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วิชาภาษาไทย  
1. เรียงลําดับขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ ก. และขอ ข. 
  1. คิดอะไรก็ได คิดใหทุกคนอยูไดอยางมีความสุข 
  2. ทําไดอยางนี้ จะทําใหภูมิภาคอาเซียนมีพลังตอรองในดานตางๆ 
  3. การจะเลิกทะเลาะกันได ก็ตองรูจักการใหประโยชนแกกันและกัน 
  4. ทําอะไรก็ได ทําใหคน ทําใหทุกชาติในอาเซียนเจริญงอกงามไปพรอมๆ กัน 
 ก. เมื่อเรียงลําดับแลว ขอใดเปนลําดับที่ 3 
  1. ขอ 1. 2. ขอ 2. 3. ขอ 3. 4. ขอ 4. 
 ข. เมื่อเรียงลําดับแลว ขอใดเปนลําดับสุดทาย 
  1. ขอ 1. 2. ขอ 2. 3. ขอ 3. 4. ขอ 4. 
 1) ก-1 / ข-3   2) ก-2 / ข-4 
 3) ก-4 / ข-2   4) ก-2 / ข-3  
2. ขอใดเปนขอความแสดงทรรศนะ 
 1) ลุนประกาศล็อตแรกวันนี้ 
 2) บัตร 7 ขวบวุนเน็ตลมทั่วประเทศ 
 3) เรือรัสเซียลมสังเวย 128 ชีวิต 
 4) คนงานเขมรฮือพังรถตํารวจ  
3.  “ปรีชาญาณเชี่ยวแท  เทียบ ..........(1).......... 
 ถวนทุกสรรพศิลปศาสตร รอบรู 
 ทุกวิถีพระองอาจ   งามเดน ดาวแล 
 โลกประกาศเกียรติ ..........(2).......... ถองถวนธิรางกูร” 
 ขอใดเหมาะจะเติมลงในชองวางในโคลงสี่สุภาพขางตน 
 1) (1) ทัน / (2) กู   2) (1) เทียม / (2) แกว 
 3) (1) ปราชญ / (2) ผู  4) (1) ครู / (2) รู  
4. ขอใดเปนขอความแสดงทรรศนะ 
 1) ถนอมตับยับยั้งสารพัดโรคเลมนี้ 
 2) ทําใหคุณรูจักตับและถุงน้ําดี 
 3) หลายโรคยอดฮิตอาจเกิดขึ้นจากตับที่ออนแอ 
 4) เพราะตับเปนหนึ่งในอวัยวะทั้งหาที่เปนศูนยรวมของรางกาย  
5. ขอใดมีลักษณะเปนบทรําพันนิราศ 
 1) ความรักหนักหนวงทรวงสวาท    พี่ไมคลาดคลายรักแตสักสิ่ง 
 2) พอไดดีมีสุขลืมทุกขยาก    ก็เพราะหากหมอนมีซึ่งที่หมาย 
 3) ทั้งรักทั้งแคนแนนฤทัย    ความอาลัยปนปวนยวนวิญญา 
 4) คิดคนึงถึงมิตรแตกอนเกา    นิจจาเจาเหินหางรางพิสมัย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. สังสารวัฏและปรมาตมันในศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีความเกี่ยวของกับเรื่องใด

มากที่สุด 
 1) ศาสนพิธี   2) จุดมุงหมายสูงสุด  
 3) ศาสนสถาน   4) การบูชายัญ 

 
 
 
 
 
 
  
2. ถาจินตหราตองการซื้อรถยนตคันหนึ่ง แตขณะนั้นเขามีเงินอยู 3 แสนบาท   

เขาจึงตกลงกับผูขายจะจายให 3 แสนบาทกอนแลวผอนชําระเงินเปนงวดๆ 
จนกวาจะครบราคา 8 แสนบาท ภายใน 4 ป ขอความดังกลาวแสดงวาเงิน    
ทําหนาที่ใด 

  ก. สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
  ข. เครื่องวัดมูลคา 
  ค. มาตรฐานในการชําระหนี้ในอนาคต 
  ง. เครื่องเก็บรักษามูลคา 
 1) ก., ข. และ ค.   2) ข., ค. และ ง. 
 3) ก., ค. และ ง.   4) ก., ข. และ ง.  
3. “ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันผูใดจะแบงแยกมิได” เปน

สาระของขอใด 
 1) รูปแบบรัฐสภา   2) รูปแบบการบริหาร 
 3) รูปแบบการปกครอง  4) รูปแบบของรัฐ  
4. ขอใดคือความหมายของ “ตลาด” ในทางเศรษฐศาสตร 
 1) สถานที่ที่ผูซื้อและผูขายมาพบกัน 
 2) สถานที่ที่ผูขายนําสินคาและบริการมาขาย 
 3) สถานที่ที่ผูซื้อและผูขายมาแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ 
 4) สถานที่ที่กลุมคนซึ่งมีลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจเหมือนกันมาพบกัน  
5. แผนที่ที่นักบินและนักเดินเรือทะเลนิยมใช ใชเสนโครงแผนที่แบบใด ที่จะให

ความถูกตองในดานทิศทาง 
 1) เสนโครงแผนที่แบบเมอรเคเตอร 2) เสนโครงแผนที่แบบแลมเบอรต 
 3) เสนโครงแผนที่แบบโนโมนิก 4) เสนโครงแผนที่แบบกอลส 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ก-4 / ข-2 
   เมื่อเรียงลําดับแลวจะไดดังนี้ 
   3. การจะเลิกทะเลาะกันได ก็ตองรูจักการใหประโยชนแกกันและกัน 
   1. คิดอะไรก็ได คิดใหทุกคนอยูไดอยางมีความสุข 
   4. ทําอะไรก็ได ทําใหคน ทําใหทุกชาติในอาเซียนเจริญงอกงาม    

ไปพรอมๆ กัน 
   2. ทําไดอยางนี้ จะทําใหภูมิภาคอาเซียนมีพลังตอรองในดานตางๆ  
2. เฉลย 2) บัตร 7 ขวบวุนเน็ตลมทั่วประเทศ 
   ขอความแสดงทัศนะ - วุน  
3. เฉลย 3) (1) ปราชญ / (2) ผู 
    “ปรีชาญาณเชี่ยวแท เทียบปราชญ 
   ถวนทุกสรรพศิลปศาสตร รอบรู 
   ทุกวิถีพระองอาจ งามเดน ดาวแล 
   โลกประกาศเกียรติผู ถองถวนธิรางกูร” 

4. เฉลย 3) หลายโรคยอดฮิตอาจเกิดขึ้นจากตับที่ออนแอ 
   ขอความแสดงทรรศนะ มักมีคําวา อาจ  คง  นา  จะ  คาดวา  
5. เฉลย 4) คิดคนึงถึงมิตรแตกอนเกา    นิจจาเจาเหินหางรางพิสมัย 
   มีลักษณะเปนบทรําพันนิราศ คิดถึงคนรักที่จากมา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) จุดมุงหมายสูงสุด 
   สังสารวัฏ คือ การเวียนวายตายเกิด การที่วิญญาณตองเวียนวาย

ตายเกิดในสังสารวัฏ ก็เพราะมีกิเลส จึงทําใหวิญญาณตกอยูในอํานาจสังสารวัฏ
และมีความทุกขตลอดที่ยังเวียนวายตายเกิด 

   ปรมาตมัน คือ วิญญาณอันเปนอมตะ หรือวิญญาณอันยิ่งใหญ
บางครั้งเรียก พรหมมัน วิญญาณสากล อาตมันสากล เปนตนเหตุของสิ่งทั้งปวง
เปนปฐมวิญญาณ หรือเปนอาตมัน จะมี 2 สวน คือ 

   1. อาตมันสากล หรือวิญญาณสากล ซึ่งเปนนามธรรม เปนเอกภาพ
ของสิ่งทั้งปวง 

   2. ชีวาตมัน หรืออาตมันสวนบุคคล ซึ่งเปนอาตมันที่แยกตัวออกมา 
จากอาตมันสากล ที่เปนคนและสัตวที่มีชีวิตทั้งหลายมีวิญญาณดวงวิญญาณ
ทั้งหลาย ที่แยกออกมาจากดวงวิญญาณอันเปนปฐม เพราะฉะนั้นวิญญาณ   
จึงไมมีเกิดมีตาย การเกิดตายเปนเพียงเรื่องของรางกายเทานั้น วิญญาณจะไม
ถือเอารางใหม หรือที่เรียกวา “สังสารวัฏ” เวียนวายตายเกิดสลับกันไปตราบที่
ยังไมบรรลุโมกษะ ชาวฮินดูเชื่อวา “โมกษะ” เปนจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต   
ไมตองมาเวียนวายตายเกิดอีกตอไป   

2. เฉลย 1) ก., ข. และ ค. 
   หนาที่ของเงินในชีวิตประจําวันมี 4 อยาง คือ เงินเปนสื่อกลางในการ

แลกเปลี่ยนสินคาและบริการเปนเครื่องวัดมูลคา และเปนมาตรฐานในการชําระหนี้
ในอนาคต แตเงินไมไดมีหนาที่เปนเครื่องเก็บรักษามูลคา เพราะไมมีเงินเหลือ
ใหเก็บรักษามูลคา  

3. เฉลย 4) รูปแบบของรัฐ 
   “ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันผูใดจะแบงแยก

มิได” เปนสาระรูปแบบของรัฐ (Forms of State) มี 2 ประเภท ดังนี้ 
   1. รัฐเดี่ยว คือ รัฐที่มีรัฐบาลกลางเปนผูมีอํานาจปกครอง และ

อํานาจบริหารสูงสุดเพียงองคกรเดียว รัฐบาลกลางเปนผูที่ใชอํานาจอธิปไตยทั้ง 
3 อํานาจ คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ  ตัวอยางรัฐเดี่ยว ไดแก อังกฤษ 
ญี่ปุน และไทย เปนตน 

   2. รัฐรวม ไดแก การรวมตัวกันของรัฐ ตั้งแต 2 รัฐขึ้นไป โดยมี
รัฐบาลกลางและแตละรัฐจะมีรัฐบาลของตนเอง เรียกวา รัฐบาลทองถิ่น เชน 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา มาเลเซีย เปนตน  

4. เฉลย 3) สถานที่ที่ผูซื้อและผูขายมาแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ 
   ตามความหมายของเศรษฐศาสตร “ตลาด” หมายถึง สถานที่ที่ผูซื้อ

และผูขาย หรือผูผลิตกับผูบริโภคนําสินคาและบริการมาแลกเปลี่ยนกัน หรือมี
การตกลงซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคาและบริการกันนั่นเอง  

5. เฉลย 1) เสนโครงแผนที่แบบเมอรเคเตอร 
   เสนโครงแผนที่ เปนวิธีการสรางแผนที่ เพื่อใหแผนที่ฉบับนั้นมี

ความถูกตองในดานใดดานหนึ่งตอไปนี้ ไดแก คงความถูกตองดานทิศทาง 
ดานรูปราง ดานระยะทาง และดานพื้นที่ เพราะผิวโลกที่แทจริงนั้นมีลักษณะ
เปนสวนโคง และทรงกลม แตแผนที่นั้นเปนแผนแบนราบ จึงตองอาศัยเสน
โครงแผนที่ เสนโครงแผนที่ที่นักบินและนักเดินเรือใชนั้นจะตองมีทิศทางที่
ถูกตอง ดังนั้นตองใชเสนโครงแผนที่เมอรเคเตอร 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


