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1. คำในข)อใดใช)ได)ท้ังความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาท้ัง 2 คำ (O-NET 63) 

1. เสียงแตก  มือสะอาด 

2. ปากจัด  คล่ืนใต;น้ำ 

3. ใจช้ืน  พลิกแผCนดิน 

4. หน;าชา  คอทองแดง 

5. พักแรม  กัดไมCปลCอย 

 

2. คำในข)อใดใช)ได)ท้ังความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาท้ัง 2 คำ (O-NET 62) 

1. เก่ียวก;อย  ทำใจ 

2. เลือดเย็น  ย่ืนมือ 

3. กัดฟMน  เจ;าของ 

4. กดข่ี   ก;มหน;า 

5. ข้ึนสมอง  ตีเสมอ 

 

3. คำในข)อใช)ได)ท้ังความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาท้ัง 2 คำ (O-NET 61) 

1. ตาบอด  ปลCอยไกC  

2. ท้ิงทวน  ถอดใจ  

3. จับตา  หลับใน  

4. ล;มบอล  แสบไส;  

5. เลCนตัว  งัดข;อ

 

ลับสมอง 

คำและความหมาย 

1. คำท่ีมีความหมายตรงและความหมายเชิงอุปมา 

1.1 ความหมายตรง หมายถึง  ความหมายของคำ........................................................ 

1.2 ความหมายเชิงอุปมา หมายถึง  ความหมาย.......................................................... 

2. ใช)คำได)ถูกต)องตามบริบท 

- พิจารณาคำ / สำนวน ตามบริบท 

- ระวังคำท่ีมีความหมายใกล;เคียงกัน 
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4. คำในข)อใดใช)มากกวQา 1 ความหมายท้ัง 2 คำ (O-NET 60) 

1. อัดฉีด  หัวโขน 

2. เน้ือคูC   กัดฟMน 

3. แก;ตัว  หนังเหนียว 

4. หางแถว  ยCองเบา 

5. เลCนหุ;น  หน;ามืด 

  

5. คำในข)อใดใช)ได)ท้ังความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาท้ัง 2 คำ (9 วิชาฯ 63) 

1. หน;าแห;ง  ปากเปราะ  ชุบตัว 

2. ตบมือ  เก็บตัว   ปMYนหัว 

3. ลอกคราบ  ตกผลึก   งัดข;อ 

4. ทางออก  ชักดาบ   ลCอใจ 

5. ปากพลCอย  ถอยหลัง   ลูบคม 

 

6. คำในข)อใดใช)ได)ท้ังความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาท้ัง 2 คำ (9 วิชาฯ 61) 

1. ถอดหัวโขน ย;อนแสง  

2. กินตามน้ำ ถCายทอดถู 

3. เสียคำพูด ไขลาน 

4. กัดไมCปลCอย ติดลม 

5. ล;วงกระเปZา ขาดตลาด 

 

7. ข)อใดใช)คำผิดความหมาย (9 วิชาฯ 63) 

1. สองสามป[มาน้ีภัยแล;งคุกคามเกษตรกรหลายภาคของประเทศ 

2. งานเล้ียงป[ใหมCของบริษัทจืดชืดส้ินดีเพราะไมCมีวงดนตรีมาแสดง 

3. ปราชญ̀ชาวบ;านบางคนแม;จะไมCมีปริญญาแตCก็แจCมจ;าด;วยประสบการณ̀ 

4. นักเรียนบางคนตัดตอนข;อความจากสารานุกรมไทยมาเขียนรายงานสCงครู 

5. ป[น้ีสินค;าประเภทเส้ือผ;าสCงออกได;น;อยเน่ืองจากเศรษฐกิจอยูCในภาวะตึงตัว 

 

8. คำท่ีขีดเส)นใต)ข)อใดใช)ผิดความหมาย (O-NET 63) 

1. บCอขยะสCงกล่ินเหม็นอยCางร;ายกาจจนชาวบ;านทนไมCไหว 

2. เด็ก ๆ สวมชุดนักเรียนเอ่ียมอCองมาโรงเรียนวันเปcดเทอม 

3. ทางข้ึนถ้ำน้ีท้ังรกท้ังชันเอาการ เวลาเดินข้ึนไปต;องระวังให;มาก 

4. ฝนท้ิงชCวงเปeนเวลานาน ทำให;ข;าวในนาเสียหายเกือบหมด 

5. สมหวังเปeนหัวโจกชวนเพ่ือนไปเรียนดำน้ำชCวงปcดภาคเรียน 
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9. คำที่ขีดเส,นใต,ข,อใดใช,ผิดความหมาย (9 วิชาฯ 62) 

1. เชือกเส(นนี้เหนียวแน0นพอที่จะใช(ผูกกล0องพัสดุได(เป@นอย0างด ี

2. นักวิ่งสมัครเล0นลดฝGเท(าลงทั้ง ๆ ที่ใกล(เส(นชัยเพราะรู(สึกเจ็บข(อเท(า 

3. คุณพ0อชอบออกกำลังกายเสมอ แต0ช0วงนี้ว0างเว(นไปเพราะสุขภาพไม0ด ี

4. คนร(ายปล(นร(านทองแล(วหนีไปอย0างรวดเร็วโดยไม0ได(ทิ้งร0องรอยไว(เลย 

5. เขาใจเร็วตัดสินใจซื้อรถใหม0โดยไม0สอบถามราคาจากหลาย ๆ บริษทัเสียก0อน 

 

10. คำท่ีขีดเส)นใต)ในข)อใดใช)ผิดความหมาย (O-NET สอบปZ 61) 
 1. แมCค;าได;รับธนบัตรปลอมจากลูกค;าโดยไมCทันได;ตรวจทานให;ดี  

2. ผู;ต;องหาในคดีลักทรัพย̀ซัดทอดวCาเพ่ือนของเขาเปeนผู;ขโมยสินค;าในโกดัง  

3. กระทรวงพาณิชย̀ฯ รCวมมือกับบริษัทเอกชนเพ่ือสCงเสริมการค;าระหวCางประเทศ  

4. ผู;ปiวยเบาหวานควรหลีกเล่ียงการแชCเท;าไมCวCาจะเปeนแชCในน้ำอุCนหรือน้ำธรรมดา  

5. กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนให;ชาวนาปลูกข;าวเพ่ือสุขภาพและข;าวท่ีมีสารต;านมะเร็ง  

 

11. ข)อใดใช)คำผิดความหมาย (9 วิชาฯ 61)  

 1. ตอนปcดภาคเรียนลูก ๆ ของเขาก็ร่ำร;องจะไปเท่ียวชายทะเลกัน 

 2. ชาวสวนยางพาราดีใจท่ีมีหนCวยงานมาชCวยปลดเปล้ืองภาระหน้ีสิน  

 3. ฉันนอนอยูCกำลังเคลิบเคล้ิมก็ตกใจต่ืนเพราะเสียงฟjาผCา  

 4. อาจารย̀ให;นักเรียนสืบค;นเร่ืองความเปeนมาของผ;าทอในประเทศไทย 

 5. พลเมืองดีว่ิงไลCกวดคนร;ายท่ีกระชากสร;อยคอของหญิงสาวไปติด ๆ  

 

12. ข)อใดใช)คำผิดความหมาย (9 วิชาฯ 61)  

 1. พCอแมCควรรักลูกท้ังหญิงและชายให;เสมอภาคกัน  

 2. หญิงสาวออกกำลังกายด;วยการวCายน้ำทุกวันทำให;รูปรCางของเธอสมสCวน  

 3. ในวรรณคดีนิราศมีบทคร่ำครวญถึงนางผู;เปeนท่ีรักของกวี 

 4. อุทกภัยทำให;ชาวนาจำนวนไมCน;อยมีหน้ีสินรุงรัง   

 5. เขานอนกระสับกระสCายท้ังคืนเพราะไข;ข้ึนสูง  
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ประโยค 

1. แยกชนิดประโยคตามโครงสร)าง 

- โจทย̀มักถามประโยค........................................................... 

2. ข)อความตQอไปน้ีเป\นประโยคหรือไมQ 

- อCานแล;ว...................... >>> เปeนประโยค 

- อCานแล;ว...................... >>> เปeนประโยค 
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13. ข)อความตQอไปน้ีสQวนใดเป\นประโยคสามัญ (O-NET 63) 

 

 

 

 

1. สCวนท่ี 1 

2. สCวนท่ี 2 

3. สCวนท่ี 3 

4. สCวนท่ี 4 

5. สCวนท่ี 5

 

14. ข)อความตQอไปน้ีสQวนใดไมQใชQประโยคสามัญ (O-NET 62) 

 

 

 

1. สCวนท่ี 1 

2. สCวนท่ี 2 

3. สCวนท่ี 3 

4. สCวนท่ี 4 

5. สCวนท่ี 5 

 

15. ข)อใดเป\นประโยค (O-NET 63) 

1. การพัฒนาการปลูกข;าวและการจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลคCาข;าว 

2. นโยบายการพัฒนาข;าวโดยการจัดทำแผนระยะยาว 10 ป[ 

3. ในระยะท่ีผCานมาไทยสCงออกข;าวมากเปeนอันดับหน่ึงของโลก 

4. การผลิตข;าวของไทยซ่ึงได;รับการพัฒนาอยCางตCอเน่ืองเพ่ือผู;บริโภค 

5. ภาวการณ̀แขCงขันท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนท้ังด;านการผลิตและการตลาด 

 

ลับสมอง 

     1) เตCาดาวพมCาเปeนเตCาอีกชนิดหน่ึงท่ีหาได;ยาก / 2) ความสวยงามของมันปรากฏบนกระดองด;วยรูปดาว

อันเปeนเอกลักษณ̀ / 3) ความเข;มของสีกระดองจะผันแปรตามสภาพแวดล;อมอยCางนCาอัศจรรย̀ / 4) ผู;คน

สCวนหน่ึงตามลCาเพ่ือนำกระดองมาปรุงยาสมุนไพรบางชนิด / 5) ปMจจุบันเตCาดาวพมCาลดน;อยลงจนไมC

สามารถเพ่ิมจำนวนได;เองตามธรรมชาติ 

     1) โดยท่ัวไปรCางกายคนเราต;องการแคลเซียมประมาณ 270 – 1,000 มก. ตCอวัน / 2) สCวนใหญCคนไทย

ได;รับแคลเซียมเพียงวันละ 398 มก. / 3) อาหารท่ีมีแคลเซียมสูงและดูดซึมได;ดีคือนมวัว / 4) ตามปกตินม 

1 กลCองจะมีแคลเซียม 200 มก. / 5) อาหารจำพวกผักใบเขียวตCาง ๆ ชCวยเสริมปริมาณแคลเซียมได; 
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16. ข)อใดเป\นประโยค (O-NET 62) 

1. ความย่ังยืนในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมและขยะชุมชน 

2. การท่ีประเทศไทยประสบปMญหากับการจัดการขยะจากภาคชุมชน 

3. แนวทางพัฒนาองค̀ความรู;เพ่ือแก;ปMญหาขยะล;นเมืองของประเทศ 

4. โรงงานบริหารจัดการกากของเสียยุคใหมCต;องไมCกCอมลพิษตCอชุมชน 

5. เทคโนโลยีท่ีแพรCหลายโดยมีเปjาหมายลดผลกระทบทางส่ิงแวดล;อม 

 

17. ข)อความตQอไปน้ีสQวนใดไมQเป\นประโยค (O-NET 63) 

 

 

 

 

1. สCวนท่ี 1 

2. สCวนท่ี 2 

3. สCวนท่ี 3 

4. สCวนท่ี 4 

5. สCวนท่ี 5

 

18. ข)อความตQอไปน้ีสQวนใดไมQเป\นประโยค (O-NET 62) 

 

 

 

1. สCวนท่ี 1 และ สCวนท่ี 3 

2. สCวนท่ี 2 และ สCวนท่ี 4 

3. สCวนท่ี 3 และ สCวนท่ี 5 

4. สCวนท่ี 4 และ สCวนท่ี 1 

5. สCวนท่ี 5 และ สCวนท่ี 2

 

19. ข)อใดเป\นประโยค (9 วิชาฯ 63) 

1. แนวคิดในการผลิตไขCเย่ียวม;ามีการเลือกวัสดุสCวนผสมจากธรรมชาติ 

2. การพัฒนากระบวนการผลิตไขCเย่ียวม;าสีทองลดการใช;สารเคมีท่ีเปeนอันตราย 

3. ลวดลายสวยงามซ่ึงเกิดจากการเคลือบผิวเปลือกไขCเย่ียวม;าด;วยแผCนทองคำเปลว 

4. ผลิตภัณฑ̀ไขCเย่ียวม;าสีทองโดยนำปูนขาวจากเปลือกหอยตลับมาใช;ในการหมักดอง 

5. ไขCเยี ่ยวม;านวัตกรรมใหมCของอาหารหมักดองพื ้นบ;านไทยเพื ่อความปลอดภัยของผู ;บริโภค 

 

          1) วัฒนธรรมเปeนสมบัติของประเทศท่ีแสดงความเปeนตัวเรา / 2) เปeนส่ิงท่ีชาวไทยแตCโบราณสร;าง

และสืบมา / 3) การทำลายวัฒนธรรมสCวนใดสCวนหน่ึงยCอมทำให;วัฒนธรรมท้ังหมดเส่ือมลง / 4) การอนุรักษ̀ 

การพัฒนา และหน;าท่ีในการสืบสานวัฒนธรรม / 5) การเฝjาระวังทางวัฒนธรรม คือการปjองกันการทำลาย

วัฒนธรรม 

     1) อาคารท่ีมีห;องใต;ดินหรือท่ีจอดรถติดกับตัวอาคาร / 2) ต;องระวังอยCาให;มีควันรถร่ัวเข;าตัวอาคาร / 3) 

ควรมีการระบายอากาศอยCางมีประสิทธิภาพ / 4) อุปกรณ̀ เคร่ืองเรือน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช;ในอาคาร / 5) ต;อง

สำรวจดูวCาปลCอยสารพิษ เชCน ฟอร̀มาลดีไฮด̀บ;างหรือไมC 
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20. ข)อใดไมQเป\นประโยค (9 วิชาฯ 63) 

1. การใช;สายชาร̀จราคาถูกแตCไมCได;มาตรฐานทำให;เกิดไฟลุกหรือระเบิดเหมือนท่ีเปeนขCาวดังได; 

2. การพูดคุยมืดถือขณะชาร̀จอาจเกิดอันตรายเพราะถ;าแบตเตอร่ีเส่ือมหรือหมดอายุจะระเบิดได; 

3. หากใช;มือถือในท่ีโลCงแจ;งเวลาฝนตก มือถือจะเปeนตัวเหน่ียวนำกระแสไฟฟjาอาจทำให;เกิดฟjาผCา 

4. อันตรายจากการใช;โทรศัพท`มือถือมีโอกาสเกิดขึ้นได;หลายรูปแบบจึงควรใช;โทรศัพท`มือถืออยCาง

ระมัดระวัง 

5. ผู;ใช;โทรศัพท`มือถือใกล;เสาไฟฟjาแรงสูง ปMwมน้ำมัน ปMwมแกxส เนื่องจากมือถือเปeนการใช;งานบนคล่ืน

แมCเหล็กไฟฟjา 

 

21. ข)อใดไมQเป\นประโยค (9 วิชาฯ 62) 

1. ในปMจจุบันคุณภาพของผู;เรียนนั้นสะท;อนให;เห็นถึงปMญหาในการบริหารการศึกษาและการจัดการ

เรียนการสอน 

2. แนวโน;มในการจัดการศึกษาเพื่อให;ตอบสนองคุณภาพของผู;เรียนต;องอาศัยความรCวมมือจาก

หลายฝiายอยCางตCอเน่ือง 

3. ประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนได;อยCางเปeนรูปธรรมได;นำหลักการการบริหารจัดการแบบ

รCวมมือมาใช;ในการจัดการเรียนการสอน 

4. แนวทางการแก;ปMญหาต;องอาศัยความรCวมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน

เพ่ือให;เกิดการพัฒนาขีดความสามารถทางการศึกษาของประเทศไทย 

5. โครงการสัมมนาผู;นำทางการศึกษาแหCงประเทศไทย ประจำป[ 2558 ภายใต;แนวคิดมุCงสูCต;นแบบ

การปฏิบัติท่ีดีเลิศด;านความรCวมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

22. ข)อใดเป\นประโยค (9 วิชาฯ 60) 

 1. การใช;ถุงผ;าหรือตะกร;าหวายในการซ้ือของเพ่ือทดแทนการใช;ถุงพลาสติก 

 2. ศักยภาพด;านการจัดการขยะให;เทCาทันและทัดเทียมระดับสากล  

 3. นวัตกรรมแปรรูปขยะให;เปeนพลังงานทางเลือกในการแก;ปMญหาขยะ  

 4. ปMญหาส่ิงแวดล;อมและการแลกเปล่ียนประสบการณ̀ด;านพลังงานทางเลือก  

 5. ขยะพลาสติก 10 ตัน ผลิตน้ำมันเช้ือเพลิงได;วันละประมาณ 6,600 ลิตร  
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23. ข)อใดมีการใช)เหตุผล (O-NET 63) 

1. ราเปeนจุลินทรีย̀ขนาดเล็ก พบได;ท่ัวไปในดิน น้ำ อาหาร เส้ือผ;า และของใช; 

2. สปอร̀รามีผนังเรียบหรือขรุขระเห็นได;ชัดเจนเม่ือดูจากกล;องจุลทรรศน̀อิเล็กตรอน 

3. ราสร;างสารพิษปนเปz{อนในอาหารและส่ิงแวดล;อม เชCน สารอะฟลาท็อกซินในถ่ัวลิสง 

4. ปMจจุบันค;นพบสารพิษท่ีเกิดจากเช้ือรามากกวCา 400 ชนิด และเพ่ิมจำนวนข้ึนอยCางรวดเร็ว 

5. คนสCวนใหญCจะมองราในแงCลบ ราเปeนอันตรายตCอสุขภาพและทำความเสียหายแกCเคร่ืองใช; 

 

 

ลบัสมอง 

เหตุผลกับภาษา 

1. การใช)เหตุผล 

 

 

 

 

 

2. ลำดับเหตุผล 

- โจทย̀มกัถามวCา “ข;อใดใช;เหตุผลตCางจากข;ออื่น” 

- ............ >> ............ 

- ............ >> ............ 

3. โครงสร)างเหตุผล 

เทคนิค 

............ + เหตุ      ............ + ผล 

............ เหตุ      ............ผล 

เทคนิค 

1. ท่องว่า............................................. 

2. ถ้าไม่มใีหแ้อบเตมิ.............หรอื.............ลงไป 

3. แลว้ดูว่า.............................หรอืไม่ 
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24. ข)อใดมีการใช)เหตุผล (9 วิชาฯ 62) 

1. ภาคใต;ของประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ̀ เพราะมีฝนตกตลอดป[ 

2. ชาวตCางชาตินิยมทCองเท่ียวภาคใต;ฝMYงอันดามัน ท่ีน่ีมีกิจกรรมดำน้ำดูปะการังน้ำลึก 

3. แม;ภาคใต;ฝMYงอันดามันจะสวยงามแตCไมCปลอดภัยจากคล่ืนสึนามิซ่ึงเคยเกิดข้ึนแล;ว 

4. จังหวัดตCาง ๆ ในภาคใต;มีสถานท่ีทCองเท่ียวท่ีเปeนเอกลักษณ̀ท้ังด;านศาสนาและเศรษฐกิจ 

5. นักทCองเท่ียวควรหลีกเล่ียงการทCองเท่ียวภาคใต;ฝMYงอCาวไทยชCวงฤดูหนาว เพราะอากาศหนาวเย็น 

 

25. ข)อความตQอไปน้ีสQวนใดมีการใช)เหตุผลตQอเน่ืองกัน (O-NET 60) 

 

 

 

 

1. สCวนท่ี 1 และ 2 

2. สCวนท่ี 2 และ 3 

3. สCวนท่ี 3 และ 4 

4. สCวนท่ี 4 และ 5 

5. สCวนท่ี 5 และ 2 

 

26. ข)อความตQอไปน้ีสQวนใดมีการใช)เหตุผล (9 วิชาฯ 63) 

 

 

 

 

 

 

 

1. สCวนท่ี 1 

2. สCวนท่ี 2 

3. สCวนท่ี 3 

4. สCวนท่ี 4 

5. สCวนท่ี 5 

 

 

 

 

 

     1) ปMจจุบันมนุษย̀มีความเช่ือเก่ียวกับดวงดาวแตกตCางกับอดีตเม่ือหลายร;อยป[มาแล;ว / 2) มนุษย̀อธิบายได;

วCาดวงอาทิตย̀เปeนดาวฤกษ̀ดวงหน่ึงในกาแล็กซีทางช;างเผือกซ่ึงประกอบด;วยดาวฤกษ̀จำนวนแสนล;านดวง / 3) 

ในเวลากลางคืนเม่ือเรามองจากโลกออกไป จะเห็นทางสีขาวคล;ายเมฆพาดยาวบนท;องฟjา เราเรียกส่ิงท่ีเห็นน้ีวCา 

ทางช;างเผือก / 4) กาแล็กซีขนาดใหญCเพ่ือนบ;านของเราคือกาแล็กซีอันโดรเมดา / 5) กาแล็กซีอยูCเปeนกระจุก 

หลาย ๆ กระจุกรวมเปeนกระจุกขนาดใหญC ทุกกระจุกขนาดใหญCรวมกันเปeนเอกภพ 

     1) ประกาศคือการแจ;งความหรือบอกกลCาวให;สาธารณชนได;อCาน / 2) ได;รับรู;เรื่องราวอันเปeนประโยชน` / 

3) โดยใช;สื่อตCาง ๆ ในการเผยแพรC / 4) ประกาศเปeนการสื่อสารทางเดียว / 5) การเขียนประกาศต;องเขียนให;

เน้ือหาสมบูรณ̀และใช;ภาษาถูกต;อง 



 

FB: @Socithai  โซไซไทย เข้าใจไทย - สังคมฯ 10 

 

27. ข)อใดมีการใช)เหตุผลตQางกับข)ออ่ืน (O-NET 63) 

1. พCอแมCต้ังช่ือผมวCาลูกขนุน เม่ือเด็ก ๆ ผมอ;วนตัวกลม 

2. วันน้ีน;องมะนาวไมCยอมไปโรงเรียน เธอเปeนหวัดงอมแงม 

3. ขนมอรCอยของคุณแมCขายดีมาก เธอมีเงินสCงหนูแตงโมเรียนตCอ 

4. คุณชมพูCได;ตำแหนCงนางงามประจำอำเภอ เธอสวยเดCนกวCาใคร ๆ 

5. เจ;ามังคุดสุนัขของผมถูกคุณพCอดุ มันแอบคาบถุงเท;าของทCานไปเลCน 

 

28. วิธีแสดงเหตุผลข)อใดตQางจากข)ออ่ืน (9 วิชาฯ 63) 

1. อากาศเสียมีผลตCอสุขภาพของทุกคน การปjองกันมะเร็งปอดมีความสำคัญมากกวCาการรักษา 

2. อากาศบริสุทธ์ิเปeนส่ิงท่ีเราใช;รCวมกัน เราจำเปeนต;องลดส่ิงปนเปz{อนท่ีมนุษย̀ปลCอยเข;าไปในอากาศ 

3. สารกCอมะเร็งอาจมาจากควันในการเผาผลาญน้ำมันดีเซล ประเทศท่ีเจริญได;เลิกใช;น้ำมันดีเซล

แล;ว 

4. เราหายใจเอาอากาศท่ีมีมลพิษเข;าไปสะสมในรCางกาย เราเช่ือวCาอากาศท่ีปนเปz{อนเปeนสาเหตุ

สำคัญของมะเร็งปอด 

5. คนท่ีสูบบุหร่ีควรตรวจรCางกายทุกป[ ไมCควรรอจนมีอาการปiวย การตรวจพบรอยโรคในระยะ

เร่ิมแรกอาจชCวยชีวิตได; 

 

29. ข)อใดมีการใช)เหตุผลตQางกับข)ออ่ืน (9 วิชาฯ 61) 

1. เชื้อไข;หวัดใหญCเปeนสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อทางเดินหายใจ เด็กเล็กควรได;รับการฉัดวัคซีน

ต้ังแตCอายุ 6 เดือนข้ึนไป 

2. การจัดรายการอาหารแตCละมื้อเราต;องพยายามให;มีสารอาหารครบหมูC การลงมือทำอาหารเองดี

ตCอสุขภาพมากท่ีสุด 

3. บุหรี่เปeนตัวการที่ทำให;อากาศเปeนพิษ แม;จะเปeนควันที่ผู;อื่นสูบก็ตามควรห;ามสูบบุหรี่ในอาคาร

อยCางเด็ดขาด 

4. เด็กที่อยูCในระยะพักฟz{นจากไข;ไทฟอยด`ต;องได;รับอาหารและน้ำอยCางพอเพียงไข;สูงจะทำให;

รCางกายสูญเสียพลังงานและขาดน้ำ 

5. เด็กเล็กและหญิงมีครรภ`หากปiวยเปeนไข;มาลาเรียจะมีอันตรายสูงมากต;องรีบพบแพทย`เพื่อรับการ

รักษาอยCางถูกต;อง 
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30. ข)อใดเป\นโครงสร)างของการใช)เหตุผลในข)อความตQอไปน้ี (O-NET 63) 

1. สนับสนุน  สนับสนุน  สรุป 

2. สนับสนุน  สรุป   สนับสนุน 

3. สนับสนุน  สรุป   สรุป 

4. สรุป   สรุป   สนับสนุน 

5. สรุป   สนับสนุน  สรุป 

 

31. ข)อใดเป\นโครงสร)างของการใช)เหตุผลในข)อความตQอไปน้ี (O-NET 62) 

1. สรุป   สนับสนุน  สนับสนุน 

2. สนับสนุน  สนับสนุน  สรุป 

3. สนับสนุน  สรุป   สรุป 

4. สรุป   สรุป   สนับสนุน 

5. สรุป   สนับสนุน  สรุป 

 

32. ข)อใดเป\นโครงสร)างของการใช)เหตุผลในข)อความตQอไปน้ี (O-NET 61) 

 1. สรุป    สนับสนุน   สนับสนุน    

 2. สนับสนุน   สรุป    สรุป  

3. สนับสนุน   สนับสนุน   สรุป    

4. สรุป    สรุป    สนับสนุน   

5. สรุป    สนับสนุน   สรุป 

 

       ข;าวโพดเปeนพืชท่ีเหมาะกับสภาพดินฟjาอากาศของไทยและปรับตัวเข;ากับส่ิงแวดล;อมได;งCาย ในระยะ

ตCอมาได;มีการขยายพันธุ̀ปลูกกันอยCางแพรCหลาย 

       กุ;งเปeนสัตว̀น้ำท่ีคนสCวนใหญCนิยมบริโภค กุ;งมีรสชาติดี เปeนแหลCงโปรตีนท่ีอุดมด;วยธาตุอาหารซ่ึงเปeน

ประโยชน̀แกCรCางกาย 

     รCางกายของเด็กยังมีภูมิคุ;มกันเช้ือโรคน;อยกวCาผู;ใหญCโดยเฉพาะในขวบป[แรก การท่ีมารดาได;รับวัคซีน

ระยะต้ังครรภ̀ก็ชCวยลดความเส่ียงตCอการติดเช้ือของลูกหลังคลอดได;เพียงบางโรค เด็กเล็กถ;าปiวย

เน่ืองมาจากโรคติดเช้ือมักมีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตสูง 
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33. ข)อใดเป\นโครงสร)างของการใช)เหตุผลในข)อความตQอไปน้ี (9 วิชาฯ 62) 

1. สรุป   สนับสนุน  สนับสนุน 

2. สนับสนุน  สนับสนุน  สรุป 

3. สนับสนุน  สรุป   สรุป 

4. สรุป   สรุป   สนับสนุน 

5. สรุป   สนับสนุน  สรุป 

 

34. เหตุผลตามข)อใดทำให)ผู)เขียนรู)สึกวQากำลังไปเยือนสุสาน (9 วิชาฯ 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความยืดเย้ือยาวนานของไฟปiา 

2. การสูญเสียของพรรณพืชและสัตว̀ปiา 

3. ความรุนแรงของมวลไฟท่ีควบคุมให;สงบได;ยาก 

4. ความอึดอึดและเรCาร;อนของเปลวไฟและกลุCมควัน 

5. การส้ินสลายของแหลCงฟอกอากาศท่ีสำคัญเพ่ือการดำรงชีวิตของมนุษย̀ 

 

 

 

  

  

     ดูจากภาพถCายดาวเทียมพบวCาปiาไม;แหลCงใหญCถูกไฟปiาแอมะซอนเผาผลาญไปอยCางรวดเร็วและตCอเน่ือง 

เหลือให;เห็นเพียงตอไม;สีดำเต็มไปหมด รวมถึงซากสัตว̀ปiาอีกมหาศาล แอมะซอนเปeนปiาฝนเขตร;อน ข้ึนช่ือเร่ือง

ความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีสำคัญอีกประการคือทำหน;าท่ีปอดของโลกมายาวนาน ไฟปiาคร้ังน้ีตCางกับไฟปiา

อ่ืน ๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนในท่ีตCาง ๆ คือยังไมCสามารถควบคุมได;แม;เวลาจะผCานไปแล;วหลายเดือน เปลวไฟและควัน

หนาทึบยังปกคลุมไปท่ัว คนท่ีไปเยือนถึงกับพูดวCารู;สึกเหมือนกำลังไปเยือนสุสานมากกวCาไปเยือนผืนปiาอัน

ย่ิงใหญC 

     ดอกมะลิมีกล่ินหอมสดช่ืน หอมนาน คนนิยมนำมาทำเปeนน้ำอบน้ำปรุงใช;ในชีวิตประจำวัน สCวนคนท่ีไมC

ชอบกล่ินดอกไม;ฉุน ๆ จะไมCนิยม 
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35. ข)อใดเป\นประเด็นสำคัญของข)อความตQอไปน้ี (O-NET 63) 

 

 

 

 

 

1. นิยามเด็กไทยดูดี มีพลานามัย 

2. แนะนำให;เด็กไทยดูแลสุขภาพ 

3. สร;างความตระหนักให;แกCเด็กไทย 

4. วิธีทำให;เปeนเด็กไทยท่ีมีพลานามัยดี 

5. คุณลักษณะท่ีดีของเด็กไทยในปMจจุบัน 

ลบัสมอง 

การอ่านจับใจความ อ่านตีความ 

1. การอQานจับใจความสำคัญ 

- สังเกตจากโจทย̀คำวCา ใจความสำคัญ, ประเด็นสำคัญ, สาระสำคัญ, แนวคิดสำคัญ 

- ใจความ >> ปรากฏในบทความ / ไมCปรากฏ 

- พลความ >> .......................... 

2. การตีความเน้ือหาจากการอQาน การพูด และการฟeง 

- สังเกตจากโจทย̀คำวCา เจตนา, จุดประสงค9, อารมณ9, ความรู=สึก, ความคิด, น้ำเสียง 

- มักจะมี…………………………ในข;อความท่ีสามารถนำไปสูCคำตอบได; 

3. การอนุมาน 

- สังเกตจากโจทย̀คำวCา 

o สามารถอนุมานได= หรือ อนุมานไมEได=, 

o สอดคล=อง หรือ ไมEสอดคล=อง 

- คิดตCออยCางมี………………………โดยการสรุปจาก………………………… 

- **ห;ามคิดตCอเอง 

     เด็กไทยดูดี มีพลานามัย หมายถึง เด็กท่ีมีรCางกายแข็งแรง ฉลาด รูปรCางดี มีภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสม ไมC

อ;วนหรือผอมเกินไป นอกจากน้ียังต;องมีบุคลิกภาพดี ย้ิมแย;ง แจCมใส มีพัฒนาการท่ีดีเปeนไปตามวัย มีคุณสมบัติ

หรือคุณลักษณะของเด็กไทย คือ ประหยัด มีวินัย ใฝiรู; กลCาวคือมีการเรียนรู;ด;านอาหารและโภชนาการ รู;จักกิน 

ฉลาดซ้ือ รู;คุณคCาของเงิน และรักการออกกำลังกาย 
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36. ข)อความสQวนใดเป\นใจความสำคัญของข)อความตQอไปน้ี (9 วิชาฯ 63) 

 

 

 

 

 

 

 

1. ข;อความท่ี 1) 

2. ข;อความท่ี 2) 

3. ข;อความท่ี 3) 

4. ข;อความท่ี 4) 

5. ข;อความท่ี 5)

 

37. ข)อใดเป\นสาระสำคัญของข)อความตQอไปน้ี (9 วิชาฯ 63) 

 

 

 

 

 

 

1. ศิลปcนมักเห็นส่ิงงามและไมCงามตรงข;ามกับบุคคลอ่ืน 

2. ศิลปcนคือผู;ปรับเปล่ียนส่ิงท่ีไมCงามท้ังหลายให;กลับงามได; 

3. ความสวยความงามไมCมีอยูCจริง แล;วแตCมุมมองของแตCละคน 

4. ส่ิงท่ีศิลปcนสร;างสรรค̀จะงามหรือไมCงามอยูCท่ีความพึงพอใจของผู;มอง 

5. ผู;หญิงท่ีได;รับคำชมวCาสวย ความจริงแล;วอาจไมCได;สวยในสายตาของทุกคน 

 

38. ข)อใดเป\นสาระสำคัญของข)อความตQอไปน้ี (O-NET 63) 

 

 

 

 

 

     1) จิตใจของคนตามปกติน้ันมันประภัสสร คือ ผCองใส ไมCมีทุกข̀ สงบ สันติ / 2) จึงตรงกันข;ามกับตำรา

อภิธรรมท่ีสอนวCาจิตของคนน้ันเต็มไปด;วยกิเลสตัณหาและอุปาทาน หรือมีวิชชาเปeนประจำตลอดกาล / 3) 

กิเลสตCาง ๆ มันจรเข;ามาสูCจิตใจของเราตCอภายหลัง จิตท่ีเคยประภัสสรมาเดิมจึงมัวหมองลงไป / 4) คือเม่ือมีส่ิง

ใดมาย่ัวยวนตาหูจมูกล้ินกายใจ เราก็ไปยึดเอาส่ิงน้ันเข;ามาไว;ในความนึกคิด จนเกิดเปeนความรักบ;าง เกลียดบ;าง 

กลัวบ;าง / 5) เพราะการเข;าใจไปวCาส่ิงน้ันมันเปeนคุณหรือเปeนโทษแกCตัวเราหรือของเรา จึงเกิดความมเปeนแกCตัว

ข้ึนมา 

 

     การท่ีจิตถูกปูพ้ืนด;วยความเศร;ากCอให;เกิดความคิดและคำพูดคลาสสิกท่ีเรามักได;ยินกันบCอย ๆ เชCน ชีวิตน้ี

ไมCเคยมีอะไรดีเลย ฉันล;มเหลวเสมอ ฉันเปeนคนท่ีถูกท้ิงตลอดกาล ซ่ึงแนCนอนวCาชีวิตของคนเหลCาน้ียCอยมีเร่ืองดี 

ๆ และชCวงเวลาแหCงความสุขเกิดข้ึนมากมายเชCนกัน เพียงแตCพวกเขาแทบไมCได;นึกถึงมันเลย เน่ืองจากจิตใน

ขณะน้ันกำลังถูกปูพ้ืนไว;ด;วยอารมณ̀ซึมเศร;าน้ันเอง 

     รูปภาพท่ีสวยงามอาจไมCมีความงามหรืองามอยCางดาด ๆ เชCน รูปผู;หญิงหน;าตาสวยอาจไมCใชCรูปท่ีมีความ

งาม แตCรูปคนแกCหน;าตาเห่ียวยCนเต็มไปด;วยร้ิวรอยกลับเปeนรูปท่ีผู;ดูรู;สึกวCางาม ศิลปcนอาจเห็นความงามได;แม;ใน

ส่ิงท่ีไมCสวย เชCน ดินท่ีแตกระแหง ดอกหญ;าในทุCงซ่ึงปกติเห็นกันท่ัวไปและดูไมCมีคุณคCาอะไร แตCศิลปcนอาจ

นำเสนอเปeนความงามได; 
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1. ฟjาหลังฝนยCอมสดใสเสมอ 

2. ชีวิตของแตCละคนมีท้ังความสุขและความทุกข̀ 

3. ชCวงเวลาแหCงความสุขเกิดข้ึนในชีวิตของมนุษย̀เสมอ 

4. คนท่ีมีความทุกข̀มักไมCนึกถึงความสุขของตนเพราะจิตใจเศร;าหมอง 

5. ทุกคนไมCควรคิดถึงความทุกข̀มากเกินไปเพราะมีความสุขอีกมากมาย 

 

39. ข)อใดไมQได)กลQาวถึงเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ)าในข)อความตQอไปน้ี (O-NET 63) 

 

 

 

 

 

 

1. การติดตCอ 

2. สาเหตุของโรค 

3. ความรุนแรงของโรค 

4. วิธีปฏิบัติเม่ือสัมผัสเช้ือโรค 

5. วิธีปjองกันโรคกCอนสัมผัสเช้ือโร

 

40. ข)อใดไมQสอดคล)องกับข)อความตQอไปน้ี (O-NET 63) 

 

 

 

 

 

1. ไส;เดือนมักตายเพราะถูกนกจิกกินเปeนอาหาร 

2. ไส;เดือนสามารถชCวยเกษตรกรให;มีผลผลิตดีข้ึนได; 

3. ในวาระสุดท;ายของไส;เดือน มันจะข้ึนมาตายบนพ้ืนดิน 

4. ไส;เดือนสามารถสร;างประโยชน̀ให;แกCโลกได;หลายประการ 

5. เม่ือไส;เดือนข้ึนมาบนพ้ืนดินจะท้ิงรCองรอยบางอยCางไว;บนพ้ืนดิน 

 

 

 

     โรคพิษสุนัขบ;าเปeนโรคติดตCอจากสัตว̀สูCคนจากการถูกสัตว̀กัด ขCวน เลีย หรือบาดแผลไปสัมผัสกับน้ำลายท่ีมี

เชื้อ โดยมีระยะฟMกตัวของโรคประมาณ 2-3 เดือนจนถึงหลายป[ ในป[ 2562 พบผู;เสียชีวิตด;วยโรคพิษสุนัขบ;า

หลายราย สCวนใหญCเปeนเพราะขาดความรู;เรื่องความรุนแรงของโรคจึงไมCได;เข;ารับการฉีดวัคซีนปjองกัน ดังน้ัน

หากมีการสัมผัสเชื้อต;องรีบล;างแผลด;วยสบูCและน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง ทายาเบตาดีน แล;วไปพบแพทย`ทันที

เพ่ือรับวัคซีนกCอนเช้ือเข;าสูCระบบประสาท และต;องไปตามนัดทุกคร้ังจึงจะปjองกันโรคได; 

     ธรรมชาติของไส;เดือนเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกมีแตCสร;างประโยชน`ให;แกCโลก มันชCวยพรวนดินให;ต;นไม;ต;นหญ;า

ได;งอกงาม ไส;เดือนเปeนสัตว`ที่มีอยูCในดินก็จริง แตCเมื่อมันจะตายมันจะขึ้นมาตายบนพื้นดินเปeนประโยชน`แกCไกC 

แกCนก ได;จิกกินเปeนอาหาร แตCกCอนที่มันจะตายยังได;เขียนรCองรอยเอาไว;อีก รCองรอยอันนี้แหละคือจดหมายท่ี

มันเขียนฝากเอาไว;ให;กับมนุษย̀เพ่ือมนุษย̀จะได;อCาน ได;ศึกษาเร่ืองราวของชีวิต 
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41. ข)อใดไมQสอดคล)องกับข)อความตQอไปน้ี (O-NET 62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หน;าท่ีสCวนใหญCในรังผ้ึงจัดการโดยตัวงาน 

2. หน;าท่ีของตัวผู;มีเพียงอยCางเดียวเทCาน้ันคือผสมพันธุ̀ 

3. ตัวผู;ท่ีไมCได;ผสมพันธุ̀กับนางพญามักจะถูกนางพญากินเปeนอาหาร 

4. กิจกรรมของผ้ึงแตCละตัวจะเกิดข้ึนอยCางมีรูปแบบ เปeนระบบระเบียบแนCนอน 

5. ในรังผ้ึงเกิดกิจกรรมข้ึนหลากหลาย เชCน การทำความสะอาด การปjอนอาหาร ผสมพันธุ̀ 

  

42. ข)อใดอนุมานได)จากข)อความตQอไปน้ี (9 วิชาฯ 61) 

 

 

 

 

 

1. ปMญหาน้ำเสียสCงผลกระทบตCอสุขภาพของประชาชน 

2. คนไทยขาดจิตสำนึกในการดูแลส่ิงแวดล;อม 

3. ชุมชนสCวนมากไมCรCวมมือในการแก;ปMญหาน้ำเสีย  

4. ประเทศไทยไมCมีมาตรการบำบัดน้ำเสีย  

5. ปริมาณน้ำเสียเพ่ิมมากข้ึนทุกวันเพราะไมCได;บำบัดตCอเน่ือง  

 

 

 

 

     กลไกการทำงานในธรรมชาติที่มีระบบผู;นำและผู;ตามในสัตว`ที่เรียกวCาแมลงนั้น ซึ่งเราจะเห็นได;จากแมลงท่ี

เรียกวCาผึ้ง ผึ้งจะมีโครงสร;างตำแหนCงแบCงการทำงานออกเปeน 3 ตำแหนCง ในตำแหนCงผู;นำคือนางพญา เปeนผู;ท่ี

ออกผสมพันธุ`และคอยควบคุมดูแลสมาชิกทุกตัวในรัง ในหนึ่งรังน้ันมักจะมีผู;นำเพียงตัวเดียว ตำแหนCงถัดมาจะ

เปeนตำแหนCงที่มีหลากหลายหน;าที่จะเรียกวCาเปeนตัวงานเลยก็วCาได; ตัวงานนี้เองคือผู;ออกหาอาหารเก็บน้ำหวาน

กลับมายังรัง ในน้ำผึ้งที่เรารับประทานก็มาจากตัวงานนี้ สCวนงานอื่น ๆ สำหรับตัวงานก็มีการทำความสะอาด 

ซCอมแซม ไปจนถึงการปjอนอาหารตัวในรัง และในตำแหนCงสุดท;ายที่ขาดไมCได;ก็คือตัวผู; หน;าที่หลักก็จะเปeนการ

ผสมพันธุ`กับนางพญา ตัวนี้เมื่อผสมพันธุ`เสร็จแล;วก็จะตาย และตัวที่ยังไมCได;ผสมพันธุ`ก็จะถูกให;ขาดอาหารแล;ว

ตายเชCนกัน นี่ก็เปeนความพิเศษของสังคมแมลงชนิดนี้ ที่การใช;ชีวิตราวกับวCาเปeนหุCนยนต`ฝMงโปรแกรมมาเลย

ทีเดียว 

 น้ำเสียในประเทศไทยจะเกิดขึ้นราว 15 ล;านลูกบาศก`เมตรตCอวัน แตCสามารถบำบัดได;เพียง 2 ล;าน

ลูกบาศก`เมตรเทCานั้น ที่เหลือปลCอยลงแมCน้ำลำคลอง ทะเล ซึ่งเปeนผลเสียตCอระบบนิเวศและสิ่งแวดล;อมอยCาง

มาก ชุมชนบางแหCงที่มีน้ำเสียและยังไมCได;รับการบำบัดจะมีสิ่งสกปรกมาก เปeนพาหะนำเชื้อโรคมาสูCรCางกาย 

อาทิ โรคท;องเดิน ไข;เลือดออก รวมท้ังมีปMญหาเร่ืองกล่ินอีกด;วย 
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43. ข)อใดไมQอาจอนุมานได)วQาเป\นบุคลิกลักษณะของผู)พูดตามข)อความตQอไปน้ี (9 วิชาฯ 63) 

 

 

 

 

1. มีน้ำใจ 

2. รอบคอบ 

3. กล;าหาญ 

4. รับผิดชอบ 

5. มีมนุษยสัมพันธ̀ 

 

44. ข)อใดเป\นจุดประสงคiของผู)เขียนข)อความตQอไปน้ี (9 วิชาฯ 63) 

 

 

 

 

 

 

 

1. คัดค;านการใช;ถุงผ;าแทนถุงพลาสติกเพ่ือรักษ̀โลก 

2. กระตุ;นให;ใช;เฉพาะถุงผ;าท่ีหนCวยงานตCาง ๆ แจกให; 

3. แนะนำให;ใช;ถุงพลาสติกซ้ำควบคูCไปกับการใช;ถุงผ;า 

4. สนับสนุนผลงานวิจัยของกระทรวงส่ิงแวดล;อมประเทศเดนมาร̀ก 

5. บอกให;ทราบวCาการใช;ถุงผ;าเกินความจำเปeนจะทำลายส่ิงแวดล;อม 

 

45. เร่ืองใดเป\นปeญหาสำหรับมนุษยiมากท่ีสุดในการดำริท่ีจะไปต้ังถ่ินฐานบนดวงจันทรi (9 วิชาฯ 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ในการทำงานผมยึดหลักวCา อยCาปMดความผิดไปให;คนอ่ืนเด็ดขาด คนทำงานไมCมีใครไมCเคยทำผิดพลาด หาก

ยอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนและนำมาเปeนบทเรียน ก็จะได;รับความรัก ความนับถือ และความเช่ือใจกลับคืน

มา 

     นักวิทยาศาสตร`กลุCมหนึ่งคาดวCาภายใน 10 ป[มนุษย`จะไปลงหลักปMกฐานบนดวงจันทร` ในดวงจันทร`นCาจะมี

น้ำแข็งติดอยูCใต;ปลCองภูเขาไฟหรือในหลุมอุกกาบาตบ;าง มนุษย`ก็คงพอจะสูบขึ้นมาใช;เปeนน้ำบริโภคได; แตCก็ไมC

แนCใจวCาจะมีปริมาณมากน;อยเพียงใด สCวนอุณหภูมิที่หนาวเย็นถึงติดลบ 200 องศาเซลเซียส จะสามารถปMดเปiา

โดยนำแรCธาตุที่เคยพบแล;วบนพื้นผิวดวงจันทร`นั่นแหลCะมาใช;แก;ความหนาวเย็นได;อีกนาน อีกด;านหนึ่งยาน

อวกาศดอว`นของนาซากำลังเข;าไปสำรวจดาวเคราะห`น;อยเซอเรสซึ่งเคยพบน้ำแข็งในหลุมอุกกาบาตทำให;

นักวิทยาศาสตร̀สันนิษฐานเอาวCาดวงจันทร̀ก็คงมีสภาพเชCนเดียวกัน 

     งานวิจัยของกระทรวงสิ่งแวดล;อมประเทศเดนมาร`กได;นำวัตถุดิบที่ใช;ผลิตถุงผ;าชนิดตCาง ๆ มาเปรียบเทียบ

วัดความเปeนอันตรายตCอธรรมชาติ พบกวCากระบวนการผลิตถุงผ;าต;องใช;ทรัพยากรธรรมชาติมากจนสCงผล

กระทบตCอส่ิงแวดล;อม กระแสการใช;ถุงผ;าเพ่ิมข้ึนในปMจจุบันแทนท่ีคนจะใช;ถุงผ;าท่ีมีอยูCแล;ว กลับซ้ือถุงผ;าสวย ๆ 

อยูCเรื่อย ๆ หรือองค`กรตCาง ๆ หันมาผลิตถุงผ;าแจก เพราะอยากอยูCในกระแสรักษ`โลกทำให;แทนที่จะชCวยลด

ปริมาณขยะจากถุงพลาสติกกลับกลายเปeนย่ิงทำลายส่ิงแวดล;อม 
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1. การขจัดความหนาวเย็นอยCางมากในดวงจันทร̀ 

2. การแสวงหาน้ำบริโภคสำหรับมนุษย̀ในดวงจันทร̀ 

3. การเตรียมการสร;างท่ีอยูCอาศัยของมนุษย̀บนดวงจันทร̀ 

4. การเปรียบเทียบความเหมือนของดาวเคราะห̀น;อยเซอเรสกับดวงจันทร̀ 

5. การสำรวจสภาพภูมิประเทศบนดวงจันทร̀เพ่ือนำมาปรับใช;กับการดำรงชีวิตของมนุษย̀ 

 

46. ข)อใดเป\นจุดประสงคiของผู)เขียนข)อความตQอไปน้ี (9 วิชาฯ 61) 

 

 

 

 

 

 1. สอนให;คนเรารู;จักวิธีดำเนินชีวิตอยCางถูกต;อง 

 2. เปรียบเทียบให;เห็นความสำคัญของเงินกับความสุข 

 3. บอกกลCาววCาคนบางคนคิดวCาเงินทำให;ชีวิตสุขสบาย 

 4. อธิบายข;อความ “เงินเปeนเสมือนลมหายใจของชีวิต” 

 5. เตือนวCามีชีวิตท่ีพอเพียงเปeนความสุขกวCาการมุCงหาเงิน 

   

47. ข)อใดเป\นน้ำเสียงของผู)เขียนข)อความตQอไปน้ี (9 วิชาฯ 63) 

 

 

 

 

1. ม่ันใจ 

2. พอใจ 

3. ทุกข̀ใจ 

4. ข;องใจ 

5. กังวลใจ 

 

 

 ในการมีชีวิตอยูC มีสิ่งที่ควรคำนึง 2 ประการคือ เรื่องเงินกับความสุข บางคนมองวCาเงินมีคCายิ่งยวด เงิน

เปeนเสมือนลมหายใจของชีวิต บางคนมองวCาเงินเปeนเพียงเครื่องอำนวยความสะดวกสบายเทCานั้นไมCใชCคำตอบ

สุดท;ายของชีวิต เงินจะมากมายเพียงใดถ;าใจไมCรู;จักพอไมCรู;จักอิ่มแล;ว ชีวิตจะเหนื่อยดิ้นรนเรCาร;อนหาเงินจนตัว

ตาย 

 

     คุณแมCสบายใจได;เลยวCาการร;องไห;ของทารกในชCวง 3 เดือนแรก หรือท่ีเรียกวCา โคลิก น้ันไมCใชCอาการถาวร 

และจะหายไปเองอยCางแนCนอนในไมCช;า เพียงแตCบางครั้งก็เปeนเรื่องยากที่คุณแมCจะต;องฟMงเสียงร;องไห;เปeน

เวลานาน ๆ ทุก ๆ วัน มีเคล็ดลับหลายวิธีท่ีจะชCวยบรรเทาปMญหาลูกร;องแบบโคลิกได; 
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48. ข)อใดไมQใชQลักษณะนิสัยของผู)นำท่ีกลQาวถึงในข)อความตQอไปน้ี (9 วิชาฯ 63) 

 

 

 

1. ชCางคิด 

2. รอบคอบ 

3. มีวิสัยทัศน̀ 

4. รักความก;าวหน;า 

5. ชอบวางแผนงาน 

 

49. ข)อความตQอไปน้ีผู)พูดมีเจตนาตรงกับข)อใด (O-NET 63) 

 

 

 

1. ส่ัง 

2. ตำหนิ 

3. แนะนำ 

4. ตักเตือน 

5. บอกกลCาว

 

50. ข)อใดมีน้ำเสียงแสดงความส้ินหวังของผู)พูด (O-NET 63) 

1. ไฉนจึงเปeนด่ังน้ี   ตัวเจ;าควรท่ีจะวายชนม̀ 

2. สุดฤทธ์ิสุดคิดจะชิงชัย   จะตCองตีอยCางไรไมCชนะ 

3. ควรหรือมาทอดพระวรกาย  เหนือพ้ืนทรายอนาถท้ังสองศรี 

4. วันน้ีพระเชษฐาออกตCอตี  บัดน้ีสุดส้ินชีวาลัย 

5. จะรับรองปjองร้ังประทังไว;  อยCาให;เสียพลทวยหาญ 

 

 

     มีคนนำแอปเปc{ลมาให;ผู;นำคนหน่ึง ผู;นำคนน้ีถามวCา เมล็ดหน่ึงของแอปเปc{ลจะเพาะให;เกิดแอปเปc{ลใหมCได;อีก

ก่ีลูก ควรเอาไปปลูกตรงไหนจึงจะได;ผลผลิตมากท่ีสุด 

     หัวหน;าแผนกพูดกับลูกน;องวCา “บนเส;นทางน้ีเต็มไปด;วยอุปสรรค ความพยายามเปeนเสมือนพาหนะนำเธอ

ไปสูCประตูแหCงความสำเร็จ ส่ิงน้ีจะเปeนเพ่ือนรCวมทางของเธอ เธอจึงควรทำความสนิทสนมกับมิตรภาพน้ีไว;” 
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1. หยาดพิรุณไปชมคอนเสิรiตกับเพ่ือน ๆ เธอมีความสุขมาก ข)อความน้ีสอดคล)องกับข)อใด (O-NET 60) 

1. จักขุวิญญาณ  ฆานวิญญาณ 

2. ฆานวิญญาณ  กายวิญญาณ 

3. กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ 

4. จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ 

5. จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  มโนวิญญาณ 

 

2. “แทยงเห็นเด็กหญิงต)นหน)าตานQารักอยากเข)าไปอุ)ม” ข)อความน้ีสอดคล)องกับข)อใด (O-NET 60) 

1. รูป เวทนา 

2. รูป เวทนา สัญญา 

3. รูป สัญญา สังขาร 

4. รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

5. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

 

ศาสนา 

ออกแนQ ออกบQอย 

1. หลักธรรมพุทธ 

2. ศาสนาเปรียบเทียบ 

3. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

ลับสมอง 
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3. อริยสัจ กับ ปฏิจจสมุปบาท เป\นองคiธรรมท่ีเหมือนหรือแตกตQางกันอยQางไร (O-NET 61) 

1. เหมือนกัน แตCตCางมุมมอง เพราะอริยสัจแสดงธรรมชาติท่ีเปeนแกนกลางของปฏิจจสมุปบาท 

2. ตCางกัน เพราะอริยสัจเน;นกระบวนการเกิดทุกข̀ สCวนปฏิจจสมุปบาทเน;นกระบวนการดับของ

สรรพส่ิง 

3. เหมือนกัน แตCตCางมุมมอง เพราะอริยสัจเน;นกระบวนการสัมพันธ̀ แตCปฏิจจสมุปบาทเน;นวิธีการ

แก;ปMญหา 

4. ตCางกัน เพราะอริยสัจเน;นแสดงกระบวนการดับทุกข̀ แตCปฏิจจสมุปบาทเน;นแสดงกระบวนการ

เกิดทุกข̀ 

5. เหมือนกัน แตCตCางมุมมอง เพราะอริยสัจเน;นวิธีการแก;ปMญหา สCวนปฏิจจสมุปบาทเน;น

กระบวนการแหCงปMจจัยสัมพันธ̀ 

 

4. ข)อใดจัดเป\น “เหตุ” ของน้ำแข็งตามหลักปฏิจจสมุปบาท (O-NET 62) 

1. น้ำ 

2. ตู;เย็น 

3. ไฟฟjา 

4. ชCองแชCแข็งในตู;เย็น 

5. อุณหภูมิต่ำกวCาจุดเย่ือกแข็ง

 

5. แดงกับดำเป\นเพ่ือนกัน วันหน่ึงดำได)ไปเก็บมะมQวงท่ีตนปลูกไว)หลังบ)านมารับประทานรQวมกันอยQาง

เอร็ดอรQอย 

จอหiนน่ี : “มะมQวงลูกน้ีหวาน กรอบอรQอยมากเลยนะ” 

ลูคัส   : “ไมQอรQอยได)ไง ฉันขอต)นพันธุiอยQางดีมาจากบ)านปqาของฉันท่ีจังหวัดจันทบุรีเลยนะ ถ)าไมQใชQ 

           พันธุiน้ีคึงไมQอรQอยอยQางน้ีหรือก 

จอหiนน่ี : “ฉันก็เคยหามะมQวงพันธุiดี ๆ มาปลูกเหมือนกัน แตQไมQคQอยมีเวลาดูแลและใสQปุrย จึงทำให)ต)น 

            มันตายไปในท่ีสุด ฉันวQานะ นอกจากจะได)พันธุiดีแล)ว นายคงดูแลใสQปุrยพรวนดิน และเอาใจ 

            ใสQต)นไม)น้ีอยQางดีสินะ มันจึงเติบโตสูงใหญQจนมีดอกมีผลท่ีเอร็ดอรQอยอยQางน้ี 

จากบทสนทนาข)างต)นใครเป\นคนแสดง “เหตุ” และ/หรือ “ปeจจัย” ท่ีถูกต)องท่ีสุด (O-NET 60) 

1. จอห̀นน่ีแสดงเหตุและปMจจัย 

2. จอห̀นน่ีแสดงเหตุ 

3. ลูคัสแสดงปMจจัย 

4. ลูคัสแสดงเหตุ 

5. ลูคัสและจอห̀นน่ีแสดงท้ังเหตุและ

ปMจจัย
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6. หลักธรรมใดไมQได)เกิดข้ึนในวันอาสาฬหบูชา (O-NET 60) 

1. พระรัตนตรัยครบสมบูรณ̀ 

2. พระพุทธเจ;าแสดงโอวาทปาฏิโมกข̀ 

3. พระโกณฑัญญะได;ดวงตาเห็นธรรม 

4. พระพุทธเจ;าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร 

5. เปeนวันเกิดพระอริยสงฆ̀ข้ึนเปeนคร้ังแรกในโลก 

 

7. ข)อใดสอดคล)องกับ “วิธีปวารณากรรม” ท่ีพระสงฆiกระทำในวันออกพรรษา (9 วิชาฯ 63) 

1. แจมินบอกเพ่ือนตามตรงเม่ือเพ่ือนเปcดโอกาสให;ตักเตือนวCากลCาวได; 

2. จีซองห;ามปรามเพ่ือน เม่ือเพ่ือนชวนโดนเรียนพิเศษไปเลCนเกมท่ีร;าน 

3. จองอูพยายามหาหลักฐานและตรวจสอบเพ่ือนผู;เปeนประธานนักเรียนอยCางลับ ๆ 

4. แจฮยอนตำหนิเพ่ือนตรง ๆ เพราะไมCสามารถทนกับนิสัยแยC ๆ ของเพ่ือนได;อีกตCอไป 

5. เฉินเลCอถือโอกาสบอกความในใจของตนเองให;จีซองรับรู;วCา ตนรักและเปeนหCวงจีซองมากแคCไหน 

 

8. การไปขอรับศีล 8 ในวันใดไมQเรียกวQาวันอุโบสถ (9 วิชาฯ 63) 

1. วันวิสาขบูชา 

2. วันมาฆบูชา 

3. วันอาสาฬหบูชา 

 

4. วันอัฏฐมีบูชา 

5. วันเข;าพรรษา

9. “ในรัฐธรรมนูญแหQงราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับจะมีบทบัญญัติให)สมาชิกรัฐสภาต)องปฏิญาณตน

กQอนเข)ารับตำแหนQง โดยมีเจตนารมณiเพ่ือให)สมาชิกสภาผู)แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได)แสดง

ปณิธานและความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติหน)าท่ีด)วยความซ่ือสัตยiสุจริต เพ่ือประโยชนiของประเทศชาติและ

ประชาชนโดยรักษาไว)ซ่ึงรัฐธรรมนูญและไมQกระทำการท่ีขัดตQอรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการปฏิญาณตนของ

สมาชิกรัฐสภาในรัฐธรรมนูญแตQละฉบับน้ันอาจมีถ)อยคำและบทบัญญัติท่ีแตกตQางกันไปบ)างตามยุค

สมัย” เจตนารมณiของการปฏิญาณตนน้ีสอดคล)องกับคติธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนาวันใด (O-NET 63) 

1. วันออกพรรษา 

2. วันมาฆบูชา 

3. วันอาสาฬหบูชา 

4. วันอัฏฐมีบูชา 

5. วันเข;าพรรษา
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10. คำกลอนท่ีวQา 

     “ยศและลาภหาบไปไมQได)แนQ  มีเพียงแตQต)นทุนบุญกุศล 

     ทรัพยiสมบัติท้ิงไว)ให)ปวงชน  แม)รQางตนเขาก็เอาไปเผาไฟ” 

คำกลอนข)างต)นแสดงถึงคติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด (เลือก 2 คำตอบ) (O-NET 

63) 

1. วันวิสาขบูชา 

2. วันมาฆบูชา 

3. วันอาสาฬหบูชา 

4. วันอัฏฐมีบูชา 

5. วันเข;าพรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ข)อใดกลQาวไมQถูกต)องเก่ียวกับระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย (9 วิชาฯ 60) 

1. ศาลยุติธรรมไมCสังกัดกระทรวงยุติธรรม  

2. ใช;ระบบประมวลกฎหมายมาต้ังแตCสมัยรัชกาลท่ี 5 

3. นำกฎหมายอิสลามทุกชนิดมาใช;บังคับสำหรับชาวมุสลิมในภาคใต;  

4. การทำร;ายรCางกายผู;อ่ืนแม;ได;รับความยินยอมยังเปeนความผิดอาญา  

5. ผู;หญิงท่ีสัมผัสตัวพระสงฆ̀ไมCมีโทษอาญา เพราะเปeนเพียงการฝiาฝzนจารีตประเพณี  

 

หน้าที่พลเมือง 

ออกแนQ ออกบQอย 

1. กฎหมาย 

2. การเมืองการปกครอง 

3. รัฐธรรมนูญ 

ลับสมอง 
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12. ข)อใดกลQาวถูกต)องเก่ียวกับระบบกฎหมายไทย (9 วิชาฯ 62) 

1. กฎหมายตราสามดวงในสมัย ร.1 ทำให;ระบบกฎหมายไทยเปeนระบบซิวิลลอว̀ 

2. ประมวลกฎหมายอาญาในสมัย ร.5 ทำให;ระบบกฎหมายไทยเปeนระบบซิวิลลอว̀ 

3. กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 เปeนประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทย 

4. กรมหลวงราชบุรีฯ เปeนผู;เลือกให;ใช;ระบบประมวลกฎหมายในประเทศไทย 

5. ระบบกฎหมายไทยเปeนระบบซิวิลลอว̀ เพราะใช;พระราชบัญญัติเปeนกฎหมายหลัก 

 

13. นิติกรรมในข)อใดไมQมีผลเป\นโมฆะกรรม (9 วิชาฯ 62) 

1. นายอาคานิชิ อายุ 16 ป[ หม้ันกับนางสาวจีซู อายุ 18 ป[ 

2. นายทานากะ อายุ 18 ป[ จดทะเบียนสมรสซ;อนกับนางสาวเจนน่ี 

3. เด็กชายคาเมนาชิ อายุ 14 ป[ เขียนพินัยกรรมให;นางสาวโรเซC อายุ 15 ป[ 

4. นายทากุจิ อายุ 17 ป[ เปeนผู;รับมรดกในพินัยกรรมของนางสาวลิซCา คนไร;ความสามารถ 

5. นายทะสึยะ อายุ 15 ป[ จ;างนายนากามารุ อายุ 17 ป[ แสดงภาพยนตร̀ โดยไมCได;รับความยิมยอม

จากผู;ปกครอง 

 

14. นิติกรรมข)อใดไมQเป\นโมฆะ (9 วิชาฯ 63) 

1. การสมรสซ;อน 

2. การทำสัญญาซ้ือขายเกาะภูเก็ต 

3. การกู;ยืมเงินโดยไมCมีหลักฐานเปeนหนังสือ 

4. การสมรสโดยไมCสมัครใจของชายและหญิง 

5. การทำพินัยกรรมของเด็กอายุ 12 ป[ โดยความยินยอมของบิดามารดา 

 

15. สัญญาใดไมQเป\นโมฆะ (2 คำตอบ) (O-NET 61) 

1. สัญญาจำนองท่ีดินท่ีทำเปeนหนังสือลงลายมือช่ือระหวCางคูCสัญญา  

2. สัญญาซ้ือขายเรือท่ีมีระวาง 7 ตัน โดยคูCสัญญาท้ังสองฝiายมีหลักฐานเปeนหนังสือ 

3. สัญญาเชCาซ้ือรถยนต̀ท่ีทำเปeนหนังสือลงลายมือช่ือระหวCางคูCสัญญา  

4. สัญญาซ้ือขายม;าท่ีคูCสัญญาท้ังสองฝiายทำข้ึนเปeนหนังสือโดยมีพยานบุคคลรับรอง 2 คน  

5. สัญญาซ้ือขายตึกแถวท่ีทำเปeนหนังสือและจดทะเบียน  
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16. ข)อใดเป\นความผิดฐานยักยอกตามกฎหมายอาญา (9 วิชาฯ 61) 

1. นายนกเผาเอกสารสัญญากู;ยืมเงินท่ีนายนกเปeนลูกหน้ีตCอนายเปeด  

2. นายกุ;งแอบหยิบกระเปZาเงินของนายปลาไป ขณะท่ีนายปลาเผลอ  

3. นายช;างเจตนาทำให;คอมพิวเตอร̀โน;ตบุxกท่ีนายเสือฝากไว;ไมCสามารถใช;การได; 

4. นายไกCยืมรถจักรยานจากนายไขC ตCอมานายไกCนำรถจักรยานน้ันไปขายให;นายขวด  

5. นายมดหลอกนายแมววCานายหมูให;มารับสินค;า แล;วนายแมวก็ยอมสCงมอบสินค;าให;  

 

17. ข)อใดเป\นความผิดฐานยักยอกตามกฎหมายอาญา (9 วิชาฯ 62) 

1. นายจีซองเจตนาทำให;คอมพิวเตอร̀ท่ีนายจินยองฝากไว;ไมCสามารถใช;การได; 

2. นายแจฮวานหลอกให;นายซองอูเผลอแล;วแอบหยิบโทรศัพท̀ของนายซองอูไป 

3. นายมินฮยอนเผาเอกสารสัญญากู;ยืมเงินท่ีนายมินฮยอนเปeนลูกหน้ีตCอนายสรรค̀ 

4. นายแดเนียลยืมรถยนต̀จากนายจีฮุน ตCอมานายแดเนียลนำรถยนต̀น้ันไปขายให;นายแดฮวี 

5. นายอูจินหลอกนายซองอุนวCานายควานลินให;มารับสินค;าแล;วนายซองอุนก็ยอมสCงมอบสินค;าให; 

 

18. การกระทำใดถือเป\นความผิดฐานฉ)อโกง (O-NET 63) 

1. รัตน̀วางโทรศัพท̀มือถือไว;บนโตxะระหวCางรับประทานอาหาร โรมจึงโกหกรัตน̀วCา บ;านของรัตน̀ไฟ

ไหม;ให;รีบไปดู เปeนเหตุให;รัตน̀ลืมโทรศัพท̀ไว; แล;วจากน้ันโรมก็หยิบนำไปเปeนของตน 

2. เอกแกล;งทำตัวเปeนคนพิการท้ังท่ีมีรCางกายสมบูรณ̀แล;วไปทำการขอทานซ่ึงสCงผลให;ผู;คนท่ีผCานมา

นำเงินให;แกCเอกด;วยความสงสาร 

3. เกรียงไกรนำเงินของตนให;เกริกไปจCายคCาไฟให; ตCอมาเกริกพบวCาเกรียงไกรจCายไปเรียบร;อยแล;ว 

แตCเกริกไมCอยากคืนเงินให;แกCเกรียงไกร จึงบอกเกรียงไกรวCาเขาจCายคCาไฟแล;ว และเก็บเงินน้ันไว;

ใช;เอง 

4. สุดาซ้ือผลไม;จากสมชาย แตCพอถึงเวลาจCายเงินหลังได;รับสินค;าพบวCา ตนมีเงินไมCพอจึงอาศัย

ชCวงเวลาท่ีสมชายเผลอ เดินออกจากร;านไปโดยไมCจCายเงิน 

5. เรณูยืมหนังสือของเรไรมาอCาน 3 วัน พอถึงกำหนดวันคืน เรไรก็มาทวงถามเรณู แตCเรณูกลับโกหก

เรไรวCาตนสCงคืนไปทางไปรษณีย̀แล;ว ท้ังท่ีไมCเปeนความจริง 
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19. ข)อใดตQอไปน้ีเป\นข)อความท่ีถูกต)อง (9 วิชาฯ 60) 

1. การจำนำกระบือไมCต;องมีการสCงมอบแกCทรัพย̀แกCผู;รับจำนำ  

2. สัญญาจะซ้ือจะขายบ;านต;องทำสัญญาเปeนหนังสือและจดทะเบียน  

3. การซ้ือขายนา�ิกามูลคCา 1,000,000 บาท ต;องทำสัญญาเปeนหนังสือ  

4. การซ้ือขายคอนโดมิเนียมราคา 400,000 บาท ต;องทำเปeนหนังสือและจดทะเบียน  

5. การกู;ยืมเงินต้ังแตCหน่ึงพันบาทข้ึนไปน้ัน ต;องมีหลักฐานแหCงการกู;ยืมเปeนหนังสืออยCางใดอยCางหน่ึง

ลงลายมือช่ือผู;ยืมเปeนสำคัญ จึงจะฟjองร;องให;บังคับคดีได; 

 

20. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคแรก บัญญัติวQา บุคคลจักต)องรับโทษในทางอาญาตQอเม่ือได)

กระทำการอันกฎหมายท่ีใช)ในขณะกระทำน้ันบัญญัติเป\นความผิดและกำหนดโทษไว) และโทษท่ีจะลง

แกQผู)กระทำความผิดน้ัน ต)องเป\นโทษท่ีบัญญัติไว)ในกฎหมาย 

จากบทกฎหมายข)างต)น ข)อใดตQอไปน้ีกลQาวถูกต)องเก่ียวกับหลักกฎหมายอาญา (O-NET 63) 

1. การเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายใหมCไมCอาจมีผลบังคับย;อนหลังได; 

2. รัฐอาจบัญญัติกฎหมายอาญาให;สามารถตีความอยCางกว;างขวาง เพ่ือใช;ลงโทษอาชญากรได;อยCางมี

ประสิทธิภาพ 

3. ผู;พิพากษาใช;หลักจารีตประเพณีในการเอาผิดและลงโทษทางอาญาแกCบุคคลได;แม;ไมCมีกฎหมาย

บัญญัติไว;โดยตรง 

4. การแอบจดจำรหัสผCานเข;าระบบคอมพิวเตอร̀ เปeนความผิดฐานลักทรัพย̀เน่ืองจากสามารถ

เทียบเคียงได;วCาเปeนการเอาทรัพย̀ของผู;อ่ืนไปโดยทุจริต 

5. การเปeนชู;หรือมีชู;น้ันแม;จะเปeนการกระทำท่ีขัดตCอศีลธรรมก็ตาม แตCเม่ือกฎหมายมิได;บัญญัติให;

เปeนความผิด รัฐก็ไมCอาจลงโทษบุคคลท่ีกระทำการดังกลCาวน้ีได;เลย 
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21. ข)อใดเป\นอุปสงคiในทางเศรษฐศาสตรi (O-NET 63) 

1. ยาใจอยากไปเท่ียวตCางประเทศกับครอบครัว ต้ังใจวCาจะไปยุโรปในชCวงป[ใหมC 

2. ยาหยีอยากได;ตุxกตาตัวละครมาร̀เวลในวันเกิด คุณแมCสัญญาวCาจะซ้ือให;ในวันเกิดป[หน;า 

3. ยาคุปชอบรับประทานผลไม; หลังอาหารกลางวันเขาจะซ้ือมารับประทานวันละถุงเสมอ 

4. ยาซิปมีอาชีพสCงหนังสือพิมพ̀ตามบ;าน เขาพยายามเก็บเงินเพ่ือซ้ือรถมอเตอร̀ไซค̀ตอนปลายป[ 

5. ยาคอปมีฐานะร่ำรวย เพ่ือนของยาคอปมาขายบ;านพักท่ีเขาใหญC แตCเขาไมCซ้ือเพราะเขาชอบทะเล 

 

22. เม่ือราคาสินค)าชนิดหน่ึงสูงข้ึน จะทำให)เกิดเหตุการณiใดกับสินค)าชนิดน้ัน  (O-NET 62) 

1. เส;นอุปสงค̀เคล่ือนย;ายไปทางขวาท้ังเส;น 

2. เส;นอุปสงค̀เคล่ือนย;ายไปทางซ;ายท้ังเส;น 

3. เส;นอุปทานเคล่ือนย;ายไปทางขวาท้ังเส;น 

4. ปริมาณซ้ือลดลงโดยเคล่ือนย;ายไปบนเส;นอุปสงค̀เดิม 

5. ปริมาณขายลดลงโดยเคล่ือนย;ายไปบนเส;นอุปทานเดิม 

 

 

 

เศรษฐศาสตร ์

ออกแนQ ออกบQอย 

1. กลไกตลาด กลไกราคา 

2. นโยบายการเงิน การคลังกับการ

แก;ปMญหาทางเศรษฐกิจ 

ลับสมอง 
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23. ถ)าราคาอาหารเล้ียงปลาทับทิมเพ่ิมสูงข้ึนในขณะท่ีปeจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี จะทำให)เกิดการเปล่ียนแปลง

อุปทานของปลาทับทิมในข)อใด (O-NET 63) 

1. ปริมาณอุปทานลดลงบนเส;นอุปทานเดิม 

2. เส;นอุปทานเคล่ือนย;ายไปท้ังเส;นไปทางซ;ายมือ ปริมาณอุปทานลดลง 

3. เส;นอุปทานเคล่ือนย;ายไปท้ังเส;นไปทางขวามือ ปริมาณอุปทานลดลง 

4. เส;นอุปทานเคล่ือนย;ายไปท้ังเส;นไปทางซ;ายมือ ปริมาณอุปทานเพ่ิมข้ึน 

5. เส;นอุปทานเคล่ือนย;ายไปท้ังเส;นไปทางขวามือ ปริมาณอุปทานเพ่ีมข้ึน 

 

 

24. ในชQวงเทศกาลกินเจ ประชาชนนิยมบริโภคผักเพ่ิมข้ึน จะทำให)เกิดการเปล่ียนแปลงดุลยภาพของ

ตลาดผักตามข)อใด (9 วิชาฯ 63) 

1. ราคาดุลยภาพลดลง ปริมาณดุลยภาพลดลง 

2. ราคาดุลยภาพลดลง ปริมาณดุลยภาพเพ่ิมสูงข้ึน 

3. ราคาดุลยภาพเพ่ิมสูงข้ึน ปริมาณดุลยภาพลดลง 

4. ราคาดุลยภาพเพ่ิมสูงข้ึน ปริมาณดุลยภาพเพ่ิมสูงข้ึน 

5. ราคาดุลยภาพเพ่ิมสูงข้ึน ปริมาณดุลยภาพไมCเปล่ียนแปลง 

 

 

25. หากประเทศไทยต)องการลดอุปทานแรงงานสQวนเกินในตลาดแรงงานท่ีมีการแขQงขันอยQางสมบูรณi 

รัฐบาลจะเลือกใช)มาตรการใดจึงเหมาะสม (O-NET 63) 

1. ลดอัตราคCาจ;างแรงงานข้ันต่ำ 

2. เพ่ิมอัตราจ;างแรงงานข้ันต่ำ 

3. กำหนดคCาจ;างแรงงานข้ันสูงในอัตราสูงกวCาคCาจ;างตลาด 

4. เพ่ิมสวัสดิการให;แกCแรงงานตCางด;าวท่ีทำงานในประเทศไทย 

5. สCงเสริมการนำเข;าแรงงานตCางด;าวจากประเทศกลุCมอาเซียน 
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26. หากอัตราคQาจ)างแรงงานในประเทศในประเทศเพ่ือนบ)านไมQเปล่ียนแปลง ข)อใดเป\นมาตรการท่ีรัฐบาล

ไทยไมQควรนำมาใช)ในการลดปeญหาอุปสงคiแรงงานสQวนเกินในประเทศไทย  (9 วิชาฯ 63) 

1. สนับสนุนให;แรงงานไทยไปทำงานในตCางประเทศ 

2. ผCอนคลายเง่ือนไขในการนำเข;าแรงงานจากตCางประเทศ 

3. กำหนดอัตราจ;างแรงงานในอัตราสูงกวCาประเทศเพ่ือนบ;าน 

4. จัดตลาดนัดแรงงานเพ่ือให;แรงงานได;รับการจ;างงานมากข้ึน 

5. เพ่ิมสวัสดิการให;แกCแรงงานตCางด;าวท่ีทำงานในประเทศไทย 

 

 

27. ถ)าถ่ัวลิสงเป\นสินค)าด)อย (inferior good) หากรายได)ของผู)บริโภคเพ่ิมสูงข้ึนจะสQงผลให)มีการ

เปล่ียนแปลงดุลยภาพของตลาดถ่ัวลิสงอยQางไร (O-NET 62) 

1. ราคาและปริมาณดุลยภาพลดลง 

2. ราคาและปริมาณดุลยภาพจะเพ่ิมข้ึน 

3. ราคาดุลยภาพจะลดลง แตCปริมาณดุลยภาพจะเพ่ิมข้ึน 

4. ราคาดุลยภาพจะสูงข้ึน แตCปริมาณดุลยภาพจะลดลง 

5. ราคาดุลยภาพจะสูงข้ึน แตCปริมาณดุลยภาพจะคงเดิม 

 

 

28. ข)อใดกลQาวถูกต)องเก่ียวกับนโยบายการเงินและ/หรือนโยบายการคลังของประเทศไทย (9 วิชาฯ 63) 

1. การเก็บเงินภาษีเงินได; เปeนเคร่ืองมือของนโยบายการเงิน 

2. มาตรการ “ชิม ช;อป ใช;” เปeนเคร่ืองมือของนโยบายการเงิน 

3. การซ้ือขายหลักทรัพย̀รัฐบาล เปeนเคร่ืองมือของนโยบายการคลัง 

4. การเปล่ียนแปลงอัตรารับชCวงซ้ือลด เปeนเคร่ืองมือของนโยบายการคลัง 

5. การควบคุมการให;สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูCอาศัย เปeนเคร่ืองมือของนโยบายการเงิน 
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29. รัฐบาลไทยประกาศใช)นโยบาย “ช)อปชQวยชาติ” โดยการให)นำใบเสร็จมาหักคQาลดหยQอนภาษีเงินได)

บุคคลธรรมดา เป\นการดำเนินนโยบายประเภทใด เพ่ือวัตถุประสงคiใด (O-NET 63) 

1. นโยบายการเงิน เพ่ือกระตุ;นรายจCายของรัฐและการขยายตัวของผลิตภัณฑ̀มวลรวมประชาชาติ 

2. นโยบายการเงิน เพ่ือกระตุ;นรายได;ของรัฐและการขยายตัวของผลิตภัณฑ̀มวลรวมในประเทศ 

3. นโยบายการเงิน เพ่ือกระตุ;นรายจCายการบริโภคและการขยายตัวของผลิตภัณฑ̀มวลรวมใน

ประเทศ 

4. นโยบายการคลัง เพ่ือกระตุ;นรายจCายของรัฐและการขยายตัวของผลิตภัณฑ̀มวลรวมประชาชาติ 

5. นโยบายการคลัง เพ่ือกระตุ;นรายจCายการบริโภคและการขยายตัวของผลิตภัณฑ̀มวลรวมใน

ประเทศ 

 

 

30. ข)อใดเป\นมาตรการโดยตรงในการแก)ไขปeญหาภาวะเงินฝ�ดในประเทศ (9 วิชาฯ 63) 

1. เพ่ิมอัตราดอกเบ้ียเงินกู; 

2. เพ่ิมการใช;จCายของรัฐบาลให;มากข้ึน 

3. ลดภาษีการนำเข;าวัตถุดิบจากตCางประเทศ 

4. เพ่ิมอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายให;สูงข้ึน 

5. นำพันธบัตรรัฐบาลออกจำหนCายให;แกCประชาชน 
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31. ข)อใดกลQาวไมQถูกต)องเก่ียวกับเหตุการณiในสมัยกลางของประวัติศาสตรiสากล (O-NET 62) 

1. “ยุคแหCงศรัทธา” เปeนอีกช่ือหน่ึงท่ีใช;เรียกสมัยกลางในประวัติศาสตร̀สากล 

2. ลอร̀ดไมCมีสิทธิจัดต้ังศาลเพ่ือพิจารณาคดีความในแมเนอร̀ของตน 

3. สงครามครูเสดมีสCวนชCวยทำลายระบอบการปกครองแบบฟcวดัลและระบบเศรษฐกิจแบบแมเนอร̀ 

4. ระบอบการปกครองแบบฟcวดัลเปeนระบอบการปกครองท่ีกษัตริย̀ไร;พระราชอำนาจในทางปฏิบัติ 

5. “เจตนารมณ̀ของพระเปeนเจ;า” เปeนหน่ึงในสาเหตุท่ีกระตุ;นให;ชาวคริสต̀รCวมรบในสงครามครูเสด 

 

32. ข)อใดไมQใชQผลท่ีเกิดจากการปกครองแบบฟ�วดัลในสมัยกลางของยุโรป (9 วิชาฯ 62) 

1. คริสตจักรเข;มแข็งและมีอำนาจมาก 

2. ผลผลิตทางการเกษตรอยูCในระดับสูง 

3. การค;าโดยภาพรวมชะงักจนถึงคริสต̀ศตวรรษท่ี 11 

4. เกิดยศถาบรรดาศักด์ิ เชCน อาร̀ชดุxก ดุxก เคานต̀  

5. กษัตริย̀อCอนแอ และไมCมีอำนาจในการปกครองอยCางแท;จริง 

 

 

 

ประวัตศิาสตร ์

ออกแนQ ออกบQอย 

1. ประวัติศาสตร̀สากล – ยุคกลาง  

2. ประวัติศาสตร̀ไทย – นายกฯ 

ลับสมอง 
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33. ข)อใดกลQาวถูกต)องเก่ียวกับแนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) ในสมัยการฟ��นฟูศิลปวิทยาการของ

ยุโรป (O-NET 63) 

1. ความสนใจศึกษาและลอกเลียนแบบองค̀ความรู;และสุนทรียะทางภาษาจากอารยธรรมคลาสสิก 

2. ศิลปcนแนวมนุษยนิยมมักผลิตผลงานท่ีสะท;อนความจริงของสังคมเปeนสำคัญมากกวCามิติทาง

ศาสนา 

3. นักมนุษยนิยมคริสเตียนให;ความสำคัญตCองานเขียนท่ีเก่ียวข;องกับคริสต̀ศาสนาและงานเขียนของ

กวีโรมัน 

4. การศึกษาปรัชญายุคคลาสสิกเพ่ือเปeนแนวทางในการดำเนินชีวิตและแก;ปMญหาสังคมและการเมือง

ในสมัยดังกลCาว 

5. การใช;เหตุผลเพ่ือแสดงทัศนะทางสังคมและการเมืองและเช่ือวCาเหตุผลสามารถเปล่ียนชีวิตและ

สังคมให;ดีข้ึนได; 

 

34. ข)อใดไมQใชQผลจากการสำรวจทางทะเลในคริสตiศตวรรษท่ี 15 และ 16 (O-NET 62) 

1. คริสต̀ศาสนาเจริญรุCงเรืองในทวีปอเมริกาใต; 

2. สนธิสัญญาทอร̀เดซียัส (Treaty of Tordesillas) 

3. พCอค;ากลายเปeนอาชีพท่ีมีความสำคัญมากข้ึนในสังคม 

4. บางสCวนของคาบสมุทรมลายูและหมูCเกาะอินโดนีเซียตกอยูCภายใต;อิทธิพลของโปรตุเกส 

5. ชาร̀ล มาร̀เตล (Charles Martel) ได;รับชัยชนะเหนือชาวมุสลิมท่ีเมืองตูร̀ทางตอนใต;ของฝร่ังเศส 

 

35. ข)อใดตQอไปน้ีไมQใชQผลของการปฏิรูปคริสตiศาสนาในสมัยคริสตiศตวรรษท่ี 16 – 17 (O-NET 63) 

1. เกิดความขัดแย;งท้ังการเมืองและศาสนาท่ัวท้ังทวีปยุโรปในรูปแบบของสงคราม 

2. เกิดกระแสแนวคิดชาตินิยมแบบคล่ังชาติท่ัวไปในดินแดนท่ีนับถือนิกายโปรเตสแตนต̀ 

3. เกิดการประชุมสภาสงฆ̀ ณ เมืองเทรนต̀ และมีการกำหนดรายช่ือหนังสือต;องห;ามสำหรับฝiาย

คาทอลิก 

4. การสถาปนาคณะสงฆ̀เยซูอิตของฝiายคาทอลิกเพ่ือการศึกษาและการเผยแผCศาสนาในดินแดนโพ;น

ทะเล 

5. การเพ่ิมข้ึนอยCางมีนัยสำคัญของจำนวนประชากรผู;สามารถอCานออกเขียนได;ในดินแดน

โปรเตสแตนต̀ 
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36. นักประวัติศาสตรiสามารถใช)มหากาพยi ชองซอง เดอ โรลองดi จากยุคกลางเป\นหลักฐานช้ันต)นใน

การศึกษาประเด็นใดได)ชัดเจนท่ีสุด (9 วิชาฯ 63) 

1. ยุทธวิธีการรบของกองทหารคริสเตียนสมัยพระจักรพรรดิชาร̀เลอมาญ 

2. วิถีชัวิตและธรรมเนียมวีรคติท่ีเหลCาอัศวินในคริสต̀ศตวรรษท่ี 8 – 9 ยึดปฏิบัติ 

3. การรับรู;ของกวียุคกลางตCอการขับไลCพวกซาราเซ็นในสมัยคริสต̀ศตวรรษท่ี 8 

4. ศรัทธาอันม่ันคงในคริสต̀ศาสนาของเหลCาอัศวินนักรบสมัยคริสต̀ศตวรรษท่ี 8 

5. ชีวประวัติของนายทหารเอกนามโรลองด̀ในกองทัพของพระจักรพรรดิชาร̀เลอมาญ 

 

37. ข)อใดกลQาวไมQถูกต)องเก่ียวกับสนธิสัญญาสันติภาพแหQงเอากiสบูรiก (Peace of Augsburg) ค.ศ. 

1555 (9 วิชาฯ 63) 

1. การรับรองความชอบธรรมคำสอนของลูเธอร̀ในจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ 

2. การไมCได;มุCงสร;างขันติธรรมทางศาสนาให;เกิดข้ึนในดินแดนเยอรมนีอยCางแท;จริง 

3. การให;เสรีภาพแกCประชาชนในการเลือกนับถือศาสนนิกายตามศรัทธาสCวนบุคคล 

4. การยุติสงครามกลางเมืองระหวCางเจ;าผู;ครองแคว;นทางเหนือกับทางใต;ในเยอรมนี 

5. การให;สิทธิเจ;าผู;ครองแคว;นในเยอรมนีเลือกนับถือนิกายลูเธอร̀หรือนิกายคาทอลิก 

 

38. ข)อใดตQอไปน้ีไมQใชQส่ิงท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตi (พ.ศ. 2502 – 2506)  

(9 วิชาฯ 63) 

1. มหาวิทยาลัยในสCวนภูมิภาค 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหCงชาติ 

3. การขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 4 ป[ เปeน 7 ป[ 

4. องค̀การสCงเสริมการทCองเท่ียวแหCงประเทศไทย 

5. สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต; (ASEAN) 
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39. นายทหารทQานใดท่ีข้ึนสูQตำแหนQงนายกรัฐมนตรีด)วยกระบวนการลงสมัครรับเลือกต้ังตามกติกาทาง

การเมือง (O-NET 63) 

1. พลเอก สุรยุทธ̀ จุลานนท̀ 

2. พลเอก เปรม ติณสูลานนท̀ 

3. พลเอก สุจินดา คราประยูร 

4. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 

5. พลเอก เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน̀ 

 

40. คำวQา “สวัสดี” ถูกกำหนดให)ใช)อยQางเป\นทางการ ในสมัยของนายกรัฐมนตรีทQานใด (O-NET 61) 

1. พระยามโนปกรณ̀นิติธาดา 

2. พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา 

3. จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

4. จอมพลถนอม กิตติขจร 

5. จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต̀ 
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41. ข)อใดเป\นการดำรงชีวิตอยQางเป\นมิตรกับส่ิงแวดล)อม เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล)อมอยQาง

ย่ังยืน (เลือก 2 คำตอบ) (O-NET 63)  

1. สCงเสริมการเท่ียวปiา และถางปiาเปeนทางเดินธรรมชาติสำหรับนักทCองเท่ียว 

2. ลดจำนวนประชากรโลก ด;วยการไมCแตCงงาน หรือแตCงงานแตCไมCต;องการมีบุตร 

3. ปลูกต;นไม;ท่ีบ;าน รCวมกิจกรรมปลูกปiาชุมชน รCวมรณรงค̀การใช;พลังงานอยCางประหยัด 

4. สร;างเข่ือนกักเก็บน้ำเพ่ือผลิตกระแสไฟฟjา และใช;ในชCวงเวลาท่ีพ้ืนท่ีของตนขาดแคลนน้ำ 

5. แสวงหาความสุข ความพอใจในการดำเนินชีวิตตามสมควรแกCสถานะของตน ไมCใช;ส่ิงของเกิน

ความจำเปeน 

 

42. พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแนวทาง

บรรเทาและลดภาวะโลกร)อนโดยตรงท่ีสำคัญคือเร่ืองใด (เลือก 2 คำตอบ) (O-NET 62) 

1. การทำฝนเทียม 

2. การพัฒนาพลังงานทดแทน 

3. การฟz{นฟูสภาพปiาและปลูกปiาทดแทน 

4. การพัฒนาแหลCงน้ำและการบำบัดน้ำเสีย 

5. การทำการเกษตรผสมผสานแบบพ่ึงพาธรรมชาติ 

 

ภูมิศาสตร ์

ออกแนQ ออกบQอย 

1. การอนุรักษ̀ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล;อม 

2. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. คำนวณทางภูมิศาสตร̀ 

ลับสมอง 
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43. ข)อใดเป\นการปฏิบัติตามแนวทางอนุรักษiทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม (9 วิชาฯ 63) 

1. ลดการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพ่ือให;สมดุลกับปริมาณทรัพยากรท่ีมีอยูC 

2. นำไม;สักไปอาบน้ำยา แล;วนำมาทำเปeนร้ัวบ;านเพ่ือปjองกันปลวกและมดให;ใช;ได;ยาวนาน 

3. สำรวจพ้ืนท่ีธรรมชาติแหCงใหมCในชนบทเพ่ือพัฒนาเปeนแหลCงทCองเท่ียวให;เกิดรายได;แกCชุมชน 

4. นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช;ในกระบวนการผลิตเพ่ือให;การใช;ทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพ 

5. ลดการใช;พลังงานในการทำลายขยะโดยนำขยะไปท้ิงทะเลเพ่ือให;ออกสูCมหาสมุทรซ่ึงมีพ้ืนท่ีกว;าง

ใหญCรองรับขยะได; 

 

44. แนวทางใดเป\นแนวทางการอนุรักษiทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อมเพ่ือหยุดโลกร)อนในเชิง

ภูมิศาสตรi (O-NET 62) 

1. รณรงค̀ไมCใช;ผลิตภัณฑ̀ตCาง ๆ ท่ีทำมาจากพลาสติก 

2. ซ;อผลิตภัณฑ̀อาหารจากผู;ผลิตท่ีได;รับฉลากลดโลกร;อน 

3. นำหลักการ การลดทอน การใช;ซ้ำ การแปรใช;ใหมC มาใช;ในชีวิตประจำวัน 

4. รวมกลุCมกันสร;าง “ผลิตภัณฑ̀สีเขียว” โดยซ้ือขายกันภายในตลาดท;องถ่ิน 

5. ริเร่ิมใช;พลังงานทางเลือก เชCน ติดต้ังแผงโซลาร̀เซลล̀ เพ่ือผลิตไฟฟjาเฉพาะจุด 

 

45. การละลายอยQางเร็วของช้ันดินเยือกแข็ง (Permafrost) ในเขตอารiกติกสQงผลโดยตรงตQอการเพ่ิมข้ึน

ของก�าซเรือนกระจกชนิดใด (9 วิชาฯ 63) 

1. ไอน้ำ และ กxาซคาร̀บอนไดออกไซด̀ 

2. กxาซมีเทน และ กxาซไนตรัสออกไซด̀ 

3. กxาซมีเทน และ กxาซคาร̀บอนไดออกไซด̀ 

4. กxาซโอโซน และ กxาซคาร̀บอนไดออกไซด̀ 

5. กxาซไนตรัสออกไซด̀ และ กxาซคาร̀บอนไดออกไซด̀ 
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46. ข)อใดเป\นผลจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (9 วิชาฯ 63) 

1. กxาซคาร̀บอนไดออกไซด̀เพ่ิมสูงข้ึนในอัตราท่ีเร็วกวCาอดีต 

2. วิกฤตการณ̀กxาซเรือนกระจกทำลายความสมดุลของบรรยากาศ 

3. ทะเลทรายขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนทำลายพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและผืนปiา 

4. ปiาไม;เส่ือมโทรมและลดลงอยCางรวดเร็วทำลายสมดุลของธรรมชาติ 

5. หมอกควันพิษเพ่ิมข้ึนในเมืองใหญCทำให;ผู;คนเจ็บปiวยด;วยโรคทางเดินหายใจ 

 

47. ข)อใดกลQาวไมQถูกต)องเก่ียวกับปรากฏการณiเอลนีโญในพ้ืนท่ีตQาง ๆ ของโลก (เลือก 2 คำตอบ) (O-

NET 63) 

1. ปริมาณปลาบริเวณชายฝMYงของประเทศเปรูมีจำนวนลดลงมาก 

2. บริเวณชายฝMYงของประเทศเอกวาดอร̀มีอุณหภูมิผิวน้ำเฉล่ียสูงข้ึนกวCาปกติ 

3. ประเทศอินโดนีเซียเกิดความแห;งแล;งมาก จนเกิดไฟปiาและภาวะมลพิษทางอากาศ 

4. ประเทศไทยประสบกับปMญหาสภาพอากากาศแปรปรวน มีฝนตกเพ่ิมมากข้ึนในชCวงฤดูร;อน 

5. ลมค;าตะวันออกบริเวณศูนย̀สูตรมีกำลังแรงข้ึนทำให;อุณหภูมิพ้ืนผิวน้ำบริเวณชายฝMYงออสเตรเลียมี

อุณหภูมิลดลง 

 

48. กำหนดให)ระยะทางจริงระหวQางยอดเขา A ถึง ยอดเขา B วัดได) 22.5 กิโลเมตร ถ)าระยะทางในแผนท่ี

วัดได) 9 เซนติเมตร แผนท่ีน้ีใช)มาตราสQวนเทQาใด 

1. 1 : 50,000 

2. 1 : 22,500 

3. 1 : 125,000 

 

4. 1 : 225,000 

5. 1 : 250,000

49. ภาพถQายด่ิงทางอากาศถQายเหนือภูมิประเทศพ้ืนท่ีราบ ปรากฏหลักกิโลเมตรอยูQหQางกัน 1 กิโลเมตร วัด

ระยะบนภาพถQายระหวQางหลักกิโลเมตรได) 25 เซนติเมตร มาตราสQวนภาพถQายเหนือพ้ืนภูมิประเทศ

เป\นเทQาใด (9 วิชาฯ 63) 

1. 1 : 40 

2. 1 : 400 

3. 1 : 4,000 

4. 1 : 40,000 

5. 1 : 400,000
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50. สารวัตรอยูQท่ีมหาวิทยาลัยซ่ึงอยูQหQางจากไทนiท่ีอยูQหอพัก วัดเป\นมุมแอซิมัทได) 215 องศา สารวัตรอยูQ

หQางจากไทนiเป\นมุมแบริงเทQาใด (9 วิชาฯ 63) 

1. มุมแบริงใต; 35 องศา ตะวันออก 

2. มุมแบริงใต; 35 องศา ตะวันตก 

3. มุมแบริงใต; 55 องศา ตะวันออก 

4. มุมแบริงใต; 55 องศา ตะวันตก 

5. มุมแบริงใต; 45 องศา ตะวันออก 

 


