
      

 

หนา 1การประปานครหลวง ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจาะขอสอบ ความรูความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

หนา 2การประปานครหลวง ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจาะขอสอบ ความรูความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ........ 

ขอบเขตเนื้อหา 
 
สวนที่ 1 แนวขอสอบวิเคราะหและสรุปเหตุผล       

แนวขอสอบ เรื่องอนุกรม        7 
เฉลยแนวขอสอบ เรื่องอนุกรม       22 
แนวขอสอบ เงื่อนไขภาษา       25 
เฉลยแนวขอสอบ เงื่อนไขภาษา       33 
แนวขอสอบ เรื่อง อุปมาอุปไมย       42 
แนวขอสอบ เรื่อง เงื่อนไขสัญลักษณ      53 
เฉลยแนวขอสอบเงื่อนไขสัญลักษณ      63 
แนวขอสอบคณิตศาสตร         164 
แนวขอสอบการวิเคราะหสรุปเหตุผลทางโอเปอรเรต    200 
แนวขอสอบ ตาราง กราฟ และแผนภูมิ      201 
แนวขอสอบ การอานขอมูลจากตาราง       207 
 

สวนที่ 2 แนวขอสอบภาษาไทย        
แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 1        214 
แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 2        241 
แบบทดสอบการเรียงลําดับขอความ       260 
แบบทดสอบการอานขอความ สรุปความ ตีความ     266 

 
สวนที่ 3 แนวขอสอบคอมพิวเตอร        
 แนวขอสอบคอมพิวเตอร ชุดที่ 1       275 

แนวขอสอบคอมพิวเตอร ชุดที่ 2       294 
แนวขอสอบคอมพิวเตอร ชุดที่ 3       312 
แนวขอสอบ Microsoft  Excel        345 
แนวขอสอบ Microsoft  Word        349 
แนวขอสอบ Microsoft  PowerPoint       354 
แนวขอสอบ พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  356 
 

สวนที่ 4 แนวขอสอบ Personality Test       
แนวขอสอบ Personality Test       367 

 
สวนที่ 5 แนวขอสอบ การประปานครหลวง 
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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 
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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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ความสามารถทางดานเหตุผล 
การสรุปเหตผุลตามหลักตรรกศาสตร แบงได  5  ประเภท 

1. การสรุปเหตผุลแบบมีเงื่อนไข 

 ขอความที่โจทยกําหนดมา คําถาม คําตอบ 
 เหต ุ ผล เหต ุ ผล 

กรณีที่ 1 ถาฝนตก แลวแดดออก วันน้ีฝนตก ดังน้ัน วันน้ีแดดออก 
 

 เหต ุ ผล ไมใช (ผล) ไมใช (เหตุ) 

กรณีที่ 2 ถาฝนตก แลวแดดออก 
วันนี้แดดไมออก 

ดังน้ัน 
วันน้ีฝนไมตก 

 
 เหต ุ ผล ผล สรุปไมได 

กรณีที่ 3 ถาฝนตก แลวแดดออก วันนี้แดดออก 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   



      

 

หนา 6การประปานครหลวง ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจาะขอสอบ ความรูความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ........ 

3)    รัฐบาลอาจจะขึ้นราคาน้ํามัน  4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
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 

4. การสรุปเหตผุลแบบเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 
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แนวขอสอบ คอมพิวเตอร ชดุที่ 2 (80 ขอ) 
 
1.ถาพิมพงานดวย Microsoft Word แลวเรียกขอมูลผาน Web Browser มาดู ในขณะท่ีเรียกขอมูลมาดู
น้ัน เราเรียก Microsoft Word วาทําหนาท่ีในสวนท่ีเปน 
 ก. Background Mode  ข. Front Mode  
 ค.  Back Mode  ง. Dual Mode 
ตอบ  ก.  Foreground Mode  คือ  งานที่คอมพิวเตอรกําลังทําอยูในหนาตางท่ีกําลังใชงาน  (Active 
Window)  ในกรณีท่ีคอมพิวเตอรน้ันสามารถทําไดหลายโปรแกรมหรือหลาย ๆ  หนาตางพรอมกัน
(Multitasking)  สําหรับ  Background Mode  คือ  หนาตางพื้นหลังท่ีเรายังไมไดใชงานในขณะนั้นซ่ึง
จะซอนอยูหลังหนาตางท่ีกําลังใชงาน  (Foreground) 
 
2.โปรแกรมฝงตัว หรือ Resident Program เปนโปรแกรมซึ่งเม่ือติดต้ังแลวจะอยูในสวนของ 
 ก. Hard Disk  ข. Diskette  
 ค. Operating System  ง. Memory 
ตอบ  ง.  โปรแกรมประเภทฝงตัว  (Resident Program)  เปนโปรแกรมที่ถูกออก–แบบใหคงอยูใน
หนวยความจํา  (Memory)  ซ่ึงสามารถเขาถึงโดยสุมไดตลอดเวลา  เพ่ือใหผูใชสามารถนํามาใชงานได
อยางรวดเร็ว  ถึงแมวาจะมีโปรแกรมประเภทอื่นอยูในหนวยความจําก็ตามตัวอยางเชน  SideKick  
(SK), Lotus Metro, Print Spooler Program  เปนตน 
 
3.ขอใดไมใชหนาท่ีของระบบปฏิบัติการ  
 ก. I/O Management  ข. Memory Management  
 ค. Processor Management  ง. ไมมีขอใดผิด 
ตอบ ค.  หนาท่ีของระบบปฏิบัติการมีดังน้ี  คือ 
 1.  การจัดการในสวนของการติดตอกับอุปกรณอินพุตและเอาทพุต  (I/O Management) 
 2.  การจัดการในหนวยความจําของคอมพิวเตอร(Memory Management) 
 3.  ความสามารถในการรับคําส่ังเขาไปปฏิบัติการ  (Command Processing)  ซ่ึงเปรียบเสมือน
แมบานท่ีควบคุมการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 
 
4.คอมพิวเตอรท่ีสง Web Pages ใหกับผูใชงานตามที่ผูใชรองขอ เรียกวา 
 ก. Web Link  ข. Web Server  
 ค. Web Client  ง. Web Services 
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ตอบ  ข. เคร่ืองบริการเว็บ  (Web Server)  คือ  โปรแกรมท่ีรับการรองขอ  (Request)  สําหรับ
สารสนเทศท่ีเปนไปตามกฎเกณฑในการสงไฮเปอรเท็กซ  (Hypertext)  ใน  WWW  เคร่ืองบริการจะ
ประมวลผลการรองขอเหลาน้ีและสงเอกสารไปใหตามที่รองขอ 
 
5.ขอใดถูกตองเกี่ยวกับ Internet 
 ก. E – book เปนบริการหลักบริการหน่ึงของ Internet  
 ข. เปนเครือขายในระดับ MAN 
 ค. รัฐบาลแตละประเทศเปนเจาของเครือขาย Internet ของประเทศนั้น ๆ 
 ง. บุคคลท่ัวไปใชงาน Internet ผาน Internet Service Provider 
ตอบ ง. ตัวเลือกท่ี  ก. – ค.  ผิด  เน่ืองจากเครือขายอินเตอรเน็ตเปนเครือขายระดับ  WAN  โดยมีWWW 
(World Wide Web)  เปนบริการหลักบริการหน่ึงของ  Internet  นอกจากน้ีระบบอินเตอรเน็ตท้ังหมดจะ
ถูกควบคุมดูแลโดยสมาคมอินเตอรเน็ตนานาชาติ  (Internet Societies : ISOC) 
 
6.WYSIWYG (What You See Is What You Get) เปนข้ันตอนใดในการใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
 ก. Text Entry  ข. Editing  
 ค. Print Formatting  ง. Printing 
ตอบ ค.  
 
7.การจัดกระดาษใหหางจากขอบกระดาษดานซายมือและขวามือวาเปนเทาใด เปนข้ันตอนใดในการใช
โปรแกรมประมวลผลคํา 
 ก. Text Entry  ข. Editing  
 ค. Print Formatting  ง. Printing 
ตอบ ค.  
 
8.โปรแกรมซ่ึงชวยใหเราสามารถหาคาํพองไดพรอมกับความหมายยอของแตละคํา เรียกวา 

ก. Thesaurus  ข. Mail Merge  
ค. Spelling Checker  ง. Outliner 

ตอบ  ก.  Thesaurus  คือ  โปรแกรมที่ชวยใหเราสามารถหาคําพองไดพรอมกับความหมายยอของแต
ละคํา  นอกจากน้ียังสามารถตรวจประโยคที่เขียนผิดจากหลักไวยากรณและขัดเกลาในเรื่องคําศัพทท่ี
ใชไดอีกดวย 
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แนวขอสอบความรูทั่วไปเก่ียวกับการประปานครหลวง 
 
1. ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ประกอบดวยยุทธศาสตรกี่ดาน 
 ก. 3 ดาน     ข. 4 ดาน 
 ค. 5 ดาน     ง. 6 ดาน 
ตอบ ง. 6 ดาน 

ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบบัที่ 3 (2555 - 2559) 
  1. ยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Strategic)  
  2. ยุทธศาสตรดานการเงิน (Financial Strategic)  
         3. ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Strategic)  
         4. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic)  
  5. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth Strategic)  
         6. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล (Corporate Governance Strategic)  
 
2. การยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถองคกรเปนยุทธศาสตรดานใดของการประปานครหลวง 
 ก. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล   

ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 
ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา 
ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน 

ตอบ ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 
     ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth Strategic) 
ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสรางขีดความสามารถองคกร 
 
3. ใหบริการน้ําประปาที่สะอาด อยางทั่วถึง เพียงพอ สรางความนาเชื่อถือ และไดรับการยอมรับ
ในระดับสากล เปนยุทธศาสตรดานใด 
 ก. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล   

ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 
ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา 
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