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ข้อมูลเพียงพอ 
หลักการตอบ 
ตอบ 1. หากข๎อมูลที่ (1) แตํเพียงล าพังเพียงพอตํอการตอบค าถาม แตํข๎อมูลที่ (2) เพียงล าพัง ไมํ
เพียงพอตํอการตอบค าถาม 
ตอบ 2. หากข๎อมูลที่ (2) แตํเพียงล าพังเพียงพอตํอการตอบค าถาม แตํข๎อมูลที่ (1) เพียงล าพัง ไมํ
เพียงพอตํอการตอบค าถาม 
ตอบ 3. หากใช๎ข๎อมูลที่ (1) และ (2) รํวมกันจึงจะเพียงพอตํอการตอบค าถาม 
ตอบ 4. หากใช๎ข๎อมูลที่ (1) และ (2) รํวมกันก็ยังไมํเพียงพอตํอการตอบค าถามต๎องอาศัยข๎อมูล
เพ่ิมเติม 

1. ค าถาม อัตราสํวนของยอดขายในการสํงสินค๎าไปตํางประเทศปี 2562 กับปี 2561 เป็นเทําไร

ข๎อมูลที่ (1) ยอดขายสินค๎าเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เป็นเงิน 3,000,000 บาท 

ข๎อมูลที่ (2) ยอดขายสินค๎าเพ่ิมจากปี 2561 ถึง 50% 

2. ค าถาม จงหาความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์คันหนึ่งที่วิ่งบนถนน

ข๎อมูลที่ (1) 140 กิโลเมตรแรก รถยนต์วิ่งใช๎เวลา 2 ชั่วโมง 

ข๎อมูลที่ (2) ใน 4 ชั่วโมงหลังจากนั้นรถยนต์วิ่งด๎วยความเร็ว 40 กิโลเมตรตํอชั่วโมง 

3. ค าถาม สมศรีมีรายได๎ตั้งแตํปี 2555 ถึง 2560 เทําใด

ข๎อมูลที่ (1) รายได๎เฉลี่ยระหวํางปี 2555-2560 เฉลี่ยปีละ 30,000 บาท 

ข๎อมูลที่ (2) สมศรีมีรายได๎เพ่ิมปีละ 15% 

4. ค าถาม จงหาระยะทางจาก A ถึง C

ข๎อมูลที่ (1) ระยะทางจาก A ถึง B เทํากัน 50 ไมล์ 

ข๎อมูลที่ (2) ระยะทางจาก A ถึง C เทํากัน 70 ไมล์ 
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อนุกรม 
ค าสั่ง จงเลือกค าตอบจากตัวเลือก 1 – 4 มาเติมลงในชํองวําง เพ่ือให๎ได๎อนุกรมที่มีความสัมพันธ์
ตํอเนื่องกันอยํางสมเหตุสมผลมากที่สุด 
 
1.  0.0013      0.0039     0.0195     0.1365     1.2285  ... 

 1. 5.1254  2. 10.955 

 3. 12.244  4. 13.5135 
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3.  22 25 20 28 15 36 ... 

 1. 43   2. 34 

 3. 14   4. 2  

 

4.  1 3 6 11 20 37 ... 

 1. 60   2. 70 

 3. 81   4. 93  

 



______________ ว.วิชาการ : แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2563 (วิชาความสามารถทั่วไป  วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ) 
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แบบทดสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2 

Instruction: Select the most appropriate choice for each item. (Q1 - 
Q5) 

Interviewer: Good afternoon, please have a seat. 
Interviewee: (1) _________. 
Interviewer: How are you doing? 
Interviewee: I’m fine, thank you. 
Interviewer: (2) _________? 
Interviewee: No, sir, I had no trouble at all. 
Interviewer: Could you tell me a little about your (3) _________? 
Interviewee: I graduated from UCLA in 1995, with a Bachelor’s degree in 
Journalism. 
Interviewer: Any post-graduate degrees? 
Interviewee: Yes, I enrolled in NYU’s master program for journalism and (4) 
_________. 
Interviewer: How about your (5) _________? 
Interviewee: After I left NYU, I worked for a year at the Cincinnati Daily. 

please use conversation above. 

1.  A : Yes, please  B : Thank you 

 C : With pleasure D : Sit down, please 

เฉลย  เป็นสถานการณ์จ าลองการสัมภาษณ์งาน 

Good afternoon, please have a seat. สวัสดีตอนบําย เชิญนั่งครับ               ข้อนี้จึงตอบ B 

 

2. A : What is the problems at your office 

 B : Did you like the office you worked 
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 C : Was there any problems at the office 

 D : Did you have any trouble finding us 

เฉลย  ดูที่ค าตอบแล๎วจึงมาหาค าถาม ส่วนมากถามว่าอย่างไรจะมีค านั้นอยู่ในค าตอบด้วย 
No, sir, I had no trouble at all. ไมํครับ, ผมไมํมีปัญหาแตํอยํางใด (A, B, C ไมํมีค าที่เกี่ยวข๎อง
ในประโยคค าตอบ)  

ข้อนี้จึงตอบ D : Did you have any trouble finding us ที่มาพบเรา คุณประสบปัญหาอะไรไหม 

 

3. A : hobbies 

 B : private life 

 C : previous experience 

 D : educational background 

เฉลย  I graduated from UCLA in 1995, with a Bachelor’s degree in Journalism.      
ผมเรียนจบจาก UCLA ปี ค.ศ. 1995, เอกวารสารศาสตร์ครับ ค าตอบเกี่ยวกับการศึกษา  

ข้อนี้จึงตอบ D : Could you tell me a little about your educational background = คุณ
ชํวยบอกเกี่ยวกับการศึกษาของคุณมาพอสังเขป 

 

4. A : didn’t finish 

 B : dropped out in 1998 

 C : earned a degree 

 D : took a break 

เฉลย  Any post-graduate degrees? = มีปริญญาฝึกอบรมข้ันสูงอยํางอ่ืนไหม  


