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สังคมศึกษา 9 วชิาสามญั (ปี'59) 
แบบปรนัย 5 ตวัเลอืก เลอืก 1 ค าตอบที่ถูกที่สุด จ านวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 100 คะแนน 

1. สงัคมชมพทูวีปในสมยัพุทธกาลมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอยา่งชดัเจนวรรณะท่ีทาํหนา้ท่ีสัง่สอนวิทยาการ
ต่างๆ และทาํพิธีกรรมทางศาสนาใหแ้ก่สงัคมไดแ้ก่ขอ้ใด 

1. พราหมณ์  

2. กษตัริย ์ 

3. แพศย ์ 

4. ศทูร 

5. จณัฑาล 

 

2. ความพยายามระวงัใหค้วามชัว่เกิดข้ึนในจิต พยายามละความชัว่ท่ีเกิดข้ึนแลว้ให ้หมดไป พยายามสร้าง
ความดีท่ียงัไม่มีใหม้ี และพยายามรักษาความดีท่ีมีอยูแ่ลว้ จดัเขา้ในอริยมรรคมีองค ์8 ขอ้ใด  

1. สมัมากมัมนัตะ  

2. สมัมาอาชีวะ  

3. สมัมาวายามะ  

4. สมัมาทิฏฐิ 

5. สมัมาสติ 

 

3. นิพนธเ์ป็นคนมีสจัจะ มีความซ่ือสตัยเ์ป็นพ้ืนฐาน หมัน่ฝึกฝนข่มจิตรักษาใจเพ่ือลดละกิเลส อีกทั้งมีความ
อดทนต่อคาํพดูของผูอ่ื้นและเสียสละ ขอ้ความน้ีแสดงว่านิพนธป์ระพฤติตามหลกัธรรมขอ้ใด  

1. อคติ 4 

2.ปธาน 4 

3. อิทธิบาท 4  

4. พรหมวิหาร 4  

5. ฆราวาสธรรม 4 
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4. ในบรรดาพระสาวกทั้งหลาย พระพุทธเจา้ทรงยกยอ่งพระอานนทว์่ามีความเป็นเลิศ 

หลายดา้น ขอ้ใดไม่ใช่ความเป็นเลิศของพระอานนท ์ 

1. เป็นผูมี้ความเพียรอยา่งยิง่  

2. เป็นพระธรรมกถึกท่ียอดเยีย่ม  

3. เป็นพหูสูต ผูค้งแก่เรียน ใฝ่รู้ใฝ่สดบั  

4. เป็นผูม้ีสติ ความระลึกไดแ้ละต่ืนตวัตลอด  

5. เป็นผูจ้ดจาํพระพุทธวจนะไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

5. พระไตรปิฎกเป็นคมัภีร์ชั้นตน้ท่ีบนัทึกคาํสอนของพระพุทธเจา้ 3 หมวดใหญ่ๆ คือพระวินยัปิฎก 
พระสุตตนัตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ถา้ตอ้งการศึกษาพระสูตร ซ่ึงประมวลหรือรวมคาํสอนประเภท
เดียวกนัไวเ้ป็นหมวดหมู่ เราควรศึกษา จากหมวดใด  

1. สงัยตุตนิกาย พระสุตตนัตปิฎก  

2. องัคุตตรนิกาย พระสุตตนัตปิฎก 

3. ทีมนิกาย พระสุตตนัตปิฎก  

4. มชัฌิมนิกาย พระสุตตนัตปิฎก  

5. ขุททกนิกาย พระสุตตนัตปิฎก 

 

6. คมัภีร์สาํคญัในศาสนาพราหมณ์ท่ีเรียกว่าเป็น ศรุติ หมายถึงขอ้ใด 

1. คมัภีร์ท่ีนกัวิชาการแต่งข้ึนภายหลงัเพ่ืออธิบายขยายความคมัภีร์เก่าๆ  

2. คมัภีร์ท่ีบนัทึกเร่ืองราวทั้งเก่าและใหม่ท่ีสืบทอดกนัมาดว้ยวิธีมุขปาฐะ  

3. คมัภีร์ท่ีเหล่าฤษีไดย้นิเสียงทิพยจ์ากพระผูเ้ป็นเจา้แลว้นาํมาแต่งเป็นคมัภีร์  

4. คมัภีร์ท่ีพระผูเ้ป็นเจา้มีโองการใหพ้ราหมณ์และกษตัริยต์อ้งประพฤติตาม  

5. คมัภีร์ท่ีพวกพราหมณ์เขียนข้ึนเองแลว้นาํไปเผยแพรใหก้ารทั้งหลายไดรั้บรู้ 
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7. ขอ้ใดไม่จดัอยูใ่นหลกัอปริหานิยธรรม 7 ประการท่ีกษตัริยลิ์จฉวีแควน้วชัชียดึถือปฏิบติั  

1. เคารพบูชาเจดียห์รืออนุสาวรียป์ระจาํชาติ  

2. หมัน่ประชุม มีความพร้อมเพรียงกนั ไม่ขดัต่อหลกัการเดิม  

3. จดัการคุม้ครองอารักขาพระอรหนัตท์ั้งหลายภายในแควน้วชัชี  

4. แต่งตั้งรัชทายาทใหค้อยสอดส่องดูแลความเดือดร้อนของประชาชน  

5. ใหค้วามคุม้ครองเหล่ากุลสตรีทั้งหลายไม่ใหถ้กูรังแก และเคารพนบัถือผูใ้หญ่ 

 

8. บุคคลในขอ้ใดปฏิบติัตนตามหลกักุลจิรัฏฐิติธรรม 4 ซ่ึงเป็นหลกัธรรมสาํหรับดาํรงก็วามมัง่คัง่ของตระกลู
ใหย้ ัง่ยนื ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

1. สุดาสงเคราะห์ช่วยเหลือและทาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนบา้นอยูเ่สมอ 

2. นิรารู้จกัประมาณในการใชจ่้าย เม่ือส่ิงของจาํเป็นในบา้นชาํรุดก็ทาํการซ่อมแซมใหดี้ 

3. ประพจน์แบ่งทรัพยท่ี์หามาไดเ้พ่ือเล้ียงตนเองเล้ียงครอบครัว ใชป้ระกรบอาชีพและเก็บออม 

4. สมรักษบ์าํรุงภรรยาโดนยกยอ่ง ไม่ดูหม่ิน มอบหนา้ท่ีในครัวเรือน และจดัหาเคร่ืองแต่งกายให ้ 

5. สุนยัเล้ียงดูบิดามารดา ช่วยทาํงานของท่าน และเม่ือมิตามเวหาล่วงลบัไปแลว้ก็ทาํบุญอุทิศให ้

 

9. พิธีปวารณาท่ีพระสงฆก์ระทาํในเทศกาลวนัออกพรรษามีจุดมุ่งหมายสาํคญัเพื่ออะไร 

1. ใหพ้ระสงฆรู้์จกัปรับปรุงแกไ้ขส่ิงท่ีบกพร่องจากขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น  

2. ใหช้าวพุทธระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ในคราวเดียวกนั  

3. ประกาศว่าพระสงฆส์ามารถไปคา้งแรมในท่ีต่างๆ ไดโ้ดยไม่ผดิวินยั  

4. ใหป้ระชาชนไดส้ร้างสระบุญดว้ยการถวายทานแด่พระสงฆ ์ 

5. แสดงความกตญัญูกตเวทีต่อญาติผูล่้วงลบัไปแลว้ 
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10. การละเวน้ความชัว่ การสร้างแต่คุณงามความดี และการทาํจิตใจใหผ้อ่งใสเป็นหลกัธรรมสาํคญัท่ี
พระพุทธเจา้ตรัสสอนในวนัใด ๆ  

1. อาสาฬหบูชา  

2. เทโวโรหณะ 

3. อฏัฐมีบูชา  

4. วิสาขบูชา  

5. มาฆบูชา 

 

11. ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบของรัฐ 

1. ตอ้งมีประชากรจาํนวนหน่ึง 

2. ตอ้งมีดินแดนอนัแน่นอนของรัฐ 

3. ตอ้งมีอาํนาจอธิปไตย 

4. ตอ้งมีกองกาํลงัทหาร  

5. ตอ้งมีรัฐบาล 

 

12. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่เร่ืองการจดัระเบียบสงัคม 

1. การท่ีครูตอ้งเป็นแบบอยา่งแก่ลกูศิษย ์

2. การมีค่านิยมในการแสวงหาทรัพยสิ์น 

3. การปฏิบติัตามกฎจราจรเพราะก่อใหเ้กิดความปลอดภยั 

4. สตรีไม่ควรแตะตอ้งพระภิกษุสงฆ ์

5. การเขา้แถวเพื่อรับบริการ 
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13. ขอ้ใดเป็นคาํกล่าวท่ีไม่ถกูตอ้งเก่ียวกบัการปกครองของไทยในปัจจุบนั (พ.ศ. 2558) 

1. สภานิติบญัญติัแห่งชาติทาํหนา้ท่ีสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา  

2. ประเทศไทยเป็นรัฐเด่ียวแต่ก็มีการกระจายอาํนาจการปกครองไปยงัทอ้งถ่ิน  

3. สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหนา้ท่ีคู่ขนานกบัสภานิติบญัญติัแห่งชาติในการออกกฎหมาย 

4. กรุงเทพมหานครเป็นการปกครองระดบัทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ  

5. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากบุคคลต่างๆ ดงัน้ีคือ ประธานกรรมาธิการสภา 

ปฏิรูปแห่งชาติสภานิติบญัญติัแห่งชาติคณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 

14. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บญัญติัว่า “การจาํนาํ คือการท่ีผูจ้าํนาํส่งมอบสงัหาริมทรัพยใ์หแ้ก่
ผูรั้บจาํนาํเพ่ือเป็นประกนัการชาํระหน้ี” ทรัพยใ์ดท่ีไม่สามารถนาํมาจาํนาํได ้

1. เรือยนต ์ 

2. บา้นและท่ีดิน  

3. ววันม 

4. เคร่ืองพิมพอ์งคเ์จ็ท  

5. รถแทรกเตอร์ 

 

15. ขอ้ใดเป็นขอ้ความท่ีถกูตอ้งท่ีสุดของ “คดีอุทลุม”  

1.พี่นอ้งจะไอร้องกนัเป็นคดีอาญาไม่ได ้ 

2. หลานจะฟ้องยายเป็นคดีแพ่งไม่ได ้

3. ผูสื้บสนัดานจะฟ้องบุพการีไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได ้ 

4. บุตรจะฟ้องร้องพ่อแม่เป็นคดีแพ่งไม่ได ้ 

5. บุตรจะฟ้องร้องพ่อแม่เป็นคดีแพ่ง หรือคดีอาญาไม่ได ้
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16. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 653 วรรคแรก บญัญติัว่า “การกูย้มืเงินกว่าสองพนับาทข้ึนไป
นั้น ถา้มิไดมี้หลกัฐานแห่งการกูร้ะเป็นหนงัสืออยา่งใดอยา่งหน่ึงลงลายมือช่ือผูย้มืเป็นสาํคญัจะฟ้องร้องให้
บงัคบัคดีหาไดไ้ป ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นขอ้ความท่ีถกูตอ้ง 

1. การกูย้มืเงินเกินกว่าสองพนับาท ตอ้งทาํเป็นสญัญาจึงจะฟ้องร้องได ้ 

2. การกูย้มืเงินเกินกว่าสองพนับาท แมไ้ม่ไดท้าํสญัญาหากผูม้ีจดหมายแจง้ขอผอ่นผนัการชาํระเงิน 

ดงักล่าวใหรู้้ก็ฟ้องร้องได ้ 

3. การกูย้มืเงินเกินกว่าสองพนับาท ถา้ไม่มีหลกัฐานเป็นหนงัสือจะฟ้องร้องไดไ้ม่เกินสองพนับาท  

4. การกูย้มืเงินเกินกว่าสองพนับาท ตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือมิฉะนั้นสญัญากูเ้ป็นโมฆะ  

5. การกูย้มืเงินเกินกว่าสองพนับาท ตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือมิจะข้ึนสญัญากูเ้ป็นโมฆียะ 

 

18. ขอ้ใดเป็นการเรียงลาํดบั “ทายาทโดยธรรม” ท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย  

1. ผูสื้บสนัดานบิดา มารดาพี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั/ปู่  ยา่ ตา ยาย/พี่นอ้งร่วมบิดาหรือร่วม 

มารดาเดียวกนั/ลุง ป้า นา้ อา  

2. ผูสื้บสนัดาน/บิดา มารดา/พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั/พี่นอ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั/ 

ปู่ ยา่ ตา ยาย/ลุง ป้า นา้ อา  

3. ผูสื้บสนัดานบิดา มารดา/ปู่  ยา่ ตายาย/พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั/พี่นอ้งร่วมบิดาหรือร่วม 

มารดาเดียวกนั/ลุง ป้า นา้ อา  

4. ผูสื้บสนัดาน/บิดา มารดา/คู่สมรส/พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั/พี่นอ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดา 

เดียวกนั/ยา่ ตา ยาย  

5. ผูสื้บสนัดาน/คู่สมรส/บิดา/มารดา/พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั/พี่นอ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดา 

เดียวกนั/ปู่  ยา่ ตา ยาย 
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19. จากเหตุการณ์เมื่อวนัท่ี 31 พ.ศ. 2558 ท่ีตาํรวจ สน.ตลาดพล ูและเจา้หนา้ท่ีทหาร ไดท้าํการสกดัจบัเด็ก 
แวน้กวนเมืองบริเวณสะพานราชพฤกษ.์........ในน้ีเป็นเยาวชนอาย ุ15 – 18 ปี จาํนวน 108 คน ซ่ึงศาลได้
พิจารณาใหก้ลุ่มเยาวชนดงักล่าวเขา้รับการอบรม พฤติกรรมโดยสถานพินิจฯ ก่อนเขา้กระบวนการพิจารณา
คดีต่อไป ส่วนท่ีเหลือเป็น กลุ่มผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากว่าและสูงกว่ากลุ่มอายขุองเยาวชนดงักล่าว ขอ้ใดเป็นขอ้ท่ี
ถกูตอ้งตามประมวลกฎหมายอาญา 

1. ผูก้ระทาํผดิอาย ุ15-18 ปีมีความรับผดิทางอาญาเหมือนกรณีผูท่ี้อายมุากกว่านั้น  

2. ผูก้ระทาํผดิอาย ุ15-18 ปีไม่มีความรับผดิทางอาญาแต่ตอ้งเขา้สถานพินิจฯเพื่ออบรม  

3. ผูก้ระทาํผดิอายนุอ้ยกว่า 15 ปี กฎหมายยกเวน้โทษให ้

4. ผูก้ระทาํผดิอายนุอ้ยกว่า 15 ปี กฎหมายยกเวน้ความผดิให ้ 

5. ผูก้ระทาํผดิอายตุ ํ่ากว่า 10 ปี ไม่มีความรับผดิทางอาญาก็จริงแต่ตอ้งเขา้สถานพินิจฯ เพื่ออบรม 

 

20. ขอ้ใดเป็นขอ้ความท่ีถกูตอ้งสาํหรับระบบกฎหมายไทย  

1. ระบบกฎหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอวต์ั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี ๑ เพราะใช ้“กฎหมายตราสามดวง” 
ซ่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นหลกั  

2. ระบบกฎหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอวเ์พราะใชพ้ระราชบญัญติัซ่ึงเป็นกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร 

เป็นหลกั 

3. “กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127”คือประมวลกฎหมายฉบบัแรกของไทย  

4. ระบบกฎหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอวต์ั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี ๕ เพราะประกาศใช ้

“ประมวลกฎหมายอาญา”  

5. กรมหลวงราชบุรีฯ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยทรงเป็นผูเ้ลือกใหใ้ชร้ะบบประมวล กฎหมายใน
ประเทศไทย  
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21. ขอ้ใดอธิบายลกัษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจสงัคมนิยม 

1. กลไกตลาดทาํงานอยา่งเสรี  

2. รัฐบาลวางแผนจากส่วนกลาง  

3 คนในสงัคมมีสิทธ์ิเลือกงานทาํอยา่งเสรี  

4. ประชาชนเป็นเจา้ของปัจจยัในการผลิต  

5. ผูแ้ทนราษฎรเป็นผูท่ี้ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในสงัคม 

 

22. เมื่อราคาขา้วตกตํ่า รัฐบาลและเอกชนคิดโครงการท่ีจะแปรรูปผลิตภณัฑข์า้วาํเร็จรูปหลากหลายชนิด  

ทาํใหเ้กิดผลต่อเสน้อุปสงคห์รือเสน้อุปทานขา้วอยา่งไร  

1. เสน้อุปทานเคล่ือนไปทางซา้ย  

2. เสน้อุปทานเคล่ือนไปทางขวา  

3. เสน้อุปสงคเ์คล่ือนไปทางซา้ย 

4. เสน้อุปสงคเ์คล่ือนไปทางขวา  

5. ไม่มีผลต่ออุปสงคแ์ละอุปทาน 

 

23. ค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่าปัจจุบนัอยูท่ี่ 200 บาท ขณะเดียวกนั ค่าครองชีพสูงข้ึนเร่ือยๆจนเกินค่าจา้งแรงงาน
ขั้นตํ่า สหภาพแรงงานจึงเรียกร้องขอใหเ้พ่ิมค่าจา้งแรงงาน ขั้นตํ่าเป็น 360 บาท จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
มหภาคโดยรวม อยา่งไร  

1. ทาํใหร้าคาสินคา้ตํ่าลง  

2. ไม่มีผลต่อการลงทุนระยะว่างประเทศ  

3. ทาํใหแ้รงงานจากประเทศเพื่อนบา้ระเคล่ือนยา้ยกลบัไป  

4. ทาํใหสิ้นคา้ส่งออกมีราคาตํ่าจนแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งได ้ 

5. อาจทาํใหก้ารลงทุนต่างประเทศพิจารณายา้ยการผลิตไปยงัประเทศท่ีค่าแรงยงัถกูกว่า  
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24. สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหร้ะบบสหกรณ์ในประเทศไทยไม่ประสบผลสาํเร็จคือขอ้ใด 

1. ตลาดทุนมีจาํกดั  

2. ตลาดมีหลายขนาด  

3. สหกรณ์มีขนาดใหญ่เกินไป  

4. พืชผลเกษตรกรรมไม่เหมาะท่ีจะจดัการดว้ยระบบสหกรณ์  

5. สมาชิกและผูบ้ริหารขาดวินยัไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

 

25. หลกัปรัชญาท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัของเศรษฐกิจพอเพียงคือขอ้ใด 

1. ผลิตสินคา้ชนิดเดียวใหเ้กิดความชาํนาญเพื่อลดตน้ทุนการผลิต  

2. ควรมีพ้ืนท่ีเพาะปลกูขนาดใหญ่เพ่ือท่ีจะไดใ้ชเ้คร่ืองจกัรใหคุ้ม้ค่า  

3. กระจายความเส่ียงโดยผลิตสินคา้บริการหลายชนิด  

4. ผลิตสินคา้ชนิดเดียวแต่ใหม้ีปริมาณมากพอ 

5. ผลิตสินคา้ท่ีหายากในทอ้งถ่ินนั้น 

 

26. การสร้างความสมดุลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนน้ใหเ้กิดความสมดุลระหว่างส่ิงใดมากท่ีสุด 

1. มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 

2. อุตสาหกรรมกบัเกษตรกรรม 

3. สินคา้ในประเทศกบัสินคา้ต่างประเทศ  

4. ความเจริญทางเทคโนโลยกีบัภูมิปัญญาไทย  

5. ความสมดุลของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
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27. การพฒันาเศรษฐกิจตามแผน ฉบบัท่ีผา่นๆ มาก่อใหเ้กิดผลประการใดบา้ง 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มถกูทาํลายมากข้ึน 

2. ภาคเกษตรกรรมขยายตวัมากกว่าภาคอุตสาหกรรม 

3. การกระจายรายไดเ้ป็นธรรมมากข้ึน  

4. ชาวไทยมีอตัราการออมสูงข้ึน  

5. เศรษฐกิจพึ่งพาตนเองได ้

 

28. ขอ้ใดไม่ใช่หน้ีสาธารณะ 

1. รัฐบาลขายตัว๋สญัญาใชเ้งิน  

2. รัฐบาลประกาศขายตัว๋เงินคลงั  

3. รัฐบาลคํ้าประกนัเงินกูใ้หรั้ฐวิสาหกิจ  

4 ธนาคารไทยพาณิชยก์ูย้มืเงินจากต่างประเทศ  

5. ธนาคารแห่งประเทศไทยจาํหน่ายพนัธบตัรรัฐบาล 

 

29. การกระตุน้เศรษฐกิจทาํไดโ้ดยการใชง้บประมาณภาครัฐแบบใด 

1. งบประมาณสมดุล  

2. งบประมาณเกินดุล  

3. งบประมาณขาดดุล 

4. งบประมาณไดดุ้ล  

5. งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากรัฐสภา 

30. สถานการณ์ขอ้ใดเป็นมาตรการกีดกนัการคา้ระว่างประเทศ 

1. การยกเลิกพิกดัภาษีศุลกากร 

2. การกาํหนดมาตรฐานสินคา้ส่งออกและนาํเขา้  

3. การไม่กาํหนดโควตา้สินคา้ส่งออกและนาํเขา้  

4. การไม่กาํหนดจาํนวนเงินในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

5. การไม่กาํหนดสิทธิพิเศษทางการคา้กบัประเทศในกลุ่มหรือนอกกลุ่ม 
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31. พฒันาการในขอ้ใดเป็นลกัษณะท่ีสาํคญัท่ีสุดของสงัคมมนุษยใ์นยคุโลหะ 

1. การจดัระเบียบการปกครอง  

2. การสร้างภาษาเขียนข้ึนใช ้ 

3. การเพาะปลกูและเล้ียงสตัว ์ 

4. การอยูร่วมกนัเป็นสงัคมเมือง  

5. การนาํโลหะต่างชนิดมาผสมกนัเพื่อสร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 

 

32. ประมวลกฎหมายของพระเจา้ฮมัมรูาบีท่ีมีบทลงโทษซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดี คือ “ตาต่อตาฟันต่อฟัน” เป็น
กฎหมายของชนชาติใด 

1. อบรู  

2. กรีก 

3. อาหรับ  

4. โรมนั 

5. อะมอไรด ์

 

33. ชนชาติใดเป็นผูคิ้ดคน้ระบบทศนิยมซ่ึงเป็นท่ีใชแ้พร่หลายอยูใ่นโลกจนถึงปัจจุบนั 

1. อาหรับ   2. โรมนั  

3. อินเดีย   4. กรีก 

5. ฮีบรู 

 

34. สงครามใดท่ีเป็นการสูร้บกนัระหว่างชนชาติต่างๆ ในตะวนัออก กบั ชนชาติต่างๆในตะวนัตก  

1. สงครามครูเสด  

2. สงครามร้อยปี  

3. สงครามฝ่ิน  

4. สงครามทรอย 

5. สงครามพิวนิค 
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35. นกัวิทยาศาสตร์คนใดไดช่ื้อว่าเป็นผูป้ฏิวติัแนวคิดทางดาราศาสตร์ กล่าวคือ เขามีความคิดว่าดวงอาทิตย์
เป็นศนูยก์ลางของจกัรวาล ซ่ึงตรงขา้มกบัแนวความคิด เดิมท่ีมีมาแต่โบราณ  

1. กาลิเลโอ กาลิเลอิ 

2. ปโตเลมี  

3. โยฮนัเคปเลอร์ 

4. นิโคลสั คอเปอร์นิคสั 

5. ไอแซคนิวตนั 

 

36. การปฏิวติัทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมในยโุรป ก่อใหเ้กิดผลกระรบตามมาท่ีสาํคญัท่ีสุดในขอ้ใด 

1. ยโุรปมีระบบการผลิตเกษตรกรรมใหม่  

2. ยโุรปกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม  

3. จาํนวนประชากรของยโุรปเพ่ิมข้ึนมากอยา่งรวดเร็ว  

4. ประเทศในยโุรปแข่งขนักนัแสวงหาอาณานิคม  

5. ยโุรปกลายเป็นมหาอาํนาจ 

 

37. อะไรไม่ใช่สาเหตุสาํคญัของการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

1. การแบ่งค่ายของประเทศมหาอาํนาจ 

2. การสะสมกาํลงัอาวุธของประเทศมหาอาํนาจ  

3. การปฏิวติัอุตสาหกรรมอาวุธสงคราม  

4. สหรัฐอเมริกาไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสนันิบาตชาติ  

5. เยอรมนัและญ่ีปุ่นเขา้ยดึครองดินแดนในหลายประเทศ 
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38 ท่ีเรียกกนัว่า “ก่ึงพุทธกาล” หรือ พ.ศ. 2500 ตรงกบัร.ศ. หรือรัตนโกสินทร์ศกใด  ๆ

1. ร.ศ. 175    2. ร.ศ. 176  

3. ร.ศ.177  4. ร.ศ. 178 

5. ร.ศ. 179  

 

39. จุดประสงคส์าํคญัท่ีสุดของขบวนการเสรีไทย คืออะไร 

1. เชิดชูและเผยแพร่ลทัธิไทยนิยม  

2. ฝึกเองยงัใหรู้้จกัใชอ้าวุธสงคราม 

3. สร้างความน่าเช่ือถือใหป้ระเทศไทยในตะวนัตก  

4. แสวงหาความร่วมมือจากฝ่ายตรงขา้มของอกัษะ  

5. ต่อตา้นญ่ีปุ่นและขบัไล่ญ่ีปุ่นออกจากประเทศไทย 

 

40. ขอ้ใดไม่ใช่ประกาศของทางราชการในสมยัรัชกาลท่ี 4 

1. หา้มราษฎรรับจา้งชาวตะวนัตกทาํงาน  

2. ใหเ้สรีภาพประชาชนในการนบัถือศาสนา 

3. หา้มเอาคนในบงัคบัต่างประเทศมาเป็นทาส  

4. ใหน้างในลาออกจากพระบรมมหาราชวงัได ้

5. หา้มบงัคบัสตรีใหแ้ต่งงาน หากสตรีผูน้ั้นไม่เต็มใจ 

 

41. สาเหตุสาํคญัท่ียอดเขาคิลิมนัจาโร ในทวีปแอฟริกาซ่ึงมีความสูง 5,895 เมตรมีหิมะปกคลุมตลอดปีคือขอ้
ใด  

1. ไดรั้บอิทธิพลุกระแสนํ้ าเยน็ท่ีมาจากทางขั้วโลกไหลผา่น  

2. อิทธิพลความผกผนัอุณหภูมิติดลบช่วงกลางคืนของทะเลทรายซาฮารา  

3. กระแสอากาศเยน็เบ้ืองสูงท่ีพดัจากขั้วโลกใตเ้ป็นลมประจาํถ่ิน  

4. ความสมัพนัธร์ะหว่างการผนัแปรของอุณหภูมิกบัความต่างระดบัความสูงในภูมิประเทศ  

5. ตั้งอยูใ่นเขตภูมิอากาศอบอุ่นและความสูงของยอดเขา 
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42. ขอ้ใดถือว่าเป็นการฟ้ืนฟบููรณะดินเค็มท่ีแพร่กระจายในพ้ืนท่ีต่างๆ ของประเทศอยา่งไดผ้ลคุม้ค่ามาก
ท่ีสุด  

1. การออกกฎหมายหา้มการทาํนาเกลือสินเธาว ์ 

2. การใชเ้ทคโนโลยพีนัธุวิศวกรรมกระฉายดินเค็ม  

3. การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไมแ้ละปลกูพืชพนัธุท์นดินเค็ม  

4. การสร้างแหล่งนํ้ าชะลา้งละลายลดความเค็มของดิน  

5. การเวนคืนพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งกาํเนิดและแพร่กระจายดินเค็ม 

 

 

จากแผนที่ ใช้ตอบค าถามข้อ 43 - 45 

 
43. ความต่างระดบัของแต่ละเสน้ชั้นความสูงเท่า (Contour Line) มีค่าก่ีเมตร 

1. 5 

2. 10 

3. 15 

4. 20 

5. 25 

 



 www.alist-academy.com                                                                                                      

 

44. ระยะทางจริงระหว่างยอดเขาสูงสุด (ภูด่านอีป้อง) 1,271 เมตร ถึงยอดเขาอีกแห่งหน่ึงสูง 633 เมตร วดัได ้
22.5 กิโลเมตร ถา้ระยะทางในแผนท่ีวดัได ้9 เซนติเมตร แผนท่ีผูใ้ชม้าตราส่วนเท่าใด 

1. 1:50,000  

2. 1:22,500  

3. 1: 125,000 

4. 1:225,000 

5. 1:250,000  

 

 

45. บริเวณยอดดอยภูด่านอีป้อง ท่ีมีความสูงเกินกว่า 1,200 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลพืชพนัธุป่์าไมท่ี้ปกคลุม 
บริเวณดงักล่าวจะมีลกัษณะตรงขอ้ใดมากท่ีสุด  

1. ป่าไมเ้บญจพรรณสูง  

2. ป่าดงดิบแลง้ 

3. ป่าดิบช้ืน 

4. ป่าสนเขา  

5. ป่าดิบเขา  

 

46. การสร้างบา้นบนท่ีโล่งแจง้ในภาคกลางของประเทศไทย ไดว้างตาํแหน่งท่ีตั้งบา้น ในแนวเดียวกนักบั
การโคจรของดวงอาทิตยแ์ต่หนา้บา้นอยูท่างทิศเหนือ หอ้งนอน ควรตั้งอยูทิ่ศใดจึงจะไดรั้บลมและอุณหภูมิ
เหมาะสมอยูส่บายตามธรรมชาติตลอดปี  

1. ทิศเหนือ  

2. ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ 

3. ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้

4. ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  

5. ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

 



 www.alist-academy.com                                                                                                      

 

47. จากลกัษณะตาํแหน่งท่ีตั้งบนผวิโลกของกรุงเทพฯ กบันครเวียงจนัทร์ขอ้ใดกล่าวถกูตอ้ง  

1. กรุงเทพฯ มีความแตกต่างของเวลากลางวนัและกลางคืนมากกว่านครเวียงจนัทน์  

2. นครเวียงจนัทน์มีความแตกต่างของเวลากลางวนัและกลางคืนมากกว่ากรุงเทพฯ  

3. นครเวียงจนัทนอยูไ่กลจุดศนูยก์ลางของโลกมากกว่ากรุงเทพฯ  

4. กรุงเทพฯตั้งอยูไ่กลเสน้ศนูยสู์ตรมากกว่านครเวียงจนัทน์  

5. กรุงเทพฯมีเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาของนครเวียงจนัทน ์

48. การก่อสร้างในกลุ่มจงัหวดัใดไม่จาํเป็นตอ้งออกแบบอาคารรองรับความเส่ียงจากแผน่ดินไหว  

1. ตราด สุรินทร์ อุบลราชธานี  

2. แม่ฮ่องสอน ตาก ขอนแก่น  

3. เชียงราย แพร่ นนทบุรี  

4. จนัทบุรี สระแกว้ น่าน  

5. เชียงใหม่ เลย บึงกาฬ 

จากภาพใช้ตอบค าถามข้อ 49 - 50 

 
49. แผนภูมิน้ีใชอ้ธิบายการเกิดปรากฏการณ์ใดของโลก 

1. ลานิญา 

2. เอลนิโน 

3. ทอร์นาโด  

4. การเกิดกระแสนํ้ าอุ่น 

5. พายหุมุนและฝนฟ้าคะนอง 
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50. ความแหง้แลง้ท่ีเกิดข้ึนบริเวณพ้ืนท่ีดา้นแปซิฟิกตะวนัตกและภูมิภาคอาเซียนเน่ืองจากสาเหตุใด  

1. สภาวะอากาศแลง้จมตวัลงและอุณหภูมินํ้ าในมหาสมุทรสูงข้ึน  

2. การจมตวัลงของปริมาณมวลนํ้ าอุ่นและอากาศแลง้  

3. กระแสนํ้ าอุ่นและพายฝุนฟ้าคะนองดึงความเยน็จึงแหง้แลง้  

4. อุณหภูมิร้อนอบอา้วเพ่ิมเฉล่ียสูงข้ึน 1 องศาเซลเซียสทาํใหแ้หง้แลง้  

5. อากาศแหง้และความร้อนแฝงจากมวลนํ้ าจมตวัทาํใหเ้กิดความแหง้แลง้ 
 


