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วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีเสียงสระประสมมากที่สุด 
  ก. บุปผาหนึ่งซึ้งทรวงสีมวงขาว ข. รอยใหยาวโยงอุบะแสนสะสวย 
  ค. บูชาพระประดับกับเกลามวย ง. ชางแชมชอยหอยยวยเย็นเย็นตา 
 1) ก. 2) ข. 3) ค. 4) ง.  
2. ขอใดมีลักษณะเปนบทรําพันนิราศ 
 1) ฝนวาพลัดไปในไพรเถื่อน    เลื่อนเปอนไมรูที่จะกลับหลัง 
 2) ดุเหวาเราเสียงสําเนียงกอง    ระฆังฆองขานแขงในวังหลวง 
 3) ทั้งสองมองหมอบอยูริมทาง    พอนางดั้นปามาถึงที่ 
 4) ยิ่งหวาดหวั่นพรั่นตัวกลัวมรณา    ดังวิญญานางจะพรากไปจากกาย  
3. เรียงลําดับขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ ก. และขอ ข. 
  1. มากกวา “ความรู ขอมูล เหตุผล” 
  2. ซุบซิบนินทากันดวยความรูสึก 
  3. สังคมไทยเปนสังคมของ “ความรูสึก” 
  4. เรามักวิพากษวิจารณ ทะเลาะเบาะแวง 
 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-4 / ข-2 2) ก-4 / ข-3 3) ก-1 / ข-2 4) ก-3 / ข-2  
4.  “(1) ผมสนใจขอสมัครรับการพิจารณาบรรจุในตําแหนงดังกลาวอยางจริงใจ 

/ (2) พรอมจดหมายนี้ผมไดแนบสําเนาปริญญาบัตร และรูปถายมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดวยแลว / (3) ผมยินดีที่จะมาหาทาน เพื่อสัมภาษณ   
และทดสอบความรูความสามารถในทุกเวลา / (4) โปรดติดตอผมตามที่อยู 
และเบอรโทรศัพทตามที่แจงไวนี้” 

 ขอความขางตนสวนใดเหมาะจะใชในจดหมายกิจธุระ 
 1) สวนที่ (1) 2) สวนที่ (2) 3) สวนที่ (3) 4) สวนที่ (4)  
5.  “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหายจากอาการ ..........ก.......... ฉลองพระองค

เครื่องแบบทหารบกหนวยรบพิเศษ ทรงมีพระพักตรแจมใส ..........ข.......... 
พลานามัยแข็งแรง พสกนิกรชาวไทยถึงกับหลั่งน้ําตาดวยความปลื้มปติ” 

 จงเลือกคําตอบในขอ ก. และขอ ข. ที่เหมาะสมเติมลงในชองวาง 
 ก. 1. ประชวร   2. พระประชวร 
  3. ทรงพระประชวร  4. ทรงปวย 
 ข. 1. พระสุขภาพ   2. ทรงมีพระสุขภาพ 
  3. มีพระสุขภาพ  4. มีสุขภาพ 
 1) ก-3 / ข-4 2) ก-4 / ข-2 3) ก-1 / ข-3 4) ก-1 / ข-1 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. หลักคําสอนในศาสนาสากลที่มีความสอดคลองกันมากที่สุดคือขอใด 
 1) สุขนิรันดร   2) จงรักภักดีตอพระเจา 
 3) ความเมตตากรุณาไมเบียดเบียน 4) ความศรัทธาตอพระเจา  
2. แผนที่ฉบับหนึ่งใชมาตราสวน 1 : 1000000 ถาจังหวัด A กับจังหวัด B ใน

แผนที่นั้นหางกัน 5 เซนติเมตร อยากทราบวา ระยะทางจริงของจังหวัดทั้งสอง
หางกันเทาใด 

 1) 0.5 กิโลเมตร 2) 5 กิโลเมตร 3) 50 กิโลเมตร 4) 500 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
  
3. องคประกอบสําคัญของศาสนาที่เปนปจจัยนําไปสูการแยกประเภทของศาสนาเทว- 

นิยมกับอเทวนิยมไดแกคําตอบขอใด 
 1) ศาสดา   2) หลักธรรมคําสอน 
 3) ศาสนพิธี   4) ศาสนสถาน  
4. การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 กอใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงดาน

การศึกษาอยางไร 
 1) การศึกษาของไทยเจริญทัดเทียมอารยประเทศ 
 2) การศึกษาเพื่อมุงผลิตคนเขารับราชการ 
 3) ชนชั้นกลางไปศึกษาตอตางประเทศมากขึ้น 
 4) ราษฎรไทยมีความเขาใจระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น  
5. เหตุการณในขอใดตอไปนี้มีความสอดคลองกับคํากลาวที่วาศาสนาคริสตเปน

ศาสนาแหงความรักตอพระเจาและมนุษยชาติ 
 1) พระเยซูไดยอมตายแทนความบาปของมนุษยชาติบนไมกางเขน 
 2) พระเยซูทรงฟนคืนชีพ และทรงสั่งสอนสาวกตออีก 40 วัน 
 3) พระเยซูทรงบําเพ็ญพรตอดพระกระยาหารเปนเวลา 40 วันหลังจากทรงรับศีลจุม 
 4) พระเยซูทรงประกาศจะเปนผูที่นํามนุษยไปสูอาณาจักรแหงสวรรค 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) ก. 
   บุปผาหนึ่งซึ้งทรวงสีมวงขาว มีสระประสม 2 คํา คือ ทรวง มวง 

(ประสมสระอัว) 
   สระประสมเกิดจากการประสมกันของสระแท มี 6 เสียง ไดแก 
   1. เอียะ (อิ + อะ) 2. เอีย (อี + อา) 
   3. เอือะ (อึ + อะ) 4. เอือ (อือ + อา) 
   5. อัวะ (อุ + อะ) 6. อัว (อู + อา)  
2. เฉลย 2) ดุเหวาเราเสียงสําเนียงกอง    ระฆังฆองขานแขงในวังหลวง 
   เปนการกลาวพรรณนาสิ่งที่พบกับประสบการณที่ผานมา 
  1), 3) และ 4) เปนการเลาเรื่อง  
3. เฉลย 1) ก-4 / ข-2 
   เมื่อเรียงลําดับแลวจะไดดังนี้ 
   3. สังคมไทยเปนสังคมของ “ความรูสึก” 
   1. มากกวา “ความรู ขอมูล เหตุผล” 
   4. เรามักวิพากษวิจารณ ทะเลาะเบาะแวง 
   2. ซุบซิบนินทากันดวยความรูสึก  
4. เฉลย 2) สวนที่ (2) 
   เหมาะสมจะใชในจดหมายกิจธุระ 
   ตัวเลือกอื่นไมเหมาะสมจะใชในจดหมายกิจธุระ ควรแกไข ดังนี้ 
  1) ผมสนใจขอสมัครรับการพิจารณาในตําแหนงดังกลาวอยางยิ่ง 
  3) ผมยินดีจะมาพบทาน เพื่อรับการสัมภาษณและทดสอบความรู

ความสามารถ 
  4) โปรดติดตอผมตามที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่แจงไวพรอมกันนี้ 

5. เฉลย 4) ก-1 / ข-1 
   “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหายจากอาการประชวร ฉลอง-

พระองคเครื่องแบบทหารบกหนวยรบพิเศษ ทรงมีพระพักตรแจมใส พระ-
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง พสกนิกรชาวไทยถึงกับหลั่งน้ําตาดวยความปลื้มปติ” 

 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) ความเมตตากรุณาไมเบียดเบียน 
   หลักธรรมที่เปนพื้นฐานสําคัญของการดําเนินชีวิตซึ่งทุกศาสนา    

มีความสอดคลองกัน โดยการยึดมั่นในการทําความดี ความสอดคลองกันของ
หลักธรรมของแตละศาสนาที่เรียกวา หลักสากล ดังนี้ 

   1. ความเมตตากรุณาไมเบียดเบียนกัน คําสอนทุกศาสนาจะเนน
เรื่องความรักความเมตตา เพราะการที่คนเราจะอยูรวมกันไดอยางสันตินั้น  
ความรักความเมตตาเปนสื่อสําคัญอีกทั้งยังเปนจริยธรรมของศาสนาคริสต ใน
พุทธศาสนาก็มีพุทธศาสนสุภาษิตวา เมตตาธรรมเปนเครื่องค้ําจุนโลก 

   2. การทําความดี ละเวนความชั่ว 
   3. การเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห 
   4. ความมีคุณธรรมอดทน อดกลั้น  
2. เฉลย 3) 50 กิโลเมตร 
   มาตราสวน (Scale) เปนการกําหนดอัตราสวนระหวางระยะทางใน

แผนที่กับระยะทางจริงบนโลก เชน 1 : 1000000 หมายถึง 1 หนวยในแผนที่ 
หรือ 1 เซนติเมตรในแผนที่เทากับระยะทางจริงบนโลกเทากับ 1000000 หนวย 
หรือ 1000000 เซนติเมตร 

   ขอสังเกต ถาหนวยขางหนาเปนอยางไรหนวยขางหลังก็เหมือนกัน 
เมื่อไดระยะทางที่เปนหนวยยอยแลว (เซนติเมตร) จะทําเปนเมตรใหเอา 100 หาร 
และเมื่อไดเมตรแลว จะทําเปนกิโลเมตรใหเอา 1000 ไปหารอีกครั้ง ดังนั้น   
1 : 1000000 หมายถึง 1 เซนติเมตร เทากับ 10 กิโลเมตร นั่นคือ ถาจังหวัด A 
กับจังหวัด B ในแผนที่หางกันเทากับ 5 เซนติเมตร ระยะทางจริงจะหางกัน 
เทากับ 50 กิโลเมตร  

3. เฉลย 2) หลักธรรมคําสอน 
   องคประกอบสําคัญของศาสนา มี 5 ประการ คือ ศาสดา 

หลักธรรมคําสอน นักบวช  ศาสนสถาน ศาสนพิธี 
   โดยองคประกอบที่สําคัญที่สุด คือ หลักธรรมคําสอน เนื่องจาก    

ศาสนิกชนของแตละศาสนาจะมีความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาใดตองมีความ
พอใจและการยอมรับในหลักคําสอนของศาสนานั้นๆ และที่มีความสําคัญรองลงไป 
คือ ศาสนพิธีหรือพิธีกรรม เพราะเปนสิ่งที่เปนภาคปฏิบัติตามความเชื่อความ
ศรัทธาในหลักคําสอนของศาสนานั้นๆ ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถมองเห็นเปนรูปธรรมได  

4. เฉลย 2) การศึกษาเพื่อมุงผลิตคนเขารับราชการ 
   การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ขณะนั้นคนไทยสวนใหญ

ยังไมมีการศึกษาที่ดีพอจะเขารับราชการในกระทรวงตางๆ ทําใหพระองค   
ตองจางชาวตางชาติเขามารับราชการในกระทรวง ดวยเหตุนี้พระองคจึงได
ปฏิรูปการศึกษาของไทยขึ้นเพื่อเตรียมคนไทยเขารับราชการในกระทรวงแทน
การจางชาวตางชาติ  

5. เฉลย 1) พระเยซูไดยอมตายแทนความบาปของมนุษยชาติบนไมกางเขน 
   คําวา “Christ” มาจากภาษาโรมันวา Chritius และมาจากภาษากรีก 

วา Christos ซึ่งแปลมาจากคําวา “เมสสิอาห หรือมาซีฮาห (Messiah)”      
ในภาษาฮีบรู โดยเมสสิอาห แปลวา พระผูปลดเปลื้องทุกขภัย หรือพระผูชวย
ใหรอด คือ รอดพนไมตกนรก จากคําพิพากษาในวันตัดสินโลก ซึ่งคําสอนใน
ศาสนาคริสต กลาววา พระเยซูไดยอมตายแทนความบาปของมนุษยชาติบนไม
กางเขน เพื่อจะชวยใหมนุษยรอดพนจากความบาป หรือกลาวไดงายๆ คือ พระเยซู
ทรงเสียสละชีวิตยอมตายเพื่อไถบาปใหกับมวลมนุษยชาติ เปนไปตามหลัก   
คําสอนสําคัญของศาสนาคริสต คือ หลักคําสอนเรื่องความรัก เปนความรัก   
อันบริสุทธิ์ เปนความปรารถนาที่จะเห็นผูอื่นมีความสุข ความเสียสละเพื่อชวยให
ผูอื่นพนทุกข 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


