
  

Pre-Test  คร้ังที่ 3/2553 
 
 

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

วัน-เวลาสอบ วันเสารท่ี 13 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.30 – 13.00 น. รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที 

จํานวนขอสอบ ท้ังหมด 200 ขอ  (จํานวน 24 หนา) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วิชาคณิตศาสตร (40 ขอ) 
1. น้ํามันกาซโซฮอล E20 มีสวนผสมของแอลกอฮอลอยู 20% ถาตองการทําใหเปนน้ํามันกาซโซฮอลอยู 7%          

จํานวน 250 ลิตร จะตองใชน้ํามันกาซโซฮอล E20 จํานวนกี่ลิตร ผสมกับน้ํามันกี่ลิตร ตามลําดับ  
ตอบ  ใชนํ้ามันกาดโซฮอล E20 = ………… ลิตร  ผสมกับนํ้ามัน …………. ลิตร 
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3. คาเฉลี่ยน้ําหนักของนักเรียนหองหนึ่งเปน 40 กิโลกรัม ถาน้ําหนักโดยเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเปน 35 กิโลกรัม 

และน้ําหนักโดยเฉล่ียของนักเรียนชายเปน 50 กิโลกรัม จงหาอัตราสวนของจํานวนนักเรียนหญิงตอจํานวน

นักเรียนชาย วามีคาเทากับเทาใด 
ตอบ 
 

4. ในการดํานาในท่ีนาผืนหนึ่ง ถาสมชาย หรือสมศักด์ิ หรือสมพงศ ดําเพียงคนเดียว จะตองใชเวลา 10 ช่ัวโมง,             
8 ช่ัวโมง และ 20 ช่ัวโมง ตามลําดับ ถาใหสมศักด์ิและสมชายชวยกันดําไปกอน 4 ช่ัวโมง แลวใหสมพงศดําตอ 
จะตองใชเวลาอีกกี่ช่ัวโมงจึงจะแลวเสร็จพอดี 
ตอบ 
 

5. ถา 6
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มีคาเทากับขอใด (ตอบในรูปเศษสวน) 

ตอบ 
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6. ถา 1
35

8
=

+
−

yx
yx  แลว yxyx −+ : มีคาเทากับขอใด (ตอบในรูปอัตราสวน เชน 1 : 2 เปนตน) 

ตอบ 
 
7. นักเรียนเตรียมทหารคํารบฯ พายเรือขณะน้ํานิ่งไดระยะทาง 3 กิโลเมตร ในเวลา 16 นาที แตถาเขาพายเรือ

ทวนน้ําจะใชเวลา 20 นาที ถาเขาพายเรือตามน้ําในระยะทางเทาเดิม จะใชเวลากี่นาที 
ตอบ 

 
8. ตนทุนในการผลิตสินคาถูกแยกไดเปน 2 สวน คือตนทุนคงท่ี และตนทุนแปรผันตามจํานวนสินคาท่ีผลิต          

คือ ถาผลิต 1,000 ช้ิน และขายไดช้ินละ 150 บาท เม่ือขายหมดจะไดเทาทุนพอดี ถาตนทุนคงตัวเทากับ 

50,000 บาท แลวผลิตสินคา 10,000 ช้ิน และขายช้ินละ 110 บาท จะไดกําไรหรือขาดทุนกี่บาท 
ตอบ 

 
9. จากรูปท่ีกําหนดให ดานของรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสเปนเสนผาน

ศูนยกลางของคร่ึงวงกลมแตละรูป จงหาวาพ้ืนท่ีของอาณาบริเวณ

ท่ีแรเงาเปนกี่ตารางหนวย 
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10. จากรูปท่ีกําหนดให ถา O เปนจุดศูนยกลางของวงกลม มี p และ q            
เปนจุดสัมผัส แลว วงกลมนี้มีรัศมียาวกี่หนวย (ตอบในรูปเศษสวน)  
ตอบ 

 
 
 
 
11. จงหาวา 83259 46 ++− yyy  ถูกหารดวย 53 +y จะเหลือเศษเทากับขอใด 

ตอบ         
                   

12. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฐานยาวดานละ 10 เซนติเมตร และสูงเอียง 13 เซนติเมตร อยากทราบวา              

จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศกเซนติเมตร 
 ตอบ 

2a 2a 

2a 

2a 
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13. จากรูปท่ีกําหนดให ABCD เปนรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน โดยท่ี 

ADEF // , 055=∠PBF และ 
080=∠BCE  จงหาวา ขนาดของ 

DPE∠  มีคาเทากับกี่องศา 
 ตอบ 
 
 
14. พาดบันไดไวกบักําแพง โดยใหปลายบันไดตอนบนตํ่ากวาขอบกําแพง  

1 เมตร ถาบันไดยาว 13 เมตร และโคนบันไดอยูหางจากกาํแพง 5 เมตร  
จงหาวากาํแพงนี้สูงกี่เมตร 
ตอบ 

 

15. ทอดลูกเตา 2 ลูกพรอมกนั 1 คร้ัง จงหาความนาจะเปนของเหตุการณท่ีลูกเตาอยางนอยหนึ่งลูกหงายข้ึนแตม 

4 เทากับเทาใด (ตอบในรูปเศษสวน) 
ตอบ 
 

16. จงหาคาของ 
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เทากับขอใดตอไปนี ้

  ก.   962 +− xx   ข.   932 +− xx   ค.   962 ++ xx  

  ง.   932 ++ xx   จ.   92 ++ xx  
 

17. กําหนดให ABCΔ เปนรูปสามเหลี่ยมท่ีมีมุม C เปนมุมฉาก ถา 
5
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มีคาเทากับเทาใด (ตอบในรูปเศษสวน) 
ตอบ 
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19. โอกับอารมมีเงินรวมกัน 500 บาท ถาโอใหเงินอารมอีก 10 บาท โอจะมีเงินมากกวาอารม 10 บาท               

จงหาวาเดิมโอมีเงินอยูจํานวนกี่บาท 
ตอบ 

 

20. จํานวนคูบวก 5 จํานวนเรียงกนั ถาผลบวกรวมกันได 240 จงหาวาจํานวนท่ีนอยท่ีสุดมีคาเทาใด 

ตอบ 
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21. กําหนดให 36110 −=−−− x จงหาวา 13 −x มีคาเทากับขอใด 
ตอบ 
 

22. เลขสองจํานวนรวมกันได 12 ผลคูณท่ีมากท่ีสุดท่ีจะเปนไปไดของเลขสองจํานวนนี้ มีคาเทากับเทาใด 
ตอบ 
 

23. ถากาํหนดให 2522 =+ yx และ 1=− yx แลว คาของ xy  มีคาเทากับเทาใด 
ตอบ 
 

24. เอกตองการทาสีลูกบอลลูนทรงกลมท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางยาว 6 เมตร โดยชางทาสีคิดคาทาสี             

ตารางเมตรละ 5 บาท อยากทราบวาเอกจะตองจายคาทาสีเปนเงินจํานวนกี่บาท 
ตอบ 
 

25. จงหาคาของ k ท่ีทําให kxy += 8  ตัดกับ 12 −= xy เพียงจุดเดียว  
ตอบ 
 

26. ดวงใจอานหนังสือเลมหนึ่ง วันแรกอานได 
5
1
ของเลม วันตอมาอานไดอกี 30 หนา รวมสองวนัอานไดมากกวา

คร่ึงเลม จงหาวาหนังสือเลมนี้มีจํานวนหนาอยางมากท่ีสุดเทากบักี่หนา 
ตอบ 
 

27. จากรูปท่ีกาํหนดให BEPQ // , 0100=∠DPQ  และ 
048=∠ACB จงหาวาขนาดของ BAC∠ มีคาเทากับกี่องศา 

ตอบ 
 
 

28. มาตราสวนท่ีใชเขียนแผนท่ีแผนหนึ่งเปน 1 เซนติเมตร : 250 กิโลเมตร ถาระยะทางระหวางเมืองสองเมือง 
ในแผนท่ีเปน 2.8 เซนติเมตร อยากทราบวาระยะทางจริงระหวางเมืองท้ังสองเปนกี่กิโลเมตร 
ตอบ 
 

29. ในการผสมคอนกรีต อัตราสวนของปูนตอทรายโดยน้ําหนักเปน 1:2 และอัตราสวนของทรายตอหินโดย

น้ําหนักเปน 3:2 ถาใชปูน 27 ตัน จะตองใชทรายและหินอยางละกี่ตัน ตามลําดับ 
ตอบ  ……… ตัน และ …….. ตัน 
 

30. สมหญิงตองการมีบุตร 4 คน จงหาความนาจะเปนท่ีสมหญิงจะมีบุตรเปนผูหญิง 3 คน มีคาเทากับเทาใด 
ตอบ 
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31. จากรูปท่ีกําหนดให ABCΔ  เปนสามเหล่ียมมุมฉาก ท่ีมีความยาว

ของดาน AB และ AC เทากับ 8 และ 17 หนวย ตามลําดับ             

ถาความยาวของดาน BD เทากับ 5 หนวย จงหาวาพ้ืนท่ีของ 

ABCΔ เทากับกี่ตารางหนวย 
ตอบ 
 

32. ถังเก็บน้ําทรงกระบอก ฐานมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 เมตร ความสูง 3.6 เมตร ความหนาของกนถังและ

ดานขางเทากับ 10 เซนติเมตร อยากทราบวาถังใบนี้จะเก็บน้ําไดกี่ลูกบาศกเมตร (กําหนดให 
7
22

=π ) 

ตอบ 
 

33. รถคันหนึ่ง มีน้ํามันเหลืออยู 
6
5
ของถัง ถาขับไปเร่ือยๆ จนน้ํามันถูกใชไป 

3
2
ของน้ํามันท่ีมีอยู แลววัดระดับ

น้ํามันเหลืออยู 15 ลิตร ถังน้ํามันของรถคันนี้มีปริมาตรความจุกี่ลิตร 
ตอบ 
 

34. ถาเปดทอน้ํา A และ B พรอมกัน  น้ําจะเต็มถังในเวลา 12 นาที แตถาเปดเฉพาะทอ A กอน 14 นาที              

แลวปด จากนั้นเปดทอ B อีก 6 นาที น้ําจะเต็มถังพอดี ถาถังวางเปลาและตองการเปดเฉพาะทอ A               
ใหน้ําเต็มถัง จะใชเวลานานกี่นาที 
ตอบ 
 

35. กระดาษรูปวงกลมมีขนาดเสนผานศูนยกลางยาว a เซนติเมตร ถาตองการตัดใหเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส                

ท่ีใหญท่ีสุด จะตองตัดขอบท้ิง คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณกี่ตารางเซนติเมตร 
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36. รถโดยสาร 2 คัน ใชเวลารับสงผูโดยสารแตละรอบซ่ึงคิดเวลาท้ังเท่ียวไปและเท่ียวกลับ เทากับ 1 ช่ัวโมง และ 
1 ช่ัวโมง 12 นาที ตามลําดับ ถารถท้ังสองคันนี้ออกจากจุดเร่ิมตนเดียวกันเวลา 07:45 น. จงหาวาเวลาท่ีรถ 

ท้ังสองคันจะกลับมาท่ีจุดเร่ิมตนพรอมกันอีกคร้ัง คือเวลาใด 
ตอบ 
 

37. นักมวยคนหนึ่ง ช่ังน้ําหนักได 53 กิโลกรัม ซ่ึงเกินพิกัดไป 6% ถาตองการลดน้ําหนักลงใหตํ่ากวาพิกัด            

0.5% แลว จะตองลดน้ําหนักลงมากี่กิโลกรัม 
ตอบ 
 

38. ในระบบเลขฐาน ถา 21010101010  -  21001111000 = 10n  แลว n มีคาเทากับเทาใด 
ตอบ 

A 

B D C 
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39. เด็กชายรวีวิ่งจากทายขบวนรถไฟถึงหัวขบวนรถไฟโดยใชเวลา 18 วินาที ถารถไฟขบวนน้ียาว 100 เมตร และ
มีความเร็ว 100 กิโลเมตร/ช่ัวโมง จงหาวาเด็กชายรวีจะอยูหางจากจุดเร่ิมตนวิ่งเปนระยะทางกี่เมตร               
เม่ือวัดระยะบนพ้ืนดิน   
ตอบ 
 

40. จากรูปท่ีกําหนดให วงกลม 2 วง มีจุดศูนยกลางรวมกันท่ีจุด O ถาวงกลมวงใหญ            
มีรัศมียาว 12 หนวย คอรด AB และ CD ยาว 3 และ 9 หนวย               

ตามลําดับแลว วงกลมวงเล็กมีรัศมียาวกี่หนวย 
ตอบ 
 

วิชาวิทยาศาสตร (40 ขอ) 
41. บันไดอันหนึ่งยาว 3.2 เมตร และหนัก 220 นิวตัน มีจุดศูนยถวง

อยูท่ีระยะ 120 เซนติเมตร จากตีนบันไดท่ีปลายมีน้ําหนัก                
50 นิวตันติดอยู จงคํานวณหางานท่ีจําเปนในการยกบันไดจาก

ตําแหนงท่ีวางในแนวนอนบนพ้ืนใหต้ังข้ึนในแนวด่ิง มีคากี่จูล 
ตอบ 

 
42. จงคํานวณหางานท่ีทําตานแรงโนมถวงโดยเครื่องสูบท่ีจายน้ํามันเช้ือเพลิง 600 ลิตร เขาสูถังซ่ึงสูง 20 เมตร 

เหนือระดับท่ีน้ํามันเขาเคร่ืองสูบ น้ํามัน 1 ลูกบาศกเซนติเมตร มีมวล 0.82 กรัม 1 ลิตร มีปริมาตรเทากับ 

1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร (ตอบในหนวยกิโลจูล) (กําหนดให 2/10 smg = ) 
ตอบ 

 

43. วัตถุมวล 200 กรัม เลื่อนไถลไปตามผิวโตะในแนวระดับ เปนระยะทาง 60 เซนติเมตร จงคํานวณหางาน            

ท่ีกระทําตอวัตถุโดยแรงเสียดทานท่ีผิวโตะกระทําตอวัตถุในหนวยจูล ถาสัมประสิทธ์ิของความเสียดทาน            

มีคาเทากับ 0.20 
ตอบ 

 

44. จากรูป เจนนั่งอยูบนคานทางซายมือ มิกกาเห็นเจน           

ยังตองการเลนมากระดก จงพิจารณาวาถาจะใหไมกระดก

อยูในสภาวะสมดุล มิกกาควรจะเลือกนั่ง ณ ตําแหนงใด 

เม่ือมิกกามีมวลเปน 2 เทาของเจน 
ก.   A   ข.   B   ค.   C   ง.   D 

 

 

C 

D 
B 

A 

O 
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45. จงพิจารณาวา การอานคาตัวตานทาน ขอใดถกูตองท่ีสุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. สมบัติทางเสียงขอตอไปนี้ทําใหเราสามารถแยกเสียงใดๆ ไดวาเสียงนั้นเปนเสียงขลุย เสียงไวโอลิน หรือเสียงกลอง 
ก.   ระดับเสียง  ข.   คุณภาพเสียง  ค.   ระดับความเขมเสียง ง.   ความถี่เสียง 

 

47. ขณะนั้นอุณหภูมิในอากาศเทากับ 32 องศาเซลเซียส ถามวานักเรียนคนหนึ่งจะตองยืนหางจากหนาผาแหง

หนึ่งอยางนอยกี่เมตร จึงจะตะโกนแลวเกิดเสียงกองได 
ตอบ 

 

48. สิ่งใดจากขอตอไปนี้สงผลตอความเร็วของเสียงในอากาศมากที่สุด 
ก.   ความดังของเสียง ข.   อุณหภูมิของอากาศ ค.   ความดันบรรยากาศ ง.   ระดับความเขมเสียง  

 

49. ถา t เปนอุณหภูมิเปนองศาเซลเซียส และ v เปนอัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศทีอุ่ณหภูมิใดๆ กราฟขอใดท่ี

แสดงความสัมพันธระหวาง v กับ t ไดถูกตอง 
โดย  v  มีหนวยเปนเมตรตอวินาที 

         t  มีหนวยเปนองศาเซลเซียส 
ก.                 ข.    

 

 

 

ค.      ง.     

  

 

  

 

      

 
ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

6 

2 

4 

8 

12 

21 

16 

12 
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50. จากรูป วางหลอดไฟไวตรงจุดโฟกัสของกระจกเวา แสงจากหลอดไฟ            

เม่ือกระทบกระจก จะสะทอนออกมามีลักษณะลําแสงเปนอยางไร 
ก.   ลําแสงลูเขา   ข.   ลําแสงบานออก 

ค.   ลําแสงขนาน   ง.   ลําแสงลูเขา และตัดกันท่ีจุด C  

  
51. จะตองวางวัตถุใหหางจากกระจกเวา ท่ีมีความยาวโฟกัส 16 เซนติเมตร ในระยะกี่เซนติเมตร จึงจะไดภาพจริง

ท่ีมีขนาด 1/8 เทาของวัตถุ 
ตอบ 

 

52. วางวัตถุอันหนึ่งหนากระจกเวาโคง ซ่ึงมีความยาวโฟกัสเทากับ 25 เซนติเมตร ปรากฏวา ไดภาพเสมือนท่ีมี

กําลังขยายเทากับ 0.5 จงคํานวณหาระยะวัตถุ วาจะตองวางวัตถุหางจากกระจกเวาเปนระยะกี่เซนติเมตร 
ตอบ 

 

53. จากรูป วงจรไฟฟามีกระแสไฟฟา 0.125 แอมแปร ไหลในวงจร จงคํานวณหา           

ความตางศักยระหวางจุด A กับ B และจุด D กับ E 

 

 

 

 

 

 

54. แทงโลหะแทงหนึ่งยาว 3 เมตร และมีเสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร จงคํานวณความตานทานแทงโลหะ            

ในหนวยโอหม โดยมีสภาพความตานทานโลหะเทากับ mOhm.1076.1 8−×  
ตอบ 

 

55. มอเตอรไฟฟาเครื่องหนึ่ง ใชไฟฟา 5 แอมแปร จากสาย 11 โวลต จงคํานวณหาพลังงานวามีคาเทากับกี่จูล 

เม่ือมอเตอรใชเวลานาน 2 นาที 
ตอบ 

 

56. จงคํานวณหาความถวงจําเพาะของน้ํามันเช้ือเพลิง ถาน้ํามันนี้มีมวล 40 กรัม ปริมาตร 120 ลูกบาศก

เซนติเมตร 
ตอบ 

 ความตางศักยระหวางจุด A กบั B 

(Volts) 

ความตางศักยระหวางจุด D กับ E 

(Volts) 

ก.  

ข.  

ค.  

ง.  

2.4 

2.4 

1.24 

1.24 

12 

14 

12 

14 
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57. มิทเชลมีมวล 45 กิโลกรัม ยืนบนกลองลูกบาศกเบา ซ่ึงมีดานยาวดานละ 30 เซนติเมตร กลองถูกวางบนพ้ืน 

จงคํานวณหาขนาดของความดันท่ีกลองกระทําตอพ้ืน มีคาเปนกี่กิโลนิวตันตอตารางเมตร (กําหนดใหคา 

2/10 smg = ) 
ตอบ 

 

58. การคายน้าํของพืชไมมีสวนชวยในการทําหนาท่ีในขอใด 
ก.  การลดอุณหภูมิของใบเม่ือไดรับแสงแดด  ข.  การลําเลียงนํ้าในทอไซเลม 
ค.  การลําเลียงแรธาตุขึ้นสูใบ   ง.  การลําเลียงอาหารในทอโฟลเอม 

 

59. กรณีขอใดตอไปนี้ ไมเกิดงานตามความหมายทางฟสิกส 
ก.   หยิบแจกันจากพื้นขางลางไปวางบนโตะ   ข.   ชาวสวนไตลงมาจากตนมะพราว 

ค.   ลูกตุมผูกเชือกเคลื่อนท่ีเปนวงกลมดวยอตัราเร็วคงท่ี ง.   Mitchell เลนกระดานลื่นซึ่งเปนพื้นระนาบเอียง 

 

60. ตนกําเนิดของคลื่นแมเหล็กไฟฟาไดแกอะไรบาง 
ก.   นิวเคลียสของอะตอมเปลี่ยนระดับพลังงาน  ข.   อิเล็กตรอนของอะตอมเปลีย่นระดับพลังงาน 

ค.   ประจุไฟฟามีความเรง    ง.   ถูกทุกขอ 

 

61. ขอใดแสดงถึงวา แสงมีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
a. การทําแหง 
b. การทําเกลือสมุทร 
c. การสังเคราะหดวยแสง 
d. ฟลมถายรูป 
 ก.   a และ b  ข.   b และ c  ค.   c และ d  ง.   a และ d 

 

62. สารละลายใสไมมีสี  4 หลอด 
หลอดท่ี 1 น้ําเช่ือม 

หลอดท่ี 2 กรดซัลฟวริกเจือจาง 

หลอดท่ี 3 น้ําสมสายชู 

หลอดท่ี 4 น้ําเกลือ 
 เม่ือหยดเจนเชียนไวโอเลตลงไปในหลอดท้ัง 4 ปริมาณหลอดละ 2 หยด หลอดใดจะเปล่ียนสีจากสีมวงไปเปน

สีเขียวหรือสีน้ําเงิน 

  ก.  หลอดท่ี 2  ข.  หลอดท่ี 3  ค.  หลอดท่ี 4  ง.   หลอดท่ี 1, 4 
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63. นําสารชนิดหนึ่งมาละลายน้ํา แลวบรรจุในหลอดทดลองชนิดเดียวกัน 2 หลอด โดยมีปริมาตรเทาๆ กัน แลว

ทดลองดังนี้ 
 

หลอดท่ี การทดลอง ผลท่ีสังเกตได 

1 ใสกรดซิตริก 2-5 หยด สารละลายเปลี่ยนสี 

2 ลนบนตะเกียงแอลกอฮอล 3 นาที สารละลายเปลี่ยนสี 
 

 สิ่งท่ีทําใหสารในหลอดเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ 
ก.   ความรอน     ข.   แสงสวาง 

ค.   ความรอน และสารเคมี    ง.   สรุปไมได เพราะขอมูลไมเพียงพอ 
 

64. การตรวจกระเปาผูโดยสารกอนข้ึนเครื่องบิน ท่ีสนามบิน เจาหนาท่ีจะฉายรังสอีะไร และสามารถทราบผลทันทีท่ี

พบสิ่งท่ีตองการตรวจ 
ก.   รังสีแกมมา ตรวจหาปน    ข.   รังสีเอกซ ตรวจหาขวดบรรจุของเหลว 

ค.   รังสอีินฟราเรด ตรวจหาวัตถุระเบิด  ง.   รังสีอลัตราไวโอเลต ตรวจหาโรคและฆาเชื้อโรค 

 

65. ธาตุพ้ืนฐานท่ีสาํคัญท่ีสุด ท่ีทําใหเกิดสิ่งมีชีวิต คือธาตุอะไร 
ก.   คารบอน  ข.   ไฮโดรเจน  ค.   ออกซิเจน  ง.   ทุกธาตุสําคัญเทากัน 

 

66. เกลือยี่หอหนึ่ง มีโฆษณาวาผสมไอโอดีนลงไปดวย ตรวจสอบไดโดยวิธีใด 
ก.   ผสมนํ้าและชิม มีรสเค็ม   ข.   ใสนํ้าแปงสกุจะเปนสีนํ้าเงิน 

ค.   ละลายนํ้าแลวไดสีมวงออนๆ   ง.   นํามาเผา ไดเปลวไฟสีฟาเขม 

 

67. สารในขอใดท่ีละลายน้ําแลว เปล่ียนสกีระดาษลิตมัสจากสีน้าํเงินเปนสีแดง 
ก.   นํ้าโซดา, ทิงเจอรไอโอดีน, นํ้าฝรั่ง  ข.   นํ้าสม, นํ้ามะขาม, นํ้ามะนาว 

ค.   นํ้าขี้เถา, ผงฟู, กาซแอมโมเนีย   ง.   นํ้ายาลางจาน, นํ้าทับทิม, นํ้ายาปรับผานุม 

 

68. ขอความตอไปนี้ ขอใดถกูตอง 
a. การแตงสีอาหารสวนใหญเปนสารอนินทรีย ไมมีประโยชนตอรางกาย 
b. การแตงสีอาหารสวนใหญเปนสารอนิทรีย ไมมีประโยชนตอรางกาย 
c. สีท่ีใชในการปรุงแตงอาหาร ควรใชแตสารท่ีไดจากธรรมชาติเทานั้น เพราะสารท่ีถูกสังเคราะหข้ึนนั้นมีอันตราย 
d. กลิ่นท่ีใชในการปรุงรสอาหารบางชนิดสังเคราะหจากสารเคมี ทําใหมีโครงรางเหมือนสารในธรรมชาติ 
ก.   a และ c  ข.   a และ d  ค.   b และ c  ง.   b และ d 

 

69. สารในขอใดเปนสารเนือ้เดียว ไมบริสุทธ์ิ และนําไฟฟาได 
ก.   นํ้าตาล, ทองแดง, แกรไฟต   ข.   นํ้ามะขาม, ทองสําริด, นํ้าเกลือ  

ค.   ทองเหลือง, ทองคําขาว, นาก   ง.   เกลือ, นํ้าปลา, นํ้าตาล 
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70. สารในขอใดจัดเปนธาตุ มีลักษณะเปนของแข็ง นําไฟฟา จุดเดือดสูง และชวงอุณหภูมิระหวางจุดหลอดเหลว

กับจุดเดือดจะกวางมาก 
ก.   ปรอท, ดีบุก, เงิน    ข.   กํามะถัน, โซเดียม, คลอรีน  

ค.   โครเมียม, โซเดียม, ตะกั่ว   ง.   สังกะส,ี ดางทับทิม, นํ้าตาล 
 

71. น้ํามันเบนซีนท่ีกลั่นไดสวนใหญ มีเลขออกเทนคอนขางตํ่า การเพ่ิมเลขออกเทนทําไดโดยการเติมสารเคมี 

ชนิดใดลงไป ทําใหเคร่ืองยนตไมกระตุก  

ก.   เมทิลเอทาโนเอต ข.   เอทิลแอซิเทต  ค.   เตตระเมทิลเลด ง.   แอลฟาเมทิลแนฟทาลีน 

 

72. ขอใดแสดงหวงโซอาหารไดถกูตองท่ีสุด 
กําหนดให   A = งู  B = หนู  C = นกเคาแมว  D = ตนขาว E = กระตาย  

 

ก.        ข.      ค.       ง.    

 

 

73. จากรูป แรง F คงท่ี ดึงวัตถุกอนหนึ่งใหเคลื่อนท่ีจาก H ไปยงั K งานท่ีทํา 
โดยแรง F มีคาเทาใด 
ก.  )( JKHJF +×   ข.   JKF ×    

ค.   HKF ×    ง.  HJF ×  

 

 

74. ถานไฟฉาย 1 กอน มีแรงเคลื่อนไฟฟา 1.8 โวลต เม่ือตอเขากับหลอดไฟเล็กๆ แลวลองวัดความตางศักย

ระหวางเซลล ปรากฏวาวัดได 1.2 โวลต เม่ือวัดกระแสท่ีผานหลอดไฟวัดได 1 แอมแปร ความตานทานภายใน
ของถานมีคากี่โอหม 
ตอบ 

 

75. วงจรไฟฟา มีตัวตานทาน 2 ตัว ตอกันแบบขนาน ตอเขากับแหลงกําเนิดไฟฟา 100 Volts 
 จงพิจารณาวา ขอใดผิด 

ก.   ความตานทานรวมภายในวงจร เทากับ 15 Ohms    

ข.   กระแสไฟฟารวมมีคาเทากับ 8.3 Amperes 

ค.   กระแสไฟฟาไหลผานตัวตานทาน 20 Ohms มีคาเทากับ 5 Amperes    

ง.   กระแสไฟฟาไหลผานตัวตานทาน 30 Ohms มีคาเทากับ 
3
13  Amperes 

 

76. หากท่ียอดเขาแหงหนึ่ง วัดความดันได 0.20 บรรยากาศ จะอานความสูงไดกีก่ิโลเมตร 
ตอบ 
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77. พ้ืนท่ีบริเวณระดับน้ําทะเล ขนาด 80 ตารางเมตร ไดรับแรงกดดันอากาศกี่นิวตัน ท่ีความดัน 1 บรรยากาศ 

(ความดัน 1 บรรยากาศ = 760 mmHg = 225 /7.14/10 inlbfmN = ) 
ตอบ 

 
78. คานมีขนาดสมํ่าเสมอ หนัก 2 N เอียงในลักษณะสมดุลทํามุมกับแนวระดับเปน

มุม 
060 ดวยแรง F มีคากี่นิวตัน 

ตอบ 
 

79. วัตถุหนัก 40 N พอดี เคล่ือนท่ีดวยแรง 50 N จงคํานวณหา สปส.
แรงเสียดทานระหวางพ้ืนกับวัตถุ วามีคาเทาใด 
ตอบ 

 
80.  
 
 
 

ปริมาตรของเหลว    = 150 3m  
พ้ืนท่ีฐาน                  = 30 2m  
จากขอมูลท่ีกาํหนดให จงคํานวณหาน้าํหนักรวมของของเหลว วามีคากีน่ิวตัน 

ตอบ 
 

วิชาภาษาอังกฤษ (40 ขอ) 
81. Glass is usually ________ sand.  

A. made from   B. made of   C. made by   D. made with 
 

82. They worked hard ________ they could pass the final examination. 
A. since   B. because   C. in case   D. so that 

 

83. The weather was terrible. I wish it ________ warmer.  
A. were   B. was    C. has been   D. had been 

 

84. The students in this class were made ________ very hard.  
A. learning   B. having learnt  C. learn   D. to learn 

 

85. Up to now, I ________ a lot of information about her. 
A. will learn   B. learnt   C. would learn   D. have learnt 

 

Liquid Density = liquidρ   

                         = 1,200 3/ mkg  

5 m
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86. How ________ is your father?  
A. alive   B. tall    C. high   D. single 

 

87. My parents first ________ each other at the Olympic Games in 1982.  
A. had meet   B. met    C. have met   D. meet 

 

88. She has worked as a secretary ________ she graduated from college.  
A. since   B. until   C. before   D. while 

 

89. Jim is five centimeters ________ than Tom.  
A. higher   B. taller   C. tallest   D. tall 

 

90. If I had time, I ________ to the beach with you this weekend.  
A. will go   B. will have gone  C. would have gone  D. would go 

 

91. His pronunciation causes me a lot of ________.  
A. difficulties   B. difficult   C. difficulty   D. difficultly 

 

92. Jack insisted that he didn’t need any help, ________ I helped him anyway. 
A. but    B. besides   C. however   D. so 

 

93. My uncle ________ you met yesterday is a lawyer.  
A. which   B. what   C. whose   D. whom 

 

94. The old man is said ________ all his money to an old people’s home when he died.  
A. have left   B. to leave   C. to have left   D. to leaving 

 

95. Don’t waste time ________ that broken vase.  
A. mending   B. mend   C. for mending  D. to mend 

 

96. She failed the test, ________ she studied hard.  
A. as    B. in spite of   C. despite   D. although 

 

97. Kim : “Thank you very much for a lovely party.”  
Ben : “________”. 

A. Thanks   B. Have a good day  C. You are welcome  D. Cheers 
 

98. When I came to visit her last night, she ________ a bath.  
A. is having   B. was having   C. has    D. had 

 

99. Dien Bien Phu is the place ________ our army won a resounding victory in 1954.  
A. where   B. that    C. what   D. which 



 
- 14 - 

 

100. He had no ________ of selling the clock – it had belonged to has grandfather.  
A. interest   B. intend   C. intention   D. meaning 

 

101. I knew they were talking about me ________ they stopped when I entered the room.  
A. because   B. so that   C. despite   D. therefore 

 

102. I regret ________ you that your application has been denied.  
A. inform   B. to have informed  C. to inform   D. informing 

 

103. Neither you nor I ________ responsible for the bad result.  
A. are    B. be    C. am    D. is 

 

104. Wait here until I ________ you.  
A. am going to call  B. call    C. will call   D. am calling 

 

105. The sick man still finds it ________ to stand without support.  
A. comforting   B. discomfort   C. uncomfortable  D. comfortable 

 
Directions: The four underlined parts of the sentence are marked a, b, c, d. You are to 

identify the one underlined word or phrase that should be corrected or written. 
 
106. People are not allowed to enter the park after midnight because lack of security.  

   A         B          C              D 
 
107. I’d rather to stay at home than go out at weekends. 

 A      B       C          D 
 
108. John’s mother thought that chocolates were bad to him. 

   A          B           C   D 
 
109. She is tired with being asked the same thing everyday.  

    A        B     C    D 
 
110. They asked me what did happen last night, but I was unable to tell them. 

         A           B           C      D 
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Choose A, B, C or D to complete the following passage: 
READING 1 : 
  The world’s first film was shown in 1895 by two French brothers. Although it only      
(111)      of short, simple scenes, people loved it, and films have been popular ever since. The 
first films were silent, with titles on the screen to explain the story. 
  Soon the public had      (112)       favorite actors and actresses and, in this way, the 
first film stars appeared. In 1927, the first “talkie”, a film with sound, was shown and from then 
on, the public would only accept this kind of film. 
  Further improvements continued, particularly in America,     (113)       most of the 
world’s films were produced. With the arrival of television in the 1950s,     (114)       people 
went to see films, but in recent years cinema audiences have grown again. More countries have 
started to produce films that influence film making and there are currently      (115)      ‘ 
national film industries. 
111. A. considered   B. consisted   C. held   D. belonged  
112. A. your    B. their   C. his    D. our  
113. A. who    B. which   C. where   D. when  
114. A. other    B. each   C. any    D. fewer  
115. A. much    B. lots    C. plenty   D. many  
 
READING 2 : 

It is very important to have healthy teeth. Good teeth help us to chew our food. They 
also help us to look nice. How does a tooth go bad? The decay begins in a little crack in the 
enamel covering of the tooth. This happens after germs and bits of food have collected there. 
Then the decay slowly spreads inside the tooth. Eventually, poison goes into the blood, and we 
may feel quite ill. 

How can we keep our teeth healthy? Firstly, we ought to visit our dentist twice a year. 
He can fill the small holes in our teeth before they destroy the teeth. He can examine our teeth 
to check that they are growing in the right way. Unfortunately, many people wait until they have 
toothache before they see a dentist. Secondly, we should brush our teeth with a toothbrush and 
fluoride toothpaste at least twice a day – once after breakfast and once before we go to bed. 
We can also use wooden toothpicks to clean between our teeth after a meal. Thirdly, we should 
eat food that is good for our teeth and our body: milk, cheese, fish, brown bread, potatoes, red 
rice, raw vegetables and fresh fruit. Chocolates, sweets, biscuits and cakes are bad, especially 
when we eat them between meals. They are harmful because they stick to our teeth and cause 
decay. 
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116. Good teeth mainly help us to ____.  
A. look nice   B. chew our food  C. look important  D. have good eyesight 

 

117. When food and germs collect in a small crack, our teeth _______.  
A. become hard     B. make us feel quite ill 
C. begin to decay     D. send poison into the blood 

 

118. A lot of people do not visit a dentist until ____.  
A. they have toothache    B. they have holes in their teeth 
C. they have brushed their teeth   D. their teeth grow properly 

 

119. What may be most harmful to our teeth?  
A. red rice   B. raw vegetables  C. fresh fruit   D. sweet things 

 

120. The best title for the passage would be _______.  
A. “How to keep our teeth healthy”   B. “How to make our teeth nicer” 
C. “How to clean our teeth”    D. “How to keep our teeth ever white” 

 

วิชาภาษาไทย (40 ขอ) 
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 121 – 123 
1. จะหาจันทนกฤษณานั้นหายาก 251225453  9 
2. เหมือนคนมากมีด่ืนนับหม่ืนแสน 51312425  8 
3. จะประสงคองคปราชญก็ขาดแคลน 22512321  8 
4. เสมอแมนจันทนแดงแรงราคา 25411111  8 

121. ขอใดไมมีเสียงวรรณยุกตโท 
ก. ขอ 1    ๒. ขอ 2   ค. ขอ 3   ง. ขอ 4 

122. ขอใดมีเสียงสระประสม 
ก. ขอ 1    ข. ขอ 2  เหมือน  ค. ขอ 3   ง. ขอ 4 

123. ขอใดมีจํานวนพยางคมากท่ีสุด 
ก. ขอ 1    ข. ขอ 2   ค. ขอ 3   ง. ขอ 4 

124. คําในขอใดมีรูป และเสียงวรรณยุกตตรงกันทุกคํา 
ก. ไกฟา ตุดตู  ข.  ชางปา มานํ้า  ค. กิ้งกา ห่ิงหอย  ง.  อึ่งอาง คางแวน 

125. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบท้ัง 5 เสียง 
ก.  เปนสาวแสแรรวยสวยสะอาด 15331522 ข.  ก็หมายมาด เหมือนมณีอันมีคา 353541113 
ค.  แมแตกราวรานรอยถอยราคา 42413511 ง.  จะพาลพาหอมหายจากกายนาง 21211 

126. ขอใดไมมีเสียงวรรณยุกตจัตวา 
ก. พระเหลือบลงตรงโตรกชะโงกเงื้อม   ข.  นํ้ากระเพื่อมแผนผาศิลาเผิน 
ค. กระจางแจงแสงจันทรแจมเจริญ   ง.  พระเพลิดเพลินพลางเพรียกสําเหนียกใจ 
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127. คําในขอใดมีพยัญชนะตนเปนอักษรสูงทุกคํา  อักษรสูง มี ๑๑ ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ส ษ ห 
ก. ผลเด่ือเม่ือสุกไซร มีพรรณ    ข. ขนุนสุกสลางแหง สาขา  
ค. เขาสูงอาจวัดวา กําหนด     ง. เสมออยูหอแหงเดียว รวมหอง 

128. คําในขอใดมีอกัษรกลางนําอักษรเด่ียว แตไมออกเสียงอักษรนํา  
ก.  ขนุน สนอง สวรรค ข.  ขมา สโมสร สมาน ค.  หนาย หมาย หญา ง.  อยา อยาง อยาก 

129. สํานวนสุภาษิตคําพังเพยขอใดมีสระประสมมากท่ีสุด 
ก. เรือลมเม่ือจอด ตาบอดเม่ือแก   ข. พูดไปสองไพเบี้ย น่ิงเสียตําลึงทอง 
ค. ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง   ง. ความวัวยังไมหาย ความควายเขามาแทรก 

130. คําประพันธตอไปนี้ขอใดมีพยางคคําตายมากท่ีสุด 
ก. พระภูมินทรลนเกลาของชาวไทย   ข.  เสด็จไปท่ัวแควนแดนสยาม 
ค. พระเมตตาดุจฟาแสนงดงาม   ง.  ท่ัวสยามไมแยกเผาเราคือไทย 

131. ขอใดมีคําตายมากท่ีสุด 
 ก.  นํ้าตาเปรียบเหมือนเพื่อน จะตักเตือนอนุสรณ ข.  เศราสุขทุกขมวยมรณ ร่ืนเริงใจใชนํ้าตา 
ค.  ระบายความในใจจิต จึงเหมือนมิตรเสนหา  ง.  คูทุกขคูชีวา เห็นใจฉันนิรันดรเอย 

132. ขอใดมีการประสมอักษร ๕ สวน  
ก.  สิงห   ข.  จดหมาย  ค.  เมล   ง.  เพื่อน 

133. ขอใดเรียงกลุมคําตอไปนี้เปนประโยคไดถูกตอง 
1. เปนภัยคุกคาม 
2. ของมนุษยท่ัวทุกทวีป 
3. ตอชีวิตความเปนอยู 
4. ผลกระทบของภาวะโลกรอน 
ก. 3 , 2 , 4 , 1   ข. 3 , 2 , 1 , 4  ค. 4 , 3 , 1 , 2   ง. 4 , 1 , 3 , 2 

134. ขอใดเรียงประโยคเปนขอความไดถูกตองท่ีสุด 
1. แกสเรือนกระจกนี่เอง ท่ีเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดภาวะ “โลกรอน” 
2. ปญหาคือ ขณะนี้มนุษยเปนตัวการปลอยแกสเรือนกระจกมากข้ึนเร่ือย ๆ จนทําใหมีปริมาณมากเกินความ

ตองการ 
4. มนุษยจะอยูบนโลกมิได หากปราศจากสิ่งท่ีเรียกวา “แกสเรือนกระจก” แกสซ่ึงทําใหบรรยากาศโลกอบอุน 
4. ถาความรอนบางสวนท่ีสะทอนจากผิวโลก ไมถูกกักเก็บไวโดยแกสเรือนกระจก โลกจะมีอุณหภูมิลดลง

มากกวา 33 องศาเซลเซียส 
ก. 1 , 2 , 4 , 3   ข. 2 , 1 , 4 , 3  ค. 3 , 4 , 2 , 1   ง. 4 , 1 , 3 , 2 

135. ขอใดเรียงคําประพันธตอไปนี้ไดถูกตอง 
๑. ใครยิ้มร่ืนเม่ือฉันต่ืนนิทราพลัน  
๒. ยามราตรีท่ีฉันหลับสนิท 
๓. ใครคนน้ันแมนอยนอยของขอยเอง 
๔. ใครมายืนชมชิดพินิจฉัน 
ก. ๒ , ๑ , ๔ , ๓  ข. ๒ , ๔ , ๑ , ๓  ค. ๔ , ๒ , ๑ , ๓  ง. ๔ , ๑ , ๒ , ๓ 
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136. เรียงลําดับขอความในขอตอไปนี้ใหถูกตอง 
ก. กลาวคือทรงปฏิเสธวา 
ข. ไมมีสิ่งอื่นท่ีเปนตัวตนของเราอยูอีก 
ค. นอกจากขันธ 5 ท่ีจัดเปนกายกับจิตของเราแลว 
ง. ในพระสุตตันตปฎก พระพุทธเจาทรงปฏิเสธการมีอยูของอัตตา 
ก. ค ง ก ข   ข. ง ก ค ข  ค. ง ค ก ข   ง. ข ค ก ง 

137. ขอใดมีเสียงพยัญชนะควบกลํ้ามากท่ีสุด 
ก.  อยาเลนสนุกสนานครื้นเครงบนซากปรักหักพัง  
ข.  ครอบครัวน้ีรวมพลังสูกับผีพรายในนิทานปรัมปรา  

ค.  เหลาวัวควายเดินกินนํ้าบนหาดทรายใกลบอสราง  
ง.  นกปรอดตัวเล็กขาวปลอดบินปรอไวยังกะปรอท  

138. ขอใดใชคําลักษณนามไมถูกตอง 
ก. นองสาวฉันเปนผูหญิงสวย ท่ีบานจึงมีกระจกเงาหลายบานไวใหสอง 
ข. เขาเปนคนความจําดี อาขยานกี่บท ๆ ก็สามารถทองจําไดหมดในเวลาไมนาน 
ค. คุณไปเท่ียวงานแสดงสินคาเห็นไมเทาสวย ๆ ชวยซื้ออันใหมมาฝากคุณปูดวย 
ง. มหาวิทยาลัยจะจัดประกวดคําขวัญเน่ืองในวันสถาปนา ใครจะสงกี่ชิ้นก็ได 

139. ตัว “ฤ” ในขอใดอานออกเสียง “ริ” ทุกคํา 
ก. กฤษณา ฤทธ์ิ กฤติยา    ข. พฤหัสบดี พฤกษา ฤดี 
ค. หฤทัย พฤฒาจารย มฤตยู   ง. นฤคหิต กฤษฎีกา หฤโหด 

140. ขอใดไมเปนประโยค 
ก. นมแมชวยเพิ่มภูมิตานทานใหแกลูก 
ข. การด่ืมนมแมชวยลดการติดเชื้อไวรัสในวัยทารก 
ค. ปจจุบันมีการโฆษณาใหแมด่ืมนมวัวมาก ๆ โดยสื่อวาลูกในทองจะแข็งแรง 
ง. แมจะมีการรณรงคใหมีการเลี้ยงลูกดวยนมแมซึ่งเปนนมท่ีดีท่ีสุดสําหรับทารก 

141. ขอใดใชสํานวนไมถูกตอง 
ก. คุณสุนียทะนุถนอมลูกสาวราวกับไขในหิน   
ข. คุณสุเนตรไดทีขี่แพะไลซื้อหุนธนาคารไวเก็งกําไรหลายพันหุน 
ค. คุณสุภาเปนหวงสุขภาพสามีจึงมักติดตามไปไหนมาไหนดวยเสมอเปนเงาตามตัว 
ง. คุณสุพรเปนฆองปากแตกชอบนําเรื่องท่ีไมควรเปดเผยของสมาคมเราไปโพนทะนา 

142. ขอความตอไปนี้ตรงกับสํานวนในขอใด “เด็กชายแสนรูถูกตําหนิวา ชอบทําอะไรท่ีเกินความสามารถของตนเอง” 
ก. ขี่ชางจับต๊ักแตน  ข. ตํานํ้าพรกิละลายแมนํ้า ค. เกี่ยวแฝกมุงปา  ง. ฝนท่ังใหเปนเข็ม 

143. ขอใดเปนคําไวพจนของคําวา “สุนทรี” 
ก. วิโรจน ชัชวาล   ข. ดําเกิง จรัส  ค. พิลาส ลํายอง   ง. สุขุมาล พจมาน 
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144. ขอใดมีคําสะกดผิด 
ก. แมครัวซื้อปลากะพงมาทอดนํ้าปลา   ข. ดอกอุตรพิดเวลาบานจะสงกลิ่นเหม็น 
ค. สมเสร็จเปนสัตวปาหายากในปจจุบัน  ง. ชาวตางประเทศบางคนชอบเลี้ยงแมวสีสวาท 

145. ขอใดสะกดถูกทุกคํา 
ก. ปริซึม แกรนิต แคลเซี่ยม   ข. ชิมแปนซี โคบอลต แค็ปซูล 
ค. เคานเตอร โซเดียม ไดนาไมท   ง. โอเอซิส ทังสเตน เซลลูโลส 

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

147. คําในขอใดเขียนถูกตองทุกคํา 
ก. พระลักษมณ อัปลักษณ สัญลักษณ  ข.  โครงการณ ประสบการณ เหตุการณ 
ค. นงเยาว วัยเยาว ราคาเยาว   ง.  รถยนต ภาพยนต เครื่องยนต 

148. คําประวิสรรชนียขอใดเขียนผิด  
ก. ธีรภัทรสวมเสื้อขาดกะรุงกะริ่ง   ข. คนขยันขันแข็งจะขมักเขมนในการทํางาน 

  ค. ดรรชนีนางมีนิสัยรักความสะดวกสบาย  ง. คดีน้ีจะประนีประนอมกับเจาทุกขไดไหม 
149. ขอใดใชคําราชาศัพทไดถูกตอง 

ก.  ทานเจาอาวาสอาพาธจึงฉันพระกระยาหารไดนอย 
ข.  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงพระราชนิพนธวรรณคดีหลายเรื่อง 
ค.  พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศอังกฤษ 
ง.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
150. พระสงฆสวดมนตอวยพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหทรงหายจากพระอาการประชวร 

คําวา “สวดมนตอวยพร” ตรงกับคํากริยาราชาศัพทขอใด 
ก. ถวายพระพร  ข. ถวายพระพรชัยมงคล ค. ถวายอดิเรก  ง. ถวายพระพรลา 

151. การอานตัวเลขในขอใดไมถูกตอง  
ก.  ๕.๓๘ เมตร    อานวา  หา - เมด - สาม - สิบ - แปด - เซ็น - ติ - เมด 
ข.  บานเลขท่ี ๙๑/๒๒   อานวา  บาน - เลข - ท่ี - เกา - สิบ - เอ็ด - ทับ - ยี่ - สิบ - สอง 
ค.  เลขทะเบียน ๒ช - ๐๔๓๗  อานวา  เลก - ทะ - เบียน - สอง - ชอ - ชาง - สูน - สี่ - สาม - เจ็ด -  
  กรุง - เทพ - มะ - หา - นะ – คอน 
ง.  โทร. ๐ ๒๒๗๙ ๑๒๓๔  อานวา  หมาย - เลก - โท - ระ - สับ - สูน - โท - โท - เจ็ด - เกา - 

หน่ึง - โท - สาม - สี่ 
152. ตัวยอในขอใดอานไมถูกตอง 

ก. ค.ศ. อานวา คริสตศักราช   ข. รร. อานวา โรงเรียน 
  ค. พ.อ.อ. อานวา พันอากาศเอก   ง. มิ.ย. อานวา มิถุนาย 
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153. ขอความตอไปนี้ใสเคร่ืองหมายไดกี่แหง 
   เขามีรายไดจากการขายของเล็กนอยในกรุงเทพ เดือนหนึ่งมีเงินรายไดไมตํ่ากวา 10000 บาท จาก

การขายผลไมหลายชนิด เชน มะมวง แตงโม ฝร่ัง  
ก. 4 แหง   ข. 5 แหง  ค. 6 แหง   ง. 7 แหง 

154. วัน เดือน ป ในหนังสือราชการ ขอใดเขียนถกูตอง  
ก. ๑ เมษายน ๒๕๓๘    ข. วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๓๘  
ค. วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘   ง. วันท่ี ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๘ 

155. ประโยคใดใชเคร่ืองหมายมหัพภาพ 
ก.  1,000 อานวา หน่ึงพัน 
ข.  วศ.บ. คําเต็มวา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
ค.  เพลา อานวา เพ – ลา     
ง.  “ถาเจารักแมมากเทาใด เจาจงพยายามใหคนอื่นเขารักเจาเทาน้ันเถิด” 

156. กรุงเทพมหานครมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ เชน พระบรมมหาราชวัง ถนนราชดําเนิน ภูเขาทอง ฯลฯ  
เคร่ืองหมาย ฯลฯ ในประโยคขางตน เวลาอานตองอานวาอยางไร 
ก. ละถึง   ข.  ไปยาลนอย  ค.  ละ / และอื่น ๆ ง.  ไปยาลใหญ 

157. คําในขอใดเปนสระสนธิท้ังหมด 
ก.  มโนรมย  นิรภัย  เตโชธาตุ  รโหฐาน  นิรภัย    
ข.  ภัตตาคาร  จุฬาลงกรณ  ปรเมนทร  มัคคุเทศก   
ค.  พรหมชาติ  มโนภาพ  สัณฐาน  สมาทาน  อภิษิเตกราช   
ง.  สัณฐิติ  สมิทธิ  สมาจารย  ศิโรเพฐน  สยมภู 

158. ขอใดเปนคําสมาสท่ีมีสนธิทุกคํา 
ก.  มัคคุเทศก  มรรคผล  วิทยาลัย   ข.  สุขาภิบาล  ชิโนรส  มกราคม  
ค.  ประชาภิบาล  ทูตานุทูต  มหาศาล  ง.  กันยายน  ชานุมณฑล  ประชาธิปไตย  

159. ขอใดมีคําสมาส 
ก.  คุณคา  ราชวัง  ผลไม  ปรกติ   ข.  กาลเวลา  ดาษด่ืน  รอมรอ  ผลผลิต  
ค.  ภูมิลําเนา  มูลคา  พลความ  วิตถาร  ง.  นามสมญา  ศิลปกรรม  โลกาภิวัฒน  สัปดาห 

160. จงอานขอความตอไปนี้แลวพิจารณาวาควรเติมคําในขอใดลงในชองวาง  
   ..........(๑)..........คนไทยทุกคนกําลังเผชิญกันหนากับภยันตรายท้ังทางตรง..........(๒)..........ทางออม

นั้น หนาท่ีของชาวไทยมิใชเพียงแสดงออกดวยวาจา..........(๓)..........ความรักชาติบานเมืองเทานั้นตองปรากฏ

การกระทําออกมาดวย ซ่ึงเปนภาระท่ียากลําบากมิใชนอยท่ีจะปฏิบัติใหเปนจริง..........(๕)..........บานเมืองอัน

เปนท่ีรักของเรามีปญหารุมลอมมากมายกายกองที่จะรวมกันแกไข..........(๖)..........ความสุขุมคัมภีรภาพ 
ก. เม่ือ และ ของ แต ดวย โดย   ข. เม่ือ ท้ัง ของ แต โดยเหตุท่ี ดวย 
ค. ในขณะท่ี และ แหง หาก โดยเหตุท่ี ดวย  ง. ในขณะท่ี ท้ัง ของ หาก ดวย โดย 
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วิชาสังคมศึกษา (40 ขอ) 
161. ขอใดคือความหมายของคําวา “วันมหาปวารณา” 

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

162. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีองคการสหประชาชาติประกาศใหเปนวันสันติภาพโลก คือวันใด 
ก.  วนัอาสาฬหบูชา ข.  วันวิสาขบูชา  ค.  วันมาฆบูชา  ง.  วันอัฏฐมีบูชา 

163. ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิของศาสนายูดายและคริสตคือขอใด 
ก. ไคโร    ข. เมกกะ  ค.  แบกแดด   ง. ปาเลสไตน 

164. ความหมายของคําวา “มุสลิม” ในขอใดถูกตองท่ีสุด 
ก. ผูรักความสงบ     ข. ผูมีศรัทธาตอพระเจา 
ค. ผูยอมมอบตนตอพระเจา    ง. ผูปฏิบัติตามโองการของพระเจา 

165. ศาสนาใดมีความเช่ือเร่ืองวันพิพากษา 
ก.  พราหมณ – ฮินดู ข.  อิสลาม – คริสต ค.  ฮินดู – อิสลาม ง.  คริสต - พราหมณ 

166. ถาเราเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งแลวจําไดวาสิ่งนั้นคือดอกกุหลาบแดง ข้ันตอนนี้คือสวนใดของขันธ 5 
ก. เวทนา  ข. สังขาร   ค. สัญญา  ง. วิญญาณ 

167. หลักธรรมท่ีเนนการละช่ัว ทําดี และชําระจิตใจใหบริสุทธ์ิ ตรงกับขอใดมากท่ีสุด 
ก.  อริยสัจ 4  ข.  อิทธิบาท 4  ค.  กัลปยาณมิตตธรรม ง.  โอวาทปาฏิโมกข 

168. หากทานจะไปฟงเทศนมหาชาติ ทานจะไดฟงเร่ืองราวในขอใด 
ก. พุทธประวัติ  ข.  มโหสถชาดก  ค.  เวสสันดรชาดก ง.  มหาชนกชาดก 

169. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาลวน ๆ โดยไมมีองคประกอบเร่ืองบุคคล สถานท่ีและเวลา อยูในคัมภีรใด 
ก. พระสูตร   ข. พระวินัย  ค. พระมาลัย  ง. พระอภิธรรม 

170. นักมนุษยนิยมเปนผลผลิตของโลกตะวันตกในยุคใด 
ก. Romantic  ข. Realistic  ค. Reformation  ง. Renaissance 

171. แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณเร่ิมข้ึนในประเทศใดเปนประเทศแรก 
ก. อังกฤษ  ข. เยอรมนี  ค. สวีเดน  ง. รัสเซีย 

172. สภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบดวยสมาชิกจํานวน

เทาใด 
ก. 420 คน  ข. 440 คน  ค. 460 คน  ง. 480 คน 

173. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 
ก. จะดํารงตําแหนงติดตอกัน 2 วาระ ไมได  ข. จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 4 ป ไมได 
ค. จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 8 ป ไมได ง. จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 2 วาระ ไมได 
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174. ขอความใดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรมหภาค 
ก. ปน้ีโรงสีนายกุยรับซื้อขาวเปลือกในราคาตันละ 9,500 บาท ตํ่ากวาราคาท่ีรัฐบาลรับจํานํา 
ข. รานคาทองขายทองคําแทงในราคาท่ีสูงกวาเม่ือเดือนท่ีแลวรอยละ 5 
ค. สินคาออกของไทยมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากปท่ีแลวรอยละ 10 
ง. ผลผลิตเงาะปน้ีเพิ่มขึ้นมาก ทําใหราคาตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท 

175. ประเทศใดเปนท้ังสมาชิกกลุม ASEAN และ APEC 
ก. ลาว   ข. พมา   ค. กัมพูชา  ง. เวียดนาม 

176. ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใครคือผูมีอํานาจสูงสุดของประเทศ 
ก. พระมหากษัตริย ข. ประชาชน  ค. รัฐบาล  ง. รัฐสภา 

177. ตามกฎหมายวาดวยมรดก ใครคือทายาทโดยธรรมลําดับแรก 
ก. คูสมรส  ข. บิดามารดา  ค. ผูสืบสันดาน  ง. ผูรับพินัยกรรม 

178. ขอใดคือประโยชนของการต้ังช่ือพายุท่ีเกิดข้ึนในมุมตางๆ ของโลก 
ก.  เพื่อใหทราบแหลงกําเนิดของพายุ   ข.  เพื่อใชในการต้ังชื่อพายุอยางเหมาะสม  
ค.  เพื่อใหทราบทิศทางและการเคลื่อนท่ีของพายุ  ง.  เพื่อใหทราบกําลังความแรงและการปองกัน 

179. ปจจัยขอใดทําใหการเรียกรองเอกราชของอินเดียประสบผลสําเร็จ 
ก.  การรวมพลังชาตินิยมชาวฮินดู    ข.  การตอสูอยางสงบโดยยึดหลักอหิงสา  
ค.  การสนับสนุนจากองคการสหประชาชาติ   ง.  ความรวมมือกันระหวางชาวฮินดูและมุสลิม 

180. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะอยางไร 
ก.  การกระจายอํานาจ และ แบงแยกหนาท่ี   ข.  รวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง และ แบงแยกหนาท่ี  
ค.  รวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง และ รวมหนาท่ี   ง.  กระจายอํานาจ และ จัดลําดับขั้นการบังคับบัญชา 

181. กฎหมายตราสามดวงเกิดจากการตรวจชําระและรวบรวมกฎหมายข้ึนใหมในรัชกาลใด 
ก. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   ข. สมเด็จพระนารายณมหาราช 
ค. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

182. ขอใดไมใชสาเหตุของการลาอาณานิคม 
ก.  ความตองการแหลงวัตถุดิบ และตลาด    
ข.  ความตองการสรางความยิ่งใหญของชาติจักรวรรดินิยม  
ค.  ความขัดแยงในอุดมการณทางเศรษฐกิจและการเมือง  
ง.  ความเชื่อของพวกจักรวรรดินิยมในเรื่อง “ภาระของคนผิวขาว” 

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

184. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดการกูยืมเงินต้ังแตเทาใดขึ้นไป ตองทําเปนลายลักษณอักษร  
ก. เกินกวา 50 บาท ข. เกินกวา 100 บาท ค.  3. เกินกวา 500 บาท ง.  เกินกวา 1,000 บาท 
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185. บุคคลใดคือผูท่ีศาลแตงต้ังใหเปนผูดูแลคนไรความสามารถ  
ก.  ผูพิทักษ  ข.  ผูอภิบาล  ค.  ผูอนุบาล  ง.  ผูปกครอง 

186. ขอใดตอไปนี้เปนการปกครองทองถิ่นท่ีใชอยูในปจจุบันท้ังหมด   
ก.  เทศบาลเมือง  องคการบริหารสวนตําบล  สุขาภิบาล   นายกเทศมนตรี  เทศบาลตําบล 
ข.  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
ค.  เทศบาลเมือง  สภาตําบล  สุขาภิบาล  นครเชียงใหม  กรุงเทพมหานคร 
ง.  เทศบาลอําเภอ  องคการบริหารสวนจังหวัด  หมูบาน  กํานัน  ผูใหญบาน 

187. องคกรในขอใดเกิดจากการกระจายอํานาจ  
ก.  ตําบลนาดี   ข.  เมืองพัทยา  ค.  จังหวัดพิจิตร  ง.  อําเภอหาดใหญ 

188. ขอใดคือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดต้ังในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย  
ก.  เทศบาล  ข. สุขาภิบาล  ค.  เทศาภิบาล  ง. ประชาภิบาล 

189. หลักการใดอยูในหลัก 6 ประการ ของคณะราษฎร  
ก. สังคม   ข. สามัคคี  ค. เอกภาพ   ง. การศึกษา 

190. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ีเทาใดของไทย 
ก.  ฉบับท่ี 15   ข. ฉบับท่ี 16  ค. ฉบับท่ี  17  ง. ฉบับท่ี  18 

191. ในการจัดทํารัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใครคือผูมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบราง

รัฐธรรมนูญเปนลําดับสุดทายกอนนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 
ก.  สภารางรัฐธรรมนูญ    ข.  สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ค.  คณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ   ง.  ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 

192. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550  
ก. จะดํารงตําแหนงติดตอกัน 2 วาระ ไมได  ข.  จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 4 ป ไมได 
ค. จะดํารงตําแหนงติดตอกันกวา 8 ป ไมได  ง. จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 2 วาระ ไมได 

193. ขอใดเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางเปนรูปธรรมในประเทศไทย 
ก.  การปราบปรามการกอการราย    ข.  การปราบปรามบอนการพนัน  
ค.  การปราบปรามยาเสพติดใหโทษ    ง.  การปราบปรามการคาประเวณี 

194. พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาฉบับใดท่ีนักประวัติศาสตรยอมรับวามีขอมูลถูกตองท่ีสุด 
ก.  ฉบับบริติชมิวเซียม    ข.  ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 
ค.  ฉบับสมเด็จพระพนรัตน    ง.  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ 

195. ภายหลักการปฏิวัติโคนลมราชวงศชิง จีนไดเปลี่ยนการปกครองไปสูระบอบใด 
ก. ระบอบสังคมนิยม    ข.  ระบอบเผด็จการทางทหาร 
ค. ระบอบคอมมิวนิสต    ง. ระบอบประชาธิปไตย 

196. โครงสรางการแบงอํานาจในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของ             

นักปรัชญาคนใด 
ก. รุสโซ    ข. วอลแตร  ค.  จอหน ล็อก  ง. มองเตสกิเออ 
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197. จากหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย บุคคลกลุมใดท่ีมิไดเปนผู มีความคิดริเร่ิมเร่ืองการปกครองโดย

พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ 
ก. องคมนตรี  ข.  นายทหาร   ค.  ปญญาชน  ง.  ไมมีคําตอบท่ีถูกตอง 

198. การปฏิวัติเขียว (The Green Revolution) เกี่ยวของกับอะไร 
ก. การนําเทคโนโลยีมาใชในการเพาะปลูก ข. การรณรงคปลูกปาอยางกวางขวาง 
ค. การผลิตสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ง. การผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ 

199. Polluter Pay Principle คืออะไร 
ก.  การใชหลักการ "รัฐบาลท่ีกอใหเกิดภาวะมลพิษตองเปนผูรับผิดชอบ" 
ข.  การใชหลักการ "บุคคลท่ีกอใหเกิดภาวะมลพิษตองเปนผูเสียคาใชจาย" 
ค.  การใชหลักการ "รัฐบาลท่ีกอใหเกิดภาวะมลพิษตองรักษาสิ่งแวดลอม" 
ง.  การใชหลักการ "บุคคลท่ีกอใหเกิดภาวะมลพิษตองรักษาสิ่งแวดลอม" 

200. “วิธีการแกลงดิน” ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน เปนการแกปญหาดิน

ประเภทใด 
ก. ดินเค็มจัด   ข. ดินเปร้ียวจัด  ค. ดินถูกชะลางพังทลาย  ง. ดินขาดความอุดมสมบูรณ 

 

******************** 


