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1. ขอใดที่มีความสัมพันธกันไมถูกตอง
1) อัลกุรอาน - พระวจนะของพระอัลลอฮ
2) อัลหะดิษ - คําสอนและจริยวัตรของทานนบีมุฮัมมัด
3) นบีมุฮัมมัด - ศาสดาคนที่ 25 องคสุดทายของศาสนาอิสลาม
4) ญิบรออีล - กาหลิบองคแรกของศาสนาอิสลาม
5) ไมมีขอใดถูก
2. การกําเนิดของโลก เทวดา มนุษย และสรรพสิ่งตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ปรากฏในขอใด
1) คัมภีรพระเวท
2) มหากาพยรามายณะ
3) คัมภีรปุราณะ
4) มหากาพยมหาภารตะ
5) คัมภีรมนูศาสตร
3. ขอใดไมใชความสําคัญของวันอาสาฬหบูชา
1) เปนวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค ๓
2) เปนวันที่พระพุทธเจาแสดงโอวาทปาติโมกข
3) เปนวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา
4) เปนวันที่พระพุทธเจาไดอริยสาวกองคแรก
5) เปนวันที่พระสงฆองคแรกเกิดขึ้น
4. ชาวพุทธตัวอยางในขอใดที่เดนทางดานการเปนอนุศาสนาจารย ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
1) พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต
2) พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต)
3) พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ)
4) พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ)
5) สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถระ)
5. ขอใดตอไปนี้มีความสัมพันธกันไมถูกตอง
1) สังคมชนบท – มีความหลากหลายในระบบชนชั้น
2) สังคมชนบท - ระบบความสัมพันธแบบปฐมภูมิ
3) สังคมเมือง – ประกอบอาชีพหลากหลาย
4) สังคมเมือง - มีการศึกษาและรายไดสูง
5) สังคมชนบท - ยึดมั่นในศาสนา และแบบประเพณี
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6. กฎหมายในขอใดตอไปนี้ที่มีความแตกตางจากขออื่นๆ
1) กฎกระทรวง
2) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระบุรี
3) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
4) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองผักชี
5) ขอบัญญัติเมืองพัทยา
7. รายไดที่สําคัญของรัฐบาลมาจากแหลงใด
1) เงินกูจากตางประเทศ
2) เงินลงทุนจากตางประเทศ
3) ผลกําไรจากรัฐวิสาหกิจ
4) ภาษีอากรของประชาชน
5) จากการพิมพธนบัตร
8. หลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนอันเปนหลักการพื้นฐานใหทั่วโลกยึดเปนบรรทัดฐานในการรางรัฐธรรมนูญ
ของแตละประเทศมาจากองคการใด
1) โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
2) ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
3) สํานักงานเพื่อการประสานงานดานมนุษยธรรมแหงสหประชาชาติ
4) สํานักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงองคการสหประชาชาติ
5) ไมมีขอใดถูก
9. นายสมชายกระชากสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท ของนางสมศรีขณะรอซื้อสมตํา ทําใหนางสมศรีไดรับบาดเจ็บเปน
แผลที่คอไมถึงเปนอันตรายแกกาย การกระทําของนายสมชายเปนการกระทําผิดสถานใด
1) ความผิดฐานลักทรัพย
2) ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย
3) ความผิดฐานชิงทรัพย
4) ความผิดฐานปลนทรัพย
5) ความผิดฐานยักยอกทรัพย
10. ความโดดเดนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยรูปแบบประธานาธิบดีมีมากมาย ยกเวนขอใด
1) ประธานาธิบดีเปนทั้งประมุขแหงรัฐ และประมุขรัฐบาล
2) ประธานาธิบดีแตงตั้งและควบคุมสมาชิกคณะรัฐมนตรีโดยตรง
3) ประธานาธิบดีมีสิทธิถูกถอดถอนโดยฝายนิติบัญญัติผานการอภิปรายไมไววางใจได
4) ประธานาธิบดีมีวาระการดํารงตําแหนงแนนอนและไมอาจดํารงตําแหนงเกินกําหนดเวลาได
5) ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
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11. คําขวัญการปฏิวัติฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับเสรีภาพความเสมอภาคและภราดรภาพ เปนแนวคิดของนักปรัชญาทานใด
1) วอลแตร
2) จอหน ล็อค
3) มองเตสกิเออ
4) อดัม สมิธ
5) ฌอง ฌาค รุสโซ
12. รัฐบาลสามารถชวยเหลือผูบริโภคไมใหไดรับความเดือดรอนจากการที่สินคาที่จําเปนแกการดํารงชีวิตมีราคาสูงขึ้น
ไดดวยวิธีการใด
1) การจํานําราคา
2) การประกันราคา
3) การกําหนดราคาขั้นต่ํา
4) การกําหนดราคาขั้นสูง
5) ถูกทุกขอ
13. พิธีแหนางแมวมีจุดมุงหมายคลายประเพณีใดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1) ผีตาโขน
2) บุญบั้งไฟ
3) ไหลเรือไฟ
4) แหปราสาทผึ้ง
5) บุญมหาชาติ
14. เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรทปี่ รากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตรสากล ขอใดกลาวถึงการเขาสูยุคประวัติศาสตร
ของอารยธรรมโบราณไมถูกตอง
1) อารยธรรมเมโสโปเตเมียใชอักษรรูปลิ่มหรืออักษรคูนิฟอรม
2) อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุใชอักษรสันสกฤต
3) อารยธรรมอียิปตใชอักษรเฮียโรกริฟฟค
4) อารยธรรมโรมันใชอักษรละติน
5) ไมมีขอใดถูก
15. สาเหตุสําคัญที่สุดในการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คือขอใด
1) เพื่อใหพนจากอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยม
2) เพื่อใหเกิดความมั่นคงทางการเมือง
3) เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศดานอื่นๆ
4) เพื่อปรับปรุงประเทศตามคํากราบบังคมทูลของเจานายและขุนนาง
5) ขอ 3) และ 4) ถูก
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16. ภายหลังเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตก รัฐควรจะใชนโยบายการคลัง และใชงบประมาณแผนดินแบบใด
1) นโยบายการคลังแบบหดตัว และใชงบประมาณเกินดุล
2) นโยบายการคลังแบบขยายตัว และใชงบประมาณขาดดุล
3) นโยบายการคลังแบบอัตโนมัติ และใชงบประมาณไมสมดุล
4) นโยบายการคลังแบบตั้งใจ (แบบตองตัดสินใจ) และใชงบประมาณสมดุล
5) นโยบายการคลังแบบขยายตัว ใชงบประมาณเกินดุล
17. “Earth Summit” เปนการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1) สิ่งแวดลอม
2) ระบบนิเวศวิทยา
3) แผนงานอาหารแหงโลก
4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5) พืชและสัตวน้ําใกลสูญพันธุ
18. ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยคือขอใด
1) การเสื่อมอํานาจของอาณาจักรขอม
2) การเรืองอํานาจของอาณาจักรจัมปา
3) การสิ้นสูญของอาณาจักรทวารวดี
4) มองโกลรุกรานเผาอาณาจักรพุกามจนสิ้น
5) ถูกทุกขอ
19. เหตุการณใดถือเปนจุดเริ่มตนของการปฏิวัติวิทยาศาสตร ในโลกตะวันตกชวงศตวรรษที่ 17-18
1) กาลิเลโอ ประดิษฐกลองโทรทรรศนไดสําเร็จ
2) เซอรไอแซค นิวตัน คนพบกฎแรงโนมถวง
3) นิโคลัส คอเปอรนิคัส คนพบทฤษฎีสุริยจักรวาล
4) เซอรฟรานซิส เบคอน เสนอวิธีการแสวงหาความรูใหมทางวิทยาศาสตร
5) หลุยส ปาสเตอร คนพบวิธีปองกันโรคพิษสุนัขบาดวยการฉีดวัคซีน
20. ปจจัยที่มีอิทธิพลทําใหภูมิอากาศแตกตางกันคือขอใด
1) ที่ตั้ง ความสูง-ต่ําของพื้นที่ ความใกล-ไกลทะเล แนวเทือกเขา
2) ที่ตั้ง ความสูง-ต่ําของพื้นที่ ความใกล-ไกลทะเล ปริมาณน้ําฝน
3) ความสูง-ต่ําของพื้นที่ ความใกล-ไกลทะเล แนวเทือกเขา ปริมาณน้ําฝน
4) ความสูง-ต่ําของพื้นที่ ความใกล-ไกลทะเล การวางตัวของเทือกเขา อุณหภูมิ
5) ความใกล-ไกลทะเล ความสูง-ต่ําของพื้นที่ แนวเทือกเขา อุณหภูมิ
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21. พิธีกรรมที่ทําเพื่อเพิ่มศรัทธาในความเปนชาวคริสต คือขอใด
1) ศีลบวช
2) ศีลอภัยบาป
3) ศีลกําลัง
4) ศีลมหาสนิท
5) ศีลเจิมคนไข
22. หลักคําสอนใดของศาสนาพราหมณ-ฮินดูที่เปนหนทางที่นําไปสูการหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด
1) หลักอาศรม 4
2) หลักธรรม 10 ประการ
3) หลักตรีมูรติ
4) หลักปรมาตมันและโมกษะ
5) หลักทรรศนะ 6
23. พระอภิธรรมปฎกมีเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับเรื่องใด
1) หลักธรรมขั้นสูงลวนๆ
2) วินัยระเบียบขอบังคับของสงฆ
3) คําสอนของพระพุทธเจาและสาวก
4) พุทธประวัติ และชาดกตางๆ
5) ถูกทุกขอ
24. ขอใดกลาวถึงหลักสติปฏฐาน ๔ ไมถูกตอง
1) ทําใหไมมีความยึดติดดวยอํานาจกิเลสทั้งปวง
2) มีสติระลึกรูกาย เวทนา จิต และสภาวะธรรมเปนฐาน
3) เปนขอปฏิบัติเพื่อรูแจงและเขาใจตามความเปนจริงของสิ่งทั้งปวง
4) รูทั้งรูปธรรมและนามธรรมลวนเกิดดับไมเที่ยงเปนอัตตา
5) ขอ 2) และ 3) ผิด
25. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับกลุมผลประโยชน
1) เปนกลุมเอกชน
2) รวมตัวกันอยางเปนระบบ
3) มีจุดมุงหมายอยางเดียวกัน
4) มุงปกปองผลประโยชนในกลุม
5) ถูกทุกขอ
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26. เมื่อพนักงานสอบสวนสรุปสํานวนการสอบสวนแลวตองสงสํานวนการสอบสวนไปใหใครดําเนินคดีตอไป
1) ทนายความ
2) อัยการ
3) ผูพิพากษา
4) เจาหนาที่บังคับคดี
5) พนักงานคุมความประพฤติ
27. ถาระดับราคาสินคาโดยทั่วไปมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ หมายความวาอยางไร
1) คาของเงินสูงขึ้น
2) คาของเงินลดลง
3) ความตองการซื้อมากขึ้น
4) ความตองการขายมากขึ้น
5) ไมมีขอใดถูก
28. การกระทําใดไมไดถูกระบุใหเปนหนาที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1) รักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) นับถือศาสนาโดยไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง
3) การสืบสานวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น
4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) ปองกันประเทศโดยรับราชการทหาร
29. หนาที่สําคัญที่สุดของธนาคารแหงประเทศไทย คือขอใด
1) ออกและพิมพธนบัตร
2) รักษาทุนสํารองระหวางประเทศ
3) เปนนายธนาคารใหรัฐบาล
4) รักษาเสถียรภาพดานการเงินของประเทศ
5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
30. ที่มาขององคการสหประชาชาติคือขอใด
1) สนธิสัญญาปารีส
2) สนธิสัญญาแวรซายส
3) กฎบัตรแอตแลนติก
4) หลักการ 14 ขอของประธานาธิบดี วูดโร วิลสัน
5) สนธิสัญญาเบาวริง

บัณฑิต แนะแนว

PRE-9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา (ทาง INTERNET)

7

31. นโยบาย 4 ทันสมัยของ เติ้ง เสี่ยว ผิง เนนความเจริญดานใด
1) เกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร การตางประเทศ
2) เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี การตางประเทศ
3) เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี การปองกันประเทศ
4) เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การปองกันประเทศ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
5) เกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
32. สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดภาวะเงินเฟอมีหลายประการ ยกเวนขอใด
1) คาจางแรงงานขั้นต่ําเพิ่มสูงขึ้น
2) คาน้ํามันที่ใชในการขนสงสินคามีราคาแพงขึ้น
3) ประชาชนมีความตองการสินคาและบริการลดลง
4) ปริมาณสินคาและบริการที่ตองการมีอยูในตลาดไมเพียงพอ
5) ประชาชนมีความตองการสินคาและบริการเพิ่มขึ้น
33. ถาวัดระยะทางในแผนที่ได 10 ซม. ระยะทางในภูมิประเทศจะเปนเทาใดถาแผนที่ใชมาตราสวน 1 : 50000
1) 5 กิโลเมตร
2) 50 กิโลเมตร
3) 50 เมตร
4) 500 เมตร
5) 500 กิโลเมตร
34. การนํานโยบายการคาแบบคุมกันมาใชมีเหตุผลมากมายหลายประการ ยกเวนขอใด
1) รัฐบาลตองการปองกันการทุมตลาดจากการนําเขาของสินคาจากตางประเทศ
2) รัฐบาลตองการแกปญหาการขาดดุลการคาโดยจํากัดการนําสินคาเขาและการสงสินคาออกใหมากขึ้น
3) รัฐบาลตองการคุมครองอุตสาหกรรมภายใน
4) รัฐบาลตองการสงเสริมใหประเทศตางๆ นําเขาสินคาระหวางกันอยางเสรีโดยปราศจากขอจํากัดใดๆ
5) รัฐบาลตองการใหประเทศชวยเหลือตนเองไดเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉิน ในยามปกติจึงควรเตรียมการผลิตสินคา
ที่จําเปนสํารองไว
35. หน ว ยงานใดขององค ก ารสหประชาชาติ ที่มี บ ทบาทในการให ค วามช ว ยเหลื อ ในการอนุ รั กษ สิ่ง แวดล อ มทาง
วัฒนธรรมของไทย
1) UNEP
2) UNDP
3) WHO
4) UNICEF
5) UNESCO
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36. “การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถามดวยการเลือกสรรขอเท็จจริงจากหลักฐานอยางเครงครัด” ตรงกับขั้นตอนของ
วิธีการทางประวัติศาสตรในขอใด
1) ขั้นกําหนดปญหา
2) ขั้นรวบรวมหลักฐาน
3) ขั้นตรวจสอบและประเมินหลักฐาน
4) ขั้นตีความหลักฐาน
5) ขั้นเรียบเรียงและนําเสนอ
37. ดัชนีชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศคืออะไร
1) ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP)
2) มูลคาการลงทุนจากตางประเทศ
3) มูลคาการคาตางประเทศ
4) มูลคาการจางงานในประเทศ
5) รายไดสวนบุคคล
38. แนวคิดที่เชื่อวาถิ่นเดิมของคนไทยอยูแถบตอนใตและตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีน สันนิษฐานจากหลักฐาน
ในขอใด
1) หลักฐานดานภาษาศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในเอกสารจีน
2) รองรอยการอยูอาศัยและการสืบทอดทางวัฒนธรรมในดินแดนประเทศจีนและไทยคลายกัน
3) โครงกระดูกของมนุษยยุคหินใหมบริเวณริมฝงแมน้ําแควนอยแมน้ําแควใหญมีสรีระเหมือนคนจีนในปจจุบัน
4) กะโหลกศีรษะที่ขุดไดจากแหลงโบราณคดีจีนมีลักษณะใกลเคียงกับกะโหลกศีรษะของคนไทยปจจุบัน
5) ถูกทุกขอ
39. เหตุการณใดไมไดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4
1) การเขียนภาพสามมิติ แบบตะวันตก
2) มีการขายลิขสิทธิ์วรรณกรรมเปนครั้งแรก
3) เริ่มการสรางสถาปตยกรรมแบบผสม คือ ไทยปนตะวันตก
4) หนังสือพิมพของทางราชการ ฉบับแรก คือ ราชกิจจานุเบกษา
5) สรางโรงกษาปณแหงแรกในประเทศไทย
40. แนวทางและวิธีการในขอใดมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยที่ไมเหมาะสม
1) เขารวมกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมและภูมิปญญาในงานประจําป
2) คําศัพทภาษาอังกฤษใหเปลี่ยนเปนคําศัพทภาษาไทยแทน
3) เปนผูนําแฟชั่นในการแตงกายดวยผาพื้นเมือง
4) ใชผลิตภัณฑที่ทํามาจากสมุนไพรไทย
5) ขอ 1) และ 3) ถูก
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41. วันที่เกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา จะมีปรากฏการณการเพิ่ม-ลดระดับของน้ําบนพื้นผิวโลกอยางไร
1) น้ําเกิด
2) น้ําตาย
3) น้ํามาก
4) น้ํานอย
5) น้ําไหล
42. สถาบันสังคมใดที่เปนพื้นฐานสําคัญ หรือเปนสถาบันสังคมที่มีหนาที่กําหนดแบบแผนการปฏิบัติในสถาบันสังคมอื่นๆ
1) สถาบันครอบครัว
2) สถาบันเศรษฐกิจ
3) สถาบันศาสนา
4) สถาบันการเมือง-การปกครอง
5) สถาบันการศึกษา
43. ขอใดเปนภาษีที่กรมสรรพากรมีหนาที่จัดเก็บ
1) ภาษีสุรา ภาษีรถยนต
2) ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน
3) ภาษีสินคาเขา ภาษีสินคาออก
4) ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินได
5) ภาษีสถานบริการ
44. การปฏิวัติทางเศรษฐกิจครั้งแรกเกิดขึ้นในยุคสมัยใด เกี่ยวของกับเรื่องใด
1) ยุคหินใหม – การเพาะปลูก
2) ยุคเหล็ก - เครื่องมือเครื่องใช
3) ยุคโบราณ – การคา
4) ยุคใหม - การปฏิวัติอุตสาหกรรม
5) ยุคหินเกา - การเพาะปลูก
45. ถาสมศรีอยูที่ประเทศไทย ซึ่งอยูลองจิจูดที่ 105 องศาตะวันออก โทรศัพทไปหาเพื่อนที่ตางประเทศ ซึ่งตั้งอยู
ลองจิจูด 75 องศาตะวันตก เมื่อเวลา 08.00 นาฬิกา วันเสารเดือนมกราคม อยากทราบวา เพื่อนที่ตางประเทศ
รับโทรศัพทเวลาและวันอะไร
1) เวลา 20.00 นาฬิกา วันศุกร
2) เวลา 20.00 นาฬิกา วันเสาร
3) เวลา 19.00 นาฬิกา วันศุกร
4) เวลา 13.00 นาฬิกา วันศุกร
5) เวลา 13.00 นาฬิกา วันเสาร
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46. การปลูกหญาแฝกตามโครงการในพระราชดําริเปนการอนุรักษดินนั้น เพื่อวัตถุประสงคใด
1) บํารุงดินใหเกิดปุยชีวภาพในดินมากขึ้น
2) รักษาระดับความเปนกรด-ดางในดิน
3) ทําใหเกิดธาตุอาหารในดินเพิ่มมากขึ้น
4) ปองกันการกัดเซาะหนาดินพังทลาย
5) ลดการสูญเสียน้ําโดยการระเหยของน้ําบนผิวดิน
47. หลักคําสอนเรื่องอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจานั้นมีความเกี่ยวของกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดบาง
1) วันวิสาขบูชา - วันอาสาฬหบูชา
2) วันวิสาขบูชา - วันมาฆบูชา
3) วันมาฆบูชา - วันอาสาฬหบูชา
4) วันอาสาฬหบูชา - วันอัฏฐมีบูชา
5) วันอัฏฐมีบูชา - วันวิสาขบูชา
48. การบริการเครือขายโทรศัพทมือถือ จัดเปนการบริการในตลาดใด
1) ตลาดผูกขาด
2) ตลาดที่มีผูขายนอยราย
3) ตลาดแขงขันสมบูรณ
4) ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด
5) ตลาดที่มีผูขายมากขึ้น
49. แบบแผนการปฏิบัติในสังคมหรือบรรทัดฐานสวนใดที่ตองนําหลักความเชื่อทางศาสนามาเกี่ยวของ
1) ประเพณี
2) วิถีชาวบาน
3) จารีต
4) คานิยม
5) กฎหมาย
50. ประเทศในกลุมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตประเทศใดที่ไมไดเปนสมาชิกของกลุมเอเปก (APEC)
1) ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส
2) ฟลิปปนส บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม
3) สิงคโปร ไทย อินโดนีเซีย
4) เมียนมาร บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย
5) ลาว เมียนมาร กัมพูชา


