Pre-Test ครั้งที่ 4/2553
จัดสอบโดย
เว็บไซตนายรอยไทย (www.thaicadet.org)
วิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
วัน-เวลาสอบ วันเสารที่ 27 กุมภาพันธ 2553
เวลา 09.30 – 13.30 น. รวม 4 ชั่วโมง
จํานวนขอสอบ ทั้งหมด 250 ขอ (จํานวน 32 หนา)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิชาคณิตศาสตร (50 ขอ)
1.

ถาคําตอบของสมการ ax 2 + bx + c = 0 คือ 1 และ
ก. -5

2.

ข.

2
3

ขอใดตอไปนี้เปนตัวประกอบของ
ก. ( x + 2)(2 x − 1)( x − 2)
ง. ( x − 2)(2 x + 1)( x − 1)

3
2

ค. − 10
3

แลว คาของ
ง. − 17
3

ab
c

เทากับขอใด
จ. − 23
3

2 x 3 + x 2 − 8x − 4

ข. ( x + 2)(2 x + 1)( x − 2)
จ. ( x + 2)(2 x + 1)( x + 1)

ค. ( x + 2)(2 x + 1)( x − 1)

3.

ชายคนหนึ่ง ขับรถจากเมือง A ไปเมือง B เปนระยะทาง 800 กิโลเมตร ใชเวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง
โดยกอนเที่ยง เขาใชความเร็ว 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง และหลังเที่ยงใชความเร็ว 140 กิโลเมตร/ชั่วโมง
จงหาวาเขาเริ่มขับรถยนตเวลาใด
ก. 06:00
ข. 08:00
ค. 10:00
ง. 12:00
จ. 14:00

4.

คุณแมแบงมรดกที่ดิน 60 ไร 2 งาน ใหกับลูกชาย 2 คน คนละเทาๆ กัน ถาคนเล็กไดที่ดินเปนรูปสี่เหลีย่ ม
จัตุรัส ที่ดินของเขาจะมีความยาวดานละกี่เมตร
ก. 215
ข. 220
ค. 225
ง. 230
จ. 245

5.

ถาหมุนลูกศรตามวงลอที่มีหมายเลขกําหนดให ดังรูป โดยที่แตละชองมีพื้นที่เทาๆ กัน ความนาจะเปนที่ลูกศร
จะชี้ชองที่มีหมายเลขมากกวา 3 เมื่อหมุนลูกศร 1 ครั้ง มีคาเทาใด
ก.
ง.

1
8
5
8

ข.
จ.

1
4
5
12

ค.

3
8
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6.

7.

คาของ (4) n+1 .(9) n−1 .(36)1−n − 3n 0 เทากับขอใด
ก. 13
ข. 14
ค. 15
กําหนดให
ก.

cot A =

19
5 34

5
3

ข.

จงหาคาของ
49
5 34

sec A + sin A

ค.

2

ง. 16

จ. 17

วาตรงกับขอใด
ง.

34

1
2

จ.

34
7 2

8.

จากสมการพาราโบลา y = − x 2 + 10 x − k จงหาคาของ k ที่ทําใหกราฟพาราโบลานี้มีจุดยอดเปน (5, 4)
และแกนสมมาตรคือ x = 5
ก. k = 19
ข. k = 21
ค. k = 23
ง. k = 25
จ. k = 27

9.

ขอมูลคาอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน 11 คน (มีหนวยเปนบาท) เปนดังนี้
15
25
30
20
16
24
28
12
20
10
20
จากขอมูลขางตน ขอใดสรุปไดถูกตองที่สุด
ก. นักเรียนไดคาอาหารกลางวันเฉลี่ย คนละ 22 บาท
ข. ขอมูลขางตนมีคามัธยฐานเปน 24 บาท
ค. ขอมูลขางตนมีคาฐานนิยมเปน 16 บาท
ง. ขอมูลขางตนนี้ มีคาเฉลี่ยเลขคณิต คามัธยฐาน และคาฐานนิยม เทากัน

10. หองสี่เหลี่ยมจัตุรัสหองหนึ่ง ปูดวยกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเทากัน กระเบื้องที่ปูตามแนวเสนทแยง
มุมเปนสีดํา มีจํานวน 61 แผน นอกนั้นเปนสีขาว จงหาวาจะตองใชกระเบือ้ งจํานวนทั้งหมดกี่แผน
ก. 576
ข. 784
ค. 961
ง. 1,156
จ. 1,369
11. จากรูป กําหนดให ΔABC เปนสามเหลี่ยมหนาจั่ว และมี AD = CE คุณสมบัติในขอใดที่ทําให
เทากันทุกประการกับ ΔCEB
ก. ดาน – มุม – ดาน
ข. มุม – ดาน – มุม
ค. ดาน – ดาน – ดาน
ง. ดาน – ดาน – มุม

ΔABC

12. ถา x แปรผันตรงกับรากที่สองของ y และ x = 4 เมื่อ y=3 แลว คาของ y เมื่อ x = 8 3 เทากับขอใด
ข. 9
ค. 36
ง. 49
จ. 81
ก. 6 3
13. ขอใดตอไปนี้ เปนตัวประกอบหนึ่งของ x 4 + 4 y 4
ข. x 2 + 2 xy + 2 y 2
ก. x 2 − 2 xy + y 2
จ. ไมมีขอถูก
ง. x 2 + 2 xy + y 2

ค.

x 2 + 2 xy − 2 y 2
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14. ถา (3x − 5) 2 − 3(3x − 5) = 4 แลว (3x − 5) −4 − 13 มีคาตรงกับ y ในขอใด
ข. 2 y + 8 = 0
ค. y + 12 = 0
ก. 2 y + 2 = 0
จ. ไมมีขอถูก
ง. y − 64 = 0
15. ถา

mx + 3x = m 2 − 9 แลว

m3 + m + 4
x2

ก. m - 4
ง. 28m – 50

เหลือเศษจากการหาร เทากับขอใด

ข. 4m – 5
จ. 36m + 13

ค. 13m - 12

16. ขอมูลชุดหนึ่งมี 5 จํานวน คามัธยฐานเทากับคาเฉลี่ยเลขคณิต และเทากับ 12 พอดี ฐานนิยมของขอมูลชุดนี้
มีคาเปนครึ่งหนึง่ ของคามัธยฐาน ขอมูลชุดนี้คอื ขอใด
ก. 4, 6, 12, 12, 26
ข. 6, 6, 12, 18, 18
ค. 6, 6, 12, 16, 20
ง. 6, 6, 12, 12, 24
จ. 6, 6, 12, 14, 22
17. สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งแนบอยูในวงกลมซึ่งมีรศั มี 5 เซนติเมตร จงหาความยาวของเสนรอบรูปของสี่เหลี่ยม
จัตุรัสรูปนี้ ในหนวยเซนติเมตร
ข. 20 2
ค. 26 2
ง. 28 2
จ. 32 2
ก. 12 2
18. ไมยาวทอนหนึ่ง ปกในแนวตรงอยูในสระน้ํา โดยสวนที่ถกู ปกอยูในโคลนกนสระใตนา้ํ คิดเปน 1/12
ของความยาวทัง้ ทอน และมีสวนที่โผลพนผิวน้าํ เทากับ 3/7 ของความยาวที่เหลือ โดยที่สระน้ํานี้มีผูวัดแลววา
มีความลึกจากระดับผิวน้าํ ถึงกนสระ เทากับ 1.32 เมตร จงหาความยาวของไมทอนนีใ้ นหนวยเมตร
ง. 3.08
จ. 3.64
ก. 2.31
ข. 2.36
ค. 2.52
19. ไมอัดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กวาง 0.84 เมตร และยาว 1.08 เมตร ถาตองการตัดไมอัดนี้เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาดเทาๆ กัน ใหแตละแผนยอยมีพนื้ ที่มากที่สุด จะตัดไดสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รปู
ก. 12
ข. 24
ค. 42
ง. 54
จ. 63
20. จากรูป กําหนดใหจุด D เปนจุดศูนยกลางวงกลมที่ถูกแนบในสามเหลี่ยม ABC ที่มีดาน AB = BC แลว
จงหาวา สองในสามของ ∠BAC มีขนาดกี่องศา
ก. 50
ข. 65
ค. 70
ง. 75
จ. 80

21. จงหาคาของ

⎛ sin 2 30 0 + cos 2 30 0
⎜⎜
cot 45 0
⎝

วาเทากับขอใด
ก. -4

ข. 2

⎞ ⎛ sin 60 0. cos 30 0
⎟⎟ × ⎜⎜ 2 0
2
0
⎠ ⎝ sin 45 . cos 45

ค. 6

ง. 10

⎛
⎞
tan 45 0
⎟⎟ ÷ tan 2 30 0 + ⎜⎜
0
0
⎝ sin 60 . sec 30
⎠

(

)

จ. 14

⎞
⎟⎟
⎠
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22. กําหนดให A B C D E F G H เปนกลองทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งมี AB = 12 เซนติเมตร, BC = 9 เซนติเมตร
และ BE = 261 เซนติเมตร จงหาปริมาตรของกลองรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบนี้ วามีขนาดกี่ลูกบาศกเซนติเมตร
ก. 648
ข. 864
ค. 972
ง. 1,080
จ. 1,268
23. จากรูป กําหนดให ABC เปนสามเหลี่ยมที่ถูกแนบอยูใ นวงกลม มีจุด O เปนจุดศูนยกลาง มีดาน AB
ยาว 16 เซนติเมตร และดาน BC ยาว 16 เซนติเมตร จงหาความยาวของรัศมีวงกลม วามีคาเทากับกี่เซนติเมตร
ก. 6.568
ข. 7.618
ค. 8.724
ง. 9.236
จ. 10.386
24. นนอ.ระวิน ฯ ขับรถจากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย ในชวงกรุงเทพ – พิษณุโลก เขาขับรถดวยความเร็ว
120 กิโลเมตร/ชั่วโมง สวนชวงพิษณุโลก – เชียงราย เขาขับดวยความเร็ว 140 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ถาระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงรายเทากับ 850 กิโลเมตร และเขาใชเวลาเดินทางทั้งหมด 6 ชั่วโมง 30 นาที
จงหาวาระยะทางจากกรุงเทพ – พิษณุโลก เทากับกี่กโิ ลเมตร
ก. 360
ข. 370
ค. 380
ง. 390
จ. 400
25. สามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง มีสองเทาของผลบวกของดานประกอบมุมฉากยาวรวมกันมีคาเทากับ 34 เซนติเมตร
ถาดานที่ยาวที่สดุ ของสามเหลี่ยมนี้นอยกวา 20 เซนติเมตร อยู 7 เซนติเมตร จงหาคากําลังสองของผลตางของ
ดานที่ยาวที่สุด กับดานที่สนั้ ที่สดุ วาเทากับกี่เซนติเมตร
ก. 32
ข. 64
ค. 256
ง. 512
จ. 1,024
26. หยดน้ํารูปทรงกลม มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.2 นิ้ว ถามีการหยดน้ําลงในกรวยกลม 1,000 หยด
จะทําใหนา้ํ เต็มกรวยพอดี ถากรวยกลมมีความสูงเทากับขนาดเสนผานศูนยกลางของปากกรวยแลว
กรวยกลมใบนีม้ ีความสูงกี่นิ้ว
ง. 23 3
จ. 33 2
ก. 0.5
ข. 1.0
ค. 23 2
27. กําหนดให

y = −x 2 + 2x + 8

แลว คาของ
ก. 2

3 −3
kc
4

มีจุดตัดบนแกน Y คือ

y=k

และมีสมการแกนสมมาตร คือ

ง. 16

จ. 20

ตรงกับขอใด
ข. 6

ค. 12

x=c

-5⎛ x 3 − 9 x 2 + 27 x − 27 ⎞ ⎛ 3 ⎞
⎟⎟ × ⎜
⎜⎜
⎟=6
x2 − x − 6
⎠ ⎝ x −3⎠
⎝
1
−
ข. 3
ค. − 11
3
14

28. กําหนดให
ก.

แลว คาของ

2x
x−4

ง. 14

ตรงกับขอใด

จ. − 17

11

14

29. ในการเลือกตั้ง อบต. มีผูสมัครเพียง 2 คน โดยผลการเลือกตัง้ ปรากฏวานาย ก ชนะนาย ข ดวยคะแนน 10
คะแนน ซึ่งภายหลังมีการวิเคาระหวา หาก 10% ของผูที่เลือกนาย ก เปลีย่ นใจไปลงคะแนนใหนาย ข จะ
สงผลใหนาย ข ชนะนาย ก อยู 12 เสียง อยากทราบวา มีผูไปใชสิทธิ์เลือกตัง้ กี่คน
ค. 190
ง. 210
จ. 230
ก. 150
ข. 170
30. เมื่อ 8 ปที่แลว อัตราสวนอายุของแดงและดําเปน 3 : 4 ถาปจจุบัน อายุของแดงและดํา มีอัตราสวนเปน 4 : 5
จงหาวาปจจุบัน สองเทาของอายุแดงมากกวาอายุดํากี่ป
ก. 12
ข. 24
ค. 36
ง. 72
จ. 84
31. กําหนดให
ก. -2
32. กําหนดให
ก. 0

sin 45 0. sin 30 0
cos15 0
sin ( A + B) = sin A. cos B + cos A. sin B แลว จงหาคาของ
−3
2 sin 15 0
sec 45 0
ข. 1
ค. 1
ง. 2
จ. 3 2
2
4
2

แลว จงหารากที่สามของ [(3x 2 y 3 − 2 x 3 y 2 )z 0 ]2
ค. 3.3 3
ง. − 6.3 2
จ. 363 4

x = 3, y = − 2, z = − 1

ข. 23 2
n

33. กําหนดให

a 3n = 3

ก. 3

ดังนั้น

⎛
⎜a
⎜
⎝

ข. 4 1

2

cos ecC. cos C
cot C
tan C

1
2

ค. 6 1

2

34. จากรูปสามเหลีย่ ม ABC กําหนดให
จงหาคาของ

n

n

⎛ 132 ⎞ ⎛ 72 ⎞ ⎛ − 52 ⎞ ⎛ −112 ⎞
⎜a ⎟ + ⎜a ⎟ + ⎜a ⎟ + ⎜a ⎟
⎜
⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎟ ⎜
⎟
⎝
⎠ ⎝ ⎠ ⎝
⎠ ⎝
⎠
n

⎞ ⎛
⎟ + ⎜a
⎟ ⎜
⎠ ⎝

5
−
2

⎞
⎟
⎟
⎠

n

ง. 9 1

3

sin A = 0.6, AB = 5

n

เทากับขอใด
จ. 11 2
3

เซนติเมตร และ

AC = 7

เซนติเมตร

วาเทากับขอใด
ก. 1

ข.

ง. 2

จ.

1
2
2
2

ค.

2
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35. จาก

(0.5) x 2 − 1.375 x + 0.875
1
(4 x + 7)( x + 1)
8

ก.
ง.

สามารถแยกตัวประกอบไดตามขอใด
ข.

1
(4 x − 7)( x − 1)
8

1
(4 x + 7)( x − 1)
8

ค.

1
(4 x − 7)( x + 1)
8

จ. ไมมีขอถูก

36. บริษัทรถไฟฟามหานครประกาศลดราคาตั๋วโดยสารรถไฟฟาใตดินลงเที่ยวละ 10 บาท หากซื้อแบบเหมารวม
(30 เที่ยวขึ้นไป) นายสมหวังพบวา หากเขานําเงินสด 2,200 บาท ไปซื้อตั๋วแบบเหมารวม จะทําใหเขาสามารถ
ใชบริการไดมากขึ้นอีก 11 เที่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับการซือ้ แบบราคาเต็มทีละใบ อยากทราบวาตั๋วราคาเต็มมี
ราคาใบละเทาใด
ก. 32
ข. 40
ค. 45
ง. 52
จ. 56
37. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสามเหลี่ยมดานเทาที่มีเสนรอบรูปยาว 18 นิ้ว เทากัน จะมีพื้นที่ตางกันกี่ตารางนิว้
(ถากําหนดให 3 ≈ 1.732 )
ก. 1.734
ข. 2.100
ค. 4.662
ง. 6.976
จ. 8.904
38. กําหนดให
ก.

56 x =

1
4

1
125

ข.

แลว คาของ

1
4
1
8

x3 +

1
6

ค.

มีคาเทากับขอใด
ง.

1
12

จ.

1
14

39. เมื่อ 5 ปที่แลว สมทรงมีอายุมากกวาสมศักดิ์ 3 ป ปจจุบันสมศักดิ์มีอายุ 2/3 เทาของอายุของสมชาย
ถาปจจุบัน สมชายอายุ 18 ปแลว ปจจุบันนี้ อายุของสมทรงและสมศักดิ์จะตางกันกี่ป
ก. 3
ข. 12
ค. 21
ง. 27
จ. 33
40. กําหนดให

1
2
+
=0
x x−3

ก. -15

แลว คาของ

ข. -12

x −1996 + (−13)

ค. 4

มีคาตรงกับขอใด

ง. 10

จ. 14

41. มีลูกเตา 1 ลูกวางไวคงที่ ถามองดานหนามีแตมบนหนาลูกเตาเทากับ 6 ดังรูป ถานําลูกเตาอีกหนึ่งลูกมาวางติดกับ
ลูกแรกในลักษณะเดียวกันแลว ความนาจะเปนที่ผลรวมของแตมของลูกเตาทั้งสองจะมีคามากกวา 9 มีคาเทาใด
1
6

ง.
42. กําหนดใหสมการ
ก. (0, 0)
43. ถา x + 2 หาร
ก. 5

y = 2x

และ

− 5x + y = 2
3⎠

2 x 3 + 5 x 2 + kx − 6

ข. -5

2
3

จ.

1
3
3
4

จงหาวา กราฟทั้งสองมีจุดตัดตรงกับพิกัดใด

ข. ⎛⎜ − 2 , − 4 ⎞⎟ ค. ⎛⎜ 2 , 3 ⎞⎟
⎝ 3

ข.

⎝3 4⎠

ง. ⎛⎜ 3 , − 2 ⎞⎟
⎝4

3⎠

จ. ไมมีจุดตัด

แลวลงตัว จงหาวา คา 5k จะมีคาเทากับเทาใด
ค. 10
ง. -10
จ. 15

ค.

1
2
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44. จากรูปที่กาํ หนดให พื้นที่ที่ถูกแรเงาในรูปสามเหลี่ยมมีคาเทากับขอใด
ก.
ค.

5 ⎞
⎛
r 2⎜6 + 4 3 − π ⎟
2 ⎠
⎝
5 ⎞
⎛
r 2 ⎜6 + 5 3 − π ⎟
2 ⎠
⎝

ข. r 2 ⎛⎜ 6 + 4
ง.

7 ⎞
3− π⎟
2 ⎠
⎝
7 ⎞
⎛
r 2 ⎜6 + 5 3 − π ⎟
2 ⎠
⎝

จ. ไมมีขอถูก
2

45.

⎛
⎞
จงหาคาของ ⎜⎜ 3 − 1 ⎟⎟ วาตรงกับขอใด
⎝ 3 +1⎠
ข. 2 + 3
ค. 7 + 4 3
ก. 7 − 4 3

46. กําหนดใหวงกลมวงหนึ่งมีพื้นที่
จะมีพื้นที่กี่ตารางหนวย
ก. 4
ข. 6

9π

ง. 7

จ. 12

ตารางหนวย สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใหญที่สุดที่บรรจุภายในวงกลม
ค. 8

ง. 18

จ. 24

47. ลูกทองเหลืองลูกทรงกลมตันรูปหนึ่ง มีรัศมียาว 7 เซนติเมตร จงหาวาลูกบาศกทองเหลืองที่มพี ื้นที่ผิวเทากับ
ลูกทรงกลมทองเหลืองนี้ จะมีความยาวดานละกี่เซนติเมตร
ก.

⎛ 67 ⎞
⎟
4⎜⎜
⎟
3
⎝
⎠

48. กําหนดให
ก.

−

cot x = 0.25

1
16

ข.

DE = 3

⎛ 77 ⎞
⎟
⎟
3
⎝
⎠

จงหาคาของ
4

∠AED

∠ACB

2 × 1 − cos 2 x
1
ง. 25
−
32
17

เปนมุมฉาก และ

เมื่อ

วาเทากับเทาใด
จ.

9

y

แปรผันเกีย่ วเนือ่ งกับ
1
5

และ

ข. 15

t=4

x, z

t2

เมื่อ

ข. 4.00
จ. 21.50

y = 27, x = 3

ง. 35

BC = 5

เซนติเมตร

BCDE

และแปรผกผันกับรากที่สองของ t ถา

จงหาคาของ
ค. 25

37
3

เซนติเมตร,

เซนติเมตร จงหาวา 2 ของความยาวเสนรอบรูปของสี่เหลีย่ ม

x = 100, z =

ก. 5

จ. 2⎜⎜

AB = 13

ก. 1.25
ง. 18.00

50. รากที่สามของ

⎛ 73 ⎞
⎟
⎟
7
⎝
⎠

ง. 2⎜⎜

4 sin(90 0 − x) − cos ec x

ค.

และ

⎛ 76 ⎞
⎟
⎟
3
⎝
⎠

ค. 2⎜⎜

17

49. จากรูป กําหนดให
และ

⎛ 77 ⎞
⎟
⎟
3
⎝
⎠

ข. 4⎜⎜

และ

จ. 45

ค. 12.50

y = 1,000 y

z = 15

-8-

วิชาวิทยาศาสตร (50 ขอ)
51. ลักษณะของกลองโทรทัศนดาราศาสตร
ก. เลนสใกลตามีความยาวโฟกัสสัน้ กวาเลนสใกลวัตถุ
ข. ภาพสุดทายเปนภาพจริงหัวกลับ ขนาดขยาย เอาฉากรับได
ค. ภาพสุดทายเปนภาพเสมือนหัวกลับ ขนาดขยาย เอาฉากรับไมได
ขอเท็จจริงในขอใดถูกตองที่สดุ
ค. ขอ ค. เทานั้น
ก. ขอ ก. เทานั้น
ข. ขอ ข. เทานั้น

ง. ขอ ก. และ ค. ถูกตอง

52. จากรูป ความยาวคลื่นมีการวัดในแตละชวง อยางไร
ก. AH, CI
ข. FG, HI
ค. FH, HG
ง. BG, GF
53. จากรูป จงคํานวณหาโมเมนตของแรง F รอบจุด A วามีคาเปนเทาใด (ตอบในหนวยนิวตัน-เมตร)
ก. 10
ข. 15
ค. 17
ง. 20
54. คานหนัก 60 นิวตัน ถูกแขวนไวกับเชือก P และ Q ถาแรงดึงเชือกของ P เปน 20 นิวตัน และ Q
เปน 40 นิวตัน จงคํานวณหาความยาวของ x และ y วามีคากีเ่ ซนติเมตร (ที่สมดุล)
ก. x ยาว 60 cm, และ y ยาว 30 cm
ข. x ยาว 50 cm, และ y ยาว 40 cm
ค. x ยาว 40 cm, และ y ยาว 30 cm
ง. x ยาว 30 cm, และ y ยาว 10 cm
55. จากรูป มีแรง 3 แรง กระทําบนคานเบา ถาคานอยูในภาวะสมดุล จงคํานวณหาแรง F และ x วามีคาเทาใด
ก. แรง F = 20 N, และระยะ x ยาว 15 cm
ข. แรง F = 20 N, และระยะ x ยาว 10 cm
ค. แรง F = 10 N, และระยะ x ยาว 15 cm
ง. แรง F = 10 N, และระยะ x ยาว 40 cm
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56. จากรูป ใหพิจารณาการไดเปรียบเชิงกลในทางทฤษฎี (I.M.A.)

a. รูป 1 และรูป 2 มี I.M.A. เทากัน
c. รูป 4 มี I.M.A. มากที่สุด
ขอเท็จจริงใด สรุปไดถูกตองที่สดุ
ก. ถูก 1 ขอ
ข. ถูก 2 ขอ

b. รูป 2 และรูป 3 มี I.M.A. ไมเทากัน
d. รูป 1, 2 และ 3 มี I.M.A. เทากัน คือ 3
ค. ถูก 3 ขอ

ง. ถูก 4 ขอ

57. จากรูป ออกแรงขนาด 100 นิวตัน เพื่อยกวัตถุหนัก
200 นิวตัน ที่ถกู แขวนไวที่ปลายรอก จงคํานวณหา
ประสิทธิภาพสําหรับรอกระบบนี้วามีคาเทาใด
ก. 0.166
ข. 0.40
ค. 0.67
ง. 1.50
58. Maxx ใชคานสม่ําเสมอยกวัตถุหนัก 400 นิวตัน โดยออกแรงพยายาม 50 นิวตัน
กําหนดให : คานมีประสิทธิภาพ 100%
จงพิจารณาวา ขอใดตอไปนี้สรุปไดถูกตอง
ก. การไดเปรียบเชิงกลในทางปฏิบัติมีคาเทากับ 8
ข. การไดเปรียบเชิงกลในทางทฤษฎีมีคาเทากับ 8
ค. เครื่องกลไมมีการสูญเสียพลังงาน
ข. ขอ ข. และ ค. ถูก
ค. ขอ ก. และ ค. ถูก
ง. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
ก. ขอ ก. และ ข. ถูก
59. จากรูป ถาออกแรง 10 นิวตัน กระทําตอคาน เครื่องกลมีประสิทธิภาพ 90 เปอรเซ็นต จงคํานวณหาน้าํ หนัก
ของวัตถุนี้มีคากี่นิวตัน
ก. 80
ข. 72
ค. 45
ง. 36
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60. ถาความรอนแฝงการกลายเปนไอของของเหลวเปน 2.5 × 10 6 จูลตอกิโลกรัม จงคํานวณหาพลังงานที่ทําให
กลายเปนไอน้ําของของเหลวจํานวน 1.8 กิโลกรัม (ตอบในหนวยกิโลจูล)
ก. 450,000
ข. 4,500
ค. 450
ง. 45.0
61. สังเกตเทียนไขหนากระจกเวา ถาวัตถุและภาพซอนทับกันพอดี โดยภาพอยูห างจากกระจกเวาเปนระยะ
20 เซนติเมตร จงคํานวณหาความยาวโฟกัสของกระจกเวาวามีคากี่เซนติเมตร
ก. 10
ข. 15
ค. 20
ง. 25
62. เครื่องโซนารบนเรือลําหนึ่ง สงคลื่นดลของเสียงลงไปใตทองทะเล และรับฟงเสียงสะทอนไดภายในเวลา
5 วินาที ถาความเร็วของเสียงในน้าํ มีคาเทากับ 1,450 เมตรตอวินาที จงหาความลึกของน้ําทะเลในหนวยเมตร
ก. 3,562
ข. 3,625
ค. 3,800
ง. 4,025
63. หมอแปลงเครื่องหนึ่งใชกับแรงเคลื่อนไฟฟา 12 โวลต มีขดลวดดานปฐมภูมิ 200 รอบ และขดลวดดาน
ทุติยภูมิ 50 รอบ โดยมีกระแสไฟฟาผานขดลวดปฐมภูมิ 0.5 แอมแปร ถาไมมีการสูญเสียพลังงาน
กระแสไฟฟาทีข่ ดลวดทุติยภูมิจะมีคากี่แอมแปร
ก. 6
ข. 4
ค. 2
ง. 1
64. จากวงจรดังนี้

ถาสวิทช R ถูกปด และสวิทช S ถูกเปด หลอดไฟฟา P และ Q จะเปนอยางไร
ก. หลอด P สวางเทานั้น
ข. หลอด Q สวางเทานั้น
ค. หลอด P และ Q สวาง
ง. หลอด P และ Q ไมสวาง
65. ปุย 4 ชนิด มีสูตรทางเคมีที่แตกตางกัน เมื่อนําสารละลายกรดไนตริก และสารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต
มาเติมใหกับปุยแตละชนิด จงตอบวาปุยชนิดใดเกิดปริมาณตะกอนสีเหลืองมากที่สุด
ก. 12-10-18
ข. 14-15-10
ค. 15-5-25
ง. 17-12-13
66. เมื่อทําการทดลอง ดังนี้
ครั้งที่ 1 แคลเซยมคารไบน เมื่อรวมกับน้าํ จะเกิดกาซ ก
ครั้งที่ 2 เผาใบผักบุงสดในหลอดทดลอง จะเกิดกาซ ข
ครั้งที่ 3 เติมดางคลีลงในแอมโมเนียมไนเตรต จะเกิดกาซ ค
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จงตอบวา สาร ก ข และ ค จะเปนสารใด ตามลําดับ
ก. อะเซติลีน, ซัลเฟอรไดออกไซด และคารบอนไดออกไซด
ข. อะเซติลีน, คารบอนไดออกไซด, และแอมโมเนีย
ค. มีเทน, ซัลเฟอรไดออกไซด และคารบอนไดออกไซด
ง. มีเทน, คารบอนไดออกไซด และแอมโมเนีย
67. น้ําเกลือ 150 กรัม ความเขมขนรอยละ 20 ของน้ําหนัก จะตองเติมน้ําลงไปกี่กรัม เพื่อจะไดน้ําเกลือที่มี
ความเขมขนรอยละ 15 ของน้าํ หนัก
ก. 170
ข. 120
ค. 50
ง. 30
68. ขอใดกลาวไมถกู ตอง
ก. นิวเคลียสเปนศูนยกลางควบคุมพฤติกรรมของเซลล
ข. พบเซลลเมมเบรนเฉพาะในเซลพืชและเซลลสัตว
ค. ผนังเซลลและคลอโรพลาสต ทําใหเซลลพืชแตกตางจากเซลลสัตว
ง. เซลลสาหรายหางกระรอก และเซลลควบคุมสามารถสรางอาหารได
69. ศึกษาแผนภาพดังนี้

ภาพ I และภาพ II แสดงการเคลื่อนของสารผานเซลลเปนแบบใด ตามลําดับ
ก. การแพร และออสโมซิส
ข. ออสโมซิส และการแพร
ค. ออสโมซิส และออสโมซิส
ง. การแพร และการแพร
70. ทรงกระบอกโลหะ มวล 80 กิโลกรัม ยาว 2 เมตร ปลายแตละขางมีพื้นที่ 25 ตารางเซนติเมตร วางตั้งบน
แนวดิ่งบนปลายขางหนึ่ง จงคํานวณหาความดันที่ทรงกระบอกนี้กระทําตอพื้นวาเปนกีน่ ิวตันตอตารางเมตร
โดยกําหนดให g = 10 m / s 2
ข. - 3.2 × 10 4
ค. 3.2 × 10 3
ง. 3.2 × 101
ก. 3.2 × 10 5
71. เมื่อตรวจหาความชื้นในหองๆ หนึ่งแลว พบวามีไอน้าํ กระจาย 3,300 กรัม โดยปริมาตรของหองเปน
300 ลูกบาศกเมตร หองๆ นี้จะมีความชื้นสัมบูรณเทาไร ตอบในหนวยกิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
ก. 11.00
ข. 1.10
ค. 0.011
ง. 0.0011
72. ที่ยอดเขาแหงหนึ่ง จะตมน้ําไดเดือดที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส จงคํานวณหาความดันบรรยากาศบริเวณ
ยอดเขานี้วา มีคาเทาใด ตอบในหนวยมิลลิเมตรปรอท
ก. 590
ข. 598
ค. 600
ง. 689
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73. ในวันหนึ่ง เมื่ออุณหภูมิเทากับ 28 องศาเซลเซียส ปรากฏวา ถาอุณหภูมิของแกวเทากับ 16 องศาเซลเซียส
จะมีความชื้นกอตัวที่ดานนอกของแกวเครื่องดื่มเย็น จงคํานวณหาความชืน้ สัมพัทธในวันนัน้ ถาอากาศอิ่มตัว
ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส มีน้ํา 26.93 กรัมตอลูกบาศกเมตร ขณะที่อุณหภูมิเทากับ 16 องศาเซลเซียส
และมีน้ําจํานวน 13.50 กรัมตอลูกบาศกเมตร
ก. นอยกวา 60%
ข. เทากับ 60%
ค. มากกวา 60%
ง. ขอมูลไมเพียงพอ
74. จงพิจารณาวา ขอใดตอไปนี้ผดิ
ก. กลองโทรทัศนประเภทสะทอนแสง ใชกระจกเวาทําหนาที่ขยายภาพ
ข. ดวงดาวที่อยูไ กลๆ บางชนิดใหคลื่นวิทยุออกมาได จึงใชกลองโทรทรรศนวทิ ยุในกสํารวจและศึกษาดวงดาวนั้น
ค. กลองโทรทรรศนประเภทสะทอนแสงมีประสิทธิภาพในการศึกษาวัตถุในทองฟาที่อยูไกลๆ ไดดีกวากลอง
โทรทรรศนประเภทหักเหแสง
ง. กําลังของกลองโทรทรรศนประเภทหักเหแสง (m)
เมื่อ m = ความยาวโฟกัสของเลนสใกลวัตถุ / ความยาวโฟกัสของเลนสใกลตา
75. จากรูป แผนไมถูกยกขึ้นอยางชาๆ จนกระทั่งทํามุม 30 องศากับพื้น วัตถุก็เริม่ ไถลพอดี อยากทราบวา
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานในขณะนัน้ มีคาเทาใด
ก.
ข.
ค.
ง.

1
2
1
3
1
5
2
3

76. แรงเสียดทานระหวางวัตถุชิ้นหนึ่งที่มีมวล 100 กิโลกรัม กับพืน้ มีคาเทากับ 200 นิวตัน ดังนั้น ในการลาก
วัตถุชิ้นนีใ้ หเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ 10 เมตรตอวินาที ในทิศทางเดียวกับการลาก จะตองใชกาํ ลังกี่กโิ ลวัตต
ก. 2
ข. 10
ค. 12
ง. 2,000
77. พิจารณาจากรูป รูปใดจัดเรียงความตานทานจากจุด x ไปยังจุด y ไดเทากับ 12 โอหม
ก.

ข.

ค.

ง.

78. เด็กชายพินิจมีมวล 60 กิโลกรัม ความรอนทีร่ างกายไดรับจากอาหารในวันหนึ่งๆ คือ 2.5 × 10 6 cal
ถาความรอนทั้งหมดที่ไดจากอาหารมีการสะสมอยูในรางกายคนๆ นี้ จงคํานวณหาวาอุณหภูมิของเขา
จะเปลี่ยนแปลงไปเทาใด (กําหนดใหรางกายมนุษย c = 0.83 cal / gm − 0 C )
ก. 45 0 C
ข. 50 0 C
ค. 55 0 C
ง. 60 0 C
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79. ของเหลว A และของเหลว B ตางบรรจุอยูในภาชนะที่เหมือนกันทุกประการ โดยที่ภาชนะทั้งสองสามารถปองกัน
การสูญเสียความรอนโดยสมบูรณ ถาเราใหความรอนแกของเหลวทั้งสองในอัตราที่เทากัน และคงที่ พบวา
อุณหภูมิของเหลว A และ B มีการเปลี่ยนแปลงดังรูป

ขอใด สรุปไดถกู ตองที่สุด
ก. ของเหลว A และ B เปนของเหลวชนิดเดียวกัน
ข. ของเหลว A และ B เปนของเหลวตางชนิดกัน
ค. ของเหลว A และ B เปนของเหลวชนิดเดียวกัน แตของเหลว A มีปริมาตรมากกวาของเหลว B
ง. ของเหลว A และ B เปนของเหลวตางชนิดกัน แตมีจุดเดือดเทากัน (เทากับ t 2 องศาเซลเซียส)
80. จากรูป เมื่อสับสวิทช

S1

และ

S2

เมื่อใชโอหมมิเตอรวัดความตานทานระหวาง a และ b จะอานคาไดกโี่ อหม
ก. 0
ข. 1
ค. 2
ง. 4

81. คันเบ็ดยาว 3 เมตร ใชตกปลาทํามุมเปนมุม 60 องศากับแนวราบ โดยจุดที่มือจับอยูหางจากโคนเบ็ด
0.5 เมตร ดังรูป จงคํานวณหาวาจะตองใชแรง F เทากับกี่นิวตัน จึงจะตกปลาหนัก 5 กิโลกรัม ไดพอดี
กําหนดให g = 10 m / s 2
ก. 110
ข. 123
ค. 135
ง. 150
82. คานอันหนึ่งมีจดุ หมุนไมอยูที่กงึ่ กลางคาน ถาวางมวล m ลงบนปลายขางซาย จะตองวางมวล m1 ลงที่ปลายสุด
ดานขวาจึงจะสมดุล และถาวางมวล m บนปลายดานขวาสุด จะตองใชมวล m2 วางบนปลายดานซายสุด
จึงจะสมดุล จงคํานวณหาคาทีแ่ ทจริงของ m
ก. (m1 + m2 )

ข. (m1 − m2 )

ค.

m1 .m2

ง.

m1
m2

83. ถาออกแรงพยายาม 50 นิวตัน เปนระยะทาง 10 เมตร ทําใหแรงตานทาน 200 นิวตัน สามารถเคลือ่ นที่ได
ระยะทาง 2 เมตร จงคํานวณหาประสิทธิภาพของเครื่องกล วามีคากี่เปอรเซ็นต
ก. 4
ข. 80
ค. 85
ง. 95
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84. วัตถุกอนหนึ่ง ขณะอยูสูงจากพื้นดิน 15 เมตร มีพลังงานศักยเทียบกับพื้นดิน 300 จูล ตอมาเมื่อตกลงมา
ขณะที่อยูตา่ํ กวาตําแหนงเดิม 5 เมตร จะมีพลังงานศักยเทียบกับพื้นดินมีคาเปนกี่จูล
ก. 200
ข. 375
ค. 400
ง. 440
85. การทดลองแยกสาร P, Q. R โดยวิธีโครมาโทกราฟ เกิดผลลัพธดังภาพ ถานําสาร x มาวิเคราะหจะปรากฏ
จุดสีตางๆ บนกระดาษโครมาโทกราฟ ดังนั้น สาร x ควรประกอบดวยสารชนิดใดบาง
ก. B, Q, E
ข. A, B, C, F
ค. B, C, D, E
ง. P, Q, R
86. สารสมมีสูตรเคมีเปน
ก. 32

K 2 SO4 . Al 2 ( SO4 ) 3 .24 H 2 O

ข. 40

1 โมเลกุล ประกอบดวยออกซิเจนทั้งหมดกี่อะตอม
ค. 44
ง. 1,152

87. ขอใดเปนปฏิกิรยิ าเคมีแบบดูดความรอน
ก. หยดแอลกอฮอลลงบนผิวหนัง แลวรูส ึกเย็น
ข. น้ําในขวดน้ําอัดลมกลายเปนน้ําแข็ง
ค. เทกรดลงในน้ํา จับขางบีกเกอรแลวรูส ึกรอน
ง. แอมโมเนียมคลอไรด ผสมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด เกิดกาซมีกลิ่นฉุน จับขางบีกเกอรแลวรูส ึกเย็น
88. ปฏิกิริยานิวเคลียรคืออะไร
ก. ปฏิกริยาที่ทําใหนิวเคลียสเปลี่ยนแปลง
ข. ปฏิกิริยาฟชชัน และปฏิกิริยาฟวชัน
ค. ปฏิกิริยาที่ดูดความรอนจากสิ่งแวดลอม เกิดพลังงานปริมาณมหาศาล
ง. ปฏิกิริยาที่ใชในการผลิตไฟฟาในประเทศที่พัฒนาแลว
89. จากรูปที่กาํ หนดให

ก. สารละลายน้าํ ตาลกลูโคส
ค. สารละลายดางทับทิม

เมื่อศึกษาการทดลองดังภาพ ถาตั้งการทดลองเปนเวลา 1 ชั่วโมง
ของเหลวในหลอดแกวอยูที่ระดับลูกศรดังภาพ หลังจากนั้น
เปลี่ยนสารละลายน้ําตาลเปนสารละลายน้ําตาลกลูโคส น้ําแปง
และสารละลายดางทับทิม ซึ่งมีความเขมขนเทากับสารละลาย
น้ําตาลทราย ตามลําดับ ทิ้งการทดลองไว 1 ชั่วโมง
อยากทราบวา สารละลายในขอใดมีผลใหระดับของเหลว
ในหลอดแกวลดลงกวาเดิม
ข. น้ําแปง
ง. ขอ ข. และ ค. ถูกตอง
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90. วัตถุอยูหนาเลนสนูน และใชฉากรับภาพของวัตถุไดหลังเลนสทรี่ ะยะหนึ่ง เมื่อวัตถุกับฉากหางกันเปนระยะ
60 เซนติเมตร ทําใหไดภาพขนาดใหญเปน 2 เทาของวัตถุ จงคํานวณหาความยาวโฟกัสของเลนสนูนวา
มีคากี่เซนติเมตร
ก. 13.3
ข. 12.4
ค. 11.2
ง. 10.6
91. บารอมิเตอร ใชวัดความดันบรรยากาศ จากรูป จงพิจารณาวาขอใดไมเปนจริง

ก.
ข.
ค.
ง.

A อยูในสภาพสุญญากาศ
ของเหลว B คือปรอท
คาความดันที่อานไดจากบารอมิเตอร มีคาเทากับ 73 เซนติเมตรปรอท
เมื่อนําบารอมิเตอรนี้ขึ้นไปบนภูเขา จะทําใหความดันบรรยากาศเพิ่มขึ้น โดยแปรผันตามความสูง

92. ถาอากาศขณะหนึ่ง มีความชื้นสัมบูรณเปน 5 กรัมตอลูกบาศกเมตร แตไอน้าํ ในอากาศอิ่มตัวที่อุณหภูมิ
เดียวกันนัน้ มี 80 กรัม ในอากาศ 8 ลูกบาศกเมตร จงหาความชื้นสัมพัทธของอากาศวามีคา กี่เปอรเซ็นต
ก. 35
ข. 40
ค. 45
ง. 50
93. John Glenn ซึ่งเปนนักบินอวกาศ มีมวล 50 กิโลกรัม ถาเขาโคจรอยูหางจากผิวโลกประมาณ 6,380 กิโลเมตร
โดยประมาณเทากับรัศมีของโลก เขาจะมีนา้ํ หนักประมาณกีน่ วิ ตัน
ก. 120
ข. 125
ค. 130
ง. 135
94. วัตถุเล็กๆ ถูกวางหนาเลนสนูนเปนระยะ 10 เซนติเมตร ไดภาพอยูหนาเลนส หางจากเลนสเปนระยะ
40 เซนติเมตร จงหาวาเลนสนมี้ ีความยาวโฟกัสกี่เซนติเมตร
ก. 8.6
ข. 10.3
ค. 12.3
ง. 13.3
95. แสงตกกระทบแทงแกว ดังรูป

จงพิจารณา A, B, C, และ D เมื่อผานแทงแกวตัน ควรจะเปนขอใด
ก. A
ข. B
ค. C

ง. D
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96. จงพิจารณา A, B, C และ D ตําแหนงใดที่จะทําใหเกิดภาพจริง ขนาดใหญกวาวัตถุ เมือ่ แสงตกกระทบเลนสนูน
และเลนสนูนมีทางยาวโฟกัส F
ก. A
ข. B
ค. C
ง. D
97. ใชแหลงกําเนิดความรอนที่สามารถใหความรอนไดวนิ าทีละ 2,100 Cal ตมน้ําจํานวน 800 gram จนกระทั่ง
เดือดที่ 100 Celsius Degree หลังจากน้าํ เดือด 54 วินาที พบวาเกิดไอน้าํ ขึ้นมา 210 gram จงคํานวณหา
ความรอนแฝงจําเพาะของการกลายเปนไอ วามีคากี่ cal/gram
ก. 510
ข. 520
ค. 530
ง. 540
98. มีเตาไฟฟาขนาด 840 วัตต ถาใชเตานี้ตมน้าํ แข็งจํานวน 1,400 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส
น้ําแข็งจะละลายหมด กําหนดให 70% ของพลังงานจากเตา ถูกเปลีย่ นเปนความรอนในการละลายน้าํ แข็ง
และความรอนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลวของน้ําแข็ง 80 แคลลอรีตอกรัม สรุปไดดังนี้
a. พลังงานความรอนจากเตาเปน 840 จูลตอวินาที
b. น้ําแข็งไดรับความรอนวินาทีละ 588 จูล
c. น้ําแข็งละลายหมดในเวลา 10.3 วินาที
จงพิจารณาวา ขอใดผิด
ก. a
ข. b
ค. c
ง. a, b และ c
99. จากรูปวงจรไฟฟา แอมมิเตอรอานคาได 3 แอมแปร จงพิจารณาวาโวลตมิเตอรจะอานคาไดกี่โวลต
ก. 3
ข. 6
ค. 12
ง. 18
100. ไมเมตรสม่ําเสมอ มีน้ําหนัก 1 นิวตัน แขวนมวลหนัก 3 นิวตันไวดังรูป ไมเมตรวางตัวตามแนวระดับโดยมี
จุดหมุนอยูที่ตําแหนง O จงหาวาระยะ QO มีคากี่เซนติเมตร
ก. 12.5
ข. 16.67
ค. 37.5
ง. 87.5

- 17 -

วิชาภาษาอังกฤษ (50 ขอ)
Choose A, B, C or D to complete the following passage:
READING 1 :
George Washington was born on February 22nd, 1732 in Virginia. His
parents were Augustine and Mary Washington. George grew up on a farm in Virginia. Little
is known of his early childhood. He attended school irregularly from his 7th to his 15th
year. His favorite subject was mathematics. He learned to be a surveyor of land when he
grew up. He joined the army and was a leader during the American Revolution. He later
became the first President of the United States. George Washington is called by his people
the "Father of our country". The Americans celebrate his birthday on Presidents’ Day in
February. His picture is on the one-dollar bill.
101. When was George Washington born?
A. In 1932.
B. In 1732.
C. In 1735.
D. In 1772.
102. Where did he grow up?
A. On the grassland in Virgini
B. On a farm in Virgini
C. In a small village in Chicago.
D. On a farm in Chicago.
103. What subject did he like when he was a child?
A. History.
B. Mathematics.
C. Literature.
D. Chemistry.
104. His people call him
A. the "Hero of our country"
B. the "Father of our country"
C. the "Leader of our country"
D. the "Greatest Man of our country"
105. The Americans celebrate his birthday on
A. Independence Day
B. Presidents’ Day
C. May Day
D. Labor Day
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
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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.
106. Good teeth mainly help us to ____.
A. look nice
B. chew our food
C. look important
D. have good eyesight
107. 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
108. 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
109. What may be most harmful to our teeth?
A. red rice
B. raw vegetables C. fresh fruit
D. sweet things
110. 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”
Choose the best answer.
111. It takes him thirty minutes to go ………. every day.
A. to work by bus
B. working on bus C. to work with bus D. working by a bus
112. We’ll be late for the meeting ………. .
A. when we are in a hurry
B. unless we hurry up
C. unless we will hurry up
D. if we are in a hurry
113. Peter is ………. at the moment.
A. telling to Jane to do it
B. showing Jane how to do it
C. advising Jane do it
D. saying Jane what to do it
114. I’m very interested ………. .
A. in the information you gave me
B. with the information you gave it to me
C. about the information you gave me
D. about the information you gave it to me
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115. When the film finishes, ………. .
A. we have left
B. will we have to leave
C. we had to leave
D. we will have to leave
116. The world’s population will continue to rise ………. we don’t do anything about it.
A. how
B. unless
C. however
D. if
117. Susan is very ………. of telling other people what to do.
A. bored
B. interested
C. fond
D. fed up
118. Some writers can exactly describe things ………. they have never seen.
A. when
B. who
C. if
D. that
119. The operation was ………. and she got better quickly.
A. successful
B. success
C. succeeding
D. succeeded
120. I feel so ………. and sleepy today because I worked late last night.
A. tire
B. tired
C. tiring
D. tiredness
121. A newspaper which is published every day is called a ………. newspaper.
A. monthly
B. yearly
C. weekly
D. daily
122. Fresh air is ………. for our health.
A. usefully
B. use
C. useful
D. using
123. A meeting will be ………. to discuss the matter.
A. held
B. taken
C. run
D. done
124. Nothing ………. in this town since I first visited it.
A. changes
B. was changing
C. has changed
D. changed
125. Lan’s grandfather ………. teach literature at a high school, but now he has retired.
A. is used to
B. was used to
C. use to
D. used to
126. So ………. students attended the meeting that there weren’t enough chairs for all of them.
A. many
B. few
C. much
D. little
127. There is a ………. of water because it hasn’t rained for a long time.
A. short
B. shortage
C. shortest
D. shorter
128. A : "Could you bring me some water?"
B : "………. "
A. No, thanks
B. I don’t want
C. No, I don’t
D. Certainly, sir
129. I ………. any classes if I were you.
A. don’t miss
B. didn’t miss
C. wouldn’t miss
D. won’t miss
130. It was cold and wet, ………. Paul went to the beach.
A. therefore
B. but
C. although
D. because
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131. The people ………. called me yesterday want to buy your house.
A. whose
B. which
C. whom
132. Hurry up! They’ve got only ………. seats left.
A. a few
B. a little
C. much
133. Who’s going to look ………. the children while you’re away?
A. at
B. up
C. after
134. I think you’d better ………. Maria first.
A. asked
B. ask
C. to ask
135. Who ………. America about 600 years ago?
A. was discovering B. has discovered C. discovers

D. who
D. little
D. over
D. asking
D. discovered

The world’s first film was shown in 1895 by two French brothers. Although it
only (141) ______ 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 (142) ____ 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, (143) _____ most
of the world’s films were produced. With the arrival of television in the 1950s, (144) ____
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
(145) ______ national film industries.
136. A. considered
B. consisted
C. held
D. belonged
137. A. your
B. their
C. his
D. our
138. A. who
B. which
C. where
D. when
139. A. other
B. each
C. any
D. fewer
140. A. much
B. lots
C. plenty
D. many
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.
141. People are not allowed to enter the park after midnight because lack of security.
A
B
C
D
142. I’d rather to stay at home than go out at weekends.
A
B
C
D

- 21 -

143. John’s mother thought that chocolates were bad to him.
A
B
C D
144. She is tired with being asked the same thing everyday.
A
B C
D
145. They asked me what did happen last night, but I was unable to tell them.
A
B
C
D
146. Mr. Brown used to jogging in the crisp morning air during the winter months,
A
B
C
D
but now he has stopped.
147. The volume four of our encyclopedia set has been missing for two months.
A
B
C
D
148. I do not know where could he have gone so early in the morning.
A
B
C
D
149. The people tried of defending their village, but they were finally forced to retreat.
A
B
C
D
150. Because the residents had worked so diligent to renovate the old building,
A
B
C
D
the manager had a party.

- 22 -

วิชาภาษาไทย (50 ขอ)
151. ขอใดมีวรรณยุกตครบทุกเสียง
ก. บานใดไรสุข ทุกขครอบขังตราบสิ้น
ข. ชีวินไรสุข ทุกคนคิดหมนหมอง
ค. บานใดมีสุข ทั่วทุกคนใฝปอง
ง. พอแมพี่นอง มีสุขทุกนาที
152. ขอใดมีวรรณยุกตเหมือนคํา "นกคุม" ทุกคํา
ก. ทุกเสน ยกยอด ชิดชอบ
ข. รักสม คุกเขา ฟารั่ว
ค. เล็ดลอด เลาไก รูหลัก
ง. กกเกา เยาหยอก คิดวา
153. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตเหมือนคํา "ขดลวด" ทุกคํา
ก. รสชาติ อบอาว ปากบอน
ข. แจมจา นองไก ไหลเขา
ค. ขาวลา บดบัง ลองหน
ง. สรางไข ปกปอง จะแจง
154. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตเหมือนกับคําในขอความวา "เรื่องดีแคไหนก็นาเบื่อทั้งนั้นแหละ"
ก. นี่คือขาวของที่พอซื้อใหนองสุ
ข. พวกเราชาวนาคึกคักเมื่อไดขาวรอยหาบ
ค. โชคยังไมหิวนะ วาแตพิศพักตรเถอะ
ง. ที่คุณวาหอมไมใชดอกกลวยไมหรอก
155. ขอใดมีวรรณยุกตไมครบหาเสียง
ก. เหมอจองมองฟาหาดาวสอง
ข. จิตหมนหมองสองมือลาพาอดสู
ค. สิ่งเคยรักของที่หวงมาเปนศัตรู
ง. ชีวิตที่เหลืออยู คืออะไรไมรูเลย
156. ขอใดมีเสียงวรรรณยุกตไมครบหาเสียง
ก. ฉันรักภาษาไทยมากที่สุด
ข. ฉันชอบอานวรรณคดีไทยมาก
ค. ฉันภาคภูมิใจในภาษาไทยของเรา
ง. เพื่อนของฉันมักกลาววาภาษาไทยคอนขางยาก
157. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตตรงกับเสียงวรรณยุกตในขอความ “สิบปากวาไมเทาตาเห็น”
ก. หากใจมุงมั่นไรแปรผัน
ข. เด็กเกงมักขวนขวายสรางสรรค
ค. รีบเกี่ยวขาวใหทันวันเสาร
ง. บุกบั่นมุงสรางบานชวนฝน
158. ขอใดมีคําที่มีเสียงพยัญชนะสะกดเสียงเดียวกันมากที่สุด
ก. พยัคฆใหญครุฑยักษสมัครสมาน ยอยศมารมนุษยเหนือพุทธะ
ข. เมื่อพบลาภภาพนั้นพลันกลับหาย สรรพสิ่งวอดวายวับไปกับตา
ค. นุชนาฏพลาดพลัดกษัตรา มิอาจมาทรงราชรถบุษบางาม
ง. ไทยลวนรุมรวยดวยผลไม จิตใจก็สวยใสงดงามจริง
159. ประโยคในขอใดมีจํานวนเสียงพยัญชนะทายมากที่สุด
ก. นักเรียนตองเขาแถวเคารพธงชาติทุกเชา
ข. ประชาชนตักบาตรภิกษุสามเณรในวันปใหม
ค. นองสาวหมายตาจะสอยมะมวงตนนี้นานแลว
ง. แมบานสมัยใหมชอบซื้อสินคาเงินผอน
160. ขอใดมีสระเดี่ยวเสียงยาวนอยที่สุด (ไมนับเสียงซ้ํา)
ก. เสียงปตอดแตรตอสีซอรับ
ข. ไดระเบียบเรียบงามสักสามรอย
ค. ปพาทยคอยบรรเลงเพลงสดับ
ง. กลองขยับมือถี่ตีออกรัว
161. ขอใดมีสระประสมมากที่สุด
ก. เพียนทองงามดั่งทอง ไมเหมือนนองหมตาดพราย ข. ปลาเสือเหลือที่ตา เลื่อมแหลมกวาปลาทั้งปวง
ค. เนื้อออนออนแตชื่อ เนื้อนองฤๅออนทั้งกาย
ง. คางเบือนเบือนหนามา ไมงามเทาเจาเบือนชาย
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162. ขอใดมีพยางคที่ใชสระประสมมากที่สุด
ก. นึกเฉลียวเสียวทรวงถึงดวงจันทร
ข. กรับประสานสวบสวบสงเสียงใส
ค. ทั้งหวายตรวนลวนเครื่องที่ลําบาก
ง. พลุกระจายชอชวงดังดวงเดือน
163. ขอใดไมมเี สียงสระประสม
ก. มโนมอบพระผู เสวยสวรรค
ข. พูดมากเปลาเปลืองปน ปดเหลน
ค. สิ่งใดในโลกลวน เปลี่ยนแปลง
ง. คําแสลงเสียดแทงระคน คําหยาบ หยอกฤา
164. ขอใดมีคําตายมากที่สุด
ก. น้ําตาเปรียบเหมือนเพื่อน จะตักเตือนอนุสรณ
ข. เศราสุขทุกขมวยมรณ รื่นเริงใจใชน้ําตา
ค. ระบายความในใจจิต จึงเหมือนมิตรเสนหา
ง. คูทุกขคูชีวา เห็นใจฉันนิรันดรเอย
165. ขอใดมีคําตายมากที่สุด
ก. ริมโบสถระเบียงเคียงฐานบาตร ดื่นดาษผูคนอยูจนสาย
ข. เห็นน้ํารักพร่ําออกทั้งดอกผล ไมมีคนรักรักมาหักสอย
ค. ถือขันตีทีนั้นจะขันแตก ทั้งศีลแทรกสูดออกกระบอกหู
ง. ถึงมาดแมนตกยากตองถากหญา จะอาสาแทนนองอยาหมองศรี
166. ขอใดมีพยางคคําเปนนอยที่สุด
ก. ตับเหล็กลวกหลอนตม เจือน้ําสมโรยพริกไทย
ข. โอชาจะหาไหน ไมมีเทียบเปรียบมือนาง
ค. เทโพพื้นเนื้อทอง เปนมันยองลองลอยมัน
ง. เรือมาหนามุงน้ํา แลนเฉื่อยฉ่ําลําระหง
167. ขอความตอไปนี้มีคําเปนและคําตายกี่คํา “เกศาปลายงอนงามทรง เอวองคสารพัดไมขัดตา”
ก. คําเปน 12 คํา คําตาย 2 คํา
ข. คําเปน 11 คํา คําตาย 3 คํา
ค. คําเปน 10 คํา คําตาย 4 คํา
ง. คําเปน 9 คํา คําตาย 5 คํา
168. ขอใดออกเสียงควบกล้ําทุกคํา
ก. ขวัญ ความ กรุ ขลัง พลัง
ข. คล้ํา ปรัง ทลาย เกร็ง พลอย
ค. ปริ เตรียม กรํา พลาง ขวิด
ง. กรน ครวญ กราน ขลุง ผลิต
169. เสียงควบคล้ําในขอใดไมปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย
ก. บรั่นดี
ข. นิวเคลียส
ค. อิเควเตอร
ง. เพนกวิน
170. ประโยคในขอใดไมบกพรองในเรื่องการใชคํา
ก. ตามปกติเดือนนี้เปนเดือนที่มีอุทกภัยและวาตภัยชุกชุม
ข. การประกาศผลการสอบถูกรนจากเดือนเมษายนเปนเดือนมีนาคม
ค. ลูกสมเสร็จที่เกิดใหมในสวนสัตวเขาเขียวเรียกรองความสนใจจากผูชมไดอยางมาก
ง. กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวาจะเกิดพายุพัดกรรโชกในระยะสองสามวันนี้
171. ขอใดเปนประโยคความเดียว
ก. เขาไดรับโทษแลว ธรรมชาติยอมไมเขาขางคนผิด
ข. การสอบไลเสร็จสิ้นลงแลว แตการเรียนยังไมเสร็จ
ค. อีกสองปพวกเราจะมีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งผูแทนราษฎร
ง. ถาทุกคนไมรวมมือกันสัตวปาหลายชนิดจะสูญพันธุไปจากประเทศของเรา
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172. ขอใดเปนประโยคที่สมบูรณ
ก. เพียงแตเราตองเริ่มดวยการสอนลูกหลานใหรูจักคิด รูจักรักตนเอง รูจักรักผูอื่นและรูจักให
ข. ความคิดริเริ่มใหมๆ เพื่อพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณคาเพื่อรากฐานชีวิตและการเรียนรูที่ดีของเด็กไทย
ค. ชาติของเราจะอยูอยางสันติสุขไดก็ดวยระบบเศรษฐกิจผสมผสาน เพราะวิธีนี้จะทําใหชุมชนมีความสุขอยูกับความพอดี
ง. นับตั้งแตภาวะการถดถอยของการสงออก การปลดลูกจาง การปดสถาบันการเงิน จนถึงปลอยคาเงินบาทลอยตัว
173. ขอใดเปนประโยคกรรม
ก. ผาปูโตะสี่เหลี่ยมผืนผาลายสวยผืนนี้เปนงานปกครอสติช
ข. กระทงใบนี้คุณยายเย็บอยางสุดฝมือเพื่อสงเขาประกวดในงานลอยกระทง
ค. แหนมเนือง เปาะเปยะสดและขนมเบื้องญวน เปนสูตรสําเร็จในการสั่งอาหารเวียดนาม
ง. อาจารยสมศรีมีฝมือในการสลักผักผลไมเปนรูปดอกไมตางๆ เชน ดอกรักเร ดอกบัวสาย ฯลฯ
174. ขอใดมีโครงสรางของประโยคแบบ กรรม-ประธาน-กริยา
ก. มะเร็งบางชนิดรักษาใหหายได
ข. หนังสือพิมพฉบับเชาที่เขามักอานเวลากินกาแฟ
ค. เขื่อนปาสักชลสิทธิ์กอสรางสําเร็จแลวอยางงดงาม ง. ไวรัสคอมพิวเตอรชนิดใหมระบาดทําใหขอมูลเสียหาย
175. ขอใดเปนประโยคความรวม
ก. สุภิตสุดารองเพลงไทยเกงมาก
ข. สมชายกับเพื่อนนัดซอมฟุตบอลทุกเย็น
ค. ฐานะการเงินของเขาตกต่ําลงอยางมาก
ง. นักกีฬาพิการไดรับคําชมในความอดทน
176. ขอใดเปนประโยคความรวม
ก. แมนอนซมตลอดวันเพราะพิษไข
ข. ขณะนี้เราลดคาใชจายไดหลายอยาง
ค. คุณตาออกกําลังกายดวยการเดินทุกเชา
ง. เราคงซื้อหนังสือตอนเขาลดราคาเทานั้น
177. ขอใดไมใชประโยค
ก. เด็กที่นั่งรถไฟมากับฉันเปนนองชายของเพื่อน
ข. คณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาสมาคมสตรี
ค. สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแหงออกอากาศพรอมกัน ง. สัมมนาเรื่องการพัฒนาสื่อมวลชนของนักขาวหนังสือพิมพ
178. ขอใดเรียงลําดับความไดถูกตองเหมาะสม
1. แตถาแปรไปในทางเสื่อมก็นาวิตกวาจะเกิดความวิบัติขึ้นแกภาษาของเรา
2. การที่ภาษาของเรากําลังเปลี่ยนแปรไปในทางสับสนในปจจุบัน
3. หากการเปลี่ยนนั้นเปนไปในทางเจริญก็เปนการดี
4. ตามความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมยุคใหมนั้นเปนเรื่องที่นาเปนหวง
ก. 2., 4., 3. และ 1.
ข. 1., 2., 3. และ 4.
ค. 3., 4., 1. และ 2.
ง. 4., 3., 2. และ 1.
179. ขอความตอไปนี้เรียงลําดับไดเหมาะสมที่สุดตามขอใด
1. ขยะพลาสติกยอยสลายไดยากมากในสภาพธรรมชาติ
2. จึงมิใชทางออกของการลดปริมาณขยะพลาสติกไดอยางมีประสิทธิภาพนัก
3. แมจะมีการนําพลาสติกที่ยอยสลายไดมาใช
4. แตพลาสติกประเภทดังกลาวไมสามารถยอยสลายไดอยางสมบูรณทางชีวภาพ
5. เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา
ก. 1 5 2 3 4
ข. 3 4 5 1 2
ค. 5 3 4 1 2
ง. 5 1 3 4 2
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180. ขอความตอไปนี้เรียงลําดับไดเหมาะสมที่สุดตามขอใด
1. บางคนไม น า เชื่ อ ก็ ต อ งเชื่อ ว า จบแคมั ธ ยม 6 สมั ย ก อ น สามารถเป น ครู สอนเด็ ก ให เ ก ง เลขคณิ ต เก ง
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
2. ไมวาจะจบแคมัธยม 1 มัธยม 3 มัธยม 6 หรือมัธยม 8 ความรูทั้งอานและเขียนใชการไดไมตกหลน
3. คนไทยรุนเกาหรือคอนขางเกามักจะใชภาษาทั้งพูดและเขียนไดคอนขางดีถึงดีมาก
4. จนเติบใหญขึ้นมาเปนคนไทยที่มีคุณภาพไดไมนอยหนาครูปริญญาตรีสมัยนี้
ก. 3., 1., 4. และ 2.
ข. 3., 2., 1. และ 4.
ค. 1., 4., 3. และ 2.
ง. 1., 3., 4. และ 2.
181. ขอใดเรียงลําดับขอความตอไปนี้ไดเหมาะสมที่สุด
1. อินเดียมีสิ่งมหัศจรรยถึงสองสิ่ง คือ ปราสาททัชมาฮาลและมหาตมะคานธี
2. บางคนบอกวาอินเดียมิไดมีสิ่งมหัศจรรยอยางเดียวเทานั้น
3. ทั้งสองสิ่งนี้นับวาเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกตามที่เขาวาจริงๆ
4. อินเดียมีสิ่งมหัศจรรยอยูอยางหนึ่งคือปราสาททัชมาฮาล
ก. 2., 1., 3. และ 4.
ข. 4., 2., 1. และ 3.
ค. 1., 3., 2. และ 4.
ง. 3., 1., 4. และ 2.
182. ขอใดแสดงความเชื่อเรื่องการเวียนวายตายเกิด
ก. ตักบาตรรวมขัน
ข. ตายประชดปาชา
ค. ทําบุญเอาหนา
ง. สวรรคในอกนรกในใจ
183. ขอใดใชภาษาระดับทางการ
ก. การกลับคําใหการของผูตองหามีผลอยางยิ่งตอกระบวนการสอบสวน
ข. จนถึงขณะนี้การปฏิรูปการศึกษาไทยยังไมเปนรูปเปนรางเทาใดนัก
ค. รัฐบาลแถลงวานับแตนี้เปนตนไปจะจริงจังกับการแกปญ
 หาความยากจน
ง. เพราะความไมสันทัดตอการเมืองเปนผลใหบานเราตองเปลี่ยนรัฐมนตรีอยูเสมอ
184. ขอใดไมมคี ําซอน
ก. หนาตาของสลวยดูสดใสขึ้นเมื่อทราบขาวคนรักของเธอ
ข. สาลินไมรูจักมักคุนกับอัศนียแตเขาก็มาชวนเธอทํางาน
ค. รจนาตกอยูในวังวนของความทุกขที่ดูจะหาทางออกไมได
ง. กนกเรขาไมเดือนรอนที่คนเขาใจผิดเรื่องการทํางานของเธอ
185. ขอใดอานแบบคําสมาสทุกคํา
ก. อธิกมาส อธิกวาร อธิกสุรทิน
ข. สุขลักษณะ สุขภาพ สุขศาลา
ค. มูลฐาน มูลโค มูลนิธิ
ง. รสชาติ รสนิยม รสวรรณคดี
186. ขอใดมีคําสมาสที่มีสนธิทุกคํา
ก. คชยาน สุภาภรณ เศวตฉัตร
ข. พนานต นรินทร กมลาสน
ค. ราชวาที ศัสตราวุธ อริราช
ง. ไชยานุภาพ ขัตติยมานะ พลขันธ
187. ขอใดเปนคําสมาสที่มีสนธิทุกคํา
ก. ทิวากร อมรินทร รัตติกาล
ข. สรรพางค ธันวาคม อรัญวาสี
ค. กุศโลบาย มิจฉาทิฐิ บุญญาธิการ
ง. ธรรมาสน มหัศจรรย อรุโณทัย
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188. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา
ก. แนบชิด กับแกลม เกงกาจ
ข. รีดไถ กลาวหา เอาอยาง
ค. ออยอิ่ง ปาวรอง โยนกลอง
ง. หมดสิ้น กดดัน ใหมเอี่ยม
189. ขอใดมีคําซอนมากที่สุด
ก. แตหนาวใจยากแคนนี้แสนเข็ญ
ข. ออกแออัดผูคนอยูลนหลาม
ค. ในแหลงหลาใครไมมีเสมอเหมือน
ง. ไมสมประกอบทรัพยสินก็ขัดสน
190. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง
ก. พระยาเศวตพาหะ ชางสําคัญสิ้นแลว
ข. ประธานองคมนตรีมีหมายกําหนดการซอมรับปริญญาบัตร
ค. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสิ้นพระชนม
ง. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งองคมนตรี
191. ขอใดใชราชาศัพทผิด
ก. หมอมเจาเกษมโสภาสิ้นชีพิตักษัย
ข. สมเด็จพระวันรัตมอบเสื้อผา สมุดแกนกั เรียน
ค. สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ง. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงโปรดสุนัขที่ชื่อคุณทองแดง
192. ขอใดใชราชาศัพทไมถูกตอง
ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออก ณ พระตําหนักเปยมสุข พระราชวังไกลกังวล
ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงวางศิลาฤกษ และทรงเปดอาคารที่ทําการ
ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรดารโหฐาน
ง. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จฯ พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฉัตร
มงคล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
193. ขอใดแปลความหมายผิด
ก. ถุงพระบาท หมายถึง ถุงเทา
ข. ฉลองพระเนตร หมายถึง แวนตา
ค. ฉลองพระหัตถ หมายถึง ถุงมือ
ง. ซับพระองค หมายถึง ผาเช็ดตัว
194. ขอใดใชสํานวนไทยไดถูกตอง
ก. เด็กคนนี้เอางานเอาการ ทาทางเปนโลเปนพายดีมาก
ข. ตํารวจที่ดีตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยไมคิดหาเศษหาเลยจากหนาที่
ค. เปนลูกผูหญิงตองเดินเหินใหเรียบรอยสงางามไมเดินมือหางตีนหาง
ง. พนักงานพวกนี้พอเจานายไมอยูก็ไมทํางานทําตัวเปนลิงหลอกเจาอยูได
195. ขอใดใชสํานวนไทยถูกตอง
ก. ทําอะไรไมอดทนเลยนะเธอ ใจปลาซิวเหลือเกิน
ข. เขาโกรธนองชายมากจนเลือดเขาตา แตทําอะไรไมได
ค. พอเธอหายปวยก็ปกกลาขาแข็ง ขับรถไปตางจังหวัดคนเดียว
ง. หลังจากซื้อของเสร็จแลว เขากับเธอก็เดินเคียงบาเคียงไหลกันออกมาจากราน
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196. ขอใดใชสํานวนไมถูกตอง
ก. เขารับจะเปนทนายหนาหอวาความคดียักยอกทรัพยของธนาคาร
ข. ทั้งๆ ที่ถูกกลาวหาวาเปนนางกลางเมือง หลอนก็มิไดขัดเคืองโตตอบใดๆ
ค. เพื่อนๆ คิดวาเขาเปนนกสองหัว จึงพากันรังเกียจไมคบคาสมาคมดวย
ง. กีฬามหาวิทยาลัยแตละครั้ง สถาบันที่ไมมีทีมชาติมักเปนหมูสนามใหเขาตอน
197. ขอใดเขียนถูกทุกคํา
ก. ทุภิกขภัย นิมิต สังวร
ข. อภิชาต ฉันทญาติ เจียระไน
ค. จํานง ชมดชมอย นิวรณ
ง. พัสดี ประณีต กระทัดรัด
198. ขอใดสะกดถูกทุกคํา
ก. ปรักหักพัง ปรัมปรา ปรามาส
ข. ผัดวันประกันพรุง ผุดลุกผุดนั่ง ผุบๆ โผลๆ
ค. เกร็ดความรู เกร็ดพงศาวดาร เกร็ดปลา
ง. จัตุสดม จัตุรัส จัตุรมุข
199. คําเชื่อมในขอใดใชเติมในชองวางไดอยางถูกตอง
“แผนกระตุนเศรษฐกิจรอบ 2 .......... จะเลอเลิศขนาดไหน .......... คนไทยไมชวยกันจริงมัวแต
เลื่อยขากันเอง .......... ประโยชนสวนตัวแลว .......... จะทําใหขาดความเชื่อมั่น .......... ขาดความเชื่อมั่นเมื่อไรประเทศ
ไทยลมแนนอน”
ก. ถึง, หาก, โดย, คง, ซึ่ง
ข. แมวา, หาก, ก็, จึง, พอ
ค. แม, ถา, เพื่อ, ก็, หาก
ง. ถึง, ถา, สําหรับ, ที่, เมื่อ
200. คําในขอใดเติมชองวางของขอความตอไปนี้ไดเหมาะสมที่สุด
“แนวความคิดเรื่องพระพุทธศาสนาจะมีอายุ 5,000 ป เปนแนวคิดที่สําคัญ .......... แพรหลาย
.......... สังคมที่นับถือพุทธศาสนา .......... ที่มาของเรื่องนี้ .......... ไมปรากฏหลักฐานชัดเจน”
ก. ซึ่ง ตอ ดังนั้น จึง
ข. และ ของ ถึงกระนั้น ก็
ค. และ ใน อยางไรก็ดี ยัง
ง. ซึ่ง ตาม อยางไรก็ดี ก็

- 28 -

วิชาสังคมศึกษา (50 ขอ)
201. หลักธรรมขอใดของศีล 5 ในศาสนาพุทธ ที่ตรงกับหลักธรรมในศาสนาอื่นมากที่สุด
ก. การไมลักขโมย
ข. การไมลวงประเวณี
ค. การไมฆาไมเบียดเบียน
ง. การไมเสพสิ่งเสพติดใหโทษ
202. โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร
ก. การที่จิตหลุดพนจากกิเลส
ข. ความหลุดพนจากชีวิตที่เปนทุกขในโลกนี้
ค. วิญญาณบริสุทธิ์ไมเวียนวายตายเกิด
ข. การไดเกิดในสวรรคอันเปนบรมสุข
203. ความรักตามคําสอนของศาสนาคริสต หมายความวาอยางไร
ก. คนเราควรรักกัน
ข. มนุษยทุกคนในโลกคือพี่นองของเรา
ค. คนที่ไมมีคนรัก จะมีชีวิตที่ไมสงบสุข
ง. ความรักทําใหโลกนี้งดงาม
204. ขอใดคือลักษณะเดนของศาสนาพราหมณ
ก. การแบงวรรณะ
ข. การบูชายัญ
ค. การทรมานตน
ง. การอวตารของพระเจา
205. วิญญาณในพระพุทธศาสนา หมายถึงอะไร
ก. ตัวตนที่แทจริงของมนุษย
ข. ความรูสึกของมนุษยที่ไมแตกดับ
ค. สวนที่จะไปเกิดใหมเมื่อคนเราสิ้นชีวิตแลว
ง. การรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ
206. อริยมรรคใดเกี่ยวของกับไตรสิกขาที่วาดวยปญญา
ก. สัมมาทิฐิ
ข. สัมมาสติ
ค. สัมมาวายามะ
ง. สัมมากัมมันตะ
207. การถือศีลอดในศาสนาอิสลามมีจุดประสงคหลักเพื่ออะไร
ก. เพื่อฝกใหประหยัดอดออม
ข. เพื่อใหเห็นใจคนที่ขาดแคลน
ค. เพื่อเปนการบูชาพระเจา
ง. เพื่อใหจิตใจแข็งแกรง
208. การชุมนุมประทวงโดยสงบ ตรงกับหลักธรรมในศาสนาฮินดูในขอใด
ก. หลักอาศรม 4
ข. หลักวรรณะ 4
ค. หลักอหิงสา
ง. หลักชญานโยคะ
209. ความสัมพันธในขอใดเปนความสัมพันธแบบปฐมภูมิ
ก. ลูกพี่ กับ ลูกนอง
ข. พนักงานขาย กับ ลูกคา
ค. พี่นองรวมบิดามารดา
ง. ผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร กับ นักเรียนเตรียมทหาร
210. ความผิดลหุโทษหมายความวาอยางไร
ก. ความผิดทางอาญา ซึ่งผูพิพากษาไดพิจารณาพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลย ไมเกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. ความรับผิดทางแพง ซึ่งเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ และผูพิพากษาเพียงนายเดียวก็มีอํานาจในการพิจารณา
พิพากษาคดีได
ค. ความผิดทางอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. ความผิดทางอาญา ซึ่งเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่โจทกและจําเลยสามารถยอมความกันได
211. เมื่อศาลพิพากษาใหลูกหนี้แพคดี ใครมีอํานาจยึดทรัพยสินของลูกหนี้มาชําระหนี้
ก. เจาหนาที่ตํารวจ
ข. พนักงานอัยการ
ค. เจาพนักงานบังคับคดี ง. เจาหนี้ตามคําพิพากษา
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212. ผูใดที่ไมมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินคดีอาญา
ก. พนักงานสอบสวน
ข. พนักงานปกครอง
ค. พนักงานพิทักษทรัพย ง. พนักงานราชทัณฑ
213. มารดาของนักเรียนเตรียมทหารศักดิ์เดชซื้อน้ําตาลทราย 5 ถุง ขนาดบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม จากหางสะดวกซื้อ
แห ง หนึ่ ง แตเ มื่ อ กลั บไปบ า นและทดสอบชั่งน้ํา หนัก ใหม ปรากฏวา มี น้ํ า ตาลทราย 2 ถุ ง มี น้ํ าหนัก เพีย ง
0.8 กิโลกรัมเทานั้น มารดาของนักเรียนเตรียมทหารศักดิ์เดชตองการรักษาสิทธิของตน จะตองนําเรื่องและ
หลักฐานไปรองเรียนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหนวยงานใด
ก. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ข. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ค. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ง. กรมการคาภายใน
214. เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนกาวหนาอยางรวดเร็วตั้งแตชวงเวลาใดและโดยนโยบายใด
ก. ปลายทศวรรษ 1950 กาวประโดดไปขางหนา
ข. ตนทศวรรษ 1960 จัดตั้งคอมมูน
ค. ปลายทศวรรษ 1970 เปดประเทศ
ง. ตนทศวรรษ 1990 สี่ทันสมัย
215. การเรียกสมัยแหงการคนพบ (Age of Discovery) ที่เริ่มปลายคริสตศตวรรษที่ 15 นั้น เกิดจากเหตุผลใด
ก. การพบแหลงแรเงิน และทองคําจากกินี แอฟริกา
ข. การพบอารยธรรมแอซเตค (Aztec) และอินคา (Inca) ในทวีปอเมริกาใต
ค. การพบเสนทางเดินเรือไปยังทวีปอเมริกา และทวีปเอเชียโดยไมผานทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ง. การพบหลักฐานความรุงโรจนของอารยธรรมกรีก – โรมันที่คนในยุคกลางปดบัง
216. นักคิดคนสําคัญ คือ โคเปอรนิคัส, เคปเลอร, เดสการต มีความสําคัญตออารยธรรมโลกในประเด็นใด
ก. เปนผูบุกเบิกการพื้นฟูศิลปวิทยาการ
ข. เปนผูบุกเบิกการปฏิวัติวิทยาศาสตร
ค. เปนผูบุกเบิกการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ง. เปนผูบุกเบิกการปฏิวัติเกษตรกรรม
217. บุคคลใดเปนผูสรางแนวคิดเกี่ยวกับ "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย" เปนสถาบันหลักของประเทศ
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ข. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ค. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ง. คณะราษฎร
218. นโยบายที่คณะราษฎรประกาศใชในการปกครองประเทศเพื่อแสดงความเปนประชาธิปไตย เรียกวาอะไร
ง. ธรรมนูญการปกครอง
ก. สมุดปกขาว
ข. สมุดปกเหลือง
ค. หลัก 6 ประการ
219. แผนพัฒนาในขอใดที่มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมไทยมากที่สุด
ก. แผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ข. แผนปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ง. แผนปฏิรูประบบสาธารณสุขแหงชาติ
220. แนวคิดใดของจอหน ลอค ที่ถือวาเปนรากฐานของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม
ก. เจตจํานงรวมของประชาชน คือ อํานาจสูงสุดในการปกครอง
ข. การแบงแยกอํานาจในการปกครองเปนการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจทางการเมือง
ค. หลักของการปกครอง คือ กฎหมายที่ใหความเสมอภาคแกทุกชนชั้น
ง. ประชาชนมีสิทธิตามธรรมชาติ และรัฐบาลมีอํานาจภายในขอบเขตที่ประชาชนมอบให
221. องคกรใดมีหนาที่ควบคุมและดําเนินการจัดการใหมีการออกเสียงประชามติตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
ก. ศาลรัฐธรรมนูญ
ข. ศาลปกครอง
ค. กระทรวงมหาดไทย ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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222. ขอใดคือเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดในการพิจารณาวาการปกครองในประเทศใดเปนประชาธิปไตย
ก. มีรัฐธรรมนูญที่กําหนดสิทธิและหนาที่ของประชาชนไวอยางชัดเจน
ข. มีการเลือกตั้งที่โปรงใส ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ค. มีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
ง. มีรัฐบาลที่รับผิดชอบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน
223. พฤติกรรมใดที่ไมถือวาเปนการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ก. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมยึดสนามบินและทําเนียบรัฐบาล เพื่อขับไลนายกรัฐมนตรีที่มา
จากการเลือกตั้งโดยเสียสวนใหญของประชาชนลาออกจากตําแหนง
ข. คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติทําการปฏิวัติยึดอํานาจรัฐบาลพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ค. นักวิชาการ และผูนําเหลาทัพ รวมกันออกโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจฯ โดยเรียกรองใหผูนํารัฐบาลในฐานะ
ผูบังคับบัญชา ลาออกจากตําแหนง หากไมไดรับการตอบสนองไดเสนอใหมีการหยุดงานเพื่อตอตานรัฐบาล
ง. ถูกทุกขอ
224. ขอใดเปนการใชสิทธิของประชาชน
ก. การยืนตรงเคารพธงชาติ
ข. การขอทําบัตรประชาชนเมื่ออายุครบ 15 ป
ค. การไมทําผิดกฎหมายจราจร
ง. การรวมกลุมประทวงการสรางเหมืองโปรแตสแตนท
225. นางสาวคิ ต ตี้ จั ง สอบคั ด เลื อ กเข า มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ได แต ส อบตกสั ม ภาษณ เ นื่ อ งจากน้ํ า หนั ก เกิ น กว า
กฎที่คณะที่สอบเขาไดระบุไว ถาทานเปนนางสาวคิตตี้จัง ทานจะรองขอความเปนธรรมเพื่อยกเลิกกฎดังกลาว
จากสถาบันใด
ก. ศาลรัฐธรรมนูญ
ข. ศาลปกครอง
ค. สํานักนายกรัฐมนตรี ง. กระทรวงศึกษาธิการ
226. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของไทยประกอบดวยบุคคลในขอใด
ก. ผูพิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ผูทรงคุณวุฒิสาขา
รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น
ข. ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร และราษฏรอาวุโสที่
ประธานรัฐสภาเสนอ
ค. ผูพิพากษาศาลฎีกา ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร และตุลาการศาลทหาร
ง. ผูพิพากษาศาลฏีกา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร
227. ลําดับชั้นศาลของไทยขอใดถูกตอง
ก. ศาลแขวง ศาลแพง ศาลฎีกา
ข. ศาลอาญา ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา
ค. ศาลแพง ศาลอาญา ศาลฎีกา
ง. ศาลชั้นตน ศาลชั้นกลาง ศาลฎีกา
228. ลิขสิทธิ์ไดมาเมื่อใด
ก. แจงขอมูลที่กรมทรัพยสินทางปญญา
ข. ขอหนังสือรับรองจากกรมทรัพยสินทางปญญา
ค. จดทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญา
ง. สรางสรรคงานขึ้นดวยตนเอง
229. ขอใดคือปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516
ก. ความเปนปกแผนของกองทัพ
ข. ความไรประสิทธิภาพของระบบราชการ
ค. ความขัดแยงในรัฐสภา
ง. การเคลื่อนไหวขององคการนิสิตนักศึกษา
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230. ผลสําคัญที่สุดที่เกิดจากการทําสนธิสัญญาการคากับชาติตะวันตกในรัชกาลที่ 4 คือขอใด
ก. ไทยกลายเปนผูผลิตสินคาขั้นปฐมของตลาดโลก
ข. กรุงเทพฯ เปนที่ชุมนุมสินคาจากภายในและภายนอก
ค. ไทยเริ่มระบบเศรษฐกิจแบบใชเงินตราและการคาเสรี
ง. รัฐบาลเรงปฏิรูปการเงินการคลังของประเทศ
231. สิทธิสภาพนอกอาณาเขต มีความหมายตรงกับขอใด
ก. ชาวตางชาติไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี
ข. ชาวตางชาติไดรับการยกเวนไมตองถูกเกณฑแรงงาน
ค. ชาวตางชาติไดรับการพิจารณาคดีในศาลกงสุลตามกฎหมายของตน
ง. สิทธิอํานาจของเมืองแมเหนือดินแดนอื่น
232. กระทรวงมุรธาธิการในสมัยรัชกาลที่ 5 มีหนาที่รับผิดชอบเรื่องใด
ก. ราชทัณฑ
ข. การชําระคดี
ค. ระเบียบสารบรรณ
ง. ไปรษณียโทรเลข
233. “วัง” ในการปกครองแบบจตุสดมภทําหนาที่คลายกระทรวงใดในปจจุบัน
ง. กระทรวงกลาโหม
ก. กระทรวงพาณิชย
ข. กระทรวงมหาดไทย ค. กระทรวงยุตธิ รรม
234. ขอใดไมไดรวมอยูในนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5
ก. การตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน
ข. การทํางบประมาณแผนดิน
ค. การใชเงินตราตางประเทศเปนเงินทุนสํารอง
ง. การจางผูเชี่ยวชาญชาวอังกฤษมาชวยราชการ
235. ขอใดไมเกี่ยวของกับการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
ก. ผูรั้ง
ข. จตุสดมภ
ค. ยกกระบัตร
ง. สมุหเทศาภิบาล
236. การปกครองของไทยสมัยอยุธยา พระมหากษัตริยมี “ผูรั้ง” เปนผูชวยดูแลในการปกครอง ผูรั้งอาจ
เปรียบเทียบไดกับตําแหนงใดในปจจุบัน
ก. ผูวาราชการจังหวัด
ข. ปลัดจังหวัด
ค. รัฐมนตรี
ง. อธิบดี
237. การใหปลดปลอยทาสใหเปนไทยแกตัวเอง รัชกาลที่ 5 ทรงมีนโยบายที่จะชวยเหลือใหทาสสามารถดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางไร
ก. จัดสรรที่ทํากินใหตามความจําเปน
ข. ใหทํางานกับนายโดยใหไดรับเงินเดือน
ค. จัดการศึกษาเพื่อเปนชองทางหาเลี้ยงชีพไดตอไป ง. รัฐใหเงินชวยเหลือในชวงระยะเวลาหนึ่ง
238. การใหรฐั วิสาหกิจเปนผูลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคเปนลักษณะการดําเนินการทางเศรษฐกิจแบบใด
ก. ทุนนิยม
ข. เสรีนิยม
ค. ชาตินิยม
ง. สังคมนิยม
239. เหตุใดวิชาเศรษฐศาสตรจึงมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย
ก. มนุษยมีความตองการสินคาและบริการเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
ข. มนุษยมีรายไดจํากัด แตมีความตองการสินคาที่ไมจํากัด
ค. ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด มนุษยจึงตองจัดสรรการใชทรัพยากรเหลานั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด
ง. ปจจุบันเปนยุคโลกไรพรมแดน มีการคาขายแบบเสรี มนุษยจึงควรมีความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร
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240. กฎของอุปทานคือขอใด
ก. เมื่อปริมาณเสนอซื้อสินคาชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาชนิดนั้นจะเพิ่มขึ้น
ข. เมื่อปจจัยที่ใชในการผลิตสินคาชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาชนิดนั้นจะเพิ่มขึ้น
ค. เมื่อราคาสินคาชนิดหนึ่งสูงขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาชนิดนั้นจะเพิ่มขึ้น
ง. เมื่อรายไดของผูบริโภคสูงขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาจะเพิ่มขึ้น
241. ขอใดคือปจจัยสําคัญที่จะกําหนดวาในขณะใดขณะหนึ่งสังคมควรจะผลิตสินคาตางๆ จํานวนเทาใดในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ก. กลไกราคา
ข. กําไรของผูผลิต
ค. ความพอใจของผูบริโภค
ง. นโยบายของภาครัฐและเอกชน
242. ปจจัยใดไมมีผลกระทบโดยตรงตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
ก. การบริโภคของครัวเรือน
ข. การชําระหนี้ตางประเทศ
ค. การลงทุนของหนวยธุรกิจ
ง. การใชจายในการซื้อสินคาและบริการของรัฐ
243. เงินจํานวนใดไมรวมอยูในงบประมาณรายรับของรัฐบาล
ก. คาสัมปทานจากการเก็บรังนก
ข. เงินรายไดจากการไฟฟาฝายผลิต
ค. เงินชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ
ง. เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ
244. องคการการคาโลก (WTO) ตั้งขึ้นเพื่อแกไขปญหาการคาระดับนานาชาติในเรื่องใด
ก. การคาที่ไมเปนธรรม ข. การกีดกันทางการคา ค. การอุดหนุนทางการคา ง. การทุมตลาดทางการคา
245. วัตถุประสงคสวนหนึ่งในการกอตั้งกองทุนการเงินระหวางประเทศคือขอใด
ก. เพื่อรักษาคาเสมอภาคของเงินใหคงที่
ข. เพื่อใหอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศสมาชิกเปนอัตราคงที่
ค. เพื่อสงเสริมใหประเทศสมาชิกไดเพิ่มการสงสินคาออกและลดการนําเขา
ง. เพื่อสงเสริมความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศสมาชิก
246. องคการใดมีเปาหมายหลักในการสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ก. ILO
ข. NATO
ค. OPEC
ง. APEC
247. การศึกษาในขอใดไมสามารถใชเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม
ก. การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมของชาวอุดรธานี ข. พื้นที่น้ําทวมบริเวณจังหวัดนครนายก
ค. แหลงโบราณสถานแหงใหมบริเวณทุงกุลารองไห ง. แหลงแรทองคําในถ้ําเขาลิเจีย
248. เมื่อพิจารณาการแบงภูมิภาคของโลกตามอุณหภูมิ ประเทศไทยควรจัดอยูในเขตใด
ก. เขตศูนยสูตร
ข. เขตรอน
ค. เขตฝน
ง. เขตมรสุม
249. เขื่อนไฟฟาพลังน้ําที่ใหญที่สุดของประเทศไทยอยูในภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคตะวันตก
ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
250. ขอใดไมใชแหลงพลังงานทดแทนที่รัฐบาลไทยสงเสริมใหใชในการแกไขปญหาวิกฤติน้ํามัน
ก. ถานหิน
ข. กาซชีวภาพ
ค. กาซโซฮอลล
ง. พลังงานแสงอาทิตย
ขอบคุณที่เขารวมกิจกรรม
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