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#  หนา  1  # 

         

ม.ตน (ม.1-3) 

 

โครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ 

ประจำปการศึกษา  2563 

ขอสอบรวม 5 วิชา 

คร้ังที่  11 
สอบวันเสารท่ี 17  ตุลาคม 2563  เวลา  13.00 – 16.00 น. 

ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) 
เลขประจำตัวสอบ .................. ชื่อ – สกุล .......................................................... หองเรียน ........... เลขท่ี .......... 

 
 คำเตือน 

ผูที่ระบายรหัสประจำตัวผูเขาสอบไมถูกตอง  

ระบบจะไมตรวจกระดาษคำตอบของทาน 

 

คำช้ีแจงในการทำขอสอบ 

1. ขอสอบฉบับนี้เปนขอสอบแบบปรนัยประกอบดวย 5 วิชาดังนี้
คณิตศาสตร/ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย/สังคมศึกษา/วิทยาศาสตร 
มีจำนวน 12 หนา ขอทั้งหมด 120 ขอ  คะแนนเต็ม 500 คะแนน  

2. ระบายเลขรหัสประจำตัวผูเขาสอบใหถูกตอง  
(ตามตัวอยางดานซายมือ) 

3. ในแตละขอใหเลือกระบายคำตอบท่ีคิดวาถูกตองที่สุด  
เพียงตัวเลือกเดียวลงในกระดาษคำตอบดวยดินสอดำ (2B ข้ึนไป) 

4. หากตองการเปลี่ยนคำตอบใหมใหลบรอยดินสอเดิมออกให
สะอาดกอนทำการระบายตัวเลือกใหม 
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#  หนา  2  # 

วิชาคณิตศาสตร 
ขอท่ี   1 – 20 ขอละ 4 คะแนน 
ขอท่ี 21 – 24 ขอละ 5 คะแนน 
 จำนวนในขอใดตอไปนี้มีตัวประกอบท่ีเปนจำนวน

นับนอยท่ีสุด 

1) 4 23 5 343   2) 6 92 11  

3) 45 64 1,000   4) 3 92 5 121   

 จำนวนในขอใดตอไปนี้มีคามากท่ีสุด 

1) 1210    2) (1,000)5  

3) 4310    4) 9 112 5  

 ถานักเรียนเดินขึ้นบันไดตึกแหงหนึ่ง โดยเดินขึ้น

ครั้งแรกทีละ 3 ขั้น จะเหลือเศษ 2 ขั้น ครั้งท่ีสอง

เดินทีละ 5 ขั้น ก็เหลือเศษ 2 ขั้น ครั้งท่ีสาม เดินที

ละ 6 ขั้น ก็ยังเหลือเศษ 2 ขั้นอีก อยากทราบวา

ตึกแหงนี้มี บันไดอยางนอยท่ีสุดก่ีขั้น 

1) 30 ข้ัน   2) 32 ข้ัน 

3) 90 ข้ัน   4) 94 ข้ัน 

 ถา 
3P-7 51 =2÷13 q1- 12+ 11- 5

 แลวคาของ5p+2q  ตรง

กับขอใด 

1) 3    2) 5
13  

3) 13    4) 19
2  

 ถาจุด  11 ,k2  อยูบนกราฟของสมการ 

15y = 4x+32  แลวคาของ k  ตรงกับขอใด 

1) 1.8   2) 1.9 

3) 2.4   4) 3 

 

 พอนำของเกาสองชิ้นมาขาย  โดยตั้งราคาขาย

เทากันคือ 750 บาท ปรากฏวาชิ้นหนึ่งไดกำไร 

25% แตอีกช้ินหนึ่งขาดทุน 25% อยากทราบวา 

พอไดกำไรหรือขาดทุนกี่บาท 

1) ไดกำไร 100 บาท 2) ขาดทุน 100 บาท 

3) ไดกำไร 150 บาท 4) ขาดทุน 150 บาท 

 พิจารณารูปท่ีกำหนดตอไปนี ้

                 
รูปท้ังสามเปนภาพท่ีเกิดจากการมองภาพดานบน 

ดานขาง และดานหนา ของรูปทรงในขอใด 

1)     2)   

3)     4)   

 ท่ีดินรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีพื้นท่ี 160 ตารางเมตร   
สูง 20 เมตร ถาเขียนรูปนี้ลงในกระดาษโดยใช
มาตรสวน 1 : 10  แลวผลตางของสวนสูงกับ
ความยาวฐานตรงกับขอใด 
1) 0.4 เมตร   2) 0.3 เมตร 
3) 0.2 เมตร   4) 0.1 เมตร 

 แผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนนักเรียนท่ีเดินทางมา
โรงเรียนดวยวิธีตาง ๆ เปนดังนี ้

             
อยากทราบวาจำนวนนักเรียนมาโรงเรียนดวยรถ
ประจำทางคิดเปนรอยละเทาใด 

1) รอยละ 40  2) รอยละ 137 2  

3) รอยละ 1333   4) รอยละ 25 
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#  หนา  3  # 

 

 จุด  –9,–5  เลื่อนขนานโดยเวกเตอรในขอใดจะ

ไดพิกัดใหมเปน  –7, 1   

1) 
2
4
 
  

    2) 
2
6
 
  

 

3) 
16
4

 
  

    4) 
4
2
 
  

 

 จากรูป  กำหนดให AB = AC  และ AD = AE   
ถา  25oACE  และ 35oE AC  แลว COD  มี
ขนาดเทากับขอใด 
 
 

    

    

 

   

1) 95 องศา   2) 115 องศา 

3) 120 องศา   4) 125 องศา 

 จากรูป AB  เปนเสนผานศูนยกลางของวงกลม และ 
CD  ตั้งฉากกับ AB  ท่ีจุด C  อยากทราบวา ความ
ยาวรอบรูปของรูปนี้ตรงกับขอใด  3.14  
 

               
1) 13 หนวย   2) 33.41 หนวย 

3) 38.12 หนวย  4) 40.82 หนวย 

 สนามกีฬาแหงหนึ่งเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา โดยมี
อัตราสวนของความกวางตอความยาวเปน 3 : 5 
ถาเพิ่มความยาวแตละดานอีก 30% ของความยาวเดิม 
จะทำใหมีความยาวรอบสนามเทากับ 520 เมตร 
อยากทราบวาเดิมสนามแหงนี้มีพื้นท่ีเทาใด 
1) 16,875 ตร.ม.  2) 11,250 ตร.ม. 

3) 9,375 ตร.ม.  4) 8,125 ตร.ม. 

 

 จากรูป คาของ p q  ตรงกับขอใด 
 

           
1) 64   2) 73 

3) 85   4) 90 

 นำลูกตะกั่วทรงกลมเล็กขนาดเทากันจำนวน 27 ลูก 

มาหลอมเปนลูกตะก่ัวทรงกลมใหญ 1 ลูก ดังนั้น  

อัตราสวนระหวางพื้นท่ีผิวของลูกตะก่ัวเล็ก

ท้ังหมดตอพื้นท่ีผิวของลูกตะกั่วใหญ ตรงกับขอใด 

1) 3 : 1   2) 1 : 3 

3) 9 : 1   4) 1 : 9 

 สมการในขอใดมีคำตอบเพียงคำตอบเดียว 

1) 24x -4x+1 = 0  2) 2x -4x = 0  

3) 2x -9  =  0   4) 29x -6x+2 = 0  

 ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 

1) เสนตรง 2x+y= –4  มีความชันเทากับ –2 

และตัดแกน Y   ที่ (0 ,–4)  

2) เสนตรง 3x+y–5=0  มีความชันเทากับ –3  

และผานจุด (1 ,2)  

3) เสนตรง y+5 =0  ขนานกับแกน X  และตัดแกน 

Y  ที่ (0 ,–5)  

4) เสนตรง 3x–2y = 6  และ 2x–3y = 9  ตัดกัน

เปนมุมฉาก 

 ถา  3- 2x = 
3+ 2

  และ  3+ 2y = 
3- 2

  แลว

คาของ 2 2x +y +25xy-2  ตรงกับขอใด 

1) 10   2) 11 

3) 12   4) 13 
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#  หนา  4  # 

 จาก 4 2 2 4x +x y +y  แยกตัวประกอบไดตรงกับขอใด 

1)   2 2 2 2x +xy–y x –xy–y  

2)   2 2 2 2x +xy+y x –xy+y  

3)   2 2 2 2x –xy–y x +xy +y  

4)   2 2 2 2x +xy–y x +xy+y  

 ถาพาราโบลา 2y = 2x +3x–2  ตัดแกน X  ท่ีจุด 

 h,0  และ (k,0)  แลวคาของ h+k  ตรงกับขอใด 

1) -2    2) 1.5 

3) -1.5   4) 0.5  

 กำหนดใหคำตอบของอสมการ 5 7+ 04x+5 8x  

คือ จำนวนจริงทุกจำนวนยกเวน a  และถา b, c  

เปนจำนวนเต็มซ่ึงอยูใกล a  มากที่สุด โดยท่ี  

b < a < c  แลวคาของ b+c  เทากับเทาไร 

1) – 3   2) 1 

3) – 1   4) 3 

 ขอมูลชุดหนึ่งมีคาเฉลี่ยเลขคณิต คือ 20 ตอมา

พบวาลืมอานขอมูลไป 1 ตัว คือ 40 ทำให

คาเฉลี่ยเลขคณิตใหม คือ 25 ดังนั้นขอมูลชุดนี ้  

มีท้ังหมดกี่จำนวน 

1) 3 จำนวน   2) 4 จำนวน 
3) 5 จำนวน   4) 6 จำนวน 

 กำหนดใหรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีดานทั้งสามยาว 

12, 16 และ 20  หนวย ดังนั้นวงกลมซ่ึงเล็กท่ีสุด 

ท่ีลอมรอบรูปสามเหลี่ยมนี้ไดมีพ้ืนที่เทาไร 

1) 100  ตร.หนวย 2) 200  ตร.หนวย 

3) 300  ตร.หนวย 4) 400  ตร.หนวย 

 คำตอบของระบบสมการ  2 2x +y  =16   ...... 1  

และ  2 225x +9y = 225   .. ..... 2   

มีท้ังหมดกี่คำตอบ 

1) 1 คำตอบ   2) 2 คำตอบ 

3) 3 คำตอบ   4) 4 คำตอบ 

วิชาภาษาอังกฤษ 
ขอท่ี 25 – 44 ขอละ 4 คะแนน 
ขอท่ี 45 – 48 ขอละ 5 คะแนน 
Vocabulary : Choose the correct answer. 

 A person who wins a contest or battle is 
called _____.  
1) a survivor  2) a victim 
3) a victor   4) a mighty 

 The _____ at the art competition were 
told to bring their own art materials. 
1) candidates  2) supporters 
3) guests   4) contestants 

 Most goods at the supermarket have bar 
code _____ on them. 
 1) items   2) notices  
3) signs   4) labels 

 You can _____ your card into the ATM 
machine to withdraw some money. 
1) exert   2) insert 
3) eject   4) impress 

 My brother was lucky enough to win two 
tickets for a _____ on board a luxury liner. 
1) flight   2) voyage 
3) cruise   4) journey 

 We went to the wrong house _____. 
1) on mistake  2) to mistake 
3) by mistake  4) mistaken 

Dialogue : Choose the best answer. 
 You are visiting a friend in a hospital. 
When you leave you say, “_____”   
1) Speed Up  2) Get in shape 
3) Recover better 4) Get well soon 

 A :  Why isn’t Anna at work today? 
B :  _____. 
1) No, I haven’t seen her since she went 
out this morning. 
2) She’s hurt her back so she’s gone to see 
the doctor. 
3) I don’t know I haven’t seen it yet. 
4) She’ll be visiting our office next week.  
I’ll ask her then. 
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#  หนา  5  # 

Nathee : Excuse me. Could  I ask you a few 
questions  about Thailand? 

Tourist : Sure. 
Nathee : ……………33…………..? 
Tourist : Well, there are some thing I like and 

some I don’t                
Nathee : ……………34…………..? 
Tourist : I don’t like it. It’s too hot and spicy. 

But the fruits are marvelous. 
Nathee : ………35………… . How about the 

weather? 
Tourist : I love it. It’s warm and sunny. 
Nathee : Well, that’s it. Thank you for your 

time. 
Tourist : ……………36……………. 

  1)  How do you get around 
2)  Can you show it 
3)  Do you like it here 
4)  What is your favorite 

  1)  How do you find the food 
2)  Is Thai food delicious 
3)  Don’t you like Thai food 
4)  How about Thai fruits 

  1) I see   2) I doubt it 
 3) I’m afraid not 4) I wonder why 

  1) You ask for it 2) I can’t stand it 
3) It serves you right 4) Don’t mention it 

Grammar : Choose the best answer 
 The speaker’s voice is _____ enough to 
be heard. 
1) clear   2) clearance 
3) clearing   4) clearly 

 As soon as the light turned red, Marsha 
_____ the car. 
1) did stop   2) stops 
3) stopped   4) was stopping 

 A :  Why did you send me two cards? 
B :  I forget _____ one already. 
1) to send   2) being sent 
3) to have sent 4) having sent 

 Can you give me change for _____? 
1) ten-dollars bill 2) ten-dollar bill 
3) a ten-dollars bill 4) a ten-dollar bill 

 I _____ New York in 1990, but I _____ 
there since then. 
1) visited / was not 
2) visited / haven’t been 
3) had visited / was not 
4) had visited / haven’t been 

 Let’s spend the weekend in Hua Hin, 
_____ ? 
1) will you   2) won’t you 
3) have we   4) shall we 

Reading : Choose the best answer 
Two sisters and the cat 

Mrs. Wilson and Mrs. Smith are sisters. Mrs. 
Wilson lives in a house in Duncan and Mrs. 
Smith lives in a condominium in Victoria. One 
day Mrs. Wilson visited her sister. When her 
sister answered the door Mrs. Wilson saw 
tears in her eyes.  
"What's the matter?" she asked. Mrs. Smith 
said   "My cat Sammy died last night and I 
have no place to bury him". She began to 
cry again. Mrs. Wilson was very sad because 
she knew her sister loved the cat very 
much. Suddenly Mrs. Wilson said "I can bury 
your cat in my garden in Duncan and you can 
come and visit him sometimes”.  Mrs. Smith 
stopped crying and the two sisters had tea 
together and a nice visit.    
It was now five o'clock and Mrs. Wilson said it 
was time for her to go home. She put on her 
hat, coat and gloves and Mrs. Smith put the 
dead Sammy into a shopping bag. Mrs. 
Wilson took the shopping bag and walked to 
the bus stop. She waited a long time for the 
bus so she bought a newspaper. When the 
bus arrived she got on the bus, sat down 
and put the shopping bag on the floor 
beside her feet. She then began to read the 
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#  หนา  6  # 

newspaper. When the bus arrived at her bus 
stop she got off the bus and walked for 
about two minutes. Suddenly she 
remembered she left the shopping bag on 
the bus. 
  [Story by Laurie Buchanan] 
 What did Mrs. Wilson do? 
1) take the cat with her on the bus 
2) put her gloves in the shopping bag 
3) prepare dinner for her sister 
4) go shopping 

 Who did Sammy the cat live with? 
1) Mrs. Wilson 
2) Mrs. Smith 
3) Mrs. Wilson and Mrs. Smith 
4) Mrs. Wilson’s neighbor 

 What time did Mrs. Wilson go home? 
1) when the bus arrived 
2) at 5 p.m. 
3) after she walked for two minutes 
4) at 5 o’clock in the morning 

 How did Mrs. Wilson go home? 
1) walked for two minutes before she     
caught the bus 
2) read a newspaper on the bus 
3) took a bus 
4) on foot 

 What did Mrs. Wilson forget? 

1) the newspaper 2) her handbag 
3) the shopping bag 4) her gloves 

 Where did Sammy die? 
1) in Mrs. Smith's house in Duncan 
2) in Mrs. Wilson's garden 
3) in Victoria 
4) on the bus 

วิชาภาษาไทย 
ขอ 49 – 68  ขอละ 4 คะแนน 
ขอ 69 – 72  ขอละ 5 คะแนน 

 ขอใดมีคำประสมที่ประกอบดวยกริยากับนาม 
1) หัวใจ รถไฟ หมูปา 
2) กินใจ เผาขน มานั่ง 
3) สามเกลอ หลายใจ สองหัว 
4) กลางบาน นอกคอก ใตเทา 

 คำซอนในขอใดมีความหมายท่ีกวางออก 
1) เดียวดาย   2) ทรัพยสมบัติ 
3) ยากดีมีจน   4) ออนนอม 

 ขอใดมีคำขยายอยูหนาคำหลักอยูหลังทั้งสองคำ 
1) สรรพสิ่ง ทุนทรัพย 2) ปญญาชน มนุษยธรรม 
3) นพรัตน ภูมิฐาน 4) สังฆทาน นายกสภา 

 ขอใดไมมีเสียงสามัญ 
1) เห็นละเมาะเกาะเขาเขียวชอุม 
2) โขดตะคุมเคียงเคียงเรียงรุกขา 
3) จะเหลียวซายสายสมุทรสุดสายตา 
4) จะแลขวาควันคลุมกลุมโพยม 

 ขอใดไมมีเสียงสระผสม 
1) นางผีเสื้อเหลือโกรธโลดทะลึ่ง 
โตดังหน่ึงยุคนธรณขุนไศล 
2) ทั้งนี้เพราะเคราะหกรรมทำใหวุน   
จึงสิ้นบุญวาสนาสีกาเอย 
3) แลวลุกข้ึนยืนชะโงกโยกสังขร   
จนโคลงคลอนเคลื่อนดังทั้งภูเขา 
4) ไดสามวันทันผัวกับลูกนอย   
เห็นเลื่อนลอยลิบลิบยิ่งถีบถอน  

 ขอใดมีตัวสะกดคำตายอยูสามคำ 
1) สูงอยาใหสูงกวาฐานนานไปลม 
2) จะเรียนคมเรียนเถิดอยาเปดฝก 
3) คนสามขามีปญญาหาไวทัก 
4) ที่ไหนหลักแหลมคำจงจำเอา 

 “จรรยา  ฤกษ จมูก ระเบียบ  กรรไกร”   
คำภาษาใดไมปรากฏในคำที่กำหนดให 
1) ภาษาเขมร  2) ภาษาสันสกฤต 
3) ภาษาจีน   4) ภาษาชวา 

 ขอใดเปนคำนามท้ังหมด 
1) กิเลสตัณหาราคะ 2) ยังไมลดละหมดสิ้น 
3) ตางใชตำแหนงโกงกิน 4) ที่ดินปาไมใบบัง 

 “ท่ี” ขอใดตอไปนี้เปนสรรพนามเชื่อมประโยค 
1) ดอกคูนบานที่เชียงรายภายในเดือนธันวาคม 
2) คุณแมมีที่ดินอยูริมถนนผานตัวเมืองเชียงใหม 
3) เขาชอบเปลี่ยนที่นอนเปนประจำ 
4) บานฉันมีแปลงดอกไมหลากชนิดที่ออกดอกสวยงาม 

 สำนวนตอไปนี้คูใดมีความหมายใกลเคียงมากท่ีสุด 
1) หัวชนฝา สูเย็บตา    
2) เจาไมมีศาล หัวหกกนขวิด      
3) ใฝสูงเกินศักดิ ์วัวลืมตีน 
4) ปลูกเรือนพอตัว ปลูกเรือนตามใจผูอยู 
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 คำประพันธในขอใดมีสัมผัสในมากท่ีสุด 
1) เขารีบแจวมาในนทีทอง   
อันบานชองมิไดแจงแหลงตำบล 
2) จะมีคูมิไดอยูประคองเชย 
ตองละเลยดวงใจไวไกลตา 
3) เสียงผัวผัวตัวเมียเที่ยวโยนกาย    
เห็นอายแอบอิงกับก่ิงยาง 
4) เห็นปาสูงฝูงนกในดงดึก  
หวนระลึกถึงสุดาน้ำตาไหล 

 ขอใดใชภาษาที่เปนทางการไดอยางเหมาะสมท่ีสุด 
1) มีนายทุนคนไหนบางที่ซ้ือแคเพียงความสบาย 
2) ตอนปดเทอมนักเรียนสวนใหญจะตื่นเตนสนุกสนาน 
3) คนเราจะทำอะไรซักอยางใหสำเร็จไดตอง
วางแผนไวลวงหนา 
4) รุนพ่ีเขาบอกวาสักครูอาจารยทานก็แจก
กระดาษคำตอบใหเอง 

 ขอใดเปนประโยคความซอน 
1) ถึงเขาจะเปลี่ยนไปมากเธอก็ยังรักเขา 
2) เมื่อเพ็ญพรมีชื่อเสียงข้ึน นิสัยของเธอก็เปลี่ยนไป 
3) สุรเดชสั่งสอนคนงานเพราะคนงานแข็งขอกับตน 
4) เพราะพรชัยไมพอใจชื่อเดิมจึงเปลี่ยนชื่อใหมวาพรศักดิ ์

 ประโยคใดเขียนถูกตองทุกคำ 
1) หมูบานจัดสรรคมีสีสรรสวยงามมาก 
2) พอซื้อที่ค่ันหนังสือจากรานนานาภัณฑ 
3) นักขาวสัมภาษนักหนังสือพิมเรื่องขาวตาง ๆ 
4) พรชัยเปนโจทยฟองสมชายในเรื่องที่ทำใหเสียหาย 

 “เขาจะยอมออกจากตำแหนงและขอโทษ
ประชาชนผานสื่อมวลชน ก็ตอเม่ือศาลตัดสินวา
เขาผิด”  ขอใดเปนเงื่อนไขและผลท่ีตามมา 
1) เงื่อนไข : เขาจะยอมออกจากตำแหนง 
ผลที่ตามมา : ขอโทษประชาชนผานสื่อมวลชน 
2) เงื่อนไข : ศาลตัดสินวาเขาผิด 
ผลที่ตามมา : ขอโทษประชาชนผานสื่อมวลชน 
3) เงื่อนไข : เขาจะยอมออกจากตำแหนง 
ผลที่ตามมา :  เม่ือศาลตัดสินวาเขาผิด 
4) เงื่อนไข : ศาลตัดสินวาเขาผิด 
ผลที่ตามมา : เขาจะยอมออกจากตำแหนงและขอ
โทษประชาชนผานสื่อมวลชน 
 
 
 

 ขอใดไมมีความหมายโดยนัยอยูในประโยค 
1) สาวๆ สมัยน้ีแตงตัวเปรี้ยวจี๊ดไมถูกกาลเทศะ 
2) ผูรายคนนี้เปนกุญแจดอกสำคัญท่ีจะโยงไปถึงคน
อ่ืน ๆ ได 
3) เม่ือเราตมน้ำจนถึงจุดเดือดน้ำก็จะกลายเปนไอ 
4) ทุกคนจะถูกซักฟอกเรื่องไมใหความรวมมือในวัน
อาทิตยที่ผานมา 

 ประโยคในขอใดไมมีคำฟุมเฟอย 
1) คุณหมอชันสูตรศพท่ีตายแลวอยางขะมักเขมน 
2) ผมคิดวามันคงจะดีมาก ถาพวกเราเริ่มรื้อถอน
สถานท่ีแหงนี้ไดแลว 
3) พระเอกวางยานางเอกจนสลบไสลไมรูสึกตัวเปน
เวลานานแลว 
4) ขอใหเธอเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยและรีบ
กลับมาโดยเร็ว 

 ขอใดเหมาะสมที่สุดในการสนทนา 
หนุมใต : ขนมจีนไตปลาอรอยมากเลยครับ      
ทานดวยกันนะครับ 
สาวเหนือ : “................................................” 
1) “ดิฉันทานเผ็ดมากไมไดคะ” 
2) “เคยทานมาบอยแลวคะ” 
3) “ไตปลาแนหรือคะ กลิ่นแปลกๆนะ” 
4) “เห็นคุณทานแลวก็เชื่อคะวาอรอยมาก” 

 “บางคนเกิดความรูสึกไรคา การสอบเขาเรียนตอ
มหาวิทยาลัยไมได เปนความอับอายท่ีติดตัวไปท้ัง
วงศตระกูล มองหนาใครไมได เปนคนไรความสามารถ”  
ผูเขียนมีน้ำเสียงในขอใด  
1) ประชด   2) ตำหน ิ
3) เยาะเยย   4) เห็นใจ 

 ขอใดเปนการแสดงทรรศนะท่ีประกอบดวยเหตุผล 
1) ภาษาไทยเปนภาษาประจำชาติ เราจึงตอง
อนุรักษภาษาและวัฒนธรรมไวใหลูกหลานตอไป 
2) การหามโชวบุหรี่ในรานสะดวกซ้ือหรือรานคา
ทั่วไปไมเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะเปนการ
ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ 
3) การปฏิรูปการศึกษาในทุกสวนของประเทศยังไม
ประสบผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 
4) สัตวทั้งหลายท่ีเราเห็นไมวาจะชนิดใดก็ตามตองมี
การผสมพันธุตามธรรมชาติเพ่ือขยายเผาพันธุ 
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 ขอใดเปนคำสอนที่คิดใครครวญกอนทำ 
(บทประพันธ เรื่อง : อิศรญาณภาษิต) 
1) เห็นตอหลักปกขวางหนทางอยู 
พิเคราะหดูควรทึ้งแลวจึงถอน 
2) เกิดเปนคนเชิงดูใหรูเทา 
ใจของเราไมสอนใจใครจะสอน 
3) มิใชตายแตเขาเราก็ตาย 
แหงนดูฟาอยาใหอายเทวดา 
4) สูงอยาใหสูงกวาฐานนานไปลม 
จะเรียนคมเรียนเถิดอยาเปดฝก 

  ขอใดไมเปนอวัจนภาษา  
(บทประพันธ เรื่อง : บทพากยเอราวัณ) 
1) ดุเหวาเราเรงพระสุริยศรี ไกขันปกต ี 
กูกองในทองดงดาน 
2) จับระบำรำรายสายหา ชำเรืองหางตา 
ทำทีดังเทพอัปสร 
3) พระผูเรืองฤทธิแข็งขัน คอยดูสำคัญ 
อยาไวพระทัยไพรี 
4) มยุรฉัตรชุมสายพรายศร ีพัดโบกพัชนี 
กบีร่ะบายโบกลม 

 ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึน
จากคำประพันธ  (เรื่อง : กลอนดอกสรอยรำพึงในปาชา) 
ยามเอยยามนี ้   ปฐพีมืดมัวทั่วสถาน 
อากาศเย็นเยือกหนาวคราววิกาล  สงัดปานปาใหญไรสำเนียง 
มีก็แตจังหรีด กระกรีดกร่ิง! เรไร  หร่ิง! รองขรมระงมเสียง 
คอกควายวัวรัวเกราะเปาะเปาะเพียง รูวาเสียงเกราะแววแผว
แผวเอย 
1) วังเวง   2) สดชื่น 
3) เงียบสงัด   4) เยือกเย็น 

 คำประพันธในขอใดใหรสสัลลาปงคพิสัย 
(เรื่อง : รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก) 
1) ดูไหนก็เพลินจำเริญรัก  
ในองคเยาวลักษณสาวสวรรค 
2) สาวสวรรคขวัญฟายาใจ   
พ่ีไรคูจะพึ่งแตไมตรี 
3) กริ้วโกรธรองประกาศตวาดมา   
อนิจจาขมเหงเลนทุกวัน 
4) กรรมเวรสิ่งใดดั่งนี ้ทูลพลางโศกีรำพัน 
 
 
 

วิชาสังคมศึกษา 
ขอ 73 – 92  ขอละ 4 คะแนน 
ขอ 93 – 96  ขอละ 5 คะแนน  

 จากขอความ บุคคลในตัวเลือกใดเตรียมตัวเพื่อ
การบริหารจิตไดดีที่สุด 

การบริหารจิต คือ การฝกปฏิบัติท่ีจะทำใหจิตเปนสมาธิ 
ผูปฏิบัติพึงกระทำภารกิจเบื้องตนเพ่ือเตรียมการ
เจริญกรรมฐาน เชน ตัดปลิโพธิ ทีจ่ะทำใหเกิดความ
รำคาญใจ  ชำระศีลใหบริสุทธิ์  กลาวมอบตนเองแด
พระพุทธเจา  นอมจิตระลึกถึงพระรัตนตรัย  กลาว
บูชาพระรัตนตรัย แผเมตตา  มีจิตระลึกถึงความตาย  
ระลึกถึงบุญของตน  อธิษฐานเพ่ือเจริญพระกรรมฐาน 

1) แกว นอนหลับพักผอนมากอนเพ่ือเตรียมใจใหพรอม 

2) เกง ถวายสังฆทานเพ่ือเปนอามิสบูชากอนท่ีจะ

ปฏิบัติบูชา 

3) กลา มีศรัทธา ตัดความวิตกกังวล 

4) เกด บริหารรางกายมากอน 

 จากขอความ ศาสนาในขอใดจัดเขากลุมดังกลาว 

ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม เปนศาสนาท่ีเชื่อวามี
พระเจาสูงสุดเพียงพระองคเดียว 

1) พุทธ – พราหมณ 2) อิสลาม – พุทธ 
3) ซิกข – คริสต  4) คริสต – อิสลาม 

 จากขอความ คือพิธีในขอใดในพระพุทธศาสนา 

เปนพิธีที่พระสงฆยอมใหวากลาวตักเตือนกันไดโดย
ไมถือโกรธ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเปนประชาธิปไตย
(หลักเหตุผล) 

1) พิธีทอดผาปา  2) พิธีทอดกฐิน 

3) พิธีปวารณา  4) พิธีจำพรรษา 
 จากขอความ เปนเหตุการณของวันสำคัญใด
ในทางพุทธศาสนา 

วันที่มีการเกิดเหตุการณสำคัญดังนี ้คือ   
- วันที่มีพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา   
- วันที่พระพุทธเจาแสดงธรรมครั้งแรก เรียกวา 

“ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร”   
- วันที่มีพระรัตนตรัยครบสามประการ 

1) วันมาฆบูชา  2) วันวิสาขบูชา 
3) วันเขาพรรษา  4) วันอาสาฬหบูชา 
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 จากขอความ จัดเปนหลักเกณฑของศาสนาใด 
การคิดดอกเบี้ยเงินกู, การเลนพนันและการด่ืมสุรา 
ถือเปนขอหามของศาสนา 

1) พราหมณ    2) คริสต 
3) ซิกข     4) อิสลาม  

 จากขอความ ตัวเลือกใดจัดเปนคุณลักษณะของ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ควรมีคุณลักษณะสามัคคีธรรม 
1) เคารพซึ่งกันและกัน 
2) รูจักประสานประโยชนยึดประโยชนสวนรวมเปน
สำคัญ 
3) ใชเหตุผลในการตัดสินปญหา 
4) ไมยึดความคิดของตนเปนใหญ 

 จากขอความ ถือวาเปนการใชสิทธิตามขอใด 
การทีช่าวบานเรียกรองใหเทศบาลเปดเผยสถานท่ีตั้ง
บอกำจัดขยะในพ้ืนที่เทศบาลตน 

1) สิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข 
2) สิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ 
3) สิทธิฟองรองหนวยงานของรัฐ 
4) สิทธิรับรูขอมูลสาธารณะ 

 จากขอความ ถือวาเปนหนาที่ขององคกรใด 
มีหนาท่ีควบคุม  กำกับ ดูแลการเลือกตั้งใหเปนไป
ดวยความบริสุทธิ์และยุติธรรม 

1) กรมการปกครอง 
2) กระทรวงมหาดไทย 
3) องคการพัฒนาเอกชน 
4) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 จากขอความ การสมรสจะสมบูรณตองดำเนินการ
ตามตัวเลือกใด 

การสมรสของชายอายุ 19 ป กับหญิงอายุ 18 ป  

1) ใหศาลมีคำสั่งใหสมรสกันได 
2) มีการหมั้นกอนการสมรส 
3) ขออนุญาตนายอำเภอจดทะเบียนสมรส 
4) ไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครอง 

 จากขอความ การแบงอำนาจออกเปนสวนตางๆ
เพื่อจุดประสงคใด 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีการแบง
อำนาจอธิปไตยออกเปนอำนาจนิติบัญญัต ิอำนาจ
บริหารและอำนาจตุลาการ  

1) เพ่ือคานอำนาจซึ่งกันและกัน 
2) เพ่ืองายตอการปกครองประเทศ 
3) เพ่ือสะดวกในการบริหารงาน 
4) เพ่ือความรวดเร็วในการตัดสินใจ 

 จากขอความ ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคสำคัญหมายถึงขอใด 
การขาดแคลนเครื่องจักร เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การสื่อสาร 
คมนาคม การสาธารณูปโภค และเงินทุน เปนอุปสรรค
สำคัญที่สุดตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

1) ดานวัตถุดิบ  2) ดานแรงงาน 
3) ทุนพ้ืนฐาน  4) ทุนการวิจัย 

 จากขอความ ขอใดจัดวาเปนเศรษฐศาสตรจุลภาค 
เศรษฐศาสตรจุลภาค เปนการศึกษาถึงกลไกที่ทำให
เกิดการจัดสรรทรัพยากรแตละอยาง แตละคน แตละ
กิจการ แตละอุตสาหกรรม และแตละตลาด แตละ
กิจกรรมของหนวยเศรษฐกิจในสังคมมนุษย  

1) การพัฒนาเศรษฐกิจ 2) ภาวะเงินเฟอ 
3) ปริมาณการผลิตสินคา 4) การวางงาน 

 จากขอความ  บุคคลในขอใดใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิตมากท่ีสุด 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนา
ที่ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม
ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช
ความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจและการกระทำ 

1) สมศรีเปนพนักงานบัญชีของบริษัทเอกชนท่ีใช
เวลาหลักเลิกงานไปเรียนภาคค่ำ 
2) นายไก ไปเลือกผูแทนเพราะมีอายุครบ 18 ปบริบูรณ 
3) วิชัย ประกอบอาชีพสุจริต ไมทำผิดกฎหมาย 
4) วรรณพงษ เปนพอคาขายผักที่ตลาดมีความเปนอยู
สมฐานะเปนผูรูจักใชจายทำใหมีเงินฝากธนาคาร 

 สุทธิพรตองการซ้ือหนวยลงทุนโครงการกาซ
ธรรมชาติ สุทธิพรตองไปติดตอท่ีสถาบันการเงินใด 
1) สหกรณออมทรัพย 2) บริษัเครดิตฟองซิเอร 
3) บริษัทเงินทุน  4) บริษัทหลักทรัพย 

 เหตุใดจึงตองมีการคุมครองผูบริโภค 
1) เพ่ือใหผูบริโภคมีโอกาสซื้อสินคาในราคาถูก 
2) เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจในการบริโภค 
3) เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยในการบรโิภค 
4) เพ่ือใหผูบริโภคไดมีโอกาสเลือกสินคาตามความ
ตองการ 
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#  หนา  10  # 

 ขอใดเปนหลักฐานสำคัญในการแบงชวงสมัยกอน
ประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร 
1) ลักษณะโครงสรางทางกายภาพของมนุษย 
2) รูปแบบของศาสนสถานและที่อยูอาศัย 
3) สำนวนภาษาท่ีใชสื่อสารระหวางกลุมตาง ๆ 
4) การรูจักใชอักษรบันทึกเรื่องราว 

 นักเรียนคิดวาความรูทางประวัติศาสตรที่มีอยูใน
ขณะนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือไม เพราะเหตุใด 
1) ได เพราะถาหากเกิดหลักฐานหรือความรูใหม ๆ  
ที่มีเหตุผลดีกวามาหักลางขอมูลเดิม 
2) ได เพราะแนวคิดของแตละคนไมเหมือนกัน 
3) ไมได เพราะเปนเนื้อหาท่ีผานการพิสูจนมาแลว
จากนักประวัติศาสตร 
4) ไมได เพราะหลักฐานทางประวัติศาสตรเปนสิ่งท่ี
ใหเนื้อหาแนนอนตายตัว  

 จากขอความ  รัฐบาลไทยไดกำหนดให         
“วันกองทัพไทย” ตรงกับวันท่ีเทาใดของทุกป  

เราทุกคนตางรูจัก "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เปน
อยางดี ทั้งจากในหนังสือเรียน ละคร ภาพยนตร รวมถึง
เรื่องเลาตาง ๆ  จากคำบอกเลาของชาวบาน วาทานทรงเปน
วีรกษัตริยนักรบท่ีมีพระปรีชาสามารถ และยังทรงเปน
พระมหากษัตริยพระองคแรกที่กอบกูเอกราชใหชาติไทย
อีกดวย โดยวันที่ระลึกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง
กระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะตอสมเด็จพระมหาอุปราชา
ของพมา รัฐบาลไดกำหนดใหเปน “วันกองทัพไทย” 

1) 18 มกราคม  2) 25 มกราคม 
3) 13 ตุลาคม  4) 28 ธันวาคม 

 จากขอความ  เหตุผลในขอใดท่ีฝรั่งเศสนำมาเปน
ขออางจนทำใหไทยตองเสียดินแดนฝงซายของ
แมน้ำโขงใหแกฝรัง่เศส 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ไดเกิดเหตุการณรุนแรง ระหวางไทยกับฝรั่งเศส 
จนถึงไทยตองเสียดินแดนไปเปนอันมาก เวลานั้นเปน
ยุคที่อังกฤษ และฝรั่งเศสกำลังขยายอาณานิคม
ออกมาทางเอเชีย อังกฤษไดพมาแลว กำลังแผ
อิทธิพลอยูในมลายู ฝายฝรั่งเศสก็มีอำนาจเหนือ
เวียดนาม และเขมร เม่ือ พ.ศ. ๒๔๑๐ ไทยทำสัญญา
ยอมรับวา เขมรและเกาะกง เปนของฝรั่งเศส 
เมืองไทยอยูทามกลางมหาอำนาจท้ังสองและฝรั่งเศส
ตองการดินแดนฝงซายแมน้ำโขง 

1) ใชกำลังทหารบีบบังคับไทย 
2) อางวาญวนและเขมร เคยมีอำนาจเหนือลาวมากอน 
3) เพราะญวนและเขมร ยินยอมอยูภายใตการ
ปกครองของฝรั่งเศส   
4) แลกกับการเสียเปรียบในสัญญาที่ไทยทำไวกับฝรั่งเศส 

 จากขอความ  อธิบายถึงแหลงอารยธรรมใด 

เปนอารยธรรมที่มีพ้ืนท่ีบนคาบสมุทรบอลขานตอนใต 
ประกอบดวยภูเขาและที่ราบสูงซึ่งเปนอุปสรรคตอ
การรวมศูนยอำนาจปกรอง ทำใหมีการปกครองแบบ
นครรัฐและมักเกิดสงครามระหวางนครรัฐ  และ การ
มีพ้ืนท่ีราบเพาะปลูกไมมากนัก ทำใหไมสามารถ
พ่ึงพาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดเพียงอยางเดียว 
แตสภาพที่ต้ังซ่ึงมีชายฝงทะเลและทาเรือที่เหมาะสม
จำนวนมาก จึงสามารถประกอบอาชีพประมงและ
เดินเรือคาขายกับดินแดนตางๆ ในทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
รวมท้ังมีโอกาสขยายอิทธิพลไปยึดครองดินแดนอ่ืนๆ 
ในเขตเอเชียไมเนอรดวย ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยน
และถายทอดอารยธรรมตอกัน โดยเฉพาะการนำ
อารยธรรมของโลกตะวันออกไปสูตะวันตก 

1) เปอรเซีย   2) อียิปต 
3) กรีก   4) เมโสโปเตเมีย 

 เสนขนานหรือละติจูด มีความสำคัญในเรื่องการ
ทำแผนที่อยูหลายประการ ยกเวน ขอใด 
1) บอกเขตเวลาของโลก 
2) บอกเขตภูมิอากาศของโลก 
3) บอกลักษณะของพืชพรรณธรรมชาติ 
4) บอกตำแหนงที่ต้ังของสิ่งตางๆ บนพ้ืนโลก 

 จากขอความ อยากทราบวาขณะนั้นกรุงโตเกียว 
เปนเวลาเทาใด 

เม่ือเวลา 8.00 น. ของวันจันทร  Mizaki  โทรศัพท
ทางไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งถือเอาเสนเมอริเดียน 105 
องศาตะวันออกเปนเสนเวลามาตรฐาน ของประเทศ
ไทยไปยังกรุงโตเกียวซึ่งอยูท่ีลองจิจูด 135 องศาตะวันออก 

1) 6.00 น. วันจันทร  
2) 8.00 น.วันเสาร 
3) 10.00 น. วันจันทร  
4) 23.00 น.วันศุกร 
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 จากขอความ พายุโซนรอนมีความเร็วของลมท่ี
ศูนยกลางเทากับขอใด 

พายุโซนรอนเปนพายุที่เกิดข้ึนไดบอยและเกิดข้ึนได
ทั่วโลก โดยสามารถเกิดข้ึนจากการทวีความแรงข้ึน
ของพายุดีเปรสชันหรือการออนตัวของพายุไตฝุน 
อยางใดอยางหนึ่ง โดยพายุประเภทนี้ถาเกิดข้ึนใกล
ชายฝงก็มักจะออนกำลังลงเปนพายุดีเปรสชันกอนจะ
สลายตัวไปในท่ีสุด แตถาเกิดในทะเลลึกที่หางไกล
ชายฝงก็มักจะทวีความรุนแรงข้ึนเปนพายุไตฝุนในที่สุด 

1) 30 – 80 กม./ชม. 2) 60 – 120 กม./ชม. 
3) 80 – 140 กม./ชม. 4) 100 – 150 กม./ชม. 

 จากขอความ  อยากทราบวา “แหลงสำคัญ” นั้น
เปนความสำคัญในดานใด 

ทวีปอเมริกาเหนือมีกระแสน้ำซึ่งมีอิทธิพลตออากาศ
บริเวณชายฝง โดยกระแสน้ำอุน ทำใหอากาศบริเวณ
ชายฝงอบอุนชุมชื่น สวนกระแสน้ำเย็นทำใหอากาศ
บริเวณชายฝงเย็นและแหงแลง โดยชายฝงตะวันออก
ดานมหาสมุทรแอตแลนติกของสหรัฐอเมริกา มี
กระแสน้ำอุนกัลฟสตรีมไหลผาน ทำใหชายฝงดานนี้
มีอากาศไมหนาวเย็นมากนัก แมจะตั้งอยูในละติจูดสูง  
สวนชายฝงตะวันออกดานมหาสมุทรแอตแลนติกของ
แคนาดามีกระแสน้ำเย็นแลบราดอรไหลผาน ทำใหมี
อากาศหนาวเย็นมาก  บริเวณท่ีกระแสน้ำอุนกัลฟ
สตรีมกับกระแสน้ำเย็นแลบราดอรไหลมาบรรจบกัน 
กลายเปน “แหลงสำคัญ” แหงหน่ึงของโลก 

1) การประมง  2) การทองเท่ียว 
3) การอุตสาหกรรม 4) การพาณิชยกรรม 

วิชาวิทยาศาสตร 
ขอ   97 – 116  ขอละ 4 คะแนน 
ขอ 117 – 120  ขอละ 5 คะแนน 

 ขอความใดไมถูกตอง 
1) แคมเบียมทำหนาที่สรางเซลลไซเลม 
2) แคมเบียมทำหนาที่สรางโฟลเอม 
3) ไซเลมกลุมเกากลายเปนเนื้อไม 
4) นับอายุของตนไมดูจากวงกลุมเซลลโฟลเอม 

 เม่ือความเขมขนของน้ำเลี้ยงเซลลในแวคิวโอล
คอยๆ เจือจางลง(มีน้ำมากข้ึน)ขอใดจะไมเกิดขึ้น
จากขอมูลดังกลาว 
1) แพรน้ำเขาสูเซลลถัดไป 
2) เซลลพืชอยูในสภาพเฉา 
3) เซลลพืชอยูในสภาพเตง 
4) เซลลพืชสูญเสียน้ำออกจากเซลล 

 อาหารชนิดหนึ่ง 1 กรัม นำมาใชเปนเชื้อเพลิงใน
การตมน้ำ 100 cm3 ท่ี 25oC พบวาน้ำมีอุณหภูมิ
สูงขึ้นเปน 65oC  อาหารชนิดนี้ใหปริมาณความรอน
ไดกี่จูล 
1) 4,000 จูล   2) 8,000 จูล 
3) 16,000 จูล  4) 16,800 จูล 
 การสะอึก เกิดจากส่ิงใด 
1) เวลาหายใจออก กระบังลมเกิดการหดตัว 
2) เวลาหายใจออก กระบังลมเกิดการคลายตัว 
3) เวลาหายใจออก ความกดดันอากาศในชองอกเพ่ิม 
4) เวลาหายใจออก ความกดดันอากาศในชองอกลด 
 การแตงงานระหวางพ่ีนองท่ีใกลชิดกัน มักไดลูก
ผิดปกติ เพราะเหตุใด 
1) ยีนอันตรายจะแสดงออกรุนแรงในกลุมพ่ีนอง 
2) ยีนมิวเทชัน จะเกิดไดมากขึ้นในกลุมพ่ีนอง 
3) ยีนดอยท่ีเปนอันตราย มีโอกาสเขาคูกันมากข้ึน 
4) ลำดับเบส DNA เปลี่ยนแปลงไดงายข้ึน 
 จากสายใยอาหารนี้  อักษรใดแสดงผูบริโภคขั้นสุด 

        
1) A และ C   2) B 
3) D    4) E และ F 
 ถาตองการเตรียมน้ำเชื่อมความเขมขนรอยละ 10 
โดยมวล จำนวน 500 กรัม จะตองใชน้ำตาลกี่กรัม 
1) 5    2) 10 
3) 15   4) 50 
 ขอใดกลาวถูกตอง 
1) แกสโซลีนสถานะเปนของเหลว 
2) คอนกรีตเปนสารเน้ือเดียว 
3) กรวดเปนสารเนื้อเดียว 
4) แนฟทาลีนสถานะเปนแกส 
 กฎการทรงพลังงาน คือขอใด 
ก.  พลังงานไมมีการสูญหาย 
ข.  พลังงานมีการหมดไป 
ค.  พลังงานสามารถเปล่ียนรูปไปได 
1) ก    2) ข 
3) ก  ค   4) ข  ค 



ขอสอบโครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ  TOP GPA TEST  ครั้งท่ี 11 ประจำปการศึกษา 2563  ระดับช้ัน ม.1-3 
 

#  หนา  12  # 

 การตมน้ำในกา อุณหภูมิของน้ำ และมวลของน้ำ 
มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา การทดลอง
จัดเปนระบบใด 
1) ระบบเปด   2) ระบบปด 
3) ระบบอิสระ  4) ระบบสมดุล 
 จากตารางแสดงมวลและปริมาตรของสาร A, B 
และ C ขอใดตอไปนีถู้กตอง 

 
1) A มีความหนาแนนมากท่ีสุด 
2) B  มีความหนาแนนนอยที่สุด 
3) B มีความหนาแนนนอยกวา A แตมากกวา C 
4) C มีความหนาแนนนอยกวา A แตมากกวา B 
 สาร A  5 กรัม มีจุดเดือดท่ี 80 oC ถานำสาร A 
มา 15 กรัม จะมีจุดเดือดเทาใด 
1) 80 oC   2) 240 oC 
3) > 80 oC   4) < 80 oC 
 โจมบรรจุขนุน 15 kg เม่ือออกแรงลาก 300 N  
จงหาสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานเปนเทาไร 
1) 2.04   2) 5.04 
3) 10   4) 20 
 ขอความใดกลาวไมถูกตอง 
1) อุณหภูมิคือระดับความรอนในวัตถุ 
2) สารท่ีเปนของเหลวขยายตัวนอยกวาของแข็ง 
3) อุณหภูมิรางกายเทากับ 98.6 oF 
4) น้ำมีปริมาตรนอยท่ีสุด ที่ 4 oC 
 น้ำเก็บไวเขื่อนสูง 15 เมตร มวลน้ำเปน 1,000 cm.3 
พลังงานน้ำท่ีเก็บสะสมคือกี่กิโลจูล 
1) 57   2) 88 
3) 109   4) 147 
 วัตถุสูง 4 cm. วางหางจากเลนสนูนเปนระยะ 20 cm.  
แลวไดภาพจริงหางจากเลนส 5 cm. จงหาความ
สูงของภาพเปนกี่เซนติเมตร 
1) 1     2) 2 
3) 4     4) 5 
 ใชตูเย็น 200 W ในเดือนกันยายน จะเสียคาไฟฟา
กี่บาท  ถาคาไฟยูนิตละ 2 บาท เปดตลอดท้ังวัน 
แตปดเครื่องลางตูเย็นอาทิตยละ 1 วัน 
1) 125.50   2) 173.20 
3) 213.80   4) 249.60 

 กระติกน้ำรอนมีความตานทาน 150 โอหม มี
กระแสไฟ 5 แอมแปร ไหลผาน ถาใชกระติกน้ำ
รอนนานครึ่งช่ัวโมง จะเกิดความรอนกี่กิโลแคลอรี 
1) 1,620   2) 1,800 
3) 2,200   4) 2,420 
 หลอดไฟนีออน เกิดแสงสีตาง ๆ ไดอยางไร 
1) ไสหลอดไฟประกอบดวยธาตุหลายชนิด 
2) ดานในหลอดเคลือบดวยไอสารตาง ๆ 
3) ความตางศักยสูงมาก  
4) กาซตาง ๆ ท่ีบรรจุอยูภายในหลอด 
 จากรูปตอไปนี้ จงหาคาแรงเคลื่อนของเซลลไฟฟา 

 
1) 3 V   2) 6 V 
3) 9 V   4) 12 V 
 แกสธรรมชาติ จะพบแกสใดมากท่ีสุด 
1) มีเทน   2) อีเทน 
3) โพรเพน   4) บิวเทน 
 การหมุนรอบตัวเองของโลกมีผลทำใหโลหะหนัก
ในขอใดจมลงสูใจกลางโลก กลายเปนแกนโลก 
1) เหล็ก  ซิลิกา  2) ซิลิกา  อะลูมิเนียม 
3) อะลูมิเนียม  นิเกิล 4) นิเกิล  เหล็ก 
 ท่ีระดับความสูงจากพ้ืนโลก 150 km จรวดโคจร
รอบโลก 1 รอบ จะใชเวลากี่ชั่วโมง (ความเร็ว
โคจรรอบโลก เทากับ 28,102 km/hr.) 
1) 1.45   2) 1.85 
3) 2.05   4) 2.15 
 ดาวเคราะหกาซ เปนดาวเคราะหท่ีมีพื้นผิวบรรยากาศ
ท่ีปกคลุมดวยกาซ เชน มีเทน แอมโมเนีย ไฮโดรเจน 
และฮีเลียม  ขอใดมีลักษณะดังกลาว 
1) ดาวพุธ-ดาวเสาร 
2) ดาวศุกร-ดาวยูเรนัส 
3) ดาวพฤหัสบด-ีดาวเสาร 
4) ดาวเนปจูน-ดาวศุกร 
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#  หนา  1  # 

 
 

ม.ตน (ม.1-ม.3) 

 

โครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ 

ประจำปการศึกษา 2563 

เฉลยขอสอบ : TOP GPA TEST 

คร้ังท่ี 11 
สอบเม่ือวันเสารท่ี 17 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 

ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) 

TOP GPA TEST 
ดูประกาศผลสอบไดที่ www.toptestcenter.comในหัวขอ ประกาศผลสอบ 

การจัดอันดับและการมอบรางวัล แบงออกเปน 
ระดับประเทศ 

ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 – 3  ไดรับทุนการศึกษาพรอมถวยรางวัล 

ระดับภาค 

ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 - 3 ของแตละภาค ไดรับเหรียญรางวัลพรอมใบเกียรติบัตร 

ระดับจังหวัด 

ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 - 3 ของแตละจังหวัด ไดรับใบเกียรติบัตร 

 

การประกาศผลสอบรายบุคคล จะแสดงคะแนนที่ไดในแตละสวนและคะแนนรวม  

พรอมทั้งสรุปอันดับที่ไดของนักเรียนแตละคนในระดับจังหวัด, ภาค และประเทศ 
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#  หนา  2  # 

1. ตอบขอ 1) 4 23 ×5 ×343  

ตัวเลือก 1) 4 2 4 2 33 ×5 ×343=3 ×5 ×7  

มีตัวประกอบ  5×3×4=60   ตัว 

ตัวเลือก 2) 6 92 ×11  มีตัวประกอบ 7×10=70  ตัว 

ตัวเลือก 3) 4 4 6 3 35 ×64×1,000=5 ×2 ×2 ×5 7 9= 5 ×2  

มีตัวประกอบ  8×10=80  ตัว 

ตัวเลือก 4)  3 9 3 9 22 ×5 ×121=2 ×5 ×11  

มีตัวประกอบ  4×10×3=120 ตัว 

2. ตอบขอ 3) 4310  

จาก  5 151,000 =10   

    43 8110 =10  

             29 1 912 ×5 = ×5 10  
และ 1210  

ดังนั้น จำนวนท่ีมากท่ีสุดคือ 4310  

3. ตอบขอ 2) 32  ขั้น 

จากโจทยสามารถแกปญหาไดโดยการหา ค.ร.น. ของ 3, 5  
และ 6 ดังนี ้

  
นั่นคือ ค.ร.น. ของ 3, 5 และ 6  เทากับ 30 
ดังนั้น ตึกแหงนี้มีบันไดอยางนอยท่ีสุด 32 ขั้น 

4. ตอบขอ 4) 19
2  

จาก  7 20 131 = =2÷13 13 10  

 
3p- 5
q1- 12+ 11- 5

3p- 5= 4q1- 13

3p- 5= 13-4q
13

 

5p-313 13= ×10 5 13-4q  

     5P-3 13 101= × ×5 13-4q 13  

          13-4q=10p-6   

   19=10p+4q   

                   19=5p+2q2  

5. ตอบขอ 2) 1.9 

จาก  3 75k=4 +2 2  

          19k= =1.910  

6. ตอบขอ 2) ขาดทุน 100 บาท 

ราคาทุนของช้ินหนึ่ง 100 ×750125  =  600  บาท 

แสดงวาขายไดกำไร  150  บาท 

ราคาทุนของช้ินสอง 100 ×75075  =  1,000   บาท 

แสดงวาขายขาดทุน  250  บาท 

ดังนั้น พอขายสินคาท้ังสองช้ินขาดทุน 100 บาท 

7. ตอบขอ 4)  

รูปทรงท่ีเกิดจากการมองภาพดานบน ดานขาง และ  

ดานหนา จากรูปท่ีกำหนดใหคือ  

8. ตอบขอ 1) 0.4 เมตร 

จาก       พท. = 160 ตร. เมตร 

                     = 1 ×16×202  ตร.เมตร 

นั่นคือ ความยาวฐานจริง = 16 เมตร 

                 สวนสูงจริง = 20 เมตร 

จะไดความยาวฐานในแผนผัง = 16 = 1.610  เมตร 

และสวนสูงในแผนผัง   20=  = 210  เมตร 

นั่นคือ มีความยาวตางกัน 2–1.6 = 0.4  เมตร 

9. ตอบขอ 3) รอยละ 133 3  

มุมท่ีรองรับรถประจำทาง o=120  จะได x 120=100 360  

                      1x=33 %3  

จำนวนนักเรียนท่ีเดินทางโดยรถประจำทาง คือ รอยละ 133 3  

10. ตอบขอ 2) 
2
6
 
  

 

เวกเตอรในการเลื่อนขนาน คือ 
-7+9 2

=1+5 6
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#  หนา  3  # 

11. ตอบขอ 1) 95 องศา 

จากรูปลาก DE   พิจารณา CEA   

จะได 180 – 25( 35 )o o oCEA  120 o  

และพิจารณา AED  

จะได 72.5oAED  

นั่นคือ  47.5    oCED OED    

เนื่องจาก ADB AEC   แบบ ด–ม–ด 

จะได ADB AEC   นั่นคือ 47.5oODE OED    

ดังนั้น  95oCOD OED ODE     

12. ตอบขอ 2) 33.41  หนวย 

ลาก AD , DB  จะได ADB  เปนรูปสามเหลี่ยมมมุฉาก  

โดยมมีุม D เปนมุมฉาก                           

    

 

จาก ทฤษฎีพีทาโกรัส 

     2 2 2AD = a+2 +a ....... 1   

       2 2 2DB = a+2 + a+5 ....... 2  

       2 2 2AB = AD + DB ....... 3  

แทนคา  2AD  และ  2DB  ในสมการ  3  จะได 

         2a+2 =a a+5  

    2 2a +4a+4=a +5a  

              4=a     
นั่นคือ AB=13  และรัศมยีาว 6.5 

   ดังนั้น ความยาวรอบรูป =13+ r   

                              = 13+ 6.5×3.14 = ( ) 33.41  หนวย 

13. ตอบขอ 3) 9,375  ตร.เมตร 

เดิมดานกวาง 3x เมตร  ยาว 5x เมตร 

เพิ่มความยาวแตละดานอีก 30%  

จะไดความกวาง   130 3x100  เมตร ยาว  130 5x100  เมตร 

ดังนั้น    130 1302 3x + 5x =520100 100
 
 

 

                260×100x= =25130×8  

นั่นคือ เดิมดานกวาง 75  เมตร  และยาว 125  เมตร 

จะไดพื้นท่ีของสนาม =75×125=9,375   ตร.เมตร 

14. ตอบขอ 2) 73 

จากรูป         3p+25=p+55  

               2p=30  ดังนั้น  p=15   

และ (p+55)+(2q-6)=180   

  2q=116  ดังนั้น  q=58   

           p+q=15+58=73  
15. ตอบขอ 1) 3 : 1 

ปริมาตรลูกตะกั่วเล็ก 27 ลูก = ปริมาตรลูกตะกั่วใหญ 1 ลูก 

           3 34 427 r = r 3r=R3 3    

พ้ืนท่ีผิวของลูกตะกั่วเล็กท้ังหมด  2 2=27 4 r =108 r   

พ้ืนท่ีผิวของลูกตะกั่วใหญ 2=4 R  

ดังนั้น อัตราสวนคือ    2 2 2

2 2 2
108 r r r=27 =27
4 R R 9r



=3:1  

16. ตอบขอ 1) 24x -4x+1=0  

จาก   24x -4x+1=0  จะได (2x-1) (2x-1) = 0  

          1x= 2   มีเพียงคำตอบเดยีว 

17. ตอบขอ 4) เสนตรง 3x–2y=6 และ 2x–3y=9  ตัดกัน 

        เปนมุมฉาก 

เสนตรง 2 เสนตดักันเปนมุมฉาก แสดงวา 1 2m ×m =-1  

จาก 3x–2y=6  มีความชัน 1
3m = 2  

จาก 2x–3y=9  มีความชัน 2
2
3m   

 1 2
3 2m ×m = × =1 -12 3   ดังนั้นไมตัดกันเปนมุมฉาก 

18. ตอบขอ 2) 11 

 3- 2x= =5-2 6
3+ 2

,  3+ 2y= =5+2 6
3- 2

 

 2 2 2 2x +25xy+y -2= x +2xy+y +23xy-2  

                                    2= x+y +23xy-2  

              2= 10 +23-2=11  
19. ตอบขอ 2)   2 2 2 2x +xy+y x –xy+y  

   4 2 2 4 2 2 2 2 22 2 2x +x y +y x += -2x y + y x y  

                   2 2 2 2+y= x - xy   

                  2 2 2 2x +xy+y x –xy+y=  
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#  หนา  4  # 

20. ตอบขอ 3) 1.5  

หาจุดตดัแกน X  
ให   2y=0=2x +3x-2= 2x-1 x+2  

ดังนั้น  1x=-2, 2  จะไดวา 1h+k=-2+ =-1.52  

21. ตอบขอ 3) -1 

405 7+ 04 x+28xx+5 8x +35  0    

ดังนั้น  35x - 68   ซึ่ง  35-1<- < 068   จะไดวา 

b =–1 และ  c = 0   ดังนั้น  b+c = –1  

22. ตอบขอ 2) 4  จำนวน 

เดิมใหขอมูลชุดน้ีมี  n  ตัว  จาก  old
old

x
X = =20n


 

oldx =20n     new
20n+40X = =25n+1  

20n+40 = 25n+25   n = 3  
ดังนั้น  n+1 = 4   นั่นคือ  ขอมูลชุดน้ี มี  4  จำนวน 

23. ตอบขอ 1) 100  ตร.หนวย 

เนื่องจากดานท้ัง 3 ประกอบเปนรปูสามเหลี่ยมมุมฉากและมุม 
ในครึ่งวงกลมเปนมมุฉากเสมอ ดังนั้น เราสามารถสรางครึ่ง
วงกลม ลอมรูปสามเหลี่ยมนีไ้ด โดยเสนผานศูนยกลาง คือ 
ดานตรงขามมุมฉาก 20 หนวย ดังนั้น  รัศมียาว 10 หนวย  
จะไดวา  พ้ืนท่ี  2= 10 =100    ตารางหนวย 

24. ตอบขอ 4) 4  คำตอบ 

นำ  9 คูณ สมการ  1  จะไดวา   2 29x +9y =144   ....... 3  

นำ     2 – 3  จะได 2 916x =81 x=± 4  

ถา  9x= 4     จะไดวา 5 7y=± 4   และ 

ถา  9x=- 4   จะไดวา 5 7y=± 4   

ดังนั้น  คำตอบ คือ 

 5 79 ,4 4 , 5 79 ,4 4 , 5 79 ,4 4 ,  5 79,4 4   

ซึ่งมีท้ังหมด  4  คำตอบ 
25. ตอบขอ 3) a victor  

บุคคลผูที่ชนะในการประกวดหรือการตอสู เรียกวา a victor 
=  ผูมีชัยชนะ 

26. ตอบขอ 4) contestants  
contestants = ผูเขาแขงขัน  
ผูท่ีเขาแขงขันงานศิลปะจะตองนำวัสดุที่ใชของตนเองมาดวย 

 

27. ตอบขอ 4) labels  
labels = ปาย, ฉลาก 
สินคาสวนใหญท่ีซุปเปอรมารเก็ตจะมีปายบารโคดท่ีสินคานั่น 

28. ตอบขอ 2) insert  
insert = สอด, แทรกเขาไป 
คุณสามารถท่ีจะสอดบตัรไปในตูเอทีเอ็มเพ่ือถอดเงิน 

29. ตอบขอ 3) cruise  
cruise = การเดินทางทองเที่ยวทางเรือ 
พ่ีชายของฉันโชคดีพอท่ีจะชนะไดตั๋ว 2 ใบ สำหรับการ
เดินทางทองเที่ยวทางเรือท่ีหรูหรา 

30. ตอบขอ 3) by mistake  
by mistake = สำคัญผิด, เขาใจผดิ 
พวกเราเขาไปบานผดิหลังเพราะเชาใจผิด 

31. ตอบขอ 4) Get well soon  
Get well soon = ขอใหหายปวยเร็วๆ ใชเมื่อเวลาไปเยี่ยมไข
ท่ีโรงพยาบาล 

32. ตอบขอ 2) She’s hurt her back so she’s gone 
to see the doctor. 

เธอไมไดมาทำงานเพราะเธอเจ็บหลัง เธอจึงไปหาหมอ 
33. ตอบขอ 3) Do you like it here 

Do you like it here? = คณุชอบท่ีนี่ไหม จากคำตอบของ
นักทองเที่ยวท่ีวา มีบางสิ่งท่ีชอบและบางสิ่งท่ีไมชอบ 

34. ตอบขอ 1) How do you find the food 
How do you find the food?  คุณคดิวาอาหารไทยเปนอยางไรบาง 
จากคำตอบของนักทองเท่ียวท่ีวา ไมชอบ เพราะมันเผ็ดและรอน 

35. ตอบขอ 1) I see  
I see = ฉันเขาใจ 

36. ตอบขอ 4) Don’t mention it  
Don’t mention it = ไมเปนไร 

37. ตอบขอ 1) clear 
clear ดังชัดเจน เปนคำ adjective ใชตามหลัง verb to be (is) 

38. ตอบขอ 3) stopped 
stopped ใชรูป past simple tense สังเกต จากประโยค
แรก กริยา turned  ซึ่งเปนรูปอดตี และเปนเหตุการณ
ตอเน่ืองกันมา เมื่อไฟจราจรเปลีย่นเปนสีแดง Marsha จึง
หยุดรถ  

39. ตอบขอ 4) having sent 
forget + v.ing หมายความวา ลืมวาไดทำสิ่งใดไป ในประโยค
นี้ B  ลืมไปวาไดสงโปสการดมาให A แลว จึงไดสงมาใหอีก 

40. ตอบขอ 4) a ten-dollar bill 
ใชเปนรูป adjective ขยายคำนาม bill ดังนั้นราคาธนบัตร จึง
ไมตองเตมิ s 

41. ตอบขอ 2) visited / haven’t been 
ใช past simple tense เพราะเคยไปเท่ียวมาแลวเมื่อป 1990 แต
ตั้งแตนั้นจนถึงบดันี้ยังไมไดไปอีก จึงใชเปนรูป present perfect 
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42. ตอบขอ 4) shall we 
รูป question tag ของประโยคชักชวนท่ีประกอบดวยคำวา  
let’s = let us ในสวน tag ตองใชรูป shall we 

43. ตอบขอ 1) take the cat with her on the bus 
Mrs. Wilson พาแมวขึ้นรถไปกับเธอ 

44. ตอบขอ 2) Mrs. Smith 
แมวท่ีช่ือ Sammy อยูกับ Mrs. Smith 

45. ตอบขอ 2) at 5 p.m. 
Mrs. Smith กลับบานเมื่อเวลา 5 โมงเย็น 

46. ตอบขอ 3) took a bus 
Mrs. Wilson กลับบานโดยนั่งรถเมล 

47. ตอบขอ 3) the shopping bag 
Mrs. Wilson ลืมถุง shopping ไวบนรถเมล 

48. ตอบขอ 3) in Victoria 
Sammy ตายท่ีเมือง Victoria 

49. ตอบขอ 2) กินใจ  เผาขน  มานั่ง 
ขอ 1  เปนคำประสม  นาม  กับ  นาม 
ขอ 3  เปนคำประสม  วิเศษณ กับ  นาม 
ขอ 4  เปนคำประสม  บุพบท  กับ  นาม 

50. ตอบขอ 2) ทรัพยสมบัติ 
ขอ 1 เดียวดาย  ความหมายอยูท่ีคำใดคำหน่ึง 
ขอ 3 ยากดีมีจน ความหมายอยูท่ีคำตนกับคำทาย 
ขอ 4 ออนนอม ความหมายเชิงอุปมาหรือเกิดความหมายใหม 

51. ตอบขอ 2) ปญญาชน  มนุษยธรรม 
ขอ 1 สรรพสิ่ง  สรรพ  เปนคำหลกั สิ่ง เปนคำขยาย 

     ทุนทรัพย ทุน เปนคำหลัก ทรัพย เปนคำขยาย 
ขอ 3 นพรัตน รัตน เปนคำหลัก นพ เปนคำขยาย 

     ภูมิฐาน ภูมิ  เปนคำหลัก ฐาน  เปนคำขยาย 
ขอ 4 สังฆทาน ทาน เปนคำหลัก สังฆ  เปนคำขยาย 

     นายกสภา นายก เปนคำหลัก สภา เปนคำขยาย 
52. ตอบขอ 1) เห็นละเมาะเกาะเขาเขียวชอุม 

ขอ 2 เสียงสามัญ คือ เคยีง  เคียง  เรียง 
ขอ 3 เสียงสามัญ คือ ตา 
ขอ 4 เสียงสามัญ คือ แล ควัน โพยม 

53. ตอบขอ 2) ทั้งนี้เพราะเคราะหกรรมทำใหวุน… 
ขอ 1 เสียงสระประสมคือ เสื้อ  เหลือ 
ขอ 3 เสียงสระประสมคือ เคลื่อน 
ขอ 4 เสียงสระประสมคือ เลื่อน  
ขอ 2 ไมมีเสียงสระประสม 

54. ตอบขอ 2) จะเรียนคมเรียนเถิดอยาเปดฝก 
ตัวสะกดคำตาย คือ เถิด เปด ฝก 

55. ตอบขอ 3) ภาษาจีน 
ไมปรากฏภาษาจีน 
ขอ 1 ภาษาเขมร คือ  จมูก  ระเบยีบ 
ขอ 2 ภาษาสันสกฤต คือ ฤกษ  จรรยา 
ขอ 4 ภาษาชวา คือ กรรไกร 

56. ตอบขอ 1) กิเลสตัณหาราคะ  
กิเลสตัณหาราคะ (เปนคำนามท้ังหมด) 

57. ตอบขอ 4) บานฉันมีแปลงดอกไมหลากชนิด… 
“ท่ี” ทำหนาท่ีแทนคำนามในประโยค คือ แทน “ดอกไม” ใน
ประโยคท่ี 2 และเปนตัวเช่ือมประโยคยอยเขากับประประโยค
หลัก ดังนี้ บานฉันม ี

58. ตอบขอ 1) หัวชนฝา สูเย็บตา 
หัวชนฝา สูเย็บตา ( หมายถึง สูไมถอย) 

59. ตอบขอ 3) เสียงผัวผัวตัวเมียเที่ยวโยนกาย… 
เสียงผัวผัวตัวเมียเที่ยวโยนกาย 
เห็นคนอายแอบอิงกับกิ่งยาง 

60. ตอบขอ 4) รุนพ่ีเขาบอกวาสักครูอาจารยทานก.็.. 
ขอ 1 ผิด เพราะมภีาษาไมเปนทางการคือ ไหน (ใด) 
ขอ 2 ภาษาไมเปนทางการ คือ ตอน (ระหวาง,ขณะ)  

     สวนใหญ (สวนมาก) 
ขอ 3 ภาษาไมเปนทางการ คือ ซัก (สัก) 

61. ตอบขอ 3) สุรเดชสั่งสอนคนงานเพราะ... 
ขอ  1, 2, 4  เปนประโยคความรวม 

62. ตอบขอ 2) พอซ้ือท่ีคั่นหนังสือจากรานนานาภัณฑ 
ขอ 1 คำผิด คือ บานจัดสรรค และสีสรร 

     ท่ีถูก คือ บานจัดสรร  และ สสีัน 
ขอ 3 คำผิด คือ สัมภาษ และ หนังสือพิม 

      ท่ีถูก คือ สัมภาษณ และ หนงัสือพิมพ 
ขอ 4 คำผิด คือ โจทย  ท่ีถูก คือ โจทก 

63. ตอบขอ 4) เง่ือนไข: ศาลตัดสินวาเขาผิด 
ผลที่ตามมา : เขาจะยอมออกจากตำแหนงและขอโทษ
ประชาชนผานสื่อมวลชน 

64. ตอบขอ 3) เมื่อเราตมน้ำจนถึงจุดเดือดน้ำก็จะ   
        กลายเปนไอ 

ขอ 1 ความหมายโดยนยั คือ “เปรี้ยวจี๊ด” 
ขอ 2 ความหมายโดยนยั คือ “กุญแจ” 
ขอ 4 ความหมายโดยนยั คือ “ซักฟอก” 

65. ตอบขอ 2) ผมคิดวามันคงจะดีมาก… 
คำขีดเสนใตเปนคำท่ีฟุมเฟอย 
ขอ1) คุณหมอชันสูตรศพท่ีตายแลวอยางขะมักเขมน 
ขอ3) พระเอกวางยานางเอกจนสลบไสลไมรูสึกตัวเปน
เวลานานแลว 
ขอ4) ขอใหเธอเดินทางโดยสวัสดภิาพปลอดภัยและรีบกลับมา
โดยเร็ว 

66. ตอบขอ 1) “ดิฉันทานเผ็ดมากไมไดคะ” 
“ดิฉันทานเผ็ดมากไมไดคะ” เหมาะสมทีสุ่ด เพราะเปนการ
บอกเหตุผลในการปฏิเสธ เปนเทคนิคการปฏิเสธ และการ
รักษามารยาท มากกวาขออื่น 
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67. ตอบขอ 2) ตำหนิ 
ตำหนิ ผูที่มีจติใจไมเขมแข็งปลอยใหชีวิตไรคา 

68. ตอบขอ 2) การหามโชวบุหร่ีในรานสะดวกซ้ือ... 
เหตุผล คือ เพราะเปนการปฏิบัตติามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
ขอสรุป คือ การหามโชวบุหรี่ในรานสะดวกซื้อหรือรานคา
ท่ัวไปไมเปนการละเมิดสิทธิ 

69. ตอบขอ 1) เห็นตอหลักปกขวางหนทางอยู... 
กอนพูดหรือทำสิ่งใดใหคิดใครครวญใหดีกอน  ไมใหเปนคน
ปากไวมือไวเปรียบเหมือนคนเห็นหลักท่ีเขาตอกขวางทางไว 
ไมควรรีบถอนท้ิงหรือวิพากษวิจารณกอน (สอนวา ใหรูจักคิด
ใครครวญ ไตรตรองกอนจะพูดหรอืทำสิ่งใด ) 

70. ตอบขอ 1) ดุเหวาเราเรงพระสุริยศรี... 
ขอ 1 ไมเปนอวัจนภาษา เพราะมคีำวา “ดุเหวาเราเรง”  
“ไกขันปกต”ี 
อวัจนภาษา หมายถึงการสื่อสารโดยไมใชการฟง การพูด การ
อานตามตัวหนังสือ และการเขียนเปนตัวหนังสือ หรือหมายถึง
การสื่อสารโดยไมใชระบบคำและประโยค ตัวอยางเชน ปาย
จราจร ภาษามือ 
ประเภทของอวัจนภาษา ไดแก 

- สัญลักษณ การใชสัญลักลักษณ(ท่ีไมใชตัวหนังสือ) ในการ
สื่อสาร เชนปายจราจร สไมลี ่

- อาการภาษา การใชทาทางในการสื่อสาร เชนการยิม้ ยัก
คิ้ว ภาษามือ 

- ปริภาษา การใชเสยีง(ท่ีไมใชคำพูด) ในการสื่อสาร เชน 
ไซเรน แตรรถ 

71. ตอบขอ 2) สดชื่น 
จากคำประพันธ ไมมีการแสดงถึงความรูสึกท่ีสดชื่น 

72. ตอบขอ 4) กรรมเวรสิ่งใดด่ังนี.้.. 
สัลลาปงคพิสัย คือ บทคร่ำครวญ โศกเศรา พร่ำเพอ อาลัย
อาวรณ ตรงกับ ขอ 4 

73. ตอบขอ 3) กลา มีศรัทธา ตัดความวิตกกังวล 
ตัดปลโิพธิ คือ การตัดความกังวลเล็กนอยท่ีทำใหเกดิความ
รำคาญใจ 

74. ตอบขอ 4) คริสต – อิสลาม 
ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม เปนศาสนาท่ีเช่ือวามีพระเจา
สูงสุดเพยีงพระองคเดยีว ไดแก ศาสนายิวหรือยูดาย ศาสนา
คริสต และศาสนาอิสลาม 

75. ตอบขอ 3) พิธีปวารณา 
เพราะพิธีปวารณาเปนพิธีท่ีพระสงฆยอมใหวากลาวตักเตือนกัน
ไดโดยไมถือโกรธ (หลักเหตผุล) พิธีจะมีในวันออกพรรษา 

76. ตอบขอ 4) วันอาสาฬหบูชา 
วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เกิดเหตุการณ
สำคัญ คือ เปนวันท่ีมีพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา เปน
วันท่ีพระพุทธเจาแสดงธรรมครั้งแรก เรียกวา “ธัมมจักกัป 

ปวัฒนสูตร” เปนวันท่ีมีพระรตันตรัยครบ 3 ประการ   
สวนวันท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสรูตรงกับ วันวิสาขบูชา 

77. ตอบขอ 4) อิสลาม 
การคิดดอกเบี้ยเงินกู, การเลนพนนัและการดื่มสุราเปนขอหาม
ของศาสนาอิสลาม 

78. ตอบขอ 2) รูจักประสานประโยชนยึดประโยชน... 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธปิไตย ควรมีคุณลักษณะสามัคคีธรรม คือ  
การรูจักประสานประโยชน โดยถือเอาประโยชนของสวนรวม
เปนสำคญั ทำงานรวมกันอยางสันติวิธี ประนีประนอม และ
เสียสละเพื่อหมูคณะ 

79. ตอบขอ 4) สิทธิรับรูขอมูลสาธารณะ 
การท่ีชาวบานเรียกรองใหเทศบาลเปดเผยสถานท่ีตั้งบอกำจัด
ขยะในพ้ืนท่ีเทศบาลตน  ถือวาเปนการใชสิทธิรับรูขอมลู
สาธารณะ 

80. ตอบขอ 4) คณะกรรมการการเลือกต้ัง  
กกต. มีหนาท่ีควบคุม  กำกับ ดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปดวย
ความบรสิุทธ์ิและยตุิธรรม 

81. ตอบขอ 4) ไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจ... 
การสมสรของชายอายุ 19 ป กับหญิงอายุ 18 ป จะตองไดรับ
ความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองกอน เพราะท้ังคูยังไม
บรรลุนติภิาวะ 

82. ตอบขอ 1) เพ่ือคานอำนาจซึ่งกันและกัน 
หลักการวาดวยการถวงดุลอำนาจ (Checks and Balances) 
จากการที่มีการกำหนดใหมีการแบงแยกอำนาจท้ัง 3 ฝายเปน
อิสระตอกัน คือ ฝายนิติบญัญตัิ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ 
แตก็ไดบญัญตัิใหอำนาจท้ัง 3 มีความสัมพันธตอกันดวย เปน
การแสดงใหเห็นถึงระบบของการตรวจสอบและการถวงดุล
อำนาจของท้ัง 3 ฝาย โดยแตละฝายสามารถถือสิทธิ และ
ปกปองสิทธิของตนเอง โดยการยบัยั้ง และสนับสนุนใน
กิจกรรมสำคญัๆ ของอีกฝายหน่ึงได 

83. ตอบขอ 3) ทุนพ้ืนฐาน 
การขาดแคลนเครื่องจักร เทคโนโลยีที่ทันสมยั การสื่อสาร 
คมนาคม การสาธารณูปโภค และเงินทุน พวกนี้ถือวาเปนทุน
พ้ืนฐาน 

84. ตอบขอ 3) ปริมาณการผลิตสินคา 
เศรษฐศาสตรจุลภาค เปนการศึกษาถึงเศรษฐกิจโดยสวนยอย 
เศรษฐศาสตรจุลภาคจึงเกี่ยวของกับเรื่องการผลิต การบริโภค 
สินคาและบริการ และการจำแนกแจกจายของแตละคน แต
ละกิจการ แตละอุตสาหกรรม และแตละตลาด เชน ปริมาณ
การผลิตสินคา 

85. ตอบขอ 4) วรรณพงษ เปนพอคาขายผักที่ตลาด... 
วรรณพงษ ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวันไดดี
ท่ีสุด สวนตัวเลือกอ่ืนแสดงถึงการเปนพลเมืองดี มคีวาม
รับผิดชอบ 
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86. ตอบขอ 4) บริษทัหลักทรัพย 
บริษัทหลักทรัพย หมายถึง บริษัทท่ีไดรับอนญุาตจากรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลัง ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทตาง ๆ การซื้อหุนหรือหนวยลงทุน
โครงการกาซธรรมชาติ เปนการลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย 

87. ตอบขอ 3) เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัย... 
การคุมครองผูบรโิภค  หมายถึง  การปกปองดูแลผูบริโภค ให
ไดรับความปลอดภัย เปนธรรม และประหยดั จากการบริโภค
สินคาและบริการ 

88. ตอบขอ 4) การรูจักใชอักษรบันทึกเร่ืองราว  
การแบงชวงสมัยกอนประวตัิศาสตรและสมัยประวัติศาสตร ดู
จากการรูจักใชอักษรบันทึกเรื่องราว 

89. ตอบขอ 1) ได  เพราะถาหากเกิดหลักฐานหรือ... 
ประวัติศาสตรเปลี่ยนแปลงได ถาหากเกิดหลักฐานหรือความรู
ใหม ๆ ท่ีมีเหตผุลดีกวามานำเขาสูวิธีการทางประวัติศาสตร
แลวไดขอสรุปที่หักลางขอมูลเดิมได 

90. ตอบขอ 1) 18 มกราคม 
วันกองทัพไทย เปนวันท่ีระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพมา 
โดยถือเอาวันท่ี 18 มกราคม ของทุกปเปนวันกองทัพไทย ตาม
การคำนวณจากเหตุการณในประวัติศาสตร ท่ีระบุวา พระองค
กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปมะโรง จุล
ศักราช 954  คำนวณได ตรงกับวนัท่ี 18 มกราคม 
พุทธศักราช 2135 

91. ตอบขอ 2) ญวนและเขมร เคยมีอำนาจเหนอืลาว... 
อางวา ญวนและเขมรเคยมีอำนาจเหนือลาว  เมื่อมีอำนาจ
ปกครองลาว  ดังนั้นฝรั่งเศสควรจะไดดูแลปกครองดวย 

92. ตอบขอ 3) กรีก 
อารยธรรมกรีก ตั้งอยูบนคาบสมุทรบอลขานซึ่งอยูตดิกับทะเล
ดำ ทะเลอเีจียน และทะเลเมดิเตอรเรเนยีน 

93. ตอบขอ 1) บอกเขตเวลาของโลก 
เสนขนานหรือละติจูด มีความสำคญัในเรื่องการทำแผนท่ีอยู
หลายประการ ไดแก 
1. บอกเขตภูมิอากาศของโลก 
2. บอกลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ 
3. บอกตำแหนงท่ีตั้งของสิ่งตาง ๆ บนพ้ืนผิวโลก 

94. ตอบขอ 3) 10.00 น. วันจันทร 
เสนเมอริเดยีน (ลองจิจูด) ของไทยอยูหางจากญี่ปุน 
135 – 105 = 30 องศา ลองจิจูด 1 องศา เวลาจะหางกัน 4 
นาที  เพราะฉะนั้น เวลาจะตางกัน  30 x 4 = 120 นาที     
(2 ช่ัวโมง) ญี่ปุนอยูทางซีกตะวันออกของไทย จึงถือวาเวลาเร็ว
กวาไทย 2 ช่ัวโมง เมื่อไทยเปนเวลา 8.00 น. ญี่ปุนจึงเปนเวลา 
10.00 น. วันเดียวกัน 

95. ตอบขอ 2) 60 – 120 กม./ชม. 
พายุไตฝุน มีความเร็วเกิน 120 กม./ชม. 
พายุโซนรอน มีความเร็วระหวาง 60 – 120 กม./ชม. 

พายุดีเปรสชั่น มีความเร็วระหวาง 0 – 60 กม./ชม. 
96. ตอบขอ 1) การประมง 

กระแสน้ำเย็นแลบราดอร ไหลเลียบชายฝงตะวันตกของเกาะ
กรีนแลนดลงมาจนถึงชายฝงตะวนัออกของแคนาดา พบกับ
กระแสน้ำอุนกัลฟสตรีม บริเวณเกาะนิวฟนดแลนดจึงทำให
บริเวณน้ีเปนแหลงปลาชุม เน่ืองจากมีอาหารปลาจำนวนมาก 
กลายเปนเขตทำประมงท่ีสำคญั เรียกบริเวณนี้วา “แกรนด
แบงค”(Grand Bank) ปลาสวนใหญท่ีจับไดในบริเวณนี้คือ 
ปลาแซลมอน ปลาซารดีน และปลาแฮรริง 

97. ตอบขอ 4) นับอายุของตนไมดูจากวงกลุมเซลล... 
การนับอายุของตนไมดูจากจำนวนวงของกลุมเซลลไซเลม 
เรียก วงป 

98. ตอบขอ 3) เซลลพืชอยูในสภาพเตง 
เมื่อเซลลพืชสญูเสยีน้ำออกจากเซลล จะทำใหเซลลไมแข็งแรง
และอยูในสภาพเหี่ยว 

99. ตอบขอ 4) 16,800 จูล 

จากสูตร          Q mc t    

            100 1 40o
o
calg C
g C

    

พลังงานท่ีได คือ 4,000  cal   

พลังงานความรอนท่ีได 4,000 4.2J 16,800  cal  

100. ตอบขอ 1) เวลาหายใจออก กระบังลมเกิดการหดตัว 
การสะอึกเกิดจากการที่กลามเนื้อยึดซี่โครงและกระบังลม
ทำงานไมสมัพันธ คือ เวลาหายใจออกแทนท่ีกระบังลมจะ
คลายตัวแตกลับหดตัว 

101. ตอบขอ 3) ยีนดอยที่เปนอันตราย มีโอกาสเขาคูกัน... 
พ่ีนองจะมีลักษณะทางพันธุกรรมท่ีใกลเคียงกันมาก เมื่อ
แตงงานกันทำใหยีนดอยเปนอันตราย มโีอกาสเขาคูกันมากขึ้น 

102. ตอบขอ 2) B 
ผูบริโภคข้ันสดุ คือจะไมมสีิ่งมีชีวิตใดมากินอีกแลว คืออักษร B 
และ F 

103. ตอบขอ 4) 50 

ความเขมขนของสารละลายรอยละโดยมวล 

  = 100มวลตัวละลาย
มวลสารละลาย  

          X10= ×100500g
    

 มวลตัวละลาย เทากับ 50 กรมั 

104. ตอบขอ 1) แกสโซลีสถานะเปนของเหลว 
แกสโซลีนเปนของเหลว ถูกตอง น่ันคือน้ำมันรถยนต 

105. ตอบขอ 3) ก  ค 
กฎทรงพลังงาน หรือกฎการคงท่ีของพลังงาน หมายถึง  
พลังงานไมมีการสญูหาย แตสามารถเปลีย่นรูปจากรูปหน่ึง 
เปนอีกรูปหน่ึงได 
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106. ตอบขอ 1) ระบบเปด 
ระบบเปด คือ ระบบท่ีท้ังมวลและพลังงานสามารถถายเทไป
มาระหวาง ระบบกับสิ่งแวดลอมหรือท้ังมวล และพลังงานของ
ระบบจะไมคงท่ี 

107. ตอบขอ 2) B  มีความหนาแนนนอยที่สุด 
mD= V  

A  มีความหนาแนนเปน  6.03 
B  มีควคามหนาแนนเปน  5.2 
C  มีความหนาแนนเปน  6.42 

108. ตอบขอ 1) 80oC  

สารชนิดเดียวกัน จะปริมาณเทาใดก็ตาม จุดเดือดตองเทากัน 

109. ตอบขอ 1) 2.04 

จากสูตร   f=N  

แทนคา   2
300N= =2.04

15kg×9.8m/s
  

 สัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน เทากับ  2.04 

110. ตอบขอ 2) สารที่เปนของเหลวขยายตัวนอยกวา... 

สารที่มสีถานะเปนของเหลวจะขยายตัวไดมากกวาในสถานะ
ของแข็ง 

111. ตอบขอ 4) 147 

พลังงานศักย  PE = m g h  

        21,000 9.8 / 1  5 g m s m    

                 1  47,000 J   

 พลังงานน้ำท่ีเก็บสะสม เปน 147 กิโลจูล 

112. ตอบขอ 1) 1 

สูตร   1 1 1
f u v    

แทนคา   1 1 1 1
20 5 4f        

  ความยาวโฟกัส เทากับ 4 เซนติเมตร 

สูตร         I v
O u         

แทนคา      5
4 20
I   

  ความสูงของภาพเทากับ  1  เซนติเมตร 

113. ตอบขอ 4) 249.6 

จากสูตร  คาไฟฟา  =  กิโลวัตต  เวลา จำนวนเงิน 
1 กันยายน – 30 กันยายน เทากับ 30 วัน ปดทุกวันอาทิตย 
เปน 4 วัน เทากับ 26 วัน   24  ชั่วโมง  =   624 ช่ัวโมง 

คาไฟฟา  =  200
1,000

W  624 ช่ัวโมง 2 บาท 

 คาไฟฟาเทากับ 249.60 บาท 

114. ตอบขอ 1) 1,620 

สูตร   2   H I Rt   

           2  5 150 60( )30    6,750,000 J   
1 J เทากับ 0.24 cal     0.24 6,750,000    

                     1 ,620,000 cal   

 เกิดความรอน 1,620 กิโลแคลอร ี

115. ตอบขอ 4) กาซตาง ๆ ที่บรรจุอยูภายในหลอด 

อิเล็กตรอนจะวิ่งชนอะตอมของกาซท่ีอยูในหลอด เกิดสีตางๆ 

116. ตอบขอ 3) 9 V 

    4 1
20 5

VI R      แอมแปร 

       1      24 20   15E I R r      

 แรงเคลื่อนไฟฟา เทากับ 9 โวลต 

117. ตอบขอ 1) มีเทน 
กาซธรรมชาติประกอบดวย  มีเทน 60 – 80% โดยปริมาตร 

118. ตอบขอ 4) นิเกิล  เหล็ก 

เหล็ก และนิเกิล เปนโลหะหนักจมลงสูใจกลางโลก กลายเปน
แกนโลก สวนซลิิกาและอะลูมิเนียม เปนโลหะเบาลอยข้ึนสูผิว
โลกเปนเปลือกโลก 

119. ตอบขอ 1) 1.45 

จาก  ความเร็ว  =  ระยะทาง
เวลา  

ระยะทางรอบโลกท่ีความสูง 150 km  จากพ้ืนโลก 
         =  2 (รัศมีของโลก+ความสูงจากพ้ืนโลก)
 2 6,370 150    =  40,983 km  

       เวลา  =  
ความเร็ว

ระยะทาง
  

               = 40,983 1.4528,102 /
km

km hr   ช่ัวโมง 

120. ตอบขอ 3) ดาวพฤหัสบดี-ดาวเสาร 
ดาวเคราะหกาซ ไดแก ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนสั 
และดาวเนปจูน จะเปนกาซท่ัวท้ังดวง อาจมีแกนหินขนาดเล็ก 
อยูภายใน พ้ืนผิวจึงเปนบรรยากาศท่ีปกคลุมดวยกาซมเีทน 
แอมโมเนีย ไฮโดรเจน และฮเีลียม 
สวนดาวเคราะหแข็ง คือมีผิวดาวเปนพ้ืนแข็ง ธาตุ
องคประกอบสวนใหญเปนโลหะ เชน เหล็ก นิเกิล 
ประกอบดวยดาวพุธ ศุกร และโลก 
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