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วิชาภาษาไทย  
1.  “คุณทราบหรือไมวาในชวง 10 ปที่ผานมา มนุษยเราเปนโรคอวนเพิ่มขึ้น  

ถึง 50% เลยทีเดียว” 
 ขอความขางตนไมเหมาะที่จะใชเปนประโยคแรกในสวนใดของเรียงความเรื่อง 

“โรคอวน” 
 1) สวนนําเรื่อง   2) สวนขยายความ 
 3) สวนสรุปเรื่อง   4) การยกตัวอยาง  
2. พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ ก. และขอ ข. 
  “ถาจะไดเกิดเปนเทพบุตร เทพธิดาในสวรรค จะเห็นนิมิตเปนทิพยวิมาน

ปราสาทราชวังงดงามซึ่งไมมีในเมืองมนุษย บางทีก็เห็นตนกัลปพฤกษ ซึ่งเปน
ตนไมสวรรค เห็นสิริไสยาสนที่นอนอันประเสริฐในทิพวิมาน บางทีเห็นเทพบุตร 
เทพธิดาขับระบํารําฟอนดวยสีหนาชื่นบานแจมใส” 

 ก. ขอความขางตนมีคํานามกี่คํา (นับคําซ้ํา) 
  1. 15 คํา 2. 16 คํา 3. 17 คํา 4. 18 คํา 
 ข. ขอความขางตนมีคํากริยาหลักกี่คํา (ไมนับคําซ้ํา) 
  1. 6 คํา 2. 7 คํา 3. 8 คํา 4. 9 คํา 
 1) ก-1 / ข-3 2) ก-4 / ข-1 3) ก-2 / ข-4 4) ก-3 / ข-4  
3. ขอใดเวนวรรคตอนถูกตอง 
 1) กลไกหลักสําคัญ เพื่อใหเกิด / การขับเคลื่อนไดอยางเปนรูปธรรม ไดแก

การจัดตั้ง / สถาบัน / ครุศึกษาแหงชาติ 
 2) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ / การพัฒนาระบบการเงินการคลัง / โดย

จัดสรรงบประมาณที่เนนผูเรียนมากขึ้น 
 3) ใชมาตรการทางภาษีเพื่อ / สงเสริมและจูงใจ / การมีสวนรวมทางการศึกษา 

/ รวมถึง / การปรับปรุง / แกไข 
 4) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อ / พัฒนาคุณภาพคนของประเทศ / ใหสําเร็จตามที่

มุงหวังได / จะตองใช / ทั้งระยะเวลา / และงบประมาณจํานวนมาก  
4. ขอใดมีลักษณะเปนบทรําพันนิราศอยางเห็นไดชัด 
 1) สงสารน้ําคําที่พร่ําสั่ง คิดถึงความหลังแลวใจหาย 
 2) เอนองคลงอิงพิงเขนย กรเกยกายพักตรถวิลหวัง 
 3) ลมหวนอวลกลิ่นสุมาลี เหมือนกลิ่นผายาหยีซึ่งเปลี่ยนมา 
 4) โอวาเจาดวงยิหวาพี่  ปานนี้จะคร่ําครวญหวนหา  
5. ขอใดเวนวรรคตอนถูกตอง 
 1) แนวคิดนี้ / ไมได / ใชเฉพาะขาวเทานั้น  
 2) ถาทําได / ถือวาการคาขาวและยางพารา / กาวไปอีกขั้น 
 3) เปนขั้นที่ / สามารถสราง / อัตลักษณของขาวและ / ยางพาราได 
 4) แต / การมีสินคาดี / เพียงอยางเดียวก็ / ยังไมสมบูรณ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดจัดเปนลักษณะสําคัญของสหกรณ 
 1) มุงแสวงหากําไรจากการทําธุรกิจการคา 
 2) มุงผลประโยชนรวมกันในหมูสมาชิก 
 3) การเขา-ออกจากสมาชิกภาพขึ้นกับองคกร 
 4) สมาชิกจะไดรับผลประโยชนเทากันทุกคน 
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 จากรูปภาพแสดงความสูงของภูเขาดวยเสนชั้นความสูง (Contour Line)    

อยากทราบวาไมควรเดินขึ้นภูเขาสูยอดเขาดานใดเพราะจะลําบากที่สุด 
 1) ดาน A 2) ดาน B 3) ดาน C 4) ดาน D  
3. ขอตอไปนี้เปนหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ ยกเวนขอใด 
 1) การแตงงานหลังศึกษาเลาเรียนแลว 
 2) การเอาใจใสตอการศึกษาเลาเรียน 
 3) การสละบานเรือนเมื่อเขาสูวัยชรา 
 4) การมีบุตรเมื่อมีความพรอมทางฐานะ  
4. วันที่มีกลางวันยาวนานเทากับกลางคืนในทุกพื้นที่บนผิวโลก อยูในชวงวันที่ใด

ตอไปนี้ 
 1) 21 มี.ค., 21 มิ.ย.  2) 21 มิ.ย., 22 ธ.ค. 
 3) 21 มี.ค., 23 ก.ย.  4) 22 ก.ย., 22 ธ.ค.  
5. ขอใดแตกตางจากขออื่นๆ 
 1) การีมมีความเชื่อวาพระเจามีจริง และพระองคทรงเปนผูลิขิตบงการวิถีชีวิต

ของสัตวโลก 
 2) ยูซูปยึดมั่นในหลักการที่วาญิบรออีลเปนศาสนทูตที่รับโองการจากพระเจา

มายังนบีมุฮัมมัด 
 3) สะมะแอทําละหมาดวันละ 5 ครั้ง เพื่อแสดงวามีความรักภักดีตอพระเจา 
 4) แวฮามะมีความเคารพตอคัมภีรอัลกุรอานที่ มีความสมบูรณที่ สุดดวย

วิชาการทุกแงทุกมุม 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) สวนสรุปเรื่อง 
   ขอความที่กําหนดไมเหมาะที่จะใชเปนประโยคแรกของสวนสรุป   

ในเรียงความเรื่อง “โรคอวน” เพราะเปนการเราความสนใจ ควรใชเปนประโยคแรก
ในสวนนําเรื่อง  

2. เฉลย 2) ก-4 / ข-1 
   ก. คํานามมี 18 คํา ไดแก เทพบุตร, เทพธิดา, สวรรค, นิมิต,   

ทิพยวิมาน, ปราสาท, ราชวัง, เมืองมนุษย, ตนกัลปพฤกษ, ตนไม, สวรรค,    
สิริไสยาสน, ที่นอน, ทิพยวิมาน, เทพบุตร, เทพธิดา, ระบํา, สีหนา 

   ข. คํากริยาหลักมี 6 คํา ไดแก เกิด, เปน, ไมมี, เห็น, ขับ, รําฟอน  
3. เฉลย 2) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ / การพัฒนาระบบการเงินการคลัง / 

โดยจัดสรรงบประมาณที่เนนผูเรียนมากขึ้น  
4. เฉลย 4) โอวาเจาดวงยิหวาพี่    ปานนี้จะคร่ําครวญหวนหา 
   ลักษณะของบทรําพันนิราศประการหนึ่ง คือ กวีคร่ําครวญถึงคนรัก

ที่จากมา 

5. เฉลย 2) ถาทําได / ถือวาการคาขาวและยางพารา / กาวไปอีกขั้น 
   ตัวเลือกอื่นเวนวรรคตอนผิด แกไขดังนี้ 
  1) แนวคิดนี้ / ไมไดใชเฉพาะขาวเทานั้น 
  3) เปนขั้นที่สามารถสรางอัตลักษณของขาว / และยางพาราได 
  4) แตการมีสินคาดีเพียงอยางเดียว / ก็ยังไมสมบูรณ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) มุงผลประโยชนรวมกันในหมูสมาชิก 
   สหกรณ เปนการดําเนินธุรกิจดวยการระดมทุนจากผูมีรายไดต่ํา 

หรือมีทุนนอย หรือฐานะยากจน ใหมาลงทุน ซึ่งถือวาเปนสมาชิกของสหกรณ 
และนําทุนเหลานั้นไปดําเนินธุรกิจ เพื่อมุงปนผลประโยชนคืนใหกับสมาชิก   
เปนหลัก  

2. เฉลย 4) ดาน D 
   เสนชั้นความสูงในแผนที่ (Contour line) เปนสิ่งที่นักภูมิศาสตร  

ใชแสดงความสูงต่ําของพื้นที่ในแผนที่ ถาเสนชั้นหางกัน หมายถึง บริเวณนั้น  
เปนที่ลาด แตถาเสนชั้นถี่ หมายถึง บริเวณนั้นเปนที่ชัน แตถาเสนใดลากผาน
พื้นที่ใดแสดงวาพื้นที่นั้นมีความสูงจากระดับน้ําทะเลเทากัน  

3. เฉลย 4) การมีบุตรเมื่อมีความพรอมทางฐานะ 
   หลักคําสอนของศาสนาพราหมณ เพื่อใหบรรลุโมกษะ จึงแบงชีวิต

มนุษยไว 4 ตอน เรียกวา อาศรม 4 
   อาศรมที่ 1 พรหมจารี ชวง 25 ปแรก ตองศึกษาหาความรู 
   อาศรมที่ 2 คฤหัสถ ตองครองตนเปนคฤหัสถ เพื่อสืบทอดตระกูล

ใหมั่นคง 
   อาศรมที่ 3 วานปรัสถ ควรปลีกตัวเองเขาไปหาความสุขจาก

ความวิเวกในปา สรางบรรณศาลาเปนที่อาศัย 
   อาศรมที่ 4 สันยาสี เปนชวงตอนปลายชีวิต ซึ่งสละทางโลกออก

บําเพ็ญเพียรในปาตลอดชีวิต เพื่อแสวงหาโมกษธรรมกับศึกษาคนควาสัจธรรม 
   เรื่องการมีบุตรเมื่อมีความพรอมทางฐานะ ไมปรากฏในหลักคําสอน

ของศาสนาพราหมณ  
4. เฉลย 3) 21 มี.ค., 23 ก.ย. 
   โลกโคจรรอบดวงอาทิตยและหมุนรอบตัวเอง โดยมีแกนของโลก

เอียงจากแนวปกติไป 23.5 องศา ลักษณะเชนนี้ทําใหเกิดฤดูกาล กลางวัน-กลางคืน 
โดยเฉพาะกลางวันและกลางคืนในแตละวันจะยาวไมเทากัน ถาโลกเอียง      
ขั้วโลกดานใดเขาหาดวงอาทิตย ซีกโลกดานนั้นจะมีกลางวันยาวกวากลางคืน 
และดานที่เอียงออกจากดวงอาทิตยก็จะมีเวลากลางคืนยาวกวากลางวัน ในรอบป
จะมีอยู 2 ครั้งที่เวลากลางวันและกลางคืนทั่วโลกยาวเทากัน คือ ชวงวันที่ 20-21 
มีนาคม และ 22-23 กันยายน  

5. เฉลย 3) สะมะแอทําละหมาดวันละ 5 ครั้ง เพื่อแสดงวามีความรักภักดีตอ
พระเจา 

   หลักคําสอนที่ถือวาเปนโครงสรางสําคัญของศาสนาอิสลาม มี 2 
ประการ คือ 

   1. หลักศรัทธา 6 ประการ ไดแก ศรัทธาในพระผูเปนเจา คือ 
พระอัลลอฮ ศรัทธาในเทวทูต หรือมลาอีกะฮ หรือเทพบริวารของพระเจา 
(ตัวเลือก 2)) ศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอาน (ตัวเลือก 4)) ศรัทธาตอพระศาสนทูต 
(รอซูล) ซึ่งมีจํานวน 25 ทาน ศรัทธาในวันพิพากษาของพระเจาในวันสิ้นโลก 
ศรัทธาในกฎกําหนดสภาวการณ หรือศรัทธาตอลิขิตของพระเจา (ตัวเลือก 1)) 

   2. หลักปฏิบัติ 5 ประการ ไดแก การปฏิญาณตนนับถือพระเจา
องคเดียว คือ พระอัลลอฮ การทําละหมาดวันละ 5 ครั้ง (ตัวเลือก 3))       
การบริจาคซะกาตหรือการบริจาคทาน การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การประกอบ
พิธีฮัจญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


