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ภาษาในการประชุม 



ภาษาในการประชุม 
1. ข้อใดน ามาเติมในช่องว่างต่อไปนี้ตามล าดับแล้วได้ความหมายเหมาะสม

...............ขอให้เลขานุการอ่านรายชื่อ..................และรายงาน
การประชุม ครั้งที่แล้ว หลังจากนั้นก็ด าเนินการประชุมไปตาม
........................ต่อไป

1. ที่ปรึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าประชุม ญัตติต่าง ๆ      
2. ประธาน ผู้เข้าประชุม ระเบียบวาระ
3. ประธาน ผู้จัดประชุม ประเด็นต่าง ๆ            
4. ที่ปรึกษา องค์ประชุม เรื่องส าหรับประชุม



2. ข้อใดเป็นค าที่ใช้แทนข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้อง
ในการประชุมเรื่องไปทัศนะศึกษาที่เชียงใหม่ คณะครู
แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายเกี่ยวกับก าหนดการเดินทางมี
ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

1. ถกเถียง เห็นชอบ โต้แย้ง                  
2. ถกเถียง สนับสนุน คัดค้าน
3. อภิปราย เห็นชอบ โต้แย้ง                  
4. อภิปราย สนับสนุน คัดค้าน



3. ข้อใดใช้ศัพท์เฉพาะในการประชุมแทนข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้อง
ตามล าดับ

ในการประชุมเพ่ือจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจ าปี 2552
ของสมาคมครูภาษาไทย ผู้ท าหน้าที่พิจารณาเรื่องที่อยู่ในวาระการ
ประชุม ได้อภิปรายเพื่อก าหนดแนวการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ และ
เสนอให้ผู้ท าหน้าที่ควบคุมการประชุมแต่งตั้งคณะบุคคลท าหน้าที่
จัดแสดงนิทรรศการ การประกวดผลงานวิชาการของครูภาษาไทย



1. ผู้เข้าประชุม    ประธาน    คณะอนุกรรมการ
2. กรรมการ    รองประธาน    คณะกรรมการ    
3. ผู้เข้าประชุม    รองประธาน    คณะกรรมการ
4. กรรมการ    ประธาน    คณะอนุกรรมการ



4. ข้อใดใช้ศัพท์ในการประชุมตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามล าดับ
การประชุมคณะกรรมการของสมาคมในวันน้ีมีบุคคลที่มีสิทธิ์เข้า
ประชุม ท่านหนึ่งได้บอกให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดหารายได้
สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง

1. องค์ประชุม เสนอ คัดค้าน    
2. ผู้ร่วมประชุม ข้อเสนอ สนับสนุน
3. ผู้เข้าประชุม เสนอ อภิปราย   
4. ที่ประชุม ข้อเสนอ ลงมติ



5. จงเลือกค าในข้อ ก. และ ข. ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างตามล าดับ
หลังจากกรรมการมาครบ ก.   แล้ว  ประธานขอให้ท่ีประชุม
พิจารณา ข.  ครั้งที่แล้วเมื่อไม่มีการแก้ไขที่ประชุมมีมติรับรอง

ก. 1. ตามรายชื่อ       2. จ านวน
3. องค์ประชุม       4. องค์คณะ

ข. 1. เอกสารการประชุม 2. รายงานการประชุม
3. หัวข้อการประชุม 4. ระเบียบวาระการประชุม



6. ข้อใดเป็นค าพูดที่ประธานในที่ประชุมกล่าวได้เหมาะสม

1. ประเด็นที่เราก าลังพิจารณาส าคัญมาก ผมอยากฟังความ
คิดเห็นจากหลาย ๆ ท่านเชิญคุณพิชิตครับ                              

2. หลายท่านก็แสดงความคิดเห็นกันมามากแล้ว แต่ดูเหมือนจะไม่
ตรงประเด็น ผมว่ายุติดีกว่านะครับ

3. คุณพิชัยกรุณาแสดงความคิดเห็นหน่อยครับ เห็นนั่งฟังมานานแล้ว
4. ผมคิดว่าคุณพิธานควรให้สมาชิกท่านอื่น ๆ ได้แสดงความ

คิดเห็นบ้างนะครับ



7. ข้อใดเป็นค าพูดที่ประธานในที่ประชุมควรใช้เมื่อต้องการจะสรุปความเหน็

1. วันนี้เราได้ใช้เวลาในการอภิปรายกันมายืดเยื้อพอสมควรแล้ว
ผมคิดว่าเราควรตัดสินใจได้แล้ว                        

2. ความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมทุกท่านล้วนน่าสนใจ ผมจึงคิด
ว่าจะรับไว้พิจารณาในโอกาสต่อไป

3. ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ผู้เข้าประชุมได้เสนอมามีมากพอที่เราจะ
ตัดสินใจได้ ผมจึงขอประมวลความคิดเห็นให้ที่ประชุมพิจารณา

4. การประชุมครั้งนี้เราได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็น
อย่างจุใจ ผมจึงขอให้ยุติการแสดงความคิดเห็น



8. ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถาม ข้อ ก. และข้อ ข. 
หากไม่มีผู้ใดแก้ไขแล้วผมขอ......................................แล้วจะ
เริ่มเข้าสู่วาระที่ ๒ ซึ่งจะเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ก. ข้อความใดเหมาะจะเติมลงในช่องว่างของข้อความข้างต้น

1. ทบทวนรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมครั้งที่แล้ว
2. ย้อนกลับไปดูเรื่องที่เคยหารือค้างไว้ครั้งก่อน
3. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕
4. เชิญกรรมการเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมครั้งนี้
5. สรุปความเห็นของกรรมการเพื่อให้เข้าใจภาพรวมพร้อมกัน                        



ข. ในกรณีที่มีกรรมการเข้าประชุมครบทุกคน ค าพูดข้างต้นเป็น
ค าพูดของใคร

1. ประธานในที่ประชุม      
2. รองประธานกรรมการ
3. กรรมการและเลขานุการ 
4. ผู้ช่วยเลขานุการ
5. กรรมการท่ีปรึกษา



9. ข้อใดเหมาะจะเติมลงในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้
ประธาน : ที่ประชุมได…้..(ก).......อนุมัติโครงการอนุรักษ์
พรรณพืชพื้นเมืองพร้อมงบประมาณ จ านวน 50.000 บาท แล้ว
นะคะ ขอให้ …..(ข).......ไปเตรียมแผนงานเผยแพร่ข่าวสารส าหรับ
ให้บุคคลทั่วไปมาชมงานต่อไป
ก. 1. รายงาน 2. มีมติ 3. เสนอให้        

4. สนับสนุน 5. แสดงความคิดเห็น
ข. 1. เลขานุการ 2. เหรัญญิก 3. ปฏิคม  

4. ประชาสัมพันธ์ 5. อนุกรรมการ



10. ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ ก. และ ข้อ ข.
ในการประชุมของโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนอว่า 

“ผมขอปรึกษาเรื่องส าคัญกับทุกคนระหว่างปิดภาคเรียน เราน่าจะ
พานักเรียน ม.6 ไปทัศนศึกษาค้างคืนที่เกาะสีชัง ผมได้ศึกษาข้อมูล
ไว้แล้ว เช่น วิธีการเดินทาง ค่าใช้จ่าย ที่พัก ประโยชน์ที่นักเรียน
จะได้รับ”



ก. ครูคนหน่ึงไม่เห็นด้วยเร่ืองการค้างคืนท่ีเกาะสีชัง ครูควรใช้ภาษา
ตามข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. มีสถานท่ีทัศนศึกษาท่ีไม่ใช่เกาะอีกต้ังมากมาย ท าไมเราไม่คิด
พานักเรียนไป

2. นักเรียนไม่ควรไปทัศนศึกษาช่วงปิดภาคโดยเฉพาะค้างคืนด้วย 
ควรใช้เวลาให้คุ้มค่ากว่านี้

3. การพานักเรียนไปค้างคืนเท่ากับเปิดโอกาสให้มั่วสุมกันได้ 
โรงเรียนจะเสียชื่อเสียงกันไปหมด



4. การไปทัศนศึกษาครั้งนี้ก็ดูมีประโยชน์แต่น่าจะจัดแบบเช้าไป
เย็นกลับ จะได้ไม่มีปัญหาเร่ืองค้างคืน

5. ท าไมต้องท าโครงการแบบค้างคืนด้วย พวกครูพลอยล าบาก
ต้องดูแลนักเรียน บางคนก็ไม่สะดวก



ข. เนื้อหาในการประชุมข้างต้นควรบันทึกไว้ในวาระใดของรายงาน
การประชุม

1. วาระที่ 1 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2. วาระที่ 2 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3. วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
4. วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5. วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ



การเขียนประกาศ 
1. ข้อความในประกาศของหายต่อไปนี้ส่วนใดไม่สมควรแจ้ง

(1) มีผู้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในห้องน้ าหญิง / (2) เป็นกระเป๋าสีด า
พับได้มีรอยขาดด้านซ้าย / (3) ผู้ใดเป็นเจ้าของโปรด
แสดงหลักฐานมาขอรับคืน / (4) ที่ห้องธุรการของโรงเรียนใน
เวลาราชการ

1. ส่วนที่ 1 2. ส่วนที่ 2
3. ส่วนท่ี 3 4. ส่วนท่ี 4



2. ข้อมูลในประกาศรับสมัครงานข้อใดจ าเป็นน้อยที่สุด

1. ต าแหน่งและงานที่ประสงค์จะให้ผู้สมัครงานท า                
2. คุณสมบัติที่ต้องการ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์

ฯลฯ
3. เงินเดือนที่ผู้สมัครจะได้รับ หรือให้ผู้สมัครก าหนดเงินเดือนเอง             
4. สถานที่ติดต่อและเอกสารส าคัญ เช่นหลักฐานการศึกษา 

บัตรประชาชน ฯลฯ



3. ประกาศต่อไปนี้ขาดความชัดเจนในเรื่องใด
เชิญเที่ยวชมทุ่งแสลงหลวง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ในช่วงต้น
ฤดูฝนทุ่งหญ้าจะเขียวขจีสวยที่สุดในเมืองไทย มีดอกกระเจียวขาว
นับหม่ืนดอกชูช่อรับฝน ข่ีจักรยานชมทิวทัศน์โดยรอบ เวลาท่ี
เหมาะจะชมความสวยงามคือ  7.๐๐ น. สอบถามข้อมูลที่ 
http://www.123thailand.com

1. เวลาด าเนินการ 2. กิจกรรมในเทศกาล
3. สถานที่ด าเนินการ 4. สถานที่ติดต่อ



4. ประกาศต่อไปนี้ขาดข้อมูลใดที่จ าเป็นที่สุด
มหาวิทยาลัยศิลปากรเชิญร่วมงานมหกรรมแสดงผลงาน
วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องภาณุรังษี  โรงแรมรอยัลริเวอร์

1. สถานที่ติดต่อ                                              
2. คุณสมบัติของผู้ร่วมงาน
3. ประเภทของผลงาน                                    
4. จ านวนผู้ร่วมงาน
5. ค่าลงทะเบียน



5. ประกาศต่อไปนี้ขาดความชัดเจนในเรื่องใด
โรงพยาบาลชีวีสุขเปิดบริการตรวจโรคนอกเวลาส าหรับสตรีท่ี
มีอาการวัยทองและมีอาการประจ าเดือนผิดปกติตรวจโดยแพทย์
นรีเวชผู้เชี่ยวชาญ   ณ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี นัดหมายล่วงหน้า
โทร. 021111111

1. กลุ่มเป้าหมาย  
2. สถานที่ติดต่อ                       
3. เวลาด าเนินการ                                            
4. ผู้ด าเนินการ



6. ประกาศต่อไปนีไ้มม่ีข้อมูลในเรื่องใด
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมประกวดสุนทรพจน์หัวข้อเรื่อง 
“คนดีของแผ่นดิน” ความยาว 3 – 5 นาที สมัครได้ที่แผนกธุรการ
คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2555
เวลา 09.00 – 16.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ

1. สถานที่รับสมัคร                  2. ก าหนดการรับสมัคร
3. ระยะเวลาการกล่าวสุนทรพจน์      4. วันเวลาที่ประกวด
5. คุณสมบัติของผู้สมัคร                                                           



7. “ประกาศ” ในข้อใดสื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุด

1. ให้นักเรียนชั้น ม.6 ทุกคนไปประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมหลังเลิกเรียน                      
2. นักเรียนคนใดสนใจเข้าค่ายศิลปะส าหรับเยาวชนภาคฤดรู้อน สมัครเข้าค่ายได้

วันที่ 2 เดือนหน้า
3. เชิญร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ในวันจันทร์ที่ 26 มิ.ย. 2549 ตั้งแตเ่วลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป ณ หอประชุม                           
4. ให้นักศึกษาวิชาทหารที่จะเดินทางไปฝึกภาคสนามที่ค่ายทหาร ขึ้นรถพร้อมกัน

ทีโ่รงเรียนวันเสาร์ที่ 3 ต.ค. 2549



8. ประกาศข้อใดสื่อความไมช่ัดเจน

1. บริษัทเครื่องหนังไทยจัดมหกรรมลดราคาสินค้าประจ าปีต้นเดือนนี้                                   
2. รับสมัครพนักงานพิสูจน์อักษร ติดต่อที่โรงพิมพ์เรือนทอง

ตรงข้ามโรงพยาบาลสยาม ลาดพร้าว
3. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปี 2550 สอบถาม

ท่ีฝ่ายรับสมัครนักศึกษา ม.นครหลวง                    
4. ขายที่ดิน 3 ไร่ 3 งาน ย่านบางขุนเทียน ตารางวาละ 

6,250 บาท ติดต่อคุณนุช 08-1238-5123



9. ประกาศข้อใดไม่ชัดเจน
1. ขายเตียงผ่าตัด MIZUHO สภาพดีมาก ราคา 110,000 บาท

ติดต่อ โทร.0891000000                                                      
2. รับสมัครแพทย์ Part Time โรคทั่วไป ซอยลาดพร้าว 45

ติดต่อนายแพทย์สมชาย
3. รับสมัครครูมัธยมต้น ปริญญาตรี เอกคณิตศาสตร์ ติดต่อที่

nmt-school@hotmail.com
4. บรรยายพิเศษเรื่อง “พ้นวิกฤตด้วยความคิดสร้างสรรค์”
5 ส.ค. 2551 สอบถามและซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา



10. ข้อใดไม่ปรากฏในประกาศต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรจัดการแสดง

ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 
6 – 28 กันยายน 2550 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 
ถนนเจ้าฟ้า โดยต้องเป็นเยาวชนอายุไม่ต่ ากว่า 16- 25 ปี ส่งผล
งานที่สร้างสรรค์ด้วยความคิดของตนเอง ได้ที่ต าหนักพรรณราย
ชั้น 2 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กทม. 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ 0-2221-3841 หรือ 
www.art – centre.su.ac.th



1. ก าหนดวันแสดงศิลปกรรม                                
2. สถานที่แสดงศิลปกรรม              
3. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับผู้แสดงศิลปกรรม                     
4. เนื้อหาของงานศิลปกรรม



การเขียนเชิงวิชาการ 
1. ชื่อบทความในข้อใดไม่ระบุขอบเขตของเรื่อง

1. ดอกไม้ต่างสีที่อ่างขาง
2. หยูกยาเร่ืองใกล้ตัวท่ีควรรู้
3. ข้าวฟ่าง  ข้าวโพด  มันส าปะหลัง
4. ความเคล่ือนไหวในวงการแฟช่ันไทย
5. ภาวะโลกร้อน : อันตรายร้ายแรงแก่มนุษยชาติ



2. ข้อใดเป็นล าดับที่  5  ในการเขียนโครงเรื่องของเรียงความเรื่อง 
“การเปลี่ยนแปลงของภาษา”

1. ปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
2. สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของภาษา
3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาษา
4. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาษา
5. ตัวอย่างภาษาที่เปลี่ยนแปลง



3. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน

1. เวลาไม่สบายกะทันหันขึ้นมา ผู้ป่วยต้องไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด                              
2. ผู้ที่เจ็บไข้ตอนกลางคืนมักพบเจอปัญหาเพราะไม่มีแพทย์

เฉพาะทางคอยตรวจรักษา
3. หากผู้ป่วยไปโรงพยาบาลหลังสองทุ่มไปแล้วจะได้พบแต่แพทย์

เวรซึ่งส่วนใหญ่เป็นแพทย์ทั่ว ๆ ไป
4. โรงพยาบาลเปิด “ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน” เพื่อตรวจ

รักษาผู้ป่วยนอกจนถึงเวลา 24.00 น.



4. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

1. สมัยนี้ของทุกอย่างแพงไปหมดเพราะภาวะเศรษฐกิจก าลังตกต่ า                                 
2. เขาเป็นนักกีฬาชื่อก้องของไทยที่ประสบความส าเร็จไม่แพ้

วีรบุรุษคนส าคัญ
3. ฝนโปรยปรายมาให้ความปรานีแก่ชีวิตสัตว์ในทะเลทรายซึ่ง

แห้งแล้งอย่างแสนสาหัส
4. วัฒนธรรมทางจิตใจที่ส าคัญคือวัฒนธรรมเกี่ยวกับความคิด

ความเชื่อ และความศรัทธาในศาสนา



5. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน

1. แผ่นดินไหวท่ีมณฑลเสฉวน เป็นเรื่องธรรมดา ๆ ของ
ธรรมชาติท่ีไม่มีใครคาดถึง                    

2. ผลพวงที่เราขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินขึ้นมาใช้ท าให้
เปลือกโลกใต้ดินมีช่องว่างข้ึนมากมาย

3. แผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นจากน้ ามือคน  3 อย่างคือ การทดลอง
ระเบิดปรมาณูใต้ดิน การกักเก็บน้ าในเขื่อน และการระเบิดเหมืองแร่                  

4. ในอนาคตแผ่นดินไหวจะเกิดมากข้ึนและรุนแรงมากขึ้น เพราะ
แผ่นดินไหวแต่ละครั้งมีผลกระทบต่อเปลือกโลก



6. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงานวิชาการ

1. กระบองเพชรเป็นพันธุ์ไม้ที่ทรหด ทนแล้ง และอยู่คู่โลกมานาน
ไม่รู้กี่ล้านปี                  

2. กระบองเพชรบางพันธุ์มีล าต้นและกิ่งก้านสาขาสวยงามแถม
ยังมีดอกหอม                  

3. กระบองเพชรส่วนมากมีหนามรอบล าต้น ดอกมีสีสวยสะดุด
ตา และดูแลง่ายกว่าพันธุ์ไม้อื่น ๆ                  



4. คนส่วนใหญ่มักเชื่อว่ากระบองเพชรเป็นพืชที่พบได้เฉพาะใน
ทะเลทราย แต่จริง ๆ แล้วพบได้ทั่วไป 

5. ข้อดีของการเลี้ยงกระบองเพชรคือยาฆ่าแมลงเกือบ
ไม่ต้องใช้ ปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ถี่เหมือนพืชชนิดอื่น ๆ



7. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงานทางวิชาการ

1. ปัจจุบันแนวโน้มการใช้จักรยานกลับมารุ่งอีกครั้งในเมอืงใหญ่
2. นักปั่นจักรยานจ านวนมากพากันอ าลาพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนน
3. จ านวนผู้ใช้จักรยานในประเทศจีนลดฮวบลงอย่างรวดเร็วจนน่า

ใจหาย
4. ในประเทศจีนซึ่งมีประชากรมากที่สุดในโลกทุกอย่างก าลังกลับ

ตาลปัตร
5. ประชาชนหวั่นเกรงอันตรายจากมลภาวะในอากาศและความเสี่ยง

ต่ออุบัติเหตุ



8. รายงานทางวิชาการส่วนใดใช้ภาษาไม่เหมาะสม
1) การเข้าพักอาศัยอยู่กับคนในหมู่บ้านท าให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนเหล่านั้น / 2) นักวิจัยพบว่าต้องท าตัวเป็น
คนอยู่ง่ายกินง่าย คลุกคลีตีโมงกับชาวบ้านเพื่อสร้างความสนิท
สนมคุ้นเคย / 3) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมู่บ้าน เคารพสิทธิ
ของเจ้าของพื้นที่ / 4) ไม่ท าสิ่งที่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติของชุมชน
และไม่ลบหลู่ ความเชื่อของคนในท้องถิ่น

1. ส่วนที่ 1 2. ส่วนที่ 2
3. ส่วนที่ 3          4. ส่วนที่ 4          



9. รายงานทางวิชาการส่วนใดใช้ภาษาไม่เหมาะสม
1) นักวิทยาศาสตร์พบว่าเด็กทารกต้องการโปรตีนจากนมใน
ปริมาณมากเพ่ือช่วยการเจริญเติบโตของเซลล์สมอง / 2)
แต่นักวิทยาศาสตร์ยังพบอีกว่าสมองของมนุษย์หยุดการแบ่งเซลล์
แล้วตั้งแต่ในวัยเด็ก / 3) ดังนั้นในวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุจึงไม่
ควรกินโปรตีนอย่างล้นเหลือ / 4) เพราะจะก่อผลร้ายต่อ
สุขภาพมากกว่าผลดี

1. ส่วนท่ี 1 2. ส่วนท่ี 2               
3. ส่วนที่ 3 4. ส่วนที่ 4    



10. รายงานทางวิชาการส่วนใดที่ใช้ภาษาไม่เหมาะสม
1) พริกเป็นสมุนไพรที่คนไทยทุกคนรู้จักดี / 2) นักวิจัย
พบว่าพริกมีสารแคปไซซินสูงสารน้ีมีฤทธ์ิในการลดความเจบ็ปวด
/ 3) และช่วยระบบการย่อยและการไหลเวียนของโลหิต ป้องกัน
โรคหัวใจ โรคมะเร็ง / 4) ตอนหลังนักวิจัยก็พบอีกว่า สารตัวนี้
มีผลในเรื่องเพิ่มการเผาผลาญไขมัน ท าให้ช่วยลดน้ าหนักตัวได้ด้วย

1. ส่วนที่ 1 2. ส่วนที่ 2                                                    
3. ส่วนที่ 3 4. ส่วนที่ 4



11. ข้อใดใช้ศัพท์ในการประชุมตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามล าดับ
การประชุมคณะกรรมการของสมาคมในวันนี้มบีุคคลที่มีสิทธิ์เข้า
ประชุม ท่านหนึ่งได้บอกให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดหารายได้
สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง

1. องค์ประชุม  เสนอ  คัดค้าน
2. ผู้ร่วมประชุม ข้อเสนอ สนับสนุน
3. ผู้เข้าประชุม เสนอ อภิปราย    
4. ที่ประชุม  ข้อเสนอ  ลงมติ




