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วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเปนประโยค 
 1) หลายประเทศรัฐเปนผูระดมเงิน 2) เพื่อเอาไปลงทุนในตลาดโลก 
 3) มีกองทุนขนาดใหญหลายทุน 4) บางกองทุนก็จัดการโดยรัฐ  
2. คําประพันธขอใด แสดงความเชื่อของคนไทย 
  1.  “เออนี่เนื้อเคราะหกรรมมาทําผิด นาอายมิตรหมองใจไมหายหมาง 
   ฝายพอมีบุญเปนขุนนาง  แตแมไปแนบขางคนจัญไร” 
  2.  “จึงวาอนิจจาลูกมารับ แมยังกลับทัดทานเปนหนักหนา 
   เหมือนไมมีรักใครในลูกยา อุตสาหมารับแลวยังมิไป” 
  3.  “ไดยินเสียงฆองย่ําประจําวัง ลอยลมลองดังถึงเคหา 
   คะเนนับย่ํายามไดสามครา ดูเวลาปลอดหวงทักทิน” 
  4.  “คิดคะนึงตะลึงตะลานอก ดังตัวตกพระสุเมรุภูผา 
   ใหอุธัจอัดอั้นตันอุรา เกรงผิดภายหนาก็สุดคิด”  
 1) ขอ 1 และ 2 2) ขอ 2 และ 3 3) ขอ 1 และ 3 4) ขอ 3 และ 4  
3. คําประพันธขอใดแสดงความเชื่อดานโหราศาสตร 
  1. จุดเทียนสะกดขาวสารปราย    ภูตพรายโดดเรือนสะเทือนผาง 
  2. สะเดาะดาลบานเปดหนาตางกาง    ยางเทากาวขึ้นรานดอกไม 
  3. พิเคราะหดูทั้งยามอัฐกาล    ก็บันดาลฤกษแรงเปนหนักหนา 
  4. ฝนวาพลัดไปในไพรเถื่อน    เลื่อนเปอนไมรูที่จะกลับหลัง 
 1) ขอ 1. 2) ขอ 2. 3) ขอ 3. 4) ขอ 4.  
4. ขอใดมีอักษรต่ํานอยที่สุดไมนับเสียงซ้ํา 
  1. บุปผาหนึ่งซึ้งทรวงสีมวงขาว 
  2. รอยใหยาวโยงอุบะแสนสะสวย 
  3. บูชาพระประดับกับเกลามวย 
  4. ชางแชมชอยหอยยวยเย็นเย็นตา 
 1) ขอ 1. 2) ขอ 2. 3) ขอ 3. 4) ขอ 4.  
5. ใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ ก. และขอ ข.  
  “วันที่ดี ถือวาเปนวันที่สมพงศและถูกโฉลกกับเจาชะตา สงผลใหในวันนั้นๆ 

จะดําเนินการสิ่งใดมักจะมีความราบรื่นรุงเรือง”  
 ก. ขอความขางตนมีคําบุพบทกี่คํา 
  1. 2 คํา 2. 3 คํา 3. 4 คํา 4. 5 คํา 
 ข. ขอความขางตนมีคําสันธานกี่คํา 
  1. 2 คํา 2. 3 คํา 3. 4 คํา 4. 5 คํา 
 1) ก-1 / ข-1 2) ก-2 / ข-1 3) ก-3 / ข-1 4) ก-4 / ข-1 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 
 1) เปนศาสนาสากลที่เกิดขึ้นในประเทศซาอุดิอาระเบีย 
 2) อิสลามมีความหมายวาผูยอมมอบกายถวายชีวิตตอพระอัลลอฮอยางสิ้นเชิง 
 3) ฮิจเราะหศักราชที่ 1 เริ่มนับจากทานนบีมุฮัมมัดอพยพจากเมกกะไปยังเมือง

เมดินา 
 4) คัมภีรอัลกุรอานมีความศักดิ์สิทธิ์เปนธรรมนูญชีวิตไมมีใครมีสิทธิเปลี่ยนแปลง 

แกไขได 

 
 
 
 
 
 
  
2. ขอใดกลาวถึงระบบศักดินาในสังคมไทยไมถูกตอง 
 1) การวัดปรับไหม 
 2) การกําหนดสิทธิหนาที่ 
 3) การกําหนดระบบศักดินาเปนโครงสรางของการจัดระเบียบชนชั้น 
 4) การมอบดินแดนใหเปนการแลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนทางการทหาร  
3. ขอใดที่มีความสัมพันธกันไมถูกตอง 
 1) อัลกุรอาน - พระวจนะของพระอัลลอฮ 
 2) อัลหะดิษ - คําสอนและจริยวัตรของทานนบีมุฮัมมัด 
 3) นบีมุฮัมมัด - ศาสดาคนที่ 25 องคสุดทายของศาสนาอิสลาม 
 4) ญิบรออีล - กาหลิบองคแรกของศาสนาอิสลาม  
4. สหกรณเปนสถาบันธุรกิจที่เกิดจากการรวมทุนของผูมีรายไดนอย โดยเนนการ

ชวยเหลือกันในหมูสมาชิกและไมแสวงหาผลกําไร สหกรณใดตอไปนี้ไมให 
บริการเงินกูแกสมาชิก 

 1) สหกรณการเกษตร  2) สหกรณออมทรัพย 
 3) สหกรณรานคา   4) สหกรณบริการ  
5. ขอใดไมใชลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) 
 1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจดําเนินไปตามกลไกตลาด 
 2) รัฐบาลไมเขาไปแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 3) เอกชนมีเสรีภาพที่จะตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 4) รัฐบาลเปนเจาของปจจัยทางเศรษฐกิจที่สําคัญๆ ทุกชนิด 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) มีกองทุนขนาดใหญหลายทุน 
   ภาคประธาน - กองทุนขนาดใหญ 
   ภาคแสดง - มีหลายทุน  
2. เฉลย 3) ขอ 1 และ 3 
   1. แสดงความเชื่อเรื่องเคราะหกรรม 
   3. แสดงความเชื่อเรื่องฤกษยาม  
3. เฉลย 3) ขอ 3. 
   พิเคราะหดูทั้งยามอัฐกาล    ก็บันดาลฤกษแรงเปนหนักหนา - 

แสดงความเชื่อดานโหราศาสตร  
4. เฉลย 2) ขอ 2. 
   อักษรต่ํามี 24 ตัว แบงออกเปนอักษรต่ําคู คือ อักษรต่ําที่มีเสียงคูกับ

อักษรสูงมี 14 ตัว และอักษรต่ําเดี่ยว คือ อักษรต่ําที่ไมมีเสียงคูกับอักษรสูง   
มี 10 ตัว ดังนี้  
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5. เฉลย 3) ก-3 / ข-1 
   ก. 3. 4 คํา คือ ที่  วา  กับ  ใน 
   ข. 1. 2 คํา คือ และ  มักจะ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) อิสลามมีความหมายวาผูยอมมอบกายถวายชีวิตตอพระอัลลอฮ 

อยางสิ้นเชิง 
   อิสลาม หมายถึง การออนนอมถอมตนยอมจํานนตอพระเจา 
   ผูที่นับถือศาสนาอิสลามมักจะเรียกวา อิสลามิกชน หรือมุสลิม 
  1) ประเภทของศาสนา ถาแบงตามชนชาติผูนับถือแบงออกได 2 กลุม 

คือ 
   1. ศาสนาสากล หรือศาสนาของโลก ปจจุบันมี 3 ศาสนา ไดแก 

ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม และพระพุทธศาสนา 
   2. ศาสนาของชาติ หรือศาสนาทองถิ่น เปนศาสนาที่เกิดขึ้นใน

ประเทศหนึ่งและมีผูนับถือในประเทศนั้นๆ เชน อินเดีย - มีศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
ศาสนาเชน ศาสนาซิกข ศาสนาโซโรอัสเตอร 

  3) ฮิจเราะหศักราช (ฮ.ศ.) เปนการนับศักราชของศาสนาอิสลาม 
ดังนั้นฮิจเราะหศักราชที่ 1 จึงเริ่มนับจากวันที่ทานนบีมุฮัมมัดไดอพยพจาก  
นครเมกกะไปยังเมืองยาถริบ (ตอมาเรียกเมดินา) เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 1165  

  4) ชาวมุสลิมตองเชื่อวาคัมภีรอัลกุรอานเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์เปนคัมภีร
ที่สมบูรณที่สุด เปนคัมภีรฉบับสุดทายที่พระอัลลอฮทรงสงมา จึงเปนธรรมนูญชีวิต 
ไมมีใครมีสิทธิแกไขไดเปนทั้งกฎหมาย เศรษฐศาสตร หลักการดําเนินชีวิตและ
ทุกอยางสําหรับชาวมุสลิม  

2. เฉลย 4) การมอบดินแดนใหเปนการแลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนทาง
การทหาร 

   ศักดินา คือ ตัววัดในการปรับไหมและพินัย ในกรณีขึ้นศาลคนที่
ถือศักดินาสูง เมื่อทําผิดจะถูกลงโทษหนักกวาผูมีศักดินาต่ํา การปรับในศาลหลวง 
คาปรับนั้นก็เอาศักดินาเปนบรรทัดฐาน การกําหนดระบบศักดินาขึ้นมาก็เพื่อ
ประโยชนในการกําหนดสิทธิและหนาที่ของประชาชน หนวยที่ใชในการกําหนด
ศักดินาใชจํานวนไรเปนเกณฑ ศักดินาไมเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนวิธีการ
ลําดับ “ศักดิ์” ของบุคคลตั้งแต พระมหาอุปราช ขุนนาง ขาราชการ ลงไปจนถึงไพร 
และทาส 

   ระบบศักดินาที่ใชในสังคมของยุโรปยุคกลาง หัวใจของระบบนี้ คือ 
การมอบดินแดนใหเปนการแลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนทางการทหาร  

3. เฉลย 4) ญิบรออีล - กาหลิบองคแรกของศาสนาอิสลาม 
   ญิบรออีล เปนเทพบริวารหรือเทวทูต หรือมลาอิกะห ที่มีหนาที่  

นําเทวโองการจากพระอัลลอฮมาใหนบีมุฮัมมัด ซึ่งพระอัลลอฮทรงสรางเทวทูต 
เพื่อชักนําคนใหไปสูในทางที่ดีงาม และมีหนาที่คอยรับใชพระอัลลอฮ เทวทูตที่
สําคัญ ไดแก ญิบรออีล มิกาอิล อิสราอิล เปนตน 

   กาหลิบ เปนประมุขทางศาสนาและการปกครองตอจากทานนบีมุฮัมมัด 
(ตามนิกายซุนนี) โดยอาบูบักร ผูเปนพอตาของนบีมุฮัมมัดไดรับตําแหนงกาหลิบ
เปนคนแรก  

4. เฉลย 3) สหกรณรานคา 
   สหกรณรานคาตั้งขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางในการจําหนายสินคาแก

สมาชิก และรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก ไมมีการใหกูยืมแกสมาชิก  
5. เฉลย 4) รัฐบาลเปนเจาของปจจัยทางเศรษฐกิจที่สําคัญๆ ทุกชนิด 
   ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม จะใหเสรีภาพแก

ประชาชนในการดําเนินธุรกิจอยางเต็มที่ ประชาชนเปนเจาของปจจัยการผลิต
โดยมีกฎรับรองความเปนเจาของ มีการแขงขัน มีการใชกลไกราคาเปนหลัก    
ในการทําธุรกิจ 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


