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1.  กำหนดเหตุดังนี ้

  ไม่ใช่คนดทุีกคนจะเป็นคนขยัน 

  คนขยันบางคนรวย 

  ตู่เป็นคนรวย 

    ข้อใดคือ ผล ที่ทำให้ผลสรุปสมเหตุสมผล 

  1) คนดเีป็นคนรวย    2)  คนรวยทุกคนขยัน  3)  ตู่เป็นคนขยัน 

  4) คนขยันบางคนเป็นคนดี  5)  ตู่เป็นคนดีและรวย 

 

 

 

 

2.  คนท่ีอ่านหนังสือทุกคนจะสอบผ่านได้ ในขณะท่ีคนฉลาดบางคนเท่านั้นท่ีจะสอบผ่าน ข้อใดสรุปถูกต้อง 

  1)  คนสอบตกบางคนไม่อ่านหนงัสอื   2)  คนฉลาดบางคนสอบไมผ่่าน 

  3)  คนฉลาดทุกคนอ่านหนังสือ  4)  คนท่ีสอบผ่านทุกคนอ่านหนังสอื 

  5)  คนฉลาดบางคนเรียนเก่ง 

 

 

 

 

3.  เครื่องบินจะลอยตัวไปในอากาศได้น้ัน ตัวเครื่องบินจะตอ้งมีความเร็วไปทางด้านหน้าเพื่อใหปี้กของเครื่องบินปะทะ

กับอากาศท่ีไหลผา่นปีกไปเร็วขึน้ กระแสอากาศท่ีไหลมาปะทะผ่านไปทางด้านลา่งปกีจะทำให้เกิดแรงดันจากด้านลา่ง

ปีกขึน้ไปดา้นบน อันเนื่องมาจากความดันของกระแสอากาศด้านบนของปีกจะยิ่งลดลง เม่ือความเร็วของเครื่องบินเพิ่ม

สูงขึน้ และแรงดันของกระสากาศภายใต้ปีกเพิ่มขึ้นจึงดันตัวขึน้เป็นแรงยกทำให้เครื่องบินสามารถลอยตัวขึน้ไปได้ใน

อากาศตราบเท่าที่เครื่องบินยังมคีวามเร็วเพยีงพออยู่ 

ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของขอ้ความต่อไปน้ี 

  1)  แรงดันของกระแสอากาศใตปี้กเครื่องบิน 

  2)  ความสามารถในการลอยตวัขึน้ไปในอากาศของเครื่องบิน 

  3)  วธีิการควบคุมเครื่องบิน 

  4)  หลักการทำงานของเครื่องบิน 

  5)  ทิศทางกระแสอากาศท่ีปะทะเครื่องบิน 
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4.  ตน้ไม้ฟอกอากาศท่ีนิยมปลูกภายในบ้าน เช่นพลูด่าง ลิน้มังกร สามารถฟอกอากาศไดโ้ดยจะคายนำ้ในอัตราที่สูง

กว่าต้นไม้ชนิดอ่ืน ทำให้อุณหภมูบินผิวใบไม้แตกต่างจากภายนอก เกิดการหมุนเวยีนของอากาศรอบ ๆ ทำให้พวก

สารพิษในอากาศไหลลงสู่รากพชืท่ีมีจุลินทรีย์ จุลินทรีย์จะดูดสารพษิแลว้ย่อยให้เป็นอาหารของพชื 

ข้อใดเป็นสาระสำคัญของขอ้ความต่อไปนี้ 

  1)  ตน้ไม้ฟอกอากาศจะช่วยดูดสารพิษในอากาศ จงึนยิมปลูกในบ้าน 

  2)  ยิ่งตน้ไม้ฟอกอากาศคายนำ้สูง อุณหภูมบินผิวใบไมจ้ะยิ่งแตกต่างจากภายนอก 

  3)  สารพิษในอากาศเป็นอาหารช้ันดีของตน้ไม้ฟอกอากาศ 

  4)  ตน้ไม้ฟอกอากาศจะไมผ่ลิตก๊าซท่ีเป็นอันตราย 

  5)  จุลินทรีย์ของต้นไมฟ้อกอากาศสามารถเปลี่ยนสารพษิจากอากาศให้เป็นประโยชน์ 

 

 

 

5.  เหตุการณ์สึนามิท่ีเกิดขึ้นในภูเขาไฟใต้ทะเลตองกา มสีาเหตุปะทุรุนแรงของภูเขาไฟใตท้ะเล Hunga-Tonga-

Hunga-Ha’apai ซึ่งเป็นภูเขาไฟในกลุ่มของภูเขาไฟในกลุ่มภูเขาไฟในหมู่เกาะตองกา ท้ังน้ีภูเขาไฟนีเ้คยมสีัญญาณ

เตอืนก่อนจะปะทุรุนแรง และเคยปะทุรุนแรงเมื่อปี พ.ศ. 2455 การเกิดเหตุการณ์ ภูเขาไฟใตท้ะเลตองกาปะทะรุนแรง

ในคร้ังนี ้ส่งผลให้ภูเขาไฟพ่นควนัและเถ้าถ่านสูงมากกว่า 15 เมตร และเกิดสึนามีสูงประมาณ 1.2 เมตร ซัดเขา้หา

ชายฝั่งของเมอืงนูกูอาโลฟา ซึ่งเป็นเมอืงหลวงของประเทศตองกา ทำใหถ้นนเลียบชายฝั่งมนีำ้เอ่อท่วม บ้านเรือน

ประชาชนริมชายฝั่งได้รับความเสียหายบางส่วน ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความตื่นตระหนก 

ข้อใดไมส่ามารถสรุปได้จากข้อความต่อไปนี ้

  1)  ประชาชนได้รับผลกระทบจากสึนามท่ีิประเทศตองกา 

  2)  การปะทุรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลตองกา ไม่ได้เกิดขึน้เป็นคร้ังแรก 

  3)  ไมใ่ช่เพยีงบ้านเรือนระชาชนริมชายฝั่งในประเทศตองกาได้รับความเสียหาย แต่ประเทศหมู่เกาะใกล้เคียง 

        ก็ได้รับผลกระทบไปด้วย 

  4)  ภูเขาไฟใต้ทะเลเคยปะทุมาเกนิ 100 ปีแล้ว 

  5)  เหตุการณ์สึนามิท่ีตองกาไมไ่ด้เกิดขึ้นเป็นคร้ังแรก 

 

 

 

6.  คำใดแตกต่างจากพวก 

  1)  เรือ้น    2)  โควิด    3)  กาฬโรค   

  4)  ไข้หวัดใหญ่    5)  กรดไหลย้อน 
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7.  อัตราการเกิดของคนไตห้วันมจีำนวนนอ้ยท่ีสุดในเอเชยี สบืเนื่องมาจากการแต่งงานท่ีช้าลง นักวเิคราะห์กล่าวว่า

การมลีูกนอกสมรสยังไมไ่ด้รับการยอมรับของคนในสังคมและอปุสรรคทางเศรษฐกิจทสี่งผลต่อการมบุีตร นอกจากนี้

ยังรวมถึงการให้สิทธิในการลาคลอดท่ีมีระยะเวลาเพยีงเล็กน้อย ด้วยสาเหตุเหล่านี้น่ีเองทำให้ความนยิมเลีย้งสัตว์

เลีย้งในไต้หวันแทนการมีบุตรมอีัตราสูงขึน้ 

ข้อใดสรุปได้ถูกตอ้งจากข้อความต่อไปนี้ 

  1)  คนไต้หวันนยิมเลีย้งสัตว์เลีย้งมากกว่าการมลีูก 

  2)  อัตราการเกิดของคนไต้หวันต่ำลงเนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง 

  3)  เพราะการมีลูกนอกสมรสไม่เป็นท่ียอมรับในไต้หวัน คนจึงหันไปเลีย้งสัตว์เลีย้งแทน 

  4)  ถ้าขยายสทิธิการลาคลอดให้มากกว่าเดิม จะทำให้อัตราการเกิดของคนไต้หวันมากขึ้น 

  5)  ถ้ารฐับาลไม่เร่งออกนโยบายมาแก้ไขปัญหาอัตราการเกิด ไตห้วันจะครองตำแหน่งอัตราการเกิดนอ้ย 

       ท่ีสุดตลอดไป 

 

 

8.  ภาพสัตว์ป่าตัวผู้ท่ีต่อสูก้ันเพื่อแย่งชิงตัวเมยี ภาพสงครามท่ีคนพุ่งรบกันเพื่อชิงดนิแดนเกิดขึน้มาหลายปี ไม่ต่างกับ

ประเทศท่ียงิขีปนาวุธไปทำลายประเทศคู่แข่ง ไม่ก็ยงิดาวเทียมขึ้นไปสอดแนม เมื่อไรจะมีมนุษย์คิดค้นเทคโนโลยท่ีี

สร้างสรรค์ที่สามารถยุตสิถานการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดอีกต่อไป 

ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความนี้ 

  1)  ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไร มนุษย์ก็ยังชอบเอาชนะอยู่ดี 

  2)  มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยขีึน้มาเพื่อต่อสูก้ับคู่แข่งตลอด 

  3)  ในขณะที่มนุษย์เจรญิขึน้ สัตว์ก็ยังต่อสูก้ันเองตลอดเวลา 

  4)  มคีนไม่กี่คนท่ีใฝ่หาสันติภาพอันถาวรในการอยู่ร่วมกัน 

  5)  สัตว์กับมนุษย์ไม่ได้แตกต่างกันเร่ืองการชิงความเป็นผู้ใหญ ่

 

 

9.  กานดา พมิพา เนตรชนก และกรรณิการ์ ได้รับการ์ดเชญิไปงานแต่งงานเดชาซึ่งเป็นเพื่อนสมัยประถม เนตรชนก

บอกว่าตนจะไปก็ต่อเมื่อกานดาและพิมพาไป กรรณิการ์บอกว่าตนจะไปก็ต่อเมื่อกานดาหรือพมิพาไป กานดาตกลงว่า

จะไป แต่พมิพาไม่ไป ข้อใดสรุปได้ถูกตอ้ง 

  1)  เนตรชนกไปงานแต่งเดชา 

  2)  กานดาและเนตรชนกไปงานแต่งเดชา 

  3)  พมิพาและกรรณิการ์ไมไ่ปงานแต่งเดชา 

  4)  เนตรชนกและกรรณิการ์ไม่ไปงานแต่งเดชา 

  5)  กรรณิการไ์ปงานแต่งเดชา 
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10.  ถ้าวันไหนท่ีร้านเปิดและน้อยมาหาฉัน นอ้ยจะช่วยฉันทำงานเสมอ วันน้ีฉันทำงานคนเดียว ข้อใดสรุปถูกต้อง 

  1)  นอ้ยตดิธุระ   2)  วันน้ีร้านไม่เปิด  3)  นอ้ยไมไ่ด้มาหาฉัน 

  4)  ฉันไม่มคีนช่วยทำงาน  5)  นอ้ยมาหาฉันในวันท่ีร้านปิดแทน 

 

 

11.  ชมรมในโรงเรียนแห่งหนึ่งกำลังเปิดโหวตจังหวัด 2 จังหวัดท่ีจะไปทำกิจกรรมช่วงปิดเทอมกัน จังหวัดอยู่ในภาค

กลาง ตะวันออก อีสาน เหนอื และใต ้แต่ละภาคมตีัวเลอืกเป็นอีก 2 จังหวัด รวมท้ังหมดม ี10 จงัหวัด โดยสมาชกิแต่

ละคนสามารถโหวตได้คนละ 2 จังหวัด โดยมีเงื่อนไขถ้าโหวตจังหวัดท่ีอยู่ภาคกลางแล้วตอ้งไมโ่หวตจังหวัดท่ีอยู่ภาค

อสีาน ถ้าโหวตภาคเหนอืแลว้ตอ้งไม่โหวตจังหวดัท่ีอยู่ในภาคใต ้ข้อใดสรุปผิด 

  1)  ไม่จำเป็นว่าท้ัง 2 จังหวัดตอ้งอยู่คนละภาค 

  2)  ถ้าจังหวัดท่ีถูกโหวตอยู่ในภาคใตแ้ลว้ อกีจังหวัดต้องอยู่ในภาคอสีาน หรอืกลาง หรอืตะวนัออก หรอืใต้ 

  3)  เป็นไปได้ว่าจังหวัดท่ีถูกโหวตจะอยู่ในภาคกลางทัง้ 2 จังหวดั 

  4)  ถ้าคนหนึ่งโหวต 1 จังหวัดท่ีถูกโหวตอยู่ในภาคเหนอืแล้ว อกีจังหวัดตอ้งโหวตเป็นภาคกลาง 

  5)  ถ้าโหวตจังหวดัในภาคใตไ้ปแลว้ จะไม่มสีิทธ์ิโหวตจังหวัดท่ีอยู่ในภาคเหนือ 

 

 

 

12.  การเดินทางไปท่องเท่ียว 3 จังหวัด ไดแ้ก่ ภูเก็ต กระบ่ี และพังงา พบว่าคนท่ีเลอืกภูเก็ตไม่มใีครเลอืกพังงา  

ข้อใดสรุปถูกต้อง 

  1)  มคีนไปภูเก็ตท่ีเดียว 

  2)  มคีนไปกระบี่และพังงา 

  3)  มคีนไปภูเก็ตและกระบ่ี 

  4)  ไม่มใีครไปครบ 3 จงัหวัด 

  5)  สรุปไม่ได ้

 

 

 

13.  วนิัยยนือยู่คนเดียวกลางพื้นท่ีราบ มตีน้หญา้ที่ตายสลัยกับตน้หญง้ท่ีสูงไม่เกินหัวเข่า ไกลออกไปมพีุ่มไม้เขียวชอุ่ม

กระจายเป็นหย่อม ๆ ร่างตระหง่านของสัตว์ชนดิหนึ่งปรากฎเด่นทะมึนอยู่กลางทุ่งหญา้ มันคอืกระทิงรุ่นหนุ่มร่างกำยำ 

เขาโค้งสวย ข้อเท้าท้ังสี่มสีีขาวคล้ายใส่ถุงเท้า จากข้อความข้อใดสรุปถูกต้อง 

  1)  วนิัยอยู่ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่  2)  วนิัยอยู่ในภาคอีสาน   3)  วนิัยชอบธรรมชาติ 

  4)  วนิัยไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ   5)  วนิัยเป็นช่างภาพ 
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14.  “โคอาล่าที่อยู่ในออสเตรเลียกินใบยูคาลิปตัสเป็นอาหาร” เลอืก 2 ประโยคดา้นลา่งที่สนับสนุนประโยคในโจทย์

มากที่สุด 

    ก.  ตน้ไม้ท่ีอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นตน้ยูคาลิปตัส 

   ข.  โคอาล่าอาศัยกินยูคาลิปตัส 

    ค.  โคอาล่าอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย 

    ง.  ใบยูคาลิปตัสสามารถกินได ้

   1)  ก. กับ ข.    2)  ก. กับ ค.    3)  ข. กับ ค.   

  4)  ค. กับ ง.    5)  ก. กับ ง. 

 

 

 

 

15.  เราสามารถจัดคำด้านลา่งต่อไปนี้ให้อยู่ในหมวดเดียวกัน โดยใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์ 

   เร็ว ไว รีบ ด่วน เร่ง 

  1)  อาการ   2)  คำวิเศษณ์   3)  ความหมาย 

  4)  ความรู้สกึ   5)  คำบุพบท 

 

 

 

16.  ข้อใดมคีวามหมายแคบที่สดุ 

  1)  เขาไปเท่ียวเขาใหญ่     2)  ฉันชอบสะสมตน้ไม้   

  3)  คุณแม่ออกไปซื้อเครื่องใชไ้ฟฟา้    4)  คุณพ่อชอบเล่นกีฬา 

  5)  ฉันชอบทานอาหารตะวันตก 

 

 

 

17.  ถา้เราอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นลบ เราจะหดหู่ แต่ถา้เราอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นบวก เราจะมีความสุขสดใส 

โดยท่ีสภาพแวดลอ้มไม่เป็นลบไม่ได้แปลว่าสภาพแวดลอ้มเป็นบวก ข้อใดสอดคลอ้งกับข้อความดังกล่าว 

  1)  ถ้าเราหดหู่ แสดงว่าเราอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นลบ 

  2)  ถ้าเรามีความสุข สดใส แสดงว่าเราอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นบวก 

  3)  ถ้าเราไม่อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นลบ เราจะไม่หดหู ่

  4)  ถ้าเราไม่มคีวามสขุ ไม่สดใส แสดงว่าเราไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นบวก 

  5)  ถ้าเราไม่อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นบวก เราจะสดใส 
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18.  พจิารณาข้อความต่อไปนี้ ควรเตมิสำนวนใดเพื่อใจความท่ีสมบูรณ์ 

  1)  จับแพะชนแกะ   2)  สุกเอาเผากิน   3)  แกว่งเท้าหาเสีย้น 

  4)  ขายผ้าเอาหน้ารอด  5)  ผกัชโีรยหน้า 

 

 

 

19.  กรุงเทพมหานครเปรียบเสมอืน เมอืงฟ้าอมร ท่ีงดงามเรืองรองด้วยวัดวาอาราม ปราสาทราชวัง ข้อความท่ีขดี

เส้นใตห้มายถงึข้อใด 

  1)  เมอืงท่ีงดงามด้วยวัฒนธรรม  2)  เมอืงท่ีสงบร่มเย็น  3)  เมอืงท่ีงดงามด้วยศิลปกรรม 

  4)  เมอืงท่ีคนใฝ่ฝันจะได้มาเยือน 5)  เมอืงท่ีเต็มไปด้วยรอยยิ้ม 

 

 

 

20.  ข้อใดใช้ระดับภาษาไม่เป็นทางการ 

  1)  เราจะรักษามุมสงบของป่าไวไ้ด้ด้วยการจัดการท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ์ 

  2)  คุณอมรเป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี มคีวามรู้ความสามารถ 

  3)  โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสุขภาพท่ีทุกประเทศท่ัวโลกกำลังประสบอยู่ 

  4)  เจ้าหนา้ที่ประทับตราเอกสารให้แลว้ 

  5)  ลูกชายของเขาหนา้ตาพอไปวัดไปวาได ้


