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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 
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และในการเพิ่มขึ้นนั้นข้อสอบอาจเพิ่มจ านวนมากหรือน้อยไม่เท่ากัน และการเว้นระยะห่างอาจจะ
ไม่เท่ากันแต่เป็นการเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนที่เท่ากันตลอดไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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คณิตศาสตร์ 

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

 

   สูตรคณิตศาสตร์ทั่วไปแบบที่มกัน ามาออกข้อสอบ 

 การค านวณจ านวนของสัตว์ (การแก้สมการ) 

รูปแบบที่ 1  จ านวนของสัตว์มีอย่างละเท่าๆ กัน 

  จ านวนสัตว์ = 
จ านวนขาสัตว์ทั้งหมด

ผลรวมของขาสัตว์อย่างละตัว 

  มีแมว นกและไก่จ านวนเท่าๆ กัน นับขารวมกันได้ 40 ขา อยากทราบว่ามีแมวกี่
ตัว 
  1. 4 ตัว   2. 5 ตัว 
  3. 6 ตัว   4. 7 ตัว 

  จ านวนสัตว์ = 
จ านวนขาทั้งหมด

จ านวนขาสัตว์อย่างละตัว
 

  

     
 
  

 
 = 5 ตัว 

 

รูปแบบที่ 2 จ านวนของสัตว์มีจ านวนไม่เท่ากัน 
  ให้ใช้วิธีแทนค่าจากตัวเลือก (1. 2. 3. 4.) 

  ตัวอย่าง มีแมวและนกนับขารวมกันได้ 132 ขา และนับหัวรวมกันได้ 49 หัว  
  อยากทราบว่ามีแมวกี่ตัว 
  1. 14 ตัว  2. 15 ตัว 
  3. 16 ตัว  4. 17 ตัว 
  การแทนค่า คือการสมมุติในใจ อย่างข้อนี้เราไม่ต้องใช้สูตรก็ใช้วิธีการแทนค่า
จากตัวเลือก (1. 2. 3. 4.) เชน่ถ้าเราแทนค่าให้แมวมี 17 ตัว ก็จะมี 68 ขา นกก็จะเท่ากับ 32 ตัว 
นก 32 ตัวมีทั้งหมด 64 ขา  
  การตรวจค าตอบ ให้น าหัวและขามารวมกันจะเท่ากับค าถามที่โจทย์ให้มา 
   จ านวนขา = 68 + 64 = 132  
   จ านวนหัว = 17 + 32 = 49  
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อุปมาอุปไมย 

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

 

 อุปมา คือสิ่งหรือข้อความท่ียกมาเปรียบเทียบ อุปไมย คือสิ่งหรือข้อความที่พึง
เปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืน สรุปคือการใช้ถ้อยความเพ่ือสื่อความหมายในการสื่อสาร เป็นการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปในด้าน “การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า” ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 ต้นไม้ : ราก ? : ? 
  1. คน : ปาก   2. รถยนต์ : ล้อ  
  3. เรือ : น้ า   4. นก : ปลา  
  ตอบ 1. เป็นลักษณะของสิ่งที่ใช้ในการดูดหรือกินอาหาร 

 
ตัวอย่างที่ 2 ต้นไม้ : ราก ? : ? 
  1. คน : ปาก   2. ตึก : เสาเข็ม  
  3. รถยนต์ : ล้อ   4. คน : เท้า 
  ตอบ 2. เป็นลักษณะของสิ่งที่สัมผัสหรือยึดติดกับพ้ืนดินในลักษณะถาวร  

 จากตัวอย่างข้างต้นท าให้เราได้ทราบว่าแม้ค าถามจะเหมือนกันแต่การคิดหาความสัมพันธ์
ของค าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้นการท าข้อสอบอุปมา อุปไมย ได้ดีนั้นผู้ท าข้อสอบเองต้องเดาใจ
คณะกรรมการผู้ออกข้อสอบด้วยว่าต้องการสื่อความหมายอะไร ไม่ใช่แต่เพียงว่าเราคิดเอาเองว่า
ความหมายนี้ถูกต้องตามแนวคิดของเราก็เลือกข้อนั้นเลย ซึ่งบางครั้งคณะกรรมการผู้ออกข้อสอบ
ต้องการสื่ออีกอย่างหนึ่ง แต่เราคิดอีกอย่างหนึ่ง เป็นต้น 

 
ตัวอย่างที่ 3 ? : ภาษี ครู : ? 
  1. ประชาชน : สอนหนังสือ  2. รัฐบาล : นักเรียน  
  3. รายรับ : เงินเดือน  4. มหาดไทย : ศึกษาธิการ 
  ตอบ 1. เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะหน้าที่คือ ประชาชนมีหน้าที่เสียภาษี ครูมี
หน้าที่สอนหนังสือ 
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การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ 

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

 

 วิชาการสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ ในการสอบท้องถิ่นมักน ารูปแบบธรรมดาหรือการสรุป
ทั่วไปมาออก วิธีตรวจสอบตัวเองง่ายๆ ถ้าท าวิชาตรรกศาสตร์แล้วเหมือนตัวเลือกจะถูกหมดทุกข้อ
แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจ วิธีการแก้นั้นง่ายมา เพียงใช้สูตร 4 สูตร ถ้าเราจ าสูตรในการท าได้ วิชานี้
เราจะท าข้อสอบได้ทุกข้อ  

   4 สูตร ในการท าข้อสอบการสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ 

สูตรที่ 1  สูตรที่ 3 

A  B 
ตอบ B 

 A  B ตอบ ไม่สามารถสรุปได้
แน่ชัด A  ~A 

 

สูตรที่ 2  สูตรที่ 4 

A  B 
ตอบ ~A 

 A  B ตอบ ไม่สามารถสรุปได้
แน่ชัด ~B  B 

 
 เครื่องหมาย ~ “นิเสธ” มีความหมายพ้ืนฐานคือผลที่ได้จากการเปลี่ยนค่าความจริงของ
ประโยค ไปเป็นตรงกันข้าม 
ตัวอย่างการท าข้อสอบ 

สูตรที่ 1 
คนไทยทุกคนนับถือศาสนาพุทธ 
เอกชัยเป็นคนไทย 
 1. เอกชัยไม่ใช่คนไทย   2. เอกชัยนับถือศาสนาพุทธ 
 3. ทุกคนที่เป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธ 4. ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด 
จากตัวอย่างที่ให้มาเข้าสูตรที่ 1 

A (คนไทยทุกคน)  B (นับถือศาสนาพุทธ) B (นับถือศาสนาพุทธ) 
ตอบ เอกชัยนับถือศาสนาพุทธ A (เอกชัยเป็นคนไทย) 
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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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การเรียงประโยค 
-------------------- 

 

   แบบทดสอบการเรียงประโยค 

ค าสั่ง ในแตล่ะข้อพิจารณาข้อความในตัวเลือก 1. – 4. ว่าข้อความใดเป็นล าดับที่ 1 2 3 หรือ 4 
แล้วตอบค าถาม 
 

1. ข้อความใดเป็นล าดับที่ 3 
 1. ภายในอาณาบริเวณสารนาถมีธรรมเมกขสถูป 
 2. เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระสัจจธรรมเป็นครั้งแรกที่นี่ 
 3. สันนิษฐานว่าบริเวณท่ีตั้งของธรรมเมกขสถูป 
 4. เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดและส าคัญที่สุด 

2. ข้อความใดเป็นล าดับที่ 1 
 1. โดยมีตัวย่อที่ใช้กันบ่อย ๆ คือ mi 
 2. จะมีการใช้หน่วยไมล์แทนกิโลเมตร 
 3. จะใช้หน่วยวัดมาตรฐานของอังกฤษ 
 4. ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. ข้อความใดเป็นล าดับที่ 4 
 1. ปฏิญญากรุงเทพ 
 2. ปฏิญญาอาเซียน 
 3. อาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยตราสารที่เรียกว่า 
 4. หรือที่รู้จักในชื่อ 

4. ข้อความใดเป็นล าดับที่ 2 
 1. สามารถก่อให้เกิดแรงระเบิดเทียบเท่ากับ 
 2. อาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์ 
 3. การจุดระเบิดทีเอ็นทีมากกว่า 1.2 ล้านตัน 
 4. สมัยใหม่ที่หนักกว่า 1.100 กิโลกรัมเล็กน้อย 
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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) 
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การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ 

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

 

   แบบทดสอบการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ 

1. งานอดิเรก คือ สิ่งที่ท ายามว่าง ซึ่ง งานอดิเรกจะเกิดจากความสนใจและความสนุกสนานเป็น
หลัก มากกว่าที่จะได้ผลตอบแทนทางการเงินหรือสิ่งแลกเปลี่ยนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม งานอดิเรก
มักจะเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ แต่จุดมุ่งหมายของการท าคือความพึง
พอใจ ตัวอย่างของงานอดิเรก เช่น การอ่านหนังสือ การเล่นดนตรี การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา 
การวาดรูป ปลูกต้นไม้ ท างานไม้ หรือการสะสมสิ่งต่างๆเช่น ของที่ระลึก แสตมป์ หรือ ตุ๊กตา เป็น
ต้น 

 สาระส าคัญของข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด 
 1. งานอดิเรกเป็นงานที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะ 
 2. งานอดิเรกคืองานที่ท าตามความพึงพอใจ 
 3. งานอดิเรกเป็นงานที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ ์
 4. งานอดิเรกเป็นงานที่ได้ผลตอบแทนทางการเงินมากกว่างานประจ า 

 
2. ความหมายของค าว่าแจ๊ส เคยมีผู้พยายามนิยามความหมายไว้หลายแบบ ซึ่งยากต่อการนิยาม 
ตามความหมายของค าว่าแจ๊สในในพจนานุกรมไทยวัฒนาพานิช โดย วิทูลย์ สมบูรณ์ หมายถึง 
ดนตรีเต้นร าเล่นลัดจังหวะ, เล่นดนตรีชนิดนี้, เต้นร า เข้ากับดนตรีชนิดนี้ ส าหรับพจนานุกรมฉบับอ๊
อกฟอร์ดให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “เป็นดนตรีที่ถือก าเนิดจากชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันซึ่งมี
จังหวะชัดเจนที่เล่นอย่างอิสระโดยการประสานกันข้ึนเองของนักดนตรีในขณะที่ก าลังบรรเลง” ดุ๊ก 
เอลลิงตันเคยพูดไว้ว่า “แจ๊สก็คือดนตรีทั้งหมดรวมกัน” ซึ่งก็มีนักวิจารณ์พูดว่า เอลลิงตันนั้นจริงๆ 
แล้วเขาไม่ได้ท าดนตรีแจ๊ส เพื่อนของเอลลิงตันอีกคนชื่อ เอิร์ล ไฮนส์ กล่าวไว้ว่า มันคือ “ดนตรี
เปลี่ยนรูป” ส่วนเบน แรตลิฟฟ์ นักวิจารณ์จากนิวยอร์กไทม์สเคยกล่าวไว้ว่า “ตัวอย่างที่ดีที่จะ
อธิบายขั้นตอนของแจ๊สมันไม่มีเลย” 

 ข้อใดตีความได้ถูกต้อง 
 1. ดนตรีแจ๊สถือก าเนิดจากชาวอเมริกัน 
 2. พจนานุกรมไทยวัฒนาพานิชนิยามความหมายของแจ๊สดีกว่าพจนานุกรมฉบับอ๊อก
ฟอร์ด 

สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ________________________________________________________

92



 
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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   Tense ในภาษาอังกฤษ 

   Tense คือรูปแบบหรือโครงสร้างของกริยา ที่แสดงให้รู้ว่า การกระท าหรือ
เหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นเม่ือใด ปัจจุบัน อดีต หรืออนาคต ประโยคในภาษาอังกฤษจะอยู่ในรูป
ของ Tense เสมอ ซึ่งต่างจากภาษาไทยที่จะมีเวลาบอกเหตุการณ์นั้นๆ ว่าเกิดขึ้นเม่ือใด แต่
ภาษาอังกฤษจะใช้รูป Tense เป็นตัวบอกกาลเวลา 

   ภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 12 Tense แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่ม (แต่ละกลุ่มใหญ่
มี 4 tense ย่อย) ดังนี้ 
   1) เหตุการณ์ในปัจจุบัน  
   2) เหตุการณ์ในอดีต  
   3) เหตุการณ์ในอนาคต  

    การที่จะเข้าใจ Tense ได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจกริยา 3 ช่อง ซึ่งสมัย
มัธยมเรียนและท่องกันมาตลอด ถึงแม้จะจ าไม่ได้ทั้งหมดแต่พอเห็นค าศัพท์ ควรสามารถ
อนุมานได้ว่าเป็นกริยาช่องไหน ปัจจุบันกาล อดีตกาล หรืออนาคตกาล  

ตัวอย่างเช่น 

V.1 (ปัจจุบันกาล) V.2 (อดีตกาล) V.3 (อนาคตกาล) 

See Saw Seen 

Win Won Won 

Steal Stole Stolen 

***ควรศึกษาเพิ่มเติม 

 
 กลุ่มที่ 1 : Present = เหตุการณ์ในปัจจุบัน (ปัจจุบันกาล) มี 4 Tense ย่อย ดังนี้ 

 1. Present Simple Tense โครงสร้าง S (ประธาน) + V.1 (กริยาช่อง1)    
   ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน หรือความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือความเป็นจริงตลอดและปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เป็นประโยคบอกความจริงที่
เกิดข้ึนธรรมดา ง่ายๆ ตรงๆ ไม่ซับซ้อน  

ตัวอย่างเช่น 
She walks. = เธอเดิน (She = S + walks = V.1) 
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