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Pre-Test  คร้ังที่ 1/2553 
 
 

จัดสอบโดย เว็บไซตนายรอยไทย (www.thaicadet.org) 
วิชา  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

วัน-เวลาสอบ วันเสารท่ี 16 มกราคม 2553 เวลา 09.30 - 12.00 น. 
จํานวนขอสอบ ท้ังหมด 120 ขอ  (จํานวน 22 หนา) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วิชาวิทยาศาสตร (30 ขอ) 

1. นนร.นิรุต ขับรถออกจากจุด A ไปทางทิศตะวันตกเปนระยะทาง 8 กิโลเมตร ถึงจุด B แลวเล้ียวซายไปทางทิศใต
และว่ิงรถตอไปดวยความเร็ว 40 กิโลเมตรตอช่ัวโมง เปนเวลา 15 นาที จึงจุด C แลวเลี้ยวไปทางทิศตะวันออก
และว่ิงรถตอไปดวยความเร็ว 60 กิโลเมตรตอช่ัวโมง เปนเวลา 5 นาที ถึงจุด D จงหาระยะกระจัดจากจุด A ถึง
จุด D วามีความยาวกี่กิโลเมตร  

  ก.   10 9   ข.  9 19   ค.   109   ง.   119   
 

2. จากการทดลองทางวิทยาศาสตร แถบกระดาษถูกดึงออกจากเครื่องเคาะสัญญาณ 50 คร้ังใน 1 วินาที                

ดวยความเรงไมคงท่ี เกิดจุดบนแถบกระดาษ ดังภาพ ความเรงท่ีจุด D มีคาเทาใดในหนวยเมตรตอวินาที
2
 

กําหนดใหระยะจากจุดศูนยมาจุด A และจุด B มีคานอยมาก ไมนําผลมาพิจารณา 
 
 
 
 

   ก.   5.50 m/s 2   ข.  5.64 m/s 2   ค.   5.75 m/s 2   ง.   5.94 m/s 2   
 

3. มอเตอรตัวหนึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟา 220 โวลต กําลัง 135 วัตต ยกของท่ีมีความหนาแนน 840 กรัมตอ            

ลูกบาศกเมตร ซ่ึงมีมวล 45 กิโลกรัมข้ึนไปเปนแนวด่ิงสูง 6 เมตร จะใชเวลาในการยกกี่วินาที 
  ก.   17.8  ข.  20.0   ค.   23.8   ง.   25.2   
 
 

   0 
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4. โมไบลประกอบดวยคานและมวล หอยอยูในสภาพสมดุลดังภาพ จงหาวามวล B และ D มีขนาดกี่กรัม             

โดยกําหนดใหคานมีมวลนอยมาก จึงไมนํามาพิจารณาในการคํานวณ 

 
  ก.   10   ข.  15   ค.   20   ง.   25   
 

5. ภาพแสดงรังสีตกกระทบและรังสีหักเห เม่ือแสงผานตัวกลางที่มีดรรชนีหักเห 4321 ,,, nnnn โดยรอยตอ 

ระหวางตัวกลางทุกตัวเปนเสนขนานกัน ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
  ก.   31 nn <     ข.   31 nn =    ค.   12 nn <     ง.   32 nn >    จ.  43 nn <   
 

6. วัตถุสูง 10 เซนติเมตร วางหางจากกระจกเวาในระยะ 20 เซนติเมตร ถากระจกเวามีขนาดเสนผานศูนยกลาง  

30 เซนติเมตร และมีรัศมีความโคง 15 เซนติเมตร แลว ภาพท่ีเกิดข้ึนจะเปนภาพชนิดใด และอยูท่ีใด 
  ก.   ภาพจริง ท่ีระยะ 15 cm    ข.   ภาพจริง ท่ีระยะ 45 cm  ค.  ภาพจริง ท่ีระยะ 60 cm   

 ง.   ภาพเสมือน ท่ีระยะ 22.5 cm จ.  ภาพเสมือน ท่ีระยะ 30 cm  
 

7. จะตองใชพลังงานความรอนกี่แคลอรี เพ่ือทําใหน้ําแข็งมวล 20 กรัม อุณหภูมิ C030−  กลายเปนไอน้ํา

อุณหภูมิ C0150  กําหนดใหความรอนจําเพาะของน้ําแข็ง และไอน้ําเดือดมีคา 0.5 แคลอรี/(กรัม 0
 C) เทากัน 

ความรอนแฝงในการหลอมเหลวของน้ําแข็งเทากับ 80 Cal/g และความรอนแฝงในการกลายเปนไอของนํ้า

เทากับ 540 Cal/g 
  ก.   7,500  ข.  12,400  ค.   15,200  ง.   18,500  
 

8. กระปองโลหะ มวล 100 กรัม ทําดวยสารท่ีมีคาความจุความรอนจําเพาะ = 0.1 แคลอรี/(กรัม 0
 C) ภายในบรรจุ

น้ํามวล 800 กรัม อุณหภูมิ  C025  ถาเติมน้ําแข็งมวล 100 กรัม อุณหภูมิ  C00  ลงไป จงคํานวณหา 

อุณหภูมิผสมวาเทากับกี่องศาเซลเซียส  
  ก.   11.2615  ข.  13.4615  ค.   15.7615  ง.   17.9615 

1n  
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9. บานหลังหนึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟา 220 โวลต ในหนึ่งวันมีการใชไฟฟา ดังนี้ 
 -   พัดลม 200 วัตต 2 ตัว เวลา 4 ช่ัวโมง 30 นาที 

 -   ไฟสองสวาง 40 วัตต 8 ดวง เวลา 6 ช่ัวโมง 
 -   ปมน้ําใชกระแสไฟฟา 2.5 แอมแปร 1 เคร่ือง เวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

 ถาคาไฟฟาราคาหนวยละ 4.5 บาท ในเดือนกันยายน บานหลังนี้จะเสียคาไฟฟากี่บาท 
  ก.   213.215  ข.  413.375  ค.   613.575  ง.   815.275 
  

10. ขอใดเรียงลําดับกาซเรือนกระจกท่ีคงอยูในบรรยากาศของโลกไดนานจากนอยไปมาก ไดถูกตอง 
  ก.  422 ,, CHONCO   ข.  ONCHCO 242 ,,  
  ค.   ONCOCH 224 ,,   ง.   242 ,, COCHON   
  

11. กรรมวิธีในการแยกสาร ขอใดเหมาะสมท่ีสุด 
ก. การแยกนํ้ามันดิบ ใชวิธีการกลั่นลําดับสวน 
ข. การแยกนํ้ามันหอมระเหยออกจากดอกไม ใชการกลั่นลําดับสวน 
ค. การแยกเอทานอน ออกจากนํ้า ใชการกลั่นดวยไอนํ้า 
ง. การแยกลูกเหม็นออกจากนํ้าตาล ใชการสกัดดวยกรวย และตะแกรงกรอง 
จ. การแยกนํ้ามันออกจากนํ้า ใชวิธีการกรอง   

  

12. กราฟตอไปนี้ เปนกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําแข็งจนกลายเปนน้ําเดือด ท่ีความดัน                  

1.0 บรรยากาศ โดยใหความรอนไมคงท่ี 
 
 

a. อุณหภูมิท่ีจุด B คือ 100 0 C 
b. อุณหภูมิท่ีจุด A คือ 0 0 C 
c. แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของน้ําท่ีจุด B มากกวาท่ีจุด C 
d. โมเลกุลของน้ําท่ีจุด D มีพลังงานมากกวาโมเลกุลของน้ําท่ีจุด B และ C 

จงตอบวาขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
  ก.  a และ b ข.  b และ c ค.  b และ d ง.  a, b และ c จ.  a, b, c และ d  
  

13. เพราะเหตุใด เราจึงเห็นดวงจันทรเพียงดานเดียว แตไมเห็นอีกดานหนึ่งเลย  
ก. ดวงจันทรไมหมุนรอบตัวเอง 
ข. ขณะท่ีดวงจันทรหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ จะโคจรรอบโลก 1 รอบดวย 
ค. ขณะท่ีดวงจันทรโคจรรอบโลก 1 รอบ โลกจะโคจรรอบดวงอาทิตย 1 รอบดวย 
ง. ดวงจันทรมีลักษณะกลมเหมือนกันทุกดาน ทําใหเราเขาใจวาดวงจันทรมีดานเดียว 
จ. ไมมีขอถูก          

อุณหภูมิ 

เวลา 

A 

B 

C 

D E 
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14. จากรูป 
 
 

 

เลนสนูนอยูหางจากกระจกเงาราบ 20 cm วัตถุถูกวางอยูฝงเดียวกับเลนสนูนหางจากกระจกเงาราบ 30 cm             
จะเกิดภาพของวัตถุท่ีตําแหนงเดียวกับวัตถุ เลนสนูนในภาพควรมีความยาวโฟกัสเทาไร 

  ก.  5 cm  ข.  10 cm ค.  15 cm ง.  20 cm จ.  25 cm  
 

15. ถานําถั่วลิสงมาเผาจนลุกเปนไฟ แลวใชเปลวไฟท่ีไดไปใชในการตมน้ํามวล 30 กรัมในหลอดทดลอง จนกระท่ัง
ถั่วลิสงไหมหมด วัดอุณหภูมิของน้ําไดดังนี้ 

 

จํานวนเมล็ดถั่ว อุณหภูมิของน้ํา กอนตม อุณหภูมิของน้ํา หลังตม 
1 25 72 

 

จงหาวา ปริมาณความรอนท่ีน้ําไดรับ มีกี่จูล 
  ก.  4,762 ข.  5,922 ค.  6,402 ง.  6,782 จ.  7,242  

 

16. เตาไฟฟาใชกับไฟฟาบานเรือนเคร่ืองหนึ่ง นํามาตมของเหลวชนิดหนึ่งซ่ึงมีมวล 3.5 kg อุณหภูมิ C025           

และมีความจุความรอนจําเพาะ 4,500 J/kg.K ปรากฏวาจะเดือดในเวลา 10 นาที ท่ีอุณหภูมิ C0150  จงหาวา
เตาไฟฟาเครื่องนี้ใชไฟฟากี่แอมแปร 

  ก.  13.07 ข.  14.91 ค.  15.76 ง.  16.74 จ.  18.04  
 

17. จงหาพ้ืนท่ีท่ีเล็กท่ีสุดบนกอนน้ําแข็งสี่เหลี่ยม สูง 45 cm ท่ีเพียงพอสําหรับใหลูกหมีแพนดามวล 16 kg ยืนได
โดยไมเปยกน้ําเม่ือน้ําแข็งจม กําหนดใหน้ําแข็งมีความหนาแนน 

33 /100.92 mkg× และน้ํามีความหนาแนน 

33 /101.0 mkg×  
  ก.  0.266  ข.  0.444  ค.  0.575  ง.  0.750 

 

18. ขนาดของฟวสในวงจรไฟฟา หมายถึงอะไร 
ก.   ขนาดพื้นท่ีหนาตัดของฟวส  ข.   ปริมาณความรอนท่ีฟวสทนได 
ค.   คาความตางศักยท่ีฟวสทนไมได  ง.   ขนาดของกระแสไฟฟาท่ีฟวสทนได 
จ.   กําลังไฟฟาท่ีฟวสทนไมได   
 

19. ชายคนหนึ่งยืนอยูหางจากระเบิดปงปองของกลุมพันธมิตร ฯ หนารัฐสภา เปนระยะประมาณ 1,352 เมตร             

เขาไดยินเสียงระเบิดภายหลังจากเห็นแสงไฟแลว 4 วินาที ตอมาอีก 18 วินาที เขาไดยินเสียงระเบิด C4 ท่ีรถ 
Jeep ภายหลังเห็นแสงไฟจากการระเบิดคร้ังท่ีสองแลว 5 วินาที ทิศทางตรงขามกับจุดเกิดเหตุระเบิดคร้ังแรก  

จงหาวาตําแหนงระเบิดของรถ Jeep อยูหางจากจุดเกิดเหตุระเบิดปงปองกี่เมตร (วัดระยะทางเปนการกระจัด) 
  ก.  1,690  ข.  3,042  ค.  4,256  ง.  6,248  

20 cm 

30 cm 
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20. ขอใดกลาวถึงเอนไซม ไมถูกตอง 
ก.   เอนไซมทุกชนิดเปนโปรตีน 
ข.   ทํางานไดดีท่ีอุณหภูมิของรางกาย 
ค.   เปนสารชวยเรงปฏิกิริยาทางเคมี ในกระบวนการดูดและคายพลังงาน 
ง.   ทํางานไดดีในสภาวะความเปนกรดมากกวาเปนเบส เพื่อเอื้ออํานวยตอกระบวนการยอย 
จ.   ถูกทุกขอ  
          

21. ในการศึกษาคุณภาพน้ําในแมน้ําแหงหนึ่ง พบวาคา DO วัดเม่ือเวลา 08:30 น. เปน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร และ
คา DO วัดเม่ือเวลา 15:30 น. เปน 5 มิลลิกรัมตอลิตร คา DO ท่ีแตกตางกันนี้ เนื่องมาจากสาเหตุใด 

ก.   แพลงตอนพืชสังเคราะหแสงไดดีในชวง 08:30 น. 
ข.   แพลงตอนพืชสังเคราะหแสงใหออกซิเจนสะสมเพิ่มขึ้น 
ค.   สัตวนํ้ามีการอพยพไปหากินท่ีอื่นในตอนบาย 
ง.   สัตวนํ้าใชออกซิเจนในเวลาตอนเชา 
จ.   ถูกทุกขอ  
          

22. จากตารางตอไปนี้ 

 

 สารท่ีนาจะเปนคารโบไฮเดรต คือสารใด 
  ก.  A  ข.  B  ค.  C  ง.  D   

          

23. ขอใดตอไปนี้ถูกตองท่ีสุด 
a.   ไบโอดีเซลท่ี ปตท. ผลิตและจําหนาย ไดจากการผสมนํ้ามันดีเซลกับนํ้ามันปาลมในสัดสวน 90 : 10 
b.   เซลลสุริยะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานความรอน 
c.   ประเทศไทยยังไมมีการใชพลังงานความรอนจากปฏิกิริยานิวเคลียรในการผลิตกระแสไฟฟา 
d.  การผลิตกระแสไฟฟาโดยใชโซลาเซลล จะไดรับความนิยม เพราะตนทุนตํ่ากวาวิธีอื่น  

  ก.  a, b  ข.  b, c  ค.  a, c  ง.  c, d    
 

                  ปฏิกิริยา 
           สาร              

การละลายน้ํา ปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีน ปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกส 

A ละลาย ไมเปลี่ยนส ี สีฟาอมเขียว 

B ไมละลาย ไมเปลี่ยนส ี ไมเปลี่ยนส ี

C ละลาย ไมเปลี่ยนส ี สีฟาอมเขียว 

D ไมละลาย เปลี่ยนเปนสีนํ้าเงิน ไมเปลี่ยนส ี
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24. แถบกระดาษท่ีถูกดึงผานเคร่ืองเคาะสัญญาณความถี่ 50 คร้ังใน 1 วินาที ดวยความเรงคงท่ี เกิดจุดบนแถบ

กระดาษ ดังภาพ ความเรงท่ีจุด X มีคากี่เมตร/วินาที 2   
 
 
 
   

  ก.  13.25 ข.  13.50 ค.  13.75 ง.  14.00 จ.   14.25  
          

25. จากรูป ความตานทานแตละตัวมีคา Ω1  จงหาความตานทานระหวางจุด a และ b 

 
 

  ก.  12  ข.  
2
3   ค.  

5
6   ง.  

3
2   จ.   

6
5    

          

26. หองๆ หนึ่งถูกปดอยางมิดชิด มีขนาด 864 ××  ลูกบาศกเมตร อากาศในหองมีความช้ืนสัมพัทธ 72%             
ถาอากาศ 0.25 ลูกบาศกเมตร มีอุณหภูมิเดียวกับหอง มีไอน้ําอิ่มตัว 8 กรัม หองนั้นมีไอน้ําท้ังหมดกี่กรัม 

  ก.  4,032.2  ข.  4,232.4  ค.  4,423.7  ง.  4,673.2  
          

27. ตมน้ําดวยความรอนคงที่ 600 J/s พบวาน้ําอุณหภูมิ 25 0  C สามารถเดือดไดภายในเวลา 3 นาที จะตองใช

พลังงานรวมเทาไร จึงจะทําใหน้ําอุณหภูมิ  25 0  C ดังกลาว ระเหยไปจนหมด (ความรอนจําเพาะของนํ้า =               
4 kJ/kg.K และความรอนแฝงของการกลายเปนไอ = 2,000 kJ/kg) 

  ก.  828 kJ  ข.  892 kJ  ค.  990 kJ  ง.  1,100 kJ  
 

28. วงจรบริดจ กระแสตรง ดังรูป ถาตองการใหบริดจอยูในสภาวะสมดุลโดยการตอความตานทานท่ีปรับได ขนาน

กับ R 3  จงคํานวณคาความตานทานเปนโอหม 

 
  ก.  99   ข.  990   ค.  999   ง.  9,900  
 

   A 
 
1.2 cm 

   B 
 
2.4 cm 

   X 
 
3.9 cm 

   C 
 
6.4 cm 

   Y 
 
8.8 cm 

   D 
 
12 cm 
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29. วัตถุ x และ y เหมือนกัน โดย x ถูกปลอยใหตกในแนวด่ิง สวน y ถูกดีดออกไปในแนวระดับ ณ จุดเดียวกัน               

ขอใดกลาวผิด 
ก.   วัตถุ x และ y ตกถึงพ้ืนพรอมกัน   ข.   วัตถุ x และ y มีความเรงตามแนวด่ิงเทากัน 
ค.   วัตถุ x และ y มีความเร็วขณะกระทบพื้นเทากัน ง.   วัตถุ x และ y มีการกระจัดตามแนวด่ิงเทากัน 
 

30. ขอความใดกลาวถูกตอง 
ก. ขณะท่ีหัวใจบีบตัว เลือดจะถูกดันออกไปทางหลอดเลือด และเคลื่อนท่ีไปสูสวนตางๆ ของรางกาย 
ข. ขณะท่ีหัวใจรับเลือดเขาไปน้ันจะมีความดันตํ่า เพื่อรับเลือดเขาสูหัวใจ 
ค. หลอดเลือดท่ีนําเลือดออกจากหัวใจจะมีความดันสูง และหลอดเลือดท่ีนําเลือดเขาสูหัวใจจะมีความดันตํ่า 
ง. เลือดจากปอดท่ีถูกฟอกแลว จะกลับเขาสูหองลางซายของหัวใจ และกลับเขาสูหองบนขวาของหัวใจเพ่ือ

เลี้ยงรางกาย 
 

วิชาคณิตศาสตร (30 ขอ) 

31. ถา x เปนคําตอบของอสมการ 254 <x และ y เปนคําตอบของอสมการ 254 >y โดยท่ี x และ y                   
เปนจํานวนเต็มแลว จงหาคาท่ีนอยท่ีสุดของ y – x 

  ก.  13  ข.  1  ค.   -2  ง.   -7   
 

32. กลอง 2 ใบ ใบหนึ่งมีลูกบอลสีขาว 2 ลูก สีเขียว 3 ลูก ใบท่ีสองมีลูกบอลสีชมพู 3 ลูก และสีขาว 4 ลูก                

ใหหยิบลูกบอล 1 ลูกจากกลองใบแรกอยางสุม เพ่ือนําไปใสในกลองใบท่ีสอง แลวจึงสุมหยิบจากกลองใบท่ีสอง 

อีกคร้ังหนึ่ง จงหาความนาจะเปนท่ีจะสุมหยิบลูกบอลหนึ่งลูกจากกลองใบท่ีสอง แลวจะไดลูกบอลสีขาว 

  ก.   
2
1    ข.  

15
7    ค.   

20
11    ง.   

24
13    

 

33. กําหนดให n)10.()3())5).(2(20())3).(50(40( 2232222 =+−−  แลว จงหาคา 52 −n  
 ก.   45   ข.  25   ค.   20   ง.   ไมมีขอถูก  
 

34. การปนจักรยานข้ึนวัดดอยสะเก็ดเปนการปนจักรยานข้ึนภูเขา โดยกําหนดใหระยะทางแปรผันตรงกับเวลา            
ยกกําลังสอง หลังจากชาวเขาปนจักรยานมาเปนเวลา 6 นาที จากจุดเร่ิมตน แลวเขายังเหลือระยะทางอีก                 

4 กิโลเมตร ซ่ึงตองใชเวลา 4 นาที ถามวาระยะทางท้ังหมดท่ีชาวเขาตองข่ีจักรยานข้ึนเขาเปนเทาใด 
  ก.   15   ข.  13   ค.   11   ง.   9   
 

35.  จงหาวา 344827296 +−+  มีคาประมาณเทาใด ถากําหนดให 414.12 =  และ 

732.13 =  (ใชการปดเศษทศนิยม) 
  ก.   6   ข.  9   ค.   24   ง.   20   
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36. ในการเดินเลน Chill Chill งานวัดภูเขาทอง พินิจเห็นเปาลูกศรเปนรูปวงกลมซอนกัน ดังรูป  
 ถา วงกลม A มีรัศมี 2 นิ้ว 
        วงกลม B มีรัศมี 3 นิ้ว 
         วงกลม C มีรัศมี 4 นิ้ว 
 และ วงกลม D มีรัศมี 5 นิ้ว 
 

 จงพิจารณาวา {พ้ืนท่ีสวน [D] - พ้ืนท่ีสวน [B]} มีคามากกวา {พ้ืนท่ีสวน [C] - พ้ืนท่ีสวน [A]} เทากับเทาใด  

  ก.   π
2
3   ข.  π    ค.   π

3
2   ง.   π3    

37. จากรูป O เปนจุดศูนยกลางของวงกลม ถา 
035ˆ =OCB และ 

025ˆ =OBA แลว จงหาวา OCA ˆ
2
1                    

มีขนาดกี่องศา 
 
 
 
 
  ก.   030   ข.  015    ค.   010    ง.   025    
 

38. แมของหญิงแมนมีลูกสาว 3 คน แตละคนแยกยายไปทํางานตางจังหวัดและกลับมาเยี่ยมแมในวันท่ีไมตรงกัน 

ถาพ่ีสาวคนโตมาเยี่ยมแมทุกๆ 8 วัน พ่ีสาวคนกลางมาเยี่ยมแมทุกๆ 15 วัน และหญิงแมนมาเยี่ยมแมทุกๆ            

24 วัน จงหาวา ถาท้ังสามคนมาเยี่ยมแมพรอมกันคร้ังลาสุดในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2552 แลว จงหาวา              

ลูกสาวท้ังสามคนจะมาเยี่ยมแมพรอมกันคร้ังตอไปในวันท่ีเทาใด (โดยกําหนดใหเดือนกุมภาพันธ 2552               
มี 28 วัน) 

  ก.   25 เม.ย.52  ข.  16 พ.ค.52  ค.   24 มิ.ย.52  ง.   4 ส.ค.52 
 

39. ถา a คือจํานวนนับท่ีนอยท่ีสุด ซ่ึงถูกหารดวย 36, 54 และ 63 แลวเหลือเศษ 5 ทุกจํานวน และ b คือจํานวนนับ
ท่ีมากท่ีสุด ท่ีเม่ือนําไปหารเลข 31, 49 และ 76 แลว เหลือเศษ 4 ทุกจํานวนเชนกัน จงหาคาของ  a + b 

  ก.   770   ข.  767   ค.   765   ง.   762  
 

40. บริษัท Electronics มีการสงออกช้ินสวนประกอบคอมพิวเตอร โดยปแรกใชเงินลงทุน 
61085×  บาท และมี

ยอดขายรวม 
71012× บาท ปตอมาบริษัท ฯ อัดฉีดเงินลงทุนมากข้ึนกวาเดิม 

61035×  บาท และ                

ทํายอดขายได 
71014× บาท จงหาวา ถาคิดเปรียบเทียบกับปแรก บริษัท ฯ มีกําไรเพ่ิมข้ึนหรือลดลง                   

กี่เปอรเซ็นต 
  ก.   เพิ่มขึ้น 16.857%    ข.  เพิ่มขึ้น 38.857% ค.   ลดลง 42.857% ง.  ลดลง 54.357% 
 

AB 

C 

O 
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41. นนร.ธราฯ นําเงินสดจํานวน 102,000 บาท ไปฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย ไดดอกเบ้ียปละ 0.75%                  
โดยดอกเบ้ียท่ีไดจะถูกหักภาษีอีก 15% ในปตอมา ธนาคารลดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากลงเหลือปละ 0.50%           
โดยดอกเบ้ียท่ีไดจะถูกหักภาษีอีก 15% เชนกัน จงหาวา เม่ือถึงคร่ึงปท่ีสอง นนร.ธราฯ ตองการถอนเงินสด
ท้ังหมดออกจากธนาคารแลว เขาจะไดรับเงินสดรวมท้ังสิ้นเปนจํานวนเทาใด 

  ก.   102,868.38 บาท ข.  120,743.54 บาท ค.   146,822.63 บาท ง.   154,328.31 บาท 
 

42. ขอมูลชุดแรกประกอบดวย  m, n, k โดยมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 15 แตถามีขอมูลเพ่ิมเปน k, l, m, n,            
o, p, q จะมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 20 จงหาวา  l, o, p, q จะมีคาเฉลี่ยเลขคณิตตางจากคาเฉลี่ยเลขคณิตของ 

m, n, k อยูเทาใด 
  ก.   23.75  ข.  16.45  ค.   12.25  ง.   8.75   
 

43. ปาสมมีอาชีพขายสมสายน้ําผึ้ง โดยปกติแลวปาสมจะขายสมไดวันละ 1,200 ลูก ราคาลูกละ 4 บาท แตวันนี้          

พอปาสมขายสมไปได 700 ลูก ปาก็ไดลดราคาขายสมเหลือลูกละ 3.50 บาท และมีสมบางลูกท่ีชํ้าและเนา            

ตองถูกคัดท้ิงไป หลังจากขายจนหมด พบวารายรับจากการขายสมวันนี้ลดลงไป 12% จากวันปกติ จงหาวา             

มีสมเนาประมาณกี่ลูก 
  ก.   150   ข.  142   ค.   135   ง.   122  
  

44. ถา C
yx

yxxy
=

++−
++−−

5
151313)(2 2

 แลว จงหาวา )(2 yxC −+ มีคาเทาใด 

  ก.   3   ข.  322 +− xy   ค.   322 −− yx  ง.   -5  
  

45. กําหนดให  BAx
xx
xxx

+=
+−

+++
2

32

53
659

 และ คาของ A, B ท่ีได และสัมประสิทธ์ิของ x จากผลคูณของ 

)32).(( 2 xBkxAx −++  มีคาเทากับ -8 แลว คาของ k เทากับเทาใด 
  ก.   1   ข.   -1   ค.   -2   ง.   2   
 

46. จงหาอัตราสวนพ้ืนท่ี A ตอพ้ืนท่ี B 
 
  
       
 
 
 
  ก.   12:5   ข.   12:1   ค.   1:4   ง.   1:12   
 

m
m
m
m

A 

B 
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47. โลหะทรงกลมตันมีลักษณะดังรูป สวนท่ีเปนฐานมีรัศมี 3 cm ทรงตันนี้มีความสูง 25 cm สวนกรวยสูง 15 cm 

ถานําไปหลอมแลวทําเปนลูกทรงกลมรัศมี 
4
1

 cm จะไดลูกทรงกลมท้ังหมดกี่ลูก 

 
 
 
 
 
  ก.   2,160  ข.   2,340  ค.   3,024  ง.   3,264 
 

48. ถา dcxbxax +++ 23
ถูกหารดวย 52 2 +x  แลวเหลือเศษ 49 −x แลว จงหาคาของ dcba +−−

เม่ือผลลัพธของการหารนี้ไดเทากับ 11+− x   
  ก.   23   ข.   25   ค.   -27   ง.   29  
 

49. จากรูป จงหาพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมท่ีถูกแรเงา 
 
 
 
 
 
 
  ก.   5.5   ข.   6.5   ค.   7.5   ง.   8.5  
 

50. กําหนดใหพาราโบลา 2)2(5 −−=− xy  และ 
2)1( −=− xy  ตัดกันท่ีจุด ),( nm  จงหาวา จุด ),( nm  

อยูหางจากจุด )3,2( −  เปนระยะทางเทาใด 
  ก.   10   ข.   102   ค.   53   ง.   55  
 

51. ถ า พิกั ด  )0,3(−  และ  )0,2(  คื อ จุด ตัดแกน  x  ของสมกา รพาร า โบล า cbxaxy ++= 2
แล ว                    

กราฟพาราโบลาดังกลาวจะมีจุดตํ่าสุด หรือจุดสูงสุดหางจากจุดตัดแกน y เปนระยะทางเทาใด 
  ก.   2625.0   ข.   3125.0   ค.   4275.0   ง.   5225.0   
 

52. ถา 22=xy  และ 12=+ yx  แลว จงหาคาของ  
3)( yx −  

  ก.   1496   ข.   14112   ค.   18124   ง.   18136   
 
 
 
 

6.0 

4.5 

2.0 

3 
10 

15 
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53. จากรูป จงหาคาของ θθ cotsec −  
 

 
 
 
 
 

  ก.   
5

1429 −   ข.   
1014

181025 −  ค.   
1410

251418 −  ง.   
154

142581−

  

54. กําหนดให 
)4(

)24()203036(
2

223

−
+−−−−−

=
x

xxxxxy  แลว คาของ yx )2( −  คือขอใด 

  ก.   10116 2 −− xx  ข.   11126 2 −+ xx  ค.   10116 2 −−− xx  ง.   10126 2 +−− xx   
 

55. ร.ท.นาวิน ฯ ขับรถออกจากบานดวยความเร็ว 30 km/hr ตอมาอีก 2 ช่ัวโมง 30 นาที ร.อ.เอนกฯ ก็ขับรถออก
จากบานหลังเดียวกันดวยความเร็ว 60 km/hr อยากทราบวา ใชเวลานานเทาไร ร.อ.เอนกฯ จึงจะขับตามหลัง 
ร.ท.นาวินฯ เปนระยะทาง 1.5 km  

  ก.   2 ชั่วโมง 17 นาที ข.   2 ชั่วโมง 27 นาที ค.   2 ชั่วโมง 45 นาที ง.   2 ชั่วโมง 47 นาที 
 

56. กําหนดให 822 =− yx  และ 4=+ yx  จงหาคาของ 
222 )(2 xyyx −+  

  ก.   -8   ข.   -6   ค.   8   ง.   10   
 

57. ผลตางของ หรม. และ ครน. ของ 4 521,83 และ 569,7  วามีคาเทาใด 
  ก.   81   ข.   493   ค.   1,478  ง.   2,643  
 

58. รากท่ีสามของ a แปรผันตรงกับ b, c และแปรผกผันกับรากท่ีสองของ d  ถา a = 2,197 

 เม่ือ b = 156, c = 
4
1  และ d = 9 

 จงหาคาของ  b  เม่ือ  a = 3,375, c = 25 และ d = 000,10  
  ก.   6   ข.   15   ค.   15   ง.   26   
 
 
 
 
 

θ  

142  

3 
3 
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59. จากรูป จงหาคามุม BCA ˆ  เม่ือ
075ˆ =DAC   

 
 
 
 
 
  ก.   015    ข.   030    ค.   05.37   ง.   045   
 

60. จากรูป จงหาปริมาตรของรูปทรงท้ังหมด 

 
 
  ก.   52,488  ข.   58,320  ค.   64,152  ง.   69,984 
 
วิชาภาษาอังกฤษ (30 ขอ) 

61. I’m not sure if the data in a CD will be lost. Let’s … the data. 
  a. give up  b. look up  c. back up  d. take after 
 

62. Lisa tried to make believe that she didn’t do it!  
  a. preserve  b. pretend  c. predict  d. predominate 
 

63. Tom gets a lot of money because he … hard for years. 
  a. has worked  b. had been worked c. been worked  d. had done working 
 

64. A: I’m very hungry. What would we do for our lunch?  
 B: We’d better eat out. 
 What do they do? 

a. Go to the cafeteria   
b. Go to Starbuck Coffee 
c. Have lunch in the garden  
d. Have lunch with their friends out side the home  

A

B

DC

m m

3P P
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65.  “Could you tell me the ingredients for this dish?” It looks really fantastic.” 
 The speaker wants to know … 

  a. how much the dish is    b. where to add to the dish 
  c. what the mixing stuffs are   d. how the dish is set to serve 
 

66. Dear … 
  I hope you can provide me with some information about vacations. We would like to take a 

trip to an exciting place. We’d love to experience a different culture and also a different 
language. 

 To whom is this e-mail message sent 
  a. A hotel  b. A friend  c. A travel agency d. A relative 
 

67. Sugar, butter, cream, cheese, milk and flour are all the enemy of those of us on a diet. It’s such a 
shame that these are the main ingredients for so many tempting goodies, such as cake, ice 
cream, and waffle. 

a.  You can’t diet without sugar and butter 
b.  If you are on a diet, you should evade sugar, butter, or cream. 
c.  Cake, ice cream, and waffle are sometime good on diet. 
d.  Cake, ice cream, and waffle are not our obstacles on a diet. 

 

68. A:  I will check on the data base … Oh, the mother board’s not in stock …   
            May be, we can order it. 
 B:  That’s very kind of you. 
 A:  No, sorry. It isn’t there. It has to be shipped from HP supplier office in Taiwan. 
 B:  Don’t worry. Thank you very much. 
 From the dialogue, we assume that they are probably taking … .  

  a. about mothers and kids    b. about family accessories  
  c. about computer or printer hardware   d. about teaching equipments 
 

69. Jo Ann can finish her big jobs in a minute! She is so …. . 
  a. amazing  b. amazed  c. being amazed  d. being amazing 
 

70. You fell … and your friend was too. 
  a. asleep  b. sleep   c. sleeping  d. being slept 
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71. Jessy was walking in the village when she … by a mad dog. 
  a. had been bitten b. was been bitten  c. was bitten  d. been bitten 
 

72. I almost couldn’t recognize Linda at the party last night. She was really attractive and outgoing. 
 She … shy and quite in high school. 

 a. has always been  b. used to be  c. had become  d. would have been 
 

73. Jason: Do you mind if I use your computer? 
 Linda: Of course, but I’m afraid if it would be slow. 
 According to this dialogue, we can assume that … 

  a.  Linda will not be granted to use Jason’s computer 
  b.  Jason will definitely be granted to use Linda’s computer 
  c.  Jason doesn’t allow Linda to use her computer 
  d.  Linda is afraid of something if she lets Jason use her computer 
 

74. A:  I have to leave now. 
 B:  Have a good day.  Don’t forget to call off the reserved ticket. 
 What does “call off” mean? 

  a. To call a friend    b. To speak off to the reserved ticket 
  c. To cancel the ticket    d. To keep everything where it is 
 

75. Now that you have met … parents, but for … I’m not sure if I will go to meet … . 
  a. mine, yours, them b. you, your, yours c. my, me, yours  d. your, you, mine 
 

76. The number of my friends … in the park every Sunday. 
  a. walk   b. walks   c. are walking  d. have walked 
 

77. Recently, I met someone very special, but my problem is he hardly ever goes to work out. 
a.  It’s great that one special kind may jog with me 
b.  It’s a pity that one special kind seldom goes to exercise 
c.  It’s a pity that one special kind does like dogs or cats 
d.  It’s normally that any special kind doesn’t like plants 
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78. Their methods have a lot in irregular. That means … 
a.  Their methods are pretty common. 
b.  Their methods are quite similar. 
c.  Their methods aren’t ordinary. 
d.  Their methods look similar compared with other methods. 

 

79. Johannesburg is known for its high crime rate. On average, a serious crime happens every three 
days. Several methods are used to protect their homes except … 

  a. look after their properties neatly     
  b. to beat the criminals with violations   
  c. close and lock the doors after 19:00    
  d. patrol with city police for 24 hours  
 

80. The body of King Tutankhamen was at rest for more than 3,000 years in a tomb. In November 
1922, the British Egyptologist Howard Carter discovered has tomb. It still contained many 
beautiful and valuable objects from the King’s time. And Pharaoh’s mummy was still inside a 
coffin of 240 pounds (110 kilograms) and pure gold. Carter and King Tut become famous. 
Several months after the tomb’s discovery. Carter died in the hotel in Cairo. 

a. King Tutankhamen’s body was discovered in a tomb  
b. The tomb was discovered 3,000 years ago 
c. Pharaoh’s mummy was stolen with the tomb 
d. Carter died in the tomb after he discovered it 

 

81. A:  “What does Angella look like?” 
 B:  “…” 

a.  She likes cooking and eating what she wants 
b.  She’s short with a pony tail 
c.  She’d like watching TV in the afternoon 
d.  She looked happy when she is with me 

 

82. A: Are there any interesting cultural events this week? 
 B: “ … ” 

a.  There’s a Fat Radio Pop Concert. 
b.  There are many Thai and Chinese restaurants downtown 
c.  There are Batik painting and “Nang Ta Lung” at Joe Louis Theatre 
d.  There’s an interesting film ‘Avatar’ at the SF Cinema 
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83.  
 

a.  The people doesn’t like the fictional heroes 
b.  The hero wasn’t fighting with a lot of machines and monsters 
c.  The people were watching an real life story 
d.  The story wasn’t about the fact   
e.  The students were studying about dramatic action 
 

 
84.  

 
 
 

a.  Sally postponed the party because of the rain 
b.  Sally didn’t enjoyed talking on the phone 
c.  Sally didn’t want to have the party 
d.  Sally will have the party whenever everything in her yard is alright 
e.  Sally will have the party on Saturday instead 
 

 
85.  

 
 
 
 
  What is not correct on this passage?  

a.  Purchases can be made via the credit card.  
b.  After purchasing, you’re going to be the debtor.  
c.  A financial charge will always happen for any purchase.  
d.  You must clear all of your debts after receiving the monthly statement  
e.  A financial charge is always higher than the interest rate form money deposit. 

 

The story has a lot of fictitious action.  The watching people were wide-eyed. 
They’re surprised along the presentation. The story was also exciting and attractive.  

Sally called ten of her friends. She told them not to come to her house on Friday for the 
party. Due to the leakage of water supplying pipes, the party was cancelled today,   
and it would have to be postponed to next week when the plumbers finish their works in 
her yard.   

When you use a credit card to make purchases, you receive a monthly statement from the 
credit card company. The billing date is the date the statement was purchased, the balance 
is the amount you owe, and the due date by which you must pay. However, you can pay a 
part of the balance and owe the rest, but you’ll incur a finance charge, which is usually 
rather high.   
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Choose the underlined word or phrase that is grammatically wrong,  and mark it with                . 
  

86. Do you prefer watching cartoons on television or reading cartoons in newspaper? 
 

87. Professional musician say that becoming successful requires talent, pertinacity, and some luck. 
 

88. Thousands of babies were born with serious physical and mental problems because their mothers 
are addicted to crack cocaine. 

 

89. Nobody really knows if tea is better or bad for health but almost everybody drinks it.  
 

90. Studies show that why two people meet for the first time, they decide how they feel about each other 
within the first ten seconds. 

 

วิชาภาษาไทย (15 ขอ) 
91. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ 5 เสียง 

ก. เจาคุมแคนแสนโกรธพิโรธพี่   
ข. แตเดือนยี่จนยางเขาเดือนสาม  
ค. จนพระหนอสุริยวงศทรงพระนาม   
ง. จากอารามแรมรางทางกันดาร      
  

92. ขอใดมีคําท่ีสะกดดวยแมกดมากท่ีสุด 
ก.  อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นเปนนิตยในโอกาสวันสุดสัปดาห 
ข.  งานเฉลิมฉลองพระเกียรติในวโรกาสการประสูติพระโอรส 
ค.  ขอต้ังสัจจะอธิษฐานยึดม่ันในชาติ ศาสน กษัตริยชั่วนิรันดร 
ง.  ยศถาบรรดาศักด์ิไมสามารถสกัดกั้นใหแคลวคลาดปราศจากอุปทวันตรายได 

 

93. ไตรยางคคืออะไร 
ก.  พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต 
ข.  สระแท  สระประสม  สระเกิน 
ค.  เสียงแท  เสียงแปร  เสียงดนตรี 
ง.  อักษรสูง  อักษรกลาง  อักษรตํ่า 
 

94. ขอใดมีคําตายมากท่ีสุด 
ก.  ประดุจทรงวราภรณสุนทรสวัสด์ิ  
ข.  เรืองจรัสยิ่งมกุฎสุดสงา 
ค.  ประดับพระวรเดชวิเศษฤทธ์ิ  
ง.  ท่ีสถิตอานุภาพสโมสร 



         Pre-Test  ครั้งท่ี 1/2553 

 ๑๘

95. ทุกพยางคในขอใดเปนคําเปน 
ก.  พระเสด็จโดยแดนชล  
ข.  ทรงเรือตนงามเฉิดฉาย 
ค.  เรือชัยไววองวิ่ง  
ง.  รวดเร็วจริงยิ่งอยางลม 

 

96. ขอความตอไปนี้มีคําเปนและคําตายกี่คํา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือไทย” 
ก.  คําเปน 5 คํา  คําตาย 4 คํา 
ข.  คําเปน 4 คํา  คําตาย 5 คํา 
ค.  คําเปน 3 คํา  คําตาย 6 คํา 
ง.  คําเปน 6 คํา  คําตาย 3 คํา 

 

97. ขอใดไมใชประโยครวม 
ก.  พอฝนจะตกเราก็รีบกลับบานทันที  
ข.  คนไทยรักสงบแตยามรบก็ไมขลาด 
ค.  ใคร ๆ ก็รูวาแถวสีลมอากาศเปนพิษ  
ง.  ประชาชนไมใชสะพานลอยตํารวจถึงตองตักเตือน 

 

98. ขอใดเปนประโยคคําถาม 
ก.  อะไรฉันก็กินไดท้ังน้ัน  
ข.  เธอน่ันเอง ฉันนึกวาใครเสียอีก 
ค.  ทําไมเธอไมอานคําสั่งใหดีเสียกอน  
ง.  เม่ือไรเขาจะมาก็ไมรู 

 

99. ขอใดใชภาษาระดับทางการ 
ก.  วิถีชีวิตไทยริมสองฝงแมนํ้าโขงกลับมาคึกคักอีกครั้ง 
ข.  คนต่ืนเตนมากมายเมื่อกระบวนเหเรือพระราชพิธีในแมนํ้าเจาพระยาปดฉากลง 
ค.  ถนนการลงทุนทุกสายตางเรงปดฝุนเศรษฐกิจฟนจุดขาย 
ง.  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

100. ขอความตอไปนี้ควรใชคําเช่ือมในขอใดมาเติมในชองวาง 
  ประเทศของเราตองประสบวิกฤติการณดานตาง ๆ ติดตอกันมาหลายป ....... ดวยความรูเทาทันและ

ความรวมมือรวมใจของคนไทยทุกคนท่ีชวยกันประคับประคองแกไข บานเมืองของเรา ....... ยังคงเปนปกติอยู 
ก.  ท้ังน้ี  จึง 
ข.  แต  จึง  
ค.  แต  ก็   
ง.  ท้ังน้ี  ก็ 



 

 ๑๙

101. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ 
ก.  ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา  
ข.  ประเทศชาติบานเมืองของเรา 
ค.  เด็กหญิงตัวเล็กผิวขาวคนนั้น 
ง.  ทะเลสาบขางหมูบานเจาพระยา 

 

102. สถานการณตอไปนี้ตรงกับสํานวนในขอใด 
ครอบครัวของเขาถูกฟองลมละลาย แตภรรยาและลูกของเขาก็ยังใชชีวิตหรูหรา ฟุมเฟอย ขับรถยนต

ราคาแพง ๆ กินอาหารภัตตาคาร 
ก. จมไมลง  
ข. เจายศเจาอยาง 
ค. เห็นชางขี้ ขี้ตามชาง  
ง. กินขาวรอน นอนต่ืนสาย 

 

103. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ 
ก.  การแตงกายตามสมัยหรือตามแฟชั่นของวัยรุน 
ข.  มีขาวโรคไขหวัดนกระบาดในหลายจังหวัดของไทย 
ค.  บุคลิกภาพหรือชื่อเสียงของผูพูดและการยอมรับจากผูฟง 
ง.  ความเชื่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ปาฏิหาริย ตลอดจนเรื่องไสยศาสตร 

 

104. ขอใดไมมีผูรับสาร 
ก.  เด็กชายจักรดาวสัญญากับพอแมวาจะต้ังใจเรียน 
ข.  เด็กหญิงเพียงออคุยกับเพื่อน ๆ เรื่องผลการสอบเขาโรงเรียนเตรียมอุดม 
ค.  เด็กหญิงสมานใจรองไหอยูในหองเรียนตอหนาเพื่อน ๆ   
ง.  เด็กชายผานฟา ต้ังใจจะสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร 

 

105. ขอใดเรียงลําดับคําตามพจนานุกรมไดถูกตอง 
ก.  ยี่โถ  รางวัล  ฤกษ  ละโว 
ข.  จับฉาย  มหาวงศ  ปนัดดา  ตระกูล 
ค.  ขี้คุย  เงินรอน  ปากผี  ตังเก 
ง.  ตระเวน  นายดาบ  ถวาย  เทพี 
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วิชาสังคมศึกษา (15 ขอ) 
106. ศาสนาในขอใดเปนศาสนาประเภทเอกเทวนิยม 

ก.  พุทธ – พราหมณ 
ข.  อิสลาม – พุทธ 
ค.  ซิกข – คริสต 
ง.  คริสต - อิสลาม  

 

107. ความรัก ความเมตตาระหวางเพ่ือนมนุษย เปนหลักธรรมสําคัญของศาสนาใด 
ก.  ศาสนาอิสลาม  
ข.  ศาสนาคริสต 
ค.  ศาสนาฮินดู  
ง.  พระพุทธศาสนา 

 

108. พิธีซะกาต ของศาสนาอิสลาม มีความมุงหมายใหชาวมุสลิมรูจักสิ่งใด 
ก.  การใหอภัย  
ข.  การแบงปน 
ค.  ความยุติธรรม  
ง.  ความอดทน 

 

109. ภายหลังการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งท่ี 3 ในสมัยพระเจาอโศกมหาราชแลวไดเกิดเหตุการณสําคัญในขอใด 
ก.  เกิดสงครามระหวางศาสนาตางๆ ในประเทศอินเดีย 
ข.  พระพุทธศาสนากลายเปนรากฐานของวัฒนธรรมอินเดีย 
ค.  พระพุทธศาสนาเผยแผไปยังดินแดนอาณานิคมของประเทศอินเดีย 
ง.  พระเจาอโศกมหาราชสงสมณทูตไปประกาศศาสนาพุทธนอกชมพูทวีป 

 

110. การท่ีอัครมหาเสนาบดี 2 ตําแหนง แบงเขตดูแลรับผิดชอบหัวเมืองฝายเหนือ และฝายใต ท้ังฝายพลเรอืนและ

ทหารเกิดข้ึนในสมัยใด 
ก.  สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ข.  สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 
ค.  สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 
ง.  สมัยสมเด็จพระเพทราชา 

 

111. ขอใดไมไดเกิดข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ก.  การปฏิรูปการศึกษา 
ข.  การจัดต้ังกระทรวง 
ค.  การปรับปรุงกองทัพใหทันสมัย 
ง.  การประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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112. ขอใดคือนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจตกตํ่าในสมัยรัชกาลท่ี 7  
ก.  ลดคาเงินบาท  
ข.  ปลดขาราชการออก 
ค.  กูเงินจากตางประเทศ  
ง.  สงเสริมการใชสินคาไทย 

 

113.  “สรีดภงส” จัดเปนภูมิปญญาในสมัยใด 
ก.  ทวารวดี  
ข.  สุโขทัย 
ค.  เชียงแสน  
ง.  อยุธยา 

 

114. ขอใดจัดลําดับความสําคัญของกฎหมายลายลักษณอักษรของไทยไดถูกตอง 
ก. รัฐธรรมนูญ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ 
ข. รัฐธรรมนูญ พระรากฤษฎีกา พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ 
ค. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา เทศบัญญัติ 
ง. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด เทศบัญญัติ 

 

115. การปลูกกระแสนิยมความรักชาติ และความทันสมัย เกิดข้ึนสมัยนายกรัฐมนตรีคนใด 
ก.  จอมพล ป. พิบูลสงคราม  
ข.  จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต 
ค.  จอมพลถนอม กิตติขจร  
ง.  พลเอกเปรม ติณสูลานนท 

 

116. ใครคือ “ทนายแผนดิน” 
ก.  ผูพิพากษา  
ข.  พนักงานอัยการ 
ค.  ประธานศาลฎีกา  
ง.  คณะกรรมการตุลากร 

 

117. ปรากฏการณใดเกี่ยวกับของกับพิธีสารเกียวโต ซ่ึงเปนขอตกลงและผูกมัดตามกกหมายในระดับโลก 
ก.  ปรากฏการณเอลนีโญ  
ข.  ปรากฏการณลานีญา 
ค.  ปรากฏการณเรือนกระจก 
ง.  ปรากฏการณคลื่นยักษสึนามิ 
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118. กรณีท่ีขาราชการตองการฟองรองผูบังคับบัญชาเนื่องจากไมเลื่อนข้ันเงินเดือนใหจะตองฟองศาลใด 
ก.  ศาลแพง  
ข.  ศาลฎีกา 
ค.  ศาลอุทธรณ 
ง.  ศาลปกครอง 

 

119. การกําหนดใชพุทธศักราช ใหเร่ิมนับในเหตุการณท่ีสําคัญ เหตุการณใด 
ก.  พระสัมมาสัมพุทธเจาประสูติ 
ข.  พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู 
ค.  พระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศศาสนา 
ง.  พระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพาน 

 

120. ขอใดไมสมควรกําหนดไวเปนคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
ก.  อายุ  
ข.  สัญชาติ 
ค.  ภูมิลําเนา  
ง.  การศึกษา 

------------------------------ 

ขอบคุณท่ีเขารวมกิจกรรม  Pre-Test ครั้งท่ี 1/2553 


