
 
 

Pre-Test  คร้ังท่ี 2/2553 
 

จัดสอบโดย เว็บไซตนายรอยไทย (www.thaicadet.org) 

วิชา  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

วัน-เวลาสอบ วันเสารท่ี 30 มกราคม 2553 เวลา 09.30 - 12.00 น. 

จํานวนขอสอบ ท้ังหมด 140 ขอ  (จํานวน 21  หนา) 

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

วิชาคณิตศาสตร (35 ขอ) 
1. กลองใบหน่ึง บรรจุลูกบอลสีขาว 10 ลูก และลูกบอลสีดําอีกจํานวนหน่ึง ถาความนาจะเปนท่ีหยิบลูกบอล         

ลูกหน่ึงแลวเปนสีดํา เทากับ 
5
3
แลว จะมีลูกบอลสีดําในกลองน้ีจํานวนเทาใด 

ตอบ 
 

2. มีเงินอยู 720 บาท นําไปฝากธนาคารออมสิน แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกฝากประเภทเผื่อเรียก ไดดอกเบ้ีย 

%
2
13  สวนท่ีสองฝากประจํา ไดดอกเบ้ีย %5  เม่ือครบ 1 ป ไดดอกเบ้ียรวมกันเทากับจํานวนดอกเบี้ย ซึ่ง

ไดจากการนําเงินท้ังหมดไปฝากโดยไดดอกเบ้ีย %
2
14 จงหาวาเงินท่ีฝากประเภทเผื่อเรียกกับฝากประจํา  มี

มูลคาตางกันเทาไร (ตอบในหนวย บาท) 
ตอบ 
 

3. ถา 1211 2
2

2
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x  มีคาเทากับเทาใด 

ตอบ 
 

4. ถังใบหน่ึงมีนํ้าอยู 
4
3
ถัง หลังจากใชนํ้าไป 2100011  ลูกบาศกเมตร เหลือนํ้าอยู 

2
1

 ถัง อยากทราบวา            

ถังใบน้ีจุนํ้าไดกี่ลูกบาศกเมตร 
ตอบ 
 

5. นําแทงไมทรงกระบอก มีเสนรอบวงหนาตัดเทากับ π10  หนวย และมีปริมาตร π300 ลูกบาศกหนวย      

นํามากลึง ทําเปนกรวยกลมใหมีความยาวฐานและความสูงเทาเดิม จงหาวาจะไดกรวยกลมท่ีมีพื้นท่ีผิวขาง          

กี่ตารางหนวย (ตอบในรูปของ π  เชน ππ 15,3 เปนตน) 
ตอบ 
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6. จงหาผลสําเร็จของ 

1
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วามีคาเทาใด (ตอบในรูปของรากท่ีสอง หรือจํานวนเต็ม) 

ตอบ 
 

7. ขอสอบคณิตศาสตร 40 ขอ ถานักเรียนตอบถูกไดขอละ 2 คะแนน ตอบผิดถูกหักขอละ 1 คะแนน                  

นกทําขอสอบทุกขอไดคะแนนรวม 35 คะแนน อยากทราบวานกทําขอสอบถูกกี่ขอ 

ตอบ 
 

8. สี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหน่ึง ถาลดความยาวดานลง 10 เซนติเมตร แลวเพิ่มดานกวาง 5 เซนติเมตร จะมีพื้นท่ี

เพิ่มขึ้น 200 ตารางเซนติเมตร แตถาเพ่ิมความยาว 15 เซนติเมตร และลดความกวางลง 5 เซนติเมตร พื้นท่ี

จะลดลง 75 เซนติเมตร จงหาวาเดิมสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปน้ีมีพื้นท่ีกี่ตารางเซนติเมตร 

ตอบ 
 

9. ในการชั่งนํ้าหนักของนักเรียน 10 คน มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเปน 52.4 กิโลกรัม แตเม่ือตรวจสอบ พบวา                

มีนักเรียนคนหน่ึงบอกนํ้าหนักผิด ซึ่งนํ้าหนักท่ีแทจริงคือ 45 กิโลกรัม แตไดบอกผิดเปน 55 กิโลกรัม ดังน้ัน 

คาเฉลี่ยเลขคณิตท่ีถูกตองจึงควรเปนเทาใด 
ตอบ 

 

10. ถา a และ b เปนจํานวนเต็มท่ีนอยท่ีสุด และมากท่ีสุด ตามลําดับ ท่ีสอดคลองกับอสมการ 

8235 ≤−<− x แลว คาของ b - a มีคาเทาใด 

ตอบ 
 

11. ความตานทาน R โอหม ของลวดเสนหน่ึง แปรผันตรงกับความยาวของเสนลวด L เมตร และแปรผกผันกับ

กําลังสองของความยาวเสนผานศูนยกลางของหนาตัด D มิลลิเมตร ถาเสนลวดยาว 10 เมตร และมีเสนผาน

ศูนยกลางของหนาตัดยาว 0.02 มิลลิเมตร มีความตานทาน 6 โอหม จงหาความยาวเสนผานศูนยกลางของ

หนาตัด เม่ือลวดทองแดงยาว 3 เซนติเมตร ความตานทาน 20 โอหม 

ตอบ   มิลลิเมตร 
 

12. เด็กคนหน่ึงหมอบอยูบนยอดหนาผาริมทะเล มองเห็นเรือสองลําอยูหางกัน 100 เมตร เปนมุมกม 30 องศา 

และ 60 องศา อยากทราบวาหนาผาสูงจากระดับนํ้าทะเลก่ีเมตร (ตอบในรูปของจํานวนเต็ม คูณคาราก เชน 

24 เมตร เปนตน) 
ตอบ 
 

13. จงหา ห.ร.ม.ของ 222 )3()3(44 −+−− xxxx และ 2793 23 +−− xxx  วามีคาเทากับเทาไร 

ตอบ 
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14. กําหนดสมการ )3(32 2 +=+ xyx จงพิจารณาวา ถา 0<y แลว คาของ x จะเปนไปตามขอใด 

ก.  3<x หรือ 
2
3

>x  

ข.   3
2
3

<<− x  

ค.   
2
33 <<− x  

ง.   
2
3

−<x หรือ 3>x  

ตอบ 
 

15. ถากําหนดให a37 = และ 
b73 = แลว 54 −ab  มีคาเทาใด 

ตอบ 
 

16. ถาหารพหุนาม DCxBxAx +++ 23
ดวย 352 2 −+ xx จะไดผลลัพธเปน 12 −x เหลือเศษ 23 −x    

จงหาคาของ DCBA +++ วามีคาเทากับเทาใด 
ตอบ 

17. ผลสําเร็จของ 1
36
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ตอบ 
 

18. จากรูปท่ีกําหนดให PM และ PN สัมผัสวงกลม O ท่ีจุด M และจุด N ตามลําดับ และมุมกลับ 

0215=MON จงหาขนาดของ MPN∠  วามีขนาดเทากับขอใด 
 

 

 

 

 

 ตอบ 
 

19. ในการเลือกต้ังนายก อบต. ของตําบลบางคนที จังหวัดสมุทรปราการ มีผูสมัครสองคน คือนายไก และ         

นายไข ปรากฏวานายไกชนะการเลือกต้ัง และไดคะแนนมากกวานายไข 382 คะแนน และมีบัตรเสีย 118 ใบ 

ถานายไขไดคะแนน 25% ของจํานวนผูมาออกเสียงท้ังหมด จงหาวานายไกไดกี่คะแนน 

ตอบ 
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20. จะตองใชสารละลายปริมาตรกี่ลิตร ท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล 80% ไปรวมกับสารละลาย 5 ลิตร                    

ท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล 30% เพื่อทําใหเปนสารละลายท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล 40% 

ตอบ 
 

21. จากรูป กําหนดให ABC เปนรูปสามเหลี่ยมท่ีมี B เปนมุมฉาก และ ACBD ⊥ ท่ีจุด D  

 ถา AD = 9 หนวย และ DC =5 หนวย แลวพ้ืนท่ี ABCΔ มีคาเทากับกี่ตารางหนวย  

 (ตอบในรูปของผลคูณระหวางจํานวนเต็ม และคารากท่ีสอง เชน 54 ตารางหนวย) 

 

 

 

 

ตอบ 
 

22. จํานวนเต็มบวกสามจํานวนเรียงกัน และผลบวกของกําลังสองของแตละจํานวนเทากับ 110 จงหาผลบวกของ

เลขสามจํานวนน้ัน วามีคาเทากับเทาไร 
ตอบ 
 

23. ปจจุบัน ปญญามีอายุนอยกวามาลี 8 ป อีก 12 ปขางหนา อัตราสวนอายุของปญญาตออายุของมาลีจะเปน 

3:4 จงหาวาปจจุบันท้ังสองคนมีอายุรวมกันเทากับกี่ป 

ตอบ 
 

24. กําหนดให 260.123 ≈ , 442.133 ≈ และ 710.153 ≈ จงหาคาประมาณของ 3 750,3   (ตอบเปน

ทศนิยมสองตําแหนง) 
ตอบ 
 

25. มุกกับแมนเปนเด็กมัธยัสถ จะฝากคาขนมท่ีเหลือกับธนาคาร โดยอัตราสวนยอดเงินฝากของมุกกับแมนเปน 

7:5 โดยคุณยายจะฝากเงินเพิ่มใหแมนอีก 500 บาท ทําใหอัตราสวนเงินฝากของมุกกับแมนเปน 6:5  

ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากรอยละ 2 บาทตอป และตองเสียภาษีดอกเบ้ีย 15% เม่ือฝากครบ 1 ปแลว 

แมนตองการถอนเงินสดท้ังหมดออก เขาจะไดเงินคืนท้ังหมดกี่บาท 
ตอบ 
 

26. จากสมการ 0
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27. กําหนดใหกราฟ cbxaxy ++= 2
ผานจุด (0, 0) และจุด (10, 0) และตัดกับเสนตรง   

       102 =− yx ท่ีจุด P และจุด (2, -4) แลว จงหาวาตําแหนง (พิกัด) ของจุด P คือพิกัดใด 

ตอบ 
 

28. ในการโยนลูกเตา 2 ลูก 1 ครั้ง ความนาจะเปนท่ีจะไดผลรวมของแตมเปน 9 มีคาเทาใด 

ตอบ 
 

29. อางนํ้าใบหน่ึงจุนํ้าได 70 ลิตร ถาเปดทอนํ้าเย็นเขาอางจนนํ้าเต็มอาง จะใชเวลา 
2
12  นาที แตถาเปดทอนํ้ารอน 

เขาอางจนน้ําเต็มอางจะใชเวลา 3 นาที แตถาเปดทอนํ้าท้ิงเม่ือนํ้าเต็มอาง นํ้าจะไหลออกหมดภายในเวลา             

2 นาที เม่ืออางไมมีนํ้าแลว หากเปดทอท้ังสามจนนํ้าเต็มอาง จะมีนํ้าท่ีถูกปลอยไหลท้ิงเปนจํานวนกี่ลิตร 

ตอบ 
 

30. กราฟเสนตรง )92(43 +−= xy  ตัดแกน X ท่ีจุด A, กราฟเสนตรง ( )232 += yx ตัดแกน Y ท่ีจุด B 

และกราฟเสนตรงท้ังสองตัดกันท่ีจุด C ถา O แทนจุดกําเนิดแลว พื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยม AOBC                     

มีคากี่ตารางหนวย 
ตอบ 
 

31. จากรูปท่ีกําหนดให ABCΔ เปนสามเหลี่ยมท่ีมี AD ต้ังฉากกับ BC ท่ีจุด D โดยท่ี AB ยาว 26 หนวย,              

AC ยาว 40 หนวย และ BC ยาว 42 หนวย จงหาพื้นท่ีของ ACDΔ วามีพื้นท่ีกี่ตารางหนวย 

 

 

 

 

 

ตอบ 
 

32. จงหาคําตอบของ 33 343
4
10016.0125 +−+− วามีคาเทากับเทาใด 

ตอบ 
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33. ตะกั่วรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกวาง xx 44 2 +  หนวย ยาว 
23 66 xx + หนวย และสูง 88 +x หนวย          

เม่ือนําตะก่ัวมาหลอมเปนลูกบาศกเล็กๆ ท่ีมีความยาวแตละดานเปน xx 22 2 + หนวย จะไดลูกบาศก 

ท้ังหมดกี่ลูก 
ตอบ 

 

34. จงหาคําตอบของสมการ xx
2
1112

2
11 2 =+− วามีคาเทากับเทาใด 

ก. 
2

331,
2

331 −+  

ข. 
2

331,
2

331 −−+−  

ค. 
2

333,
2

333 −−+−  

ง. 
2

333,
2

333 −+  

จ. ไมมีขอใดถูกตอง 
ตอบ 
 

35. ถา 13333 444342 =++ −−− xxx
แลว 

x625  มีคาเทาไร 
ตอบ 
 

วิชาวิทยาศาสตร (35 ขอ) 
36. ขอใดกลาวผิด 

a. อุปกรณไฟฟาจะเริ่มทํางานเม่ืออยูในลักษณะของ วงจรปด 
b. ไฟฟาเกิดจากการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระ 
c. ผูประดิษฐสายลอฟา คือไมเคิล ฟาราเดย 
d. เครื่องมือท่ีใชในการวัดกระแสไฟฟาคือ แอมมิเตอร 

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

 

37. ขอใดคือประโยชนของฟวสในวงจรไฟฟา 
ก.   เปนตัวนําไฟฟา    

ข.   ลดความรอนในวงจรไฟฟา  

ค.   ปองกันอันตรายจากไฟฟาลัดวงจร 

ง.   ชวยในการประหยัดไฟฟา 

 

 

 



 
- 7 - 

38. ฟวสเปนโลหะผสม ระหวางโลหะสองชนิดใด 
ก.   สังกะสี และทองแดง    

ข.   ตะกั่ว และทองแดง  

ค.   ดีบุก และสังกะส ี

ง.   ดีบุก และตะกั่ว 
 

39. เครื่องใชไฟฟาท่ีใหความรอนสวนมาก จะมี Thermostat เพื่อทําหนาท่ีใด 

ก.   จุดประกายไฟฟาในวงจร    

ข.   ใชในการลดแรงเคลื่อนไฟฟา 

ค.   เปนอุปกรณเพ่ิมแรงเคลื่อนไฟฟา 

ง.   เปนสวิทชตัดตออัตโนมัติ 
 

40. การเลือกใชขนาดของสายไฟฟา ตองคํานึงถึงขอใด 
ก.   คาแรงดันไฟฟาท่ีเปลี่ยนแปลง    

ข.   กําลังไฟฟาท่ีสูญเสียไปในสาย 

ค.   จํานวนกระแสท่ีสายไฟฟาสามารถทนได 

ง.   ถูกท้ังขอ ก, ข, และ ค 
 

41. ขอใดตอไปน้ี กลาวผิด 
a. หลอดไฟฟาโฆษณาใหแสงสีแดง เพราะบรรจุกาซฮีเลียม 
b. หลอดไฟฟาแบบมีไส  บรรจุกาซเฉ่ือยเพื่อใหไฟฟาเดินทางผานไสหลอดแบบคอยเปนคอยไป 
c. เม่ือตองการซื้อหลอดไฟฟา ตองดูขนาดของ Voltage และ Watt 

d. หลอดเรืองแสงใหแสงสวางมากกวาหลอดธรรมดา เพราะมีการสูญเสียความรอนนอยกวา 
ก.   a   ข.   b   ค.   c   ง.   d 
 

42. ขอใดตอไปน้ี กลาวถูกตอง 
a. แอมมิเตอร ควรมีความตานทานไฟฟานอย 
b. โวลตมิเตอร ควรมีความตานทานไฟฟามาก 
c. หากตองการวัดความตางศักยระหวางจุดสองจดุ ใหใชโวลตมิเตอรตอแบบขนาน 
d. หลอดเรืองแสงใหแสงสวางมากกวาหลอดธรรมดา เพราะมีการสูญเสียความรอนนอยกวา 

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

43. ลวดตานทานเสนหน่ึง ยาว 2 เมตร มีความตานทาน 100 โอหม ถานํามาตัดใหยาวเพียง 
5
3

 ของความยาว

เดิม ลวดที่ถูกตัดจะมีความตานทานกี่โอหม 
ก.   50   ข.   60   ค.   70   ง.   80  
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44. ลวด A ยาวเปน 2 เทา และมีเสนผานศูนยกลางยาวเปน 2 เทา ของลวด B ถามีสภาพตานทานของ A              

เปนสองเทาของ B จงเปรียบเทียบความตานทานของลวดทั้งสอง 

ก.   1:1   ข.   1 : 1.2  ค.   2 : 1  ง.   3 : 2.2  

 

45. ความตานทานของลวดทองแดงที่ C00  เปน 3.35 โอหม เม่ือทองแดงมีอุณหภูมิ C060  จะมี                

ความตานทานกี่โอหม กําหนดสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิของความตานทานของทองแดง เทากับ C0/00378.0  
ก.   3.75  ข.   4.11  ค.   5.25  ง.   6.78  

 

46. เม่ือนําตัวตานทานขนาด r  โอหม จํานวน n  ตัว มาตอวงจรแบบขนาน จะไดความตานทานรวม R  โอหม 

ถานํามาตอวงจรท้ังหมดแบบอนุกรม จะใหคาความตานทานท้ังหมดกี่โอหม 
ก.   2nR   ข.   nR    ค.   Rn2   ง.   32 Rn  

 

47. หลอดไฟหลอดหน่ึง มีกระแสไฟฟาผาน 0.75 แอมแปร จํานวนอิเล็กตรอนที่เคลื่อนท่ีผานหลอด                    

ในแตละวินาที เปนจํานวนกี่ตัว 
ก.   8103.2 ×   ข.   8107.4 ×    

ค.   8103.5 ×   ง.   8102.7 ×  

 

48. จากรูป                 อานคาได 24 Volts จงหาวาความตางศักยระหวางจุด A และจุด B จะมีคาเทาใด 
 

 
ก.   24   ข.   27   ค.   30   ง.   33  

 

49. ถานไฟฉาย 6 กอน มีแรงเคลื่อนไฟฟากอนละ 15 โวลต ความตานทานภายในเซลล เซลลละ 0.5 โอหม             

นํามาตอกันแบบอนุกรม และนําท้ังหมดไปตออนุกรมกับความตานทาน 52 โอหม เม่ือนําโวลตมิเตอรไปวัด

ความตางศักยบนความตานทาน 52 โอหม จะไดคากี่โวลต 

 
ก.   8.51  ข.   8.67  ค.   8.78  ง.   8.92  

 

V 

4Ω
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50. เซลลมีความตานทานภายใน 1 โอหม เม่ือนําเซลลชนิดน้ี 3 เซลล และหลอดไฟฟาท่ีมีความตานทาน 12 โอหม 

มาตออนุกรมท้ังหมด และตอแอมมิเตอรเขาท่ีวงจร อานคากระแสได 0.3 แอมแปร จงหาแรงเคลื่อนไฟฟาของ

แตละเซลล โดยไมคิดความตานทานของแอมมิเตอร 

 
ก.   1.2   ข.   1.5   ค.   1.7   ง.   2.2 
 

51. เซลลไฟฟา 4 เซลล ตอเปน 2 แถว แถวละ 2 เซลล ถาตอกับลวดไฟฟาท่ีมีความตานทาน 8 โอหม กระแสท่ี

ไหลในวงจรจะมีคากี่แอมแปร ถาความตานทานภายในมีคาเทากับ 2 โอหม และเซลลมีแรงเคลื่อนไฟฟา  2 โวลต 

 
ก.   0.4   ข.   0.6   ค.   0.8   ง.   1.0 
 

52. เซลลไฟฟา 24 เซลล มีความตานทานภายในเซลลละ 4 โอหม ตองตอเซลลจํานวนน้ีเพื่อใหสงกระแสไฟฟา

มากท่ีสุด ผานความตานทาน 6 โอหม จะจัดตอเซลลอยางไร ถาแตละเซลลมีแรงเคลื่อนไฟฟา 2 โวลต 

ก.   จัด 2 แถว แถวละ 12 เซลล ข.   จัด 3 แถว แถวละ 8 เซลล   

ค.   จัด 4 แถว แถวละ 6 เซลล ง.   จัด 6 แถว แถวละ 4 เซลล 
 

53. หลอดไฟฟามีเครื่องหมาย 60 W 220 V ถานําไปใชกับความตางศักย 110 V จะมีกําลังไฟฟาเทาใด 

ก.   15 W  ข.   18 W  ค.   21 W  ง.   24 W 
 

54. ขอใดกลาวผิด 
ก.   ไดโอด (Diode) เปนอุปกรณไฟฟาท่ีทําหนาท่ีเปลี่ยนไฟฟากระแสตรง เปนไฟฟากระแสสลับ  

ข.   ไดโอด (Diode) เปนวัตถุตัวนําแบบ N-Type เกิดจากการผสมกันระหวาง เยอรเมเนียมบริสุทธ์ิ  

        (ซึ่งไมยอมใหกระแสไฟฟาผาน) และสารหนู 

ค.   Semi-conductor แบบ P-Type เปนการผสมระหวาง เยอรเมเนียมบริสุทธ์ิ กับโบรอน  

        ในอัตราสวนท่ีเหมาะสม 

ง.   สําหรับ Diode ตองตอ P-Type กับขั้วขวา และตอ N-Type กับขั้วลบ จึงจะมีกระแสไฟฟาผาน 

 

55. ลวดโลหะเสนหน่ึงยาว 150 cm มีเสนผานศูนยกลาง 0.04 cm และมีความตานทาน Ω196.0  แลว           

โลหะท่ีใชทําลวดน้ีมีสภาพตานทานเทาไร (ตอบในหนวย m−Ω ) 
ก.   81044267.1 −×   ข.   81064267.1 −×  

ค.   81084267.1 −×   ง.   81004267.2 −×  
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56. ความตางศักยระหวางปลายความตานทาน Ω15  มีคาเทาใด 

 
 ก.   2.5   ข.   3.0   ค.   3.5   ง.   4.0 

 

57. แบตเตอร่ีมีแรงเคลื่อนไฟฟา 12 โวลต จายกระแสไฟฟาดังกราฟ ในเวลา 20 วินาที จะมีประจุไฟฟาเคลื่อน

ผานแบตเตอร่ีเทาใด 

 
ก.   4101.2 ×  คูลอมบ ข.   4107.2 ×  คูลอมบ    

ค.   4103.3 ×  คูลอมบ ง.   4100.4 ×  คูลอมบ   
 

58. กาตมนํ้าไฟฟาใบหน่ึง เม่ือใชกับไฟฟา 220 โวลต สามารถตมนํ้า 1 ลิตร ใหเดือดภายในเวลา 10 นาที 

( CT 0100=Δ ) ถานําไปใชกับไฟฟา 110 โวลต จะสามารถตมนํ้า 2 ลิตร ท่ีอุณหภูมิต้ังตนเทากัน จะทําให

นํ้าเดือดไดภายในเวลากี่นาที 
ก.   70   ข.   80   ค.   90   ง.   100 
 

59. กาตมนํ้าขนาด 500 W  220 V มีประสิทธิภาพ 80% จะสามารถตมนํ้า 0.5 kg ท่ีอุณหภูมิ C020  ใหเดือด

ภายในเวลาเทาใด 
ก.   7 นาที  ข.   8 นาที  ค.   9 นาที  ง.   10 นาที 

 

60. ไมรูปลูกบาศกยาวดานละ 0.1 เมตร ลอยระหวางนํ้าและนํ้ามัน ดังรูป ดานลางอยูตํ่ากวาผิวรอยตอระหวาง

นํ้ามันและนํ้า 0.02 เมตร โดยนํ้ามันมีความหนาแนน 
3/600 mkg จงหาวาไมมีนํ้าหนักกี่นิวตัน 

 
 ก.   6.8   ข.   7.2   ค.   7.6   ง.   8.0 
 

61. วัตถุชิ้นหน่ึงหนักในอากาศ 10 กรัม เม่ือนําไปชั่งในนํ้าจะหนัก 7 กรัม จงหาวาวัตถุชิ้นน้ีมีความหนาแนนเทาใด 

ก.   3.33 3/ cmg  ข.   3.43 3/ cmg   

ค.   3.53 3/ cmg  ง.   3.63 3/ cmg  

 

 



 
- 11 - 

62. ความสัมพันธระหวาง ประสิทธิภาพเครื่องกล การไดเปรียบเชิงกล และอัตราสวนความเร็ว คือขอใด 

ก.   100..2
×=

V
AMEff  ข.   100

..
×=

AM
VEff   

ค.   100
2

..
×=

V
AMEff   ง.   100..

×=
V

AMEff  

 

63. รอกพวงระบบที่สอง มี 2 ตัวติดบนเพดาน  2 ตัวติดดานลาง ใชยกวัตถุ 300 กิโลกรัม ขึ้นสูง 68 เซนติเมตร 

ถารอกไมมีความฝด จงคํานวณความยาวเชือกท่ีสาวออกมาในหนวยเซนติเมตร 
 

 

 

 

 

 

 
 

ก.   264   ข.   272   ค.   286   ง.   297 

 

64. จากโจทยขอท่ีแลว จงคํานวณแรงตึงเชือกในหนวยกิโลกรัม ถารอกมีประสิทธิภาพ 80% 

ก.   90.42  ข.   93.75  ค.   95.66  ง.   99.04 

 

65. กําหนดให       ความจุความรอนจําเพาะของนํ้าแข็ง เทากับ 0.50 Cgcal 0./  

ความจุความรอนจําเพาะของนํ้า เทากับ 1 Cgcal 0./  

ความรอนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลวของนํ้า เทากับ 80 gcal /  

จงหาพลังงานความรอนในหนวยจูล เพื่อทําใหนํ้าแข็งมวล 200 กรัม อุณหภูมิ C00 เปลี่ยนเปนนํ้าท่ีอุณหภูมิ 

C060   
ก.   116,720  ข.   117,600  ค.   118,460  ง.   119,500 

 

66. กําหนดให       ความจุความรอนจําเพาะของนํ้าแข็ง เทากับ 0.50 Cgcal 0./  

ความจุความรอนจําเพาะของนํ้า เทากับ 1 Cgcal 0./  

ความรอนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลวของนํ้า เทากับ 80 gcal /  

 หากตองการทําใหนํ้าแข็งมวล 200 กรัม อุณหภูมิ C020− เปลี่ยนเปนเดือดท่ีอุณหภูมิ C0100

 จะตองใชพลงังานความรอนกี่แคลอรี  
ก.   38,000  ข.   38,500  ค.   39,000  ง.   39,500 
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67. ถาลากมวลตัวหน่ึงดวยแรงขนาด 100 นิวตัน ขึ้นตามพื้นเอียงท่ีทํามุม 60 องศากับแนวราบ พบวาวัตถุ

สามารถเคลื่อนท่ีดวยความเร็วคงท่ีไปตามพ้ืนเอียงเปนระยะทาง 5 เมตร จงหางานของแรงพยายามในคร้ังน้ี 

ในหนวยจูล 

 
ก.   500   ข.   3250   ค.   250   ง.   125 

 

68. เม่ือออกแรงกระทําตอมวลกอนหน่ึง พบวาสามารถทําใหมวลเคลื่อนท่ี โดยไดกราฟความสัมพันธระหวาง           

แรงท่ีกระทํา กับระยะทางท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีได ดังรูป จงหาวางานของแรงท่ีกระทํามีคากี่จูล เม่ือวัตถุเคลื่อนท่ี        

ไดระยะทาง 20 เมตร 

 
ก.   2,000  ข.   -2,000  ค.   3,000  ง.   -3,000 

 

69. หินกอนหน่ึงมีมวล 20 กิโลกรัม ตกจากหนาผาแหงหน่ึง จงหาความเร็วของกอนหินเม่ือเวลาผานไป 6 วินาที 

จากตําแหนงเร่ิมปลอย โดยกําหนดใหความเร็วตนมีคาเปนศูนย และความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลก        

มีคาเทากับ 
2/10 smg =  

ก.   50 m/s  ข.   60 m/s  ค.   70 m/s  ง.   80 m/s 

 

70. มวล 8 กิโลกรัม มีความเร็ว sm /1 พุงเขาชนสปริงท่ีมีคานิจ 2 mN / แลว สปริงจะหดเขาไดมากท่ีสุด              

กี่เมตร 
ก.   2   ข.   2.5   ค.   3   ง.   3.5 
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วิชาภาษาอังกฤษ (30 ขอ) 
MILK 

 

 From the time you begin life, milk helps you grow fast. And you need milk to make your 

bones and your teeth hard. You should not stop drinking milk ... (1) ... you reach nineteen years 

of age, the time when you stop growing. But in Thailand you can not get fresh milk ... (2) … in 

some big cities. Cows which produce good milk can not live easily in Thailand’s hot weather. … 

(3) … farmers try to raise milk-cows. The big farms near Bangkok produce only enough for the 

city and the milk costs a lot. They use cows from Europe and America, because Thai or Indian 

cows can not produce much milk. Perhaps if farmers mix different kinds of cows, they will get 

cows which like hot weather and produce lots of milk too. 

 Scientists in the Department of Domesticated Animals spend … (4) … two million baht 

each year … (5) … a … (6) …. They mix German Brown cows with Thai cows. The calves have 

special food to help them grow quickly. When they become milk-cows, the scientists will 

compare their milk … (7) … milk from European and Thai cows to see … (8) … produces more 

and better milk. They will also compare milk from the “Milking Zebu” a cow … (9) … in Australia 

by mixing American and Indian cows. In a few years, Thailand … (10) … plenty of good milk-

cows. 
 

71. a. when  b.  until   c. on condition  d. in case 

72. a. except  b.  except for  c. except that  d. exempt 

73. a. Few of  b. Very few  c. A few of  d. A large number of  

74. a. almost  b. almost of  c. almost the  d. almost every 

75. a. to try to develop b. to try developing c. trying to develop d. trying developing 

76. a. weather-hot cow-milk   b. weather-hot milk –cow 

 c. hot-weather cow-milk   d. hot-weather milk-cow 

77. a. to   b. with   c. in   d. by  

78. a. who   b. whose  c. which  d. what 

79. a. developed  b. developing  c. development d. develop 

80. a. may have  b. might have  c. should have  d. should have had 
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HOW TO USE YOUR MONEY 
 

 If you had ten million baht, what would you do with it? Would you spend it all on food, 

cars, houses, clothes, and travel? Would you buy land? If you wanted to make more money and 

help your people and your county at the same time, you would start a business. Thailand needs 

a lot more businesses and industries. Now we have some small factories, a few mines, a 

growing tourist business, and a very large agriculture … (1) … . All of them make money for 

Thailand but not … (2) … . 

 In agriculture our farmers … (3) … more rice than we need, so we can sell to other 

countries. But other countries will buy less rice in the future so farmers must grow other … (4) … 

to sell. You could use your ten million baht to start new kinds of agriculture. 

 Perhaps you would like to own a big hotel or an expensive restaurant. Many … (5) … 

tourists will come to spend money, and in five or ten years you should begin to … (6) … on your 

ten million baht. But you can help your country more by investing in mining. … (7) … make other 

countries. We have twenty-five kinds of useful minerals in Thailand, but we mine only ten kinds. 

To start a new mine, you will need scientists and engineers, a good road and lots of heavy trucks 

and mining machines. 

 With ten million baht you could easily build a small factory to make things. For example, 

Thailand’s first poly-plastics factory … (8) … 17 million baht, but 30% of the money came from 

Japanese and Chinese companies. This factory can make 2,400 tons of plastic each year and 

will … (9) … us many millions of baht. But if I had your ten million baht I would invest it in 

Thailand’s new oil industry. When we begin to produce oil from the bottom of the Gulf of Siam we 

shall be able to … (10) … all of our industries very rapidly. 
 

81. a. industrialization b. industry  c. industrialism  d. industrialis 

82. a. sufficient  b. substantial  c. considerate  d. considerable 

83. a. rise   b. raise   c. lift   d. feed  

84. a. seeds  b. grains  c. crops  d. plants 

85. a. oversea  b. abroad  c. native  d. foreign 

86. a. profit   b. benefit  c. deficit  d. earn 

87. a. Elements  b. Materials  c. Minerals  d. Substances  

88. a. value  b. charge  c. price   d. cost 
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89. a. save   b. safe   c. saving  d. serve 

90. a. spread  b. expand  c. extend  d. lengthen 

    
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. 
 
         a  b          c    d 

91. The water buffalo is the only kind of buffalo what has ever been tamed. 

 
   a  b                       c  d 

92. From its beginnings in the 1890’s, newspaper comics appealed both to young readers 

and to adults. 

 
     a         b      c      d 

93. The abacus is a simple calculating machine that is useful to doing arithmetic. 

 
            a           b c d 

94. The signature of John Hancock it was the first to be placed on the historic Declaration of 

independence.  

 
           a              b        c       

95. The period of a quarantine depends to the amount of time necessary for protection  
     d 
 against the spread of a particular disease.  

 
    a             b     c        d 

96. To make space in the bedroom, she put away her winter’s clothes in the upstairs bedroom. 
      
     a               b       c            d 

97. Because he could not think clearer, his efforts in trying to solve the problem has failed.  
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      a    b       

98. The mammoth, which once roamed over part of Europe, Asia and North America,  
  c                 d 
 were covered by a long, shaggy outercoat and a dense, woolly undercoat.    

 

           a              b       c          d 
99. You may prefer to travel by plane, but if the weather is bad, you might have to use the train. 

 

                a  b       c  
100. The Industrial Revolution began about 200 years with the continuous development  
            d 

of power driven machines, the growth of economics, and the mass production of goods. 
 

วิชาภาษาไทย (๒๐ ขอ) 
101. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตนอยท่ีสุด 

ก.  เชิญเจารําเถิดนะนางฟา  1312414 ข.  ใหสิ้นทาท่ีนางจําได 3333113 
ค.  ตัวพี่จะรําตามไป  132111  ง.  มิใหผิดเพลงนางเทวี 4321111 
 

102. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบหาเสียง 
ก.  โงไมเปน เปนใหญยาก ฝากใหคิด 331 123 234 ข.  ทางชีวิต จะรุงโรจน โสตถิผล 114 233 225 
ค.  ตองรูโง รูฉลาด ปราดเปร่ืองตน 343 412 221 ง.  โงสิบหน ดีกวาเบง เกงเด๋ียวเดียว 325  
 

103. ขอใดใชพยัญชนะตนของคําเปนอักษรตํ่าคูท้ังหมด 
ก. งูใหญในรั้ววัดโมลี    ข.  ฉันฝากถุงขาวสวยใหผอง 
ค.  การจัดเด็กตองบอกปาอบ   ง.  คนแซเฮงชอบแฟนพันธุแท 
 

104. ขอใดไมมีสระประสม 
ก.  ใครดูถูกผูชํานาญในการชาง    ข.  ความคิดขวางเฉไฉไมเขาเรื่อง 
ค.  เหมือนคนปาคนไพรไมรุงเรือง    ง.  จะพูดดวยน้ันก็เปลืองซึ่งวาจา 
 

105. ขอใดมีจํานวนพยางคนอยท่ีสุด 
ก.  คณะรัฐบุรุษ     ข.  ประชาธิปไตย 
ค.  ผลิตภัณฑชุมชน    ง.  ปรากฏการณธรรมชาติ 
 

106. ขอใดมีเสียงพยัญชนะควบกลํ้ามากท่ีสุด 
ก.  อยาเลนสนุกสนานครื้นเครงบนซากปรักหักพัง ข.  ครอบครัวน้ีรวมพลังสูกับผีพรายในนิทานปรัมปรา 
ค.  เหลาวัวควายเดินกินนํ้าบนหาดทรายใกลบอสราง ง.  นกปรอดตัวเล็กขาวปลอดบินปรอไวยังกะปรอท 
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107. กลุมคําในขอใดเปนนามวลีท้ังหมด 
ก.  นกบนตนไม  วิ่งออกกําลังกาย  ขางหลังภาพ ข.  โรงเรียนของเรา  สูงเทียมฟา  วิมานดิน 
ค.  ผูบริหารโรงเรียน  นายกสมาคม  ทหารประจําการ ง.  ฟาเพียงดิน  สุดแดนสยาม  เด็กเลี้ยงแกะ 
 

108. ขอใดไมใชประโยคกริยา 
ก.  เกิดการประทวงขับไลเผด็จการเม่ือป ๒๕๓๕ ข.  มีคนออกมาชุมนุมกันเปนจํานวนมาก 
ค.  ไฟไหมกองสลากและกรมสรรพากรจนเสียหาย ง.  ปรากฏหลักฐานบนถนนราชดําเนินมาจนทุกวันน้ี 
 

109. ขอใดเปนประโยคความเดียว 
ก.  เขาไดรับโทษแลว ธรรมชาติยอมไมเขาขางคนผิด  
ข.  การสอบไลเสร็จสิ้นลงแลว แตการเรียนยังไมเสร็จ 
ค.  อีกสองปพวกเราจะมีสิทธ์ิในการออกเสียงเลือกต้ังผูแทนราษฎร 
ง.  ถาทุกคนไมรวมมือกันสัตวปาหลายชนิดจะสูญพันธุไปจากประเทศของเรา 
 

110. ขอใดมีคําซอนมากกวาขออื่น 
ก.  โอเหน็ดเหน่ือยหนักหนาแสนสาหัส   ข.  ตองเรงรัดงานเสร็จสิ้นสูเปาหมาย 
ค.  หากชักชาเฉ่ือยชานาละอาย    ง.  งานเสียหายรัฐเสียงบการอบรม 
 

111. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา 
ก.  ศิลปวัตถุ กัลปาวสานต กุศลกรรมบถ  ข.  ศิลปะปฏิบัติ กิจจะลักษณะ วิสัญญีแพทย 
ค.  ศิลปะลักษณะ อิริยาบถ วิภัติปจจัย  ง.  ศิลปะวิทยา กรรมวาจาจารย คริสตศักราช 
 

112. ขอใดคือคําข้ึนตน และคําลงทายในการเขียนจดหมายกิจธุระ 
ก.  เรียน  ดวยความเคารพอยางสูง   ข.  เรียน  ขอแสดงความนับถือ 
ค.  กราบเรียน  ขอแสดงความนับถือ   ง.  กราบเรียน  ดวยความเคารพ 
 

113.  “ขออํานาจคุณความดีท้ังปวงท่ีไดทํามา จงบันดาลใหไดประสบแตความเจริญ รุงเรืองใน

หนาท่ีการงาน พบแตคนดี พบแตสิ่งดีและคลาดแคลวจากอันตรายท้ังปวง” 
คําอวยพรขางตนใชในโอกาสใด 

ก.  แตงงาน     ข.  เกษียณอายุ 
ค.  รับตําแหนงใหม    ง.  ขึ้นบานใหม 
 

114. ขอใดไมจัดเปนการฟง 
ก. นักเรียนนายรอยตํารวจกลาหาญไดยินเสียงดังอยูนอกหองเรียน 
ข. ตํารวจตะเวนชายแดนบอกแกคณะผูสํารวจเสนทางการเดินปาเขาสอยดาววา เสียงเครื่องยนตท่ีไดยินคือ

เสียงของผูกําลังลักลอบตัดไม 
ค. ชางอากาศไดยินเสียงเครื่องยนตของเครื่องบิน F-16 ADF ดังผิดปกติ ก็ระบุไดทันทีวามีปญหาตองรีบ

แกไขโดยดวน 
ง. คนตาบอดโทรศัพทไปแจงความที่สถานีตํารวจดอยสะเก็ดวาไดยินเสียงคนเดินอยูในสวนบานยามวิกาล 
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115. ขอใดเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษไดถูกตองทุกคํา 
ก.  เปอรเซ็น พลาสติค คลินิก   ข.  ซอส เตนท เบนซิล 
ค.  กราฟ ชอค สปริง    ง.  สวิตช เชิ้ต ดีเปรสชั่น 
 

116. ขอใดใชคําผิดความหมาย 
ก.  เวลาซื้อของเขาชอบตอราคา   ข.  ตํารวจนายน้ันวิ่งกรูเขาจับคนราย 
ค.  รัฐบาลประกาศสนับสนุนโครงการบานเอื้ออาทร ง.  มัคคุเทศกบางคนมีสวนทําลายภาพลักษณของประเทศ 
 

117. ขอใดเรียงลําดับประโยคในขอความไดถูกตอง 
 ๑. ไมวาใครจะมีนิสัยไมดีเพียงใดก็ตาม 
 ๒. เขาก็สามารถกลับมาเปนคนมีนิสัยท่ีดีได 
 ๓. ถาเขาต้ังใจใหม แลวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองอยางจริงจัง 
 ๔. พระพุทธศาสนาสอนวา “ชีวิตของเราน้ีสามารถพัฒนาได” 
ก.  ๔ - ๓ - ๑ - ๒    ข.  ๔ - ๑ - ๒ - ๓ 
ค.  ๔ - ๑ - ๓ - ๒    ง.  ๔ - ๒ - ๑ – ๓ 
 

118. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ 
ก.  หัวขอการสนทนาเรื่องความเปนเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีน 
ข.  การศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬายิมนาสติก 
ค.  การแขงขันยิมนาสติกอยางตอเน่ืองและการสนับสนุนสงเสริมจากรัฐ 
ง.  ประเทศจีนใหความสําคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานตอเน่ือง 
 

119. คําเช่ือมในขอใดเม่ือเติมในชองวางแลวไดความถูกตองเหมาะสม 
“ปจจุบันน้ีท่ัวโลกใหความสําคัญ……………ขาวสงครามในตะวันออกกลาง…………….กองทัพ

สัมพันธมิตรบุกประเทศอิรัก……………..กลาวหาวาอิรักผลิตและครอบครองอาวุธรายแรง………..ขัดตอ
กติกาของสหประชาชาติ” 

  ก.  ตอ เม่ือ และ ใน    ข.  แก เม่ือ โดย ซึ่ง 
ค. เม่ือ สําหรับ กับ ท่ี    ง.  ใน ตอ หรือ และ 
 

120. ขอใดใชราชาศัพทไมถูกตอง 
ก.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออก ณ พระตําหนักเปยมสุข พระราชวังไกลกังวล 
ข.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงวางศิลาฤกษ และทรงเปดอาคารท่ีทําการ 
ค.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรดารโหฐาน 
ง.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ ฯ พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธี

ฉัตรมงคล ณ พระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท 
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วิชาสังคมศึกษา (๒๐ ขอ) 
121. ศาสนาใดสอนวา “ถาเขาตบแกมขวา จงเอียงแกมซายใหเขาตบ” 

ก.  ศาสนาฮินดู      ข.  ศาสนาอิสลาม 
ค.  ศาสนาคริสต      ง.  พระพุทธศาสนา 
 

122. ขอใดคือจุดมุงหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 
ก.  ใหบิดามารดาไดรับสวนบุญสวนกุศล    
ข.  ใหมีสวนรวมในการปฏิบัติธรรมอยางถูกตอง 
ค.  รูจักสํารวมกาย วาจา ใจ เพื่อใหเกิดสมาธิและปญญา  
ง.  ชวยสืบทอดพระพุทธศาสนาใหดํารงอยูตลอดไป 
 

123. เหตุการณใดไมไดเกิดข้ึนในวันอาสาฬหบูชา 
ก.  พระรัตนตรัยไมเกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา   ข.  โกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม 
ค.  พระพุทธเจาแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   ง.  พระพทธเจาแสดงอนัตตลักขณสูตร 
 

124. ขอใดคือศาสดาท่ีพระพุทธเจาระบุใหเปนตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน 
ก.  พระอุบาลี      ข.  พระอานนท 
ค.  พระธรรมวินัย     ง.  พระมหากัสสปะ 
 

125. พิธีท่ีชาวคริสตนิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปงและด่ืมไวนท่ีบาทหลวงสงให เรียกวาพิธีอะไร 
ก.  ศีลกําลัง      ข.  ศีลแกบาป 
ค.  ศีลลางบาป      ง.  ศีลมหาสนิท 
 

126. ขอใดเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรม 
ก.  เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล    ข.  ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม 
ค.  เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ จังหวัดลพบุรี   ง.  มรดกโลกหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี 
 

127. เหตุใดบริเวณท่ีกระแสน้ําอุนและกระแสน้ําเย็นไหลมาปะทะกันจึงมีปลาชุกชุม 
ก.  อุดมดวยแพลงตอนซึ่งเปนอาหารของปลา 
ข.  เปนเขตลมสงบ เหมาะแกการดํารงชีวิตของปลา 
ค.  มักเปนบริเวณนํ้าต้ืน ทําใหปลารวมกันอยูเปนฝูงใหญ 
ง.  ปลอดจากสัตวนักลา เชน ฉลามท่ีอาศัยอยูเฉพาะเขตนํ้าอุนเทาน้ัน 
 

128. การสรางสรรคสถาปตยกรรมของชนชาติใดไมสัมพันธกัน 
ก.  วิหารพาเธนอน – ตุรกี    ข.  โคลอสเซียม – อิตาลี 
ค.  ทัชมาฮาล – อินเดีย    ง.  บุโรพุทโธ – อินโดนีเซีย 
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129. การใชกระดาษหรือธนบัตรแทนโลหะ เปนภูมิปญญาท่ีชาติใดเร่ิมใชกอน 
ก.  จีน       ข.  อินเดีย 
ค.  เปอรเซีย      ง. อียิปต 
 

130. สถาปตยกรรมแบบบารอก ปรากฏในงานกอสรางใด 
ก.  พระราชวังบักกิงแฮม     ข.  พระราชวังแวรซายส 
ค.  มหาวิหารเวนตปเตอร     ง.  มหาวิหารเซนตปอล 
 

131. ขอใดเปนปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร 
ก.  การฟนฟูศิลปวิทยาการ     ข.  การขยายตัวทางการคา 
ค.  ความตองการสินคาอุตสาหกรรม    ง.  การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร 
 

132. กิจกรรมใดนําไปสูการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะท่ีสอง 
ก. การผลิตเหล็กกลา    ข. การใชเครื่องจักรไอนํ้า 
ค. การประดิษฐเครื่องปนดาย   ง. การวางสายโทรเลขขามทวีป 
 

133. ใน ค.ศ. 2006 อดีตประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน (Saddam Hussein) ถูกดําเนินคดีในขอหากระทํา

อาชญากรรมตอมนุษยชาติจากกรณีใด 
ก.  การเขายึดครอบครองคูเวต และสังหารพลเมือง ข.  การปรามปรามชาวมุสลิมนิกายชีอะฮทางภาคใต 
ค.  การปราบปรามชนกลุมนอยชาวเคิรตทางภาคเหนือ ง.  การกวาดลางชาวมุสลิมนิกายซุนนีชานกรุงแบกแดด 
 

134. การประกาศหลักการมอนโรของสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1823 เพ่ือวัตถุประสงคใด 
ก. ตอตานการใชแรงงานทาส   ข. สนับสนุนการขยายดินแดนไปทางฝงตะวันตก 
ค. หามประเทศในยุโรปเขามาแสวงหาผลประโยชน ง. สงเสริมใหชาวอเมริกันออกไปทําธุรกิจในตางแดน 
 

135. การปฏิวัติฝร่ังเศส ค.ศ. 1789 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองใด 
ก. เกิดความรูสึกชาตินิยมอยางรุนแรง  ข. ทุกคนไดรับสิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง 
ค. ยกเลิกระบอบอภิสิทธ์ิอยางเปนทางการ  ง. ฝร่ังเศสเปนประชาธิปไตยอยางสมบูรณ 
 

136. ประเทศในขอใดเปนสมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN) ท้ังหมด 
ก.  พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม บูรไน ญ่ีปุน 
ข.  พมา ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บูรไน 
ค.  มาเลเซีย สิงคโปร ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
ง.  มาเลเซีย สิงคโปร ไทย ติมอรตะวันออก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
 

137. ขอใดอธิบายคําวา “ทรัพยากร” ในทางเศรษฐศาสตรไดถูกตอง 
ก.  สิ่งท่ีจะนํามาผลิตสินคาและบริการ เพื่อจําหนายจายแจกใหแกผูบริโภค 
ข.  การกระจายรายไดใหแกเจาของปจจัยการผลิต 
ค.  การผลิตสินคา และบริการ โดยมุงหวังกําไรสูงสุด 
ง. ท่ีดิน แรงงาน ทุน และผูประกอบการ 
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138. ปจจัยใดที่ทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทย เปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือยังชีพมาเปนการผลิตเพ่ือการคา 
ก. การดําเนินนโยบายผลิตเพื่อการคาของผูนําประเทศ ข.  การมุงหวังกําไรของนายทุนในประเทศ 
ค. การทําสนธิสัญญาเบาริง    ง.  ความตองการของประชาชนเปนสวนใหญ 
 

139. ประชาชนกลุมใดท่ีมีสิทธ์ิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือถอดถอนขาราชการการเมืองช้ันผูใหญ          

ออกจากตําแหนงได 
ก.  ประชาชนท่ีมีสัญชาติไทย    ข.  ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกต้ัง 
ค.  ประชาชนท่ีมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด   ง.  ประชาชนท่ีบรรลุนิติภาวะแลว 
 

140. การกระทําในขอใดไมใชการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ก.  การสรางฝายชะลอนํ้า เพื่อรักษาความชุมชื้นใหพื้นดินและผืนปา 
ข.  การเพาะเลี้ยงกุงบริเวณปาชายเลน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณใหระบบนิเวศชายฝง 
ค.  การปลูกหญาแฝก ตามพื้นท่ีลาดชัน เพื่อลดการพังทลายของดิน 
ง.  การปลูกตนยางนา เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปาไมดวยวิธีธรรมชาติ 

 

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


