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ภาษาอังกฤษ 40 ขอ
VOCABULARY AND STRUCTURE: Choose the correct word in A, B, C or D.
1. You will fail the exam,
you study harder.
A. as
B. if
C. unless
D. although
a bird, I would be a dove.
2. If I
A. are
B. were
C. am
D. is
3. If today
Sunday, we
to the beach.
A. is/ would go
B. were/ would go
C. will be/ will go
D. were/ will go
this morning, I will not go out.
4. If it
A. rain
B. rained
C. rains
D. raining
.
5. Nobody hates you! It’s all in your
A. imagine
B. imaginary
C. imagining
D. imagination
English?
6. Do you enjoy
A. learn
B. learning
C. to learn
D. learnt
everyday.
7. I improve my English by doing my
A. housework
B. homework
C. network
D. hard work
of learning English do you find the most interesting?
8. What
A. sides
B. fields
C. aspects
D. angles
teachers.
9. Our school has many well
A. qualified
B. qualify
C. quality
D. qualification
in today’s edition of the Viet Nam News.
10. I saw your school’s
A. advertiser
B. advertisement
C. advertising
D. advertise
your English, we can help you.
11. If you want to
A. improve
B. improving
C. improved
D. improvement
on campus.
12. If you study at the Brighton Language Center - UK, you can live in a
A. dormitory
B. hotel
C. mobile room
D. private room
.
13. Please phone this number for more
A. matter
B. information
C. problem
D. detail
for serving some of the finest food.
14. The restaurant has the
A. repute
B. reputed
C. reputation
D. reputable
15. If we go to the Brisbane Institute of English - Australia, we can practice speaking English with
speakers.
A. nation
B. national
C. native
D. natively
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16. She asked me
I came from.
A. where
B. what
C. who
D. Which
.
17. She asked me what my name
A. am
B. is
C. are
D. was
me if I could help him.
18. He
A. asks
B. asking
C. asked
D. will ask
use English in the future.
19. She asked me how I
A. will
B. won’t
C. would
D. wouldn’t
20. He asked me
the writer of this book was.
A. what
B. who
C. whom
D. whose
you.
21. I am looking forward to
A. see
B. seeing
C. to see
D. seen
reading.
22. We usually use an English-Vietnamese dictionary
A. to
B. of
C. for
D. in
.
23. She asked him what
A. his name is?
B. his name is.
C. his name was?
D. his name was
.
24. Mr. Brown asked me if
A. I could speak English
B. I can speak English
C. you could speak English
D. you can speak English
English on TV programs.
25. We like
A. speaking
B. listening to
C. writing
D. doing
Reading: Choose A, B, C or D to complete the following passage.
English is a very useful …..(26)….. . If we know English, we can go to any countries we like.
We will not find it hard to make people understand …..(27)….. we want to say. English also helps us to
…..(28)….. all kinds of things. Hundreds of books are …..(29)….. in English every day in many
…..(30)….. .English has also helped to spread ideas and knowledge to all corners of the …..(31)….. .
Therefore, the English language has helped to spread better …..(32)….. and …..(33)….. among countries
of the world.
26. A. language
B. languages
C. linguist
D. linguistics
27. A. where
B. when
C. what
D. which
28. A. learnt
B. learning
C. to learn
D. learn
29. A. write
B. wrote
C. written
D. writing
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30. A. countrified
31. A. school
32. A. to understand
33. A. friend

B. countries
B. class
B. understanding
B. friendly

C. country
C. word
C. understand
C. friendliness

D. countryside
D world
D. understood
D. friendship

READING: Choose A, B, C or D to complete the following passage:
Do you want to plan for some kind of exciting trip? Do you have a million dollars? Are you very
healthy? Are you a good traveller? Do you want to go to nowhere? Then you can have a trip to space.
If you …..(34)….. to take the trip, you will have to get ready a few months before the flight. You must be
in excellent …..(35)….. condition. You should run a lot, swim every day, and do …..(36)….. and
push-ups. You must get a letter from the doctor that shows you are in …..(37)….. health. Once you get on
the trip, you will be in a different world. You will see pictures of the Earth. You may also find your
country and other …..(38)….. places. You will be able to see the oceans, the big rivers and the tall
mountains. When you are in …..(39)….., you will not weigh anything. You will feel totally free and enjoy
the wonderful …..(40)….. you have never had before. If you were on board now, you would experience
those marvelous things.
34. A. decided
B. deciding
C. decides
D. decide
35. A. physics
B. physician
C. physical
D. physicist
36. A. homework
B. housework
C. aerobics
D. cooking
37. A. bad
B. perfect
C. sick
D. well
38. A.. interest
B. interested
C. interesting
D. interests
39. A. orbit
B. class
C. place
D world
40. A. feel
B. feeling
C. felt
D. fill
ภาษาไทย 20 ขอ
1. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ 5 เสียง
ก. กานดาปลูกดอกไมตั้งแตตนยังนอยนิด
ข. ปลาผุดพนบนผิวน้ําเมื่อยามเย็น
ค. ผานรอนหนาวกี่ครั้งยังยืนตน
ง. ดอกสีขาวรวงหลนปนใบแหง
2. ขอใดเปนการเขียนที่ใชคําตายมากที่สุด
ก. แตซุกซนดนปาไปกวาเดือน พอพบเพื่อนเขาเขาก็เอ็นดู
ข. เขาพากันเมตตาตอนรับ ยกเหยาเรือนใหอาศัยอยู
ค. ไดเงินใสสมุกใหลูกรัก กลัวนักหนีวางเขากลางเถื่อน
ง. ยากยับอับจนเปนพนรู อุตสาหสูบุกแฝกแบกหนามา
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3. ขอใดไมออกเสียง คําควบกล้ําทุกคํา
ก. คลุกคลี ครอบครอง คลุมเคลือ
ข. ปริญญา นิทรา ปราชัย
ค. ปลดเปลื้อง ปลาต ผลีผลาม
ง. ผลิตผล แพรหลาย พรักพรอม
4.
“บุราณทานสมมติมนุษยนี้
ยากแลวมีใหมสําเร็จถึงเจ็ดหน
มีทุกขโศกโรครอนคอยผอนปรน
คงจะพนโทษทัณฑไมบรรลัย”
จากคําประพันธขางตนตรงกับสํานวนไทยวาอยางไร
ก. ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว
ข. ขวางงูใหพนคอ
ค. เกิดหนเดียวตายหนเดียว
ง. ชั่วเจ็ดที่ดีเจ็ดหน
5. “หอมกลิ่นดอกไมที่
นับถือ
หอมแตตามลมฤๅ
กลับซอน
หอมแหงกลิ่นกลาวคือ
ศีลสัตย นี้นา
หอมสุดหอมสะทอน
ทั่วใกล ไกลถึง”
จากคําประพันธขางตน เปนคําประพันธชนิดใด
ก. กาพยยานี
ข. กลอนสุภาพ
ค. โคลงสี่สุภาพ
ง. โคลงสองสุภาพ
6. “แมน้ํา” มีความหมายตรงกับขอใด
ก. นภา ชลาลัย
ข. คงคา สิงขร
ค. นที ชลที
ง. ชโลทร ทิฆัมพร
7. ขอใดใชเครื่องหมายปรัศนี ( ? ) ไมถูกตอง
ก. คุณจะไปไหน ?
ข. เธอจะเรียนวิชาอะไร ? ค. ใครจะมาเรียกก็ได ? ง. เขาบอกวาอยางไร ?
8. อธิป + บดี รวมกันเปนคําสนธิไดอยางไร
ก. อธิปดี
ข. อธิบดี
ค. บดีธิป
ง. ธิปบดี
9. คําที่พิมพตัวหนาขอใดอานไมถูกตอง
ก. ประวัติศาสตรชาติไทยมีมาชานาน
อานวา ประ-หวัด-ติ-สาด
อานวา ขัด-สะ-มา-ทิ
ข. สุดาวดีเปนผูหญิงไมควรนั่งขัดสมาธิ
ค. พสกนิกรนอมใจถวายพระพรชัยมงคล อานวา พะ-สก-นิ-กอน
ง. ทรัพย,มรดกของวรชาติมีมากมาย
อานวา มอน – ดก
10. หนูหิ่นทําจานแตกหลายใบ คุณนายรูสกึ ไมพอใจไดแตวางเฉยไมกลาเอาผิดเพราะเกรงวา หนูหิ่นจะลาออก
เนื่องจากคนใชหายาก พฤติกรรมของคุณนายตรงกับสํานวนใด
ก. น้ําใสใจจริง
ข. น้ํานิ่งไหลลึก
ค. น้ําขุนไวใน น้ําใสไวนอก ง. น้ํารอนปลาเปน น้ําเย็นปลาตาย
11. ขอใดมีคําสะกดผิด
ก. วัฒนธรรมเปนทรัพยากรแหงการเรียนรูที่หลากหลาย ข. กฎหมูอยามาทําลายกฎหมาย
ค. นางงามจักรวาลสวมสังวาลย
ง. การบีบบังคับคนอื่นใหทําตามตนเองเปนสังคมเผด็จการ
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12. ขอใดมีคําซอนมากที่สุด
ก. เธอชอบนินทาเพื่อนพองทุกวี่ทุกวัน จึงถูกโดดเดี่ยวไปเรียบรอยแลว
ข. เขาเปนนักทองเที่ยวเดินทางไปทุกหนทุกแหงเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
ค. เบญจวรรณ ขูเข็ญที่เนาวทําตัวไมไดเรื่องไดราว
ง. เขาสงเสียงเอะอะโวยวายจนเพื่อนฝูงไมมีสมาธิในการทํางานแลว
13. ขอใดใชคําเชือ่ มประโยคไมถกู ตอง
ก. บริษัทจะจัดอบรมพนักงานในเร็วๆนี้
ข. เขาไดรับเชิญใหไปบรรยายเรื่องสุนทรภูใหครูและนักเรียนฟง
ค. การจัดทัศนศึกษาครั้งนี้เปนประโยชนแกครูและนักเรียนทุกคน
ง. เราตองทํางานแขงกับเวลา เพราะเวลาและวารีไมยินดีรอคอยใคร
14. ขอใดใชคําภาษาตางประเทศไมตรงกับความหมาย
ก. ขณะนี้ถึงเวลาพักรับประทานเบรกแลวครับ
ข. เจาของรานหามสาวเชียรเบียรแตงกายลอแหลม
ค. กรรมการจะตัดสินหลังผูเขาประกวดเดินโชวรอบสุดทาย
ง. ปจจุบันสื่อไอทีมีบทบาทในการเรียนการสอนอยางมาก
15. รายไดจากการดําเนินงานรานภูฟาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี............ใหนําไปใชในการ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
ควรเติมคําราชาศัพทใดลงในชองวางจึงจะถูกตอง
ก. ทรงพระกรุณา
ข. ทรงพระราชทาน
ค. ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ง. ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทาน
16. “หยาดน้าํ คางเมื่อตองแสงแดดยามสายดูระยิบระยับดุจประกายเพชร
ขณะที่หมูมวลผีเสื้อตางโบยบินเชยชมเกสรดอกไมราวกับนัดกันไว
ตางจากวันวานที่ครึ้มฝนผีเสือ้ พรอมใจกันหลบหนาหลบตาหายตัวไปหมด”
ขอความขางตนใชโวหารประเภทใดเดนชัดที่ใด
ก. สาธกโวหาร
ข. อุปมาโวหาร
ค. บรรยายโวหาร ง. พรรณนาโวหาร
17. ขอใดเรียงลําดับขอความตอไปนี้ไดเหมาะสมทีส่ ุด
1. ผูปวยเปนตอหินจะมีอาการตามัว สูญเสียมานสายตา
2. การรักษาตอหินอาจใชยาหยอดตาและยารับประทาน
3. ตอหินเกิดจากความดันในสายตาเพิ่มสูงขึ้นจนทําลายประสาทตา
4. ถาเปนตอหินทุกชนิดรุนแรงจะปวดตา ปวดศีรษะมากและคลืน่ ไส อาเจียน
5. ผูที่เปนตอหินบางรายอาจจําเปนตองรักษาโดยใชแสงเลเซอรหรือโดยการผาตัด
ก. 1-3-4-2-5
ข. 3-1-4-2-5
ค. 1-2-5-3-4
ง. 3-1-2-4-5
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18. เมื่อกิจกรรมยามเชาเหลานี้สนิ้ สุดลง ทั้งหมูบานก็ดูสงบนิ่งไรความเคลื่อนไหว จะมีก็เพียงดอกบัวตองเหลานั้นที่
ยังพลิ้วไหวอยูในสายลมกรรโชกของตนฤดูหนาว
ควรใชขอความใดเปนบทสรุปที่สัมพันธกับขอความขางตน
ก. ชวงที่เรามาเยือนหมูบานแหงนี้
ข. ทําใหผูมาเยือนประทับใจอยางสุดซึ้ง
ค. สรางความหวังแหงการรอคอยวันใหม
ง. อันเปนสัญลักษณแหงความหวังอันเลือนลาง
คําชี้แจง
อานขอความแลวตอบคําถาม ขอ 19 - 20
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาววา “วันนี้ฟารมเลี้ยงสุกรที่ใชสารเรงเนื้อแดงนาจะเหลืออยู
ประมาณรอยละ 5 แตถายอนไปในอดีต มีกระแสความเขาใจผิดผูบริโภคเขาใจวา การกินเนื้อหมูไมมีมัน จะไมทําให
อวน เปนไปตามกระแสความตองการของตลาด เนื้อหมูที่ขายในตลาดจึงมีสารเรงเนื้อแดงปนเปอน สารเรงเนื้อแดง
คือ สารซาลบูทามอลซึ่งมีผลการวิจัยชัดเจนแลววามีผลตอผูเปนโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ”
19. ขอใดสรุปเนือ้ ความในเครื่องหมายอัญประกาศไดถูกตอง
ก. สารเรงเนื้อแดงคือสารซาลบูทามอล
ข. สารซาลบูทามอลมีผลตอผูปวยโรคหัวใจ
ค. กินเนื้อหมูมีมันเปนสาเหตุของโรคหัวใจ
ง. ยังมีฟารมเลี้ยงสุกรที่ใชสารเรงเนื้อแดงอยูบาง
20. ขอใด คือสาระสําคัญของขอความขางตน
ก. การเลือกซื้อเนื้อหมู
ข. ความตองการของตลาด
ค. โทษของสารเรงเนื้อแดงในสุกร
ง. ฟารมเลี้ยงสุกรใชสารเรงเนื้อแดง
สังคมศึกษา 20 ขอ
1. ศาสนาในขอใดไมไดมีรากฐานความคิดมาจากศาสนาของพวกฮิปรู
ก. ศาสนายูดาย
ข. ศาสนาคริสต
ค. ศาสนาอิสลาม
ง. ศาสนาฮินดู
2. การบวชเพื่อทดแทนคุณพอแมจัดเปนวัฒนธรรมประเภทใด
ก. วัตถุธรรม
ข. คติธรรม
ค. สหธรรม
ง. เนติธรรม
3. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับประมวลกฎหมายพระเจาฮัมมูราบี
ก. สรางโดยพระเจาฮัมมูราบี จักรพรรดิแหงบาบีโลเนีย ข. เปนกฎหมายแบบตาตอตาฟนตอฟน
ค. มีบทลงโทษที่เทาเทียมกันทุกชนชั้น
ง. เปนกฎหมายที่คํานึงถึงสิทธิสตรีฉบับแรก
4. ดินแดนโบราณที่ไดชื่อวาเปนพระจันทรเสี้ยวแหงอารยธรรม (Cradle of Fertilization) คือขอใด
ก. ลุมแมน้ําสินธุ
ข. ลุมแมน้ําโขง
ค. เมโสโปเตเมีย
ง. แอฟริกาตะวันออก
5. กษัตริยพระองคใดของกรีกที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคอารยธรรม การเมือง และการปกครองของอียิปตมากที่สุด
ก. พระเจาดาริอุส
ข. พระเจาอเล็กซานเดอร ค. จูเลียส ซีซาร
ง. พระเจาคอนสแตนติน
6. เฮียโรกลิฟฟคของอียิปตเทียบไดกับสิ่งใดของสุเมเรียน
ก. ซิกกูรัต
ข. คูนิฟอรม
ค. กิลกาเมส
ง. หินโรเซตตา
7. รูปแบบการปกครองแบบใดถือกําเนิดขึ้นแรกสุดในอาณาจักรเมโสโปเตเมีย
ก. นครรัฐ
ข. จักรวรรดิ
ค. ประชาธิปไตย
ง. สมบูรณาญาสิทธิราช
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8. การตัดสินใจวาจะทําอะไรในทางเศรษฐศาสตรควรตั้งอยูบนพื้นฐานในขอใดมากที่สุด
ก. ใชทรัพยากรนอยที่สุด ข. ใชทรัพยากรคุมคาที่สุด ค. ใชตนทุนการผลิตต่ําที่สุด ง. ผูบริโภคไดรับความพอใจสูงสุด
9. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับอุปสงคอุปทาน
ก. เปนกลไกที่ใชในตลาดทุกประเภท
ข. เปนสวนประกอบของกลไกราคา
ค. ใชกําหนดราคาสินคาในระบบทุนนิยม
ง. เรียกอีกอยางวามือที่มองไมเห็น
10. ตลาดประเภทใดไมจําเปนตองมีการโฆษณาสินคา
ก. ตลาดแขงขันสมบูรณ ข. ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ค. ตลาดผูขายนอยราย ง. ตลาดผูกขาด
11. แผนดินของยุโรปที่ตอเนื่องจากทวีปเอเชีย เรียกวาอะไร
ก. ยูโธเปย
ข. ยูเรเชีย
ค. ลอเรนซ
ง. ออสตราเลเซีย
12. จุดมุงหมายที่สําคัญที่สุดของการจัดตั้งองคการสหประชาชาติ คือขอใด
ก. การคา
ข. สันติภาพ
ค. การปองกันความรุนแรง ง. การสลายสงครามเย็น
13. หัวเมืองประเภทใดที่อยูใกลราชธานีมากที่สุด
ก. หัวเมืองชั้นนอก
ข. หัวเมืองประเทศราช ค. เมืองพระยามหานคร ง. เมืองลูกหลวง
14. ขอใดไมใชสาระสําคัญของสนธิสัญญาเบอรนี
ก. ตองปฏิบัติตามกฎหมายไทยเทานั้น
ข. สามารถขายอาวุธปนใหประชาชนได
ง. หามนําขาวเปลือก ขาวสารออกนอกอาณาจักร
ค. พอคาตะวันตกตองเสียภาษีตามประเพณีไทย
15. ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําใหเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในสมัยรัชกาลที่ 7 คือขอใด
ก. เศรษฐกิจตกต่ํา
ข. แนวคิดจากตะวันตก
ค. อยากใหไทยทัดเทียมกับตางประเทศ
ง. ความขัดแยงระหวางสามัญชนกับพระราชวงศ
16. การที่ประเทศลาวตั้งอยูในบริเวณที่ไมมีทางออกทะเล สงผลดีอยางไร
ก. การคาภายในประเทศเฟองฟู
ข. รักษาวัฒนธรรมของตนไดเหนียวแนน
ค. การรับรูขาวสารภายในประเทศชัดเจน
ง. ควบคุมประชากรออกนอกประเทศไดงาย
17. รัฐธรรมนูญปจจุบันกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนกี่คน
ก. 200 คน
ข. 400 คน
ค. 480 คน
ง. 630 คน
18. ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีอายุ 18 ป บริบูรณใน …..
ก. วันประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ข.วันเลือกตั้ง
ค. วันประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง
ง. วันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง
19. วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปตองตราเปน ?
ก. พระราชกําหนด
ข.พระราชบัญญัติ
ค. พระราชกฤษฎีกา
ง. ประกาศพระบรมราชโองการ
20. พนักงานไฟฟาปกเสาไฟฟาทําใหบานยายสาย ไดรับความเสียหาย ยายสายควรไปขอความเปนธรรมจากศาลใด
ง. ศาลทหาร
ก. ศาลยุติธรรม
ข. ศาลปกครอง
ค.ศาลรัฐธรรมนูญ

