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ตวัอย่างข้อสอบ  
SMART for Undergraduate Level (SMART – I) 

 

ส่วนท่ี 1  วดัความสามารถด้านคณิตศาสตร ์    ใช้เวลา 30 นาที 

ส่วนท่ี 2  วดัความสามารถด้านการอ่าน    ใช้เวลา 30 นาที 

ส่วนท่ี 3  วดัความสามารถด้านภาษาองักฤษ    ใช้เวลา 30 นาที 

ส่วนท่ี 4  วดัความรู้รอบตวั    ใช้เวลา 10 นาที 

 
 

 

 
 
1. ข้อปฏิบติัในการทาํตวัอย่างข้อสอบ 
1.1 ห้าม เปิดอ่านหรอืลงมอืทาํตวัอยา่งขอ้สอบแต่ละสว่นก่อนไดร้บัอนุญาตโดยเดด็ขาด 
1.2 ห้าม ทาํขอ้สอบสว่นต่อไปก่อนไดร้บัอนุญาตโดยเดด็ขาด และ ห้าม ยอ้นกลบัไปทาํขอ้สอบในสว่นก่อนหน้าโดย           
 เดด็ขาด มิฉะนัน้จะไม่ได้รบัการตรวจกระดาษคาํตอบ 
1.3 ให้ตรวจสอบว่า เลขทีน่ัง่สอบ เลขทีข่อ้สอบ และเลขทีก่ระดาษคาํตอบ ทีท่า่นไดร้บัเป็นเลขชุดเดยีวกนัทัง้หมด และ     
        ชือ่-นามสกุล และเลขทีบ่ตัรประชาชน บนบตัรตดิโต๊ะสอบตรงกบัขอ้มลูของทา่น  
1.4 ให้ระบาย ขอ้มลูต่างๆ ใหค้รบถว้นในกระดาษคาํตอบ พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือในกระดาษคาํตอบ 
1.5 ให้ทาํ ขอ้สอบดว้ยดนิสอ 2B หรอื BB เทา่นัน้ 
1.6 ห้าม วางสิง่ของอื่นใด ไวบ้นโต๊ะสอบ นอกจาก ดนิสอ ปากกา ยางลบ กบเหลาดนิสอขนาดเลก็ และบตัรประชาชน 
1.7 ห้าม ใชเ้ครือ่งคาํนวณหรอืเครือ่งมอืสือ่สารใดๆ ทัง้สิน้ 
1.8 ห้าม เปิดโทรศพัทม์อืถอืและอุปกรณ์สือ่สารใดๆ ตลอดเวลาการสอบ และห้ามวางไวบ้นโต๊ะสอบโดยเดด็ขาด 
1.9 ห้าม ออกนอกหอ้งสอบก่อนหมดเวลาไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

  

กรณุาอ่านคาํแนะนําในการสอบและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั 

ขอ้สอบฉบบัน้ีเป็นสมบตัแิละลขิสทิธิข์องศนูยท์ดสอบทกัษะดา้นการจดัการแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ห้าม คดัลอก ดดัแปลง พมิพ ์หรอืจาํหน่ายขอ้ความใดๆ ทัง้สิน้  มฉิะนัน้ศนูยฯ์ จะดาํเนินคดทีางกฎหมาย 
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 หน้า 2 ตวัอย่างข้อสอบ SMART-I 

ส่วนท่ี 1 วดัความสามารถด้านคณิตศาสตร ์

ข้อ 1 ถึง ข้อ 15 ใช้เวลา 30 นาที 

 

ให้เลือกคาํตอบท่ีดีท่ีสดุเพียงคาํตอบเดียวและระบายลงในกระดาษคาํตอบเท่านัน้ 

ขอ้ 1. สนิคา้ชนิดหน่ึงนําเขา้จากต่างประเทศ ตอ้งเสยีภาษนํีาเขา้ 25% ของตน้ทุน เมือ่นําออกขาย
ผูข้ายไดต้ัง้ราคาเพือ่ใหไ้ดก้าํไร 30% จากราคาตน้ทุนรวมภาษ ีแต่เมือ่ขายไป ผูข้ายยอมลด
ราคาใหแ้กผู่ซ้ือ้ 10% จากราคาขาย โดยขายไปราคา 29.50 บาท ตน้ทุนสนิคา้ก่อนเสยีภาษี
เป็นเงนิเทา่ใด 

 

 (1)  150 บาท (2)  180 บาท (3)  200 บาท (4)  210 บาท (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถกูตอ้ง 
 

ขอ้ 2. เลขถดัไปของลาํดบั  3, 7, 15, 31, 63, ..... คอื 
 

 (1)  84  (2)  98  (3)  104  (4)  127  (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถกูตอ้ง 
 

ขอ้ 3. เสาสองตน้ปกัหา่งกนั 30 เมตร เสาตน้แรกสงู 8 เมตร เสาตน้ทีส่องสงู 25 เมตร ถา้เสาทัง้สอง
ปกัตัง้ฉากกบัพืน้ ยอดเสาทัง้สองหา่งกนักีเ่มตรโดยประมาณ  

 

 (1)  30 เมตร (2)  35 เมตร (3)  40 เมตร (4)  50 เมตร (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถกูตอ้ง 
 

ขอ้ 4. สนิคา้ชนิดหน่ึงๆ ในรา้น SMART I จะตัง้ราคาไวส้งูกวา่สนิคา้ชนิดเดยีวกนัในรา้น SMART II 
อยู ่25% ถา้ทีร่า้น SMART I สนิคา้ ก. ราคาแพงเป็น 2 เทา่ ของสนิคา้ ข. แลว้สนิคา้ ก. ที่
รา้น SMART I จะมรีาคาเป็นกีเ่ทา่ของสนิคา้ ข. ในรา้น SMART II 

 

 (1)  1/2  (2)  4/5  (3)  3/2  (4)  5/2  (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถกูตอ้ง 
 

ขอ้ 5. พอ่ตอ้งการแบง่เงนิใหล้กูแต่ละคนเทา่ ๆ กนั เขาจงึไดต้ัง้กฏดงัต่อไปน้ี ลกูคนแรกจะไดเ้งนิ 100 บาท
รวมกบั 1/10 ของเงนิทีเ่หลอือยู ่ลกูคนทีส่องจะไดเ้งนิ 200 บาทรวมกบั 1/10 ของเงนิทีเ่หลอือยู่
หลงัจากแบง่ใหล้กูคนที ่1 ไปแลว้ ลกูคนทีส่ามจะไดเ้งนิ 300 บาทรวมกบั 1/10 ของเงนิทีเ่หลอือยู่
หลงัจากแบง่ใหล้กูคนที ่1 และ 2 ไปแลว้ และแบง่เชน่น้ีเรือ่ยๆ ไป ถา้พบวา่ถา้แบง่ในลกัษณะน้ีแลว้
ลกูแต่ละคนจะไดเ้งนิเทา่กนัพอด ีพอ่คนน้ีมลีกูกีค่น 

 

 (1)  7 คน (2)  8 คน (3)  9 คน (4)  10 คน (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถกูตอ้ง 
 

ขอ้ 6. 3
20 + 320 + 320 เทา่กบัเทา่ไร 

 

(1)  321  (2)  920  (3)  360  (4)  960  (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถกูตอ้ง 
 

ขอ้ 7. หาก 𝑥 ∗ = 𝑥−3
2

  ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นจาํนวนเตม็คู ่ 
 

(1)  33*
  (2)  45*

  (3)  75*
  (4)  80*

  (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถกูตอ้ง 
 



 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 หน้า 3 ตวัอย่างข้อสอบ SMART-I 

ขอ้ 8. ในการสมคัรโครงการรบัตรงของคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรน์ัน้ 
 ผูส้มคัรตอ้งยืน่คะแนน SMART-I ครัง้ทีด่ทีีส่ดุ โดยมปีจัจยัทีต่อ้งคาํนึงถงึสองประการ คอื น้ําหนกั
 ของคะแนนในแต่ละสว่น และคะแนนขัน้ตํ่าในแต่ละสว่น โดยการรบัเขา้ของโครงการรบัตรงฯ 
 กาํหนดใหแ้บง่น้ําหนกัในแต่ละสว่นดงัน้ี ความสามารถดา้นคณติศาสตร ์30% ความสามารถดา้น
 การอา่น 30% ความรูร้อบตวั 10% และความสามารถ ดา้นภาษาองักฤษ 30% โดยมคีะแนนขัน้ตํ่า
 ในแต่ละวชิาเท่ากบั 45 คะแนน ทัง้น้ีคะแนนเตม็ในแต่ละสว่นเทา่กบั 100 คะแนน  
 ถา้นายซวัรเ์รสสอบ SMART-I 5 ครัง้ และไดค้ะแนนดงัน้ี 

 ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 ครัง้ท่ี 4 ครัง้ท่ี 5 

ความสามารถดา้นคณติศาสตร ์ 51 68 60 44 56 
ความสามารถดา้นการอา่น 47 54 40 64 62 
ความรูร้อบตวั 55 96 55 55 46 
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ 60 43 75 55 50 

 

 อยากทราบวา่นายซวัรเ์รสควรยืน่คะแนนครัง้ใด จงึจะดทีีส่ดุ 
 

(1)  ครัง้ที ่1 (2)  ครัง้ที ่2 (3)  ครัง้ที ่3 (4)  ครัง้ที ่4 (5)  ครัง้ที ่5 
 

ขอ้ 9. ในการพมิพเ์อกสารใหต้ัง้ขอบพืน้ทีก่ารพมิพไ์วด้า้นบนและดา้นลา่งอยา่งละ 1 น้ิว และดา้นขา้งทัง้
ซา้ยและขวาอยา่งละ 1.5 น้ิว ทาํใหเ้หลอืพืน้ทีใ่นการพมิพไ์ด ้20 ตารางน้ิว และกระดาษมดีา้นยาว
เทา่กบัดา้นกวา้ง อยากทราบวา่กระดาษทีคุ่ณเอกใชพ้มิพเ์อกสารมคีวามยาวกีน้ิ่ว 

 

(1)  4 น้ิว (2)  6 น้ิว (3)  8 น้ิว (4)  10 น้ิว (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถกูตอ้ง 
 

ขอ้ 10. กาํไรคอืผลต่างระหวา่งยอดขายกบัคา่ใชจ้า่ย ในปีแรกพบวา่คา่ใชจ้่ายเป็น 80% ของยอดขาย 
 ถา้ในปีต่อมาพบวา่ยอดขายเพิม่ขึน้ 25% จากยอดขายปีทีแ่ลว้ แต่ขณะเดยีวกนัคา่ใชจ้า่ยก็
 เพิม่ขึน้เทา่กบั 15% ของคา่ใชจ้า่ยปีทีแ่ลว้เชน่กนั กาํไรจะเพิม่ขึน้กีเ่ปอรเ์ซน็ตเ์มือ่เทยีบกบั
 กาํไรในปีทีแ่ลว้ 
 

(1)  10% (2)  15% (3)  25% (4)  65% (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถกูตอ้ง 
 

ขอ้ 11. เมือ่วดัสว่นสงูของเดก็ 4 คน พบวา่มเีดก็ 2 คนทีม่สีว่นสงูเทา่กนั และเดก็สองคนน้ีมสีว่นสงูน้อยกวา่
เดก็อกีสองคนทีเ่หลอื สว่นเดก็ทีเ่ตีย้ทีส่ดุมสีว่นสงู 165 เซน็ตเิมตร และ คา่เฉลีย่เลขคณติของสว่นสงู
ของเดก็ทัง้ 4 คนน้ีมคีา่เทา่กบัสว่นสงูของเดก็ทีส่งูเป็นอนัดบัสอง ถา้คา่มธัยฐานของสว่นสงูของเดก็ 4 
คนน้ีมคีา่เทา่กบั 168 เซน็ตเิมตร เดก็คนทีส่งูทีส่ดุมสีว่นสงูเทา่กบัเทา่ไร 

 

(1)  170 เซน็ตเิมตร  (2)  174 เซน็ตเิมตร  (3)  178 เซน็ตเิมตร 
(4)  172 เซน็ตเิมตร  (5)  ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถูกตอ้ง 

 

ขอ้ 12. ถา้ x y และ z เป็นจาํนวนเตม็บวก โดยที ่xy = 24 และ yz = 48 และ xz = 72 แลว้ ขอ้ใดต่อไปน้ีไมถู่กตอ้ง 
 

(1)  y = 6   (2)  x + y = 10   (3)  x + z = 18 
(4)  x – y + z = 14  (5)  y + z = 16 
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 หน้า 4 ตวัอย่างข้อสอบ SMART-I 

ขอ้ 13. ถา้รปูแปดเหลีย่มทีบ่รรจุอยูใ่นสีเ่หลีย่มจตุรสัในรปูขา้งลา่งน้ีเป็นรปูแปดเหลีย่มดา้นเทา่ และ
ความยาวดา้นของสีเ่หลีย่มจตุรสัมคีา่เทา่กบั 2 หน่วย เสน้รอบรปูของรปูแปดเหลีย่มน้ีมคีวาม
ยาวเทา่กบัเท่าไร 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 1)22( −  

(2) 1)24( −  

(3) 1)216( −  

(4) 1)232( −  

(5) ไมม่คีาํตอบขอ้ใดถูกตอ้ง 
 

ขอ้ 14. ขอ้ใดต่อไปน้ีมคีา่มากทีส่ดุ 
 

(1) 1 + 2 + 34 - 5 + 67 - 8 + 9 
(2) 12 + 3 - 4 + 5 + 67 + 8 + 9 
(3) 123 - 4 - 5 - 6 - 7 + 8 - 9 
(4) 123 + 4 - 5 + 67 - 89 
(5) ทุกขอ้มคีา่เทา่กนัหมด 

 

ขอ้ 15. จากรปูขา้งลา่ง หากตอ้งใสเ่ครือ่งหมาย บวก ลบ คณู หรอื หาร ระหวา่งตวัเลขทางดา้นซา้ยของ
 เครือ่งหมายเทา่กบั เพือ่ใหส้มการขา้งลา่งเป็นจรงิทัง้หมด เครือ่งหมายใดจะถูกใชม้ากทีส่ดุ 

 
20 5 2 = 2 
20 5 2 = 98 
20 5 2 = 17 
20 5 2 = 23 

 
(1)  +    (2)  -    (3)  × 
(4)  ÷    (5)  + และ - 

 

รปูน้ีไม่ตรงตามอตัราส่วนจริง 

ส่วนท่ี 1 ส้ินสดุท่ีหน้าน้ี ห้ามเปิดหรือทาํข้อสอบส่วนท่ี 2 ก่อนได้รบัอนุญาตโดยเดด็ขาด 



  
 

 หน้า 5 

22 22 22 

ตวัอย่างข้อสอบ SMART-I 

ส่วนท่ี 2 วดัความสามารถด้านการอ่าน 

ข้อ 16 ถึง ข้อ 30 ใช้เวลา 30 นาที 

ให้เลือกคาํตอบท่ีดีท่ีสดุเพียงคาํตอบเดียวและระบายลงในกระดาษคาํตอบเท่านัน้ 
 

บทความต่อไปน้ีใช้ตอบคาํถาม ข้อ 16 ถึง ข้อ 20 
แฟรนไชสธุ์รกจิรา้นหนังสอื ‘AEC Book’ ไดเ้ปิดใหบ้รกิารสาขาแรกในปี 2540 นับถงึวนัน้ีเป็นเวลา 10 

กว่าปีแลว้ กบัจํานวนกว่า 50 สาขา ที่ลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์และบรษิทัลงทุนเอง และในปี 2552 เพิม่อกี
ประมาณ 4-5 สาขา รวมถงึการขยายสาขาในรปูแบบแฟรนไชสไ์ปยงัยโุรปเป็นครัง้แรกทีป่ารสี ฝรัง่เศส        

“สายฟ้า ผดุงธรรม” ผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาสาขา AEC Book กล่าวถงึความสาํเรจ็ของ AEC Book ภาพรวม
ธุรกจิรา้นหนงัสอื และกา้วต่อไปของ AEC Book ไวอ้ยา่งน่าสนใจดงัน้ี 

AEC Book ซึ่งพืน้ฐานบรษิทัแม่มาจากการผลติหนังสอื AEC Book ถอืเป็นช่องทางหน่ึงของการขาย
หนงัสอืของบรษิทั นอกจากขายสง่ ถามวา่ ณ วนัน้ีประสบความสาํเรจ็ไหม ผมวา่พอสมควรแต่ไมห่วอืหวา แต่ยงัคง
นโยบายทีจ่ะเปิดขยายสาขาทัง้ของบรษิทัเองและรูปแบบแฟรนไชส ์แต่ค่อนขา้งละเอยีดและใหค้วามสาํคญักบัการ
ลงทุน ใชห้ลกัพจิารณาคอ่นขา้งสงู โดยแต่ละปีไมไ่ดม้กีารตัง้เป้า อยูท่ีท่าํเลและโอกาสในธุรกจิเป็นสาํคญั 

ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารสว่นใหญ่ตอบเป็นเสยีงเดยีวกนัวา่บรรยากาศทีผ่อ่นคลาย มเีกา้อีใ้หน้ัง่ สามารถใช้
เวลาในการเลอืกหนังสอืทีช่อบ และพนักงานมคีวามรูส้ามารถแนะนําหนังสอืและใหค้วามรูไ้ด ้และเมื่อปีทีผ่่านมา 
ไดนํ้าจุดแขง็ในสว่นน้ีมาพฒันาตัง้เป็นโรงเรยีน AEC Book เพือ่ฝึกอบรมพนักงานและเปิดสอนสาํหรบับุคคลทัว่ไป 
ทัง้การขายและงานบรกิารในรา้นหนังสอื ทัง้น้ีเพื่อเป็นการฝึกอบรมใหก้บัพนักงานของรา้นในระบบแฟรนไชสด์ว้ย 
ซึง่พนักงาน AEC Book จะมมีาตรฐานเดยีวกนั รา้นหนังสอืแต่ละรา้นกจ็ะพยายามสรา้งจุดขายทีแ่ตกต่าง เพราะ
สนิคา้ในรา้นกวา่ 90% เหมอืนกนัหมด เหมอืนหา้งสรรพสนิคา้  

สาํหรบัดา้นความสาํเรจ็ของผูเ้ขา้มาลงทุน เน่ืองจากชื่อเสยีง AEC Book เป็นทีรู่จ้กั ลดเปอรเ์ซน็ตห์นังสอื
ของสาํนักพมิพใ์นเครอืเดยีวกนัใหม้ากกว่ารา้นหนังสอืทัว่ไปประมาณ 10% เท่ากบัว่ากําไรของรา้นจะเพิม่มากขึน้ 
นอกจากน้ี กลยุทธก์ารตลาดทีท่ําตลอดทัง้ปี รวมถงึการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ AEC Book ทุกสาขาทัว่ประเทศ
พว่งกบับรษิทัแมซ่ึง่มบีรษิทัในเครอืหลายบรษิทั 

ในมุมมองของผม มองว่าโอกาสการเติบโตยงัมีอีกมาก เพียงแต่ตอนน้ีที่เห็นจะกระจุกตัวเฉพาะใน
กรุงเทพฯ หรอืเมอืงใหญ่ๆ เท่านัน้ ขณะทีใ่นบางจงัหวดัยงัไมค่่อยม ีหรอืมกีเ็ป็นรา้นหนังสอืแบบเดมิทีท่าํกนัมา ยงั
ไมม่รีา้นทีท่นัสมยั สาํหรบัแฟรนไชส ์ AEC Book เรามองวา่ศกัยภาพในอําเภอเมอืงของทุกจงัหวดัสามารถเปิดได้
แน่นอน ถา้มผีูต้ดิต่อสนใจเขา้มากส็ามารถทาํไดห้มด 

ผมมองว่าจุดที่หนังสอืเราโตได ้เพราะคนไม่มโีอกาสซื้อมากกว่า เพราะถ้าเราเพิม่โอกาสการซื้อหนังสอื 
รบัรองว่าตลาดโตแน่ มองจากจงัหวดัขนาดเลก็ ขนาดกลาง โอกาสการเตบิโตสูง โดยดูจากยอดขายจงัหวดัเลก็
อยา่งกระบี ่พะเยา ยอดขายหนงัสอืด ีขณะทีจ่งัหวดัใหญ่กลบัไมด่อียา่งทีค่ดิเพราะการแขง่ขนัสงู กลุ่มหนังสอืทีข่าย
ดีแทบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะพ็อคเก็ตบุ๊ค เราจะบอกกับทางร้านให้ขายได้ 80% ของยอดขายทัง้หมด เพราะ
เปอรเ์ซน็ตด์ ีกาํไรเฉลีย่ 25-30% ถา้เทยีบกบันิตยสารทัว่ไปประมาณ 12-15% 

คําถามแรกทีผ่มถาม ทําไมอยากเปิดรา้นหนังสอื 90% บอกชอบ อยากเปิดรา้นหนังสอื เป็นคําตอบทีเ่รา
พจิารณาว่าน่าจะเปิดรา้นหนังสอืได ้แต่ถ้าคําตอบคอืดูแลว้ว่าธุรกจิน้ีทํากําไร ผมไม่แนะนํา เพราะธุรกจิหนังสอืมี
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กําไรค่อนขา้งน้อย ค่อยเป็นค่อยไป ไมไ่ดเ้หมอืนธุรกจิอื่น ทุกวนัน้ีมหีนังสอืใหมอ่อกวนัละ 30 ปก ตอ้งใสใ่จเพราะ
ละเอยีดมาก เพราะหนังสอืไม่มกีารซื้อซํ้า ชอบแค่ไหนกซ็ื้อเล่มเดยีว อย่าง AEC Book ถงึแมม้รีะบบสมาชกิมี
สว่นลด แต่ถา้ไมม่หีนังสอืทีต่อ้งการเขากไ็ปรา้นอื่น เพราะหนังสอืไมม่คีวามภกัดใีนแบรนดเ์หมอืนสนิคา้อื่น เพราะ
หนังสอืกวา่ 90% เหมอืนกนัทุกรา้น ฉะนัน้แต่ละรา้นตอ้งนํากลยุทธท์างการตลาดมาเล่นตลอด สรา้งความโดดเด่น
ใหก้บัรา้น ตัง้แต่การตกแต่ง บรรยากาศ ซึ่ง AEC Book มใีนส่วนน้ีครบ ไดร้บัการตอบรบัจากลูกคา้ด ีรวมถงึ
โปรโมชัน่ทีอ่อกมากระตุน้ยอดขายตลอดเป็นชว่งเวลา 
 

ขอ้ 16. จากบทความขา้งตน้ รา้นใดต่อไปน้ีไม่ได้มวีธิกีารดาํเนินธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนักบั AEC Book 
(1) นายหม ูเจา้ของรา้นแมคโดนลัดท์ีอ่ยูใ่นหา้งเซน็ทรลั สาขาป่ินเกลา้ 
(2) นายไก่ เปิดรา้นเคเอฟซ ีสามารถใชส้ตูรอาหารเดยีวกนักบัรา้นเคเอฟซทีีม่อียูท่ ัว่โลกได ้
(3) นายเป็ด เจา้ของรา้นขายเป็ดยา่งซึง่เปิดมาได ้3 ปีแลว้ ไดข้ยายไปเปิดรา้นทีป่ารสี ฝรัง่เศส อกี 2 รา้น 
(4) นายหนู เจา้ของ AEC Book สาขาภเูกต็ นอกจากขายหนงัสอืแลว้ ยงัขายเครือ่งดืม่และสนิคา้ทีร่ะลกึดว้ย 
(5) นายนก เจา้ของรา้นไก่อบยา่นฝ ัง่ธนยอมใหน้ายมดเปิดรา้นขายไก่อบภายใตช้ือ่เดยีวกนัในยา่นหว้ยขวาง 

 

ขอ้ 17. จากบทความขา้งตน้ AEC Book น่าจะใหค้วามสาํคญักบัขอ้ใดมากทีส่ดุในการพจิารณาขยายสาขา 
(1) มทีาํเลทีเ่หมาะสมซึง่เพิม่โอกาสในการทาํธุรกจิ 
(2) การเปิดสาขานัน้มแีนวโน้มทีจ่ะทาํกาํไรคอ่นขา้งสงู 
(3) เป็นจงัหวดัทีม่ขีนาดใหญ่เน่ืองจากมจีาํนวนประชากรมาก 
(4) ผูล้งทุนจะตอ้งใชก้ลยทุธท์างการตลาดในการสรา้งความโดดเดน่ใหก้บัรา้นได ้
(5) เปิดในทาํเลทีย่งัไมม่คีูแ่ขง่เพราะจะทาํใหส้ามารถเป็นเจา้ของสว่นแบง่ตลาดทัง้หมดได ้

 

ขอ้ 18. ขอ้ใดไม่น่าจะเป็นปจัจยัทีท่าํใหล้กูคา้ชอบมาซือ้หนงัสอืที ่AEC Book 
(1) บรรยากาศที ่AEC Book มลีกัษณะทีผ่อ่นคลาย 
(2) AEC Book มโีปรโมชัน่เสรมิกบัการขายหนงัสอื 
(3) ลกูคา้สามารถใชเ้วลาในการเลอืกหนงัสอืไดน้านๆ 
(4) ลกูคา้สามารถสอบถามหรอืใหพ้นกังานแนะนําหนงัสอืทีต่นน่าจะสนใจได ้
(5) AEC Book ลงทุนเปิดโรงเรยีน AEC Book เพือ่ฝึกอบรมพนกังานทัง้ในดา้นการขายและงานบรกิาร 

 

ขอ้ 19. จากบทความขา้งตน้ ทา่นคดิวา่ AEC Book มโีอกาสในการเจรญิเตบิโตอยา่งไร 
(1) ยงัมโีอกาสในการเตบิโตเพราะลกูคา้มกีําลงัซือ้มากขึน้ 
(2) มโีอกาสในการเตบิโตคอ่นขา้งน้อยเพราะเป็นธุรกจิทีม่กีาํไรน้อย ไมห่วอืหวา 
(3) ยงัมโีอกาสในการเตบิโตเพราะรา้นหนงัสอืยงัมจีาํนวนไมม่ากในเมอืงเลก็ๆ ตามต่างจงัหวดั 
(4) น่าจะขยายไปทาํธุรกจิอื่นเน่ืองจากหนงัสอืไมม่กีารซือ้ซํ้า ลกูคา้ชอบแคไ่หนกซ็ือ้เพยีงเลม่เดยีว 
(5) ยงัมโีอกาสในการเตบิโตเพราะ AEC Book ใชร้ะบบสมาชกิทีใ่หส้ว่นลด ทาํใหม้จีาํนวนลกูคา้เพิม่ขึน้ 

อยา่งต่อเน่ือง 
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ขอ้ 20. เพราะเหตุใด ผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาสาขา AEC Book จงึเปรยีบ AEC Book กบัหา้งสรรพสนิคา้ 
(1) หา้งสรรพสนิคา้มกัจะขายสนิคา้หลากหลาย ซึง่มาจากผูผ้ลติหลายๆ แหลง่ 
(2) พนกังานของหา้งสรรพสนิคา้มมีาตรฐานในการใหบ้รกิารลกูคา้เหมอืนๆ กนักบั AEC Book 
(3) หา้งสรรพสนิคา้มกัจะเปิดสาขาในหลายๆ จงัหวดัจงึมลีกัษณะในการดาํเนินธุรกจิทีเ่หมอืนกบั AEC Book 
(4) สนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้มลีกัษณะเหมอืนกนั ลกูคา้ซือ้สนิคา้ทีห่า้งสรรพสนิคา้เพราะชือ่เสยีงของหา้ง

มากกวา่ชือ่เสยีงของสนิคา้ 
(5) ปจัจยัทีท่าํใหห้า้งสรรพสนิคา้มชีือ่เสยีงคอืการทาํกลยทุธท์างการตลาดตลอดทัง้ปี การโฆษณา

ประชาสมัพนัธท์ีพ่ว่งกบับรษิทัแมแ่ละบรษิทัในเครอื 
 
บทความน้ีใช้ตอบคาํถามข้อ 21 ถึง ข้อ 30 

เมื่อก่อน คําว่า “สาวโสด” อาจจะเป็นเหมอืนหนามทิ่มแทงใจสาวๆ หลายคน แต่วนัน้ีเมื่อโลกเปลี่ยน 
เทคโนโลยเีปลีย่น ความคดิของผูห้ญงิกเ็ปลีย่น จงึไมแ่ปลกทีส่ถานภาพ “สาวโสด” จะกลายเป็นเทรนดย์อดฮติของ
ผูห้ญงิปี 2012 ทีว่นัน้ีไมจ่ําเป็นตอ้งพึง่พาผูช้ายอกีต่อไป ในวนัน้ีสาวโสดของแวดวงการลงทุนอาสาพาบรรดาสาว
โสดทัง้หลายไปรูจ้กักบัการบรหิารการเงนิตามสไตลส์าวโสด นอกเหนือไปจากการดแูลตวัเองใหด้สูวยเสมอ 

เนตมิา ยศวสีกุล ผูอ้ํานวยการฝา่ยธุรกจิกองทุนรวม บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแห่งหน่ึง เป็นอกีสาว
โสดอกีคนหน่ึงทีบ่อกวา่ มคีวามสขุกบัการเป็นโสด ถา้ถามวา่ ทาํไมผูห้ญงิเราถงึเป็นโสดมากขึน้ สว่นตวัมองวา่ ทุก
คนเริม่ทาํงานมากขึน้ หน้าทีก่ารงานเตบิโตมากขึน้ และสงัคมกเ็ริม่ยอมรบัผูห้ญงิเป็นผูนํ้ามากขึน้ พอสงัคมเปลีย่น 
ผู้หญิงก็มีการศึกษามากขึ้น จากเมื่อก่อนจบแค่ ปวส. ต่อมาก็ขยบัมาจบปริญญาตรีมากขึ้น มาถึงตอนน้ีเป็น
ปรญิญาโทแลว้ และบางคนกต่็อเน่ืองไปถงึปรญิญาเอก จะเหน็ว่าผูห้ญงิใหค้วามสาํคญักบัการศกึษามากขึน้ เป็น
การสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัตวัเอง และเมื่อผูห้ญงิมภีารกจิทัง้เรื่องงาน เรื่องเรยีนมากขึน้ กจ็ะแบ่งเวลาใหก้บัการหา
คูค่รองน้อยลง 

“วนัหน่ึงม ี24 ชัว่โมง เป็นเวลาทาํงานไปแลว้ 18 ชัว่โมง พอเสารอ์าทติยก์ใ็หน้ํ้าหนักกบัการเรยีนมากกวา่ 
ดงันัน้ โอกาสทีจ่ะมองหาผูช้ายกเ็ริม่ลดลงแลว้ ผูห้ญงิกจ็ะเริม่เป็นโสดมากขึน้ และจะมองหาผูช้ายอกีครัง้กเ็มือ่อายุ
เลย 30 ไปแลว้” เมือ่ผูห้ญงิเป็นโสดมากขึน้ กจ็ะใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนมากขึน้ เพราะเมือ่ไมม่ผีูช้ายใหพ้ึง่พา 
การวางแผนทางการเงนิเพื่อดูแลตวัเองยามแก่ชราจงึเป็นเรื่องทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้เหน็ไดจ้ากการเตบิโตของกองทุน
รวมทีป่จัจุบนัมขีนาด 2.5 ลา้นลา้นบาท ตวัเลขดงักล่าวบ่งบอกไดว้่า คนใหค้วามสาํคญักบัการหาลู่ทางการลงทุน
มากขึ้น อีกทัง้การลงทุนก็มคีวามหลากหลายมากขึ้น จากตราสารหน้ี ไปสู่การลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ไปถึง
ทองคาํ และน้ํามนั 

ในฐานะทีย่งัครองตวัเป็น “โสด” อย่างเหนียวแน่น เพราะตอ้งทุ่มเทใหก้บัการเรยีนในระดบัปรญิญาเอก 
เมื่อผสานกบัการครํ่าหวอดในแวดวงการลงทุน “เนตมิา” จงึมคีําแนะนําสาํหรบั “สาวโสดมอืใหม่” ทัง้หลายว่า เธอ
เชือ่วา่ระยะเวลาทีเ่หมาะสมทีส่ดุสาํหรบัการเริม่เกบ็สะสมคอืเมือ่อาย ุ25 ปี 

การออมหรอืการบรหิารเงนิ มนัไมม่สีตูรสาํเรจ็ตายตวั แต่จากประสบการณ์จรงิทีไ่ดส้มัผสัมา คนสว่นใหญ่
เริม่เกบ็ออมทีร่ะดบัอายุ 28-30 ปีขึน้ไป ทาํไมไมต่ํ่ากวา่น้ี ถา้มองยอ้นไปจะเหน็วา่ เรยีนจบปรญิญาตรตีอนอายุ 21 
ปี คงไมม่ใีครลุกขึน้มาเกบ็ออมทนัททีีม่รีายไดเ้ป็นของตวัเอง กต็อ้งเทีย่วตอ้งใชจ้่ายก่อน จนเมือ่อายุ 25 ปี ผูห้ญงิ
สว่นใหญ่กเ็ริม่เขา้สูก่ารเรยีนระดบัปรญิญาโท ทาํใหโ้อกาสในการออมน้อยลง เพราะตอ้งเอาไปใชจ้า่ยกบัการศกึษา 

เมือ่อายปุระมาณ 28 ปี ถงึเวลาทีพ่รอ้มแลว้ทัง้วยัวุฒแิละคุณวุฒ ิกบัหน้าทีก่ารงานทีเ่ตบิโตขึน้ รายไดม้าก
ขึน้ จุดนัน้เป็นจุดทีท่ําใหผู้ห้ญงิเริม่แบ่งสดัส่วนการลงทุนมากขึน้ ดงันัน้ แมว้่าช่วงอายุทีเ่หมาะจะอยู่ที ่25 ปี แต่
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ความเป็นจรงิ คอื ผูห้ญงิพรอ้มออมเมื่ออายุ 28 ปีขึน้ไป และจะใหน้ํ้าหนักการออมอย่างจรงิจงัเมื่ออายุประมาณ   
35 ปี ซึง่นัน่หมายความวา่ จะมเีวลาเหลอืก่อนเกษยีณสาํหรบัการออมและการลงทุนอกีเพยีง 25 ปี 

เนตมิาใหค้ําแนะนําสาํหรบั “สาวโสดหดัขบั” ดว้ยว่า จุดเริม่ตน้ทีด่อียู่ทีก่ารศกึษาขอ้มลูใหด้เีสยีก่อน ตอ้ง
ศกึษาให้รอบคอบก่อน แล้วลองทําบทวเิคราะห์รู้จกัตวัเอง โดยสามารถเขา้ไปในเวบ็ไซต์ของบรษิทัหลกัทรพัย์
หลายๆ แหง่จะมใีหเ้ขา้ไปลองคน้หาตวัเองวา่ เหมาะกบัการลงทนุแบบไหน สามารถรบัความเสีย่งการลงทุนไดม้าก
เพยีงใด     

“ตรงนัน้จะทําใหเ้รารูว้่าตวัเราเองจะเทน้ําหนักการลงทุนในสนิทรพัยแ์บบไหนไดม้ากกว่ากนั ถา้ใครทีไ่ม่
เคยศกึษาเลย แต่อยากจะลงทุน อยากใหเ้ริม่กองทุนทีม่คีวามเสีย่งตํ่ามากกว่า อย่างเช่น กองทุนตราสารหน้ี เมื่อ
คุณมคีวามคุน้เคยกบัมนัมากขึน้ คุณกเ็ริม่ลงทุนในกองทุนทีม่คีวามเสีย่งมากขึน้ เชน่ กองทุนหุน้หรอืกองทุนทองคาํ 
หรอืกองทุนน้ํามนั ซึ่งเป็นสิง่ทีใ่กลต้วัคุณ และเมื่อเชี่ยวชาญมากขึน้ คุณกไ็ปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเริม่ไกลตวั
ออกไป” 

เมือ่ขยบัไปลงทุนในต่างประเทศ กพ็จิารณาต่อไปวา่จะลงทุนในตราสารหน้ีหรอืหุน้ต่างประเทศ ถา้เป็นหุน้
ต่างประเทศ จะลงทุนในจนีอย่างเดยีว หรอืในเกรทเทอร์ไชน่า หรอืในตลาดหุน้เกดิใหม่ หรอืจะลงทุนโซนยุโรป 
หรอือเมรกิา หรอืลงทุนทัว่โลก ซึง่เป็นการลงทุนขัน้สงู นกัลงทุนควรเรยีนรูเ้พิม่มากขึน้วา่จะใหน้ํ้าหนักการลงทุนใน
สนิทรพัยไ์หนมากกวา่กนั เทคนิคคอืลงทุนจากใกลต้วัก่อน สมัผสัสิง่ทีใ่กลต้วัก่อนจะไปสูก่ารลงทุนขัน้สงูมากขึน้ 

สาํหรบัสไตลก์ารลงทุนของตวัเอง เธอจะแบ่งการลงทุนเป็น 2 สว่น สว่นแรกเป็นการลงทุนหลกัทีเ่น้นเงนิ
ฝาก ตราสารหน้ี อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นบา้นและคอนโดมเินียม ส่วนทีส่องจะเน้นการสรา้งผลตอบแทนทีม่ากกว่า 
ซึ่งหมายรวมถึงหุ้นทัง้ในและต่างประเทศ และการลงทุนในทองคํา โดยน้ําหนักการลงทุนจะแปรผนัตามอายุที่
เปลีย่นไป 
 

ขอ้ 21. ขอ้ใดต่อไปน้ีมคีวามหมายตรงกบัคาํวา่ “สาวโสดหดัขบั” ทีก่ลา่วถงึในบทความขา้งตน้  
(1)  สาวโสดไซเบอร ์   (4)  สาวโสดอนิเทรนด ์  
(2)  สาวโสดสมยัใหม ่   (5)  สาวโสดแวดวงการลงทุน 
(3)  สาวโสดมอืใหม ่
   

ขอ้ 22. ถา้อา้งองิจากคาํแนะนําของเนตมิา ขอ้ใดไม่ใช่ปจัจยัทีจ่ะสง่ผลต่อการลงทุน 
(1)  ระดบัความเสีย่ง   (4)  อายขุองผูล้งทุน   
(2)  ความเชีย่วชาญ   (5)  ประเภทของบรษิทัหลกัทรพัย ์
(3)  รายไดข้องผูล้งทุน 
  

ขอ้ 23. ตามความเหน็ของเนตมิา ขอ้ใดไมน่่าจะเป็นปจัจยัทีท่าํใหผู้ห้ญงิเป็นโสดมากขึน้ 
(1)  ระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้  (4)  สภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
(2)  การเตบิโตในหน้าทีก่ารงาน  (5)  ความหลากหลายของการลงทุน 
(3)  จาํนวนภาระงานทีม่ากขึน้     

 

ขอ้ 24. ขอ้ความใดทีผู่เ้ขยีนใชเ้ป็นนยัทีแ่สดงวา่ผูห้ญงิบางคนไมอ่ยากเป็นโสด 
(1)  มลูคา่เพิม่    (4)  ตอ้งวางแผนทางการเงนิเพือ่ดแูลตวัเองยามแก่ชรา 
(2)  ไมม่รีายได ้    (5)  ไมม่ใีครลุกขึน้มาเกบ็ออมทนัททีีม่รีายไดเ้ป็นของตวัเอง 
(3)  หนามทิม่แทงใจ 
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ขอ้ 25. ขอ้ใดไมส่ามารถอา้งองิไดจ้ากบทความ 
(1)  ผูห้ญงิมกีารศกึษาสงูขึน้  (4)  ผูห้ญงิมเีวลาใหก้บัการหาคูค่รองน้อยลง 
(2)  ทุกวนัน้ีมสีาวโสดจาํนวนเพิม่ขึน้ (5)  น้ําหนกัการลงทุนขึน้อยูก่บัความสามารถในการรบัความเสีย่ง 
(3)  ผูห้ญงิมกีารลงทุนมากกวา่ผูช้าย 

 

ขอ้ 26. จากบทความขา้งตน้ ก่อนการลงทุน เพราะเหตุใดผูห้ญงิจงึควรวเิคราะหต์วัเองก่อน 
(1) เพือ่ศกึษาระดบัความเสีย่งในการลงทุนทีต่นเองยอมรบัได ้
(2) เพือ่พจิารณาตนเองวา่เหมาะสมกบัการลงทุนในสนิทรพัยท์ีไ่มม่ภีาระผกูพนัหรอืไม ่
(3) เพราะบรษิทัหลกัทรพัยห์ลายแหง่ไมม่คีวามสามารถเพยีงพอ อาจทาํใหก้ารลงทุนสญูเปลา่ได ้
(4) เพือ่ศกึษาวา่การลงทุนแต่ละประเภทใครสามารถเป็นผูร้บัประโยชน์ไดบ้า้งหากผูล้งทุนถงึแก่กรรม 
(5) เพราะเมือ่ผูห้ญงิทราบวา่ตนเหมาะสมกบัการลงทุนแบบใด ขอ้มลูดงักลา่วจะทาํใหบ้รษิทัหลกัทรพัย์

เสนอสว่นลดจากการลงทุนไดม้ากขึน้ 
 

ขอ้ 27. บทความขา้งตน้มวีตัถุประสงคห์ลกัอยา่งไร 
(1) เพือ่แนะนําวา่ผูห้ญงิควรเริม่เกบ็ออมตัง้แต่อายนุ้อย 
(2) เพือ่แนะนําเทคนิคในการบรหิารจดัการเงนิสาํหรบัสาวโสด 
(3) เพือ่นําเสนอชวีติของ “เนตมิา” ซึง่เป็นตวัอยา่งของหญงิเกง่สูช้วีติ 
(4) เพือ่เสนอแนะวา่ผูห้ญงิไมจ่าํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการแต่งงาน 
(5) เพือ่แนะนําวา่เป้าหมายหลกัของชวีติของผูห้ญงิคอืการเรยีนและการทาํงาน 

 

ขอ้ 28. เพราะเหตุใด เนตมิาจงึเหน็วา่การศกึษาเป็นการสรา้งมลูคา่เพิม่ 
(1) เพราะทาํใหส้งัคมยอมรบัผูห้ญงิมากขึน้ 
(2) เพราะทาํใหผู้ห้ญงิดดูขี ึน้ในสายตาของผูช้าย 
(3) เพราะผลทีเ่กดิขึน้ในภายหลงัเป็นประโยชน์แก่ตวัผูเ้รยีน 
(4) เพราะทาํใหส้ามารถวเิคราะหไ์ดว้า่ควรจะลงทุนอะไรบา้ง 
(5) เพราะทาํใหผู้ห้ญงิสามารถดาํรงชวีติอยูไ่ดด้ว้ยตวัเองโดยไมต่อ้งพึง่พาผูช้าย 

 

ขอ้ 29. เพราะเหตุใดเนตมิาจงึกลา่ววา่ตนมคีวามสุขกบัการเป็นโสด 
(1) เพราะตอ้งการปิดบงัความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิ 
(2) เพราะครอบครวัเขา้ใจและไมก่ดดนัใหแ้ต่งงาน 
(3) เพราะมเีป้าหมายอื่นทีเ่ป็นเป้าหมายหลกัของชวีติ 
(4) เพราะทาํใหม้โีอกาสไดศ้กึษาในระดบัปรญิญาเอก 
(5) เพราะการเป็นโสดทาํใหส้รา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัตวัเอง 

 

ขอ้ 30. ถา้อา้งองิจากคาํแนะนําของเนตมิา ผูใ้ดควรลงทุนในตลาดหุน้ของประเทศ X ซึง่เป็นตลาดเกดิใหม ่
(1) นางสาว ก. เป็นผูท้ีไ่มช่อบความเสีย่งในการลงทุน 
(2) นางสาว ข. เป็นผูท้ีช่อบสะสมทองคาํเป็นงานอดเิรก 
(3) นางสาว ค. ชอบเดนิทางทอ่งเทีย่วไปในประเทศใหม่ๆ   
(4) นางสาว ง. มคีวามเชีย่วชาญในการลงทุน เน่ืองจากมอีาชพีเป็นนกัวเิคราะห ์
(5) นางสาว จ. มโีครงการจะแต่งงานกบันาย ส. ซึง่เป็นเจา้ของบรษิทัหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 2 ส้ินสดุท่ีหน้าน้ี ห้ามเปิดหรือทาํข้อสอบส่วนท่ี 3 ก่อนได้รบัอนุญาตโดยเดด็ขาด 
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ส่วนท่ี 3 วดัความสามารถด้านภาษาองักฤษ 

ข้อ 31 ถึง ข้อ 50 ใช้เวลา 30 นาที 
ให้เลือกคาํตอบท่ีดีท่ีสดุเพียงคาํตอบเดียว (จาก 4 ตวัเลือก) และระบายลงในกระดาษคาํตอบเท่านัน้ 
 
Directions: Read the following passages and choose the correct answer for each question. 
 
Passage 1 (Questions 31 – 37) 
 

As large companies find that the features that once lured top candidates to big firms are no 
longer considered attractive, they are returning to college campuses in search of the employees 
they need to fill entry-level positions and to groom for greater responsibilities.  But many employers 
are finding that both today’s crop of graduates and the rules of the recruiting game are far different 
than they were 10 years ago. 

 

Just as employers’ needs have changed, so too have the desires and expectations of the 
next generation of employees.  Smart employers are adopting new recruiting strategies that not 
only help them attract this new breed of employees, but also prepare the new recruits to be 
productive in their first days on the job. 

 

At Lotus Development Corporation, an interest in the college community as a whole is part 
of an aggressive recruiting strategy.  The company’s leaders believe relationships with colleges and 
universities are the key to getting the best students in a tight labor market.  To achieve that goal, 
Lotus makes sure the company’s representatives are visible at symposiums and product seminars 
on college campuses, and encourages executives to teach classes at universities where the 
company recruits.  “We actively cultivate relationships with professors and university departments 
and show that we are truly interested in the students’ future,” says Eric Hutcherson, manager of 
college relations. “To not do these things, to just be there when we need employees, would make 
us appear disingenuous.” 
 
31. The word “them” (in Paragraph 2) refers to ________. 
 

1.   smart employers     3.  the new recruits 
2.   recruiting strategies    4.  the desires and expectations 

 
32. The factor that Lotus considers most important in helping them hire the best students is  
 the ____________. 
 

1.   college community    3.  relationship with universities 
2.   tight labor market    4.  aggressive recruiting strategy 

 
33. Big companies must actively seek college graduates to be their employees because  
 (in Paragraph 1)____________. 
 

1. college graduates are very responsible 
2. college graduates can be trained easily 
3. those companies do not interest top candidates any more 
4. they urgently need them to fill a lot of executive positions 

 
34. According to the passage, the new recruiting strategies that employers use will ____________. 
 

1. capture the interest of their future employees 
2. prepare graduates for their studies and careers 
3. be similar to the strategies adopted 10 years ago 
4. change the desires and expectations of graduates 
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35. The words “these things” (in Paragraph 3) include all of the following EXCEPT ____________. 
  

1. having representatives attend seminars on campuses 
2. encouraging executives to teach some university classes 
3. sending representatives to join symposiums on campuses 
4. supporting research and projects of a recruited university 

 
36. According to the passage, if the connections between Lotus and universities are not nurtured, 

Lotus may give their prospective employees an impression of ____________. 
 

1. not being genuinely sincere 
2. being irresponsible for societal problems  
3. taking advantage of their universities 
4. exploiting their knowledge and abilities 

 
37. All of the following can be inferred from the passage EXCEPT ____________. 
 

1. new recruiting strategies will enable graduates to be well-prepared for their job 
2. colleges and universities play a minimal role in the new recruiting strategies 
3. employers are tailoring their programs to address the needs of graduates 
4. employers are taking a new look at college recruiting 

 
 
Directions:  Choose the best word or phrase to complete each sentence. 
 
38. Many factors have made a significant _______________ to the growth of the tourism industry 

in Thailand. 
 
       1.  distribution  2.  realization  3.  allocation  4.  contribution 
 
39. The increasing level of international competition acts as a(n) ______________ to improve 

efficiency. 
 
       1.  appeal   2.  persuasion  3.  stimulus  4.  restriction 
 
40.  People from all around the world can enjoy the Korean comedy show Nanta without a language 

______________ as it is presented through unique music and rhythmical motions. 
 
       1.  innovation  2.  puzzle  3.  barrier  4.  norm 
 
 
Directions: Choose the alternative that is closest in meaning to the underlined word. 
 
41. A BT engineer sacked after taking more than 1,100 sick days dropped his claim for unfair dismissal. 
 
        1.  fired      3.   wounded  
 2.  accuse      4.   criticized 
 
42. Despite the fact that the economy is showing signs of having moved onto a track of recuperation,   
 the unemployment rate in Japan remains at its worst. 
 
        1.  catastrophe     3.   insecurity  
 2.  recovery     4.   harmony 
 
43. The 50-year-old US footwear-maker Hush Puppies, best known for its casual shoes, will refresh   
 its brand among Asia Pacific consumers including those in Thailand. 
 
        1.  advertise     3.   rename 
 2.  introduce     4.   activate 
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Directions:  In each sentence, choose the alternative that makes the sentence grammatically 
      or structurally incorrect.  
 
44. Starbucks is nearly debt-free and has more than $300 million in annual free cash flow, 
                       1                                                                 2 
 part of what it can use to finance its overseas ambitions. 
             3                            4 
 
45. As Asia is the world’s fastest-growing consumer market, the IMF forecasts that total 
                    1         2 
 household spending there  will be raised by almost 7% this year. 
            3                       4   
 
46. Airlines are inefficiently, loss-making, prone to extreme cycles and vulnerable to fickle consumers. 
            1                                   2                  3                                      4 
  
47.  The Giant Panda is an endangered species threatened by continued habitat lost and by 
                  1         2                                        3   
 a very low birthrate, both in the wild and in captivity. 
    4 
 
 
Directions:  In each item, choose the alternative that best completes the sentence. 
 
48. Parchment, ____________ in ancient times, was made from the skins of animals such as   
 sheep and goats. 
 

1. a writing material     
2. that was a writing material  
3. for being a writing material 
4. used to be a writing material 

 
49. Department stores ____________ to join a 45-day campaign to reduce the use of plastic bags. 
 

1. are urging      
2. are being urged 
3. have urged     
4. have been urging 

 
50. One of the committee’s responsibilities is to find measures to ensure ____________. 
 

1. that the sustained auto industry will develop 
2. the sustainable development of the auto industry 
3. the sustainable industry in the auto development 
4. that the auto industry will be sustainable development 

 
 
 

ส่วนท่ี 3 ส้ินสดุท่ีหน้าน้ี ห้ามเปิดหรือทาํข้อสอบส่วนท่ี 4 ก่อนได้รบัอนุญาตโดยเดด็ขาด 
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ส่วนท่ี 4 วดัความรู้รอบตวั 

ข้อ 51 ถึง ข้อ 65 ใช้เวลา 10 นาที 

ให้เลือกคาํตอบท่ีดีท่ีสดุเพียงคาํตอบเดียวและระบายลงในกระดาษคาํตอบเท่านัน้ 
 

ขอ้ 51.  ต่อมธยัรอยดผ์ลติฮอรโ์มนทีส่าํคญัคอืธยัรอ็กซนิ โดยอาศยัสารใดต่อไปน้ีเป็นวตัถุดบิสาํคญั 
(1)  กลโูคส    
(2)  โปรตนี  
(3)  ไอโอดนี   

 (4)  แคลเซยีม 
 (5)  โปแตสเซยีม 
 

ขอ้ 52. หวัมนัสาํปะหลงัคอืสว่นใดของมนัสาํปะหลงั 
(1)  ผล  
(2)  ราก  
(3)  เมลด็  
(4)  แขนง    
(5)  ลาํตน้ 

 

ขอ้ 53. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ Hardware ของระบบเครอืขา่ย (Network) 
(1)  Cable  
(2)  Router  
(3)  Switch  
(4)  Stabilizer    
(5)  Multiplexer 

 

ขอ้ 54. เทคโนโลยทีีนํ่ามาใชแ้สดงขอ้มลูสนิคา้แทนทีเ่ทคโนโลยรีหสัแทง่ (Bar code) ในอนาคต คอือะไร 
(1)  RFID  
(2)  Wi Max  
(3)  Smart chip  
(4)  Smart code    
(5)  Smart card 

 

ขอ้ 55. พระยาจนีจนัตุไดพ้าสมคัรพรรคพวกหนีมาสวามภิกัดิแ์ผน่ดนิกรงุศรอียธุยา โดยมกีษตัรยิพ์ระองคใ์ดทรงรบัเลีย้งไว ้
(1) พระเอกาทศรถ 
(2) พระไชยราชาธริาช 
(3) พระมหนิทราธริาช 
(4) พระเจา้ปราสาททอง 
(5) สมเดจ็พระมหาธรรมราชา 
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ขอ้ 56.  คตชินวทิยาเป็นการศกึษาเกีย่วกบัอะไร 
(1) การไหลของสารสนเทศผา่นทางสือ่ต่าง ๆ 
(2) การศกึษาเรือ่งราวของมนุษยใ์นทุกแงทุ่กมมุ 
(3) การวเิคราะหส์งัคมมนุษยแ์ละความสมัพนัธข์องมนุษยใ์นสงัคม 
(4) การศกึษาขอ้มลูทางวฒันธรรมในวถิชีวีติแบบชาวบา้นชาวชนบท 
(5) วทิยาการทีว่า่ดว้ยปญัหาอาชญากรรม สาเหตุอาชญากรรม การป้องกนัอาชญากรรม 

 
ขอ้ 57.  โดยสว่นใหญ่แลว้ เพศหญงิในวยัเจรญิพนัธุจ์ะมไีขต่กในชว่งใด 

(1) ชว่งทีม่ปีระจาํเดอืน 
(2) ชว่งหลงัมปีระจาํเดอืนประมาณ 2 วนั 
(3) ชว่งหลงัมปีระจาํเดอืนประมาณ 5 วนั 
(4) ประมาณ 1 สปัดาหก์่อนทีจ่ะมปีระจาํเดอืน 
(5) ประมาณ 2 สปัดาหก์่อนทีจ่ะมปีระจาํเดอืน 
 

ขอ้ 58. เหตุการณ์ใดต่อไปน้ีอาจเป็นผลกระทบจากการอ่อนตวัของคา่เงนิยโูร 

(1) คนไทยไปเทีย่วยโุรปน้อยลง 

(2) ชาวอติาลไีปเทีย่วต่างประเทศมากขึน้ 

(3) ประเทศเยอรมนัสง่ออกสนิคา้ไดม้ากขึน้  

(4) ประเทศสเปนขาดดุลการคา้กบัประเทศจนี 

(5) ประเทศสหรฐัอเมรกิาสัง่ซือ้สนิคา้จากประเทศฝรัง่เศสน้อยลง 

 

ขอ้ 59. “No matter if it is a white cat or a black cat; as long as it can catch mice, it is a good cat.” เป็นคาํกลา่วของบุคคลใด 

(1) นะโอโตะ คงั 

(2) เหมา เจ๋อตุง 

(3) โจเซพ สตาลนิ 

(4) บารคั โอบามา 

(5) แนลสนั แมนเดลา 
 

ขอ้ 60. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่คุณลกัษณะของสนิคา้ทีม่คีวามยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาตํ่า 

(1) เป็นสนิคา้ทีม่รีาคาตํ่า 

(2) เป็นสนิคา้ทีม่ผีูข้ายมากราย 

(3) เป็นสนิคา้ทีไ่มส่ามารถทดแทนได ้

(4) เป็นสนิคา้ทีม่ขีายทัว่ไปในทอ้งตลาด 

(5) เป็นสนิคา้ทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นชวีติประจาํวนั 
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ขอ้ 61. คาํทีพ่มิพด์ว้ยตวัเขม้และขดีเสน้ใตใ้นขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นคาํทีเ่ขยีนผดิ 
(1) เจอกนัอกีทวีนัปฐมนิเทศของคณะฯ นะ 
(2) วนัน้ีมไีขเ่จยีวหมสูบั ผดักระเพราไก่ และตม้ยาํทะเล 
(3) รบีทาํรายงานใหเ้สรจ็เถอะ อยา่มวัผดัวนัประกนัพรุง่ 
(4) ฝา่ยคา้นยืน่ญตัติอภปิรายไมไ่วว้างใจรฐัมนตรจีาํนวน 4 คน 
(5) รบัดอกไม้จนัทน์แลว้เดนิขึน้เมรไุปเผาศพเพือ่นสนิทไดเ้ลยนะเธอ 

 
ขอ้ 62. ขอ้ใดจบัคูค่าํนามและลกัษณะนามของคาํนามดงักลา่วไม่ถกูตอ้ง 

(1) ฝี – เมด็ 
(2) ไตฝุ้น่ – ลกู 
(3) พยาน – ปาก 
(4) ชา้งปา่ – ตวั 
(5) ธนบตัร – ฉบบั 

 
ขอ้ 63. หุน้ FB เขา้ซือ้ขายในตลาดหุน้ใดต่อไปน้ี  

(1)  NYSE  
(2)  TSE  
(3)  AMEX  
(4)  FTSE    
(5)  NASDAQ 

 
ขอ้ 64. การเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิาครัง้ที ่57 จะเกดิขึน้ในปี พ.ศ. ใด 

(1)  2555  
(2)  2556  
(3)  2557  
(4)  2558    
(5)  2559 

 
ขอ้ 65. ตวัอกัษรยอ่ a.k.a. ในภาษาองักฤษหมายถงึอะไร 

(1) สาํรองทีน่ัง่ 
(2) ดว้ยเหตุผลน้ี 
(3) ยกตวัอยา่งเชน่ 
(4) ตดิต่อสอบถาม 
(5) เรยีกอกีชื่อหน่ึงวา่ 

 
 
 
 ส่วนท่ี 4 ส้ินสดุท่ีหน้าน้ี  ห้ามย้อนกลบัไปทาํข้อสอบส่วนก่อนหน้าโดยเดด็ขาด 
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