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แนวขอสอบ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
1. ประเทศไทยเร่ิมมีไฟฟาใชคร้ังแรกเมื่อใด 
 ก. พ.ศ. 2425     ข. พ.ศ. 2427 
 ค. พ.ศ. 2500     ง. พ.ศ. 2502 

ตอบ ข. พ.ศ. 2427 
 
2. ประเทศไทยเร่ิมมีไฟฟาใชคร้ังแรกในรัชสมัยใด 
 ก. รัชกาลท่ี 3     ข. รัชกาลท่ี 4 
 ค. รัชกาลท่ี 5     ง. รัชกาลท่ี 6 
 ตอบ ค. รัชกาลที่ 5 
 
3. ผูใหกําเนิดกิจการไฟฟาในประเทศไทยคือใคร 

ก. รัชกาลท่ี 3     ข. รัชกาลท่ี 4 
 ค. รัชกาลท่ี 5     ง. จอมพลเจาพระยา สุรศักด์ิมนตรี  

ตอบ ง. จอมพลเจาพระยา สุรศักดิ์มนตรี 
 
4. กิจการไฟฟาในประเทศไทย เร่ิมเปนรูปเปนรางข้ึนเม่ือบริษัทจากประเทศใดไดเขามาในไทย 
 ก. เยอรมัน     ข. อังกฤษ 
 ค. เดนมารก     ง. อเมริกา 

ตอบ ค. เดนมารก 
 
5. การไฟฟานครหลวงในปจจุบัน ซ่ึงรับผิดชอบดูแล พ้ืนท่ีใด 

ก. กรุงเทพมหานคร     ข. สมุทรปราการ  
ค. นนทบุรี      ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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6.องคการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดรับการกอต้ังข้ึนเปนองคการเอกเทศเม่ือใด 
ก. พ.ศ. 2497      ข. พ.ศ. 2498 
ค. พ.ศ. 2499     ง. พ.ศ. 2500 
ตอบ ก. พ.ศ. 2497 
 

12. “การไฟฟาสวนภูมิภาค” เรียกโดยยอวา  
ก. ก.ฟ.ภ.     ข. กฟภ. 
ค. กฟส.     ง. ก.ฟ.ส. 
ตอบ ข. กฟภ. 
ใหจัดต้ังการไฟฟาข้ึนเรียกวา “การไฟฟาสวนภูมิภาค” เรียกโดยยอวา “กฟภ.”  

 
13. การไฟฟาสวนภูมิภาค มีช่ือภาษาอังกฤษวา  

ก. PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 
ข. PROVINCE ELETRICITY AUTHORITY 
ค. PROVINCE ELECTRICITY AUTHORIZE 
ง. PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORIZE 
ตอบ  ก. PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 
 “การไฟฟาสวนภูมิภาค” เรียกโดยยอวา “กฟภ.” และใหใชช่ือภาษาอังกฤษวา “PROVINCIAL 

ELECTRICITY AUTHORITY” เรียกโดยยอวา “PEA”  
 
14. ช่ือยอภาษาอังกฤษของการไฟฟาสวนภูมิภาคคือขอใด 
 ก. PAP     ข. PAZ 

ค. PEA      ง. PAE 
ตอบ ค. PEA 
การไฟฟาสวนภูมิภาค เรียกโดยยอวา “กฟภ.” และใหใชช่ือภาษาอังกฤษวา “PROVINCIAL 

ELECTRICITY AUTHORITY” เรียกโดยยอวา “PEA”  
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แนวขอสอบ เร่ือง อปุมาอุปไมย 
 

 
 

ขอ 1  กลองใสดินสอ : ปากกา     ?  :  ? 
  ก. ดินสอ  : ยางลบ    ข. สมุด : กระดาษ 
  ค. กระเปาสตางค : เงิน   ง. สมุด : กระเปา 
  ตอบ  ค. กระเปาสตางค : เงิน 
  แนวคิด กลองใสดินสอใสอุปกรณ ปากกา 
    เชนเดียวกับกระเปาสตางค ใสเงิน 

ขอ 2  หองนอน : เตียง  ?  :  ? 
  ก. เกาอี้ : โตะ     ข. มหาสมุทร : แมนํ้า 
  ค. แจกัน : โตะ    ง. ตู : เส้ือผา 
  ตอบ  ง. ตู : เส้ือผา 
  แนวคิด เตียง วางไวในหองนอน 
    เส้ือผา ใสไวในตู 

ขอ 3  แจกัน : ดอกไม   ?  :  ? 
  ก. ตูไปรษณีย : จดหมาย   ข. เกสร : ผีเส้ือ 
  ค. ผูหญิง : เส้ือผา    ง. ทิชชู : ไมจ้ิมฟน 

  ตอบ  ก. ตูไปรษณีย : จดหมาย 
  แนวคิด ดอกไมใสไวในแจกัน 
    เชนเดียวกับ จดหมายใสในตูไปรษณีย 

ขอ 4  ขวดนํ้า : แกวนํ้า  ?  :  ? 
  ก. ดอกไม : เกสร    ข. หมอขาว : จาน 
  ค. เส้ือ : สตรี     ง. หมี : สวนสัตว 
  ตอบ  ข. หมอขาว : จาน 
  แนวคิด  แกวนํ้าเปนภาชนะใสนํ้า  
    เชนเดียวกับจานเปนภาชนะใส 
 
 



      6     

ขอ 5  ถุงเทา : รองเทา   ?  :  ? 
  ก. ชอนสอม : ตะเกียบ   ข. ถวย : ชอน 
  ค. หลอด : แกวนํ้า    ง. ที่คาดผม : แวนตา 
  ตอบ  ก. ชอนสอม : ตะเกียบ 
  แนวคิด ถุงเทา  กับรองเทาใชกับสวมใสเทาทั้งคู 
    ชอนสอม กบัตะเกียบ ใชตักและคีบอาหาร 

ขอ 6  เทียนไข : ตะเกียง   ?  :  ? 
  ก. เส้ือผา : ผูหญิง    ข. ไฟฉาย : ลูกเสือ 
  ค. โรงเรียน : มหาวิทยาลัย   ง. ประภาคาร : เรือเดินสมุทร 
  ตอบ  ค. โรงเรียน : มหาวิทยาลัย  
  แนวคิด เทียนไข และตะเกียง ใหแสงสวาง 
    โรงเรียนและมหาวิทยาลัยใหความรู  

ขอ 7  มนุษย : ลําไส    ?  :  ? 
  ก. ไมโครโฟน : ขาตั้ง    ข. โตะ : เกาอี้ 
  ค. ตนไม : ลําตน    ง. คอมพิวเตอร : เมนบอรด 

  ตอบ  ง. คอมพิวเตอร : เมนบอรด 
  แนวคิด ลําไสเปนสวนหน่ึงของรางกายมนุษย 
    เมนบอรดเปนสวนหน่ึงของคอมพิวเตอร 

ขอ 8  โรงแรม : นักทองเที่ยว  ?  :  ? 
  ก. เตียง : หองนอน    ข. เตน : ลูกเสือ 
  ค. หุบเขา : ทะเล    ง. บาน : วัด 

  ตอบ  ข. เตน : ลูกเสือ 
  แนวคิด นักทองเที่ยว พักที่โรงแรม 
    ลูกเสือพักที่เตน 

ขอ 9  ตํารวจ : โจร    ?  :  ? 
  ก. ผูพพิากษา : ศาล    ข. ปปส. : ผูรํ่ารวยผิดปกติ 
  ค. แมว : สุนัข     ง. ครู : นักเรียน 

  ตอบ  ข. ปปส. : ผูรํ่ารวยผิดปกติ 
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ตาราง  กราฟ  และแผนภูมิ 
เทคนิคการทําขอสอบแบบตาราง 

1. ใหยุบตวัเลขใหเหลือเพียง  2  หรือ  3  หลัก 

2. ถาโจทยถามมากกวาหรือนอยกวาใหนําเลขมาลบกันกอนแลวคอยคํานวณตวัเลข 

3. ถาโจทยใหหาชวงระหวางป  และมีคําวาโดยเฉลี่ย  ใหหารดวยจํานวนป 

4. สูตรการคํานวณ  ใหดูในเรื่องรอยละเปอรเซ็นต 

คําสั่ง  ในขอสอบจะประกอบดวยขอมูลชุดหน่ึงในรูปขอตารางและในแตละขอจะมีคําถามกับตวัเลือก  1 – 4  
มาใหใหศึกษาขอมูลที่กําหนดแลวนําความรูที่ไดจากขอมูลดังกลาวมาพิจารณาตอบคําถาม 

ตารางที่  1  พ้ืนที่เพาะปลูกชนิดตางๆ แยกตามภาคป  2552 
                         หนวย  :  ไร 

ภาค ขาวโพด ยาสูบ ถ่ัวเขียว ขาวจาว 
เหนือ 28,862 38,438 32,882 99,990 
กลาง 34,280 42,495 28,889 126,440 
ใต 28,975 32,735 36,250 94,123 

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 27,364 31,295 33,330 94,789 
 

1. ภาคใตมีพ้ืนทีเ่พาะปลูกยาสบูคิดเปนก่ีเปอรเซ็นตของพื้นที่เพาะปลกูขาวจาว 

1.  27 %     2.  35 %    
3.  42 %     4.  63 % 

2. ภาคใดมีพ้ืนที่การเพาะปลูกของพืชทุกชนิดรวมกันนอยที่สุด 

1.  ภาคเหนือ     2.  ภาคกลาง   
3.  ภาคใต     4.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. พ้ืนที่การเพาะปลูกขาวจาวมากกวาพ้ืนทีก่ารเพาะปลูกถั่วเขียวอยูรอยละเทาใด 

1.  รอยละ  97         2.  รอยละ  117   
3.  รอยละ  217     4.  รอยละ  317 

4. พ้ืนที่การเพาะปลูกของภาคเหนือนอยกวาพ้ืนที่การเพาะปลูกของภาคกลางอยูรอยละเทาใด 

1.  รอยละ  13     2.  รอยละ  17   
3.  รอยละ  24                4.  รอยละ  32 

5. พ้ืนที่การเพาะปลูกขาวจาวของภาคเหนือรวมภาคใตคิดเปนรอยละเทาใดของภาคกลาง 

1.  รอยละ  65           2.  รอยละ  82   
3.  รอยละ  154     4.  รอยละ  215 
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6. จากสถิติที่ผานมาพบวาพ้ืนที่การเพาะปลกูขาวจาว  1  ไร  จะมีผลผลิต  0.45  ตนั  และประเทศไทย

ไดสงขาวจาวออกที่เปนผลผลิตป  2552  ไปจําหนายแลวจํานวน  150,000  ตัน  อยากทราบวายัง

เหลือขาวจาวที่จะใชบริโภคภายในประเทศคิดเปนปริมาณก่ีตัน 

1.  26,750  ตัน     2.  36,750  ตัน   
3.  136,750  ตัน            4.  236,750  ตัน 

7. จากขอมูลขางตนขอใดกลาวถูกตอง 

1.  ผลผลติในภาคกลางจะมากกวาทุกๆ ภาคเพราะมีพ้ืนที่เพาะปลกูมากที่สุด 
2.  ภาคใตเปนภาคที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกนอยกวาทุกๆ ภาค 
3.  พ้ืนที่เพาะปลูกขาวจาวมีมากกวารอยละ  50  ของพื้นที่การเพาะปลูกพืชทั้ง  4  ชนิด 
4.  ถาจัดเรียงพ้ืนที่เพาะปลกูจากมากไปหานอยจะไดดังน้ีคือขาวจาว  ถั่วเขียว  ยาสูบและขาวโพด
ตามลําดับ 

8. สัดสวนของพืน้ที่เพาะปลูกขาวจาว  :  ขาวโพด  :  ยาสูบ  ใกลเคยีงกับขอใด 

1.  17  :  5  :  6    2.  7  :  15  :  4   
3.  13  :  8  :  7            4.  11  :  4  :  7 

9. อัตราสวนของพื้นที่เพาะปลกูถั่วเขียวระหวางภาคเหนือกับภาคกลางใกลเคียงกับขอใด 

1.  7  :  5     2.  8  :  7   
3.  11  :  8     4.  5  :  3 

10. จากขอมูลขางตนขอใดกลาวไมถูกตอง 

1.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่เพาะปลูกขาวจาวมากกวาพ้ืนทีเ่พาะปลูกขาวโพดอยูประมาณ
รอยละ  250 
2.  ภาคใตมีพ้ืนที่เพาะปลูกขาวโพดนอยกวาพ้ืนที่เพาะปลูกขาวจาวอยูประมาณรอยละ  225 
3.  อัตราสวนระหวางพ้ืนที่เพาะปลูกขาวจาวกับพ้ืนที่เพาะปลูกถัว่เขียวมีคาประมาณ  3  :  1 
4.  ถาจัดเรียงพ้ืนที่เพาะปลกูจากมากไปหานอยจะไดดังน้ีคือขาวจาว  ยาสูบ  ถั่วเขียวและขาวโพด
ตามลําดับ 
 

ตารางที่  2  พ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิตขาวนาปกับขาวนาปรัง 

ป 
พ้ืนท่ีเพาะปลูก  (  1,000  ไร  ) ผลผลิต  (  1,000  ตัน ) 

ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวนาป ขาวนาปรัง 
2548 47,849 2,120 12,398 925 
2549 53,198 2,378 14,132 1,198 
2550 50,920 2,673 13,743 1,413 
2551 53,554 3,039 12,295 1,606 
2552 59,378 4,275 15,196 2,295 
รวม 264,999 14,485 67,764 7,437 
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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 

(3) เพราะเม่ือเสียงผานขึ้นไปถงึยอดกําแพง  มักจะกระทบขอบและกระจายตัวออกเปนเสียงดังขาม

กําแพงไปได 

(4) แตแมจะสรางกําแพงสูงอยางน้ัน  กําแพงก็จะปองกันเสียงไดเพียง 10 เดซิเบล 

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

4. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1) ผูปวยเปนตอหินจะมีอาการตามัว  สูญเสียลานสายตา 

(2) การรักษาตอหินอาจใชยาหยอดตาและยารับประทาน 

(3) ตอหินเกิดจากความดันในสายตาเพิ่มสูงขึ้นจนทําลายประสาทตา 

(4) ถาเปนตอหินชนิดรุนแรงจะปวดตา  ปวดศีรษะมากและคลื่นไสอาเจียน 

(5) ผูที่เปนตอหินบางรายอาจจําเปนตองรักษาโดยแสงเลเซอรหรือโดยการผาตัด 

1.  (3) – (1) – (2) – (4) – (5)    
2.  (1) – (2) – (5) – (3) – (4) 
3.  (3) – (1) – (4) – (2) – (5)    
4.  (1) – (3) – (4) – (2) – (5) 
 

5. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1) อินเดียมีสิ่งมหัศจรรยถึงสองสิ่งคือปราสาททัชมาฮาลและมหาตมะคานธ ี

(2) บางคนบอกวาอินเดียมิไดมีสิ่งมหัศจรรยอยางเดียวเทาน้ัน 

(3) ทั้งสองสิ่งน้ีนับวาเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกตามที่เขาวาจริงๆ 

(4) อินเดียมีสิ่งมหัศจรรยอยูอยางหนึ่งคือปราสาททัชมาฮาล 

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

6. ขอความตอไปน้ีขอใดเรียงลําดับไดเหมาะสม 

(1) แตที่รุนแรงทีสุ่ดือจังหวัดชุมพร   

(2) เม่ือสองเดือนกอนมีนํ้าทวมในหลายจงัหวดั 

(3) จึงกอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาล 

(4) ทั้งๆ ที่ยังไมถงึเวลาที่มีใตฝุนและพายุโซนรอน 

(5) ฝนตกหนักตดิตอกันหลายวัน 

 1.  (2) – (5) – (3) – (1) – (4)    
 2.  (5) – (4) – (3) – (2) – (1) 
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แนวขอสอบการอานขอความ – สรุปความ – ตีความ 
 

บทความสัน้ 
1. นอกจากการเจรจาระหวางรัฐทั้งสองรัฐ  ซ่ึงเปนการติดตอระหวางรัฐเปนสวนใหญแลวการติดตอกัน

แบบหลายฝายพรอมกันก็มีมากขึ้น  ในรูปแบบของการประชุมนานาชาติเพ่ือตกลงกัน  ในปญหา

เฉพาะอยาง 

ขอความน้ีตีความอยางไร 
ก. ปจจุบันการตดิตอระหวางรฐัมีมากขึ้น 

ข. การเจรจาแบบหลายฝายนัน้ปญหาตองเก่ียวของกับทกุฝาย 

ค. การแกปญหาโดยการเจรจาแบบหลายฝายไดรับความนิยมมากขึ้น 

ง. วัตถุประสงคของการเจรจาแบบรับแบบหลายฝายตางกัน 

2. ความสับสนหรือไมเขาใจความหมายของคํา  ทําใหเลอืกใชคําผิดความหมายส่ือกันไมเขาใจ  เชนคํา

วาประชากร  ประชาชน  ประชาคม  แมจะมีความใกลเคียงกันแตหากใชผิดที่ก็ผดิความ 

ขอความขางตนสรุปไดอยางไร 
ก. คําวาประชากร  ประชาชน  ประชาคม  มีความหมายเหมือนกัน 

ข. คําที่มีความหมายเหมือนกันมักทําใหเกิดความสับสนและเขาใจความหมายไมตรงกัน 

ค. การใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกันตองใชในที่เดียวกัน  จึงไมสับสน 

ง. การใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกันหากไมเขาใจความหมายของคําทําใหสื่อกันไมเขาใจ 

3. การเก็บภาษอีากรน้ันเปนมาตรการสําคญัของรัฐบาลในการลดชองวางความเหลื่อมล้ําของคนจนและ

คนรวย 

ขอความน้ีตีความวาอยางไร 
ก. ความเหลื่อมล้าํของคนจนและคนรวยสามารถขจัดไดดวยวธิีการเก็บภาษีอากร 

ข. มาตรการสําคญัที่สุดของการเก็บภาษีอากรคือลดชองวางของฐานะในชนชั้นที่แตกตางกัน 

ค. การลดชองวางความเหลื่อมล้ําระหวางคนจนและคนรวยเปนมาตรการสําคัญของรัฐบาล 

ง. การเก็บภาษอีากรชวยใหชองวางระหวางชนชั้นที่ตางกันลดนอยลง 

 
“ อยาคิดวามนุษยเปนสวนหนึ่งและเปนสวนหนึ่งซ่ึงมีความหมายมากตอความยัง่ยืน  หรือลมสลาย

ของธรรมชาตจิงคิดวามนุษยไมเพียงเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติเทาน้ัน  แตมนุษยเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ธรรมชาตทิั้งหมดดวย ” 

4. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความขางตน 

ก.  เราคือธรรมชาติ  และธรรมชาติ  คือเรา 
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 ข.  เรากับธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของโลกทั้งหมด 
 ค.  เราเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติและมีผลตอธรรมชาต ิ
 ง.  เราเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติเทาน้ัน 

5. ขอใดอนุมานไดจากขอความขางตน 

ก.  การทําลายธรรมชาตเิทากับเปนการทําลายมนุษยเอง 
 ข.  การดํารงอยูและวิถชีีวติของมนุษยมีผลตอธรรมชาติมาก 
 ค.  ธรรมชาตไิมสามารถอยูไดอยางยั่งยืนหากปราศจากมนุษย 
 ง.  การทําลายของมนุษยแทจริงก็คือการทําลายธรรมชาติน่ันเอง 

6. ภาวะสังคมไทยในปจจุบันยงัเปดโอกาสใหคนพิการนอยมาก  ทั้งน้ีเพราะการเผยแพรความรูความ

เขาใจจากหนวยงานของภาครัฐบาลไปสูสาธารณชนยังไมกวางขวางเพียงพอ 

 สาระสําคัญของขอความน้ีคือขอใด 
ก. ทางเลือกและโอกาสของคนพิการ 

ข. สาเหตุที่คนพิการดอยโอกาส 

ค. การแกไขปญหาสังคมของรัฐบาล 

ง. การเผยแพรความรูความเขาใจจากหนวยงานของภาครัฐบาล 

7. ระบบคุณธรรมถูกนํามาใชในการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทยมาเปนเวลานานถึง 60 – 70 

ป แลว  แตการบริหารงานบุคคลตามหลักของระบบคุณธรรมก็ยังดําเนินไปอยางไมสมบูรณเรียบรอย  

ขอความน้ีสรุปไดวาอยางไร 

ก. ระบบคุณธรรมลมเหลวในการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทย 

ข. ระบบคุณธรรมไมเหมาะสมกับการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย 

ค. การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยตองใชระบบคุณธรรมใหมากขึ้น 

ง. การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยยังไมเปนไปตามระบบคุณธรรมที่แทจริง 

8. จากการคนควาหลักฐานทางประวัตศิาสตรพบวาสตรีกรีซโบราณนิยมใชเคร่ืองสาํอางที่มีสารตะกั่ว

ผสมอยูและไดกัดผิวสตรียโุรปมาไมนอยกวาสามพันป  การกลาวถึงพิษของสารตะก่ัวที่ผสมอยูใน

เคร่ืองสําอางนี้มีมาตั้งแตสมัยกรีซโบราณ  ขอความน้ีตีความไดอยางไร 

ก. สตรีในสมัยโบราณไมไดตระหนักถึงพิษภัยของสารตะกัว่ 

ข. สตรีในสมัยโบราณรักสวยรกังามเหมือนสตรีในปจจุบนั 

ค. สตรีในปจจุบนัเลิกใชเคร่ืองสําอางที่มีสารตะกัว่ 

ง. สตรีไดรับอันตรายจากการใชเคร่ืองสําอางมานานแลว 
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แนวขอสอบบทความยาว 
 

ทฤษฎีบทความยาว 
        อานคําถามกอนที่จะอานบทความ  ในขณะที่อานใหขีดเสนใตคํานาม  คํานามเฉพาะ 

ตัวเลข  หรือคําที่สามารถจดจํางายแลว 
 
1. ทําการคนหา 
  1.1  หากบทความยาวมาก 10 - 12 บรรทัด (3-4ยอหนา) ใหคนหาคําที่เราขีดเสนใตไว 
  1.2  หากบทความยาวพอสมควร 5-6 บรรทัดใหอานอยางคราว ๆ เม่ือพบคําที่ขีดเสนใตแลว
ให อานอยางจริงจัง 
2.   ขอสอบใหตั้งชื่อเรื่อง 
  2.1   หาประธานของบทความ  โดยดูจากตัวเลือกวาคาํใดที่ซํ้ากันมากที่สุดและคาํนามใน
ประโยคแรกของยอหนาแรก 
  2.2   ดูประโยคแรกของแตละยอหนา  รวมกับประโยคสุดทายของยอหนาสุดทายเปนเรื่อง
เดียวกันหรือไม 
  2.3   นําขอ 2.1 และ 2.2 มาพิจารณารวมกันอีกคร้ัง 
3. ขอสอบถามสาระสําคญัของบทความ 
  3.1   หาประธาน    (ทําเหมือนกับขอ 2.1) 
  3.2   หาคําที่สําคัญ  (ทําเหมือนบทความสั้น) 
4. ขอสอบถามจุดประสงคของผูเขียน (บทความจะกลาวเชิงลบ) 
  4.1   หาสาระสําคัญของบทความ 
  4.2   เอาสาระสําคัญมาเปลี่ยนแปลงจากเชิงลบใหเปนเชิงบวก 
  4.3   บทความอาจจะมีคําวา เพ่ือ สําหรับ  วางไวทายบทความ  
          (เพ่ือ สําหรับ ใหบอกจุดประสงคของบทความ) 
5. ขอสอบถามความหมายของคําศัพท 
  5.1   ดูบริบทที่มาขยายของศัพทคําน้ัน 
  5.2   ถาศัพทเปนคํากริยา  ใหดูคํานาม  ถาศัพทเปนคาํนามใหดูกริยา 
  5.3   แปลรากศัพทของคําน้ัน ๆ 
6. ขอสอบถามขอใดถูกตอง หรือ ไมถูกตอง  ใหทําเหมือนกับขอ 1 คือขีดเสนใตคํานาม   
    คํานามเฉพาะ  ตัวเลข  หรือคําที่สามารถจดจํางาย  แลวทําการคนหา     
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แนวขอสอบ คอมพิวเตอร  ชดุที่ 1 (75 ขอ) 
 

1. ระเบียบนักศึกษาจํานวน 100 คน ท่ีปอนเขาสูคอมพิวเตอร และนําไปเรียงลําดับตามรหัส
นักศึกษาจากนอยไปมาก ผลของการปฏิบัติการน้ีเรียกวา      
(1) ขอมูล (Data)    (2) สารสนเทศ (Information)  
(3) ระบบ (System)    (4) รายการขอมูล (Field) 

 ตอบ 2 ขอมูล (Data) คือ วัตถุดิบหรือขอเท็จจริงท่ีใชเปนส่ิงเขาของคอมพิวเตอร สวน
สารสนเทศ (Information) คือ ขอมูลท่ีมีการประมวลผลแลว และถูกจัดระเบียบใหอยูใน
รูปแบบท่ีเปนประโยชน 

 
2. ระบบท่ีรวบรวมขอมูล ประมวลผล สรุปใจความ และใชผลิตรายงานการขาย รวมท้ังจําแนก 

แนวโนมการขายใหแกผูบริหารได เรียกระบบนี้วา     
(1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  (2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
(3) ระบบรายงานการขาย   (4) ปญญาประดิษฐ 

 ตอบ 1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) คือระบบ
ท่ีใชคอมพิวเตอรในการรวบรวมขอมูล ประมวลผล สรุปใจความ และใชผลิตรายงาน
ตาง ๆ ใหกับผูบริหาร 

 
3. คอมพิวเตอรขนาดใดตอไปนี้ท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาใชสําหรับพยากรณอากาศ 
 (1) Mainframe Computer  (2) Microcomputer 
 (3) Supercomputer    (4) Minicomputer 

 ตอบ 3 Supercomputer เปนคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีสามารถจุขอมูลไดเปนจํานวนมากและมี
ความเร็วในการประมวลผลสูงมาก จึงเหมาะสําหรับงานออกแบบขนาดใหญและ
ซับซอนโดยเฉพาะงานทางดานวิทยาศาสตร เชน การพยากรณอากาศ งานวิจัย
กิจกรรม Seismic เปนตน 

 
4. ทานคิดวาคอมพิวเตอรขนาดใดตอไปนี้ใชงานแพรหลายในปจจุบันมากท่ีสุด 
 (1) Mainframe Computer  (2) Microcomputer 
 (3) Supercomputer    (4) Minicomputer 

 ตอบ 2 Microcomputer เปนคอมพิวเตอรขนาดเล็ก ท่ีสามารถเคลื่ อนยายไดสะดวกมี
ความสามารถในการทํางานสูง และมีราคาไมแพงมากนัก ดังน้ันจึงไดรับความนิยมใน
การนําไปใชงานในองคกรธุรกิจตาง ๆ ใชในบาน หรือหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
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5. สวนประกอบใดตอไปน้ีไมใชหนวยประมวลผลกลาง (CPU)   
 (1) Primary storage Section  (2) Arithmetic and Logic Unit  
 (3) Control Unit    (4) Input Unit 

 ตอบ 4 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ถือวาเปนสมองของระบบคอมพิวเตอร ประกอบดวย 3 
สวนไดแก  1. หนวยความจําหลัก (Primary Storage or Memory)  2. หนวยคํานวณ
และตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit)  3. หนวยควบคุม (Control Unit) 

 
6. อุปกรณท่ีใชสําหรับรับหรือสงขอมูลระหวางสวนประกอบตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร เรียกวา 
 (1) Bus  (2) Port (3) keyboard (4) Mouse 

 ตอบ 1 Data Bus คือ สายสําหรับการส่ือสารขอมูลระหวางอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ โดย
คอมพิวเตอรท่ีมีขนาดของตัวประมวลผลแตกตางกัน ก็จะมีบัสขอมูลท่ีแตกตางกันดวย 

 
7. อุปกรณใดตอไปนี้จัดวาเปนท้ัง Input Device และ Output Device 
 (1) Plotter (2) Mouse (3) Modem (4) Light Pen 

 ตอบ 3 อุปกรณท่ีจัดวาเปนท้ัง Input และ Output Device เชน Modem, Diskette, Magnetic 
Tape, Terminal เปนตน 

 
8. อุปกรณใดตอไปนี้เปน Output Device ท่ีใชงานมากที่สุด   

(1) จอภาพ (CRT)    (2) เคร่ืองพิมพ (Printer)   
(3) ดิสเก็ต (Diskette)    (4) แผน CD 

 ตอบ 1 Output Device คืออุปกรณสงออกท่ีใชแสดงผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลจาก 
    คอมพิวเตอรใหอยูในรูปแบบที่มนุษยสามารถเขาใจได โดยอุปกรณสงออกท่ีนิยม

นํามาใชงานมากที่สุด คือ จอภาพ รองลงมาก็คือ เคร่ืองพิมพ 
 

9. โปรแกรม DOS จัดเปนชุดคําส่ังประเภทใด  
(1) Application Software  (2) System Software    
(3) Productivity Software  (4)  4’GL 

 ตอบ 2 ซอฟตแวรระบบ (System Software) มี 3 ชนิด คอื  1. ระบบปฏิบัติการ (Operating 
System) เชน DOS, Windows, OS/2, UNIX ฯลฯ  2. โปรแกรมอรรถประโยชน 
(Utility Program) เชน Norton Utility  3. ตัวแปลภาษา (Language Translators) เชน 
Compiler, Diagnostic Program เปนตน 

 



      16     

16. หนาจอโดยท่ัวไปสามารถแสดงตัวอักษร (Text) ไดสูงสุดจํานวนกี่แถว 
 (1) 24  (2) 25 (3) 79 (4) 80 

 ตอบ 2 ตัวอักษรที่ปรากฏบนจอภาพนั้นจะถูกแทนตําแหนงบนจอภาพในรูปของแถว (Row) 
และคอลัมน (Column) ซ่ึงหนาจอโดยท่ัว ๆ ไปจะมี 25 แถว และ 80 คอลัมน 

 
17. โปรแกรม Microsoft Word มีความสามารถในการพิมพตัวอักษรไดหลายรูปแบบ หลายขนาด 

หลายชนิด ซ่ึงการกําหนดรูปแบบสําหรับตัวอักขระน้ีใชโปรแกรมควบคุม เทคนิคดังกลาวน้ี
เรียกวา 

 (1) Screen Resolution  (2) Display Features  
 (3) Text Display   (4) Bit Mapping 

 ตอบ 4 Bit Mapping คือ เทคนิคสําหรับแสดงตัวอักษรตาง ๆ บนจอภาพ ดวยการควบคุมจุด
ตางๆ โดยใชโปรแกรม ซ่ึงชวยใหสามารถแสดงตัวอักษรพิเศษและกราฟกได 

 
18.   เคร่ืองพิมพท่ีใชเทคโนโลยีคลาย ๆ กับการทํางานของเคร่ืองถายเอกสารโดยสามารถพิมพขอมูล
ได คร้ังละหน่ึงหนา เปนเคร่ืองพิมพในกลุมใดตอไปน้ี   

(1) Daisy Wheel  (2)  Ink Jet  (3)  Dot Matrix   (4)  Laser 
 ตอบ 4 Laser Printer เปนเคร่ืองพิมพท่ีมีความเร็วในการทํางานสูงมาก มีคุณภาพการพิมพดี

แตมีราคาคอนขางแพง เคร่ืองพิมพชนิดน้ีจะมีลักษณะการทํางานเหมือนกับเคร่ืองถาย
เอกสาร โดยสามารถพิมพขอมูลไดคร้ังละ 1 หนา และมีหนวยความเร็วในการทํางาน
เปนจํานวนหนาตอนาที (Pages Per Minute : PPM) 

19. อุปกรณท่ีใชปากกาซ่ึงเปนหมึกสีสําหรับวาดกราฟหรือวาดภาพ โดยสามารถวาดไดท้ังบนกระดาษ
และแผนใสได อุปกรณน้ีเรียกวา 
 (1) Digitizer (2) Plotters (3) Laser Printer (4) Light Pen 

 ตอบ 2 Plotters คือ อุปกรณเขียนภาพชนิดหน่ึงท่ีใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถวาด
ภาพตาง ๆ เชน กราฟเสน กราฟแทง และภาพกราฟกอื่น ๆ ไดอยางคมชัดโดยใช
ปากกาท่ีเปนหมึกสี นอกจากน้ียังสามารถใชวาดไดท้ังบนกระดาษและแผนใสอีกดวย 

 
20.   อุปกรณใดตอไปน้ีใชอานรหัสท่ีสรางข้ึนจากการใชแถบหรือแทงท่ีมีความกวางตาง ๆ กัน 
 (1) Point – of – Sale Terminals (2) Bar Code 
 (3) Wand Readers   (4) Mark Sensing 
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 ตอบ 2 Universal Product Code (UPC) หรือ Bar Code เปนอุปกรณท่ีใชกับเคร่ืองเมนเฟรม
ท่ีรับขอมูลโดยอานรหัสท่ีสรางข้ึนจากการใชแถบหรือแทงท่ีมีความกวางตางๆ กัน เพ่ือ
คิดราคาของสินคา และรายละเอียดตาง ๆ ของสินคา 

 
21. E – mail คืออะไร 

(1) เปนบริการที่ใหผูใชสามารถเขาไปใชขอมูลท่ีถูกจัดเก็บในฐานขอมูลตาง ๆ ได 
(2) ศูนยรวมขาวสารที่องคกรตองการประกาศใหผูใชท่ีอยูในขายงานทราบ 
(3) เปนระบบการส่ือสารท่ีทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอรหลาย ๆ เคร่ืองสามารถติดตอกันได 
(4) เปนระบบขายงานที่ใหผูใชในระบบขายงานสามารถสงจดหมายถึงกันได 

 ตอบ 4 E – mail คือ การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย ซ่ึงสามารถรับสงขาวสารใน
รูปแบบตาง ๆ ทําใหผูใชบริการสามารถรับสงขาวสารไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และ
ประหยัดคาใชจาย 

 
22.    Microsoft’s Windows จัดเปนระบบปฏิบัติการประเภทใด 
 (1) Single-tasking (2) Multi-tasking (3) Multi-user (4) Multi-programming 

 ตอบ 2 Microsoft Windows เปนระบบปฏิบัติการที่มีลักษณะการทํางานแบบ Multi-tasking 
น่ันคือ ผูใชสามารถเรียกใชโปรแกรมตั้งแต 2 โปรแกรมขึ้นไป มาใชงานควบคูกันได 

 
23.   Excel จัดเปนโปรแกรมประยุกตท่ีใชงานกับระบบคอมพิวเตอรในกลุมใดตอไปน้ี 
 (1) กลุมท่ีทํางานทางดานการจัดการระบบฐานขอมูล  
 (2) กลุมท่ีทํางานทางดานตารางกระดาษทําการ 
 (3) กลุมท่ีทํางานทางดานการประมวลผลคํา  
 (4) กลุมท่ีทํางานทางดานการเสนอผล 

 ตอบ 2 โปรแกรมตารางทําการ (Spreadsheets) คือ โปรแกรมที่มีไวสําหรับใหผูใชสรางกราฟก
เชิงวิเคราะห สรางตาราง และการจัดทําบัญชี โดยการใสขอมูลลงในแถวและสดมภ 
แลวจัดเรียงเปนตะแกรงบนจอภาพของคอมพิวเตอร  

 
24. สัญรูปท่ีเปนตัวแบบทางกราฟกซ่ึงแสดงถึงกิจกรรมที่ผูใชตองการใหกระทํา ผูใชสามารถเลือกใช
ผานอุปกรณเมาส เรียกวา 
 (1) Form Filling Software  (2) Icon 
 (3) Menu Software Driven  (4) Function Key Driven Software 
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16.ถาทานตองการหาคาเฉลี่ยของขอมูลในขอบเขตท่ีตองการทานใชฟงกชันในขอใดถูกตองท่ีสุด 
 ก. =Average (B2)  ข. =Average (B2..B8)  
 ค. =Average (B2:B8)  ง. =Average (B2–B8) 
ตอบ ค.จากสูตร  =Average (B2:B8)  เปนการหาคาเฉลี่ยของคาท่ีอยูในเซลล  B2  ถึง  B8 
 
17.ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก. การใช Integrated Package ชวยลดจํานวนโปรแกรมประเภทตาง ๆ ลง 
 ข. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ จะชวยใหประหยัดคาใชจายมากกวาการใช Integrated 
Software 
 ค. การใช Integrate Software มีขนาดเล็กสามารถใชงานไดโดยท่ัวไปกับเครื่องคอมพิวเตอร
ระดับพีซีท่ัวไป 
 ง. Desktop Manager จัดวาเปน Integrated Software 
ตอบ  ก. โปรแกรมเบ็ดเสร็จ  (Integrated Program)  คือ  โปรแกรมที่รวมหนาท่ีของซอฟตแวรต้ังแต  2  
หนาท่ีข้ึนไปใหอยูในโปรแกรมเดียวกัน  เชน  มีการประมวลผลคําและการจัดการฐานขอมูลรวมอยู
ดวยกัน  ตัวอยางของโปรแกรมเบ็ดเสร็จ  ไดแก  Microsoft Works  ซ่ึงมีขอดี  คือ  ชวยลดจํานวน
โปรแกรมประเภทตาง ๆ  ท่ีจะตองใชลง 
 
18.ขอใดตอไปนี้ไมจัดเปนเคร่ืองมือของระบบสํานักงาน (Office Tools) 
 ก. Clock  ข. Notepad  
 ค. Calendar  ง. Microsoft Office 
ตอบ  ง.  Desktop Manager  เปนโปรแกรมประเภทฝงตัวท่ีจะอํานวยความสะดวก  โดยใชเปน
เคร่ืองมือของระบบสํานักงาน  (Office  Tools)  โดยมีคุณสมบัติดังน้ีคือ 

1.  Appointment Book  
2.  Calendar  
3.  Clock  
4.  Notepad 
5.  Phone Book and Dialer  
6.  Stop Watch  
7.  Text Editor 

 
19.โปรแกรมในขอใดตอไปนี้สามารถจัดลําดับของงานที่พิมพแตละงานได และสามารถยกเลิกการพิมพ
ได 
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 ก. Ram Disk  ข. Print Spooler  
 ค. Project Management ง. Sidekick 
ตอบ ข. Print Spooler  เปนซอฟตแวรในระบบปฏิบัติการหรือระบบปฏิบัติการเครือขายท่ีจัดการแถว
รอการพิมพ  และใหพิมพงานตอกันตามลําดับ  โดยจะสงงานเหลาน้ันใหเคร่ืองพิมพไปอยูเบื้องหลัง 
 
20.แผนภาพในขอใดท่ีใชในการวางแผน โดยแสดงทิศทางและความสัมพันธของงานแตละอยางของ
ขายงานภายในระบบ โดยแจงรายละเอียดวางานใดเปนงานที่จัดวาเปนงานวิกฤติ และงานแตละงานใช
เวลาเทาใดเพ่ือกําหนดและควบคุมโครงการใหสําเร็จทันเวลาท่ีกําหนด 
 ก. PERT  ข. Gantt Chart  
 ค. Critical  ง. CAD 
ตอบ ก.  แผนภาพของ  PERT  เปนแผนภาพที่แสดงทิศทางและความสัมพันธของงานแตละอยางของ
ขายงานภายในระบบ  โดยแจงรายละเอียดวางานใดเปนงานที่จัดวาเปนงานวิกฤติและงานแตละงานใช
เวลาเทาไร  สวน  Gantt  Chart  จะแสดงรายละเอียดในแตละข้ันตอนยอยของขั้นตอนการออกแบบ
ระบบ  โดยแสดงระยะเวลาท่ีคาดวาจะดําเนินงานในแตละงานจนเสร็จท้ังน้ีเพ่ือใชในการวางแผนและ
ควบคุมงานในแตละข้ันตอน 
 
21.ขอใดกลาวผิด 
 ก. ผูท่ีเกี่ยวของกับการใช CAD มากท่ีสุดคือวิศวกร และสถาปนิก 
 ข. ความสามารถพิเศษของ CAM คือการวาดรูป 
 ค. อุปกรณท่ีใชสําหรับการแสดงผลจากการวาดรูปคือ Plotter 
 ง. โดยปกติเราจะใช CAD และ CAM คูกัน 
ตอบ ข.การออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย  (Computer–Aided Design : CAD)  เปนการใช
คอมพิวเตอรและซอฟตแวรในการออกแบบตาง ๆ  ในงานดานอุตสาหกรรมหรือสถาปตยกรรมดวยความ
รวดเร็ว  เชน  การออกแบบผลิตภัณฑ  หรือการออกแบบบาน  เปนตน  สวนการผลิตโดยใช
คอมพิวเตอรชวย  (Computer–Aided Manufacturing : CAM)  เปนการใชคอมพิวเตอรชวยอํานวย
ความสะดวกในการควบคุมเคร่ืองจักรและการผลิตในโรงงาน  เชน  การควบคุมจํานวนสินคา  การ
บรรจุหีบหอ  เปนตน  รวมถึงการวางแผนการใชวัสดุในการผลิตสินคาดวย 
 
22.การรวบรวมระเบียนขอมูล แฟมขอมูลใหอยูในโครงสรางท่ีสามารถปฏิบัติงานไดตามสภาพความ
ตองการของระบบ เรียกวา 
 ก. DATA  ข. Information  
 ค. File  ง. Database 
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64.การผสานเซลล ตองใชคําส่ังใดใน Microsoft Word 
 ก. Merge Cells    ข. Spite Cells 
 ค. Mere and Center    ง. Cell Formatting 
 ตอบ ก. Merge Cells 
  
65. Merge  Cells น้ันตองใชข้ันตอนอยางไร  

ก. คลิกคอลมันท่ีตองการ      คลิกเมาสขวา    เลือกคําส่ังผสานเซลล 
ข. คลิกคอลมันท่ีตองการ      คลิกเมาสซาย    เลือกคําส่ังผสานเซลล 

 ค. เลือกกลุมคอลัมนท่ีตองการ    คลิกเมาสขวา    เลือกคําส่ังผสานเซลล 
ง. กรอกจํานวนคอลัมนท่ีตองการ   คลิกเมาสซาย    เลือกคําส่ังผสานเซลล  
ตอบ ค. เลือกกลุมคอลัมนท่ีตองการ   คลิกเมาสขวา   เลือกคําส่ังผสานเซลล 

 
66. Status Bar หมายความถึงขอใดใน Microsoft Word 
 ก. แถบสถานะ     ข. แถบคําส่ัง 
 ค. แถบเคร่ืองมือ    ง. แถบเมนู 
 ตอบ ก. แถบสถานะ 
 
67. คําส่ัง Margin รวมการทํางานใดอยูดวย  
 ก.  กําหนดระยะของกระดาษ   ข. กําหนดระยะเย็บกระดาษ  
 ค. กําหนดการวางแนวกระดาษ  ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 
68. หากตองการเปลี่ยนรูปแบบขอมูลอักษรในตารางใหเปนอักษรชนิด Cordia New มีข้ันตอน 
อยางไร 

ก. คลิกท่ีมุมซายลางของตาราง   เลือกคําส่ังเปลี่ยนรูปแบบอักษร 
ข. คลิกท่ีมุมซายบนของตาราง    เลือกคําส่ังเปลี่ยนรูปแบบอักษร 
ค. คลิกท่ีมุมขวาบนของตาราง     เลือกคําส่ังเปลี่ยนรูปแบบอักษร 
ง. คลิกท่ีมุมซายบนของตาราง     เลือกคําส่ังเปลี่ยนรูปแบบอักษร 
ตอบ ง. คลิกท่ีมุมซายบนของตาราง        เลือกคําส่ังเปลี่ยนรูปแบบอักษร 

 
69. การสงจดหมายไปยังผูรับจํานวนมาก โดยเน้ือความในจดหมายเวียนเหมือนกันตางกันเฉพาะช่ือ
และท่ีอยูของผูรับจดหมายน้ันเรียกวาอะไร 
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แนวขอสอบ พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ.2550 

 
6.ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึง่ระบบคอมพิวเตอรที่มมีาตรการปองกันการเขาถึงตองระวางโทษ
อยางไร 
 ก. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 
 ข. จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 
 ค. จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท 
 ง. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท 
 ตอบ ก. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 

ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพวิเตอรทีม่ีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ (พรบ. วาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 5) 

 
7.ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพวิเตอรที่ผูอื่นจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะและ
นําไปเปดเผยโดยมิชอบทําใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น   ตองระวางโทษอยางไร 
 ก. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกนิ 20,000 บาท 
 ข. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกนิ 10,000 บาท 
 ค. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท 
 ง. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 
 ตอบ ก. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท 

ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําข้ึนเปนการ
เฉพาะ ถานาํมาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหาย
แกผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ัง
ปรับ  (พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 6) 

 
8.ในการติดตอ เตมิ หรอืดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส เปนเหตุใหผูอื่นเสียชื่อเสียง ถูกดู
หมิ่นหรือไดรับความเสียหายตองระวางโทษอยางไร 
 ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


