
 
แบบทดสอบ SAMSEN Pre – Test 

เพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  

จัดโดย สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวทิยาลัย 

วันอาทิตยที่ 6 ธันวาคม 2563   รอบบาย   เวลา 14.00 น. - 17.00 น. 

ตอนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร (ขอที่ 1 – ขอที่ 20) จํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

1. หางสรรพสินคาตองการจัดกระเชาผลไมเพ่ือวางขายสําหรับเทศกาลปใหม  ซึง่ผลไมที่นํามาจัดประกอบดวยกีวี่ 42 ผล 

ฝร่ัง 35 ผล  และลูกพลบั 14  ผล  มีเงื่อนไขวา จัดใหทุกกระเชามีผลไมครบทุกชนิด โดยไมใหเหลือผลไมเลย 

 ผลไมชนิดเดยีวกันของทุกกระเชา ตองมีจํานวนที่เทากันและใชกระเชามากที่สุดแลวในแตละกระเชาผลไมจะมีจํานวน

ฝร่ังมากกวาจํานวนลูกพลับอยูก่ีผล 

  1.  4   2.  3  

  3.  2   4.  1  
 

2.  1 × − 1 ÷ × [4.5 + (0.9 ÷ 0.1)]  มีผลลพัธตรงกบัขอใด 

  1.  0  2.  4.5 

  3.  5.4  4.  13.5 
 

3.  ถังน้ําใบหน่ึงมีน้ําอยู   ของถงั ถาเติมนํ้าเขาไปอีก5  ลติร ทําใหนํ้ามคีรึ่งถังพอด ีแลวถงัใบน้ีบรรจุน้ําเต็มถังไดกีล่ติร 

  1.  12  2.  21   

  3.  38   4.  42   
 

4.  ถาจํานวนชดุหน่ึงมคีวามสัมพันธ ดังนี ้4,  16,  64,  x,  1024,  y  แลว   มีคาเทาใด 

  1.  4  2.  16 

  3.  64  4.  256 
 

5.  สระวายนํ้าแหงหน่ึงกวาง 20 เมตร ยาว 45 เมตร ลึก 2 เมตร มีนํ้าอยูครึ่งสระถาตองการสบูนํ้าออกจากสระดวย  

  เคร่ืองสูบน้ําที่สบูได 4 ลูกบาศกเมตรตอนาที จะใชเวลานานเทาใดน้ําจึงจะหมด 

  1.  3 ชั่วโมง 25 นาท ี  2.  3 ชั่วโมง 45 นาท ี

  3.  7 ชั่วโมง 30 นาท ี  4.  7 ชั่วโมง 50 นาท ี
 

6. ถา A คือ ค.ร.น และ B คือ ห.ร.ม. ของ 12, 36 และ 60 แลว A – B มีคาตรงกับขอใด 

 1.  153                                        2.  168 

 3.  174                                       4.  193 

7.  นักเรียนชายหองหน่ึงม ี5 คน มีนํ้าหนักเฉลีย่ 42.2 กิโลกรัม ถานํ้าหนักของนักเรียนสีค่นแรก เปน 33, 37, 42  

 และ 43 กิโลกรัมแลวนักเรียนคนสดุทายจะหนักก่ีกิโลกรัม 

 1.  31                        2.  46    3.  48                         4.  56  
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8.   พิจารณาแบบรูปตอไปน้ี   

 2, 5, 10, 17, 26, …   

 จํานวนในลําดับที ่10 ของแบบรูปนี้ ตรงกับขอใด 

 1.  50                     2.  51   3.  96                      4.  101 

9.   เมื่อพิจารณาทรงสามมติ ิหากมองจากดานบนจะเห็นเปนรูปวงกลมมองดานขางจะเห็นเปนรูปสี่เหลีย่ม และมอง

ดานหนาจะเห็นเปนรูปสี่เหลีย่ม ทรงสามมติดิังกลาวตรงตามขอใด 

  1.  ปริซึมฐานสามเหลีย่ม  2.  กรวย 

  3.  พีระมิดฐานสีเ่หลีย่ม  4.  ทรงกระบอก 
 

10.   64% ของ 35 ตางจาก 30% ของ 50 อยูเทาไร  

 1.  7.4  2.  8.5 

 3.  740  4.  850 
 

11.  ถาตองการลอมร้ัวรอบทีด่ินรูปสีเ่หลีย่มผืนผากวาง 24 วา ยาว 30 วา จะตองใชลวดหนามอยางนอยที่สดุกี่เมตร 

 1.  54   2.  108  

 3.  216   4.  720  
 

12.  แมซ้ือผักบุงมา 33 ขดี ซื้อเน้ือหมูมา 2,500 กรัม และซือ้พริกมา 3.5 กิโลกรัม แมซือ้ของทัง้หมดหนกัรวมกันก่ีกิโลกรัม 

 1.  9.3    2.  31.8 

 3.  39.0  4.  61.5 
 

13.  ถาตองการบรรจุกลองเหล็กทรงลกูบาศกยาวดานละ50 เซนติเมตร ลงในกลองทรงสีเ่หลีย่มมมุฉากขนาด 

 กวาง 2.5 เมตร ยาว 3.5 เมตร สูง 200 เซนติเมตร แลวจะบรรจุไดมากที่สดุกีก่ลอง  

 1.  140  2.  95 

 3.  70  4.  35 

 

14.  กางเกงยีนสราคาตัวละ 900 บาท ตดิปายลดราคา 12% และเสื้อเชิต้ตัวละ 350 บาท ตดิปายลดราคา 24%  

 มีนาตองจายเงินในการซื้อกางเกงยีนสและเสื้อเชิ้ตอยางละ 1 ตัว เปนเงินทั้งหมดก่ีบาท 

 1.  181   2.  192 

 3.  1,058  4.  1,049 
 

15. กําหนดให AB ขนานกับ CDแลว  y มคีาเทาใด 

   1.  100∘   

   2.  105∘ 

   3.  110∘   

   4.   115∘ 
 

 

 



หองเรียนปกติ บาย หนา 3 

16.  กลองพลาสติกใสทรงสีเ่หลีย่มมุมฉากซึ่งมีฐานเปนสี่เหลีย่มจัตุรัสมีความจุ 20 × 20 × 15 ลูกบาศกเซนติเมตร  

  ใสนํ้าไวเตม็ เม่ือนําหินกอนหน่ึงใสลงไปในกลองทําใหนํ้าในกลองลนออกมา 20% ถานําหินออกจากกลองแลว 

  ความสงูของน้ําในกลองพลาสติกจะเหลอือยูกีเ่ซนติเมตร 

  1.  10                      2.  11 

  3.  12                    4.  13    
 

17.  คาใชจายประจําเดือนของนายประหยดั สอดคลองกับแผนภาพวงกลมดานลาง นายประหยัดจะมีเงินคาใชจาย 

  ในบานรวมกับเงินคาเชาบานมากกวาเงินคาใชจายสวนตัวเดอืนละก่ีบาท   

      1.  7,200   

      2.  9,000 

    3.  9,900  

    4.  11,700 

 

18.  กําหนดให , ,   แทนจํานวนสามจํานวนที่มีคณุสมบตัดิังน้ี   

   +  =  14 

  = 

  =  4  

      คาของ ++ ตรงกับขอใด 

  1.  16 2.  17  3.  18   4.  19 
 

19.  จากรูป กําหนดให  AD = BCถาใชระนาบตดัรูปทรงน้ีซึ่งเปนสวนหน่ึงของกรวยตรงในลักษณะตาง ๆ  

 ตามที่กําหนด ขอใดกลาวถูกตอง 

  1.  ตดัในแนวขนานกับฐาน จะไดหนาตดัเปนรูปวงกลม 

  2.  ตดัในแนวเสนตรง BD จะไดหนาตดัเปนรูปวงกลม 

  3.  ตดัในแนวตั้งฉากกับฐาน จะไดหนาตดัเปนรูปสี่เหลีย่มจัตุรัส   

  4.  ตดัในแนวตั้งฉากกับฐานและผานจุดศูนยกลางของฐาน จะไดหนาตดัเปนรูปสีเ่หลีย่มผืนผา 
 

  

20.  กราฟแสดงความเคลือ่นไหวของตนทุนสกุรและราคาขายสุกร 1 ตัวในตลาดกลาง จ.อางทอง ตลอดป พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

ในบา้นค่าใชจ่้าย

50%         

25%
15%

ใชส้่วนตัว

นค่าเช่าบา้

บาท 1,800 ฝากธนาคาร

3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,700

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ราคาขาย ราคาทนุ
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จากกราฟ ในป พ.ศ. 2562 ตลาดกลาง จ.อางทอง ขายสุกรไดกําไรตอตัวเฉลีย่เดือนละกี่บาท 

 1.  125.00   3.  130.00  

 3.  133.33  4.  153.33 
 

******* สิ้นสุดแบบทดสอบวชิาคณิตศาสตร ******* 

 

ตอนที่ 2  วิชาวิทยาศาสตร (ขอที่ 21 – ขอที่ 45) จํานวน 25 ขอ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

21.  จากผลการทดลองปจจัยภายนอกทีม่ีผลตอการงอกของเมลด็ชนิดหน่ึงกําหนดใหชดุการทดลอง a เปนชดุควบคุม 

ชุดการทดลอง 
ปจจัยภายนอก 

จํานวนเมลด็ที่งอก 
อากาศ อุณหภูมิ (℃) น้ํา 

a ม ี 30 ม ี 30 

b ม ี 30 ไมม ี ไมงอก 

c ม ี 10 ม ี ไมงอก 

d ไมม ี 30 ม ี ไมงอก 

 ขอใดไมถูกตอง 

 1.  ตัวแปรตนของชดุการทดลอง c คืออุณหภมู ิ  

 2.  ตัวแปรตามของการทดลองนี้คอืจํานวนเมลด็ทีง่อก  

 3.  การเปลีย่นแปลงอุณหภูมิไมมีผลตอการงอกของเมลด็  

 4.  ปจจัยทีม่ีผลตอการทดลองน้ีคือนํ้าอุณหภมิูและอากาศ  
 

22.  จากการทดสอบสารอาหาร A, B และ C ไดผลการทดสอบดงัตาราง 

สารที่ใชทดสอบ 
ปฏิกิริยากับสารละลาย 

สาร A สาร B สาร C สารCหลังตมกับกรด 

1. สารละลายเบเนดิกต ไมเปล่ียนสี ไมเปล่ียนสี ไมเปล่ียนสี ตะกอนสีสมแดง 

2. สารละลายไอโอดีน ไมเปล่ียนสี เปล่ียนเปนสีน้าํเงิน ไมเปล่ียนสี ไมเปล่ียนสี 

3. สารละลายไบยูเร็ต เปล่ียนเปนสีมวง ไมเปล่ียนสี ไมเปล่ียนสี ไมเปล่ียนสี 

 สาร A, B และสาร C ควรเปนสารใดตามลําดับ 

 1.  แปงมัน  นํ้าตาลทราย  นํ้ามันงา  2.  เนื้อปลา  เสนกวยเตีย๋ว  นํ้าตาลทราย   

 3.  เตาหู  นํ้านม  แปงมัน   4.  น้ําองุน  นํ้าเตาหู  นํ้าสลดั  
 

23.  สตัวกลุมหนึ่งมีลกัษณะเดยีวกันคือสามารถปรับอุณหภูมิรางกายไปตามสภาพแวดลอมที่อาศยัไดมหีัวใจสี่หอง 

 ไมสมบูรณและมีกระดูกสันหลังสตัวในขอใดมีลักษณะดงักลาวทั้งหมด 

 1.  สุนัข  แมว  นากทะเล 2.  กิ้งกา  เตา  จ้ิงจก 3.  หมีตุนปาก  เปด  ลิง 4.  ปลา  หอย  ไสเดือน 
 

24.  ขอใดเปนลกัษณะทางพันธุกรรมที่มคีวามแปรผันตอเนื่องทัง้หมด 

 1.  ความสูงสีผิวระดับสติปญญา 2.  มตีิ่งหนู้ําหนักหมูเลือด 

 3.  มีลักยิม้การหอลิ้นตาสองชั้น 4.  การหอลิ้นความยาวผมสตีา 
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25.  ขอใดแสดงถงึการทํางานของเอนไซมในระบบยอยอาหารไดถูกตอง 

ขอ สารอาหาร ตําแหนงทีผ่ลติเอนไซม ตําแหนงที่เกิดปฏิกิริยา 

1. แปง ตับ ลําไสเล็ก 

2. น้ําตาล ตับออน กระเพาะอาหาร 

3. ไขมัน ลําไสเล็ก กระเพาะอาหาร 

4. โปรตีน ตับออน ลําไสเล็ก 
 

26.  ขอมูลแสดงโครงสรางภายนอกของพชื 4 ชนิดเปนดงัตาราง 

ชนิดของพืช 
โครงสรางภายนอก 

ราก ลําตน ใบ ผล หนาม 

A      

B      

C      

D      

  หมายถึง มีสวนประกอบ และ  หมายถึงไมมีสวนประกอบ 

 ขอใดกลาวถงึพืชแตละชนดิไดถูกตอง 

 1.  พืช A สืบพันธุแบบอาศยัเพศได พืช B เปนตนกระบองเพชรได 

 2.  พืช B เปนเฟรนได  พืช D เปนพืชมีดอก 

 3.  พืช A เปนพชืไมมดีอก พืช C เปนตนลําไยได 

 4.  พืช C เปนพืชมีดอก  พืช D สืบพันธุแบบอาศยัเพศได 
 

27.  ถาในระบบนิเวศหน่ึงประกอบดวยกบ (A)  แมลง (B)  เหยี่ยว (C)  พืช (D)  และนก (E)  ขอใดแสดงสายใยอาหารไดถูกตอง 

 1.   2.  

 

 

 

 3.   4.  

 

 
 

28. ขอใดตอไปน้ีจัดเปนสารละลายทัง้หมด 

 1.  เงิน  นํ้าโคลน  ตะกั่ว  2.  ปรอท  นม  น้ําสลดั 

 3.  นํ้าเชือ่ม  นํ้าในสระวายน้ํา  น้ําปสสาวะ 4.  เมฆ  ทองเหลือง  ทองคํา 
 

29. การเปลีย่นแปลงใดตอไปนี้เปนการเปลีย่นแปลงประเภทดดูความรอน 

 1.  การเกดิเมฆฝน  2.  การทําน้ําแข็งจากนํ้าเปลา 

 3.  การควบแนนของหยดนํ้าขางขวดน้ําดื่ม 4.  การระเหยของเจลแอลกอฮอลลางมือ 
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30. อากาศเปนสารประเภทใดตอไปนี ้  

 1.  สารบริสุทธ์ิ 2.  สารละลาย 3.  สารแขวนลอย 4.  สารประกอบ  
 

31. การประกอบอาหารในขอใดมีการเปลีย่นแปลงทางเคมีเกิดขึน้ 

 1.  เคกกลวยหอม 2.  ขาวโพดคลกุเนย 3.  น้ําแข็งใส 4.  นํ้าสมคั้น 
 

32. พิจารณาภาพการเปลีย่นแปลงสถานะของนํ้าบริสุทธิป์ริมาตร 20 ลูกบาศกเซนติเมตร ในภาชนะทรงกระบอก 

 ตอไปน้ี 

 

  

 

 

                 ภาพก.                            ภาพข. 

 ขอใดกลาวผิด  

 1.  เปนการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 

 2.  ภาพ ข. เปนการเปลีย่นแปลงในระบบปด 

 3.  ภาพ ก. มีการเปลีย่นแปลงสถานะที่เรียกวาระเหย และควบแนน 

 4.  เมื่อตัง้ทิ้งไวในเวลาที่เทากันและอุณหภูมิเดยีวกันปริมาตรของของเหลวที่เหลือภาพ ก. จะเทากับ ภาพ ข.  
 

33.  นักเรียนคนหนึ่งตองการทําโยเกิรตแบบงายโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1) นํานมพาสเจอไรซมาอุนใหรอนที่อุณหภูม ิ65 องศาเซลเซียส 

 2) เติมนํ้าตาลทรายและเจลาติน อุนเปนเวลานาน 30 นาท ี

 3) ลดอุณหภูมิของนํ้านมลงใหเหลืออุณหภูมปิระมาณ 45 องศาเซลเซียส 

 4) เติมโยเกิรตรสธรรมชาติลงไปในนํ้านม คนเบา ๆ ใหเขากัน บมไวจนกวาจะไดเน้ือโยเกิรตทีเ่ปร้ียวตามทีต่องการ 

 จากขอมูลขั้นตอนใดมีการเปลีย่นแปลงทางเคมีเกดิขึ้น 

 1.  1) 2.  2) 3.  3) 4.  4). 

 

34. ขอใดกลาวไมถูกตองเกีย่วกับมวลและนํ้าหนัก 

 1.  ถาวตัถมีุมวลแสดงวาวัตถุจะมีนํ้าหนักเสมอ 

 2.  ถาวตัถมีุน้ําหนักแสดงวาวตัถุจะมีมวลเสมอ 

 3.  มวลมีคาคงตัวและไมขึ้นกับคาสนามโนมถวงทีก่ระทํากับวัตถุนั้น 

 4.  นํ้าหนักมคีาไมคงตัวแตขึ้นกับคาสนามโนมถวงที่กระทํากับวัตถุนั้น 
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35.  ขนาดของแรงลัพธที่กระทําตอวตัถขุอใดมคีานอยทีส่ดุ 

 1.   2.  

 

   

 

 3.     4.  

 
 

 

 

36.  แทงแมเหล็ก ก และแทงแมเหลก็ ข เหมือนกันทุกประการ เมื่อหันขั้วแมเหล็กทั้งสองเขาหากัน ดังรูป 
 

 
      ปรากฏวาเกิดแรงผลักระหวางแทงแมเหล็กทัง้สอง ขอใดกลาวถูกตองเกีย่วกับแมเหล็กขั้ว A และแมเหล็กขั้ว B 

 1.  แมเหล็กขั้ว A และ แมเหลก็ขั้ว B เปนขั้วใต 

 2.  แมเหล็กขั้ว A เปนขั้วบวก, แมเหล็กขั้ว B เปนขั้วลบ 

 3.  แมเหล็กขั้ว A เปนขั้วใต, แมเหลก็ขั้ว B เปนขั้วเหนือ 

 4.  แมเหล็กขั้ว A เปนขั้วเหนือ, แมเหล็กขั้ว B เปนขั้วใต 
 

37.  ทีอุ่ณหภูมิ 27 องศาเซลเซยีส เสยีงเคลื่อนที่ในตัวกลางใดตอไปนี้ใชเวลานานที่สดุ 

 1.  ทอทองเหลอืง 2.  ทอพีวีซี 3.  น้ํามันดีเซล 4.  อากาศ 
 

38.  ชายคนหน่ึงทดลองใชไฟฉายสองไปยังวัตถุ A แลวพบวาแสงสามารถผานไปไดบางสวน และเมื่อฉายแสงไปยังวัตถุ B 

พบวาแสงไมสามารถทะลุผานไปไดเลย อยากทราบวาวัตถุ A และวัตถุ B คือขอใด ตามลําดับ 

 1.  ตัวกลางโปรงแสง, ตัวกลางโปรงใส  2.  ตัวกลางโปรงใส, ตัวกลางโปรงแสง   

 3.  ตัวกลางโปรงใส, วัตถทุึบแสง                 4.   ตัวกลางโปรงแสง, วัตถทุึบแสง 
 

39.   หากนําทอพีวีซีมาขดัถูกับผาไหมอยางตอเน่ือง ถาอากาศบริเวณนั้นแหง ขอใดกลาวถกูตอง 

 1.  เกดิการถายเทประจุไฟฟาลบระหวางทอพีวีซีกับผาไหม 

 2.  เกดิการถายเทประจุไฟฟาบวกระหวางทอพีวีซีกับผาไหม  

 3.  เกดิการถายเทประจุไฟฟาบวกและประจุไฟฟาลบระหวางทอพีวีซีกับผาไหม 

 4.  ไมเกิดการถายเทประจุไฟฟาระหวางทอพีวีซีกับผาไหม 
 

40. ลักษณะที่เหมอืนกันของดาวพฤหสับด ีและดาวเสารคือขอใด 

 1.  ดาวเคราะหชั้นใน  2.  ดาวที่มีลักษณะหินแขง็   

 3.  ดาวทีม่ีวงแหวนลอมรอบ    4.  ดาวที่มีมวลเทากัน 
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41.   เหตุใดดาวเคราะหทุกดวงในระบบสุริยะจึงมีลักษณะเหมือนกัน 

 1.  หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย 2.  ดาวทีม่ีลักษณะเปนแกสทุกดวง   

 3.  บรรยากาศปกคลุมเทากันทุกดวง 4.  ดาวทีม่ีแสงสวางในตนเอง 
 

42.   ถาโลกหมุนรอบตัวเองใชเวลานานมากขึ้นจะเกิดการเปลีย่นแปลงอยางไร 

.            1.  โลกมดีาวเคราะหเปนบริวารเพิ่มมากขึ้น 2.  เวลากลางวันกลางคืนจะนานขึ้น 

 3.  นํ้าขึ้นนํ้าลงเร็วขึ้น  4.  แรงโนมถวงของโลกเพ่ิมมากขึ้น 
 

43.   มนุษยมองเห็นคอโรนา (Corona) ของดวงอาทติยไดในปรากฏการณใด 

 1.  สุริยปุราคาเต็มดวง  2.  จันทรุปราคาเต็มดวง  

 3.  สุริยปุราคาแบบคร่ึงดวง 4.  จันทรุปราคาบางสวน 
 

44. ถาเราหลงปาหาทางกลับบานไมถกูเราควรดดูาวดวงใดเพ่ือบอกทศิ 

 1.  ดาวเหนือ 2.  ดาวอังคาร 3.  แถบดาวเคราะหนอย 4.  กลุมดาวจักรราศ ี
 

45. การขนสงอวกาศมีพาหนะใดที่ทําหนาทีส่งขึ้นไป 

  1.  จรวด 2.  ยานขนสงอวกาศ 3.  ดาวเทยีม 4.  ถูกทั้งขอ 1 และ 2 

 

******* สิ้นสุดแบบทดสอบวชิาวทิยาศาสตร ******* 
 

ตอนที่ 3  วิชาภาษาไทย (ขอที่ 46 – ขอที่ 70) จํานวน 25 ขอ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

46.  “ไทยรวมกําลังต้ังม่ัน  จะสามารถปองกันขนัแข็ง 

 ถึงแมวาศัตรูผูมีแรง  มายุทธแยงกจ็ะปลาตไป”  

  (เพลงไทยรวมกําลัง : ร.6) 

คําประพันธนี้ปรากฏคําสามานยนามก่ีคํา 

 1.  2 คํา 2.  3 คํา  3.  4 คํา  4.  5 คํา 
 

47.  ขอความใดใชคําอุทานเสริมบทไมถูกตอง 

 1.  องิคอยาทําหนาตาไมรูไมชีแ้บบน้ีสิในเม่ือเธอเปนคนทําเอง  

 2.  แมมักจะบนฉันอยูบอยๆวาหนังสือหนังหาไมยอมอาน  

 3.  อยาเดินไปหลงัโรงเรียนนะคะงูเงีย้วเขีย้วคมจะทําอันตรายได  

 4.  ชางปะไรไมตองสนใจหรอกลูกเตาเหลาใครเขาจะไมรักไมแครก็ชางเขา  
 

48.  ขอใดมีทัง้คําควบแทและไมแท 

 1.  คนกลางไมควรน่ังหลับ 2.  ความเศราทําใหเราเสยีใจ  

 3.  อยากกินพุทราตอนสวาง 4.  เราอยูจังหวดัฉะเชิงเทรา 
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49.  ขอใดไมมีคําที่เปนอักษรนํา 

 1.  อนาคตจดจออยารอโชค 2.  สองมือปกโยกสรางอยางแข็งขัน  

 3.  ทุมเทใจใครครวญกระบวนครัน 4.  คอยฝาฟนปญหาอยาทอแท 
 

50.  ขอใดมีพยางคคําเปนเทากับพยางคคําตาย 

 1.  กะทิถูกดเุพราะมัวแตขี่ไมกวาดเลนซน 2.  แมเอาไมกวาดของกะทิไปซอนในตูไม  

 3.  ไมกวาดแอบออกจากตูและรีบไปหากะท ิ 4.  เด็กนอยรองดีใจเม่ือเธอไดพบของวิเศษ 
 

51.  ขอใดเปนกลุมคํา 

 1.  มือด ี 2.  แมวขาว  3.  นกัรบ 4.  ซอมแซม 
 

52.  ประโยคในขอใดมีสวนขยายครบทกุสวน 

 1.  ชบาอยากกลับไปเทีย่วโรงเรียนเกา 2.  เธอซ่ึงเปนนักเรียนดีเดนคือเพ่ือนของฉัน  

 3.  ชบาเพ่ือนของฉันนั่งรถตุกตุกไปลําพัง 4.  แมของชบาไมไดไปกับเธอเพราะไมมีเวลา 
 

53.  ขอใดไมมีสวนขยายภาคประธาน 

 1.  นักเรียนทุกคนรีบวิ่งไปทํากิจกรรม 2.  นกัเรียนทํากิจกรรมอยางพรอมเพรียงกัน  

 3.  ครูบางคนชื่นชมการทํากิจกรรมของนักเรียน 4.  การทํากิจกรรมของนักเรียนมีระเบยีบมาก 
 

54.  ขอใดเปนคําไทยแททกุคํา 

 1.  ลางเนื้อชอบลางยาไมวาได ปลูกเรือนตามใจผูอยู  

 2.  คําบุราณทานวาไวเปนครู พิเคราะหดูใหตองทํานองใน  

 3.  พ่ีคดิดูจะประชุมใหพรอมพร่ัง กษตัริยทั้งรอยเอด็หัวเมืองใหญ  

 4.  ใหบตุรีเราเลือกตามชอบใจ เจาจะเห็นกะไรจงวามา 
 

55.  คํากริยาในขอใดตองใชทรงนําหนา 

1.  สรง 2.  ประทับ  3.  เสด็จ  4.  สั่งสอน 
 

56. สํานวนใดมีทีม่าจากวรรณคด ี

 1.  ยกัคิ้วหลิ่วตา 2.  สิบแปดมงกุฎ  3.  ขีช่างจับตั๊กแตน  4.  นํ้าพ่ึงเรือเสือพ่ึงปา 
 

57.  ขอใดใชสํานวนไทยถกูตอง 

 1.  การกระทําที่ขาดการระวัง จะทําใหเจ็บตัวเหมือนปลาตดิหลังแห  

 2.  เขาชอบทําตัวเปนบางชางย ุคอยทําใหเพ่ือนในหองทะเลาะกันอยูเสมอ  

 3.  เสร็จธุระ ฉันเห็นพวกเขาเดินเคยีงบาเคยีงไหลกันออกมาจากธนาคาร 

 4.  เราตองปดประตูใหมิดชดิเพือ่ระวังขโมยขโจรไมเคยไดยนิหรือ หนาตางมีหูประตูมีชอง  
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58.  “หมูดําและหมูแดงเก็บกระถินไปขายที่ตลาดทกุ ๆ วัน หมูดํามักจะนําเงินที่ไดไปซ้ือกระเปา รองเทา  

 และของเลนราคาแพง ถึงหมูแดงจะเตือนก็ไมฟงเพราะคิดวาสามารถเกบ็กระถินไปขายไดเรือ่ย ๆ    

 สวนหมแูดงนําเงินที่ไดหยอดใสกระปกุ ตอมาฝนตกหนักจนนํ้าทวม ทั้งสองขาดรายได หมูแดงจึงแคะ 

 กระปกุและนําเงินมาซ้ือขาวของทีจ่ําเปน สวนหมูดําไมมีเงินเก็บ เขารองไหเพราะไมรูวาจะทําอยางไรตอไป” 

 สํานวนในขอใดหมายถึงหมูดําและหมแูดงตามลําดบั 

 1.  กระเชอกนร่ัว – เกบ็เบีย้ใตถุนราน 2.  ตําน้ําพริกละลายแมนํ้า – กอรางสรางตัว  

 3.  จับเสอืมือเปลา – งมเข็มในมหาสมุทร 4.  ชักหนาไมถึงหลงั – ดดีลูกคดิรางแกว 
 

59.  “กมัพูชา กวัลาลัมเปอร กาฬสินธุ กําแพงเพชร”จงเรียงลาํดับตามพจนานุกรมจากคําที่กําหนดใหถูกตอง 

 1. กัวลาลัมเปอร   กัมพูชา   กาฬสินธุ   กําแพงเพชร  

 2. กัมพูชา   กัวลาลัมเปอร   กาฬสินธุ   กําแพงเพชร  

 3. กําแพงเพชร   กัมพูชา   กาฬสินธุ   กัวลาลมัเปอร  

4. กาฬสินธุ   กัมพูชา   กัวลาลัมเปอร   กําแพงเพชร 
 

60.  ขอใดควรใชภาษาระดับทางการมากทีส่ดุ 

 1.  การพูดกับญาติผูใหญและคุณพอคุณแม 2.  การพูดรายงานหนาชั้นเรียนหรือในหองประชุม  

 3.  การพูดคยุกับเพ่ือนรวมชั้นเรียนที่โรงเรียน 4.  การพูดคยุกับรุนพ่ีประธานสภานักเรียน 
 

61.  “สมองมนุษยมีความเอนเอียงทีจ่ะคิดบวก ทําใหเรามองและกาวไปขางหนาได ถึงแมจะรูวาชีวิตนี้มี 

จุดจบ สุดทายทุกคนตองตายจากกันไป แตเรากยั็งมองไปขางหนา คิดบวกและวางแผนไวสําหรับอนาคต” 

 ขอความน้ีมีการใชภาษาระดับใด 

 1.  ระดับพิธีการ 2.  ระดับทางการ  3.  ระดับกึ่งทางการ  4.  ระดับไมเปนทางการ 
 

62.  ขึ้นตนจดหมาย“กราบเรียน”ควรใชกบับคุคลในขอใด 

 1.  ผูอํานวยการสถานศึกษา 2.  สมเด็จพระสังฆราช  

 3.  ประธานรัฐสภา  4.  พระราชาคณะ 
 

63.  ขอความใดไมเหมาะสมในการเขยีนจดหมายถงึญาตผิูใหญ 

 1.  กราบเทาคุณยายปรางทพิยทีเ่คารพ  

 2.  หนูมีโอกาสไดไปเทีย่วภชูี้ฟาเม่ือสัปดาหทีแ่ลว ที่น่ันสวยมากเลยคะ  

 3.  หนูจึงเขยีนจดหมายมาหาคุณยาย ถาคุณยายแขง็แรงดแีลว จะไดหาเวลาไปเทีย่วบางคะ  

 4.  หนขูอใหคุณยายแขง็แรง ไมเจ็บไมปวยใด ๆ นะคะ หนูจะตั้งใจเรียนตามคําสอนของคุณยายคะ 
 

64.  คําใดผดิฉันทลักษณ “ดกึแลวนองจงนอน  อยาอาวรณเลยคนดี  เหลอืบยุงล้ินจะมา  กัดกวนฤทัยนวลศร”ี 

 1.  มา 2.  ยงุ  3.  ฤทยั  4.  ศรี 
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65. “ผกักาดและผกัชีกะหลํ่าปลีทั้งกะเพราผกับุงหัวไชเทาถั่วงอกเรากจ็ะกินฟกทองอกีแตงกวาขิงและขาใบกระถิน

เข็มทองละมุนล้ินมีคุณส้ินตอตวัเรา” หากนําขอความน้ีมาเรียงเปนคําประพันธที่ถูกตองตามฉันทลักษณ 

 จํานวน 2 บท จะไดคําประพันธประเภทใด 

 1.  กลอนสี ่ 2.  กลอนแปด  3.  กาพยยาน ี  4.  โคลงสีสุ่ภาพ 
 

จงอานประกาศตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 66 – 67 

                                         แกสนํ้าตาคืออะไร และวิธีปองกัน 

     “แกสนํ้าตา” คือ สารเคมีที่ออกฤทธิ์ใหเกดิการระคายเคืองตอเยื่อบตุาง ๆ ทั้งทีต่า ทางเดินหายใจ ทางเดิน

อาหาร รวมทั้งผิวหนัง โดยสวนใหญการใชแกสน้ําตามีจุดประสงคเพื่อสลายการชมุนุมของคนจํานวนมาก 

     การเตรียมตวัรับมือแกสนํ้าตา 

1) ใสเสือ้แขนยาว โดยควรเตรียมเสื้อผาไว 2 ชดุ 

2) ใสแวนตาวายนํ้า ใสหนากากขนาดใหญพอที่จะปดจมูก 

3) พกนํ้าเปลาตดิตัวไวเยอะ ๆ 

4) เตรียมยาประจําตัว โดยเฉพาะผูปวยโรคหอบหดืทีต่องใชยาพนขยายหลอดลม 

    วิธีปองกันและรักษาเบื้องตน คือ ออกจากที่เกิดเหตทุันท ีและออกมาใหไกลที่สดุเทาทีท่ําได ควรอยูในทีสู่ง เหนือ

ลม และไมมีประกายไฟ จากน้ันเปลีย่นเสื้อผา นําชดุเกาใสถงุพลาสติกและปดปากถุงใหสนิท ถอดเคร่ืองประดับทุก

อยางออกเพราะสารที่ตกคางจะระคายผิวหนังได ลางหนา ตา ปากและลําตัวดวยน้ําสะอาดหรือนํ้าเกลือเทานั้น และ

ควรใชวิธีรินนํ้ามากกวาการจุมใบหนาลงไปในนํ้า 

     แกสนํ้าตาจะออกฤทธ์ิทันท ีสงผลใหแสบตา ตาแดง หายใจไมออก ซ่ึงอาการควรทุเลาลงหลังจากทานไดปฏบิตัิ

ตามคําแนะนําขางตน แตหากไมดขีึ้นภายใน 30 นาที ควรรีบไปโรงพยาบาล 
 

66.  ผูใดที่ไดรับแกสน้ําตาแลวปฏบิตัติามประกาศนี้ไมถูกตอง 

 1.  บัวรีบแจกจายน้ําเปลาใหเพ่ือน ๆ ที่อยูในที่เกดิเหต ุ  

 2.  บีมหาที่ซอนตัวแลวหมอบลงกับพ้ืนพรอมกับสวมหนากาก  

 3.  บอยถอดนาฬิกาและใสในถุงพลาสตกิรวมกับชุดเกาที่ใสแลว  

 4.  บาสใชยาพนขยายหลอดลมทันทีหลังจากอาการหอบหดืกําเริบ 
 

67.  ขอใดไมปรากฏในขอความขางตน 

 1.  ความหมายของแกสน้ําตา 2.  อาการเม่ือโดนแกสนํ้าตา  

 3.  ยารักษาเม่ือโดนแกสนํ้าตา 4.  ของทีค่วรพกตดิตัวเพ่ือรับมือแกสนํ้าตา 
 

68.  “อน่ึงน้ันวันกําเนิดเกิดสวัสด์ิ อยาฆาสัตวเสียสงาทั้งราศี 

 อายุนอยถอยเล่ือนทุกเดือนป แลวมักมีทุกขโศกโรคโรคา”   

    (สวัสดิรักษาคํากลอน : สุนทรภู) 

 คําประพันธขางตนใหความรูในดานใด 

 1.  ความเชื่อ 2.  ประเพณี  3.  ภูมิปญญา  4.  คุณธรรม 
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69.   ขอใดเปนขอคดิเห็น 

 1.  ไฮเดรนเยยีเปนไมดอกทรงพุม ขอบใบหยัก ปลายใบแหลม ชอดอกจะมีลักษณะซอนกัน  

 2.  ถาไฮเดรนเยยีบานแลวจะแหง ควรตดัดอกทีแ่หงทิ้งเพราะดอกจะไมออกซ้ําที่เดิมอีก  

 3.  การตัดก่ิงไฮเดรนเยยีที่ออกดอกแลวจะทําใหก่ิงทีแ่ตกใหมสมบูรณและจะพัฒนาเปนดอกตอไป  

 4.  เมื่อตองการใหสดีอกไฮเดรนเยยีเปลีย่นจากสชีมพูเปนสนํ้ีาเงิน จะใสผงเคมีชนิดหน่ึงลงไปในดิน 
  

70.  ขอความตอนใดเปนขอความแสดงขอคดิเห็น 

 

 

 

 
 

 1.  ตอนที่ 1) 2.  ตอนที่ 2)  3.  ตอนที่ 3)  4.  ตอนที่ 4)  

 

******* ส้ินสุดแบบทดสอบวชิาภาษาไทย ******* 
 

ตอนที่ 4  วิชาสังคมศึกษา (ขอที่ 71 – ขอที่ 95) จํานวน 25 ขอ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

71.   ก. นางสชุาดาถวายขาวมธุปายาส ข. พระนางปชาบดบีวชเปนภิกษุณี  

 ค. ปญจวัคคยีมาเฝารับใช ง. แสดงปฐมเทศนา 
 

 จากเหตุการณขางตน ขอใดเรียงลําดับเหตุการณถกูตอง 

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

72. “ภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนทานทั้งหลายวา สังขารมีความเส่ือม ความส้ินไปเปนธรรมดา ทานทั้งหลายจงยัง

กิจทั้งปวงใหสําเร็จดวยความไมประมาทเถิด” พุทธโอวาทน้ีเกี่ยวของกับสังเวชนียสถานขอใดมากที่สุด 

  1.  ลุมพินีวัน 2.  พุทธคยา  3.  สารนาถ  4.  กุสินารา 
 

73.   “หากรักชีวิตของตนเอง กจ็งอยาทําลายชวีิตอื่น”ขอความน้ีสอดคลองกับหลักธรรมขอใดมากที่สดุ 

 1.  อทิธิบาท 4 2.  อริยสัจ 4  3.  อบายมขุ 6   4.  เบญจศลี  
 

74.  หลักธรรมใดที่สอดคลองกับโครงการ “กาวคนละกาว” มากที่สดุ 

 1.  เมตตากรุณา 2.  สัมมาอาชีวะ  3.  กามสงัวร  4.  สัจจะ 
 

75. ขอใดคือหลักปฏบิตัิในการอยูรวมกันของศาสนิกชนตางศาสนา 

 1.  นัท กลาวยกยองศาสนาของตนดวยการดูหมิ่นคําสอนของศาสนาอ่ืน 

 2.  บาส อธิบายหลกัคําสอนศาสนาทีต่นนับถือใหกับเพ่ือนตางศาสนาเขาใจ 

 3.  บิ๊ก ชอบพูดเปรียบเทยีบศาสดาทีต่นนับถือกับศาสดาของศาสนาอื่นเสมอ 

 4.  นิก ปฏเิสธของฝากจากเพื่อนบานตางศาสนา เพราะถือวาไมใชพวกเดยีวกัน 
 

 

 

1) ปลามีโปรตีนที่มีประโยชนมากกวาเน้ือสัตวชนิดอ่ืน ๆ เพราะปลามีโอเมกา 32) ซ่ึงชวยลดอัตรา

เสี่ยงตอโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด 3) โดยเฉพาะวิตามินและเกลือแรในปลาจะมีสวนชวยใหรางกายแขง็แรง 

มีภูมิตานทาน 4) หากรับประทานปลารางกายจะสามารถตานโรคตาง ๆ และนาจะชะลอความเสื่อมของ

รางกายและจิตใจไดเปนอยางดี 



หองเรียนปกติ บาย หนา 13 

76.  หลักเกณฑในการทําบตัรประจําตัวประชาชนขอใดไมถูกตอง 

 1.  เปนผูทีมี่สญัชาติไทย  2.  มีอายตุั้งแต 7-70 ปบริบูรณ 

 3.  มีชื่ออยูในทะเบยีนบานของทองที่น้ัน 4.  ยื่นคําขอตอเจาหนาทีภ่ายใน 30 วัน 
 

77.  ขอใดเปนประเพณีทางภาคเหนือของไทยทั้งหมด 

 1.  ประเพณีปอยสางลอง  ประเพณียี่เปง  ประเพณีตานขันขาว 

 2.  ประเพณีชิงเปรต  ประเพณีฟอนผปีูยา  ประเพณีไหลเรือไฟ 

 3.  ประเพณีผตีาโขน  ประเพณีตกับาตรดอกไม  ประเพณีสารทเดือนสิบ 

 4.  ประเพณีวิ่งควาย  ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ  ประเพณีแขงเรือยาว 
 

78.  บุคคลในขอใดมีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตยไดเหมาะสมนอยที่สุด 

 1.  เจออย เสยีภาษีอากรเปนประจําตอเน่ือง 

 2.  ตัม้ ตดิตามขาวการอภปิรายไมไววางใจรัฐบาล 

 3.  ชตีาร ปดเสนทางการจราจรเพ่ือขอชุมนุมทางการเมือง 

 4.  เอิงเอย เขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาใหมีมตถิอดถอนนายกรัฐมนตรี 
 

79.  การที่นักเรียนแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับกฎระเบียบของโรงเรียน เปนสทิธิขั้นพ้ืนฐานตามขอใด 

 1.  สิทธิในการมีชีวิตรอด  2.  สิทธิในการนับถือศาสนา 

 3.  สิทธิในการแสดงออก  4.  สิทธิในการแสดงความคดิเห็น 
 

80.  บุคคลในขอใดปฏิบัตตินไมถูกตองตามมารยาทไทย 

 1.  วิน ถวายคํานับเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณพระมหากษตัริย  

 2.  ติณ กราบขอพรคุณยาสามคร้ังในโอกาสเทศกาลสงกรานต 

 3.  มิกซ ไหวขอบคุณคุณแมของเพ่ือนทีพ่ามาสงทีบ่าน 

 4.  นิรา ยืนตรงเม่ือไดยินเสยีงเพลงชาติไทย 
 

81. บุคคลในขอใดแสดงพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกสินคาอยางชาญฉลาดมากที่สดุ 

 1.  สขุสม เลอืกซ้ือสินคาที่มีของแถม 

 2.  สมชาย วางแผนซ้ือสินคาคร้ังละปริมาณมากเพ่ือกักตุน 

 3.  สมสมัย เลือกซื้อสินคาและบริการที่มีคุณภาพและราคาแพง 

 4.  สขุศิริ จัดทําประมาณการใชจาย และใชจายใหสมดลุกับรายรับและรายจาย 
 

82. ขอใดไมใชปจจัยการผลติประเภททุนในการเปดรานกาแฟ 

 1.  เคร่ืองชงกาแฟ  2.  ไรกาแฟ 3.  ภาชนะตางๆ  4.  เมลด็กาแฟ 
 

83.  ขอใดไมใชหนาที่ของธนาคารพาณิชย 

 1.  การรับฝากเงินจากประชาชน 2.  การใหสินเชื่อแกประชาชน 

 3.  การออกธนบตัรและพิมพธนบตัร 4.  การรับชําระคาบริการตางๆ 
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84. ขอใดเปนการผลติขั้นปฐมภูมทิั้งหมด 

 1.  การปลูกผักกาดขาว  การทํานํ้าจ้ิมหมูกระทะ  ธุรกิจเครือขาย  

 2.  การผลติเปดยาง  การผลิตหมวก  การผลติแวนตา   

 3.  การผลติกระดาษ  การผลติธนบตัร  การรับฝากถอนเงินสด 

 4.  การปลูกตนยคูาลิปตสั  การปลูกยางพารา  การขดุถานหิน 
 

85. บุคคลในขอใดเปนผูผลติทีมี่ความรับผดิชอบตอสงัคมมากทีสุ่ด 

 1.  ลุงพวน กําจัดขยะมูลฝอยจากเศษผักผลไมดวยการนําไปทําปุยหมัก 

 2.  ลุงพี ใชนํ้ามันทอดซํ้าในการขายไกทอดเพ่ือลดตุนทุนการผลติ 

 3.  ลุงพา เทน้ําเสยีจากการรับจางซักอบรีดทิง้ลงในคลอง 

 4.  ลุงพล ขายอาหารตามสัง่โดยใชภาชนะที่ทําจากโฟม 
 

86.  “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาราชวงศจักรีเม่ือพ.ศ.2325” จากขอความน้ีป

ที่สถาปนาราชวงศจักรีตรงกับคริสตศตวรรษในขอใด 

 1.  คริสตศตวรรษที่ 16  2.  คริสตศตวรรษที่ 17  

 3.  คริสตศตวรรษที่ 18  4.  คริสตศตวรรษที่ 19 
 

87. การรวบรวมขอเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตรมาจัดเปนหมวดหมู จัดอยูขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร 

 1.  การรวบรวมหลักฐาน  2.  การประเมินคุณคาหลักฐาน 

 3.  การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ 4.  การวิเคราะห สงัเคราะห และจัดหมวดหมูขอมูล 
 

88. “สรีดภงส” เปนมรดกทางวฒันธรรมของอาณาจักรสุโขทยัมีความเกีย่วของกบัขอใด 

 1.  การคมนาคม 2.  การชลประทาน  3.  การทําหัตถกรรม  4.  การเผยแผศาสนา 
 

89. ขอใดคือผลดีทีเ่กดิจากการที่อาณาจักรอยุธยามแีมนํ้าลอมรอบ 3 สาย 

 1.  สะดวกตอการสงเคร่ืองบรรณาการของประเทศราช   

 2.  มีความม่ันคงทางพระพุทธศาสนา 

 3.  มีความม่ันคงในการปองกันอาณาจักร 

  4.  เกดิการสรางสรรคภูมิปญญา 
 

90. เหตุการณในขอใดไมไดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที5่ 

 1.  การทําสนธิสญัญาเบาวริง 2.  การเกดิกรณีพิพาทไทย – ฝร่ังเศส (ร.ศ.112) 

 3.  การเปดบริการไปรษณีย 4.  การเร่ิมใชธนบตัร 
 

91. ขอใดคือแผนที่ที่ใหขอมูลเก่ียวกบัทีต่ั้งและอาณาเขตของตําบล อําเภอ จังหวัดประเทศหรือเมืองสําคัญ 

 1.  แผนที่กายภาพ 2.  แผนที่ทางหลวง  3.  แผนที่รัฐกิจ  4.  แผนที่ภูมิประเทศ 
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92. ขอใดเปนทิวเขาทีก่ั้นพรมแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหภาพสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

 1.  ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาผีปนน้ํา ทิวเขาตะนาวศรี 

 2.  ทิวเขาถนนธงชยั ทิวเขาบรรทดั ทิวเขาสันกําแพง 

 3.  ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชยั ทิวเขาตะนาวศรี 

 4.  ทิวเขาถนนธงชยั ทิวเขาหลวงพระบาง ทิวเขาตะนาวศรี 
 

93. ขอใดคือปจจัยที่ทําใหภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมีฝนตกชุก 

 1.  ไดรับอิทธิพลจากพายดุีเปรสชั่น 2.  ไดรับอิทธิพลจากลมประจําตะวันตก 

 3.  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉยีงใต 4.  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

94.  กิจกรรมในขอใดไมเหมาะสมกับลักษณะของสิ่งแวดลอมในแตละภมูิภาค 

 1.  ทํานาเกลือไรออย : ภาคใต 2.  ปลกูพชืเมอืงหนาว : ภาคเหนือ 

  3.  ทองเทีย่วชมถ้ําน้ําตก : ภาคตะวันตก 4.  เจียระไนพลอยปลูกพริกไทย : ภาคตะวันออก 
 

95. การสรางบานเรือนบริเวณใดในประเทศไทยที่มีความเสีย่งตอการประสบภยัพบิตัิดินโคลนถลมมากที่สดุ 

 1.  บริเวณทีด่อนในภาคกลาง 2.  บริเวณทิวเขาสูงในภาคเหนือ 

 3.  บริเวณที่ราบชายฝงทะเลภาคตะวันออก 4.  บริเวณที่เนินในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

  
******* ส้ินสุดแบบทดสอบวชิาสังคมศกึษา ******* 
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ตอนที่ 5  วิชาภาษาอังกฤษ (ขอที่ 96 – ขอที่ 120) จํานวน 25 ขอ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 

Directions: According to the information provided, choose the best alternative. 

 

96. Which of the following do you normally find in a hotel? 

 1.  2.   3.   4.  

 

 

 

97. Which of the following statement is TRUE? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 1.  Simon is Daniel’s father.  2.  Weni’s nephew is Pat. 

 3.  Fendi and Vero are siblings.  4.  Endru is Margaret’s husband. 
 

 

98.  Which of the following is FALSE about this sign? 

1.  You should walk carefully when you see this sign. 

 2.  This sign can be found on astaircase. 

 3.  You must not step into this area. 

 4.  This is a warning sign. 
 

  

Simon Petty 

Weni Endru Margaret Daniel 

Fendi Vero Mat Nat Pat 



หองเรียนปกติ บาย หนา 17 

For items 99 – 100 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

99. How many hours can a 14-year-old girl work on Sunday in the UK? 

 1.  2 hours 2.  5 hours  3.  8 hours  4.  None of the above. 
 

100. Which of the following statements is FALSE? 

 1.  When you are 14, you can work a part-time job in the UK. 

 2.  During school holidays, 14-year-olds in the UK can work for 35 hours. 

 3.  Teenagers can start working at a younger age in the UK thanin Thailand. 

 4.  Children aged 13 in the UK can work up to a maximum of two hours on a school day. 
 

For item 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

101. Which of the following is FALSE? 

 1.  There weren’t anyOff-White sneakers in the saleRose went to. 

 2.  The copies ofOff-White sneakers look nearly the same as the real ones. 

 3.  Jisoo likes Rose’s new sneakers less than the ones Rose bought last summer. 

 4.  The sneakers Rose bought last summer are a lighter colour than the new ones.  

Rose:  What do you think of these trainers? 

Jisoo:  Personally, the ones you bought last summer look better than these.   

Rose: Really? I think they're exactly the same. 

Jisoo: No. These ones are a much lighter colour. 

Rose: Yes, perhaps you're right.  

Jisoo: Did these shoes cost the same as the other pair?  

Rose: No. I bought them in the sale, so they weren't as expensive as those.   

Jisoo: Do they have any Off-White sneakers in the sale?  

Rose: No, but they have some that are nearly the same.However, they're not as expensive asOff-

White sneakers. 

Jisoo: You mean they're copies. I always think they look completely different from the real ones! 

In Thailand, children must be at least 15 years old if they want to work. However, children can 

work in the UK from the age of 13. Between the ages of 13 and 14, children can work after 7am 

and before 7pm, and for up to a maximum of two hours on a school day. On Saturdays children 

can work up to five hours between 7am and 7pm, and on Sundays children are able to work for 

up to two hours between 7am and 11am.During term time, a child aged 13 to 14 can work up to 

a maximum of 12 hours a week, and during school holidays children of this age can work up to a 

maximum of 25 hours per week. 



หองเรียนปกติ บาย หนา 18 

For items 102 – 104 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102. What is the best title of this story? 

 1.  A Family’s Party.   2.  Another Normal Day  

 3.  Mary Ann’sBirthday Surprise  4.  The Best Day of Mary Ann  
 

103. How many members are there in Mary Ann’s family 

 1.  3 2.  4  3.  5  4.  6 
 

104. Of the children in Mary Ann’s family, Mary Ann is the _______ child. 

 1.  only 2.  middle  3.  oldest  4.  youngest   
 

Directions: Choose the best alternative to complete each blank. 

105. Maria:  Hey! It’s good to see you! _______ 

 Chris:   Hi Maria, what’s up? I’ve just been busy, studying a lot. What about you? 

 Maria:  Ah fine. Nothing new really. 

 1.  How have you been?  2.  Not bad. 

 3.  Sorry for disturbing you.  4.  How do you do? 
 

106. Bam:  Thank you so much for lending me your bicycle. 

 Cardi:  ________ Let me know if you need it again. 

 1.  I appreciate it.    2.  Don't mention it.  

 3.  Yes, of course.    4.  I'm sorry to hear that. 
 

 

 

 

Mary Ann woke up in a good mood. Today was aspecial day for her. Usually on this day, 

she’d find acard next to her breakfast plate. There would be aballoon tied to her chair. Later, 

after dinner therewould be cake and presents from her family. 

When Mary Ann went down to breakfast, all that wasnext to her plate was a napkin and 

silverware. Herchair looked the same as always. No one saidanything out of the ordinary. 

At school, Mary Ann’s teacher asked why she lookedso sad. She said she didn’t feel well, 

which was true ina way. 

At 3:00 Mary Ann walked slowly home from school.She paused at the door and sighed. 

When she steppedinside, her eyes lit up. The room was decorated top to bottom and filled with 

balloons. 

“Surprise!” shouted her Mom, Dad, Grandma, and big brother. Even baby Emily made a 

happy sound. 
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For items 107 – 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

107. 1.  Where do you from?  2.  Are you Egyptian? 

 2.  Are you from Egypt?  4.  Where are you from? 
 

108. 1.  she isn’t a doctor   2.  she is Egyptian 

 3.  she isn’t from Egypt  4.  she comes from Egypt 
 

For items 109 – 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109. 1.  do you want a lift?  2.  how about going to the theater? 

 3.  why don’t you go with me?  4.  would you like me to go somewhere? 
 

110. 1.  I won't be late.    2.  Please don't bother. 

 3.  I don't mind going there.  4.  I don’t have to get up early. 
  

Charlie: I'm bored! I want to dosomething interesting this weekend. Any suggestions? 

Carol:  Well, ____(109.)____ I've plannedto go on a trip to the beach with somefriends. 

Charlie:  Yes, that sounds good. When are you planning to leave?  

Carol:  Well, we've decided to start early in the morning tomorrow. It takes about 3-4 hours to 

get to the beach by car, and we hope to reach there by lunchtime. I’m going to drive 

there. Can you meet me here at 6.30 am? 

Charlie:  Of course. ____(110.)____ 

Carol:  See you then. 

Brandon is giving an interview on the phone. 

Brandon: Hi. My name’s Brandon Stark. I’m an archaeologist. 

Interviewer: ____(107.)____ 

Brandon:  Egypt. 

Interviewer: Are you there at the moment? 

Brandon:  Yes, I am here in Egypt with my wife. 

Interviewer: What does she do? 

Brandon:  She’s also an archaeologist. But____(108.)____. She’s from England. 
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For items 111 – 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111. 1.  I hate rain 2.  I’m hating rain  3.  I hate the rain  4.  I’m hating the rain 
 

112. 1.  He lies at the floor  2.  he's lying at the floor  

 3.  He lies on the floor  4.  he's lying on the floor 
 

113. 1.  slowtoo 2.  too slow  3.  slow enough  4.  enough slow 
 

114. 1.  an amazing old black and white  2.  an old amazing black and white 

 3.  a black and whiteamazing old  4.  an amazing black and white old  
 

For items 115 – 117 

 

 

 

 

 

 

 

115. 1.  at homework 2.  on homework  3.  at a homework  4.  on a homework 
 

116. 1.  you’ll ask she 2.  you’ll ask her  3.  you ask she  4.  you ask her 
 

117. 1.  Do most students in   2.  It is true that most students at  

 3.  Do you know most students in  4.  You know that most students at 
  

From: Maggie Tait 

To: Stefan Richter  

Subject: I'm bored 
 

Hi, Stefan  

It's raining, so I'm writing to you. ____(111.)____ because I can’t go outside! Do you remember 

Lorenzo, my cat? At the moment,____(112.)____. He's really old now, and every day he sleeps 

for hours. One good thing, he doesn't catch anymore - he's____(113.)____. My mum and dad are 

watching ____(114.)____ film on TV. What are you doing at the moment? I think you're sitting in 

your garden and the sun's shining and ... Tell me.  
 

Love, Maggie 

Tara: I hate Maths. I have to spend every night ____(115.)____ for hours. It’s frustrating. 

Pukhao: What about your teacher? If ____(116.)____, she will help you, I’m sure. 

Tara: Maybe, but she’s really strict. I think My mother wants me to have a Maths tutor. 

Pukhao: She probably has a good idea. ____(117.)____ Singapore go to an after-school 

homework club every night? 

Tara: Every night? No way! 
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For items 118 – 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

118. 1.  It'll be excited, won’t it?  2.  It'll be exciting, won’t it? 

 3.  Itis going to be excited, isn’t it?  4.  Itis going to be exciting, isn’t it? 
 

119. 1.  we must see The Empty Man.   2.  We shouldn’t see The Empty Man. 

 3.  Why don’t we see The Empty Man?  4.  Would you mind seeing The Empty Man? 
 

120. 1.  it’s true, and it’ll be more difficult 

 2.  you’re right, but it'll be difficult enough 

 3.  I agree with you, but it'll be more difficult 

 4.  I don’t think so, and it'll be difficult enough  

 
 

ส้ินสุดแบบทดสอบ Pre – Test 
อยาลืมตรวจสอบการกรอกขอมูลบนหวักระดาษคําตอบใหถกูตอง 

 

Alice and Brenda are discussing which film to see.  

Alice: I want to seeZ.____(118.)____ 

Brenda: Yes, but it'll bescary. And you get frightened in horror films.____(119.)____ The reviews 

say that it's better than Z. 

Alice: Yes.But Z is more popular, and everyone's talking about it. 

Brenda: ____(120.)____ to get tickets because a lot of people want to see it. 

Alice: Let’s check if there are any tickets left. 


