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1. การสารภาพบาปในศาสนาคริสต์มีจุดประสงค์เพือ่อะไร 

1. เพื่อใหเ้ราใกลชิ้ดศาสนาดว้ยการไปหาบาทหลวงท่ีโบสถ์บ่อยๆ 

2. เพื่อใหเ้ราสบายใจเม่ือเผลอทาํความผดิลงไป 

3. เพื่อเป็นการเร่ิมตน้ทาํความดีหลงัจากยอมรับความผิดพลาด 

4. เพื่อแสดงวา่พระเจา้ทรงรักมนุษยแ์ละพร้อมจะใหอ้ภยัเราเสมอ 

5. เพื่อใหเ้ราไดรั้บความกดดนัจากพระเจา้หลงัจากรับสารภาพ  

2. ความเช่ือข้อใดคือความแตกต่างระหว่างศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ 

1. ชีวติหลงัความตายมีไดห้ลายชาติ 

2. การหลุดพน้จากทุกขคื์อเป้าหมายของชีวติ 

3. มีอาํนาจสูงสุดท่ีไม่ใช่พระเจา้ 

4. คนเราควรทาํตนใหบ้ริสุทธ์ิทั้งกายและใจ 

5. ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่  

3. ความหมายของ “ชะกาต” ในศาสนาอสิลามตรงกบัข้อใด 

1. สอนใหเ้คารพพระเจา้เพียงพระองคเ์ดียว 

2. การทาํละหมาดวนัละ 5 คร้ัง 

3. หา้มบริโภคอาหารบางชนิด 

4. ใหป้ฏิบติัเคร่งครัดในคาํสอน 

5. ใหส้ละทรัพยเ์พื่อสังคมตามสถานภาพ  

4. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ศรัทธา” ในพระพุทธศาสนา 

1. ความเช่ือมัน่ในพระรัตนตรัย 

2. ความเช่ือมัน่ในพระปัญญาของพระพุทธเจา้ 

3. ความเช่ือมัน่แห่งเหตุและผลของการกระทาํในวฎัสงสาร 

4. ความเช่ือมัน่ในความเป็นอมตะของวิญญาณท่ีตอ้งคอยรับผลกรรม 

5. ความเช่ือมัน่วา่แต่ละคนมีกรรมเป็นของตนทาํกรรมใดไวย้อ่มไดรั้บผลกรรมนั้นอยา่งแน่นอน 

5. การฝึกจิตเพือ่ให้เกดิปัญญา ตามคําสอนของพระพุทธศาสนามีความหมายตรงกบัข้อใด 

1. การฝึกจิตให้เรียบร้อยเป็นปกติ 

2. การฝึกจิตใหห้นกัแน่นในการดาํรงชีวติ 

3. การฝึกจิตไวต้ั้งมัน่ไม่หว ัน่ไหวในการประกอบอาชีพ 

4. การฝึกจิตใหแ้ขง็แรงในการเผชิญปัญหาอุปสรรค 

5. การฝึกจิตใหฉ้ลาด สมมารถรู้เท่าทนัความจริงของชีวติและโลก  



 

 

6. การให้ทานตามคําสอนของพุทธศาสนา มีจุดประสงค์หลกัเพือ่อะไร 

1. สร้างความเท่าเทียมกนัในสังคม 

2. ชาํระความโลกในใจ 

3. ทาํความดีเพื่อส่งผลใหเ้กิดในภพภูมิท่ีดี  

4. ใหเ้รารู้จกัช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์

5. ใหต้นไดท้าํความดีและช่วยเหลือคนท่ีขาดแคลน  

7. ข้อใดคือคําตอบเกีย่วกบัอริยสัจ 4 ทีถู่กต้อง 

1. รู้ทุกข ์ละสมุทยั ทาํนิโรธให้แจง้ ทาํมาร์คให้เกิดมี 

2. ละทุกข ์รู้สมุทยั ทาํนิโรธให้มีเกิดมี ทาํมรรคใหแ้จง้ 

3. ละทุกขส์มุทยั ทาํนิโรธใหแ้จง้ ทาํมรรคให้เกิดมี 

4. ละทุกขส์มุทยั ทาํนิโรธกบัมาร์คใหแ้จง้  

5. รู้ทุกขส์มุทยั ทาํนิโรธกบัมาร์คใหเ้กิดมี 

8. ข้อใดคือความหมายของคําว่า “วนัมหาปวารณา” 

1. วนัท่ีพระสงฆเ์ปิดโอกาสใหพ้ระสงฆว์า่กล่าวกนัเองได ้

2. วนัท่ีพระสงฆเ์ปิดโอกาสใหพ้ระสงฆข์อพรและใหพ้รแก่กนัและกนั 

3. วนัท่ีพระสงฆเ์ปิดโอกาสใหฆ้ราวาสปวารณาตนรับใชพ้ระสงฆ ์

4. วนัท่ีฆราวาสเปิดโอกาสใหพ้ระสงฆว์า่กล่าวตกัเตือนได ้

5. วนัท่ีพระสงฆเ์ปิดโอกาสใหฆ้ราวาสวา่กล่าวตกัเตือนได ้ 

9. ข้อใดเป็นธรรมปฎสัินถารในการต้อนรับแขก 

1. การหานํ้าใหด่ื้ม 

2. การยกเกา้อ้ีใหน้ัง่ 

3. การหาของมาเล้ียง 

4. การนาํหนงัสือมามอบให้ 

5. การยกมือไหวท้กัทาย  

10. ถึงค่าเลอืกตั้ง เราพร้อมใจกนัไปหย่อนบัตรเลอืกตั้งตามหน้าทีพ่ลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

      จัดว่าปฏิบัติตามหลกัธรรมในหมวดใด 

1. จริยา 3  

2. อธิปไตย 3  

3. สังคหวตัถุ 4  

4. สาราฌิยธรรม 6 

5.  อปิยหานิยธรรม 7   

 



 

 

11. ประเทศใดที ่“ประมุขแห่งรัฐ” ดํารงตําแหน่งเป็น “หัวหน้ารัฐบาล” 

1. สหราชอาณาจกัร 

2. สหรัฐอเมริกา 

3. ญ่ีปุ่น 

4. สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

5. กมัพชูา  

12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกีย่วกบัสิทธิมนุษยชน 

1. เกิดข้ึนจากแนวคิดเร่ืองสิทธิตามธรรมชาติ 

2. เป็นวถีิทางท่ีนาํไปสู่สันติภาพ 

3. เป็นสิทธิท่ีตนไดต้ามกฎหมาย 

4. เป็นแนวคิดท่ีใชไ้ม่ไดใ้นประเทศตะวนัออก 

5. เป็นสิทธิท่ีไม่จาํกดัเช้ือชาติ  

13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกีย่วกบัศาล 

1. คาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญผกูพนัศาลอ่ืนดว้ย 

2. ศาลปกครองมี 3 ชั้น ไดแ้ก่ ศาลปกครองชั้นตน้ ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ และศาลปกครองสูงสุด 

3. ประธานศาลฎีกาไม่มีอาํนาจในศาลทหาร 

4. สาํนกังานศาลยติุธรรมเป็นหน่วยธุรการของศาลยติุธรรม 

5. คดีอาญาไม่ไดพ้ิจารณาเฉพาะในศาลอาญาเท่านั้น  

14. ข้อใดเป็นข้อความทีไ่ม่ถูกต้องเกีย่วกบัระบบกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมไทย 

1. นาํกฎหมายอิสลามทุกชนิดมาใชบ้งัคบัสาํหรับชาวมุสลิมในภาคใต ้

2. เป็นประเทศท่ีใชร้ะบบประมวลกฎหมายมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 

3. ผูห้ญิงท่ีสัมผสัตวัพระภิกษุไม่มีโทษอาญาเพราะเป็นเพียงการฝ่าฝืนกฎหมายจารีตประเพณี 

4. การทาํร้ายร่างกายผูอ่ื้นไดรั้บการยนิยอมยงัเป็นความผดิอาญา 

5. ศาลยติุธรรมไม่สังกดักระทรวงยติุธรรม  

15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกีย่วกบัการจัดเกบ็ภาษีอากร  

1. ภาษียาสูบไม่ไดจ้ดัเก็บโดยกรมการคา้ภายใน 

2. การเก็บภาษีจากสินคา้ท่ีนาํเขา้และส่งออกระหวา่งประเทศ ไม่ไดจ้ดัเก็บโดยกรมสรรพากร 

3. กรมการขนส่งทางบกและกรมทางหลวงไม่มีอาํนาจร่วมกนัจดัเก็บภาษีรถยนต ์

4. กรมสรรพากรไม่มีอาํนาจจดัเก็บภาษีสุรา 

5. องคก์ารปกครองทอ้งถ่ินไม่มีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัเก็บภาษีอากร  

 

 



 

 

16. ข้อใดกล่าวถูกต้องในเร่ืองกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบับุคคล  

1. เด็กหญิงเมย้สัญชาติพม่า ซ่ึงมีอาย ุ7 ปี เม่ืออยูใ่นประเทศไทยจึงมีหนา้ท่ียืน่คาํขอมีบตัรประจาํตวั

ประชาชน 

2. โรงแรมท่ีนายเขม้พกัระหวา่งการลาพกัผอ่นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ถือเป็นภูมิลาํเนาของนายเขม้โดย

สภาพ 

3. นางสาวอุบลอาย ุ18 ปี ไดจ้ดทะเบียนสมรสแลว้ ยอ่มบรรลุนิติภาวะ 

4. นายมงคลจะเป็นคนไร้ความสามารถต่อเม่ืออยัการมีคาํสั่งใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ 

5. นายดาํจะรับเด็กหญิงขาวเป็นบุตรบุญธรรม นายดาํตอ้งทาํหนงัสือสัญญาระหวา่งนายดาํและ

ผูป้กครองของเด็กหญิงขาว จึงจะทาํใหก้ารรับบุตรบุญธรรมมีผลสมบูรณ์  

17. การกระทาํใดของนายสดไม่ใช่นิติกรรม  

1. นายสดใชไ้มตี้มือนายใสเพื่อป้องกนัตวัเพราะนายใสเขา้มาจะใชมี้ดทาํร้าย 

2. นายสดตกลงกบันายสีเร่ืองท่ีนายสีจา้งนายสดเป็นลูกจา้ง  

3. นายสดบอกเลิกสัญญาเช่าท่ีดินท่ีเช่าจากนายสามโดยการบอกเลิกดว้ยวาจา 

4. นายสดแสดงเจตนาทาํคาํเสนอขายสินคา้ไปยงันายสินซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นายสินตก

ลงซ้ือสินคา้นั้น 

5. นายสดปลดหน้ีท่ีนายสวนติดคา้งอยู ่ 

18. ข้อใดเป็นข้อความทีถู่กต้อง  

1. หญิงทาํแทง้ให้ตนเองไม่เป็นความผดิ  

2. ศาลเยาวชนและครอบครัวมีแห่งเดียวในประเทศไทย 

3. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองมีอาํนาจพิจารณาคดียดึทรัพยใ์นกรณีร่ํารวย

ผดิปกติดว้ย 

4. คดีอุทลุม หมายถึงการท่ีพี่นอ้งมีเพศสัมพนัธ์ระหวา่งกนัไม่ได ้

5. พยาบาลทาํแทง้ใหห้ญิงมีครรภเ์พราะส่ิงนั้นมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงไม่เป็นความผดิ  

19. ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นข้อความทีถู่กต้อง  

1. การซ้ือขายนาฬิกามูลค่า 1,000,000 บาท ตอ้งทาํสัญญาเป็นหนงัสือ  

2. การกูย้มืเงินตั้งแต่ 1,000 บาท ข้ึนไปนั้น ตอ้งมีหลกัฐานแห่งการกูย้มืเป็นหนงัสืออยา่งใดอยา่งหน่ึง

ลงลายมือช่ือผูย้มืเป็นสาํคญั จึงจะฟ้องร้องใหบ้งัคบัคดีได ้

3. การจาํนาํกระบือ ไม่ตอ้งมีการส่งมอบทรัพยแ์ก่ผูรั้บจาํนาํ 

4. การซ้ือขายคอนโดมิเนียมราคา 400,000 บาท ตอ้งทาํเป็นหนงัสือและจดทะเบียน 

5. สัญญาจะซ้ือจะขายบา้นตอ้งทาํสัญญาเป็นหนงัสือและจดทะเบียน  

 

 



 

 

20. ข้อใดเป็นข้อความทีถู่กต้อง  

1. เด็กชายม่วงอาย ุ13 ปี เล่นปืนกระสุนลัน่ถูกเด็กหญิงดาํถึงแก่ความตาย เด็กชายม่วงไดรั้บการยกเวน้

ความผดิ 

2. เด็กชายขาวอาย ุ9 ปี เล่นปืนกระสุนลัน่ถูกเด็กหญิงดาํถึงแก่ความตาย เด็กชายขาวไดรั้บการยกเวน้

ความผดิ 

3. นางแสด คนวกิลจริต เล่นปืนกระสุนลัน่ถูกเด็กหญิงดาํถึงแก่ความตาย นางแสดไดรั้บการยกเวน้

ความผดิ 

4. นางเหลือง คนวกิลจริตเล่นปืนกระสุนลัน่ถูกเด็กหญิงดาํถึงแก่ความตาย นางเหลืองไดรั้บการยกเวน้

ความผดิ แต่ศาลอาจส่งตวัไปรักษาพยาบาลได ้

5. เด็กชายเขียวอาย ุ13 ปี เล่นปืนกระสุนลัน่ถูกเด็กหญิงดาํถึงแก่ความตาย เด็กชายเขียวไดรั้บการ

ยกเวน้โทษแต่ศาลอาจใชว้ธีิการสาํหรับเด็กได ้ 

21. ข้อใดไม่ใช่ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์  

1. ตลาดหลกัทรัพย ์

2. ตลาดท่ีดิน 

3. ตลาดดอกเบ้ีย 

4. ตลาดประตูนํ้า 

5. ตลาดปัจจยัการผลิต  

22 ข้อใดไม่ใช่แนวทางเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิในชุมชน 

1. ส่งเสริมความพอเพียงภายในชุมชน และพยายามลดการพึ่งพิงจากภายนอก  

2. ส่งเสริมการเพิ่มศกัยภาพในการผลิตของชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขนั  

3. ส่งเสริมความร่วมมือช่วยเหลือระหวา่งสมาชิกในชุมชน เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีสมาชิกส่วนใหญ่กาํลงั

เผชิญอยู ่

4. ส่งเสริมความร่วมมือกบัชุมชนอ่ืนๆเพื่อเลือกเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ี

ชุมชนของตนกาํลงัเผชิญ 

5. ส่งเสริมการเสาะหาแหล่งเงินทุนท่ีมีขอ้เสนอท่ีดีเพื่อนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิตของชุมชน  

23. ข้อใดเป็นความเหมือนระหว่างตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาดกบัตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 

1. สินคา้มีลกัษณะแตกต่างกนัแต่สามารถใชท้ดแทนกนัไดใ้นระดบัหน่ึง  

2. ผูผ้ลิตมีอาํนาจในการกาํหนดราคาสินคา้ 

3. มีลกัษณะของการประหยดัต่อขนาด 

4. ผูผ้ลิตจะไดก้าํไรปกติในระยะยาว 

5. มีการจดัรายการส่งเสริมการขายอยูเ่ป็นประจาํ  

 



 

 

24. คุณสมบัติใดเป็นลกัษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 

1. ในระยะยาว ผูผ้ลิตจะตั้งราคาใหต้ํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

2. ผูผ้ลิตแข่งขนักนัโดยใชก้ารลงทุนจาํนวนมากในการโฆษณาสินคา้  

3. ผูบ้ริโภควา่สินคา้จากผูผ้ลิตแต่ละรายเป็นสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัไม่ได ้

4. ผูบ้ริโภคมีการตอบสนองตํ่าท่ีสุดต่อการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้  

5. ผูผ้ลิตจาํนวนนอ้ยรายสามารถเขา้ถึงวตัถุดิบสาํคญัในการผลิต  

25. ในภาวะเศรษฐกจิทีร่าคาสินค้าแพงขึน้เร่ือยๆรัฐบาลสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

      ได้ด้วยมาตรการใด  

1. กาํหนดราคาสินคา้ขั้นตํ่า 

2. กาํหนดเพดานราคาสินคา้ 

3. เก็บภาษีรายไดส่้วนบุคคลเพิ่มข้ึน 

4. เก็บภาษีนาํเขา้วตัถุดิบในการผลิตเพิ่มข้ึน 

5. ซ้ือสินคา้ส่วนเกินในตลาด 

26. ข้อใดคือภาวะเงินเฟ้อทีเ่กิดจากสาเหตุด้านอุปทาน  

1. ราคาสินคา้ทัว่ไปลดลงอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตลดลง 

2. ราคาสินคา้บริโภคอุปโภคสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของค่าจา้งแรงงาน 

3. ราคาอาหารและยารักษาโรคสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากความตอ้งการอาหารและยาเพิ่มข้ึน 

4. ราคาสินคา้ทัว่ไปสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากอุปทานของสินคา้มากกวา่อุปสงคต่์อสินคา้ซ่ึงลดลง

อยา่งต่อเน่ือง  

5. ราคาสินคา้จาํเป็นในการครองชีพสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากอุปทานของสินคา้จาํเป็นในการ

ครองชีพนอ้ยกวา่อุปสงคต่์อสินคา้จาํเป็นในการครองชีพซ่ึงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

27. หากประเทศ ก.ประสบภาวะเงินเฟ้ออนัเน่ืองจากสาเหตุด้านอุปสงค์ รัฐบาลของประเทศ ก. ควรใช้ 

      มาตรการใดในการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ 

1. ขายหลกัทรัพยรั์ฐบาลเพิ่มข้ึนและเก็บภาษีลดลง  

2. เก็บภาษีเพิ่มข้ึนและขอร้องธนาคารพาณิชยใ์หเ้พิ่มปริมาณการใหสิ้นเช่ือ  

3. เก็บภาษีเพิ่มข้ึนและควบคุมธนาคารพาณิชยใ์หล้ดปริมาณการใหสิ้นเช่ือ  

4. เพิ่มค่าใชจ่้ายของภาครัฐและควบคุมธนาคารพาณิชยใ์หล้ดปริมาณการใหสิ้นเช่ือ  

5. ลดค่าใชจ่้ายของภาครัฐและขอร้องใหธ้นาคารพาณิชยเ์พิ่มปริมาณการใหสิ้นเช่ือ  

 

 

 

 



 

 

28. เมื่อประเทศไทยอยู่ในภาวะเศรษฐกจิตกตํ่าหรือถูกกดดันจากภาวะเงินฝืด รัฐบาลควรใช้มาตรการทาง 

      การเงินข้อใดจึงจะแก้ไขภาวะเศรษฐกจิตกตํ่าได้ 

1. ซ้ือคืนพนัธบตัรรัฐบาลและลดอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2. ลดอตัราเงินสาํรองตามกฎหมายและลดอตัรารับช่วงซ้ือลดตัว๋เงิน 

3. ลดอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและซ้ือคืนพนัธบตัรรัฐบาล  

4. ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพิ่มอตัรารับช่วงซ้ือลดตัว๋เงินและขายหลกัทรัพยรั์ฐบาล  

5. ลดอตัรารับช่วงซ้ือลดตัว๋เงินเพิ่มและเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลในการสร้างรถไฟฟ้า  

29. กาํหนดให้ข้อมูลเกีย่วกบัการค้าและการเงินระหว่างประเทศของประเทศ ก. กบัต่างประเทศมีดังนี ้ 

− ผลต่างสุทธิระหวา่งมูลค่าสินคา้ส่งออกกบัมูลค่าสินคา้นาํเขา้ของประเทศ ก. กบัประเทศอ่ืนๆท่ีเป็น

คู่คา้เท่ากบั -10,000 ลา้นบาท  

− ดุลบริการมีมูลค่า เท่ากบั +8,000 ลา้นบาท 

− มูลค่าการโอนเงินไปต่างช่วยเหลือต่างประเทศ เท่ากบั 2,000 ลา้นบาท 

− มูลค่าเงินโอนท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เท่ากบั 4,500 ลา้นบาท 

− มูลค่าของรายรับจากการเคล่ือนยา้ยทุน เท่ากบั 6,500 ลา้นบาท 

− มูลค่าของรายจ่ายจากการเคล่ือนยา้ยทุนเท่ากบั 5,500 ลา้นบาท  

         จากข้อมูลในสถานการณ์ดังกล่าวสรุปได้ว่าประเทศ ก. มีฐานะทางการค้า และการเงินระหว่างประเทศ 

         กบัประเทศต่างๆดังข้อใด  

1. ขาดดุลการคา้ 10,000 ลา้นบาทและขาดดุลบญัชีเดินสะพดั 500ลา้นบาท  

2. ขาดดุลเดินสะพดั 500 ลา้นบาทและเกินดุลการชาํระเงิน 6,500 ลา้นบาท  

3. ขาดดุลการคา้ 10,000 ลา้นบาทและเกินดุลการชาํระเงิน 1,500 ลา้นบาท  

4. เกินดุลเดินสะพดั 10,000 ลา้นบาทและเกินดุลการชาํระเงิน 6,500 ลา้นบาท  

5. เกินดุลบญัชีเดินสะพดั 500 ลา้นบาทและขาดทุนบญัชีเงินทุน 2,000 ลา้นบาท  

30. ประเทศ ก. จะกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อประเทศ ก. อยู่ในสถานการณ์ใด 

1. ขาดดุลบริการติดต่อกนัเป็นเวลานาน 

2. ขาดดุลบญัชีทุนติดต่อกนัเป็นเวลานาน  

3. ขาดดุลบญัชีทุนติดต่อกนัเป็นเวลานานและทุนสาํรองเงินตราไม่เพียงพอ  

4. ขาดดุลงบประมาณและกูเ้งินจากประชาชนจนถึงระดบัเพดานหน้ีสาธารณะแลว้ 

5. ขาดดุลการชาํระเงินระหวา่งประเทศและเกิดวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้น  

 

 

 



 

 

 

31. ข้อใดเป็นคํากล่าวทีไ่ม่ถูกต้องเกีย่วกบัหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์  

1. พระพุทธรูปศิลปะอินเดียในกรุวดัราชบูรณะจดัเป็นหลกัฐานปฐมภูมิ  

2. จารีตจดัเป็นหลกัฐานท่ีเก่าท่ีสุดในประเทศไทย  

3. หลกัฐานทางศิลปกรรมเป็นหลกัฐานท่ีพบมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์แลว้  

4. ใบบอกจดัเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ประเภทหนงัสือราชการ 

5. หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ประเภทเอกสารทางปกครอง เช่น ศุภอกัษร จดหมายเหตุของหลวง และ

สารตรา เป็นตน้  

32. ข้อใดไม่สัมพนัธ์กบัสมัยก่อนประวตัิศาสตร์ 

1. ภาพเขียนบนเนินผา ท่ีอาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี  

2. ศิลาจารึกท่ีเขียนบนผนงัถํ้า 

3. ขวานหินมีบ่า  

4. ใบหอกสาํริดท่ีมีส่วนผสมของทองแดงและดีบุก  

5. ลูกปัดทาํจากเปลือกหอย ท่ีโคกพนมดี อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี  

33. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องทีสุ่ด  

1. เม่ือจะปรับมหาศกัราชให้เป็นพุทธศกัราชตอ้งบวกดว้ย 1181  

2. จุลศกัราช เป็นรัชศกัราชท่ีเกิดข้ึนในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

3. รัชศกัราชของพระเจา้กนิษกะ กษตัริยข์องอินเดีย เรียกอีกอยา่งวา่มหาศกัราช  

4. รัตนโกสินทร์ทรศก เป็นรัชศกัราชท่ีเร่ิมมีใชม้าตั้งแต่รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1)  

5. กรุงศรีอยธุยาเสียกรุงคร้ังท่ี 2 ในปีมหาศกัราช 1129  

34. บุคคลใดได้ช่ือว่าเป็นบิดาแห่งวชิาประวตัิศาสตร์และโบราณคดีไทย  

1. พลตรี หลวงวจิิตรวาทการ  

2. พลตรี พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ์  

3. พระยาอนุมานราชธน  

4. สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ  

5. สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ 

 

 

 

 

 



 

 

 

35. ข้อความใดเป็นข้อความทีไ่ม่ถูกต้องเกีย่วกบัระบบฟิวดัลหรือระบบศักดินาสวามิภักดิ์ในยุคกลางของ 

       ยุโรป  

1. การปกครองโดยกษตัริยข์าดประสิทธิภาพ  

2. บุคคลหน่ึงไม่สามารถเป็นไดท้ั้งลอร์ดและวสัซาลในเวลาเดียวกนั  

3. วสัซาลตอ้งใหผ้ลผลิตแก่ลอร์ดตามชนิดและจาํนวนท่ีตกลงกนัไว ้ 

4. เม่ือวสัซาลมาทาํงานในท่ีดินของลอร์ด วสัซาลจะไม่ไดรั้บค่าจา้ง  

5. ขนุนางมกัทาํสงครามเพื่อแยง่ชิงความเป็นใหญ่ระหวา่งกนับ่อยคร้ัง  

36. ข้อใดนับเป็นมรดกของอารยธรรมกรีก  

1. ภาษาฝร่ังเศสวชิา  

2. วช่ิแคลลูลสั 

3. การผสมคอนกรีตแทนไมแ้ละหิน  

4. การผา่ตดันาํทารกออกจากครรภม์ารดา  

5. การแบ่งเขตการปกครองเป็นมณฑล จงัหวดัและอาํเภอ  

37. ข้อใดไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับแนวคิดของจอห์น ลอ็ค  

1. คาํกล่าวท่ีวา่ L’Etat, c’est moi 

2. เหตุการณ์งานเล้ียงนํ้าชาท่ีเมืองบอสตนัใน ค.ศ. 1773  

3. การบุกทาํลายคุกบาสตีลในกรุงปารีสใน ค.ศ. 1789  

4. การก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1776  

5. หนงัสือเร่ืองสัญญาประชาคมของฌอง ฌาครุสโซ  

38. ข้อใดไม่ใช่ผลของสงครามครูเสด 

1. กษตัริยมี์อาํนาจมากข้ึน 

2. ระบบฟิวดลัอ่อนแอลง  

3. การคา้ระหวา่งเอเชียและยโุรปเจริญกา้วหนา้  

4. ชาวคริสเตียนไดส้ัมผสัและเรียนรู้โลกของชาวมุสลิม  

5. ลูกชายคนโตของตระกลูขนุนางไดรั้บประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  

39. ข้อใดนับเป็นผลของลัทธิชาตินิยมทีเ่บ่งบานในยุโรประหว่าง ค.ศ. 1815 - 1914  

1. การรวมชาติของอิตาลี  

2. การจดัตั้งองคก์ารสหประชาชาติ 

3. การเกิดสงครามเพโลพอนนีเซียน  

4. นโปเลียน โบนาปาร์ตรุกรานดินแดนต่างๆทัว่ยโุรป  

5. การประกาศใชน้โยบายกลาสนอสต-์เปเรสดรอยกา 



 

 

 

40. ข้อใดไม่สามารถนับเป็นสาเหตุของการก่อการร้ายในตะวนัออกกลางในช่วงคร่ึงหลงัของคริสต์ทศวรรษ 

      ที ่20 จนถึงปัจจุบันได้  

1. การรวมตวักนัเพื่อก่อตั้งกลุ่ม AFTA 

2. การก่อตั้งประเทศอิสราเอลใน ค.ศ. 1948  

3. องักฤษถอนตวัออกจากภูมิภาคน้ีหลงัส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี 2  

4. การนบัถือศาสนาอิสลามนิกายท่ีแตกต่างกนัของชาวอาหรับและเปอร์เซีย  

5. การทาํสงครามยดึครองอพัปากีสถานของสหรัฐอเมริกาในช่วงปลาย ค.ศ. 2001  

41. จากแผนทีม่าตราส่วน 1 : 250,000 การวดัระยะทางวิ่งมาราธอนในแผนทีไ่ด้ 9 เซนติเมตร ถ้านักวิง่ผู้ที่ 

      ได้รับรางวลัชนะเลศิวิ่งด้วยความเร็วคงที ่10 นาท ีต่อระยะทาง 7 กิโลเมตร จะถึงเส้นชัยด้วยเวลาเท่าใด  

1. 2 ชัว่โมง 8 นาที 30 วินาที  

2. 1 ชัว่โมง 52 นาที 30 วินาที  

3. 1 ชัว่โมง 50 นาที 30 วินาที  

4. 1 ชัว่โมง 45 นาที 30 วินาที  

5. 1 ชัว่โมง 30 นาที 30 วินาที  

42. เวลามาตรฐานของไทยกําหนดตามเส้นเมอริเดียนหรือลองจิจูดที ่105 องศาตะวนัออก ซ่ึงผ่านจังหวดั 

     อุบลราชธานี แต่ด้านตะวนัตกของประเทศอยู่ทีล่องติจูด 97 องศาตะวนัออก ถ้านักเรียนในจังหวดั 

     อุบลราชธานีเข้าช้ันเรียนเวลา 8.30 น. นักเรียนในบริเวณตะวนัตกของประเทศไทยจะเข้าช้ันเรียนตาม 

     เวลาท้องถิ่นในเวลาใด  

1. 09.00 นาฬิกา 

2. 08.30 นาฬิกา  

3. 07.58 นาฬิกา 

4.  07.48 นาฬิกา 

5. 07.38 นาฬิกา 

43. ข้อใดเป็นผลกระทบทีด่วงจันทร์ได้รับเน่ืองจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทติย์  

1. ดวงจนัทร์โคจรรอบโลกครบ 1 รอบ จะไดเ้วลาเท่ากบัการหมุนรอบตวัเอง 1 รอบ  

2. ดวงจนัทร์ใชเ้วลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ ตอ้งลดเวลา 1 วนักบั 22 ชัว่โมง  

3. ดวงจนัทร์และโลกตอ้งใชเ้วลาโคจรและหมุนรอบตวัเองดว้ยอตัราและเวลาเดียวกนั  

4. ดวงจนัทร์ใชเ้วลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ ตอ้งเพิ่มเวลา 1 วนักบั 22 ชัว่โมง  

5. ดวงจนัทร์โคจรรอบโลกครบ 1 รอบและหมุนรอบตวัเอง 1 รอบ ตอ้งใชเ้วลา 27 วนั 8 ชัว่โมงเท่ากนั  

 

 



 

 

44. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงทางกายภาพของเปลอืกโลกด้วยแรงปะทุภายในเกดิเป็นภูเขา 

      ไฟ  

1. ก่อเกิดพื้นท่ีใหม่เป็นเกาะภูเขาไฟโพล่พน้กลางมหาสมุทร  

2. มีส่วนช่วยในการปรับระดบัเปลือกโลกใหอ้ยูใ่นสภาวะสมดุล  

3. ทาํใหเ้กิดแหล่งแร่พลงังานเช้ือเพลิงจากฟอสซิลทั้งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีสาํคญั  

4. ทาํใหหิ้นอคันีและหินชั้นท่ีลาวาไหลผา่นปรับสภาพเป็นหินแปรท่ีแขง็แรงข้ึน  

5. เป็นแหล่งท่ีมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชสวนไมผ้ลและพืชอ่ืนๆ  

45. การกระทาํของใครทีต่ัดสินใจเลอืกตั้งถิ่นฐานทีเ่หมาะสมกบัอนาคตมากทีสุ่ดเพือ่หลกีเลีย่งการเกดิ 

      แผ่นดินทรุดระหว่าง 1- 3 เซนติเมตรต่อปี และมีโอกาสเส่ียงการขาดแครนนํา้ใต้ดินทีล่ดลงมากกว่า 1 - 3  

      เมตรต่อปี  

1. คุณบรรยงค ์ยา้ยจากกรุงเทพไปตั้งถ่ินฐานท่ีอาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา  

2. คุณบณัฑูรย ์ตดัสินใจยา้ยจากตอนกลางของกรุงเทพไปท่ีอาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  

3. คุณบญัชร สินใจยา้ยจากตอนกลางของกรุงเทพไปอยูอ่าํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม  

4. คุณบรรจบ ยา้ยจากอาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการไปอยูอ่าํเภอบา้นแพว้จงัหวดั

สมุทรสาคร  

5. คุณบรรเจิด หนีนํ้าท่วมจากจงัหวดัสุโขทยัมาอาศยัอยูใ่นท่ีดอน ยา่นดอนเมืองกรุงเทพมหานคร  

46. อะไรคือจุดเปลีย่นแปลงสําคัญทีสุ่ดที่ทาํให้ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมและลดลงอย่างรวดเร็วส่งผล 

      กระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรงทัว่โลก  

1. ความกา้วหนา้ของระบบส่ือสารท่ีไร้พรมแดน  

2. ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

3. อิทธิพลของความขดัแยง้ระหวา่งโลกาภิวตัน์กบัทอ้งถ่ินนิยม  

4. อตัราการเพิ่มข้ึนของประชากรไทยและประชากรโลกท่ีสูงกวา่ในอดีต  

5. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและอุปโภคท่ีอิงธรรมชาติมากข้ึน  

47. เมื่อประสบปัญหาสภาวะโลกร้อน รัฐควรเลอืกดําเนินการแก้ไขตามข้อใดจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วทีสุ่ด  

1. มีมาตรการท่ีเด็ดขาดในการป้องกนัการตดัไมท้าํลายป่า รวมถึงการยดึคืนผืน่ป่าท่ีถูกรุกราน  

2. ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนอยา่งเป็นระบบโดยเฉพาะในพื้นท่ีตน้นํ้าลาํธารท่ีเส่ือมโทรมทัว่ไป  

3. กาํหนดพื้นท่ีในการปลูกพืชแต่ละประเภทรวมทั้งจดัระบบชลประทาน เทคโนโลยแีละการตลาดให้

เหมาะสม  

4. มีมาตรการจูงใจส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีไม่ก่อมลภาวะและวางแผนการใชพ้ื้นท่ี

อุตสาหกรรมแต่ละประเภทใหเ้หมาะสม  

5. กาํหนดนโยบายมทการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลในภาคขนส่งและอุตสาหกรรมอยา่งเร่งด่วน ส่งเสริม

การใชพ้ลงังานสะอาดทดแทนอยา่งจริงจงั  



 

 

48. การกระทาํใดเป็นการปกป้อง การอนุรักษ์และเพิม่ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลชายฝ่ังส่วนที่เป็นนํา้เค็ม 

      ได้เหมาะสมทีสุ่ด  

1. ชุมชนพรุเตยช่วยกนัปลูกพืชมีเหงา้ ตน้จิกนํ้า มะกอกนํ้า และไมแ้ซมในเขตนํ้าเคม็เป็นป่าชุมชน  

2. ชาวบา้นหาดละไมร่วมใจปลูกไมโ้กงกาง ไมแ้ซม บริเวณชายหาดตอนบนเพิ่มมากข้ึน  

3. หมู่บา้นประมงปาเตะ๊ร่วมกนัปลูกตน้จาก ไมต้ะบูน และไมล้าํพ ูในเขตชายฝ่ังสุดตวันํ้าลึก  

4. ชุมชนปากนํ้ากระแสช่วยการปลูกพืชสาย พืชลอยนํ้า ตามบริเวณดินตะกอนปากนํ้า  

5. ชุมชนหลงล้ินช่วยกนัรักษาและขยายพนัธ์ุสาหร่ายทะเลและหญา้ทะเลใหห้นาแน่นแพร่กระจาย

คลุมพื้นท่ีมากข้ึน  

49. นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมทางอ้อมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมได้ในลกัษณะใด  

1. ร่วมกบัชาวบา้นเก็บผกัตบชวาและขยะในแม่นํ้าลาํคลอง  

2. ใชน้ํ้าประปาและไฟฟ้าอยา่งประหยดัทั้งในบา้นและท่ีสาธารณะต่างๆ  

3. ร่วมปลูกตน้ไมต้ดัแต่งก่ิงไมแ้ละทาํความสะอาดท่ีสาธารณะในวนัแม่แห่งชาติ  

4. จดัทาํเอกสารเผยแพร่แนะนาํและช้ีแจงใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน  

5. พยายามเลือกซ้ืออาหารผกัผลไมใ้นตลาดสดของทอ้งถ่ินมากกวา่อาหารท่ีผลิตจากโรงงาน

อุตสาหกรรม  

50. การออกแบบเพือ่ฟ้ืนฟูสมุนไพรทีเ่จริญเติบโตได้ดีในป่าด้วยแนวคิดสวนสมุนไพรทดแทนการกระทาํ 

      ตามข้อใด จะบรรลุผลและมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด  

1. คุณตาจ๋อม ปลูกพืชสมุนไพรผสมผสานในพื้นท่ีป่าชุมชนของหมู่บา้น  

2. คุณลุงจอ้ย บุกเบิกพื้นท่ีป่าแห่งใหม่เพื่อทาํไร่สมุนไพรแบบวสิาหกิจชุมชน  

3. คุณอาเจิด จะปลูกพืชไร่พืชผกันาขา้วและบ่อปลาผสมผสานพืชสมุนไพร  

4. คุณนา้จ๋า บุกรุกและเผาท่ีป่าเส่ือมโทรมให้เป็นท่ีโล่งแลว้ปลูกพืชสมุนไพร  

5. คุณป้าแจ่ม ตดัสวนผลไมด้ั้งเดิมทั้งหมดใหเ้ป็นแหล่งผลิตสมุนไพรดว้ยเกษตรแผน่ใหม่ 


