
แบบทดสอบ SAMSEN Pre – Test 2022 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ประเภทห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2565  
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แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง ตัดต่อ ดัดแปลงหรือเฉลย ก่อนได้รับอนุญาต 

คำชี้แจง 
1. ให้ศึกษาคำชี้แจงการสอบออนไลน์ให้เข้าใจก่อนทำแบบทดสอบ 
2. แบบทดสอบฉบับนี้ จำนวน 120 ข้อ มี 5 วิชา แต่ละวิชา คะแนนเต็ม 100 คะแนน รวม 500 คะแนน ดังนี้ 

2.1 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ข้อ 1 – 20 
2.2 วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 ข้อ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ข้อ 21 – 45 
2.3 วิชาภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ข้อ 46 – 70 
2.4 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 25 ข้อ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ข้อ 71 – 95 
2.5 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 25 ข้อ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ข้อ 96 – 120 

โดยต้องระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้ 
3. เวลาในการทำข้อสอบทั้งฉบับ 180 นาที 
4. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ในการคำนวณ อุปกรณ์สื่อสารและสืบค้นข้อมูลทุกชนิด 
5. ห้ามใส่หูฟังในขณะทำการสอบออนไลน์ 
6. ห้ามกระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบออนไลน์ เช่นให้ผู้อื่นเข้าสอบออนไลน์แทนตน พูด

หรือติดต่อกับผู้อื่น พยายามดูคำตอบจากนักเรียนรายอื่น หรือยินยอมให้นักเรียนรายอื่นดูคำตอบของตนเองทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือคัดลอกข้อสอบ หรือทำสำเนาข้อสอบ ด้วยวิธีการบันทึกหรือจับภาพหน้าจอ หรือ
ถ่ายรูปข้อสอบ 

7. ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถใช้รับและแสดงผลข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบข้อสอบหรือใน
การคิดคำนวณ ตำรา เอกสาร ข้อความหรือวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบออนไลน์ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากโรงเรียน 

8. นักเรียนจะออกจากห้องสอบออนไลน์ได้เมื่อหมดเวลาสอบ 
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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'
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เ�น = 4,400-4,000 = 400 มา�f
ตอบ (1)

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)



ตอบ วงกลม

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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ตอบ 4

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูตุ่ย)
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üĉßćüĉì÷ćýćÿêøŤǰ	×šĂìĊęǰ21 ıǰ×šĂìĊęǰ45
ǰÝĈîüîǰ25 ×šĂǰ 
21�ǰ óĉÝćøèć×šĂöĎúÝćÖêćøćÜ 

ÖúčŠöÿĆêüŤ úĆÖþèąđÞóćą 
A ñĉüĀîĆÜöĊđÖúĘéǰöĊÙøĊïǰĀć÷ĔÝìćÜđĀÜČĂÖǰĂĂÖúĎÖđðŨîĕ×ŠǰǰĂćýĆ÷Ă÷ĎŠĔîîĚĈêúĂéßĊüĉê 
B ñĉüĀîĆÜöĊđÖúĘéĒ×ĘÜǰüćÜĕ×ŠïîïÖǰöĊǰ�ǰ×ćǰïćÜßîĉéĕöŠöĊ×ćǰĂćýĆ÷Ă÷ĎŠĕéšìĆĚÜïîïÖĒúąĔîîĚĈ 
C ñĉüĀîĆÜöĊ×îđðŨîđÿšîǰǰÿŠüîĔĀâŠĂĂÖúĎÖđðŨîêĆüǰĂćýĆ÷Ă÷ĎŠïîïÖǰïćÜßîĉééĈøÜßĊüĉêĂ÷ĎŠĔî

îĚĈĕéšǰĒúąïćÜßîĉéĂĂÖúĎÖđðŨîĕ×Š 
D ñĉüĀîĆÜöĊ×îđðŨîĒñÜǰöĊðĂéǰǰĕ×ŠöĊđðúČĂÖĒ×ĘÜǰéĈøÜßĊüĉêĕéšìĆĚÜïîïÖĒúąĔîîĚĈ 

 ÖúčŠöÿĆêüŤĔî×šĂĔéÿĂéÙúšĂÜÖĆïúĆÖþèąđÞóćąìĊęÖĈĀîéĔĀš 
  1�ǰǰÿĆêüŤßîĉéǰA đðŨîÿĆêüŤđúČĚĂ÷Ùúćî 2�ǰǰÿĆêüŤßîĉéǰB đðŨîÿĆêüŤÖúčŠöðúćǰ 
  3�ǰǰÿĆêüŤßîĉéǰC đðŨîÿĆêüŤđúĊĚ÷ÜúĎÖéšü÷îĚĈîö 4�ǰǰÿĆêüŤßîĉéǰD đðŨîÿĆêüŤÿąđìĉîîĚĈÿąđìĉîïÖ 

22�ǰ óĉÝćøèćĒñîõćóĒÿéÜĂüĆ÷üąĔîøąïï÷ŠĂ÷ĂćĀćøǰ 
 ðćÖǰ  ÖøąđóćąĂćĀćø  ĂüĆ÷üąǰAǰ ǰ ĂüĆ÷üąǰB ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰìüćøĀîĆÖ 
 ×šĂĔéĕöŠëĎÖêšĂÜ 
  1�ǰǰĒðŜÜÝąëĎÖ÷ŠĂ÷ìĊęðćÖĒúąĂüĆ÷üąǰA 
  2�ǰǰēðøêĊîÝąëĎÖ÷ŠĂ÷ìĊęÖøąđóćąĂćĀćøǰĒúąĂüĆ÷üąǰB  
  3�ǰǰĂüĆ÷üąǰA ÿćöćøëÿøšćÜđĂîĕàöŤĕéšĒúąøĆïđĂîĕàöŤÝćÖêĆïĂŠĂîéšü÷ 
  4�ǰǰĂćĀćøìĊęëĎÖ÷ŠĂ÷ìĊęĂüĆ÷üąǰA ÝąëĎÖÿŠÜêŠĂĕð÷ĆÜǰĂüĆ÷üąǰB àċęÜöĊÖćøéĎéàċöîĚĈĒúąĒøŠíćêč 

23�ǰ ×šĂĔéĕöŠëĎÖêšĂÜ 
  ��ǰǰÿŠüîĔĀâŠÖćøÿĆÜđÙøćąĀŤéšü÷ĒÿÜ×ĂÜóČßđÖĉé×ċĚîìĊęïøĉđüèĔïǰēé÷öĊÿćøÿĊđ×Ċ÷üĔîĔïđøĊ÷ÖüŠćǰÙúĂēøôŗúúŤ 
  ��ǰǰóČßÿćöćøëÿøšćÜĂćĀćøéšü÷êîđĂÜĕéšēé÷ÖćøÿĆÜđÙøćąĀŤéšü÷ĒÿÜǰÝĈđðŨîêšĂÜĔßšîĚĈĒúąĒÖŢÿÙćøŤïĂîĕéĂĂÖĕàéŤǰ 
  ��ǰǰĒÖŢÿĂĂÖàĉđÝîđðŨîñúñúĉêìĊęĕéšÝćÖÖćøÿĆÜđÙøćąĀŤéšü÷ĒÿÜǰàċęÜöĊÙüćöÿĈÙĆâêŠĂÖćøéĈøÜßĊüĉê×ĂÜÿĉęÜöĊßĊüĉê 
  ��ǰǰîĚĈêćúÝćÖÖćøÿĆÜđÙøćąĀŤéšü÷ĒÿÜ×ĂÜóČßÝąëĎÖÿąÿöĔîøĎð×ĂÜĒðŜÜǰàċęÜÿćöćøëêøüÝÿĂïĒðŜÜĕéšéšü÷ǰǰ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÿćøúąúć÷đïđîéĉÖêŤ 

24�ǰ ÿĉęÜöĊßĊüĉêÖúčŠöĀîċęÜĂćýĆ÷Ă÷ĎŠĔîïøĉđüèìąđúìøć÷ǰöĊĂčèĀõĎöĉÿĎÜĔîđüúćÖúćÜüĆîĒúąöĊìøć÷ðÖÙúčöìĆęüïøĉđüè 
ǰǰǰǰǰǰìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠǰ×šĂĔéĕöŠĔßŠÖćøðøĆïêĆü×ĂÜÿĉęÜöĊßĊüĉêÖúčŠöéĆÜÖúŠćü 
  1�ǰǰöĊÖćøúéøĎðĔïĔĀšöĊ×îćéđúĘÖǰĒĀúöǰĒ×ĘÜǰÙúšć÷Āîćö  
  2�ǰǰĔïĀĎĔĀâŠĒúąöĊ×îǰöĊÝöĎÖ÷ćüđóČęĂßŠü÷øąïć÷ÙüćöøšĂîĔîøŠćÜÖć÷ 
  3�ǰǰöĊēĀîÖÿĈĀøĆïđÖĘïĕ×öĆîĕüšĔßšđöČęĂĕöŠöĊĂćĀćøǰĒúąöĊ×îêć÷ćüđóČęĂðŜĂÜÖĆîòčśî 
  4�ǰǰöĊßĆĚîĕ×öĆîĔêšñĉüĀîĆÜĀîćǰìĊęđìšćöĊ×îéÖǰöĊĔïĀĎĒúąÝöĎÖìĊęÿĆĚîđóČęĂúéÖćøøąïć÷ÙüćöøšĂî 
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เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูศิริศาล) ฏฺ
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25�ǰ ÙøĂïÙøĆüĀîċęÜöĊúĆÖþèąõć÷îĂÖǰéĆÜêćøćÜ 
úĆÖþèąõć÷îĂÖ óŠĂ ĒöŠ úĎÖßć÷ úĎÖÿćü 

úĆÖ÷ĉĚö öĊ öĊ ĕöŠöĊ öĊ 
ĀîĆÜêć êćÿĂÜßĆĚî êćßĆĚîđéĊ÷ü êćÿĂÜßĆĚî êćßĆĚîđéĊ÷ü 
êĉęÜĀĎ ĕöŠöĊêĉęÜĀĎ öĊêĉęÜĀĎ ĕöŠöĊêĉęÜĀĎ ĕöŠöĊêĉęÜĀĎ 
ìøÜñö ñöÿĆĚî ñö÷ćü ñöÿĆĚî ñöÿĆĚî 

ÖćøĀŠĂúĉĚî ĀŠĂúĉĚîĕéš ĀŠĂúĉĚîĕéš ĀŠĂúĉĚîĕöŠĕéš ĀŠĂúĉĚîĕéš 
 ÝćÖ×šĂöĎúúĆÖþèąìćÜóĆîíčÖøøöĔîÙøĂïÙøĆüîĊĚǰ×šĂĔéĕöŠëĎÖêšĂÜ 
  1�ǰǰúĎÖßć÷öĊúĆÖþèąìćÜóĆîíčÖøøöđĀöČĂîóŠĂǰ3 úĆÖþèą  
  2�ǰǰúĎÖÿćüöĊúĆÖþèąìćÜóĆîíčÖøøöđĀöČĂîĒöŠǰ3 úĆÖþèą  
  3�ǰǰúĎÖßć÷öĊúĆÖþèąìćÜóĆîíčÖøøöđĀöČĂîóŠĂöćÖÖüŠćĒöŠ 
  4�ǰǰúĎÖÿćüöĊúĆÖþèąìćÜóĆîíčÖøøöđĀöČĂîóŠĂǰ3 úĆÖþèą 

26�ǰ ÝćÖêćøćÜĒÿéÜÿćøĂćĀćøìĊęóïĔîĂćĀćøĒêŠúąßîĉéǰǰđðŨîéĆÜîĊĚǰ	ÖĈĀîéĔĀšǰ3ǰĀöć÷ëċÜǰóïǰĒúąǰXǰĀöć÷ëċÜǰĕöŠóï
 
 

ßîĉéĂćĀćø 
ÿćøĂćĀćø 

ēðøêĊî ÙćøŤēïĕăđéøê ĕ×öĆî đÖúČĂĒøŠ üĉêćöĉî 
A 3 X X X 3 
B X X 3 3 3 
C X 3 X 3 X 
D 3 3 3 X X 

 ×šĂĔéëĎÖêšĂÜ 
  1�ǰǰëšćđúČĂÖøĆïðøąìćîĂćĀćøßîĉéǰA ĒúąǰB ÝąĕöŠĕéšøĆïóúĆÜÜćî 
  2�ǰǰëšćđúČĂÖøĆïðøąìćîĂćĀćøßîĉéǰB ĒúąǰC ÝąßŠü÷àŠĂöĒàöÿŠüîìĊęÿċÖĀøĂ 
  3�ǰǰëšćđúČĂÖøĆïðøąìćîĂćĀćøßîĉéǰC ĒúąǰD ÝąĕéšøĆïÿćøĂćĀćøÙøïìčÖĀöĎŠ 
  4�ǰǰëšćđúČĂÖøĆïðøąìćîĂćĀćøßîĉéǰB ĒúąǰD ÝąßŠü÷ÿøšćÜÙüćöĂïĂčŠîĒÖŠøŠćÜÖć÷ 

��� ×šĂĔéöĊÿćøÙøïìčÖÿëćîąìĊęĂčèĀõĎöĉĀšĂÜ 
  ��ǰǰîĚĈĂĆéúöǰǰǰđÖúČĂðśîǰǰǰĕĂîĚĈ   ��ǰǰîĚĈĒ×ĘÜĒĀšÜǰǰǰëŠćîĕöšǰǰǰúöĀć÷ĔÝ 
  ��ǰǰîĚĈÿšöǰǰĂĂÖàĉđÝîǰǰǰðøĂì   ��ǰǰúĎÖĒÖšüǰǰǰìøć÷ǰǰǰĒðŜÜòčśî 

��� ÖćøđðúĊę÷îÿëćîąĔî×šĂĔéǰĒêÖêŠćÜǰÝćÖ×šĂĂČęî 
  ��ǰǰúąúć÷ßĘĂÖēÖĒúêĔîĀöšĂ   ��ǰǰîĈĒìŠÜđìĊ÷îĕðÝŠĂìĊęđðúüĕô 
  ��ǰǰüćÜîĚĈĒ×ĘÜĒĀšÜĕüšìĊęĂčèĀõĎöĉĀšĂÜ  ��ǰǰĀúĂöóúćÿêĉÖéšü÷đÙøČęĂÜĔĀšÙüćöøšĂî 

29. ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĔî×šĂĔéǰĕöŠđÖĉéǰÿćøñúĉêõĆèæŤĔĀöŠĔîøąïï 
  ��ǰǰĀ÷éÖøéúÜïîĀĉîðĎî    ��ǰǰñÿöēàéćĕôÖĆïîĚĈ 
  ��ǰǰĒ÷ÖîĚĈéšü÷ĕôôŜć    ��ǰǰĔÿŠñÜôĎúÜĔîîĚĈÿšöÿć÷ßĎ 

��� ÖćøđðúĊę÷îÿëćîą×ĂÜÿćøĔî×šĂĔéìĊęđÖĉéÝćÖÖćøøĆïÙüćöøšĂî×ĂÜÿćø 
  ��ǰǰÖćøĒ×ĘÜêĆü ��ǰǰÖćøĀúĂöđĀúü ��ǰǰÖćøÙüïĒîŠî  ��ǰǰÖćøøąđĀĉéÖúĆï 

���ǰëšćêšĂÜÖćøĒ÷ÖÿćøñÿöĔĀšđðŨîÿćøïøĉÿčìíĉĝǰÿćøñÿöĔî×šĂĔéĔßšüĉíĊÖćøĒ÷ÖĒêÖêŠćÜÝćÖ×šĂĂČęî 
  ��ǰîĚĈñÿöđÖúČĂ ��ǰîĚĈñÿöîĚĈêćú ��ǰîĚĈñÿöéŠćÜìĆïìĉö ��ǰîĚĈñÿöđĂìĉúĒĂúÖĂăĂúŤ 

⑧
O 0

① ①
① ②D
②②

7.it *0
Eกษณะ ทาง ⑦ ③

IนJกรรม L มอง ษณะ ① ตาสองชน ② ใน%0 o
✓

O ✗

✓

เหOอนพอ < 14ในแQ
-

O

O O O

✗ A LไRนะ3 Lใน
✗ เพาะไSปราย
✗ ขาดUตาVน

O
_

×

๐ ของเหลว ของแบง แกน

หลอมเหลว หลอมเหลว
อ. ระเXด หลอมเหลว

เYด Cq ๐ สารละลายไทย
ไZ +1,0

_

ไZCg
ใดความ7อน)

0
การคายความ7อน า[ดความ7อน ทรายความ7อน ทรายความ7อน

0
การก\นระเหยแ]ง ระเหย แ]ง ระเหยแหง
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��� ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĔî×šĂĔéǰĕöŠÝĆéđðŨîǰÖćøđðúĊę÷îĒðúÜìĊęñĆîÖúĆïĕéš 
  ��ǰúĎÖđĀöĘîøąđĀĉé    ��ǰîĚĈĒ×ĘÜúąúć÷   
  ��ǰìĂÜÙĈĀúĂöđĀúü    ��ǰñÜôĎúąúć÷ĔîîĚĈÿšöÿć÷ßĎ 

��� đöČęĂĔĀšÙüćöøšĂîÖĆïóĉöđÿîǰĒúšüóĉÝćøèćÖćøđðúĊę÷îĒðúÜìćÜÖć÷õćóǰÖćøđðúĊę÷îĒðúÜéĆÜÖúŠćüêøÜÖĆï×šĂĔé 
  ��ǰÖćøĀúĂöđĀúü ��ǰÖćøÖúć÷đðŨîĕĂ ��ǰÖćøÙüïĒîŠî  ��ǰÖćøøąđĀĉé 

34.  øąïïÿčøĉ÷ąĂ÷ĎŠĔîÖćĒúĘÖàĊĔéǰĒúąÖćĒúĘÖàĊîĆĚîöĊøĎðøŠćÜĒïïĔé 
 1.  ÖćĒúĘÖàĊĒĂîēéøđöéćǰĕöŠöĊøĎðøŠćÜ 2.  ÖćĒúĘÖàĊìćÜßšćÜđñČĂÖǰöĊøĎðøŠćÜøĊ 
 3.  ÖćĒúĘÖàĊĒĂîēéøđöéćǰöĊøĎðøŠćÜÖšîĀĂ÷ 4.  ÖćĒúĘÖàĊìćÜßšćÜđñČĂÖǰöĊøĎðøŠćÜÖšîĀĂ÷öĊÙćî 

35.  ×šĂĔéÖúŠćüñĉéđÖĊę÷üÖĆïéćüùÖþŤ 
 1.  éćüùÖþŤìčÖéüÜÝïßĊüĉêéšü÷ÖćøøąđïĉéàĎđðĂøŤēîüćǰ	Supernova
 
 2.  éćüùÖþŤìĊęöĊöüúîšĂ÷ÝąĔßšđßČĚĂđóúĉÜĔîĂĆêøćìĊęîšĂ÷ǰÝċÜöĊßŠüÜßĊüĉê÷ćü 
 3.  éćüùÖþŤìĊęöĊöüúöćÖÝąĔßšđßČĚĂđóúĉÜĔîĂĆêøćìĊęÿĎÜöćÖǰÝċÜöĊßŠüÜßĊüĉêÿĆĚî 
 4.  éćüùÖþŤđÖĉéÝćÖÖćø÷čïêĆüĀøČĂøüöêĆüÖĆî×ĂÜđîïĉüúćõć÷ĔêšĒøÜēîšöëŠüÜ 

���ǰǰđóøćąđĀêčĔééćüđÙøćąĀŤëċÜēÙÝøøĂïéüÜĂćìĉê÷Ť 
 Ö�ǰǰđóøćąéüÜĂćìĉê÷ŤöĊĒøÜéċÜéĎéøąĀüŠćÜöüúĒÖŠéćüđÙøćąĀŤ 
 ×�ǰǰđóøćąéćüđÙøćąĀŤëĎÖéüÜĂćìĉê÷ŤéċÜéĎéđĂćĕüšéšü÷ĒøÜìćÜĕôôŜć 
 Ù�ǰǰđóøćąéćüđÙøćąĀŤõć÷Ĕîøąïïÿčøĉ÷ąĂ÷ĎŠõć÷ĔêšÿîćöēîšöëŠüÜ×ĂÜéüÜĂćìĉê÷Ť 
ǰǰǰǰǰǰ×šĂĔéÖúŠćüëĎÖêšĂÜ 
 ��ǰǰÖ�ǰĒúąǰ×�  ��ǰǰ×�ǰǰĒúąǰÙ�  ��ǰǰÖ�ǰǰĒúąǰÙ�  ��ǰǰÖ�ǰ, ×�ǰǰĒúąǰÙ� 

���ǰǰ×šĂĔéÖúŠćüëĎÖêšĂÜđÖĊę÷üÖĆïøąïïÿčøĉ÷ą 
 ��ǰǰøąïïÿčøĉ÷ąĔĀâŠìĊęÿčéĔîđĂÖõó   ��ǰǰēúÖđðŨîýĎî÷ŤÖúćÜ×ĂÜøąïïÿčøĉ÷ą 
 ��ǰǰđĂÖõóđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜøąïïÿčøĉ÷ą  ��ǰǰøąïïÿčøĉ÷ąđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÖćĒúĘÖàĊ 

38.  Ùüćöóøčî×ĂÜĀĉîìĊęđÖĉé×ċĚîĀúĆÜõĎđ×ćĕôøąđïĉé×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïðŦÝÝĆ÷Ĕé 
 1.  øĎðøŠćÜ×ĂÜõĎđ×ćĕô    2.  ĂĆêøćÖćøđ÷ĘîêĆü×ĂÜúćüć 
 3.  øąéĆïÙüćöÿĎÜ×ĂÜõĎđ×ćĕô   4.  êĈĒĀîŠÜ×ĂÜøĂ÷Ē÷ÖïîóČĚî 

��. ǰóĉÝćøèćĒøÜìĊęÖøąìĈêŠĂüĆêëčǰA , B ĒúąǰC ìĊęüćÜïîóČĚîìĊęĕöŠöĊÙüćöòŚéǰéĆÜøĎðǰ 
 
 
 
 
ǰǰǰǰǰüĆêëčĔéđöČęĂĕéšøĆïĒøÜÖøąìĈĒúšüÝąđÙúČęĂîìĊęĕðìćÜ×üć 

��ǰǰüĆêëčǰA đìŠćîĆĚî ��ǰǰüĆêëčǰBǰđìŠćîĆĚîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ��ǰǰüĆêëčǰA ĒúąǰB ��ǰǰüĆêëčǰB ĒúąǰC 
 
 
 
 
 
 

�ǰN 
 

�ǰN 
 

��ǰN 
 A 4ǰN 

 

2ǰN 
 

�ǰN 
 5ǰN 

 
B 5ǰN 

 10ǰN 
 

6ǰN 
 

C 

en

กลบมาเปนสารเ^มไป
สบไZ จะไZ
กEบไZ ๐ การใหQ

๐ แรง→ไว
ของแรง →ของเหลว ของเหลว →ไอ ไอ → ของเหลว 1 ( นาม ของ เหลว)

ของ1เขา → ของ เหลว กอไอ
0

O

`° 0 ×คาบนาง ใหa
ยาวแกะแร

✓ ③←0
mn

×

ดวงอาYตbคน<กดวง

0
ระบบcdยะอeใน กาแลfgและ นาง เอกhอ:ใน เอกmN
✗

✓
☒ เอกภาพ .

× 0
• !

00 ระบบjยT mแลกk → !0
0

8N /0-8=2 N 2พ-2N = 0N 5- 4 = 1N
ไปทาง lาc

5N 4N2N 2N

✓

0
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40�ǰǰÝÜóĉÝćøèć×šĂÙüćöêŠĂĕðîĊĚ 
Ö� ÖšĂîđöÛìĊęúĂ÷îĉęÜĂ÷ĎŠĔîìšĂÜôŜćÝąĕöŠöĊĒøÜēîšöëŠüÜđîČęĂÜÝćÖēúÖöćÖøąìĈ 
×� ÖúŠĂÜìĊęüćÜîĉęÜĂ÷ĎŠïîóČĚîēúÖÝąöĊĒøÜēîšöëŠüÜđîČęĂÜÝćÖēúÖÖøąìĈĂ÷ĎŠêúĂéđüúć 
Ù� ĒøÜúĂ÷êĆüĔî×ĂÜđĀúüìĊęÖøąìĈêŠĂüĆêëčÝąöĊìĉýêøÜ×šćöÖĆïĒøÜēîšöëŠüÜđÿöĂ 

ǰǰǰǰǰ×šĂĔéÖúŠćüëĎÖêšĂÜ 
��ǰǰ×šĂǰÖǰđìŠćîĆĚîǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ��ǰǰ×šĂǰÖǰĒúąǰ×ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ��ǰǰ×šĂǰ×ǰĒúąǰÙǰǰǰǰǰǰ  ��ǰǰ×šĂǰÖǰ, ×ǰĒúąǰÙ 

���ǰǰóĉÝćøèć×šĂÙüćöêŠĂĕðîĊĚǰĶðøĉöćèđîČĚĂ×ĂÜÿÿćøìĆĚÜĀöéìĊęðøąÖĂïÖĆîđðŨîüĆêëčǰöĊñúêŠĂÖćøêšćîǰǰ 
ǰǰǰǰǰǰÖćøđðúĊę÷îÿõćóÖćøđÙúČęĂîìĊę×ĂÜüĆêëčîĆĚîķǰÝćÖ×šĂÙüćö×šćÜêšîđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïðøĉöćèĔéöćÖìĊęÿčé 

��ǰǰöüú×ĂÜüĆêëčǰǰǰǰ    ��ǰǰîĚĈĀîĆÖ×ĂÜüĆêëč  
��ǰǰÙüćöĀîćĒîŠî×ĂÜüĆêëč   ��ǰǰöüúĒúąîĚĈĀîĆÖ×ĂÜüĆêëč 

���ǰǰÝćÖêćøćÜĒÿéÜÙüćöÿĆöóĆîíŤĂĆêøćđøĘüđÿĊ÷ÜĔîêĆüÖúćÜǰ�ǰßîĉéǰìĊęĂčèĀõĎöĉêŠćÜǰėǰđðŨîéĆÜîĊĚ 
 

êĆüÖúćÜ ĂčèĀõĎöĉ×ĂÜêĆüÖúćÜǰ
(ĂÜýćđàúđàĊ÷ÿ) 

ĂĆêøćđøĘüđÿĊ÷Ü  
(đöêøêŠĂüĉîćìĊ) 

ìĂÜĒéÜ 
�� �,��� 
�� �,��� 
�� �,200 

ĒÖŢÿĕîēêøđÝî 
�� ��� 
�� ��� 
�� ��� 

đöČęĂóĉÝćøèćĔîøą÷ąìćÜìĊęđìŠćÖĆîǰđÿĊ÷ÜÝąĔßšđüúćđÙúČęĂîìĊęĔîêĆüÖúćÜĔéöćÖìĊęÿčé 
��ǰǰìĂÜĒéÜĂčèĀõĎöĉǰ��ǰĂÜýćđàúđàĊ÷ÿǰǰǰǰǰǰǰǰ ��ǰǰìĂÜĒéÜĂčèĀõĎöĉǰ��ǰĂÜýćđàúđàĊ÷ÿǰǰǰǰǰǰǰǰ 
��ǰǰĒÖŢÿĕîēêøđÝîĂčèĀõĎöĉǰ�� ĂÜýćđàúđàĊ÷ÿ ��ǰǰĒÖŢÿĕîēêøđÝîĂčèĀõĎöĉǰ��ǰĂÜýćđàúđàĊ÷ÿǰǰǰǰ 

���ǰǰđöČęĂĒÿÜ×îćîđÙúČęĂîìĊęñŠćîìĆýîĂčðÖøèŤǰA ĒúąìĆýîĂčðÖøèŤǰB ÝąÿĆÜđÖêđĀĘîĒîüøĆÜÿĊ×ĂÜĒÿÜĕéšéĆÜøĎð  
 
 
 
 
 

×šĂĔéÖúŠćüëĎÖêšĂÜ 
��ǰǰìĆýîĂčðÖøèŤǰA öĊēôÖĆÿÝøĉÜ , ìĆýîĂčðÖøèŤǰB öĊēôÖĆÿđÿöČĂî 
��ǰǰìĆýîĂčðÖøèŤǰAǰđðŨîđúîÿŤđüšćǰ, ìĆýîĂčðÖøèŤǰB đðŨîđúîÿŤîĎî 
��ǰǰìĆýîĂčðÖøèŤǰA đðŨîÖøąÝÖđÜćđüšćǰ, ìĆýîĂčðÖøèŤǰB đðŨîÖøąÝÖđÜćîĎî 
��ǰǰìĆýîĂčðÖøèŤǰA ìĈĀîšćìĊęøüöĒÿÜ×îćîǰ, ìĆýîĂčðÖøèŤǰB ìĈĀîšćìĊęÖøąÝć÷ĒÿÜ×îćîǰ 
 
 
 
 
ǰ 

�«́�°»��¦�r��A �«́�°»��¦�r�B 

×

✓ m๋ของเหลว✓
แรงใน แรงลอยoว

!

จาก
nmtl

๐
ปdมาณ%ร→1T

มา้ล

✓ µคนpในความอ
ลดลง✓

✓

า
cl

µญในความอ
เลยrน

nn

nn

เsอนftา
3,295m/} 3,200m/5

๐ 1' 10M/9 128 ทา/9

1

เลนuเอา กระจายแสง เจนv รวมแสงใดไทย
✗

o ✓

et
nn

✗ เจนญน
nnt ✗ รวบแสง

กระจายแสง
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��. ǰđöČęĂîĈĀúĂéĕôǰA , B ĒúąǰC öćêŠĂđ×šćÖĆïĒïêđêĂøĊę×îćéǰ���ǰēüúêŤǰéĆÜøĎðǰ 
 
 

 
 
 
 
 

×šĂĔéÖúŠćüëĎÖêšĂÜ 
��ǰǰÝćÖøĎðđðŨîÖćøîĈĀúĂéĕôêŠĂĒïï×îćîÖĆïđàúúŤĕôôŜć 
��ǰǰëšćĕÿš×ĂÜĀúĂéĕôǰB ×ćéǰÝąìĈĔĀšĀúĂéĕôǰC đìŠćîĆĚîìĊęéĆï 
��ǰǰëšćĕÿš×ĂÜĀúĂéĕôǰC ×ćéǰÝąìĈĔĀšĀúĂéĕô A ĒúąǰB öĊÙüćöÿüŠćÜöćÖ×ċĚîÖüŠćđéĉö 
��ǰǰëšćđðúĊę÷îöćĔßšĒïêđêĂøĊę×îćéǰ���ǰēüúêŤ ĀúĂéĕôìĆĚÜÿćöÝąöĊÙüćöÿüŠćÜöćÖ×ċĚî 

���ǰǰđöČęĂìéúĂÜîĈìŠĂóĊüĊàĊöćëĎĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜÖĆïñšć×îÿĆêüŤ ÝćÖîĆĚîîĈìŠĂóĊüĊàĊĕðüćÜĔÖúšėÖĆïđýþÖøąéćþßĉĚîđúĘÖėǰǰǰǰ 
ǰǰǰǰǰǰǰðøćÖäüŠćöĊđýþÖøąéćþïćÜßĉĚîêĉé×ċĚîöćÖĆïìŠĂóĊüĊàĊĒúąïćÜßĉĚîđÙúČęĂîìĊęĂĂÖĀŠćÜÝćÖìŠĂóĊüĊàĊǰ×šĂĔéÿøčðǰǰ 
ǰǰǰǰǰǰđÖĊę÷üÖĆïÖćøìéúĂÜĕéšëĎÖêšĂÜ 

��ǰǰ×èąëĎìŠĂóĊüĊàĊÖĆïñšć×îÿĆêüŤÝąđÖĉéÖćøëŠć÷đìðøąÝčĕôôŜćïüÖ 
��ǰǰ×èąëĎìŠĂóĊüĊàĊÖĆïñšć×îÿĆêüŤÝąđÖĉéÖćøëŠć÷đìðøąÝčĕôôŜćïüÖĒúąðøąÝčĕôôŜćúï 
��ǰǰ×èąîĈìŠĂóĊüĊàĊĕðüćÜĔÖúšėđýþÖøąéćþÝąđÖĉéÖćøëŠć÷đìðøąÝčĕôôŜćïüÖ 
��ǰǰ×èąîĈìŠĂóĊüĊàĊĕðüćÜĔÖúšėđýþÖøąéćþÝąđÖĉéĒøÜéċÜéĎéĒúąĒøÜñúĆÖìćÜĕôôŜć 
 

üĉßćõćþćĂĆÜÖùþǰ	×šĂìĊęǰ�� ıǰ×šĂìĊęǰ��
ǰÝĈîüîǰ25 ×šĂ 
Directions:  Choose the best alternative to complete each blank. 
���ǰǰVictor _______ to Thailand tomorrow morning. His flight ______ in Bangkok at 2.45 P.M. 
 1. ǰgo / arrive  2. ǰgoes / arrives  
 3. ǰis going / arrives  4. ǰgoes / is arriving 
 

��.ǰǰThese researchers _______ biology for ten years. They ______their first lesson when they ǰǰǰǰǰǰ 
ǰǰǰǰǰ______ in secondary school.   
 1. ǰwere studying / started / are 2.ǰ have studied / started / were  
  3. ǰstudied / have started / were being 4. ǰhave studied / have started / were 
 

��.ǰǰǰToday rughy is more popular than football in some parts of the world. _______  
ǰǰǰǰǰǰǰinternational ǰteams are Argentina, Australia, South Africa, England, France, New Zealand,  
ǰǰǰǰǰǰǰScotland, and ǰWales. _______ and other teams compete for the Rugby World Cup every  
ǰǰǰǰǰǰǰfour years 
  1. ǰThe most important / These 2. ǰMost importantly / They   
  3. ǰOne of the important / Them 4. ǰOne of the most important / Theirs 
 
 
 

®¨°�Å¢�A 

®¨°�Å¢�C 

®¨°�Å¢�B 

w๊ ✗

✗คนหมด
✗ 9

ไหม๑

อ .

_
✗
yยาทอง7รอยG)

✗ yอประz⑦
✗ yอประz ⑦อ .

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูศิริศาล)

เฉลยเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น
ยึดเฉลยของทางสมาคมเป็นหลักนะคะ

หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

🙏

ขอบคุณค่ะ

💕
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��. ǰđöČęĂîĈĀúĂéĕôǰA , B ĒúąǰC öćêŠĂđ×šćÖĆïĒïêđêĂøĊę×îćéǰ���ǰēüúêŤǰéĆÜøĎðǰ 
 
 

 
 
 
 
 

×šĂĔéÖúŠćüëĎÖêšĂÜ 
��ǰǰÝćÖøĎðđðŨîÖćøîĈĀúĂéĕôêŠĂĒïï×îćîÖĆïđàúúŤĕôôŜć 
��ǰǰëšćĕÿš×ĂÜĀúĂéĕôǰB ×ćéǰÝąìĈĔĀšĀúĂéĕôǰC đìŠćîĆĚîìĊęéĆï 
��ǰǰëšćĕÿš×ĂÜĀúĂéĕôǰC ×ćéǰÝąìĈĔĀšĀúĂéĕô A ĒúąǰB öĊÙüćöÿüŠćÜöćÖ×ċĚîÖüŠćđéĉö 
��ǰǰëšćđðúĊę÷îöćĔßšĒïêđêĂøĊę×îćéǰ���ǰēüúêŤ ĀúĂéĕôìĆĚÜÿćöÝąöĊÙüćöÿüŠćÜöćÖ×ċĚî 

���ǰǰđöČęĂìéúĂÜîĈìŠĂóĊüĊàĊöćëĎĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜÖĆïñšć×îÿĆêüŤ ÝćÖîĆĚîîĈìŠĂóĊüĊàĊĕðüćÜĔÖúšėÖĆïđýþÖøąéćþßĉĚîđúĘÖėǰǰǰǰ 
ǰǰǰǰǰǰǰðøćÖäüŠćöĊđýþÖøąéćþïćÜßĉĚîêĉé×ċĚîöćÖĆïìŠĂóĊüĊàĊĒúąïćÜßĉĚîđÙúČęĂîìĊęĂĂÖĀŠćÜÝćÖìŠĂóĊüĊàĊǰ×šĂĔéÿøčðǰǰ 
ǰǰǰǰǰǰđÖĊę÷üÖĆïÖćøìéúĂÜĕéšëĎÖêšĂÜ 

��ǰǰ×èąëĎìŠĂóĊüĊàĊÖĆïñšć×îÿĆêüŤÝąđÖĉéÖćøëŠć÷đìðøąÝčĕôôŜćïüÖ 
��ǰǰ×èąëĎìŠĂóĊüĊàĊÖĆïñšć×îÿĆêüŤÝąđÖĉéÖćøëŠć÷đìðøąÝčĕôôŜćïüÖĒúąðøąÝčĕôôŜćúï 
��ǰǰ×èąîĈìŠĂóĊüĊàĊĕðüćÜĔÖúšėđýþÖøąéćþÝąđÖĉéÖćøëŠć÷đìðøąÝčĕôôŜćïüÖ 
��ǰǰ×èąîĈìŠĂóĊüĊàĊĕðüćÜĔÖúšėđýþÖøąéćþÝąđÖĉéĒøÜéċÜéĎéĒúąĒøÜñúĆÖìćÜĕôôŜć 
 

üĉßćõćþćĂĆÜÖùþǰ	×šĂìĊęǰ�� ıǰ×šĂìĊęǰ��
ǰÝĈîüîǰ25 ×šĂ 
Directions:  Choose the best alternative to complete each blank. 
���ǰǰVictor _______ to Thailand tomorrow morning. His flight ______ in Bangkok at 2.45 P.M. 
 1. ǰgo / arrive  2. ǰgoes / arrives  
 3. ǰis going / arrives  4. ǰgoes / is arriving 
 

��.ǰǰThese researchers _______ biology for ten years. They ______their first lesson when they ǰǰǰǰǰǰ 
ǰǰǰǰǰ______ in secondary school.   
 1. ǰwere studying / started / are 2.ǰ have studied / started / were  
  3. ǰstudied / have started / were being 4. ǰhave studied / have started / were 
 

��.ǰǰǰToday rughy is more popular than football in some parts of the world. _______  
ǰǰǰǰǰǰǰinternational ǰteams are Argentina, Australia, South Africa, England, France, New Zealand,  
ǰǰǰǰǰǰǰScotland, and ǰWales. _______ and other teams compete for the Rugby World Cup every  
ǰǰǰǰǰǰǰfour years 
  1. ǰThe most important / These 2. ǰMost importantly / They   
  3. ǰOne of the important / Them 4. ǰOne of the most important / Theirs 
 
 
 

®¨°�Å¢�A 

®¨°�Å¢�C 

®¨°�Å¢�B 

Present continuous 
ใ"ก$าว'งเห+การ-./0งจะเ3ด
5นในอนาคต :ง;การเต<ยมการไ@
แBว

Present simple 
ใ"ก$าว'งตารางเวลา
./หนดไ@แBว

Present perfect 
ใ"Dบเห+การ-เ3ด5นในอFต GเHนมาจน'งขณะK 

Past simple 
ก$าว'งเห+การ-ในอFต 

(These countries)

One of + LนามพNพจO + กPยา.เQนเอกพจO (is)
** One of the most important international teams is ….

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูฝน)
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4�.ǰǰ$PEZǰEPFTOĴUǰGFFMǰBUǰFBTFǰXIFOǰIFǰUBMLTǰUPǰQFPQMFǰIFǰEPFTOĴUǰHFUǰVTFEǰUP�ǰ)F's quite ǰǰǰǰǰ 
ǰǰǰǰǰǰ______.  
 1. timid 2. hot-headed 3. sensible 4. stubborn 
 

��.ǰǰLorry was offered a full scholarship from two famous universities. It is really hard to make  
ǰǰǰǰǰǰa ǰdecision. He needs to _______ it. 
 1. look over 2. come up with 3. sleep on 4. think up 
 

��.ǰǰJessy: *ǰEPOĴUǰUIJOLǰ)FOSZǰJTǰHPPEǰFOPVHIǰUPǰCFǰUIFǰQSFTJEFOUǰPGǰPVSǰDMVC�ǰ*ĴWFǰnever ǰ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰseen his leadership. 
ǰǰǰǰǰǰǰLiz: :PVǰDBOĴUǰKVEHFǰUIFǰCPPLǰCZǰJUT@@@@@@@�ǰ8FǰXPOĴUǰLOPXǰVOUJMǰIFǰHFUTǰUIFǰQPTJUJPO 
 1. cost 2. colour 3. cover 4. code   
 

For items A - E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 1. ǰ*ĴNǰIBWJOH 2. ǰI had 3. ǰ*ĴWFǰIBE 4. ǰ*ĴNǰHPJOHǰUPǰIBWF 
 

B. 1. ǰIt is raining 2. ǰIt was foggy 3. ǰIt is sunny 4. ǰIt was snowy  
 

C. 1. ǰEJEOĴUǰTOPXǰ 2. ǰXBTOĴUǰTOPXZǰ 3. ǰIBTOĴUǰTOPXFEǰ 4. ǰEPFTOĴUǰTOPXǰ 
 

D. 1.ǰ are bloomed 2.ǰ were blooming 3. ǰare blooming 4. ǰwere bloomed 
 

E. 1. ǰIBWFOĴUǰUSJFE 2. ǰĴNǰOPU trying 3. ǰĴWFǰUSJFE 4. ǰĴNǰHPJOHǰUPǰUSZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hi Gail, 
How are you doing? I hope you are fine. _____A_____a good time in the north of Thailand at 
the moment with my friends. They live near the UPXOǰDBMMFEǰ1IJUTBOVMPL�ǰ *UĴTǰEJGGJDVMUǰUPǰTBZǰ
CFDBVTFǰJUĴTǰBǰ5IBJǰOBNF� 
We explored the town yesterday and then we went to the mountain. _____B_____on the way, 
so I had to drive slowly and carefully. It ____C____in Thailand, but the weather in mountains is 
SFBMMZǰDPME�ǰ*ǰEJEOĴUǰTMFFQǰXFMMǰBUǰOJHIUǰCFDBVTFǰNZǰKVNQFSǰXBTOĴUǰXBSNǰFOPVHI�ǰǰ*ǰNVTUǰUBLFǰ
the better one next time.  
Tomorrow my friends and I are going to see the sunrise at the top of the mountain called Phu 
Lom Lo. Wild Himalayan cherries or Dok Phaya Sua Krong ____D____, so it must be fantastic! I 
____E@@@@ǰ)NPOHǰDPGGFFǰCVUǰ*ĴNǰHPJOHǰUPǰEPǰJUǰUIFǰOFYUǰEBZ� 
 

Are you having a good summer? 
Minnie 

ไRสบายใจ/ ไRสะดวกใจ ไRTนUน

เVนอาย
ใจWอน ;เห+ผล YอZน

ตรวจสอบ
[ด5นมาไ\

[ดออก/ [ดไ\

You can’t judge a book by its cover.
อ]า^ด_นใครห`ออะไรโดยbวเbน

Talking about past

Present simple: cอเdจจPง

Present perfect บอกเ$าประสบการ-

Sleep on it = [ดเfยวDบgงใด.hอง^ด_นใจ
(ก0บไป[ดiอน/ ก0บไปนอน[ดiอน)

Present continuous: เห+การ-./0งเ3ด5น

EH

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูฝน)
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For items F - G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. 1. ǰWhen are we playing football? 2. ǰWhat are you up to this weekend? 
 3. ǰAre you playing football on Saturday?  4. ǰDo you want to meet me this weekend? 
 

G. 1.ǰ *ǰIBUFǰTQFOEJOHǰUJNFǰBUǰBǰDBG«� 2. ǰ*ĴNǰBGSBJEǰ*ĴNǰOPUǰGSFF�  
 3. ǰ*ǰEPOĴUǰUIJOLǰJUǰBǰXBTUFǰPGǰUJNF� 4. ǰ*ǰEPOĴUǰSFBMMZǰFOKPZǰJU� 
 

For items H - I 
       
   
 
 
 
 
 
 
H. 1. ǰCan you tell me where it is? 2. ǰ*TǰUIFSFǰBǰDBG«ǰPOǰUIFǰGJSTUǰGMPPS ǰ 
 3. ǰIs the book store open now? 4. ǰ8IFSFǰJTǰUIFǰDBG«ǰBOEǰUIFǰCPPLǰTUPSF  
 

I� ��ǰǰwhen is it close?  2. ǰwhat time is it open? 
  3. ǰis it still open now?  4. ǰHow long is it open? 
 

Directions:  Choose the underlined part that contains an error. 
 

��. #FZPOD«ǰJTǰPOFǰPGǰNZǰGBWPSJUFǰcelebrities. She sings different kinds of music ı pop, hip  
                 A.    B. 
 hop, dance ı and she can sing incredible well.  
                  C.         D. 
 

��. I love sitting BUǰTUSFFUǰDBG«Tǰor having meals in the garden, even when UIFǰXFBUIFSĴTǰOPUǰ 
            A.       B.                             C. 
  perfect ı which it often EPFTOĴU. 
                                       D. 
 
��. MarkĴs bored of staying at home with his sister on weekend because sheĴs really annoyed. 
       A.            B.                          C.                       D. 

Alexie: Hi Carl. _____F______ 
Carl:  /PUIJOHǰNVDI�ǰ*ĴNǰQMBZJOHǰGPPUCBMMǰPOǰ4BUVSEBZǰNPSOJOH� 
Alexie: Are you free in the afternoon? 
Carl:  Yes, I am. 
Alexie: (SFBU�ǰ-FUĴTǰHPǰTIPQQJOH� 
Carl:  No, thanks. ______G_______ 
Alexie: Oh, OK. How about riding a bike? 
Carl:  :FTǰ0,�ǰ*UĴTǰBǰHPPEǰJEFB� 
 

Receptionist: May I help you? 
Simon: *ĴNǰMPPLJOHǰGPSǰUIFǰCPPLǰTUPSF�ǰ@@@@@@@@H________ 
Receptionist: *UĴTǰPOǰUIFǰGJSTUǰGMPPSǰOFYUǰUPǰUIFǰDBG«ǰCVUǰJUǰJTǰDMPTFǰOPX� 
Simon: So, _______I________ 
Receptionist: *UĴTǰBMNPTUǰPQFO�ǰ*Oǰ��ǰNJOVUFT. 
Simon: Thank you for your help. 
Receptionist: My pleasure.  
 

What are you up to? = What are you doing? 
jณkอะไรอl

incredibly well

annoying 

She’s annoying เธอnาoคาญ

isn’t
(The weather isn’t often perfect.)

หqา Adv. = [V + Adv + Adv] 

ปrเสธLชวน เพราะไRชอบการไปtอปuง

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูฝน)
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Directions:  According to the information provided, choose the best alternative to ǰǰǰ 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰanswer each question. 
 

For items �� - �� 
 
 
 
 
 
 
 
 
��.ǰǰFrom the passage, what directly causes the oil pollution? 
  1. ǰA gas station  2. ǰAn oilman   
  3. ǰA Petroleum industry 4. ǰHousehold equipment  
 

��.ǰǰFrom the passage, which of the followings is INCORRECT?   
  1. ǰThe oil pollution destroys the environment. 
  2. ǰThe working of oil rigs kills a lot of marine lives. 
  3. ǰIndividual users directly cause the oil pollution. 
  4. ǰThe report shows the fact of oil pollution in North America. 
 

��.ǰǰWhat is the purpose of this passage? 
  1. ǰTo show how the oil pollution affects the environment. 
  2. ǰ5PǰBTLǰGPSǰUIFǰPJMǰJOEVTUSZĴTǰSFTQPOTJCJMJUZǰUPǰUIFǰFOWJSPONFOU� 
  3. ǰTo protect the environment from the runoff from the oil industry. 
  4. ǰTo tell the readers the actual causes of the oil pollution in North America. 
For item �� 
 
 
 
 
 
 
��.ǰǰWhat is the main idea of the passage? 
  1. ǰSome subjects are taught in English. 
  2. ǰAt present, English becomes a widely used language. 
  3. ǰA lot of people speak English as their mother tongue. 
  4. ǰTwo thousand years ago, English was not a popular language. 
 
 
 
 

 A recent report from National Academy of Sciences says that most of the oil pollution 
in the water along the North American coast is not caused by oil tankers and oil rigs at sea. 
Most of the oil pollution comes from sources on land. For example, when it rains, oil that 
lawn mowers leave on lawns and oil that cars leave on streets and parking lots runs off. This 
runoff is carried out by streams and storm drains to rivers, bays, and the sea, killing marine 
life along the way. According to the report, 85% of the 29 million gallons of marine oil 
pollution in North America comes from individual users ı not the oil industry. 

 Two thousand years ago, English did not exist. A thousand years ago it was a language 
used by less than two million people. Now it is the most influential language in the world, 
spoken by more than a billion people on the planet, as their first, second, or third language. 
English currently dominates science, business, the mass media, and popular culture. For 
example, 80% of emails on the internet are in English. 

vปกร-เคwองใ"ในคxวเ`อน

เคwอง^ดหyา

แzน{ดเจาะ|}น

ป$อย/ระบาย|

65 .

64 .

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูฝน)
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For item �� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��.ǰǰWhat is this cartoon show? 
  1.ǰ The adult dog is guiding the puppy how to get more treats. 
  2. ǰThe trainer is trying to teach the two dogs as well as he can. 
  3. ǰThe puppy and the adult dog are unhappy when they are training. 
  4.ǰ The dogs and the trainer are going to get more treats after the training. 
 

For item �� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��.ǰǰWhat does the cartoon imply? 
  1. ǰTrying to lose weight but failing    
  2. ǰA variety of body-weight exercises. 
  3. ǰA man and his successful weight training.  
  4. ǰThe best ways to lose weight in a short time. 
 
 
 
 

To play dumb = แกBงไR~/ แกBงโ�

give up = ยอมแÄ/ เÅก

พยายามลด'ห)กแ,-มเหลว

พวกเขาจะใÇขนมเยอะขณะ.เÉาÑก
jณ ÖงÜนแกBงkเQนไR~ใÇนาน.áด
เzา.จะkไ\

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูฝน)
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For item �� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��.ǰǰFrom the bar chart, which of the following is INCORRECT? 
  1. ǰAlmost 15 students were late because of the traffic. 
  2.ǰ Most students said they forgot to set the alarm when they were late. 
  3.ǰ Misunderstanding of the day is the main reason for being late to class. 
  4. ǰSome students were late because they spent too much time on the road. 
 
üĉßćõćþćĕì÷ǰ	×šĂìĊęǰ�� ıǰ×šĂìĊęǰ��
ǰÝĈîüîǰ25 ×šĂ 
���  ĶÝéĀöć÷ÝćÖđéĘÖîšĂ÷  ÙĂ÷óŠĂ 

îĆęÜîĆïüĆîÙČîøĂ    ÖúĆïïšćî 
òŦîēĂïÖĂé×ĊęÙĂ    ÝîĀúĆï 
Ă÷ćÖÝĆïöČĂĀ÷ćïÖøšćî   ÖøčŠîĔÖúšĂčŠîĕĂķ 

        	Ăõĉøêĉĝ
 
ǰǰǰǰǰǰÙĈðøąóĆîíŤîĊĚðøćÖäÙĈîćöĒúąÙĈïčóïìêćö×šĂĔé 

 ��ǰǰÙĈîćöǰ��ǰÙĈǰ  ÙĈïčóïìǰ�ǰÙĈ     
 ��ǰǰÙĈîćöǰ�ǰÙĈ ǰǰ  ÙĈïčóïìǰ�ǰÙĈ  
 ��ǰǰÙĈîćöǰ�ǰÙĈǰǰ  ÙĈïčóïìǰ�ǰÙĈ     
 ��ǰǰÙĈîćöǰ�ǰÙĈ   ÙĈïčóïìǰ�ǰÙĈ  
 
 
  
 

0อ2าง4ห5บการเ0า8องเ9ยนสาย

การ<=น>ดเ?นเห@ผลหBก
ในการเ0าเ9ยนสาย

เฉลยเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น
ยึดเฉลยของทางสมาคมเป็นหลักนะคะ

หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

🙏

ขอบคุณค่ะ

💕

เฉลยโดย เรียนพิเศษครูตุ่ย (ครูฝน)
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For item 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70.  From the bar chart, which of the following is INCORRECT? 
  1.  Almost 15 students were late because of the traffic. 
  2.  Most students said they forgot to set the alarm when they were late. 
  3.  Misunderstanding of the day is the main reason for being late to class. 
  4.  Some students were late because they spent too much time on the road. 
 
วิชาภาษาไทย (ข้อที่ 71 – ข้อที่ 95) จำนวน 25 ข้อ 
71.  “จดหมายจากเด็กน้อย  คอยพ่อ 

นั่งนบัวันคืนรอ    กลับบ้าน 
ฝันโอบกอดขีค่อ    จนหลับ 
อยากจับมือหยาบกร้าน   กรุ่นใกล้อุน่ไอ” 

        (อภิรติ์) 
      คำประพันธ์นี้ปรากฏคำนามและคำบุพบทตามข้อใด 

 1.  คำนาม 10 คำ   คำบุพบท 2 คำ     
 2.  คำนาม 9 คำ     คำบุพบท 3 คำ  
 3.  คำนาม 8 คำ    คำบุพบท 2 คำ     
 4.  คำนาม 7 คำ   คำบุพบท 3 คำ  
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72.  คำที่ขีดเสน้ใต้ข้อใดมีทั้งคำวิเศษณ์และคำสรรพนาม 
 1.  บ้านใกล้บา้นไกลจะซื้อของอะไรก็ต้องมาซื้อของที่บ้านฉัน   
 2.  เพื่อนของฉันบ้างก็ชอบกินสับปะรด บา้งก็ชอบกินแตงโม 
 3.  ผมกินอะไรก็ได้ ใครจึงมองว่าผมเป็นคนกินง่ายอยู่ง่าย 
 4.  นี่เป็นหนังสือนิตยสารที่ฉันคนนี้ชอบมากที่สุด 

73.   พระบรมราโชวาทต่อไปนี้มีอักษรควบและอักษรนำตามข้อใด (ไม่นบัคำซ้ำ) 
“...ประเทศไทยนี้ทำไมอยู่ได้ ก็เพราะพวกเราทุกคน ถ้าเราสร้างความดี คือ ทำปฏิบัติในสิ่งที่สุจริต ที่ตั้งใจดี มัน

อาจมีผิดพลาดบ้าง แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาด ตั้งใจทำดี ก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองทำให้เป็นเหมือนฉีดยา

ป้องกันโรค...” 
1.  อักษรควบ 4 คำ อักษรนำ 3 คำ  2.  อักษรควบ 5 คำ อักษรนำ 3 คำ 
3.  อักษรควบ 5 คำ อักษรนำ 4 คำ  4.  อักษรควบ 6 คำ อักษรนำ 4 คำ 

74.  คำที่มีรูปวรรณยุกต์ในข้อใดใช้รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันทุกคำ 
 1.  จะฝากฝังสัง่ไว้ด้วยไมตรี    2.  ฝ่ายโยคีนิ่งนั่งได้ฟังเสียง  
 3.  ขี่ขยับขับขึน้บนเกาะแก้ว    4.  ถึงช่องกว้างหว่างเขาเหล่าละเมาะ  

75.  ข้อใดปรากฏจำนวนคำตายมากที่สุด 
1.  นกน้อยค่อยบินลาลับข้ามก่ิงไม้ใหญ่    2.  งามล้ำงามยิ่งแล้วแม่แน่งน้อยของกระผม  
3.  และแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ล้วนถูกปรุงแต่งขึ้น    4.  จะว่าไปแลว้ก็เหน่ือยอ่อนเหมือนกันนะ  

76.  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับข้อความต่อไปนี้ 
    ก. นักเดินทาง  ข. เดินทางเท้า  ค. ตามทางเดิน  ง. ที่เดินเท้า 

1.  ปรากฏกลุ่มคำบุพบท     2.  ข้อความทัง้หมดเป็นกลุ่มคำ 
3.  ปรากฏจำนวนกลุ่มคำนามมากที่สุด  4.  ปรากฏกลุ่มคำกริยาและกลุ่มคำนาม 

77.  ประโยคในข้อใดมีส่วนขยายครบทุกสว่น 
1.  เอวาอยากกลับไปริมแม่น้ำเจ้าพระยา  2.  เอวาคนที่สวยๆนั่นคือน้องสาวของฉัน 
3.  เอวาน้องของฉันนั่งเรือประจำทางไปลำพัง 4.  แม่ของพวกฉันไม่ได้ไปเพราะติดโควิด 

78.  ข้อใดเป็นประโยคชนิดเดียวกับข้อความที่ว่า “ฝนตกจนน้ำท่วม” 
  1.  นักเรียนทุกคนรีบว่ิงไปตรวจโควิด  2.  นักเรียนท่ีตรวจโควิดอย่างพร้อมเพรียงกัน 
  3.  นักเรียนบางคนมีวินัยแต่บางคนขาดวินัย 4.  นักเรียนฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโควิด  

79.  ข้อใดเป็นคำไทยแทน้้อยที่สุด 
1.  พระอภัยใจอ่อนถอนสะอื้น   2.  อุตส่าห์ฝืนพักตร์ว่านิจจาเอ๋ย 
3.  แม่ผีเสื้อเมือ่ไม่เห็นในใจเลย   4.  พี่ไม่เคยอยูใ่นถ้ำให้รำคาญ 

80.  ข้อใดใช้คำราชาศัพทไ์ม่ถูกต้อง 
 1.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง 

2.  สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสวยพระกระยาหารค่ำ 
3.  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  
4.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ทรงพระดำเนินชมนิทรรศการต้นไม้ 
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81. ข้อใดต่อไปนี้ใช้สำนวนไม่ถูกต้อง 
 1. หน่อยถูกต่อว่าเป็นวัวสันหลังหวะเพราะเป็นคนขี้กลัว 
 2. พลอยเป็นแพะรับบาปเพราะต้องรับผิดแทนเจ้านายอยู่เสมอ 

3. โต้ทำตัวเป็นลิงหลอกเจ้าเพราะจะทำตัวเรียบร้อยเมื่ออยู่เฉพาะต่อหน้าผู้ใหญ่ 
 4. ส้มพยายามแนะนำน้องให้อ่านหนังสือแต่ไม่เกิดประโยชน์เหมือนสีซอให้ควายฟัง 

82.    “การพูดจาดี เป็นการให้เกียรติและเคารพบุคคลอื ่นรวมถึงผู ้พูดด้วย   ดังนั ้นก่อนจะพูดทุกครั ้งต้อง  
      กลั ่นกรอง ต้องคิดให้มาก ต้องพูดถ้อยคำที ่เป็นจริง เป็นประโยชน์และคำนึงถึงความรู ้ส ึกของผู้ ฟังด้วย  
      แต่หากต้องพูดสิ ่งที ่เป็นจริงแล้วผู ้ฟังอาจไม่พอใจ ก็อาจเลือกเวลาพูดให้เหมาะสม มีวาทศิลป์ มีจิตวิทยา  
      ในการพูด และชี้แจงความจำเป็นของการพูดนั้นด้วย หาไม่แล้ว คนพูดนั่นแหละจะเป็นผู้ได้รับผลร้ายเสียเอง”  

สำนวนในข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น 
 1.  น้ำท่วมปาก  2.  กำปั้นทุบดนิ  3.  ฆ้องปากแตก  4.  ปลาหมอตายเพราะปาก 

83.  ข้อใดเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมได้ถูกต้อง 
 1.  กรุงรัตนโกสินทร ์ กรุงธนบุรี กรุงศรีอยุธยา  
 2.  เชียงคาน  เชียงราย เชียงใหม่ 
 3.  ศรสีรรเพชญ ์ ศรีมหาโพธ์ิ ศรีราชา 
 4.  นนทบุร ี  นนทก  นนทเวช 

84.  ข้อใดใช้ระดับภาษาในการเขียนรายงานได้เหมาะสม 
 1.  สมัยนี้ของแพงทุกอย่าง เพราะสภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำ 

2.  เขาเป็นนักร้องชื่อก้องของสหรัฐที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้รัฐบุรษุคนสำคัญเลยทีเดียว 
3.  ฝนได้โปรยปรายลงมาให้ความปรานี แก่ชีวิตสัตว์ในทะเลทราย ซึ่งมคีวามแห้งแล้งอย่างแสนสาหัส 
4.  วัฒนธรรมทางจิตใจของชาวไทยที่สำคญั คือวัฒนธรรมทีเ่กี่ยวกับความคิด ความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา  

85.  ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับจากข้ออ่ืน 
1.  นักเรียนตอ้งเข้าห้องสอบให้ตรงเวลา   2.  ขอให้นักเรยีนโชคดีในการสอบวันพรุ่งนี้  
3.  ห้ามนำเครือ่งมือสื่อสารทุกประเภทเข้าห้องสอบ 4.  นักเรียนควรอ่านหนังสือสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห ์

86.  ข้อความใดที่ใช้ภาษาไม่เหมาะสมในการเขียนจดหมายกิจธุระ 
    1.  ดิฉันสุขภาพแข็งแรงและพอใจในงานนี ้  2.  กระผมมีวฒุิระดับปรญิญาตรีสายงานคอมพิวเตอร ์
    3.  ดิฉันมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว 3 ปี 4.  ผมสามารถเมาท์ให้คนอืน่เช่ือได้ในเวลาอันสั้น 

87.   “แม่คอยสอน จงขยัน หมั่นอา่นเขียน เร่งพากเพียร เป็นคนดี มีศักดิศ์รี 
 เปี่ยมน้ำใจ โอบอ้อม เอื้ออารี    ผูกไมตรี มีไหวพริบ เท่าทันคน 

เมื่อทำงาน ทำด้วยใจ ให้เต็มที่   ปัญหามี จงแก ้ด้วยเหตุผล 
มัธยัสถ์ ซื่อสัตย์ หัดอดทน    ควรถ่อมตน อย่ากล่าวช้ำ ซ้ำเติมใคร” 

ข้อใดไม่ใชค่ำสอนของแม ่
1.  ความมรีะเบียบวินัย    2.  ความมีปฏภิาณเฉียบแหลม 

 3.  ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น   4.  ความวิริยะอุตสาหะ 
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88.  ข้อใดเรียงลำดับข้อความไดถู้กต้องตามฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพ  
  ก. นักเรียนสู้บากบั่นหมั่นศึกษา 
  ข. ลูกศิษย์ดีมคีวามรู้สู้พัฒนา 

ค. สามเสนวิทยาลัยใฝ่สร้างสรรค์ 
  ง. ลูกสามเสนรักศรัทธาสถาบัน 
 1.  ก-ข-ง-ค  2.  ก-ค-ง-ข  3.  ค-ก-ข-ง   4.  ง-ก-ข-ค 

89.  ข้อใดมีความหมายไม่สอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี ้ 
 “เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา 
แม้พูดดีมีคนเขาเมตตา   จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ” 

 1.  ลิ้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะใช้ทำงานหาเงินได ้ 2.  การพูดจาดี ใช้ถ้อยคำดีทำให้คนเมตตา 
 3.  คำพูดจะทำให้คนชื่นชอบและทำให้ตกต่ำ 4.  คนทั่วไปมักชอบคนที่คนพูดจาไพเราะ  

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 90 
“AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก เพราะเป็น

ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดดิจิทัลดิสรัปชัน เนื่องด้วยการทำงานที่เหมือนมันสมองที่แทรกอยู่ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ 

นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ   
อย่างไรก็ตาม แม้ AI จะมีศักยภาพช่วยมนุษย์ทำงานได้หลายรูปแบบ แต่ยังไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้ทุกอย่าง

ในวันนี้ และ AI ที่อยู่ระหว่างพัฒนาก็ย่อมผิดพลาดได้เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจนำไปสู่จุดพลิกผันทางธุรกิจ

ได้หากไม่มีการปรับตัว หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประโยชน์มาใช้อย่างตรงจุด ดังนั้นไม่มีใครสามารถหยุดความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีได้ ทางรอดที่ดีที่สุด คือ การทำความรู้จักเทคโนโลยีใหม่ ๆ เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง ฝึกฝนทักษะทั้งทาง

วิชาการ และการใช้ชีวิตในแบบที่ AI ทำไม่ได้” 

90.  ข้อใดกล่าวไม่สัมพันธ์กบัข้อความข้างต้น 
       1.  ปญัญาประดิษฐ์ทำให้เกดิการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ    
    2.  ปัจจุบันปญัญาประดิษฐท์ำงานแทนคนได้อย่างสมบูรณ์ 
      3.  มนุษย์จะอยู่รอดได้ถ้าเรียนรู้เทคโนโลยทีี่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ    
     4.  มนุษย์ต้องรู้จักใช้ชีวิตในแบบที่ปัญญาประดิษฐ์ไร้ความสามารถ 

91.  ข้อความต่อไปนี้สามารถสรุปความได้ตามข้อใด 
  “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” คำกล่าวนี้เราได้ยินเป็นประจำ ความหมายก็คือ หากเราเป็นคนที่มีแต่ความ
ซื ่อสัตย์สุจริต เราจะมีแต่คนคบหา มีเพื ่อนที่จริงใจ ให้ความไว้วางใจ มีแต่คนรักใคร่ ทำธุรกิจค้าขายก็ประสบ
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92. ข้อใดไม่ไดก้ล่าวถึงในข้อความต่อไปน้ี 
“ต ั ้ งแต ่ป ี  พ.ศ. 2527 คณะร ัฐมนตร ีได ้พ ิจารณาการก ่อสร ้างระบบขนส ่งมวลชนหลายร ูปแบบ  

ทั้งแบบทางยกระดับ ทางพิเศษ และทางราง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2533 กระทรวงคมนาคมได้ลงนามสัญญา เพื่อ
ดำเนินการก่อสร้าง แต่โครงการประสบความล่าช้าเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจไม่เติบโตตามที่คาดการณ์ รวมถึงปัญหา
การส่งมอบพื้นที่และปัญหาการทุจริต จนประกาศยกเลิกโครงการ และจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานครมาดำเนินการ
แทน 

ปัจจุบันรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ภายใต้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แต่เดิมมีเส้นทาง
ระบบขนส่งมวลชน 9 เส้นทาง ในปัจจุบัน มีการขยายเพิ่มเป็น 12 เส้นทาง และมีแผนการขยายเส้นทางอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต” 

1.  แนวโน้มการขยายเส้นทางในอนาคตของโครงการรถไฟฟ้า  
2.  อุปสรรคของการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้า  
3.  ระบบปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าและสายที่ให้บริการ  
4.  ประวัติความเป็นมาขององค์การรถไฟฟ้ามหานครในประเทศไทย 

93.  คำประพันธ์ต่อไปนี้มีการใช้ภาษาแสดงการเปรียบเทียบ ยกเว้นข้อใด 
1.  ราษฎรนอนตายเหมือนทรายกรวด เป็นซากงวดถมดินไม่สิ้นสาย 
2.  เสียงแคนดังฟังได้ไทยลาวเอ๋ย  ปากเว้นเผยเข้าใจไม่คลาดเคลื่อน 
3.  กลีบดอกไม้ปรายโปรยมาโรยราว ดังตาดาวประดับแก้มเมื่อแยม้ยิ้ม 
4.  กำแพงผาบ่าชันสะท้านสะเทือน สายน้ำเลื่อนไหลลึกราวหมึกดำ 

94.  ข้อใดดีเด่นด้านการเล่นเสียงสัมผสัพยัญชนะมากที่สุด 
 1.  ละลิ่วริ้วลมล่องช่องแมวลอด ตะวันทอดเงาทแยงมาแย่งที ่ 
 2.  ทิดคำย้ำคำเหมือนเตอืนสต ิ กินกะปิปลาร้ามาแต่ไหน 
 3.  เท้าน้อยนอ้ยยังย่ำยังย่างเยือน จากโรงเรือนเรียงรายไปโรงเรียน 
 4.  บ้านก็เริ่มเป็นบ้านสันติสุข มีเพื่อนบ้านปรับทุกข์อยู่ร่วมด้วย 

95.  ส่วนใดไม่ใชข่้อคิดเห็น 
  “1) เกมเป็นลักษณะของกิจกรรมของมนุษย์ เพื่อความสนุกสนานบันเทิง เพื่อฝึกทักษะ และเพื่อการเรียนรู้ 
เป็นต้น 2) บางครั้งอาจจะใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้ จะเห็นได้ว่าสังคมโลกและประเทศไทยให้ความสำคัญและ
สนใจกับเกมมาก  3) เกมไม่ใช่เพียงให้แต่โทษอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์อีกมากมาย 4) ดังนั้นพ่อแม่ควรจะ
เป็นคนที่คอยสอดส่องดูแลบุตรหลานให้เล่นเกมได้อย่างถูกวิธีด้วย”   
 1.  ส่วนที่ 1  2.  ส่วนที่ 2  3.  ส่วนที่ 3  4.  ส่วนที่ 4 
 
วิชาสังคมศึกษา (ข้อที่ 96 – ข้อที่ 120) จำนวน 25 ข้อ 
96.  หากนางสาวดวงใจต้องการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของคริสตจักร จะตอ้งทำพิธีกรรมข้อใดต่อไปนี ้
  1.  ศลีกำลัง  2.  ศลีมหาสนิท  3.  ศลีอภัยบาป  4.  ศลีล้างบาป 

97.  พระพุทธเจ้าทรงแบ่งบุคคลออกเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกาศธรรมแก่ผู ้ที ่สามารถตรัสรู ้ธรรม 
      ได้ในระดับต่าง ๆ โดยเปรียบกับสิ่งใด 
  1.  พิฌสามสาย   2.  บัวสี่เหล่า   3.  โพธ์ิสามต้น   4.  กษัตริย์เจ็ดองค์ 
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ในอนาคต” 

1.  แนวโน้มการขยายเส้นทางในอนาคตของโครงการรถไฟฟ้า  
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98.  “พิมรี่พายขายของออนไลน์ผ่านการถา่ยทอดสดบนเฟสบุ๊คทุกวัน ส่งผลให้สร้างรายได้แก่ตนจำนวนมาก”  
       จากข้อความข้างต้นสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตใดมากที่สุด 
  1.  ยถาวาที ตถาการ ี    2.  ปญญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต   
  3.  สจฺเจน กิตตฺึ ปปฺโปติ    4.  วิริเยน ทุกขฺมจฺเจต ิ   

99.  บุคคลใดต่อไปนีเ้กี่ยวข้องกับหนทางแห่งความเสื่อมตามหลักอบายมุข 6 น้อยที่สุด 
 1.  น้ำฟ้าตื่นมาตักบาตรทุกเช้าเพื่อหวังให้ตนถูกรางวัลหวยใต้ดินที่ตนซื้อไว้ในแต่ละงวด 
 2.  น้ำพิงดื่มน้ำกระท่อมจนเมา เพราะเห็นว่าปัจจุบันมีการกำหนดให้กระท่อมเป็นพืชที่ถูกกฎหมายแล้ว 
 3.  น้ำใสเลิกเที่ยวกลางคืนตามที่ตนชอบ เนื่องจากผับหยุดให้บริการจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส 
 4.  น้ำใจเป็นคนร่าเริง เป็นมิตรกับทุกคนทำให้มีเพื่อนมาก แม้เพื่อนคนนั้นจะชอบการตอ่ยตี หรือเจ้าชู้ก็ตาม  

100.  ข้อใดจัดอยู่ในเขตพุทธาวาสสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งหมด 
 1.  เจดีย์ วิหาร อุโบสถ    2.  กุฏ ิศาลาทศิ หอไตร 
 3.  ศาลาบาตร วัจจกุฎี หอพระธรรม  4.  หอระฆงั วหิาร ศาลาการเปรียญ 

101.  หากเด็กชายนอ้ย เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 1.  มารดาของเด็กชายน้อย ต้องแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560 
 2.  เด็กชายน้อยจะต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกตั้งแต ่พ.ศ.2567 
 3.  หากบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกหมดอาย ุเด็กชายน้อยสามารถทำใบที่สองได้ต้ังแต่ พ.ศ.2574 
 4.  หากเด็กชายน้อยตายขณะที่มีอายคุรบ 5 ขวบบริบูรณ ์จะต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง 

102.  กฎหมายที่คุ้มครองใหเ้ด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ป ีมีความสอดคล้องกับสิทธิเดก็ในข้อใดที่สุด 
 1.  สิทธิที่จะได้รบัการปกป้องคุ้มครอง   2.  สิทธิที่จะมชีีวิตรอด  
 3.  สิทธิที่จะมสี่วนร่วม    4.  สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา  

103.  ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในภาคใต้ 
 1.  ปอยส่างลอง  2.  ลากพระ  3.  ผีตาโขน  4.  ไหลเรือไฟ 

104.  ข้อใดเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษทั้งหมด 
 1.  เทศบาล กรุงเทพมหานคร   2.  เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 
 3.  องค์การบรหิารส่วนตำบล เทศบาล  4.  องค์การบรหิารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

105.  บุคคลใดต่อไปน้ีไม่สามารถใช้สิทธิเลอืกตั้งได้ 
 1.  แก้ว อายุ 17 ปี บรรลุนติิภาวะจากการจดทะเบียนสมรส 
 2.  ไก่ อายุ 25 ปี เชื้อชาติไทย-อเมริกัน ร่างกายพิการด้วยแขนทั้ง 2 ข้าง 
 3.  กาก้า ชาวอังกฤษ มาทำงานในประเทศไทยและแปลงสัญชาติไทยมาแล้ว 6 ปี 
 4.  กุ้ง อายุ 19 ปี ย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้านมากรุงเทพฯมากกว่า 90 วันแต่ไม่เกิน 100 วัน 

106.  โครงการใดสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรูน้้อยที่สุด 
 1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
 2. โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
 3. แนวพระราชดำริ "ห่มดนิ" เพ่ือการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ 
 4. โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร 
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107.  ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หน่วยงานและเหตุการณท์ี่มีหน้าที่ดูแลเหตุการณไ์ม่ถูกต้อง 
 1.  กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว – นักทอ่งเที่ยวต่างชาติถูกคิดค่าแทก็ซี่แพงเกินจรงิ 
 2.  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) – เครื่องสำอางที่ซื้อมามีสารอันตรายเจือปนอยู ่
 3.  สำนักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) – สินค้าโฆษณาเกนิจริง ฉลากสินค้าระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 4.  กรมการค้าภายใน - นักเรยีนสนใจกระเป๋าในร้านค้าออนไลน์ แต่ผู้ขายไม่ระบุราคาและรายละเอยีดของสินค้า 

108.  เมื่อนักเรียนเลือกซื้อสนิค้าหรือบริการ นักเรียนควรคำนงึถึงข้อใดน้อยที่สุด 
 1.  ราคา  2.  การโฆษณา  3.  คุณภาพ  4.  ความจำเปน็ 

109.  การตัดสินใจผลิตสินคา้บริการในเงื่อนไขที่ว่าทรัพยากรมีจำกัด ต้องคำนงึถึงหลักการต่างในข้อใดน้อยทีสุ่ด 
 1.  กำไร   2.  ประโยชน ์  3.  ความคุม้ค่า  4.  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

110.  เพราะเหตุใดธนาคารพาณิชย์จึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
 1.  ประชาชนเป็นลูกค้าจำนวนมาก 
 2.  ระดมเงินฝากได้มากกว่าสถาบันการเงินอื่น ๆ 
 3.  ให้ดอกเบ้ียในอัตราที่สูงกวา่สถาบันการเงินอ่ืน ๆ 
 4.  เป็นสถาบันการเงินที่มีมากที่สุด และมัน่คงกว่าสถาบันการเงินอื่น 

111.  หากนกัเรียนต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ควรเลือกใช้หลักฐานชิ้นใดจึงจะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด 
 1.  ตำนาน นทิาน ศิลปะการแสดง   2.  พระพุทธรปู พงศาวดาร เรื่องเล่า  
 3.  จดหมายเหตุ โบราณสถาน กฎหมาย  4.  วิทยานิพนธ์ จิตรกรรมฝาผนัง ภาพยนตร์ 

112.  ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างที่ตั้งและความสำคญัของแหล่งอารยธรรมไม่ถูกต้อง 
 1.  อาณาจักรขอม – พระปรางค์และปราสาทหิน  
 2.  แคว้นหริภุญชัย – หนังสอืไตรภูมิพระร่วง 
 3.  อาณาจักรทวารวดี – ธรรมจักรและกวางหมอบ  
 4.  แคว้นตามพรลิงค ์– ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์ 

113.  เพราะเหตุใดกรุงศรีอยุธยาจึงได้รับฉายาว่า “เมืองท่านานาชาต”ิ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร   2.  ความเหมาะสมของสภาพภูมิศาสตร ์
 3.  เป็นแหล่งคิดค้นวิทยาการสำคัญของโลก  4.  เป็นแหล่งวัฒนธรรมโบราณที่สำคญัของโลก 

114.  ข้อใดเรียงลำดับสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ได้ถูกต้อง 
 1.  การสร้างสรีดภงส์ พระพุทธรูปทรงเครื่อง สนธิสัญญาเบาว์ริง 
 2.  พระพุทธรปูปางลีลา เจดีย์ทรงลังกา การเสียกรุงฯครั้งที่ 1 
 3.  เจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ พระพุทธรูปทรงเครื่อง การกอบกู้เอกราชครั้งที่ 2 
 4.  เจดีย์ทรงพระปรางค์ ฝรั่งเศสเข้ามาเจรญิสัมพันธไมตรี ระบบศักดินา 

115.  ประเทศในข้อใดมีรูปแบบการปกครองตามกฎหมายคล้ายกับประเทศไทยมากทีสุ่ด 
 1.  เมียนมา ลาว  2.  บรูไน สิงคโปร ์ 3.  กัมพูชา มาเลเซีย 4.  ฟิลิปปินส ์อินโดนีเซีย 
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116.  ข้อใดกล่าวถึงรูปถ่ายทางอากาศได้ถูกต้อง 
 1.  รูปทีถ่่ายจากยานอวกาศ   2.  รูปทีถ่่ายจากอากาศยาน    
 3.  รูปทีถ่่ายโดยนักบินอวกาศ   4.  รูปถ่ายท้องฟ้าและดวงดาว 

117.  เพราะเหตุใดเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศไทยจึงเริม่เพาะปลูกในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 
 1.  ได้รับอิทธพิลจากลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ 2.  ได้รับอิทธพิลจากลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ  
 3.  ได้รับอิทธพิลจากพายุฤดูร้อน   4.  ได้รับอิทธพิลจากพายุใต้ฝุ่น 

118.  ข้อใดมลีักษณะภูมิประเทศคล้ายคลึงกัน 
 1.  ภาคกลาง และภาคใต ้   2.  ภาคตะวันออก และภาคเหนือ 
 3.  ภาคเหนือ และภาคตะวันตก   4.  ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

119.  ข้อใดเป็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เหมาะสม 
 1.  แพรวต้องการรักษาหน้าดินที่พังทลาย จึงใช้การปลูกพืชคลุมดิน 
 2.  พลอยต้องการเพิม่พื้นที่ป่า จึงทำกิจกรรมปลูกป่าทดแทน 
 3.  บอสต้องการลดการใช้พลาสติก จึงไม่รบัถุงพลาสตกิจากการซื้อสินค้าในตลาด 
 4.  ดาวต้องการเพิ่มความอุดมสมบูรณแ์ก่ปลาในแม่น้ำ จึงทิ้งเศษอาหารลงไปให้ปลากนิ 

120.  ข้อใดไม่ใชส่าเหตุของการเกิดสึนามิ 
 1.  น้ำท่วมฉับพลัน 2.  แผ่นดินไหวใต้ทะเล 3.  อุกกาบาตตกในทะเล 4.  ภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเล 
 

******สิ้นสุดแบบทดสอบ***** 
 

 
  
 

เฉลยเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น
ยึดเฉลยของทางสมาคมเป็นหลักนะคะ

หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

🙏

ขอบคุณค่ะ

💕
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