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จัดสอบโดย  เว็บไซตนายรอยไทย (www.thaicadet.org) 
วิชา   ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
วัน - เวลาสอบ  วันเสารท่ี 28 พฤษภาคม 2554   เวลา 09.00 - 12.30 น. 
จํานวนขอสอบ  ท้ังหมด 140 ขอ  (จํานวน 17 หนา) 

……………………………………………………………………………………………………………..… 
 

วิชาภาษาอังกฤษ (30 ขอ) 

Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting : 
1. Don’t forget to turn off all the light when you go to bed.  

    A       B  C         D 
2. Leo likes watching TV so much that he turns on it as soon as he comes home from school. 

        A                         B              C   D 
3. He said he was looking after a place to stay for a few weeks.  
            A               B    C   D 

 

Choose A, B, C or D to complete the following sentences : 
4. She is very tired; ....................., she has to finish her homework.  

A. moreover   B. so    C. and    D. however 
5. Is he an actor ....................... a singer? - An actor.  

A. and    B. or    C. with    D. so 
6. He was tired, ........................ he took a rest before continuing the work.  

A. so    B. and    C. but    D. if 
7. She forgot ........................ off the gas before going out.  

A. turn    B. turning   C. to turn   D. turned 
8. I suggest ...................... money for the poor people in our neighborhood.  

A. save    B. to save   C. saving   D. saved 
9. We can protect the environment by ..................... air pollution.  

A. reduce   B. reducing   C. reduced   D. to reduce 
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10. I want to see the ..................... of environment from the local authority.  
A. protect   B. protected   C. protecting   D. protection 

11. I lost my pen. I have looked ..................... it for all morning.  
A. at    B. after    C. up    D. for 

12. She stays at home because she has to look ....................... her baby.  
A. at    B. after    C. up    D. for 

13. Remember to turn .................... the light before going to bed.  
A. of    B. off    C. on    D. up 

14. If we go ............... littering, the environment will become seriously polluted.  
A. to    B. in    C. out    D. on 

15. If people stop using dynamite for fishing, a lot of sea creatures will be well .........  
A. preserve   B. preservation   C. preserved   D. preservative 

16. His hobbies are playing soccer ................... collecting stamps.  
A. and    B. but    C. however   D. although 

17. I’d love to play volleyball ................... I must complete my homework.  
A. since   B. moreover   C. but    D. and 

18. Scientists are looking for an .................. way to reduce energy consumption.  
A. effect  B. effection   C. effective   D. effectively 

19. What can we do to spend less ................... lighting?  
A. in    B. on    C. about   D. of 

20. You should take ................ your shoes when you go into the temple.  
A. in    B. on    C. off    D. of 
 

Choose A, B, C or D to complete the following passage : 
It is very important ......(21)...... water carefully. Here are some ......(22)...... you 

can use less water. First, you should ......(23)...... you turn ......(24)...... the faucets tightly. 
They should ......(25)...... in the bathroom or kitchen sink. Second, you should not keep the 
water on for a long time. You should turn it off while you are doing something else. It 
should be off while you are shaving or ......(26)...... your teeth. It should also be off while 
you are washing the dishes. Finally, ......(27)...... the summer you should water your garden 
......(28)...... the evening. That way you will not lose ......(29)...... water. During the day the 
sun dries up the earth too ......(30)...... 
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21.  A. for using   B. to use   C. use    D. using  
22.  A. roads   B. paths   C. streets   D. ways  
23.  A. be sure   B. sure    C. to sure   D. to be sure  
24.  A. on   B. right    C. off    D. left  
25.  A. drip   B. to drip   C. not drip   D. not to drip  
26.  A. clean   B. rubbing   C. washing   D. brushing  
27.  A. on   B. in    C. at    D. when  
28.  A. on   B. in    C. at    D. when  
29.  A. many   B. few    C. a lot of   D. less  
30.  A. quickly   B. quick   C. fastly   D. early  
 
วิชาคณิตศาสตร (จํานวน 40 ขอ) 
31. จํานวน 720 มีตัวประกอบท่ีเปนจํานวนจริงบวกกี่ตัว 

 1)   18                2)   24                3)   30                 4)   35 
32. ให a และ b เปนจํานวนเต็มบวกท่ีนอยท่ีสุด 2 จํานวน ซ่ึงเม่ือนํา a ไปคูณกับ 8,192 แลว ทําใหผลคูณถอดราก

ท่ี 2 ลงตัว หรือนํา b ไปคูณกับ 8,192 แลว ทําใหถอดรากท่ี 3 ไดลงตัวเชนกัน จงหาผลบวกของ a และ b 
 1)   5                  2)   6                  3)   7                   4)   8 

33. ผลสําเร็จของ 034.0)  เทากับขอใด 31.0901.1(
..



 1)                2)               3)                  4)   4 
.

3.2
.
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.
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34. ถา 
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x

 มีผลสําเร็จเทากับ 
8

1
4  แลว  มีคาเทากับขอใด x

 1)   2                  2)   3                  3)   4                   4)   5 
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35.  เทากับขอใด ผลสําเร็จของ 

 1)   
10

7               2)   
7

10                3)   
10

7x                4)   
7

4x  

36. ก, ข, และ ค รวมกันเชาท่ีนาเพ่ือเล้ียงวัว โดยเสียคาเชา 420 บาท ท้ังนี้ ก เล้ียงวัว 15 ตัว เปนเวลา 6 เดือน,  
ข เล้ียงวัว 45 ตัว เปนเวลา 8 เดือน, และ ค เล้ียงวัว 90 ตัว เปนเวลา 2 เดือน ถามวาคนท่ีเสียคาเชามากท่ีสุด
และเสียคาเชานอยท่ีสุดนั้น จายเงินตางกันกี่บาท 
 1)   120             2)   160               3)   180               4)   200 



 
    - 4 - 

37. แบงเงิน 6,090 บาท ใหผูชาย 4 คน ผูหญิง 3 คน และเด็ก 2 คน โดยใหหญิงคนหนึ่งไดรับเงินนอยกวาชายคน

หนึ่งอยู 
4

1
 และใหเด็กคนหนึ่งไดรับเงินนอยกวาชายคนหนึ่งอยู  ถามวาชาย 1 คน หญิง 1 คน และเด็ก 1 คน 

ไดรับเงินรวมกีบ่าท 
 1)   1,467          2)   1,780            3)   1,890            4)   2,150 

38. กําหนดให A : B = 3 : 2, B : C = 6 : 7, และ C : D = 5 : 9 แลว อัตราสวนของ A : D เทากับขอใด 
 1)   3 : 5            2)   2 : 7              3)   7 : 9              4)   5 : 7 

2

1
639. ถาดอกเบี้ยของเงินตนเพ่ิมจากรอยละ 6 เปนรอยละ  ตอป ซ่ึงคิดเปนเงินเพ่ิมข้ึน 10 บาท ดังนั้น เงินตน

จํานวนนี้มีคาเทากับกี่บาท 
 1)   1,500          2)   1,860            3)   2,000            4)   2,240 

40. ผลการสอบกลางภาค ใน 3 วิชา มีดังนี้ รอยละ 32 ของผูสอบไดคะแนนเกินคร่ึงท้ัง 3 วิชา รอยละ 36  
ของผูเขาสอบไดคะแนนเกินคร่ึง 2 วิชา และรอยละ 20 ของผูสอบไดคะแนนเกินคร่ึง 1 วิชา ถามีผูเขาสอบ  
75 คน จะมีคนสอบตกท้ัง 3 วิชากี่คน 
 1)   6                 2)   9                   3)   12                 4)   15 

41. ถาขายเครื่องเสียงในราคา 20,160 บาท จะไดกําไร 40% แตถาขายไปในราคา 18,000 บาท จะไดกําไรรอยละ

เทาใด 
 1)   15               2)   20                 3)   25                 4)   30 

42. รานคาแหงหนึ่ง นายหนาต้ังราคาขายวิทยุเคร่ืองละ 4,500 บาท โดยคิดคานายหนารอยละ 2 และเจาของรานยัง
ลดใหผูซ้ืออีกรอยละ 5 จากราคาขาย เม่ือหักสวนลดและคานายหนาออกแลว เจาของรานไดเงินกี่บาท 
 1)   4,090          2)   4,136            3)   4,185            4)   4,250 

43. พอคาขายเสื้อไปในราคาตัวละ 130 บาท จะไดกําไร 4% ถาเขาตองการทํากาํไร 530 บาท จะตองขายเสือ้ใหไดกี่ตัว 
 1)   84               2)   92                 3)   106               4)   112 

44. ผลสํารวจของการกระจาย 4)2  แลวสัมประสิทธ์ิของ 
22ba  จะอยูในขอใด ( ba 

 1)   -6                2)   8                   3)   -12               4)   24 
45. จากจํานวน 54  และ 6141  จํานวนท่ีมีคามากท่ีสุดอยูในขอใด 3 224,323,1022

 1)            2)              3)              4)    31022 4323 5224 6141

46.  มีคาเทากับขอใด กําหนดสมการ 58112 x  แลว x

 1)   3                 2)   4                   3)   6                  4)   7 
47. ให A และ B เปนจํานวนบวก 2 จํานวนท่ีมีคาตางกันอยู 56 เม่ือนําไปหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. จะได 28 และ 420 

ตามลําดับ จงหาวา A + B มีคาเทาใด 
 1)   124             2)   192               3)   224              4)   288 

48. จํานวนบวกท่ีมีคานอยท่ีสุด เม่ือหารดวย 9 จะมีเศษเทากับ 7, เม่ือหารดวย 7 จะมีเศษเทากบั 5, หรือเม่ือหารดวย 

5 จะมีเศษเทากบั 3 ถามวาถาเลขจํานวนนัน้หารดวย 11 จะเหลือเศษเทาใด 
 1)   5                 2)   6                  3)   8                  4)   9 
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49. มีระฆัง 3 ใบ จะถูกตีทุกๆ 18, 24 และ 32 วินาที ตามลําดับ เม่ือเร่ิมตนตีพรอมกันแลว จะถูกตีพรอมกัน 

อีกกี่คร้ังเม่ือเวลาผานไป 2 ช่ัวโมง 
 1)   20                2)   24                3)   25                4)   28 

50. มีเงินจํานวนหนึง่ ถูกแบงให ก, ข และ ค ดังนี้ 
ถาเงินท่ี ก ไดรับ คูณกับจํานวนเงินท้ังหมด จะเทากับ 525 บาท 
หรือเงินท่ี ข ไดรับ คูณกับจํานวนเงินท้ังหมด จะเทากับ 420 บาท 
หรือเงินท่ี ค ไดรับ คูณกับจํานวนเงินท้ังหมด จะเทากับ 280 บาท 
ถามวา ก ไดรับเงินมากกวา ค กี่บาท 
 1)   5                 2)   7                   3)   9                  4)   11 

51. จากจํานวน 
2

 และ 
22 )5(  ขอใดมีคามากท่ีสุด 3 2323 4,)3(,2

 1)                2)             3)                  4)    332 32 )3(
224 22 )5(

52. กําหนด 0x  แลว ผลสําเร็จของ 
acac
 ตรงกับขอใด cbcbbaba xxx   )()()(

 1)       2)       3)   1         4)   0 ))()(( accbbax  )(2 222 cbax 

4)1)(4(

)2)(5(

)4)(3(

)2)(5(








xx

xx

xx

xx53.  เทากับขอใด คําตอบของสมการ 

 1)   -5                2)   -2                 3)   2                  4)   5 
54. พหุนาม 

44
 มีผลสําเร็จเทากับขอใด 3))(( yxyxyx 

 1)                         2)                     )(2 22 yxxy  2))((2 yxyxxy 

 3)                  4)    ))((2 yxyxxy  ))((2 22 yxyxxy 

55. กําหนด ABD เปนรูปสามเหลี่ยม มี AB = 26 หนวย, AD = 25 หนวย และ BD = 17 หนวย เม่ือลากเสน AC 
ต้ังฉากกับ BD แลว ผลตางของ 2BC กับ 

2CD  เทากับกีห่นวย 
 1)   51               2)   53                 3)   55               4)   57 

56.  ยาวกี่หนวย จากรูป  หนวย แลว BC34AC AD 

 
       1)   15                 

2)   18                  
3)   20                  
4)   24 
 

24

1
10

6

1
754 57.  เทากับขอใด ผลสําเร็จของ 

 1)   
6

1              2)   6                3)   62             4)   66  
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58. ขอความตอไปนี้ ขอใดเปนจรงิ 
1) ถา a เปนจํานวนจริงแลว  เปนจํานวนจริง a

2) ถา a เปนจํานวนอตรรกยะแลว 2a  เปนจํานวนตรรกยะ 
3) ถา a เปนจํานวนตรรกยะแลว  เปนจํานวนอตรรกยะ a

4) ถา a เปนจํานวนตรรกยะแลว 2a  เปนจํานวนตรรกยะ 

59. กําหนดให a, b, 3c เปนจํานวนค่ีบวกสามจํานวนเรียงกัน และ 666  แลว cb23  cba a 3   

มีคาเทากับขอใด 
 1)   9               2)   12                 3)   15                  4)   21 

60. ถา A, B, C มีเงินรวมกัน 430 บาท แต C มีเงินนอยกวา A กับ B รวมกันอยู 70 บาท และ 2 เทาของเงินของ 
B เทากับ 3 เทาของเงินของ A แลว จงหาวา C มีเงินกี่บาท 
 1)   140           2)   160               3)   180                4)   190 

61. กําหนดให 5 # 3 = 19 และ 4 # 2 = 12 แลว 8 # 4 มีคาเทากบัขอใด 
 1)   22             2)   28                 3)   32                  4)   36 

62. กําหนดสมการ 14  แลว ผลบวกของคําตอบท้ังหมดของสมการเทากับขอใด 4 2  xx

 1)   -1              2)   1                   3)   
4

1
               4)   

4

1  

02020202 60sin
3

1
45sec

2

1
30cos

3

4
30tan3 63.  เทากับขอใด คาของ 

 1)   
3

2              2)   
4

3                  3)   
5

2                   4)   
5

3  

64. นําลูกปนทรงกลมมีเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว หยอนลงในถังน้ําทรงกระบอก ท่ีมีเสนผานนศูนยกลาง 1 ฟุต  

เม่ือลูกปนจมน้ําแลว ระดับน้ําจะสูงข้ึนจากเดิมกี่นิ้ว 

 1)   
8

1              2)   
2

1                  3)   
4

3                   4)   1 

65. ถานํา bax  ซ่ึงมี a  เปนตัวประกอบ มาหารดวย 2x 522  x x  แลว จะเหลือเศษ a15   ดังนั้น  

คา a  ท่ีเปนจํานวนเต็มอยูในขอใด 
 1)   2               2)   1                   3)   -3                   4)   -4 

10

166. กรวยกลมใบหนึ่ง บรรจุหยดน้าํรูปทรงกลม ซ่ึงมีเสนผานศูนยกลาง นิ้ว ได 500 หยด ก็เต็มพอดี ถาสวนสูง

ของกรวยเทากบัเสนผานศูนยกลางของปากกรวยแลว กรวยนี้สูงกี่นิว้ 

 1)   
2

1              2)   1                   3)   
2

1
1                 4)   2 

67. จงแยกตัวประกอบของ yzy  yzxx  22 )3(2

 1)   )2)(( zyxyx              2)   )2)(( yxzyx                    
 3)   )2)(( zyxyx              4)   )2)(( zyxyx   
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68. เม่ือแยกตัวประกอบของ 1519 จะไดเทากับขอใด 62 22  yyxxyx

 1)              2)   )32)(53(  yxyx )32)(53(  yxyx                   
 3)              4)   )32)(53(  yxyx )32)(53(  yxyx  

69. ถา ky  แยกออกเปน 2 ตัวประกอบไดแลว k  ตองมีคาเทาใด xyxyx  13246135 22

 1)   5               2)   7                   3)   9                   4)   14 
70. ซ้ือน้ําหวานมา 24 ขวด เม่ือเติมน้ําแลวขายไปในราคาเดิมท่ีซ้ือมา ทําใหไดกําไร 25% จงหาวาเติมน้าํลงไปกี่ขวด 

 1)   5               2)   6                   3)   8                   4)   12 
 
วิชาวิทยาศาสตร (จํานวน 40 ขอ) 
71. ความดัน 1 Pa สอดคลองกับขอใด 

1)  1 มิลลิเมตร ของปรอท   2)  1 นิวตัน ตอตารางเมตร 
 3)   

510100 นิวตันตอตารางเมตร  4)  760 มิลลิเมตร ของปรอท 

72. เม่ือวัตถุท้ังกอนหรือเพียงบางสวนจมในของเหลว ของเหลวจะออกแรงดันวัตถุในทิศข้ึน ซ่ึงแรงนี้จะมีขนาด

เทากับน้ําหนักของไหลซ่ึงถูกแทนท่ี เปนไปตามหลักการของใคร 
 1)  อารคีมีดิส  2)  อารเมเจอร  3)  โอหม  4)  ปธากอรัส 

73. จุดเดือดปกติของออกซิเจนเหลว คือ 90.18 เคลวิน ซ่ึงคิดเปนกีอ่งศาฟาเรนไฮต 
  1)   -187.97  2)   297.35   3)   574.6  4)   ไมมีขอใดถกูตอง 
74. จากรูป กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและเวลาของแข็งชนิดหนึ่ง โดยมีอุณหภูมิเปล่ียนแปลงจาก  

-10 องศาเซลเซียส จงพิจารณาจุดเยือกแข็งของสาร และจุดเดือดของสาร โดยอานจากกราฟดังนี้ 
 

 
   

  1)   จุดเยือกแขง็  จุดเดือด    C00 C060

จุดเยือกแขง็  จุดเดือด       2)   C00 C0100

จุดเยือกแขง็  จุดเดือด  3)   C010 C060

จุดเยือกแขง็  จุดเดือด  4)   C010 C0100

75. เคร่ืองมือวัดพลังงานจากรูป เพ่ือใชพิจารณาคํานวณความจุความรอนจําเพาะของเหลวท่ีอุณหภูมิเริ่มตน วัดได

เปน 20 องศาเซลเซียส วัดพลังงานเร่ิมตนได 20,100 จูล จากมวลของของเหลวจํานวน 0.6 กิโลกรัม แตเม่ือ

ปรับอุณหภูมิของเคร่ืองมือเปน 30 องศาเซลเซียส จะวัดพลังงานคร้ังหลังไดเปน 32,300 จูล จงคํานวณคาความ

จุความรอนจําเพาะของของเหลวชนิดนี้ วามีคากี่จูลตอกิโลกรัมตอองศาเซลเซียส 
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  1)   2,033  2)   2,070      3)   2,150         4)   2,190 
76. จงคํานวณวา จะตองใชน้าํอณุหภูมิ 0 องศาเซลเซียสจํานวนกีก่รัม ในการผสมทําใหน้ําท่ีมีอยูแลว จํานวน  

500 กรัม ท่ีมีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ใหเย็นตัวลงเหลือ 20 องศาเซลเซียส 
  1)   1,150  2)   1,506      3)   1,503         4)   1,500 
77. จากวงจร ถายกสวิทชข้ึน จงพิจารณาวา หลอดไฟ R, S หรือ T ดวงใดจะดับจากวงจร  
 

        1)   R เทาน้ัน   
        2)   R และ S เทาน้ัน  
        3)   R, S และ T   
        4)   S และ T เทาน้ัน 
 

78. หลอดไฟฟาขนาด 12 Watts ตอกับหมอแปลงดังรูป โดยหมอแปลงไมมีการสูญเสียพลังงาน จงคํานวณหา

กระแสไฟฟาท่ีไหลผานหลอดไฟฟาขนาด 12 Watts วามีคากี่แอมแปร 
 

        1)   0.05 A   
        2)   0.5 A       
        3)   2.4 A          
        4)   2.0 A 
 

79. หองวางมีขนาด 10 x 5 x 4 3m โดยความหนาแนนของอากาศมีคาเทากับ 1.3 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร  
จงคํานวณหามวลของอากาศในหองวามีคากี่กิโลกรัม 

  1)   260   2)   240       3)   220          4)   200 
80. เม่ือจรวดพุงข้ึนไป Reaction Force เนื่องจากแรงขับของกาซท่ีทายจรวดมีคาเทากับอะไร 
  1)   แรงท่ีกาซกระทําตอฐานจรวด   2)   แรงท่ีจรวดกระทําตอฐานจรวด 
  3)   แรงท่ีฐานกระทําตอจรวด          4)   แรงท่ีจรวดกระทําตอกาซ 
81. จงพิจารณาคําตอบตอไปนีว้า ขอใดถกูตองท่ีสดุ 

1)   งานจากแรงที่ไมคงท่ี จะมีคาเทากับการเปลี่ยนแปลงพลังงานกล 

2)   งานจากแรงเสียดทาน เปนงานท่ีสูญสลายไป 
3)   พลังงานกลสุดทายมีคานอยกวาพลังงานเร่ิมตนในกรณีแรงเสียดทาน         
4)   ถูกทุกขอ 
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82. Megan พบวา เธอตองออกแรงขนาด 100 นิวตัน ในการอัดลมเขาไปในลอรถจักรยาน เพ่ือท่ีจะไปรับ 

เพ่ือนของเธอ โดยในการอัดลม (หรือสูบลม) นี้ ใชกระบอกสูบยาว 0.25 เมตร และอัดลมไปถึง 16 ครั้ง  

ลมจึงเต็มลอยาง ดังนั้น Megan จะตอทํางานไปเทาใดในการอัดลมครั้งนี้ 
  1)   25 จูล  2)   50 จูล      3)   100 จูล         4)   400 จูล 
83. น้ํามันเช้ือเพลิง 600 ลิตร ไหลเขาสูถังซ่ึงสูง 20 เมตร เหนือระดับท่ีน้ํามันเขาเครื่องสูบ  

กําหนดใหน้ํามันจํานวนหนึ่งลูกบาศกเซนติเมตรมีมวล 0.82 กรัม และ 1 ลิตรมีปริมาตรเทากับ 1,000 ลูกบาศก
เซนติเมตร จงคํานวณหางานท่ีทําตานแรงโนมถวงโดยเครื่องสูบ วามีคากี่กิโลจูล 

 

  1)   90.4   2)   92.6       3)   94.3          4)   96.4 
84. กลองใบหนึ่ง ถูกวางอยูบนระนาบขรุขระ ถาระนาบนี้ถูกยกข้ึนเอียงทีละนอย จงพิจารณาวาสวนใดยังคงไม

เปลี่ยนแปลง 
1)   ความดันท่ีกลองกระทําตอระนาบ   
2)   แรงปฏิกิริยาในแนวต้ังฉากท่ีระนาบกระทําตอกลอง 
3)   องคประกอบในแนวขนานลงตามระนาบของนํ้าหนักกลอง 
4)   สัมประสิทธ์ิของความเสียดทานระหวางกลองกับพื้นระนาบ 

85. จงพิจารณาขอมูล 3 ขอ ตอไปนี ้
ก. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย 
ข. ดวงจันทรดึงดูดกระแสน้าํ 
ค. เข็มทิศวางตัวในทิศทางเหนือ/ใต 
จงหาวา ขอใดเปนผลมาจากแรงดึงดูดของโลก 

        1)   ขอ ก. และ ข.     2)   ขอ ก. และ ค.  3)   ขอ ข. และ ค.  4)   ขอ ก. ข. และ ค. 
86. สภาพไรน้าํหนกั หมายถึงอะไร 

1)   มวลมีคาเปนศูนย แตความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลกไมเปนศูนย   
2)   มวลมีคาเปนศูนย และความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลกก็เปนศูนย 
3)   มวลมีคาไมเปนศูนย แตความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลกเปนศูนย 
4)   มวลมีคาไมเปนศูนย และความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลกก็ไมเปนศูนย 

87. จากกราฟ คลื่นเคลื่อนท่ีจากซายไปขวา คาบเวลาของการส่ันมีคาเทากับ 0.4 วินาที 
 
 
 
 
 
 

จากรูป จงพิจารณาความยาวของชวงคลื่น และ Amplitude วามีคากี่เซนติเมตร 
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  ความยาวชวงคลื่น (cm.)  Amplitude (cm.) 
1)    4    3   
2)    4    4 
3)    2    3 
4)    2    4 

88. ขอความในขอใด ถูกตอง 
1)   ภาพเสมือนจะเกิดขึ้นเสมอ หากวัตถุอยูดานหนาของกระจกนูน   
2)   ภาพท่ีเกิดจากกระจกเงาราบ เปนภาพจริงเสมอ 
3)   ภาพท่ีเกิดจากกระจกเวามีไดกรณีเดียว คือ วัตถุจะตองอยูหางจากผิวกระจกนอยกวาความยาวโฟกสัของกระจก 
4)   ภาพท่ีเกิดจากเลนสเวาเปนไดท้ังภาพจริงและภาพเสมือน 

89. ทันตแพทยถือกระจกเวาท่ีมีรัศมีความโคง 4 เซนติเมตร หางจากฟนท่ีตองการอุดเปนระยะ1 เซนติเมตร ดังนั้น 

ทันตแพทยจะเห็นภาพฟนในกระจกขยายเปนกี่เทา 
  1)   2 เทา      2)   3 เทา  3)   4 เทา  4)   5 เทา 
90. คลื่นวิทยุ คลื่น Microwave และแสง Laser มีความถี่อยูในชวง 94 1010   Hz., 128 1010   Hz. และ 

1410  Hz. ตามลําดับ ถาสงคลื่นเหลานี,้ จากโลก, ไปสูดาวเทียมแหงหนึ่ง จงหาวา ขอใดตอไปนี้ถกูตองมากท่ีสุด 
1)   คลื่นวิทยุจะใชเวลาในการเคลื่อนท่ีไปถึงดาวเทียมนอยท่ีสุด 
2)   แสงเลเซอรจะใชเวลาในการเคลื่อนท่ีไปถึงดาวเทียมนอยท่ีสุด  
3)   คลื่นท้ังสามใชเวลาเดินทางไปถึงดาวเทียมเทากัน  
4)   หาคําตอบไมได เพราะไมไดกําหนดคาความยาวคลื่นของคลื่นเหลาน้ี 

91. เม่ือนําสารชนิดใดมาละลายนํ้า และทดสอบความเปนกรด/ดาง ของสารละลาย จะมีคา pH < 7 และสารละลาย
สามารถนําไฟฟาได 

  1)   นํ้าสมสายช ูกรดเกลือ       2)   ดินประสิว นํ้าปูนใส 
  3)   นํ้าตาลกลูโคส นํ้าอบไทย   4)   กรดซัลฟวริก เกลือแกง 
92. ขอใดจัดเปนสารประกอบ และสารละลาย ตามลําดับ 
  1)   ฟวส ทิงเจอรไอโอดีน       2)   กรดนํ้าสม แมงกานีส 
  3)   โบรมีน นํ้าสมสายช ู    4)   ดางทับทิม นํ้าปูนใส 
93. จากการทดลอง 

ก. เม่ือเรานํานํ้าแข็งใสในถวยหรือแกว สกัครูจะมีหยดนํ้าเกาะบริเวณรอบๆ ภาชนะเหลาน้ัน 
ข. จุนสีสะตุ เม่ือถูกนําไปวางในอากาศจะเปลี่ยนจากสีเทาเปนสีฟา 
ค. นํ้าปูนใส เม่ือถูกนําไปวางในอากาศ จะปรากฏฝาเกิดขึ้นบนผิวของของเหลว 
การทดลองขอใด ท่ีสามารถบอกไดวา อากาศประกอบดวยไอน้าํ 

   1)   ก.   2)   ข.   3)   ก. และ ข.  4)   ข. และ ค.     
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94. กาซโอโซน ท่ีมีอยูในอากาศท่ีหอหุมโลก จะชวยดูดกลืนรังสี Ultra Violet ท่ีมาจากนอกโลก เพ่ือชวยลด

อันตรายท่ีเกิดข้ึนตอมนุษย ซ่ึงปจจุบันกาซโอโซนถูกทําลายไปมากโดยสารสังเคราะหบางอยาง ท่ีเรียกวา CFC 
อยากทราบวา สาร CFC ประกอบดวยธาตุใด 

1)   Carbon Fluorine Oxygen    2)   Carbon Fluorine Chlorine   
3)   Hydrogen Chlorine Fluorine   4)   Hydrogen Bromine Fluorine 

95. การท่ีพ้ืนดินและผืนน้ําดูดกลนื และคายความรอนไดไมเทากนั ทําใหเกิดปรากฎการณในขอใด 
1)   การเกิดเมฆ        2)   การเกิดนํ้าคางเกาะตามใบไมใบหญา 
3)   การไหลเวยีนของกระแสนํ้าในมหาสมุทร  4)   การไหลเวยีนของบรรยากาศบนพ้ืนโลก 

96. ปริมาณสารพิษในอากาศ เชนฝุนละออง กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซคารบอนมอนอกไซด มาจากแหลงใดมากท่ีสุด 

ตามลําดับ (เรียงลําดับจากมากไปนอย) 
ครัวเรือน โรงไฟฟา การคมนาคมขนสง    1)   

2)   โรงไฟฟา การคมนาคมขนสง การบริการ 
3)   เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ   
4)   การบริการ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  

97. จากการทดลองเรื่องเซลลไฟฟาเคมี ดังรูป 
 

 
 

ก.   การชุบโลหะ  ข.   การถลุงหรือการแยกแร  ค.   การแยกน้าํดวยไฟฟา  

หลักการของเซลลไฟฟาเคมีจากการทดลอง จะนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมในขอใดไมได  

  1)   ก. และ ข.     2)   ข. และ ค.  3)   ก. และ ค.  4)   ก. ข. และ ค. 
98. การทดลองในขอใด เกิดปฏิกิรยิาเคมี 
  1)   เติมดินประสิวลงในนํ้า      2)   เติมกรดซัลฟวริกลงในนํ้า 
  3)   เติมโซเดียมลงในนํ้า    4)   เติมไอโอดีนลงในเอทานอล 
99. ปจจุบันนี้ เรานิยมใชเซลลอัลคาไลน ซ่ึงมีหลักการเชนเดียวกับถานไฟฉาย แตใชสารละลายชนิดใดแทน

สารละลายแอมโมเนียมคลอไรดในถานไฟฉาย โดยท่ีสวนประกอบอื่นยังคงเหมือนถานไฟฉาย 
  1)   โพแทสเซียมไฮดรอกไซด    2)   เมอคิวรี (II) ออกไซด 
  3)   ซิลเวอรออกไซด    4)   กรดซัลฟวริก 
 



 
    - 12 - 

100. นักวิทยาศาสตรพบวา บริเวณท่ีอยูใตผิวโลกใกลข้ัวโลกเหนือจะมีสมบัติเปนข้ัวแมเหล็กข้ัวใต สวนบริเวณท่ีอยู

ใตผิวโลกใกลข้ัวโลกใตจะมีสมบัติเปนข้ัวแมเหล็กข้ัวเหนือ ข้ัวแมเหล็กท้ังสองทําใหโลกมีสนามแมเหล็ก

ลอมรอบ ซ่ึงเปนประโยชนอยางมากในการหาทิศทาง และทําใหแรแมกนีไทตมีสมบัติเปนแมเหล็กตาม

ธรรมชาติ เพราะแรแมกนีไทตเปนของแข็ง ซ่ึงแรนี้เปนสารประกอบระหวางธาตุใด 
  1)   แพลทินัม และออกซิเจน    2)   แพลทินัม และนิกเกิล 

  3)   เหล็ก และออกซิเจน    4)   เหล็ก และนิกเกิล 
101. นักเรยีนคนหนึง่ จัดสารออกเปน 2 กลุม ดังนี ้

กลุมท่ี 1 แกรไฟต ฟวส น้ําเกลือ 
กลุมท่ี 2 โบรมีน น้ําตาลทราย กาซไนโตรเจน 
จงหาวา นักเรียนคนนีใ้ชเกณฑใดในการจัดสาร 

  1)   การนําไฟฟา   2)   สถานะ  3)   ลักษณะเน้ือสาร 4)   ความบริสุทธ์ิของสาร 
102. เหรียญบาทมีสวนผสมของทองแดงรอยละ 75 และนิเกิลรอยละ 25 โดยมวล แตเม่ือเผาทองแดงกับกํามะถัน 

พบวา เกิดเปนคอปเปอร (II) ซัลไฟต จากการทดลอง ใหพิจารณาวาขอความใดตอไปนี้ ถูกตอง 
ก. เหรียญบาทเปนสารประกอบ เพราะเกิดจากการรวมตัวกนัระหวางโลหะและอโลหะ 
ข. สําหรับเหรียญบาท อัตราสวนโดยมวลของทองแดงและนิกเกลิเปลี่ยนแปลงได 
ค. เหรียญบาทไมมีสูตรเคมี สวนคอปเปอร (II) ซัลไฟต สามารถเขียนสูตรเคมีได 

  1)   ก. และ ข.     2)   ข. และ ค.  3)   ก. และ ค.  4)   ก. ข. และ ค. 
103. เม่ือนําสาร X  มาแยกดวยวิธีโครมาโทกราฟ โดยใชกระดาษกรองเปนตัวดูดซับ และใชสารละลายเอทานอล

ในน้ํารอยละ 50 โดยปริมาตร ผลการทดลองปรากฏวาแยกไดสาร A, B และ C โดยระยะทางท่ีสารเคลื่อนท่ี
เทากับ 3, 7 และ 9 เซนติเมตร ตามลําดับ ขอใดสรุปผลการทดลองไดถูกตอง 

1)   แยกสาร C ออกจากสาร A ไดดีกวาแยกสาร B ออกจากสาร A      
2)    เปนสารประกอบ เพราะประกอบดวยสาร 3 ชนิด คือ A, B และ C สาร X

3)   เรียงลําดับการละลายในตัวทําละลาย ได A > B > C   
4)   สาร A ละลายไดดีท่ีสุดในตัวทําละลาย และถูกดูดซับไดมากท่ีสุด 

104. กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ และเวลา ในการตมของเหลว 2 ชนิด 
 

 
 

ของเหลว ก และ ข ควรเปนของเหลวชนิดใดตอไปนี้ ตามลาํดับ 
  1)   นํ้ากลั่น นํ้าฝน     2)   นํ้าเชื่อม นํ้าสมสายช ู 3)   เอทานอล เฮกเซน 4)   นํ้าทะเล นํ้ากลั่น 
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105. นําสารละลายอิ่มตัวของ A ปริมาณ 400 กรัม ท่ีอุณหภูมิ C0100  มาระเหยน้ําออก 50 กรัม แลวลดอุณหภูมิ

ลงเปน C030  ดังนั้น สารละลายสุดทายจะมีสาร A ละลายอยูกี่กรัม 
          1)   28.5    
          2)   37.5    
          3)   62.5    
          4)   105 
106. จากการศึกษาแผนภาพนี ้หมายเลขใดสามารถพบไดใน cell ของพืช 

1) 1 และ 2 
2) 2 และ 3 
3) 1 และ 4 
4) 3 และ 5 

107. ขอสรุปปจจัยในการงอกของเมล็ดในขอใด กลาวไดถูกตอง 
          1)   ความชื้น และอุณหภูมิ   
          2)   แสง ความชื้น และอุณหภูมิ  
           3)   แสงและความชื้น   
           4)   จํานวนเมลด็ ความชื้น และอุณหภูมิ 

108. พืชดูดแรธาตุจากดินเขสูรากโดยอาศัยส่ิงใด 
   1)   การแพร     2)   ออสโมซสี   
   3)   การใชพลงังานจากการสังเคราะหดวยแสง  4)   ใชพลังงานจากการหายใจ 
109. นําดอกไมชนิดหนึ่งซ่ึงถายละอองเรณูโดยแมลงและไมผสมในตนเดียวกัน แบงเปน 4 กลุม แตละกลุม 

เด็ดสวนประกอบของดอกท้ิงท้ังตาราง ถาปลอยใหแมลงถายละอองเรณูดอกไมท้ัง 4 กลุมตามปกติ ดอกไม

กลุมใดจะใหเมล็ดไดมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
  1)   กลุม ก  2)   กลุม ข  3)   กลุม ค  4)   กลุม ง 
110. กลุมส่ิงมีชีวิตในท่ีหนึ่ง มีความสัมพันธซ่ึงกันและกันหลายแบบ สิ่งมีชีวิตในขอใดมีความสัมพันธเชนเดียวกับ

ปลาการตูนและดอกไมทะเล 
   1)   พลูดางเกาะบนตนไมใหญ   2)   ตนฝอยทองพันรอบกานใบโกศล  
  3)   หนอนผีเสื้อกัดกินใบไม    4)   เพลี้ยกับมดดํา 
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วิชาสังคมศึกษา (15 ขอ) 
111. ขอใดคือความหมายของคําวา “วันมหาปวารณา”  

ก.  วันท่ีพระสงฆใหโอกาสครั้งสําคัญในการวากลาวกันได 
ข.  วันท่ีพระสงฆใหโอกาสครั้งสําคัญในการขอพรและใหพรกัน 
ค.  วันท่ีพระสงฆใหโอกาสครั้งสําคัญใหฆราวาสปวารณาตนรับใชพระสงฆ 
ง.  วันท่ีฆราวาสเปดโอกาสครั้งสําคัญใหพระสงฆกลาวสอนตน 

112. หลักธรรมขอใดของศีล 5 ในศาสนาพุทธ ท่ีตรงกับหลักธรรมในศาสนาอื่นมากท่ีสุด  
ก. การไมลักขโมย     ข. การไมลวงประเวณี  
ค. การไมฆาไมเบียดเบียน    ง. การไมเสพสิ่งเสพติดใหโทษ 

113. ประชาชนกลุมใดท่ีมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือถอดถอนขาราชการการเมืองช้ันผูใหญออกจาก

ตําแหนงได  
ก. ประชาชนท่ีมีสัญชาติไทย    ข. ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกต้ัง  
ค. ประชาชนท่ีมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด  ง. ประชาชนท่ีบรรลุนิติภาวะแลว 

114. ขอใดตอไปนี้เปนการปกครองทองถิ่นท่ีใชอยูในปจจุบัน 
ก .เทศบาลเมือง  องคการบริหารสวนตําบล  สขุาภิบาล  
ข. เทศบาลนคร  องคการบริหารสวนจังหวัด  กรุงเทพมหานคร 
ค.  เทศบาลเมือง  สภาตําบล  สุขาภิบาล 
ง. เทศบาลอําเภอ  องคการบริหารสวนจังหวัด  หมูบาน 

115. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะอยางไร  
ก. กระจายอํานาจ  และแบงแยกหนาท่ี  ข. รวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง  และแบงแยกหนาท่ี 
ค. รวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง  และรวมหนาท่ี  ง. กระจายอํานาจ  และจัดลําดับขั้นการบังคับบัญชา 

116. เพราะเหตุใด จึงกลาววา แมกนา คารตา เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก  
ก. เพราะระบุถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย  ข. เพราะระบุถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ค. เพราะระบุถึงกลไกในการปกครองประเทศ  ง. เพราะระบุถึงอํานาจอธิปไตยท่ีมาจากมวลชน 

117. เหตุการณในประวัติศาสตรตอไปนี ้
ก. การปฏิวัติวิทยาศาสตร  
ข. การฟนฟูศิลปวิทยาการ 
ค. การปฏิรูปสมัยเมจิ  
ง. สงครามฝน 
ขอใดจัดเรียงลําดับเหตุการณกอนหลังไดถกูตอง  
ก.   ก ค ง ข  ข.   ข ก ง ค  ค.   ง ก ค ข  ง.   ก ข ค ง 

118. การใชกระดาษเงินหรือธนบัตรแทนโลหะ เปนภูมิปญญาท่ีชาติใดเร่ิมใชกอน 
ก. จีน   ข. อินเดีย  ค. เปอรเซีย  ง.อียิปต 
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119. ถาสหรัฐอเมริกามีปญหาขัดแยงกับประเทศไทย โดยกลาวหาวาประเทศไทยทําการทุมตลาดสิ่งทอ 

ในประเทศสหรั ฐอ เม ริกา  จึ งต อง เก็บภา ษีขา เข า ส่ิ งทอจากประเทศไทยในอัตราสู งกว า ส่ิ งทอ 

จากประเทศอื่น ประเทศไทยจะตองเสนอใหองคกรใดดําเนินการแกปญหาขัดแยงดังกลาว   
ก. WTO  ข. APEC  ค. NAFTA  ง. UNCTAD 

120. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราโชบายในการรักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ

บานเมืองจนประสบผลสําเร็จเทียบไดกับพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริยพระองคใด   
ก. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ข. สมเด็จพระนารายณมหาราช 
ค. สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช   ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

121. เม่ือเปรียบเทียบกับอารยธรรมลุมแมน้ําอื่นๆ เร่ืองท่ีอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุไมมีหลักฐานชัดเจนคือเร่ืองใด   
ก.การวางผงัเมือง     ข.การจัดระเบียบการปกครอง 
ค.การมีบันทึกท่ีเปนลายลักษณอักษร   ง. การแยกแยะอาชีพของพลเมือง 

122. ขอใดคือปจจัยสําคัญท่ีจะกําหนดวาในขณะใดขณะหนึ่งสังคมควรจะผลิตสินคาตาง ๆ จํานวนเทาใดในระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
ก. กลไกราคา     ข. กําไรของผูผลิต   
ค. ความพอใจของผูบริโภค    ง. นโยบายของภาครัฐและเอกชน 

123. ขอใดเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการปกครองระบอบโชกุนของญ่ีปุนสิ้นสุดลง  
ก. การใชนโยบายเปดประเทศ    
ข. การขยายตัวของการคาระหวางประเทศ 
ค. การใชนโยบายรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง   
ง. ความแตกตางและความขัดแยงของชนชั้นตางๆ ในสังคม 

124. อารยธรรมอินเดียมีอิทธิพลตออารยธรรมของอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากท่ีสุดในขอใด 
ก. การปกครองและศาสนา    ข. การปกครองและเศรษฐกิจ 
ค. ศาสนาและการแบงชั้นวรรณะ   ง. อักษรศาสตรและการแบงชั้นวรรณะ 

125. ขอใดเปนวิธีกําจัดขยะมูลฝอยอยางยั่งยนื   
ก.  Reuse  ข. Repair  ค. Reduce  ง. Recycle  
 

วิชาภาษาไทย (15 ขอ) 
126. ขอใดไมเปนประโยค 

ก. นมแมชวยเพิ่มภูมิตานทานใหแกลกู 
ข. การด่ืมนมแมชวยลดการตดิเชื้อไวรัสในวัยทารก 
ค. ปจจุบันมีการโฆษณาใหแมด่ืมนมวัวมาก ๆ โดยสื่อวาลกูในทองจะแขง็แรง 
ง. แมจะมีการรณรงคใหมีการเลี้ยงลูกดวยนมแมซึ่งเปนนมท่ีดีท่ีสุดสําหรับทารก 
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127. ขอใดใชคําลกัษณนามไมถูกตอง 
ก. นองสาวฉันเปนผูหญิงสวย ท่ีบานจึงมีกระจกเงาหลายบานไวใหสอง 
ข. เขาเปนคนความจําดี อาขยานกี่บท ๆ ก็สามารถทองจําไดหมดในเวลาไมนาน 
ค. คุณไปเท่ียวงานแสดงสินคาเห็นไมเทาสวย ๆ ชวยซื้ออันใหมมาฝากคุณปูดวย 
ง. มหาวิทยาลัยจะจัดประกวดคําขวัญเน่ืองในวนัสถาปนา ใครจะสงกีช่ิ้นก็ได 

128. ขอใดมีคําท่ีสะกดดวยแมกดมากท่ีสุด 
ก. อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นไดเปนนิตยในโอกาสวันสดุสัปดาห 
ข. งานเฉลิมฉลองพระเกียรติในวโรกาสการประสติูพระโอรส 
ค. ขอต้ังสัจจะอธิษฐานยึดม่ันในชาติ ศาสน กษัตริยชั่วนิรันดร 
ง. ยศถาบรรดาศักด์ิไมสามารถสกดักั้นใหแคลวคลาดปราศจากอุปทวันตรายได 

129. คําประพันธตอไปนี้ขอใดมีพยางคคําตายมากที่สุด 
ก. พระภูมินทรลนเกลาของชาวไทย   ข. เสด็จไปท่ัวแควนแดนสยาม 
ค. พระเมตตาดุจฟาแสนงดงาม   ง. ท่ัวสยามไมแยกเผาเราคือไทย 

130. ขอใดประกอบดวยพยางคท่ีออกเสียงสระยาวทุกคํา 
ก. เวิ้งวาง เงินผอน แบงแยก   ข. วี้ดวาย เชิญชวน คลอนแคลน 
ค. โพลเพล รองแรง จองหอง   ง. กรีดกราย รอนเร ลอดชอง 

131. ขอใดไมมีเสียงวรรณยกุตจัตวา 
ก. พระเหลือบลงตรงโตรกชะโงกเงื้อม   ข. นํ้ากระเพ่ือมแผนผาศิลาเผิน 
ค. กระจางแจงแสงจันทรแจมเจริญ   ง. พระเพลิดเพลินพลางเพรียกสําเหนียกใจ 

132. ขอใดสะกดถูกทุกคํา  
ก. เกาต แกรไฟต โพสการด   ข. นิออน บารเรล พาราฟน 
ค. มอรเตอร ไมครอน เมตริก   ง. คลอรีน ซิลิคอน แบคทีเรีย 

133. ขอใดเปนคําประสมทุกคํา 
ก. บาน  พอแม ลูกหลาน    ข. ขาดเหลือ บานนอก อวนพี 
ค. หอหมก ชั่วดี บานพัก    ง. กลวยไม เสื้อคลุม แผนเสียง 

134. ขอความตอไปนี้มีคําซอนกี่คํา 
การระเบิดของภูเขาไฟทําใหหินรอนจากใตพิภพดันตัวข้ึนมาเหนือผิวโลก กอใหเกิดคล่ืน

ยักษ ถาโถมเขาทําลายบานเรือนและชีวิต ทองทะเลปนปวน ทองฟามืดมิด ทําใหผูคนหวาดกลัวคิด
วา โลกจะแตก 
ก. 4 คํา   ข. 5 คํา   ค. 6 คํา   ง. 7 คํา 

135. สมาคมอนุรกัษชางไทยได...............ถวาย...............แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ก. นอมเกลานอมกระหมอม – ชางสีดอ  ข. นอมกระหมอม – ชางนรการ  
ค. นอมเกลานอมกระหมอม – ชางนรการ  ง. นอมกระหมอม – ชางสีดอ  
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136. พระราชสมัญญา มีความหมายวา 
ก. ชื่อท่ีไดรับแตงต้ัง ข. นามสกุล  ค. ชื่อเลน  ง. มีปญญาท่ีชาญฉลาด 

137. พระพุทธเจามิไดทรงมีพระประสงคจะสอน ปรัชญา โดยตรง แตทวาสอน...............เฉพาะท่ีทรงเล็งเห็นวาจะมี

...............ตอการพนทุกขเทานั้น 
ก. วิปสสนา, โอกาส    ข. ปรัชญา, ประโยชน ค. แกปญหา, ประโยชน  ง. คนท่ัวไป, โอกาส 

138. ขอใดเปนคํากลาวท่ีไมตองการคําตอบ 
ก. เหตุใดวานรนอยน้ี จึ่งลางชวีีไมบรรลัย 
ข. จะเกิดไหนขอใหพบประสบกัน อยาโศกศัลยแคลวคลาดเหมือนชาติน้ี 
ค. มาถามไถไลเอากิจจา คือจะปรารถนาสิ่งใด 
ง. เปนไฉนมาอยูรักษาดาน ไมยราพขุนมารโมหันธ 

139. ขอใดไมแสดงจินตภาพการเคลือ่นไหว 
ก.  คอนทองเสียงรองปองเปง  เพลินฟงวังเวง 

อีเกงเริงรองลองเชิง 
  ข. ปาสูงยูงยางชางโขลง   อึงคะนึงผึงโผง  
   โยงกันเลนนํ้าคล่ําไป 
  ค.  ไกรกรางยางยงูสูงระหง  ตลิงปลิงปริงประยงค 
   คันทรงสงกลิ่นฝนฝาง 
  ง.  ลิงคางครางโครกครอก  ฝูงจ้ิงจอกออกเหาหอน 
   ชะนีวิเวกวอน   นกหกรอนนอนรังเรียง 
140. สถานการณตอไปนี้ตรงกับสํานวนในขอใด 

ครอบครัวของเราถูกฟองลมละลาย แตภรรยาและลูกของเขาก็ยังใชชีวิตหรูหราฟุมเฟอย 

ขับรถยนตราคาแพง ๆ กินอาหารภัตตาคาร 
ก. จมไมลง     ข. เจายศเจาอยาง  
ค. เห็นชางขี้ ขีต้ามชาง    ง. กินขาวรอน นอนต่ืนสาย 
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