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1.  ข้อใด เป็นค ำไทยแท้ทุกค ำ  
ก. โกย  จาม  ไม ้
ข. แด  เขนย  บุหลนั 
ค. เสด็จ  โปรด  ต ารวจ 
ง. บะช่อ  ตะเกียบ  เกาเหลา 

2.  ข้อใด เป็นค ำไทยแท้ทุกค ำ  
ก. คบคนดีเป็นศรีแก่ตวั 
ข. สวยแต่รูปจูบไม่หอม 
ค. คบคนพาล พาลพาไปหาผดิ 
ง. กินอยูก่บัปาก อยากอยูก่บัทอ้ง 

3.  ค ำในข้อใดต่อไปนี ้เป็นค ำไทยแท้ทุกค ำ  
ก. เฆ่ียน  ขจี  กุศล 
ข. กีฬา  กรีฑา  ปฏิบติั 
ค. เผด็จ  กระจาย  ก๋วยเต๋ียว 
ง. มะขาม  กระถิน  กระโจน 

4.  ค ำในข้อใด มีตัวสะกดอยู่ในมำตรำเดียวกนัและเป็น 
ค ำไทยแท้ทุกค ำ  
ก. สาย  ยาย  คอย 
ข. ถวาย  ขนาย  เขนย 
ค. ตรวจ  เคลือบ  เม่ือย 
ง. บงัเอิญ  เผชิญ  ด าเนิน 

5.  ข้อใด เป็นภำษำบำลีทุกค ำ  
ก.  วทิย ุ วติถาร ข.  สตรี  ปฏิเสธ 
ค.  อาชญา  วทิยา ง.  อจัฉริยะ  บลัลงัก ์

6.  ข้อใด ไม่มีค ำยืมมำจำกภำษำบำลสัีนสกฤต  
ก. พอ่รีบไปก่อนขา้ชา้เลย 
ข. แมน้มารดาตามมาจะหา้มไว ้
ค. สินสมุทรมิไดก้ลวักลบัหวัรอ 
ง. ลูกไม่ขอจากพระองคอ์ยา่สงสัย 

7.  ค ำในข้อใด ยืมมำจำกภำษำสันสกฤตทุกค ำ  
ก. ศิษย ์ พฤกษา  เคราะห์ 
ข. กีฬา  บรรทดั  พรรณนา 
ค. กรีฑา  อชัฌาสัย  สมุทร 
ง. นิพพาน  มธัยมศึกษา  ปราชญ์ 

8.  “จุฬำ  วุฒิ  สมถะ  ภริยำ  จักรำ” ค ำใด ไม่ใช่ภำษำบำล ี
เพรำะเหตุใด  
ก. จุฬา เพราะภาษาบาลีไม่ใช ้ฬ 
ข. ภริยา เพราะภาษาบาลีไม่ใช ้ริ 
ค. วฒิุ เพราะภาษาบาลีไม่ใชต้วัตาม 
ง. จกัรา เพราะภาษาบาลีไม่ใชค้  าควบกล ้า 

9.  ข้อใด เป็นค ำยืมมำจำกภำษำต่ำงประเทศต่ำงจำกพวก  
ก.  ซีฟู้ด ข.  ซีอ๊ิว 
ค.  แคชเชียร์ ง.  คอนเสิร์ต 

10.ข้อใด มีค ำภำษำต่ำงประเทศปนอยู่  
ก. ลุง  ป้า  พี่  ก๋ง ข. พอ่  แม่  ปู่  ยา่ 
ค. ดิน  น ้า  ลม  ไฟ ง. เขียว  ด า  แดง  เหลือง 

11.ข้อใด ไม่มีค ำยืมมำจำกภำษำต่ำงประเทศ  
ก. โรงเรียนขอบริจาคทรัพยจ์ากผูป้กครองนกัเรียน 
ข. ถา้สอนอะไรยาวๆ เก่ียวกบัส่ิงท่ีเด็กไม่รู้จกั เด็กจะ

เบ่ือและสับสน 
ค. เขาตอ้งการขอเด็กมาเล้ียงเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อแก้

เหงา 
ง. พอ่ แม่ จะเสียใจมากถา้รู้วา่ลูกของตนติดยาเสพติด 

12.ประโยคใด มีค ำภำษำเขมร  
ก. ร้านคา้ขายของจิปาถะ 
ข. ทอ้งฟ้าปลอดโปร่งปราศจากเมฆ 
ค. เขาชอบกินปลาจะละเมด็ทอดกรอบ 
ง. วนัน้ีฉนัเดินไปซ้ือขนมไทยท่ีริมถนน 

13.ค ำว่ำ “ก ำนัน ด ำเนิน” เป็นภำษำเขมร สังเกตได้จำก 
ข้อใด  
ก. ค าสองพยางคข้ึ์นตน้ดว้ยค าวา่ “ก า ด า” 
ข. ภาษาเขมรไม่ใชรู้ปวรรณยกุต ์
ค. เป็นค าควบกล ้าและอกัษรน า 
ง. เป็นค าราชาศพัท ์

14.ข้อใด เป็นค ำมำจำกภำษำเขมรทุกค ำ  
ก. เถลิง  เฌอ ข. จ าเรียง  หา้ง 
ค. เผอิญ  ตะหลิว ง. ฉงาย  ราชการ 
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15. “หมี่ส้ัว คะน้ำ  ตังโอ๋  คำรำโอเกะ  บุ้งกี ้ โบตั๋น”  
จำกค ำข้ำงต้น ค ำใดไม่ได้มำจำกภำษำจีนทั้งสองค ำ  
ก. คะนา้,  ม่ีสั้ ว 
ข. บุง้ก้ี,  ตงัโอ๋ 
ค. โบตัน๋,  คะนา้ 
ง. คาราโอเกะ,  ตงัโอ๋ 

16.ข้อใด เป็นค ำภำษำชวำ  
ก. กุหลาบ  ลูกเกด  คาราวาน 
ข. องัสนา  กุญแจ  ก ายาน 
ค. บดักรี  สักหลาด  ลูกเกด 
ง. องุ่น  ราชาวดี  สนม 

17.ข้อใด ไม่มีค ำยืมจำกภำษำญีปุ่่น  
ก. พอ่ปลูกโป๊ยเซียนเส่ียงทาย 
ข. นอ้งชนะเลิศการแข่งขนัยโูดรุ่นจ๋ิว 
ค. สึนามิเกิดจากแผน่ดินไหวก่ีริกเตอร์ 
ง. ขนมโมจิรสดีตอ้งท่ีจงัหวดันครสวรรค์ 

18. “อปัสรเลือกเรียนจุฬำฯ แต่อจัฉรำเลือกเรียน 
เกษตรศำสตร์” ข้อควำมนีม้ีค ำทีม่ำจำกภำษำบำลแีละ
สันสกฤตอย่ำงละกีค่ ำ  
ก. บาลี 1 ค า สันสกฤต 3 ค า 
ข. บาลี 2 ค า สันสกฤต 2 ค า 
ค. บาลี 2 ค า สันสกฤต 3 ค า 
ง. บาลี 3 ค า สันสกฤต 2 ค า 

19.ข้อใด เป็นค ำทีม่ำจำกภำษำจีนทั้งหมด  
ก. บะหม่ี  ฟุตบอล  เสด็จ 
ข. เกาเหลา  โบนสั  จราจร 
ค. เก๊กฮวย  ก๋วยเต๋ียว  เกา้อ้ี 
ง. ซินแส  ไอศกรีม  บรรทม 

20.ข้อใด ไม่ถูกต้อง  
ก. ภาษาบาลีมีสระ 14 ตวั สระสันสกฤตมี 8 ตวั 
ข. พยญัชนะภาษาบาลีมี 32 ตวั สันสกฤตมี 34 ตวั 
ค. ภาษาบาลีนิยมใช ้“ฬ” ภาษาสันสกฤตนิยมใช ้“ฑ” 
ง. ภาษาบาลีมี “ริ” กลางค า ภาษาสันสกฤตมี “รร” 

 

21.ค ำว่ำ “ฤกษ์” เป็นค ำภำษำสันสกฤต สังเกตได้จำกข้อใด  
ก. เป็นค าควบกล ้า 
ข. เป็นค าหลายพยางค ์
ค. มีการใชพ้ยญัชนะตน้และตวัสะกด 
ง. ตวั ฤ และ ษ ซ่ึงเป็นอกัษรท่ีใชใ้นค าท่ีเป็นภาษา

สันสกฤตเท่านั้น 
22.ข้อใด เป็นค ำมำจำกภำษำบำล ี 

ก. ประถมศึกษา ข. อาสาฬหบูชา 
ค. อกัษรศาสตร์ ง. บุรุษเพศ 

23.ค ำภำษำบำลแีละสันสกฤตคู่ใด ทีไ่ทยน ำมำใช้ใน
ควำมหมำยทีต่่ำงกนั  
ก. หตัถี – หสัดี  
ข. อจัฉรา – อปัสร 
ค. มชัฌิม – มธัยม  
ง. วสิาสะ – พิศวาส 

24.ข้อใด มีค ำยืมภำษำบำลมีำกทีสุ่ด  
ก. พรรค  นิรมิต  วทิยา 
ข. ผวิพรรณ  เทศนา  ฉตัร 
ค. บลัลงัก ์ นิมนต ์ นิรโทษ 
ง. เขา้พรรษา  นิเวศน์  ฉนัท ์

25.ข้อใด มีค ำยืมภำษำบำลปีนอยู่  
ก. อภิเษก  ศิลา ข. อมตะ  ศีรษะ 
ค. อวกาศ  เศรษฐี ง. อมฤต  ศุลกากร 

26.ข้อใด ไม่มีค ำยืมภำษำบำลแีละสันสกฤต  
ก. ทรายและส่ิงอ่ืนมี ส่วนสร้าง 
ข. โลกน้ีมิไดอ้ยู ่ดว้ยมณี เดียวนา 
ค. ปวงธาตุต ่ากลางดี ดุลยภาพ 
ง. ภาคจกัรพาลมิร้าง เพราะน ้าแรงไหน 

27.ข้อใด มีค ำยืมภำษำจีนน้อยทีสุ่ด  
ก. เจใ๊หญ่ข้ึนเคร่ืองบิน ไปดูง้ิวท่ีเชียงใหม่ 
ข. อาแป๊ะใส่ขาก๊วย ด่ืมเก๊กฮวยหนา้โรงหนงั 
ค. อาม่วยท าหนา้ชงั ตีจบักงัตกเกา้อ้ี 
ง. ต๋ีนอ้ยลม้ถลา เฮียจึงหาโจก๊ใหกิ้น 
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28.ข้อใด มีค ำยืมภำษำจีนมำกทีสุ่ด  
ก. พะโลน้ี้ช่างน่าสน  
ข. เกาเหลาจบัฉ่ายปน 
ค. ก๋วยเต๋ียวเก๊ียวบะหม่ี  
ง. ตะหลิวคนตกัเฉาก๊วย 

29.ข้อใด เป็นค ำยืมภำษำเขมรทั้งหมด  
ก. ขจี  ผกา  สบู่  
ข. แข  เผด็จ  โตนด 
ค. ขจร  เผอิญ  เมฆ  
ง. ไถง  พเยยี  สบาย 

30.ข้อใด มีค ำยืมภำษำเขมรน้อยทีสุ่ด 
ก. ธ เสด็จลงสรงท่ีคงคา 
ข. เสวยปลาท่ีหามาทูลถวาย 
ค. แลว้ด ารัสตรัสหาสลาเสวย 
ง. ทรงด าเนินพนมไพรอยูส่ าราญ 

31.ข้อใด ไม่ปรำกฏค ำสร้อย  
ก. ภูมีปลอบกลบัตั้ง  ขอบรร ลยัพอ่ 
ข. พนัทา้ยนิรสิงห์ผดิ   บทฆ่า  เสียเทอญ 
ค. ศาลสืบกฤติคุณเคา้   คติไวใ้นสยาม 
ง. ล่องเรือเอกไชยมา ถึงโคก  ขามพอ่ 

32.ข้อใด มีกำรใช้ค ำโทโทษ  
ก. ปากอา้งูจึงได ้ ลากลว้งตบักิน 
ข. หวัร่อร่ืนช่ืนช้ี  ส่องน้ิวชวนแล 
ค. สไบบางนางสีดา ห่อห้อย 
ง. กระจงกระจิดหนา้ เอน็ดู 

33.1) เกรงพระรำชสำมี มลำยพระ ชนม์เฮย 
2) นงครำญองค์เอกแก้ว   กระษัตรีย์ 
3) ขับคเชนทรเข่นค ำ้    สะอกึสู้ดัสกร 
4) มำนมนัสกตเวท ี ยิง่ล ำ้ 
ข้อใด เรียงล ำดับค ำประพนัธ์ต่อไปนีถู้กต้อง  
ตำมฉันทลกัษณ์  
ก.  1  2  3  4 ข.  2  4  1  3 
ค.  4  1  2  3 ง.  3  2  1  4 

34. เม่ือ 8 : 9  12 : 13 แต่ถ้ำต้องกำรให้อตัรำส่วนซ้ำยมือ
เท่ำกบัอตัรำส่วนทำงขวำมือ จะต้องเพิม่เลข 13 ขึน้อกี
เท่ำไร 

ก. 
2

1  ข. 1 

ค. 
2

1
1  ง. 2 

35.ถ้ำ x : 3
3

1  = 5
5

3 : 8 แล้ว x มีค่ำเท่ำไร 

ก. 
5

1
2             ข. 

3

1
2  

ค. 
5

2
5    ง. 

4

1
7  

36.บิดำอำยุ 36 ปี ซ่ึงแก่กว่ำบุตรชำย 27 ปี จงหำอตัรำส่วน
ระหว่ำงอำยุของบุตรชำยต่ออำยุของบิดำในอกี 3 ปี
ข้ำงหน้ำ 
ก. 1 : 4 ข. 3 : 4 
ค. 3 : 12 ง. 4 : 13 

37.ถ้ำ 5a = 3c และ 2b = 8c แล้ว a : b มีค่ำเท่ำใด 
ก. 1 : 4  ข. 5 : 2 
ค. 3 : 10 ง. 3 : 20 

38.อตัรำส่วนในข้อใด เรียงจำกมำกไปหำน้อย 
ก. 5 : 6 , 3 : 8 , 11 : 24 
ข. 5 : 6 , 11 : 24 , 3 : 8 
ค. 11 : 24 , 5 : 6 , 3 : 8 
ง. 11 : 24 , 3 : 8 , 5 : 6 

39.จงหำค่ำ x เม่ือ (2x - 4) : (x + 4) = 2 : 3   
ก. 5 ข. -5 
ค. 0 ง. 2 

40.ก ำหนดให้ 2x : 3 = (x – 3) : 2 จงหำค่ำ x 
ก. 9 ข. -9 

ค. 
7

9  ง. 
7

9  

41.ถ้ำ 4(2x – y) = 5(2y + x) แล้ว x : y มีค่ำเท่ำใด 
ก. 3 : 10 ข. 8 : 10 
ค. 3 : 14 ง. 14 : 3 
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42.ถ้ำ 3 : a = 75 : 125  แล้ว a มีค่ำตรงกบัสมกำรในข้อใด 
ก. 5 ข. 15 
ค. 25 ง. 30 

43. 
3

2  = 
18

x  ค่ำของ x เท่ำกบัข้อใด 

ก. 10 ข. 11 
ค. 12 ง. 13 

44.โรงพยำบำลแห่งหน่ึง โดยเฉลีย่มีจ ำนวนพยำบำลต่อ
จ ำนวนผู้ป่วยเท่ำกบั 5 : 37 ถ้ำมีผู้ป่วย 629 คน 
โรงพยำบำลแห่งนี ้จะมีพยำบำลดูแลผู้ป่วยกีค่น 
ก. 80 คน ข. 85 คน                 
ค. 90 คน                  ง. 95 คน 

45.ชำนนท์ใช้จ่ำยเดือนละ 82 % ของเงินเดือนทีไ่ด้รับ ที่
เหลือเกบ็เป็นเงินออม ถ้ำเขำได้รับเงินเดือน เดือนละ 
5,600 บำท ในเวลำ 6 เดือน เขำจะเกบ็เงินได้กีบ่ำท 
ก. 5,040 บาท ข. 5,048 บาท     
ค. 6,036 บาท ง. 6,048 บาท    

46.ทีด่ินแปลงหน่ึงเป็นรูปส่ีเหลีย่มผืนผ้ำมีอตัรำส่วนของ
ด้ำนยำว : ด้ำนกว้ำง เป็น 3 : 2 ถ้ำทีด่ินแปลงนีม้ีพืน้ที ่
96 ไร่ จะมีด้ำนยำว ยำวกีเ่มตร 
ก. 48 เมตร ข. 480 เมตร 
ค. 720 เมตร ง. 960 เมตร 

47.ฟำร์มเลีย้งไก่แห่งหน่ึงมีอัตรำส่วนจ ำนวนไก่ตัวผู้ต่อ
จ ำนวนไก่ตัวเมีย เป็น 5 : 3 และอตัรำส่วนจ ำนวนไก่ตัว
เมียต่อจ ำนวนลูกไก่เป็น 3 : 10  ถ้ำฟำร์มเลีย้งไก่ตัวผู้ 
125 ตัว ฟำร์มจะเลีย้งไก่ตัวเมียและลูกไก่กีต่ัวตำมล ำดับ 
ก. 75 ตวั และ 250 ตวั ข. 76 ตวั และ 225 ตวั 
ค. 65 ตวั และ 225 ตวั ง. 250 ตวั และ 75 ตวั 

48.ซ้ือสมุดมำจ ำนวนหน่ึง แล้วขำยสมุดไป 3 เล่ม รำคำ  
15 บำท ถ้ำขำยสมุดได้เงิน 670 บำท จงหำว่ำซ้ือสมุดมำ
ทั้งหมดกีเ่ล่ม 
ก. 124 เล่ม ข. 134 เล่ม 
ค. 144 เล่ม ง. 154 เล่ม 
 

49. 6.4% ของ 400 เท่ำกบัเท่ำไร 
ก. 24.6 ข. 25.6 
ค. 26 ง. 26.6 

50. 120 เป็นกีเ่ปอร์เซ็นต์ของ 600  
ก. 5% ข. 10% 
ค. 15% ง. 20% 

51. 0.105 เป็น 15% ของจ ำนวนใด 
ก. 0.07 ข. 0.7 
ค. 7 ง. 70 

52. ให้ a = 20% ของ 180 และ b = 150% ของ 60  
แล้ว a + b เท่ำกบัข้อใด 
ก. 96 ข. 116 
ค. 126 ง. 146 

53. 15% ของเงิน 40 บำท คิดเป็นร้อยละเท่ำใดของเงิน  
200 บำท 
ก. 3   ข. 6 
ค. 9   ง. 12 

54.มำริโอ้มีรำยได้สุทธิเดือนละ 20,000 บำท เขำน ำเงินมำ
ฝำกธนำคำร เดือนละ 1,800 บำท มำริโอ้ฝำกเงิน
ธนำคำรกีเ่ปอร์เซ็นต์ของรำยได้ 
ก. 5% ข. 9% 
ค. 10% ง. 20% 

55. มำรดำแบ่งเงินให้บุตร 3 คน ในอตัรำส่วน 1 : 2 : 4 บุตร
คนทีไ่ด้รับเงินมำกทีสุ่ดต่ำงจำกบุตรคนทีไ่ด้รับเงินน้อย
ทีสุ่ด 2,400 บำท มำรดำมีเงินเท่ำไร 
ก. 1,400 บาท ข. 2,800 บาท 
ค. 4,200 บาท ง. 5,600 บาท 

56.กำรสอบคัดเลือกคร้ังหน่ึง มีผู้สมัครเกนิจ ำนวนที่
ต้องกำร 20% เม่ือคัดจ ำนวนทีเ่กนิออกแล้วรับเข้ำเพยีง 
320 คน เดิมมีผู้สมัครทั้งส้ินเท่ำใด 
ก. 362 คน ข. 384 คน 
ค. 483 คน ง. 492 คน 
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57.มำนะท ำกำรบ้ำนวชิำคณิตศำสตร์ผดิไป3 ข้อ ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 37.5 ของจ ำนวนข้อที่ครูให้ จงหำว่ำครูให้
กำรบ้ำนวชิำคณติศำสตร์กีข้่อ 
ก. 7 ขอ้ ข. 8 ขอ้ 
ค. 9 ขอ้ ง. 10 ขอ้ 

58.ทีด่ินแปลงใดรำคำถูกทีสุ่ด 
ก. 2 ไร่ 4,500,000 บาท 
ข. 6 งาน 3,800,000 บาท 
ค. 500 ตารางวา 2,800,000 บาท 
ง. 1,800 ตารางเมตร 2,600,000 บาท 

59.คอกม้ำแห่งหน่ึงเป็นรูปส่ีเหลีย่มจัตุรัสมีพืน้ที ่2 ไร่  
1 งำน ถ้ำจะซ้ือลวดหนำมมำล้อมรอบทีด่ินแห่งนี ้1 
รอบ จะต้องใช้ลวดหนำมยำวอย่ำงน้อยกี่เมตร 
ก. 60 เมตร ข. 120 เมตร 
ค. 200 เมตร ง. 240 เมตร 

60.ข้อใด มีควำมยำวมำกทีสุ่ด 
ก. 14 ศอก ข. 24 ฟุต 
ค. 32 คืบ ง. 750 เซนติเมตร 

61.พืน้ที ่9 ตำรำงหลำ เท่ำกบักีต่ำรำงฟุต 
ก. 3 ตารางฟุต ข. 9 ตารางฟุต 
ค. 27 ตารางฟุต ง. 81 ตารางฟุต 

62. 10 ตำรำงวำ เท่ำกบักีต่ำรำงเมตร 
ก. 10 ตารางเมตร ข. 20 ตารางเมตร 
ค. 30 ตารางเมตร ง. 40 ตารางเมตร 

63.ใช้หน่วยวดัควำมยำวในมำตรำไทยข้อใดถูกต้อง 
ก. 16 ศอก = 4 วา ข. 60 น้ิว = 6 คืบ 
ค. 8 คืบ = 2 ศอก ง. 20 วา = 2 เส้น 

64.ข้อใด ถูกต้อง 
ก. 30 ฟุต เท่ากบั 320 น้ิว 
ข. 3 ตารางกิโลเมตร เท่ากบั 1,800 ไร่ 
ค. 3 ตารางหลา เท่ากบั 27 ตารางฟุต 
ง. พื้นท่ี 24 ไร่ เท่ากบั 9,000 ตารางวา 

 

65.ทีด่ินรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้ำ กว้ำง 72 วำ ยำว 100 วำ คิดเป็น
พืน้ทีก่ีไ่ร่ 
ก. 12 ไร่ ข. 15 ไร่ 
ค. 18 ไร่  ง. 20 ไร่ 

66.รูปส่ีเหลีย่มคำงหมูมีด้ำนคู่ขนำนยำว 16 เซนติเมตร 
และ 34 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร รูปส่ีเหลี่ยมคำง
หมูนี ้จะมีกีต่ำรำงเซนติเมตร 
ก. 180 ตารางเซนติเมตร 
ข. 240 ตารางเซนติเมตร 
ค. 270 ตารางเซนติเมตร 
ง. 300 ตารางเซนติเมตร 

67.รถบรรทุกหนัก 2.48 เมตริกตัน คิดเป็นกีก่ิโลกรัม 
ก. 24.8 กิโลกรัม ข. 248 กิโลกรัม 
ค. 2,480 กิโลกรัม ง. 24,800 กิโลกรัม 

68.ข้อใด ใช้หน่วยได้เหมำะสม 
ก.  ขา้วหลามกระบอกหน่ึงยาว 30 เซนติเมตร 
ข.  ผงซกัฟอก 1 ถุง หนกั 50 ตนั 
ค.  น ้ามนั 1 ขวด มีปริมาตร 50 ถว้ยตวง 
ง.  บ่อน ้าแห่งหน่ึง ลึก 7 ไมล ์

69.รูปสำมเหลีย่มรูปหน่ึงมีฐำนยำวเป็น 2 เท่ำ ของควำมสูง 
และมีพืน้ที ่3,600 ตำรำงเซนติเมตร รูปสำมเหลีย่มนีม้ี
ฐำนยำว กีเ่ซนติเมตร 
ก. 30 เซนติเมตร ข. 60 เซนติเมตร 
ค. 120 เซนติเมตร ง. 180 เซนติเมตร 

70.ทีด่ินรูปส่ีเหลี่ยมรูปว่ำวมีเส้นทแยงมุม   
ยำว 32 เมตร และ 42 เมตร ที่ดินนีม้ีพืน้ทีก่ีต่ำรำงวำ 
ก. 168 ตารางวา ข. 170 ตารางวา 
ค. 172 ตารางวา ง. 174 ตารางวา 

71.ลุงบุญมีซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตัน เพ่ือใส่ต้นไม้ในสวน ปุ๋ยแต่
ละถุงหนัก 20 กิโลกรัม และ รถบรรทุกเลก็ขนปุ๋ยได้
อย่ำงมำก คร้ังละ 12 ถุง อยำกทรำบว่ำลุงบุญมี จะต้อง
ขนปุ๋ยทั้งหมดกีเ่ที่ยว 
ก. 4 เท่ียว ข. 5 เท่ียว 
ค. 41 เท่ียว ง. 42 เท่ียว 
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72.ต้องกำรปูกระเบื้องขนำด 1212 ตำรำงเซนติเมตร 
ภำยในห้องพืน้ทีส่ี่เหลีย่มจัตุรัสกว้ำง 3 เมตร ยำว 4.5 
เมตร จะต้องเสียเงินค่ำปูกระเบื้องเท่ำไร ถ้ำกระเบื้อง
รำคำแผ่นละ 4 บำท 
ก. 375 บาท ข. 540 บาท 
ค. 3,750 บาท ง. 3,705 บาท 

73.เจมส์มีทีด่ิน 3 ไร่ 2 งำน 50 ตำรำงวำแบ่งขำยให้เพ่ือน
สนิท 560 ตำรำงวำ เจมส์ยังคงเหลือทีด่ินอกีเท่ำใด 
ก. 2 ไร่ 10 ตารางวา 
ข. 2 ไร่ 90 ตารางวา 
ค. 2 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา 
ง. 2 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา 

74.ข้อใด จัดเป็นอวยัวะทีอ่ยู่ในระบบหำยใจทั้งหมด  
ก. หวัใจ ปอด กะบงัลม 
ข. หวัใจ เส้นเลือด ปอด 
ค. ปอด กะบงัลม กระดูกซ่ีโครง 
ง. กะบงัลม เส้นเลือด กระดูกซ่ีโครง 

75.ข้อใด เรียงล ำดับแรงดันเลือดในหลอดเลือดจำกน้อยไป
มำกได้ถูกต้อง  
ก. หลอดเลือดอาร์เทอร่ี – หลอดเลือดเวน – หลอด

เลือดฝอย 
ข. หลอดเลือดฝอย – หลอดเลือดเวน – หลอดเลือดอาร์

เทอร่ี 
ค. หลอดเลือดเวน – หลอดเลือดฝอย – หลอดเลือดอาร์

เทอร่ี 
ง. หลอดเลือดฝอย – หลอดเลือดอาร์เทอร่ี  – หลอด

เลือดเวน 
76.น ำ้ย่อยหรือเอนไซม์ (Enzyme) ในทำงเดินอำหำรจะ

ท ำงำนได้ดีเพยีงใดขึน้อยู่กบัส่ิงใด  
A) พืน้ทีผ่วิสัมผสั B) สภำพควำมเป็นกรดเบส 
C) ควำมเข้มข้นของน ำ้ย่อย  
 ข้อควำมทีถู่กต้องคือข้อใด 
ก. A และ B ข. A และ C 
ค. B และ C ง. A, B และ C 

77.พจิำรณำข้อควำมต่อไปนี้ 
A) กำรย่อยอำหำรเกดิขึน้ที่ปำกและส้ินสุดทีล่ ำไส้ใหญ่ 
B) เลือดในหลอดเลือดเวน เป็นเลือดทีม่ี แก๊สออกซิเจน

สูง 
C) เซลล์เม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขำวสร้ำงทีไ่ข

กระดูก 
D) กำรหำยใจระดับเซลล์เป็นปฏิกริิยำกำรสลำย

สำรอำหำรระดับเซลล์ซ่ึงต้องใช้ออกซิเจนและน ำ้
และมีแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์เกดิขึน้ 

ข้อควำมทีไ่ม่ถูกต้อง คือข้อใด  
ก. A และ B ข. A และ D 
ค. B และ D ง. C และ D 

78.ก ำหนดให้ 
A) ขจัดยูเรีย 
B) ขจัดเกลือ 
C) ขจัดน ำ้ทีม่ำกเกนิพอ 
D) ระบำยควำมร้อนออกจำกร่ำงกำย 
E) อำเจียนอำหำรออกมำ 
ข้อใด จัดว่ำเป็นกำรขับถ่ำยของเสีย  
ก. A, B, C ข. A, D, E 
ค. B, C, D ง. A, B, C, D 

79.จำกกระบวนกำรย่อยอำหำรของมนุษย์ต่อไปนี้ 

A) ไขมัน 
น ำ้ดี

ไขมันแตกตัว 


ไลเปส

กรดไขมัน + กลเีซอรอล 

B) แป้ง 
อะไมเลส

น ำ้ตำลมอลโทส 


มอลเทส

น ำ้ตำลกลูโคส 
สำรเคมีหรือเอนไซม์ 1, 2, 3, 4 สร้ำงจำกอวยัวะใดบ้ำง 
ตำมล ำดับ  
ก. ล าไส้เล็ก, ตบั, กระเพาะอาหาร, ตบัอ่อน 
ข. ตบั, ตบัอ่อน, ต่อมน ้าลาย, ล าไส้เล็ก 
ค. ตบั, ล าไส้เล็ก, กระเพาะอาหาร, ตบัอ่อน 
ง. ตบัอ่อน, ล าไส้เล็ก, ต่อมน ้าลาย, ล าไส้เล็ก 
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80. 

 
จำกภำพ แสดงถุงลมภำยในปอดของมนุษย์ ข้อใด 
เปรียบเทยีบควำมเข้มข้นของแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์
ในกำรหำยใจได้ถูกต้องทีสุ่ด  
ก. A มากกวา่ B ข. B มากกวา่ A 
ค. A เท่ากบั B ง. ถูกทั้ง ก และ ข 

81. 

 
จำกโครงสร้ำงเซลล์ตำมภำพ x และ y ท ำหน้ำทีอ่ะไร  
ก. x ท าหนา้ท่ี น ากระแสประสาทเขา้สู่ตวัเซลล ์ 

y ท าหนา้ท่ี น ากระแสประสาทออกจากตวัเซลล์ 
ข. x ท าหนา้ท่ี รับกระแสประสาทจากอวยัวะรับสัมผสั  

y ท าหนา้ท่ี รับกระแสประสาทส่งไปสมอง 
ค. x ท าหนา้ท่ี ล าเลียงสารส่ือประสาทเขา้สู่ตวัเซลล ์ 

y ท าหนา้ท่ี ล าเลียงสารส่ือประสาทออกจากตวัเซลล์ 
ง. x ท าหนา้ท่ี น ากระแสประสาทจากสมอง 

y ท าหนา้ท่ี น ากระแสประสาทกระตุน้กลา้มเน้ือ 
82.สัตว์ทีไ่ม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ไส้เดือนดิน แมลง มี

อวยัวะใดทีท่ ำหน้ำทีใ่นกำรขับถ่ำยของเสีย  
ก. ไต, เฟลมเซลล ์
ข. ไต, ท่อมลัพิเกียน 
ค. เนฟริเดียม, ท่อมลัพิเกียน 
ง. เฟลมเซลล,์ ท่อมลัพิเกียน 

83.ข้อใด แสดงอวยัวะทีใ่ช้หำยใจของสัตว์ได้ถูกต้อง  
ก. ปลา – เหงือก, ตัก๊แตน – เหงือก, กบ – ปอด 
ข. ปลา – เหงือก, ตัก๊แตน – ท่อลม, กบ – เหงือก 
ค. ปลา – เหงือก, ตัก๊แตน – ปอด, กบ – ท่อลม 
ง. ปลา – เหงือก, ตัก๊แตน – ท่อลม, กบ – ปอด 

84. 

 
จำกโครงสร้ำงระบบสืบพนัธ์ุในเพศชำยและเพศหญงิ
ของมนุษย์ จงพจิำรณำข้อควำมต่อไปนี ้
A) ในกำรท ำหมันจะตัดและผูกท่อ A ในทั้ง 2 เพศ 
B) โครงสร้ำง B ในเพศหญงิ ท ำหน้ำทีค่ล้ำยโครงสร้ำง 

C ในเพศชำย 
C) ไข่จะเคล่ือนทีม่ำที ่C ในเพศหญงิ เพ่ือรอกำร

ปฏิสนธิจำก sperm ทีป่ล่อยผ่ำนมำตำม B  
ก. A, B ถูก ข. B, C ถูก 
ค. A, C ถูก ง. A, B, C ถูก 

85.โครงสร้ำงหลกัทีส่ ำคัญของระบบประสำทในสัตว์ทีม่ี
กระดูกสันหลงั คืออะไร  
ก. สมอง เซลลป์ระสาท 
ข. สมอง ไขสันหลงั 
ค. สมอง ไขสันหลงั เซลลป์ระสาท 
ง. เซลลป์ระสาท ไขสันหลงั 

86.เนฟริเดียม และเฟรมเซลล์ มีลกัษณะคล้ำยกนัในเร่ืองใด  
ก. การแพร่ของแก๊สและน ้า 
ข. ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 
ค. เป็นท่อขดไปมา ท าหนา้ท่ีขบัถ่ายของเสีย 
ง. น าเลือดและน ้าไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

87.ส่ิงมีชีวติในกลุ่มใด ทีม่ีกำรแลกเปลีย่นแก๊สโดยใช้เย่ือหุ้ม
เซลล์ หรือผวิหนังทีชุ่่มช้ืนโดยตรง  
ก. ปลา ปู กุง้ กบ 
ข. สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้าทุกชนิด 
ค. แมงมุม แมงป่อง แมลงเม่า 
ง. ไฮดรา แมงกะพรุน ฟองน ้า 
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88.เหงือกของปลำ มีลกัษณะเป็นซ่ีเลก็ๆ เรียงตัวกนัเป็น
แผง เพ่ือประโยชน์ในข้อใด  
ก. ช่วยดกัจบัเช้ือโรคไม่ใหเ้ขา้สู่ร่างกาย 
ข. ช่วยกรองฝุ่ นละอองในน ้าไม่ใหเ้ขา้สู่ร่างกาย 
ค. เพื่อช่วยเพิ่มพื้นท่ีผิวในการแลกเปล่ียนแก๊ส

ออกซิเจน 
ง. เพื่อระบายของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการเผาผลาญ

สารอาหาร 
89.ข้อใด แสดงทิศทำงกำรไหลเวยีนเลือดในร่ำงกำยมนุษย์

ได้ถูกต้อง  

ก. เลือดจากร่างกายหวัใจห้องบนขวาหวัใจหอ้ง
ล่างขวาปอดหวัใจหอ้งบนซา้ยหวัใจห้อง
ล่างซา้ยส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

ข. เลือดจากร่างกายหวัใจห้องบนซา้ยหวัใจหอ้ง
ล่างซา้ยปอด หวัใจห้องบนขวาหวัใจ
หอ้งล่างขวาส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

ค. เลือดจากร่างกายหวัใจห้องล่างขวาหวัใจหอ้ง
บนขวาปอดหวัใจหอ้งล่างซา้ยหวัใจหอ้ง
บนซา้ยส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

ง. เลือดจากร่างกายหวัใจห้องล่างซา้ยหวัใจ
หอ้งบนซา้ยปอด หวัใจหอ้งล่างขวา
หวัใจหอ้งบนขวาส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

90.ข้อใด มีส่วนเกีย่วข้องกบัระบบหำยใจมำกทีสุ่ด 
ก. ระบบหมุนเวยีนเลือด ข. ระบบยอ่ยอาหาร 
ค. ระบบขบัถ่าย ง. ระบบประสาท 

91.ในระบบขับถ่ำยของมนุษย์ นอกจำกกำรขับของเสียออก
จำกร่ำงกำยแล้ว ยังมีส่วนช่วยร่ำงกำยได้อย่ำงไร  
1) ปรับสมดุลในร่ำงกำย 
2) ช่วยระบำยควำมร้อน 
3) เพิม่สมรรถภำพแก่ร่ำงกำย 
4) เพิม่กำรท ำงำนของระบบเผำผลำญในร่ำงกำย   
ก. ขอ้ 1 และ 2 ข. ขอ้ 2 และ 3 
ค. ขอ้ 3 และ 4 ง. ถูกทุกขอ้ 

92.ส่ิงเร้ำที่เกดิขึน้จำกกำรกระตุ้นของระบบร่ำงกำย จะมี
อทิธิพลสูงสุดในขณะที่ร่ำงกำยมนุษย์อยู่ในช่วงวยัใด  
ก. วยัเด็ก ข. วยัรุ่น 
ค. วยัทารก ง. วยัผูใ้หญ่ 

93.ข้อใด จัดเป็นส่ิงเร้ำทีเ่กดิขึน้จำกกำรกระตุ้นของระบบ
ร่ำงกำย  
ก. แสง ข. ความช้ืน 
ค. ฮอร์โมน ง. อุณหภูมิ 

94.ข้อใด ไม่ใช่พฤติกรรมกำรตอบสนองของมนุษย์ต่อ  
ส่ิงเร้ำภำยใน 
ก. ขนลุก ข. เหง่ือออก 
ค. การหลัง่น ้ายอ่ย ง. การไอและจาม 

95.ข้อใด เป็นกำรตอบสนองของร่ำงกำยเม่ือมีอุณหภูมิเป็น
ส่ิงเร้ำ  
ก. ตวัสั่น ข. เหง่ือออก 
ค. กระหายน ้า ง. กระพริบตาถ่ีข้ึน 

96.กำรตอบสนองต่อส่ิงเร้ำของสัตว์ข้อใด ทีม่ีส่ิงเร้ำ
แตกต่ำงจำกข้ออ่ืน  
ก. นกบินอพยพยา้ยถ่ิน 
ข. การเลียอุง้เทา้ของแมว 
ค. แมลงเม่าบินเขา้กองไฟ 
ง. สุนขัระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น ้าระเหย

ออกทางปาก 
97.ข้อใด เป็นพฤติกรรมกำรตอบสนองของสัตว์ ที่มีผลมำ

จำกส่ิงเร้ำได้ถูกต้อง  
ก. คา้งคาว หากินกลางคืน ส่ิงเร้าคือ แสงสวา่ง 
ข. เต่า หลบเขา้กระดอง ส่ิงเร้าคือ อุณหภูมิ 
ค. ก้ิงกือ การมว้นตวั ส่ิงเร้าคือ ความช้ืน 
ง. กบ จ าศีล ส่ิงเร้าคือ การสัมผสั 

98.สัตว์ในข้อใด แสดงพฤติกรรมทีต่อบสนองต่อควำมช้ืน  
ก. งูจะนอนผึ่งแดด 
ข. ควายจะนอนแช่น ้าในแอ่งน ้า 
ค. นกเคา้แมวออกหาอาหารในเวลากลางคืน 
ง. สัตวท์ะเลทรายออกหากินในเวลากลางคืน 
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99.กำรทีน่กนำงแอ่นอพยพจำกประเทศจีนเข้ำมำใน
ประเทศไทยในฤดูหนำว เน่ืองจำกอทิธิพลของส่ิงใด  
ก. อุณหภูมิ ข. แสงสวา่ง 
ค. สารอาหาร ง. สัญชาตญาณ 

100.ในวนัทีฝ่นตก จะเห็นว่ำมดมีกำรขนไข่จำกพืน้ดินขึ้น
ไปไว้ทีสู่ง นักเรียนคิดว่ำส่ิงแวดล้อมใด เป็นตัวกระตุ้น
ให้มดแสดงพฤติกรรมเช่นน้ัน  
ก. ลม ข. ความช้ืน 
ค. แสงสวา่ง ง. อุณหภูมิ 

101.ป้ำสมรศรีท ำฟำร์มเลีย้งผึง้อยู่ทีจั่งหวดัชัยภูมิ  
ถ้ำป้ำสมรศรีต้องกำรท ำให้ผึง้สำมำรถเรืองแสงได้
เหมือนห่ิงห้อย ถ้ำนักเรียนเป็นผู้เช่ียวชำญจะแนะน ำ
เทคโนโลยชีีวภำพในข้อใดให้ป้ำสมรศรีจึงจะเหมำะสม
ทีสุ่ด  
ก. พนัธุวศิวกรรม ข. การคดัเลือกพนัธ์ุ 
ค. การถ่ายฝากตวัอ่อน ง. การผสมขา้มสายพนัธ์ุ 

102.กำรน ำยนีทีส่ร้ำงฮอร์โมนอนิซูลนิจำกสัตว์ชนิดหน่ึง
ไปตัดต่อให้แบคทเีรียชนิดหน่ึง ปรำกฏว่ำแบคทเีรีย
สำมำรถสร้ำงฮอร์โมนอินซูลนิได้ เป็นเทคโนโลยีแบบใด  
ก. ชีวเคมี ข. การโคลน 
ค. พนัธุวศิวกรรม ง. การปรับปรุงพนัธ์ุ 

103.ข้ันตอนใด ของกำรผสมเทยีมทีคุ่ณตำบันลือศักดิ์จะ
เลือกแสดงว่ำ “ไข่แดงดิบ” หรือ “น ำ้มะพร้ำว” เป็น
อำหำรทีเ่หมำะส ำหรับตัวอสุจิ  
ก. การรีดน ้าเช้ือ  
ข. การละลายน ้าเช้ือ 
ค. การเก็บรักษาน ้าเช้ือ  
ง. การตรวจคุณภาพน ้าเช้ือ 

104.กำรถ่ำยฝำกตัวอ่อน สำมำรถท ำได้ในกรณใีดต่อไปนี ้ 
ก. สัตวท่ี์มีการปฏิสนธิภายนอก 
ข. สัตวท่ี์มีการสืบพนัธ์ุแบบแตกหน่อ 
ค. สัตวท่ี์มีการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ 
ง. สัตวท่ี์มีการปฏิสนธิภายใน และสืบพนัธ์ุแบบอาศยั

เพศ 

105. “แกะดอลลี”่ ทีเ่กดิจำกกำรโคลน (Cloning) เกดิขึน้ได้
โดยไม่ต้องมีกระบวนกำรใด  
A. กำรสร้ำงไข่ 
B. กำรสร้ำงอสุจิ 
C. กำรปฏิสนธิ 
D. กำรฝังตัวในมดลูก 
ก. A และ B ข. B และ C 
ค. A, B และ C ง. A, B, C และ D 

106.กำรตัดต่อยนีผลติอนิซูลิน เพ่ือบ ำบัดกำรเป็นเบำหวำน
ในมนุษย์ เป็นกำรน ำเทคโนโลยมีำใช้ประโยชน์ด้ำนใด  
ก. การแพทย ์ ข. อุตสาหกรรม 
ค. เกษตรกรรม ง. ส่ิงแวดลอ้ม 

107.ข้อใด ไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยชีีวภำพ  
ก. น ามาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์
ข. ลดตน้ทุนในการซ้ือพอ่พนัธ์ุ แม่พนัธ์ุ 
ค. ช่วยใหป้ระหยดัเวลา สะดวก รวดเร็ว 
ง. ช่วยเพิ่มผลผลิตใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ 

108.โค 3 สำยเลือด เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลย ี
ชีวภำพในด้ำนใด  
ก. ดา้นอาหาร ข. ดา้นการแพทย ์
ค. ดา้นเกษตรกรรม ง. ดา้นอุตสาหกรรม 

109.ในกำรตรวจสอบสำรอำหำรประเภทโปรตีน จะต้องใช้
สำรชนิดใดในกำรตรวจสอบ  
ก. สารละลายไอโอดีน 
ข. สารละลายเบเนดิกต ์
ค. สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 
ง. สารละลายคอปเปอร์ซลัเฟต + โซเดียม -ไฮดรอก

ไซด ์
110.กำรทดสอบโปรตีนโดยเติมสำรละลำยไบยูเร็ตลงใน

เน้ือปลำ จะได้สีม่วง ถ้ำไม่มีเน้ือปลำสำมำรถจะใช้ส่ิงใด
แทนจึงจะได้ผลดี  
ก. ฟักทอง ข. น ้าเตา้หู้ 
ค. ถัว่ฝักยาว ง. ใชไ้ดทุ้กขอ้ 
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111.กำรท ำนิติกรรมในข้อใด ทีผู้่เยำว์ไม่สำมำรถใช้สิทธิ
ของตนท ำได้  
ก.  การหมั้น 
ข.  การรับท าพินยักรรม 
ค.  การจดทะเบียนรับรองบุตร 
ง.  การรับการให้โดยไม่มีเง่ือนไข 

112.บุคคลใดต่อไปนี ้ทีส่ำมำรถทีจ่ะรับบุตรบุญธรรมได้  
ก.  นาย ค อาย ุ20 ปี เป็นคนไทยก าลงัจะสมรส 
ข.  นาย ง อาย ุ21 ปี เป็นโสด ไม่ผา่นการเกณฑท์หาร 
ค.  นาย ข เป็นคนไทยอาย ุ30 ปี สมรสแลว้และภรรยา

ยนิยอม 
ง.  นาย ก เป็นคนไทยอาย ุ25 ปี เป็นโสดยงัไม่มีงานท า 

113.ทำยำทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของผู้เสียชีวติก่อนทำยำท
อ่ืนคือใคร  
ก.  บุตรหรือผูสื้บสันดาน 
ข.  บิดามารดาของผูเ้สียชีวิต 
ค.  ปู่ ยา่ ตา ยาย ลุง ป้า นา้ อา 
ง.  พี่นอ้งร่วมสายโลหิตเดียวกนั 

114. "CITES" สัมพนัธ์กบักฎหมำยธรรมชำติใด 
ก.  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2535 
ข.  พระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ.2484 
ค.  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2504 
ง.  พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช 2542 

115.ภำษีสรรพสำมิต เป็นภำษีทีรั่ฐบำลจัดเกบ็มำจำก 
แหล่งใด 
ก.  จดัเก็บมาจากบุคคลธรรมดา 
ข.  จดัเก็บมาจากนิติบุคคลต่างๆ 
ค.  จดัเก็บมาจากส่ิงประดิษฐ์และผลิตข้ึน

ภายในประเทศ 
ง.  จดัเก็บมาจากการน าเขา้และส่งออกสินคา้ไป

ต่างประเทศ 
 

116.ต ำแหน่งทำงสังคมทีไ่ด้มำจำกกำรเป็นสมำชิกกลุ่มหรือ
สังคม เพ่ือให้ติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนเป็น
ควำมหมำยของข้อใด  
ก.  สิทธิ  
ข.  หนา้ท่ี 
ค.  บทบาท  
ง.  สถานภาพ 

117.ประเทศใดในทวปีเอเชีย มีวฒันธรรมทำงภำษำ
ขนบธรรมเนียมประเพณเีกีย่วกบัศำสนำใกล้เคียงกัน 
ก.  จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น 
ข.  ไทย ลาว อินเดีย 
ค.  พม่า อินเดีย อินโดนีเซีย 
ง.  อินเดีย เวยีดนาม อิสราเอล 

118.วฒันธรรมของประชำชนในทวปีเอเชีย มีลกัษณะ
คล้ำยคลงึกนัน้ัน น่ำจะหมำยถึงข้อใดมำกทีสุ่ด  
ก.  ภาษาท่ีส่ือสาร 
ข.  ท่ีอยูอ่าศยัสร้างดว้ยวสัดุง่ายๆ 
ค.  วถีิชีวติท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 
ง.  ระบบแบบแผนท่ีก าหนดในสังคม 

119.วฒันธรรมของประเทศใด ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
ทีม่ีวฒันธรรมเหมือนชำติตะวนัตกมำกทีสุ่ด  
ก.  มาเลเซีย  
ข.  สิงคโปร์ 
ค.  ฟิลิปปินส์  
ง.  อินโดนีเซีย 

120.ข้อใด คือควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกระบวนกำรตรำกฎหมำย  
ก.  เปิดโอกาสใหผู้เ้ป็นเจา้ของอ านาจสูงสุดได้

ตรวจสอบความชอบธรรมของรัฐบาล 
ข.  ท าใหต้ระหนกัวา่ประชาชนเป็นเจา้ของประเทศ 
ค.  ท าใหน้กัการเมืองบริหารงานอยา่งโปร่งใส 
ง.  เปิดโอกาสใหผู้เ้ป็นเจา้ของอ านาจสูงสุดได้

แสดงออกตามสิทธิของประชาชน 
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121.ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมใน กระบวนกำรตรำ
กฎหมำยได้ในขั้นตอนใด  
ก.  ตราเป็นกฎหมาย  
ข.  เสนอร่างกฎหมาย 
ข.  ร่างตวับทกฎหมาย  
ค.  ลงมติเห็นชอบกฎหมาย 

122.ผู้ใด ไม่มีสิทธิเสนอร่ำงพระรำชบัญญตัิ  
ก.  ศาลยติุธรรม 
ข.  สมาชิกวฒิุสภา 
ค.  ผูต้รวจการแผน่ดิน 
ง.  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

123.กำรน ำข้อมูลมำเรียบเรียงหรือน ำเสนอแก่บุคคลทัว่ไป 
โดยใช้ภำษำทีเ่ข้ำใจง่ำย เป็นขั้นตอนใดทำง
ประวตัิศำสตร์  
ก.  การประเมินคุณค่าของหลกัฐาน 
ข.  การเรียบเรียงหรือการน าเสนอ 
ค.  การรวบรวมหลกัฐาน 
ง.  การก าหนดหวัเร่ือง 

124.วธีิกำรทำงประวตัิศำสตร์ข้อใด ถือว่ำเป็นขั้นตอน
ส ำคัญต่อกำรศึกษำประวตัิศำสตร์มำกทีสุ่ด  
ก.  การรวบรวมหลกัฐาน 
ข.  การเรียบเรียงหรือน าเสนอ 
ค.  การก าหนดหวัขอ้ในการศึกษา 
ง.  การวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล 

125. ควำมส ำคัญของกำรตีควำมทำงประวตัิศำสตร์ มี
ควำมส ำคัญอย่ำงไร  
ก.  เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายเก่ียวกบับุคคล 
ข.  เพื่ออธิบายความถูกตอ้งหรือความน่าเช่ือถือได ้
ค.  เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ียกมาใหเ้ห็นความส าคญั 
ง.  เพื่อใหเ้ปรียบเทียบศกัราชไดเ้หมาะสมและถูกตอ้ง 

126.หลกัฐำนทำงประวตัิศำสตร์ หมำยถึงข้อใด  
ก.  ส่ิงท่ีมนุษยส์ ารวจคน้หา 
ข.  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
ค.  ความเจริญของมนุษยใ์นอดีต 

ง.  ร่องรอยการกระท าของมนุษยใ์นอดีต 
127.หำกต้องกำรทรำบถึงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงไทย - จีน 

ในยุคจักรพรรดิเฉียนหลง ควรวเิครำะห์จำกส่ิงใด  
ก.  เอกสารสมยัธนบุรี 
ข.  เอกสารสมยัอยธุยา 
ค.  เอกสารสมยัสุโขทยั 
ง.  เอกสารสมยัรัตนโกสินทร์ 

128.กำรอ่ำนพระรำชพงศำวดำรกรุงธนบุรี และท ำควำม
เข้ำใจเร่ืองรำวเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ ถือเป็น
กำรศึกษำประวตัิศำสตร์ข้อใด  
ก.  ตีความหลกัฐาน 
ข.  ประเมินหลกัฐาน 
ค.  ตรวจสอบหลกัฐาน 
ง.  เรียบเรียงและสรุปหลกัฐาน 

129.ข้อใด แสดงถึงควำมจริงเกีย่วกบัเร่ืองรำวทำง
ประวตัิศำสตร์ 
ก.  ไทยเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 1 ใน พ.ศ.2112 
ข.  คนไทยอ่อนแอจึงไดเ้สียกรุงศรีอยธุยาเม่ือ พ.ศ.2112 
ค.  จ านวนทหารนอ้ยท าใหต้อ้งเสียกรุงศรีอยธุยา     

พ.ศ.2112 
ง.  ผูค้นอ่อนแอและขาดความสามคัคี จึงเสียกรุงศรี

อยธุยา พ.ศ.2310 
130.สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ทรงติดต่อค้ำขำยกบั

ฝร่ังเศส เพ่ือถ่วงดุลอ ำนำจกับฮอลนัดำ ตรงกบัข้อใด 
ก.  ความคิดเห็นทางประวติัศาสตร์ 
ข.  การประเมินค่าทางประวติัศาสตร์ 
ค.  ความจริงของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 
ง.  ขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 

131.เหตุกำรณ์ใดสมัยธนบุรี ถือว่ำมีควำมส ำคัญทีสุ่ด  
ก.  การฟ้ืนฟูบา้นเมือง 
ข.  การเตรียมฝึกทหาร 
ค.  การสร้างความมัน่คง 
ง.  การตั้งศูนยก์ารคา้ขาย 
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132.สมเด็จพระนเรศวรมหำรำชทรงเป็นผู้กอบกู้เอกรำช 
กำรเสียกรุงศรีอยุธยำคร้ังที ่1 ตรงกบัข้อใด  
ก.  ความคิดเห็นของนกัประวติัศาสตร์ 
ข.  ความจริงของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์สมยั

อยธุยา 
ค.  ขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 
ง.  เร่ืองราวท่ีกล่าวต่อกนัมานานแลว้ของเหตุการณ์ทาง

ประวติัศาสตร์ 
133.ถ้ำต้องกำรศึกษำเร่ืองรำวควำมสัมพนัธ์ไทยกบัสเปน

ในสมัยอยุธยำ นักเรียนจะสำมำรถ ศึกษำเร่ืองรำว
ในช่วงสมัยอยุธยำได้อย่ำงไร เพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้ที่
สมบูรณ์  
ก.  การวเิคราะห์ และตีความหลกัฐาน 
ข.  การวเิคราะห์ และประเมินหลกัฐาน 
ค.  การวเิคราะห์ และสังเคราะห์หลกัฐาน 
ง.  การวเิคราะห์ ขอ้เทจ็จริงหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 

134.หลกัฐำนทีเ่กดิจำกกำรจดบันทกึชำวต่ำงชำติทีเ่ดิน
ทำงเข้ำมำเมืองไทย ส่วนใหญ่เรียกว่ำอะไร  
ก.  จารึก ข.  ต านาน 
ค.  พงศาวดาร ง.  จดหมายเหตุ 

135.กำรตีควำมหลกัฐำนจนแน่ใจว่ำพระเจ้ำตำกสิน
มหำรำชทรงเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุง
ธนบุรี ถือเป็นข้อมูลลกัษณะใด  
ก.  ความรู้ ข.  ความจริง 
ค.  ขอ้เทจ็จริง ง.  ความคิดเห็น 

136.A: ___________________ 
B: Yes, I'll have fried rice with chicken.  
a.  Are you ready to order now, sir? 
b.  Have you eaten anything yet? 
c.  What would you like to drink? 
d.  Would you like to eat seafood tonight; sir? 
 
 
 

137.A: __________________ 
 B: Yes, please. 
 A: What flavor do you want? Chocolate or vanilla?  
a.  Would you like some chocolate? 
b.  Would you like some ice-cream? 
c.  Could you help me, please? 
d.  Could you give me one? 

138.A: Could I have your full name, please? 
 B: __________________  
a.  Pay it into our bank account. 
b.  25, oxford street. 
c.  Certainly. Bill Smith. 
d.  I want to make a donation. 

139.You are in your friend's house. You want to use 
his mobile phone but he hasn't got it. Which one is 
the best polite conversation?  
a.  A: Could I borrow your mobile phone, please? 

B: Sorry. I haven't got it. 
b.  A: Could you use my mobile phone, please? 

B: Sure, no problem. 
c.  A: Can I use your mobile, please? 
     B: Yes, of course. 
d.  A: Could you lend me your mobile phone? 
     B: Sorry, I'm using it. 

140.You are carrying a lot of things. You want 
someone to open the door for you. What would you 
say?  
a.  Do you want me to carry your things? 
b.  Do you want me to open the door? 
c.  Can I carry your things, please? 
d.  Can you open the door, please? 
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141.Cake: What are you going to wear to school 
party? 

Nam: Maybe something casual like an old jeans. 
Cake: _________________ 
Nam: Why not? 

a.  I agree with you. b.  That's a good idea. 
c.  You can't do that. d.  Don't worry about it. 

142.Nick: I think the girls are generally better student 
than the boys. 

Dave: _____________________ 
Dave: Disagreed with Nick. Which response is 

correct?  
a.  I agree with you. Most girls are better than boys. 
b.  That's right. They're nice. 
c.  Well, maybe but some boys seem to be pretty good 

students. 
d.  I have no idea. 

143.Tia: We are hungry. We need some oranges. 
  Iza: Oh, why oranges? I _____ we need some 

bread  instead.  
a.  disagree b.  like 
c.  agree d.  thinks  

144.Shop assistant: Can I help you? 
 Tony: Yes, please. Can I change this jumper?  

    It's too big. 
Shop assistant: __________ What size do you want?  
a.  It's impossible. b.  Of course. 
c.  No, you can't return. d.  No, that's not true. 

145.A: ___________________ 
  B: No, It has no battery.  
a.  May I borrow your mobile phone? 
b.  May I go to the toilet, please? 
c.  May I go to school on foot? 
d.  Can I go to bed now? 

146.A: Can I open the window? 
 B: __________________  
a.  Please go right ahead. 
b.  Please, turn on the radio. 
c.  That is my job. 
d.  I like the window very much. 

147.My father _______ excuses when I feel like  
going to the cinema.  
a.  make always b.  makes always 
c.  always make d.  always makes 

148.Danny _____ his father on Sundays. 
a.  phones b.  phone 
c.  phoned d.  is phoning 

149.The shops in Paris _____ at 11:00 in the morning.  
a.  opened b.  opens 
c.  open d.  opening 

150.Mandy and Bossy _____ films every weekend.  
a.  watches b.  watch 
c.  watchs d.  watched 

151.Mr.Green ______ e-mails in the evening. 
He feels sleepy after work.  
a.  is writing b.  wrote 
c.  doesn't write d.  hasn't written 

152.  

 
What's time is it?  
a.  It is a quarter past two. 
b.  It is half past two. 
c.  It is a quarter to two. 
d.  It is a quarter to three. 
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153.You finish work at midday. You have a coffee with 
your mate in the canteen for 10 minutes and then 
walk home. It takes 25 minutes.  
What time do you get home?  
a.  12.25 p.m. b.  12.35 a.m. 
c.  12.35 p.m. d.  12.30 p.m. 

154.A: This T-shirt looks very nice. 
 B: It is the new arrival and on sale now. 
 A: ____________ 
 B: Nine hundred and fifty baht.  
a.  Do you have a bigger size? 
b.  How many are they? 
c.  How are you? 
d.  How much is it? 

155.A: What are you looking for? 
 B: ______________  
a.  I will take this one. 
b.  I am finding my laptop. 
c.  I am sorry to be here. 
d.  It is over there. 

156. Yesterday I saw _____ stranger.  
_____ stranger was standing near my house.  
a.  a, A b.  an, The 
c.  a, The d.  the, The 

157.He bought ______ newspapers.  
a.  many b.  a little 
c.  those d.  a few 

158.Do you like _____ swimming and _____ playing 
_____ saxophone?  
a.  a, the, a b.  a, a, a 
c.  -, the, - d.  -, -, the 
 
 
 

159.We are _____ German _____.  
a.  writing, soon  
b.  reading, tomorrow 
c.  studying, this semester 
d.  listening to, today 

160.Eddy: Jeff, ________ next week. I just bought a 
ticket yesterday. 

Jeff: Have a safe trip.  
a.  I flew to the states 
b.  I won't return to the states 
c.  I'm going to the states 
d.  I'm not going to the states 

161.Sarah can't come pick up the phone now  
because she _____ a bath.  
a.  has b.  is having 
c.  had d.  having 

162.Listen! A girl _____ an English song.  
a.  is singing b.  are singing 
c.  sings d.  sing 

163.Jessie _______ an e-mail at the moment.  
a.  is writing b.  wrote 
c.  will be writing d.  has written 

164.That lady works very hard every day.  
She is a _____ woman.  
a.  honest b.  diligent 
c.  difficult d.  lazy 

165.Nan: I've lost my handbag. 
Neeno: What shape is it? 
Nan: It's a ______.  
a.  circle b.  cone 
c.  triangle d.  rectangle 

166.Suda is kind but, her mother is _____.  
a.  wild b.  cruel 
c.  empty d.  happy 
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167.Rungtong is a _____ singer.  
a.  carefully b.  sadly 
c.  quickly d.  lovely 

168.My mom set the dining table ______ because we 
have a guest of honour  today.  
a.  sadly b.  politely 
c.  neatly d.  carelessly 

169.Kingston asked the question _____ in the meeting.  
a.  politely b.  neatly 
c.  perfectly d.  obediently 

170.Wichai drives _______. He is a _______ driver.  
a.  careful/ carefully b.  carelessly/ careful 
c.  careful/ careless d.  carefully/ careful 

171.The train arrived at Suradtanee station ________ 
last night.  
a.  slow b.  smooth 
c.  early d.  immediatly 

172.There are seven bedrooms on the second floor. 
Pam's bedroom is between her parent's and her 
brother's. Her sister's bedroom is opposite Pam's. 
Whose bedroom is next to Pam's parent's 
bedroom?  
a.  Pam's b.  Pam's sister's 
c.  Pam's brother's d.  Pam's servant's 

173.There are two garages in that big house. They are 
next to the playground. In the kitchen, there are 
three fridges and one cupboard. A Honda car is in 
__________ now.  
a.  the playground b.  the backyard 
c.  the garden d.  the garage 
 
 
 

174.Yesterday I saw some VDO players in the kitchen. 
I thought someone forgot them there. Your think, 
that is where do you think the VDO players should 
be?  
a.  In the garage. b.  In the kitchen. 
c.  In the living room. d.  In the playground. 

175.This is our kid and that is _________.  
a.  their b.  theirs 
c.  they d.  them 

176.Did you find your mother's ring?  
a.  it b.  her 
c.  she d.  hers 

177.She asked _____, when will _____ come back 
Sunee?  

a.  I/ I b.  me/ you 
c.  her/ her d.  she/ her 

178.Zue told Peter about the match.  
a.  She/ him/ it b.  He/ her/ it 
c.  Her/ him/ it d.  She/ her/ it 

179.Give _____ _____ guitar and I'll teach _____ how 
to play it.  
a.  I/ you/ your b.  I/ my/ you 
c.  your/ my/ you d.  me/ your/ you 

180.A: Would you like anything else? 
 B: ______________  
a.  I will pay in cash. 
b.  Here is your change. 
c.  No, thanks. 
d.  This is a special price for you. 
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เฉลยแบบฝึกหดั 
รวมวชิา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ขอ้  ขอ้  ขอ้  ขอ้  ขอ้  
1 ก 21 ง 41 ง 61 ง 81 ก 
2 ง 22 ข 42 ก 62 ง 82 ค 
3 ง 23 ง 43 ค 63 ก 83 ง 
4 ก 24 ค 44 ข 64 ค 84 ก 
5 ง 25 ข 45 ง 65 ค 85 ข 
6 ก 26 ก 46 ข 66 ง 86 ค 
7 ก 27 ก 47 ก 67 ค 87 ง 
8 ง 28 ค 48 ข 68 ก 88 ค 
9 ข 29 ข 49 ข 69 ค 89 ก 

10 ก 30 ก 50 ง 70 ก 90 ก 
11 ข 31 ค 51 ข 71 ข 91 ก 
12 ง 32 ง 52 ค 72 ค 92 ก 
13 ก 33 ข 53 ก 73 ข 93 ค 
14 ก 34 ก 54 ข 74 ค 94 ง 
15 ง 35 ข 55 ง 75 ข 95 ข 
16 ข 36 ง 56 ข 76 ก 96 ค 
17 ก 37 ง 57 ข 77 ก 97 ก 
18 ข 38 ข 58 ค 78 ง 98 ง 
19 ค 39 ก 59 ง 79 ข 99 ก 
20 ก 40 ข 60 ค 80 ข 100 ข 
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เฉลยแบบฝึกหดั 
รวมวชิา ระดบัชั้นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ขอ้  ขอ้  ขอ้  ขอ้  
101 ก 121 ข 141 c 161 b 
102 ค 122 ข 142 c 162 a 
103 ข 123 ข 143 a 163 a 
104 ง 124 ก 144 b 164 b 
105 ข 125 ข 145 a 165 d 
106 ก 126 ง 146 a 166 b 
107 ค 127 ก 147 c 167 d 
108 ค 128 ก 148 a 168 c 
109 ง 129 ก 149 c 169 a 
110 ข 130 ง 150 b 170 d 
111 ก 131 ค 151 c 171 c 
112 ค 132 ข 152 a 172 a 
113 ก 133 ก 153 c 173 d 
114 ก 134 ก 154 d 174 c 
115 ค 135 ข 155 b 175 b 
116 ง 136 a 156 c 176 a 
117 ก 137 b 157 d 177 b 
118 ค 138 c 158 d 178 a 
119 ค 139 a 159 c 179 d 
120 ก 140 d 160 c 180 c 

 


