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คู่มือเตรียมสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทวัไป และความรูค้วามเขา้ใจ

เกียวกบัความประพฤติและการปฏิบติัของวิชาชีพครู 

  ครูผูช่้วย 
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คํานาํ 
 

 

 

    ชุดคู่มือเตรียมสอบ ครูผูช่้วย ภาคความรูค้วามสามารถทวัไป และความรู้

ความเขา้ใจเกียวกบัความประพฤติและการปฏิบติัของวิชาชีพครู  สําหรบัการสอบแข่งขนั

เขา้รบัราชการครู สพฐ. ครูผูช่้วย ครูกทม. โดยทางสถาบนั THE BEST CENTER และ

คณะได้เรียบเรียงขึนมาใหม่ ทังเล่มเป็นการเจาะเนือหาและเจาะแนวขอ้สอบพร้อม

คําอธิบายอย่างละเอียดพร้อม เพือให้ผูส้มัครสอบใช้สําหรับเตรียมตัวสอบในการ

สอบแข่งขนัฯ ในครงันี 

 

   ดงันนัทางสถาบนั THE BEST CENTER  ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัจึงได ้

จดัทําหนงัสือเล่มนีขึนมา โดยไดร้วบรวมขึนจากประสบการณต์รงของคณะทีมของสถาบนั  

THE BEST CENTER  มาจดัทําเป็นหนงัสือชดุนีขึน เพือใหผู้ที้สอบไดเ้ตรียมตวัอ่าน 

ล่วงหนา้ มีความพรอ้มในการทําขอ้สอบ  

 

  ทา้ยนี คณะผูจ้ัดทําขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ทีไดใ้ห้

การสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัทําตน้ฉบบันี ทําใหห้นงัสือเล่มนีสามารถสาํเร็จขึนมา

เป็นเล่มได ้พรอ้มกนันีคณะผูจ้ดัทําขอนอ้มรบัขอ้บกพร่องใด ๆ อนัเกิดขึนและยินดีรบัฟัง

ความคิดเห็นจากทุก ๆ ท่าน เพือทีจะนํามาปรบัปรุงแกไ้ขใหดี้ยิงขึน  

 

 

 

ขอให้โชคดใีนการสอบทุกท่าน 

ฝ่ายวชิาการ 

สถาบัน The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 

www.facebook.com/bestcentergroup 
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สารบัญ 

 
  ความสามารถดา้นภาษาไทย        

 -   การสะกดคาํ  พร้อมเจาะข้อสอบ       

 -   การอ่านคาํ  พร้อมเจาะข้อสอบ       

 -   การใช้คาํและความหมายของคาํ พร้อมเจาะข้อสอบ      

-   คาํราชาศัพท ์ พร้อมเจาะข้อสอบ       

 -   คาํและประโยค พร้อมเจาะข้อสอบ       

 -   โวหารภาพพจน์  พร้อมเจาะข้อสอบ       

 -   โวหารการเขียน พร้อมเจาะข้อสอบ       

 -   การเรียงลาํดับข้อความ  พร้อมเจาะข้อสอบ      

 -   สาํนวน สภุาษิต คาํพังเพย พร้อมเจาะข้อสอบ      

 -   ประโยคไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา      

 -   ทกัษะการใช้ภาษา          

 -   การทาํความเข้าใจบทความ        

 -  แนวข้อสอบ ชุดท ี          

 -  แนวข้อสอบ ชุดท ี          

  ความรู้ความสามารถด้านตวัเลขและด้านเหตผุล      

 -  คณิตศาสตร์ทวัไปด้านตัวเลข        

 -  ความสามารถในการคิดเชิงเหตผุล       

  ความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัความประพฤติและการปฏิบติัของวิชาชีพครู   

 -  ความรูเ้กียวกบัความเป็นครู        

  -  แนวขอ้สอบความเป็นครู       

  -  จรรยาบรรณวิชาชีพครู        

  -  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม       

  -  วินยัและการรกัษาวินยัของครู       

  -  สมรรถนะวิชาชีพครู         

  -  ขอ้บงัคบัคุรุสภา ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ   

  -  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา       

  -  แนวขอ้สอบ ชุดที   เจตคติต่อวิชาชีพ      

  -  แนวขอ้สอบ ชุดที  จรรยาบรรณวิชาชีพครู      

   -  แนวขอ้สอบ ชุดที   จริยธรรม และค่านิยม     

  -  แนวขอ้สอบ ชุดที   ความมีวินยัและการรกัษาวินยั    
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คู่มือสอบครูผูช่้วย ความรูค้วามสามารถทวัไปและความรูเ้กียวกบัความประพฤติ 1 

---------------------------------------------------------------------------- 

แนวข้อสอบ  

วิชาความสามารถทัวไป (ด้านภาษาไทย) 

 

เรือง           
การสะกดคํา 

การอ่านคํา 

การใช้คําและความหมายของคํา 

คําราชาศัพท์ 

คําและประโยค 

โวหารภาพพจน์ 

โวหารการเขยีน 

การเรียงลาํดบัข้อความ 

สํานวน สุภาษติ คําพงัเพย 

ประโยคไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลกัภาษา 

ทักษะการใช้ภาษา 

การทําความเข้าใจบทความ 

แนวข้อสอบ ชุดที 1 

แนวข้อสอบ ชุดที  
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คู่มือสอบครูผูช่้วย ความรูค้วามสามารถทวัไปและความรูเ้กียวกบัความประพฤติ 2 

---------------------------------------------------------------------------- 

หลกัสูตรการสอบแขง่ขนัเพือบรรจุและแตง่ตงับุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งครูผูช่้วย มีวิชาสาํคญัอีกวิชาหนึงคือความสามารถทวัไป ซึงผูส้อบ

จะตอ้งมีพืนฐานภาษาไทยจึงจะสามารถทาํในส่วนของความสามารถทวัไปไดค้ะแนนดีเนือหาของวิชา

ภาษาไทย ในส่วนของวิชาความรู้ความสามารถทวัไปนนั จะทดสอบความรู้เกียวกบัความสามารถดา้น

ภาษาไทย หวัขอ้ตอ่ไปนี 

 

 

- การสะกดคาํ 

- การอ่านคาํ 

- หลกัการใชค้าํราชาศพัท ์

- คาํ, ประโยคในภาษาไทย 

- โวหารการเขียนและภาพพจน์ 

- การเรียงขอ้ความ 

- สาํนวน สุภาษิต และคาํพงัเพย 

- ประโยครัดกุมและถูกตอ้งตามความหมายและหลกัภาษา 

- ลกัษณนาม 

- ทกัษะการใชภ้าษาไทย 

- ความเขา้ใจในการอ่านบทความ 

- เนือหาภาษาไทยตามยคุสมยั 

 

ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งศึกษาหลกัการและฝึกทาํแนวขอ้สอบเพือใหเ้กิดทกัษะทางภาษาไทย 

อยา่งแทจ้ริง 
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คู่มือสอบครูผูช่้วย ความรูค้วามสามารถทวัไปและความรูเ้กียวกบัความประพฤติ 3 

---------------------------------------------------------------------------- 

การสะกดคํา 

 

แนวข้อสอบเรือง การสะกดคาํ 

คาํชีแจง แต่ละขอ้ใหห้าคาํทีสะกดไม่ถกูตอ้ง 

1.  1. ลกูนิมิต . สบัปะรด . สิงโต  . ปลน้สะดมภ ์    . นกัษตัร 

ตอบ . ปลน้สะดมภ ์ ทีถกูตอ้งคือ    ปล้นสะดม 

2. 1. ปิกนิก 2. เอกซเรย ์ 3. นอต  4. ก๋วยจบั     5. กุยช่าย 

ตอบ  4. ก๋วยจบั   ทีถกูตอ้งคือ    กวยจบั 

3. 1. อฒัจนัทร์ 2. ชกักะเยอ่ 3. ไข่มุก  4. กิจจะลกัษณะ    5. เช็กชือ 

ตอบ  2. ชกักะเยอ่  ทีถกูตอ้งคือ    ชักเย่อ 

4. 1. ประณต 2. ประนมมือ 3. กงัวาน 4. บนัลือ     5. ตาลขโมย 

ตอบ  5. ตาลขโมย  ทีถกูตอ้งคือ   ตานขโมย   

5. 1. ปาฏิหาริย ์ 2. รังสฤษฎ ์ 3. อภิชาต 4. คลินิก     5. ชมพู่มะเหมียว 

ตอบ  5. ชมพู่มะเหมียว  ทีถกูตอ้งคือ    ชมพู่ม่าเหมยีว 

6. 1. แหลกลาญ 2. หมหูยอง 3. หยากไย ่ 4. อีหลุยฉุยแฉก     5. จาํนง 

ตอบ  2. หมหูยอง  ทีถกูตอ้งคือ    หมูหยอ็ง 

7. 1. พิศมยั 2. อิสรภาพ 3. อานิสงส์ 4. หลงใหล      5. อุปการคุณ 

ตอบ  1. พิศมยั   ทีถกูตอ้งคือ    พสิมยั 

8. 1. ถนนราดยาง 2. ราศี  3. รสชาติ 4. รากเหงา้  5. ลางสาด 

ตอบ  1. ถนนราดยาง  ทีถกูตอ้งคือ    ถนนลาดยาง 

9. 1. ลิดรอน 2. ละมุนละไม 3. ลมหวน 4. เหลก็ไน  5. เพริศพริง 

ตอบ  4. เหลก็ไน  ทีถกูตอ้งคือ    เหลก็ใน 

10. 1. ประดิษฐป์ระดอย   2. ผดุลุกผดุนงั  3. เสือเชิต  

4. แบ่งสนัปันส่วน     5. บูรณปฏิสงัขรณ์  

ตอบ  1. ประดิษฐป์ระดอย ทีถกูตอ้งคือ ประดิดประดอย 

11. 1. ฉนัญาติ 2. ปลาไน 3. ไดญ้าณ 4. เขา้ฌาณ  5. เดินเหิน 

ตอบ  4. เขา้ฌาณ  ทีถกูตอ้งคือ    เข้าฌาน 

12. 1. ลกูบาศก ์ 2. ลิฟต ์  3. ขา้วกบหมอ้ 4. มานุษยวิทยา  5. วีดีโอ 

ตอบ  5. วีดีโอ   ทีถกูตอ้งคือ    วดิีโอ 

13. 1. มหาหิงคุ ์ 2. พละกาํลงั 3. ประกายพรึก 4. ผลดัวนัประกนัพรุ่ง 5. ยอ่มเยา 

ตอบ  4. ผลดัวนัประกนัพรุ่ง ทีถกูตอ้งคือ   ผดัวนัประกนัพรุ่ง   
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---------------------------------------------------------------------------- 

14. 1. เมตตาปราณี 2. ผกูพนั 3. พศัดี  4. ประณีต  5. เพชฌฆาต 

ตอบ  1. เมตตาปราณี  ทีถกูตอ้งคือ เมตตาปราน ี

15. 1. กอ้ร่อกอ้ติด 2. พยงุ  3. กนัดาร 4. เหลวไหล  5. หงษ ์

ตอบ  5. หงษ ์  ทีถกูตอ้งคือ    หงส์ 

16. 1. สกัการบูชา 2. วิปัสสนา 3. ศิลปวตัถุ 4. ศึกษานิเทศ  5. มคัคุเทศก ์

ตอบ  4. ศึกษานิเทศ  ทีถกูตอ้งคือ    ศึกษานิเทศก์ 

17. 1. ทแยง  2. วาระดิถี 3. ขึนฉ่าย 4. กระทะ  5. ทะเลสาบ 

ตอบ  2. วาระดิถี   ทีถกูตอ้งคือ    วารดิถ ี

18. 1. เกษียนสมุทร 2. เจียระไน 3. ตาลโตนด 4. เกร็ดความรู้  5. ละเอียดลออ 

ตอบ 1. เกษียนสมุทร   ทีถกูตอ้งคือ    เกษยีรสมุทร 

19. 1. พิศวาส 2. พิสดาร 3. ผดัไทย 4. ศึกษานิเทศ  5. เลือกสรรค ์

ตอบ 4. ศึกษานิเทศ ทีถกูตอ้งคือ    ศึกษานิเทศก์ 

20. 1. นาํจณัฑ ์ 2. จนัทร์กะพอ้ 3. จนัอบั 4. อฒัจนัทร์  5. ดอกจนั 

ตอบ  2. จนัทร์กะพอ้ ทีถกูตอ้งคือ  จนัทน์กะพ้อ   

21. 1. เต็นท ์2. กฏหมาย 3. ก๊อกนาํ 4. เนกไท  5. สแลง 

ตอบ  2. กฏหมาย  ทีถกูตอ้งคือ    กฎหมาย 

22. 1. ฤกษผ์านาที 2. ลายเซ็น 3. เปอร์เซ็นต ์ 4. พิธีรีตอง  5. พลศึกษา 

ตอบ 1. ฤกษผ์านาที  ทีถกูตอ้งคือ    ฤกษ์พานาท ี

23.  1. ประณาม 2. ประณม 3. ไนตค์ลบั 4. ทรเล่ห์  5. ทรมานทรกรรม 

ตอบ 5. ทรมานทรกรรม   ทีถกูตอ้งคือ    ทรมาทรกรรม 

24. 1. กะทนัหนั 2. คฤหาสน ์ 3. ซาลาเปา 4. สลิม   5. ซิกแซ็ก 

ตอบ  4. สลิม   ทีถกูตอ้งคือ    ซ่าหริม 

25. 1. ดุลการคา้ 2. วาทยกร   3. สาํมะโนครัว   

 4. ตงิด  5. ตกร่องปล่องชิน 

ตอบ  5. ตกร่องปล่องชิน  ทีถกูตอ้งคือ    ตกล่องปล่องชิน 

26.  1. เผลอเรอ 2. วิงเปียว 3. เรียไร  4. อะไหล่  5. สงัเกต 

ตอบ 1. เผลอเรอ   ทีถกูตอ้งคือ   เผอเรอ  

27. 1. กะเพรา 2. ขริบเลบ็ 3. ขลิบผา้ 4. ลายกระหนก  5. ฆอ้น 

ตอบ  5. ฆอ้น  ทีถกูตอ้งคือ    ค้อน 

28. 1. ทนทายาท 2. ทระนง 3. พงัทลาย 4. ถวัพ ู   5. เดียดฉนัท ์

ตอบ 1. ทนทายาท   ทีถกูตอ้งคือ    ทนทายาด 
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---------------------------------------------------------------------------- 

29. 1. แท็กซี 2. เบญจเพศ 3. เบรก  4. ผาสุก  5. โนต้ 

ตอบ  2. เบญจเพศ  ทีถกูตอ้งคือ   เบญจเพส 

30. 1. เทิดพระเกียรติ    2. บลอ็ก 3. มงกุฎ  4. บิณฑบาตร  5. เซนติเมตร 

ตอบ  4. บิณฑบาตร  ทีถกูตอ้งคือ    บิณฑบาต 

31. ขอ้ใดสะกดถกูตอ้งทุกคาํ 

 . เธอก็เอาแต่กระแหนะกระแหน ไม่เคยใหก้าํลงัใจกนัเลย 

 . มีข่าวกระเซ็นกระสายมาว่าผูอ้าํนวยการจะถกูยา้ย 

 . อยา่ลืมซือหมหูยอง กุนเชียง แค๊บหมมูาฝากดว้ย 

 . เขาลม้ตวัลงนอนแผห่ราทงัๆทียงัใส่รองเทา้ถุงเทา้ 

ตอบ  . เธอก็เอาแต่กระแหนะกระแหน ไม่เคยใหก้าํลงัใจกนัเลย 

 กระเซ็นกระสาย  ทีถกูตอ้งคือ  กระเส็นกระสาย 

 หมหูยอง  ทีถกูตอ้งคือ  หมูหยอ็ง 

 แค๊บหม ู  ทีถกูตอ้งคือ  แคบหมู 

 แผห่รา   ทีถกูตอ้งคือ  แผ่หลา  

32. โจรป่าออกปลน้..................ทาํใหช้าวบา้น................จน..............ประตูบา้น 

 . สะดม สะดุง้  สดุด   

. สะดม สะดุง้  สะดุด 

 . สดมภ ์ สะดุง้  สะดุด   

. สดมภ ์ สดุง้  สดุด 

ตอบ . สะดม  สะดุง้  สะดุด  

33. พระนเรศวร................ทพัออกไปทางทิศตะวนัตกแลว้เจอกลุ่ม.................. 

 . กรีฑา กบฎ     

. กรีฑา กบฏ 

 . กรีธา  กบฎ     

. กรีธา  กบฏ 

ตอบ  . กรีธา  กบฏ 

34. ข้อใดมคีาํทีสะกดผดิ 

 1. บอระเพด็ เบรก  นานปัการ 

 2. เนืองนิตย ์ ประณต  พิธีรีตอง 

 3. พศัดี  ปราชญเ์ปรือง ฝีดาษ  

 4. มงกุฎ ม โนสาเร่  พะเยบิพะยาบ 

ตวั
อย
่าง
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ตอบ  3. พศัดี   ปราชญเ์ปรือง ฝีดาษ 

 ปราชญเ์ปรือง  ทีถกูตอ้งคือ ปราดเปรือง 

35. ข้อใดมคีาํทีสะกดผดิ 

 1. การวิงเปียวเป็นการละเล่นของไทยทีสนุกสนาน 

 2. ปลาจะละเมด็เป็นปลาทีมีเนืออร่อย รับประทานกบันาํปลายงิอร่อย 

 3. สมชายชอบเล่นกีฬาสนุ๊กเกอร์เป็นชีวติจิตใจ 

 4. ค่าแท็กซีในปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งกบัราคานาํมนั 

ตอบ  3. สมชายชอบเล่นกีฬาสนุ๊กเกอร์เป็นชีวติจิตใจ 

 สนุ๊กเกอร์  ทีถกูตอ้งคือ สนุกเกอร์ 

************* 

การอ่านคาํ 

 ตวัอย่างคาํทีอ่านได้แบบเดยีว 

คาํ อ่านว่า  คาํ อ่านว่า 

โฆษณา โคด – สะ – นา ชุกชี ชุก – กะ – ชี 

กลอุบาย กน – อุ – บาย ดาษดา ดาด – สะ – ดา  

จรด จะ – หรด ดาษดืน ดาด – ดืน 

จรรยา จนั – ยา ปราชยั ปะ – รา – ไช 

ซอมซ่อ ซอม – มะ – ซ่อ  พลการ พะ – ละ – กาน 

เมรุมาศ เม – รุ – มาด  พลความ พน – ละ – ความ 

มรรยาท มนั – ยาด  อากาศธาตุ อา – กาด – สะ – ทาด 

ปลกั ปลกั  วิตถาร วิด – ถาน 

อุณหภูมิ อุน – หะ – พูม  อุบติัเหตุ อุ – บดั – ติ – เหด 

กฐินกาล กะ – ถิน  – นะ – กาน  ผลผลิต ผน – ผะ – หลิด 

รอมร่อ รอม – มะ – ร่อ  โอปปาติกะ โอ – ปะ – ปา – ติ – กะ 

 

กรม + ............... อ่าน 2 พยางค ์เฉพาะ “เวียง, คลงั, นา, วงั, ท่า” (ส่วนราชการ) 

    ทีเหลือทุกคาํ อ่าน 3 พยางค ์       +      วงั, ท่า   (ตาํแหน่ง, สี)   

    *** กรมวงั, กรมท่า อ่านไดท้งั 2 แบบ 

  เกียรติ + .............(ใหอ่้าน  พยางค)์ เช่น เกียรติคุณ อ่านว่า เกียด – ติ – คุน  

     ** ยกเวน้ เกียรติประวติั อ่านได ้2 แบบ 

     เกียด – ประ – หวดั 

     เกียด – ติ – ประ – หวดั 

ตวั
อย
่าง
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  จิต + ........... ใหอ่้านออกเสียง จิด - ตะ +.............  

** ยกเวน้ จิตนิยม จิตบาํบดั  จิตวิทยา จิตวิสยั (อ่าน 2 แบบ) 

  

 ตัวอย่างคําทีอ่านได้มากกว่า 1 แบบ 

คาํ อ่านว่า  คาํ อ่านว่า 

กรณียกิจ กะ – ระ – นี – ยะ – กิด พรหมลิขิต พรม – มะ – ลิ – ขิด 

 กอ – ระ – นี – ยะ – กิด  พรม – ลิ – ขิด 

กรรมาธิการ กาํ – มา – ทิ – กาน ภูมิภาค พูม – มิ – พาก 

 กนั – มา – ทิ – กาน  พู – มิ – พาก 

คณนา คะ – นะ – นา  ภูมิลาํเนา พูม – ลาํ – เนา 

 คน – นะ – นา   พู – มิ – ลาํ – เนา 

 คนั – นะ – นา  ศลัยกรรม สัน – ละ – ยะ – กาํ 

คมนาคม คะ – มะ – นา – คม   สัน – ยะ – กาํ 

 คม – มะ – นา – คม  ศาสตราจารย ์ สาด – ตรา – จาน 

ครหา คะ – ระ – หา   สาด –สะ – ตรา – จาน 

 คอ – ระ – หา  โศกนาฏกรรม โส – กะ – นาด – ตะ – กาํ 

ชลประทาน ชน – ละ – ประ – ทาน   โสก – กะ – นาด – ตะ – กาํ 

 ชน – ประ – ทาน  สตรี สัด – ตรี 

ถาวรวตัถ ุ ถา – วอ – ระ – วดั – ถุ   สะ – ตรี 

 ถา – วอน – วดั – ถุ  สมการ สะ – มะ – กาน 

ทนัฑกรรม ทนั – ดะ – กาํ   สม – มะ – กาน 

 ทนั – ทะ – กาํ  สมดุล สะ – มะ – ดุน 

บรรพกาล บนั – พะ – กาน   สม – ดุน 

 บบั – พะ – กาน  สัมปรายภพ สาํ – ปะ – รา – ยะ – พบ 

ปกติ ปะ – กะ – ติ   สาํ – ปะ – ราย – พบ 

 ปก – กะ – ติ  สุตกวี สุ – ตะ – กะ – ว ี

ปรนยั ปะ  - ระ – ไน   สุด – ตะ – กะ – ว ี

 ปอ – ระ – ไน  อธิบดี อะ – ทิ – บอ – ดี 

ปรากฏการณ์ ปรา – กด – กาน   อะ – ทิบ – บอ – ดี 

 ปรา – กด – ตะ – กาน  อาชญากรรม อาด – ยา – กาํ 

ปรัชญา ปรัด – ยา   อาด – ชะ – ยา – กาํ 

 ปรัด – ชะ – ยา    

 

 

ตวั
อย
่าง
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แนวข้อสอบเรืองการอ่านคาํ 

คาํชีแจง แต่ละขอ้ใหห้าคาํทีอ่านออกเสียงไม่ถกูตอ้ง 

1. 1. ขมุกขมวั อ่านว่า  ขะ – หมุก – ขะ – หมวั  

 2. ขะมกัเขมน้ อ่านว่า  ขะ – มกั – ขะ – เม่น  

 3. ขวนขวาย อ่านว่า ขวน – ขวาย   

 4. ขดัสมาธิ อ่านว่า  ขดั – สะ – หมาด 

 5. เขา้สมาธิ อ่านว่า เขา้ – สะ – หมาด 

ตอบ  5.   เขา้สมาธิ อ่านว่า เขา้ – สะ – หมาด   ทีถกูตอ้งคือ เข้า – สะ – มา – ทิ 

2. 1. จุติ  อ่านว่า  จุ – ติ    

 2. จุลกฐิน อ่านว่า  จุน – ละ – กะ – ถิน 

 3. เจตคติ อ่านว่า เจ – ตะ – คะ – ติ 4. โจรกรรม อ่านว่า  โจน – ระ – กาํ 

 5. เจตภูต อ่านว่า เจ – ตะ – พดู 

ตอบ  5.   เจตภูต อ่านว่า เจ – ตะ – พดู ทีถกูตอ้งคือ เจด – ตะ – พูด 

3. 1. ชกัเยอ่ อ่านว่า  ชกั – กะ – เยอ่  2. ชาติภูมิ อ่านว่า  ชาด – ติ – พมู 

 3. ชนัษา อ่านว่า ชนั – นะ – สา  4. ชาติพนัธุ ์ อ่านว่า  ชาด – พนั 

 5. ชาติวุฒิ อ่านว่า ชาด – ติ – วุด – ทิ 

ตอบ  4. ชาติพนัธุ ์ อ่านว่า  ชาด – พนั ทีถกูตอ้งคือ ชาด – ต ิ– พนั 

4.  1. นรกภูมิ อ่านว่า  นะ – รก – กะ – พมู 2. นาฏศิลป์ อ่านว่า  นาด – ตะ – สิน 

 3. นาฏกรรม อ่านว่า นาด – ตะ – กาํ  4. นามธรรม อ่านว่า  นาม – มะ – ทาํ 

 5. นกัษตัร อ่านว่า นกั – กะ – สดั 

ตอบ 5.   นกัษตัร อ่านว่า นกั – กะ – สดั  ทีถกูตอ้งคือ นัก – สัด 

5. 1. คณนา อ่านว่า  คน – นา   

 2. คุณวฒิุ อ่านว่า  คุน – นะ – วุด – ทิ 

 3. คุณภาพ อ่านว่า คุน – นะ – พาบ   

 4. คณบดี อ่านว่า  คะ – นะ – บอ – ดี 

 5. คณิตศาสตร์ อ่านว่า คะ – นิด – สาด 

ตอบ 1. คณนา อ่านว่า  คน – นา   

             ทีถกูตอ้งคือ    คะ – นะ – นา, คนั – นะ – นา, คน – นะ – นา 

6.  1. เทริด  อ่านว่า  เซิด    

 2. พระเชตุพน อ่านว่า  พระ – เช – ตุ – พน 

 3. ชยัภูมิ อ่านว่า ไช – ยะ – พมู   4. ชลนยัน ์ อ่านว่า  ชน – ละ – ไน 

ตวั
อย
่าง
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 5. วยัวุฒิ  อ่านว่า ไว – ยะ – วุด – ทิ 

ตอบ 2. พระเชตุพน อ่านว่า  พระ – เช – ตุ – พน  ทีถกูตอ้งคือ พระ – เชด – ตุ – พน 

7. 1. นามธรรม อ่านว่า  นา – มะ – ทาํ  2. ศีลธรรม อ่านว่า  สีน – ละ – ทาํ 

 3. คุณธรรม อ่านว่า คุน – นะ – ทาํ  4. รูปธรรม อ่านว่า  รูบ – ปะ – ทาํ 

 5. วุฒิธรรม อ่านว่า วุด – ทิ – ทาํ 

ตอบ 1. นามธรรม อ่านว่า  นา – มะ – ทาํ  ทีถกูตอ้งคือ นาม – มะ – ทํา 

8. 1. สปัทน อ่านว่า  สบั – ปะ – ทน  2. สตับุรุษ อ่านว่า  สดั – ตะ – บุ – หรุด 

 3. สปัเหร่อ อ่านว่า สบั – ปะ – เหร่อ  4. สปัคบั อ่านว่า  สบั – ปะ – คบั 

 5. สปัดน อ่านว่า สบั – ปะ – ดน 

ตอบ 2. สตับุรุษ อ่านว่า  สดั – ตะ – บุ – หรุด  ทีถกูตอ้งคือ สัด – บุ – หรุด 

9. 1. ภูมิศาสตร์ อ่านว่า  พมู – มิ – สาด  2. ภูมิลาํเนา อ่านว่า  พมู – ลาํ – เนา 

 3. ภูมิภาค อ่านว่า พ ู– มิ – พาก   

 4. ภูมิประเทศ อ่านว่า  พ ู– มิ – ประ – เทด 

 5. ภูมิบาล อ่านว่า พ ู– มิ – บาน 

ตอบ 1. ภูมิศาสตร์ อ่านว่า  พมู – มิ – สาด  ทีถกูตอ้งคือ พู – ม ิ– สาด 

10. 1. ปรมาจารย ์ อ่านว่า  ปอ – ระ – มา – จาน  

 2. ปรมาณู อ่านว่า  ปอ – ระ – มา – นู 

 3. ปรมตัถ ์ อ่านว่า ปอ – ระ – มดั  4. ปรมินทร์ อ่านว่า  ปอ – ระ – มิน 

 5. ปรเมษฐ ์ อ่านว่า ปอ – ระ – เมด 

ตอบ 5. ปรเมษฐ ์ อ่านว่า ปอ – ระ – เมด  ทีถกูตอ้งคือ ปะ – ระ – เมด 

11.  1. กลไก อ่านว่า กน – ไก   . พลความ อ่านว่า  พน - ละ - ความ 

 . อรหนั อ่านว่า  อะ - ระ - หนั   . อุดมคติ อ่านว่า  อุ - ดม - มะ - คะ - ติ 

 . สปัดาห์ อ่านว่า  สปั - ปะ - ดา 

ตอบ  . อรหนั  อ่านว่า  อะ - ระ - หนั ทีถกูตอ้งคือ ออ - ระ - หัน 

12.  คาํในขอ้ใดอ่านไม่ถกู 

 1. พลีชีพ อ่านว่า พะ-ลี-ชีบ   2. ผรุสวาท อ่านว่า ผะ-รุด-สะ-วาด 

3. สมานฉนัท ์อ่านว่า สะ-มา-นะ-ฉนั  4. ทิฐิ อ่านว่า ทิด-ถิ 

ตอบ 1. พลีชีพ อ่านว่า พะ-ลี-ชีบ  ทีถกูตอ้งคือ พล ี– ชีบ 

13.  คาํในขอ้ใดอ่านออกเสียง 3 พยางคทุ์กคาํ 

 1. สปัดาห์ วิตถาร    2. ตกใจ ชกัเยอ่ 

 3. โลกนิติ รัตภูมิ    4. รอมร่อ นกัษตัร 

ตวั
อย
่าง
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ตอบ  3. โลกนิติ   รัตภูมิ  วิตถาร   อ่านว่า วิด – ถาน 

    ตกใจ  อ่านว่า ตก – ใจ 

    นกัษตัร  อ่านว่า นกั – สดั 

14.  คาํในข้อใดอ่านผดิ 

 1. มนุษยศาสตร์  อ่านว่า  มะ – นุด – สะ – ยะ – สาด 

 2. มนุษยโลก  อ่านว่า  มะ – นุด – สะ – โลก 

  3. มนุษยอ์วกาศ  อ่านว่า  มะ – นุด – อะ – วะ – กาด 

 4. มนุษยชาติ  อ่านว่า   มะ – นุด – ชาด 

ตอบ  4. มนุษยชาติ  อ่านว่า   มะ – นุด – ชาด   

ทีถกูตอ้งคือ มะ – นุด – สะ – ชาด  

  มะ – นุด – สะ – ยะ – ชาด 

15.  คาํในข้อใดอ่านออกเสียง 3 พยางค์ทุกคาํ 

 1. นกัษตัร วิทยา    2. มาตุภูมิ พระเมรุ 

 3. จกัจนั ลกัจนั     4. เมรุมาศ คนธรรพ ์

ตอบ 3.   จกัจนั ลกัจนั  นกัษตัร  อ่านว่า นกั – สดั 

    พระเมร  อ่านว่า พระ – เมน 

    คนธรรพ ์ อ่านว่า คน – ทนั 

---------- 

การใช้คําและความหมายของคํา 

 

แนวข้อสอบประเภทหาความหมายของคาํและกลุ่มคาํ 

คาํชีแจง ใหพิ้จารณาเลือกขอ้ทีมีความหมายตรงกบัคาํทีขีดเสน้ใต ้

1.  ประเทศไทยเป็นประเทศทีมีนิทานปรัมปราเป็นจาํนวนมาก 

 1. พืนบา้น   2. เก่าแก่   3. ลา้สมยั  

 4. มีมานาน   5. สืบๆกนัมา 

ตอบ 5. สืบๆกนัมา 

2.  คณะแพทย ์ถวายการรักษาพระยกนะแด่รัชกาลที ๘ 

 1. ตบั    2. ไต    3. ปอด   

 4. มา้ม    5. ลาํไสเ้ลก็ 

ตอบ 1. ตบั 

   

ตวั
อย
่าง
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พระวกักะ -  ไต 

  พระปิหกะ - มา้ม 

  พระปัปผาสะ - ปอด 

  พระอนัตคุณ - ลาํไสเ้ลก็ 

3.  บา้นเขาเลียงไก่จึงตอ้งทาํกบัขา้วเป็นแกงไก่ ไก่ทอด ไก่ควัเกลือ ยกักระสายไปเรือย 

 1. ยกัยา้ย   2. ดดัแปลง   3. ปรับปรุง  

 4. หมุนเวียน   5. เปลียนแปลง 

ตอบ 5. เปลียนแปลง 

4.  เขาเป็นคนปากเปราะ 

 1. พดูโดยไม่ยงัคิด  2. พดูจาชวนหาเรือง  3. พดูจาเสียงแทงใจ 

 4. พดูจาว่าคนง่ายๆ  5. พดูเปิดเผยเรืองของคนอืน 

ตอบ 4. พดูจาว่าคนง่ายๆ 

5.  โฆษกรัฐบาลแถลงข่าวไม่ทนัต่อเหตุการณ์ 

 1. แจง้    2. บอก    3. อธิบาย  

 4. แจกแจง   5. ใหข่้าวเป็นทางการ 

ตอบ 5. ใหข่้าวเป็นทางการ 

6.  หมู่บา้นของฉนัมีสาธารณูปโภคครบครัน 

 1. กิจการทีตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 2. บริการสาธารณะทีจดัเพือประโยชนข์องประชาชน 

 3. บริการสาธารณะทีจดัเพือประโยชนข์องประชาชนโดยไม่คิดมลูค่า 

 4. บริการสาธารณะทีจดัขึนใหผู้ที้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้

 5. กิจการสาธารณะทีจดัขึนเพือประโยชน์ของผูอ้ยูใ่นหมู่บา้น 

ตอบ 2. บริการสาธารณะทีจดัเพือประโยชน์ของประชาชน 

7. นายกรัฐมนตรีเตรียมศึกษาโครงสร้างทางภาษีเพือเขา้แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ 

 1. วิธีการ  2. ส่วนประกอบสาํคญัๆ   3. อตัรา    

4. ผลกระทบ  5. ปัจจยัต่างๆ 

ตอบ 2. ส่วนประกอบสาํคญัๆ 

8.  ภาวะเงินเฟ้อคราวนีสงสยัจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นแน่ทีเดียว 

 1. เงินหมุนเวียนมาก สินคา้แพง เงินเสือมค่า  

 2. เงินหมุนเวียนมาก สินคา้ราคาถกู เงินเสือมค่า 

 3. เงินหมุนเวียนนอ้ย สินคา้ราคาแพง เงินมีค่าสูงขึน 

ตวั
อย
่าง
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 4. เงินหมุนเวียนนอ้ย สินคา้ราคาถกู เงินมีค่าสูงขึน 

 5. เงินหมุนเวียนมาก สินคา้ราคาแพง ค่าเงินเพิมขึน 

ตอบ 1. เงินหมุนเวียนมาก สินคา้แพง เงินเสือมค่า 

9.  คนทีเป็นวณัโรคมกัจะเป็นเรือรัง 

 1. บ่อย    2. หนกั    3. นานหาย  

 4. ไม่หาย   5. ทรุดหนกั 

ตอบ 3. นานหาย 

10.  หอ้งประชุมอเนกประสงค์มนัใชเ้ป็นสถานทีจดังานต่างๆของมหาวิทยาลยั 

 1. ใชเ้ป็นประจาํ   2. ใชไ้ดต้ลอดเวลา  3. มีอุปกรณ์ครบครัน  

4. ใชง้านไดห้ลายอยา่ง  5. กวา้งขวางสวยงาม 

ตอบ 4. ใชง้านไดห้ลายอยา่ง 

11.  เขารู้สึกประทับใจในหนา้ตาของหนุ่มหล่อเกาหลีเป็นอยา่งมาก 

 1. คิดถึง    2. นึกถึง    3. ยกยอ่ง  

4. ติดอกติดใจ   5. ระลึกอยูใ่นใจ 

ตอบ 4. ติดอกติดใจ 

12.  สุชาติเป็นหลานทีสุดโปรดปรานของคุณยาย 

 1. เอน็ด ู   2. ตอ้งใจ   3. ชอบ    

4. ถกูใจ    5. ยนิดี 

ตอบ 1. เอน็ด ู

13.  เขามีอุดมการณ์ในชีวิตทีแน่นอน 

 1. อุดมคติอนัสูงส่ง  2. แนวความคิดทีหลากหลาย 3. จินตนาการอนัสูงส่ง 

 4. แนวทางทีวางไวป้ฏิบติั  5. หลกัการทีแน่นอน 

ตอบ 1. อุดมคติอนัสูงส่ง 

14.  ผูที้มีขอ้บกพร่องแต่อยูใ่นวสัิยขององคก์ร สามารถเขา้ทาํงานไดโ้ดยตอ้งปรับขอ้บกพร่องใหดี้ 

 1. เป้าหมาย   2. วิถีทาง   3. ความประพฤติ 

 4. ขอบเขต   5. หลกัเกณฑ ์

ตอบ 4. ขอบเขต 

15.  การบริโภคของดิบ จะเกิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภคอยา่งมหันต์ 

 1. คาดไม่ถึง   2. มาก    3. น่าเป็นห่วง  

 4. ร้ายแรง   5. รวดเร็ว 

ตอบ 2. มาก 

ตวั
อย
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16.  แหม! เอง็นีมนัลูกขุนพลอยพยกัจริงๆ  

 1. คนใหญ่คนโต   2. ลกูหลานผูมี้อาํนาจ  3. ประจบสอพลอ  

  4. คนมีอาํนาจอยูใ่นมือ  5. พดูจาน่าเชือถือ 

ตอบ 3. ประจบสอพลอ 

17.  ประเทศของเรากาํลงัประสบกบัปัญญาทุพโภชนาการ 

 1. อาหารไม่ถกูสุขลกัษณะ 2. การนาํเขา้อาหารไม่มีคุณภาพ 

 3. การขาดแคลนอาหาร  4. อาหารทีไม่สามารถนาํมาบริโภคได ้

 5. อาหารไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 

ตอบ 3. การขาดแคลนอาหาร 

18.  พระสงฆถ์วายอดิเรกแด่ในหลวง 

 1. ถวายศีล   2. แสดงธรรม   3. สวดมนตล์า   

4. ถวายพรพิเศษ   5. สวดมนตถ์วาย 

ตอบ 4. ถวายพรพิเศษ 

19.  สมชายทํางานตวัเป็นเกลยีวแต่ก็ยงัไม่รวยเสียที 

 1. ทาํงานหนกั   2. ทาํงานมาก   3. ขยนัทาํงานอยูต่ลอดเวลา

 4. ทาํงานดว้ยความมานะอดทน 5. ทาํงานจนไม่มีเวลาว่าง 

ตอบ 3. ขยนัทาํงานอยูต่ลอดเวลา 

20.  เมือพระสงฆเ์จริญพระพุทธมนต์แลว้ก็จะถวายเครืองไทยทานเป็นลาํดบัต่อไป 

 1. ใหพ้ร    2. ขอศีล    3. สวดมนต ์  

 4. แสดงธรรม   5. พรมนาํมนต ์

ตอบ 3. สวดมนต ์

21. ตาํรวจกาํลงัสอบสวนต้นสายปลายเหตจุากพยาน 

 1. เรืองทีเกิดขึน   2. ความเป็นมาของเรือง  3. เรืองทีบนัทึกไว ้

 4. เรืองทีเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 5. เหตุการณ์ทีน่าสงสยั 

ตอบ 2. ความเป็นมาของเรือง 

22.  การเลือกตงัครังนีมีคนนอนหลบัทบัสิทธิเป็นจาํนวนมาก 

 1. ไม่เอาในใส่ในสิทธิของตนเอง  2. ไม่ทราบว่ามีสิทธิ   

3. ไม่ใชสิ้ทธิทีตนมีอยู ่   4. ไม่ทาํตามสิทธิของตน   

5. ไม่ไปแสดงตนว่ามีสิทธิ 

ตอบ 3. ไม่ใชสิ้ทธิทีตนมีอยู ่

 

ตวั
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23.  ลกูชายของฉนัเป็นคนพดูจาขวานผ่าซาก 

  1. รุนแรง   2. หว้นๆ   3. ไม่ออ้มคอ้ม  

 4. หา้วหาญ   5. ตรงๆไม่เกรงใจ 

ตอบ 5. ตรงๆไม่เกรงใจ 

24.  พระสมยันียงัขดัตาํนานกนัอยู ่

 1. สวดบทนาํเป็นทาํนองก่อนสวดมนต ์  2. ทาํเรืองไม่ถกูตอ้งตามกิจของสงฆ ์

 3. ไม่ทาํตามทีพระโบราณกล่าวไว ้4. ทาํผดิศีลกนัอยูเ่นืองๆ 

 5. ไม่เดินบิณฑบาต 

ตอบ 1. สวดบทนาํเป็นทาํนองก่อนสวดมนต ์

25. เมือเขาคิดอะไรเขามกัจะพูดโพล่งๆเสมอ 

 1. พดูไม่คิด   2. พดูอยา่งไม่ยบัยงั  3. พดูไม่ติดขดั  

 4. พดูไม่รืนหู   5. พดูหว้นๆ 

ตอบ 2. พดูอยา่งไม่ยบัยงั 

26.  สมเดชเป็นคนคดิเลก็คดิน้อยไม่ยอมเสียเปรียบใคร 

 1. คิดเกินกว่าเหตุ  2. คิดอยา่งรอบคอบ  3. คิดเพือหาผลประโยชน ์ 

4. คิดละเอียดถีถว้นเกินไป 5. คิดรอบคอบ 

ตอบ 4. คิดละเอียดถีถว้นเกินไป 

27.  คาํสอนของศาสนาพุทธเป็นเครืองยดึเหนยีวจติใจของผูป้ฏิบติัตาม 

 1. ยดึเป็นสึงทียอมรับทางจิตใจ 2. อาศยัเป็นทีพึงทางใจ  3. ยดึเป็นสิงทีควรเคารพ  

4. อาศยัเป็นเครืองปฏิบติั  5. ยดึเป็นแนวทางปฏิบติั 

ตอบ 2. อาศยัเป็นทีพึงทางใจ 

28.  เมือเชา้นีแม่ฉนัปากเป็นชักยนต◌์เลย 

 1. ว่ากล่าวสงัสอนไม่รู้จกัหยดุ 2. ปากแข็งไม่พดูความจริง 3. ใชป้ากพดูจากเพือเงิน 

 4. บ่นเรืองไม่เป็นเรือง  5. ใชค้าํพดูทาํใหค้นอืนเจ็บใจ 

ตอบ 1. ว่ากล่าวสงัสอนไม่รู้จกัหยดุ 

29.  เงิน ทอง ทีดิน นบัเป็นอวญิญาณกทรัพย์ 

 1. ภูตผไีม่สามารถใชไ้ด ้    2. สิงของทีมีราคาค่างวด  

3. ทรัพยที์เคลือนทีไดแ้ละไม่ได ้   4. ของทีไม่สามารถใหแ้ก่คนตาย 

5. สิงทีไม่มีวิญญาณหรือชีวติซึงนบัเป็นทรัพย ์

ตอบ 5. สิงทีไม่มีวิญญาณหรือชีวติซึงนบัเป็นทรัพย ์
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30.  เขายอมรับผดิโดยดุษณ ี

 1. ยอมรับความจริง    2. รับโดยไม่มีขอ้แกต้วัใดๆ  

3. อาการนิงซึงแสดงถึงการยอมรับ  4. ไม่สามารถแกต้วัได ้   

5. จาํนนต่อหลกัฐาน 

ตอบ 3. อาการนิงซึงแสดงถึงการยอมรับ 

 

ประเภทเตมิคาํลงในช่องว่างให้ได้ใจความ 

คาํสัง จงอ่านขอ้ความทีกาํหนดให ้ แลว้พิจารณาเลือกตวัเลือก 1, 2, 3, หรือ 4 เติมในช่องว่างใหถ้กูตอ้งตาม

หลกัภาษาและใหมี้ความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ความทีกาํหนดใหน้นั 

1.   รัฐบาลตอ้งเตรียมพร้อมไวเ้สมอเพือ……….การก่อกวนของผูที้ไม่หวงัดีต่อชาติบา้นเมือง 

1. กีดกนั    2. ป้องกนั    3. กีดขวาง    4. ขดัขวาง 

ตอบข้อ  2. รัฐบาลตอ้งเตรียมพร้อมไวเ้สมอเพือป้องกนัการก่อกวนของผูที้ไม่หวงัดีต่อชาติ 

      บา้นเมือง 

  กีดกนั  = กนัไม่ใหท้าํไดส้ะดวก เช่น การกีดกนัทางการคา้ 

  กีดขวาง = ขวางกนัไว,้ ขวางเกะกะ  เช่น กีดขวางทางจราจร 

  ขดัขวาง = ทาํใหไ้ม่สะดวก 

2.   คนไร้ศาสนาปราศจากเครือง………….ทางใจ  อาจจะประกอบกรรมชวัไดโ้ดยง่าย 

1. หน่วงเหนียว    2. เหนียวรัง    3. ยดึเหนียว    4. ผกูพนั 

ตอบข้อ 3.  ยดึเหนียว = อาศยัเป็นทีพึง(ทางใจ) 

  หน่วงเหนียว = ถ่วงเวลาไว ้

3.   ภายในหอ้ง……….ไปดว้ยกลินดอกไมน้านาพรรณ 

1. ส่งกลิน    2. อบอวล    3. ฟุ้งเฟือง    4. กระจาย 

ตอบข้อ 2. ภายในหอ้งอบอวลไปดว้ยกลินดอกไมน้านาพรรณ 

 ฟุ้งเฟือง  = ขจรไป, แพร่หลาย (เกียรติคุณ)  เชียวชาญ, ชาํนิชาํนาญ (สติปัญญา) 

4.   เขามี…………ทีแน่นอนในการทาํงาน 

1. ทศันคติ    2. อุดมคติ    3. ปฏิภาณ    4. วิจารณญาณ 

ตอบข้อ 2.   อุดมคติ      =  ความดีงามและความจริงใจทางใดทางหนึงทีมนุษยย์ดึถือว่าเป็น   

เป้าหมายแห่งชีวิตตน 

  ทศันคติ  = แนวความคิดเห็น 

  ปฏิภาณ  = เชาวไ์วในการกล่าวแกท้นัที เช่น เดก็คนนีมีปฏิภาณไหวพริบดีมาก 

  วิจารณญาณ = ปัญญาทีสามารถรู้หรือใหเ้หตุผลทีถกูตอ้ง 
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---------------------------------------------------------------------------- 

5.  จรรยาบรรณเป็นสิงทีหน่วยงาน........... ขึน  เพอืรักษามาตรฐานวชิาชีพของหน่วยงานนัน ๆ 

            .  บญัญติั  .  กาํหนด  .  ดาํรง   .  เสนอ 

ตอบข้อ 2. จรรยาบรรณเป็นสิงทีหน่วยงานกาํหนดขึน เพือรักษามาตรฐานวิชาชีพของหน่วยงานนนั ๆ 

บญัญติั  = ตราขึนหรือกาํหนดขึนเป็นหลกัเกณฑ ์เป็นกฏหมาย 

  ดาํรง  = ทาํใหค้งอยู ่

6.  ผู้มร่ีางกายปกตยิาเป็นสิงไม่จาํเป็น เพราะสิงทีร่างกายต้องการคอืสิงทีร่างกายขาด เช่น เกลอืแร่  

 วติามนิ  เป็นต้น  ส่วนผู้สูงอายุต้องการช่วยย่อยอาหารเพราะกระเพาะลาํไส้หย่อน............. 

            .  ความสามารถ  .  ประสิทธิภาพ  .  ศกัยภาพ  .  สมรรถภาพ 

ตอบข้อ 4.  สมรรถภาพ  = ความสามารถ (มกัใชก้บัสิงมีชีวิต) 

  สมรรถนะ = ความสามารถ (มกัใชก้บัเครืองจกัร) 

  ศกัยภาพ = คุณสมบติัทีแฝงอยูใ่นสิงต่าง ๆ สามารถนาํมาพฒันาหรือปรากฏให้

ประจกัษไ์ด ้

  ประสิทธิภาพ = ความสามารถทีทาํใหเ้กิดผลในการทาํงาน 

7.  เยาวชนทกีระทําความผดิลหุโทษต้องอยู่ใน.......ของกรมคมุประพฤตหิรือถูกกกักนัในสถานพนิิจ 

             .  ความดูแล  .  ความควบคุม . ความพิทกัษ ์  . ความช่วยเหลือ 

ตอบข้อ 2. เยาวชนทีกระทาํความผดิลหุโทษตอ้งอยูใ่นความควบคุมของกรมคุมประพฤติหรือถกูกกักนัใน

สถานพินิจ 

8.  นายกรัฐมนตรี.............ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดัเดนิทางมาร่วมประชุม 

             .  อนุญาต  .  อนุมติั  . สงเคราะห์  .  อนุโลม 

ตอบข้อ 2. นายกรัฐมนตรีอนุมติัใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดัเดินทางมาร่วมประชุม 

  อนุมติั  = ใหอ้าํนาจกระทาํตามระเบียบทีกาํหนดไว ้

9.  ธรรมชาตทิีภูกระดึงสามารถ.........นกัท่องเทยีวให้ไป.........ปีละหลายแสนคน 

             .  เชิญชวน  เทียว    .  ดึงดูด  พกัผอ่น  

 . ชกัจูง  ทศันาจร             . ชกัชวน  คา้งแรม 

ตอบข้อ 2. ธรรมชาติทีภูกระดึงสามารถดึงดดูนกัท่องเทียวใหไ้ปพกัผอ่นปีละหลายแสนคน 

10.  รัฐบาลควร..........นโยบายใหช้ดัเจนเกียวกบั.............ของภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมใน 

 ระยะยาวเพือใหส้ามารถวางแผนดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

             .  ปรับปรุง  ทิศทาง .  กาํหนด  สดัส่วน . ประกาศ  แนวคิด       . พิจารณา  ผลผลิต 

ตอบข้อ 2. รัฐบาลควรกาํหนดนโยบายใหช้ดัเจนเกียวกบัสดัส่วนของภาคเกษตรกรรมและ 

ภาคอุตสาหกรรมในระยะยาวเพือใหส้ามารถวางแผนดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
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