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แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบชุดนี้เปนแบบทดสอบวัดความรูวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
มีจํานวนขอสอบ 100 ขอ เปนแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก ก ข ค และ ง
2. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยทําเครื่องหมายกากบาท
(± )ทับตัวอักษรลงในกระดาษคําตอบที่ตรงกับตัวเลือกที่ตองการ
ตอนที่ 1 ความสามารถดานตัวเลข
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

40
35
38
31
ก. 26
ข. 29
30
13
17
11
ก. 9
ข. 11
12
17
16
23
ก. 26
ข. 29
8
11
5
9
ก. 4
ข. 6
17
12
9
11
ก. 13
ข. 14
100 99
95
86
ก. 35
ข. 42
20
38
74
146
ก. 192
ข. 290
1
10
90
720
ก. 4230
ข. 4320
500 400 200 -100
ก. 0
ข. 100
1
-3
-7
-11
ก. -10
ข. -12
ขอใดมีคามากที่สุด
ก. a x 1
ข. a + 1

36
27
ค. 30
15
8
ค. 12
20
30
ค. 34
4
7
ค. 7
15
9
ค. 16
70
.....
ค. 45
.....
ค. 292
.....
ค. 5020
.....
ค. -200
-15
.....
ค. -19
ค. a / 1

....?....
ง. 34
....?....
ง. 14
24
....?....
ง. 38
3
7
ง. 9
5
8
ง. 17
ง. 46
ง. 298
ง. 5040
ง. -500
ง. -20
ง. a - 1
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12. จงหาตัวเลขถัดไป 1,2,4,7,……
ก.3
ข.5
ค.6
13. จงหาตัวเลขถัดไป 3,5,8,12,……
ก.15
ข.17
ค. 20
14. จงหาตัวเลขถัดไป 3, 4, 7, 11, 18,……
4 7 11 18 29
ก. 29
ข. 29
ค. 29
37
39
47
15. จงหาตัวเลขที่ขาดหายไป 9
10
13
11
12
15
15
… 19
ก. 11

ข. 16

ง. 11
ง. 24

ง.29
47

ค. 17

ง. 18

ข. ตะวัน

ค. ฉะนั้น

ง. สะดือ

ข.ตะขาบ

ค.สะใภ

ง. ชเอม

ข.ประทีบ

ค.ประถม

ง. ประฏิมา

ข.นาคราช

ค.วีระชน

ง. ภารกิจ

ข.ขะนํา

ค. ขโมย

ง. จรวด

ข.ลโมบ

ค.ละวาด

ง. ละแวก

ข.คะมํา

ค. คณนา

ง.ทเลน

ข. อเนก

ค.สเพรา

ง.พะวาพวัง

ตอนที่ 2 ความสามารถดานภาษาไทย
16. ขอใดสะกดไมถูกตอง
ก. มะมวง
17. ขอใดสะกดไมถูกตอง
ก.มะขาม
18. ขอใดสะกดไมถูกตอง
ก.ปทุม
19. ขอใดสะกดไมถูกตอง
ก.ธุรกิจ
20. ขอใดสะกดไมถูกตอง
ก. ขจัด
21. ขอใดสะกดไมถูกตอง
ก. ละคร
22. ขอใดสะกดไดถูกตอง
ก. จงอย
23. ขอใดสะกดไดถูกตอง
ก. พแนง
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24. ขอใดสะกดไดถูกตอง
ก. รยอม
ข. พยศ
25. ขอใดสะกดไมถูกตอง
ก. สัมนา
ข.สัมพันธ
26. ขอใดสะกดไมถูกตอง
ก. อํามาตย
ข.อัมฤต
27. ขอใดใชสระ" ไอ" ไมถูกตอง
ก. ไกล
ข.สไลด
28. ขอใดใชการันตไมถูกตอง
ก. การตูน
ข. กุมภีย
29. ขอใดใชการรันตไมถูกตอง
ก. โจทก
ข. ดุริยางค
30. คําใดตอไปนี้ควรใชไมทัณฑฆาต
ก. จักรพรรดิ
ข. พยาธิ
31. คําใดตอไปนี้ใชไมทัณฑฆาตผิด
ก. พักตร
ข.กุสุมาลย
32. ขอใดสะกดไมถูกตอง
ก. ดาวดึง
ข.ดุลยพินิจ
33. ขอใดสะกดไมถูกตอง
ก. กุมภีร
ข. สังวาล
34. ขอใดสะกดไดถูกตอง
ก. คํานวณ
ข. รณรงค
35. ขอใดใช "บรร" ไมถูกตอง
ก. บรรทึก
ข.บรรทุก
36. ขอใดใช"บัน" ไมถูกตอง
ก. บันลัย
ข.บันจวบ
37. ขอใดอานถูกตอง
ก. จิตใจ อานวา จิด- ใจ
ค. ธรรมคุณ อานวา ทํา-คุน
38. ขอใดอานออกเสียงสองพยางค
ก.จักจี้
ข. ชักเยอ

ค.ชงอน

ง.ชะมด

ค. สัมผัส

ง. สัมถาษณ

ค.อัมรินทร

ง.กํามลาสน

ค.ไตฝุน

ง. ไนโตรเจน

ค. ครุภัณฑ

ง. คริสตมาส

ค. ดึกดําบรรพ

ง.เซลลูลอยส

ค. เกียรติศักดิ

ง. สมโพธิ

ค.จํานรรจ

ง. คริสมาสต

ค. ประพฤติ

ง. โลกนิติ

ค. โลกนิติ

ง. เนตร

ค. สังหรณ

ง. ประะณี

ค.บรรเลง

ง. บรรยาย

ค. บันดล

ง. บันลือ

ข. ทวยเทพ อานวา ทวย- เทบ
ง. ทิพรส อานวา ทิบ-พะ-รด
ค. จุกจิก

ง. สัปหงก
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39. ขอใดอานถูกตอง
ก. โปรดเกลาฯ อานวา โปรด - เกลา
ค. ในวันหนึ่งๆ อานวา ใน- วัน-หนึ่ง-หนึ่ง
40. ขอใดอานไมถูกตอง
ก. กรกฎ อานวา อานวา กอ-ระ-กด
ค. กายภาพ อานวา กาย-ยะ-พาบ
41. ขอใดอานไมถูกตอง
ก. คมนาคม อานวา คม-มะ-นา-คม
ค. คณนา อานวา คัน-นะ-นา
42. ขอใดอานไมถูกตอง
ก. คุณวิเศษ อานวา คุน-วิ-เสด
ค. ญาติวงศ อานวา ยาด-ติ-วง
43. ขอใดอานไมถูกตอง
ก. ดาษดา อานวา ดาด-ดา
ค. ตุกตา อานวา ตุก-กะ-ตา
44. ขอใดอานไมถูกตอง
ก. ทุพโภชนาการ อานวา ทุ-โพ-ชะ-นา-กาน
ค. บรรยาย อานวา บัน-ยาย
45. ขอใดอานไมถูกตอง
ก. ผลกรรม อานวา ผน-กํา
ค. ผลิตภัณฑ อานวา ผะ-หลิด-พัน
46. ขอใดอานไมถูกตอง
ก. ภรรยา อานวา พัน-ระ-ยา
ค. มรณา อานวา มอ-ระนา
47. ขอใดอานไมถูกตอง
ก. รอมรอ อานวา รอม-มะ-รอ
ค. วัยวุฒิ อานวา ไว-ยะ-วุด-ทิ
48. ขอใดอานไมถูกตอง
ก. สตรี อานวา สะ-ตรี
ค. สมรรถนะ อานวา สะ-มัด-ถะ-พาบ

ข. แตละวันๆ อานวา แต-ละ-วัน-แต-ละ-วัน
ง. สีดํา อานวา อานวา สี-ดํา-สี-ดํา
ข. กรรมวิธี อานวา กํา-วิ-ธี
ง. กลอุบาล อานวา กน- อุ- บาย
ข. ครหา อานวา คอ-ระ-หา
ง. กุศลกรรม อานวา กุ-สน-กํา
ข. จิตวิสัย อานวา จิด-ตะ-วิ-ไส
ง. โชคลาภ อานวา โชก-คะ-ลาบ
ข. ดูกร อานวา ดู-กะ-ระ
ง. ทศนิยม อานวา ทด-สะ-นิ-ยม
ข. ทานศิล อานวา ทาน-นะ-สิน
ง. บาปเคราะห อานวา บาป-ปะ-เคราะ
ข. ผลผลิต
อานวา ผน-ผะ-หลิด
ง. พรหมลิขิต อานวา พรม-มะ-ลิ-ขิด
ข. ภารธุรา อานวา พา-ระ-ทุ-ระ
ง. มารษา อานวา มาน-ระ-สา
ข. วนิพก อานวา วะ-นิบ-พก
ง. วิตถาร อานวา วิด-ตะ-ถาน
ข. สมมาตร อานวา สม-มาด
ง. สรรพวิชา อานวา สัน-พะ-วิ-ชา
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49. ขอใดอานไมถูกตอง
ก. อกุศลกรรม อานวา อะ-กุ-ศล-ละ-กํา
ข. อนุสติ อานวา อะ-นุ-สะ-ติ
ค. อวิชชา อานวา อะ-วิด- ชา
ง. อาชญา อานวา อาด-ยา
50. ขอใดอานไมถูกตอง
ก. อุปราช อานวา อุ-ปะ-หราด
ข. อุปสมบท อานวา อุบ-ปะ-สม-บท
ค. เอกบุรุษ อานวา เอก-กะ-บุ-รุด
ง. เอกภาคี อานวา เอก-พา-คี
51. สละที่มีเสียงสั้นคือขอใด
ก. อํา
ข.ฤา
ค. ใอ
ง.เอา
52. ขอใดคือลักษณะของพยัชนะไทย
ก. 41 รูป 20 เสียง
ข. 42 รูป 32 เสียง
ค. 40 รูป 32 เสียง ง. 44 รูป 20 เสียง
53. "สระอิ" เรียกอีกอยางหนึ่งวาอยางไร
ก. ฝนทอง
ข. พินทุอิ
ค.ฟนหนู
ง.วิสรรชนีย
54. คําวา"คมนาคม"มีกี่พยางค
ก. 2 พยางค
ข.3พยางค
ค. 4 พยางค
ง.5 พยางค
55. "คูณ เณร นวล" มีตัวสะกดในแมใด
ก. แมกน
ข. แมกม
ค. แมกด
ง. แมกง
56. จําแนกแผลงมาจากคําใด
ก. แปลก
ข. แตก
ค. แจก
ง. แขก
57. ศิลปาชีพมาจากคําสนธิวาอะไร
ก.ศิละ+ปาชีพ
ข.ศิลปา+ อาชีพ
ค.ศิลปะ+อาชีพ
ง. ศิลา+อาชีพ
58. ขอใดมาจากภาษาจีนทั้งหมด
ก. กุกกิ๊ก ตรา
ข.เกี๊ยว เตาสวน
ค. ฟอรด กํานัล
ง. ยุโรป กระบะ
59. ขอใดใชสละ"ใ ไ " ไมถูกตอง
ก. ตะใบ
ข. เสือกใส
ค.ไลสง
ง.หลงใหล
60. ขอใดมีความหมายใกลเคียงกับคําที่ขีดเสนใต"ตลาดการเงินปนปวนอยางหนัก"
ก. เปลี่ยนแปลง
ข. สับสน
ค. วุนวาย
ง. ชะงักงัน
61.ขอใดใชคําวา"ถึง"ในรูปสํานวน
ก. ใจถึงเสียอยาง สบายไปแปดอยาง
ข.ถึงที่ตายแลวอยาเสียใจเลย
ค. ไกลเทาไหรก็ไปใหถึง
ง.ฟุตบอลสนุกถึงลูกถึงคน
62. วัดนี้มีพระจําพรรษาเพียง2รูป
ก. อยู
ข. รักษา
ค. เฝา
ง. ถือ
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63. มีหนามามาติดตออยูเบื้องหลัง
ก. ตัวแทนรัฐบาล
ข. ตัวแทนผูทุจริต ค.ตัวแทนรานคา ง. ตัวแทนสมาคม
64. "ขันโตก"หมายถึงขอใด
ก. ภาชนะใสอาหาร ข. ภาชนะที่วางใสอาหาร ค. งานเลี้ยงอาหาร ง. อาหารชนิดหนึ่ง
65. คําสุภาพของคําวา"ไสเดือน"คือขอใด
ก. รากขวัญ
ข.รากแกว
ค. รากขาง
ง.รากดิน
66. เปนธรรมเนียมอยางหนึ่ง เมื่อ…….วาจาออกไปแลวก็ตองทําใหได
ก. กลาว
ข.สั่ง
ค. ลั่น
ง. หลุด
67. ผูรายยอมไดรับโทษจําคุก…..คําพิพากษาของศาล
ก. กับ
ข.ตาม
ค.ตอง
ง. โดย
68. เรารูสึก….ที่….ของเราสําเร็จ
ก. เต็มใจ- แผนการ ข. ภูมิใจ-แผนการ ค. ตื่นเตน-แผนการ ง.ภาคภูมิใจ-แผนการ
69. หยุด!อาจมีคนราย…..อยูในคนกลุมนี้ก็ได
ก. เคลือบแฝง
ข. แอบแฝง
ค. ซอน
ง. ซุกซอน
70. ทําไมเธอไมพูดใหตรงไปตรงมา มัวแตพูด……อยูได
ก. ออมแอม
ข.ออมคอม
ค.อุบอิบ
ง. โอเอ
71. เพื่อนขอ………..วันไปดูการแขงขันวิ่ง……………
ก. ผลัด-ผลัด
ข. ผัด-ผัด
ค.ผลัด-ผัด
ง.ผัด-ผลัด
72. ขอใดใชภาษาไดถูกตอง
ก. หามนักเรียนตัดผมยาว
ข. สมศักดิ์อยูกินกับคุณพอตั้งแตอายุได 1 ขวบ
ค. คุณพอไปทุกประเทศในยุโรปยกเวนปารีสกับลอนดอน ง.บานหลังนี้ใหญโตโอฬารจริงๆ
73. ขอใดมีเนื้อความขัดแยงกัน
ข. กวาถั่วจะสุกงากไหม
ก. เธอไมไปเที่ยวหัวหินหรือ
ค. เพราะเขาขยันเขาถึงสอบไดคะแนนดี
ง. พอครูเขามานักเรียนก็แสดงความเคารพ
74. หากจะเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีจะใชคําขึ้นตนและลงทายวาอยางไร
ก. เรียน-ขอแสดงความนับถือ
ข. เรียน-ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง
ค. กราบเรียน-ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง ง. กราบเรียน-ขอแสดงความนับถืออยางสูง
75. "พระอัยกา"หมายถึงขอใด
ก. ปู
ข.ลุง
ค. นา
ง. อา
76. คําวา"ปลาสลิด"หมายถึงขอใด
ก. ปลาใบไม
ข. ปลาหาง
ค. ปลาซอน
ง.ปลายาว
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77. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงธรรม
ก. ใหศีล
ข.รับศีล
ค.ฟงเทศน
ง. สนทนาธรรม
78. "จับปลาสองมือ" มีความหมายตรงกับขอใด
ก. กลับกลอก เขาดวยกันทั้งสองฝาย
ข. ไมเชื่อมั่นในตนเอง
ค.เขากับผูอื่นเพื่อหวังผลตอบแทน
ง.ทําสองฝกสองฝาย ไมแนนอน
79. "ฟงหูไวหู"มีความหมายตรงกับขอใด
ก.อยาฟงความขางเดียว
ข.อยาฟงโดยไมจดลงไป
ค. อยาฟงความคนแปลกหนา
ง.อยาดวนสรุปทันทีที่ไดฟง
80. จงเรียงประโยคตอไปนี้
1. ความงามคือคุณสมบัติของสิ่งตางๆ
2.ติดตรึงใจอยูเปนนิจ
3. ทําใหผูไดเห็น ไดสัมผัส
4. เกิดความชื่นชมยินดีเบิกบาน
ก. 2 3 4 1
ข. 1 3 2 4
ค. 3 2 1 4
ง. 1 3 4 2
81. จงเรียงประโยคตอไปนี้
1. ไดลึกซึ้งและกวางขวางกวา
2.ผูมีความรูมากยอมแสดงทัศนะ
3. เมื่อแสดงทัศนะในเรื่องเดียวกัน
4.บุคคลที่มีความรูมากกับบุคคลที่มีความรูนอย
ก. 2 1 3 4
ข. 2 3 4 1
ค.3 4 1 2
ง. 4 1 3 2
82. จงเรียงประโยคตอไปนี้
1. ที่กอบกิจการเลิศประเสริฐสุนร
2. มนุษยเรามีดีในชีวิต
3. ไวเปนทุนไปขางหนาสถาวร
4. ทําความชอบมอบไวเปนใบบุญ
ก. 4 3 1 2
ข. 2 1 4 3
ค. 1 4 3 2
ง. 3 4 2 1
83. จงเรียงประโยคตอไปนี้
1. ปานนี้หลานคงคอยอยางกระวนกระวาย 2. ไปยังโรงเรียนที่หลานอยู
3. คุณยายวัยหาสิบเศษรีบสาวเทา
4.แกเดินอยางรีบรอนเพราะมารับชากวาปกติ
ก. 2 3 4 1
ข.4 3 2 1
ค. 3 4 2 1
ง.3 4 1 2
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 69-71
" กําลังสําคัญอันดับแรกของคนคือกําลังศรัทธาและความเชื่อมั่น ไมวาเราจะทํางานอะไรกับใคร เพื่อ
สิ่งใด ถาหากขาดความเชื่อมั่นในงาน ในผูรวมงานในเปาหมายของงานที่ทําแลว จะไมมีความหวังและความ
ขวนขวายกจะทําใหปฏิบัติงานสําเร็จไดโดยยาก"
84. บทความนี้เนนเรื่องใด
ก. เปาหมายในการทํางาน
ข. จุดมุงหมายในการทํางาน
ค. ความเชื่อถือ
ง. การวางแผนในการทํางาน
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85. การทํางานถาขาดความเชื่อมั่นจะเกิดอะไรขึ้น
ก. ความลมเหลว
ข. ความผิดหวัง
86. ถาขาดสิ่งใดงานจะสําเร็จยาก
ก. ความศรัทธา
ข. ความหวัง

ค. ความไมแนนอน ง. ความลาหลัง
ค. เปาหมาย

ง. ความขวนขวย

ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 87 –89
" นายรุง แกวแดง รมช. ศึกษาธิการ เปดเผยวา ขณะนี้ไดมีการเตรียมการที่จะเพิ่มการศึกษาเฉลี่ยของ
คนไทยจากปจจุบัน 8.1 ป ใหเปน 9.5 ป ใน 4 ปขางหนา แตปญหาคือ คุณภาพการศึกษาในปจจุบันไม
สามารถเพิ่มการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ซึ่งการใชสื่ออิเลคทรอนิค หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เขาไป
เสริมจะมีความสําคัญมาก เพราะโดยปกติครู 1 คน จะสอนนักเรียนไดเพียง 40 คน แตการใช ICT จะสามารถ
สอนไดทีละเปนลานคน ดังนั้นหากรัฐบาลจะทําใหไดตามเปาหมายก็ตองดูพิจารณาวาจะนําอี-เลิรน
นิ่ง(E-learning) จะเขามาชวยไดอยางไร ซึ่งไดมอบหมายใหคณะทํางานไปประเมินวาสภาพปจจุบันของการ
เรียนดวยอี-เลิรนนิ่ง อยูที่จุดไหน สถานศึกษาแตละระดับรอยละเทาไหรที่มีสายอินเตอรเน็ตเขาถึง และที่
สําคัญคือการศึกษานอกโรงเรียนมีเขาถึง แลวเทาไร เพื่อกําหนดวาอีก 4 ปขางหนา หากจะเพิ่มปริมาณผูเขา
ถึง ICT จะตองทําอยางไรและตองลงทุนมากเทาไหร ขณะเดียวกันก็ตองมีการดูแลในเชิงคุณภาพของรายวิชา
ดวยไมใชติดตั้งใหแลวเด็กไมไดใชประโยชนแตนั่งแชตกันทั้งวัน "
87. สาระสําคัญของขอความนี้ไดแกขอใด
ก. การเพิ่มการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
ข. อีเลินนิ่งกับการจัดการศึกษา
ค. การศึกษานอกระบบกับการศึกษา
ง. ปญหาการสอนของครู
88. เปาหมายปการศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทย4 ปของหนาไดแก 9.5 ปคําวา4ปขางหนาหมายถึงปใด
ก. พ.ศ. 2550
ข.พ.ศ. 2551
ค. พ.ศ.2552
ง. พ.ศ.2553
89. "แชต" หมายถึงขอใด
ก. การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
ข.อีเลินนิ่งประเภทหนึ่ง
ค.การสนทนาผานอินเตอรเน็ต
ง. เปนเกมประเภทหนึ่ง
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 90-92
" กรณีการแกไขรัฐธรรมนูญนายเสนาะเพลี่ยงพล้ําเพราะพลังประชาชนไมเอาดวยกับบรรดาสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรที่ตองการจะปลดแอกออกจากตัวเองจากกฎเหล็ก 90 วัน "
90. ขอความนี้เกี่ยวของกับเรื่องใด
ก. การเมือง
ข. เศรษฐกิจ
ค. การศึกษา
ง. ตางประเทศ
91. "เพลี่ยงพล้ํา" หมายถึงขอใด
ก. แพ
ข. เสียเปรียบ
ค. ตกไป
ง. เปนรอง
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92. "กฎเหล็ก 90 วัน" นาจะสอดคลองกับขอใดมากที่สุด
ก. ตองสังกัดพรรคการเมืองใหมอยางนอย 90 วัน
ข. มีชื่อในทะเบียนบานเขตเลือกตั้งนั้นๆกอนลงสมัคร 90 วัน
ค. ตองลาจากพรรคการเมืองอื่น 90 วันถึงเขาพรรคใหมได
ง. ส. ส.จะลาออกไดเมื่อลางเลยเลือกตั้งแลว 90 วัน
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 93-96
" นายสีมา สีมารักษ เลขาธิการ ก.พ. กลาวถึงการปรับคาใหแกขาราชการทั้งระบบซึ่งจะมีผลในวัน
แรกของปงบประมาณ 2549 วาจะปรับฐานเงินเดือนใหขาราชการทุกระดับเทากันที่รอยละ 5 ครอบคลุม
บุคลากรภาครัฐทุกฝายและเพิ่มเติมใหแกขาราชการชั้นผูนอยโดยคนที่ไดรับเงินเดือนไมถึง7,000 บาทใหได
รับเงินเดือน7,000 บาท และถาใครไดรับเกิน7,000 บาทแตไมเกิน10,000บาท จะใหเพิ่มอีกเดือนละ1,000
บาท"
93. "ปรับฐานเดือน" มีความหมายตรงกับขอใด
ก. คํานวณฐานเงินเดือนใหม
ข. ขึ้นเงินเดือน
ค. ใหเพิ่มคนละเทากัน
ง. เพิ่มคนละ1,000 บาท
94. จากขอ 74 จะเริ่มตนใชเมื่อใด
ก. วันที่ 30 กันยายน 2548
ข. วันที่ 1 ตุลาคม 2549
ค. วันที่ 30 กันยายน 2549
ง. ระหวางวันที่ 1 ต.ค.2549 -30 ก.ย. 2550
95. บุคคลที่ไมเขาขายจากกรณีดังกลาว
ก. พนักงานราชการ
ข. ขาราชการบํานาญ
ค. ขาราชการการเมือง
ง. ลูกจางชั่วคราว
96. ในขอความนี้ขาราชการชั้นผูนอยหมายถึงขอใด
ก. ขาราชการที่มีตัวเล็ก
ข. ขาราชการที่มีระดับ 3 ลงมา
ค. ขาราชการที่มีรายไดไมเพียงพอ
ง. ขาราชการที่ไดรับเงินเดือนไมเกิน 10,000 บาท
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ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 97-100
" อาหารปลอดภัย เทิดไท มหาราชินี Q-FOOD EXPO 2005 ในโอกาสที่เปนวาระสําคัญ และเปนความ
ภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ขอเชิญคนไทยรวมใจเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระ
บรมราชินีนาถในโอกาสที่ทรงไดรับรางวัลความปลอดภัยของอาหาร Food Safety Award จากองคการ
อนามัยโลกเหรียญแรกของโลก ในงานอาหารปลอดภัย เทิดไทมหาราชนี Q-FOOD EXPO 2005 ระหวางวัน
ที่ 18-21 สิงหาคม 2548"
97. ขอความนี้นาจะเปนขอความประเภทใด
ก. โฆษณา
ข. บทความ
ค. บทวิเคราะห
ง. ขาว
98.ใครเปนเจาของเหรียญรางวัล Food Safety Award
ก. สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
ข. องคการสหประชาชาติ
ค. WHO
ง. ไมมีขอถูก
99.พระกรณียกิจใดที่สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติจนไดรับรางวัลดังกลาว
ก. ทรงอุทิสเพื่อสงเสริมสุขภาพของมนุษยชาติผานโครงการความปลอดภัยดานอาหารและสงเสริม
ความอยูดีกินดีของพสกนิกรชาวไทย
ข. ทรงนํารณรงคไมใหใชยาปราบศัตรูพืช ยาฆาแมลง ในพืชผักประกอบอาหาร
ค. ทรงเผยแพรความรูใหประชาชนทราบถึงวิธีการตรวจสอบอาหารที่ปนเปอนสารเคมี
ง. ถูกทุกขอ
100. ขอใดเกี่ยวของกับโครงการความปลอดภัยดานอาหารและสงเสริมความอยูดีกินดีของพสกนิกรชาวไทย
มากที่สุด
ก. โครงการ Food Bank กินตามแม
ข. โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริ
ค. โครงการหลวง(ดอยคํา)
ง. โครงการQ-Village Q-Clinic และ Q-Shop
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