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ค�าน�า

 การสอบภาค ก ของ ก.พ. เป็นสนามสอบข้าราชการที่ใหญ่ที่สุด มีสนามสอบทั่วประเทศ 

แต่ละปีมีผู ้เข้าสอบหลายแสนคนโดยไม่จ�ากัดจ�านวนผู้สอบผ่าน ขอเพียงแค่ท�าคะแนนสอบ 

ให้ผ่านเกณฑ์ที่ ก.พ. ก�าหนด แต่ก็ยังมีจ�านวนผู้สอบผ่านไม่มากนักเม่ือเทียบกับจ�านวน 

ผู้เข้าสอบ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาส 

ในการสอบผ่านได้

 ตั้งแต่รอบการสอบภาค ก ของ ก.พ. พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนมีการปรับปรุงรายวิชาที่สอบใหม่ จากเดิมมี 2 วิชา เพิ่มเป็น 3 วิชา ประกอบด้วย 

วชิาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ วชิาภาษาองักฤษ และวชิาความรูแ้ละลกัษณะการเป็นข้าราชการ

ที่ดี หนังสือเล่มนี้ จึงสรุปและรวบรวมแนวข้อสอบของทั้ง 3 วิชาโดยแยกเป็นเรื่องที่ออกสอบในแต่ละ

วิชาเพือ่ให้ผูอ่้านได้ฝึกฝนการท�าแนวข้อสอบและท�าความเข้าใจไปทลีะเร่ือง ช่วยให้เข้าใจแนวข้อสอบ

ได้ง่ายยิ่งขึ้น

 ผู ้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านภาค ก  

ของ ก.พ. อันเป็นใบเบิกทางส�าหรับทุกท่านในการสอบภาค ข ของหน่วยงานราชการต่างๆ 

เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในโอกาสต่อไป ในท้ายนี้ผู ้เขียนขอส่งก�าลังใจให้แก่ผู ้เตรียมตัวสอบ 

ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านประสบความส�าเร็จในการสอบและได้รับการบรรจุเป ็นข้าราชการ 

สมความมุง่มัน่ตัง้ใจ เพือ่ท�าประโยชน์แก่ประเทศชาตแิละประชาชน น�าความภาคภมิูใจมาสูท่่านและ

คนในครอบครัวของท่านสืบไป

              ภาณุภัทร		วงศ์วรปัญญา

																																																																															ผู้เขียน
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สารบัญ
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 วิชาที่ใช้ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ก.พ.

 เกณฑ์ในการสอบผ่าน

 การเตรียมความพร้อมและระเบียบการสอบ
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ความส�าคัญของการสอบเพือ่วัดความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก) ก.พ.  

 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน หรือ ก.พ. ถือว่ามีความส�าคัญต่อผู้ที่ต้องการบรรจุเข้ารับราชการ เพราะเปรียบเสมือนตั๋ว 

ใบแรกส�าหรบัเปิดทางไปสูก่ารบรรจเุข้ารบัราชการ และเป็นสนามทีม่โีอกาสสอบตดิสงู เพราะสนามสอบ 

วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ก.พ. เป็นสนามสอบบรรจุข้าราชการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

ท่ีกล่าวเช่นนี้ เพราะในแต่ละปีที่มีการเปิดสอบจะมีจ�านวนที่นั่งส�าหรับผู้เข้าสอบครั้งละหลายแสน 

ที่นั่ง ยกตัวอย่างใน ปี 2562 มีที่นั่งส�าหรับผู้เข้าสอบสูงถึง 450,000 ที่นั่ง ซึ่งมากกว่าการสอบบรรจุ

ข้าราชการสนามสอบอื่นๆ นอกจากจะมีจ�านวนที่นั่งมากแล้ว การสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 

(ภาค ก) ก.พ. ยังไม่จ�ากัดจ�านวนผู้สอบผ่าน หมายความว่า ผู้เข้าสอบทุกคนมีสิทธิสอบผ่านทั้งหมด 

เพราะผูเ้ข้าสอบไม่ได้แข่งขนักันเอง แต่เป็นการสอบแข่งขนักบัตวัเองเท่านัน้ หากสามารถท�าข้อสอบได้

ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด ก็จะถือว่าสอบผ่านทั้งนั้น ท�าให้ทุกคนมีโอกาสเท่ากัน และผู้ที่สอบผ่านก ็

เปรยีบเสมอืนมตีัว๋หรอืใบเบกิทางไปสูก่ารสอบเข้ารบัราชการได้ทกุสังกดักระทรวง ทบวง กรม ทีเ่ปิดรบั  

ซึ่งแต่ละปีก็มีอัตราที่เปิดสอบมากกว่าการเปิดสอบ ภาค ก โดยตรง จึงท�าให้ผู้ที่สอบผ่านภาค ก แล้ว

ย่อมมีโอกาสมากกว่า

วิชาทีใ่ช้ในการสอบเพือ่วัดความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก) ก.พ.

 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ก.พ. แบ่งวิชาที่ใช้สอบออกเป็น 3 วิชา 

ดังนี้

 1.	วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

   -  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับ 

    ใจความส�าคัญ การสรปุความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรอืสถานการณ์ 

    ต่างๆ

  1.2  การวิเคราะห์เชิงนามธรรม

   -  การคิดหาความสมัพนัธ์เชือ่มโยงค�า  ข้อความ หรอืรปูภาพ ตลอดจนการหาข้อสรปุ 

    อย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รปูภาพ สถานการณ์ หรอืแบบจ�าลอง 

    ต่างๆ

ท�าความรู้จัก ภาค ก ก.พ.
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ตะลุยข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ทุกระดับ ฉบับสมบูรณ์

  1.3  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   - ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น  

    การเปรียบเทียบ และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอ 

    ของข้อมูล

 2.	วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้ค�าศัพท์ การใช้ส�านวน โครงสร้างประโยค การอ่าน 

และท�าความเข้าใจข้อความหรือบทความ

 3.	วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี	(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

  ความรู ้พื้นฐานของการเป็นข้าราชการท่ีดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

หลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีดี่ วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง หน้าท่ีและความรบัผดิชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมส�าหรับข้าราชการ

เกณฑ์ในการสอบผ่าน

 1.	วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

  -  ระดบั ปวช. ปวส. และปรญิญาตร ีผูเ้ข้าสอบต้องได้คะแนนรวมกนัไม่ต�า่กว่าร้อยละ 60  

   ของคะแนนเต็มวิชานี้ คือ 60 คะแนนขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์

  -  ระดับปริญญาโท ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต�่ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม 

   วิชานี้ คือ 65 คะแนนขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์

 2.	วิชาภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบทุกระดับวุฒิต้องได้คะแนนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนน

เต็มวิชานี้ คือ 25 คะแนนขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์

 3.	 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ผู้เข้าสอบทุกระดับวุฒิต้องได้คะแนน 

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มวิชานี้ คือ 30 คะแนนขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์

 ทั้งนี้ ในการที่จะสอบผ่านนั้น ผู้เข้าสอบต้องท�าคะแนนสอบให้ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ส่วน จึงจะ

ถือว่าสอบผ่าน

ตัว
อย
่าง
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ค�ำถำม : ถ้ำสอบผ่ำนวิชำควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และวิชำควำมรู ้ 
และลักษณะกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี แต่สอบภำษำอังกฤษไม่ผ่ำนท�ำอย่ำงไร ?

ค�าตอบ	:	 หากสอบผ่านวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และวิชาความรู้และลักษณะ 

การเป็นข้าราชการที่ดี แต่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน ต้องถือว่าเป็นผู้สอบไม่ผ่าน แต่ทั้งนี้  

ให้ผู้เข้าสอบติดตามประกาศจากทาง ก.พ. อย่างใกล้ชิด เพราะอาจจะมีการเปิดให้สอบใหม่ 

เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง ส�าหรับคนท่ีผ่านวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการท่ีดีแล้วเท่านั้น หากสอบผ่านในรอบแก้ตัว 

ก็จะถือว่าสอบผ่าน แต่ถ้ายังคงสอบไม่ผ่านก็ต้องไปรอสอบใหม่ทุกวิชาครั้งต่อไป

      แต่ท้ังนี้ ถ้าผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปมีหลักฐานรับรองผล 

การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP), TOEIC, IELTS, CU TEP หรือ 

TU GET ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ และได้คะแนนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50  

ของการทดสอบนั้นๆ ดังนี้

                       - TOEFL        60 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน)

                       - TOEIC         495 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน)

                       - IELTS          4.5 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน)

                       - CU TEP        60 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน)

                       - TU GET        500 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)

 ผู้เข้าสอบสามารถสามารถส่งส�าเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง 

ลงชือ่ก�ากบั ระบุเลขประจ�าตัวสอบ และเลขประจ�าตวัประชาชน 13 หลกั โดยส่งทางไปรษณย์ี

ไปยงัศนูย์สรรหาและเลอืกสรร ส�านกังาน ก.พ. ก่อนวนัสอบเพ่ือวดัความรูค้วามสามารถทัว่ไป  

(ภาค ก) หรือภายใน 150 วัน นับแต่วันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  

ในครั้งนั้น โดยจะถือวันที่ที่ท�าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นส�าคัญ  

หากผ่านเกณฑ์ก็จะถือว่าผู้เข้าสอบได้ผ่านเกณฑ์การสอบวิชาภาษาอังกฤษแล้ว (แต่ยัง 

ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษตามปกติ)

ตัว
อย
่าง
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ตะลุยข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ทุกระดับ ฉบับสมบูรณ์

การเตรียมความพร้อมและระเบียบการสอบ

การแต่งกาย

 ชุดสุภาพ เรียบร้อย หรือชุดเครื่องแบบ

 เสื้อไม่มีแขน กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะฟองน�้า 

เอกสารหลักฐาน

 บัตรประจ�าตัวผู้เข้าสอบ
(ต้อง Upload รูปถ่าย จึงจะพิมพ์บัตรประจ�าตัวได้)

 บัตรประชาชน หรือ บัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 หากไม่มีทั้ง 2 บัตรแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(ตามระเบียบการสอบ ปี 2561)

อุปกรณ์ที่อนุญาตให้น�าเข้าห้องสอบได้

 ดินสอด�า 2B หรือมากกว่า + ปากกาน�้าเงิน + ยางลบดินสอ

+ กระเป๋าสตางค์ขนาดเล็ก

อุปกรณ์ที่ไม่อนุญาตให้น�าเข้าห้องสอบ

 โทรศัพท์มือถือ + เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

+ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพทุกชนิด 

 อุปกรณ์ช่วยในการค�านวณทุกชนิด + กระเป๋าขนาดใหญ่ 

+ หนังสือ สมุด ต�ารา และอื่นๆ

ตัว
อย
่าง
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การให้เข้า	-	ออกจากห้องสอบ

 เข้าห้องสอบได้เมือ่ได้รับอนญุาตจากเจ้าหน้าท่ีคมุสอบเท่านัน้

 ต้องไปถงึห้องสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเร่ิมสอบ

ถ้าไปถึงห้องสอบหลงัเริม่สอบไปแล้ว แต่ไม่เกิน 30 นาท ียังเข้าห้องสอบได้

 ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ

เมื่อหมดเวลาสอบ

 ต้องหยุดท�าข้อสอบทันทีเมื่อหมดเวลา แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อ

เจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตแล้วเท่านั้น

* ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้เตรียมตัวสอบ

  ต้องติดตามข่าวสารจากส�านักงาน ก.พ. อย่างใกล้ชิด

ที่นั่งสอบ

 ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบที่ส�านักงาน ก.พ. ก�าหนด

 ถ้านั่งสอบผิดที่จะถูกยุติการสอบ จะไม่ตรวจนับคะแนน

และถูกตัดสิทธิในการสอบ 

ตัว
อย
่าง



วิชำควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ : เชิงนำมธรรม

และเชิงปริมำณ

ตัว
อย
่าง
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 1. 5     11     17     23     29     ..........

  ก. 33  ข. 34

  ค. 35  ง. 36

 2. 7     10     14     19     25     ..........

  ก. 28  ข. 29

  ค. 31  ง. 32

 3.  39     35     31     27     23     ..........

  ก. 18  ข. 19

  ค. 20  ง. 21

 4.  42     41     39     36     32     ..........

  ก. 27  ข. 28

  ค. 30  ง. 31

  5.  3     6     12     24     48     ..........

  ก. 84  ข. 86

  ค. 94  ง. 96

  6. 4374     1458     486     162     ..........

  ก.  30  ข. 44

  ค. 50  ง. 54

 7. 76     68     61     55     50     ..........

  ก. 37  ข. 39

  ค.  46  ง. 43

อนุกรม

ตัว
อย
่าง
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ตะลุยข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ทุกระดับ ฉบับสมบูรณ์

 8.  4     5     6     8     8     11     10     ..........

  ก. 11  ข. 12

  ค. 13  ง. 14

 9.  84     76     79     73     74     70     69     ..........

  ก. 61  ข. 64

  ค. 66  ง.  67

 10.  36     30     33     28     28     25     ..........

  ก.  21  ข. 25

  ค. 28  ง. 29

ตัว
อย
่าง
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 1.	 ก�าหนดให้	p	=	(3	+	4	=	7)	และ	q	=	3	เป็นจ�านวนเฉพาะ		จงหาค่าความจรงิของ	p	และ	q	

  ก. เป็นเท็จ ข. เป็นจริง

  ค. เป็นจริง และ เท็จ ง. เป็นไปได้ทุกข้อ

	 2.	 ก�าหนดให้	p	=	(5	+	4	=	7)	และ	q	=	4	เป็นจ�านวนคู่		จงหาค่าความจริงของ	p	และ	q	

  ก.  เป็นเท็จ ข.  เป็นจริง

  ค.  เป็นจริง และ เท็จ ง.  เป็นไปได้ทุกข้อ

	 3.		 ผู้ที่สอบผ่านทุกคนต้องเข้ารับตรวจร่างกาย	ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

  ก.  ผู้ที่ไม่เข้ารับการตรวจร่างกายเป็นผู้สอบไม่ผ่าน

  ข.  ผู้ที่สอบผ่านบางคนไม่ต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย

  ค.  ไม่มีผู้ที่สอบผ่านที่ไม่ต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย

  ง.  ผู้ที่เข้ารับการตรวจร่างกายบางคนคือผู้ที่สอบผ่าน

	 4.		 คนที่อ่านหนังสือเตรียมสอบและคนที่ไม่อ่านหนังสือเตรียมสอบ	มีทั้งคนสอบผ่าน	 	

	 	 และสอบไม่ผ่าน	ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความดังกล่าว

  ก.  คนที่ไม่อ่านหนังสือคือคนที่สอบไม่ผ่าน 

  ข.  คนที่ไม่อ่านหนังสือมีบางคนสอบผ่าน

  ค.  คนอ่านหนังสือบางคนสอบผ่าน 

  ง.  คนอ่านหนังสือบางคนสอบไม่ผ่าน

	 5.		 คนไทยนับถือศาสนาพุทธ	ข้อใดสอดคล้องกับข้อความดังกล่าว

  ก.  มีคนไทยบางคนไม่นับถือศาสนาพุทธ 

  ข.  มีคนไทยบางคนนับถือศาสนาอื่น

  ค.  คนที่นับถือศาสนาพุทธทุกคนเป็นคนไทย 

  ง. คนไทยทุกคนนับถือศาสนาพุทธ

ตรรกศำสตร์

ตัว
อย
่าง
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ตะลุยข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ทุกระดับ ฉบับสมบูรณ์

	 จากข้อความต่อไปนี้	จงตอบค�าถามข้อ	6.	-	7.

  แดงสูงกว่าด�า  ขาวเตี้ยกว่าแดง  ด�าสูงกว่าขาว  เขียวสูงกว่าแดง

 6.	 ใครเตี้ยที่สุด

  ก.  แดง ข. ด�า

  ค. ขาว ง. เขียว

 	 7.	 จงเรียงล�าดับความสูงจากเตี้ยไปหาสูง

  ก.  เขียว  แดง ด�า ขาว ข.  ขาว ด�า แดง เขียว

  ค.  ขาว  เขียว แดง ด�า ง.  เขียว ขาว ด�าแดง

	 8.		 ถ้ารัฐบาลขึ้นราคาน�า้มัน		ฉันจะใช้รถไฟฟ้า		ถ้าฉันไม่ใช้รถไฟฟ้า	ตรงกับข้อใด

  ก.  ฉันใช้รถไฟใต้ดิน ข.  ฉันไม่เติมน�้ามัน

  ค.  รัฐบาลขึ้นราคาน�้ามัน  ง.  สรุปไม่ได้

		 9.		 จากรูปข้อใดสรุปได้ถูกต้อง	

                           

นักเรียน

คนเรียนเก่ง คนขยัน

  ก.  คนขยันทุกคนเป็นนักเรียน ข. คนเรียนเก่งทุกคนเป็นนักเรียน

  ค.  นักเรียนทุกคนเป็นคนขยัน ง.  นักเรียนทุกคนเป็นคนเรียนเก่ง

	 10.		สมศรีอาย	ุ29	ปี	นักปิงปองทุกคนมีอายุไม่เกิน	28	ปี	ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

  ก.  สมศรีไม่ใช่นักกีฬา ข.  สมศรีอาจเป็นนักปิงปอง

  ค.  สมศรีไม่ใช่นักปิงปอง ง.  ข้อมูลที่ให้ไม่เพียงพอที่จะสรุปผล

ตัว
อย
่าง
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 1.	 รูปสี่เหล่ียมจัตุรัสมีความยาวแต่ละด้าน	20	 ซม.	 ถ้าก�าหนดให้ด้านแต่ละด้านมีความยาว 

	 	 เพิม่ข้ึน	20%	พ้ืนทีข่องส่ีเหล่ียมดงักล่าวเพิม่ข้ึนกีเ่ปอร์เซ็นต์

  ก.  40% ข. 42% 

  ค. 44%  ง. 46% 

	 2.	 ทรงกระบอกตนัมคีวามสูง	20	ซม.	และมีเส้นผ่านศนูย์กลาง	7	ซม.	จะมีพืน้ท่ีผิวเท่าใด

  ก.  483.56 ตร.ซม. ข.  527.52 ตร.ซม.

  ค.  516.53 ตร.ซม. ง.  923.16 ตร.ซม.

	 3.		 ขนัทองเหลืองรูปคร่ึงทรงกลมหนา	1	ซม.	วดัเส้นผ่านศนูย์กลางยาว	14	ซม.	จะมีปรมิาตร 

	 	 ของทองเหลืองทีใ่ช้ท�าขันเท่าใด

  ก.  265.86  ลบ.ซม. ข.  150.35  ลบ.ซม.

  ค.  154.14  ลบ.ซม. ง.  155.64  ลบ.ซม.

	 4.		 ผลบวก	1	+	2	+	3	+	4	+	…	+	20	มีค่าเท่าใด

  ก. 196 ข. 202

  ค. 206 ง. 210

	 5.		 นายด�ามเีส้ือ		5		ตวั		สีต่างกนั		และกางเกง		3		ตวั		สต่ีางกนั	รองเท้า	2	คู	่สีต่างกนั	จะมี 

	 	 วธิท่ีีนายด�าสวมเส้ือ	กางเกง	และรองเท้า	เป็นชดุต่างกนัได้กีวิ่ธี

  ก.  30 วธิ ี ข. 40 วิธี

  ค. 50 วธิ ี ง. 60 วิธี

 6.	 ตัง้ราคาขายกระเป๋า	1,500	บาท	ลดให้ลกูค้า	20%	แต่กยั็งได้ก�าไรอยู่	15%	กระเป๋าใบดงักล่าว

	 	 มรีาคาต้นทนุเท่าใด

  ก. 1,143.48 บาท ข. 1,043.48 บาท

  ค. 1,545.48 บาท ง. 1,445.48 บาท

คณิตศำสตร์ทั่วไป

ตัว
อย
่าง
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  7.	 ค่าเฉล่ียความสูงของนกัเรียนชายห้องหนึง่เท่ากบั		165		ซม.	โดยมีนกัเรยีนชาย		25	คน	และ 

	 	 ค่าเฉลีย่ความสงูของนกัเรยีนหญงิเท่ากบั	160	 ซม.	 โดยมนีกัเรยีนหญงิ	15	 คน	 ค่าเฉลีย่ 

	 	 ความสูงของนกัเรียนห้องน้ีตรงกบัข้อใด

  ก.  165.325 ซม. ข.  161.425 ซม.

  ค.  163.125 ซม. ง.  168.145 ซม.

 	 8.		 ช่างทาสี	10	 คน	 ทาสีตึกได้	10	 ชั้น	 ภายในเวลา	4	 วัน	 ถ้าต้องการทาสีตึก	5	 ชั้น		 

	 	 โดยใช้ช่าง	20	คน	ต้องใช้เวลากีวั่น

  ก.  1 วนั ข.  2 วนั

  ค.  3 วัน ง.  4 วนั

	 9.		 จงหา	ค.ร.น.	ของ		25		45		60		80

  ก.  3,500 ข.  3,600

  ค.  3,700 ง.  3,800

 10.		ไก่กับม้าเมือ่นบัขาปรากฏว่าขาไก่เป็น	
8
3 	ของขาม้า	ถ้ามีม้า	32	ตัว	จะมีไก่ก่ีตวั

  ก.  24 ตวั ข. 30 ตัว

  ค.  48 ตัว ง.  42 ตัว

ตัว
อย
่าง
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 ใช้ข้อมลูต่อไปนี	้ตอบค�าถามข้อ	1.	-	5.

	 ตารางแสดงจ�านวนเงินทุน	 แหล่งทีม่า	 และการน�าเงนิไปลงทนุของสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งหนึง่	

ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2554	ถงึ	พ.ศ.	2559

ปี	พ.ศ.
เงินทุน

(ล้านบาท)

แหล่งที่มาของเงินทุน การน�าเงินไปลงทุน

เงินกู้ยืม
(ร้อยละ)*

เงินรับฝาก
(ร้อยละ)*

เงินทุนสมาชิก
(ร้อยละ)*

เงินลงทุน
(ร้อยละ)*

เงินสด	-	เงินฝาก
(ร้อยละ)*

เงินให้กู้ยืม
(ร้อยละ)*

2554 1.5 17.4 33.5 48.2 11.11 5.56 83.33

2555 1.8 17.7 34.2 47.8 14.2 4.6 81

2556 1.9 24.3 28.1 46.3 14 5.9 79.3

2557 2.1 25.1 28.7 45.9 14.5 7.1 78.2

2558 2.3 19.8 34.0 44.8 13.1 6.7 79.5

2559 2.5 17.7 37.9 43.1 14.8 7.9 76.7

* ร้อยละของจ�านวนเงนิทุนของสหกรณ์

 1.	 เงนิทนุสหกรณ์มาจากแหล่งใดมากท่ีสุด

  ก. เงนิกู้ยืม ข. เงนิรับฝาก

  ค.  เงนิทุนสมาชกิ ง. ข้อ ข. และ ค. ถกู

	 2.	 เมือ่เปรียบเทยีบระหว่างปี	2558	และ	2559	เงนิรบัฝากเพิม่ขึน้กีเ่ปอร์เซ็นต์

  ก. 3.9% ข. 11.47%

  ค. 11.86% ง. 17.9%

	 3.		 ตัง้แต่ปี	2554	-	2559	เงินทนุสหกรณ์เพิม่ข้ึนเฉลีย่ประมาณปีละกีเ่ปอร์เซ็นต์

  ก.  13.33% ข.  66.67%

  ค.  11.11% ง.  38.89%

  4.		 ปี	2558	-	2559	สหกรณ์น�าเงินไปลงทุนเพิม่กีเ่ปอร์เซ็นต์

  ก.  3.65% ข. 11.86%

  ค.  17.9% ง.  12.98%

ตำรำง

ตัว
อย
่าง
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		 5.		 ปี	2559	เงินทนุสมาชิกมากกว่าเงนิรบัฝากก่ีเปอร์เซ็นต์

  ก. 11.47% ข. 22.22%

  ค.  13.72% ง.  31.76%

 ใช้ข้อมลูต่อไปนี	้ตอบค�าถามข้อ	6.	-	10.		

	 ตารางแสดงปริมาณการส่งออกข้าวไทย	จ�าแนกตามชนดิของข้าว	ระหว่างปี	พ.ศ.	2558	-	2561

ชนิดข้าว
ปี

2558
ปี

2559
ปี

2560
ม.ค.	-	ก.พ.	

2560
ม.ค.	-	ก.พ.	

2561

ความ
เปลี่ยน
แปลง
ร้อยละ

ข้าวขาว 4,994,387 4,819,941 5,067,038 845,986 930,124 9.9

ข้าวหอมมะลิ 1,987,232 2,366,185 2,299,258 428,226 294,247 -31.3

ข้าวนึ่ง 2,316,900 2,149,597 3,370,384 332,667 560,314 68.4

ข้าวเหนียว 372,835 438,943 516,822 98,026 90,812 -7.4

ข้าวหอมไทย 124,426 132,727 374,779 33,270 37,125 11.6

รวม (ตัน) 9,795,780 9,906,393 11,628,303 1,738,174 1,912,620 10.0

มูลค่า (ล้านบาท) 155,912 154,691 174,503 26,103 30,318 16.1

	 6.	 ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยมีแนวโน้มอย่างไร

  ก. เพิม่ขึน้ ข. ลดลง

  ค. คงที ่ ง. ไม่สามารถสรุปได้

 7.	 ปริมาณการส่งออกข้าวขาวตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2558	-	2560	เปลีย่นแปลงไปอย่างไร

  ก. เพิม่ขึน้ 16.1% ข. เพิม่ขึน้ 10% 

  ค.  เพิม่ขึน้ 9.9% ง.  เพิม่ขึน้ 1.45%

ตัว
อย
่าง
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 8.		 ข้าวชนดิใดมปีริมาณการส่งออกเพิม่ขึน้มากท่ีสดุ

  ก.  ข้าวหอมมะล ิ ข.  ข้าวเหนียว

  ค.  ข้าวหอมไทย ง. ข้าวน่ึง

	 9.		 เมือ่เปรียบเทยีบระหว่าง	ม.ค.	-	ก.พ.	2560	และ		ม.ค.	-	ก.พ.	2561	ข้าวชนดิใดมีปรมิาณ	

	 	 การส่งออกเปล่ียนแปลงมากทีสุ่ด

  ก.  ข้าวหอมมะล ิ ข. ข้าวน่ึง

  ค.  ข้าวหอมไทย ง. ข้าวขาว

 10.		ระหว่างปี	2558	-	2559	ข้าวชนดิใดบ้างมีปริมาณการส่งออกลดลง

  ก.  ข้าวขาว  ข้าวน่ึง ข.  ข้าวหอมมะลิ  ข้าวเหนยีว

  ค.  ข้าวหอมไทย  ข้าวน่ึง ง. ข้าวขาว  ข้าวเหนียว

ตัว
อย
่าง
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 ใช้ข้อมลูต่อไปนี	้ตอบค�าถามข้อ	1.	-	5.

ข้อ สดมภ	์ก. สดมภ	์ข. สดมภ์	ค.

1. 9a
7

8b
5

a  0
b  0

2. X Y
      3X - Y = 5
    2X + 3Y = 29

3. 3 P M3
           M = 2,197
           P = 36

4. a b
45°

b

a

5. R S
R กับ S มี ห.ร.ม. = 18

       และ ค.ร.น. = 108

	 1.	 เปรียบเทียบระหว่างสดมภ	์ก.,	ข.	และ	ค.	แล้วสรุปว่า

  ก.  ค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข.

  ข. ค่าในสดมภ์ ข. มากกว่าค่าในสดมภ์ ก.

  ค. ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.

  ง. ไม่สามารถสรุปได้

	 2.	 เปรียบเทียบระหว่างสดมภ์	ก.,	ข.	และ	ค.	แล้วสรุปว่า

  ก.  ค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข.

  ข.  ค่าในสดมภ์ ข. มากกว่าค่าในสดมภ์ ก.

  ค.  ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.

  ง.  ไม่สามารถสรุปได้

สดมภ์

ตัว
อย
่าง
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	 3.		 เปรียบเทียบระหว่างสดมภ์	ก.,	ข.	และ	ค.	แล้วสรุปว่า

  ก.  ค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข.

  ข.  ค่าในสดมภ์ ข. มากกว่าค่าในสดมภ์ ก.

  ค.  ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.

  ง.  ไม่สามารถสรุปได้

		 4.		 เปรียบเทียบระหว่างสดมภ์	ก.,	ข.	และ	ค.	แล้วสรุปว่า

  ก.  ค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข.

  ข.  ค่าในสดมภ์ ข. มากกว่าค่าในสดมภ์ ก.

  ค.  ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.

  ง.  ไม่สามารถสรุปได้

	 5.		 เปรียบเทียบระหว่างสดมภ์	ก.,	ข.	และ	ค.	แล้วสรุปว่า

  ก. ค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข.

  ข.  ค่าในสดมภ์ ข. มากกว่าค่าในสดมภ์ ก.

  ค. ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.

  ง. ไม่สามารถสรุปได้

 ใช้ข้อมูลต่อไปนี้	ตอบค�าถามข้อ	6.	-	10.

ข้อ สดมภ์	ก. สดมภ์	ข. สดมภ	์ค.

6. 27 a3  a  =  22

7. M N3× 32NM3 4×
    M  =  64
    N  =  8

8.
พื้นที่วงกลม

ที่มีรัศมี a ซม.

พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า

ที่มีความยาว b ซม.

  a  = b - 0.5

   b  =  4

9. Y ถัง X เกวียน
    X  =  3
    Y  =  3(5X + 25)

10.
A × 0.84

0.06
1.25 × 12

B
-

ตัว
อย
่าง
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	 6.	 เปรียบเทียบระหว่างสดมภ์	ก.,	ข.	และ	ค.	แล้วสรุปว่า

  ก.  ค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข.

  ข.  ค่าในสดมภ์ ข. มากกว่าค่าในสดมภ์ ก.

  ค.  ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.

  ง.  ไม่สามารถสรุปได้

	 7.	 เปรียบเทียบระหว่างสดมภ์	ก.,	ข.	และ	ค.	แล้วสรุปว่า

  ก.  ค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข.

  ข.  ค่าในสดมภ์ ข. มากกว่าค่าในสดมภ์ ก.

  ค.  ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.

  ง.  ไม่สามารถสรุปได้

	 8.		 เปรียบเทียบระหว่างสดมภ์	ก.,	ข.	และ	ค.	แล้วสรุปว่า

  ก.  ค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข.

  ข.  ค่าในสดมภ์ ข. มากกว่าค่าในสดมภ์ ก.

  ค.  ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.

  ง.  ไม่สามารถสรุปได้

	 9.		 เปรียบเทียบระหว่างสดมภ์	ก.,	ข.	และ	ค.	แล้วสรุปว่า

  ก.  ค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข.

  ข.  ค่าในสดมภ์ ข. มากกว่าค่าในสดมภ์ ก.

  ค.  ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.

  ง.  ไม่สามารถสรุปได้

	 10.		เปรียบเทียบระหว่างสดมภ์	ก.,	ข.	และ	ค.	แล้วสรุปว่า

  ก.  ค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข.

  ข.  ค่าในสดมภ์ ข. มากกว่าค่าในสดมภ์ ก.

  ค.  ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.

  ง.  ไม่สามารถสรุปได้

ตัว
อย
่าง
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  1.	 ก�าหนดให้		2	*	3		=		12		และ		4	*	5		=		22		แล้ว		จงหาค่า		7	*	8		=	?

  ก.  27  ข. 31

  ค.  37  ง. 42

	 	2.	 ก�าหนดให้		1	*	4		=		11		และ		3	*	2		=		13		แล้ว		จงหาค่า		5	*	5		=	?

  ก.  19  ข.  21

  ค.  23  ง.  25

	 3.		 ก�าหนดให้		2	*	5		=		-1		และ		5	*	7		=		18		แล้ว		จงหาค่า		4	*	3		=	?

  ก.  5  ข.  7

  ค.  11  ง.  13

 4.		 ก�าหนดให้		9	*	8		=		73		และ		7	*	4		=		45		แล้ว		จงหาค่า		6	*	3		=	?

  ก.  30  ข.  33

  ค. 39  ง.  40

	 5.		 ก�าหนดให้		5	*	9		=		28		และ		8	*	3		=		22		แล้ว		จงหาค่า		6	*	7		=	?

  ก.  24  ข.  25

  ค.  26  ง.  28

	 6.	 ก�าหนดให้		7	*	2		=		21		และ		4	*	5		=		24		แล้ว		จงหาค่า		6	*	3		=	?

  ก.  21  ข.  22

  ค.  24  ง.  25

	 7.	 ก�าหนดให้		3	*	15		=		54		และ		5	*	7		=		60		แล้ว		จงหาค่า		2	*	11		=	?

  ก.  20  ข.  26

  ค.  50  ง.  56

โอเปอเรชัน

ตัว
อย
่าง
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	 8.		 ก�าหนดให้		4	*	9		=		52		และ		5	*	8		=		65		แล้ว		จงหาค่า		6	*	7		=	?

  ก.  78  ข.  81

  ค.  88  ง.  91

	 9.		 ก�าหนดให้		7	*	2		=		81		และ		3	*	11		=		196		แล้ว		จงหาค่า		5	*	6		=	?

  ก.  81  ข.  121

  ค.  144 ง.  196

	 10.		ก�าหนดให้		4	*	9		=		169		และ		9	*	6		=		225		แล้ว		จงหาค่า		7	*	3		=	?

  ก.  81  ข.  100

  ค.  121 ง.  144

ตัว
อย
่าง
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