้เดือน คือการพรวนดิน ท าให้เกิดช่องว่างในการเพิ่มออกซิเจนในดิน  

นอกจากน้ีไส้เดือนยงัใชเ้ป็นเหยือ่ในการตกปลาอีกดว้ย 

สาระส าคัญของข้อความข้างต้นคืออะไร 

ก. ไส้เดือนเป็นสัตวท่ี์มีความส าคญัต่อระบบนิเวศ   

ข. ไส้เดือน เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า รากดิน 

ค. เพราะไส้เดือนมี 2 เพศในตวั ท าใหม้นัสามารถขยายพนัธุ์ไดเ้ร็ว   

ง. การเคล่ือนท่ีของไส้เดือนช่วยยอ่ยสารในดินไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

29. I cannot remember the name of the person ……….. I sat next to  at the bus station. 

a. which   b. who   c. whom  d. where 

 

30. Diamond are 80 times ………….. than any other natural substance. 

a. hard   b. harder  c. hardest  d. more hard 

 

31. The flight will arrive ……….. Singapore at 13.30 p.m. 

a.in   b. on   c. at   d. to 

 

32. Although the letter ………….. two weeks ago, It still has not arrived. 

a. send   b. sent   c. sended  d.was sent 

 

  



 

 

33. Situation : Miss Jones, an American tourist, is telling her friend, Tommy, about her problem.  

    Miss Jones : Tommy, my bag was stolen, and ____33____  

    Tommy : ____34____ Do you know when it happened?  

     Miss Jones : I just realized it a moment ago. 

a. I lost my passport and all my money.     

b. I should have brought my bag with me. 

c. I wonder where I can find my belongings.     

d. I don’t remember where I kept my passport. 

 

34.    a. What’s the matter ?    b. How shameful ! 

c. How unfortunate !    d. That’s your problem. 

 

35. Situation: Ploy is a tour guide from Sook-Jai Tour waiting to meet a customer at the  airport.  

    Ploy : You are Mr. Alfred, aren’t you? I’m Ploy from Sook-Jai Tour. ____35____  

    Mr. Alfred : ____36____ Have you been waiting long? 

a. Here is my friend.     b. Have a nice trip.   

c. Welcome to Samui.    d. Please follow the way. 

 

36.   a. Thank you.  b. With pleasure. c. Sure, I will.  d. That’s fine. 

 

37. The results of the tests were too __________ to change the scientists' opinions. 

a. Inconclusive  b. Conclusive   c. Unpredictable  d. Obvious  

 

38. Eagles _______during the cooler months of the year.   

a. Expel   b. Breed   c. Respire  d. Break 

 

  



 

 

39. Jenny ________. opening a music school.  

a. designs  b. Arranges  c. Hopes  d. Aims 

 

40. Rick _____________ through the window into the kitchen.  

a. Called down     b. Reproved    

c. Peeped     d. Canceled  

 

เฉลยค าตอบ 

1. ตอบ  ข. 54 

แนวคิด ขอ้น้ีอาศยัการดูรูปแบบของการเพิ่มขึ้นของขอ้มูล ตวัเลขจะเพิ่มแบบ inverse-exponential คือ 

เพิ่มขึ้นช่วงแรกๆ เยอะมาก แต่ช่วงหลงัค่าท่ีเพิ่มจะค่อยๆลดลง เร่ือยๆ ถา้เป็นรูปแบบน้ีใหล้องหาผลต่างเลย 

โอกาสท่ีจะเป็นอนุกรมแบบน้ีมีสูงมาก 

 
 

2. ตอบ  ก. 79 

แนวคิด โจทยจ์ะพยายามท าใหต้วัเลขมีค่าสูงๆ เพราะจะท าใหดู้ยาก แลว้เราก็จะกลวั 

เหมือนในโจทยข์อ้น้ีดูผา่นๆ เหมือนจะยาก แต่พอลองหาผลต่างของตวัเลขน้ีดู ก็จะรู้ว่ามนัง่าย  

 
  



 

 

3. ตอบ  ข. 16 

แนวคิด ขอ้น้ีอนุกรมยาวมาก สามารถแยกไดถึ้ง 3 ชุด ส่ิงท่ีเราตอ้งสนใจคือ อนุกรมชุดท่ีเป็น 

ค าตอบ อนุกรมอ่ืนๆ เป็นเพียงค าใบห้รือขอ้มูลเพิ่มเติมเท่านั้น 

 
4. ตอบ ค. 34,500    บาท    

จากโจทยจ์ะไดว้า่   อารยาไดส่้วนลด  =  15% จากราคาเตม็ 

  iPhone XS  ราคาเตม็ = 45,000  บาท 

ส่วนลด 15% คิดเป็นเงิน  = 45,000 x  
15

100
    

=  6,750   บาท 

 

ดงันั้น อารยา สามารถซ้ือ iPhoneXS ไดใ้นราคา  = 45,000 - 6,750  

=   38,250  บาท 

  
เพราะฉะนั้น ตอนน้ีอารยา มีเงินอยู่     38,250 - 3,750     =     34,500 บาท  
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5. ตอบ ข. 14 ปี  

  

จากโจทยจ์ะไดว้า่  แดงมีอายมุากกวา่นอ้ง     3   ปี 

ดงันั้น   นอ้งชายของแดงมีอายุ  x - 3    ปี 

ณ ปัจจุบนัแดงมีอาย ุ(x) 27  -  10   = 17     ปี 

ดงันั้น    นอ้งชายของแดงจะมีอายุ 17  -   3    = 14     ปี 

 

6. ตอบ ค. 16,000 บาท 

จากสูตร   ดอกเบ้ีย  = เงินตน้ × อตัราดอกเบ้ีย × จ านวนปี 

2,400  = x ( 5
100) ( 3 ) 

 x  =  
2,400

3
 × 

100

5
 

 x  = 16,000 บาท 

เพราะฉะนั้น เงินตน้  =  16,000 บาท 

 

7. ตอบ  ค. 9% 

แนวคิด ปริมาณสารผสม÷ปริมาณของผสมทั้งหมด =     สัดส่วนของผสม 

 
  



 

 

ก่อนเติมน ้า 

เช้ือสุรา   = 
60

100
×3 = 1.8 ลิตร 

ปริมาณสารผสม หมายถึง เช้ือสุรา   = 1.8 ลิตร 

 

หลงัเติมน ้า  

ปริมาณของผสมทั้งหมด    = 3 + 17  ลิตร 

= 20 ลิตร 

สุรา 1.8 ลิตร ในน ้า       20        ลิตร คิดเป็น 
1.8

20
x 100  % 

      = 
180

20
% 

เพราะฉะนั้น สุรามีความเขม้ขน้  =   9% 

 

8. ตอบ  ง. 12 ตวั 

แนวคิด  แมว 16 ตวั มีขา  = 16 x 4  ขา 

     = 64  ขา 

 ขาเป็ดเป็น 
3

8
  ของขาแมว = 

3

8
 x 64 ขา 

     = 24  ขา 

 ดงันั้น เป็ดมีทั้งหมด 12 ตวั ( เป็ด 12 ตวัมี 24 ขา) 

 

9. ตอบ ข. 40 

แนวคิด เน่ืองจากค่าของผลลพัธ์ต่างจาก Operand ทั้งหนา้และหลงัมากๆดงันั้นตอ้งเร่ิมจากการเลือก หนา้ หรือ 

หลงั มายกก าลงั 2 ซ่ึงในโจทยข์อ้น้ีจะใช ้ หลงั² จะใกลเ้คียงท่ีสุด 

แทนค่า  5² = 25  ซ่ึงไม่ต่างจากผลลพัธ์ (ขาดอีก 0) 

และ  4² = 16 ขาดอีก 8 

ลองพิจารณาดูจะพบวา่ทั้ง 0 และ 8 คือ  หนา้²   -  1 

ดงันั้นสูตรของโอเปอร์เรตในขอ้น้ีคือ     หลงั² + ( หนา้² - 1 ) 

จดัรูปใหม่ไดเ้ป็น     ( หนา้² + หลงั²) -  1 

แทนค่าเพื่อหาค าตอบ ( 4² + 5² )  -  1     =   ( 16 + 25 ) - 1     =   40 



 

 

10 . ตอบ  ก. 34 

แนวคิด เร่ิมตน้จาก หนา้ x หลงั เพราะใกลก้บัผลลพัธ์มากท่ีสุด 

แทนค่า  2  x  4  =  8 ขาดอีก  6 

และ  3  x  5  = 15 ขาดอีก  8 

ลองพิจารณาดูจะพบวา่ทั้ง 6 และ 8 คือ Operand ตวั  หนา้ + หลงั 

ดงันั้นสูตรของโอเปอร์เรตในขอ้น้ีคือ    (หนา้ x หลงั) + (หนา้ + หลงั) 

แทนค่าเพื่อหาค าตอบ  ( 4  x  6 )  +  ( 4 + 6 )       =     34 

 

11. ตอบ ข. เสือ  :  กระต่าย 

แนวคิด    เป็นความสัมพนัธ์ในเร่ืองสัตวป่์าและสัตวเ์ล้ียง ซ่ึง จากโจทย ์กวาง เป็นสัตวป่์า // 

แมวเป็นสัตวเ์ล้ียงสัมพนัธ์กบัขอ้ ข. เสือ (สัตวป่์า) //กระต่าย (สัตวเ์ล้ียง)  

ส าหรับ ขอ้ ก. ควายและสุนขั ถือเป็นสัตวเ์ล้ียง  ขอ้ ค. และ ขอ้ ง. เป็นสัตวป่์าทั้งหมด 

 
12. ตอบ  ข.  พนมเปญ 

แนวคิด   เป็นความสัมพนัธ์ของการจบัคู่เมืองหลวงของประเทศ ซ่ึง ประเทศมาเลเซีย  

มีเมืองหลวง คือ กวัลาลมัเปอร์ เช่นเดียวกนั เมืองหลวงของประเทศกมัพูชา คือ พนมเปญ 

ส าหรับ  ขอ้ ก. เวียงจนัทร์ คือ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ขอ้ ค. กรุงมะนิลา คือ เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ 

ขอ้ ง. ฮานอย คือ เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 

 

13. ตอบ ก. ตน้ไม ้: กระดาษ 

แนวคิด    เป็นความสัมพนัธ์แบบค าหนา้ไปค าหลงั  -- ออ้ย น าไปผลิตเป็น  น ้าตาล   

ซ่ึงตรงกบัขอ้ ก. ตน้ไม ้: กระดาษ  ตน้ไม ้น าไปใชผ้ลิต กระดาษ  

ส าหรับ ขอ้ ข., ขอ้ ค. และ ขอ้ ง. เป็นความสัมพนัธ์แบบค าหลงัไปหาค าหนา้  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2


 

 

คือ น ้าเตา้หูท้  ามาจากถัว่เหลือง  แป้งท ามาจากขา้ว  และปลาร้าท ามาจากปลาดิบ  

 
 

14. ตอบ  ค. กระเพาะ  :   จมูก 

แนวคิด   เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์เร่ืองของอวยัวะภายในและภายนอก  

 
 

15. ตอบ  ก. สอนหนงัสือ  :  การเงิน 

แนวคิด   เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ในเร่ืองของอาชีพกบัลกัษณะงานท่ีท า/เก่ียวขอ้ง 

 
 

16. ตอบ ข.    

แนวคิด   ค. ใชค้  าผิด ตอ้งแกจ้าก เพาะพนัธุ์ เป็น บ่มเพาะ 

 

17. ตอบ ข.    

แนวคิด   ค. ใชค้  าผิด ตอ้งแกจ้าก เน่ืองดว้ย เป็น เน่ืองจาก 

18. ตอบ ก.  



 

 

 

19. ตอบ ง.    

แนวคิด   ก. ใชค้  าผิด ตอ้งแกจ้าก ท่ีใส่ เป็น ท่ีมี 

 

20. ตอบ ค.   

แนวคิด   ข. ใชค้  าผิด ตอ้งแกจ้าก แต่ เป็น ซ่ึง 

 

21. ตอบ  ง. ไลโคปีน จะพบมากในผกัผลไม ้จ าพวก มะเขือเทศ แตงโม สตรอวเ์บอร์ร่ี  

จากค าถามท่ีก าหนดให ้สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี   ก - ค - ข - ง 

1. ประธานของประโยค คือ ขอ้ ก. ไลโคปีน สามารถช่วยลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก 

ของผูช้ายได ้

2. ประโยคแสดงเน้ือความคลอ้ยตามกนั จากขอ้ ก. คือ ขอ้ ค. ท าใหห้วัใจและหลอดเลือด 

มีสุขภาพท่ีดี และ ขอ้ ข. และยงัสามารถช่วยลดปริมาณไขมนัในเลือด 

3. สรุปบอกท่ีมาของไลโคปีน ขอ้ ง. ไลโคปีน จะพบมากในผกัผลไม ้จ าพวก มะเขือเทศ แตงโม 

สตรอวเ์บอร์ร่ี เชอร์ร่ี กระเจ๊ียบ 

 

22. ตอบ  ข. โดยคิดเสมอวา่ขา้ราชการไม่ใช่นายของประชาชน 

จากค าถามท่ีก าหนดให ้สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี  ค - ก - ข - ง 

1. ขา้ราชการท่ีดี  เป็นประธานของประโยค  

2. อธิบายเพิ่มของ ขา้ราการท่ีดีวา่จะตอ้ง ขอ้  ก. จะตอ้งให้บริการและช่วยเหลือประชาชน 

ท่ีมาติดต่อดว้ยใจบริการ 

3. กล่าวต่อเน่ือง แสดงความคลอ้ยตามกนั คือ ขอ้ ข. โดยคิดเสมอวา่ขา้ราชการไม่ใช่นายของประชาชน 

4. สรุป ขอ้ ง. แต่คือผูท่ี้มีหนา้ท่ีช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 

  



 

 

23. ตอบ  ข. การเกิดขึ้นของมลภาวะทางอากาศ มีสาเหตุหลกัมาจากยานพาหนะบนทอ้งถนน 

จากค าถามท่ีก าหนดให ้สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี  ข - ก - ง - ค 

1. ประธานของประโยค คือ ขอ้ ข. การเกิดขึ้นของมลภาวะทางอากาศ มีสาเหตุหลกัมาจาก 

ยานพาหนะบนทอ้งถนน 

2. กล่าวต่อเน่ือง จากสาเหตุของการเกิดมลภาวะทางอากาศ วา่มีผลมาจาก  

ขอ้ ก. การเผาผลาญของน ้ามนัเบนซินหรือน ้ามนัดีเซลในเคร่ืองยนต ์เช่น รถยนต ์ รถจกัรยานยนต์ 

3. กล่าวต่อเน่ือง มาจากขอ้ ก. เพื่อแสดงผลท่ีไดจ้ากการเผาผลาญ ท าใหเ้กิด   

ขอ้ ง. จะปล่อยสารพิษ ฝุ่ น ควนั ก๊าซต่างๆออกมา 

4. และสารพิษต่างๆน้ี ท าใหเ้กิดผลลพัธ์ คือ ขอ้ ค. เกิดการสะสมในอากาศและส่งผลเสียต่อ 

ระบบทางเดินหายใจได ้

 

24. ตอบ  ง.  อาศยัอยูใ่นโครงสร้างของหินปูน 

จากค าถามท่ีก าหนดให ้สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี  ข - ง - ก - ค 

1. ประธาน คือ ปะการัง  ขอ้ ข. ปะการัง เป็นสัตวท่ี์ไม่มีกระดูกสันหลงั 

2. แสดงท่ีอยูอ่าศยัของปะการัง วา่ ขอ้ ง. อาศยัอยูใ่นโครงสร้างของหินปูน 

3. กล่าวต่อเน่ือง จากท่ีอยูอ่าศยัและแสดงการอยูอ่าศยั ขอ้ ก. มีการด ารงชีพ 2 แบบ  

คือ อยูค่นเดียวกบัอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม 

4. กล่าวสรุปถึงปัจจยัในการเติบโต  ขอ้ ค. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเติบโต คือ สภาพน ้า อุณหภูมิน ้า  

และแสงสวา่ง 

 

25. ตอบ  ค. เม่ือฝนตก ตน้กระบองเพชรจะเก็บน ้าไวใ้นล าตน้จ านวนมาก 

จากค าถามท่ีก าหนดให ้สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี ก - ค - ง - ข 

1. ตน้กระบองเพชรสามารถยนืตน้อยูไ่ด ้แมอ้ยูใ่นทะเลทรายท่ีแหง้แลง้ ประธานของประโยค 

2. แสดงเหตุ ขอ้ ค. เม่ือฝนตก ตน้กระบองเพชรจะเก็บน ้าไวใ้นล าตน้จ านวนมาก 

3. กล่าวต่อเน่ือง แสดงความคลอ้ยตามกนัจาก ขอ้ ค. วา่ ง.มนัจะใชน้ ้าในช่วงท่ีแหง้แลง้และ 

มนัจะเปล่ียนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน ้า 

4. สังเกต "ดงันั้น" คือ การสรุปเร่ือง ขอ้ ข. ดงันั้นกระบองเพชรจึงสามารถเติบโตอยูไ่ดใ้น 

ทะเลทรายท่ีแหง้แลง้ 



 

 

26. ตอบ  ก. กาแฟมีทั้งประโยชน์และโทษ 

สาระส าคญัของขอ้ความขา้งตน้ คือ กาแฟมีทั้งประโยชน์และโทษ 

ขอ้ ข. คาเฟอีนคือส่วนประกอบของกาแฟ 

ขอ้ ค. กาแฟท าใหเ้ราท างานไดดี้ขึ้น  

ขอ้ ง. ช่วงเวลาท่ีดีในการด่ืมกาแฟคือตอนเชา้ ไม่ไดก้ล่าวถึง 

 

27. ตอบ  ง. การซ้ือขายท่ีถูกต้อง จะต้องมีการจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าท่ีพนักงานของรัฐ 

 

28. ตอบ  ก. ไส้เดือนเป็นสัตวท่ี์มีความส าคญัต่อระบบนิเวศ 

ไส้เดือนดิน หรือ ไส้เดือน หรือ รากดิน เป็นสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั มีลกัษณะล าตวัเป็นขอ้ปลอ้ง 

พบไดท้ัว่ไปในดิน ใตมู้ลสัตวห์รือใตใ้บไม ้มี 2 เพศในตวัเดียว มีการสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ  

ไส้เดือน เป็นสัตวท่ี์มีความส าคญัอยา่งมากต่อระบบนิเวศ ช่วยในการยอ่ยอินทรียสารในดิน  

การเคล่ือนท่ีของไส้เดือน คือการพรวนดิน ท าให้เกิดช่องว่างในการเพิ่มออกซิเจนในดิน  

นอกจากน้ีไส้เดือนยงัใชเ้ป็นเหยือ่ในการตกปลาอีกดว้ย 

 

29. ตอบ  c. whom  

จากประโยค เป็นเร่ือง Relative Pronoun เป็นการกล่าวถึงบุคคล ใช ้whom 

เพราะวา่บุคคลท่ีเรากล่าวถึงเป็นกรรมของประโยค   ความหมายคือ ฉนัจ าช่ือของคนนั้นไม่ได ้

คนท่ีฉนันัง่ถดัต่อมาท่ีสถานีรถบสั 

 

30. ตอบ  b. harder   

จากประโยค  Diamond are 80 times ………….. than any other natural substance.   เป็นเร่ือง 

Comparative คือ การเปรียบเทียบ ซ่ึงจากประโยค ความหมายคือ  เพชรนั้นมีความแขง็มากกวา่สารธรรมชาติอ่ืน 

ๆ ถึง 80 เท่า 

การเปรียบเทียบในขอ้น้ี ตอ้งใช ้harder เปรียบเทียบขั้นกว่า และจุดสังเกต คือ มีการใช ้than 

เป็นตวับอกแน่ชดัวา่ ขอ้น้ีเป็นการเปรียบเทียบในขั้นกวา่ Adjective ท่ีใชจ้ะตอ้งเติม -er และใชค้วบคู่กบั than  

 

  



 

 

31. ตอบ  a.in 

 จากประโยค เป็นเร่ืองของการใช ้Preposition ซ่ึงจากโจทยท่ี์ก าหนดให ้The flight will arrive ……….. 

Singapore at 13.30 p.m. เท่ียวบินจะมาถึงประเทศสิงคโปร์เวลา 13.30 //เราใช ้in ในการน าหนา้ช่ือเมือง ช่ือรัฐ 

ช่ือประเทศ  เช่น In Tokyo, In LA, In Hongkong 

 

32. ตอบ  d.was sent 

 จากประโยค แปลความไดว้า่ “แมว้า่จดหมายถูกส่งมาเม่ือ 2 สัปดาห์ท่ีแลว้มนัยงัคงไม่มาถึง”  ขอ้สังเกต 

คือ  มีค  าวา่ ago  แปลวา่ ท่ีผา่นมา อยูใ่น Past Tense แสดงความเป็นอดีต  ดงันั้น ค าตอบจะตอ้งอยูใ่นรูปอดีต  

เราสามารถตดั ขอ้ a.send (รูปปัจจุบนั) และ ขอ้ c. sended (ไม่มีใชใ้นรูปน้ี)  ออกไดเ้ลย   

เหลือค าตอบ คือ b.sent และ d. was sent ซ่ึงความแตกต่างคือ ส่ง (อดีต) กบั ถูกส่ง  

จากขอ้น้ีค าตอบท่ีถูกตอ้งคือ ขอ้ d. was sent  เน่ืองจากจดหมายตอ้งถูกส่งมา 

จดหมายไม่สามารถส่งตวัมนัเองได ้ในเร่ืองน้ีจะเป็นลกัษณะประโยคเร่ือง Passive Voice (ผูถู้กกระท า) 

 

33. ตอบ a. I lost my passport and all my money. 

Situation: Miss Jenny , an American tourist, is telling her friend, Tom, about her problem.   

(เจนน่ี นกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนับอกเพื่อนของเธอ ทอมเก่ียวกบัปัญหาของเธอ) 

Miss Jenny:  Tom, my bag was stolen, and  I lost my passport and all my money.  

(ทอม กระเป๋าของฉนัโดนขโมยและฉนัท าหนงัสือเดินทางกบัเงินหายไปหมดเลย) 

Tom:       ____34____  Do you know when it happened?  (....เธอรู้ไหมมนัเกิดขึ้นเม่ือไหร่) 

Miss Jenny:   I just realized it a moment ago. (ฉันเพิ่งรู้เม่ือก้ีน้ีเอง) 

        a. I lost my passport and all my money. (ฉันท าหนงัสือเดินทางกบัเงินหายไปหมดเลย)                         

        b. I should have brought my bag with me.  (ฉันควรเอากระเป๋ามากบัฉนั)    

c. I wonder where I can find my belongings.   (ฉันสงสัยฉนัจะหาของของฉนัไดท่ี้ไหน)           

d. I don’t remember where I kept my passport.(ฉนัจ าไม่ไดว้า่เก็บหนงัสือเดินทางไวท่ี้ไหน) 

 

  



 

 

34. ตอบ  c. How unfortunate ! 

a.   What’s the matter?   (เกิดอะไรขึ้นเหรอ)             

b.   How shameful!    (น่ีมนัน่าอายจริงๆ)                

c.   How unfortunate!   (ช่างโชคร้ายอะไรอยา่งน้ี)          

d.   That’s your problem. (นัน่มนัปัญหาของเธอ) 

 

35. ตอบ c. Welcome to Samui. 

Situation:  Ploy is a tour guide from Sook-Jai Tour waiting to meet a customer at the airport. 

(พลอยเป็นไกดน์ าเท่ียวจากบริษทัสุขใจทวัร์ เธอก าลงัรอรับลูกคา้ท่ีสนามบิน) 

Ploy :     You are Mr. Alfred, aren’t you?  I’m Ploy from Sook-Jai Tour. Welcome to Samui.  

(คุณคือคุณอลัเฟรดใช่ไหมคะ? ดิฉนัพลอยค่ะ จากบริษทัสุขใจทวัร์ ยนิดีตอ้นรับสู่สมุยนะคะ) 

Mr. Alfred :     ____36____  Have you been waiting long?  

a.  Here is my friend.  (น่ีคือเพื่อนของฉัน)     

b.  Have a nice trip.    (ขอให้เท่ียวใหส้นุก)     

c.  Welcome to Samui.   (ยนิดีตอ้นรับสู่สมุย)            

d.   Please follow the way. (กรุณาตามมาทางน้ี) 

 

36. ตอบ a. Thank you. 

a.   Thank you. (ขอบคุณ)                     b. With pleasure (ดว้ยความยินดี)               

c.   Sure, I will. (แน่นอน)                 d.  That’s fine. (มนัโอเค) 

 



 

 

37. ตอบ d. Obvious (ชดัเจน)  

The results of the tests were too __________ to change the scientists' opinions. 

(ผลจากการทดสอบ.......เกินกวา่จะเปล่ียนความเห็นของนกัวิทยาศาสตร์) 

a. Inconclusive (คา้งคา)    b. Conclusive (เป็นขอ้สรุป) 

c. Unpredictable (คาดการณ์ไม่ได)้   d. Obvious (ชดัเจน) 

 
38. ตอบ  b. Breed (ขยายพนัธุ์) 

Eagles ____during the cooler months of the year.  (นกอินทรีย.์.ระหวา่งเดือนท่ีอากาศเยน็ลงของปี) 

a. Expel (ขบัไล่)     b. Breed (ขยายพนัธุ์) 

c. Respire (หายใจ)     d. Break (แตกแยก) 

 
39. ตอบ c. Hopes (หวงั)  

Jenny ……….. opening a music school. (เจนน่ี.....เปิดโรงเรียนดนตรี) 

a. designs (ออกแบบ)    b. Arranges (จดัเตรียม) 

c. Hopes (หวงั)     d. Aims (ตั้งเป้า) 

 
40. ตอบ 3. Peeped (แอบมอง)   

Rick _____________ through the window into the kitchen. (ริค....ผา่นหนา้ต่างเขา้ไปในหอ้งครัว) 

a. Called down (เรียกใหล้งมา)   b. Reproved (ต าหนิ) 

c. Peeped (แอบมอง)    d. Canceled (ยกเลิก) 

 


