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1 ยายกาํลังนึกถึงของใชอยางหนึ่งที่ใชตดัผาได ลองทายซิวา ยายกําลังนึกถึงอะไร? 

ดาย หวี กรรไกร เข็ม 
2 คําในขอใดมีความหมายไมเขาพวก? 

กิน   รับประทาน  รับ  ทาน 
3 ถาม: คุณทอมหาโทรศัพทมือถือที่หายไปเจอไหม? 

ตอบ: ................. ครับ 

 ไมหาเจอ  หาไมเจอ   เจอไมหา  หาเจอไม 
4 คําในขอใดมีความหมายไมเหมือนกนั? 

อาจารย - ครู นิสิต - นักศึกษา พบ - เจอ รู - ชอบ 
5 จงใชขอความตอไปนี้ตอบคาํถาม    “วันนีเ้ปนวนัอาทิตยที่ 20 มีนาคม ปพุทธศักราช 2554”  

ปพุทธศักราช 2554 ตรงกับปคริสตศักราชใด? 

ป ค.ศ. 2008 ป ค.ศ. 2009 ป ค.ค. 2010 ป ค.ค. 2011 
6 วันแมของไทยตรงกับวนัที่เทาไรของทุกป? 

 12 เมษายน  12 สิงหาคม  12 ธันวาคม   12 มกราคม 
7 เรามักจะเห็นรุงกินน้ําเมื่อไร? 

กอนพระอาทิตยขึ้น เมื่อมีเมฆเยอะๆ  

หลังพระอาทิตยตกดิน หลังฝนตก และมีแสงแดดเพยีงพอ 
8 อาทิตยหนาคณุ......ไหมคะ?  พวกเราจะไปเที่ยวทะเลสาบสุริยันจันทรากัน   คุณจะไปดวยกันไหมคะ? 

มีวาง วางเวลา เวลาวาง   วาง 
9 ส่ิงใดลอยน้ําได ? 

ลูกปงปอง กอนหิน แผนเหล็ก   สรอยทอง 
10 กรุณาเอาหนังสือ......นี้วางบนโตะ......นั้นดวยคะ 

ฉบับ, ตัว  ฉบับ, อัน   เลม, ตัว   เลม, อัน 
11 ในกรณีที่รถติด  ขอใดไมใชทางเลือกที่ดีในการเดินทาง ?   

 รถแท็กซี่    รถไฟฟา   

รถมอเตอรไซดรับจาง รถจักรยานยนต 
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12 ประโยคใดมีความหมายเหมอืนกับ “ผมมารถไฟ” ? 

ผมเดินทางรถไฟ ผมนั่งรถไฟมา รถไฟมาผมขึ้น รถไฟที่ผมนั่งมา 
13 จงใชขอความตอไปนี้ตอบคาํถาม 

ถาม: ไดขาววา คุณประดษิฐซ้ือรถใหมเมื่อวานนี้   
ตอบ: รถ......คุณประดษิฐซ้ือเปนรถโตโยตา สีดําคาดแดงครับ 

ของ  ที่  ก็   จาก 
14 จงใชขอความตอไปนี้ตอบคาํถาม  “เถาแกเพิ่งถอยรถเบนซ 500 คันใหม สีทอง เมื่ออาทิตยที่แลวเอง ยังเหมน็ใหม

อยูเลย”   คําวา “ถอย” ในประโยคนีห้มายความวาอะไร ? 

คืน   ซ้ือ  ขับ   จายเงิน 
15 “เขา..........ผูจัดการบริษัท........ขาวหอมมะลิไทย ช่ือบริษัทสงกรานต” 

ทํางาน, ซ้ือ   รูจัก, นําสง  นําเขา, สงออก   เปน, สงออก 
16 ขอใดไมถูกตอง ? 

ถาม: คุณพรุงชอบทานอาหารไทยรานไหนครับ ?   
ตอบ: ..................................................... คะ 

รานสวัสดี  รานหนาปากซอย ที่มีคนตอคิวเยอะๆ  

รานอาหารญี่ปุน  รานติดริมถนนสุขุมวิท บรรยากาศดีๆ 
17 ประโยคแนะนําตัวเอง : ตอนนี้ผมทํางานที่บริษัทนําเทีย่ว Happy Tour ของคนไตหวัน  นี่ครับ .......... ของผม 

นามบัตร  ที่นั่ง   รถ  บาน 
18 ทําไมปนี้พวกเราไมไปเที่ยวประเทศญี่ปุน.... ? 

นะ  คะ   เนอะ  ละ 
19 ถาม: ทําไมคุณ......ชอบไปเที่ยวประเทศไทยบอยๆ คะ? 

ตอบ: เพราะวาประเทศไทยสะอาด คนไทยนารัก ไมไปไมรูจริงๆ ครับ 

ตอง   ถึง  อยาก   รูสึก 
20 ถาม: คุณวนัด ีคุณทราบไหมวา ทําไมวันนี้คุณรักษาไมมาทํางาน? 

ตอบ: ทราบคะ คุณรักษาไมสบาย จะมาทํางาน......นิดหนอยคะ 

สาย  มาสาย   ไปสาย   ไมสาย   
21 ถาม: คุณ.......ที่ผูจัดการจะไปประชุมที่เชียงใหมหรือยัง? 

ตอบ: คะ รูแลวคะ 

 รู   เขาใจ   รูเร่ือง   ไดยินวา 
22 ถาม: ผมไมสบาย....... 1 อาทิตยแลว? 

ตอบ: ไปหาหมอหรือยังครับ? 

นานๆ มา หนอย บาง 
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23 ผูจัดการมีนัดรับประทานอาหารเย็นกับคณุวนัดี ........  1 ทุมครับ 

ที่ ใน ตอน  จะ 
24 ผมขอ.......แนะนําพนักงานดีเดนประจําป 2554 คุณสมชาย....... ทุกคนรูจักนะครับ 

 ได, ถึง   ให, ให  อนุญาต, ให   จะ, แด 
25 ประโยคในขอใดใชไวยากรณไมถูกตอง ? 

ของของผมวางไวตรงนีน้ะ หามแตะตองเด็ดขาด 

ของที่พี่ของผมใช ยี่หอซันโย ส่ีเหลือง รุน ไอ9000 

คุณคาของของเกา จะเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผานไป 

 เสื้อยืดลายแผนที่ประเทศไทย คือเส้ือของผมชอบ 
26 อาจารย :  นักเรียนคะ  ........กินอาหารทุกครั้ง จะตองลางมือ........  

นักเรียน : คะ/ครับ 

กอน, หลัง  กอน, กอน  หลัง, กอน  หลัง,หลัง 
27 เคยไดยินที่ผูเฒาผูแกวากันไหมวา   ความพยายามอยู.......... ความสําเร็จก็อยู................. 

ที่นี่, ที่นี่  ที่ไหน , ทีน่ี่  ที่ไหน, ทีน่ั่น  ที่นั่น, ที่นัน่ 
28 คุณ........ดูคอนเสิรตไมเคิล แจ็คสันหรือยงั? 

ลอง   เคย   รูจัก  กอน 
29 ถาม: เอ ทําไมคุณมะลิไมเกบ็งานไวทําพรุงนี้ละคะ? 

ตอบ: ไมไดจริงๆ คะ เพราะวาพรุงนี้ ฉันจะ ...... ออกเดนิทางไปประชุมที่หาดใหญแลวคะ 

 ได  คง  ตอง  นา 
30 ส่ิงใดไมใชอุปกรณอิเลคทรอนิคส ? 

คอมพิวเตอร    โนตบุค   

 เครื่องสําอาง    เครื่องพร๊ินเตอร 
31 คนสวนใหญไมมีกางเกงสีขาว......กางเกงสขีาวสกปรก...... 

 เหตุผล, ดี    เหตุผล, นะ   

 เนื่องจาก, งาย    เนื่องจาก, บาง 
32 คอมพิวเตอรทีป่ระเทศไตหวนั.........ดี แลวก็ราคา....... 

คุณภาพ, ไมแพง ผลิต, ต่ํา ทํา, ต่ํา คุณลักษณะ, แพง 
33 “ภาษีมูลคาเพิม่เปน 7 เปอรเซ็นตของราคาสินคา”  ขอใดคือความหมายที่ถูกตอง ? 

เราทุกคนตองจายภาษีมลูคาเพิ่ม 7 เปอรเซ็นต ตอนสิ้นปทุกป 

ราคาตนทนุสินคาจริงๆ คือ 93 เปอรเซ็นต  

 ราคาสินคาหลังหักคาภาษีมูลคาเพิ่ม จะมีราคาเพิ่มขึน้    

รอยละ 7 ของราคาสินคา คือ ภาษีมูลคาเพิ่ม 
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34 “รานเสื้อแถวประตูน้ําสวนใหญเปนรานขายสง”  ขอใดไมใชความหมายของประโยคนี ้? 
 รานเสื้อแถวประตูน้ํามกัไมขายปลีก    
 รานเสื้อสวนใหญที่ประตูน้ําจะขายยกโหล   
ทานสามารถหาซื้อเส้ือผาราคาถูกไดจากรานขายสงแถวประตูน้ํา    
 รานเสื้อผาที่ประตูน้ํามีแตรานขายสงเทานั้น จะหาซือ้เส้ือผาทีละตัวไมไดเลย 

35 ถาม: วันนี้ผมลืมเอาปากกามา  ขอ......ใชหนอยนะครับ 
ตอบ: เชิญตามสบายเลยคะ 
 ใหยืม   ยืม  ยืน  คืน 

36 สุภาศิตคําพังเพยใดมีความหมายวา เมื่อโอกาสมาถึงแลว ใหรีบควาไว 
น้ํามาปลากินมด น้าํลดมดกินปลา  ดินพอกหางหมู 
น้ําขึ้นใหรีบตัก  รักพี่เสียดายนอง 

37 ไดยนิคุณสมชายบนรํ่าๆ วา วันนี้ ขาย......ไมคอยด ี
 ได   ให  ตาม   ไว 

38 คุณฤทธิ์ชอบฝนกลางวันเรื่อยเลย 
ประโยคนี้หมายความวาอะไร? 
คุณฤทธิ์ชอบนอนกลางวัน คุณฤทธิ์นอนหลับไมสนทิ เลยฝน 
คุณฤทธิ์ชอบเพอฝนในเรื่องที่เปนไปไมได คุณฤทธิ์มักฝน เวลานอนกลางวัน 

39 เชื่อหรือไม บานผม......เคยเจอน้ําทวม...... 
ตอง, เลย ไม, เลย ตอง, เอง ไม, เอง 

40 ขางนอกยุงเยอะ กรุณาอยาเปดประตูทิ้ง...... นะคะ 
ไป แลว ไว เลย 

41 คุณทิมมี่ .......จะทานอาหารอินเดียไดบางไหมคะ ? 
เกือบ พอ ประมาณ อยาก 

42 แหลงทองเที่ยวใดทีไ่มจัดวาอยูนอกเหนือเขตตัวเมืองไทเป ? 
ตึกทําเนยีบประธานาธิบดี ทะเลสาบสุริยันจันทรา  
ภูเขาอารีซาน  แมน้ําความรัก 

43 นายดํารงคเปนคนชอบอยูตดิบาน ไมคอยไปเที่ยวที่ไหนกับใคร  วันๆ ........ดูทีวีอยูทีบ่าน 
ทําแต ดูแต เอาแต มีแต 

44 เขา......จะเดินทางมาถึงที่นี่......วันเอง 
 เพิ่ง, ไมกี่  ตอง, กวา   เพิ่ง, กวา  ตอง, ไมกี่ 

45 ถาม: อาทิตยที่แลว ไปเที่ยวไหน......คะ? 
ตอบ: ผมไปเที่ยวกรุงเทพฯ – พัทยา 5 วนัครับ 
มา  ไป  เลย แลว 
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46 วันนี้งานเยอะจน......ไมมีเวลาทานอาหาร 
กําลัง  กวา  แทบ   เกิน 

47 คุณไปเทีย่วเมอืงไทยบอยขนาดนี้ ยังมีที่เที่ยวไหนที่คณุยังไมเคยไป......ไหม? 
หนอย   อีก  แลว  กอน 

48 เคี้ยวอาหารใหเสร็จ......... , .........พูด 
กอน, ทีหลัง ทีหลัง, กอน เสียกอน, แลวคอย ไดกอน, แลวคอย 

49 สินคามากมายหลากหลาย เลือกไปเลือกมาจนตาลายไปหมดแลว ผมตัดสินใจเอาอันนี.้............. 
ก็แลวกนั   ไปกอน   เสียดีกวา  เปนตน 

50 ก:  โจกนี่ อรอยจัง ซ้ือที่ไหนครับ ? 
ข:  เปลาคะ ดิฉันทํา......คะ 
ดวยมือ   เอง  อีก   ใหม 

51 ทุกคนกลับไปหมดแลวครับ ทั้งออฟฟศ.......ผมคนเดียว......ครับ 
ทําแต, เอง เหลือแต, เทานั้น ทํางาน, เทานั้น ไมมีแต, เอง 

52 เร่ืองใหญขนาดนี้  ถาเปนคนอื่นคงจะถูกไลออกไปนานแลว แตเขา........จะเปนอะไรเลย 
 ไมได   ไมยัก  นอกจาก  ควร 

53 ก:  คุณปาจะไปเชียงใหมเมือ่ไหร........? 
ข:  วันเสารหนาคะ 
อยางไร  ทําไม  อะไร   ไมทราบ 

54 .......... ฝนจะตกแลวนะคะ ฟาครึ้มเชียว 
ดูกอน  ดูทา  ทวา  ดูแลว 

55 .............ก็ทํามาจนใกลจะเสร็จแลว   เรามาชวยกันทําตอใหเสร็จเรียบรอยคืนนี้เลยดีไหม? 
ถา   ถึงแมวา   ไหนๆ  แทบจะ 

56 ถึงแมวา การไปเที่ยวพักผอนในชวงตรุษจีนนี้จะแพงกวาปกติ แตถาเทียบกับความสนุกที่ไดมา 
คิดแลวมันก็ไมแพง.......นักหรอก 
อยูแลว   เทาไหร นอยไป   เยอะหนอย 

57 ขอใดไมใชความหมายของประโยคนี้ “อากาศชักจะรอนแลว” ? 
อากาศคอยๆ รอนขึ้น อากาศรอน ชักขึ้นชักลง  
อากาศเริ่มรอนแลว อากาศรอนขึ้นทีละนดิ 

58 ประโยคในขอใดแสดงถึงความไมมั่นใจของผูพูด ? 
พวกเขาถึงบานบางแลว พวกเขาใกลจะถึงบานแลวนะ  
พวกเขาถึงบานแลวกระมงั พวกเขายังไมถึงบานเลยสักคน 

59 ไกนาที่ตาเลีย้งไวหลังสวน........ก็ออกหากนิ........ก็นอนกกไข 
บาง, บาง สวนใหญ, สวนนอย ที่, ที่ ซ่ึง, ที่ 
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60 ในวนัชิงชนะเลิศ  ทุกคน....... แสดงฝมือกนัอยางเต็มที่ 
ก็ แทบ ตาง   เกือบ 

61 ประดิษฐเปนนักประดษิฐตวัยงของไทย   เขาจะจด............ส่ิงประดิษฐใหมทุกชิน้ไป เพื่อปองกันการ
ลอกเลียนแบบ 
ทะเบียน   ลิขสิทธิ์  สมุด   โนต 

62 ขาวดวน!  ขณะนี้โจรที่ปลนธนาคาร Citi Bank สามารถ.......วงลอมของตํารวจ หนไีปไดแลว 
ผาน ขาม ฝา ลอด 

63 ประเทศใดมี.........มากที่สุดในโลก ? 
ชาวเมือง  คนเมือง  พลเมือง  การเมือง 

64 สินคางวดนี้ ตองสงใหถึงมือลูกคากอนส้ินเดือนนี้ ...... ทางเราจะถูกปรบัเปนเงิน 3 หมื่นบาท 
มิฉะนั้น  ฉะนั้นจึง  ทวา   เพราะเหตนุี้ 

65 พี่จันทรกลาวเตือนนอง......ความหวังด ี
อยาง  ดวย   ถึง   ให

66 หลังจากเขาเรยีนจบ  พวกเราก็ไมไดขาว......เขาอีกเลย 
 วา   ถึง   ให   จาก

67 หลังจากที่คณุจอหนเดินทางกลับจากเมืองไทย ก็มีเรื่องสนุกๆ มา........ใหพวกเราฟงเยอะเลย 
รอง บอก เลา แจง 

68 ขอใดคือคําตรงขามของคําวา “หิว” ? 
 อ่ิม   อืด  อด   อ่ิน

69 บะหมี่.....นัน้ ไมไดใสผักชกีับตนหอมครบั 
 อัน   ใบ  แกว  ชาม

70 เมื่อวานกอน เจอคุณสมหวังที่สวนสาธารณะตาอัน เขา.....ความคิดถึงมา.....คุณดวยนะครับ 
ขอ, ให ขอ, ถึง ฝาก, ให ฝาก, บอก 

รถไฟฟา Airport Link ประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ 
1. รถไฟฟาแบบ City Line   จะจอดรบัผูโดยสารที่สถานีระหวางทาง   ซ่ึงมีทั้งหมด 8 สถานี     สถานีพญาไท 
สถานีราชปรารภ      สถานีมักกะสัน      สถานีรามคําแหง     สถานีหัวหมาก     สถานีบานทับชาง    สถานีลาดกระบัง 
ถึงสถานีปลายทางที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   1 ขบวนมี 3 โบกี้  รถไฟฟาจะวิ่งดวยความเร็วเฉลี่ย 64 กิโลเมตรตอ
ช่ัวโมง    จอดสงสถานีละ 30 วินาที ใชเวลาถึงปลายทางไมเกิน 30 นาที  อัตราคาโดยสารเริ่มตนที่ 30 บาท ตลอดสาย
ไมเกิน 50 บาท     ระยะทางรวม 28 กิโลเมตร เวลาใหบริการ 06:00 – 24:00 น.

2. รถไฟฟาแบบ Express Line     วิ่งจากสถานีมักกะสันไปยังสถานีสุวรรณภูมิ   ไมจอดรับผูโดยสารระหวางทาง 
1 ขบวนมี 4 โบกี้   โดยเปนโบกี้สําหรับผูโดยสาร 3 โบกี้   โดย 1 โบกี้จะจุผูโดยสาร  170 ที่นั่ง   สวนโบกี้ที่ 4 
จะใชสําหรับบรรจุกระเปาสัมภาระ  ในขบวนรถจะมหีองน้ําบริการ 1 หอง  รถวิ่งดวยความเร็วเฉลี่ย 103 กิโลเมตรตอ
ช่ัวโมง    ถึงที่หมายภายใน 15 นาที    คาโดยสารจัดเก็บที่ 150 บาท 
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71 รถไฟฟา Airport Link แบบ City Line ใหบริการจากสถานีใดถึงสถานใีด ? 
พญาไท-มักกะสัน ชองนนทร-ีสุวรรณภมูิ พญาไท-ชองนนทรี พญาไท-สุวรรณภูมิ  

72 เวลาบริการของรถไฟฟา Airport Link คือขอใด ? 
หกโมงเชาถึงเที่ยงคืน หกโมงเชาถึงเที่ยงวัน   

 หาโมงเชาถึงเที่ยงคืน หกโมงเชาถึงยี่สิบสี่โมง 
73 ระยะทางใหบริการของรถไฟฟา Airport Link จากสถานีพญาไทถึงสนามบินสุวรรณภูมิเปนระยะทางเทาไร ? 

 กิโลกรัม  กิโลเมตร  เซนติเมตร  เมตร  28  28  28  28
74 รถไฟฟา Airport Link แบบใดที่มีการแยกสัดสวนที่นั่งและกระเปาสัมภาระไวอยางชัดเจน ? 
 แบบ Express Way  แบบ City Line  แบบ Express Line  แบบ City Way 

75 หากตองการนัง่รถไฟฟาจากในตัวเมืองถึงสนามบินใหเร็วที่สุด ควรเลือกนั่งรถไฟฟา Airport Link แบบใด 
? และใชเวลานานเทาไร

 แบบ Express Way , 30  แบบ City Line , 30 นาที   นาที  

 แบบ Express Line , 15  แบบ City Way , 15 นาที   นาที 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. เปดบริการเดินรถ BRT สายสาทร –ราชพฤกษ เปนสายแรก จํานวน 25 คัน   กทม
เพื่อลดและแกไขปญหาการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และยังเชื่อมตอโครงขาย

รถไฟฟา BTS สถานีชองนนทรี โดยจัดเก็บคาโดยสารตามระยะทางในอัตรา 12 – 20 บาท   
  2 มกราคม  2554 โดยจะเปดใหบริการตั้งแตเวลา 06:00-24:00 น.ตั้งแตวนัที่  ซ่ึงในชวงชั่วโมงเรงดวนชวง

เชา 07:00-09:00 น. และชวงเย็น 17:00-19:00 น. จะปลอยรถทุก ๆ 5 นาที   
 10 นาท ีรถโดยสารดวนพิเศษ BRT จะจอดใหบริการใน 12 สถานี สวนในเวลาปกติจะปลอยทกุ ๆ

เร่ิมจากสถานสีาทรจนถึงถนนราชพฤกษยานทาพระเปนระยะทางทั้งหมด 15.9 กิโลเมตร  
กรุงเทพมหานครไดจัดทําคูมอืโดยสาร BRT จํานวน 200,000 ฉบับ มอบใหผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
BRT และประชาชนที่สนใจ 

 20 ที่นั่ง     และสามารถจุผูโดยสารรวมไมนอยกวา 80 คน ตัวรถโดยสารมีที่นั่งผูโดยสาร
 1 ที่ นอกจากนี้ยังมีคณุลักษณะพิเศษทีต่างจากรถขนสงมวลชนพรอมกับมีที่ล็อกเกาอ้ีลอเล่ือนสําหรับผูพิการ
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ทั่วไป เชนระบบ GPS  กลองทีวีวงจรปด (CCTV)  การใชกาซธรรมชาติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ซ่ึงจะชวยลดมลพิษทางอากาศดวยคุณสมบตัิพิเศษตาง ๆ  เหลานี ้  เชื่อวาจะชวยอํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภยัใหกับประชาชนที่มาใชบริการ และคาดวาจะมีผูโดยสาร BRT ประมาณ 35,000 คน/วัน 
และจะทําใหผูที่ใชรถยนตสวนตวัหันมาใชระบบ BRT ประมาณ 6,000 คน ซ่ึงจะชวยลดจํานวนรถใน
เสนทางไดวันละ 5,000 คัน 
ขอมูลเพิ่มเติม : 

รถโดยสารประจําทางดวนพเิศษแหงแรกในโลกอยูที่ประเทศบราซิล      รถโดยสารประจําทางดวน
พิเศษ   หรือ BRT เปนระบบขนสงมวลชนที่ใชรถโดยสารใหบริการเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือจะ
มีชองทางวิ่งเฉพาะ  โดยมีคุณภาพของบริการเทียบเทากับระบบขนสงมวลชนระบบราง ความเร็วและ
ความจุผูโดยสารเทียบเทากับระบบรถไฟฟา  ในขณะทีต่นทุนการกอสรางและการเดินรถประหยดักวา     

ในทวีปอเมริกาเหนือนิยมเรยีกวา bus rapid transit หรือ BRT ในทวีปยโุรปและออสเตรเลีย เรียกวา 
"บัสเวย" busway หรือ รถคุณภาพ (quality bus) ความเร็วของระบบขนสงรูปแบบนีจ้ะอยูประมาณ 30 – 45  
กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
  
76 รถ BRT สายแรกของประเทศไทยเริ่มเปดใหบริการเมื่อใด และจอดใหบริการรับสงผูโดยสารรวมกีส่ถานี ? 
 2 มกราคม 2554 , 12 สถานี  2 มกราคม 2553 , 12 สถานี 
 2 มกราคม 2554 , 14 สถานี  2 มกราคม 2553 , 14 สถานี 

77 เวลาใหบริการของรถโดยสารประจําทางดวนพิเศษคือขอใด ? 
 07:00 – 09:00 น.   17:00 – 19:00 น.  
 06:00 – 24:00 น. ตลอดวัน 

78 ขอใดไมใชขอดีของรถ BRT ของไทย ? 
ทําใหผูที่ใชรถยนตสวนตัวหนัมาใชระบบ BRT ประมาณ 6,000 คน 
ชวยลดจํานวนรถในเสนทางไดวันละ 6,000 คัน 
มีที่ล็อกเกาอ้ีลอเล่ือนสําหรับผูพิการ 1 ที่ 
 ใชกาซธรรมชาติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม

79 คาโดยสารรถ BRT จากสถานีสาธรไปลงสถานีราชพฤกษเทาไร ? 
 12 บาท  15 บาท  18 บาท  20 บาท 

80 ขอใดไมถูกตอง? 
 รถโดยสารประจําทางดวนพิเศษเปนระบบขนสงมวลชนที่ใชรถโดยสาร
รถ BRT มีชองทางวิ่งเฉพาะ ทําใหสามารถบริการเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รถ BRT มีคุณภาพของบริการเทียบเทากับระบบขนสงมวลชนระบบราง 

แตความเรว็และความจุผูโดยสารเทียบเทากับระบบรถไฟฟา
รถ BRT ในทวีปอเมริกาเหนือนยิมเรียกวา "บัสเวย" busway หรือ รถคุณภาพ (quality bus) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2

