
สารบัญ 

  หน้า 
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  
 1.1 อนุกรม 5 
 1.2 คณิตศาสตร์ 23 
 1.3 อุปมาอุปไมย 41 
 1.4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ 51 
   
2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 11 ฉบับ)  
 2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 57 
 2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  

     (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) 
116 

 2.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
     (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562) 

138 

 2.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
     (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) 

156 

 2.5 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
     (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) 

174 

 2.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  
     (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) 

196 

 2.7 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549) 

217 

 2.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 236 
 2.9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

     พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) 
253 

 2.10 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
       ราชการ พ.ศ. 2558 

259 

 2.11 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
       (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560) 

265 

   
   
   

 
 



สารบัญ 
 

  หน้า 
3. วิชาภาษาไทย  
 3.1 การเติมค า 278 
 3.2 การเรียงประโยค 288 
 3.3 ส านวนไทย 293 
 3.4 การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ 313 
   
4. วิชาภาษาอังกฤษ  
 4.1 Conversation 321 
 4.2 Vocabulary and Expressions 323 
 4.3 Structure 324 
 4.4 Reading Comprehension 326 
 4.5 แบบทดสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1 328 
 4.6 แบบทดสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2 336 

 



 
อนุกรม 

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

 

 อนุกรม คือ การหาความสัมพันธ์ของตัวเลขท่ีให้มา และต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะไป
ในทิศทางเดียวกันและค าตอบของอนุกรมคือตัวถัดไปหรือตัวสุดท้าย ซึ่งวิธีในการหาอนุกรมจะไม่
ตายตัวขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวเลขนั้นๆ รูปแบบอนุกรมที่ควรรู้มีทั้งหมด 9 รูปแบบ ดังนี้ 

   รูปแบบที่ 1 (เพ่ิมขึ้น/ลดลงแบบคงที่) 

4   7   10   13   … 
ค าตอบคือ 16 มาจากการเพ่ิมข้ึนครั้งละ 3 คือ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 
 

7 
 

10 
 

13 
 

16     

 +3  +3  +3  +3      

และในการเพิ่มขึ้นนั้นข้อสอบอาจเพิ่มจ านวนมากหรือน้อยไม่เท่ากัน และการเว้นระยะห่างอาจจะ
ไม่เท่ากันแต่เป็นการเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนที่เท่ากันตลอดไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

4 8 12 16 …             

4 
 

8 
 

12 
 

16 
 

20     

 +4  +4  +4  +4      

 

5 10 15 20 …             

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25     

 +5  +5  +5  +5      

 

___________________________________________________ ว.วชิาการ : คู่มอืเตรยีมสอบภาค ก. ท้องถิ่น ประจําปี 2564

5



 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

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

 

 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ยกร่าง รัฐบาลเป็นผู้ตรา  
เริ่มใช้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2560 (วันเริ่มใช้รัฐธรรมนูญ คือวันเดียวกันกับวันที่ลงนามรับรองและ
ประกาศ) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) เป็นผู้ลงนามรับรอง รัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้1 มีทั้งหมด 16 หมวด 279 มาตรา 1 บทเฉพาะ
กาล ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 โครงสร้างทั้งหมดแบ่งเป็น 16 หมวด 

หมวด 1 บทท่ัวไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ 

หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวด 4 หน้าท่ีของปวงชนชาวไทย 

หมวด 5  หน้าท่ีของรัฐ หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 

หมวด 7  รัฐสภา 
ส่วนท่ี 1 บททั่วไป ส่วนท่ี 2 สภาผูแ้ทนราษฎร 
ส่วนท่ี 3 วุฒิสภา ส่วนท่ี 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 
ส่วนท่ี 5 การประชุมร่วมกันของรฐัสภา 

หมวด 8  คณะรัฐมนตรี 

หมวด 9  การขัดกันแห่งผลประโยชน ์ หมวด 10 ศาล 
ส่วนท่ี 1 บททั่วไป ส่วนท่ี 2 ศาลยุติธรรม 
ส่วนท่ี 3 ศาลปกครอง ส่วนท่ี 4 ศาลทหาร 

หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ หมวด 12 องค์กรอิสระ 
ส่วนท่ี 1 บททั่วไป ส่วนท่ี 2 คณะกรรมการการ
เลือกตั้งส่วนท่ี 3 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนท่ี 4 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ส่วนท่ี 5 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส่วนท่ี 6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หมวด 13 องค์กรอัยการ หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 

                                                           
1 เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ผู้ตราคือ สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ ผู้ยกร่างคอื สภา
ร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ลงนามรับรองคอื นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (ประธานสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ) 
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 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลง ให้ส่งเรื่องไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก 
และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย 

   สภาผู้แทนราษฎร 

 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 500 คน โดยแบ่งเป็นสมาชิกซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวน 350 คน และสมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองจ านวน 150 คน10 
 ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจ านวนไม่ถึง 150 
คน ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 

 

 การเรียกประชุมรัฐสภาหากมีความจ าเป็น กรณี ส.ส. ถึงเกณฑ์ 

 ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละ 95 ของ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว หากมีความจ าเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภา ก็ให้
ด าเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ แต่
ต้องด าเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจ านวนโดยเร็ว 

 กาบัตรเดียวได้ทั้ง ส.ส.แบ่งเขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคน 
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนนเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ 

                                                           
10 ความแตกต่างก็คือ รัฐธรรมนญู 2540 ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน และ
รัฐธรรมนูญ 2550 ส.ส.แบบแบ่งเขต 375 คน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน และให้จ าไว้เสมอว่า ส.ส.แบบ
สัดส่วน ไม่มีในรัฐธรรมนูญอย่าสับสนเดด็ขาด 

ส.ส. 500 คน 

แบบแบ่งเขต 350 คน แบบบัญชีชายชื่อ 150 คน 

สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ________________________________________________________
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เป็นเทศบัญญัติก็ได้ และถ้าเป็นการเสนอร่างเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินจะต้องมีค ารับรองของ
นายกเทศมนตรีด้วย  
 การเสนอร่างเทศบัญญัติบุคคล 3 กลุ่มต่อไปนี้เท่านั้นที่เสนอได้ 
  1. นายกเทศมนตรี 
  2. สมาชิกสภาเทศบาล 
  3. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล 
 เทศบัญญัติถ้าจะพิจารณาเริ่มตั้งแต่การเสนอ การพิจารณา ไปจนถึงการอนุมัติและ
ประกาศใช้นั้น แยกได้ 2 กรณีคือ 1. กรณีท่ีสภาเทศบาลรับหลักแห่งร่างเทศบัญญัติ 2. กรณีท่ีสภา
เทศบาลไม่รับหลักแห่งร่างเทศบัญญัติ 

 1. กรณีที่สภาเทศบาลรับหลักแห่งร่างเทศบัญญัติ  
 เมื่อได้มีการเสนอร่างเทศบัญญัติให้สภาเทศบาล และสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบกับร่าง
เทศบัญญัตินั้นแล้ว ภายใน 7 วันนับแต่ที่ได้มีมติเห็นชอบ ให้ส่งร่างนั้นไปยังนายอ าเภอ เพ่ือส่งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามล าดับ ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภา
เทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเสร็จแล้วให้ส่งคืน
ประธานสภาเทศบาลภายใน 15 วัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัตินั้น แต่ถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดไม่เห็นชอบให้ส่งคืนไปยังสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายใน 30 
วัน ถ้ามีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ให้ประธานสภา
เทศบาลส่งร่างไปยังนายกเทศมนตรีเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยัน
ภายใน 30 วัน หรือยืนยันแต่มีคะแนนเสียงน้อยกว่า 2 ใน 3 ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

 2. กรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักแห่งร่างเทศบัญญัติ 
 เมื่อนายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติต่อสภาเทศบาลแล้ว สภาฯ ไม่รับหลักแห่งร่าง
เทศบัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งคณะกรรมการจ านวน 15 คนเพ่ือมาพิจารณาปัญหาข้อยุติ
ความขัดแย้ง ซึ่งประกอบด้วย 
 1. สมาชิกสภาเทศบาลที่ถูกเสนอชื่อจ านวน 7 คน  
 2. บุคคลที่นายกเทศมนตรีเสนอชื่อจ านวน 7 คน 
 ภายใน 7 วัน เมื่อได้คณะกรรมการทั้ง 14 คนแล้วให้ร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลที่
ไม่ได้เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีและมิได้เป็นสมาชิกสภา
เทศบาลคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ 
 เมื่อได้คณะกรรมการครบทั้ง 15 คนแล้วให้คณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้ว
เสร็จภายใน 15 วัน แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างเทศ
บัญญัติต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือที่นายกเทศมนตรีจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติ ต่อให้สภาเทศบาลภายใน 
7 วัน เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
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การเติมค า 

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

 

 การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป รูปแบบเติมค าหรือเติมค าในช่องว่าง ผู้ท าข้อสอบ
ต้องอ่านประโยคที่ให้มาก่อนหนึ่งรอบ โดยดูบริบทของบทความที่ให้มาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ
อะไร และหลังจากนั้นให้ดูตัวเลือกและความหมายของค าที่จะใช้เติมในช่องว่างให้ถูกต้องตาม
ความหมาย การเติมค าถือว่าข้อสอบการเติมค านี้เป็นข้อสอบที่ไม่ยากจนเกินไป เนื่องจากค าที่จะใช้
เติมเป็นค าที่ตัดออกมาจากประโยค ผู้แต่งเชื่อว่าผู้อ่านท าข้อสอบได้ทุกคน 

   รูปแบบของการเติมค า 

 แบบท่ี 1 เติมค า 1 ช่องว่าง 

 อนุภาคนาโนที่ขนาดเล็ก เล็กกว่าความยาวคลื่นของแสงนี้เอง ท าให้อนุภาค..............
ดูดกลืนพลังงานจากแสงแทนที่จะกระเจิงแสง 

 แบบท่ี 2 เติมค า 2 ช่องว่าง 

 งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครอง...........ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดย
..........เป็นของผู้เขยีน ที่ให้เกียรติน าเผยแพร่ 

 แบบท่ี 3 เติมค าแบบประโยค 

 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ตั้งอยู่หลังวัดเทพศิรินทร์ เป็น..........ที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีวัด ซึ่งแต่
เดิมมีชื่อว่า “วัดโคก หรือ วัดโคกอีแร้ง” เรื่องเล่าว่า ..........เป็นที่ประหารนักโทษ (เหมือนกับวัด
สระเกศ ศพที่ประหารแล้วจะถูกส่งออกมาด้านหลังวัดสระเกศ บริเวณนั้น..........ถูกเรียกกันมาจน
ทุกวันนี้ว่า “ประตูผี”) ..........ก็ปล่อยให้อีแร้งมากินศพที่ถูกประหาร บริเวณนั้นจึงมีอีแร้งชุกชุม 
เลย.......... วัดโคกอีแร้ง 
 

   หลักการท าข้อสอบเติมค า 

 1. อ่านประโยคท่ีให้มาก่อนหนึ่งรอบ โดยดูบริบทของบทความที่ให้มาว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับ
อะไร 
 2. ให้ดูตัวเลือก (1. 2. 3. 4.) และความหมายของค าที่จะใช้เติมในช่องว่าง  
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ส านวนไทย 

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

 

   1. กลุ่มค าว่าเบี้ย 

 - พูดไปสองไปเบี้ย นิ่งเสียต าลึงทอง (ถ้าพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์ก็นิ่งเสียดีกว่า) 

 - แจงสี่เบี้ย (แจกแจงอย่างละเอียด) 

 - สิบเบี้ยใกล้มือ (สิ่งใดอยู่ใกล้มือ ก็ควรคว้าเอาไว้ก่อน) 

 - เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน (ท างานชนิดที่ได้เงินเล็กน้อยก็เอา) 

 - เบี้ยหัวแตก (เงินที่ได้กระจัดกระจายไม่เป็นกอบเป็นก า) 

 - เบี้ยน้อยหอยน้อย (มีเงินน้อย) 

 - เบี้ยบ้ายรายทาง (เงินที่เสียไปในขณะท าธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จ) 

 

   2. กลุ่มสองใจ 

 - รักพี่เสียดายน้อง (ลังเลใจ, ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอย่างไหนดี) 

 - จับปลาสองมือ (โลภ ท านองรับงานไว้หลายฝ่าย แต่ท าอะไรไม่ทันสักอย่าง) 

 - เหยียบเรือสองแคม (หวังผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ท าทีเข้าด้วยทั้งสองฝ่าย) 

 - ตีสองหน้า / ตีหลายหน้า (ตลบตะแลง, กลับกลอก, ท าให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจผิดว่าเป็น
พวกตน) 

 - นกสองหัว / หมาสองราง (คนที่ท าตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้งสองฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกัน โดยหวัง
ประโยชน์เพื่อตน) 

___________________________________________________ ว.วชิาการ : คู่มอืเตรยีมสอบภาค ก. ท้องถิ่น ประจําปี 2564

293



 
ภาษาอังกฤษ 

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

 

 เกณฑ์ในการสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนไม่ต่่ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศ
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 
 แต่ได้มีการแก้ไขประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบแข่งขัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ในการสอบ 4 ปี แรกนับแต่ประกาศใช้บังคับมิให้น าเงื่อนไข
การได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 มาใช้เป็นเกณฑ์ในการสอบผ่าน (ซึ่งจะมี
การใช้เกณฑ์นี้ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป) 
 หมายความว่า เฉพาะภาคความรู้ความสามารถทั่ ว ไป  ถ้าเราได้คะแนนวิชา
ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(กฎหมาย 11 ฉบับ) และวิชาภาษาไทย มากกว่าร้อยละ 60 ก็ถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน ถึงแม้ว่าเรา
จะไม่ได้คะแนนจากวิชาภาษาอังกฤษ ถือว่าถ้ามีการสอบท้องถิ่นในเวลานี้ จนถึง 25 กรกฎาคม 
2565 ยังเป็นโอกาสทองของผู้เข้าสอบทุกคน โดยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษแบ่งข้อสอบออกเป็น 4 
ส่วน ดังนี้ 
 1. Conversation (ประโยคสนทนา)  
 2. Vocabulary and Expressions (ค่าศัพท์และส่านวน) 
 3. Structure (โครงสร้างประโยค) 
 4. Reading Comprehension (อ่านและท่าความเข้าใจเนื้อเรื่อง) 
 

   1. Conversation (ประโยคสนทนา) 
 ข้อสอบในส่วนนี้จะเป็นการจ่าลองการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างบุคคล 2 คน 
และเว้นช่องว่างให้เราตอบเสมือนเป็นบุคคลในสถานการณ์สนทนานั้น ในการท่าข้อสอบในส่วนนี้
ให้สังเกตประโยคก่อนหน้า และประโยคในบรรทัดถัดไปว่าโดยรวมหมายความว่ายังไง จึงจะ
สามารถต่อประโยคสนทนาได้อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น 

Interview the job 

A : Please tell me about yourself briefly. 
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   แบบทดสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1 

Instruction : Short Conversation. Choose the correct answer. 

1.  A: _____________ 
B: It’s 520 baht. 

  A : What price for this? 
  B : How do you charge? 
  C : How much does it cost? 
  D : How can I pay for this? 
เฉลย  เป็นการสอบถามราคา 
  A : What price for this? = แล้วนี่มีค่าอะไร 
  B : How do you charge? = คิดค่าธรรมเนียมอย่างไร 
  C : How much does it cost? = มันราคาเท่าไหร่ 
  D : How can I pay for this? = จะจ่ายสิ่งนี้ได้อย่างไร                         ข้อนี้จึงตอบ C 

2. A: Do you think this suit is appropriate for the party? 
 B: _____________ 
  A : I don’t appreciate it. 
  B : Yes, I agree with you. 
  C : It’s not what I ordered. 
  D : Yes, it looks just perfect. 
เฉลย  เป็นการถามความคิดเห็น “คุณคิดว่าสูทตัวนี้เหมาะ(appropriate) ที่จะใส่ไปงานปาร์ตี้ไหม” 
  A : I don’t appreciate it. = ฉันไม่ชื่นชมมัน 
  B : Yes, I agree with you. = ใช่ ฉันเห็นด้วยกับคุณ 
  C : It’s not what I ordered. = มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันสั่งไว้ 
  D : Yes, it looks just perfect. = โอ้ มันดูเหมาะมาก                         ข้อนี้จึงตอบ D 

 

3. A: When did he become a citizen of Thailand? 
B: _____________ 

  A : In 2007 
  B : Next year 
  C : Two years 
  D : Twenty years old 
เฉลย เขาแปลงสัญชาติเป็นคนไทยเม่ือไหร่ (When) 
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