
แบบทดสอบ SAMSEN Pre – Test 

เพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  

จัดโดย สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวทิยาลัย 

วันเสารที่ 5 ธันวาคม 2563   รอบบาย   เวลา 14.00 น. - 17.00 น. 

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

1.  หางสรรพสินคาตองการจัดกระเชาผลไมเพื่อวางขายสําหรับเทศกาลปใหม ซึ่งผลไมที่นํามาจัดประกอบดวยสม 48 ผล   

 แอปเปล 36 ผล  และชมพู 24 ผล  มเีงื่อนไขวา จัดใหทุกกระเชามีผลไมครบทุกชนิดโดยไมใหเหลือผลไมเลย 

 ผลไมชนิดเดยีวกันของทุกกระเชาตองมีจํานวนเทากัน และใชกระเชามากที่สดุ แลวในแตละกระเชาผลไมจะมีจํานวนสม

มากกวาจํานวนแอปเปลอยูกีผ่ล 

 1.  1  2.  2 

 3.  3  4.  4 
 

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

 1.  13.2  2.  13.5 

 3.  16.2  4.  16.5 
 

3. ถังน้ําใบหน่ึงมีนํ้าอยู    ของถัง  ถาเตมินํ้าเขาไปอีก  6   ลิตร ทําใหนํ้ามีครึ่งถังพอด ีแลวถังใบน้ีบรรจุน้ําเต็มถังไดก่ีลติร 

 1.  13  2.  26 

 3.  39   4.  52 
 

4. ถาจํานวนชดุหน่ึงมคีวามสัมพันธ ดังนี ้  3,  9,  27,  a,  243,  b แลว   มีคาเทาใด 

 1.  3  2.  9 

 3.  81  4.  243 
 

5.  สระวายนํ้าแหงหน่ึงกวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 2 เมตร มีนํ้าอยูครึ่งสระ ถาตองการสูบน้ําออกจากสระดวย  

 เคร่ืองสูบนํ้าที่สบูได 4 ลูกบาศกเมตรตอนาที จะใชเวลานานเทาใดนํ้าจึงจะหมด 

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

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

6. ถา ค.ร.น และ ห.ร.ม. ของ 12, 15 และ 18 คือ A และ B ตามลําดับ แลว A – B มีคาตรงกับขอใด 

1.  157                                        2.  164 

3.  174                                        4.  177 
 

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

 แลวนักเรียนคนสดุทายจะหนักก่ีกิโลกรัม 

 1.  54  2.  56 

 3.  58  4.  60 

 

 

 

หองเรียนปกต ิ

รอบบาย 
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8.   พิจารณาแบบรูปตอไปน้ี   

3 , 6 , 11 , 18 , …   

จํานวนในลําดับที ่10 ของแบบรูปนี้ ตรงกับขอใด 

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

9.  เมื่อพิจารณาทรงสามมติ ิหากมองดานบนจะเห็นเปนรูปสีเ่หลีย่ม มองดานขางจะเห็นเปนรูปสามเหลีย่ม และมอง 

  ดานหนาจะเห็นเปนรูปสามเหลีย่ม ทรงสามมิตดิังกลาวเปนรูปทรงใด 

 1.  ปริซึมฐานสามเหลีย่ม  2.  ปริซึมฐานสี่เหลีย่ม 

 3.  พีระมิดฐานสีเ่หลีย่ม  4.  กรวย 
 

10.  64% ของ 25  ตางจาก 18% ของ 50 อยูเทาใด 

 1.  7  2.  16 

 3.  74  4.  90 
 

11.  ถาตองการลอมร้ัวรอบทีด่ินรูปสีเ่หลีย่มผืนผา กวาง 5 วา ยาว 7 วา จะตองใชลวดหนามอยางนอยที่สุดกี่เมตร 

 1.  12   2.  24  

 3.  36   4.  48 
 

12.  แมซ้ือผักบุงมา 28 ขดี ซ้ือเน้ือหมูมา 2,500 กรัม และซ้ือพริกมา 2.5 กิโลกรัม แมซื้อของทั้งหมดหนักรวมกันก่ีกิโลกรัม 

 1.  7.8  2.  30.3 

 3.  33.0  4.  55.5 
 

13.  แนนตองการบรรจุกลองเหลก็ทรงลูกบาศกยาวดานละ 50 เซนตเิมตร ลงในกลองทรงสีเ่หลีย่มมุมฉากขนาด 

 กวาง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร สูง 200 เซนติเมตร จะบรรจุไดมากที่สดุก่ีกลอง  

 1.  36  2.  72 

 3.  180  4.  360 
  

14.  กางเกงยีนสราคาตัวละ 800 บาท ตดิปายลดราคา 12% และเสื้อเชิต้ราคาตัวละ 460 บาท ตดิปายลดราคา 25% 

มีนาตองจายเงินในการซื้อกางเกงยีนสและเสื้อเชิ้ตอยางละ 1 ตัว เปนเงินทั้งหมดก่ีบาท 

 1.  211  2.  970 

 3.  1,049  4.  1,072 
 

15.  กําหนดให AB ขนานกบั CD  แลว  x  มีคาเทาใด 

    1.  20∘  2.  25∘ 

     3.  30∘  4.  35∘ 

 

 

 

 

x 

A 
 

 
105๐ 
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16.  กลองพลาสติกใสทรงสีเ่หลีย่มมุมฉากซึ่งมีฐานเปนรูปสี่เหลีย่มจัตุรัสมีความจุ 20 × 20 × 30 ลูกบาศกเซนติเมตร  

 ใสนํ้าไว    ของกลอง ถานําหินกอนหน่ึงใสลงไปในกลองทําใหนํ้าในกลองลนออกมา 350 ลูกบาศกเซนตเิมตร 

 แลวหินกอนนีมี้ปริมาตรก่ีลูกบาศกเซนติเมตร 

 1.  2,400  2.  2,750 

 3.  2,850   4.  9,250 
 

17.  คาใชจายประจําเดือนของนายประหยดั สอดคลองกับแผนภาพวงกลมดานลาง นายประหยัดจะมีเงินใชจายสวนตัว   

 รวมกับเงินฝากธนาคารมากกวาเงินคาเชาบานเดือนละกี่บาท   

   1.  1,800   

   2.  2,700 

   3.  3,600     

   4.  4,500  
 

 

18.    กําหนดให ,,   แทนจํานวนสามจํานวนที่มคีุณสมบตัดิังน้ี 

   + =  9 

   =  

 =  1  

 คาของ  +  +   ตรงกับขอใด 

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

19.  จากรูป กําหนดให  AD = BC  ถาใชระนาบตดัรูปทรงน้ี ซึ่งเปนสวนหน่ึงของกรวยตรงในลักษณะตาง ๆ 

 ตามที่กําหนด ขอใดกลาวถูกตอง 

1.  ตดัในแนวขนานกับฐาน จะไดหนาตดัเปนรูปวงรี 

  2.  ตดัในแนวเสนตรง AC จะไดหนาตดัเปนรูปวงกลม 

  3.   ตดัในแนวตัง้ฉากกบัฐานและผานจุดศนูยกลางของฐาน จะไดหนาตดัเปนรูปสีเ่หลีย่มผืนผา 

  4.   ตดัในแนวตัง้ฉากกบัฐานและผานจุดศนูยกลางของฐาน จะไดหนาตดัเปนรูปสีเ่หลีย่มคางหมู 
 

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

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

ในบา้นค่าใชจ่้าย

50%         

25%
15%

ใชส่้วนตวั

นค่าเช่าบา้

บาท 1,800 ฝากธนาคาร
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     จากกราฟ ในป พ.ศ. 2562 ตลาดกลาง จ.อางทอง ขายสุกรไดกําไรตอตัวเฉลีย่เดือนละก่ีบาท 

 1.  125.00 บาท  2.  133.33บาท 

3.  150.00บาท  4.  160.00 บาท 

 

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

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

21.  พิจารณาตารางแสดงผลการทดลองปจจัยภายนอกที่มผีลตอการงอกของเมลด็ชนิดหน่ึงกําหนดใหชดุการทดลอง a เปนชดุควบคมุ 

ชุดการทดลอง 
ปจจยัภายนอก 

จํานวนเมล็ดที่งอก 
นํ้า อุณหภูมิ (℃) อากาศ 

a มี 30 มี 30 

b ไมม ี 30 มี ไมงอก 

c มี 10 มี ไมงอก 

d มี 30 ไมมี ไมงอก 

 ขอใดถูกตอง 

 1.  นํ้าไมใชปจจัยในการงอกของเมลด็  2.  อุณหภมูิไมมีผลตอการงอกของเมลด็ 

 3.  ตัวแปรตนของชดุการทดลอง b คืออากาศ  4.  หากปจจัยใดปจจัยหน่ึงไมเหมาะสม เมลด็จะไมสามารถงอกได 
   

22.  จากการทดสอบสารอาหาร A, B และ C ไดผลการทดสอบดงัตาราง 

สารที่ใชทดสอบ 
ปฏกิิริยากับสารละลาย 

สาร A สาร B สาร C สารCหลังตมกบักรด 

1. สารละลายเบเนดกิต ไมเปลีย่นส ี ไมเปลีย่นส ี ไมเปลีย่นส ี ตะกอนสสีมแดง 

2. สารละลายไอโอดีน ไมเปลีย่นส ี เปลีย่นเปนสีนํ้าเงิน ไมเปลีย่นส ี ไมเปลีย่นส ี

3. สารละลายไบยเูร็ต เปลีย่นเปนสีมวง ไมเปลีย่นส ี ไมเปลีย่นส ี ไมเปลีย่นส ี

 สาร A, B และสาร C ควรเปนสารใดตามลําดับ 

 1.  ขนมปง เน้ือไก นํ้าตาลทราย  2.  เนื้อไก นํ้าตาลทราย ขนมปง 

 3.  นํ้าตาลทราย ขนมปง เน้ือไก  4.  เนื้อไก ขนมปง น้ําตาลทราย 
  

23. สตัวกลุมหน่ึงมีลกัษณะเดยีวกันคือมีกระดูกสันหลังสามารถปรับอุณหภูมิรางกายไปตามสภาพแวดลอมที่อาศยัได

ออกลกูเปนไข สตัวในขอใดมีลกัษณะดังกลาวทั้งหมด 

 1.  ปลา เตา ง ู    2.  เมน ไสเดอืนดิน ดาวทะเล 

 3.  จ้ิงจก กบ หมึก    4.  จระเข เตา หอย 
 

24.  ขอใดเปนลกัษณะทางพันธุกรรมที่มคีวามแปรผันไมตอเน่ืองทั้งหมด 

 1.  การหอลิ้น ความยาวผม สตีา  2.  มตีิ่งห ูความสงู นํ้าหนัก 

 3.  มีลักยิม้ การหอลิ้น ตาสองชั้น  4.  ระดับสติปญญา ผมหยกัศก นิ้วโปงงอน 
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25.  ขอใดแสดงถงึการทํางานของเอนไซมในระบบยอยอาหารไดถกูตอง 

ขอ สารอาหาร ตําแหนงที่ผลิตเอนไซม ตําแหนงที่เกิดปฏกิิริยา 

1. แปง ตับ กระเพาะอาหาร 

2. โปรตีน ตับออน ถุงนํ้าด ี

3. คารโบไฮเดรต ลําไสเล็ก ตับ 

4. ไขมัน ตับออน ลําไสเล็ก 

26.   ขอมูลแสดงโครงสรางภายนอกของพชื 4 ชนิดเปนดงัตาราง 

ชนิดของพืช 
โครงสรางภายนอก 

ราก ลําตน ใบ หนาม ดอก 

A      

B      

C      
D      

 กําหนดให  หมายถึงมีสวนประกอบ และ  หมายถึงไมมีสวนประกอบ 

 ขอใดถูกตอง 

 1.  พืช A เปนพชืไมมผีล พืช C เปนตนมะมวงได 

 2.  พืช A เปนพชืมีผล  พืช B เปนตนกระบองเพชรได 

 3.  พืช B เปนตนกระบองเพชรได พืช D เปนตนกุหลาบได 

 4.  พืช C เปนพืชมีดอก พืช D เปนเฟรนได 
 

27.  ถาในระบบนิเวศหนึง่ประกอบดวยเหยีย่ว (A)  แมลง (B) งู (C)  ขาว (D)  และไก (E)  ขอใดแสดงสายใยอาหารไดถกูตอง 

 1.   2.  

 

 

 

 

 3.   4.  

 

 
 

 

28.  ขอใดตอไปน้ีจัดเปนสารละลายทัง้หมด 

 1.  เงิน ทองแดง ตะกั่ว  2.  แกว พลาสติก นํ้าสลดั 

 3.  ทองสัมฤทธิ ์ทองเหลือง ทองคํา 4.  น้ําเกลือ นํ้าสมสายช ูอากาศ 
 

29. การเปลีย่นแปลงใดตอไปนี้เปนการเปลีย่นแปลงประเภทคายความรอน 

 1.  การระเหิดของนํ้าแข็งแหง 2.  การละลายของไอศครีม 

 3.  การควบแนนของน้ําฝน 4.  การระเหยของแอลกอฮอล 
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30. นํ้าปสสาวะเปนสารประเภทใดตอไปน้ี  

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

31. การประกอบอาหารในขอใด มีการเปลีย่นแปลงทางเคมีเกิดขึ้น 

 1.  สละลอยแกว 2.  ไอติมหลอด 3.  กาแฟเย็น  4.  นํ้าอัญชันมะนาว 
 

 

32. พิจารณาภาพการเปลีย่นแปลงสถานะของนํ้าบริสุทธิป์ริมาตร 20 ลูกบาศกเซนติเมตร ในภาชนะทรงกระบอก 

ตอไปน้ี 

 

    
 

     

      ภาพ ก.                        ภาพ ข. 

ขอใดกลาวถูกตอง  

 1.  ภาพ ก. เปนการเปลีย่นแปลงทางเคม ี

 2.  ภาพ ข. เปนการเปลีย่นแปลงในระบบปด 

 3.  เมื่อตัง้ทิ้งไวในเวลาที่เทากัน และอุณภูมิเดยีวกัน ปริมาตรของของเหลวที่เหลือ ภาพ ก. จะเทากับ ภาพ ข.  

 4.  เมื่อสัมผัสภาชนะในภาพ ก. และ ภาพ ข. จะรูสึกรอน 
 

33.  นักเรียนคนหนึ่งตองการทําขนมปง โดยมีขั้นตอนดังนี ้ 

 1)  นําไขไก นมสด วิปปงครีม และน้ําตาล ตผีสมเขาดวยกัน 

 2)  รอนแปงขนมปง แปงเคก นมผง เกลือ และนํ้าตาล ตผีสมเขาดวยกัน 1 - 2 นาท ี

 3)  ใสยีสตในสวนผสมของขั้นตอนที่ 1) ตัง้ทิ้งไว 10 นาที รอจนแปงนุมฟ ู

 4)  นวดสวนผสมทั้งหมดเขาดวยกัน  

 จากขอมูล ขั้นตอนใดมีการเปลีย่นแปลงทางเคมีเกดิขึ้น 

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

34.  ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับมวลและนํ้าหนัก 

 1.  ถาวตัถมีุมวล แสดงวาวัตถุจะมีนํ้าหนักเสมอ 

 2.  ถาวตัถมีุน้ําหนัก แสดงวาวัตถุจะมีมวลเสมอ 

 3.  มวลและน้ําหนักมีคาคงตัว และไมขึ้นอยูกับคาสนามโนมถวงที่กระทํากับวตัถุน้ัน 

 4.  นํ้าหนักมคีาคงตัว แตมวลมีคาไมคง ตัวแตขึ้นอยูกับคาสนามโนมถวงที่กระทํากับวตัถุน้ัน 
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35.  แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุขอใดมีขนาดมากที่สดุ 

 1.    

 

 

 2.  

 

   

 3.      

 

 

 4.  

 

36.   แทงแมเหลก็ ก และ แทงแมเหล็ก ข เหมือนกันทกุประการ เม่ือหันขั้วแมเหล็กทัง้สองเขาหากัน ดังรูป 
 

 
 

 ปรากฏวาเกดิแรงดึงดดูระหวางแทงแมเหล็กทั้งสอง ขอใดกลาวถูกตองเกีย่วกับแมเหล็กขั้ว A และแมเหล็กขั้วB 

 1.  แมเหล็กขั้ว A และ B เปนขั้วใต    

 2.  แมเหล็กขั้ว A เปนขั้วบวก, แมเหล็กขั้ว B เปนขั้วลบ 

 3.  แมเหล็กขั้ว A เปนขั้วใต, แมเหลก็ขั้ว B เปนขั้วเหนือ 

 4.  แมเหล็กขั้ว A เปนขั้วเหนือ, แมเหล็กขั้ว B เปนขั้วใต 
 

37.   ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เสยีงเคลื่อนที่ในตัวกลางใดตอไปนี้ใชเวลาสั้นทีส่ดุ  

 1. น้ํามันเบนซิน 2. อากาศ 3. ทอพีวีซี 4. ทอทองแดง 
 

38.  ชายคนหน่ึงทดลองใชไฟฉายสองไปยังวัตถุ A แลวพบวาแสงสามารถผานไปไดบางสวน และเมื่อฉายแสงไปยัง 

วัตถุ B พบวาแสงสามารถทะลุผานไปไดทั้งหมด อยากทราบวาวัตถุ A และวัตถุ B คือขอใด ตามลําดับ 

 1.  ตัวกลางโปรงแสง, ตัวกลางโปรงใส  2.  ตัวกลางโปรงใส, ตัวกลางโปรงแสง   

 3.  ตัวกลางโปรงใส, วัตถทุึบแสง                 4.  ตัวกลางโปรงแสง, วัตถุทบึแสง 
 

39.    หากนําลกูโปงที่บรรจุอากาศแลวมาขดัถูกบัเสนผมอยางตอเนื่อง ถาอากาศบริเวณน้ันแหง ขอใดกลาวถูกตอง 

 1.  เกดิการถายเทประจุไฟฟาลบระหวางผิวลูกโปงกับเสนผม 

 2.  เกดิการถายเทประจุไฟฟาบวกระหวางผิวลูกโปงกบัเสนผม   

 3.  เกดิการถายเทประจุไฟฟาบวกและประจุไฟฟาลบระหวางผิวลกูโปงกับเสนผม 

 4.  ไมเกิดการถายเทประจุไฟฟาระหวางผิวลูกโปงกับเสนผม 
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40.   ขอใดเปนองคประกอบของระบบสุริยะที่ถูกตองทีส่ดุ 

 1.  ดวงอาทติย  ดาวฤกษ  ดาวเคราะห  ดาวหาง  และอุกกาบาต 

 2.  ดวงอาทติย  ดาวเคราะห  ดาวหาง  ดาวเคราะหนอย  ดาวตก 

 3.  ดวงอาทติย  ดาวเคราะห  ดวงจันทร  อุกกาบาต  ดาวหาง ผีพุงใต 

 4.  ดวงอาทติย  ดาวเคราะห  ดาวเคราะหนอย  ดาวหาง  ดวงจันทร อุกกาบาตและอนุภาคขนาดเล็ก  
 

41.   เมื่อสังเกตดวยตาเปลา ความแตกตางที่เดนชดัระหวางดาวฤกษกบัดาวเคราะหคือขอใด 

 1.  มองเห็นดาวฤกษมีขนาดใหญ มองเห็นดาวเคราะหมีขนาดเล็ก  

 2.  มองเห็นดาวฤกษกระพริบแสง มองเห็นดาวเคราะหสงบนิ่ง 

 3.  มองเห็นดาวฤกษอยูโดด ๆ มองเห็นดาวเคราะหอยูเปนกลุม 

 4.  มองเห็นดาวฤกษเคลื่อนที ่ มองเห็นดาวเคราะหอยูกับที ่
 

42.   ในการบอกตําแหนงของวัตถุทองฟาจะตองรูคาสิ่งใดตอไปน้ี  

 ก.  มุมทิศ  ข.  มุมเงย   

 ค.  ตําแหนงเสนขอบฟา  ง.  แนวดิง่ของวตัถุทองฟากับพ้ืนโลก 

  ขอใดถูกตอง 

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

43.  ปรากฏการณที่ดวงอาทิตย โลก ดวงจันทร โคจรอยูในแนวเดียวกันสงผลใหโลกบังแสงจากดวงอาทิตยที่สอง 

 ไปยังดวงจันทร ทําใหเงาบนโลกปรากฏบนดวงจันทร คนบนโลกจึงมองไมเห็นดวงจันทร หรือเห็นเพียงบางสวน 

 ปรากฏการณดังกลาวคือขอใด และเกิดขึ้นในชวงเวลาใด 

      1.  การเกิดสุริยปุราคา  เกิดขึ้นตอนกลางวัน 2.  การเกดิสุริยุปราคา เกดิขึ้นตอนกลางคืน 

 3.  การเกดิจันทรุปราคา เกดิขึ้นตอนกลางวัน 4.  การเกดิจันทรุปราคา เกดิขึ้นตอนกลางคืน 
 

44.  การที่ดาวเทยีมสามารถลอยอยูบนทองฟาไดตลอดเวลา เนื่องจากเหตผุลในขอใด 

1.  ดาวเทยีมเคลื่อนที่ในทิศเดยีวกับที่โลกหมุน 

 2.  ดาวเทยีมเคลื่อนที่ในทิศตรงขามกับทีโ่ลกหมุน 

 3.  ดาวเทยีมเคลื่อนทีด่วยความเร็วเทากับความเร็วที่โลกหมนุ 

 4.  ขอ 1. และ ขอ 3. ถูกตอง 
 

45.  เม่ือนักเรียนมองบนทองฟาในเวลากลางคืน สังเกตเห็นกลุมดาวที่มีลักษณะเปนรูปกระบวยตักนํ้า 

 เรียกกลุมดาวน้ีวาอยางไร 

 1.  กลุมดาวคางคาว 2.  กลุมดาวนายพราน 3.  กลุมดาวลูกไก 4.  กลุมดาวหมีใหญ 
 

******* สิ้นสุดแบบทดสอบวชิาวทิยาศาสตร ******* 
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ตอนท่ี 3  วิชาภาษาไทย (ขอท่ี 46 – ขอท่ี 70) จํานวน 25 ขอ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
46.  “วีดาไมมีความรับผิดชอบจนถูกครูหกัคะแนนอยูบอยครั้ง” 

 คําทีข่ดีเสนใตในขอใดเปนคําชนดิเดยีวกับคําที่ขดีเสนใตในประโยคที่กําหนดให 

 1.  โรงเรียนจัดประชุมดวยสาเหตคุือ ไมมีนกัเรียนคนใดแตงกายถูกระเบยีบ  

 2.  อยาหักดามพราดวยเขา หมายถงึ อยาใชอํานาจบังคบัอยางหักโหมรุนแรง  

 3.  ผูคนตางพากันตกใจกับเสยีงรองวา ชวยดวย ระเบดิคะ ชวยดวย!  

  4.  โครงการเราเทีย่วดวยกัน ขยายระยะเวลาโครงการ ถงึ 31 มกราคม 2564 
  

47.   ขอใดไมปรากฏคําวิเศษณ 

 1.  นองชอบกินขนมปงแตฉันชอบกินเคก   2.  ฉันคิดวาแปงเคกน่ิมกวาแปงขนมปง   

  3.  ในบรรดาเคกฉันชอบกินเคกสมมากทีส่ดุ  4.  การกินเคกตอนเย็นอาจทําใหอวนได  
  

48.  “นกอินทรบีินถลาแลนลมสูสมุย แตเหตุใดไซร เจาไมมีปกขวา” 

 จากขอความมคีําควบกล้ําแทและคําควบกล้ําไมแทอยางละก่ีคํา 

 1.  ควบแท 1 ควบไมแท 1  2.  ควบแท 2 ควบไมแท 2  

  3.  ควบแท 2 ควบไมแท 1 4.  ควบแท 1 ควบไมแท 2 . 

49.   ขอใดปรากฏอักษรนํามากที่สุด 

 1.  มีหนูอยูกับหมาดูนารัก ใครเห็นทักบอกวางามหนักหนา  

 2.  หมีกับหมูกินขนมขยับมา กินนอยหนากบัองุนดคูร้ืนเครง  

 3.  หมาดมหมีดวยจมูกไมไปไหน ประหลาดใจปลาฉลามยืนเขยง 

 4.  จ้ิงหรีดขํางเูหลือมน่ังวังเวง เสยีงหงางเหงงของระฆังหวิวแหวกมา 
 

50.   ขอใดปรากฏขอความที่ไมใชคําตามความหมายในหลักภาษา 

 1.  บดัเดีย๋วดังหงางเหงงวังเวงแวว 2.  สะดุงแลวเหลยีวแลชะแงหา 

 3.  เห็นโยคขีี่รุงพุงออกมา 4.  แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย 
 

51.  ขอใดไมใชวล ี

 1.  กอนนอนคืนนี ้ 2.  ถาเขาจะรัก  3.  ความรักนักบินอวกาศ 4.  วาฬเกยตื้น 
 

52.   ประโยคในขอใดมสีวนเติมเต็ม 

 1.  แมและพอชอบรับประทานอาหารทั้งคาวหวาน  

 2.  งานน้ีไมไดเปนงานที่เงินมากมายอะไรหรอกนะ  

 3.  กวางและไกวไดเงินจํานวนมากจากการเลนเกม  

 4.  นักเรียนโรงเรียนน้ีสวนมากแตงกายถูกระเบยีบ 
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53.  ชนดิของประโยคในขอใดแตกตางจากขออ่ืน 

 1.  ปลาวาฬกับปลาดาวชวนกันไปหางสรรพสินคาทีส่ยาม  

 2.  สยามที่อยูใกล ๆ สถานีรถไฟฟามีคนเดินกันพลกุพลาน  

 3.  ปลาดาวรูสึกวิงเวียนศีรษะจนแทบจะเปนลมลมพับตรงนัน้  

 4.  ปลาวาฬซึ่งเปนเพื่อนสนิทของปลาดาวรีบพาเขาไปโรงพยาบาลทันท ี
 

54.   ขอใดเปนคํามาจากภาษาอังกฤษทุกคํา 

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

55.  ขอใดใชคําราชาศัพทไมถูกตอง 

 1.  เจาหญงิเอลซาทรงเปยโนในพระราชวัง 2.  เจาหญงิอันนาทรงเสวยชาบูกับพระสหาย  

 3.  เจาหญงิสโนไวททรงมาเม่ือวันเสารทีผ่านมา 4.  เจาหญงิแอเรียลทรงรวมแสดงละครเวทีที่โรงเรียน 
 

56.   สํานวนขอใดเกิดจากการละเลนหรือกีฬา 

 1.  งงเปนไกตาแตก 2.  ถึงพริกถงึขิง  3.  ไกลปนเทีย่ง   4.  ตามยถากรรม 
 

57.  “นกเอีย้งชอบบินมาเกาะบนหลังควาย มันมักมาจับแมลงบนหลังควายกิน ในขณะเดียวกันควายเองกไ็มได

รูสึกรําคาญหรอืไมชอบใจเจานกเอี้ยง มันคิดวาดีเสียอกีทีมี่นกมาคอยชวยเตือนภยัใหมัน” 

 พฤติกรรมของนกเอีย้งและควายตรงกับสํานวนใด 

 1.  น้ําตาลใกลมด    2.  หอกขางแคร   

 3.  น้ําพึง่เรือเสือพ่ึงปา    4.  อฐัยายซื้อขนมยาย 
 

58.  “ณัฐนันทถือคติประจําใจวาส่ิงที่ดีหรือไมดีอันจะเกิดขึ้นใหข้ึนในอนาคตน้ัน ข้ึนอยูกับบุญทํากรรมแตงกจิกรรม

ยามวาง เขาจะทําประโยชนแกผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน จนชาวบานมักบอกวาเขามักทําตัวเปนผูสอน

หนังสือสังฆราชอยูเสมอ แตถึงแมเขาจะเปนคนดียึดม่ันในหลักศีลธรรมแลว ก็ถือวาชะตาชีวิตเขายังคงเปนผู

ปดทองหลังพระ แตเขาก็ยังคงทําความดีเปนตอไปเพราะเช่ือวาคนดีผีคุมเสมอ” 

 จากขอความขางตน ขอใดใชสํานวนไมถูกตอง 

 1.  บุญทํากรรมแตง  2.  สอนหนังสือสงัฆราช   

 3.  ปดทองหลังพระ  4.  คนดผีีคุม 
 

59.   ขอใดเรียงลําดับตามพจนานุกรมไดถูกตอง 

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

 3.  โรมัน  โรมรัน  แรมรา  แรมรอน 4.  รุงโรจน  รุทระ  รุทธ  รุนแรง 
 

60. ขอความขอใดไมใชภาษาปาก 

  1.  ธรรมชาตินั้นใหแตคุณประโยชนแกมนุษยจริงหรือ  

 2.  ดฉิันมคีวามเห็นวาคาครองชีพในปจจุบันสูงขึ้นมาก 

 3.  ชวงน้ีพอคาแมขายขายของกันอยางมีความสขุ  

 4.  เราทุกคนตางยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 
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61.   ขอใดใชระดบัภาษาแตกตางจากขออ่ืน 

 1.  นํ้าแกงเค็มปแบบนี้อาจทําใหเปนโรคไตได  

 2. ไตมีรูปรางคลายถั่วเหลือง และเสื่อมสภาพตามอายขุยั  

 3.  ไตจะทําหนาที่กําจัดของเสยี ไดแก ยูเรียและครีเอดินิน  

 4.  แกงทีด่ีจึงไมควรใสเกลือหรือนํ้าปลามากเกินไป เพราะจะทําใหเปนโรคไตได 
 

62.   ขอใดกลาวถงึการเขยีนจดหมายผิด 

 1.  เมื่อไดรับจดหมายแลว ควรรีบตอบทันท ีถาละเลยไมตอบจะถือเปนการเสยีมารยาทอยางยิ่ง  

 2.  ผูเขยีนตองเลือกใชภาษาทีพ่รรณนาถึงอารมณและความรูสึกอยางละเอียดเพ่ือโนมนาวใจผูอาน  

 3.  ไมควรใชดินสอดํา หรือปากกาหมึกแดงเขยีน และไมควรขูดลบ เขยีนทับ หรือทําสําเนาไวใชอกี  

 4.  กระดาษที่ใชเขยีนจดหมายควรมีสอีอน ไมมีลวดลายสฉีดูฉาด และกระดาษหนาพอสมควร 
 

63.   จงใชขอมูลตอไปน้ี เรียงลําดบัการเขยีนจดหมายแสดงความยินดีใหถูกตอง 

ก)  ตลอดเวลาที่เราเรียนดวยกัน เธอพูดภาษาอังกฤษไดเพราะมาก คุณครูชาวตางชาติก็ชมวา 

    ออกเสยีงไดเหมือนเจาของภาษา 

ข)  ฉันดีใจมากที่ไดทราบขาวน้ี และรูสึกภมิูใจในตัวเธอเปนอยางมาก 

ค)  ฉันขอแสดงความยินดีทีเ่ธอไดรับทุนการศึกษา ไปศึกษาตอทีป่ระเทศอังกฤษ 

ง)  ฉันเชื่อม่ันเหลือเกินวาคุณพอ คุณแม และคุณครูจะภูมิใจในตัวเธออยางแนนอน 

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

64.  ขอใดเปนการกลาวถึงฉันทลักษณของกาพยยานี 11 ไดถูกตอง 

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

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

65.  “1)  เห็นไกเตี้ยเขี่ยคุยทีขุ่ยไผ 2)  กระโชกไลลดเล้ียวมันเปรียวปร๋ือ 

3)  พบนกยูงฝูงใหญไลกระพือ 4)  มันบินหวอืโหรองคะนองใจ”  

(เสภาขุนชางขุนแผน) 

จากคําประพันธขางตน วรรคใดไมมีการเลนเสยีงพยัญชนะ 

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

66.   ประกาศตอไปนี้ไมมีขอมูลในเร่ืองใด 

 

 

 

 
 

 1.  สถานที่รับสมัคร  2.  วันเวลาทีส่งผลงานเขาประกวด  

 3.  ระยะเวลาการกลาวสุนทรพจน 4.  คุณสมบตัขิองผูสมัคร 
 

 

ประกาศกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

รับสมคัรรวมประกวดสุนทรพจนหัวขอเร่ือง “งานเขยีนที่ทรงคุณคา”   

ความยาว 3 – 5 นาที  สมัครไดทีห่องพักครู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนสามเสนวิทยาลยั 

ในวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2563  เวลา  09.00 – 16.00 น. เวนวันหยดุราชการ 
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 อานขอความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 67 และขอ 68 

 

 

 

 
 

67.   ขอใดเปนประโยคใจความสําคญัของขอความดังกลาว 

 1.  การคนพบคร้ังใหมน้ีสรางความตื่นเตนใหแกนักดาราศาสตรเปนอยางมาก  

 2.  องคการนาซาคนพบดาวเคราะหนอกระบบสุริยะที่อาจมีสิ่งมีชีวติอยูอาศยั  

 3.  ดาวเคราะหนอกระบบสุริยะทั้ง 10 ดวงน้ันมขีนาดและอุณหภูมิใกลเคยีงกบัโลก  

 4.  ขอมูลการคนพบดาวเคราะหเม่ือปพ.ศ.2552 น้ันไดมาจากยานอวกาศขององคการนาซา 
 

68.   ขอใดคือจุดมุงหมายของขอความขางตน 

 1.  ใหสาระความรู 2.  ตื่นเตนจรรโลงใจ 3.  ชักจูงโนมนาวใจ  4.  ใหขอปฏิบตัิคําแนะนํา 
 

69.  ขอใดเปนขอเท็จจริง 

 1.  การที่เรากินผักบุงทําใหดวงตาเราหวาน 2.  เราทุกคนยอมหนีไมพนความตายไปได  

 3.  คนเรียนเกงยอมประสบผลสําเร็จในชีวติเสมอ 4.  ครอบครัวที่มีฐานะรํ่ารวยเปนครอบครัวที่มีความสขุ 
 

70.  

  

 

 

 

 

ขอใดเปนขอเท็จจริงทั้ง 2 ขอความ 

 1.  ขอความ (ก) และขอความ (ค) 2.  ขอความ (ข) และขอความ (ค)  

 3.  ขอความ (ข) และขอความ (ง) 4.  ขอความ (ก) และขอความ (ง) 
 

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

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

71.   จากการศึกษาพุทธประวัติเหตกุารณขอใดเกดิขึ้นเปนเหตุการณสุดทาย 

 1. นางสุชาดาถวายขาวมธุปายาส  2. พระนางปชาบดบีวชเปนภิกษุณี  

 3. ปญจวัคคยีมาเฝารับใช  4. แสดงปฐมเทศนา  
  

72.  หากนักเรียนเชื่อวา “มนุษยมกีรรมเปนของตนเอง ใครทํากรรมใดไวตองไดรับผลกรรมน้ัน” ความเชื่อดังกลาว

แสดงวานักเรียนมศีรัทธาในขอใด 

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

องคการนาซากลาวถึงการคนพบดาวเคราะหนอกระบบสุริยะจากการสงยานอวกาศไปสํารวจดาวเคราะหท่ีมี

ขนาดใกลเคียงกับโลกเม่ือป พ.ศ.2552 ยานอวกาศดังกลาวจะมองหาดาวฤกษและดวงดาวที่อยูใกล ๆ กาแล็กซีทาง

ชางเผือกของเรา การคนพบครั้งใหมนี้สรางความตื่นเตนใหแกนักดาราศาสตรเปนอยางมากเนื่องจากบรรดาดวงดาวที่

คนพบท้ัง 10 ดวงซ่ึงมีขนาดและอุณหภูมิใกลเคียงกับโลก เอื้อตอการอยูอาศัยของส่ิงมีชีวิต 

(ก) กระตายมองเห็นดานหลงัไดโดยไมตองหันหัว เน่ืองจากตาของมันอยูดานขางของหัว แตมันไมสามารถ

มองเห็นใตคางและจมูกได / (ข) กระตายมีสีตาธรรมชาตเิพียง 5 สเีทาน้ัน คือ ฟา ฟาอมเทา ดํา น้ําตาล และ

ชมพซ่ึูงเปนสีที่ทําใหมันเปนสตัวตาหวาน / (ค) กระตายมีฟน 4 ซ่ีที่อาจหักหรือหลดุไดตลอดเวลาเน่ืองจากอยู

ไมสุข ชอบกดัแทะทุกอยางที่ขวางหนา ตัง้แตกระดาษไปจนถึงกรงตัวเอง / (ง) แตในชีวติของกระตาย มัน

สามารถผลติฟนไดถึง 28 ซี่ และสามารถเคีย้วอาหารได 120 คร้ังตอนาที และรับรสไดถึง 17,000 รส 
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73.   บุคคลในขอใดถวายผาอาบน้ําฝนไดเหมาะสมกับชวงเวลา 

 1. พิชชา ถวายผาอาบนํ้าฝนในวันออกพรรษา 2. กตัตยิา ถวายผาอาบนํ้าฝนในวันเขาพรรษา  

 3. รามิล ถวายผาอาบน้ําฝนในพิธีทอดกฐิน 4. ภมร ถวายผาอาบนํ้าฝนในวันสงกรานต 
 

74.   ขอใดเปนองคประกอบของศาสนาทีไ่มปรากฏอยูในทุกศาสนา 

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

75. “นายกลาเปนคนขยัน หนักเอาเบาสู ประกอบอาชีพคาขายโดยไมเอาเปรียบลูกคา”  

 จากขอความดงักลาวแสดงวานายกลาปฏิบตัตินสอดคลองกับเบญจธรรมในขอใด 

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

76.  “สาวเชยีงใหมเดินทางไปปฏบิตัิงานทีป่ระเทศเมียนมาร หลงัจากกลับถงึประเทศไทยไมไดกักตัว 14 วัน และ

ออกไปทองเทีย่วสถานทีต่าง ๆ” จากเหตุการณ บุคคลดังกลาวกระทําผิดบรรทัดฐานทางสังคมขอใด 

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

77. ขอใดไมใชเกณฑที่สงัคมใชในการกําหนดสถานภาพของบคุคล 

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

78.  ใครปฏบิตัตินเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยไดเหมาะสมที่สดุ 

 1.บูม รับผดิชอบงานในหนาทีข่องตน 2.ไป ชวยปกปองความผดิของลกูนอง 

 3.หนิง สัง่การตามความคดิของตนเอง 4. โบวี ่โตแยงความผดิทีต่นกระทํา 
 

79.  ขอใดไมใชกฎหมายที่ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 1. เทศบัญญตัิ    2. ขอบญัญตัิกรุงเทพมหานคร 

 3. ขอบญัญตัิเมืองพัทยา    4. ขอบญัญตัิอําเภอ 
 

80.  ขอใดไมใชการปฏิบตัติามกระบวนการประชาธิปไตย 

 1. การไปใชสิทธิเลือกตัง้  2. การประทวงโดยปดถนน 

 3. การยอมรับเสยีงของประชาชนสวนใหญ 4. การแสดงความคดิเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ 
 

81.  ขอใดคือเปาหมายสําคัญที่สดุในการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค 

 1. ไดสินคาและบริการในราคาถูกที่สุด 2. ไดรับความพึงพอใจสูงที่สดุ 

 3. มีความปลอดภยัมากที่สดุ 4. มีตนทุนต่ําที่สดุ 
 

82.  ขอใดไมใชปจจัยการผลติประเภททุนในการเปดรานกาแฟ 

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

83. หากคุณโสภติาตองการผลติสินคาจะตองคํานึงถึงขอใดเปนอันดับแรก 

 1.  ผลติอยางไร 2.  ผลติเม่ือใด 3.  ผลติอะไร 4.  ผลติเพ่ือใคร 
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84. บุคคลในขอใดปฏิบตัตินสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด 

 1. จอย ใชจายเงินไดพอดีกับรายไดทีม่ีจึงไมมีเหลอืเงินออม 

 2. เจน ตกัอาหารบุฟเฟตปริมาณมากๆเพื่อใหคุมคาเงินทีเ่สยีไป 

 3. จ๊ิบ กูเงินไปซ้ือเคร่ืองจักรที่ทันสมัยมาใชเกบ็เกีย่วผลผลิตที่ผลิตไดในปริมาณมาก 

 4. จอม ปลกูขาวไวบริโภคเองและปลูกผลไมหลายชนิดหมุนเวียนกันเพ่ือนําไปขาย 
 

85. บุคคลในขอใดเปนผูผลติทีมี่ความรับผดิชอบตอสงัคมมากทีสุ่ด 

 1. ลงุพวน กําจัดขยะมูลฝอยจากเศษผักผลไมดวยการนําไปทําปุยหมัก 

 2. ลงุพี ใชน้ํามันทอดซ้ําในการขายไกทอดเพื่อลดตุนทุนการผลติ 

 3. ลงุพา เทนํ้าเสยีจากการรับจางซักอบรีดทิ้งลงในคลอง 

 4. ลงุพล ขายอาหารตามสั่งโดยใชภาชนะที่ทําจากโฟม 
 

86.  หากตองการศึกษาเร่ืองราวในอดตีของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ นักเรียนควรศกึษาจากแหลงโบราณคดขีอใด 

 1. แหลงโบราณคดีบานเชยีง 2. พิพิธภัณฑบานเกา 

 3. อุทยานประวัติศาสตรสุโขทยั 4. แหลงโบราณคดถี้ําหลังโรงเรียนทับปริก 
 

87.  ขอใดจัดเปนหลกัฐานชั้นรองทั้งหมด 

 1. ลกูปดแกวทีข่ดุคนพบ พงศาวดาร 2. เรือนไทยสมัยอยุธยาหลุมฝงศพ 

 3. หนังสือประวัติศาสตร ภาพยนตรอิงประวัติศาสตร 4. โบราณวัตถ ุวัดชุมชน 
 

88.  หนวยงานใดในจตุสดมภที่ทําหนาที่รักษาผลประโยชนของแผนดิน 

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

89. ขอใดเปนหลักฐานที่แสดงถงึอิทธิพลของอารยธรรมอินเดยีในดินแดนประเทศไทย 

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

90.   เหตุการณในขอใดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที ่5 

 1. การทําสนธสิัญญาเบาวริง 2. การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพฒัน 

 3. การใชระบบเจาภาษีนายอากร 4. การประกาศใชพระราชบัญญตัิประถมศึกษา 
 

91.  ที่ตัง้ทางภูมิศาสตรสงผลตอประเทศไทยตามขอใด 

 1. สามารถออกสูมหาสมุทรไดสะดวก  

 2. มีพรมแดนตดิกบัประเทศเมียนมารยาวทีสุ่ด 

 3. มภีูมิอากาศแบบทุงหญาเมอืงรอน  

 4. เทอืกเขาสวนใหญตอเน่ืองมาจากเทอืกเขาหิมาลยั 
 

92.  ขอใดกลาวถูกตอง 

 1.  ภาคกลาง – ไมมีภเูขา 

 2.  ภาคเหนือ – เปนที่ราบสูงสลับหุบเขา 

 3.  ภาคตะวันตก – มีเทือกเขาเปนแนวตอจากภาคกลาง 

 4.  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ – มแีมนํ้าสายยาวทีส่ดุในประเทศไหลผาน  
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93.  ขอใดตอไปน้ีไมถกูตองเกีย่วกับลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศไทย 

 1. พายุหมุนสวนใหญมาจากทะเลอันดามัน 

 2. ภเูขาทีข่าดปาไมปกคลมุอาจเกดิดินถลม 

 3. ไฟไหมปาชวงฤดแูลงของภาคเหนือทําใหเกิดหมอกควัน 

 4. ภาคเหนือมีรอยเลือ่นที่มีพลงัพาดผานจึงมีโอกาสเกิดแผนดินไหว 
 

94.  ขอใดคือปจจัยที่สงผลใหบริเวณภาคกลางของประเทศไทยมีการปลูกขาวอยางหนาแนน 

 1. มีพ้ืนที่กวางใหญทีส่ดุในประเทศไทย 

 2. มฝีนชกุมากและฤดูฝนยาวนานกวาภาคอ่ืน 

 3. มดีินตะกอนธารนํ้าอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก 

 4. แมน้ําเจาพระยามีปริมาณนํ้ามากตลอดปและมคีวามยาวมากที่สดุ 
 

95.  การใชถุงผาแทนถุงพลาสติกเปนไปตามหลักการและวิธีใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสงูสดุในขอใด 

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

  

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

ตอนที่ 5  วิชาภาษาอังกฤษ (ขอที่ 96 – ขอที่ 120) จํานวน 25 ขอ  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.)_____ 

 



หองเรียนปกติ บาย หนา 19 
 

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. 
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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! 
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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 
อยาลืมตรวจสอบการกรอกขอมูลบนหวักระดาษคําตอบใหถกูตอง 

 

 
 

 


