เเนวขอสอบ ภาค ก.ก.พ. (ป.ตรี) ระดับปฏิบัติการ

คําสั่ง
ขอ 1.

จงหาตัวเลขถัดไปจากอนุกรมหรือลําดับตัวเลขที่กําหนดให

1 1 7 9 17 …

1. 25 2. 28 3. 30 4. 33
ขอ 2.
ขอ 3.
ขอ 4.

ขอ 5.

11 33 99 297 891 …
1. 2,673
2. 2,783
3. 2,571
3 4 5 12 21 38 …
1. 55
2. 59
3. 68
1 3 5 7 10 13 13 17 21 …
1. 17
2. 19
3. 25

4. 2,626
4. 71
4. 27

1 3 8 21 55 …
2 5 13 34 89
1. 124
2. 134
3. 144
4. 144
283
223
233
243
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด
ขอ 6. 10 3 7 12 5 7 14 …
1. 6
2. 7
3. 9
4. 11
ขอ 7. ปนี้ ก. อายุมากกวา ข . อยู 5 ป อีก 2 ป ขางหนาอายุของ ก .จะเปน 2 เทาของ ข .อยากทราบวา
ปนี้ ก. อายุเทาไร
1. 6 ป
2. 8 ป
3. 10 ป
4. 12 ป
ขอ 8. พอคาติดราคาสินคาไวสูงกวาตนทุน 50% แตลดราคาใหแกผูซื้อ 20% ของราคาทีต่ ิดไว หากขาย
สินคาดังกลาวได พอคาจะไดกําไรกี่ %
1. 30%
2. 25%
3. 20%
4. 18%
ขอ 9. บริษัทแหงหนึง่ มีพนักงาน 30 คน เมื่อถึงวันปใหมทุกคนจะตองสงบัตรอวยพรใหแกกนั และกัน
อยากทราบวาจะมีบัตรอวยพรรวมทัง้ สิน้ กีใ่ บ
1. 870 ใบ
2. 900 ใบ
3. 920 ใบ
4.960 ใบ
ขอ 10. ถารัศมีของวงกลมเพิม่ ขึ้น 40% อยากทราบวาพื้นที่ของวงกลมเพิม่ ขึ้นกี่%
1. 40%
2. 80%
3. 96%
4. 125%
ขอ 11. ถารัศมีของวงกลมลดลง 20% อยากทราบวาพื้นที่ของวงกลมลดลงกี%
่

ขอ 12.

ขอ 13.

ขอ 14.

ขอ 15.
ขอ 16.

ขอ 17.
ขอ 18.
ขอ 19.

ขอ 20.

1. 20%
2. 36%
3. 44%
4. 64%
แบบทดสอบคณิตศาสตรชุดหนึง่ มี 10 ขอ ถาทําถูกจะไดขอละ 10 คะแนน ถาทําผิดจะถูกหัก
ออกขอละ 3 คะแนน นายเปรมศักดิ์ ณ คลองประปา ทําขอสอบทุกขอไดคะแนน 61 คะแนน
อยากทราบวาเขาทําขอสอบดังกลาวถูกมากกวาผิดอยูกขี่ อact group
1. 3 ขอ
2. 4 ขอ
3. 5 ขอ
4. 6 ขอ
แอลกอฮอลเขมขน 50% จํานวน 5 ลิตร ผสมกับแอลกอฮอลเขมขน 30% จํานวน 15 ลิตร จะได
แอลกอฮอลผสมใหมเขมขนกี่ %
1. 32%
2. 33.5%
3. 35%
4. 38%
นางสาวพิมพนภา ณ คลองแสนแสบขับรถจากกรุงเทพฯ ไปชลบุรี ขาไปขับดวยความเร็ว 120
กิโลเมตรตอชั่วโมง ขากลับขับรถกลับเสนทางเดิมดวยความเร็ว 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง จงหา
ความเร็วเฉลี่ยของการขับรถขับรถไป-กลับ กรุงเทพฯ – ชลบุรีในครั้งนี้
1. 94 กม./ชม.
2. 96 กม./ชม.
3. 100 กม./ชม.
4. 108 กม./ชม.
คนงาน 7 คน ขุดบอ 15 บอใชเวลา 2 วัน ถาใชคนงาน 4 คน ขุดบอในเวลา 7 วัน จะขุดไดกี่บอ
1. 30 บอ
2. 32 บอ
3.35 บอ
4. 40 บอ
เกษตรกรเลี้ยงหมูเพื่อจําหนายใชเวลา 1 ป โดยหมูจะขยายพันธุเพิม่ ขึ้นเทาตัวทุกๆ 4 เดือน และ
จะขายหมูไปทุก 4 เดือนตอครั้งๆ ละ 24 ตัว โดยในการขายครั้งสุดทายปรากฏวาขายหมูหมด
พอดี จงหาวาเกษตรกรเริ่มเลีย้ งหมูครั้งแรกกี่ตัว อ.วันนรัตน
1. 21 ตัว
2. 23 ตัว
3. 24 ตัว
4. 26 ตัว
กําหนดให 3 * 4 = 25 และ 2 * 3 = 13 แลว 2 * (3 * 4) = ?
1. 452
2. 574
3. 629
4. 742
กําหนดให 9 * 7 = 30 และ 4 * 5 = 19 แลว 8 * 6 = ?
1. 20
2. 22
3. 24
4. 26
ในการสอบวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 2 หองพบวา หอง ก. มีนักเรียน 40 คน สอบไดคะแนน
เฉลี่ย 70 คะแนน หอง ข. มีนักเรียน 45 คน สอบไดคะแนนเฉลีย่ 60 คะแนน อยากทราบวา
นักเรียนทัง้ 2 หองสอบไดคะแนนเฉลี่ยเทาใด (โดยคะแนนเต็ม 100 คะแนนเทากัน)
1. 63.5 คะแนน
2. 64 คะแนน
3. 65 คะแนน
4. 66.5 คะแนน
ทีมบาสเกตบอลทีมหนึง่ แขงขันมาแลว 60 ครั้ง ชนะ 40 ครั้ง แตยังเหลือการแขงขันอีก 32 ครั้ง
ทีมนีจ้ ะตองชนะอีกกี่ครั้ง จึงจะถือวามีสถิติชนะการแขงขัน 75% ของการแขงขันทั้งหมด
1. 26 ครั้ง
2. 29 ครั้ง
3. 30 ครั้ง
4. 31 ครั้ง

คําสั่ง พิจารณาขอมูลที่กําหนดใหแลวตอบคําถามแตละขอที่ถามมา
ปริมาณการใชปุยเคมีของเกษตรกรแยกตามภาค (หนวย : ตัน)
ป 2540

ป 2541

ป 2542

1. ภาคเหนือ

142,111

130,148

154,987

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

198,470

169,401

240,084

3. ภาคกลาง

427,356

401,928

480,757

4. ภาคใต

126,598

141,026

176,213

ขอ 21. โดยเฉลี่ยแลวในแตละป เกษตรกรในภาคใดที่ใชปุยเคมีในปริมาณต่ําสุด
1. ภาคเหนือ

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. ภาคกลาง

4. ภาคใต

ขอ 22. ในชวงป 2540 – 2542 ปริมาณการใชปุยเคมีของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกวา
ภาคใต คิดเปนรอยละเทาใด
1. รอยละ 27

2. รอยละ 30

3. รอยละ 37

4. รอยละ 45

ขอ 23. ปริมาณการใชปุยเคมีรวมทุกภาคในป 2542 สูงกวาป 2541 กี่เปอรเซ็นต
1. 20%

2. 25%

3. 30%

4. 35%

ขอ 24. ปริมาณการใชปุยเคมีของภาคกลางเมื่อป 2542 สูงกวาภาคเหนือเมื่อป 2541 รอยละเทาใ ด
1. รอยละ 80

2. รอยละ 150

3. รอยละ 240

4. รอยละ 270

ขอ 25. จากขอมูลขางตนขอใดกลาวไมถูกตอง อ.วันนรัตน
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใชปุยเคมีปละประมาณ 2 แสนตัน
2. ป 2540 เปนปที่เกษตรกรใชปุยเคมีปริมาณต่ําที่สุด
3. ป 2542 ปริมาณการใชปยุ เคมีมากกวาป 2541 ประมาณ 209,500 ตัน
4. ป 2541 ปริมาณการใชปยุ เคมีของทุกภาคลดลงจากป 2540 ยกเวนภาคใต

คําสั่ง พิจารณาขอมูลที่กําหนดใหแลวตอบคําถามแตละขอที่ใหมาfปริมาณการใช
ปุยเคมีของเกษตรกรแยกเปนรายป ตั้งแตมีการเพาะปลูก 2541/42-2543/44
หนวย : ตัน
สถาบันติวเเอ็ค
พืช
ขาว

ป 2541/42 ป 2542/43 ป 2543/44
494,147

439,074

- ขาวนาป

340,055

269,621

?

- ขาวนาปรัง

154,092

169,453

?

ออย

140,101

123,730

138,851

ยาสูบ

28,669

32,528

24,737

28,645

พืชไร

20,067

18,743

26,547

21,786

ผักตางๆ

101,413

98,565

126,229

108,735

ยางพารา

67,091

82,576

89,946

79,872

ปาลมน้าํ มัน

17,444

19,122

?

21,698

ผลไมและพืชยืนตน

25,610

28,165

32,642

28,805

?

?

1,052,041

929,695

รวมทัง้ สิ้น

584,561

คาเฉลี่ย
505,927
?
170,927
?

ขอ 26. ในระหวางปการเพาะปลูก 2541/42 – 2543/44 เกษตรกรใชปุยเคมีกับพืชประเภทขาวรวมเฉลี่ย
คิดเปนรอยละเทาใดของปริมาณการใชปยุ เคมีเฉลี่ยทั้งหมด
1. 50.74

2. 54.42

3. 60.18

4. 64.78

ขอ 27. ปริมาณการใชปุยเคมีระหวางพืชประเภทขางนาป กับขาวนาปรังของปการเพาะปลูกใด มี
อัตราสวนเทากับ 8 : 5
1. ป 2541/42

2. ป 2542/43

3. ป 2543/44

4. ถูกทัง้ 3 ป

ขอ 28. ปริมาณการใชปุยเคมีกับผลไมและพืชยืนตนในปการเพาะปลูก 2543/44 สูงกวาปการเพาะปลูก
2541/42 อยูรอยละเทาใด
1. รอยละ 24

2. รอยละ 27

3. รอยละ 30

4. รอยละ 36

ขอ 29 ในปการเพาะปลูก 2542/43 ปริมาณการใชปุยเคมีของพืชประเภทออยสูงกวาผักตางๆ อยูรอยละ
เทาใด เเอคกรุป
1. รอยละ 18

2. รอยละ 22

3. รอยละ 26

4. รอยละ 30

ขอ 30. ในปการเพาะปลูก 2543/44 เกษตรกรใชปยุ เคมีกับปาลมน้ํามันทั้งหมดกี่ตัน
1. 25,136 ตัน
คําสั่ง

2. 27,636 ตัน

3. 28,528 ตัน

4. 29,274 ตัน

พิจารณาเงื่อนไขทีก่ ําหนดให แลวตอบคําถามแตละขอตามหลักเกณฑการตอบที่
กําหนดให กําหนดใหเครือ่ งหมายเปนดังนี้
หมายถึง เทากับ
≠ หมายถึงไมเทากับ ซึ่งอาจมากกวาหรือเทากับ
หมายถึง มากกวา
หมายถึง นอยกวา
หมายถึง ไมมากกวา ซึง่ อาจนอยกวาหรือเทากับ
หมายถึง ไมนอยกวา ซึง่ อาจมากกวาหรือเทากับ
หลักในการตอบคําถา

=
>
>
<

<

ตอบ 1. ถาขอสรุปทั้งสองเปนจริงตามเงื่อนไข
ตอบ 2. ถาขอสรุปทั้งสองไมเปนจริงตามเงื่อนไข
ตอบ 3. ถาขอสรุปทั้งสองไมแนชัด หรือไมสามารถสรุปไดวาเปนจริงหรือไมเปนจริง
ตอบ 4. ถาขอสรุปใดขอสรุปหนึง่ เปนจริง หรือไมเปนจริงหรือไมแนชัด ซึ่งไมซา้ํ กับอีก
ขอสรุปหนึ่ง

> B < C = 2N > M
และ E > C < P > S < T (ทุกตัวอักษรมีคามากกวาศูนย)

เงื่อนไข ถา A
ขอ 31. ขอสรุปที่ 1
ขอสรุปที่ 2
ขอ 32. ขอสรุปที่ 1
ขอสรุปที่ 2
ขอ 33. ขอสรุปที่ 1
ขอสรุปที่ 2
ขอ 34. ขอสรุปที่ 1
ขอสรุปที่ 2

A > M
A = E
B = N
C > T
3M > 2N
E < S
P > M
C < S

<

ขอ 35. ขอสรุปที่ 1 C S
ขอสรุปที่ 2 5N > 2T
เงื่อนไข
- มีนักทองเที่ยว 5 ชาติ คือ จีน สิงคโปร เกาหลี คูเวต และมาเลเซีย มาเที่ยวประเทศไทย แต
ละคนตองการไปชมสถานทีต่ างๆ ซึง่ ไมซ้ํากัน
- สถานทีท่ นี่ ักทองเที่ยวแตละคนตองการไป คือ วัดเบญจมบพิตร ตลาดน้ําวัดไทร วัดพระ
แกว ศาลหลักเมือง และพิพธิ ภัณฑ แตปรากฎวามีนกั ทองเทีย่ ว 4 คน หลงไปที่อื่น คือ ตลาด
น้ําตลิ่งชัน วัดอรุณราชวราราม วัดโพธิ์ และวัดสุทัศน
- มีนักทองเที่ยวที่ตองการไปตลาดน้ํา วัดไทรไปถามทางจากนักศึกษาจึงหลงทางไปตลาดน้าํ
ตลิ่งชัน
- มีนักทองเที่ยวอยูคนหนึ่ง ไมไดถามทางใครและไมหลงทาง
- ชาวคูเวตตองการไปชมหินออนทีว่ ัดเบญจมบพิตร
- ชาวสิงคโปรไปถามทางจากคนแตงชุดสีกากีแลวหลงทางไปวัดโพธิ์
- คนจีนไมตองการไปพิพธิ ภัณฑและหลงทางไปวัดอรุณราชวราราม
- ชาวมาเลเชียไปถามทางจากพระจึงหลงทางไปที่อื่น ทัง้ ๆ ทีจ่ ะไปศาลหลักเมือง
- คนทีห่ ลงไปตลาดน้ําตลิ่งชันคือ ชาวเกาหลี
- มีนักทองเที่ยวคนหนึง่ ทีถ่ ามทางจากกระเปารถเมล
ขอ 36. ขอสรุปที่ 1 ชาวจีนไปถามทางจากกระเปารถเมล
ขอสรุปที่ 2 ชาวสิงคโปรถามทางจากตํารวจ
ขอ 37. ขอสรุปที่ 1 ชาวคูเวดหลงทางไปวัดสุทัศน

ขอ 38.
ขอ 39.
ขอ 40.
คําสั่ง
ขอ 41.
ขอ 42.

ขอ 43.
ขอ 44.
ขอ 45.
คําสั่ง

ขอสรุปที่ 2 ชาวมาเลเชียไมไดหลงทาง
ขอสรุปที่ 1 นักศึกษาบอกทางคนเกาหลี
ขอสรุปที่ 2 ชาวจีนตองการไปเที่ยววัดพระแกว
ขอสรุปที่ 1 คนทีห่ ลงทางไปวัดสุทัศนคือ คนที่อยากไปวัดเบญจมบพิตร
ขอสรุปที่ 2 ชาวเกาหลีตองการไปเที่ยวตลาดน้ํามากกวาไปเทีย่ ววัด
ขอสรุปที่ 1 คนที่ตองการไปพิพิธภัณฑกลับหลงทางไปเที่ยววัดโพธิ์
ขอสรุปที่ 2 กระเปารถเมลชว ยบอกทางใหกับคนที่ตองการไปวัดเบญจมบพิตร
พิจารณาคําคูแรกวาสัมพันธกันอยางไรแลวหาคําคูหลังทีม่ ีความสัมพันธเชนเดียวกัน
ขลุย : แตร :: ? : ?
1. พิณ : ไวโอลิน
2. ขิม : กลอง
3. จะเข : ระนาด
4. ป : ฆอง
ลพบุรี : เมืองละโว :: ? : ?
1. ญี่ปุน : เมืองปลาดิบ
2. แมฮองสอน : เมืองสามหมอก
3. ลําปาง : เมืองหริภุญชัย
4. ภูเก็ต : เมืองรอยเกาะ
เชียงใหม : ลอนดอน :: ? : ?
1. ซิดนีย : นิวยอรค 2. เกียวโต : ปารีส
3. มะนิลา : เจนีวา
4. เจนีวา : ซิดนีย
ถุงพลาสติก : ใบตอง :: ? : ?
1. ดาวเหนือ : เข็มทิศ 2. เตาถาน : เตาไฟฟา 3. เครื่องคิดเลข : ลูกคิด 4. เกวียน : รถยนต
รัศมี : เสนผาศูนยกลาง :: ? : ?
1. ปกษ : เดือน
2. ศอก : วา
3. คืบ : เมตร
4. เดือน : ป
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด

ขอ 46. คนจีนทุกคนเปนคนขยัน คนขยันทุกคนเปนคนซื่อสัตย คนซื่อสัตยทุกคนเปนคนโอบ
ออมอารี ดังนั้น www.actcorner.com
1. คนจีนบางคนเปนคนซื่อสัตย

2. คนซื่อสัตยบางคนเปนคนโอบออมอารี

3. คนจีนทุกคนเปนคนโอบออมอารี

4. คนโอบออมอารีทุกคนเปนคนขยัน

ขอ 47. ถาจัตุรัสเปนรูปสี่เหลี่ยม แตรูปนี้ไมเปนสี่เหลี่ยม ดังนั้น
1. รูปนี้อาจจะเปนจัตุรัส

2. รูปนี้ไมใชจัตุรัส

3. รูปนี้อาจจะมีเหลี่ยม

4. รูปนี้เปนทรงกลม

ขอ 48. ถารัฐบาลขึ้นราคาน้ํามัน ฉันจะเลิกใชรถยนต ฉันเลิกใช รถยนต ดังนั้น
1. รัฐบาลขึ้นราคาน้าํ มัน

2. รัฐบาลไมขึ้นราคาน้ํามัน

3. รัฐบาลใหเลิกใชรถยนต

4. สรุปแนนอนไมได

ขอ 49. ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยูก ับความรวมมือระหวางประชาชน
กับรัฐบาล แมรัฐบาลจะทุมเทงบประมาณในการพัฒนาประเทศไปเปนจํานวนมากสัก
เพียงใด แตหากขาดความรวมมือของประชาชนแลว งบประมาณจํานวนมหาศาล
ดังกลาวก็แทบจะไมมีประโยชน ดังเชนในอดีต ประเทศเวียดนามใต เมื่อครั้งสงคราม
เย็น แมรัฐบาลจะไดรับเงินสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมาจัดสรร
งบประมาณมากสักเพียงใด แตคนประเทศขาดความรวมมือสงผลใหการพัฒนาไม
เกิดผล
ขอความขางตนสอดคลองกับขอใด
1. ความลมเหลวของการพัฒนาประเทศไมไดขึ้นอยูกับความรวมมือระหวางประชาชนกับรัฐบาล
2. ความลมเหลวของการพัฒนาประเทศขึ้นอยูกับความรวมมือระหวางประชาชนกับรัฐบาล
3. การขาดความรวมมือระหวางประชาชนกับรัฐบาลเปนสาเหตุของความลมเหลวในการพัฒนา
ประเทศ
4. การขาดความรวมมือระหวางประชาชนกับรัฐบาลเปนสาเหตุของความสําเร็จของการพัฒนา
ประเทศ
ขอ 50. การพัฒนาชุมชนทีม่ ีประสิทธิภาพจะตองพัฒนาทั้งระบบ ทัง้ การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถและการพัฒนาขีดความสามารถในเทคโนโลยี นอกเหนือจากสิ่งอืน่ ใดในการ
พัฒนาจะตองปลูกฝงจิตใจ จิตสํานึกใหแกบุคลากรในองคกรนัน้ ดวย โดยใหทกุ คนตระหนักเสมอ
วาองคกรจะประสบความสําเร็จไดดวยพนักงานทุกๆ คน
ขอความขางตนสอดคลองกับขอใด
1. การพัฒนาชุมชนที่ไมมีประสิทธิภาพจะไมพัฒนาทั้งระบบ
2. การพัฒนาชุมชนที่ไมมีประสิทธิภาพจะพัฒนาทั้งระบบ
3. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทําใหการพัฒนานัน้ ไมมีประสิทธิภาพ

4. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทําใหการพัฒนานัน้ มีประสิทธิภาพ

คําสั่ง

พิจารณาเลือกคําหรือกลุม คําที่เหมาะสมเติมลงในชองวางใหไดใจความถูกตองสมบูรณ

ขอ 51.

น้ําผึ้งเปน…………ของน้ําหวานจากดอกไมและจากแหลงน้ําหวานอื่นๆ

1. เสบียง

2. ผลิตผล

3. อาหารเสริม

4. ผลพลอยได

ขอ 52. ผูปฏิบัติงานยังไมเห็นความสําคัญของขอมูลเบื้องตน ทัง้ ๆ ที่สงิ่ นีม้ ีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
การบริหารที่ม…
ี …………..
1. หลักการ

2. คุณภาพ

3. มาตรฐาน

4. ประสิทธิภาพ

ขอ 53. เวียดนามโชคดีที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณมี….……….ในการพัฒนาไดสูง……………
สิ่งที่เวียดนามยังขาดอยูในขณะนี้คือ ทุน เทคโนโลยี และความรู ความชํานาญในการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นมาใช
1. คุณภาพ เพราะ
ดังนัน้

2. ศักยภาพ แต

3. สมรรถภาพ ทวา

4. ประสิทธิภาพ

ขอ 54. ปากกบคือ รอยมุมของสิง่ ที่เปนรูปสี่เหลีย่ ม……....กันเปนรอยแบงมุมฉากออกเปนสองมุม เชน
รอยมุมสบง จีวร กรอบรูป กรอบหนาตาง เปนตน
1. เชื่อม

2. ประชิด

3. ประกบ

4. ตอเนื่อง

ขอ 55. ปญหาทางดานสิ่งแวดลอมเปนปญหาทีท่ ุกประเทศทัว่ โลกเห็นความสําคัญ
และกําหนดมาตรการ ในการ………..สิ่งแวดลอมควบคูไปกับการ…………..
เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
1. รักษา ศึกษา
สงเสริม

2. ดูแล ปรับปรุง

3. อนุรักษ พัฒนา

4. ควบคุม

ขอ 56. การเรียนรูในเรื่องราวและวิชาการสาขาตางๆ…………เปนปจจัยสําคัญสําหรับชีวติ
1. โดยทั่วถึง

2. โดยสม่ําเสมอ

3. โดยเกี่ยวของ

4. โดยกวางขวาง

ขอ 57. ชีวิตของคนไทยและประเทศไทย…………..กับน้ําและคนไทย………..ชีวิตอยูไดดวยดีตลอดมา
1. ผูกพัน ดํารง
พัฒนา

2. เกี่ยวของ ของ

3. สัมพันธ ดําเนิน

4. เกี่ยวพัน

ขอ 58. สมปอง……………..กางเกงชุดนอนออกแลว เอาเครื่องแบบมาสวมเพื่อไปทํางานใน…………..
ที่สองของวันเสาร
1. ผัด ผลัด

2. ผลัด ผัด

3. ผัด ผัด

4. ผลัด ผลัด

ขอ 59. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทําใหรถบรรทุก…………….การจราจรและทําใหการเดินรถ…………..
1. ขัดขวาง ติดขัด

2. กีดขวาง ขัดของ

3. ขัดขวาง ขัดของ

4. กีดขวาง ติดขัด

ขอ 60. การทํางานโครงการนี…
้ ………….จะไดรับความรวมมือประสานงานจากทุกฝายเปนอยาง
ดี……………สามารถบรรลุถึงเปาหมายทีต่ ั้งไวได
1. ถึง ก็
คําสั่ง

2. หาก จึง

3. แม แตก็

4. แมวา แตก็ไม

พิจารณาเลือกขอที่ใชภาษารัดกุมและถูกตองตามหลักภาษา

ขอ 61.
1. เปนธรรมดาของผลไมมีทั้งรสหวานและรสเปรีย้ ว
2. แถวนี้มีบา นเรือนของคนอยูเปนจํานวนมาก
3. เขาชอบดูหนังนอกจากนัน้ ก็ชอบไปเที่ยวทะเล
4. ปญหาการจราจรติดขัดตองไดรับการแกไข
ขอ 62. 1. ราชนาวีไทยทําหนาที่คุมครองนานน้าํ ไทย
2. ผูบังคับบัญชามีหนาทีพ่ ิจารณาวาจะอนุมัติใหลาหรือไม
3. อุดมการณสําคัญประการหนึง่ คือ การใหบริการทางดานวิชาการแกสังคม
4. สวนสาธารณะมีความจําเปนสําหรับประชาชน
ขอ 63. 1. กระทรวงมหาดไทยชี้แจงวาขาวดังกลาวคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
2. ศูนยบริการประชาสัมพันธเสนอขาวไมทันตอเหตุการณและไมเห็นความสําคัญกับประชาชน

3. ทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความเปนธรรมตอสังคม
4. รองนายกรัฐมนตรีไดกลาวคําปราศรัยตอนักศึกษา
ขอ 64. 1. การดูแลรักษาอยางดีจะทํา ใหเครื่องใชไฟฟาใชงานไดอยางมีสมรรถภาพ
2. ผูที่จะออมเงินควรศึกษาติดตามขอมูลเกี่ยวกับสถานบันการเงินใหเขมงวด
3. เครื่องใชไฟฟาชวยใหงานบานบางอยางเสร็จสิ้นในเวลาอันรวดเร็ว
4. รถนําเที่ยวสมัยใหมมีเครื่องอํานวยความสะดวกอยูพ รอมเพรียง
ขอ 65. 1. นากเปนสารประกอบระหวางทองคําและทองแดง
2. ประเทศในกลุมอาเซียนสนับสนุนมติของสหประชาชาติ
3. คูมือการปฏิบัติงานไดใหบริการแลว
4. การตากแดดชวยปกปองโรคกระดูกออน
ขอ 66. 1. ผามัดหมี่ เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีแนวทางแจมใส
2. ผูที่ติดยาเสพติด เปนพลเมืองที่ไมมีคุณภาพ
3. ยางพารา เปนพืชที่ใหผลประโยชนมาชานาน
4. ปจจุบันอุบตั ิเหตุจากรถยนตเกิดขึ้นอยางทัว่ ถึง
ขอ 67. 1. ระบบการคาแบบเสรีเอื้ออํานวยกับผูประกอบการ
2. สหประชาชาติจึงไดสงขาวสารจํานวนมากไปชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหว
3. ปญหาราคาผลผลิตตกต่ําเปนปญหาสําคัญของเกษตรกร
4. เจาหนาที่ไดแจกสิ่งของแกผูประสบภัยเปนจํานวนมาก
ขอ 68. 1. การประชุมตามกําหนดขอบังคับปละหนึ่งครั้งเรียกวา การประชุมสามัญ
2. การขุดแรทถี่ ูกวิธีทําใหไดปริมาณมากและสูญเสียนอย
3. ปจจัยหลายประการทําใหการทํางานที่มปี ระสิทธิภาพ
4. ปที่ผานมา เศรษฐกิจไทยตกต่ํามากก็เพราะเศรษฐกิจทัว่ โลกไมดี

ขอ 69. 1. ศาสตรตางๆ ลวนใหประโยชนแกผูเรียนรูดวยกันทั้งนั้น
2. นโยบายการคลัง เปนมาตรการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล
3. อัตราการตายของทารกตกต่ําแสดงถึงความเจริญทางการแพทย
4. อาหารมีรสชาติกลมกลืนกันมาก
ขอ 70. 1. หลักการทํางานที่ขาดความชํานาญทําใหประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา
2. สตรีเปนผูที่ไดรับการทดแทนในเชิงเศรษฐกิจต่ํา
3. รัฐบาลควรสนับสนุนการวางแผนครอบครัวอยางรัดกุม
4. ระบบเศรษฐกิจปจจุบันทําใหเกษตรกรไมไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม
คําสั่ง ในแตละขอใหพิจารณาคําหรือกลุมคําทีข่ ีดเสนใตและมีตัวอักษร ก, ข หรือ ค
กํากับอยู แลวเลือกตอบดังนี้
ตอบ 1. ถาคําหรือกลุมคําที่ขีดเสนใตทั้ง 3 กลุม ใชไดรัดกุมและถูกตองตามหลักภาษา
ตอบ 2. ถาคําหรือกลุมคําที่ขีดเสนใตเฉพาะกลุม ก และ ข ใชไดรัดกุมและถูกตองตามหลักภาษา
ตอบ 3. ถาคําหรือกลุมคําที่ขีดเสนใตเฉพาะกลุม ก และ ค ใชไดรัดกุมและถูกตองตามหลักภาษา
ตอบ 4. ถาคําหรือกลุมคําที่ขีดเสนใตเฉพาะกลุม ข และ ค ใชไดรัดกุมและถูกตองตามหลักภาษา
ขอ 71. กาแฟคือพืชชนิดหนึง่ ที่อยูในโครงการลดพื้นที่เพาะปลูกตามนโยบายการปรับโครงสรางการ
ผลิตทาง
ก
ข
การเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยไดเริ่มดําเนินการตั้งแตป
พ.ศ. 2534
ค
ขอ 72. ลําไยเปนผลไมที่เหมาะกับอากาศทางภาคเหนือของประเทศ จังหวัดที่ปลูกมากที่สุด ไดแก
จังหวัดก
ข
เชียงราย พันธุที่นิยมปลูก ไดแก เบี้ยวเขียว ชมพู อีดอ เปนตน
ค
ขอ 73. รัฐบาลของประเทศมาเลเซียไดแสดงเจตนารมณที่จะพัฒนาระบบการธนาคารอิสลามให
สามารถทํา
ก

ธุรกิจตามหลักคําสอนของศาสนา ทั้งยังปฏิบัติตามกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับการธนาคารระหวาง
ข
ค
ประเทศดวย

ขอ 74. เขตเศรษฐกิจยุโรปเกิดขึ้นจากการรวมตัวของ 12 ประเทศสมาชิกประชาคม
ยุโรปกับกลุม ประเทศ
ก
สมาคมการคาเสรียุโรป โดยมีจุดมุงหมายเสริมสรางใหทวีป
ยุโรปเปนตลาดการคาเพียงตลาดเดียว
ข
เพื่อขจัดอุปสรรคดานการคาและการลงทุน
ค
ขอ 75. การเปลี่ยนแปลงทางประชากรเปนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งปจจัย
ภายนอกในกลุมประชากร
ก
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิ การเกิด การตาย การยายถิ่น เปนตน ซึ่งปจจัย
เหลานี้มี
ข
ผลโดยตรงกับขนาดของประชากร
ค
คําสั่ง พิจารณาขอความในตัวเลือก 1, 2, 3 และ 4 วาขอความใดเปนลําดับที่
1, 2, 3 หรือ 4 แลวจึงตอบคําถามแตละขอที่กําหนดให
ขอ 76. ขอความใดเปนลําดับที่ 2
1. สวนเครื่องหมายอัญประกาศปด
2. ถาขอความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายยอหนา
3. ใหใสไวเฉพาะยอหนาสุดทาย
4. ใหใสเครื่องหมายอัญประกาศเปดไวขางหนาแตละยอหนา
ขอ 77. ขอความใดเปนลําดับที่ 3
1. ชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการสํารวจ

2. การจัดทําทะเบียนแหลงชุมชนโบราณ
3. ในการอนุรักษและพัฒนาชุมชนโบราณ
4. และเปนประโยชนตอการวางแผนดําเนินงาน
ขอ 78. ขอความใดเปนลําดับที่ 2
1. และอานดวยวิธีการที่เหมาะสม
2. โดยใชเวลาแรงงานนอยที่สุด
3. ผูอานตองกําหนดเปาหมายในการอาน 4. เพื่อใหตนเองบรรลุเปาหมายมาก
ยิ่งขึ้น
ขอ 79. ขอความใดเปนลําดับที่ 2
1. การสอนตองยึดจุดมุงหมายยึดหลักการเปนแมบท
2. การสอบที่ดีจะตองชวยใหการสอนบรรลุเปาหมายไดดียิ่งขึ้น
3. สวนการสอบเปนการติดตามผลการเรียนการสอนเพื่อหาทางแกไขขอบกพรองตางๆ
4. การสอบเปนสวนหนึ่งของการสอน

ขอ 80. ขอความใดเปนลําดับที่ 4 สถาบันติว เเอคกรุป
1. เปนเหตุใหพืชผลไดรับความเสียหายโดยสิ้นเชิง
2. ในอัตราไมเกินรอยละ 100 ของพืน้ ที่เสียหาย
3. จะไดรับความชวยเหลือพันธุพชื อายุสนั้ เพื่อนําไปปลูกทดแทน
4. เกษตรกรทีไ่ ดรับความชวยเหลือจะตองเปนผูประสบภัยธรรมชาติ
ขอ 81. ขอความใดเปนลําดับที่ 2
1. และตกเปนระยะเวลานานติดตอกัน
สําคัญ

2. พายุหมุนในโซนรอนนับวาเปนตัวการ

3. ทําใหแผนดินไดรับความชุมชื้นทั่วไป

4. ที่ทําใหเกิดฝนตกแผเปนบริเวณกวาง

ขอ 82. ขอความใดเปนลําดับที่ 3
1. ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
2. กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3. คณะรัฐมนตรีอนุมัติการทําความตกลงยกเวนการตรวจลงตราหนังสือการทูต
4. และความตกลงยกเวนหนังสือเดินทางทูตและราชการกับบราซิลและอาเจนตินา
ขอ 83. ขอความใดเปนลําดับที่ 3
1. โดยใหภาคเอกชนเปนแกนนําในการจัดตั้งบริษัท
2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมเขารวมถือหุนเพื่อดําเนินการ
3. เนื่องจากมีความพรอมอยูแลว
4. บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด
ขอ 84. ขอความใดเปนลําดับที่ 3
1. กําหนดไวเปนอีกสวนหนึง่ ที่ชัดเจน
2. มีสอนกันอยูทั่วไปไมเฉพาะแตพระพุทธศาสนา
3. การสอนใหละเวนความชัว่ และใหทําความดี
4. แตการสอนใหชําระจิตใจใหสะอาดทางพระพุทธศาสนา
ขอ 85. ขอความใดเปนลําดับที่ 3
1. เขาในจานแมเหล็กชนิดแข็ง
2. ประเทศไทยไดทํางานสําคัญเปนประเทศแรกในโลก
3. เพื่อนําเขาคอมพิวเตอรตั้งแตป พ.ศ. 2531
4. ที่ไดนําขอความในพระไตรปฎกทั้ง 45 เลม
คําสั่ง ใหอานและทําความเขาใจกับบทความหรือขอความที่กําหนดให แลตอบคําถามที่
ตามมา
ขอ 86. กรมการคาภายในเชื่อวาภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตครั้งนีค้ งจะไมกระทบกระเทือน
ประชาชนผูบริโภคมากนัก เพราะปริมาณน้ํามันพืชทีม่ ีอยูในสตอกในขณะนี้ยงั มีพอเพียงกับ
ความตองการในประเทศ แอคกรุป

ขอความขางตนตีความไดอยางไร
1. ปริมาณน้ํามันพืชในอนาคตจะลดลง
2. ความตองการน้ํามันพืชในประเทศมีไมมากนัก
3. วัตถุดิบที่ใชในการผลิตน้าํ มันพืชกําลังขาดแคลน
4. กรมการคาภายในมีหนาที่สํารวจตลาดน้ํามันพืช
ขอ 87. ประเทศทีม่ ีประชาชนดอยการศึกษานิยมใชวิธีเลือกผูแทนไปอ อกความเห็นในสภาแตประเทศที่
เจริญที่พลเมืองมีการศึกษานั้นยังนิยมใหประชาชนแสดงประชามติตดั สินใจในปญหาสําคัญ
ขอความขางตนตีความไดอยางไร
1. ประเทศที่มพี ลเมืองมีการศึกษาจะไมมกี ารเลือกผูแทน
2. ประเทศที่ประชาชนดอยการศึกษาจะใชวิธีการแสดงประชามติไมได
3. ในการตัดสินปญหาบางเรื่องประชามติดีกวาการใหผแู ทนออกเสียง
4. พลเมืองที่มกี ารศึกษาดีจะแสดงความคิดเห็นไดดีกวาผูแทนที่ออกความคิดเห็นในสภา
ขอ 88. สาเหตุของการเกิดนิ่วเปนเรือ่ งที่ยงั ไมมีใครสามารถบอกไดแนนอนวาอะไรเปนสาเหตุที่แทจริง
เทาที่พบพอบอกไดวาอะไรบางที่อาจจะเปนสาเหตุสงเสริมทําใหเกิดนิ่วได
ขอความขางตนตีความไดอยางไร
1. นิ่วไมไดเกิดจากสาเหตุใดเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ
2. สาเหตุของการเกิดนิ่วเทาที่พบนั้นเปนสาเหตุที่แทจริง
3. สาเหตุที่สง เสริมทําใหเกิดนิ่วนั้นยังไมมีใครบอกไดแนนอน
4. สิ่งที่เปนสาเหตุสงเสริมทําใหเกิดนิ่วเสมอ
ขอ 89. จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกิน 3 คน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขต
เลือกตั้ง
ขอความขางตนตีความไดอยางไร

1. แตละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมนอยกวา 3 คน
2. แตละจังหวัดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกิน 3 คน
3. จังหวัดที่มสี มาชิกสภาผูแ ทนราษฎรไดไมเกิน 3 คน ใหมีเขตเลือกตัง้ เดียว
4. จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนเกณฑในการแบงเขตเลือกตัง้

ขอ 90. เทาที่ผานมาในอดีตนั้นหนังสือภาพสําหรับเด็กที่ผลิตและเขียนโดยคนไทยมี
นอยมากจะมีอยูบางก็เปนประเภทการตูนซึ่งมีเนื้อหาไมเหมาะสมกับวัยเด็ก
ขอความขางตนตีความไดอยางไร
1. ในอดีตที่ผานมาไมมหี นังสือการตูนที่เขียนโดยคนไทย
2. หนังสือภาพสําหรับเด็กที่ไมใชการตนู ยังไมเคยมีคนไทยผลิต
3. หนังสือที่ผลิตสําหรับเด็กเรียกวาหนังสือการตูน
4. คนไทยสวนใหญผลิตหนังสือภาพสําหรับเด็ก
ขอ 91. การศึกษาในปจจุบันเปนการเตรียมคนเพื่อใหเปนพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ โรงเรียนในปจจุบนั
ทําหนาที่แทนครอบครัวซึ่งก็เปนไปตามสภาพของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
สาระสําคัญของขอความขางตนคือขอใด
1. ในปจจุบันการศึกษาทัว่ ไปกระทําเฉพาะในโรงเรียน
2. แตเดิมการศึกษากระทํากันในเฉพาะครอบครัว
3. สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบตอคุณภาพของเยาวชน
4. ปจจุบันโรงเรียนมีหนาที่อบรมคนใหเปนคนดีมีความสามารถ
ขอ 92. ในภาษาไทยมีคําวา “บัณฑิตย” อีกคําหนึ่งแปลวาความเปนบัณฑิต คํานี้ไมคอยใชโดด ใน
ภาษาไทยมักจะใชกับคําอืน่ ในรูปของคําสมาส เชน ราชบัณฑิตยสถาน เนติบัณฑิตยสถาน เปน
ตน
สาระสําคัญของขอความขางตนคือขอใด
1. บัณฑิตยมกั ใชในความหมายที่เกีย่ วกับสถานที่

2. บัณฑิต และบัณฑิตยมกี ารใชและความหมายแตกตางกัน
3. คําที่อานวา บัน-ดิด มักใชคูกับคําอื่นในรูปของคําสมาส
4. บัณฑิตใชโดดๆ ได แตบัณฑิตยใชโดดไมได
ขอ 93. อาหารบางประเภทไมวา จะเปนผลไม เชน ทุเรียน หรือของสด เชน ปลาสลิด จะมีปญหาในเรื่อง
กลิ่น ทําใหสายการบินทัง้ ในและตางประเทศพากันลําบากใจในการรับขนสง จึงจําเปนตองมี
เที่ยวบินพิเศษเพื่อรับขนสงสิง่ เหลานีโ้ ดยเฉพาะ
สาระสําคัญของขอความขางตนคือขอใด
1. อาหารบางประเภทไมเหมาะกับการขนสง
2. การขนสงอาหารบางประเภทตองใชเทีย่ วบินพิเศษ
3. การขนสงอาหารบางประเภทเปนปญหาของทุกสายการบิน
4. สายการบินทุกแหงไมรับขนสงอาหารที่มปี ญหาในเรื่องกลิ่น
ขอ 94. ปจจุบันคลองตางๆ หนาแนนไปดวยผักตบชวาและวัชพืช รัฐบาลที่ผานมาทุกยุคสมัยไดมีการกําจัด
แตไมเปนผล ทําใหสภาพน้ําในคลองตางๆ เนาเสียเพราะน้ําไมไหลถายเท
สาระสําคัญของขอความขางตนคือขอใด
1. ผักตบชวาและวัชพืชในลําคลองไมสามารถกําจัดได
2. ผักตบชวาและวัชพืชในลําคลองเปนสาเหตุทําใหสภาพน้ําเนาเสีย
3. ผักตบชวามีจํานวนมากขึ้นจนไมสามารถกําจัดได
4. รัฐบาลไมสามารถหาวิธีกาํ จัดผักตบชวา
ขอ 95. ปรอทวัดไขจะมีรอยคอดที่หลอดแกวในสวนที่อยูเหนือกระเปาะที่เก็บปรอทเพื่อกันมิใหปรอท
ขยายตัวออกจากกระเปาะไปแลวกลับเขาสูกระเปาะไดอีกเมื่อถูกความเย็น นับเปนลักษณะพิเศษที่
แตกตางจากเทอรโมมิเตอรที่ใชสําหรับวัดอุณหภูมิอื่นๆ
สาระสําคัญของขอความขางตนคือขอใด
1. เทอรโมมิเตอรที่ใชวดั อุณหภูมิไมไดใชปรอท

2. เทอรโมมิเตอรที่ใชวดั อุณหภูมิไมมีกระเปาะเก็บปรอท
3. เทอรโมมิเตอรที่ใชวดั อุณหภูมิไมมีรอยคอดที่หลอดแกวซึ่งอยูเหนือกระเปาะ
4. เทอรโมมิเตอรที่ใชวดั อุณหภูมิปรอทจะไมกลับเขาสูกระเปาะเมื่อถูกความรอน
คําสั่ง

อานบทความที่กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมา
จังหวัดอางทองมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม มีแมน้ําไหลผานสองสาย คือแมน้ํานอย
และแมน้ําเจาพระยา ชาวบานสวนใหญจึงมีอาชีพทํานา ซึ่งตองพึ่งพาธรรมชาติ ถาปใดฝนตกนอย
หรือมากไป ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวก็จะลดนอยลงตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
ชวงป พ.ศ. 2510 – 2518 เปนเวลา 8 ป ติดตอกันที่ชาวบานตําบลบานวัดตาล (ภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเปนตําบลบางเสด็จ) อําเภอปาโมก ไดรับผลกระทบจากภัยน้าํ ทวมจนแทบ
สิ้นเนื้อประดาตัว พระบาท-สมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ จึง
เสด็จพระราชทานความชวยเหลือแกราษฎรผูประสบอุทกภัยในป พ.ศ. 2518
ดวยพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระนางเจาฯ ที่ทรงดําริใหมกี าร
ฝกฝนอาชีพการปนตุกตาชาววังจากดินเหนียวใหแกกลุมแมบาน ใหทาํ เปนงานอดิเรกเพื่อเพิ่มพูน
รายได และทรงรับเปนโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ โดยในป พ.ศ. 2519 พระองคทานไดสง
อาจารยพรอมวัสดุอุปกรณทุกอยางมาสอนที่วัดสระแกว สอนสัปดาหละ 2 วัน แตเรียนไดเพียง 3
สัปดาห ชาวบานเกิดความหวาดกลัวเพราะการปนตุกตาชาววังถือเปนศิลปะชั้นสูง ถาเรียนโดยไมมี
การทําพิธียกครูอาจไมเปนมงคล ประกอบกับในชวงเวลานัน้ มีลูกเด็กเล็กแดงเจ็บปวยบอยๆ เมื่อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จมาทําพิธีครอบครู ซึ่งเปนพิธีกรรมแสดงความเคารพตอสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ชาวบานจึงคลายความกังวลลงได
กรรรมวิธีการปน ตุกตาชาววังมีหลายขั้นตอน เริ่มดวยการเตรียมดิน ซึ่งชางปนตองเปนคน
ไปหาเอง เพื่อใหดินเหนียวเหมาะกับงานปนตุกตา เมื่อเผาออกมาแลวจะมีสีแดงสวยงามตาม
ธรรมชาติ ดินที่ไดมานั้นตองนํามาละลายน้ําและผานกรองเอาเศษกรวด เศษหิน ออกใหหมด
เสียกอน จึงจะนํามาปนได
ดวยฝมือที่ชํานาญทําใหการปนใชเวลาไมมาก บางชิ้นสวน เชน ศีรษะตุกตาหรือผลไม
ที่มีความละเอียดมากจะใชแมพิมพปูนพาสเตอรดินเหนียวออกมา ชวงที่ยากและทําใหตุกตา
เสียหายมากที่สุดคือการเผา เนื่องจากที่นี่ยงั ใชเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม จึงตองควบคุมอุณหภูมิให
เหมาะอยูเปนวันๆ ถาเพิ่มความรอนเร็วหรือชาจนเกินไปจะทําใหตัวตุกตาแตกหัก บางทีเผาเสร็จ
เหลือตุกตาไมถึงครึ่ง

ลงทายดวยการระบายสี ที่ตองมีการรองพืน้ ดวยสีโปสเตอรขาวกอนตามดวยสีน้ํามันขาว
อีกที กอนจะระบายเสื้อผาและวาดหนาตาได แตละขั้นตอนมีกระบวนการที่จุกจิก ยุงยาก ตอง
พิถีพิถัน ทําใหเสียเวลามาก คนทําตองอดทนและใจเย็น
ตุกตาชาววังนอกจากจะทําตามขั้นตอนตอนขางตนแลว ยังมีการปนอีกแบบหนึ่งที่
เรียกวา การปนเหมือนจริง ซึ่งจะมีความละเอียดเหมือนคนจริงๆ มากกวา สีผิวจะเปนสีของดินเผา
แท จะลงสีเฉพาะเสื้อผาเทานั้น ใบหนาก็จะไมมีการหลอพิมพ แตจะใชอุปกรณแกะเปนหนาตา
ตุกตาแบบนี้จะแพงกวาแบบแรก เพราะมีกรรมวิธียากกวามาก
ขอ 96. คําวา “ราชินูปถัมภ” ในยอหนาที่ 3 หมายความวาอยางไร
1. ราชินีทรงเกือ้ หนุน

2. พระราชทานโดยพระราชินี

3. ราชินีทรงหวงใย

4. ความกังวลของราชินี

ขอ 97. ชื่อเรื่องที่เหมาะสมกับบทความขางตนคือ
1. อางทองดินแดนแหงความสมบูรณ

2. ตุกตาชาววังบางเสด็จ

3. กรรมวิธีการปนตุกตาชาววัง

4. ตุกตาชาววังกับรายไดเสริม

ขอ 98. ขั้นตอนการทําตุกตาชาววังของชาวบานตําบลบางเสด็จมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน
1. 2 ขั้นตอน

2. 3 ขั้นตอน

3. 4 ขั้นตอน

4. 5 ขั้นตอน

ขอ 99. หากจะใหตุกตาชาววังของชาวบานตําบลบางเสด็จมีการจําหนายมากขึ้นควรไดรับการชวยเหลือใน
เรื่องใด
1. วิทยาการสมัยใหมในการเผา

2. เงินทุนที่มากขึ้นกวาเดิม

3. การตลาดทีก่ วางขวางขึ้น

4. การขนสงที่มีประสิทธิภาพ

ขอ 100. ขอใดกลาวไดถูกตอง
1. ประชาชนในจังหวัดอางทองทุกพื้นที่ประสพความสําเร็จในการทํานา
2. การทําตุกตาชาววังของชาวบานตองซื้อดินจากหนวยราชการ
3. ตุกตาชาววังตําบลบางเสด็จสามารถจําหนายไดในราคาแพงกวาตุกตาชาววังทีอ่ ื่นๆ
4. การปนเหมือนจริงเปนการปนตุกตาชาววังแบบหนึ่ง

