
แบบทดสอบ SAMSEN Pre – Test 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

จัดโดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวทิยาลัย 

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563   รอบบ่าย   เวลา 14.00 น. - 17.00 น. 

ตอนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ (ข้อที่ 1 – ข้อที่ 20) จํานวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

1.  ห้างสรรพสินค้าต้องการจัดกระเช้าผลไม้เพื่อวางขายสําหรับเทศกาลปีใหม่ ซึ่งผลไม้ที่นํามาจัดประกอบด้วยส้ม 48 ผล   

 แอปเปิล้ 36 ผล  และชมพู ่24 ผล  มเีงื่อนไขว่า จัดให้ทุกกระเช้ามีผลไม้ครบทุกชนิดโดยไม่ใหเ้หลือผลไม้เลย 

 ผลไมช้นิดเดยีวกันของทุกกระเช้าตอ้งมีจํานวนเท่ากัน และใช้กระเช้ามากที่สดุ แล้วในแต่ละกระเช้าผลไม้จะมีจํานวนส้ม

มากกว่าจํานวนแอปเปิล้อยู่กีผ่ล 

 1.  1  2.  2 

 3.  3  4.  4 
 

2. 3.7− (1 ÷ ) × [4.5 + (0.9 ÷ 0.1)] มีผลลัพธ์ตรงกบัข้อใด 

 1.  13.2  2.  13.5 

 3.  16.2  4.  16.5 
 

3. ถังน้ําใบหน่ึงมีนํ้าอยู ่   ของถัง  ถ้าเตมินํ้าเข้าไปอีก  6   ลิตร ทําให้นํ้ามีครึ่งถังพอด ีแล้วถังใบน้ีบรรจุน้ําเต็มถังได้ก่ีลติร 

 1.  13  2.  26 

 3.  39   4.  52 
 

4. ถ้าจํานวนชดุหน่ึงมคีวามสัมพันธ์ ดังนี ้  3,  9,  27,  a,  243,  b แล้ว   มีค่าเท่าใด 

 1.  3  2.  9 

 3.  81  4.  243 
 

5.  สระว่ายนํ้าแหง่หน่ึงกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 2 เมตร มีนํ้าอยู่ครึ่งสระ ถ้าต้องการสูบน้ําออกจากสระด้วย  

 เคร่ืองสูบนํ้าที่สบูได้ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที จะใช้เวลานานเท่าใดนํ้าจึงจะหมด 

 1.  3 ชั่วโมง 20 นาท ี  2.  3 ชั่วโมง 33 นาท ี

 3.  6 ชั่วโมง 30 นาท ี  4.  6 ชั่วโมง 40 นาท ี
 

6. ถ้า ค.ร.น และ ห.ร.ม. ของ 12, 15 และ 18 คือ A และ B ตามลําดับ แล้ว A – B มีค่าตรงกับข้อใด 

1.  157                                        2.  164 

3.  174                                        4.  177 
 

7.  นักเรียนชายจํานวน 5 คน มีนํ้าหนกัเฉลีย่ 53 กิโลกรัม ถ้านํ้าหนักของนักเรียนสีค่นแรกเป็น 43, 45, 56 และ 63 กิโลกรัม  

 แล้วนักเรียนคนสดุท้ายจะหนักก่ีกิโลกรัม 

 1.  54  2.  56 

 3.  58  4.  60 

 

 

 

ห้องเรียนปกต ิ
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8.   พิจารณาแบบรูปต่อไปน้ี   

3 , 6 , 11 , 18 , …   

จํานวนในลําดับที ่10 ของแบบรูปนี้ ตรงกับข้อใด 

1.  49                      2.  53 3.  96                          4.  102 
 

9.  เมื่อพิจารณาทรงสามมติ ิหากมองด้านบนจะเห็นเป็นรูปสีเ่หลีย่ม มองด้านข้างจะเห็นเป็นรูปสามเหลีย่ม และมอง 

  ด้านหน้าจะเห็นเป็นรูปสามเหลีย่ม ทรงสามมิตดิังกล่าวเป็นรูปทรงใด 

 1.  ปริซึมฐานสามเหลีย่ม  2.  ปริซึมฐานสี่เหลีย่ม 

 3.  พีระมิดฐานสีเ่หลีย่ม  4.  กรวย 
 

10.  64% ของ 25  ต่างจาก 18% ของ 50 อยู่เท่าใด 

 1.  7  2.  16 

 3.  74  4.  90 
 

11.  ถ้าต้องการล้อมร้ัวรอบทีด่ินรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า กว้าง 5 วา ยาว 7 วา จะต้องใช้ลวดหนามอย่างน้อยที่สุดกี่เมตร 

 1.  12   2.  24  

 3.  36   4.  48 
 

12.  แม่ซ้ือผักบุ้งมา 28 ขดี ซ้ือเน้ือหมูมา 2,500 กรัม และซ้ือพริกมา 2.5 กิโลกรัม แม่ซื้อของทั้งหมดหนักรวมกันก่ีกิโลกรัม 

 1.  7.8  2.  30.3 

 3.  33.0  4.  55.5 
 

13.  แนนต้องการบรรจุกล่องเหลก็ทรงลูกบาศก์ยาวด้านละ 50 เซนตเิมตร ลงในกล่องทรงสีเ่หลีย่มมุมฉากขนาด 

 กว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร สูง 200 เซนติเมตร จะบรรจุได้มากที่สดุก่ีกล่อง  

 1.  36  2.  72 

 3.  180  4.  360 
  

14.  กางเกงยีนส์ราคาตัวละ 800 บาท ตดิป้ายลดราคา 12% และเสื้อเชิต้ราคาตัวละ 460 บาท ตดิป้ายลดราคา 25% 

มีนาต้องจ่ายเงินในการซื้อกางเกงยีนสแ์ละเสื้อเชิ้ตอย่างละ 1 ตัว เป็นเงินทั้งหมดก่ีบาท 

 1.  211  2.  970 

 3.  1,049  4.  1,072 
 

15.  กําหนดให้ AB ขนานกบั CD  แล้ว  x  มีค่าเท่าใด 

    1.  20∘  2.  25∘ 

     3.  30∘  4.  35∘ 

 

 

 

 

x 

A 
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16.  กล่องพลาสติกใสทรงสีเ่หลีย่มมุมฉากซึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลีย่มจัตุรัสมีความจุ 20 × 20 × 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร  

 ใส่นํ้าไว้    ของกล่อง ถ้านําหินก้อนหน่ึงใส่ลงไปในกล่องทําให้นํ้าในกล่องล้นออกมา 350 ลูกบาศก์เซนตเิมตร 

 แล้วหินก้อนนีมี้ปริมาตรก่ีลูกบาศก์เซนติเมตร 

 1.  2,400  2.  2,750 

 3.  2,850   4.  9,250 
 

17.  ค่าใช้จ่ายประจําเดือนของนายประหยดั สอดคล้องกับแผนภาพวงกลมด้านล่าง นายประหยัดจะมีเงินใช้จ่ายส่วนตัว   

 รวมกับเงินฝากธนาคารมากกว่าเงินค่าเช่าบ้านเดือนละกี่บาท   

   1.  1,800   

   2.  2,700 

   3.  3,600     

   4.  4,500  
 

 

18.    กําหนดให ้U,V,  � แทนจํานวนสามจํานวนที่มคีุณสมบตัดิังน้ี 

  U + �=  9 

  � yV= V 

 U��=  1  

 ค่าของ U + V +  � ตรงกับขอ้ใด 

 1.  10 2.  11        3.  12  4.  13  
 

19.  จากรูป กําหนดให้  AD = BC  ถ้าใช้ระนาบตดัรูปทรงน้ี ซึ่งเป็นสว่นหน่ึงของกรวยตรงในลักษณะต่าง ๆ 

 ตามที่กําหนด ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

1.  ตดัในแนวขนานกับฐาน จะได้หน้าตดัเป็นรูปวงรี 

  2.  ตดัในแนวเส้นตรง AC จะได้หน้าตดัเป็นรูปวงกลม 

  3.   ตดัในแนวตัง้ฉากกบัฐานและผ่านจุดศนูย์กลางของฐาน จะได้หน้าตดัเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า 

  4.   ตดัในแนวตัง้ฉากกบัฐานและผ่านจุดศนูย์กลางของฐาน จะได้หน้าตดัเป็นรูปสีเ่หลีย่มคางหมู 
 

20.  กราฟแสดงความเคลือ่นไหวของต้นทุนสุกรและราคาขายสุกร 1 ตัวในตลาดกลาง จ.อ่างทอง ตลอดป ีพ.ศ.2562 
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     จากกราฟ ในปี พ.ศ. 2562 ตลาดกลาง จ.อ่างทอง ขายสุกรได้กําไรต่อตัวเฉลีย่เดือนละก่ีบาท 
 1.  125.00 บาท  2.  133.33บาท 

3.  150.00บาท  4.  160.00 บาท 
 

******* สิ้นสุดแบบทดสอบวชิาคณิตศาสตร์ ******* 
 

ตอนที่ 2  วิชาวิทยาศาสตร์ (ข้อที่ 21 – ข้อที่ 45) จํานวน 25 ข้อ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
21.  พิจารณาตารางแสดงผลการทดลองปัจจัยภายนอกที่มผีลต่อการงอกของเมลด็ชนิดหน่ึงกําหนดให้ชดุการทดลอง a เป็นชดุควบคมุ 

ชุดการทดลอง 
ปัจจยัภายนอก 

จํานวนเมล็ดที่งอก 
นํ้า อุณหภูมิ (℃) อากาศ 

a มี 30 มี 30 
b ไม่ม ี 30 มี ไม่งอก 
c มี 10 มี ไม่งอก 
d มี 30 ไม่มี ไม่งอก 

 ข้อใดถูกต้อง 
 1.  นํ้าไม่ใช่ปัจจัยในการงอกของเมลด็  2.  อุณหภมูิไม่มีผลตอ่การงอกของเมลด็ 
 3.  ตัวแปรต้นของชดุการทดลอง b คืออากาศ  4.  หากปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงไม่เหมาะสม เมลด็จะไม่สามารถงอกได ้
   

22.  จากการทดสอบสารอาหาร A, B และ C ไดผ้ลการทดสอบดงัตาราง 

สารที่ใช้ทดสอบ 
ปฏกิิริยากับสารละลาย 

สาร A สาร B สาร C สารCหลังต้มกบักรด 
1. สารละลายเบเนดกิต ์ ไม่เปลีย่นส ี ไม่เปลีย่นส ี ไม่เปลีย่นส ี ตะกอนสสี้มแดง 
2. สารละลายไอโอดีน ไม่เปลีย่นส ี เปลีย่นเป็นสีนํ้าเงิน ไม่เปลีย่นส ี ไม่เปลีย่นส ี
3. สารละลายไบยเูร็ต เปลีย่นเป็นสีม่วง ไม่เปลีย่นส ี ไม่เปลีย่นส ี ไม่เปลีย่นส ี

 สาร A, B และสาร C ควรเป็นสารใดตามลําดับ 

 1.  ขนมปัง เน้ือไก่ นํ้าตาลทราย  2.  เนื้อไก ่นํ้าตาลทราย ขนมปัง 
 3.  นํ้าตาลทราย ขนมปัง เน้ือไก่  4.  เนื้อไก ่ขนมปงั น้ําตาลทราย 
  

23. สตัว์กลุ่มหน่ึงมีลกัษณะเดยีวกันคือมีกระดูกสันหลังสามารถปรับอุณหภูมิร่างกายไปตามสภาพแวดล้อมที่อาศยัได้

ออกลกูเปน็ไข ่สตัว์ในข้อใดมีลกัษณะดังกล่าวทั้งหมด 
 1.  ปลา เต่า ง ู    2.  เม่น ไสเ้ดอืนดิน ดาวทะเล 
 3.  จ้ิงจก กบ หมึก    4.  จระเข ้เต่า หอย 
 

24.  ข้อใดเป็นลกัษณะทางพันธุกรรมที่มคีวามแปรผันไมต่่อเน่ืองทั้งหมด 
 1.  การห่อลิ้น ความยาวผม สตีา  2.  มตีิ่งห ูความสงู นํ้าหนัก 
 3.  มีลักยิม้ การห่อลิ้น ตาสองชั้น  4.  ระดับสติปญัญา ผมหยกัศก นิ้วโป้งงอน 
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25.  ข้อใดแสดงถงึการทํางานของเอนไซม์ในระบบยอ่ยอาหารได้ถกูตอ้ง 
ข้อ สารอาหาร ตําแหน่งที่ผลิตเอนไซม์ ตําแหน่งที่เกิดปฏกิิริยา 
1. แปง้ ตับ กระเพาะอาหาร 
2. โปรตีน ตับอ่อน ถุงนํ้าด ี
3. คาร์โบไฮเดรต ลําไส้เล็ก ตับ 
4. ไขมัน ตับอ่อน ลําไส้เล็ก 

26.   ข้อมูลแสดงโครงสร้างภายนอกของพชื 4 ชนิดเป็นดงัตาราง 

ชนิดของพืช 
โครงสร้างภายนอก 

ราก ลําต้น ใบ หนาม ดอก 
A 3 3 3 3 3 
B 3 3 8 3 3 
C 3 3 8 3 8 
D 3 3 3 8 8 

 กําหนดให ้ 3หมายถึงมีส่วนประกอบ และ 8 หมายถึงไมมี่ส่วนประกอบ 
 ข้อใดถูกต้อง 
 1.  พืช A เป็นพชืไม่มผีล พืช C เป็นต้นมะม่วงได ้
 2.  พืช A เป็นพชืมีผล  พืช B เป็นต้นกระบองเพชรได ้
 3.  พืช B เป็นต้นกระบองเพชรได ้ พืช D เป็นต้นกุหลาบได ้
 4.  พืช C เป็นพืชมีดอก พืช D เป็นเฟิร์นได ้
 

27.  ถ้าในระบบนิเวศหนึง่ประกอบด้วยเหยีย่ว (A)  แมลง (B) งู (C)  ข้าว (D)  และไก่ (E)  ข้อใดแสดงสายใยอาหารไดถ้กูตอ้ง 
 1.   2.  
 
 
 
 
 3.   4.  
 
 
 
 

28.  ข้อใดต่อไปน้ีจัดเป็นสารละลายทัง้หมด 
 1.  เงิน ทองแดง ตะกั่ว  2.  แก้ว พลาสติก นํ้าสลดั 
 3.  ทองสัมฤทธิ ์ทองเหลือง ทองคํา 4.  น้ําเกลือ นํ้าส้มสายช ูอากาศ 
 

29. การเปลีย่นแปลงใดตอ่ไปนี้เป็นการเปลีย่นแปลงประเภทคายความร้อน 
 1.  การระเหิดของนํ้าแข็งแห้ง 2.  การละลายของไอศครีม 
 3.  การควบแน่นของน้ําฝน 4.  การระเหยของแอลกอฮอล ์
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30. นํ้าปัสสาวะเป็นสารประเภทใดต่อไปน้ี  
 1.  สารละลาย 2.  สารบริสุทธิ ์ 3.  สารแขวนลอย  4.  สารประกอบ  
 

31. การประกอบอาหารในข้อใด มีการเปลีย่นแปลงทางเคมีเกิดขึ้น 
 1.  สละลอยแก้ว 2.  ไอติมหลอด 3.  กาแฟเย็น  4.  นํ้าอัญชันมะนาว 
 
 

32. พิจารณาภาพการเปลีย่นแปลงสถานะของนํ้าบริสุทธิป์ริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในภาชนะทรงกระบอก 
ต่อไปน้ี 

 
    
 

     
      ภาพ ก.                        ภาพ ข. 
ข้อใดกล่าวถูกตอ้ง  
 1.  ภาพ ก. เป็นการเปลีย่นแปลงทางเคม ี
 2.  ภาพ ข. เป็นการเปลีย่นแปลงในระบบปิด 
 3.  เมื่อตัง้ทิ้งไว้ในเวลาที่เท่ากัน และอุณภูมิเดยีวกัน ปริมาตรของของเหลวที่เหลือ ภาพ ก. จะเท่ากับ ภาพ ข.  
 4.  เมื่อสัมผัสภาชนะในภาพ ก. และ ภาพ ข. จะรู้สึกร้อน 
 

33.  นักเรียนคนหนึ่งต้องการทําขนมปงั โดยมีขั้นตอนดังนี ้ 
 1)  นําไข่ไก่ นมสด วิปปิ้งครีม และน้ําตาล ตผีสมเข้าด้วยกัน 
 2)  ร่อนแป้งขนมปัง แป้งเค้ก นมผง เกลือ และนํ้าตาล ตผีสมเข้าด้วยกัน 1 - 2 นาท ี
 3)  ใสย่ีสต์ในส่วนผสมของขั้นตอนที่ 1) ตัง้ทิ้งไว้ 10 นาที รอจนแป้งนุ่มฟ ู
 4)  นวดส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน  
 จากข้อมูล ขั้นตอนใดมีการเปลีย่นแปลงทางเคมีเกดิขึ้น 
 1.  1) 2.  2) 3.  3)  4.  4) 
 

34.  ข้อใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกับมวลและนํ้าหนัก 
 1.  ถ้าวตัถมีุมวล แสดงว่าวัตถุจะมีนํ้าหนักเสมอ 
 2.  ถ้าวตัถมีุน้ําหนัก แสดงว่าวัตถุจะมีมวลเสมอ 
 3.  มวลและน้ําหนักมีค่าคงตัว และไม่ขึ้นอยู่กับค่าสนามโน้มถ่วงที่กระทํากับวตัถุน้ัน 
 4.  นํ้าหนักมคี่าคงตัว แตม่วลมีค่าไมค่ง ตัวแตข่ึ้นอยูกั่บค่าสนามโน้มถ่วงที่กระทํากับวตัถุน้ัน 
 
 
 
 
 
 

× × ×

เJนสารใหD
× × × Lน

แปลง

< การระเหย

yn แะ%
.
.
M°ะ%

×

nrtn

ของผสม

.

ของผสม
PสQRอยอาหาร เSดสาร
_

- ใหD
ของ ผสม

nnnn

มวล - เUยอบสาร

V 0าหWก - แรงโยกวงของโลกYอZต[
×

-

-
- X

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย



ห้องเรียนปกติ บ่าย หน้า 7 
 

35.  แรงลัพธ์ที่กระทําต่อวัตถุขอ้ใดมีขนาดมากที่สดุ 
 1.    
 
 
 2.  
 
   
 3.      
 
 
 4.  
 
36.   แทง่แม่เหลก็ ก และ แท่งแมเ่หล็ก ข เหมือนกันทกุประการ เม่ือหันขั้วแมเ่หล็กทัง้สองเข้าหากัน ดังรูป 
 

 
 

 ปรากฏว่าเกดิแรงดึงดดูระหว่างแท่งแม่เหล็กทั้งสอง ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกับแมเ่หล็กขั้ว A และแม่เหล็กขั้วB 
 1.  แม่เหล็กขั้ว A และ B เป็นขั้วใต ้    
 2.  แม่เหล็กขั้ว A เป็นขั้วบวก, แม่เหล็กขั้ว B เป็นขั้วลบ 
 3.  แม่เหล็กขั้ว A เป็นขั้วใต,้ แม่เหลก็ขั้ว B เป็นขั้วเหนือ 
 4.  แม่เหล็กขั้ว A เป็นขั้วเหนือ, แม่เหล็กขั้ว B เป็นขั้วใต ้
 

37.   ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เสยีงเคลื่อนที่ในตัวกลางใดต่อไปนี้ใช้เวลาสั้นทีส่ดุ  
 1. น้ํามันเบนซิน 2. อากาศ 3. ท่อพีวีซี 4. ท่อทองแดง 
 

38.  ชายคนหน่ึงทดลองใช้ไฟฉายส่องไปยังวัตถุ A แล้วพบว่าแสงสามารถผ่านไปได้บางส่วน และเมื่อฉายแสงไปยัง 
วัตถุ B พบว่าแสงสามารถทะลุผ่านไปได้ทั้งหมด อยากทราบว่าวัตถุ A และวัตถุ B คือข้อใด ตามลําดับ 

 1.  ตัวกลางโปร่งแสง, ตัวกลางโปร่งใส  2.  ตัวกลางโปร่งใส, ตัวกลางโปร่งแสง   
 3.  ตัวกลางโปร่งใส, วัตถทุึบแสง                 4.  ตัวกลางโปร่งแสง, วัตถุทบึแสง 
 

39.    หากนําลกูโปง่ที่บรรจุอากาศแล้วมาขดัถูกบัเส้นผมอย่างตอ่เนื่อง ถ้าอากาศบริเวณน้ันแหง้ ขอ้ใดกล่าวถูกต้อง 
 1.  เกดิการถ่ายเทประจุไฟฟ้าลบระหว่างผิวลูกโปง่กับเส้นผม 
 2.  เกดิการถ่ายเทประจุไฟฟ้าบวกระหว่างผิวลูกโป่งกบัเส้นผม   
 3.  เกดิการถ่ายเทประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบระหว่างผิวลกูโปง่กับเส้นผม 
 4.  ไมเ่กิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างผิวลูกโปง่กับเส้นผม 
 
 
 
 

C) 3+2= 5N/ \]๋=/ N
0 Lnttz }- ะ = แนว /_๋ = 4ข ✓

no.o.nned.fiญื⇒ b } 4→ = แพ

anndln 3 tl ะ 4N
} d๋ I =3๗

2-tEyNh.hnน S § N s

end
×

*

เอf๑
- nn

3560mf

o Y..ไDไhแรง ไปราย
-

-

¥ #→
B

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย

โงง ซึ้ ตื



ห้องเรียนปกติ บ่าย หน้า 8 
 

40.   ข้อใดเป็นองคป์ระกอบของระบบสุริยะที่ถูกต้องทีส่ดุ 
 1.  ดวงอาทติย์  ดาวฤกษ ์ ดาวเคราะห์  ดาวหาง  และอุกกาบาต 

 2.  ดวงอาทติย์  ดาวเคราะห์  ดาวหาง  ดาวเคราะห์น้อย  ดาวตก 
 3.  ดวงอาทติย์  ดาวเคราะห์  ดวงจันทร์  อุกกาบาต  ดาวหาง ผีพุ่งใต ้
 4.  ดวงอาทติย์  ดาวเคราะห์  ดาวเคราะห์น้อย  ดาวหาง  ดวงจันทร์ อุกกาบาตและอนุภาคขนาดเล็ก  

 

41.   เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า ความแตกต่างที่เด่นชดัระหว่างดาวฤกษ์กบัดาวเคราะห์คือข้อใด 
 1.  มองเห็นดาวฤกษ์มีขนาดใหญ่ มองเห็นดาวเคราะห์มีขนาดเล็ก  
 2.  มองเห็นดาวฤกษ์กระพริบแสง มองเห็นดาวเคราะห์สงบนิ่ง 
 3.  มองเห็นดาวฤกษ์อยู่โดด ๆ มองเห็นดาวเคราะห์อยู่เป็นกลุ่ม 
 4.  มองเห็นดาวฤกษ์เคลื่อนที ่ มองเห็นดาวเคราะห์อยู่กับที ่
 

42.   ในการบอกตําแหน่งของวัตถุทอ้งฟ้าจะต้องรู้ค่าสิ่งใดตอ่ไปน้ี  
 ก.  มุมทิศ  ข.  มุมเงย   
 ค.  ตําแหน่งเส้นขอบฟ้า  ง.  แนวดิง่ของวตัถุท้องฟ้ากับพ้ืนโลก 
  ข้อใดถูกต้อง 
 1.  ข้อ ก. และ ข. 2.  ข้อ ข. และ ค.  3.  ข้อ ค. และ ง.   4.  ข้อ ก. และ ค. 
 

43.  ปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ โคจรอยู่ในแนวเดียวกันส่งผลให้โลกบังแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่อง 
 ไปยังดวงจันทร์ ทําให้เงาบนโลกปรากฏบนดวงจันทร์ คนบนโลกจึงมองไม่เห็นดวงจันทร์ หรือเห็นเพียงบางส่วน 
 ปรากฏการณ์ดังกล่าวคือข้อใด และเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด 
      1.  การเกิดสุริยปุราคา  เกิดขึ้นตอนกลางวัน 2.  การเกดิสุริยุปราคา เกดิขึ้นตอนกลางคืน 
 3.  การเกดิจันทรุปราคา เกดิขึ้นตอนกลางวัน 4.  การเกดิจันทรุปราคา เกดิขึ้นตอนกลางคืน 
 

44.  การที่ดาวเทยีมสามารถลอยอยูบ่นท้องฟ้าไดต้ลอดเวลา เนื่องจากเหตผุลในข้อใด 
1.  ดาวเทยีมเคลื่อนที่ในทิศเดยีวกับที่โลกหมุน 

 2.  ดาวเทยีมเคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามกับทีโ่ลกหมุน 
 3.  ดาวเทยีมเคลื่อนทีด่้วยความเร็วเท่ากับความเร็วที่โลกหมนุ 
 4.  ข้อ 1. และ ข้อ 3. ถูกต้อง 
 

45.  เม่ือนักเรียนมองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน สังเกตเห็นกลุ่มดาวที่มีลักษณะเป็นรูปกระบวยตักนํ้า 
 เรียกกลุ่มดาวน้ีวา่อย่างไร 
 1.  กลุ่มดาวค้างคาว 2.  กลุ่มดาวนายพราน 3.  กลุ่มดาวลูกไก่ 4.  กลุ่มดาวหมีใหญ่ 
 

******* สิ้นสุดแบบทดสอบวชิาวทิยาศาสตร์ ******* 
 
 
 
 
 
 

⇐
- -

. .

me

เงา ของโค มา บนดวงjนทl

=

/ คาวจระเ=ห.อ ดาวหmาn
กดเองoนวยpq

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย

*



ห้องเรียนปกติ บ่าย หน้า 9 
 

ตอนท่ี 3  วิชาภาษาไทย (ข้อท่ี 46 – ข้อท่ี 70) จํานวน 25 ข้อ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
46.  “วีดาไม่มีความรับผิดชอบจนถูกครูหกัคะแนนอยู่บอ่ยครั้ง” 

 คําทีข่ดีเส้นใต้ในขอ้ใดเป็นคําชนดิเดยีวกับคําที่ขดีเส้นใต้ในประโยคที่กําหนดให ้

 1.  โรงเรียนจัดประชุมด้วยสาเหตคุือ ไม่มีนกัเรียนคนใดแต่งกายถูกระเบยีบ  

 2.  อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่า หมายถงึ อย่าใช้อํานาจบังคบัอย่างหักโหมรุนแรง  

 3.  ผูค้นต่างพากันตกใจกับเสยีงร้องว่า ช่วยด้วย ระเบดิค่ะ ช่วยด้วย!  

  4.  โครงการเราเทีย่วด้วยกัน ขยายระยะเวลาโครงการ ถงึ 31 มกราคม 2564 
  

47.   ข้อใดไมป่รากฏคําวิเศษณ์ 

 1.  น้องชอบกินขนมปงัแตฉ่ันชอบกินเค้ก   2.  ฉันคิดว่าแป้งเค้กน่ิมกว่าแปง้ขนมปงั   

  3.  ในบรรดาเค้กฉันชอบกินเค้กส้มมากทีส่ดุ  4.  การกินเค้กตอนเย็นอาจทําให้อ้วนได ้  
  

48.  “นกอินทรบีินถลาแล่นลมสู่สมุย แต่เหตุใดไซร้ เจ้าไม่มีปกีขวา” 

 จากข้อความมคีําควบกล้ําแท้และคําควบกล้ําไมแ่ท้อย่างละก่ีคํา 

 1.  ควบแท ้1 ควบไม่แท ้1  2.  ควบแท ้2 ควบไม่แท ้2  

  3.  ควบแท ้2 ควบไม่แท ้1 4.  ควบแท ้1 ควบไม่แท ้2 . 

49.   ข้อใดปรากฏอักษรนํามากที่สุด 

 1.  มีหนูอยูก่ับหมาดูน่ารัก ใครเห็นทักบอกว่างามหนักหนา  

 2.  หมีกับหมูกินขนมขยับมา กินน้อยหน่ากบัองุ่นดคูร้ืนเครง  

 3.  หมาดมหมีด้วยจมูกไม่ไปไหน ประหลาดใจปลาฉลามยืนเขย่ง 

 4.  จ้ิงหรีดขํางเูหลือมน่ังวังเวง เสยีงหง่างเหงง่ของระฆังหวิวแหวกมา 
 

50.   ข้อใดปรากฏข้อความที่ไม่ใช่คําตามความหมายในหลักภาษา 

 1.  บดัเดีย๋วดังหง่างเหง่งวังเวงแว่ว 2.  สะดุ้งแล้วเหลยีวแลชะแงห้า 

 3.  เห็นโยคขีี่รุ้งพุ่งออกมา 4.  แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย ์
 

51.  ข้อใดไม่ใช่วล ี

 1.  ก่อนนอนคืนนี ้ 2.  ถ้าเขาจะรัก  3.  ความรักนักบินอวกาศ 4.  วาฬเกยตื้น 
 

52.   ประโยคในข้อใดมสี่วนเติมเต็ม 

 1.  แม่และพ่อชอบรับประทานอาหารทั้งคาวหวาน  

 2.  งานน้ีไม่ไดเ้ป็นงานที่เงินมากมายอะไรหรอกนะ  

 3.  กวางและไกวได้เงินจํานวนมากจากการเล่นเกม  

 4.  นักเรียนโรงเรียนน้ีส่วนมากแตง่กายถูกระเบยีบ 
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53.  ชนดิของประโยคในข้อใดแตกต่างจากข้ออ่ืน 

 1.  ปลาวาฬกับปลาดาวชวนกันไปห้างสรรพสินค้าทีส่ยาม  

 2.  สยามที่อยู่ใกล ้ๆ สถานีรถไฟฟ้ามีคนเดินกันพลกุพล่าน  

 3.  ปลาดาวรู้สึกวิงเวียนศีรษะจนแทบจะเป็นลมลม้พับตรงนัน้  

 4.  ปลาวาฬซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของปลาดาวรีบพาเขาไปโรงพยาบาลทันท ี
 

54.   ข้อใดเป็นคํามาจากภาษาอังกฤษทุกคํา 

 1.  อคันี ประมาท 2.  บัลลังก์ เทคนิค  3.  คลิก คพัภ ์  4.  เซลล ์โปรตีน 
 

55.  ข้อใดใชค้ําราชาศัพทไ์ม่ถูกต้อง 

 1.  เจ้าหญงิเอลซ่าทรงเปยีโนในพระราชวัง 2.  เจ้าหญงิอันนาทรงเสวยชาบูกับพระสหาย  

 3.  เจ้าหญงิสโนไวท์ทรงม้าเม่ือวันเสาร์ทีผ่่านมา 4.  เจ้าหญงิแอเรียลทรงร่วมแสดงละครเวทีที่โรงเรียน 
 

56.   สํานวนข้อใดเกิดจากการละเล่นหรือกีฬา 

 1.  งงเป็นไก่ตาแตก 2.  ถึงพริกถงึขิง  3.  ไกลปืนเทีย่ง   4.  ตามยถากรรม 
 

57.  “นกเอีย้งชอบบินมาเกาะบนหลังควาย มันมักมาจับแมลงบนหลังควายกิน ในขณะเดียวกันควายเองกไ็ม่ได้

รู้สึกรําคาญหรอืไมช่อบใจเจ้านกเอี้ยง มันคิดว่าดีเสียอกีทีมี่นกมาคอยช่วยเตือนภยัใหมั้น” 

 พฤติกรรมของนกเอีย้งและควายตรงกับสํานวนใด 

 1.  น้ําตาลใกลม้ด    2.  หอกข้างแคร่   

 3.  น้ําพึง่เรือเสือพ่ึงป่า    4.  อฐัยายซื้อขนมยาย 
 

58.  “ณัฐนันท์ถือคติประจําใจว่าส่ิงที่ดีหรือไม่ดีอันจะเกิดขึ้นให้ข้ึนในอนาคตน้ัน ข้ึนอยู่กับบุญทํากรรมแต่งกจิกรรม

ยามว่าง เขาจะทําประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน จนชาวบ้านมักบอกว่าเขามักทําตัวเป็นผู้สอน

หนังสือสังฆราชอยู่เสมอ แต่ถึงแม้เขาจะเป็นคนดียึดม่ันในหลักศีลธรรมแล้ว ก็ถือว่าชะตาชีวิตเขายังคงเป็นผู้

ปิดทองหลังพระ แต่เขาก็ยังคงทําความดีเป็นต่อไปเพราะเช่ือว่าคนดีผีคุ้มเสมอ” 

 จากข้อความข้างต้น ข้อใดใช้สํานวนไม่ถูกต้อง 

 1.  บุญทํากรรมแต่ง  2.  สอนหนังสือสงัฆราช   

 3.  ปดิทองหลังพระ  4.  คนดผีีคุม้ 
 

59.   ข้อใดเรียงลําดับตามพจนานุกรมไดถู้กต้อง 

 1.  ร้ินดํา  ริบบิ้น  รุกราน  รุกร้น 2.  รมณีย ์ รยา  ระลอก  รัชดา   

 3.  โรมัน  โรมรัน  แรมรา  แรมรอน 4.  รุ่งโรจน์  รุทระ  รุทธ์  รุนแรง 
 

60. ข้อความข้อใดไม่ใชภ้าษาปาก 

  1.  ธรรมชาตินั้นใหแ้ตคุ่ณประโยชน์แก่มนุษย์จริงหรือ  

 2.  ดฉิันมคีวามเห็นว่าค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นมาก 

 3.  ช่วงน้ีพ่อค้าแม่ขายขายของกันอย่างมีความสขุ  

 4.  เราทุกคนต่างยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืน 
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61.   ข้อใดใช้ระดบัภาษาแตกต่างจากขอ้อ่ืน 

 1.  นํ้าแกงเค็มปีแ๋บบนี้อาจทําใหเ้ป็นโรคไตได ้  

 2. ไตมีรูปร่างคล้ายถั่วเหลือง และเสื่อมสภาพตามอายขุยั  

 3.  ไตจะทําหน้าที่กําจัดของเสยี ไดแ้ก ่ยูเรียและครีเอดินิน  

 4.  แกงทีด่ีจึงไม่ควรใส่เกลือหรือนํ้าปลามากเกินไป เพราะจะทําให้เป็นโรคไตได ้
 

62.   ข้อใดกล่าวถงึการเขยีนจดหมายผิด 

 1.  เมื่อได้รับจดหมายแล้ว ควรรีบตอบทันท ีถ้าละเลยไม่ตอบจะถือเป็นการเสยีมารยาทอย่างยิ่ง  

 2.  ผู้เขยีนต้องเลือกใช้ภาษาทีพ่รรณนาถึงอารมณ์และความรู้สึกอย่างละเอียดเพ่ือโน้มน้าวใจผู้อ่าน  

 3.  ไมค่วรใชด้ินสอดํา หรือปากกาหมึกแดงเขยีน และไม่ควรขูดลบ เขยีนทับ หรือทําสําเนาไว้ใช้อกี  

 4.  กระดาษที่ใช้เขยีนจดหมายควรมีสอี่อน ไม่มีลวดลายสฉีดูฉาด และกระดาษหนาพอสมควร 
 

63.   จงใช้ข้อมูลตอ่ไปน้ี เรียงลําดบัการเขยีนจดหมายแสดงความยินดีใหถู้กตอ้ง 

ก)  ตลอดเวลาที่เราเรียนด้วยกัน เธอพูดภาษาอังกฤษได้เพราะมาก คุณครูชาวต่างชาติก็ชมว่า 

    ออกเสยีงไดเ้หมือนเจ้าของภาษา 

ข)  ฉันดีใจมากที่ได้ทราบข่าวน้ี และรู้สึกภมิูใจในตัวเธอเป็นอย่างมาก 

ค)  ฉันขอแสดงความยินดีทีเ่ธอได้รับทุนการศึกษา ไปศึกษาต่อทีป่ระเทศอังกฤษ 

ง)  ฉันเชื่อม่ันเหลือเกินว่าคุณพ่อ คุณแม ่และคุณครูจะภูมิใจในตัวเธออย่างแน่นอน 

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

64.  ข้อใดเป็นการกล่าวถึงฉันทลักษณ์ของกาพยย์านี 11 ไดถู้กตอ้ง 

 1.  กาพยย์าน ี11  1 บท ม ี2 บาท 2.  กาพยย์าน ี11  1 บท มี 4บาท  

 3.  กาพยย์าน ี11  1 บท ม ี5 วรรค 4.  กาพยย์าน ี11  1 บท มี 2 วรรค 
 

65.  “1)  เห็นไก่เตี้ยเขี่ยคุย้ทีขุ่ยไผ ่ 2)  กระโชกไล่ลดเล้ียวมันเปรียวปร๋ือ 

3)  พบนกยูงฝูงใหญ่ไล่กระพือ 4)  มันบินหวอืโห่ร้องคะนองใจ”  

(เสภาขุนช้างขุนแผน) 

จากคําประพันธ์ข้างต้น วรรคใดไม่มีการเล่นเสยีงพยัญชนะ 

 1.  วรรคที ่1 2.  วรรคที ่2  3.  วรรคที ่3   4.  วรรคที ่4 
 

66.   ประกาศต่อไปนี้ไม่มีข้อมูลในเร่ืองใด 

 

 

 

 
 

 1.  สถานที่รับสมัคร  2.  วันเวลาทีส่่งผลงานเข้าประกวด  

 3.  ระยะเวลาการกล่าวสุนทรพจน ์ 4.  คุณสมบตัขิองผูส้มัคร 
 

 

ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รับสมคัรร่วมประกวดสุนทรพจน์หัวข้อเร่ือง “งานเขยีนที่ทรงคุณค่า”   

ความยาว 3 – 5 นาที  สมัครได้ทีห่้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสามเสนวิทยาลยั 

ในวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2563  เวลา  09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยดุราชการ 
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 อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบคําถามข้อ 67 และข้อ 68 

 

 

 

 
 

67.   ข้อใดเป็นประโยคใจความสําคญัของข้อความดังกล่าว 

 1.  การค้นพบคร้ังใหม่น้ีสร้างความตื่นเต้นใหแ้ก่นักดาราศาสตร์เป็นอย่างมาก  

 2.  องค์การนาซาค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อาจมีสิ่งมีชีวติอยู่อาศยั  

 3.  ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะทั้ง 10 ดวงน้ันมขีนาดและอุณหภูมิใกลเ้คยีงกบัโลก  

 4.  ข้อมูลการค้นพบดาวเคราะห์เม่ือปีพ.ศ.2552 น้ันไดม้าจากยานอวกาศขององค์การนาซา 
 

68.   ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของข้อความข้างต้น 

 1.  ให้สาระความรู้ 2.  ตื่นเต้นจรรโลงใจ 3.  ชักจูงโน้มน้าวใจ  4.  ให้ขอ้ปฏิบตัิคําแนะนํา 
 

69.  ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง 

 1.  การที่เรากินผักบุ้งทําใหด้วงตาเราหวาน 2.  เราทุกคนย่อมหนีไม่พ้นความตายไปได ้  

 3.  คนเรียนเก่งย่อมประสบผลสําเร็จในชีวติเสมอ 4.  ครอบครัวที่มีฐานะรํ่ารวยเป็นครอบครัวที่มีความสขุ 
 

70.  

  

 

 

 

 

ข้อใดเป็นข้อเท็จจริงทั้ง 2 ข้อความ 

 1.  ข้อความ (ก) และข้อความ (ค) 2.  ข้อความ (ข) และข้อความ (ค)  

 3.  ข้อความ (ข) และข้อความ (ง) 4.  ข้อความ (ก) และข้อความ (ง) 
 

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

ตอนที่ 4  วิชาสังคมศึกษา (ข้อที่ 71 – ข้อที่ 95) จํานวน 25 ข้อ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

71.   จากการศึกษาพุทธประวัติเหตกุารณ์ข้อใดเกดิขึ้นเป็นเหตุการณ์สุดท้าย 

 1. นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส  2. พระนางปชาบดบีวชเป็นภิกษุณี  

 3. ปญัจวัคคยีม์าเฝ้ารับใช ้  4. แสดงปฐมเทศนา  
  

72.  หากนักเรียนเชื่อว่า “มนุษย์มกีรรมเป็นของตนเอง ใครทํากรรมใดไว้ต้องได้รับผลกรรมน้ัน” ความเชื่อดังกล่าว

แสดงว่านักเรียนมศีรัทธาในข้อใด 

 1.  กัมมสัทธา 2.  วิปากสทัธา  3.  ตถาคตโพธิสทัธา  4.  กัมมัสสกตาสทัธา 
 

องค์การนาซากล่าวถึงการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจากการส่งยานอวกาศไปสํารวจดาวเคราะหท่ี์มี

ขนาดใกล้เคียงกับโลกเม่ือปี พ.ศ.2552 ยานอวกาศดังกล่าวจะมองหาดาวฤกษ์และดวงดาวที่อยู่ใกล้ ๆ กาแล็กซีทาง

ช้างเผือกของเรา การค้นพบครั้งใหม่นี้สร้างความตื่นเต้นให้แก่นักดาราศาสตร์เป็นอย่างมากเนื่องจากบรรดาดวงดาวที่

ค้นพบท้ัง 10 ดวงซ่ึงมีขนาดและอุณหภูมิใกล้เคียงกับโลก เอื้อต่อการอยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิต 

(ก) กระต่ายมองเห็นด้านหลงัไดโ้ดยไมต่้องหันหัว เน่ืองจากตาของมันอยูด่้านข้างของหัว แต่มันไม่สามารถ

มองเห็นใตค้างและจมูกได ้/ (ข) กระต่ายมีสีตาธรรมชาตเิพียง 5 สเีท่าน้ัน คือ ฟ้า ฟ้าอมเทา ดํา น้ําตาล และ

ชมพซ่ึูงเป็นสีที่ทําให้มันเป็นสตัวต์าหวาน / (ค) กระต่ายมีฟัน 4 ซ่ีที่อาจหักหรือหลดุไดต้ลอดเวลาเน่ืองจากอยู่

ไม่สุข ชอบกดัแทะทุกอย่างที่ขวางหน้า ตัง้แต่กระดาษไปจนถึงกรงตัวเอง / (ง) แต่ในชีวติของกระต่าย มัน

สามารถผลติฟันไดถ้ึง 28 ซี่ และสามารถเคีย้วอาหารได ้120 คร้ังต่อนาที และรับรสไดถ้ึง 17,000 รส 
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73.   บุคคลในขอ้ใดถวายผ้าอาบน้ําฝนไดเ้หมาะสมกับช่วงเวลา 

 1. พิชชา ถวายผ้าอาบนํ้าฝนในวันออกพรรษา 2. กตัตยิา ถวายผ้าอาบนํ้าฝนในวันเข้าพรรษา  

 3. รามิล ถวายผ้าอาบน้ําฝนในพิธีทอดกฐิน 4. ภมร ถวายผ้าอาบนํ้าฝนในวันสงกรานต ์
 

74.   ข้อใดเป็นองคป์ระกอบของศาสนาทีไ่ม่ปรากฏอยู่ในทุกศาสนา 

  1.  ศาสนพิธ ี 2.  ศาสดา  3.  ศาสนสถาน  4.  หลกัธรรมคําสอน 
 

75. “นายกล้าเป็นคนขยัน หนักเอาเบาสู ้ประกอบอาชีพค้าขายโดยไม่เอาเปรียบลูกค้า”  

 จากข้อความดงักล่าวแสดงว่านายกล้าปฏิบตัตินสอดคล้องกับเบญจธรรมในข้อใด 

 1. กามสังวร 2. เมตตากรุณา  3. สมัมาอาชีวะ   4. สัจจะ 
 

76.  “สาวเชยีงใหม่เดินทางไปปฏบิตัิงานทีป่ระเทศเมียนมาร์ หลงัจากกลับถงึประเทศไทยไม่ไดกั้กตัว 14 วัน และ

ออกไปท่องเทีย่วสถานทีต่่าง ๆ” จากเหตุการณ์ บุคคลดังกลา่วกระทําผิดบรรทัดฐานทางสังคมข้อใด 

  1.  จารีต  2.  วิถีประชา  3.  กฎหมาย  4.  อุดมการณ์ 
 

77. ข้อใดไม่ใช่เกณฑท์ี่สงัคมใช้ในการกําหนดสถานภาพของบคุคล 

 1. บคุลิกภาพ 2. ฐานะทางเศรษฐกิจ  3. คุณงามความด ี  4. อํานาจทางการเมือง 
 

78.  ใครปฏบิตัตินเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยได้เหมาะสมที่สดุ 

 1.บูม รับผดิชอบงานในหน้าทีข่องตน 2.ไป๋ ช่วยปกปอ้งความผดิของลกูน้อง 

 3.หนิง สัง่การตามความคดิของตนเอง 4. โบวี ่โตแ้ย้งความผดิทีต่นกระทํา 
 

79.  ข้อใดไม่ใช่กฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. เทศบัญญตัิ    2. ขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานคร 

 3. ขอ้บญัญตัิเมืองพัทยา    4. ขอ้บญัญตัิอําเภอ 
 

80.  ข้อใดไม่ใช่การปฏิบตัติามกระบวนการประชาธิปไตย 

 1. การไปใชส้ิทธิเลือกตัง้  2. การประท้วงโดยปดิถนน 

 3. การยอมรับเสยีงของประชาชนส่วนใหญ ่ 4. การแสดงความคดิเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ 
 

81.  ข้อใดคือเป้าหมายสําคัญที่สดุในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค 

 1. ไดส้ินค้าและบริการในราคาถูกที่สุด 2. ได้รับความพึงพอใจสูงที่สดุ 

 3. มีความปลอดภยัมากที่สดุ 4. มีต้นทุนต่ําที่สดุ 
 

82.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยการผลติประเภททุนในการเปดิร้านกาแฟ 

 1. เคร่ืองชงกาแฟ 2.เมลด็กาแฟ 3. ภาชนะต่างๆ  4. เงินที่ใช้ในการตกแต่งร้าน 
 

83. หากคุณโสภติาต้องการผลติสินค้าจะต้องคํานึงถึงข้อใดเป็นอันดับแรก 

 1.  ผลติอย่างไร 2.  ผลติเม่ือใด 3.  ผลติอะไร 4.  ผลติเพ่ือใคร 
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84. บุคคลในขอ้ใดปฏิบตัตินสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด 

 1. จอย ใช้จ่ายเงินได้พอดีกับรายได้ทีม่ีจึงไม่มีเหลอืเงินออม 

 2. เจน ตกัอาหารบุฟเฟต์ปริมาณมากๆเพื่อใหคุ้้มค่าเงินทีเ่สยีไป 

 3. จ๊ิบ กู้เงินไปซ้ือเคร่ืองจักรที่ทันสมัยมาใชเ้กบ็เกีย่วผลผลิตที่ผลิตได้ในปริมาณมาก 

 4. จอม ปลกูข้าวไว้บริโภคเองและปลูกผลไม้หลายชนิดหมุนเวียนกันเพ่ือนําไปขาย 
 

85. บุคคลในขอ้ใดเป็นผูผ้ลติทีมี่ความรับผดิชอบตอ่สงัคมมากทีสุ่ด 

 1. ลงุพวน กําจัดขยะมูลฝอยจากเศษผักผลไมด้้วยการนําไปทําปุย๋หมัก 

 2. ลงุพี ใช้น้ํามันทอดซ้ําในการขายไก่ทอดเพื่อลดตุ้นทุนการผลติ 

 3. ลงุพา เทนํ้าเสยีจากการรับจ้างซักอบรีดทิ้งลงในคลอง 

 4. ลงุพล ขายอาหารตามสั่งโดยใชภ้าชนะที่ทําจากโฟม 
 

86.  หากต้องการศึกษาเร่ืองราวในอดตีของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ นักเรียนควรศกึษาจากแหลง่โบราณคดขี้อใด 

 1. แหล่งโบราณคดีบ้านเชยีง 2. พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า 

 3. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยั 4. แหล่งโบราณคดถี้ําหลังโรงเรียนทับปริก 
 

87.  ข้อใดจัดเป็นหลกัฐานชั้นรองทั้งหมด 

 1. ลกูปัดแก้วทีข่ดุค้นพบ พงศาวดาร 2. เรือนไทยสมัยอยุธยาหลุมฝังศพ 

 3. หนังสือประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ 4. โบราณวัตถ ุวัดชุมชน 
 

88.  หน่วยงานใดในจตุสดมภท์ี่ทําหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน 

 1. กรมวัง 2. กรมเวียง 3. กรมคลงั  4. กรมนา 
 

89. ข้อใดเป็นหลักฐานที่แสดงถงึอิทธิพลของอารยธรรมอินเดยีในดินแดนประเทศไทย 

 1. ลกูคดิ 2. ซากเรือสําเภา 3. เคร่ืองสังคโลก  4. หินสลกัรูปธรรมจักร 
 

90.   เหตุการณ์ในข้อใดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที ่5 

 1. การทําสนธสิัญญาเบาว์ริง 2. การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพฒัน ์

 3. การใช้ระบบเจ้าภาษีนายอากร 4. การประกาศใช้พระราชบัญญตัิประถมศึกษา 
 

91.  ที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์ส่งผลตอ่ประเทศไทยตามขอ้ใด 

 1. สามารถออกสู่มหาสมุทรไดส้ะดวก  

 2. มีพรมแดนตดิกบัประเทศเมียนมาร์ยาวทีสุ่ด 

 3. มภีูมิอากาศแบบทุง่หญ้าเมอืงร้อน  

 4. เทอืกเขาส่วนใหญต่่อเน่ืองมาจากเทอืกเขาหิมาลยั 
 

92.  ข้อใดกล่าวถูกตอ้ง 

 1.  ภาคกลาง – ไม่มีภเูขา 

 2.  ภาคเหนือ – เป็นที่ราบสูงสลับหุบเขา 

 3.  ภาคตะวันตก – มีเทือกเขาเป็นแนวต่อจากภาคกลาง 

 4.  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ – มแีม่นํ้าสายยาวทีส่ดุในประเทศไหลผ่าน  
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93.  ข้อใดต่อไปน้ีไม่ถกูต้องเกีย่วกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 

 1. พายุหมุนส่วนใหญ่มาจากทะเลอันดามัน 

 2. ภเูขาทีข่าดป่าไม้ปกคลมุอาจเกดิดินถลม่ 

 3. ไฟไหม้ป่าช่วงฤดแูล้งของภาคเหนือทําให้เกิดหมอกควัน 

 4. ภาคเหนือมีรอยเลือ่นที่มีพลงัพาดผ่านจึงมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหว 
 

94.  ข้อใดคือปัจจัยที่สง่ผลใหบ้ริเวณภาคกลางของประเทศไทยมีการปลูกข้าวอย่างหนาแน่น 

 1. มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย 

 2. มฝีนชกุมากและฤดูฝนยาวนานกว่าภาคอ่ืน 

 3. มดีินตะกอนธารนํ้าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 

 4. แม่น้ําเจ้าพระยามีปริมาณนํ้ามากตลอดปแีละมคีวามยาวมากที่สดุ 
 

95.  การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเป็นไปตามหลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุในข้อใด 

 1. Reduce 2. Reuse 3. Reject  4.Repair 

  

******* ส้ินสุดแบบทดสอบวชิาสังคมศกึษา ******* 

ตอนที่ 5  วิชาภาษาอังกฤษ (ข้อที่ 96 – ข้อที่ 120) จํานวน 25 ข้อ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

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

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

  

 

 

 

 

 
 

 1.  You should keep at least 1.5 meters away from other people. 

 2.  This sign can be found in public areas such as an airport. 

 3.  You must stay 1.5 meters away from other people. 

 4.  This sign may help stop the spread of COVID-19. 
 

97. Which of the following do you normally find in a school? 

 1.   2.   3.    4.  
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Simon Petty 

Weni Endru Margaret Daniel 

Fendi Vero Mat Nat Pat 

 

 

98. Which of the following statements is FALSE?  

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Daniel is Vero’s uncle.  

 2. Simon is Margaret’s father. 

 3. Fendi is Mat’s nephew.  

 4. Endru is Margaret’s brother. 

For items 99–100 

 

 

 

 

  

 

 
 

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

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

100. Which of the following statements is TRUE? 

 1. Children aged 13 can work for two hours in Thailand. 

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

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

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

 

 

 

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. 
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For item 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

101. Which of the following is TRUE? 

 1. Jennie saw Calvin Klein jeans in the sale. 

 2. The jeans Jennie bought last winter are a darker colour than the new ones.  

 3. Lisa likes Jennie’s new jeans more than the ones Jennie bought last winter. 

 4. The copies of Calvin Klein jeans look completely different from the real ones. 

For items 102–104 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

102. What is the main idea of this story? 

 1. A special day for Mary Ann.  2. A girl gets a birthday surprise. 

 3. Another normal day for Mary Ann.  4. A family forgets a special birthday. 
 

Jennie:  What do you think of these jeans? 

Lisa:  They aren't as nice as the ones you bought last winter.   

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

Lisa: No. They're a much darker colour.  

Jennie: Yes, perhaps you're right.  

Lisa: Did they cost the same as the other pair?  

Jennie: No. They weren't as expensive as those. I bought them in the sale.  

Lisa: Do they have any Calvin Klein jeans in the sale?  

Jennie: No, but they have some that are nearly the same as Calvin Klein jeans – they look like 

them but they're cheaper.  

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

ones! 

Just Another Day 

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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103. When Mary Ann was walking home from school, what did she probably feel? 

 1.happy  2. angry  3. worried   4. disappointed 
 

104. What did Mary Ann NOT expect to have at breakfast? 

 1. aballoon  2. acard  3. cake   4.a decorated room 
 

Directions: Choose the best alternative to complete each blank. 

105. Maria:  Oh, hello Chris. ________ 

 Chris:   I'm well. Thanks for asking. How are you? 

 Maria:  I can't complain. Life is treating me well. 

 1.How are you doing?  2. It was a pleasure seeing you. 

 3.And you?    4. Long time, no see. 
 

106. Bam:  Thanks for doing the washing-up. 

 Cardi:  ________ I enjoyed helping you. 

 1. That would be great.  2. It was nothing.  

 3. I'm glad you like them.  4. We're sure to have a lot of fun. 
 

For items 107–108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

107. 1. Are you from Norway?  2. Are you come from Norway? 

 2. Are you from Greenland?  4. Are you come from Greenland? 
 

108. 1. I’m fine.  2. I’m a scientist.  3. What do you do?  4. I’m doing my job.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tywin is giving an interview on the phone. 

Interviewer: What’s your name? 

Tywin:  My name’s TywinLanister. 

Interviewer: ____(107.)_____ 

Tywin:  Yes, I’m from the city of Bergen, but I’m not there at the moment. 

Interviewer: Where are you? 

Tywin:  I’m in Greenland. 

Interviewer: What do you do? 

Tywin:  ____(108.)_____ 

 

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย
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For items 109 – 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

109. 1. I'm boring  2. I’m bored  3. I’m being boring  4. I’m being bored 
 

110. 1. too cold  2. cold too  3. cold enough   4. enough cold 
 

111. 1. sleeps for hours    2. sleeps for the hours 

 3. is sleeping for hours  4. Is sleeping for the hours 
 

112. 1. modern comfortable wooden  2. modern wooden comfortable  

 3. comfortable wooden modern  4. comfortable modern wooden 
 

 

For items 113 – 114 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

113. 1. Should I take a trip with you?  2.  May I go with you to the coast? 

 3. Can wedo something together?  4.  Would you mind telling me where is the coast? 
 

114. 1. you don’t have to get up early.  2. there can’t be any time to spare. 

 3. you must meet me here at six thirty a.m. 4. it would be a perfect time to have lunch. 
 

 

 

 

 

From: AryaStark 

To: Jon Snow 

Subject: ____(109.)____ 
 

Hi, Jon 

It's snowing, so I'm writing to you. I hate snow because it’s ____(110.)____to go outside! Do you 

remember Nymeria, my dog? At the moment, she's lying on the floor. She's really old now, and 

every day she____(111.)____. One good thing, she doesn't run around barking any more. My 

mum and dad are sitting atour ____(112.)____ sofa. What are you doing at the moment? I think 

you're sitting in your garden and the sun's shining and ... Tell me.  
 

Love, Arya 

Charlie:  I want to dosomething interesting this weekend. ____(113.)____ 

Carol:  Well, I've arranged to go on a trip to the coast with somefriends. Do you want to come with 

us? 

Charlie:  That’s a great idea. When are you planning to leave?  

Carol:  Well, we've decided to start early in the morning tomorrow, and I've promised to take the 

others in my car. We're hoping to reach the coast by lunchtime. So, ____(114.)____ 

Charlie:  OK, good. I won't be late. 

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย
ั
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For items 115 – 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115. 1. And you get frightening in horror films, don't you? 

 2. And you get frightenedin horror films, don't you? 

 3. And you get frightening in horror films, aren't you? 

 4. And you get frightenedin horror films, aren't you? 
 

116. 1. I think we should see The Empty Man because the reviews say that it's better than Z.  

 2. I think we must see The Empty Man because the reviews say that it's more good than Z. 

 3. I don’t think we may see The Empty Man because the reviews say that it's better than Z. 

 4. I don’t think we can see The Empty Man because the reviews say that it's more good than Z. 
 

117. 1. Z ispopular, because everyone's talking about it. 

 2. Z is more popular, and everyone's talking about it. 

 3. Z ispopular, because everyone's talking about them. 

 4. Z is more popular, and everyone's talking about them. 
 

For items 118 – 120 

 

 

 
 

 

 

 
118. 1.  you spend more time on it  2. you will spend more time on it 

 3.  you spend many time on it  4. you will spend many time on it 
 

Alice and Brenda are discussing which film to see.  

Alice: I want to seeZ. I think it'll be exciting 
Brenda: Yes, but it'll bescary. ____(115.)____ 
Alice: That's true. 

Brenda: ____(116.)____ 
Alice: Yes.But ____(117.)____ 
Brenda: I know, but it'll beeasier to get tickets for The Empty Man because a few people want 

to see it. 

Alice: But I think Z will be more entertaining. 
Brenda: OK, we'll see Z. 

Tara: Oh dear, I failed Maths test again. I hate Maths. 
Pukhao: I think if ____(118.)____, your Maths will be better. 
Tara: My mum ____(119.)____. 
Pukhao: She probably has a good idea. Do you know most students ____(120.)____ after-school 

homework club every night? 
Tara: Every night? No way! 

 

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย
ั

=

O =
ประธาน เป็น คน ต้อง ใช้ adj
Questiontag บางหน นอก%

การจะ ดู The Tsmply Man เพราะ keviews ดี ทั้งหลง ปฏิเสธ

ภื๋
-

-

Firstconditional
X

×

Ef + presewtsim time โต0M เป็น การ บอก
ว่า ใช้เวลา มาก กว่านี้



ห้องเรียนปกติ บ่าย หน้า 21 
 

119. 1. want me having a Math tutor  2.  wants me having the Math tutor 

 3. wants me to have a Math tutor  4.  want me to have the Math tutor 
 

120. 1. at Singapore go to   2.  in Singapore go to an 

 3. in Singapore go to the  4.  at the Singapore go to an 

 
 

ส้ินสุดแบบทดสอบ Pre – Test 
อย่าลืมตรวจสอบการกรอกข้อมูลบนหวักระดาษคําตอบใหถ้กูต้อง 
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