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Pre-Test  ครั้งที่ 6/2553 
 

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

วัน - เวลาสอบ วันอาทิตยท่ี 29 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 – 12.00 น.    
จํานวนขอสอบ ท้ังหมด 100 ขอ (จํานวน 12 หนา) 
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วิชาคณิตศาสตร (50 ขอ) 
1. เมื่อนาํจํานวนทีม่ากที่สุดไปหาร 12,067, 18,918 และ 27,979 แลวเหลือเศษเทากนั ถามวาเศษนัน้ มีคาเทาไร 
 ตอบ    133 
 
2. กําหนด x และ y เปนทศนิยม และเปนทศนิยมบวก แลว ขอใดเปนจริง 

 ก.   xyx >))((   ข.   yyx >− )(   ค.   x
y
x
>  ง.   yyx >+ )(  

 
3. จากรูป FEDCBA ˆˆˆˆˆˆ +++++  มีขนาดกี่องศา 
 ตอบ  360 องศา 
 
 
 
4. ชายคนหนึ่ง ทํางานมีเงินเหลือ 20% ของรายไดของเขา แตถารายจายเพิ่มขึ้น 35% เขาจะตองมีรายไดเพ่ิมขึ้น

รอยละเทาใด จึงจะมีเงินเหลือ 10% 
ตอบ  รายไดใหม 120 บาท  รายไดเพ่ิมขึ้น 20% 

 

5. กําหนดให 
38
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 แลว x  มีคาเทาใด 

 ตอบ  x  =  5 
 

6. ถังไม ไมมีฝา รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ภายนอกยาว 24 cm กวาง 22 cm สูง 16 cm ถาไมท่ีใชทําถังมีความหนา  
1 cm ถังใบนี้จะมีความจุกี่ลิตร 

 ตอบ  6.6 ลิตร  
 
7. สุจินตลงทุนทําการคา ดวยเงินลงทุน 5,000 บาท ทํากิจการไปได 3 เดือน สมาน ก็ขอเขามาลงทุน 

ดวยเงินจํานวน 5,000 บาท พอสิ้นป กิจการไดกําไรทั้งสิ้น 2,436 บาท ท้ังสองจะไดกําไรตางกันกี่บาท 
 ตอบ  348 บาท 
 
8. เมื่อตนป วิทยซ้ือรถยนตมาในราคา 620,000 บาท เมื่อใชไปเปนเวลา 1 ป ราคารถยนตลดลง 25% ของราคา 

ท่ีซ้ือมา และราคาจะลดลง 10% ในทุกๆ ตนปถัดไป เมื่อใชรถยนตครบ 4 ป ราคารถยนตจะเหลือกี่บาท 
 ตอบ  338,985  บาท  
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9. หอพักแหงหนึ่ง มีคนพักอาศัย 6 คน เสียคาใชจายในเวลา 10 เดือน เปนเงิน 13,500 บาท ถามีคนพักอาศัย  
13 คน และอยูเพียง 7 เดือน จะเสียคาใชจาย กี่บาท 

 ตอบ  20,475 บาท  
 

10. จํานวน 120 ของเลขฐาน 10 มีคาเทากับจํานวน 231 ของเลขฐานอะไร 
 ตอบ  x = 7, – 17 
 

11. ถา 2*3 = 36 และ 4*5 = 400 แลว a*b เทากบัเทาใด 
 ก.   6(a+b)   ข.   24b    ค.   2ab   ง.   22 .ba  
 

12. ผลสําเร็จของ 44/14/144/14/1 ])64()81[(])64()81[( +×−  มีคาเทากับเทาใด 
 ตอบ  1 
 

13. กําหนดให 875,42,100,44 32 == yx  แลว ค.ร.น.ท่ีเปนบวกของ x  และ y มีคาเทาใด 
 ตอบ  ค.ร.น. คือ 2 . 3 . 5 . 7 = 210 
 

14. รากกําลังที่สามของ 19336366368 123456 +−+−+− xxxxxx  มีคาเทาใด 
 ก.   132 2 ++ xx         ข.   132 2 +− xx         ค.   132 2 −− xx          ง.  132 2 −+ xx  
 

15. ผลสําเร็จของ 222222 )55()55( −− −−+ มีคาเทากับขอใด 
 ตอบ  4 
 

16. กราฟของสมการ 3x = y – 2 เปนเสนตรงที่ขนานกับกราฟของสมการในขอใด 
 ก.   232 =+ yx       ข.   23 =− yx         ค.   23 =+ yx          ง.  562 =− yx  
 

17. คาของ x ท่ีสอดคลองกับอสมการ 045 >+x  และ 013 >−x  เทากับขอใด 

 ก.   
3
1

5
4

<<− x         ข.   
5
4

−>x      ค.   
3
1

>x                  ง.  
3
1

5
4

>>− x  

 

18. ขอใดตอไปนี้ เปนจริง 
 ก.   1010522 )( baba +=+     ข.   22 )2()2( abba −=−  
 ค.   23 32 22 =                         ง.  aaaa 3.. =  เม่ือ 0,1=a  
 

19. กําหนดให 3,4 == yx  แลว คาของ 
232

49124 22

++
−++

yx
yxyx  เทากบัขอใด 

 ตอบ  15 

2 



 - 4 - 

20. ถานํา )2( +x ไปหาร 162 23 ++− pxxx เหลือเศษ 4 แลว 722 −− pp  มีคาเทากับเทาใด 
 ตอบ  1 
 

21. พหุนามในขอใด เปน ห.ร.ม.ของ 10132 23 −−− xxx  กับ 81023 −−− xxx  
 ก.   232 +− xx        ข.   232 ++ xx   ค.   232 −+ xx        ง.   232 −− xx  
 

22. จะตองนําจาํนวนใดมาบวกกับ xx 64 2 −  แลว จึงจะถอดรากที่สองไดลงตัวพอดี (ตอบในรูปเศษสวน) 
ตอบ  9 

 

23. กําหนดให 7622 −+= xkxkx  มีผลบวกของคําตอบ เปน 4 แลว 2k มีคาเทากับขอใด 
 ตอบ  9 
 

24. ขอใดตอไปนี้ เปนจริง 
ก.   ถา x  เปนจํานวนตรรกยะแลว 

0
x

 เปนจํานวนจริง ข.   จํานวนจริงทุกจํานวนเปนจํานวนตรรกยะ 

ค.   ทศนิยมซ้ําทุกจํานวน เปนจํานวนตรรกยะ          ง.   ถาa เปนจํานวนตรรกยะแลว 02 >a  
 

25. สามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง มีพ้ืนที่ 75 ตารางหนวย และผลบวกของดานประกอบมุมฉาก เปน 25 หนวย  

แลวดานตรงขามมุมฉากจะยาวกี่หนวย (ตอบในรูปตัวเลข คูณกับเลขที่ติดรากที่สอง เชน 52  แต 52  

ไมใชคําตอบนะครับ) 
ตอบ  5   13   
 

26. กําหนด ABC เปนรูปสามเหลี่ยมที่มีดานยาว 22,2  และ 6  หนวย ตามลําดับ แลวรูปสามเหลี่ยม 

ABC มีพ้ืนที่กี่ตารางหนวย (ตอบในรูปจํานวนเต็มบวก หรือตัวเลขคูณกับเลขที่ติดรากที่สอง เชน 52   

แต 52  ไมใชคําตอบนะครับ) 
 ตอบ  3 ตารางหนวย 

 
27. กราฟพาราโบลา cbxaxy ++= 2

ผานจุด (0, 0) และ (6, 0) และตัดเสนตรง 122 −= xy ท่ีจุด (1, -10)  
กราฟพาราโบลานี้ มีสมการตามขอใด 

ก.  xxy 2
3
1 2 −−=  ข.  xxy 122 2 +−=  ค.  xxy 122 2 −=  ง.  xxy 122 2 +=  

 
28. จากรูป 

030ˆ =B , AC แบงครึ่งมุม DAB ˆ แลว DAC ˆ มีขนาดกี่องศา 
 ตอบ  40 องศา 

√ 

√ 

4 
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29. กําหนดให PQR เปนสามเหลี่ยมดานเทา ท่ียาวดานละ 4 หนวย โดยมี S  
เปนจุดใดๆ บน QR ดังรูป แลว SF + SE มีคาเทากับกี่หนวย (ตอบในรูปจํานวน
เต็มบวก หรือตัวเลขคูณกับเลขที่ติดรากที่สอง เชน 52  แต 52  ไมใช

คําตอบนะครับ) 
ตอบ  SF + SE =     3 หนวย 

 
30. คําตอบของขอใด เปนจํานวนจริงบวกทั้งหมด 
 ก.   465 ≤+<− x         ข.   4532 <−≤− x  ค.   6121 <+≤− x  ง.   857 <−<− x  
 

31. กําหนดให 22 )12()]3(2[ +=− xx แลว x มีคาเทาใด (ตอบในรูปของเศษสวน) 
ตอบ  5 

 
32. เมือง A และเมือง B อยูหางกัน 70 กิโลเมตร นายจักร ฯ ข่ีจักรยานดวยความเร็ว 15 km/hr ออกจากเมือง A 

เวลา 09:00 น. ไปยังเมือง B ในขณะที่ นายพศิน ฯ ขับรถยนตดวยความเร็ว 40 km/hr ออกจากเมือง B  
เวลา 10:00 น.ไปยังเมือง A จงหาวา ท้ังสองคนจะพบกันเมื่อเวลาใด (ตอบในหนวยของเวลา เชน 08:30 น.  
แต 08:30 น.ไมใชคําตอบนะครับ ) 
ตอบ  1   ช่ัวโมง 

 

33. จากสมการ 
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จงหาวา คําตอบของสมการมีคาเทาใด 

 ตอบ  x  =  2 
 
34. A และ B ชวยกันทํางานอยางหนึ่ง แลวเสร็จภายในเวลา 10 วัน แตถาให A และ C ทํางานชนิดเดียวกัน  

จะแลวเสร็จภายในเวลา 12 วัน หรือถาให B และ C ทํางานชนิดเดียวกัน จะแลวเสร็จภายในเวลา 15 วัน  

ถามวา ถาท้ังสามคนชวยกันทํางาน จะแลวเสร็จภายในกี่วัน 
 ตอบ  8 วัน 
 

35. ผลสําเร็จของ 02020202 60cos30sin45cot60sin +++ มีคาเทากับเทาใด (ตอบในรูปจํานวนเต็ม 

เศษสวน หรือท่ีติดคารากที่สอง) 
ตอบ   9   =   3 

      

36. จากรูป AB = 100 หนวย จงหาวา BC ยาวกี่หนวย 
ตอบ  50   หนวย  

√ 

√ 
4        2 

4 
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37. ตะกั่วทรงพีระมิดตัน มีฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวดานละ 6 cm สูง 6 cm นําไปหลอมเปนลูกเตายาว 

ดานละ ½ cm จะไดลูกเตากี่ลูก 
ตอบ  576 ลูก 

 

38. การแยกตัวประกอบของ 158222 −++− yxyx ไดคําตอบตรงกับขอใด 
ก.   )3)(5( ++−− yxyx        ข.   )3)(5( −++− yxyx  
ค.   )3)(5( +−−+ yxyx        ง.   )3)(5( −−++ yxyx  

 

39. จงหาคา k เมื่อ 01)1(222 =+++ xkxk  มีคําตอบเพียงคําตอบเดียว 
ตอบ  – 1  

 

40. จงหาคา  p  เมื่อ 0833 2 =++− ppxx  มีผลบวกของคําตอบเทากับผลคูณของคําตอบ 
ตอบ  P  =  4 

 

41. มีเลขจํานวนบวกสองจํานวน รวมกันได 18 และเมื่อนาํเลขทัง้สองจํานวนมาคูณกัน จะไดคามากที่สุดเทาใด 
 ตอบ  81 
 

42. จากสมการ 23122 2 +−= xxy เมื่อจัดใหอยูในรูป khxay +−= 2)( แลว a + h + k มีคาเทากับขอใด 
ตอบ  a + h + k  =  2 + 3 + 5  =  10 

 

43. จุดยอดของกราฟ 102 += xy  และ 2)6( 2 ++−= xy  หางกนักี่หนวย 
ตอบ  10 หนวย 

 
44. กลองใบหนึ่ง มีลูกบอลสีแดง 14 ลูก และลูกบอลสีขาวจํานวนหนึ่ง ถาความนาจะเปนในการหยิบลูกบอล 1 ลูก

เปนสีขาว เทากับ ¾ แลว จงหาจํานวนของลูกบอลสีขาว 
 ตอบ  42 ลูก 
 
45. ถาบดินทร มีรายไดวันละ 100 บาท, ทราย มีรายไดเดอืนละ 2,700 บาท และ มิโอ มีรายไดปละ 72,000 บาท  

จงหาวา คาเฉลีย่เลขคณิตของรายไดรายเดือนของบุคคลทั้งสาม เปนเทาใด 
 ตอบ  3,900 บาท 
 

46. กําหนดให y แปรผกผนักับ x และ x แปรผกผันกับ z แลว ขอใดเปนจริง 

 ก.   zy α          ข.   
y

z 1α   ค.   zy α       ง.   
z

y 1α  

2 
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47. คาใชจายในการขนสงสินคาจากกรุงเทพ ถึง เพชรบุรี แปรผันตามเวลา และแปรผกผันกับความเร็วที่ใชในการ

เดินทาง เมื่อใชความเร็ว 80 km/hr จะเสียคาใชจาย 800 บาท ดังนั้น เมื่อใชความเร็ว 100 km/hr  
จะเสียคาใชจายกี่บาท 

 ตอบ  512 บาท 
 

48. คําตอบของสมการ 
9
7

7
5

6
4

10
8

+
+

+
+
+

=
+
+

+
+
+

x
x

x
x

x
x

x
x

มีคาเทาใด 

ตอบ  x  =  – 8  
 

49. ผลสําเร็จของ 
))((

1
))((

1
))((

1
qrprpqrqrqqp −−

+
−−

+
−−

 มีคาเทากับขอใด 

ตอบ  0 
 
50. มีจํานวนนับที่นอยท่ีสุด ซ่ึงเมื่อลบดวย 5 แลวนําไปหาร 336 จะเหลือเศษ 13 แลวนําไปหาร 417 จะเหลือเศษ 9 

จงหาวา จํานวนนั้น ๆ มีคาเทาใด 
ตอบ  22 

 
วิชาภาษาไทย (25 ขอ) 
51. ขอใดมีสัมผัสสระนอยท่ีสุด (ตร.๕๒) 
 ก.  แมทําดีมีชื่อบันลือยศ  อยูปรากฏตัวตายไมหายหอม 
 ข.  เหมือนห่ิงหอยนอยแสงจะแขงแข  จะมีแตอัปภาคยยากนักหนา 
 ค.  อันโกสุมพุมพวงดวงดอกนี้  สรอยสาหรีรําเพยระเหยหอม 
 ง.  อันแมเรือนเหมือนแมวเมียนอยหนู  ศิษยกับครูธรรมดาอัฌชาสัย 
52. คําตอไปนี้ ขอใดที่ไมไดมีท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤตทุกคํา (ตร.๕๒) 
 ก.  กติกา  บุปผา  แมบาน  แตงงาน   ข.  บัณฑิต  ปญญา  มัจฉา  อาหาร 
 ค.  อวัยวะ  ทรัพย  สมบัติ  อันตราย   ง.  ภาษา  ทาน  พาล  พิสดาร 
53. คําประสมในขอใดสรางคําโดยใชคําวิเศษณกับคําวิเศษณ (ตร.๕๒) 
 ก.  เรือนหอ  ไฟฟา     ข.  เขียวหวาน  เปรี้ยวหวาน 
 ค.  กลวยปง  บานพัก     ง.  ละครนอก  เบ้ียลาง 
54. ขอใดใชคําราชาศัพทถูกตอง (ตร.๕๒) 

ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานบัตรสงความสุข โดยเปนพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวประทับบนเกาอี้ ทรงฉายพระรูปกับคุณทองแดง สุวรรณชาด ท่ีน่ังอยูขางพระเกาอี้ 
ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปลอยโค ปลา นก และ เตา  

เพื่อทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 
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ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานเปดงาน 
ง. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ เสด็จไปเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานโครงการ 

สายใยรักแหงครอบครัว 
55. ขอใดใชลักษณนามไดถูกตอง (ตร.๕๒)  
 ก. ผูใหญบานนิมนตพระภิกษุ จํานวน ๙ องค  ข.  ฉันมีตะไกรอยู ๔ เลม 
 ค. เขาใหยืมบุษบก ๓ เรือน ไปแสดงที่พิพิธภัณฑ  ง.  เขาเตรียมพลุ ๑๐ ตัว ไวจุดเลนในวันลอยกระทง 
56. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ ๕ เสียง (ตร.๕๒) 
 ก.  เม่ือยางเทากาวผิดควรคิดยั้ง    ข.  อยาพลาดพลั้งซ้ําสองตองราวฉาน 
 ค.  ไหนชอบผิดคิดทวนที่ควรการ   ง.   รูประมาณการลวนที่จดจํา 
57. ขอใดมีสระประสมมากที่สุด (ตร.๕๒) 
 ก. เหลียวหลังแลวแลหนา  เพื่อเพิ่มคาบนทางดวน  ข.  เหงื่องามที่กรํางาน คือความหวานคือความหวัง 
 ค. ความรักท่ีรายลอม ยอมหลอหลอมแรงพลัง  ง.  จริงใจและจริงจัง เพื่อถึงฝงสุดทางฝน 
58. ขอใดมีคําตายมากที่สุด  (ตร.๕๒) 
 ก. เปนดวงเทียนดวงที่ริบหรี่แสง   ข.  แตจาแจงแสงฉานในบานปา 
 ค. ลบโคลนคราบฉาบหมองจากทองนา   ง.  ใหเจิดจาแจมแจงดวยแรงเทียน 
59. สักวา 1 บท มีกี่คํากลอน (ทบ.๕๒) 

ก.  1 คํากลอน  ข.  2 คํากลอน  ค.  3 คํากลอน  ง.  4 คํากลอน 

60. จงเรียงลําดับคําประพันธขอตอไปนี้ใหถูกตองตามลักษณะคําประพันธ  (ตร.๕๒) 
 ๑. ผานทุงนาปาไรไหวลําน้ํา 
 ๒. โลกยามเชาลําเลียงเสียงลมเชา 
 ๓. มาอบร่ําเริงรองหองแสงตะวัน 
 ๔. พลิ้วระลอกหยอกเยาทุกกาวย่ํา 
 ก.  ๑,  ๓,  ๔,  ๒  ข.  ๒,  ๔,  ๓,  ๑  ค.  ๒,  ๔,  ๑,  ๓  ง.  ๑,  ๓,  ๒,  ๔ 
61. คําประพันธในขอใดไมมีการเลียนเสียงธรรมชาติ (ตร.๕๒)  
 ก. ขุนมอญรอนงาวปาด  ฉาดฉะ   ข.  ตอยตะริดติดต่ีเจาพี่เอย  จะเลยเรรอนไปนอนไหน 
 ค. โทสะอาจจะโดดโลดขามรั้ว  ไมเกรงกลัวบัญญัติเลย ง.  นกกระเรียนเวียนลงหนอง  ตรอมเที่ยวยองรองแกรแกร 
62. เสียงในขอใดเปนเสียงที่ลมผานพนชองปากออกมาไดสะดวกเพราะไมไดถูกสกัดกั้น จึงเปลงเสียงไดยาวนาน  (ทบ.๕๒) 

ก.  เสียงสระ   ข.  เสียงพยัญชนะ  ค.  เสียงวรรณยุกต ง.  เสียงสระและวรรณยุกต 
63. เครื่องหมายที่แยกคําใหหางกัน หรือแยกสลายออกจากกันเรียกวาอะไร (ทบ.๕๒) 
 ก.  อัญประกาศ  ข.  มหัพภาค  ค.  ยัติภังค  ง.  สัญประกาศ 
64. คําในขอใดที่มีรูปสระเขียนไวท้ังหนา เหนือ และหลังพยัญชนะ (ทบ.๕๒) 

ก.  ดู  ปู   ข.  เตะ  แพะ  ค.  กลัว  ขํา  ง.  เสีย  เม่ือ 
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65. การเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี ควรใชคําข้ึนตนและลงทายอยางไร (ทบ.๕๒) 
ก.  เรียน / ขอแสดงความนับถือ    ข.  เรียน / ดวยความเคารพอยางสูง 
ค.  กราบเรียน / ของแสดงความนับถืออยางยิ่ง  ง.  กราบเรียน / ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

66. จงเลือกใชคําราชาศัพทสําหรับคําในชองวาง จากขอท่ีถูกตองที่สุด (ทบ.๕๒) 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว .......... โดยรถยนต .......... จากพระตําหนักจิตรลดารโหฐานมายัง

โรงพยาบาลศิริราช เพ่ือทรงเขารับการตรวจ ....... . . . ตามกําหนดเวลาและตามที่คณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล .......... 
 ก.  ทรงเสด็จพระราชดําเนิน / ท่ีประทับ / พระวรกาย / กราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญ 
 ข.  เสด็จพระราชดําเนิน / พระที่น่ัง / พระวรกาย / กราบบังคมทูลเชิญ 
 ค.  เสด็จพระดําเนิน / ท่ีประทับ / รางกาย / กราบทูลเชิญ 
 ง.  ทรงเสด็จ / พระที่น่ัง / รางกาย / กราบบังคมทูลเชิญ 

67. ประโยคในขอใดจัดเปนอันวยาเนกรรถประโยค (ทบ.๕๒) 
ก.  กวาหมอจะมาคนไขก็ตาย    ข.  เธอยอมเสียคาปรับ มิฉะน้ันก็จะติดคุก 
ค.  ทหารมีอาวุธในมือ  จึงตองมีวินัย   ง.  ถาฝนไมตก ฉันจะไปหาเธอ  

68. เวียดนามโชคดีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณมี ………. ในการพัฒนาไดสูง ………. สิ่งที่เวียดนาม 

ยังขาดอยูในขณะนี้คือ ทุน เทคโนโลยี และความรู ความชํานาญในการนําทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นมาใช 
 ก.  คุณภาพ / เพราะ   ข.  ศักยภาพ / แต  ค. สมรรถภาพ / ทวา  ง.  ประสิทธิภาพ / ดังน้ัน 
69. ปญหาทางดานสิ่งแวดลอมเปนปญหาท่ีทุกประเทศทั่วโลกเห็นความสําคัญและกําหนดมาตรการในการ ………. 

สิ่งแวดลอมควบคูไปกับการ ………. เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ 
 ก.  รักษา ศึกษา   ข.  ดูแล ปรับปรุง   ค.  อนุรักษ พัฒนา  ง.  ควบคุม สงเสริม 
70. การทํางานโครงการนี้ ………. จะไดรับความรวมมือประสานงานจากทุกฝายเปนอยางดี ………. สามารถบรรลุ

ถึงเปาหมายที่ต้ังไวได  
 ก.  ถึง ก็    ข.  หาก จึง   ค.  แม แตก็   ง.  แมวา แตก็ไม 
อานบทความที่กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมา 

จังหวัดอางทองมีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม มีแมนํ้าไหลผานสองสาย คือแมนํ้านอยและแมนํ้าเจาพระยา 

ชาวบานสวนใหญจึงมีอาชีพทํานา ซึ่งตองพึ่งพาธรรมชาติ ถาปใดฝนตกนอยหรือมากไป ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวก็จะ 

ลดนอยลงตามความเสียหายที่เกิดขึ้นชวงป พ.ศ. 2510 – 2518 เปนเวลา 8 ป ติดตอกันท่ีชาวบานตําบลบานวัดตาล 

(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปนตําบลบางเสด็จ) อําเภอปาโมก ไดรับผลกระทบจากภัยนํ้าทวมจนแทบสิ้นเน้ือประดาตัว  

พระบาท-สมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จึงเสด็จพระราชทานความชวยเหลือแก

ราษฎรผูประสบอุทกภัยในป พ.ศ. 2518ดวยพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาฯ ท่ีทรงดําริ
ใหมีการฝกฝนอาชีพการปนตุกตาชาววังจากดินเหนียวใ หแกกลุมแมบาน ใหทําเปนงานอดิเรกเพื่อเพ่ิมพูนรายได และ

ทรงรับเปนโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ โดยในป พ.ศ. 2519 พระองคทานไดสงอาจารยพรอมวัสดุอุปกรณทุกอยาง

มาสอนที่วัด สระแกว สอนสัปดาหละ 2 วัน แตเรียนไดเพียง 3 สัปดาห ชาวบานเกิดความหวาดกลัวเพราะการปน
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ตุกตาชาววังถือเปนศิลปะช  ั้นสูง ถาเรียนโดยไมมีการทําพิธียกครูอาจไมเปนมงคล ประกอบกับในชวงเวลานั้นมีลูกเด็ก

เล็กแดงเจ็บปวยบอยๆ เม่ือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จมาทําพิธีครอบครู ซึ่งเปนพิธีกรรมแสดงความเคารพตอ 

สิ่งศักด์ิสิทธิ์ชาวบานจึงคล ายความกังวลลงได กรรรมวิธีการปนตุกตาชาววังมีหลายขั้นตอน เริ่มดวยการเตรียมดิน  

ซึ่งชางปนตองเปนคนไปหาเอง เพื่อใหดินเหนียวเหมาะกับงานปนตุกตา เม่ือเผาออกมาแลวจะมีสีแดงสวยงามตาม

ธรรมชาติ ดินท่ีไดมาน้ันตองนํามาละลายน้ําและผานกรองเอาเศษกรวด เศษหิน ออกใหหมดเสียกอน จึงจะนํามาปนได 
ดวยฝมือท่ีชํานาญทําใหการปนใชเวลาไมมาก บางชิ้นสวน เชน ศีรษะตุกตาหรือผลไมท่ีมีความละเอียดมาก 

จะใชแมพิมพปูนพาสเต อรดินเหนียวออกมา ชวงที่ยากและทําใหตุกตาเสียหายมากท่ีสุดคือการเผา เน่ืองจากที่น่ียังใช

เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม จึงตองควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะอยูเปนวันๆ ถาเพิ่มความรอนเร็วหรือชาจนเกินไปจะทําให 

ตัวตุกตาแตกหัก บางทีเผาเสร็จเหลือตุกตาไมถึงครึ่งลงทายดวยการระบายสี ท่ีตองมีการรองพื้นดวยสีโปสเตอรขาว

กอนตามดวยสีนํ้ามันขาวอี กที กอนจะระบายเสื้อผาและวาดหนาตาได แตละขั้นตอนมีกระบวนการที่จุกจิก ยุงยาก 

ตองพิถีพิถัน ทําใหเสียเวลามาก คนทําตองอดทนและใจเย็นตุกตาชาววังนอกจากจะทําตามขั้นตอนตอนขางตนแลว  

ยังมีการปนอีกแบบหนึ่งที่เรียกวา การปนเหมือนจริง ซึ่งจะมีความละเอียดเหมือนคนจริงๆ มากกวา สีผิวจะเปนสีของ

ดินเผาแท จะลงสีเฉพาะเสื้อผาเทาน้ัน ใบหนาก็จะไมมีการหลอพิมพ แตจะใชอุปกรณแกะเปนหนาตา ตุกตาแบบนี้ 

จะแพงกวาแบบแรก เพราะมีกรรมวิธียากกวามาก 
71. คําวา “ราชินูปถัมภ” ในยอหนาท่ี 3 หมายความวาอยางไร 
 ก. ราชินีทรงเกื้อหนุน      ข. พระราชทานโดยพระราชินี  
 ค. ราชินีทรงหวงใย      ง. ความกังวลของราชินี 
72. ช่ือเรื่องที่เหมาะสมกับบทความขางตนคือ 
 ก. อางทองดินแดนแหงความสมบูรณ    ข. ตุกตาชาววังบางเสด็จ 
 ค. กรรมวิธีการปนตุกตาชาววัง     ง. ตุกตาชาววังกับรายไดเสริม 
73. ข้ันตอนการทําตุกตาชาววังของชาวบานตําบลบางเสด็จมีท้ังหมดกี่ข้ันตอน 
 ก. 2 ขั้นตอน   ข. 3 ขั้นตอน   ค. 4 ขั้นตอน   ง. 5 ขั้นตอน 
74. หากจะใหตุกตาชาววังของชาวบานตําบลบางเสด็จมีการจําหนายมากขึ้นควรไดรับการชวยเหลือในเรื่องใด  
 ก. วิทยาการสมัยใหมในการเผา       ข. เงินทุนท่ีมากขึ้นกวาเดิม       
 ค. การตลาดที่กวางขวางขึ้น        ง. การขนสงที่มีประสิทธิภาพ 
75. ขอใดกลาวไดถูกตอง 
 ก. ประชาชนในจังหวัดอางทองทุกพื้นท่ีประสพความสําเร็จในการทํานา 
 ข. การทําตุกตาชาววังของชาวบานตองซื้อดินจากหนวยราชการ 
 ค. ตุกตาชาววังตําบลบางเสด็จสามารถจําหนายไดในราคาแพงกวาตุกตาชาววังที่อื่นๆ 
 ง. การปนเหมือนจริงเปนการปนตุกตาชาววังแบบหนึ่ง 
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วิชาสังคมศึกษา (25 ขอ) 
76. นักเรียนมีอายุเทาไรจึงจะสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบนโยบายของพรรคนั้นๆ (ตร.๕๒) 
 ก.  ๑๕ ปบริบูรณ  ข.  ๑๖ ปบริบูรณ  ค.  ๑๗ ปบริบูรณ  ง.  ๑๘ ปบริบูรณ 
77. ขอใดคือพรมแดนธรรมชาติท่ีกั้นระหวางทวีปเอเชียและทวีปยุโรป (ตร.๕๒) 
 ก.  เทือกเขาหิมาลัย ทะเลสาบแคสเปยน  ข.  เทือกเขาแอลป  ทะเลมารมารา 
 ค.  เทือกเขาอูรัล  เทือกเขาคอเคซัส   ง.  ทะเลดํา  เทือกเขาแอปปาเลเซียน 
78. อะไรเปนตัวกําหนดความตองการที่จะซื้อของผูบริโภค และความตองการเสนอขายของผูผลิต (ตร.๕๒) 
 ก.  อุปสงค   ข.  อุปทาน  ค.  รายได  ง.  กลไกราคา 
79. ประเทศไทยตั้งอยูท่ีลองจิจูด ๑๐๕ องศาตะวันออก ประเทศอินเดียต้ังอยูท่ีลองจิจูด ๘๐ องศาตะวันออก  

อยากทราบวาประเทศไทยกับประเทศอินเดียมีเวลาตางกันเทาใด (ตร.๕๒) 
 ก.  ๖๐ นาที  ข.  ๘๐ นาที  ค.  ๑๐๐ นาที  ง.  ๑๒๐ นาที 
80. เวทนาในขันธ ๕ ตามหลักทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไร (ตร.๕๒) 
 ก. ความจําไดหมายรู     ข.  การรับรูโดยผานประสาทรับสัมผัสท้ัง ๕ และใจ 
 ค.  แรงผลักดันใหมนุษยกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ง.  ความรูสึกท่ีเกิดขึ้นตอสิ่งที่รับรูน้ัน 
81. ขอใดคือผลตอบแทนที่ไดจากปจจัยการผลิตเรื่องที่ดิน (ตร.๕๒) 
 ก.  คาเชา   ข.  คาจาง  ค.  ดอกเบี้ย  ง.  กําไร 
82. จากการขุดเมืองโบราณที่เมืองฮารัปปา และเมืองโมเฮนโจ-คาโร จะพบความรุงเรืองในดานตางๆ เชน  

ดานสถาปตยกรรม ฯลฯ เมืองทั้งสองนี้อยูในบริเวณลุมแมน้ําใด (ตร.๕๒) 
 ก.  ลุมแมนํ้าคงคา  ข.  ลุมแมนํ้าสินธุ  ค.  ลุมแมนํ้าพรหมบุตร ง.  ลุมแมนํ้าไทกริส-ยูเฟรติส 
83. ขอใดเปนความผิดที่มีโทษรายแรงที่สุด เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ (ตร.๕๒) 
 ก. ความผิดฐานเสพยาเสพติดใหโทษ    
 ข. ความผิดฐานมีไวครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
 ค. ความผิดฐานจําหนาย โฆษณา การคา ซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
 ง. ความผิดฐานผลิต นําเขา สงออก ซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
84. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสียสละความสุขสวนพระองคเพ่ือดูแลทุกขสุขของราษฎร โดยไมทรงเห็นแก

ความเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพราะพระองคทรงยึดหลักคุณธรรมใด (ตร.๕๒) 
 ก.  อาชชวะ  ข.  ปริจจาคคะ  ค.  อวิหิงสา  ง.  มัฑฑวะ 
85. ขอใดไมใชหลักการของระบอบประชาธิปไตย (ตร.๕๒) 
 ก.  หลักการอํานาจอธิปไตยเปนของผูแทนราษฎร 
 ข.  หลักเสรีภาพ และหลักความเสมอภาค  
 ค.  หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม  
 ง.  หลักการเสียงขางมาก ควบคูไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงขางนอย 
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86. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ เปนพระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาในราชวงศใด (ทบ.๕๒) 
ก.  ราชวงศอูทอง   ข.  ราชวงศสุวรรณภูมิ  ค.  ราชวงศสุโขทัย 
ง.  ราชวงศปราสาททอง  ง.  ราชวงศบานพลูหลวง 

87. หลักธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งมีช่ือแปลวา “ความจริงอันประเสริฐ” และถือเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา 

คําสอนของพระพุทธเจาท้ังหมดจะสรุปรวมเอาไวในหลักธรรมนี้ คืออะไร  (ทบ.๕๒) 
ก.  ไตรลักษณ   ข.  อริยสัจ 4    ค.  ขันธ 5 
ง.  ทิศ 6    จ.  ทศพิธราชธรรม 

88. ในการรวบรวมดินแดนเพื่อสรางความมั่นคงใหกับประเทศหลังประกาศเอกราชจากพมา สมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชตองปราบชุมนุมตางๆ ท่ีต้ังตัวเปนใหญ ชุมนุมสุดทายท่ีทราบปราบได คือ   (ทบ.๕๒) 
  ก.  ชุมนุมจันทบุรี   ข.  ชุมนุมเจาพระฝาง  ค.  ชุมนุมเจาพิมาย 
  ง.  ชุมนุมเจาพระยาพิษณุโลก จ.  ชุมนุมเจานครศรีธรรมราช 
89. จังหวัดที่มีดินแดนอยูใตสุดของประเทศไทย คือ จังหวัดอะไร    (ทบ.๕๒) 
  ก.  สตูล    ข.  สงขลา   ค.  ยะลา 
  ง.  ปตตานี   จ.  นราธิวาส 
90. พ้ืนที่เขตลุมแมน้ําอเมซอน หรือแอมะโซเนีย เปนพ้ืนที่เขตปาดิบชื้นที่มีขนาดใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงทําหนาท่ี

เปนเสมือนปอดของโลกที่ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซต อยูในประเทศอะไร     (ทบ.๕๒) 
  ก.  สหพันธสาธารณรัฐบราซิล ข.  สาธารณรัฐโคลอมเบีย  ค.  สาธารณรัฐเวเนซูเอลา 
  ง.  สาธารณรัฐอารเจนตินา  จ.  สาธารณนัฐปารากวัย 
91. ประเทศใดในทวีปยุโรปที่มิไดมีการปกครองเปนแบบราชรัฐหรือราชอาณาจักร 
  ก.  สวาซิแลนด   ข.  เนเธอรแลนด   ค.  มอร็อคโค 
  ง.  โมนาโก   จ.  วาติกัน 

92. ขอใดคือคําตอบเกี่ยวกับอริยะสัจ 4 ท่ีถูกตอง (A – net 50) 
 ก.  รูทุกข ละสมุทัย ทํานิโรธใหแจง ทํามรรคใหเกิดมี ข.  ละทุกข รูสมุทัย ทํานิโรธใหเกิดมี ทํามรรคใหแจง 
 ค.  ละทุกขสมุทัย ทํานิโรธใหแจง ทํามรรคใหเกิดมี ง.  ละทุกขสมุทัย ทํานิโรธกับมรรคใหแจง 
93. นิพพานสุข คืออยางไร  
 ก.  ความสุขท่ีเกิดจากการละกิเลสได   ข.  ความสุขท่ีเกิดจากการควบคุมกิเลสได 
 ค.  ความสุขท่ีเกิดจากการตายแลวไมเกิด  ง.  ความสุขท่ีเกิดจากการที่สนองกิเลสได 
94. ศาสนาใดสอนวา “ถาเขาตบแกมขวา จงเอียงแกมซายใหเขาตบ”  
 ก.  ศาสนาฮินดู  ข.  ศาสนาอิสลาม  ค.  ศาสนาคริสต  ง.  พระพุทธศาสนา 
95. รูปแบบความสัมพันธระหวางประเทศแบบใดที่ครอบคลุมประเทศตางๆ จากหลายทวีปมากที่สุด 
 ก. AFTA     ข. NAFTA                     ค. ASEM   ง. APEC 
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96. นายธงชัยอยูตัวคนเดียว ไมมีทายาท จึงรับเด็กชายขจรมาเปนบุตรบุญธรรมของตน ดังนี้ เด็กชายขจรจะมีสิทธิ

เหมือนกับบุตรชอบดวยกฎหมายทุกๆ อยาง ยกเวนสิทธิใด   
 ก.   สิทธิในการไดรับคาอุปการะเลี้ยงดูจากนายธงชัย ข.  สิทธิในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ค.  สิทธิในการไดรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ง.  สิทธิในการใชชื่อสกุลของบิดา 
97. นางสมศรีซ้ือน้ําตาลทราย 5 ถุง ขนาดบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม จากหางสะดวกซื้อแหงหนึ่ง แตเมื่อกลับไปบาน

และทดสอบชั่งน้ําหนักใหม ปรากฏวามีน้ําตาลทราย 2 ถุง มีน้ําหนักเพียง 0.8 กิโลกรัมเทานั้น นางสมศรี

ตองการรักษาสิทธิของตน จะตองนําเรื่องและหลักฐานไปรองเรียนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหนวยงานใด   
 ก.  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ข.  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ค.  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ง.  กรมการคาภายใน 
98. สหกรณประเภทใดไมใหบริการเงินกูแกสมาชิก  
 ก.  สหกรณบริการ  ข.  สหกรณรานคา        ค.  สหกรณการเกษตร ง.  สหกรณออมทรัพย 
99. กฎของอุปทานคือขอใด 
 ก.  เม่ือปริมาณเสนอซื้อสินคาชนิดหน่ึงเพิ่มขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาชนิดน้ันจะเพิ่มขึ้น 
 ข.  เม่ือปจจัยท่ีใชในการผลิตสินคาชนิดหน่ึงเพิ่มขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาชนิดน้ันจะเพิ่มขึ้น  
 ค.  เม่ือราคาสินคาชนิดหน่ึงสูงขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาชนิดน้ันจะเพิ่มขึ้น 
 ง.  เม่ือรายไดของผูบริโภคสูงขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาจะเพิ่มขึ้น 
100. ขอใดที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะเดนของศิลปะในสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ  
 ก.  ศิลปนยังตกอยูใตอํานาจและอิทธิพลของคริสตศาสนา 
 ข.  กิลดยังมีอิทธิพลในการควบคุมงานของศิลปนในแขนงตางๆ 
 ค.  งานศิลปะมีลักษณะที่เปนธรรมชาติ เนนความสวยงามละเอียดออน 
 ง.  ความสามารถของศิลปนในการลอกเลียนงานศิลปะของกรีก – โรมัน 
 

ขอบคุณท่ีเขารวมกิจกรรม  Pre-Test ครั้งที่ 6/2553 


