
 
แบบทดสอบ SAMSEN Pre – Test 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

จัดโดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวทิยาลัย 

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563   รอบบ่าย   เวลา 14.00 น. - 17.00 น. 

ตอนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ (ข้อที่ 1 – ข้อที่ 20) จํานวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

1. ห้างสรรพสินค้าต้องการจัดกระเช้าผลไม้เพ่ือวางขายสําหรับเทศกาลปีใหม่  ซึง่ผลไม้ที่นํามาจัดประกอบด้วยกีวี่ 42 ผล 

ฝร่ัง 35 ผล  และลูกพลบั 14  ผล  มีเงื่อนไขว่า จัดให้ทุกกระเช้ามีผลไม้ครบทุกชนิด โดยไม่ใหเ้หลือผลไม้เลย 

 ผลไม้ชนิดเดยีวกันของทุกกระเช้า ต้องมีจํานวนที่เท่ากันและใช้กระเช้ามากที่สุดแล้วในแตล่ะกระเช้าผลไม้จะมีจํานวน

ฝร่ังมากกว่าจํานวนลูกพลับอยูก่ี่ผล 

  1.  4   2.  3  

  3.  2   4.  1  
 

2.  1 × − 1 ÷ × [4.5 + (0.9 ÷ 0.1)]  มีผลลพัธ์ตรงกบัข้อใด 

  1.  0  2.  4.5 

  3.  5.4  4.  13.5 
 

3.  ถังน้ําใบหน่ึงมีน้ําอยู่   ของถงั ถ้าเติมนํ้าเข้าไปอีก5  ลติร ทําให้นํ้ามคีรึ่งถังพอด ีแล้วถงัใบน้ีบรรจุน้ําเต็มถังได้กีล่ติร 

  1.  12  2.  21   

  3.  38   4.  42   
 

4.  ถ้าจํานวนชดุหน่ึงมคีวามสัมพันธ์ ดังนี ้4,  16,  64,  x,  1024,  y  แล้ว   มีค่าเท่าใด 

  1.  4  2.  16 

  3.  64  4.  256 
 

5.  สระว่ายนํ้าแห่งหน่ึงกว้าง 20 เมตร ยาว 45 เมตร ลึก 2 เมตร มีนํ้าอยู่ครึ่งสระถ้าต้องการสบูนํ้าออกจากสระด้วย  

  เคร่ืองสูบน้ําที่สบูได้ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที จะใช้เวลานานเท่าใดน้ําจึงจะหมด 

  1.  3 ชั่วโมง 25 นาท ี  2.  3 ชั่วโมง 45 นาท ี

  3.  7 ชั่วโมง 30 นาท ี  4.  7 ชั่วโมง 50 นาท ี
 

6. ถ้า A คือ ค.ร.น และ B คือ ห.ร.ม. ของ 12, 36 และ 60 แลว้ A – B มีค่าตรงกับข้อใด 

 1.  153                                        2.  168 

 3.  174                                       4.  193 

7.  นักเรียนชายห้องหน่ึงม ี5 คน มีนํ้าหนักเฉลีย่ 42.2 กิโลกรัม ถ้านํ้าหนักของนักเรียนสีค่นแรก เป็น 33, 37, 42  

 และ 43 กิโลกรัมแล้วนักเรียนคนสดุท้ายจะหนักก่ีกิโลกรัม 

 1.  31                        2.  46    3.  48                         4.  56  
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8.   พิจารณาแบบรูปต่อไปน้ี   

 2, 5, 10, 17, 26, …   

 จํานวนในลําดับที ่10 ของแบบรูปนี้ ตรงกับข้อใด 

 1.  50                     2.  51   3.  96                      4.  101 

9.   เมื่อพิจารณาทรงสามมติ ิหากมองจากด้านบนจะเห็นเป็นรูปวงกลมมองด้านข้างจะเห็นเป็นรูปสี่เหลีย่ม และมอง

ด้านหน้าจะเห็นเป็นรูปสี่เหลีย่ม ทรงสามมติดิังกล่าวตรงตามข้อใด 

  1.  ปริซึมฐานสามเหลีย่ม  2.  กรวย 

  3.  พีระมิดฐานสีเ่หลีย่ม  4.  ทรงกระบอก 
 

10.   64% ของ 35 ต่างจาก 30% ของ 50 อยูเ่ท่าไร  

 1.  7.4  2.  8.5 

 3.  740  4.  850 
 

11.  ถ้าต้องการล้อมร้ัวรอบทีด่ินรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้ากว้าง 24 วา ยาว 30 วา จะต้องใช้ลวดหนามอย่างน้อยที่สดุกี่เมตร 

 1.  54   2.  108  

 3.  216   4.  720  
 

12.  แมซ้ื่อผักบุง้มา 33 ขดี ซื้อเน้ือหมูมา 2,500 กรัม และซือ้พริกมา 3.5 กิโลกรัม แม่ซือ้ของทัง้หมดหนกัรวมกันก่ีกิโลกรัม 

 1.  9.3    2.  31.8 

 3.  39.0  4.  61.5 
 

13.  ถ้าต้องการบรรจุกล่องเหล็กทรงลกูบาศก์ยาวด้านละ50 เซนติเมตร ลงในกล่องทรงสีเ่หลีย่มมมุฉากขนาด 

 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 3.5 เมตร สูง 200 เซนติเมตร แล้วจะบรรจุได้มากที่สดุกีก่ลอ่ง  

 1.  140  2.  95 

 3.  70  4.  35 

 

14.  กางเกงยีนส์ราคาตัวละ 900 บาท ตดิป้ายลดราคา 12% และเสื้อเชิต้ตัวละ 350 บาท ตดิป้ายลดราคา 24%  

 มีนาต้องจ่ายเงินในการซื้อกางเกงยีนสแ์ละเสื้อเชิ้ตอย่างละ 1 ตัว เป็นเงินทั้งหมดก่ีบาท 

 1.  181   2.  192 

 3.  1,058  4.  1,049 
 

15. กําหนดให้ AB ขนานกับ CDแล้ว  y มคี่าเท่าใด 

   1.  100∘   

   2.  105∘ 

   3.  110∘   

   4.   115∘ 
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16.  กล่องพลาสติกใสทรงสีเ่หลีย่มมุมฉากซึ่งมีฐานเป็นสี่เหลีย่มจัตุรัสมีความจุ 20 × 20 × 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร  

  ใส่นํ้าไว้เตม็ เม่ือนําหินก้อนหน่ึงใส่ลงไปในกล่องทําให้นํ้าในกล่องล้นออกมา 20% ถ้านําหินออกจากกล่องแล้ว 

  ความสงูของน้ําในกล่องพลาสติกจะเหลอือยู่กีเ่ซนติเมตร 

  1.  10                      2.  11 

  3.  12                    4.  13    
 

17.  ค่าใช้จ่ายประจําเดือนของนายประหยดั สอดคล้องกับแผนภาพวงกลมด้านล่าง นายประหยัดจะมีเงินค่าใช้จ่าย 

  ในบ้านรวมกับเงินค่าเช่าบ้านมากกว่าเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดอืนละก่ีบาท   

      1.  7,200   

      2.  9,000 

    3.  9,900  

    4.  11,700 

 

18.  กําหนดให ้U,V ,  � แทนจํานวนสามจํานวนที่มีคณุสมบตัดิังน้ี   

  U + � =  14 

  �yV=V 

 ��U =  4  

      ค่าของ U+V+� ตรงกับข้อใด 

  1.  16 2.  17  3.  18   4.  19 
 

19.  จากรูป กําหนดให้  AD = BCถ้าใช้ระนาบตดัรูปทรงน้ีซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกรวยตรงในลักษณะต่าง ๆ  

 ตามที่กําหนด ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

  1.  ตดัในแนวขนานกับฐาน จะได้หน้าตดัเป็นรูปวงกลม 

  2.  ตดัในแนวเส้นตรง BD จะได้หน้าตดัเป็นรูปวงกลม 

  3.  ตดัในแนวตั้งฉากกับฐาน จะได้หน้าตดัเป็นรูปสี่เหลีย่มจัตุรัส   

  4.  ตดัในแนวตั้งฉากกับฐานและผ่านจุดศูนยก์ลางของฐาน จะได้หน้าตดัเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า 
 

  

20.  กราฟแสดงความเคลือ่นไหวของต้นทุนสกุรและราคาขายสุกร 1 ตัวในตลาดกลาง จ.อ่างทอง ตลอดป ีพ.ศ.2562 
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จากกราฟ ในปี พ.ศ. 2562 ตลาดกลาง จ.อ่างทอง ขายสุกรได้กําไรต่อตัวเฉลีย่เดือนละกี่บาท 

 1.  125.00   3.  130.00  
 3.  133.33  4.  153.33 
 

******* สิ้นสุดแบบทดสอบวชิาคณิตศาสตร์ ******* 
 

ตอนที่ 2  วิชาวิทยาศาสตร์ (ข้อที่ 21 – ข้อที่ 45) จํานวน 25 ข้อ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
21.  จากผลการทดลองปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อการงอกของเมลด็ชนิดหน่ึงกําหนดให้ชดุการทดลอง a เป็นชดุควบคุม 

ชุดการทดลอง 
ปัจจัยภายนอก 

จํานวนเมลด็ที่งอก 
อากาศ อุณหภูมิ (℃) น้ํา 

a ม ี 30 ม ี 30 
b ม ี 30 ไมม่ ี ไม่งอก 
c ม ี 10 ม ี ไม่งอก 
d ไมม่ ี 30 ม ี ไม่งอก 

 ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1.  ตัวแปรต้นของชดุการทดลอง c คืออุณหภมู ิ  
 2.  ตัวแปรตามของการทดลองนี้คอืจํานวนเมลด็ทีง่อก  
 3.  การเปลีย่นแปลงอุณหภูมิไม่มีผลต่อการงอกของเมลด็  
 4.  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการทดลองน้ีคือนํ้าอุณหภมิูและอากาศ  
 

22.  จากการทดสอบสารอาหาร A, B และ C ไดผ้ลการทดสอบดงัตาราง 

สารที่ใชท้ดสอบ 
ปฏิกิริยากับสารละลาย 

สาร A สาร B สาร C สารCหลังตม้กับกรด 
1. สารละลายเบเนดิกต์ ไม่เปล่ียนสี ไม่เปล่ียนสี ไม่เปล่ียนสี ตะกอนสีส้มแดง 
2. สารละลายไอโอดีน ไม่เปล่ียนสี เปล่ียนเป็นสีน้าํเงิน ไม่เปล่ียนสี ไม่เปล่ียนสี 
3. สารละลายไบยูเร็ต เปล่ียนเป็นสีม่วง ไม่เปล่ียนสี ไม่เปล่ียนสี ไม่เปล่ียนสี 

 สาร A, B และสาร C ควรเป็นสารใดตามลําดับ 
 1.  แป้งมัน  นํ้าตาลทราย  นํ้ามันงา  2.  เนื้อปลา  เส้นก๋วยเตีย๋ว  นํ้าตาลทราย   
 3.  เต้าหู ้ นํ้านม  แปง้มัน   4.  น้ําองุ่น  นํ้าเต้าหู้  นํ้าสลดั  
 

23.  สตัว์กลุ่มหนึ่งมีลกัษณะเดยีวกันคือสามารถปรับอุณหภูมิร่างกายไปตามสภาพแวดล้อมที่อาศยัได้มหีัวใจสี่ห้อง 
 ไม่สมบูรณ์และมีกระดูกสันหลังสตัว์ในข้อใดมีลักษณะดงักลา่วทั้งหมด 
 1.  สุนัข  แมว  นากทะเล 2.  กิ้งก่า  เต่า  จ้ิงจก 3.  หมีตุ่นปาก  เปด็  ลิง 4.  ปลา  หอย  ไส้เดือน 
 

24.  ข้อใดเป็นลกัษณะทางพันธุกรรมที่มคีวามแปรผันต่อเนื่องทัง้หมด 
 1.  ความสูงสีผิวระดับสติปัญญา 2.  มตีิ่งหนู้ําหนักหมู่เลือด 
 3.  มีลักยิม้การห่อลิ้นตาสองชั้น 4.  การห่อลิ้นความยาวผมสตีา 
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25.  ข้อใดแสดงถงึการทํางานของเอนไซม์ในระบบยอ่ยอาหารไดถู้กต้อง 
ข้อ สารอาหาร ตําแหน่งทีผ่ลติเอนไซม ์ ตําแหน่งที่เกิดปฏิกิริยา 
1. แป้ง ตับ ลําไส้เล็ก 
2. น้ําตาล ตับอ่อน กระเพาะอาหาร 
3. ไขมัน ลําไส้เล็ก กระเพาะอาหาร 
4. โปรตีน ตับอ่อน ลําไส้เล็ก 

 

26.  ข้อมูลแสดงโครงสร้างภายนอกของพชื 4 ชนิดเป็นดงัตาราง 

ชนิดของพืช 
โครงสร้างภายนอก 

ราก ลําต้น ใบ ผล หนาม 
A 3 3 3 3 3 
B 3 3 8 3 3 
C 3 3 3 8 8 
D 3 3 3 3 8 

 3 หมายถึง มีส่วนประกอบ และ 8 หมายถึงไม่มีส่วนประกอบ 
 ข้อใดกล่าวถงึพืชแตล่ะชนดิไดถู้กตอ้ง 

 1.  พืช A สืบพันธุแ์บบอาศยัเพศได ้ พืช B เป็นต้นกระบองเพชรได ้
 2.  พืช B เป็นเฟิร์นได ้  พืช D เป็นพืชมีดอก 
 3.  พืช A เป็นพชืไม่มดีอก พืช C เป็นต้นลําไยได ้
 4.  พืช C เป็นพืชมีดอก  พืช D สืบพันธ์ุแบบอาศยัเพศได ้
 

27.  ถ้าในระบบนิเวศหน่ึงประกอบด้วยกบ (A)  แมลง (B)  เหยี่ยว (C)  พืช (D)  และนก (E)  ขอ้ใดแสดงสายใยอาหารไดถู้กต้อง 
 1.   2.  
 
 
 
 3.   4.  

 
 
 

28. ข้อใดต่อไปน้ีจัดเป็นสารละลายทัง้หมด 
 1.  เงิน  นํ้าโคลน  ตะกั่ว  2.  ปรอท  นม  น้ําสลดั 
 3.  นํ้าเชือ่ม  นํ้าในสระว่ายน้ํา  น้ําปสัสาวะ 4.  เมฆ  ทองเหลือง  ทองคํา 
 

29. การเปลีย่นแปลงใดตอ่ไปนี้เป็นการเปลีย่นแปลงประเภทดดูความร้อน 
 1.  การเกดิเมฆฝน  2.  การทําน้ําแข็งจากนํ้าเปล่า 
 3.  การควบแน่นของหยดนํ้าข้างขวดน้ําดื่ม 4.  การระเหยของเจลแอลกอฮอลล์้างมือ 

× " แกแกนJอย.✓ไทL
Mอม

0

0

✓ r

×

× ×

×

กป แมลง กบ เภื๊ เPยว เหRยว
สาร - S1ร

+
_

กบTน เหRยว
/

่ ×

นกนางกบ ลง Uบ
io V "่ "

" ยกยอ
แมลง

W X YZนกTนแ[" \ นก นกบ
-

× × × × ×

X X

Tnre

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย

* ⑤



ห้องเรียนปกติ บ่าย หน้า 6 

30. อากาศเป็นสารประเภทใดต่อไปนี ้  
 1.  สารบริสุทธ์ิ 2.  สารละลาย 3.  สารแขวนลอย 4.  สารประกอบ  
 

31. การประกอบอาหารในข้อใดมีการเปลีย่นแปลงทางเคมีเกิดขึน้ 
 1.  เค้กกล้วยหอม 2.  ข้าวโพดคลกุเนย 3.  น้ําแข็งใส 4.  นํ้าส้มคั้น 
 

32. พิจารณาภาพการเปลีย่นแปลงสถานะของนํ้าบริสุทธิป์ริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในภาชนะทรงกระบอก 
 ต่อไปน้ี 

 
  
 
 
                 ภาพก.                            ภาพข. 
 ข้อใดกล่าวผิด  
 1.  เป็นการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 
 2.  ภาพ ข. เป็นการเปลีย่นแปลงในระบบปิด 
 3.  ภาพ ก. มีการเปลีย่นแปลงสถานะที่เรียกว่าระเหย และควบแน่น 
 4.  เมื่อตัง้ทิ้งไว้ในเวลาที่เท่ากันและอุณหภูมิเดยีวกันปริมาตรของของเหลวที่เหลือภาพ ก. จะเท่ากับ ภาพ ข.  
 

33.  นักเรียนคนหนึ่งต้องการทําโยเกิร์ตแบบง่ายโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1) นํานมพาสเจอไรซ์มาอุ่นให้ร้อนที่อุณหภูม ิ65 องศาเซลเซียส 
 2) เติมนํ้าตาลทรายและเจลาติน อุ่นเป็นเวลานาน 30 นาท ี
 3) ลดอุณหภูมิของนํ้านมลงให้เหลืออุณหภูมปิระมาณ 45 องศาเซลเซียส 
 4) เติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติลงไปในนํ้านม คนเบา ๆ ใหเ้ข้ากัน บ่มไว้จนกว่าจะได้เน้ือโยเกิร์ตทีเ่ปร้ียวตามทีต่้องการ 
 จากข้อมูลขั้นตอนใดมีการเปลีย่นแปลงทางเคมีเกดิขึ้น 
 1.  1) 2.  2) 3.  3) 4.  4). 

 

34. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกีย่วกับมวลและนํ้าหนัก 
 1.  ถ้าวตัถมีุมวลแสดงว่าวัตถุจะมีนํ้าหนักเสมอ 
 2.  ถ้าวตัถมีุน้ําหนักแสดงว่าวตัถุจะมีมวลเสมอ 
 3.  มวลมีค่าคงตัวและไม่ขึ้นกับค่าสนามโน้มถ่วงทีก่ระทํากับวัตถุนั้น 
 4.  นํ้าหนักมคี่าไม่คงตัวแตข่ึ้นกับค่าสนามโนม้ถ่วงที่กระทํากับวัตถุนั้น 
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35.  ขนาดของแรงลัพธ์ที่กระทําต่อวตัถขุ้อใดมคี่าน้อยทีส่ดุ 
 1.   2.  
 
   
 
 3.     4.  
 
 
 
 

36.  แทง่แม่เหล็ก ก และแทง่แม่เหลก็ ข เหมือนกันทุกประการ เมื่อหันขั้วแม่เหล็กทั้งสองเข้าหากัน ดังรูป 
 

 
      ปรากฏว่าเกิดแรงผลักระหว่างแท่งแม่เหล็กทัง้สอง ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกีย่วกับแม่เหล็กขั้ว A และแม่เหล็กขั้ว B 
 1.  แม่เหล็กขั้ว A และ แม่เหลก็ขั้ว B เป็นขั้วใต ้
 2.  แม่เหล็กขั้ว A เป็นขั้วบวก, แม่เหล็กขั้ว B เป็นขั้วลบ 
 3.  แม่เหล็กขั้ว A เป็นขั้วใต,้ แม่เหลก็ขั้ว B เป็นขั้วเหนือ 
 4.  แม่เหล็กขั้ว A เป็นขั้วเหนือ, แม่เหล็กขั้ว B เป็นขั้วใต ้
 

37.  ทีอุ่ณหภูมิ 27 องศาเซลเซยีส เสยีงเคลื่อนที่ในตัวกลางใดต่อไปนี้ใช้เวลานานที่สดุ 
 1.  ทอ่ทองเหลอืง 2.  ท่อพีวีซี 3.  น้ํามันดีเซล 4.  อากาศ 
 

38.  ชายคนหน่ึงทดลองใช้ไฟฉายส่องไปยังวัตถุ A แล้วพบว่าแสงสามารถผ่านไปได้บางส่วน และเมื่อฉายแสงไปยังวัตถุ B 
พบว่าแสงไม่สามารถทะลุผ่านไปได้เลย อยากทราบว่าวัตถุ A และวัตถุ B คือข้อใด ตามลําดับ 

 1.  ตัวกลางโปร่งแสง, ตัวกลางโปร่งใส  2.  ตัวกลางโปร่งใส, ตัวกลางโปร่งแสง   
 3.  ตัวกลางโปร่งใส, วัตถทุึบแสง                 4.   ตัวกลางโปร่งแสง, วัตถทุึบแสง 
 

39.   หากนําท่อพีวีซีมาขดัถูกับผ้าไหมอย่างต่อเน่ือง ถ้าอากาศบริเวณนั้นแหง้ ข้อใดกล่าวถกูต้อง 
 1.  เกดิการถ่ายเทประจุไฟฟ้าลบระหว่างท่อพีวีซีกับผ้าไหม 
 2.  เกดิการถ่ายเทประจุไฟฟ้าบวกระหว่างท่อพีวีซีกับผ้าไหม  
 3.  เกดิการถ่ายเทประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบระหว่างท่อพีวีซีกับผ้าไหม 
 4.  ไมเ่กิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างท่อพีวีซีกับผ้าไหม 
 

40. ลักษณะที่เหมอืนกันของดาวพฤหสับด ีและดาวเสาร์คือข้อใด 

 1.  ดาวเคราะห์ชั้นใน  2.  ดาวที่มีลักษณะหินแขง็   
 3.  ดาวทีม่ีวงแหวนล้อมรอบ    4.  ดาวที่มีมวลเท่ากัน 
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41.   เหตุใดดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะจึงมีลักษณะเหมือนกัน 
 1.  หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย ์ 2.  ดาวทีม่ีลักษณะเป็นแก๊สทุกดวง   
 3.  บรรยากาศปกคลุมเท่ากันทุกดวง 4.  ดาวทีม่ีแสงสว่างในตนเอง 
 

42.   ถ้าโลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลานานมากขึ้นจะเกิดการเปลีย่นแปลงอย่างไร 
.            1.  โลกมดีาวเคราะห์เป็นบริวารเพิ่มมากขึ้น 2.  เวลากลางวันกลางคืนจะนานขึ้น 
 3.  นํ้าขึ้นนํ้าลงเร็วขึ้น  4.  แรงโนม้ถ่วงของโลกเพ่ิมมากขึ้น 
 

43.   มนุษย์มองเห็นคอโรนา (Corona) ของดวงอาทติย์ได้ในปรากฏการณ์ใด 
 1.  สุริยปุราคาเต็มดวง  2.  จันทรุปราคาเต็มดวง  
 3.  สุริยปุราคาแบบคร่ึงดวง 4.  จันทรุปราคาบางส่วน 
 

44. ถ้าเราหลงป่าหาทางกลับบ้านไม่ถกูเราควรดดูาวดวงใดเพ่ือบอกทศิ 
 1.  ดาวเหนือ 2.  ดาวอังคาร 3.  แถบดาวเคราะห์น้อย 4.  กลุ่มดาวจักรราศ ี
 

45. การขนสง่อวกาศมีพาหนะใดที่ทําหน้าทีส่่งขึ้นไป 
  1.  จรวด 2.  ยานขนส่งอวกาศ 3.  ดาวเทยีม 4.  ถูกทั้งข้อ 1 และ 2 
 

******* สิ้นสุดแบบทดสอบวชิาวทิยาศาสตร์ ******* 
 

ตอนที่ 3  วิชาภาษาไทย (ข้อที่ 46 – ข้อที่ 70) จํานวน 25 ข้อ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

46.  “ไทยรวมกําลังต้ังม่ัน  จะสามารถป้องกันขนัแข็ง 
 ถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรง  มายุทธ์แย้งกจ็ะปลาตไป”  

  (เพลงไทยรวมกําลัง : ร.6) 
คําประพันธ์นี้ปรากฏคําสามานยนามก่ีคํา 

 1.  2 คํา 2.  3 คํา  3.  4 คํา  4.  5 คํา 
 

47.  ข้อความใดใชค้ําอุทานเสริมบทไม่ถูกต้อง 
 1.  องิค์อย่าทําหน้าตาไม่รู้ไม่ชีแ้บบน้ีสิในเม่ือเธอเป็นคนทําเอง  
 2.  แม่มักจะบ่นฉันอยูบ่่อยๆว่าหนังสือหนังหาไมย่อมอ่าน  
 3.  อย่าเดินไปหลงัโรงเรียนนะคะงูเงีย้วเขีย้วคมจะทําอันตรายได ้  
 4.  ช่างปะไรไม่ต้องสนใจหรอกลูกเต้าเหล่าใครเขาจะไม่รักไม่แคร์ก็ช่างเขา  
 

48.  ข้อใดมีทัง้คําควบแท้และไม่แท ้
 1.  คนกลางไมค่วรน่ังหลับ 2.  ความเศร้าทําใหเ้ราเสยีใจ  
 3.  อยากกินพุทราตอนสว่าง 4.  เราอยู่จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 

✓ × .bนและแกน
×

เTด ก

_

วางวน- กลางใน X

d๋
nn

× im
×

-

-

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย



ห้องเรียนปกติ บ่าย หน้า 9 

49.  ข้อใดไม่มีคําที่เป็นอักษรนํา 

 1.  อนาคตจดจ่ออย่ารอโชค 2.  สองมือปกโยกสร้างอย่างแข็งขัน  

 3.  ทุ่มเทใจใคร่ครวญกระบวนครัน 4.  คอยฝ่าฟันปัญหาอย่าท้อแท ้
 

50.  ข้อใดมีพยางค์คําเป็นเท่ากับพยางคค์ําตาย 

 1.  กะทิถูกดเุพราะมัวแตข่ี่ไม้กวาดเล่นซน 2.  แม่เอาไม้กวาดของกะทิไปซ่อนในตู้ไม้  

 3.  ไมก้วาดแอบออกจากตูแ้ละรีบไปหากะท ิ 4.  เด็กน้อยร้องดีใจเม่ือเธอได้พบของวิเศษ 
 

51.  ข้อใดเป็นกลุ่มคํา 

 1.  มือด ี 2.  แมวขาว  3.  นกัรบ 4.  ซ่อมแซม 
 

52.  ประโยคในข้อใดมีส่วนขยายครบทกุส่วน 

 1.  ชบาอยากกลับไปเทีย่วโรงเรียนเก่า 2.  เธอซ่ึงเป็นนักเรียนดีเด่นคือเพ่ือนของฉัน  

 3.  ชบาเพ่ือนของฉันนั่งรถตุ๊กตุก๊ไปลําพัง 4.  แม่ของชบาไม่ได้ไปกับเธอเพราะไม่มีเวลา 
 

53.  ข้อใดไม่มีส่วนขยายภาคประธาน 

 1.  นักเรียนทุกคนรีบวิ่งไปทํากิจกรรม 2.  นกัเรียนทํากิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน  

 3.  ครูบางคนชื่นชมการทํากิจกรรมของนักเรียน 4.  การทํากิจกรรมของนักเรียนมีระเบยีบมาก 
 

54.  ข้อใดเป็นคําไทยแทท้กุคํา 

 1.  ลางเนื้อชอบลางยาไม่ว่าได ้ ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่  

 2.  คําบุราณท่านว่าไว้เป็นครู พิเคราะหด์ูใหต้้องทํานองใน  

 3.  พ่ีคดิดูจะประชุมให้พร้อมพร่ัง กษตัริย์ทั้งร้อยเอด็หัวเมืองใหญ ่  

 4.  ให้บตุรีเราเลือกตามชอบใจ เจ้าจะเห็นกะไรจงว่ามา 
 

55.  คํากริยาในข้อใดต้องใชท้รงนําหน้า 

1.  สรง 2.  ประทับ  3.  เสด็จ  4.  สั่งสอน 
 

56. สํานวนใดมีทีม่าจากวรรณคด ี

 1.  ยกัคิ้วหลิ่วตา 2.  สิบแปดมงกุฎ  3.  ขีช่้างจับตั๊กแตน  4.  นํ้าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า 
 

57.  ข้อใดใชส้ํานวนไทยถกูต้อง 

 1.  การกระทําที่ขาดการระวัง จะทําให้เจ็บตัวเหมือนปลาตดิหลังแห  

 2.  เขาชอบทําตัวเป็นบ่างช่างย ุคอยทําให้เพ่ือนในห้องทะเลาะกันอยูเ่สมอ  

 3.  เสร็จธุระ ฉันเห็นพวกเขาเดินเคยีงบ่าเคยีงไหล่กันออกมาจากธนาคาร 

 4.  เราต้องปดิประตูให้มิดชดิเพือ่ระวังขโมยขโจรไม่เคยไดย้นิหรือ หน้าต่างมีหูประตูมีช่อง  
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58.  “หมูดําและหมูแดงเก็บกระถินไปขายที่ตลาดทกุ ๆ วัน หมูดํามักจะนําเงินที่ได้ไปซ้ือกระเป๋า รองเท้า  

 และของเล่นราคาแพง ถึงหมูแดงจะเตือนก็ไม่ฟังเพราะคิดว่าสามารถเกบ็กระถินไปขายได้เรือ่ย ๆ    

 ส่วนหมแูดงนําเงินที่ได้หยอดใสก่ระปกุ ต่อมาฝนตกหนักจนนํ้าท่วม ทั้งสองขาดรายได้ หมูแดงจึงแคะ 

 กระปกุและนําเงินมาซ้ือข้าวของทีจ่ําเป็น ส่วนหมูดําไมมี่เงินเก็บ เขาร้องไห้เพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไป” 

 สํานวนในข้อใดหมายถึงหมูดําและหมแูดงตามลําดบั 

 1.  กระเชอก้นร่ัว – เกบ็เบีย้ใตถุ้นร้าน 2.  ตําน้ําพริกละลายแม่นํ้า – ก่อร่างสร้างตัว  

 3.  จับเสอืมือเปล่า – งมเข็มในมหาสมุทร 4.  ชักหน้าไม่ถึงหลงั – ดดีลูกคดิรางแก้ว 
 

59.  “กมัพูชา กวัลาลัมเปอร์ กาฬสินธ์ุ กําแพงเพชร”จงเรียงลาํดับตามพจนานุกรมจากคําที่กําหนดใหถู้กตอ้ง 

 1. กัวลาลัมเปอร์   กัมพูชา   กาฬสินธุ ์  กําแพงเพชร  

 2. กัมพูชา   กัวลาลัมเปอร์   กาฬสินธุ ์  กําแพงเพชร  

 3. กําแพงเพชร   กัมพูชา   กาฬสินธ์ุ   กัวลาลมัเปอร์  

4. กาฬสินธุ ์  กัมพูชา   กัวลาลัมเปอร์   กําแพงเพชร 
 

60.  ข้อใดควรใช้ภาษาระดับทางการมากทีส่ดุ 

 1.  การพูดกับญาติผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม ่ 2.  การพูดรายงานหน้าชั้นเรียนหรือในห้องประชุม  

 3.  การพูดคยุกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่โรงเรียน 4.  การพูดคยุกับรุ่นพ่ีประธานสภานักเรียน 
 

61.  “สมองมนุษย์มีความเอนเอียงทีจ่ะคิดบวก ทําให้เรามองและก้าวไปข้างหน้าได้ ถึงแม้จะรูว้่าชีวิตนี้มี 

จุดจบ สุดท้ายทุกคนต้องตายจากกันไป แต่เรากยั็งมองไปข้างหน้า คิดบวกและวางแผนไวสํ้าหรับอนาคต” 

 ข้อความน้ีมีการใชภ้าษาระดับใด 

 1.  ระดับพิธีการ 2.  ระดับทางการ  3.  ระดับกึ่งทางการ  4.  ระดับไม่เป็นทางการ 
 

62.  ขึ้นต้นจดหมาย“กราบเรียน”ควรใช้กบับคุคลในข้อใด 

 1.  ผู้อํานวยการสถานศึกษา 2.  สมเด็จพระสังฆราช  

 3.  ประธานรัฐสภา  4.  พระราชาคณะ 
 

63.  ข้อความใดไม่เหมาะสมในการเขยีนจดหมายถงึญาตผิู้ใหญ ่

 1.  กราบเท้าคุณยายปรางทพิย์ทีเ่คารพ  

 2.  หนูมีโอกาสได้ไปเทีย่วภชูี้ฟ้าเม่ือสัปดาห์ทีแ่ล้ว ที่น่ันสวยมากเลยค่ะ  

 3.  หนูจึงเขยีนจดหมายมาหาคุณยาย ถ้าคุณยายแขง็แรงดแีล้ว จะได้หาเวลาไปเทีย่วบ้างค่ะ  

 4.  หนขูอใหคุ้ณยายแขง็แรง ไม่เจ็บไม่ป่วยใด ๆ นะคะ หนูจะตั้งใจเรียนตามคําสอนของคุณยายค่ะ 
 

64.  คําใดผดิฉันทลักษณ์ “ดกึแล้วน้องจงนอน  อย่าอาวรณ์เลยคนดี  เหลอืบยุงล้ินจะมา  กัดกวนฤทัยนวลศร”ี 

 1.  มา 2.  ยงุ  3.  ฤทยั  4.  ศรี 
 

 

 

 

 

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย
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65. “ผกักาดและผกัชีกะหลํ่าปลีทั้งกะเพราผกับุ้งหัวไชเทา้ถั่วงอกเรากจ็ะกินฟักทองอกีแตงกวาขิงและข่าใบกระถิน

เข็มทองละมุนล้ินมีคุณส้ินต่อตวัเรา” หากนําข้อความน้ีมาเรียงเป็นคําประพันธ์ที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 

 จํานวน 2 บท จะได้คําประพันธ์ประเภทใด 

 1.  กลอนสี ่ 2.  กลอนแปด  3.  กาพยย์าน ี  4.  โคลงสีสุ่ภาพ 
 

จงอ่านประกาศต่อไปน้ีแล้วตอบคําถามข้อ 66 – 67 

                                         แก๊สนํ้าตาคืออะไร และวิธีป้องกัน 

     “แก๊สนํ้าตา” คือ สารเคมีที่ออกฤทธิ์ให้เกดิการระคายเคืองตอ่เยื่อบตุ่าง ๆ ทั้งทีต่า ทางเดินหายใจ ทางเดิน

อาหาร รวมทั้งผิวหนัง โดยส่วนใหญ่การใชแ้ก๊สน้ําตามีจุดประสงค์เพื่อสลายการชมุนุมของคนจํานวนมาก 

     การเตรียมตวัรับมือแก๊สนํ้าตา 

1) ใส่เสือ้แขนยาว โดยควรเตรียมเสื้อผ้าไว้ 2 ชดุ 

2) ใส่แว่นตาว่ายนํ้า ใสห่น้ากากขนาดใหญ่พอที่จะปิดจมูก 

3) พกนํ้าเปล่าตดิตัวไว้เยอะ ๆ 

4) เตรียมยาประจําตัว โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหอบหดืทีต่้องใชย้าพ่นขยายหลอดลม 

    วิธีป้องกันและรักษาเบื้องต้น คือ ออกจากที่เกิดเหตทุันท ีและออกมาให้ไกลที่สดุเท่าทีท่ําได ้ควรอยู่ในทีสู่ง เหนือ

ลม และไม่มีประกายไฟ จากน้ันเปลีย่นเสื้อผ้า นําชดุเก่าใสถ่งุพลาสติกและปิดปากถุงใหส้นิท ถอดเคร่ืองประดับทุก

อย่างออกเพราะสารที่ตกค้างจะระคายผิวหนังได้ ล้างหน้า ตา ปากและลําตัวด้วยน้ําสะอาดหรือนํ้าเกลือเท่านั้น และ

ควรใช้วิธีรินนํ้ามากกว่าการจุ่มใบหน้าลงไปในนํ้า 

     แกส๊นํ้าตาจะออกฤทธ์ิทันท ีส่งผลใหแ้สบตา ตาแดง หายใจไม่ออก ซ่ึงอาการควรทุเลาลงหลังจากท่านไดป้ฏบิตัิ

ตามคําแนะนําข้างต้น แตห่ากไม่ดขีึ้นภายใน 30 นาที ควรรีบไปโรงพยาบาล 
 

66.  ผู้ใดที่ได้รับแก๊สน้ําตาแล้วปฏบิตัติามประกาศนี้ไม่ถูกตอ้ง 

 1.  บัวรีบแจกจ่ายน้ําเปล่าใหเ้พ่ือน ๆ ที่อยู่ในที่เกดิเหต ุ  

 2.  บีมหาที่ซอ่นตัวแล้วหมอบลงกับพ้ืนพร้อมกับสวมหน้ากาก  

 3.  บอยถอดนาฬิกาและใส่ในถุงพลาสตกิรวมกับชุดเก่าที่ใสแ่ล้ว  

 4.  บาสใชย้าพ่นขยายหลอดลมทันทีหลังจากอาการหอบหดืกําเริบ 
 

67.  ข้อใดไม่ปรากฏในข้อความข้างต้น 

 1.  ความหมายของแก๊สน้ําตา 2.  อาการเม่ือโดนแก๊สนํ้าตา  

 3.  ยารักษาเม่ือโดนแก๊สนํ้าตา 4.  ของทีค่วรพกตดิตัวเพ่ือรับมือแก๊สนํ้าตา 
 

68.  “อน่ึงน้ันวันกําเนิดเกิดสวัสด์ิ อย่าฆ่าสัตว์เสียสง่าทั้งราศี 

 อายุน้อยถอยเล่ือนทุกเดือนปี แล้วมักมีทุกข์โศกโรคโรคา”   

    (สวัสดิรักษาคํากลอน : สุนทรภู่) 

 คําประพันธ์ข้างต้นให้ความรู้ในด้านใด 

 1.  ความเชื่อ 2.  ประเพณี  3.  ภูมิปัญญา  4.  คุณธรรม 
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69.   ข้อใดเป็นขอ้คดิเห็น 

 1.  ไฮเดรนเยยีเป็นไมด้อกทรงพุ่ม ขอบใบหยัก ปลายใบแหลม ช่อดอกจะมีลักษณะซ้อนกัน  

 2.  ถ้าไฮเดรนเยยีบานแล้วจะแหง้ ควรตดัดอกทีแ่หง้ทิ้งเพราะดอกจะไม่ออกซ้ําที่เดิมอีก  

 3.  การตัดก่ิงไฮเดรนเยยีที่ออกดอกแล้วจะทําให้ก่ิงทีแ่ตกใหม่สมบูรณ์และจะพัฒนาเป็นดอกตอ่ไป  

 4.  เมื่อต้องการใหส้ดีอกไฮเดรนเยยีเปลีย่นจากสชีมพูเป็นสนํ้ีาเงิน จะใส่ผงเคมีชนิดหน่ึงลงไปในดิน 
  

70.  ข้อความตอนใดเป็นขอ้ความแสดงข้อคดิเห็น 

 

 

 

 
 

 1.  ตอนที่ 1) 2.  ตอนที่ 2)  3.  ตอนที่ 3)  4.  ตอนที่ 4)  

 

******* ส้ินสุดแบบทดสอบวชิาภาษาไทย ******* 
 

ตอนที่ 4  วิชาสังคมศึกษา (ข้อที่ 71 – ข้อที่ 95) จํานวน 25 ข้อ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

71.   ก. นางสชุาดาถวายข้าวมธุปายาส ข. พระนางปชาบดบีวชเป็นภิกษุณี  

 ค. ปัญจวัคคยีม์าเฝ้ารับใช ้ ง. แสดงปฐมเทศนา 
 

 จากเหตุการณ์ข้างต้น ข้อใดเรียงลําดับเหตุการณ์ถกูต้อง 

 1.  ง ก ข ค  2.  ค ก ง ข  3.  ค ง ข ก  4.  ง ค ก ข 
 

72. “ภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า สังขารมีความเส่ือม ความส้ินไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยัง

กิจทั้งปวงให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด” พุทธโอวาทน้ีเกี่ยวข้องกับสังเวชนียสถานข้อใดมากที่สุด 

  1.  ลุมพินีวัน 2.  พุทธคยา  3.  สารนาถ  4.  กุสินารา 
 

73.   “หากรักชีวิตของตนเอง กจ็งอย่าทําลายชวีิตอื่น”ข้อความน้ีสอดคล้องกับหลักธรรมข้อใดมากที่สดุ 

 1.  อทิธิบาท 4 2.  อริยสัจ 4  3.  อบายมขุ 6   4.  เบญจศลี  
 

74.  หลักธรรมใดที่สอดคล้องกับโครงการ “ก้าวคนละก้าว” มากที่สดุ 

 1.  เมตตากรุณา 2.  สัมมาอาชีวะ  3.  กามสงัวร  4.  สัจจะ 
 

75. ข้อใดคือหลักปฏบิตัิในการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนต่างศาสนา 

 1.  นัท กล่าวยกย่องศาสนาของตนด้วยการดูหมิ่นคําสอนของศาสนาอ่ืน 

 2.  บาส อธิบายหลกัคําสอนศาสนาทีต่นนับถือให้กับเพ่ือนตา่งศาสนาเข้าใจ 

 3.  บิ๊ก ชอบพูดเปรียบเทยีบศาสดาทีต่นนับถือกับศาสดาของศาสนาอื่นเสมอ 

 4.  นิก ปฏเิสธของฝากจากเพื่อนบ้านต่างศาสนา เพราะถือว่าไม่ใช่พวกเดยีวกัน 
 

 

 

1) ปลามีโปรตีนที่มีประโยชน์มากกว่าเน้ือสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ เพราะปลามีโอเมก้า 32) ซ่ึงช่วยลดอัตรา

เสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด 3) โดยเฉพาะวิตามินและเกลือแร่ในปลาจะมีส่วนช่วยใหร่้างกายแขง็แรง 

มีภูมิต้านทาน 4) หากรับประทานปลาร่างกายจะสามารถต้านโรคต่าง ๆ และน่าจะชะลอความเสื่อมของ

ร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี 

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย
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บริจาค เงิน
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76.  หลักเกณฑ์ในการทําบตัรประจําตัวประชาชนข้อใดไม่ถูกต้อง 

 1.  เป็นผู้ทีมี่สญัชาติไทย  2.  มีอายตุั้งแต ่7-70 ปีบริบูรณ์ 

 3.  มีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านของท้องที่น้ัน 4.  ยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าทีภ่ายใน 30 วัน 
 

77.  ข้อใดเป็นประเพณีทางภาคเหนือของไทยทั้งหมด 

 1.  ประเพณีปอยส่างลอง  ประเพณียี่เป็ง  ประเพณีตานขันข้าว 

 2.  ประเพณีชิงเปรต  ประเพณีฟ้อนผปีูย่่า  ประเพณีไหลเรือไฟ 

 3.  ประเพณีผตีาโขน  ประเพณีตกับาตรดอกไม้  ประเพณีสารทเดือนสิบ 

 4.  ประเพณีวิ่งควาย  ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ประเพณีแข่งเรือยาว 
 

78.  บุคคลในขอ้ใดมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยไดเ้หมาะสมน้อยที่สุด 

 1.  เจ๊ออย เสยีภาษีอากรเป็นประจําต่อเน่ือง 

 2.  ตัม้ ตดิตามข่าวการอภปิรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 

 3.  ชตี้าร์ ปดิเส้นทางการจราจรเพ่ือขอชุมนุมทางการเมือง 

 4.  เอิงเอย เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาให้มีมตถิอดถอนนายกรัฐมนตรี 
 

79.  การที่นักเรียนแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับกฎระเบียบของโรงเรียน เป็นสทิธิขั้นพ้ืนฐานตามข้อใด 

 1.  สิทธิในการมีชีวิตรอด  2.  สิทธิในการนับถือศาสนา 

 3.  สิทธิในการแสดงออก  4.  สิทธิในการแสดงความคดิเห็น 
 

80.  บุคคลในขอ้ใดปฏิบัตตินไม่ถูกต้องตามมารยาทไทย 

 1.  วิน ถวายคํานับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษตัริย ์  

 2.  ติณ กราบขอพรคุณย่าสามคร้ังในโอกาสเทศกาลสงกรานต ์

 3.  มิกซ์ ไหวข้อบคุณคุณแม่ของเพ่ือนทีพ่ามาสง่ทีบ่้าน 

 4.  นิรา ยืนตรงเม่ือไดย้ินเสยีงเพลงชาติไทย 
 

81. บุคคลในขอ้ใดแสดงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกสินคา้อย่างชาญฉลาดมากที่สดุ 

 1.  สขุสม เลอืกซ้ือสินค้าที่มีของแถม 

 2.  สมชาย วางแผนซ้ือสินค้าคร้ังละปริมาณมากเพ่ือกักตุน 

 3.  สมสมัย เลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและราคาแพง 

 4.  สขุศิริ จัดทําประมาณการใช้จ่าย และใช้จ่ายใหส้มดลุกับรายรับและรายจ่าย 
 

82. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยการผลติประเภททุนในการเปดิร้านกาแฟ 

 1.  เคร่ืองชงกาแฟ  2.  ไร่กาแฟ 3.  ภาชนะต่างๆ  4.  เมลด็กาแฟ 
 

83.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารพาณิชย ์

 1.  การรับฝากเงินจากประชาชน 2.  การให้สินเชื่อแก่ประชาชน 

 3.  การออกธนบตัรและพิมพ์ธนบตัร 4.  การรับชําระค่าบริการต่างๆ 
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84. ข้อใดเป็นการผลติขั้นปฐมภูมทิั้งหมด 

 1.  การปลูกผักกาดขาว  การทํานํ้าจ้ิมหมูกระทะ  ธุรกิจเครือข่าย  

 2.  การผลติเปด็ยาง  การผลิตหมวก  การผลติแว่นตา   

 3.  การผลติกระดาษ  การผลติธนบตัร  การรับฝากถอนเงินสด 

 4.  การปลูกต้นยคูาลิปตสั  การปลูกยางพารา  การขดุถ่านหิน 
 

85. บุคคลในขอ้ใดเป็นผูผ้ลติทีมี่ความรับผดิชอบตอ่สงัคมมากทีสุ่ด 

 1.  ลุงพวน กําจัดขยะมูลฝอยจากเศษผักผลไม้ด้วยการนําไปทําปุย๋หมัก 

 2.  ลุงพี ใช้นํ้ามันทอดซํ้าในการขายไก่ทอดเพ่ือลดตุ้นทุนการผลติ 

 3.  ลุงพา เทน้ําเสยีจากการรับจ้างซักอบรีดทิง้ลงในคลอง 

 4.  ลุงพล ขายอาหารตามสัง่โดยใช้ภาชนะที่ทําจากโฟม 
 

86.  “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีเม่ือพ.ศ.2325” จากข้อความน้ีปี

ที่สถาปนาราชวงศ์จักรีตรงกับคริสต์ศตวรรษในข้อใด 

 1.  คริสต์ศตวรรษที่ 16  2.  คริสต์ศตวรรษที่ 17  

 3.  คริสต์ศตวรรษที่ 18  4.  คริสต์ศตวรรษที่ 19 
 

87. การรวบรวมข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาจัดเป็นหมวดหมู ่จัดอยู่ขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 1.  การรวบรวมหลักฐาน  2.  การประเมินคุณค่าหลักฐาน 

 3.  การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ 4.  การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
 

88. “สรีดภงส”์ เป็นมรดกทางวฒันธรรมของอาณาจักรสุโขทยัมีความเกีย่วขอ้งกบัขอ้ใด 

 1.  การคมนาคม 2.  การชลประทาน  3.  การทําหัตถกรรม  4.  การเผยแผ่ศาสนา 
 

89. ข้อใดคือผลดีทีเ่กดิจากการที่อาณาจักรอยุธยามแีม่นํ้าล้อมรอบ 3 สาย 

 1.  สะดวกต่อการสง่เคร่ืองบรรณาการของประเทศราช   

 2.  มีความม่ันคงทางพระพุทธศาสนา 

 3.  มีความม่ันคงในการป้องกันอาณาจักร 

  4.  เกดิการสร้างสรรค์ภูมิปญัญา 
 

90. เหตุการณ์ในข้อใดไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที5่ 

 1.  การทําสนธิสญัญาเบาว์ริง 2.  การเกดิกรณีพิพาทไทย – ฝร่ังเศส (ร.ศ.112) 

 3.  การเปดิบริการไปรษณีย ์ 4.  การเร่ิมใช้ธนบตัร 
 

91. ข้อใดคือแผนที่ที่ใหข้้อมูลเก่ียวกบัทีต่ั้งและอาณาเขตของตําบล อําเภอ จังหวัดประเทศหรือเมืองสําคัญ 

 1.  แผนที่กายภาพ 2.  แผนที่ทางหลวง  3.  แผนที่รัฐกิจ  4.  แผนที่ภูมิประเทศ 
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92. ข้อใดเป็นทิวเขาทีก่ั้นพรมแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหภาพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 1.  ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาผีปันน้ํา ทิวเขาตะนาวศรี 

 2.  ทิวเขาถนนธงชยั ทิวเขาบรรทดั ทิวเขาสันกําแพง 

 3.  ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชยั ทิวเขาตะนาวศรี 

 4.  ทิวเขาถนนธงชยั ทิวเขาหลวงพระบาง ทิวเขาตะนาวศรี 
 

93. ข้อใดคือปัจจัยที่ทําใหภ้าคตะวันออกเฉยีงเหนือมีฝนตกชุก 

 1.  ได้รับอิทธิพลจากพายดุีเปรสชั่น 2.  ได้รับอิทธิพลจากลมประจําตะวันตก 

 3.  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉยีงใต ้ 4.  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

94.  กิจกรรมในข้อใดไม่เหมาะสมกับลักษณะของสิ่งแวดล้อมในแต่ละภมูิภาค 

 1.  ทํานาเกลือไร่อ้อย : ภาคใต ้ 2.  ปลกูพชืเมอืงหนาว : ภาคเหนือ 

  3.  ท่องเทีย่วชมถ้ําน้ําตก : ภาคตะวันตก 4.  เจียระไนพลอยปลูกพริกไทย : ภาคตะวันออก 
 

95. การสร้างบ้านเรือนบริเวณใดในประเทศไทยที่มีความเสีย่งตอ่การประสบภยัพบิตัิดินโคลนถลม่มากที่สดุ 

 1.  บริเวณทีด่อนในภาคกลาง 2.  บริเวณทิวเขาสูงในภาคเหนือ 

 3.  บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 4.  บริเวณที่เนินในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

  
******* ส้ินสุดแบบทดสอบวชิาสังคมศกึษา ******* 
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ตอนที่ 5  วิชาภาษาอังกฤษ (ข้อที่ 96 – ข้อที่ 120) จํานวน 25 ข้อ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 
Directions: According to the information provided, choose the best alternative. 
 
96. Which of the following do you normally find in a hotel? 
 1.  2.   3.   4.  
 
 
 
97. Which of the following statement is TRUE? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 1.  Simon is Daniel’s father.  2.  Weni’s nephew is Pat. 
 3.  Fendi and Vero are siblings.  4.  Endru is Margaret’s husband. 
 

 
98.  Which of the following is FALSE about this sign? 

1.  You should walk carefully when you see this sign. 
 2.  This sign can be found on astaircase. 
 3.  You must not step into this area. 
 4.  This is a warning sign. 
 

  

Simon Petty 

Weni Endru Margaret Daniel 

Fendi Vero Mat Nat Pat 
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For items 99 – 100 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
99. How many hours can a 14-year-old girl work on Sunday in the UK? 
 1.  2 hours 2.  5 hours  3.  8 hours  4.  None of the above. 
 

100. Which of the following statements is FALSE? 
 1.  When you are 14, you can work a part-time job in the UK. 
 2.  During school holidays, 14-year-olds in the UK can work for 35 hours. 
 3.  Teenagers can start working at a younger age in the UK thanin Thailand. 
 4.  Children aged 13 in the UK can work up to a maximum of two hours on a school day. 
 

For item 101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101. Which of the following is FALSE? 
 1.  There weren’t anyOff-White sneakers in the saleRose went to. 
 2.  The copies ofOff-White sneakers look nearly the same as the real ones. 
 3.  Jisoo likes Rose’s new sneakers less than the ones Rose bought last summer. 
 4.  The sneakers Rose bought last summer are a lighter colour than the new ones.  

Rose:  What do you think of these trainers? 
Jisoo:  Personally, the ones you bought last summer look better than these.   
Rose: Really? I think they're exactly the same. 
Jisoo: No. These ones are a much lighter colour. 
Rose: Yes, perhaps you're right.  
Jisoo: Did these shoes cost the same as the other pair?  
Rose: No. I bought them in the sale, so they weren't as expensive as those.   
Jisoo: Do they have any Off-White sneakers in the sale?  
Rose: No, but they have some that are nearly the same.However, they're not as expensive asOff-

White sneakers. 
Jisoo: You mean they're copies. I always think they look completely different from the real ones! 

In Thailand, children must be at least 15 years old if they want to work. However, children can 
work in the UK from the age of 13. Between the ages of 13 and 14, children can work after 7am 
and before 7pm, and for up to a maximum of two hours on a school day. On Saturdays children 
can work up to five hours between 7am and 7pm, and on Sundays children are able to work for 
up to two hours between 7am and 11am.During term time, a child aged 13 to 14 can work up to 
a maximum of 12 hours a week, and during school holidays children of this age can work up to a 
maximum of 25 hours per week. 
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For items 102 – 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
102. What is the best title of this story? 
 1.  A Family’s Party.   2.  Another Normal Day  
 3.  Mary Ann’sBirthday Surprise  4.  The Best Day of Mary Ann  
 

103. How many members are there in Mary Ann’s family 
 1.  3 2.  4  3.  5  4.  6 
 

104. Of the children in Mary Ann’s family, Mary Ann is the _______ child. 
 1.  only 2.  middle  3.  oldest  4.  youngest   
 

Directions: Choose the best alternative to complete each blank. 
105. Maria:  Hey! It’s good to see you! _______ 
 Chris:   Hi Maria, what’s up? I’ve just been busy, studying a lot. What about you? 
 Maria:  Ah fine. Nothing new really. 
 1.  How have you been?  2.  Not bad. 
 3.  Sorry for disturbing you.  4.  How do you do? 
 

106. Bam:  Thank you so much for lending me your bicycle. 
 Cardi:  ________ Let me know if you need it again. 
 1.  I appreciate it.    2.  Don't mention it.  
 3.  Yes, of course.    4.  I'm sorry to hear that. 
 
 
 
 

Mary Ann woke up in a good mood. Today was aspecial day for her. Usually on this day, 
she’d find acard next to her breakfast plate. There would be aballoon tied to her chair. Later, 
after dinner therewould be cake and presents from her family. 

When Mary Ann went down to breakfast, all that wasnext to her plate was a napkin and 
silverware. Herchair looked the same as always. No one saidanything out of the ordinary. 

At school, Mary Ann’s teacher asked why she lookedso sad. She said she didn’t feel well, 
which was true ina way. 

At 3:00 Mary Ann walked slowly home from school.She paused at the door and sighed. 
When she steppedinside, her eyes lit up. The room was decorated top to bottom and filled with 
balloons. 

“Surprise!” shouted her Mom, Dad, Grandma, and big brother. Even baby Emily made a 
happy sound. 
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For items 107 – 108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107. 1.  Where do you from?  2.  Are you Egyptian? 
 2.  Are you from Egypt?  4.  Where are you from? 
 

108. 1.  she isn’t a doctor   2.  she is Egyptian 
 3.  she isn’t from Egypt  4.  she comes from Egypt 
 

For items 109 – 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109. 1.  do you want a lift?  2.  how about going to the theater? 
 3.  why don’t you go with me?  4.  would you like me to go somewhere? 
 

110. 1.  I won't be late.    2.  Please don't bother. 
 3.  I don't mind going there.  4.  I don’t have to get up early. 
  

Charlie: I'm bored! I want to dosomething interesting this weekend. Any suggestions? 
Carol:  Well, ____(109.)____ I've plannedto go on a trip to the beach with somefriends. 
Charlie:  Yes, that sounds good. When are you planning to leave?  
Carol:  Well, we've decided to start early in the morning tomorrow. It takes about 3-4 hours to 

get to the beach by car, and we hope to reach there by lunchtime. I’m going to drive 
there. Can you meet me here at 6.30 am? 

Charlie:  Of course. ____(110.)____ 
Carol:  See you then. 

Brandon is giving an interview on the phone. 
Brandon: Hi. My name’s Brandon Stark. I’m an archaeologist. 
Interviewer: ____(107.)____ 
Brandon:  Egypt. 
Interviewer: Are you there at the moment? 
Brandon:  Yes, I am here in Egypt with my wife. 
Interviewer: What does she do? 
Brandon:  She’s also an archaeologist. But____(108.)____. She’s from England. 
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For items 111 – 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111. 1.  I hate rain 2.  I’m hating rain  3.  I hate the rain  4.  I’m hating the rain 
 

112. 1.  He lies at the floor  2.  he's lying at the floor  
 3.  He lies on the floor  4.  he's lying on the floor 
 

113. 1.  slowtoo 2.  too slow  3.  slow enough  4.  enough slow 
 

114. 1.  an amazing old black and white  2.  an old amazing black and white 
 3.  a black and whiteamazing old  4.  an amazing black and white old  
 

For items 115 – 117 
 
 
 
 
 
 
 
115. 1.  at homework 2.  on homework  3.  at a homework  4.  on a homework 
 

116. 1.  you’ll ask she 2.  you’ll ask her  3.  you ask she  4.  you ask her 
 

117. 1.  Do most students in   2.  It is true that most students at  
 3.  Do you know most students in  4.  You know that most students at 
  

From: Maggie Tait 
To: Stefan Richter  
Subject: I'm bored 
 

Hi, Stefan  
It's raining, so I'm writing to you. ____(111.)____ because I can’t go outside! Do you remember 
Lorenzo, my cat? At the moment,____(112.)____. He's really old now, and every day he sleeps 
for hours. One good thing, he doesn't catch anymore - he's____(113.)____. My mum and dad are 
watching ____(114.)____ film on TV. What are you doing at the moment? I think you're sitting in 
your garden and the sun's shining and ... Tell me.  
 

Love, Maggie 

Tara: I hate Maths. I have to spend every night ____(115.)____ for hours. It’s frustrating. 
Pukhao: What about your teacher? If ____(116.)____, she will help you, I’m sure. 
Tara: Maybe, but she’s really strict. I think My mother wants me to have a Maths tutor. 
Pukhao: She probably has a good idea. ____(117.)____ Singapore go to an after-school 

homework club every night? 
Tara: Every night? No way! 
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For items 118 – 120 
 
 
 
 
 
 
 
 
118. 1.  It'll be excited, won’t it?  2.  It'll be exciting, won’t it? 
 3.  Itis going to be excited, isn’t it?  4.  Itis going to be exciting, isn’t it? 
 

119. 1.  we must see The Empty Man.   2.  We shouldn’t see The Empty Man. 
 3.  Why don’t we see The Empty Man?  4.  Would you mind seeing The Empty Man? 
 

120. 1.  it’s true, and it’ll be more difficult 
 2.  you’re right, but it'll be difficult enough 
 3.  I agree with you, but it'll be more difficult 
 4.  I don’t think so, and it'll be difficult enough  

 
 

ส้ินสุดแบบทดสอบ Pre – Test 
อย่าลืมตรวจสอบการกรอกข้อมูลบนหวักระดาษคําตอบใหถ้กูต้อง 

 

Alice and Brenda are discussing which film to see.  
Alice: I want to seeZ.____(118.)____ 
Brenda: Yes, but it'll bescary. And you get frightened in horror films.____(119.)____ The reviews 

say that it's better than Z. 
Alice: Yes.But Z is more popular, and everyone's talking about it. 
Brenda: ____(120.)____ to get tickets because a lot of people want to see it. 
Alice: Let’s check if there are any tickets left. 
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