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1. ระบบการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยเปลีย่ นไปเปนระบบแอดมิชชัน่
โดยการพิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผลการ
ทดสอบระดับชาติ ทานคิดวาอะไรที่จะชวยใหเกิดการยอมรับระบบใหม
นี้มากที่สุด
1. ลดความเครียดของผูสอบและผูปกครอง
2. คัดเลือกไดตรงตามความสามารถของผูสอบ
3. ประหยัดและทันสมัยตามมาตรฐานสากล
4. สอดคลองกับความเห็นของฝายนโยบาย
2. “ความรู ความฉลาด และความสามารถที่จะทําใหสาํ เร็จประโยชนนนั่
แหละเปนตัวฤกษทดี่ ีในตัวมันเองแลว ดวงดาวในทองฟาจะทําอะไรได
ประโยชนที่ควรจะไดก็ผานพนคนโงๆ เทานัน้ ที่มวั แตนงั่ คํานวณดวงดาว
ในทองฟา
1. ตนเปนทีพ่ ึ่งแหงตน
2. คนเกงเทานัน้ ทีค่ รองโลก
3. ความพยายามคือความสําเร็จ
4. คนโงมักจะพลาดโอกาสไดสิ่งดีๆ
3. ครูมานพเสนอความเห็นในที่ประชุมวา โรงเรียนไมจาํ เปนตองเขาโครง
การครูดเี ดน เพราะไมไดประโยชนเทาที่ควร อยางเชนครูเอกรัฐหลังจาก
ไดเลือกเปนครูดเี ดนแลวตองไปเปนวิทยากรอบรมครูโรงเรียนอืน่ ๆ
สัปดาหละหลายวัน นักเรียนของครูเอกรัฐตองเสียประโยชนทนั ที
ถาทานเปนประธานในที่ประชุม ทานจะทําอยางไร
1. ใหที่ประชุม หาขอยุติวาจะเขาโครงการหรือไม
2. ใหครูเอกรัฐวางแผนการทํางานที่ไมตอ งทิ้งหองเรียน
3. ตําหนิครูมานพ เพือ่ ปรามไมใหคนอืน่ มีความรูสึกอิจฉาเพื่อน
4. ใหที่ประชุมรวมกันวางแผนเพื่อใหครูเอกรัฐไดทาํ หนาที่ครูดีเดน
4. โทรศัพทมอื ถือเปนอุปกรณสื่อสารที่วัยรุน สวนใหญใชเปนเครื่องวัดระดับ
ความโกเก เห็นไดชัดจากการถืออวดโชวยหี่ อ โชวรนุ และเปนหัวขอสนทนา
มีผลใหวยั รุน ดิน้ รนเพือ่ ใหไดเปนเจาของโทรศัพทมือถือ ทานคิดวาอะไร
คือปจจัยสงเสริมใหเกิดปรากฏการณดังกลาว
1. สื่อมวลชนและการเสนอตัวแบบในโทรทัศน
2. สภาพสังคมสงเสริมการบริโภคและการแขงขัน
3. ธรรมชาติทางสังคมของวัยรุน รวมกับอิทธิพลเชิงธุรกิจ
4. ผูปกครองและครูไมเห็นพฤติกรรมดังกลาวเปนปญหา
5. สมหมายไดรับจดหมายจากบริษัทแหงหนึ่ง แจงวาเขาโชคดีไดรับรางวัล
จากบริษัทเปนสวนลดสินคา 10,000 บาท สมหมายดีใจชวนมาลีเพื่อน
สนิทไปรับรางวัลดวยถาทานเปนมาลีทานจะทําอะไรเปนอันดับแรก
1. ใหสมหมายพิจารณาดวยเหตุผลกับเงือ่ นไขในจดหมายคุม ที่จะไป
หรือไม
2. ยินดีไปกับสมหมายเพราะเปนเพื่อนสนิท แตตองนัดหมายวันที่
สะดวกทั้งสองฝาย

3. ใหสมหมายโทรศัพทขอขอมูลจากรานวามีสินคาอะไร และเงื่อนไข
การซือ้ อยางไร
4. ใหสมหมายคิดวาจะซื้ออะไร มีความจําเปนแคไหน แลวไปดูราคาที่
รานอืน่ ๆ
6. “ฉันไมอยากกินขาวโพดอีกตอไปแลว เพราะฉันเพิ่งรูม าจากนักวิชาการ
ทางการเกษตรวาเกษตรกรจะหยอดยาฆาแมลงในฝกขาวโพดกอนวันเก็บ
5 – 10 วัน เปนครั้งสุดทาย เพื่อใหมนั่ ใจวาวันเก็บเกี่ยวจะไมเกิดความ
เสียหาย ผัก ผลไมอนื่ ก็คงเปนเชนเดียวกัน แลวเราจะกินอะไรดีละ”
ถาเหตุการณเปนเชนนี้จริงในสังคมไทย ทานในฐานะผูบริโภค ทานจะทํา
อยางไร
1. หาแนวรวมรณรงคและตอตาน
2. หาทางยายไปอยูในชุมชนที่ปลอดภัย
3. หาซื้อสารลางพิษดีๆ มาใช
4. ปลูกผัก ผลไมกินเอง
7. “ภาระหนาทีข่ องครูนนั้ มีขอ เสี่ยงอยูมากมาย เชน หากไมระมัดระวังคําพูด
ในการตําหนินักเรียน คําพูดนัน้ ก็อาจกลายเปนบาดแผลฝงใจ ฉันเคยได
ยินหลายคนพูดอยางขมขืน่ วาเขาเคยถูกครูดุวา โง ไมมพี รสวรรค และเขา
ไมเคยลืมคําพูดนัน้ ”ผูพูดมีเจตนาสื่อความหมายอยางไร
1. ครูไมควรตําหนินักเรียน
.2. ครูควรใชคาํ พูดที่ไพเราะกับนักเรียน
3. ครูควรมีสติในการใชคาํ พูดกับนักเรียน
4. ครูไมควรทําใหนักเรียนมีปมดอย
8. ถึงแมการทําสงครามยาเสพติดในประเทศโดยรวมจะไดผลนาพอใจ แตก็
ยังตรวจพบการเสพในบางชุมชนและบางโรงเรียน ทานคิดวาวิธีการใดที่
จะทําใหไดผลดีที่สดุ
1. สรางระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
2. ประชาสัมพันธผลการจับกุมอยางสม่าํ เสมอ
3. โรงเรียนและชุมชนรวมกันแกไขอยางจริงจัง
4. ใชมาตรการปราบปรามอยางเด็ดขาดทั่วประเทศ
9. โรคใดทีไ่ มใชโรคระบาดในสัตว
1. โรคฉี่หนู
2. โรคปากเทาเปอย
3. โรคไขหวัดนก
4. โรคงูสวัด
10. ทานตั้งใจจะชมภาพยนตรเรื่องหนึง่ พบวาคนเขาคิวซือ้ ตั๋วเปนแถวยาว
มาก ทานมีเพือ่ นอยูใ นคิวตนๆ อาสาจะซื้อตั๋วให แตทา นก็จะเขาคิวซื้อ
เอง ดวยเหตุผลใด
1. ตองการใหคนเห็นวาเปนผูที่มีวัฒนธรรม
2. เปนการรักษาความยุติธรรม
3. ถาฝากเพื่อนซือ้ คนในแถวคงไมยอม
4. เปนความภูมใิ จที่สามารถซื้อตั๋วไดดวยตนเอง
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11. การกระทําและเหตุผลของใครเหมาะสมมากที่สุด
1. บุญสมชอบซื้อของหนีภาษี เพราะเปนการประหยัด
2. บุญชูไมทุจริตในการสอบ เพราะกลัวถูกจับได
3. บุญศรีสวมหมวกกันน็อคเสมอเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
4. บุญมาหมัน่ ตรวจตราทอไอเสียรถยนตอยูเสมอ เพราะไมตองการให
อากาศเสีย
12. ทานคิดวาวิธแี กปญหานักศึกษาอาชีวะตีกัน วิธีใดสามารถแกปญ
 หาไดดี
ที่สุด
1. ทําโทษผูบริหารโรงเรียนทีไ่ มสามารถควบคุมนักเรียนได
2. ใหนักศึกษาทุกคนจายคาประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
3. สงนักศึกษาที่มีปญหาเขาฝกอบรมในคายทหาร
4. โรงเรียนตองมีเปาหมายและกลยุทธในการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน
13. สถานบันเทิงและบริการแบบตางๆ เปนแหลงที่กอใหเกิดอบายมุขและ
อาชญากรรมมากมาย การกําหนดเวลาเปดบริการใหนอยลงจะเปนวิธี
หนึ่งในการแกปญ
 หา ทานมีความคิดอยางไร
1. ไมเห็นดวย เพราะจะมีผลกระทบตอพนักงานจํานวนมาก
2. ไมเห็นดวย เพราะจะไมสามารถแกปญหาได
3. เห็นดวย เพราะตองเตรียมแกปญหาผลกระทบ
4. เห็นดวย เพราะจะตองบอกลวงหนาใหมีการเตรียมตัว
14. ขอใดจัดเปนการพูดใหกาํ ลังใจสําหรับคนที่กําลังทอแทไดเหมาะสมที่สดุ
1. ความผิดหวังอาจจะทําใหความรูสึกขมขื่นอยูบา ง แตก็จะเปน
บทเรียนที่มคี า ในวันตอไป
2. ถาเรายอมแพตออุปสรรคอยางงายดาย ก็นา เสียดายที่ไดขนึ้ ชื่อวาเกิด
มาเปนมนุษย
3. ความลมเหลวเปนเรื่องธรรมดาของคนทํางาน จึงไมใชเรือ่ งแปลก
เมื่อลมไปแลวถาจะลุกสูใหม อีกครั้ง
4. ลองพยายามสูใ หมแลวยังลมเหลวอีก ก็คงตองเรียนรูที่จะสูใหมอีก
ครั้ง
15. ขอใดคือจุดประสงคสาํ คัญของบทประพันธตอไปนี้
เกิดมาเปนคน หนังสือเปนตน วิชาหนาเจา
ถาแมนไมรู
อดสูอายเขา
เพื่อนฝูงเยาะเยา วาเงาวาโง
1. เตือน
2.ตําหนิ
3.กระตุน
4.ชี้ใหเห็น
16. หมอไดบรรยายใหคนไข 4 คนฟงพรอมกันเกี่ยวกับการถนอมดวงตา วา
“ไมควรอานหนังสือในที่ทีมแี สงสวางไมเพียงพอ ไมดูโทรทัศนใกลเกิน
ไป หรือเพงมองจอคอมพิวเตอรเปนระยะเวลาติดตอกันนานเกินไป และ
ประการสําคัญ อยาหยอดตาพร่าํ เพรื่อคนไขขอ ใดแสดงพฤติกรรมได
สอดคลองกับประเด็นทีห่ มอแนะนํา

1. คนไขคนที่ 1 จะอานหนังสือเฉพาะชวงกลางวัน เพราะมีแสงสวาง
เพียงพอ
2. คนไขคนที่ 2 นั่งดูโทรทัศนหา งจากจอ เพราะกลัวสายตาเสีย
3. คนไขคนที่ 3 ใชคอมพิวเตอรเฉพาะในกรณีที่จาํ เปนเทานัน้
4. คนไขคนที่ 4 ไมใชยาหยอดตาแมวาจะมีอาการอักเสบดวงตาก็ตาม
17. ขอความตอไปนี้มีจุดประสงคอยางไร
“หากมองในดานจริยธรรม สังคมไทยดูนา หวง เด็กไทยเลิกคานิยมรัก
นวลสงวนตัว หาความสุขทางเพศกันสนุกสนาน กลายเปนสังคมทีม่ ั่ว
สุม และทําลายคุณคาตัวเอง”
1. อธิบายสภาพสังคมไทยปจจุบนั
2. กลาวถึงสภาพปญหาของวัยรุนไทย
3. ใหเขาใจถึงความวิตกกังวลที่มีตอสังคมไทยปจจุบนั
4. สรางพลังความรวมมือตอตานคานิยมของวัยรุน
18. ขอใดใชคาํ ไดกระชับ และชัดเจนทีส่ ุด
1. คนไทยสวนมากนึกอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อโดยไมคิดใหดเี สียกอน
2. การทํางานทุกอยางตองมีการวางแผนที่ดีจึงจะชวยใหเกิดผลสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ
3. คนที่มีการศึกษาตองไมใชอารมณความรูสึกมาพิจารณาตัดสินใจ
กระทําการงานใดๆ
4. การทํางานอาชีพใด ๆ ก็ตาม ยอมตองมีปญหาอุปสรรค
19. “คนที่เปนฝายกระทําไมคอยรูสึกวาคําพูดของเรารุนแรงอยางไร แตคนที่
ถูกกระทําจะรูสึกและจดจํา”
ขอความขางตน ผูกลาวตองการสือ่ เกี่ยวกับเรื่องอะไร
1. การใชวิธีการรุนแรงกับผูอื่น
2. ความรูสึกของผูกระทํากับผูถูกกระทํา
3. การกระทําที่ทาํ ใหผูอื่นรูสึกและจดจํา
4. การตําหนิที่ทาํ ใหผถู ูกตําหนิโกรธ
20. แหลงการเรียนรูสาํ หรับครูและนักเรียนที่มีประสิทธิภาพที่สุดในปจจุบนั
คือขอใด
1. หองสมุดที่มีหนังสือทันสมัยมาก และมีระบบบริการที่ดี
2. เว็บไซดที่เสนอสาระความรูห ลากหลาย และเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว
3. สภาพแวดลอมรอบโรงเรียนสะอาด และจัดเสนอความรูที่กลมกลืน
กับธรรมชาติ
4. สถานที่สําคัญๆ ของประเทศไดจัดใหบริการแกผูสนใจและมีความ
สะดวกในการคนหาคําตอบ
21. จากความเชื่อทีว่ า การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา ผูปฏิบัติ
จะพบแตความโชคดีและความเจริญ แตประเสริฐเปนคนทีไ่ มใสใจกับ
การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาเลย เขาถูกลอตเตอรี่เสมอ
จนมีฐานะร่าํ รวยปรากฏการณนี้จะอธิบายไดตามขอใด
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1. การถูกลอตเตอรีเ่ ปนความบังเอิญ
2. การถูกลอตเตอรี่ไมไดแสดงถึงความเจริญ
3. การปฏิบัติตามหลักธรรมจะปรากฏเปนความจริงตองทําอยาง
สม่ําเสมอ
4. จากกรณีของประเสริฐ สรุปไดวา ความเชื่อที่กลาวขางตนไมเปนจริง
22. “โลกยุคอินเทอรเน็ตมีอิทธิพลสูงตอสังคมวัยรุน ตองยอมรับวามีเด็ก
จํานวนไมนอ ยทีใ่ หความสําคัญ และความสนิทสนมกับเพื่อนในเว็บ
บอรด ในแชตรูมมากกวาเพือ่ นในสังคมทั่ว ๆ ไป”
ทานมีความเห็นอยางไรตอขอความนี้
1. อินเทอรเน็ตเปนสิ่งจําเปนสําหรับวัยรุน
2. วัยรุน มีเพื่อนผานทางอินเทอรเน็ตยังดีกวาไมมเี พื่อนคุยดวย
3. ผูใหญควรเอาใจใสตอการคบเพือ่ นของวัยรุน ผานทางอินเทอรเน็ต
4. นาจะมีผใู หความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตแก
วัยรุน
23. หากทานพบวาเพื่อนทีใ่ ชเงินทุนกูยมื เพื่อการศึกษาไปซื้อโทรศัพทใหมที่
มีราคาแพง ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการกระทําเชนนี้
1. เปนเรือ่ งของสิทธิสว นบุคคลเพราะในที่สุดเขาก็ตองใชหนี้เงินกูย ืม
นัน้ ภายหลัง
2. เปนเรือ่ งที่ไมเหมาะสมเพราะเปนการใชเงินผิดประเภทและสราง
นิสัยทุจริต
3. เปนเรือ่ งที่ตองแจงใหครูประจําชัน้ ทราบ เพื่อใหดาํ เนินการตาม
ขอตกลงในสัญญา
4. เปนเรือ่ งที่ควรแกไขปรับปรุงเพราะเปนการใชเงินฟุมเฟอยและ
เปนคานิยม
24. นักเรียนคิดวาวิธีใดเหมาะสมที่สุดในการดูแลผูสูงอายุ
1. ใหทา นอยูสถานทีพ่ ักคนชราเพราะมีระบบดูแลผูสูงอายุอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ใหทา นอยูดวยและคอยดูแลทาน เพื่อความผูกพันและใกลชิด
3. ใหเลือกอยูตามใจทาน เพือ่ เปนการสนองความตองการ
4. หาที่อยูที่ดีๆ ใหเพื่อใหทา นมีความสะดวกสบาย
25. ทานมีความรูสกึ อยางไรตอคนที่ชอบวิ่งขามถนนใตสะพานลอย หรือไม
คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับรถยนต
1. เปนคนทีน่ า รังเกียจเนือ่ งจากชอบฝาฝนกฎหมายบานเมือง
2. เปนคนทีน่ า รําคาญเนือ่ งจากชอบสรางปญหาใหกับสังคมโดยไม
จําเปน
3. เปนคนทีน่ า สงสารเนือ่ งจากอาจจะประสบอุบัติเหตุถึงแกชีวิตได
ในอนาคต
4. เปนคนทีน่ า เปนหวงเนือ่ งจากขาดความตระหนักในเรื่องความ
ปลอดภัยของตนเอง

26. เอมมา ศึกษาทีต่ างประเทศนาน 6 ป เมื่อกลับถึงเมืองไทยเธอรูสึกอึดอัด
มาก ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม สภาพแวดลอมในเมืองไทยถา
ทานเปนเอมมา ทานจะปฏิบัติตัวอยางไร
1. ทบทวนสิ่งดีๆ รอบตัว และปรับปรุงจุดออนทีเ่ กี่ยวของกับตนเอง
กอน
2. นัดเพือ่ น ๆ พบปะสังสรรค เพื่อดึงบรรยากาศเดิมๆ กลับอีกครั้ง
3. ขอคําแนะนําจากคุณพอ – แม และพรอมที่จะปฏิบัติตาม
4. วางแผน หาทางกลับไปประเทศนัน้ เพือ่ ชีวิตและการงานที่
เหมาะสมกวา
27. “องอาจและชัยวุฒิเปนเพื่อนสนิทและเรียนรวมชัน้ เดียวกันโดยองอาจเปน
ลูกเจาของบานที่ชัยวุฒิขออาศัยอยู องอาจชอบเลนเกมสคอมพิวเตอรมาก
วันหนึ่งองอาจมาขอยืมเงินชัยวุฒเิ พื่อไปเลนเกมสคอมพิวเตอร”
ถาทานเปนชัยวุฒิ ทานจะทําอยางไร
1. ใหยืม เพราะองอาจเปนเพือ่ นสนิทกัน
2. ใหยืม เพราะตนเองเปนผูข ออาศัยบานขององอาจอยู
3. ใหยืม พรอมกับชี้แนะถึงประโยชนและโทษของการเลนเกมส
คอมพิวเตอร
4. ไมใหยืม พรอมกับชี้แจงเรือ่ งนีใ้ หกับบิดาขององอาจทราบ
28. “เราอยาไปตั้งขอรังเกียจคนแตละสาขาอาชีพ เพราะเราจะไปบังคับใหทกุ
คนประกอบอาชีพเดียวกันคงไมได”ผูพูดตองการใหผฟู งเกิดความรูสึก
เรื่องใด
1. ความสามัคคี
2. การยอมรับฟงผูอ ื่น
3. ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 4. การยอมรับความแตกตาง
29. “ชีวิตนี้มเี พื่อวันพรุงนี้ ที่เราตองทําวันนีค้ ือทําใหดใี หได ผิดหวังครั้งกอน
นัน้ เปนบทเรียนสอนใจ รองไหทาํ ไมเสียใจนานไปหรือเปลา”ขอความ
ขางตนเหมาะสมจะใชเปนคํากลาวกับบุคคลในขอใดมากที่สุด
1. สมศรีถูกคนรักทอดทิ้ง
2. สมหมายถูกไฟไหมบาน
3. สมใจรูขา วตนปวยเปนโรคมะเร็ง
4. สมศักดิ์พลาดจากตําแหนงผูจัดการ
30. เมื่อทานเห็นเพือ่ นถูกครูตาํ หนิเรือ่ งไมสงการบานในฐานะที่ทา นเปน
เพื่อนสนิทของเพื่อนคนนี้ ทานพูดกับเขาอยางไร
1. เธอคงจะตองปรับปรุงตัวเสียใหมใหดีกวานี้ เพราะฉันเห็นใจเธอ
มากเธอตองถูกครูตาํ หนิอยูบอยๆ
2. เธอนาจะลองกลับไปคิดทบทวนดูวา ทําไมครูจึงชอบตําหนิแตเธอ
คนเดียวในหองอยูเสมอ
3. ถาเธอไมเขาใจ ใหฉันชวยอธิบายก็ได เธอจะไดทาํ การบานได และ
จะไมตองถูกครูตาํ หนิ
4. เธอควรจะแบงเวลาในการทําการบานและทบทวนบทเรียนดวย
เพื่อตัวของเธอเองจะไดดีขนึ้
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31. “บุคคลที่ไมเคยมีศัตรูจะเปนผูที่เขมแข็งไมได ชีวิตทีไ่ มเคยประสบการ
ตอสูยอมเปนชีวิตทีอ่ อนแอ”
จากขอความนี้ ผูกลาวตองการอะไร
1. สอนใหเปนคนตอสูชีวิต
2. ชี้แนะใหรูจักตอสูกับศัตรู
3. เตือนไมใหเปนคนออนแอ
4. ใหกาํ ลังใจแกผูฟง
32. ขอความใดเปนคําพูดที่ทาํ ใหผฟู งรูส ึกมีความหวัง
1. ครูเห็นใจเธอนะสายพิณที่ตองเห็นภาพพอกับแมทะเลาะกันทุกวัน
2. สายพิณหนูเปนคนเกงนะ อยาทอแทเพราะเรื่องของพอแม
3. ครูดใี จที่รวู า หนูเขมแข็งขึน้ และตั้งใจเรียนอีกครั้ง
4. สายพิณ ถาตองการความชวยเหลืออะไรอีกหนูมาบอกครูไดนะจะ
33. “คําพูดที่มีเจตนาจะทํารายผูอนื่ เพียงคําเดียว สามารถจุดอารมณโกรธให
ปะทุขนึ้ ได วิธีที่ดีทสี่ ุดที่จะปองกันไมใหความโกรธปะทุขนึ้ คือ ตองคิด
กอนพูด”
จากขอความนี้ ผูกลาวมีจุดมุงหมายอะไร
1. เตือนเรือ่ งการใชคาํ พูดที่มเี จตนาทํารายผูอื่น
2. สอนวิธีปอ งกันไมใหความโกรธเกิดขึน้
3. หามทํารายผูอนื่ ดวยคําพูดเพียงคําเดียว
4. ใหคาํ แนะนําวากอนจะพูดอะไรตองคิดกอน
34. โฆษณาเครื่องดืม่ ยี่หอมีขอความวา “เครื่องดื่มมีคุณคาแคราคาน้าํ อัดลม”
ขอใดคือความหมายของคําโฆษณานี้
1. เครือ่ งดื่มนี้มีราคาถูกมากเทากับน้าํ อัดลม
2. เครือ่ งดื่มนี้มีคุณคามากเทากับน้าํ อัดลม
3. เครือ่ งดื่มนี้มีคุณคาแตราคาถูกมาก
4. เครือ่ งดื่มนี้มีคุณคามากแคราคาถูก
35. ลักษณะในขอใดมีความหมายแตกตางจากขออืน่
1. เปนการยุติธรรมทีใ่ ครมากอนควรไดบตั รกอน
2. ควรหยุดรถเพือ่ ใหคนขามถนนไปกอน
3. เปนคนตองรูจักแพและชนะ
4. คนเราตองชวยเหลือกันยามทุกขยาก
36. ขอใดที่ตัดคําบางคําออกแลวจะไมทําใหความหมายเปลี่ยนไป
1. พอหาเงินเพื่อลูก
2. ฉันเห็นเหตุการณนี้กับตา
3. คุณครูอยูทโี่ รงเรียนทุกวัน
4. รางวัลนี้สาํ หรับผูทําดี
37. ขอใดกลาวไดถกู ตองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน
1. การจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอจะใชวธิ ีการเดียวกันทัว่ ประเทศ
2. สถานศึกษาจะตองไดรับการประกันคุณภาพภายนอกอยางนอย 1
ครั้งทุก 2 ป
3. สถานศึกษาแตละแหงจะมีการจัดทําหลักสูตรเปนของตนเอง
4. จะเนนความรู ทักษะดานภาษาตางประเทศในการเรียนการสอน
มากกวาวิชาอืน่ ๆ

38. ขอใดเนนการเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเองนอยที่สุด
1. นักเรียนอานทํานองเสนาะตามตัวอยางที่ครูเปดเทปใหฟง
2. นักเรียนจดงานตามที่ครูเขียนบนกระดานอยางครบถวน
3. นักเรียนเขียนรายงานการไปศึกษานอกสถานที่ตามที่ครูมอบหมาย
4. นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการทํางานกลุมกับเพื่อนๆ
39. จากขาวทางหนาหนังสือพิมพ มีครูบางคนลวงเกินทางเพศกับเด็ก โดยเอา
คะแนนมาขูเอาเงินเอาสิ่งของมาลอทานมีความคิดเห็นอยางไร
1. เปนความพึงพอใจระหวางบุคคลที่ปองกันไดยาก
2. เปนเรือ่ งที่ครอบครัวตองดูแลสั่งสอนลูกหลานของตนเอง
3. ในสังคมของคนหมูมาก ก็ยอมตองมีคนชัว่ ปะปนอยูเปนธรรมดา
4. ครูทุกคนตองชวยกันดูแลเด็กๆ ถาเห็นผิดปกติตองรีบหาทางแกไข
40. ครูรัชนีพบวานักเรียนในชัน้ คนหนึ่งเริ่มมีกิรยิ าทาทางกระเดียดไปทาง
เพศตรงขามทานคิดวาครูรัชนีควรจะทําอยางไร
1. ทําใจใหไดวา ทุกคนเลือกเกิดไมได แตมีสิทธิเปนไดตามใจหวัง
2. ขอใหผูปกครองดูแลและใหความสําคัญกับลูกใหมากขึน้
3. แยกนักเรียนคนนีอ้ อกจากกลุมแลวสงใหอยูใ นความดูแลของครู
แนะแนว
4. ปรึกษาผูร ูเพื่อหาวิธีที่จะชวยแกไขพฤติกรรมนัน้
จงพิจารณาขอความตอไปนี้ เพือ่ ตอบคําถามขอ 41 - 42
ครอบครัวของฉันมีสมาชิก หลายคน พอมีลูก 2 คน ตนเปนนอง
ของพอ ปานเปนลูกของตน ปูนเปนพีข่ องปานแตไมใชลูกของตน แปงเปน
หลานของพอ ปาน และปูน ตอเปนนองของปานและเปนลูกของพอ ฉันเปน
พีค่ นโต
41. ฉันคือใคร
1. แปง
2. ปูน
3. ปาน
4. ขอมูลไมเพียงพอ
42. แปงเปนลูกของใคร
1. ตอ
2. ตน
3. ปูน
4. ปาน
จงพิจารณาขอความตอไปนี้ เพือ่ ตอบคําถามขอ 43 - 44
• กลองใบหนึ่ง แตละดานมีสีตางกัน คือ ดํา น้าํ เงิน น้าํ ตาล เขียว
แดง และขาว
• ดานสีแดงอยูตรงขามกับดานสีดาํ
• ดานสีเขียวอยูร ะหวางดานสีแดงและสีดํา
• ดานสีนา้ํ เงินอยูชิดกับดานสีขาว
• ดานสีนา้ํ ตาลอยูชิดกับดานสีนา้ํ เงิน
• ดานสีแดงอยูที่ดา นลางของกลอง
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43. ดานที่อยูตรงขามกับสีน้ําตาลคือสีอะไร
1. ขาว
2. เขียว
3. น้ําเงิน
4. แดง
44. ดานทั้ง 4 ที่อยูช ิดกับดานสีเขียว คือสีอะไร
1. น้าํ เงิน น้าํ ตาล
ขาว
2. ดํา น้าํ เงิน
น้าํ ตาล
3. ดํา น้าํ เงิน
แดง
4. ดํา น้าํ ตาล
แดง

แดง
ขาว
ขาว
ขาว

จงพิจารณาขอความตอไปนี้ เพือ่ ตอบคําถามขอ 45 – 46
เพื่อนกลุมหนึง่ ไดชวนกันไปเที่ยวจังหวัดสุโขทัย โดยเชารถตูที่มี 4
แถว 12 ทีน่ ั่ง พรอมคนขับ
45. ถาเอกกับนิดเปนสามีภรรยากันและตองนั่งติดกันเสมอ เอกกับนิดจะนั่ง
ไดกี่วิธี
1. 1
2. 4
3. 7
4. 14
46. ถาฟาสนิทกับเอกและนิด โดยฟานั่งติดกับนิดและนิดนั่งติดกับเอกเสมอ
ทั้งสามคนจะนัง่ ไดกี่วิธี
1. 3
2. 4
3. 6
4. 8
จงใชสถานการณตอ ไปนี้ เพื่อตอบคําถามขอ 47-48
ตัวอักษร 7 ตัว คือ A B C D E F และ G นําอักษรมาจัดเรียงจากคา
นอยไปมากตามเงื่อนไขดังนี้
• ตําแหนงของ D นอยกวาตําแหนงของ A อยู 3 ตําแหนง
• B อยูตําแหนงตรงกลาง
• ระหวาง F กับ B มีอักษรตัวอืน่ คัน่ อยู 1 ตัว
• F มีคานอยกวา B มากกวา C
• G มีคามากกวา F
47. ตัวอักษรใดอยูท ี่ตําแหนง 1
1. A
2. C
3. D
4. E
48. ถา A อยูในตําแหนงที่ 6 ผลบวกของตําแหนงของ E และ G คือขอใด
1. 8
2. 10
3. 12
4. 13
จงพิจารณาขอความตอไปนี้สําหรับตอบคําถามขอ 49-50
การเดินทางไปทํางานของ 5 คน ขึน้ อยูกับความแตกตางระหวางบุคคล
และสภาพภูมิอากาศ โดยแตละคนมีวธิ ีเดินทางโดยรถยนต หรือเดิน ดังราย
ละเอียดตอไปนี้
• ก ขับรถยนตไปทํางานเฉพาะวันที่มีฝนตก หรือหิมะตก
• ข ขับรถยนตไปทํางานเฉพาะวันอากาศเย็น และวันหิมะตก

• ค ไปกับ ก หรือ ข ในวันที่ ก หรือ ข ขับรถยนตไปทํางาน
• ง ขับรถยนตไปทํางานในวันที่ ก หรือ ข เดินไปทํางาน
• จ ขับรถยนตไปทํางานในวันอากาศเย็น และวันอบอุน
49. วันที่มีสภาพอากาศอยางไรที่มคี นไปทํางานโดยรถยนตมากที่สุด
1. ฝนตก
2. หิมะตก
3. แดดจัด
4. อากาศเย็น
50. คนทีไ่ ปทํางานโดยรถยนตในสภาพอากาศตางๆ มากที่สุด 2 อันดับแรก
ตามลําดับคือขอใด
1. ง ข
2. ง
ค
3. ค ง
4. ง
ก
ใหใชขอความและตัวเลือกตอไปนีต้ อบคําถามขอ 51- 52
ในการแขงขันกรีฑา สรุปวาดําชนะเขียว 15 เมตร แตเหลืองแพเขียว
5 เมตร สวนแดงชนะดํา 10 เมตร และขาวก็ชนะเขียวเชนกัน
1.ดํา หรือ แดง หรือขาว
2.แดง หรือ ขาว
3.แดง หรือ ดํา
4.ขาว หรือ ดํา
51. ใครชนะเลิศ
52. ใครเขาเสนชัยเปนอันดับที่สอง
ใหใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 53-54
ในการสอบกลางภาคเรียน ก ไดคะแนนมากกวา ง 8 คะแนน
แตนอ ยกวา ข 5 คะแนน สวน ค ไดคะแนนมากกวา ก 2 คะแนน แต
นอยกวา จ อยู 2 คะแนน
53. ใครไดคะแนนสูงที่สุด
1. ก
2. ข
3. ค
4. ง
54. ถาผลการสอบครั้งนี้ ก และ ง ไดคะแนนเพิ่มขึน้ อีกคนละ 3 คะแนน
ขอใดเรียงลําดับผูไดคะแนนจากมากไปนอยไดถูกตอง
1. จ
ก
ค
ง
2. ก
ข
ง
ค
3. ข
ก
จ
ง
4. ค
จ
ก
ง
ใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 55- 56
ในงานเลีย้ งแหงหนึ่ง เปดกินมากกวาวันและกลับหลังวิทย โตง
กินมากกวาเปดแตนอยกวาวิทยและกลับหลังเปด แตกลับกอนศักดิ์ อุมกิน
นอยกวาคิมแตมากกวาวิทยและกลับหลังศักดิ์ วันกินมากกวารุงและกลับกอน
วิทยซึ่งกลับพรอมรุง
55. ผูที่กลับบาน 2 คนสุดทายคือใคร
1. อุม กับ ศักดิ์
2. ศักดิ์ กับ โตง
3. อุม กับ โตง
4. เปด กับ อุม
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56. ผูที่กินมากที่สุดและนอยที่สุดคือใคร
1. คิม กับ อุม
3. คิม กับ วัน

64. กําหนดให a + b = 8
2. อุม กับ รุง
4. คิม กับ รุง

จงพิจารณาขอความตอไปนี้ เพือ่ ตอบคําถามขอ 57-58
บานของแดงหันหนาบานไปทางทิศเหนือติดถนนใหญ ปลูกตน
มะมวงตนใหญหา งจากตัวบาน 10 เมตรไวเพือ่ บังแสงอาทิตยในชวงเชา
ดานหลังบานมีตน มะกรูดอยูห า งจากตนมะมวงไปทางทิศใต 20 เมตร
ระหวางตนมะมวงและตนมะกรูดมีตน มะนาวอยูตรงกลางมีตน มะยมอยูห า ง
จากตนมะนาวไปทางทิศตะวันตก 20 เมตร มีสวนครัวอยูระหวางตน
มะนาวกับตนมะยม
57. ตนมะยมอยูทางทิศใดของตัวบาน
1. ทิศใต
2. ทิศตะวันตก
3. ทิศตะวันตกเฉียงใต
4. ทิศตะวันออกเฉียงใต
58. ถาตองการปลูกตนมะขามใหหา งจากตนมะกรูดและสวนครัวเปน
ระยะทางเทาๆ กันจะตองปลูกตนมะขามที่ตาํ แหนงใดของบาน
1. 10 เมตร ทางทิศเหนือ
2. 15 เมตร ทางทิศตะวันออก
3. 20 เมตร ทางทิศใต
4. 25 เมตร ทางทิศตะวันตก
59. ถา A เปนเลขคู B เปนเลขคีแ่ ลว AB – 1 ขอใดเปนจริง
1. เปนเลขคู
2. เปนเลขคี่
3. มีคาเปนลบ
4. มีคาเปนบวก
d
60. ถา (a – b – c) = 1 แลว ขอสรุปใดเปนจริง
ก. d = 1
ข. d = 0
ค. a – b – c = 1
ง. a – b – c = 0
1. ก หรือ ค
2. ข หรือ ค
3. ก หรือ ง
4. ข หรือ ง
2
61. ถา 3X – 5 = X + 9 แลว X + 1 เทากับเทาใด
1. 7
2. 8
3. 50
4. 64
62. ถาคาเฉลี่ยของ X และ Y คือ d และ Z = 2d แลว คาเฉลี่ยของ X, Y
และ Z จะเปนเทาใด
3d
3d
1.
2.
2
4
2d
4d
4.
3.
3
3
63. ถา A < 2 – 4B ขอใดถูกตอง
2−A
1.
>B
4
3. B > 4A + 2

2−A
< B
4
4. B < 4A + 2

2.

จงหาคาของ (a +

b
a
) + (b + )
4
4

1. 2
3. 12
65. กําหนดให x, y, z เปนจํานวนเต็มบวก
ก. xyz เปนเลขคี่
ข. x + y + z เปนเลขคู
ค. 2(x + y)z เปนเลขคู
ขอใดเปนจริง
1. ขอ ก
3. ขอ ค

2. 10
4. 16
และ x > y > z

2. ขอ ข
4. ไมเปนจริงทุกขอ

ใหใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 66 ถึง 67
ศูนยเพาะพันธุไมแหงหนึ่งในประเทศใหแลกเปลีย่ นตนไมโดยกําหนด
เกณฑการแลกเปลีย่ นไวดังนี้
ตนมะมวง 1 ตน แลกตนมะนาวได 2 ตน แถมตนมะกรูด 3 ตน
ตนมะนาว 2 ตน แลกตนมะพราวได 3 ตน แถมตนมะปราง 1 ตน
ตนมะปราง 1 ตน แลกตนมะมวงได 2 ตน แถมตนมะพราว 2 ตน
ตนมะพราว 2 ตน แลกตนมะนาวได 1 ตน แถมตนมะกรูด 1 ตน
66. ถาตองการตนมะมวง 1 ตน มะนาว 2 ตน มะกรูด 3 ตน และ
มะพราว 4 ตนจะตองนําตนอะไรมาแลกเปลีย่ นที่ศนู ยแหงนี้
1. ตนมะมวง 1 ตน
2. ตนมะปราง 2 ตน
3. ตนมะนาว 3 ตน
4. ตนมะพราว 4 ตน
67. นักเรียนคนหนึง่ มีตนไมชนิดเดียวกันอยู 2 ตน เมื่อนําไปแลกเปลี่ยนที่
ศูนยแหงนี้ ทําใหเขาไดตน ไมครบทั้ง 5 ชนิด อยากทราบวาตนไม 2
ตนนัน้ คือตนอะไร
1. มะนาว
2. มะพราว
3. มะปราง
4. มะมวง
คําชี้แจงสําหรับคําถามขอ 68-70
จงพิจารณาความสัมพันธของตัวเลขทีก่ ําหนดให แลวหาคําตอบของตัวเลขที่
ขาดหายไปที่มีความสัมพันธกนั
68. 11 1 9 13 3 8 15 5 7 17 …….
1. 6
2. 7
3. 9
4. 19
69. 2 5 10 19 ……..
1. 28
2. 32
3. 36
4. 42
70. 3 7 24 77 238 ……..
1. 296
2. 315
3. 648
4. 723
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