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#  หนา  1  # 

 
 

         

ป.ปลาย (ป.4-6) 

 

โครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ 

ประจำปการศึกษา  2563 

ขอสอบรวม 5 วิชา 

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

ระดับชั้น 

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 
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 
1. จากรูป พื้นท่ีสวนท่ีไมไดแรเงามากกวาพื้นท่ีสวน

ท่ีแรเงากี่ตารางหนวย 

           

 

    

 
1)  0  ตารางหนวย  2)  4  ตารางหนวย 
3)  6  ตารางหนวย  4)  8  ตารางหนวย 

2. รูปตอไปนี้มีพื้นท่ีเทากับเทาไร   

     

 

 

1)  24  ตารางหนวย  2)  23  ตารางหนวย 
3)  22  ตารางหนวย  4)  21  ตารางหนวย 

3. คาของ  
30 15 10 5

- - -
60 60 60 60

  ตรงกับขอใด 

1) 30 15 10 5
- - -

60 60 60 60
   
   
   

 

2) 30 15 10 5
- + -

60 60 60 60
   
   
   

 

3) 30 15 10 5
- - -

60 60 60 60

  
    

 

4) 30 15 10 5
- - -

60 60 60 60

  
    

 

4. คาประจำหลักของเลขโดด  5  ในจำนวน 
125,347,060  เปนกี่เทา ของคาของเลขโดด 5  
ในจำนวน 25,274  
1) 20 เทา   2) 100 เทา 
3) 200 เทา   4) 1,000 เทา 

5. จำนวนท่ี 231  จากชุดของแบบรูปความสัมพันธ 
1, 7, 4, 2, 1, 7, 4, 2, 1,…   คือจำนวนในขอใด 
1) 1    2) 2 
3) 4    4) 7 

6. จากรูปท่ีกำหนดให มีมุมท้ังหมดกี่มุม 

     
1) 3 มุม   2) 4 มุม 
3) 5 มุม   4) 6 มุม 

7. จากรูป AB//DE , มุม X  กางกี่องศา 

 
1) o50     2) o40  

3) o35    4) o30  

8. คาของ 
1 1 7 2 5

1 - + ÷ -
2 3 11 3 11

     
        

  

เทากับขอใด 

1) 
1

2
   2) 

3

2
 

3) 
1

2
2

   4) 2  

 ปริญญาเติมน้ำมันรถสำหรับการเดินทางไปทำงาน
สัปดาหละ 89.25 ลิตร โดยปริญญาใชน้ำมันใน
การเดินทางวันละ 11.25 ลิตร ถาใน1 สัปดาห 
ปริญญามีวันหยุดพักผอนเพียง 1 วัน แลวรถของ
ปริญญาจะเหลือน้ำมันสำหรับเดินทางไปพักผอน
ในวันหยุด จำนวนก่ีลิตร 
1) 21.75  ลิตร  2) 16.25  ลิตร 
3) 14.75  ลิตร  4)10.50  ลิตร 

10. ราตรีขายกระเปาเดินทางใบหนึ่งราคา 1,800 บาท 
ปรากฏวาขาดทุน 10% แตถาราตรีตองการขายใหได
กำไร 20% จะตองตั้งราคาขายเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่บาท 
1) 400 บาท   2) 1,000 บาท 

3) 600 บาท   4) 800 บาท 
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#  หนา  3  # 

11. เชือกเสนหนึ่งยาว 52 ฟุต ถานำมาขดเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา ซ่ึงมีดานยาว ยาว 15 ฟุต จะได 
พื้นท่ีนอยกวาพื้นท่ีสี่เหลี่ยมจัตุรัสท่ีมีความยาว
รอบรูปเทากันอยูเทากับกี่ตารางนิ้ว 
1) 4    2)  48 

3) 180   4) 576 

12. สวนดอกไมรูปสามเหลี่ยมหนาจั่วแหงหนึ่งมีความ
ยาวรอบสวน 36 หลา ถาดานประกอบมุมยอด
ยาวดานละ 13 หลา และมีสวนสูงยาว 12 หลา     
(ดังรูป) แลวพื้นท่ีของสวนดอกไมรูปสามเหล่ียม
แหงนี้เปนกี่ตารางฟุต 

                
1) 540      2)  480   

3) 180      4) 60   

13. จากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ABCD อยากทราบวา

สวนที่แรเงา มีพื้นท่ี 

กี่ตารางหนวย       

1) 42.875     2) 52.145   

3) 62.125     4) 67.375   

 กระดาษแข็งแผนหนึ่งกวาง 24 นิ้ว ยาว 32 นิ้ว 
ตัดมุมทั้งสี่ออกเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวดานละ  
8 นิ้ว พับดานทั้งสี่ข้ึน ประกอบเปนทรงสี่เหล่ียม
มุมฉากอยากทราบวาทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากนี้มี
ปริมาตรตรงกับขอใด 
1) 6,144  ลบ.นิ้ว 2) 2,048  ลบ.นิ้ว 
3) 1,024  ลบ.นิ้ว 4) 1,920  ลบ.นิ้ว 

15. จำนวน 4 8 610 + 10 + 10 มีเลขโดดศูนยท้ังหมดกี่ตัว 

1) 4    2) 5 
3) 6    4) 7 

16. เม่ือ 17 เปน ห.ร.ม ของตัวเลขสามจำนวน ถานำ 17 
ไปหาร ตัวเลขสามจำนวนนั้น จะไดผลลัพธ 4, 3 และ 
6 ตามลำดับ ตัวเลขชุดนี้มี ค.ร.น เทากับขอใด 
1) 1,428   2) 408 
3) 204   4) 102 

17. ผลบวกของจำนวนนับ 4 จำนวนเรียงกันเปน 62  
แลวผลคูณของจำนวนนับท่ีอยูตรงกลางท้ังสอง
จำนวนตรงกับขอใด 
1)  210   2) 224 

3)  240   4) 272 

18. จากรูป ให AB//EF , มุม  x  กางกี่องศา 

 
1) o10    2) o20  

3) o30    4) o40  

 จากรูปนี้ x  ตองมีคาเทากับขอใด จึงจะทำให 

AB//CD 

 

1)  o32.5    2) o37.5   
3)  o39    4) o41  

20. แผนผังท่ีดินแปลงหนึ่งใชมาตรสวน 1:5,000   
ถาวัดจากแผนผังไดความยาวของท่ีดินสวนที่ 
ติดแมน้ำ  5.5  cm. อยากทราบวาความยาวจริง 
ตรงกับขอใด 
1)  550.0  m.   2) 275  m. 
3)  55.0  m.   4) 27.5  m.  
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#  หนา  4  # 

21. คาของ   1 1 1 1
1- 1- 1- ... 1-

2 3 4 2001
   
   
   

 

ตรงกับขอใด 

1) 
1

2000
   2) 

1

2001
 

3) 
1

2002
   4) 

1

1999
 

22. ทอน้ำทรงกระบอกวัดเสนผานศูนยกลางของ
ภายนอกได  0.975 เมตร และวัดเสนผานศูนย 
กลางของภายในได  0.938 เมตร  อยากทราบวา 
ทอน้ำหนาเทาใด 
1) 0.0185 เมตร  2) 0.0019 เมตร 
3) 0.0154 เมตร  4) 0.037 เมตร 

 ฝายทดน้ำขนาดใหญทรงลูกบาศกแหงหนึ่งมี
ขนาดฝายเทากับ 25×30×60 ลบ.ม.  ซ่ึงมีน้ำไวเต็ม
พอด ี ถาปลอยน้ำออกไปใชเพื่อการเกษตร ดวย
อัตราการไหลออก 15,000  ลิตรตอนาที เปนเวลา 
6 ช่ัวโมง  อยากทราบวาหลังจากปลอยน้ำตาม
เวลาที่กำหนดแลว จะเหลือระดับน้ำสูงเทาใด 
1) 58.60  เมตร     2)  56.80  เมตร 

3) 54.20  เมตร     4)  52.80  เมตร 

ใชขอมูลตอไปนี้ตอบคำถามขอ 24 

กราฟแสดงปริมาณน้ำท่ีเขื่อนแตละแหงปลอยออกจาก 
เขื่อนในแตละเดือนในชวงหนาแลง 

 

24. ถาปริมาณน้ำที่ปลอยออกจากเขื่อนทั้งสิ้นมี
อัตราสวนตอน้ำที่มีในเขื่อนตอนเริ่มตนปลอยดังนี้       
อยากทราบวาเขื่อนใดท่ีเหลือปริมาณน้ำในเขื่อน
นอยท่ีสุด เม่ือสิ้นเดือนมีนาคม 

 

1) ภูมิพล        2) ศรีนครินทร 

3) สิริกิตต         4) ภูมิพลและสิริกิตต 

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

25. The drivers must have _____. 
1) identification card 2) driving license 
3)  member card 4) student card 

26. The ____ is the third planet out from 
the sun. 
1) Moon   2) Earth  
3) Mercury   4) Mars 

27. Somsak eats  too much. He weighs 97 _____. 
1) kilometers  2) kilograms 
3) centimeters 4) inches 

28. How long is it?  It is _____. 
1) 15 fluid oz.  2) 20 ft 
3) 10 m2   4) 16 kg 

29. How do you feel when your friend tell 
you,  “I have no home”? 
1) I feel sad.  2) I feel angry. 
3) I feel pleased. 4) I feel boring. 

30. How do you feel when you say, 
“I’ll go to Hua Hin next week” ? 
1) I feel unhappy 2) I feel happy 
3) I feel puzzled 4) I feel sad. 
. 
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#  หนา  5  # 

Dialogue : Choose the best answer. 

Jimmy is at the pet shop. 
Jimmy :  Hello, _____31_____. 
Anne :  Hi boy, ___32___ and what kind of 
pets are   you looking for? 
Jimmy :  My name is Jimmy ___33___. 
Anne  :  OK. A parrot. Hmmm…, come along 
Jimmy. Let me show you a beautiful parrot  
which I think you will like. It can talk and it is 
very colorful. 
Jimmy :  Oh! ___34__. I would love to meet 
him now. 
31. 1) I am looking for a pet 

2) I am looking for a book 
3) I am looking for a tree 
4) I am looking for an envelope 

32. 1) what’s the matter with you 
2) what is it 
3) what is your name 
4) what is his colour 

33. 1) I am looking a fish 
2) I am looking for a parrot 
3) I am looking for an elephant 
4) I am looking for a book 

34. 1) I am so boring  
2) I am so excited 
3) I am glad to meet you  
4  I am unhappy 
 

Jane :  Joe, ___35___? 
Joe :  I like Japanese food. ___36___? 
Jane :  ___37___. My favorite dish is sushi.  
I’ve heard there is a new Japanese restaurant 
just opposite to our school Paula and I will go 
there this evening. ___38___? 
Joe :  ___39___. I don’t have any homework 
today. I’m free to go. 
Jane :  OK. See you at the school entrance at 
5.00 p.m.. 
Joe :  OK. See you there. Bye. 
Jane :  Bye! 

35. 1) What is your favorite movie 
2) What is your favorite sport 
3) What is you favorite food 
4) What is your favorite fruit 

36. 1) What’s the matter with you 
2) What about you, Jane 
3) What time is it 
4) What are you doing 

37. 1) I like durian 
2) I like spicy salad. 
3) I like Japanese food too. 
4) I like Italian food. 

38. 1) Would you like some sugar 
2) Would you mind to help me 
3) Would you like some bread 
4) Would you like to join with us 

39. 1) Sure   2) No, thank you 
3) Never mind  4) You’re welcome 

Grammar : Choose the best answer 

40. I ……………. dinner with my friend yesterday. 
  1) ate   2) eats 
  3) eat   4) will eat 

41. This umbrella is ……She brings …..with ….. 
everyday. 
1) his / them / his 2) hers / it / her 
3) my / it / mine 4) yours / them / you 

 Helen and I enjoyed …….very much at 
the party last night. 
1) herself   2) themselves 
3) myself   4) ourselves 

43. Why are you reading ………………? 
1) newspaper’s yesterday 
2) newspapers’ yesterday 
3) yesterday’s newspaper 
4) yesterday newspaper 

44. Johnson lives ………  Chicago. He lives 
…..… 157  New Street. 
1) on / at   2) in / at 
3) at / on   4) in / in 
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#  หนา  6  # 

45. We don’t have …….. bread, so I’m going 
to buy………… . 
1) any / some  2) some / some 
3) any / any  4) - / some 

Reading : Choose the best answer  

Welcome to School! 
Fall is a time of fun for children, parents, and 
teachers. Moms and Dads take children to 
the store to buy school supplies. They fill 
the cart with pencils, paper, crayons, and 
glue. There will be hard work to do at school, 
but it will be fun, too. The lazy days of 
summer are over, and the busy days of 
schoolwork and new friends are just beginning!  
Welcome to school! 

46. What is this paragraph about? 
1) a summer’s fun 
2) Children like school 
3) School will start soon 
4) The busy days of schoolwork 

47. Which of these will children need for school? 
1) paper and crayons 
2) a ball and bat 
3) dogs and cats 
4) toys and candies 

48. From this paragraph you can tell that 
1) School is no fun 
2) It is time for school 
3) The children are sad. 
4) Children like going shopping 

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

 คุณพอโยงสาย………เม่ือทำบุญขึ้นบานใหมคำใน
ชองวาง ควรเติมคำใด 
1) สิน   2) ศิลป 
3) สิญจน   4) สิญจณ 

 เครื่องหมาย   ฯ   ใชอยางไร 
1) ใชซ้ำคำ   2) ใชเนนคำ 
3) ใชยอคำ   4) ใชแบงคำ 

 ขอใดอานออกเสียงไมถูกตอง 
1) กรรณิการ   อานวา  กัน-นิ-กา  
2) บรรยากาศ  อานวา  บัน-ยา-กาด 
3) สรรเสริญ    อานวา  สัน-เสิน 
4) วรรณคดี     อานวา  วัน-คะ-ดี 

 สำนวนใดมีความหมายไมเกี่ยวกบัคำพูด 
1) ยิ้มดวยปากถากดวยมือ 2) ลิ้นตวัดถึงใบห ู                       
3) สาลิกาลิ้นทอง    4) ขวานผาซาก                                   

 คำใดมาจากภาษาสันสกฤต 
1) บังเกิด   2) บำนาญ                           
3) บันดาล    4) มรรยาท 

 “ลิงและชางกินกลวยเปนอาหาร” 
มีคำสามานยนามอยูกี่คำ 
1) 2  คำ   2) 3  คำ                                 
3) 4  คำ   4) 5  คำ 

 “ยอดเปนตาแดง……..จึงไมไดไปเท่ียวกับเพ่ือนๆ”  
เติมคำใดที่เปนประโยคท่ีสมบูรณ 
1) มิฉะนั้น   2) เลย                                    
3) ดังนั้น   4) เพราะ 

 ขอใดไมมีบทขยายประธาน 
1) ทุเรียนลูกนี้ราคาแพง                                                        
2) สุภารองเพลงไดเพราะมาก 
3) รองเทาคูใหมถูกหมากัดขาด                                             
4) คุณพอของมนัสขับรถไปทำงาน 

 ขอใดคือประโยคที่ไมมีกรรม 
1) นองนอนหลับ  2) แมทำกับขาว 
3) นอยกินทุเรียน 4) แมวไลจับหนู 

 คำวา “ตอ” ในขอใดเปนคำบุพบท   
1) นองถูกตอตอย 2) แมตอราคาสินคา      
3) เขาดีตอฉันมาก 4) พอตอโตะที่บาน 

 ขอใดใชคำไดถูกตองตรงความหมาย 
1) ชัยเรงรัดทำงานใหเสร็จทันเวลา 
2) ครูเรงรีบใหนักเรียนทำงานใหเสร็จวันนี้ 
3) นองเรงรัดทำของเลนใหเสร็จเร็วขึ้น 
4) พ่ีเรงเราใหพอเรงมือทำกับขาวมื้อเย็น 

 คำทีข่ีดเสนใตในขอใดเปนเสียงควบแทท้ังหมด 
1) เรื่องของมัทรนีั้นเปนเรื่องเศรา 
2) นกอินทรโีฉบปลาไป 
3) ของปลอมยังไงก็ไมเหมือนของจริง 
4) จันทราลอยเคลื่อนคลอยไป 
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 “บุญตองการเขียนจดหมายถึงหลวงพอวัดบานนา” 
บุญควรใชคำขึ้นตนและคำลงทายในขอใด 
 1) นมัสการ, ขอนมัสการดวยความเคารพ 
 2) นมัสการ, ขอเจริญพรดวยความเคารพ 
 3) นมัสการ, ขออาราธนาดวยความเคารพ 
 4) นมัสการ, ขอขอบคุณหลวงพอดวยความเคารพ 

 ขอใดใชภาษาไดเหมาะสมท่ีสุด 
1) เด็ก ๆ ทุกคนกรุณานั่งเงียบๆ นะคะ 
2) พรุงนี้ท่ีบานจะเชิญพระมาฉันเพล 5 รูป 
3) สายขนาดนี้แลวยังไมเสดจ็เหรอสายกันพอดี 
4) สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาประทานพระโอวาท
แกภิกษุใหมเม่ือวานนี้ 

 “เม่ือถึงเวลา 17.00 น. เจาภาพเชิญแขกท่ีมา
รวมงานข้ึน_______________” 
1) ประชุมเพลิง  2) วางเพลิง 
3) จุดคบเพลิง  4) ฌาปนกิจศพ 

 “พวกเราชวยกันวาง______________ของงาน
สัมมนาที่จะจัดข้ึนอีกสองวัน” ควรเติมคำในขอใด 
 1) รายงาน   2) ระเบียบการ 
 3) กำหนดการ  4) หมายกำหนดการ 

อานเนื้อความตอไปนี้แลวตอบคำถามขอ 65 – 68 

“เก่ียวกับการเขียนนวนิยาย คุณวีรชัยกลาววา ตัวเอง
มิไดเปนอัจฉริยะทางดานนี้แตอยางใด เทาที่ประสบ
ความสำเร็จมีชื่อเสียงอยูในขณะนี้ ก็เพราะอาศัย
ความเพียรกับความนับถือตัวเองเปนสำคัญ ทุกวันนี้
คุณวีรชัยจะใชเวลาวันละ 16 ชั่วโมง อาน
หนังสือพิมพ ฟงวิทยุและเขียนหนังสือเพ่ือใหทัน
เหตุการณอยูเสมอ คุณวีรชัยเห็นวานักเขียนนั้นแมจะ
แกตัวลง แตงานเขียนจะแกตามไมได เพราะถางาน
เขียนแกไปตามวัยก็หมายถึงจุดดับของนักเขียนผูนั้น” 

 ขอความท่ีวา “คุณวีรชัยกลาววา ตัวเองมิไดเปน
อัจฉริยะทางดานนี้แตอยางใด” แสดงลักษณะของ 
คุณวีรชัยในขอใด 
1) ความถอมตัว  2) ความเปนจริง 
3) ความเปนผูรู  4) ความโออวด 

 “อัจฉริยะ” หมายถึงขอใด 
1) ผูมีความเชี่ยวชาญ  
2) ผูมีความเพียร 
3) ผูมีความสามารถเปนพิเศษ 
4) ผูที่ไดรับความสำเร็จสูงสุด 

 คุณวีรชัยอานหนังสือพิมพและฟงวิทยุเพื่ออะไร 
1) เพ่ือใหความรูมากขึ้น 
2) เพ่ือทำงานของตนใหทันสมัย 
3) เพ่ือผอนคลายจากการทำงาน 
4) เพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 “จุดดับของนักเขียน” หมายถึงขอใด 
 1) ไมมีคนนิยม  2) ไมมีเรื่องจะเขียน 
 3) เลิกอาชีพนักเขียน 4) ถึงแกความตาย 

 บทประพันธ : เรื่องกำเนิดสุดสาคร 

“ฤกษวันนี้ตรีจันทรเปนวันโชค      ตองโฉลกลัดนามหาอุด 
จะใหนามตามอยางขางมนุษย      ใหช่ือสุดสาครอวยพรชัย”  

เม่ือวิเคราะหใจความของวรรณคดีท่ีกำหนดให
แสดงใหเห็นคุณคาในดานใดเปนสำคัญ 
1) ดานอารมณ    2) ดานคุณธรรม 
3) ดานสติปญญา  4) ดานประเพณี 

 อานบทประพันธ : บทเหเรื่อง “จับระบำ” 

เมขลากลาแกลว            ลอแกวแววไว                          
โยนสวางเหมือนอยางไฟ   ปลาบนัยนเนตรขุนมาร  
หนามืดฮืดฮาด              กริ้วกราดโกรธทะยาน    
แคนนางขวางขวาน         เปรี้ยงสะทานโลกา  
ฤทธิ์แกวแคลวคลาด        ยิ่งกริ้วกราดโกรธา 
โลดไลไขวควา               เมขลาลอเวียน 
ยักษโถมโจนโจน            นางก็โยนวิเชียร  
หลีกลัดฉวัดเฉวียน          ลอเวียนวงวน 

จากบทเหเรื่อง “จับระบำ” คำใดมีความหมาย
สัมพันธกับคำวา “ดวงมณี” 
1) นัยน    2) กริ้ว 
3) โลกา   4) วิเชียร 

 บทประพันธเรื่อง : สุภาษิตสอนผูหญิง 

“จะเก็บไรไวผมใหสมพักตร  
บำรุงศักดิ์ตามศรีมิใหเขิน  
เปนสุภาพราบเรียบแลเจริญ  
คงมีผูสรรเสริญอนงคทรง” 

จากสุภาษิตขางตน กลาวถึงเรื่องใด 
1) การแตงเน้ือแตงตัว  
2) คอยเสงี่ยมเจียมใจไวศักดิ์ศรี 
3) รูจัดแจงแตงรางเหมือนอยางหงส  
4) เอาผมไวใหรับกับใบหนา  
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 เรื่องขุนชางขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม      
คำประพันธในขอใด สะทอนความสำคัญของ
การศึกษา 
1) นางกอดจูบลูบหลังแลวสั่งสอน    
อำนวยพรพลายนอยละหอยไห 
2) จะกินนอนวอนวาเมตตาเตือน    
จะจากเรือนรางแมไปแตตัว 
3) สะอ้ืนร่ำอำลาดวยอาลัย    
แลวแข็งใจจากนางตามทางมา 
4) ลูกผูชายลายมือนั้นคือยศ       
เจาจงอุตสาหทำสม่ำเสมียน 

วิชาสังคมศึกษา 
ขอ 73 – 92  ขอละ 4 คะแนน 
ขอ 93 – 96  ขอละ 5 คะแนน  
73. จากขอความ เปนพิธีกรรมของผูนับถือศาสนาใด 

การประกอบพิธีฮัจจ การเดินทางไปแสวงบุญ ปฏิบัติศาสนกิจ
ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย แตไมบังคับใหทุกคน
ตองปฏิบัติ ทวาผูที่มีกำลังทรัพยและผูมีกำลังกายพรอมควร
หาโอกาสไป อยางนอย 1 ครัง้ ในชวีิต 

1) ศาสนาฮินดู     2) ศาสนาอิสลาม    
3) ศาสนาคริสต    4) พระพุทธศาสนา 

74. จากขอความ พระพุทธเจาทรงคนหาทางดับความ
ทุกขดวยวิธีการใด 

พระพุทธองคทรงคนควาหาทางตรัสรูพระอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณดวยวิธีการตาง ๆ โดยการทรมาน
กายใหลำบากอยางยิ่ง เริ่มแตทรงขบฟนดวยฟน อัด
เพดานปากดวยลิ้น ผอนลมหายใจเขาออกใหเหลือ
นอย ๆ แลวกลั้นลมหายใจนาน ๆ จนตัวรอนเปนไฟ
เหงื่อไหลยอย หัวใจสวิงสวาย ทรงเสวยพระกระยา
หารแตนอยจนถึงไมเสวยเลย ในท่ีสุดพระวรกายก็ซูบ
ผอมไดรับความลำบากอยางยิ่ง จวนเจียนพระชนมจะ
แตกสลาย นับวาเปนความเพียรอยางยิ่ง ยากที่
นักพรตใด ๆ จะทำได แตก็หาสำเร็จพระสัมมา
สัมโพธิญาณไม เพราะไมใชทางแหงการตรัสรู 

1) การบำเพ็ญทางฤทธิ์  2) การบำเพ็ญทางจิต 
3) การบำเพ็ญทุกรกิริยา  4) การบำเพ็ญสติปฎฐาน 

75. จากขอความ เกี่ยวของโดยตรงกับหลักธรรมใด 
เปนหลักธรรมเพ่ือความสำเร็จในการทำงานโดยมีขอ
ที่ตองฝกฝนตามลำดับ 4 ขอ คือ  
 1. ความรักใครพอใจ  
 2. ความเพียรพยายาม  
 3. ความเอาใจใสจดจำตองาน  
 4. ความไตรตรองหาเหตุผล 

1) อิทธิบาท 4  2) อริยสัจ 4 
3) สังคหวัตถุ 4  4) หรหมวิหาร 4  

76. จากขอความ หมายถึงขอใด 
ธรรมท่ีพระเถระผูใหญทรงสั่งสอนและใหการอบรม
ตอสาธารณชนทั้งหลาย 

1) สามัคคีธรรม   2) ปญญาธรรม  
3) โอวาทธรรม  4) คารวธรรม 

77. จากขอความท่ีกำหนดให จัดเปนหลักการฝก
สมาธิ ของตัวเลือกในขอใด 

เปนการกำหนดลมหายใจ โดยการสูดลมหายใจเขา
จนเต็มปอด และตอจากนั้นก็ปลอยลมหายใจออก 
หายใจเขาภาวนาวา “พุทธ” หายใจออกภาวนาวา 
“โธ” 

1) เทวดานุสติ  2) อานาปานสติ 
3) มรณานุสสติ  4) กายคตานุสสต ิ

78. จากขอความท่ีกำหนดให สอดคลองกับตัวเลือกใน
ขอใดมากท่ีสุด 

ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุด
ในการปกครองมาจากประชาชน โดยยึดหลัก
ความเห็นของฝายขางมากที่มีเหตุผล และความเปน
ธรรม และฝายขางนอยก็มีกฎหมายคุมครองดวย 

1) ใชเหตุผลเพ่ือยุติความขัดแยง 
2) ใชความรุนแรงในการแกไขปญหา 
3) ไมรับฟงเสียงสวนนอย 
4) ทำตามใจตนเอง 

79. จากขอความ  ตัวเลือกใดไมสอดคลอง 
เปนฐานะที่บุคคลไดมาตั้งแตเกิด เปนเรื่องของการท่ี
บุคคลนั้นไดรับสถานภาพมาโดยเง่ือนไขทางชีวภาพ 
นั่นคือ พอเกิดข้ึนมาในโลกก็ไดรับเลย 

1) เพศ    2) เชื้อชาติ  
3) อายุ   4) การศึกษา 
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80. จากขอความ เปนสิทธิที่เด็กควรจะไดรับในดานใด 

เด็กทุกคนมีสิทธิจะไดรับ การมีครอบครัวที่อบอุน ไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ และมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม 

1) สิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด 
2) สิทธิท่ีจะมีสวนรวม 
3) สิทธิท่ีจะไดรับการปกปอง 
4) สิทธิท่ีจะไดรับการพัฒนา 

81. จากขอความ ขอใดไมสอดคลองกับจุดประสงค
ของการจัดตั้งองคการบริหารสวนตำบล 

จุดมุงหมายในการจัดตั้งองคการบริหารสวนตำบล 
เปนการกระจายอำนาจการบริหารราชการ จาก
สวนกลางสูทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ินไดอยางทั่วถึง 

1) เพ่ิมอำนาจใหกับผูนำสวนทองถ่ิน 
2) ลดข้ันตอนการบรหิารจากสวนกลาง 
3) พัฒนาการปกครองสวนทองถิ่น 
4) กระจายอำนาจจากสวนกลางไปสูทองถ่ิน 

82. จากขอความ อยากทราบวาบิดาจะตองไปจด
ทะเบียนรับรองบุตรกับบุคคลในขอใด 

บุตรท่ีเกิดจากบิดาและมารดาที่ไมไดจดทะเบียน
สมรสกัน ถือวาบุตรน้ันเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย
ของฝายหญิง  กฎหมายจึงเปดโอกาสใหฝายชายจด
ทะเบียนรับรองบุตรได เพ่ือใหบุตรเปนบุตรที่ชอบ
ดวยกฎหมายของตน 

1) ผูใหญบาน   2) กำนัน  
3) แพทยผูทำคลอด 4) นายอำเภอ 

83. จากขอความ เปนความหมายทางเศรษฐศาสตรของสิ่งใด 
การนำเอาทรัพยากรที่มีจำกัดหรือปจจัยการผลิต
ตางๆ ไปผานกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีในการ
ผลิต จนกระทั่งออกมาเปนสินคาหรือบริการ 

1) สินคา   2) การบริโภค 
3) การผลิต   4) ผลตอบแทน 

84. จากขอความ  ตัวเลือกใดไมจัดอยูในกลุมดังกลาว 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป หมายถึง 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจำกัด เม่ือนำมาใช 
หมดไป ไมสามารถสรางทดแทนใหมได หรือตองใช
ระยะเวลานาน นับหลายหมื่น หรือหลายแสนปกวา
ธรรมชาติจะสรางข้ึนใหมได 

1) แรธาตุ       2) ถานหิน 
3) อากาศ   4) น้ำมันปโตรเลียม 

85. จากขอความ  ตัวเลือกใดจัดอยูในกลุมภาษีดังกลาว 

เปนภาษีอากรที่เรียกเก็บจากผูบริโภคหรือเปนภาษีที่
เปนการผลักภาระใหกับผูซื้อหรือผูบริโภคเปนผูรับ
ชำระภาษีอากรแทนผูขาย 

1) ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีสรรพสามิต 
2) ภาษีเดินทาง  ภาษีรถยนต 
3) ภาษีที่ดิน  ภาษีดอกเบี้ย 
4) ภาษีรายไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

86. จากขอความ  เปนเครื่องมือที่ใชในการดำเนิน
นโยบายการคาคุมกนั และกีดกันการนำสินคาเขา
ในรูปแบบใด  

วิธีการจัดเก็บภาษีศุลกากรจากสินคานำเขาหลาย
อัตรา คือจัดเก็บภาษีศุลกากรตั้งแต 2 อัตราข้ึนไปใน
สินคาชนิดเดียวกันและเลือกใชอัตราสูงแกสินคาท่ี
ตองการจะกีดกันไมใหนำเขา 

1) การใหการอุดหนุน  
2) การตั้งกำแพงภาษี 
3) การควบคุมเงินตราตางประเทศ  
4) การควบคุมสินคา 

87. จากขอความ หมายถึงการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
ภายในทองถ่ินขอใด 

เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนา
อาชีพ สรางงาน สรางรายได และบรรเทาเหตุจำเปน
เรงดวนของชุมชนเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในระดับรากหญา 
และเสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชนในหมูบานและชุมชนเมืองสูการพ่ึงพาตนเอง
อยางยั้งยืน 

1) กองทุนหมูบาน   
2) กลุมแมบาน 
3) กลุมออมทรัพย   
4) กลุมสหกรณ 

88. การนำเสนอประวัติศาสตรแบบใดท่ีนิยมใชกันมาก 
1) การนำเสนอเรียงลำดับเหตุการณ 
2) การนำเสนอเรียงลำดับป พ.ศ. 
3) การนำเสนอเรื่องที่สนใจกอนหลัง 
4) การเสนอเปนประเด็น เปนเรื่อง 
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89. จากขอความ สิ่งที่ราษฎรสงมาแทนแรงงานคน 
โดยท่ีตนไมสามารถเขาเวรประจำการคือขอใด 

เศรษฐกิจในสมัยกรุงศรีอยุธยารายไดของประเทศสวน
ใหญมาจากอาชีพกสิกรรม ซึ่งเปนอาชีพหลักของราษฎร 
รวมทั้งการคาขายกับตางประเทศ ดังนั้นในสมัยกรุงศรี
อยุธยา โดยในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถจึงโปรดใหมี
การจัดเก็บสิ่งที่ราษฎรสงมาแทนแรงงานคน โดยที่ตนไม
สามารถเขาเวรประจำการ 

1) สวย    
2) อากรตลาด 
3) อากรขนอน   
4) จังกอบ 

90. จากขอความ ขอใดคือเหตุผลสนับสนุนคำกลาว
ท่ีวา กรุงธนบุรีไมเหมาะแกยุทธศาสตร 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดยายราช
ธานีจากกรุงธนบุรีขามแมน้ำเจาพระยามายังฝงตรง
ขาม และตั้งชื่อราชธานีใหมนี้วา "กรุงเทพมหานคร" 
พรอม ๆ กับการสถาปนาราชวงศจักรีข้ึนมา 

1) ขาศึกรูลูทางภูมิประเทศเปนอยางดี 
2) มแีมน้ำไหลผากลางขาศึกเขาโจมตีไดงาย 
3) ไมมีปอมปราการในการปองกันขาศึก 
4) ไมมีกำแพงเมืองท่ีแข็งแรง 

91. จากขอความ เปนการกลาวถึงพระมหากษัตริย
พระองคใด 

ทรงเปนกษัตริยสมัยใหมของระบอบสมบูรณาญา 
สิทธิราชย ในสมัยของพระองค มีชาติตะวันตกเขามา
มาก พระองคทรงเห็นความจำเปนท่ีพระมหากษัตริย
ควรใกลชิดกับประชาชน จึงเลียนแบบพอขุนราม 
คำแหง ดวยการใหประชาชนรองฎีกาโดยมาตีกลอง
วินิจฉัยเภรี 

1) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
2) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
3) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
4) พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
 
 

92. จากขอความ  การทำสัญญาฉบับใด ท่ีเปนเหตุใหตอง
ยกเลิกหนวยงาน “พระคลังสินคา” 

ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน “พระคลังสินคา” เปน
หนวยงานท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีเก่ียวกับการคาขาย ทำ
หนาท่ีควบคุมสินคาขาเขาและขาออก ตลอดจนการ
เลือกซื้อสินคาท่ีทางราชการตองการ หรือสินคา
ผูกขาด 

1) สัญญาเจนีวา        2) สัญญาขามแดน  
3) สัญญาเบาริ่ง  4) สัญญาเบอรนี 

93. จากขอความท่ีกำหนดให  ถาหมูบาน A อยูหาง
จากหมูบาน B เปนระยะทางในแผนที่              
2 เซนติเมตร อยากทราบวาหมูบาน A กับ 
หมูบาน B หางกันของระยะจริงบนพ้ืนโลกเทาใด 

อัตราสวนในแผนที่ 1 : 250,000 หมายความวา 
ระยะทางในแผนที่ 1 สวนเทากับ ระยะทางจริงบน
พ้ืนโลก 250,000 สวน 

1) 5 กิโลเมตร  2) 6 กิโลเมตร 
3) 7 กิโลเมตร  4) 8 กิโลเมตร 

94. จากขอความ เปนลักษณะภูมิอากาศของประเทศ
ไทยสวนใหญ ยกเวนพื้นท่ีในขอใด 

พ้ืนท่ีของประเทศไทยสวนใหญมีภูมิอากาศแบบทุง
หญาเมืองรอน หรือภูมิอากาศแบบทุงหญาสะวันนา 
หรือภูมิอากาศแบบรอนชื้นสลับแหงแลง ลักษณะ
อากาศ อุณภูมิสูงตลอดปเฉลี่ยสูงกวา 18 องศา
เซลเซียส มีฤดูแลงสลับใหเห็นเดนชัด ในฤดูหนาว
อากาศแหง พืชพรรณธรรมชาติเปนทุงหญาปาโปรง 
หรือที่เรียกวาทุงหญาเมืองรอน 

1) ภาคกลาง          2) ภาคเหนือ 
3) ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ   4) ภาคใต 

95. ขอใดอธิบายท่ีตั้งสัมพันธของประเทศไทยไดถูกตอง 
1) พ้ืนท่ีบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยจรด
ชายแดนกัมพูชาที่จังหวัดระยอง 
2) พ้ืนท่ีบริเวณภาคตะวันตกของประเทศไทยจรด
ชายแดนพมาที่จังหวัดตาก 
3) พ้ืนท่ีบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยจรด
ชายแดนลาวที่จังหวัดเชียงใหม 
4) พ้ืนท่ีบริเวณภาคใตของประเทศไทยจรดชายแดน
มาเลเซียที่จังหวัดปตตานี 
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96. จากขอความ เปนลักษณะของกระบวนการ
เปล่ียนแปลงสิ่งแวดลอมตามธรรมชาตใินขอใด 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตาม
ธรรมชาตแิบบคอยเปนคอยไป ซึ่งเปนการเปลี่ยน 
แปลง ที่ใชระยะเวลายาวนาน แตสงผลกระทบตอวิถี
ชีวิตของประชากร 

1) การทับถมของดินตะกอนบริเวณปากน้ำ 
2) แผนดินไหว 
3) การเกิดพายุ 
4) น้ำทวม 

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

ใชรูปภาพ ตอบคำถามขอ 97-98 

 
97. สวนประกอบใดของพืช ซ่ึงมีหนาท่ีเปรียบไดกับ 

ทอน้ำในบาน 
1) ราก   2) ลำตน 
3) ใบ   4) ดอก 

 สวนประกอบใดของพืชท่ีทำหนาท่ีสรางอาหาร 
1) ลำตน   2) ราก 
3) ใบ   4) ผล 

99. ขอใดเปนปจจัยที่สำคัญท่ีสุดท่ีมีผลตอการงอก
ของเมล็ดพืช 
1) น้ำ   2) แสง 
3) ชนิดของพืช  4) จำนวนเมล็ด 

100. ขอใดเปนพฤติกรรมท่ีสัตวหยุดตอบสนองตอ 
สิ่งเราเดิม แมจะยังไดรับการกระตุนอยู 
1) การหาอาหาร 
2) การหลบหนีศัตรู 
3) การลาเหยื่อ 
4) การที่นกลดอัตราการบินหนีหุนไลกา 

101. ลักษณะใดของลูกท่ีไมมีโอกาสเหมือนกับพอแม
เลย 
1) สีผิว   2) เสนผม 
3) ลายน้ิวมือ   4) ลักษณะสีของดวงตา 

102. ลักษณะตอไปนี้ เปนสิ่งท่ี เกิดขึ้นภายหลังการ
ปฏิสนธิ  ยกเวนขอใด 
1) กลีบดอกจะมีสีสันสดใสมากข้ึน 
2) ออวุลจะเจริญไปเปนเมล็ด 
3) รังไขจะเจริญไปเปนผล 
4) กลีบเลี้ยงจะแหงเหี่ยวและรวงโรย 

103. ปลวกสามารถกินไมเปนอาหารไดเพราะอะไร 
1) ในกระเพาะอาหารมีน้ำยอยพิเศษชวยยอย 
2) ปลวกสกัดเอาแตอาหาร เศษไมถายออกมาเปนกาก 
3) ในลำไสมีเชื้อราชวยยอย 
4) ในลำไสมีโพรโทซัวชวยยอย 

104. ถาตองการทำขอบกางเกงใหมีความยืดหยุน  
ควรเลือกใชวัสดุในขอใด 
1) เสนเอ็น   2) เชือกฟาง 
3) สปริง   4) แถบยางยืด 

105. ถาตองการนำวัสดุเพื่อมาใชห้ิวผลไมท่ีมีน้ำหนัก
ประมาณ 3 กิโลกรัม ควรเลือกใชวัสดุในขอใด 
1) โซ   2) เสนเอ็น 
3) เชือกกลวย  4) เชือกฟาง 

 เพราะเหตุใดในการทำภาชนะหุงตม จึงไมใช 
โลหะเงิน แทนอะลูมิเนียม 
1) ราคาแพง 
2) เงินทำความสะอาดยาก 
3) เงินน้ำหนักมากกวาอะลูมิเนียม 
4) ถูกทุกขอที่กลาวมา 

107. กรดมักกัดกรอนโลหะใหละลายได  อาหารหรือ
เครื่องดื่มในขอใดมีโอกาสพบโลหะอันตรายมาก
ท่ีสุด ถามีปริมาณเทากนั  และอยูในภาชนะนานเทากัน 
1) น้ำอัดลมกระปอง 
2) น้ำสมค้ันในแกว 
3) พริกน้ำสมในถวยอะลูมิเนียม 
4) แกงสมในหมอสแตนเลส 

108. การทำโยเกิรตจากนม  นมมีรสเปรี้ยวเพราะอะไร 
1) แบคทีเรียตาย 
2) แบคทีเรียสรางกรด 
3) นมเปลี่ยนสภาพจากน้ำตาลนมเปนไข 
4) นมเกิดการบูดเนื่องจากทิ้งไวในอุณหภูมิหองนานไป 



ขอสอบโครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ  TOP GPA TEST  ครั้งท่ี 11 ประจำปการศึกษา 2563  ระดับช้ัน ป.4-6 
 

#  หนา  12  # 

109. การเรียงลำดับการนำไฟฟาของผลแตงโม 
น้ำเกลือ ทองแดง เอทานอล จากนอยไปมากขอ
ใดถูกตอง 
1) ทองแดง  น้ำเกลือ  เอทานอล  แตงโม 
2) น้ำเกลือ  แตงโม  ทองแดง  เอทานอล 
3) แตงโม  เอทานอล  น้ำเกลือ  ทองแดง 
4) เอทานอล  แตงโม  น้ำเกลือ  ทองแดง 

110. การเกิดรุง เกิดจากหลักการของแสงขอใด 
1) หลักการสะทอนของแสงในอากาศ 
2) หลักการสะทอนแสงในละอองน้ำ 
3) เกิดจากภาพลวงตาของแสงในละอองน้ำ 
4) เกิดจากละอองน้ำกระทบกับแสง 

111. จากภาพแสดงรังสีตกกระทบและรังสีสะทอนที่ 

เกิดข้ึนเมื่อแสงกระทบพื้นผิวของวัตถุ 

   
        วัตถุ ก.                    วัตถุ ข. 

ขอใดถูกตอง 

1) วัตถุ ก และวัตถุ ข เปนตัวกลางโปรงแสง 
2) วัตถุ ก มีพ้ืนผิวเรียบ วัตถุ ข มีพ้ืนผิวขรุขระ 
3) จะมองเห็นภาพจากวัตถุ ก ได ชัดเจน แตไมเห็น
ภาพจากวัตถุ ข  
4) ถูกทุกขอ 

112. ขอใดมีแรงกระทำนอยท่ีสุด 
1) นักกระโดดรมดิ่งพสุธา 2) เด็กไถลลงมาตามไมลื่น 
3) น้ำที่ตกจากหนาผาสูง 4) กอนหินในอวกาศ 
 ถามีการออกแรง 5 นิวตัน จะสามารถยกวัตถุท่ีมี
มวลในขอใดข้ึนจากพื้นได 
1) 4 นิวตัน   2) 5 นิวตัน 
3) 6 นิวตัน   4) 7 นิวตัน 

114. เสียงจะชัดเจนหรือไมข้ึนอยูกับอะไร 
1) ระยะทางจากตนกำเนิดเสียง 2) แรงสั่นสะเทือน 
3) สุขภาพของหู       4) เปนไปไดทุกขอ 

115. ถานักบินอวกาศนำกีตารขึ้นไปดีดในอวกาศจะเกิด
เหตุการณในขอใด 

1) นักบินอวกาศไดยินเสียงกีตารดังมาก 

2) นักบินอวกาศไดยินเสียงกีตารเบามาก 

3) นักบินอวกาศไดยินเสียงกีตารมีเสียงแหลม 

4) นักบินอวกาศไมไดยินเสียงกีตารเลย 
 

ภาพวงจรสำหรับตอบคำถาม ขอ 116 – 118 

 
116. ถากดสวิตช S1, S3 แตไมกดสวิตช S2 จะมีผลดัง

ขอใด 
1) หลอดท่ี 1, 2, 3, 5, 6, 10  สวาง 
2) หลอดท่ี 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 สวาง 
3) หลอดท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6 สวาง 
4) สวางทุกหลอด 

117. ถากดสวิตชท้ัง S1, S2 และ S3 แตหลอดท่ี 3 เสีย 
จะมีผลดังขอใด 
1) ไมสวางทุกหลอด 
2) สวางทุกหลอดยกเวนหลอดที่ 3   
3) หลอดท่ี 1, 2 สวาง 
4) หลอดท่ี 1, 2, 10 สวาง 

118. ถากดสวิตช S1, S2 แตไมกดสวิตช S3  
และหลอดท่ี 6 เสีย จะมีผลดังขอใด 
1) สวางทุกหลอดยกเวนหลอดที่ 6 
2) ไมสวางทุกหลอด 
3) หลอดท่ี 1, 2, 10 สวาง 
4) หลอดท่ี 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  สวาง 

119. ดินแตกตางจากหินเพราะดินมีองคประกอบ
ตอไปนี้มากกวาหิน 
ก. ซิลิกา   ข. อะลูมิเนียม   
ค. น้ำ   ง. ฮิวมัส 
ขอใดกลาวถูกตองท่ีสุด 
1) ขอ ก. และขอ ค. กลาวถูกตอง 
2) ขอ ข. และขอ ง. กลาวถูกตอง 
3) ขอ ก. และขอ ข. กลาวถูกตอง 
4) ขอ ค. และขอ ง. กลาวถูกตอง  
 ปรากฏการณในขอใดตอไปนี้เกิดจากอิทธิพล
รวมกันของโลก  ดวงอาทิตย  และดวงจันทร 
ก. น้ำข้ึนน้ำลง  ข. การเกิดทิศบนโลก 
ค. สุริยุปราคา  ง. จันทรุปราคา 
1) ขอ ก., ข. และ ค. 2) ขอ ก., ข. และ ง. 
3) ขอ ก., ค. และ ง. 4) ขอ ข., ค. และ ง. 
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#  หนา  1  # 

 

ป.ปลาย (ป.4-ป.6) 

 

โครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ 

ประจำปการศึกษา 2563 

เฉลยขอสอบ : TOP GPA TEST 

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

 

ระดับชั้น 

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

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 4) 8  ตารางหนวย 

พ้ืนท่ีไมแรเงา – พ้ืนท่ีแรเงา = 32–24 =8 ตร.หนวย 
2. ตอบขอ 1) 24  ตารางหนวย 

พ้ืนท่ีท้ังหมด  =  พ้ืนท่ี  คางหมู + พ้ืนท่ี  ผืนผา 

1
= ×(2+6)×4 +( )=2×4 4

2
2 

  
 ตร.หนวย 

3. ตอบขอ 3) 30 15 10 5
- - -

60 60 60 60

  
    

 

30 15 10 5
- - -  = 0

60 60 60 60
  

1)  
10

60
  2)  

20

60
      3)  0      4)  

20

60
     

4. ตอบขอ 3) 200 เทา  

คาประจำหลักของเลขโดด 5 ในจำนวน 125,347,060 คือ 

1,000,000  และคาของเลขโดด 5 ในจำนวน 25,274 คือ 

5,000 ดังนั้น คาประจำหลักเปน 
1,000,000

=200
5,000

 เทา  

ของคาของเลขโดด 

5. ตอบขอ 3) 4 

จากรูปแบบความสัมพันธ 1, 7, 4, 2, 1, 7, 4, 2, 1,…  จะมี
จำนวนท่ีแตกตางกัน 4 จำนวน ไดแก 1, 7, และ 2 
พิจารณาตำแหนงดังนี ้

 
นั่นคือการหาจำนวนในตำแหนงตางๆ สามารถทำไดโดยการ
นำ 4 ไปหารตำแหนงดังกลาว ถาเหลือเศษ 1 จะตรงกับเลข 
1 เหลือเศษ 2 ตรงกับเลข 7 เหลอืเศษ 3 ตรงกับ เลข 4 และ
หารลงตัวจะตรงกับเลข 2 ดังนั้น ตำแหนง 231 ตรงกับเลข 4 

6. ตอบขอ 4) 6 มุม 

จากรูปประกอบดวยมมุท้ังสิ้น 6 มุม คือ 
BAC, BAD,BAE,CAD,CAE,DAE       ตามลำดับ 

7. ตอบขอ 1) o50  

ลาก DE ตัด CB ท่ีจุด F   

จะได oCDF = 20   

นั่นคือ o o ox = 30 + 20 = 50   

จะได   o o= 50 =X = 50BFD BFD    

8. ตอบขอ 1) 
1

2
 

1 1 7 2 5
1 - + ÷ -

2 3 11 3 11

   
      

1 32 3 5
=1 - × -

2 33 2 11

  
    

 

1 16 5
=1 - -

2 11 11
 
  

1 1
=1 -1  =

2 2
 

9. ตอบขอ 1)  21.75 ลิตร 

ใน 1 สัปดาห ปริญญาหยดุพักผอน  1  วัน 
แสดงวาปรญิญาเดินทางไปทำงาน   6  วัน 
นั่นคือ ใน 6 วัน ใชน้ำมัน 6×11.25=67.5   ลิตร 
ดังนั้นจะเหลือน้ำมัน 89.25-67.50=21.75  ลิตร 

10. ตอบขอ 3)  600 บาท 

ทุนของกระเปา
100

= ×1,800
90

=2,000   บาท 

จะตองตั้งราคาขาย  
120

= ×2,000
100

=2,400  บาท 

นั่นคือ ตั้งราคาขายเพ่ิมจากเดมิ 2,400-1,800=600   บาท 

11. ตอบขอ 4)  576  

ความกวางของรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 15
2

52
 =11 ฟุต 

จะได พ.ท. ผืนผา =11×15=165  ตร.ฟุต  

ความยาวดานของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั 
52

= =13
4

ฟุต 

จะได พ.ท. จตัุรัส =13×13=169  ตร.ฟุต 

ดังนั้น รูปสี่เหลี่ยมท้ังสองมีพ้ืนท่ีตางกัน 169-165 =4ตร.ฟุต 

คำตอบคือ =4×144=576  ตร.นิ้ว (1 ตร.ฟุต = 144 ตร.นิ้ว) 

12. ตอบขอ 1)  540  ตร.ฟุต 

เนื่องจากเสนรอบรูปยาว  36  หลา 

และดานประกอบมมุยอดยาวดานละ  13  นิ้ว 

จะไดฐานยาว 36-2(13)=10  หลา และสวนสูง   12 หลา  

ดังนั้น พ้ืนท่ี 
1

= ×10×12
2

=60  ตร.หลา 

                   =540   ตร.ฟุต (1 ตร.หลา = 9 ตร.ฟุต) 

13. ตอบขอ 3)  62.125 

รัศมีของวงกลมเล็กสดุ=10.5-3.5=7   หนวย 

พท. สวนท่ีแรเงา 
1 22

= × ×7×7 +
4 7
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#  หนา  3  # 

 

 
1 22

10.5×10.5 - × ×10.5×10.5
4 7

  
    

 

 =38.5+23.625 =62.125  ตร.หนวย 

14. ตอบขอ 3) 1,024  ลบ.นิ้ว 

 ปริมาตร     

=8×16×8  
=1,024   ลบ.นิ้ว 

15. ตอบขอ 3) 6 

จาก   4 8 6 4 4 210 +10 +10 =1 ×0 1+10 +10    

              4= 10,101×10 =101,010,000   
นั่นคือ มีเลขโดดศูนยท้ังหมด  6  ตัว 

16. ตอบขอ 3) 204  

ใหจำนวนสามจำนวนนั้น แทนดวย a, b และ c 

จะได 

  

ค.ร.น. ของ a, b, c  เทากับ  204 

17. ตอบขอ 3) 240 

ให จำนวนแรกแทนดวย x   

    จำนวนสองแทนดวย x+1  

    จำนวนสามแทนดวย x+ 2  

    จำนวนสี่แทนดวย     x+3  

    จะไดสมการ      x+ x+1 + x+2 + x+3  = 62   

    4x+6 = 62  ; 4x = 56 ; x = 14   

 จำนวนท้ังสี่ไดแก  14, 15, 16, 17   

ดังนั้นผลคณูของจำนวนนับท่ีอยูตรงกลางเทากับ 240 

18. ตอบขอ 2) o20  

 
จาก     om ABC = m BCG 0 = 4    

จะได   om = 30GCH  

และ      om = m = 30GCH CDJ    

จะได   om = 20 =xJDE   

19. ตอบขอ 2) o37.5  

AB  จะขนานกับ CD  ไดเม่ือ 

    ox+20 + 3x+10 =180  

      o4x+30=180 ; 150
x=  = 37.5

4
   

20. ตอบขอ  2) 275  m.   

มาตราสวนในแผนผัง 1 : 5,000  

ดังนั้นเทากับ    1 cm. : 5,000 cm.   

หรือ          1 cm. : 50 m.  : 100 .= 1 cm m  

ดังนั้น ระยะทางจริง เทากับ 5.5×50 = 275  m.   

21. ตอบขอ  2) 
1

2001
 

1 1 1 1
1- 1- 1- ... 1-

2 3 4 2001
      

      
      

 

 1 2 3 2000
= × × × ...×

2 3 4 2001
 

 
1

=
2001

 

22. ตอบขอ 1)  0.0185  เมตร 

จากโจทย รัศมีของทรงกระบอกภายนอก 

 
0.975

= = 0.4875
2

 ม. 

และรัศมีของทรงกระบอกภายใน 

  
0.938

= =0.469
2

 ม. 

ดังนั้น ทอน้ำหนา = 0.4875 - 0.469  

  = 0.0185  ม. 

23. ตอบขอ 4) 52.80  เมตร   

ปริมาตรน้ำในฝาย 3=25×30×60=45,000 m     

นำไปใชเพื่อการเกษตร 315,000
= =15 m /min

1,000
     

ปลอยน้ำ เปนเวลา 6 ช่ัวโมงจะไดจำนวนน้ำเทากับ

    3= 15 m /min 60 min/hr ×6 hr.  

            3= 15×60×6 = 5,400 m  
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 จะเหลือน้ำในฝาย 345,000-5,400 = 39,600  m    

 จาก ปริมาตร  สงูยาวกวา้ง   

        39,600  สงู3025   

  สูง    = 52.8   เมตร 

24. ตอบขอ 2) เขื่อนศรีนครินทร 
ปริมาณน้ำท่ีปลอยตั้งแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม ดังนี ้

เขื่อนภูมิพล        ปลอยน้ำ 2,100 ลาน ลบ.ม. 

เขื่อนสิริกิตต        ปลอยน้ำ 2,200 ลาน ลบ.ม. 

เขื่อนศรีนครินทร  ปลอยน้ำ 2,375 ลาน ลบ.ม. 

 
25. ตอบขอ 2)  driving license 

driving license = ใบอนุญาตขับขี ่
26. ตอบขอ 2)  Earth 

Earth = โลก (โลกเปนดาวเคราะหท่ีอยูหางจากดวง 
อาทิตยลำดบัท่ีสาม) 

27. ตอบขอ 2)  kilograms 

Kilograms = กิโลกรัม (สมศักดิ์กนิมากเกินไป เขาหนัก 97 
กิโลกรมั) 

28. ตอบขอ 2)  20 ft 
20 ft = 20 ฟุต (หนวยวัดความยาว) 
How long is it? It is 20 ft 

29. ตอบขอ 1)  I feel sad. 

จากโจทยถามวา : คุณจะรูสึกอยางไร ถาเพ่ือนของคุณบอก
กับคุณวา “ฉันไมมีบาน”  
คำตอบควรเปน I feel sad. (ฉันรูสึกเศรา) 

30. ตอบขอ 2)  I feel happy 

คำถาม : คุณมคีวามรูสึกอยางใด เมื่อคุณพูดวา “อาทิตยหนา  
ฉันจะไปเทีย่วหัวหิน” 
คำตอบควรเปน : I feel happy (ฉันรูสึกมีความสุข) 

31. ตอบขอ 1)  I am looking for a pet 

จากการสนทนา Jimmy กำลังคุยกับ Anne ในรานขายสตัว
เลี้ยง ( pet shop) วาเขากำลังหาสัตวเลี้ยงสักตัว โดยสังเกต
จากคำถามของ Anne : what kind of pets are you 
looking for? (สัตวเลี้ยงชนิดไหนท่ีคุณตองการ) 

32. ตอบขอ 3)  what is your name 

เปนการทักทาย ถามช่ือ สังเกตจากคำตอบของ Jimmy : My  

name is Jimmy. 
33. ตอบขอ 2)  I am looking for a parrot 

โดยสังเกตจากคำถามของ Anne : what kind of pets are 
you looking for? (สตัวเลีย้งชนิดไหนท่ีคณุตองการ) และ
การทวนคำตอบของ Anne : OK. A parrot. 
Hmmm…, come along Jimmy. 

34. ตอบขอ 2)  I am so excited 
คำตอบควรเปน : I am so excited. (ผมรูสึกตื่นเตนมาก) เพราะมี
ประโยค I would love to meet him now.  (ผมตองการท่ีจะเหน็
มันเดีย๋วนี้) ตามหลังมาแสดงวามีความยินด ี

35. ตอบขอ 3)  What is you favorite food 
เปนการสนทนาถึงอาหารท่ีช่ืนชอบ สงัเกตจากคำตอบของ Joe : I 
like Japanese food. (ฉันชอบอาหารญี่ปุน) ดังนั้น Jane ควรจะใช
คำถามวา : What is you favorite food ? 

36. ตอบขอ 2)  What about you, Jane 
เปนการถามยอนกลับเกี่ยวกับอาหารท่ี Jane ชอบ สังเกตจากคำตอบ
ของ Jane : ........ My favorite dish is sushi. 

37. ตอบขอ 3)  I like Japanese food too. 
คำตอบควรเปน : I like Japanese food too. 
โดยสังเกตจากคำตอบของ Jane : .....My favorite dish is sushi.  
(suchi คือ ปลาดิบ ซึ่งเปนช่ืออาหารญี่ปุนประเภทหนึ่ง) 

38. ตอบขอ 4)  Would you like to join with us 
Jane เชิญชวน Joe ไปทานอาหารที่รานอาหารญี่ปุนเปดใหม
ดวยกันในตอนเย็น 

39. ตอบขอ 1)  Sure 
Joe ตอบไปวา : Sure (ตกลง, แนนอน) เพราะวันนี้ไมมีการบาน และตก
ลงพบกันท่ีทางเขาโรงเรียนเวลา 5 โมงเย็น 

40. ตอบขอ 1) ate 
ใช past simple tense สังเกตจาก (yesterday = เมื่อวาน) แสดง
เหตุการณที่เกิดขึ้นแลววาฉันทานอาหารเย็นกับเพ่ือนเมื่อวานนี้   

41. ตอบขอ 2) hers / it / her 
รูปแสดงความเปนเจาของ ประธานของประโยคท่ี 2 คือ She จึงใช 
hers เมื่อวางอยูทายประโยค ใช it แทน umbrella 1 คัน และใช 
her แสดงรูปกรรม 

42. ตอบขอ 4) ourselves 
ใชคำสรรพนามแสดงความเปนเจาของ และใชรูป reflexive 
pronoun ใหสัมพันธกับ ประธานพหูพจน  
คือ Helen and I = We 

43. ตอบขอ 3) yesterday’s newspaper 
รูปความเปนเจาของ โดยใช ’s นำหนาคำนาม หมายความวา 
หนังสือพิมพของเมื่อวานนี ้

44. ตอบขอ 2) in / at 
คำบุพบทบอกสถานท่ี ใช in กับช่ือเมือง และ at กับท่ีอยู 

45. ตอบขอ 1) any / some 
ใช any กับประโยคปฏิเสธ และ some กับประโยคบอกเลา 
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46. ตอบขอ 3) School will start soon 
เรื่องนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนท่ีใกลจะเปดเทอม 

47. ตอบขอ 1) paper and crayons 
จากเนื้อเรื่อง สิ่งท่ีนักเรยีนตองนำไปโรงเรียน คือ ดินสอ, 
กระดาษ, สีเทียน และ กาว 

48. ตอบขอ 2) It is time for school. 
จากเนื้อเรื่องท่ีอาน บอกไดวา เปนชวงเวลาท่ีโรงเรียนใกลจะ
เปดเทอม 

49. ตอบขอ 3) สิญจน 
สายสญิจน เปนคำใชเรียกเสนดายสีขาวยาวๆ ท่ีพระถือขณะ
ประนมมือเจรญิพระพุทธมนตหรอืท่ีวงรอบบานเรือนเพื่อให
เปนสิรมิงคลเวลาทำบุญท่ีบาน 

50. ตอบขอ 3) ใชยอคำ 
ไปยาลนอย หรือ ไปยยาลนอย (ฯ) เปนเครื่องหมายวรรคตอน
อยางหน่ึงในการเขียนภาษาไทย ใชยอคำเพ่ือใหเขียนสั้นลง
โดยเขียนแตสวนหนาละสวนหลังเอาไว แลวใสไปยาลนอยไว
แทน 

51. ตอบขอ 4) วรรณคดี  อานวา  วัน-คะ-ดี 
เพราะ  วรรณคดี  ท่ีถูกตองอานวา  วัน-นะ-คะ-ดี 

52. ตอบขอ 1) ยิ้มดวยปากถากดวยมือ        
ความหมายคอื   เยาะเยยดวยกรยิาทาทาง 

53. ตอบขอ 4) มรรยาท 
เพราะคำท่ีใช รร( ร หัน ) เปนคำท่ีมาจากภาษาสันสกฤต 

54. ตอบขอ 3) 4 คำ   
มี  4  คำ   คือ   ลิง   ชาง   กลวย   อาหาร   
คำสามานยนาม เปนคำนามท่ีใชเรียกช่ือโดยท่ัวไป ไมเฉพาะเจาะจง 

55. ตอบขอ 3) ดังนั้น 
คำสันธานท่ีเช่ือมความท่ีเปนเหตเุปนผล  ไดแกคำวา  เพราะ  
เพราะวา ฉะนั้น...จึง  ดังนั้น  เหตเุพราะ เหตุวา   เปนตน  

56. ตอบขอ 2) สุภารองเพลงไดเพราะมาก 
คำขีดเสนใตคือ บทขยายประธาน 
ทุเรียนลูกน้ีราคาแพง 
คุณพอของมนัสขับรถไปทำงาน 
รองเทาคูใหมถูกหมากัดขาด  

57. ตอบขอ 1) นองนอนหลับ 
เพราะ นอง ทำหนาท่ีเปนประธาน  
นอน ทำหนาท่ีเปนกิริยา  
หลับ ทำหนาท่ีเปนสวนขยายกิรยิา 

58. ตอบขอ 3) เขาดีตอฉันมาก 
คำบุพบทคือคำท่ีเขียนหรือพูดนำหนาคำนามคำสรรพนาม 
หรือคำกริยาเพ่ือเช่ือมคำหรือขยายคำท่ีอยูขางหนา เพื่อบอก
สถานท่ี บอกความเปนผูรับ บอกความเปนเครื่องใชหรือ
กระทำรวมกัน บอกความเปนเจาของและบอกเวลา 

59. ตอบขอ 4) พ่ีเรงเราใหพอเรงมือทำกับขาวมื้อเย็น 
เหตุผล  เพราะ “เรงเรา” หมายถึง  “วิงวอนอยางเรงรอน” 

ขอ 1  ทำงานใหเสร็จทันเวลา ควรใช เรงมือ เพราะเรงมือ   
หมายถึง เรงใหเร็วข้ึน 
ขอ 2  ครูใหนักเรียนทำงานใหเสรจ็วันน้ี ควรใช เรงรัด  
เพราะเรงรัดหมายถึง เรงอยางกวดขัน 
ขอ 3  ทำของเลนใหเสรจ็เร็วข้ึน ควรใช เรงรีบ เพราะเรงรีบ   
หมายถึง รีบดวน 

60. ตอบขอ 4) จันทราลอยเคลื่อนคลอยไป 
จันทรา เคลื่อนคลอย ออกเสยีง ทร  คล 
มัทรี ทร ออกเปนเสยีง ซ  /เศรา ศร ออกเสียงเฉพาะ ตัวหนา
คือ ศ 
อินทรี ทร ออกเปนเสียง ซ /ปลา ออกเสียงกล้ำกันสนิท (ควบ
แท ปล) 
ปลอม ออกเสียงกล้ำกันสนิท (ควบแท ปล) / จริง  ออกเสียง
เฉพาะตัวหนา คือ จ 

61. ตอบขอ 1) นมัสการ, ขอนมสัการดวยความเคารพ 
เหตุผล นมสัการ และ ขอนมัสการดวยความเคารพ เปนการ
เขียนคำข้ึนตนและคำลงทายในการเขียนจดหมายถึงพระภิกษุ 

62. ตอบขอ 4) สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาประทาน… 
เหตุผล ขอ 1, 3 ใชภาษาผิดระดับ คือ “กรุณา” และ “เสด็จ”ขอ 2 
จะเชิญพระมาฉันเพล ตองเปลีย่นเปน นิมนต พระมาฉันเพล 
ขอ 4 ใชถูกตองแลว 

63. ตอบขอ 1) ประชุมเพลิง 
เหตุผล  ประชุมเพลิง หมายถึง เผาศพ 

64. ตอบขอ 3) กำหนดการ 
กำหนดการ หมายถึง ระเบยีบการท่ีบอกถึงขั้นตอนของงานท่ี
จะตองทำตามลำดับ ใชเปนเอกสารแจงกำหนดขั้นตอนของงานท่ัว 
 ๆไปท่ีทางราชการหรือสวนเอกชนจดัขึ้นเอง 

65. ตอบขอ 1) ความถอมตัว 
ความถอมตน คือ การไมแสดงออกถึงความสามารถท่ีตัวเองม ี
อยูใหผูอื่นทราบเพ่ือขมผูอื่น หรือเพ่ือโออวด การไมอวดดี  
เยอหยิ่งจองหอง แตแสดงตนอยางสงบเสงี่ยม 

66. ตอบขอ 3) ผูมีความสามารถเปนพิเศษ 
เหตุผล  “อัจฉริยะ” หมายถึง ความรูความสามารถพิเศษเกิน
กวาระดับปกต ิ

67. ตอบขอ 2) เพ่ือทำงานของตนใหทันสมัย 
เหตุผล  คุณวรีชัยอานหนังสือพิมพเพื่อใหทันเหตุการณทำ
ใหผลงานนั้นทันสมัยอยูเสมอ 

68. ตอบขอ 1) ไมมีคนนิยม 
เหตผุล จุดดับของนักเขยีน คือ เมื่อผลงานไมมคีนนิยม 

69. ตอบขอ 3) ดานสติปญญา 
บทประพันธดังกลาว เปนตอนท่ีพระโยคีไดตั้งช่ือใหลูกของ
นางเงือกวาสุดสาคร โดยถือเอาตามฤกษจันทรตรซีึ่งเปนวันท่ี
ดาวเรียงรายตดิตอกันเปนการใหความรูทางโหราศาสตร โดย
วันจันทรตรีคือวันดาวพระเคราะหเรียงเปนแถวไป 6 ราศี มี
ลัคนาอยูกลาง ถือเปนวันด ี
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70. ตอบขอ 4) วิเชียร 
วิเชียร มีความหมายเดียวกันกับ ดวงแกว 

71. ตอบขอ 4) เอาผมไวใหรับกับใบหนา  
ใหความสำคญักับทรงผม เพ่ือสงเสริมใหใบหนาดูสวย 

72. ตอบขอ 4) ลูกผูชายลายมอืนั้นคือยศ... 
“ลายมือ” ของลูกผูชายในท่ีนี้ คือ ตัวหนังสือท่ีเขียนขึ้น ท้ังนี้
เพราะสมัยกอนผูชายมักจะนยิมเขารับราชการ ใครก็ตามท่ีคดิ
จะรับราชการจะตองรูหนังสือ เขียนหนังสือได ดังนั้นจะตองมี
ความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเลาเรยีน เพื่อท่ีจะ
ไดเขารับราชการ ทำใหไดยศศักดิแ์ละตำแหนง 

73. ตอบขอ 2) ศาสนาอิสลาม 
การประกอบพิธฮีัจจ เปนหลักปฏบิัตขิองศาสนาอิสลาม ท่ี
ไมไดบังคับใหทุกคนปฏิบตั ิ

74. ตอบขอ 3) การบำเพ็ญทุกรกิริยา  
เพราะ  พระองคทรงคนหาทางดบัความทุกขดวยวิธีการตาง ๆ 
เชน การบำเพ็ญทุกรกิริยา แตภายหลังพระองคทรงพบวามิใช
หนทางท่ีจะทำใหตรัสรูได 

75. ตอบขอ 1) อิทธิบาท 4   
คำวา อิทธิบาท แปลวา บาทฐานแหงความสำเร็จ หมายถึง 
สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องใหบรรลุถึงความสำเร็จตามท่ีตน
ประสงค ผูหวังความสำเรจ็ในสิ่งใด ตองทำตนใหสมบรูณดวย
สิ่งท่ีเรียกวา อิทธิบาท ซ่ึงจำแนกไวเปน 4 คือ 
1. ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น 
2. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งน้ัน 
3. จิตตะ ความเอาใจใสฝกใฝในสิ่งนั้น 
4. วิมังสา ความหมั่นสอดสองในเหตุผลของสิ่งน้ัน 

76. ตอบขอ 3) โอวาทธรรม 
โอวาทธรรม คือ ธรรมที่พระเถระผูใหญทรงสั่งสอนและใหการ
อบรมตอสาธารณชนท้ังหลาย 
สามัคคีธรรม คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรูจักแบงปน 
การทำงานรวมกัน การประสานงาน  ซ่ึงเปนการสงเสริมให
สมาชิกสังคมเกิดความสามัคคีกัน  
คารวธรรม คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการใหความเคารพ
ซึ่งกันและกัน 
ปญญาธรรม คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการใชปญญาใน
การแกไขปญหาตาง ๆ 

77. ตอบขอ 2) อานาปานสติ 
หลักอานาปานานสุสติ เปนการนึกถึงลมหายใจเขาออกเปนอารมย
ในการทำสมาธ ิโดยการกำหนดลมหายใจ โดยการสูดลมหายใจเขา
จนเตม็ปอด และตอจากนั้นกป็ลอยลมหายใจออก หายใจเขาภาวนา
วา “พุทธ” หายใจออกภาวนาวา “โธ” 

78. ตอบขอ 1) ใชเหตุผลเพ่ือยุติความขัดแยง 
หลักการทางประชาธิปไตยเปนหลกัการสำคญัท่ีนำมาใชใน
การดำเนินชีวิตในสังคม  เพื่อกอใหเกิดความสงบสุขในสังคม
ได โดยการใชเหตุผลที่ถูกตองในการตัดสินหรือยุติปญหาใน
สังคม 

79. ตอบขอ 4) การศึกษา  
เพศ เช้ือชาติ สีผิว เปนฐานะท่ีบุคคลไดมาตั้งแตเกิด เปน
สถานภาพตามธรรมชาต ิสวน สถานภาพทางการศึกษา เปน
สถานภาพโดยการกระทำ ซึ่งบุคคลที่ไดรับ การศึกษาสูง ๆ 
เชน ในช้ันอุดมศึกษา ยอมไดรบัสถานภาพทางการศึกษาตาม
วุฒิท่ีตน ไดมา เชน เปนบณัฑิต เปนมหาบัณฑิต หรือ ดุษฎี
บัณฑิต 

80. ตอบขอ 4) สิทธิท่ีจะไดรับการพัฒนา 
สิทธิเด็กแบงเปน 4 ประการ คือ   
- สิทธิท่ีจะมีชีวิต  - สิทธิท่ีจะไดรับการปกปอง  
- สิทธิท่ีจะไดรับการพัฒนา - สิทธิท่ีจะมีสวนรวม  
เพราะฉะนั้นเด็กทุกคน มสีิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาจึงเปนสิทธิ
ท่ีเด็กจะไดรับการพัฒนา 

81. ตอบขอ 1) เพ่ิมอำนาจใหกับผูนำสวนทองถิ่น 
รัฐตองกระจายอำนาจใหทองถิ่นพ่ึงตนเองและตดัสินใจ ใน
กิจการของทองถิ่นไดเอง โดยคำนงึถึงเจตนารมณของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี จะไดตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และ ท่ัวถึง  
แตเง่ือนไขสำคัญท่ีจะทำใหการดำเนินงานกระจายอำนาจดัง 
กลาวประสบผลสำเร็จ คือ การมสีวนรวมของประชาชนท่ีจะ
เขามา รวมคดิ รวมตัดสินใจรวมดำเนินภารกจิ และรวมตรวจ 
สอบองคกร ปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวน ทองถิ่นเปนไปอยางโปรงใส เกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

82. ตอบขอ 4) นายอำเภอ 
การจดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายการรับรองบุตร ผูที่
ตองยื่นคำรองขอจดทะเบียนรับรองบุตรตอนายอำเภอ 

83. ตอบขอ 3) การผลิต 
การผลิต หมายถึง การนำเอาทรัพยากรที่มีจำกัด หรือปจจยั
การผลิตตาง ๆ ไปผานกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีในการ
ผลิต จนกระทั่งออกมาเปนสินคาหรือบริการ 

84. ตอบขอ 3) อากาศ  
อากาศ เปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชไมมีหมด หมายถึง 
ทรัพยากรท่ีมีอยูมากเกินความตองการ ใชอยางไรก็มีไมวนั
หมดสิ้น เพราะธรรมชาติ มีระบบท่ีผลิตทรัพยากรชนิดนี้ออกมา 
อยางรวดเร็ว ในปรมิาณมาก ๆ  แตถาใชไมถูกวิธีหรือไมก็ ไม
ชวยกันรักษา ก็อาจเสื่อมคณุภาพได และใชประโยชนไดนอยลง 
เชน อากาศ  แสง เปนตน 

85. ตอบขอ 1) ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีสรรพสามิต  
ภาษีทางออม  เปนภาษีอากรท่ีเรยีกเก็บจากผูบริโภคหรือ
เปนภาษีท่ีเปนการผลักภาระใหกับผูซื้อหรือผูบรโิภคเปนผูรับ
ชำระภาษีอากรแทนผูขาย เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษี
สรรพสามติ  ภาษีศุลกากร 

86. ตอบขอ 2) การต้ังกำแพงภาษ ี 
การตั้งกำแพงภาษี จะใชวิธีการจัดเก็บภาษีศุลกากรจากสินคา
นำเขาหลายอัตรา คือ จดัเก็บภาษศีุลกากรตั้งแต 2 อัตราขึ้น
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ไปในสินคาชนิดเดียวกัน และเลือกใชอัตราสูงแกสินคาท่ี
ตองการจะกีดกันไมใหนำเขา ซึ่งเปนมาตรการทางออม 

87. ตอบขอ 1) กองทุนหมูบาน  
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มวีัตถุประสงคเพื่อแกไข
ปญหาความยากจนในระดับฐานรากของประเทศ โดยให
หมูบาน/ชุมชนเปนผูกำหนดอนาคตและจดัการหมูบานและ
ชุมชน ดวยคุณคาและภมูิปญญาของตนเอง เก้ือกูลประโยชน 
ตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน เปนการพัฒนาประชา 
ธิปไตยพื้นฐาน ใหหมูบาน/ชุมชน มีขีดความสามารถ ในการ
บริหารจดัการคน เงินทุน และทรพัยากรตาง ๆ ดวยตนเอง 
และเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมือง 
เพือ่ลงทุนประกอบอาชีพ สรางงาน สรางรายได ลดรายจาย 
บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และความจำเปนเรงดวน กองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง จึงเปนเสมือนเครือ่งมือในการพัฒนา “คน” 
และ “การเรียนรู” เพ่ือนำไปสูการเสริมสราง“ความเขมแข็ง” 
ของหมูบานและชุมชนใหมีความยัง่ยืน 

88. ตอบขอ 4) การเสนอเปนประเด็น เปนเร่ือง 
การนำเสนอประวตัิศาสตรเปนประเด็นเปนเรื่องสะดวกในการ
คนควาและนำเสนอ 

89. ตอบขอ 1) สวย 
สวย หมายถึง สิ่งท่ีราษฎรสงมาแทนแรงงานคน โดยท่ีตนไม
สามารถเขาเวรประจำการ 

90. ตอบขอ 2) มีแมน้ำไหลผากลางขาศกึเขาโจมตีไดงาย 
ดวยเหตผุลทางดานยุทธศาสตร เพราะกรุงธนบุรมีีสภาพเปน
เมืองอกแตก มีแมน้ำเจาพระยาไหลผากลางเมืองยากแกการ
ปองกันขาศึกเขาโจมต ี

91. ตอบขอ 2) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
เพราะ รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว 
ทรงเปนกษัตริยสมัยใหมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
ในสมัยของพระองคมชีาตติะวันตกเขามามาก พระองคทรง
เห็นความจำเปนท่ีพระมหากษัตรยิควรใกลชิดกับประชาชน 
จึงเลียนแบบพอขุนรามคำแหงดวยการใหประชาชนรองฎีกา
โดยมาตีกลองวินิจฉัยเภร ี

92. ตอบขอ 4) สัญญาเบอรนี 
เพราะ พระคลังสินคาเปนหนวยงานท่ีสำคัญท่ีสุดที่เก่ียวกับ
การคาขาย ทำหนาท่ีควบคมุสินคาขาเขาและขาออก ตลอด 
จนการเลือกซื้อสินคาท่ีทางราชการตองการ หรือสินคาผูกขาด 
(สินคาท่ีทางราชการตองการและคิดวามีอันตรายหากพอคา
จะทำการซื้อขายกันโดยตรง จึงเปรียบวาเปนพอคาคนกลาง) 
ในสมัยรตันโกสินทร การคากับตางประเทศเฟองฟูขึ้นแตทวา
ตางชาตินั้นไมพอใจในระบบพระคลังสินคาของไทยอยางมาก 
ซึ่งทำใหสินคาราคาแพง ในพ.ศ. 2369 ในสมัยพระบาท 
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไทยก็ไดทำสญัญาเบอรน ีทำให
ไทยตองยกเลิกพระคลังสินคา รัชกาลที่ 3 จึงทรงแกปญหา
โดยการตั้งระบบเจาภาษีนายอากร โดยใหเอกชนเขามา
ประมลูภาษสีินคาแตละชนิดรับหนาท่ีเก็บภาษีแทนรัฐ 

93. ตอบขอ 1)  5 กิโลเมตร 
1 : 250,000 หมายความวา ระยะทางในแผนท่ี 1 สวนเทากับ 
ระยะทางจริงบนพ้ืนโลก 250,000 สวน ในขณะที่ 1 แสน
เซนติเมตร = 1 กิโลเมตร เมื่อวัดระยะทางในแผนท่ี 2 
เซนติเมตรจึงเทากับ 5 กิโลเมตร 

94. ตอบขอ 4) ภาคใต 
เพราะประเทศไทยมีเขตภูมิอากาศ 2 ประเภท   
1. เขตทุงหญา เมืองรอนหรือสะวนันา(AW) ครอบคลมุพ้ืนท่ี
สวนใหญของประเทศเกือบทุกภาค (ยกเวนภาคใตและ
จันทบุรี  ตราด) 
2. เขตปามรสุม (AM) พบในพ้ืนท่ีภาคใตและจันทบุรี ตราด 
ฝนตกเกือบตลอดท้ังป 

95. ตอบขอ 2) พ้ืนที่บริเวณภาคตะวันตกของประเทศไทย... 
พ้ืนท่ีภาคตะวันตกจรดชายแดนพมาท่ีจังหวัดตาก จังหวัดที่ตดิ
แนวชายแดนพมามีท้ังหมด 10 จังหวัด เริ่มตั้งแต เชียงราย 
เชียงใหม  แมฮองสอน  ตาก  กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบรุี  
ประจวบครีีขันธ  ชุมพร และ ระนอง ดังนั้นจังหวัดตากติดกับ
พมาทางภาคตะวันตก 

96. ตอบขอ 1) การทับถมของดินตะกอนบริเวณปากน้ำ  
การทับถมของดินตะกอนบริเวณปากน้ำ จะทำใหเกิดดินดอน
สามเหลี่ยมปากแมน้ำหรือ DELTA คือ แผนดินท่ีราบต่ำซึ่ง
กำเนิดท่ีปากแมน้ำท้ังใหญหรือเลก็ บริเวณปลายสุดของลำน้ำ
กอนท่ีจะไหลลงสูทะเล จึงเปนบริเวณท่ีมีการสะสมของโคลน
ตะกอนเกิดเปนพ้ืนท่ีอันอุดมสมบรูณ ลักษณะทางกายภาพ
เปนรูปพัดเพราะมีลำน้ำสาขาของลำน้ำใหญแผกระจาย และ
กลายเปนพ้ืนท่ีซึ่งแหลงอารยธรรมสำคัญของโลกตั้งอยูแทบ
ทุกแหง 

97. ตอบขอ 2) ลำตน 
ลำตนเปนสวนประกอบของพืชท่ีตอจากราก มีหนาท่ีคือเปน
ทางลำเลียงน้ำ และอาหารจากรากสูสวนตาง ๆ ของพืช 

98. ตอบขอ 3) ใบ 
ใบของพืชมีความสำคัญมากตอกระบวนการสังเคราะหดวย
แสง เพราะการสังเคราะหดวยแสงของพืชสวนใหญจะเกิดข้ึน
ท่ีบริเวณใบ ดังนั้นใบของพืชจึงเปรียบเสมือนโรงงานผลติ
อาหารใหแกพืช 

99. ตอบขอ 1) น้ำ 
น้ำ เปนตัวทำใหเปลือกเมลด็ออนตัว และเปนตัวทำละลาย
อาหารสะสมภายในเมลด็ที่อยูในสภาวะท่ีเปนของแข็ง ให
เปลี่ยนเปนของเหลว และเคลื่อนท่ีได ทำใหจุดเจริญของเมล็ด
นำไปใชได 

100. ตอบขอ 4) การที่นกลดอัตราการบินหนีหุนไลกา 
พฤติกรรมทีส่ัตวหยดุตอบสนองตอสิ่งเราเดิม แมจะยังไดรับ
การกระตุนอยู เน่ืองจากสตัวเรยีนรูแลววาสิ่งเรานั้นไมมผีลตอ
การดำเนินชีวิตของตัวเอง เชน การที่นกลดอัตราการบินหนี
หุนไลกา และการเลิกแหงนมองตามเสยีงเครื่องบินของสุนัขท่ี
อาศัยอยูแถวสนามบิน 
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101. ตอบขอ 3) ลายนิ้วมือ 
ลายนิ้วมือถือวาเปนเอกลักษณพเิศษเฉพาะตัว ไมมีบุคคลใดมี
ลายนิ้วมือเหมือนผูอ่ืนแมกระทั่งบคุคลท่ีเปนฝาแฝดกัน 

102. ตอบขอ 1) กลีบดอกจะมสีีสนัสดใสมากขึน้ 
ภายหลังการปฏสินธิออวุลหรือไขจะกลายเปนเมล็ด รังไขจะ
กลายเปนผล กลีบดอก กลีบเลี้ยงจะเริม่เหี่ยวและรวงโรย 

103. ตอบขอ 4) ในลำไสมีโพรโทซัวชวยยอย 
ปลวกสามารถกินไมและยอยไมซึ่งมีองคประกอบของ
เซลลูโลสเปนอาหารได  ภายในลำไสของปลวกมโีพรโทซัวท่ี
ช่ือ ไตรโคนิมฟา อาศยัอยูรวมกับปลวกแบบภาวะท่ีตองพ่ึงพา 
โดยตางฝายตางไดประโยชนซึ่งกันและกัน 

104. ตอบขอ 4) แถบยางยืด 
เพราะมคีุณสมบตัิยืดหยุนได  ตดัเย็บสะดวก 

105. ตอบขอ 4) เชือกฟาง 
เพราะมีคุณสมบัติดานความเหนียวและรับน้ำหนัก 4 กิโลกรัม ได 

106. ตอบขอ 4) ถูกทุกขอท่ีกลาวมา 
เพราะวาอะลูมเินียมมคีุณสมบตัิดานการนำไฟฟาไดเหมือนกับ
โลหะเงิน แตราคาถูกกวา ทำความสะอาดงาย และน้ำหนัก
เบากวาโลหะเงิน 

107. ตอบขอ 3) พริกน้ำสมในถวยอะลูมิเนียม 
น้ำสมสายชูในพริกน้ำสม  จะกัดกรอนโลหะอะลมูิเนียมทำให
เปนอันตรายตอผูบริโภคไดมากกวาขออ่ืน 

108. ตอบขอ 2) แบคทีเรียสรางกรด 
โยเกิรตเปนผลติภณัฑท่ีไดจากการนำนมไปหมักกับแบคทีเรยี
แล็คโตบาซิลลัส เอซิโดซิส และสเตรปโตค็อกคัส เทอรโม
ฟลลัสจนกระท่ังน้ำตาลแล็กโทสในนมเปลี่ยนเปนกรดแล็กติก  
ทำใหมีรสเปรี้ยวเฉพาะตัว 

109. ตอบขอ 4) เอทานอล แตงโม น้ำเกลือ ทองแดง 
การนำไฟฟา  คือ  สมบตัิของวัตถุท่ียอมใหกระแสไฟฟาไหล
ผานไปสูวัตถุอื่นได 

110. ตอบขอ 2) หลักการสะทอนแสงในละอองน้ำ 
แสงเดินทางมาถึงหยดน้ำแสงเกดิการหักเห เนื่องจากมีการ
เคลื่อนท่ีผานตัวกลางท่ีมีความหนาแนนตางกัน (จากอากาศสู
น้ำ) โดยแสงสีน้ำเงินจะหักเหมากกวาแสงสีแดง แสงเกิดการ
สะทอนภายในหยดน้ำ 

111. ตอบขอ 2) วัตถุ ก มีพ้ืนผิวเรียบ วัตถุ ข มีพ้ืนผิวขรุขระ 
เมื่อลำแสงขนานตกกระทบพ้ืนผิวหนาวัตถุท่ี เรียบ แสงจะ
สะทอนเปนลำแสงขนานเหมือนกับลำแสงท่ีตกกระทบการ
สะทอนบนพ้ืนผิวหนาท่ีเรียบ โดยเรียกวา การสะทอนแบบ
สม่ำเสมอ 

112. ตอบขอ 4) กอนหินในอวกาศ 
เพราะในอวกาศไมมีแรงกระทำ 

113. ตอบขอ 1) 4 นิวตัน 
เพราะวามีการออกแรงซ่ึงมากกวาน้ำหนักของวัตถุ ดังนั้นวัตถุ 
ท่ีมีน้ำหนักนอยกวาแรงกระทำเทานั้นท่ีจะเคลื่อนท่ีได 

114. ตอบขอ 4) เปนไปไดทุกขอ 
การที่เราจะไดยินเสียงชัดเจนหรือไมขึ้นอยูกับระยะทางจาก 

ตนกำเนิดเสียง ถาอยูไกลเกินไปกจ็ะไดยินเสียงไมชัด แรง 
สั่นสะเทือนถานอยไปกไ็มทำใหเกดิเสียงได และถาสุขภาพ
ของหูไมดีก็จะทำใหการรับเสียงไมมีประสิทธิภาพไปดวย 

115. ตอบขอ 4) นักบินอวกาศไมไดยินเสียงกีตารเลย 
เพราะในอวกาศไมมีอากาศไมมตีัวกลางนำเสยีง 

116. ตอบขอ 2) หลอดที่ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 สวาง 
เพราะระหวางหลอดท่ี 4 กับหลอดที่ 7 ไดตอแบบวงจรขนาน 
กระแสไฟฟาสามารถไหลผานหลอดที่ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 
ไดเพราะวาไดกดกดสวิตช S3 ซึ่งเปนการไหลของ
กระแสไฟฟาไดครบวงจรจึงทำให หลอดท่ี 1, 2, 3, 7, 8, 9, 
10 สวาง 

117. ตอบขอ 1) ไมสวางทุกหลอด 
หลอดท่ี 1, 2, 3 และ 10 เปนการตอวงจรแบบอนุกรม ซึ่ง
การตอวงจรแบบน้ี ถาหลอดไฟฟาดวงใดดวงหน่ึงเสียหรือไม
ทำงาน  กระแสไฟฟาจะไมสามารถไหลไดครบวงจรหลอดท่ี
เหลือจึงไมสามารถทำงานไดทั้งวงจร 

118. ตอบขอ 2) ไมสวางทุกหลอด 
เพราะระหวางหลอดท่ี 4 กับหลอดที่ 7 เปนการตอวงจรแบบ
ขนาน  แตกระแสไฟฟาไมสามารถผานหลอดที่ 6 ไดเพราะวา
หลอดท่ี 6 เสีย (จากท่ีโจทยกำหนด) จึงสงผลใหหลอดท่ี 1, 2, 
3, 4, 5, 6 และ 10 ไมทำสวางเพราะวาเปนการตอแบบวงจร
แบบอนุกรม หลอดที่ 7, 8, 9 กระแสไฟฟาไมสามารถผานได 
เพราะวาไมไดเปดสวติช (จากท่ีโจทยกำหนด) จึงสงผลให
หลอดท่ี 1, 2, 3, 7, 8, 9 และ 10 ไมสวาง เพราะวา
กระแสไฟฟาไมสามารถไหลไดครบวงจรทุกทาง 

119. ตอบขอ 4) ขอ ค. และขอ ง. กลาวถูกตอง 
ดิน เปนของผสมระหวาง อนินทรยีวัตถุ อินทรียวัตถุ น้ำและ
อากาศในดิน อนินทรียวัตถุ คือ อนุภาคตาง ๆ ท่ีไดจากสลาย
ของตัวผุพังของหินและแร อินทรยีวัตถุ คือ จากการเนาเปอย
ผุพังของซากพืชซากสัตว ซึ่งถูกจุลนิทรียยอยสลายใหเนา
เปอย กลายเปนสารคลายวุนสดีำ มีลักษณะหยุน เรียกวา 
“ฮิวมัส” ซึ่งทำใหดินมสีีดำและรวนซุย ดินท่ีความอุดม
สมบูรณ มีปริมาณอินทรียวัตถุท่ีปะปนอยูและแปรสภาพเปน
ฮิวมัสในดินสูง จะทำใหดินมีสดีำเขมกวา ถาฮิวมัสนอยสีจะ
จางลง และมีความอุดมสมบรูณนอย  สรุป  องคประกอบของ
ดินจะมีน้ำและฮิวมสัมากกวาหิน 

120. ตอบขอ 3) ขอ ก., ค. และ ง. 
ปรากฏการณที่เกดิจากอิทธิพลของโลก ดวงอาทิตย  และดวง
จันทร  ไดแก  น้ำข้ึนน้ำลง  สรุิยุปราคา  และจันทรุปราคา  
สวนการเกดิทิศไมเกี่ยวของกับดวงจันทรเลย 
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