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ความรูทั่วไปเกีย่วกับธนาคารกรุงเทพ 
 

เก่ียวกับธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกรุงเทพไดรับการกอตั้งข้ึนในปพ.ศ. 2487 และเจริญเติบโตจนเปนธนาคาร

พาณิชยที่ใหญที่สุดในประเทศไทย และเปนหนึ่งในธนาคารระดับภูมิภาคท่ีใหญที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ดวยมูลคาของสินทรัพยรวมประมาณ 1.8 ลานลานบาท โดยเปนผูนําใน
การสนับสนุนทางการเงินแกธุรกิจขนาดใหญและเอสเอ็มอี อีกท้ังยังมีฐานลูกคากวางขวาง
ที่สุดในตลาดลูกคาบุคคล ดวยธนาคารกรุงเทพใหบริการแกลูกคาบุคคลและลูกคาธุรกิจเปน
จํานวนรวมกวา 17 ลานบัญชีผานสํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจยอยกวา 230 แหง และสาขา
ทั่วประเทศกวา 1,100 แหง และยังมีเครือขายธนาคารอัตโนมัติที่หลากหลาย ซึ่ง
ประกอบดวยเครื่องเอ ทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินสดอยูทั่วประเทศ บริการธนาคารทาง
โทรศัพทและธนาคารทางอินเทอรเน็ตที่ใชงายและลูกคาสามารถ เลือกทําธุรกรรมใน
ภาษาไทยหรืออังกฤษ ซึ่งเอื้ออํานวยใหลูกคาสามารถจัดการเร่ืองการเงินไดอยางรวดเร็ว
ตลอด 24 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพยังเปนธนาคารไทยเพียงแหงเดียวที่มีเครือขาย
ตางประเทศกวาง ขวางที่สุด โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศจีน ซึ่งธนาคารมีสาขาอยูทั้งที่
ปกก่ิง เซี่ยงไฮ เซี่ยะเหมิน และเสิ่นเจิ้น 

เครือ ขายสาขาในตางประเทศของธนาคารกรุงเทพครอบคลุม 13 เขตเศรษฐกิจ
สําคัญของโลก ไดแก จีน ฮองกง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย 
เวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ลาว และพมา ซึ่งประกอบดวยสาขาตางประเทศ 28 แหง 
สํานักงานตัวแทน 1 แหง และธนาคารในเครือที่ธนาคารกรุงเทพถือหุนทั้งหมด 2 แหง คือ 
Bangkok Bank Berhad (BBB) ในประเทศมาเลเซีย และ Bangkok Bank (China) 
Company Limited (BBC) ในประเทศจีน 

ธนาคาร กรุงเทพเปนธนาคารพาณิชยที่ใหบริการอยางครบวงจร ซึ่งประกอบดวย 
การจัดการสินเชื่อรวม การรับประกันการจัดจําหนายตราสารทุน สินเชื่อเพื่อการคาระหวาง
ประเทศ สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย สินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอี บริการการเงินธน
กิจ และบริการใหคําแนะนําทางธุรกิจ 
การท่ีธนาคารกรุงเทพยังคงเปนผูนําในภาคการธนาคารไทยมาโดยตลอดนั้น เปนผลมาจาก
ปรัชญาของธนาคารที่มุงเนนการพัฒนาสายสัมพันธกับลูกคาเพื่อ เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
อยางยืนยาว นอกจากนี้ การประสานศักยภาพภายในองคกรระหวางหนวยธุรกิจตางๆ 
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มุงม่ันสูอนาคต 
ปจจัยสําคัญที่ เสริมสรางความสามารถทางการแขงขันของธนาคารกรุงเทพ

ประกอบดวยฐาน ลูกคาซึ่งกวางขวางที่สุดในประเทศ สายสัมพันธที่ย่ังยืนกับลูกคา และ
เครือขายสาขาตางประเทศที่กวางขวางที่สุดในบรรดาธนาคารไทย 

ในชวงหนึ่งปขางหนานี้ ธนาคารกรุงเทพจะยังคงพัฒนาปจจัยความเขมแข็งเหลานี้
อยางตอเนื่อง พรอมทั้งเสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินธุรกิจและคุณภาพ
ของการบริการลูกคาอยางตอเนื่อง 

พรอมกันนี้ ธนาคารยังเตรียมขยายฐานธุรกิจสูระดับภูมิภาคและใหบริการระดับสากล
เพื่อ สนับสนุนบริษัทไทยใหสามารถขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ เชนเดียวกับการสนับสนุน
ลูกคาชาวตางชาติใหสามารถมาลงทุนในประเทศไทย สวนในประเทศไทย ธนาคารจะพัฒนา
ขยายผลการประสานศักยภาพระหวางหนวยธุรกิจตางๆ ของธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครือ
เพื่อเพิ่มความหลากหลายในบริการท่ีมอบใหแกลูกคาและ เสริมสรางความมั่นคงของฐาน
รายไดจากคาธรรมเนียม 

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกรุงเทพไดกําหนดแนวทางสําหรับการบริหารความเสี่ยงใน
แตละสายธุรกิจ เพื่อใหมีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ การนําหลักเกณฑ
ของ Basel III และ IAS/IFRS มาปฏิบัติย่ิงเปนปจจัยสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารใหสอด คลองกับมาตรฐานสากลและเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการ
ดําเนินงานภายในองคกร 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
333 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท (66) 0-2231-4333 โทรสาร (66) 0-2231-
4742  

 

วิสัยทัศน 
วิสัยทัศนของธนาคารกรงุเทพ คือการดํารงความเปนผูนําดานบริการทางการเงินใน

ประเทศไทย และเปนหนึ่งในธนาคารชั้นนําแหงภูมิภาคเอเชีย เพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว 
ธนาคารจึงมุงมั่นสรางสรรคผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่เปยมดวย คุณภาพระดับโลก
แกลูกคาทุกกลุม 
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
นโยบาย การกํากับดูแลกิจการจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงทิศทาง และกรอบการ

ดําเนินการในการกํากับดูแลกิจการของธนาคารตามหลักการการกํากับดูแล กิจการ
ที่ดี 

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไปวา เปนปจจัยหลักในการสรางความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสีย และเสริมสราง
องคกรใหมีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมุงสงเสริมใหการดําเนินกิจการของธนาคารเปนไปตาม
หลักการการกํากับ ดูแลกิจการที่ดี อันจะเปนพื้นฐานของผลการดําเนินงานที่ดี ฐานะการเงิน
ที่แข็งแกรงและมั่นคง และการเจริญเติบโตท่ีย่ังยืน 

ความมุงหมายของธนาคาร คือ การเปนธนาคารที่ใหบริการดานการเงินที่มีคุณภาพ 
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมาย มีความพรอมดวยบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
เทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไวซึ่งความเปนสากล ตลอดจนการเปนธนาคารชั้นนํา
แหงภูมิภาคเอเซีย ดังนั้น เพื่อใหบรรลุความมุงหมายดังกลาว ธนาคารจึงกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทาง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และภูมิภาค 

ธนาคารจึงไดกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการของธนาคารกรุงเทพ
ครอบคลุมหลักสําคัญดังตอไปนี้ 

1.สิทธิของผูถือหุนและการคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย 
ธนาคาร ตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของผูถือหุน และใหความสําคัญ

กับสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ (ไดแก พนักงาน คูคา ชุมชน คูแขง เจาหนี้ เปนตน) 
และจะดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวหรือขอตกลงที่กระทํารวมกันไดรับการ คุมครอง และ
ปฏิบัติดวยดี ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักวา ความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางธนาคารกับ
ผูถือหุนและผูมีสวนได เสีย เปนปจจัยที่จะชวยสงเสริมใหธนาคารสามารถเจริญเติบโตได
อยางย่ังยืน ตามแนวทางและหลักความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอันเปนที่ยอมรับวา
เหมาะสม กับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค 

2.การเปดเผยสารสนเทศ 
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของ การเปดเผยสารสนเทศที่มีสาระสําคัญตอการ

ตัดสินใจของผูถือหุนหรือ ผูลงทุน และจะดูแลใหการเปดเผยสารสนเทศดังกลาวเปนไปอยาง
ถูกตองและทันเวลา 
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          3.โครงสราง บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 
         คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง
รอบคอบ ความซื่อสัตยสุจริต และดําเนินกิจการของธนาคารใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงคและขอบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุม ผูถือหุน คณะกรรมการธนาคารพึงมี
สัดสวนการถวงดุลของกรรมการท่ีเปนผูบริหาร กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร และกรรมการ
อิสระท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินกิจการธนาคาร 
         4.การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
        ธนาคารใหความสําคัญในเรื่องของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         5.จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 
        ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจซึ่งเปน มาตรฐานการปฏิบัติตนสําหรับกรรมการธนาคาร พนักงาน และผูที่
เกี่ยวของของธนาคาร 
 

หลักปฏิบัติเพ่ือสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
         จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการขางตน ธนาคารจึงกําหนดหลักปฏิบัติเพือ่การ
สงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังตอไปนี ้
        1. สทิธิของผูถือหุน และการคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย 

-ธนาคารจะดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติดวยดีและเหมาะสมภายใตขอบเขตแหง
กฎหมาย และขอตกลงที่ใหไวกับผูถือหุน รวมทั้งจะปฏิบตัติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันตาม
แนวทางและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

-ธนาคารจะปฏิบัติตอลูกคาในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อมุงสูความเจรญิกาวหนา
รวมกัน 

-ธนาคารจะทํากิจกรรมหรือปฏิบัตภิาระกิจตอสังคมดวยมติรภาพและความเอือ้อาทร
เกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางเหมาะสม 

-ธนาคารจะปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมโดยยึดมั่นในหลักความซื่อ สัตยสุจริตและ
จะสนับสนุนบทบาทของผูมีสวนไดเสียที่จะกอใหเกิดความรวม มือระหวางธนาคารกับผูมี
สวนไดเสียในการสรางความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความย่ังยืนของกิจการ 

-ธนาคารใหความสําคัญตอการปฏิบตัิและการมหีลักปฏิบัติเพื่อยับย้ังหรือ หามการ
แสวงหาผลประโยชนที่มิชอบดวยกฎหมายหรือขาดความชอบธรรม เชน การหามการใช 
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อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ 
 
 เลขอนุกรม  เปนการเรียงตัวเลข ตามกฎเกณฑโดยอาจจะเรียงเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือ

สลับกันไปกไ็ด  ในการเรียงลําดับน้ันอาจจะเรียงลําดับแบบธรรมดาหลายชั้น หรือเชิงซอนก็ได  

ในที่น้ีพอจะแยกตามวิธีการ บวก ลบ คูณ หาร ไดดังน้ี 
 
วิธีบวก 
 
 จะมีการเพ่ิมข้ึนแบบเทากัน แบบเรียงลําดับ หรือมีการเพ่ิมแบบสลับซับซอน หรือ

สลับกันไปกับเรียงลําดับ 
 

ตัวอยางที่ 1 จงหาตัวเลขถัดไปของ  5 10 15 20 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 5 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 5 
  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 20 + 5 = 25 
 
 
ตัวอยางที่ 2 จงหาตัวเลขถัดไปของ  2 4 6 8 10 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 2 
  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 2 
  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 10 + 2 = 12 
 

5 10 15  20     ? 

+5   +5   +5    +5  

 

2 4  6  8  10     ? 

+2   +2   +2    +2     +2  
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ตัวอยางที่ 3 จงหาตัวเลขถัดไปของ  1 4 7 10 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 3 
  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 3 
  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 10 + 3 = 13 
 
ตัวอยางที่ 4 จงหาตัวเลขถัดไปของ  5 7 9 11 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 2 
  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 2 
  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 11 + 2 = 13 
 
ตัวอยางที่ 5 จงหาตัวเลขถัดไปของ  1 2 4 7 11 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นสะสมทีละ 1  
  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นสะสมทีละ 1(เพิ่มขึ้นเทากับ 5) 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 11 + 5 = 16 
 
 
 
 
 

1 4 7  10     ? 

+3   +3   +3    +3  

5 7 9  11     ? 

+2   +2   +2    +2  

1 2  4  7  11     ? 

+1   +2   +3    +4     +5  
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ตัวอยางที่ 6 จงหาตัวเลขถัดไปของ  1 2 5 10 17 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นสะสมเปนเลขคี่  
  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นกอนหนาเลขเดิม +9 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 17 + 9 = 26 
 
 

ตัวอยางที่ 7 จงหาตัวเลขถัดไปของ  7 9 13 19 27 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นสะสมทีละสอง 
  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นกอนหนาเลขเดิม +10 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 27 + 10 = 37 
 
 
ตัวอยางที่ 8 จงหาตัวเลขถัดไปของ  2 6 8 14 22 ? 
วิธีคิด         
 
 
  พบวา  พจนที่  3  เกิดจาก พจนที่ 1 + พจนที่ 2 (2+6 = 8) 
    พจนที่  4  เกิดจาก พจนที่ 2 + พจนที่ 3 (6+8 = 14) 
    พจนที่  5  เกิดจาก พจนที่ 3 + พจนที่ 4 (8+14 = 22) 
    พจนที่  6  เกิดจาก พจนที่ 4 + พจนที่ 5 (14+22 = 36) 
  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 14 + 22 = 36 

1 2  5  10  17     ? 

+1   +3   +5    +7     +9  

7 9  13  19  27     ? 

+2   +4   +6    +8     +10

  

2 6  8  14  22     ? 

2+6  6+8   8+14   14+22     
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อุปมาอุปไมย 

 
 อุปมาอุปไมย  ทางดานภาษา เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของคูทีไ่ดมา และคู

ถัดไปซึง่พอจะแยกยอยรูปแบบของความสัมพันธ ไดดังน้ี 
 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหน่ึงของส่ิงหน่ึงหรือเปนลักษณะสวนยอยของสวนใหญ 
 ความสัมพันธในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงขาม 
 ความสัมพันธในลักษณะหนาที่ 
 ความสัมพันธในลักษณะส่ิงของประเภทเดียวกัน 
 ความสัมพันธในลักษณะสถานที่ 
 ความสัมพันธในเร่ืองของลักษณะนาม 

เปนตน 

 
แบบที่ 1 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหนึ่งของอีกส่ิงหน่ึง  หรอืเปนลักษณะ 

สวนยอยของสวนใหญ 

ตัวอยางที่ 1 ออกซิเจน : ไฮโดรเจน     ?  :  ? 
  ก. ไนโตรเจน : ปุย    ข. นํ้า : โปแตสเซียม 
  ค. ฟอสฟอรัส : อากาศ   ง. โปรแตสเซียม : แมงกานีส 
  ตอบ  ก. ไนโตรเจน : ปุย 
  แนวคิด ไนโตรเจน เปนสวนประกอบของปุย 
    ไฮโดรเจน เปนสวนประกอบของนํ้า  

ตัวอยางที่ 2 อําเภอ : ตําบล     ?  :  ? 
  ก. จังหวัด : อําเภอ    ข. ภูมิภาค : ประเทศ 
  ค. จังหวัด : หมูบาน    ง. หมูบาน : ประเทศ 
  ตอบ  ก. จังหวัด : อําเภอ 
  แนวคิด ตําบลเปนสวนหน่ึงของอาํเภอ 
    อําเภอเปนสวนหน่ึงของจังหวัด  
ตัวอยางที่ 3 ดาย : ตะเกยีง  ?  :  ? 
  ก. หลอดไฟ : ไฟฉาย    ข. เข็ม : ดาย 
  ค. แกรไฟ : ดินสอ    ง. ดินสอ : ยางลบ 
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  ตอบ  ค. แกรไฟ : ดินสอ  
  แนวคิด ดายเปนสวนที่อยูภายในตะเกียง 
    แกรไฟ เปนสวนที่อยูภายในดินสอ 
ตัวอยางที่ 4 เพนนี : ปอนด    ?  :  ? 
  ก. มิลลิเมตร : เซนติเมตร   ข. รูป : เหรียญ 
  ค. เยน : บาท     ง. เซนต : ปอนด 
  ตอบ  ก. มิลลิเมตร : เซนติเมตร   
  แนวคิด  10 เพนนี เทากับ 1 ปอนด 
    10 มิลลิเมตร เทากับ 1 เซนติเมตร 
ตัวอยางที่ 5 ป : ศตวรรษ    ?  :  ? 
  ก. อาจารย : มหาวิทยาลัย   ข. ตัน : กิโลกรัม 
  ค. มิลลิเมตร : เมตร    ง. ปอนด : กิโลกรัม 

  ตอบ  ค. มิลลิเมตร : เมตร  
  แนวคิด  100 ป เทากับ 1 ศตวรรษ 
    100 มิลลิเมตร เทากับ 1 เมตร 
ตัวอยางที่ 6 ครีม : ผงกาแฟ    ?  :  ? 
  ก. โตะ : นักเรียน    ข. กะเพรา : หมูสับ 
  ค. ขนมจีน : แปง    ง. นักเรียน : ครู 
  ตอบ  ข. กะเพรา : หมูสับ  
  แนวคิด  ครีมกับผงกาแฟ เปนสวนผสมของเคร่ืองดื่มกาแฟ 
    กะเพรา กับ หมู สับ เปนสวนผสมของอาหารกะเพราหมูสับ 
 
 

 แบบที่ 2 ความสัมพันธในดานความหมายที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน  
 หรือตรงขามกัน 

ตัวอยางที่ 1 ดี : ชั่ว   ?  :  ? 
  ก. อดทน : เขมแข็ง    ข. ยากจน : แสนเข็ญ 
  ค. สบาย : ลําบาก    ง. ลําบาก : ตรากตรํา 
  ตอบ  ค. สบาย : ลําบาก  
  แนวคิด ดี กับ ชั่ว เปนคําที่มีความหมายตรงกันขามกัน  
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ความสามารถทางดานเหตุผล 
การสรุปเหตผุลตามหลักตรรกศาสตร แบงได  5  ประเภท 

1. การสรุปเหตผุลแบบมีเงื่อนไข 

 ขอความที่โจทยกําหนดมา คําถาม คําตอบ 

 เหต ุ ผล เหต ุ ผล 

กรณีที่ 1 ถาฝนตก แลวแดดออก วันน้ีฝนตก ดังน้ัน วันนี้แดดออก 
 

 เหต ุ ผล ไมใช (ผล) ไมใช (เหตุ) 

กรณีที่ 2 ถาฝนตก แลวแดดออก 
วันนี้แดดไมออก 

ดังน้ัน 
วันน้ีฝนไมตก 

 
 เหต ุ ผล ผล สรุปไมได 

กรณีที่ 3 ถาฝนตก แลวแดดออก วันน้ีแดดออก สรุปแนนอนไมได 
 

 เหต ุ ผล ไมใช (เหตุ) สรุปไมได 

กรณีที่ 4 ถาฝนตก แลวแดดออก วันนี้ฝนไมตก สรุปแนนอนไมได 
 

1. ถาฝนตกแลว  แดดจะออก  วันน้ีฝนตก  ฉะนั้น 
1)    วันน้ีแดดไมออก    2)    วันน้ีแดดออก    
3)    วันน้ี  ฟารอง    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

2. ในนาตองมีขาว  ที่ของฉันไมมีขาว  ฉะนัน้ 
1)    ขาวตายหมด    2)    นาของฉันไมมีขาว    
3)    ที่ของฉนัไมใชนา    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 3 

3. เสมาไปโรงเรียน  เสมาจะไดรับความรู  แตเสมาไมไดไปโรงเรียน  ฉะนั้น 
1)    เสมาโง     2)    เสมาขี้เกียจ    
3)    เสมาไมไดรับความรู   4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4 

4. หากรัฐบาลขึน้ราคาน้ํามัน  เรไรจะเลิกใชรถยนต  เรไรเลิกใชรถยนต  ฉะนั้น 
1)    รัฐบาลขึน้ราคาน้ํามัน   2)    รัฐบาลไมขึ้นราคาน้ํามัน   
3)    รัฐบาลอาจจะขึ้นราคาน้ํามัน  4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
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ตอบ 4 

5. ฤดูมรสุมทําใหฝนตกหนัก  ฝนตกหนักทาํใหนํ้าทวม  แตวันน้ีนํ้าไมทวม 
1)    วันน้ีไมใชฤดูฝน    2)    วันน้ีไมใชฤดูมรสุม    
3)    วันน้ีไมมีฝน    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

2. การสรุปเหตผุลแบบเชงิบงัคับ 

6. นกทุกตวับินได  หนูเปนนก  ขอสรุปใดเปนจริง 
1)    หนูบินไมได    2)    หนูบินได    
3)    หนูไมใชนก    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

7. สุนัขเปนสตัวที่มีเขา  เจาปุยเปนสุนัข  ขอสรุปใดเปนจริง 
1)    เจาปุยมีเขา    2)    เจาปุยไมมีเขา    
3)    เจาปุยเหาได    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 1 
 

8. นักวิทยาศาสตรทุกคนฉลาด  อะตอมฉลาด  ขอสรุปใดเปนจริง 
1)    อะตอมเปนนักวิทยาศาสตร  2)    อะตอมเปนนักฟสิกส    
3)    อะตอมไมไดเปนนักวทิยาศาสตร 4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4 

9. ตํารวจบางคน  ด่ืมสุรา  ปรีชาเปนตํารวจ  จะสรุปไดวา 
1)    ปรีชาด่ืมสุรา   2)    ปรีชาไมด่ืมสุรา    
3)    ปรีชาด่ืมสุราหรือไมด่ืมสุรา  4)    ถูกทั้งขอ 1  และ 2 
ตอบ 3 

3. การสรุปเหตผุลแบบเปรยีบเทียบ 

10. แดงสูงกวาดํา  ดําสูงกวาขาว  ขาวสูงเทากับเขียว  ใครสูงที่สุด 
1)    แดง    2)    เขียว    
3)    ดํา     4)    ขาว 
ตอบ 1 

11. สมพรแกกวาสมศรี  สมโชคออนกวาโชคดี  โชคดีออนกวาสมศรี  ใครอายุนอยที่สุด 
1)    สมพร    2)    สมศรี    
3)    สมโชค    4)    โชคดี 
ตอบ 3 
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แบบทดสอบการอานขอมูลจากตาราง 
คําสั่ง  ในขอสอบจะประกอบดวยขอมูลชุดหน่ึงในรูปขอตารางและในแตละขอจะมีคําถามกับตวัเลือก  ก 
– ง  มาใหใหศึกษาขอมูลทีกํ่าหนดแลวนําความรูที่ไดจากขอมูลดังกลาวมาพิจารณาตอบคําถาม 

ขอมูลทางประชากร   เศรษฐกิจของประชากรทัว่โลก   ในป   2007   ( ใชตอบคําถามขอ  1 – 6 ) 
ประเทศ พ้ืนที่ (ตร.กม. ) ประชากร อัตรารูหนังสือ รายไดเฉลี่ยตอป 

  (  ลานคน  ) (  %  ) ตอคน  ( US $ ) 
อารเจนตินา 2,766,877 39.92 97.2 13,100 
ออสเตรเลีย 7,686,850 20.26 100 31,900 

บรูไน 5,770 0.38 92.7 23,600 
จีน 9,596,960 1,313.97 90.9 6,800 

มาเลเซีย 330,466 24.88 88.7 12,100 
สิงคโปร 618 4.49 92.5 28,100 
ไทย 513,115 64.63 92.6 8,300 
สหรัฐ 9,372,610 298.44 97 41,800 

เวียดนาม 332,566 84.40 90.3 2,800 
 

1. ประชากรของประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย  มีประชากรประมาณไดเทากับประเทศใด 

ก. เวียดนาม    ข. บรูไน   
ค. จีน     ง. สิงคโปร 

2. ประเทศใดที่มีประชากรมากที่สุด 

  ก.    อารเจนตินา   ข.    บรูไน   
ค.    จีน    ง.    สิงคโปร 

3. ประเทศใดที่ประชากรรูหนังสือเปนอันดับ  3 

  ก.    อารเจนตินา   ข.    สหรัฐ   
ค.    สิงคโปร    ง.    ไทย 

4. ประชากรของประเทศจนีมีสัดสวนเทาใดของจํานวนประชากรของประเทศในตารางดานบนนี้ 

  ก.    65  %    ข.    71  %   
ค.    73  %    ง.    85  % 

5. ประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตอคนสูงที่สดุมีมากกวาประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตอคนนอยที่สดุ

อยูเทาใด 

  ก.    35,000    ข.    37,000   
ค.    39,000    ง.    41,000 

6. พ้ืนที่ของประเทศออสเตรเลียมีมากกวาพ้ืนที่ประเทศไทยประมาณกี่เทา 
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  ก.    10   เทา    ข.    15   เทา   
ค.    20   เทา    ง.    25   เทา 
 

ขอมูล   ปริมาณการใชปุยเคมีของเกษตรกรเปนรายป   2524 /25 – 2526 /27    
( ใชตอบคําถามขอ  7 – 10 )  

พืช 2524 /25 2525 /26 2526 /27 จํานวนรวมเฉลี่ย 

ขาว 494,147 439,074 584,561 505,927 

- นาป 340,055 269,621 ? ? 

- นาปรัง 154,092 169,453 ? 170,927 

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 
ผักตาง ๆ 101,413 98,565 126,299 108,735 
ยางพารา 67,091 82,576 89,946 79,872 
ปาลมน้ํามัน 17,444 19,122 ? 21,698 
ผลไมและพืชผักยืนตน 25,610 28,1565 32,642 28,805 

รวม ? ? 1,052,041 929,695 

 

7. ระหวางปการเพาะปลูก   2524 /25 – 2526 /27   เกษตรกรใชปุยเคมีกับพืชประเภทขาวคิดรวม

เฉลี่ยรอยละเทาใดของจํานวนปุยเฉลี่ยทัง้หมด 

  ก.    50       ข.    64    
ค.    54     ง.    60 

8. ปริมาณการใชปุยเคมีระหวางพืชประเภทขาวนาปและขาวนาปรังของปใดที่อัตราสวน  8  :  5   

  ก.    2524 /25    ข.    2525 /26   
ค.    2526 /27    ง.    ถูกทุกขอ 
 

9. เม่ือเปรียบเทยีบปริมาณปุยเคมีที่เกษตรกรใหทั้งหมดในป   2524 /25 – 2526 /27   เปนอยางไร 

  ก.    เทากัน        
ข.    ป  2524 /25   ใชมากกวา  53  พันตัน 
ค.    ป 2524 /25   ใชมากกวา  53  พันตัน   
ง.    ป  2524 /25   ใชมากกวา  43  พันตัน 

10. ในปการเพาะปลูก   2526 /27   เกษตรกรใชปุยเคมีกับปาลมนํ้ามันทั้งหมดก่ีตัน 

  ก.    28,528   ตัน   ข.    25,136   ตัน     
ค.    27,636   ตัน   ง.    29,274   ตัน 
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การเรียงประโยค 
1.      หาขอขึ้นตนประโยค  โดยยึดหลักดังน้ี 

  1.1  คํานาม  รวมทั้งคํา  “การ+กริยา”  และ “ความ+ วิเศษณ”  
  1.2  ชวงเวลา  รวมทั้งคํา เม่ือ  ใน  (ชวงเวลาถาไมขึ้นตนก็จะอยูประโยคสุดทาย) 
  1.3  คําเชื่อมบางคํา  เน่ืองจาก  แมวา  ถา  หาก  คําเหลาน้ีจะขึ้นตนไดตองรวมกับคํานาม 
  1.4  หนังสือราชการ  ขึ้นตนดวย  ตาม  ตามที่  ดวย 
 

2.     คําเชื่อมที่เปนคํามาตรฐานมี 11 คําคือ  ที่  ซ่ึง  อัน เพ่ือ ใน  โดย  ดวย  สําหรับ  ของ  จาก  ตาม                     
        คําเหลาน้ี  ข้ึนตนประโยคไมได    ยกเวนคําวา ใน+นาม จาก+นาม  ตาม+ขอบังคับ  ตาม+ 
          หนวยงาน   
        และคําเหลาน้ีอยูกลางประโยคถือเปนสวนขยายใหตัดสวนขยายเหลาน้ันทิ้ง 
3.     คําปดประโยค อีกดวย  ก็ตาม  น้ันเอง  ตอไป  เทาน้ัน  ถาคําเหลาน้ีลงทายของขอแลวสวนมาก 
        ขอน้ันจะเปนขอสุดทาย  ชวงเวลา  ประโยคคําถาม 
3.     โครงสรางประโยคที่ใชบอย  ทั้ง…และ….รวมทั้ง(ตลอดจน)  นอกจาก……แลวยัง(ยังตอง)  
        ไม………แต    แม…แต    ดังน้ัน+นาม+จึง   ถา……แลว(ยัง) 
5.      คํานามที่เปนชื่อเฉพาะจะตองบวกคํากริยา เชน  ประเทศสมาชิกอาเซียน  กระทรวงมหาดไทย 
6.      หากมีขอใดขึ้นตนดวยคําวา  และ หรือ  ใหใชเทคนิคหาคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน 
7.      หากมีขอใดขึ้นดวยคําวา  กับ  ตอ  ใหหาคํากริยาที่ใชคูกัน  เชน  ประสานกับ  ชี้แจงกับ  ผลตอ 
8.      ในการเรียงหากเหลอื 2 ขอ  ใหพิจารณากริยาใดเกิดขึ้นกอน  หรือเกิดทีหลัง 
 
สรุปเปนข้ันตอนไดดังน้ี 
ข้ันที่ 1 หาประโยคแรกหรือประโยคที่ 1   ใหหาคําตอไปน้ี 
1. การ 

2. นามเฉพาะ (ถามี  2  คํา  ใหเอานามใหญขึ้นตน) 

3. เคร่ืองหมายคําพูด “...................” 

4. เพ่ือ (ใชขึ้นตนประโยคกรณีที่ไมมีคําที่สามารถขึ้นตนได) 

5. **** คําสันธานหรือคําเชื่อมหามนํามาขึ้นตนประโยคเด็ดขาด 

ข้ันที่ 2 หาประโยคสดุทายหรือประโยคที่ 4   ใหหาคําตอไปน้ี 
1. ..........เปนตน 

2. ..........ทั้งหมด,  ..........ทั้งสิ้น 

3. ..........ดวย,  ..........อีกดวย 

4. ..........มากที่สุด,   ..........มากย่ิงขึ้น 

5. ชวงเวลาถาขึน้ตนประโยคแรกไมไดใหนํามาไวที่ประโยคสุดทาย 
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ข้ันที่ 3 การหาประโยคที่  2  หรือ  ประโยคที่  3 
1. ขอความสุดทายของประโยคเปนคํานาม  ประโยคตอไปตองเปน  คําสันธาน หรือ คําสรรพนาม หรือ 

คํากริยา 

2. แบบทัว่ ๆ ไป    แบบเฉพาะเจาะจง 
 

แบบทดสอบเรื่อง  การเรียงลําดับขอความและเขียนประโยค 
ใหถูกตองตามหลักภาษา 

คําสั่ง  จงพิจารณาคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ด 
1. ขอความตอไปน้ีควรจัดเรียงลําดับตามขอใดจึงจะไดความสมบูรณ 

(1) ดอกแตงโมออนรวมกับผักอ่ืนๆ นํามาแกงเลียง 

(2) ยอดแตงโมออนคนมักเก็บมาตมกับกะทจ้ิิมนํ้าพริกกิน 

(3) ผลออนเขาก็เอามาแกงสมใชเน้ือทั้งเมล็ดอรอยมาก 

(4) ผลแกน้ันใชรับประทาน  เน้ือหวานเย็น  ชุมคอชื่นใจดี 

1.  (1) – (2) – (3) – (4)     
2.  (1) – (3) – (4) – (2) 
3.  (2) – (1) – (3) – (4)     
4.  (2) – (3) – (4) – (1) 
 

2. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1)  ดังหลักฐานภาพแกะสลักบนแผนหินที่ปราสาทนครธมกัมพูชา 
(2)  การนําวัวควายมาใชแรงงานเกิดขึ้นไมนอยกวาหาพันปมาแลว 
(3)  หากไมมีวัวควายมาลากไถ  ก็คงจะไมมีใครคิดถึงการใชแรงงานอ่ืนๆ 
(4)  การใชแรงงานวัวควายจึงเปนจุดเปลี่ยนของพัฒนาการดานแรงงาน 
1.  (4) – (3) – (2) – (1)     
2.  (1) – (2) – (4) – (3) 
3.  (2) – (1) – (3) – (4)     
4.  (3) – (2) – (1) – (4) 
 

3. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1) กําแพงทั่วไปที่ใชปองกันเสยีงมักเปนกําแพงคอนกรีตสูง 12 ฟุต 

(2) ทางดวนจะตองสรางกําแพงปองกันเสียงที่มีความดังมากกวา 67 เดซิเบลขึ้นไป 
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 ความรูพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษ 
คํานาม (Noun) คือ คําท่ีเปนช่ือของคน สัตว ส่ิงของ สถานท่ีหรือคุณสมบัติ 
 ประเภทของคํานาม 

คํานามในภาษาอังกฤษมีดังน้ี 
 1. สามานยนาม (Common Noun) 

คือ คํานามท่ีเปนช่ือเรียกคน สัตว ส่ิงของ หรือสถานท่ี ซ่ึงไมใชช่ือเฉพาะ เชน 
book, snake, pencil  ฯลฯ 

 2. วิสามานยนาม (Proper Noun) 
คือคํานามท่ีเปนช่ือเรียกเฉพาะของคน สัตว  ส่ิงของหรือสถานท่ี  ซ่ึงจะตองเขียน

ข้ึนตนดวยตัวพิมพใหญเสมอเชน Suchada, Bangkok ฯลฯ 
คํานามท่ีเปนช่ือเฉพาะของเมือง ประเทศ หรือทวีปตาง ๆ เม่ือใชเปนคําคุณศัพท

จะหมายถึง “ประชากร / ภาษาของเมือง ประเทศ หรือทวีปน้ัน ๆ โดยการเติมปจจัยตาง ๆ ทาย
คํานาม หรือบางคําก็มีการเปลี่ยนแปลงรูป ซ่ึงจะเขียนข้ึนตนดวยตัวพิมพเล็กดังน้ี” 

1. เติมปจจัย –n. 

Africa → African Asia → Asian Cambodia → Cambodian 

Alaska → Alaskan Australia → Australian Indonesia → Indonesian 

Algeria → Algerian Bolivia → Bolivian Nigeria → Nigerian 

Cuba → Cuban Persia → Persian Venezuela → Venezuelan 

India → Indian Russia → Russian Panama → Panaman / Panamanian 

2. เติมปจจัย –ian 

Brazil → Brazilian Ecuador → Ecuadorian Norway → Norwegian 

Belgium → Belgian Egypt → Egyptian Peru → Peruvian 

Canada → Canadian Iran → Iranian Ukraine → Ukrainian 

3. เติมปจจัย –ish 

Britain → British Finland → Finnish Spain → Spanish 

Denmark → Danish Ireland → Irish Sweden → Swedish 

England → English Scotland → Scottish Turkey → Turkish 

4. เติมปจจัย –lese, –nese,–ese 

Burma → Burmese Congo → Congolese Lebanon → Lebanese 

Ceylon → Ceylonese Japan → Japanese Nepal → Nepalese 
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แนวขอสอบภาษาองักฤษ 
 

GRAMMAR AND VOCABULARY 
1. John left Hague for Paris. 
 ก. The; blank   ข. The; the  
 ค. blank; blank   ง. blank; the 
ตอบ  ก. The; blank 
 ช่ือเมือง หมูบานไมตองมี article นําหนา ยกเวน The Hague (เมืองสําคัญในเนเธอรแลนด) 
2.There was a big flood at Petchaboon; it   heavily for many days. 
 ก. rains   ข. is raining  
 ค. would rain   ง. had been raining 

 ตอบ ง. had been raining  
 ใช Past Perfect Continuous Tense (had + been + v.ing) เพ่ือเนนชวงเวลาที่เหตุการณ

เกิดอยางตอเน่ืองในอดีต (ใช Past Perfect Continuous) กอนท่ีจะมีอีกเหตุการณหน่ึงเกิดข้ึน
ตามมา ซ่ึงเปนผลเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณท่ีเกิดอยางตอเน่ืองน่ันเอง (ใช Simple Past) 
3.  Buddhists go to the temple every Sunday like Christians ? 
 ก. Did; did   ข. Have; have  
 ค. Does; do   ง. Do; do 

 ตอบ ง. Do; do  
 ใช Simple Present Tense (v.1 ผันตามประธาน) แสดงการกระทําหรือเหตุการณท่ีเปน

ปกติวิสัยหรือสมํ่าเสมอ 
 การทําประโยค Simple Present เปนประโยคคําถามประเภท Yes / No Question 

1. ประโยคที่มี v. ชวยใหยาย v. ชวยน้ันไปไวตนประโยค 
2. ประโยคที่มี v. ท่ัวไปใหใส “do / does” ไวตนประโยค โดย v. น้ันจะมีรูปเปน v.1 (ไม

ผัน) เสมอ 
 4.I  home yesterday when suddenly a motorcycle bumped into my car. 
 ก. have driven   ข. was driving  
 ค. had driven   ง. have been driving 
ตอบ  ข. was driving  

 การใช Past Continuous Tense เช่ือมเหตุการณ 2 เหตุการณท่ีเกิดข้ึนไมพรอมกันในอดีต 
โดยมีคําเช่ือม เชน While, when, as เปนตน  



 

 บุคค

บุคลิกภ
เฉพาะต
ความห
ปรากฏ
รวมอยู
สนใจแ
ลักษณ
สามารถ
การศึกษ

บุคลกิ
 บุคล

ตนเองก็

แตตอง

ปฏิปกษ

ตอผูอื่น

  
 บุคล

บุคลิกภ

คลิกภาพกั
การเลือกอ
ภาพ บุคค
ตนไมวารูป
หมายของคํา
ทางรางกา
ดวยกันอยา
ละไมสนใจ
ะของบุคลิก
ถมองตนได
ษา และอาชี
 

กภาพสําคั
ลิกภาพนัน้
1. ทางกาย
กม็คีวามภมูิ
2. ทางสมอ
เปนผลจาก
3. ความสา
4. ความปร
ษกับสังคม  
5. ชอบเขา
นไมอวดตัว 
6. อารมณดี
7. กําลังใจ 

ลิกภาพมีอิ
เพราะบุคลิ
ภาพของตน

บุค
ับการเลือก
อาชีพและ 
คลแตละบุค
ปราง หนาต
าวา "บุคลิก
ย นิสัยใจค
างผสมกลม
 เปาหมาย
กภาพเฉพา
ดตามสภาพ
ชีพไดอยางส

ัญอยางไร
นเก่ียวของ
ยภาพ หมาย
มิใจมัน่ใจย่ิง
อง สมองดีไ
กการศึกษาอ
ามารถ อาศั
ระพฤติ เปน
 
สังคมมีทัศน
 
ดี ใจเย็น ไม
 เปนคนที่จิ

อิทธิพลตอก
กภาพมีอิท

น บุคลิกภาพ

คลิกภาพ
กอาชีพและ

สาขาวิ
คลยอมมีบุ
ตา ผิวพรรณ
กภาพ" คือ 
อ ความรู
มกลืนในตัว 
ตาง ๆ 
าะของแตละ
พความเปนจ
สอดคลองกั

ร  
กับอะไรบา
ยถึง รูปราง
ถามีสุขภาพ
มมีโรคภัยไ
อบรมพื้นฐา
ัยประสบกา
นผูอยูในศีลธ

นคติที่ดีตอผ

มฉุนเฉียว อ
ตใจเขมแข็ง

การเลือกอ
ธพิลตอการ
พเฉพาะอยา

พกับการ
ะการศึกษา
วิชาที่จะศึก
คลิกภาพที
ณ หรือนิสัย
ลักษณะส

รูสึกนึกคิด แ
 บุคคลนั้น 
ในชีวิตขอ
ะคนนั้น 
จริงยอม ช
กบัตัวเองมา

าง  
หนาตาดี ย
พที่แข็งแรง
ไขเจ็บก็จะทํ
านดวย  
ารณ และคว
ธรรม สุภาพ

ผูอืน่ การแส

อดกล้ันโทส
ง ไมทอถอย

อาชีพ  
รเลือกอาชพี
างมีความสมั

เลือกอา
าใหเหมาะ
กษา ใหเหม
ที่แตกตางกัน
ยใจคอ 
สวนรวมขอ
และพฤติกร
รวมถึงสิ่งที

องเขา ความ
หากบุคคล

ชวยใหบุคค
ากที่สุด  

ยอมสงผลให
วองไวในกา
ทาํใหเขามีค

วามถนัดจาก
พออนโยน มี

สดงออกตอ

ะได  
ย ไมเสียขวั

พ โดยบุคคล
มพันธกบัอา

าชีพ 
สมกับตัวเ
มาะสมกับตั
ัน แตละคน
มีนักวิชา

ง บุคคล ซึ่
รรมรวมของ
ที่เขาชอบแ
มสามารถด
ลรูจักและเข
คล ตัดสินใจ

หผูสัมภาษณ
ารทํางาน ย่ิ
วามทรงจําด

กการฝกฝน
มีมนุษยสัมพ

อเพื่อนฝูง ไม

ัญงาย 

ลจะเลือกอา
าชพี เฉพาะ

เอง  
ตัวเองโดยเน
นจะมี ลักษ
การบางทา
งประกอบด
งบุคคลนั้น 
และไมชอบ 
ดานตาง ๆ 
ขาใจบุคลิก
จเลือกแนวท

ณสนใจไดบา
ย่ิงนาประทับ
ดี เชาวนปญ

น  
พันธ ไมเปน

มเห็นแกตวั

าชพีที่เหมา
ะอยาง ทฤษ
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นนเรื่อง
ษณะที่ชี้
านไดให
ดวยสิ่งที่
 ซึ่งได
ส่ิงที่เขา
ของเขา  
ภาพจน
ทางชีวิต 

าง และ
บใจ  
ญญาดี 

น

ว มีน้ําใจ

ะสมกับ
ษฎีการ  
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