
 

 

 

ฝึกทาํข้อสอบ วชิาสังคมศึกษา 

 

 

1.การกระทาํในขอ้ใดอาจไม่ใช่การก่อการร้าย 

1. การจี� เครื�องบินของสายการบินอเมริกนัแอร์ไลน์พุง่ชนตึกเพนตากอน 

2. การลอบสังหารผูน้าํปาเลสไตน์ 

3. การวางระเบิดรถรับส่งนกัเรียน 

4. การลอบเผาโรงเรียนในจงัหวดัชายแดนใต ้

2.กระบวนการก่อการร้ายแตกต่างจากสงครามกองโจรอยา่งไร 

1. ลกัษณะการปฏิบติัการ 

2. อาวธุที�ใชป้ฏิบติัการ 

3. จาํนวนคนที�ใชป้ฏิบติัการ 

4. เป้าหมายในการปฏิบติัการ 

3. ขอ้ใดมิใช่จุดประสงคห์ลกัของการก่อการร้าย 

1. ความตอ้งการดา้นการเงิน 

2. แสดงความไม่พอใจในสิ�งที�ตนเผชิญอยู ่

3. เรียกร้องความสนใจ 

4. สร้างความกลวั 

4. กระบวนการก่อการร้ายส่งผลกระทบต่อสังคมดา้นใดนอ้ยที�สุด 

1. การเมือง 

2. เศรษฐกิจ 

3. สังคม 

4. วฒันธรรม 

5. เพราะเหตุใดไทยจึงตอ้งใหค้วามร่วมมือในการต่อตา้นขบวนการก่อการร้ายสากล 

1. เพื�อใหค้วามช่วยเหลือนานาประเทศที�ประสบปัญหาการก่อการร้าย 



 

 

2. เพื�อสร้างแนวร่วมป้องกนัการก่อการร้ายขา้มชาติ 

3. เพื�อตอบโตข้บวนการก่อการร้ายภายในประเทศที�มีพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสม 

4. เพื�อตอ้งการความช่วยเหลือในการป้องกนัการก่อการร้าย 

6. ขอ้ใดถือวา่เป็นการฉ้อราษฏร์บงัหลวง 

1. นายแดงจ่ายค่านํ�าชาใหแ้ม่คา้ในตลาด 

2. นายเขียวยกัยอกเงินของธนาคาร 

3. นายดาํเก็บเงินทอนจากการซื�อยาเขา้โรงพยาบาลจงัหวดั 

4. นายขาวไม่จ่ายเงินค่าตวัการแสดงงานคืนสู่เหยา้ใหก้บันกัเรียน 

7. ขอ้ใดมิใช่ผลจากปัญหาคอรัปชั�น 

1. ประชาชนตอ้งซื�อสินคา้ราคาแพงขึ�น 

2. ปัญหาอาชญากรรมสูงขึ�น 

3. เกิดความไม่น่าเชื�อถือในกระบวนการยติุธรรม 

4. ประชาชนตอ้งเสี�ยงภยัในการดาํเนินชีวติ 

8. การฉอ้ราษฏร์บงัหลวงยงัคงอยูใ่นสังคมไทย เนื�องจากเหตุผลดงัต่อไปนี�  ยกเวน้ ขอ้ใด 

1. มีการแบ่งปันผลประโยชน์แบบไดป้ระโยชน์ฝ่ายเดียว 

2. เป็นคดีความที�ไม่มีผูเ้สียหาย 

3. ขา้ราชการและประชาชนรู้เห็นเป็นใจ 

4. ป้องกนัและตรวจจบัไดย้าก 

9. การป้องกนัและปราบปรามการฉอ้ราษฏร์บงัหลวงในขอ้ใดมีประสิทธิภาพมากที�สุด 

1. ส่งเสริมความกลา้หาญทางจริยธรรมของประชาชน 

2. จดัตั�งหน่วยงานเกี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

3. ปรับกฎระเบียบราชการใหเ้หมาะสมกบัสังคมปัจจุบนั 

4. ปรับเปลี�ยนค่านิยมบางประการที�บกพร่องในสังคมไทย 

10. ค่านิยมใดส่งผลใหปั้ญหาคอรัปชั�นในสังคมไทยรุนแรงมากขึ�น 

1. บริโภคนิยม 



 

 

2. เสรีนิยม 

3. อาํนาจนิยม 

4. ชาตินิยม 

11. โครงการหลวงสาํหรับชาวไทยภูเขาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัจดัตั�งขึ�นเพื�อแกปั้ญหาใด

เป็นสาํคญั 

1. ชนกลุ่มนอ้ย 

2. ความยากจน 

3. การศึกษา 

4. ยาเสพติด 

12. ขอ้ใดมิใช่การป้องกนัการแพร่กระจายของยาเสพติด 

1. ส่งผูป่้วยเขา้รับการบาํบดัในสถานที�ที�เหมาะสม 

2. ใหค้วามรู้ประชาชนเกี�ยวกบัยาเสพติดใหโ้ทษ 

3. ตั�งจุดตรวจของเจา้หนา้ที�บริเวณที�ตอ้งสงสัย 

4. เพิ�มโทษทางกฎหมายสาํหรับผูจ้าํหน่ายและผูเ้สพยาเสพติด 

13. ประเทศไทยมีบทบาทสาํคญัในการแกปั้ญหายาเสพติดระหวา่งประเทศอยา่งไร 

1. ร่วมลงนามในกฎหมายระหวา่งประเทศที�เกี�ยวกบัการควบคุมยาเสพติด 

2. จบักุมและทาํลายแหล่งผลิตยาเสพติดที�สาํคญั ๆ หลายแห่ง 

3. เป็นศูนยก์ลางการฟื� นฟูและบาํบดัผูติ้ดยาเสพติด 

4. ใหค้วามรู้กบันานาประเทศเกี�ยวกบัโทษของยาเสพติด 

14. ขอ้ใดต่อไปนี�ไม่ไดแ้สดงถึงความยากจน 

1. รายจ่ายมากกวา่รายได ้

2. ค่าครองชีพตํ�ากวา่รายได ้

3. รายจ่ายเพียงพอกบัรายรับ 

4. ดอกเบี�ยเงินกูสู้งกวา่ความสามารถในการชาํระหนี�  

15. ขอ้ใดแสดงขอ้มูลความยากจนของประชากรไดดี้ที�สุด 



 

 

1. สัมประสิทธิ� การกระจายรายได ้

2. ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

3. รายไดเ้ฉลี�ยต่อบุคคล 

4. ดชันีมาม่า 

16. ปัญหาในขอ้ใดมิใช่ผลสืบเนื�องโดยตรงจากปัญหาความยากจน 

1. ปัญหาสิ�งเสพติด 

2. ปัญหาความเสื�อมของศีลธรรม 

3. ปัญหาอาชญากรรม 

4. ปัญหาโรคเอดส์ 

17. จากการแกปั้ญหาที�ดินทาํกินตามแนวทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ขอ้ใดต่อไปนี� มี

ความสาํคญัมากที�สุด 

1. ดิน 

2. 2 นํ�า 

3. ตน้ไม ้

4. ไฟฟ้า 

18. ขอ้ใดไม่ใช่เกณฑใ์นการแบ่งคนกลุ่มนอ้ย 

1. ภาษา 

2. ชาติพนัธ์ุ 

3. จาํนวนประชากร 

4. รูปแบบในการดาํเนินชีวติ 

19. ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทยมีส่วนร่วมกบัปัญหาใดต่อไปนี�มากที�สุด 

1. การก่อการร้าย 

2. สภาพแวดลอ้มเสื�อมโทรม 

3. ประชากรดอ้ยการศึกษา 

4. ปัญหาสิ�งเสพติด 

20. โครงการตามพระราชดาํริของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถที�พฒันาพื�นที�ป่าที�ถูกทาํลาย 



 

 

โดยการตั�งเป็นหมู่บา้นสาํหรับชาวไทยภูเขาคือโครงการในขอ้ใด 

1. โครงการภูเขาเขียว 

2. โครงการป่ารักษน์ํ�า 

3. โครงการหมู่บา้นเอื�ออาทร 

4. โครงการบา้นเล็กในป่าใหญ่ 

21. ขอ้ใดไม่ใช่เหตุผลในการนบัศกัราชของมนุษยโ์บราณ 

1. กาํหนดฤดูกาล  

2. กาํหนดวนัสาํคญัทางศาสนา 

3. กาํหนดเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์    

4. กาํหนดวนั เวลาสาํหรับเพาะปลูกพืช 

22. พระเยซูถือกาํเนิดในพุทธศกัราชที�เท่าใด 

1. 1 

2. 543 

3. 578  

4. 1122 

23. ขอ้ใดไม่ใช่การเริ�มตน้การนบัศกัราช 

1. การเกิดของพระศาสดา 

2. การตายของพระศาสดา 

3. การประกาศศาสนาของพระศาสดา     

4. การขึ�นครองราชยข์องกษตัริย ์

24. ลกัษณะการดาํรงชีวติในขอ้ใดไม่ไดเ้ริ�มตน้ในยคุหินใหม ่

1. การใชเ้ครื�องมือหินขดั   

2. มีภาษาพดูสื�อสารกนัในกลุ่ม 

3. รู้จกัการรมดาํและการเขียนลายสี    

4. เลี�ยงสุนขั 



 

 

25. โลหะชนิดแรกที�มนุษยรู้์จกันาํมาใชคื้อขอ้ใด 

1. ทองแดง 

2. ดีบุก 

3. สาํริด     

4. เหล็ก 

26. อารยธรรมของกลุ่มคนในขอ้ใดถือวา่เก่าแก่ที�สุดในยุคประวติัศาสตร์ของชาวตะวนัตก 

1. อียปิต ์   

2. กรีก 

3. สุเมเรียน 

4. บาบิโลเนียน 

27. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเกี�ยวกบัประมวลกฎหมายพระเจา้ฮมัมูราบี 

1. สร้างโดยพระเจา้ฮมัมูราบี จกัรพรรดิแห่งบาบีโลเนีย 

2. เป็นกฎหมายแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน 

3. มีบทลงโทษที�เท่าเทียมกนัทุกชนชั�น 

4. เป็นกฎหมายที�คาํนึงถึงสิทธิสตรีฉบบัแรก 

28. ดินแดนโบราณที�ไดชื้�อวา่เป็นพระจนัทร์เสี� ยวแห่งอารยธรรม (Cradle of Fertilization) คือขอ้ใด 

1. ลุ่มแม่นํ�าสินธุ 

2. ลุ่มแม่นํ�าโขง 

3. เมโสโปเตเมีย    

4. แอฟริกาตะวนัออก 

29. วรรณกรรมในขอ้ใดไม่ไดเ้กิดในสมยัอียปิต-์เมโสโปเตเมีย 

1. มหากาพยอี์เลียด     

2. มหากาพยกิ์ลลาเมส 

3. คมัภีร์มรณะ   

4. พนัธสัญญาเดิม 



 

 

30. ขอ้ใดไม่ไดมี้พฒันาการมาจากความรู้ชองชาวอียปิต-์เมโสโปเตเมีย 

1. นาฬิกา   

2. เครื�องคิดเลข 

3. ปฏิทิน    

4. เครื�องพิมพดี์ด 

31. การกาํหนดหวัขอ้คน้ควา้ทางประวติัศาสตร์ สามารถกาํหนดใหแ้คบลงไดด้ว้ยวธีิการต่อไปนี�

ยกเวน้ขอ้ใด 

1. จาํกดัดว้ยช่วงเวลา   

2. จาํกดัดว้ยสถานที� 

3. จาํกดัดว้ยภูมิภาค    

4. จาํกดัดว้ยระยะเวลาการคน้ควา้ 

32. หากนกัเรียนตอ้งการคน้ควา้เกี�ยวกบักาํแพงเบอร์ลิน ควรคน้ขอ้มูลจากแหล่งใดจึงจะรวดเร็วและ

เหมาะสมที�สุด 

1. สถานที�จริง    

2. สารานุกรม 

3. ฐานขอ้มูลออนไลน์  

4. บรรณานุกรมเฉพาะเรื�อง 

33. ผูค้น้ควา้ทางประวติัศาสตร์มีบทบาทต่อไปนี�ขอ้ใดนอ้ยที�สุด 

1. บทบาทนกัสืบ    

2. บทบาททนาย 

3. บทบาทตาํรวจ    

4. บทบาทผูพ้ิพากษา 

34. ขอ้ใดมีความสาํคญันอ้ยที�สุดต่อพฒันาการของเมืองท่ายคุโบราณ 

1. ชายฝั�งนํ�าลึก 

2. อ่าวและเกาะแก่ง 

3. ทรัพยากรธรรมชาติ    



 

 

4. ทิศทางการไหลของแม่นํ�า 

35. ขอ้ใดเป็นหลกัฐานขั�นตน้ 

1. ภาพยนตร์เรื�องสุริโยทยั 

2. หุ่นขี�ผึ�งหลวงปู่ ชา ปั� นจากรูปถ่ายจริง 

3. หนงัสือประวตัศาสตร์ไทยของกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 

4. พงศาวดารกรุงศรีอยธุยาฉบบัวนัวลิต 

36.  “พื�นผนงัหลงับวัที�ฐานปัทม ์เป็นครุฑอดัยนืเหยยีบภุชงคข์ยาํ 

  หยกิขยุม้กุมวาสุกรีกาํ กินนรรําร่ายเทพประนมกร” 

  ขอ้ความขา้งตน้ ไม่ปรากฏหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในดา้นใด 

1. ประติมากรรม 

2. นาฏกรรม 

3. วรรณกรรม     

4. สถาปัตยกรรม 

37. ความเจริญของประเทศไทยในปัจจุบนัเกี�ยวขอ้งกบัแหล่งอารยธรรมใดนอ้ยที�สุด 

1. อารยธรรมลุ่มแม่นํ�าสินธุ  

2. อารยธรรมลุ่มแม่นํ�าฮวงโห 

3. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

4. อารยธรรมอียปิต ์

38. การประเมินขอ้มูลในหลกัฐานวา่น่าเชื�อถือมากนอ้ยเพียงใด จดัอยูใ่นขั�นตอนใดของวธีิการทาง

ประวติัศาสตร์ 

1. การวพิากษภ์ายใน   

2. การวพิากษภ์ายนอก 

3. การตีความหลกัฐาน     

4. การวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล 

39. หลกัฐานในขอ้ใดมีความน่าเชื�อถือมากที�สุด 



 

 

1. จารึกตวัอกัษรที�เมืองโมเฮนโจดาโรที�ยงัไม่สามารถตีความได ้

2. บนัทึกของหลวงจีนฟาเหียนที�เดินทางไปในอินเดียสมยัราชวงศคุ์ปตะ. 

3. หนงัสือประวติัศาสตร์ไทยของกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 

4. ถ่ายผสึีนามิจากกลอ้งโทรศพัทมื์อถือ 

40. บุคคลที�ทาํหนา้ที�ขดุ คน้หา รวบรวมหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เรียกวา่อะไร 

1. นกัโบราณคดี 

2. นกัมานุษยวทิยา 

3. นกัประวติัศาสตร์     

4. นกัธรรมชาติวทิยา 

41. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 

1. วฒันธรรมทาํใหม้นุษยมี์ความแตกต่างจากสัตวอื์�น ๆ ทั�งปวง 

2. วฒันธรรมเป็นมรดกของสังคมจึงจาํเป็นตอ้งมีการสืบทอด 

3. ความเหมือนกนัของวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ คือถูกสร้างโดยผูช้นะเท่านั�น 

4. วฒันธรรมไม่มีการหยดุนิ�ง มีการเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

42. ขอ้ใดต่างจากพวก 

1. วตัถุธรรม 

2. คติธรรม 

3. สหธรรม 

4. เนติธรรม 

43. การบวชเพื�อทดแทนคุณพอ่แมจ่ดัเป็นวฒันธรรมประเภทใด 

1. วตัถุธรรม 

2. คติธรรม 

3. สหธรรม 

4. เนติธรรม 

44. ขอ้ใดมีผลต่อการคงอยูข่องวฒันธรรมหนึ�ง ๆ มากที�สุด 



 

 

1. อาํนาจทางการเมือง 

2. ค่านิยมของประชาชน 

3. ประโยชน์ของวฒันธรรม 

4. ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ 

45. ปัจจยัขอ้ใดมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมไทยโบราณมากที�สุด 

1. พระมหากษตัริย ์

2. การเกษตรกรรม 

3. พระพุทธศาสนา 

4. การคา้ขายกบัต่างประเทศ 

46. วฒันธรรมไทยในขอ้ใดไม่ไดรั้บอิทธิพลมาจากต่างประเทศ 

1. การแต่งกายแบบไทย 

2. ดนตรีไทย 

3. ขนมไทย 

4. อกัษรไทย 

47. ขอ้แตกต่างที�เด่นชดัที�สุดระหวา่งภูมิปัญญากบัวฒันธรรมคืออะไร 

1. เป็นการปรับตวัเขา้กบัสภาพธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มของบรรพบุรุษ 

2. บรรพบุรุษในแต่ละทอ้งถิ�นเป็นผูถ่้ายทอดใหก้บัลูกหลาน 

3. เป็นแนวปฏิบติัที�ทาํใหค้นในทอ้งถิ�นดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

4. มีการคดัสรร เลือกสรร ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกนัมา 

48. ภูมิปัญญาไทยไม่ปรากฏลกัษณะสาํคญัในขอ้ใด 

1. มีเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเอง 

2. สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของชุมชนในแต่ละทอ้งถิ�น 

3. การยดึมั�นในหลกัการสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย 

4. เป็นลกัษณะองคร์วม คือเกี�ยวกบักิจกรรมทุกอยา่งในชีวิตมนุษย ์

49. ขอ้ใดไม่ปรากฏในหลกัเบญจศีล 



 

 

1. ใจร้าย 

2. ใจร้อน 

3. ใจไม่ซื�อตรง 

4. ใจเร็ว 

50. ภูมิปัญญาไทยปรากฏความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสิ�งเหนือธรรมชาติในลกัษณะใดเด่นชดัที�สุด 

1. ภาษาและวรรณกรรม 

2. ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 

3. การเกษตรกรรม 

4. การเมืองการปกครอง 

51. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกี�ยวกบั “ครูภูมิปัญญา” 

1. เป็นผูสื้บสานภูมิปัญญาดา้นใดดา้นหนึ�งของไทยและต่างชาติ 

2. เป็นผูมี้เชื�อชาติและสัญชาติไทย 

3. เป็นผูบู้รณาการการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญาหนึ�ง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

4. เป็นผูส้ร้างสรรคภ์ูมิปัญญาหนึ�ง ๆ อยา่งต่อเนื�องจนเป็นที�ยอมรับของสังคม 

52. ผูส้นใจศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถิ�นควรศึกษาจากที�ใดดีที�สุด 

1. คติชาวบา้น 

2. การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์

3. หนงัสือประวติัศาสตร์ไทย 

4. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

53. ขอ้ใดไม่ใช่ภูมิปัญญาที�มีพื�นฐานจากการเกษตร 

1. การใชเ้กวยีนขนส่งผลผลิต 

2. การเลือกที�ดินทาํการกสิกรรม 

3. การใชเ้ครื�องมือจบัปลา 

4. การใชส้มุนไพรรักษาโรค 

54. เพราะเหตุใดเรือนไทยภาคกลางจึงมีหลงัคาเป็นรูปจั�ว 



 

 

1. ช่วยผอ่นคลายความร้อน 

2. ช่วยระบายนํ�าฝน 

3. เพื�อความคงทนและสวยงาม 

4. เนื�องจากนํ�าท่วมบ่อย จึงยกใตถุ้นสูง 

55. ความเชื�อในขอ้ใดปรากฏในสังคมไทยปัจจุบนันอ้ยที�สุด 

1. พระพุทธศาสนา 

2. ไสยศาสตร์ 

3. ธรรมราชา 

4. หลกัการและเหตุผล 

56. ภูมิปัญญานานาชาติ หมายถึง 

1. ภูมิปัญญาของชาวต่างชาติที�ไม่ใช่คนไทย 

2. ภูมิปัญญาไทยที�ชาวต่างชาติยอมรับ 

3. ภูมิปัญญาของแต่ละประเทศที�เป็นประโยชน์แก่นานาชาติ 

4. ภูมิปัญญาทั�งหมดที�มนุษยคิ์ดคน้ขึ�น 

57. “สินคา้ไดเ้ปล่า” ตรงกบัขอ้ใด 

1. เป็นสินคา้ที�สาํคญัที�สุดในเศรษฐศาสตร์ 

2. เป็นสินคา้ที�จดัสรรเพื�อมอบเป็นการกุศล 

3. เป็นสินคา้ที�ผูผ้ลิตไดเ้ปล่าจากธรรมชาติ 

4. เป็นสินคา้ที�ผูบ้ริโภคไดเ้ปล่าจากธรรมชาติ 

58. สิทธิแต่ผูเ้ดียวที�จะกระทาํการใด ๆ เกี�ยวกบังานศิลปะที�ผูส้ร้างสรรคไ์ดท้าํขึ�น เรียกวา่ 

1. สิทธิบตัร 

2. ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3. เอกสิทธิ�  

4. ลิขสิทธิ�  

59. ผูส้ร้างสรรคง์านต่อไปนี�  ผูใ้ดจะไม่ไดรั้บลิขสิทธิ� ในงานของตน 



 

 

1. นาย ก เขียนสุนทรพจน์สาํหรับพิธีเปิดงานลอยกระทง 

2. นาย ข ออกแบบท่าเตน้มิวสิควดีีโอ 

3. นาย ค เขียนข่าวลงหนงัสือพิมพ ์

4. นาย ง เขียนแบบบา้นใหลู้กคา้ 

60. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

1. การผสมผสานภูมิปัญญาไทยและนานาชาติเป็นสิ�งจาํเป็นในทุก ๆ ดา้น 

2. จาํเป็นตอ้งแยกการอนุรักษอ์อกจากการพฒันาใหช้ดัเจน เพื�อกาํหนดแนวปฏิบติัให้

ถูกตอ้ง 

3. ควรเลือกใชภู้มิปัญญาที�ลงทุนนอ้ยที�สุด และก่อใหเ้กิดผลกระทบมากที�สุด 

4. ผูท้าํซํ� างานศิลปะโดยไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธิ� จะตอ้งชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่

เจา้ของลิขสิทธิ� ตามจาํนวนที�เจา้ของลิขสิทธิ� เห็นสมควร 

61. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้แตกต่างระหวา่งผูป้ระกอบการกบัแรงงาน 

1. เป็นผูล้งมือทาํงาน 

2. เป็นผูล้งทุน 

3. เป็นผูรั้บความเสี�ยง 

4. เป็นผูต้ดัสินใจ 

62. ขอ้สมมติทางเศรษฐศาสตร์เปรียบไดก้บัขอ้ใด 

1. การเดาสุ่ม 

2. การเดาอยา่งมีหลกัการ 

3. การประมาณทางวทิยาศาสตร์ 

4. การวจิยัตลาด 

63. ขอ้ใดไม่เกี�ยวขอ้งกบัเศรษฐศาสตร์ 

1. ผลิตกรรม 

2. ภาคียกรรม 

3. อุปโภคบริโภค 

4. บพัพาชนียกรรม 



 

 

64. เศรษฐศาสตร์กล่าวถึงเรื�องใดมากที�สุด 

1. การตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์

2. การจดัสรรทรัพยากรใหก้ลุ่มคนตามอตัภาพ 

3. การทาํมาหากินของมนุษย ์

4. ความสัมพนัธ์ของหน่วยต่าง ๆ ในสังคมมนุษย ์

65. การตดัสินใจวา่จะทาํอะไรในทางเศรษฐศาสตร์ควรตั�งอยูบ่นพื�นฐานในขอ้ใดมากที�สุด 

1. ใชท้รัพยากรนอ้ยที�สุด 

2. ใชท้รัพยากรคุม้ค่าที�สุด 

3. ใชต้น้ทุนการผลิตตํ�าที�สุด 

4. ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจสูงสุด 

66. เศรษฐศาสตร์ภาคใดที� ถึงขาดทุนแลว้ “ยงัอยูร่อดได”้ 

1. เกษตรกรรม 

2. อุตสาหกรรม 

3. จุลภาค 

4. มหภาค 

67. ขอ้ใดไม่ใช่ปัญหาพื�นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 

1. ผลิตอะไร 

2. ผลิตทาํไม 

3. ผลิตอยา่งไร 

4. ผลิตเพื�อใคร 

68. ขอ้สมมติทางเศรษฐศาสตร์ที�ก่อให้เกิดปัญหาในการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐศาสตร์มากที�สุดคือ 

1. มนุษยทุ์กคนมีเหตุผล 

2. มนุษยมี์อาํนาจตดัสินใจ 

3. สิ�งต่าง ๆ ที�ศึกษาอยูใ่นภาวะคงที� 

4. การตดัสินใจทุกครั� งตอ้งมีความเสี�ยง 



 

 

69. “ค่าเสียโอกาส” เกิดจากขอ้ใด 

1. ทรัพยากรมีไม่จาํกดั 

2. ความตอ้งการมีไม่จาํกดั 

3. การตดัสินใจเลือกทาํตามความตอ้งการ 

4. การใชท้รัพยากรอยา่งใดอยา่งหนึ�งมากเกินไป 

70. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกบัสังคมนิยมแตกต่างกนัในแง่ใด 

1. ผูผ้ลิตสินคา้ 

2. ปริมาณสินคา้ในตลาด 

3. ผูก้าํหนดราคาสินคา้ 

4. ผูต้ดัสินใจบริโภค 

71. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเกี�ยวกบัอุปสงคอุ์ปทาน 

1. เป็นกลไกที�ใชใ้นตลาดทุกประเภท 

2. เป็นส่วนประกอบของกลไกราคา 

3. ใชก้าํหนดราคาสินคา้ในระบบทุนนิยม 

4. เรียกอีกอยา่งวา่มือที�มองไม่เห็น 

72. ขอ้ใดไม่เกิดในตลาด 

1. การซื�อสินคา้จากผูผ้ลิต 

2. การขายปัจจยัการผลิต 

3. การแลกเปลี�ยน 

4. การจดัสรรปัจจยัการผลิต 

73. ขอ้ใดคืออุปสงค ์

1. ความตอ้งการสินคา้ 

2. ความจาํเป็นที�จะตอ้งใชสิ้นคา้ 

3. ความขาดแคลนสินคา้ 

4. การซื�อสินคา้ 



 

 

74. สถานการณ์ต่อไปนี�  ขอ้ใดก่อใหเ้กิดอุปสงคต่์อสินคา้ 

1. สมชายเป็นนกัเรียนจึงจาํเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ 

2. สมพรซื�อชาเขียวจากร้านขายของ 

3. สมหญิงเดินผา่นร้านรองเทา้แลว้รู้สึกอยากได ้

4. บริษทัแห่งหนึ�งสาํรวจความตอ้งการใชย้าสีฟันของประชาชน 

75. ตวัแปรในขอ้ใดไม่สามารถบอกไดจ้ากอุปสงคแ์ละอุปทาน 

1. การขาดแคลนและลน้เกิน 

2. ภาวะดุลยภาพ 

3. ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค 

4. การตอบรับและแปรผนัของราคาสินคา้ 

76. ขอ้ใดไม่ใช่ตวัแปรที�ตอ้งสมมติใหค้งที�จากการศึกษาเส้นกราฟอุปสงคอุ์ปทาน 

1. การกระจายรายได ้

2. รสนิยมของผูบ้ริโภค 

3. ปริมาณและราคาของสินคา้ทดแทน 

4. รายจ่ายของผูบ้ริโภค 

77. การเก็บหน่อไมใ้นป่ามาขายจดัเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบใด 

1. การยงัชีพ 

2. การหารายได ้

3. การผลิต 

4. การแลกเปลี�ยน 

78. ถา้ราคาเนื�อหมูในตลาดลดลงจากราคาดุลยภาพ จะส่งผลตามขอ้ใด 

1. ราคาเนื�อไก่ลดลง 

2. คนอิสลามบริโภคหมูเพิ�มขึ�น 

3. เกิดอุปสงคส่์วนเกินของเนื�อหม ู

4. เกิดอุปทานส่วนเกินของเนื�อไก่ 



 

 

79. ขอ้ใดคือภาวะดุลยภาพ 

1. อุปสงคส่์วนเกินเท่ากบัอุปทานส่วนเกิน 

2. ราคาซื�อเท่ากบัราคาขาย 

3. ปริมาณเสนอซื�อเท่ากบัราคาขาย 

4. เกิดอุปสงคแ์ละอุปทานต่อสินคา้ในอตัราส่วนคงที� 

80. ขอ้ใดเกิดอุปทานต่อสินคา้ 

1. แดงเห็นนกัร้องรวยจึงอยากเป็นนกัร้อง 

2. ขาวตอ้งการปลูกขา้วแต่ยงัไม่มีเงินซื�อที�ดิน 

3. ดาํอยากไปซื�อของมาขายแต่ตอ้งรอเงินเดือนออก 

4. เขียวตดัสินใจเป็นคนงานเนื�องจากค่าแรงเพิ�มขึ�น 

81. หากเปรียบเทียบอารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นรากแกว้ของอารยธรรมตะวนัตก อารยธรรมกรีก

โรมนัจะเปรียบไดก้บัส่วนใด 

1. ลาํตน้ 

2. รากแขนง 

3. กิ�งกา้นสาขา 

4. ผล 

82. ยคุสมยัประวติัศาสตร์ของตะวนัตกเริ�มตน้เมื�อใด 

1. ชาวอียปิตป์ระดิษฐต์วัอกัษร 

2. ชาวสุเมเรียนประดิษฐ์ตวัอกัษร 

3. ชาวฟินิเชียนประดิษฐต์วัอกัษร 

4. ชาวกรีกประดิษฐ์ตวัอกัษร 

83. ความเชื�อสาํคญัในอารยธรรมโบราณคือ 

1. เชื�อในผสีางเทวดา 

2. เชื�อในพระคมัภีร์พนัธสัญญาเดิม 

3. เชื�อในเทพเจา้ 

4. เชื�อในกฏธรรมชาติ 



 

 

84. สภาพภูมิศาสตร์ในขอ้ใดมีผลต่อการสร้างสรรคอ์ารยธรรมของคนอียปิตม์ากที�สุด 

1. แม่นํ�าไนล ์

2. ทะเลทรายซาฮาร่า 

3. เทือกเขาแอตลาส 

4. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

85. การรู้จกัสังเกตธรรมชาติของชาวอียปิตมี์อิทธิพลต่อการสร้างวทิยาการดา้นใดมากที�สุด 

1. แพทยศาสตร์ 

2. ไสยศาสตร์ 

3. ดนตรี 

4. ดาราศาสตร์ 

86. ขอ้ใดไม่ใช่ความเชื�อของชาวอียปิต ์

1. เทพเจา้สูงสุดคือสุริยเทพ 

2. โอซิริสเป็นเทพเจา้แห่งแม่นํ�าไนล ์

3. ฟาโรห์เป็นเทพเจา้พระองคห์นึ�ง 

4. นบัถือเทพเจา้เพียงพระองคเ์ดียว 

87. กษตัริยพ์ระองคใ์ดของกรีกที�มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคอ์ารยธรรม การเมือง และการปกครอง

ของอียปิตม์ากที�สุด 

1. พระเจา้ดาริอุส 

2. พระเจา้อเล็กซานเดอร์ 

3. จูเลียสซีซาร์ 

4. พระเจา้คอนสแตนติน 

88. ขอ้ใดไม่เกี�ยวขอ้งกบัความเชื�อหลงัความตาย 

1. คมัภีร์ของผูต้าย 

2. การสร้างพีระมิด 

3. ไฮโรกลิฟฟิค 



 

 

4. การทาํมมัมี� 

89. มรดกทางวฒันธรรมตามขอ้ใดของชาวอียปิตที์�ยงัคงใชม้าถึงปัจจุบนัมากที�สุด 

1. ปฏิทินแบบสุริยคติ 

2. พีระมิด 

3. กระดาษปาปิรุส 

4. การต่อเรือ 

90. เหตุใดอารยธรรมอียปิตจึ์งเหลือร่องรอยทางโบราณคดีมากกวา่อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

1. สร้างสิ�งก่อสร้างดว้ยอิฐ 

2. สร้างสิ�งก่อสร้างดว้ยหิน 

3. ทาํเลที�ตั�งเหมาะสม 

4. สิ�งก่อสร้างมีขนาดใหญ่กวา่ 

91. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้แตกต่างระหวา่งอารยธรรมอียปิตก์บัอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

1. การสร้างภาษาและการใชโ้ลหะ 

2. จาํนวนชนชาติที�สร้างสรรคอ์ารยธรรม 

3. อิทธิพลของศาสนาต่อชีวติคน 

4. วสัดุที�ใชใ้นการสร้างสิ�งก่อสร้าง 

92. ดินแดนเมโสโปเตเมียปัจจุบนัอยูใ่นประเทศใด 

1. อิหร่าน 

2. อิรัก 

3. ซาอุดิอารเบีย 

4. ตุรกี 

93. เฮียโรกลิฟฟิคของอียปิตเ์ทียบไดก้บัสิ�งใดของสุเมเรียน 

1. ซิกกรัูต 

2. คูนิฟอร์ม 

3. กิลกาเมส 



 

 

4. หินโรเซตตา 

94. ชนชาติแรกที�รู้จกัใชเ้หล็กคือ 

1. อสัซีเรียน 

2. สุเมเรียน 

3. ฮิตไตน์ 

4. บาบิโลเนียน 

95. ศาสนาในขอ้ใดไม่ไดมี้รากฐานความคิดมาจากศาสนาของพวกฮิปรู 

1. ศาสนายดูาย 

2. ศาสนาคริสต ์

3. ศาสนาอิสลาม 

4. ศาสนาฮินดู 

96. ตวัอกัษรของชนชาติใดที�เป็นตน้แบบของภาษาละติน 

1. บาบิโลเนียน 

2. อสัซีเรียน 

3. คาลเดียน 

4. ฟินิเชียน 

97. สิ�งก่อสร้างส่วนใหญ่ของอารยธรรมเมโสโปเตเมียมกัจะใชว้สัดุชนิดใดก่อสร้าง 

1. หิน 

2. อิฐ 

3. ทองแดง 

4. สาํริด 

98. ขอ้ใดเป็นผลงานสร้างสรรคข์องชาวอสัซีเรียน 

1. ซิกกรัูต 

2. สวนลอย 

3. พระราชวงั 



 

 

4. ประมวลกฎหมาย 

99. รูปแบบการปกครองแบบใดถือกาํเนิดขึ�นแรกสุดในอาณาจกัรเมโสโปเตเมีย 

1. นครรัฐ 

2. จกัรวรรดิ 

3. ประชาธิปไตย 

4. สมบูรณาญาสิทธิราช 

100. ชนชาติใดเป็นตน้กาํเนิดความรู้ทางดาราศาสตร์ 

1. คาลเดียน 

2. เปอร์เซียน 

3. ฟินิเชียน 

4. ฮิปรู 

101. ผลงานของบุคคลใดเกี�ยวขอ้งกบัวชิาเศรษฐศาสตร์นอ้ยที�สุด 

1. จอห์น เมนาร์ด เคน 

2. คาร์ล มาร์กซ์ 

3. โรเบิร์ต โอเวน 

4. ลีโอ ตอลสตรอย 

102. ในการพฒันาเศรษฐกิจ รัฐบาลตอ้งรักษาสิ�งใดต่อไปนี�ใหอ้ยูใ่นระดบัตํ�า 

1. ทุนทางสังคม 

2. มาตรฐานการครองชีพ 

3. ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

4. ตน้ทุนทางสังคม 

103. สินคา้ประเภทใด จะไม่เป็นไปตามกฏของเองเกล 

1. สินคา้ดอ้ยคุณภาพ 

2. สินคา้จาํเป็น 

3. สินคา้ฟุ่มเฟือย 

4. สินคา้ปกติ 



 

 

104. เส้นการผลิตที�เป็นไปไดบ้อกถึงสิ�งใดต่อไปนี�  

1. ความสามารถในการผลิตสัมพนัธ์กบัอตัราวา่งงาน 

2. ความสามารถในการผลิตสัมพนัธ์กบัอตัราเงินเฟ้อ 

3. ระดบัผลผลิตสูงสุดภายใตก้ารวา่งงานจาํกดั 

4. ระดบัผลผลิตสูงสุดภายใตเ้ทคโนโลยจีาํกดั 

จากกราฟต่อไปนี� จงตอบคําถามข้อ 105-108 

 

105. ณ จุดใดของการผลิตที�การผลิตมีประสิทธิภาพนอ้ยที�สุด 

1. A 

2. B 

3. E 

4. F 

106. ที�จุด D แสดงวา่การผลิตของประเทศเป็นอยา่งไร 

1. มีแนวโนม้จะผลิตเสื�อผา้มากขึ�น 

2. มีแนวโนม้จะผลิตเสื�อผา้นอ้ยลง 

3. มีการผลิตอาหารมากกวา่เสื�อผา้ 

4. มีการผลิตเสื�อผา้มากกวา่อาหาร 

107. ณ จุดใดทีมีการผลิตจริงในทางปฏิบติั 

1. B 

2. C 



 

 

3. E 

4. F 

 

108. ณ จุดใดที�เทคโนโลยใีนปัจจุบนัยงัไปไม่ถึง 

1. A 

2. C 

3. E 

4. F 

109. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

1. ถา้ความสามารถในการผลิตของประเทศเพิ�มขึ�น เส้นความเป็นไปไดใ้นการผลิตจะเลื�อนไป

ทางขวามือ 

2. ถา้ประเทศมีการลงทุนมากขึ�น เส้นความเป็นไปไดใ้นการผลิตจะเลื�อนไปทางขวามือ 

3. ถา้ประเทศมีระดบัเทคโนโลยสูีงขึ�น เส้นความเป็นไปไดใ้นการผลิตจะเลื�อนไปทางขวามือ 

4. ถา้ประเทศมีอตัราการวา่งงานธรรมชาติสูงขึ�น เส้นความเป็นไปไดใ้นการผลิตจะเลื�อนไป

ทางขวามือ 

110. ขอ้ใดเกี�ยวขอ้งกบั "มือที�มองไม่เห็น" นอ้ยที�สุด 

1. กลไกราคา 

2. ภาวะดุลยภาพ 

3. อดมัสมิธ 

4. รสนิยมผูบ้ริโภค 

111. ปริมาณความตอ้งการซื�อที�ระดบัราคาหนึ�งเรียกวา่ 

1. อุปสงค ์

2. ปริมาณอุปสงค ์

3. อุปทาน 

4. ปริมาณอุปทาน 



 

 

จากข้อมูลต่อไปนี� ตอบคําถามข้อ 112-114 

 

112. ที�จุดใดทาํใหอุ้ปสงคฺส่์วนเกินเท่ากบัอุปทานส่วนเกิน 

1. E 

2. F 

3. G 

4. H 

113. ที�จุดใดราคาสินคา้ "ถูกเกินไป" 

1. E 

2. F 

3. G 

4. H 

114. ที�จุดใดทาํใหเ้กิดอุปทานส่วนเกิน 

1. E 

2. G 

3. H 

4. I 

115. การเปลี�ยนแปลงของอุปสงคเ์กิดจากปัจจยัต่อไปนี�  ยกเวน้ขอ้ใด 

1. ราคาสินคา้ 

2. รายไดข้องผูบ้ริโภค 

3. สินคา้ทดแทน 



 

 

4. รสนิยมของผูบ้ริโภค 

116. หากมีการเปลี�ยนแปลงปริมาณอุปสงค ์เส้นอุปสงคจ์ะเปลี�ยนแปลงอยา่งไร 

1. ไม่เปลี�ยนแปลง 

2. เลื�อนไปทางซา้ย 

3. เลื�อนไปทางขวา 

4. ขอ้มูลไม่เพียงพอ 

117. ขอ้ใดต่อไปนี�ทาํให้ราคานํ�าตาลทรายสูงขึ�น 

1. ราคากาแฟสาํเร็จรูปตํ�าลง 

2. ราคาออ้ยสดสูงขึ�น 

3. จาํนวนผูป่้วยเบาหวานเพิ�มขึ�น 

4. อตัราดอกเบี�ยสูงขึ�น 

118. การเปลี�ยนแปลงของอุปทานต่างจากการเปลี�ยนแปลงของปริมาณอุปทานอยา่งไร 

1. การเปลี�ยนแปลงของอุปทานเกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาสินคา้ 

2. การเปลี�ยนแปลงของปริมาณอุปทานเกิดจากปัจจยัอื�น ๆ ที�ไม่ใช่ราคา 

3. การเปลี�ยนแปลงของอุปทานทาํใหเ้กิดการเลื�อนตาํแหน่งของเส้นอุปทาน 

4. การเปลี�ยนแปลงของอุปทานทาํใหเ้กิดการเลื�อนจุดบนเส้นอุปทาน 

119. การเปลี�ยนแปลงอุปทานไม่ทาํใหสิ้�งใดต่อไปนี� เปลี�ยนแปลง 

1. ราคาดุลยภาพ 

2. ปริมาณดุลยภาพ 

3. อุปสงคต์ลาด 

4. อุปทานตลาด 

120. ถา้มีการวจิยัพบวา่กระเทียมสามารถรักษาโรคมะเร็งได ้ขอ้ใดต่อไปนี�จะไม่เกิดขึ�น 

1. อุปสงคก์ระเทียมจะสูงขึ�น 

2. แนวโนม้ราคาหอมแดงจะสูงขึ�น 

3. ปริมาณกระเทียมในตลาดจะเพิ�มขึ�น 



 

 

4. แนวโนม้ราคากระเทียมจะสูงขึ�น 

121. ในตลาดประเภทใดที�ผูผ้ลิตสามารถรวมตวักนักาํหนดราคาสินคา้ได ้

1. ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

2. ตลาดกึ�งแข่งขนักึ�งผกูขาด 

3. ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

4. ตลาดผกูขาด 

122. ตลาดประเภทใดไม่จาํเป็นตอ้งมีการโฆษณาสินคา้ 

1. ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

2. ตลาดกึ�งแข่งขนักึ�งผกูขาด 

3. ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

4. ตลาดผกูขาด 

123. ตลาดประเภทใดที�ผูผ้ลิตสามารถประหยดัตน้ทุนในการผลิตไดม้ากที�สุด 

1. ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

2. ตลาดกึ�งแข่งขนักึ�งผกูขาด 

3. ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

4. ตลาดผกูขาด 

124. ตลาดชนิดใดที�มีสินคา้คลา้ยคลึงกนั 

1. ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

2. ตลาดกึ�งแข่งขนักึ�งผกูขาด 

3. ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

4. ตลาดผกูขาด 

125. การซื�อขายสินคา้ผา่นอินเตอร์เนตจดัเป็นตลาดประเภทใด 

1. ตลาดผกูขาด 

2. ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

3. ตลาดกึ�งแข่งขนักึ�งผกูขาด 



 

 

4. ขอ้มูลไม่เพียงพอ 

126. นโยบายใดของรัฐบาลทาํใหร้าคาสินคา้ตํ�ากวา่ราคาดุลยภาพ 

1. การประกนัราคาขั�นตํ�า 

2. การกาํหนดราคาขั�นสูง 

3. การแทรกแซงตลาด 

4. การขายสินคา้ในตลาดมืด 

127. เมื�อเกิดภาวะสงคราม รัฐบาลตอ้งใชน้โยบายใดต่อไปนี�  

1. ภาวะตลาดมืด 

2. การประกนัราคาขั�นตํ�า 

3. การกาํหนดราคาขั�นสูง 

4. การปันส่วนผลผลิตส่วนเกิน 

128. การหาค่าจา้งที�แทจ้ริงตอ้งคาํนึงถึงสิ�งใดต่อไปนี�ดว้ย 

1. ดชันีราคาผูผ้ลิต 

2. ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

3. ความยดืหยุน่ของสินคา้ต่อราคา 

4. สัมประสิทธิ� จีนี 

129. การกาํหนดค่าจา้งขั�นตํ�ามีผลทาํให ้

1. อุปทานแรงงานตํ�าลง 

2. อุปสงคแ์รงงานสูงขึ�น 

3. เกิดอุปสงคแ์รงงานส่วนเกิน 

4. เกิดภาวะวา่งงาน 

130. ขอ้ใดแสดงใหเ้ห็นวา่รายไดที้�แทจ้ริงเพิ�มขึ�น 

1. รายไดที้�เป็นตวัเงินเพิ�มขึ�น 

2. รายไดเ้พิ�มขึ�นเท่ากบัอตัราเงินเฟ้อ 

3. รายไดเ้พิ�มขึ�นมากกวา่ดชันีราคา 



 

 

4. อตัราดอกเบี�ยเงินฝากเพิ�มขึ�น 

 

131.ปัญหาขอ้ใดเป็นปัญหาพื�นฐานทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ 

             ก.การเลือกผลิตสินคา้และบริการ ตน้ทุนการผลิต และการขาดแคลนเงินทุน 

            ข.คุณภาพของผลผลิต การกระจายสินคา้และบริการ และตน้ทุนการผลิต 

            ค.การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนเงินทุน และการเลือกวธีิการผลิต 

ง.การเลือกสินคา้และบริการ การเลือกวธีิการผลิต และการกระจายสินคา้และบริการ 

 

132.อาศยักฎของอุปทานอุปทานของเครื�องปรับอากาศสัมพนัธ์กบัปัจจยัใด? 

           ก.ราคาเครื�องปรับอากาศ 

           ข.ภาษีสรรพสามิต 

           ค.ตน้ทุนการผลิต 

           ง.จาํนวนผูผ้ลิต 

 

133.ขอ้ใดแสดงวา่เงินทาํหนา้ที�ในการวดัมูลค่า 

ก.สุธีเขียนเช็คส่วนตวัซื�อนาฬิกาขอ้มือ 1เรือน ราคาเรือนละ 30,000บาท 

          ข.พิศาลซื�อโทรทศัน์1เครื�อง โดยผอ่นชาํระ 6งวด งวดละ10,000บาท 

          ค.สิเรียมมีเงิน20บาท ซื�อขา้วสารไดไ้ม่ถึง1กิโลกรัม 

          ง.สุรชยันาํธนบตัรไทยชนิดราคา 100บาท ไปแลกธนบตัรชนิดราคา 50บาท ได2้ใบ 

 

134.การตดัสินใจในขอ้ใดไม่เกี�ยวกบัปัญหาพื�นฐานทางเศรษฐกิจ 

        ก.จะปลูกขา้วหรือจะปลูกถั�ว 

        ข.จะปักผา้ดว้ยมือหรือดว้ยเครื�องจกัร 

        ค.จะขดุสระนํ�าตอนหนา้แลง้หรือหนา้ฝน 

        ง.จะสร้างบา้นจดัสรรแบบมาตรฐานราคาตํ�าหรือแบบหรูราคาสูง 

135.ระหวา่งธนบตัรใบละ1,000บาท กบัสร้อยทองคาํหนกั 1บาท สินทรัพยใ์ดมีสภาพคล่องสูงกวา่

เพราะเหตุใด 

ก.ธนบตัร เพราะนาํไปแลกกบัสิ�งอื�นๆไดท้นัที 

ข.ธนบตัร เพราะเป็นสิ�งที�คนทั�วไปตอ้งการ 

ค.สร้อยทองคาํ เพราะมีมูลค่าสูงกวา่ 1,000 บาท 

ง.สร้อยทองคาํ เพราะสามารถนาํไปขายต่อไดร้วดเร็ว 



 

 

136.การประชุมอาเซม(ASEM)เป็นการประชุมระหวา่งผูน้าํ 

ก.เอเชียและยโุรป 

ข.ยโุรปและอเมริกา 

ค.อเมริกาและเอเชีย 

ง.เอเชีย ยโุรป และอเมริกา 

137.องคป์ระกอบของรัฐรวมในขอ้ใดไม่สามารถมีจาํนวนเกินหนึ�งได ้

ก.รัฐบาล 

ข.อาํนาจอธิปไตย 

ค.รัฐธรรมนูญ 

ง.สภาผูแ้ทนราษฎร 

138.ไอร์แลนดเ์หนือขาดองคป์ระกอบของรัฐในขอ้ใด? 

ก.ขาดธรรมนูญแห่งรัฐ 

ข.ขาดรัฐบาลปกครองประเทศ 

ค.ขาดดินแดนที�มีอาณาเขตแน่นอน 

ง.ขาดอาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 

 

139.ประเทศในกลุ่มใดเป็นรัฐรูปแบบเดียวกนั 

ก.ไทย ญี�ปุ่น พม่า 

ข.ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 

ค.ออสเตรเลีย แคนาดา สวสิเซอร์แลนด ์

ง.สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวยีต 

140.หวัใจสาํคญัของประชาธิปไตยอยูที่�ประเด็นใด 

ก.ประชาชนมีอาํนาจตดัสินใจ 

ข.มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด 

ค.รัฐสภาเป็นผูอ้อกกฎหมาย 

ง.รัฐบาลบริหารประเทศเพื�อประโยชน์ของประชาชน 

141การสอบคกัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของทบวงมหาวทิยาลยั เป็นการปฏิบติัที�

สอดคลอ้งกบัหลกัการใดในระบอบประชาธิปไตย? 

ก.หลกัสิทธิ 

ข.หลกัเสรีภาพ 

ค.หลกันิติธรรม 

ง.หลกัความเสมอภาค 



 

 

142.องคก์รใดมีอาํนาจวนิิจฉยัขอ้พิพาทอนัเนื�องมาจากการกระทาํหรือละเวน้การกระทาํของหน่วยงาน

ราชการตามรัฐธรรมนูญ 

ก.ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา 

ข.ศาลปกครอง 

ค.สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ง.ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

143.ขอ้ใดคือสาเหตุที�มนุษยต์อ้งอาศยัอยูร่่วมกนัเป็นสังคม 

ก.ตอ้งการเอาชนะธรรมชาติ 

ข.การมีธรรมชาติแตกต่างจากสัตวอื์�น 

ค.การตอบสนองความตอ้งการพื�นฐาน 

ง.ตอ้งการมีอาํนาจเหนือสังคมกลุ่มอื�น 

 

144.ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของวฒันธรรม 

ก.เกิดจากการดาํรงชีวติของมนุษย ์

ข.เกิดจากสัญชาตญาณของมนุษย ์

ค.เป็นคุณสมบติัของคนในสังคม 

ง.เป็นสิ�งที�เปลี�ยนแปลงได ้

 

145.ขอ้ความใดแสดงเอกลกัษณ์ของโครงสร้างสังคมไทย 

ก.สยามเมืองยิ�ม 

ข.ในนํ�ามีปลา ในนามีขา้ว 

ค.นบัถืออาวุโส 

ง.ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติ 

 

146.พิธีการใดที�บ่งชี�วา่สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม 

ก.พิธีแห่นางแมว 

ข.พิธีแห่นางสงกรานต ์

ค.พิธีแห่เทียนพรรษา 

ง.พิธีทอดกฐิน 

 

147.ขอ้ใดเป็นเกณฑที์�กาํหนดโครงสร้างการแบ่งชนชั�นในสังคมไทย 



 

 

ก.ประเพณี 

ข.เชื�อชาติ 

ค.อาชีพ 

ง.ศาสนา 

 

148.ขอ้ใดกล่าวถึงแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงลกัษณะครอบครัวไทยไดถู้กตอ้งที�สุด 

ก.ครอบครัวไทยจะมีหนา้ที�เพิ�มขึ�น 

ข.ครอบครัวไทยจะมีผูห้ญิงเป็นผูน้าํครอบครัวมากขึ�น 

ค.ครอบครัวไทยจะนบัถือเชื�อสายของฝ่ายบิดามากขึ�น 

ง.ครอบครัวไทยจะพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนัมากขึ�น 

 

149.ขอ้ใดเป็นลกัษณะพิเศษของมนุษยที์�ต่างจากสัตวช์ั�นสูงอื�นๆ 

ก.มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพราะสมองใหญ่ 

ข.เป็นสัตวเ์ลือดอุ่นที�มีมือและเทา้ใชป้ระโยชน์ไดม้าก 

ค.สามารถออกเสียงแบบต่างๆไดม้าก 

ง.สามารถสร้างสื�อที�มีความหมายขึ�นมาใชติ้ดต่อกนั 

 

150.กระบวนการใดทาํให้วฒันธรรมเป็นมรดกสังคม 

ก.การขดัเกลาสังคม 

ข.การเลือกสรรทางสังคม 

ค.การผสมผสานทางวฒันธรรม 

ง.การผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม 

 

151.หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ขอ้ใดเป็นหลกัฐานชั�นตน้ 

ก.พระพุทธรูป 

ข.พระไตรปิฎก 

ค.จดหมายเหตุวนัวลิต 

ง.เครื�องปั� นดินเผาบา้นเชียง 

 

152.สถาปัตยกรรมแบบบารอก ปรากฏในงานก่อสร้างใด 

ก.พระราชวงับกักิงแฮม 

ข.พระราชวงัแวร์ซายส์ 



 

 

ค.มหาวหิารเซนปีเตอร์ 

ง.มหาวหิารเซนตป์อล 

 

153.สรีดภงส์ จดัเป็นภูมิปัญญาในสมยัใด 

ก.ทวาราวดี 

ข.สุโขทยั 

ค.เชียงแสน 

ง.อยธุยา 

 

154.ขอ้ใดเป็นมรดกทางอารยธรรมของโรมนั ที�ถ่ายทอดสู่ชาติต่างๆในโลกยคุปัจจุบนั 

ก.ระบอบประชาธิปไตย 

ข.ระบบรัฐธรรมนูญ 

ค.ระบบกฎหมาย 

ง.ระบบศกัดินาสวามิภกัดิ�  

 

155.ไพร่ ในสังคมของอยธุยามีฐานะใกลเ้คียงกบับุคคลกลุ่มใดในปัจจุบนั 

ก.แรงงานรับจา้ง 

ข.สามญัชน 

ค.ทหารเกณฑ์ 

ง.กระฎุมพี 

 

156.ประวติัศาสตร์ยโุรปตะวนัตกร่วมสมยัเริ�มตน้เมื�อใด 

ก.ภายหลงัสงครามโลกครั� งที�1 

ข.ภายหลงัสงครามโลกครั� งที�2 

ค.ภายหลงัสงครามเยน็ 

ง.ภายหลงัการล่มสลายของสหภาพโซเวยีต 

 

157.บุคคลใดมีบทบาทสาํคญัในการเจรจาแกไ้ขสนธิสัญญาเบาวริ์�ง 

ก.ดร.ฟรานซิส บี.แชร์ 

ข.ดร.แดน บีช บรัดเลย ์

ค.วลิเลียมคลิฟตนั ดอร์ด 

ง.สมเด็จฯกรมพระยาเทววงคว์โรปการ 



 

 

158.ถา้ปัจจุบนัไทยยงัใชร้ะบบศกัราชแบบรัตนโกสินทร์ศก(ร.ศ.) ปีพุทธศกัราช 2550 จะตรงกบั

รัตนโกสินทร์ศกใด 

ก. ร.ศ.224 

ข. ร.ศ.225 

ค. ร.ศ.226 

ง. ร.ศ.227 

 

159.ขอ้ใดเป็นจุดเริ�มตน้ของยคุโลหะ 

ก.การหลอมดีบุก 

ข.การหลอมทองแดง 

ค.การหลอมเหล็ก 

ง.การหลอมสาํริด 

 

160.นกัมนุษยนิยมเป็นผลผลิตของโลกตะวนัตกในยคุใด 

ก.Romantic 

ข.Realistic 

ค.Reformation 

ง.Renaissance 

 

161.ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบของกฎหมาย 

ก.กฎหมายเป็นขอ้บงัคบัของรัฐ 

ข.กฎหมายตอ้งมีบทลงโทษ 

ค.กฎหมายตอ้งมีสภาพบงัคบั 

ง.กฎหมายเป็นขอ้กาํหนดความประพฤติและจิตใจมนุษย ์

 

162.ขอ้ใดอธิบายความหมายของอยัการไดดี้ที�สุด 

ก.เป็นทนายของแผน่ดิน 

ข.เป็นทนายของผูต้อ้งหา 

ค.เป็นทนายของผูเ้สียหาย 

ง.เป็นพนกังานสอบสวน 

 

163.หน่วยงานใดไม่เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินคดีทางแพง่ 



 

 

ก.กรมบงัคบัคดี 

ข.ศาลจงัหวดั 

ค.สาํนกังานอยัการสูงสุด 

ง.กรมควบคุมความประพฤติ 

 

164.นายแดงขู่วา่จะเผาบา้นนายดาํ ทาํใหน้ายดาํตอ้งเอาเงินทองมามอบให ้นายแดงกระทาํความผดิตาม

ขอ้ใด 

ก.ชิงทรัพย ์

ข.ปลน้ทรัพย ์

ค.รีดเอาทรัพย ์

ง.กรรโชกทรัพย ์

 

165.ขอ้ใดถือวา่เป็นสินส่วนตวัภายหลงัการสมรส 

ก.ดอกผลของสินส่วนตวั 

ข.ทรัพยสิ์นที�คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไดม้าระหวา่งสมรส 

ค.ทรัพยสิ์นที�คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไดรั้บมรดก 

ง.เงินสินสอดที�ฝ่ายชายมอบใหฝ่้ายหญิง 

 

166.ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นขอ้ใดที�ไดรั้บอิทธิพลจากคริสตศ์าสนาเด่นชดัที�สุด 

ก.ฟิลิปปินส์ 

ข.เวยีดนาม 

ค.อินโดนีเซีย 

ง.บรูไน 

 

167.ผูน้าํคนสุดทา้ยของสหภาพโซเวยีตก่อนที�จะล่มสลายในปี1991คือผูใ้ด 

ก.เบรสเนฟ 

ข.บอริส เยลซิน 

ค.โจเซฟสตาลิน 

ง.มิคาอิลกอร์บาชอฟ 

 

168.ชนชาติใดต่อไปนี� ที�คิดคน้เลขศูนย ์

ก.เปอร์เซีย 



 

 

ข.อินเดีย 

ค.จีน 

ง.ฮิบรู 

 

169.เหตุผลในขอ้ใดต่อไปนี�  ไม่ใช่สิ�งที�ก่อใหเ้กิดการปฏิวติัอุตสาหกรรมในศตวรรษที�18 

ก.ความตื�นตวัในการคน้ควา้ตามหลกัวทิยาศาสตร์และความเชื�อในเหตุผล 

ข.การสาํรวจทางทะเลและการคน้พบดินแดนใหม่ 

ค.ระบบการเงินที�มั�นคงและกา้วหนา้มากขึ�น มีการจดัตั�งธนาคารกลางในองักฤษ 

ง.ความตื�นตวัในลทัธิทุนนิยมและเสรีนิยมในหมู่ประชาชน 

 

170.ที�ราบสูงในขอ้ใดที�มีลกัษณะเดียวกนักบัที�ราบสูงทิเบต 

ก.ที�ราบสูงปาตาโกเนีย 

ข.ที�ราบสูงเกรตเบซิน 

ค.ที�ราบสูงเดคคาน 

ง.ที�ราบสูงไฮเวลด ์

 

171.หลกัธรรมใดที�เป็นหวัใจของพระพุทธศาสนา 

ก.อิทธิบาท4 

ข.อริยสัจ4 

ค.พรหมวหิาร4 

ง.สังคหวตัถุ4 

 

172.ทิศใดหมายถึงทิศเบื�องขวา 

ก.อุตตรทิส 

ข.อุปริมทิส 

ค.ทกัขิณทิส 

ง.ปุรัตถิมทิส 

 

173.วนัมหาปวารณา ตรงกบัวนัใด 

ก.แรม8คํ�าเดือน6 

ข.ขึ�น15คํ�าเดือน11 

ค.แรม1คํ�าเดือน11 



 

 

ง.ขึ�น8คํ�าเดือน3 

 

174.นวตักรรมใดที�ทาํให้เกิดการปฏิวติัภูมิปัญญาของชาติตะวนัตก 

ก.ปฎิทิน 

ข.กระดาษ 

ค.แท่นพิมพ ์

ง.นาฬิกากลไก 

 

175.ที�ตั�งของแควน้ตามพรลิงคต์รงกบับริเวณใดในปัจจุบนั 

ก.ไทรบุรี 

ข.ปัตตานี 

ค.สงขลา 

ง.นครศรีธรรมราช 

 

176.ธรรมจกัรและกวางหมอบเป็นโบราณวตัถุในยคุใด 

ก.ฟูนนั 

ข.ละโว ้

ค.ศรีวชิยั 

ง.ทวารวดี 

 

177.ตามแนวการเกษตรทฤษฎีใหม่ พื�นที�ทาํการเกษตรตอ้งมีนํ�าใชใ้นฤดูแลง้ประมาณเท่าใดต่อไร่ 

ก.500 ลูกบาศกเ์มตร 

ข.1,000 ลูกบาศกเ์มตร 

ค.2,000 ลูกบาศกเ์มตร 

ง.3,000 ลูกบาศกเ์มตร 

 

178.ดอนหอยหลอด สมุทรสงคราม เกี�ยวขอ้งกบัอนุสัญญาฉบบัใด 

ก.CITES 

ข.UNFCCC 

ค.Kyoto Protocol 

ง.Ramsar 

 



 

 

179.Agenda21 เป็นแผนแม่บทของโลกสาํหรับการดาํเนินงานดา้นใด 

ก.การพฒันาที�ย ั�งยนื 

ข.การอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 

ค.การประหยดัพลงังาน 

ง.การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

180.สาเหตุที�สาํคญัของการกดัเซาะชายฝั�งในปัจจุบนั คืออะไร 

ก.ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

ข.การเกิดแผน่ดินไหว 

ค.ภาวะโลกร้อน 

ง.การเกิดพายหุมุนเขตร้อน 

 

181.หลุมอุกกาบาตบนพื�นโลกเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการใด 

ก.การกร่อนของแผน่ดิน 

ข.การปรับระดบัของแผน่ดิน 

ค.การชนกนัของแผน่เปลือกโลก 

ง.การกระทาํจากภายนอกโลก 

 

182.แผนที�ภูมิประเทศมาตราส่วนใดของประเทศไทยที�ครอบคลุมพื�นที�ทั�งจงัหวดั 

ก. 1 : 10,000 

ข. 1 : 50,000 

ค. 1 : 100,000 

ง. 1 : 250,000 

 

183.ขอ้ใดเป็นเครื�องบ่งชี�ความเป็นสาธารณรัฐ 

ก.ระบบรัฐสภา 

ข.การรับรองสิทธิของประชาชน 

ค.ระบบเศรษฐกิจ 

ง.ประมุขของรัฐ 

 

184.ขอ้ใดหมายถึงกลุ่มของบรรทดัฐานที�สังคมกาํหนดขึ�นเพื�อเป็นหลกัในการทาํกิจกรรมดา้นต่างๆ 

ก. วนิยัทางสังคม 



 

 

ข. การควบคุมทางสังคม 

ค. โครงสร้างสังคม 

ง. สถาบนัทางสังคม 

 

185.เพลงพื�นบา้นในขอ้ใดเป็นภูมิปัญญาในทอ้งถิ�นที�แตกต่างจากขอ้อื�น 

ก.หมอลาํ 

ข.ลาํตดั 

ค.เตน้กาํรําเคียว 

ง.เพลงอีแซว 

 

186.ขอ้ใดเป็นกฎหมายที�มีลกัษณะเป็น อนุบญัญติั 

ก.พระราชกฤษฎีกา 

ข.พระราชบญัญติั 

ค.คงพระราชกาํหนด 

ง.กฎกระทรวง 

 

187.ขอ้ใดเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์แบบจุลภาค 

ก.การกาํหนดอตัราดอกเบี�ยของธนาคารพาณิชย ์

ข.การศึกษาเรื�องอตัราการวา่งงานของประเทศ 

ค.พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือของวยัรุ่นไทย 

ง.ระดบัรายไดป้ระชาชาติของไทยลดลง 

 

188.ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บุคคลใดต่อไปนี�ทาํการสมรสได ้

ก.บุคคลเพศเดียวกนั 

ข.คู่หญิงชายวกิลจริต 

ค.ผูป่้วยโรคติดต่อร้ายแรง 

ง.พี�นอ้งสืบสายโลหิตโดยตรง 

 

189.ขอ้ใดคือทุนที�แทจ้ริง 

ก.เงินลงทุนจาํนวนหนึ�งลา้นบาท 

ข.เครื�องอบขนมปัง 

ค.สินเชื�อที�ธนาคารปล่อยกู ้



 

 

ง.ที�ดินวา่งเปล่าจาํนวน2ไร่ 

 

190.ในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ�า ใครจะเป็นผูเ้สียผลประโยชน ์

ก.ขา้ราชการกรมที�ดิน 

ข.ลูกหนี� เงินกู ้

ค.เจา้หนี�ปล่อยเงินกู ้

ง.พนกังานประจาํของกระทรวงมหาดไทย 

 

191.วดัระยะทางในแผนที�ได ้5.5 ซ.ม. ในขณะที�ระยะทางจริงยาว 110 กม. แผนที�นี� มีมาตรส่วนเท่าใด 

ก.  1: 200,000 

ข,  1 : 250,000 

ค. 1 : 2,000,000 

ง.  1 : 2,500,000 

 

192.แอนนีโมมิเตอร์ เป็นเครื�องมือทางภูมิศาสตร์ที�นาํมาใชป้ระโยชน์อะไร 

ก.วดัอุณหภูมิ 

ข.วดัความชื�นในอากาศ 

ค.วดัปริมาณนํ�าฝน 

ง.วดัความเร็วของกระแสลม 

 

193.แนวคิดของชาร์ลดาร์วลิ เกี�ยวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์สาขาใดมากที�สุด 

ก.ดาราศาสตร์ 

ข.ฟิสิกส์ 

ค.คณิตศาสตร์ 

ง.ชีววทิยา 

 

194.การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรมมีประโยชน์อยา่งไร 

ก. เกิดความสับสนวุน่วาย 

ข. ช่วยใหส้ังคมเกิดความสงบสุข 

ค. เกิดการแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่าย 

ง. เศรษฐกิจของประเทศเจริญกา้วหนา้ 



 

 

195.การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยขอ้ใดเหมาะสมที�สุด 

ก. สร้างสถานที�สาํหรับรวบรวมวฒันธรรมทอ้งถิ�นเพื�อให้ผูส้นใจไดเ้ขา้มาศึกษา 

ข. ต่อตา้นวฒันธรรมของชาติอื�นที�จะเขา้มาในสังคมไทย 

ค. ส่งเสริมใหมี้การประยกุตก์บัวฒันธรรมของต่างชาติ 

ง. เผยแพร่ใหช้าวต่างชาติไดรู้้จกั 

 

196.ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุที�ทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงทางวฒันธรรม 

ก. ความเจริญทางดา้นเทคโนโลย ี

ข. การแพร่กระจายทางวฒันธรรม 

ค. ความเจริญทางพระพุทธศาสนา 

ง. การรับวฒันธรรมของต่างชาติมาใช ้

 

197. “จงรักเพื�อนมนุษยเ์หมือนรักตนเอง” จากขอ้ความเป็นคาํสอนของศาสนาใด 

ก. พระพุทธศาสนา   ข. ศาสนาอิสลาม 

ค. ศาสนาคริสต ์    ง. ศาสนาสิกข ์

 

198.หลกัธรรมใดเกี�ยวขอ้งกบัวนัมาฆบูชา 

ก. อริยสัจ4     ข. สังคหวตัถุ4  

              ค. โอวาทปาฏิโมกข ์   ง. ธมัมจกักปัปวตันสูตร 

 

199.หลกัธรรมใดเกี�ยวกบัการไม่ทาํความชั�ว 

ก. อบายมุข6     ข. เบญจธรรม 

ค. กุศลมูล3     ง. พละ4  

 

200.นกัเรียนจะนาํปัจฉิมโอวาทมาปฏิบติัอยา่งไร 

ก. ทาํความดี    ข. ละเวน้ความชั�ว 

ค. ทาํจิตใจใหบ้ริสุทธิ�    ง. ตั�งตนอยูใ่นความไม่ประมาท 

 

201.พระพุทธศาสนาสอนหลกัความจริงที�เป็นสากลในเรื�องใด 



 

 

1. ตนเป็นที�พึ�งแห่งตน 

2. การทาํลายชีวติเป็นบาป 

3. ทุกชีวติตอ้งเผชิญปัญหาดว้ยความไม่ประมาท 

4. มนุษยใ์ชปั้ญญาหาสาเหตุเพื�อแกปั้ญหาได ้

 

202.ขอ้ใด ไม่ใช่ ขอ้หา้มในศาสนาอิสลาม 

1. หา้มฆ่าตนเองและผูอื้�น 

2. หา้มการคุมกาํเนิดและทาํแทง้ 

3. หา้มการเสี�ยงโชคและการพนนั 

4. หา้มกราบบุคคลอื�นยกเวน้บิดามารดา 

 

203.จุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาคริสตคื์อเรื�องใด 

 1.   การลา้งบาปกาํเนิด  2. การไปรวมกบัพระเจา้ 

 3.   การสร้างศรัทธาต่อพระเจา้ 4.   การรอดพน้จากคาํพิพากษา 

204.พิธีกรรมประจาํบา้น 12 ประการ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือพิธีใด 

1.   พิธีศารทธ์   2.   พิธีสังสการ 

3.   พิธีบูชาเทวดา    4.   พิธีประจาํวรรณะ 

205.อุดมเป็นผูมี้ความขยนัหมั�นเพียร ประหยดั เลี�ยงชีพตามกาํลงัทรัพย ์และคบเพื�อนที�ดี อุดมปฏิบติั

ตามธรรมขอ้ใด 

 1.  โลกธรรม    2.   โภคอาทิยะ 

 3. ทิฏฐธมัมิกตัถะ    4.   อปริหานิยธรรม 

206.พระมหาชนกเป็นผูมี้ความเพียรตรงกบัพุทธศาสนสุภาษิตขอ้ใด 

1. อิณาทานทุํกฺขโํลเก 

2. สนฺตุฏฺปรมธํน ํ

3. วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺสนิปฺปทา 

4. ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺาตา วนิทฺเต ธน ํ

207.คมัภีร์ที�อธิบายพระไตรปิฎกเรียกวา่อะไร 

 1.   ฎีกา     2.   อรรถกถา 

 3.   ปกรณ์พิเศษ    4. สัททาวเิสส 

208.ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จริญขา้พเจา้ทั�งหลายขอนอ้มถวาย...(1)... กบัทั�งบริวารเหล่านี�แก่พระภิกษุสงฆ ์          

ขอพระภิกษุสงฆจ์งรับ ...(2)... กบัทั�งบริวารเหล่านี�ของขา้พเจา้ทั�งหลายเพื�อประโยชน์และความสุข      



 

 

แก่ขา้พเจา้ทั�งหลายสิ�นกาลนานเทอญฯ 

ขอ้ความขา้งตน้เป็นคาํถวายสังฆทานประเภทสามญัคาํที�ตอ้งเติมในช่องวา่งที� (1) และ (2) คือ

ขอ้ใด 

 1.   อฐับริขาร   2.   ภตัตาหาร 

 3.   มตกภตัตาหาร   4.   ภตัตาหารและนํ�า 

209.ขอ้ใดคือความหมายของ “จิต” ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

 1.   ธรรม    2.   อารมณ์ 

 3.   ความรู้สึก   4.   ความนึกคิด 

210.ในแนวทางพระพุทธศาสนาเราสามารถพฒันาตนเป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ไดอ้ยา่งไร 

1. รักษาศีลใหค้รบ 

2. ยดึไตรสิกขาในการดาํเนินชีวิต 

3. ฝึกสติปัฏฐานจนถึงขั�นสุดทา้ย 

4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาอยา่งสมํ�าเสมอ 

211.การคอร์รัปชั�นเกิดจากการขาดคุณธรรมประการใดเป็นสาํคญั 

 1.   ความสามคัคี   2.   ความเมตตากรุณา 

 3.   ความวริิยอุตสาหะ  4.   ความซื�อสัตยสุ์จริต 

212.การปฏิรูปกฎหมายและระบบศาลของไทยเกิดขึ�นอยา่งจริงจงัในรัชสมยัใด 

 1.   รัชกาลที� 4    2.   รัชกาลที� 5 

 3.   รัชกาลที� 6    4.   รัชกาลที� 7 

213.ตามหลกักฎหมายอาญาความผดิทางอาญาจะ ไม่ เกิดขึ�นหากปราศจากสิ�งใด 

 1.   โทษ    2.   สิทธิ 

 3.   เจตนา    4.   กฎหมาย 

214.พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษยมี์ที�มาอยา่งไร 

 1.   เกิดจากธรรมชาติ  2.   เกิดจากการเรียนรู้ 

 3.   เกิดจากพนัธุกรรม  4.   เกิดจากสัญชาตญาณ 

215.ขอ้ใดมีความหมายสอดคลอ้งกบัคาํวา่ “บรรทดัฐาน” มากที�สุด 

 1.   ค่านิยม    2.   บทบาท 

 3.   ประเพณี   4.   สัญลกัษณ์ 

216.ขอ้ใดเป็นปัญหาสาํคญัที�เป็นรากฐานของปัญหาอื�นๆในสังคมไทย 

 1.   ปัญหายาเสพติด   2.   ปัญหาครอบครัว 

 3.   ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม  4.   ปัญหาอาชญากรรม 

217.หลกัการปกครองแบบเผด็จการใหค้วามสาํคญัต่อสิ�งใดนอ้ยที�สุด 



 

 

 1.   ความมั�นคงของรัฐบาล  2.   ความจงรักภกัดีต่อชาติ 

 3.   ความเสมอภาคในสังคม  4.   ความเป็นเอกภาพของรัฐ 

218.พระมหากษตัริยไ์ทยทรงใชอ้าํนาจนิติบญัญติัโดยผา่นทางสถาบนัทางการเมืองใด 

 1.   ศาล    2.   รัฐสภา 

 3.   คณะรัฐมนตรี   4.   คณะองคมนตรี 

219.การกาํหนดใหป้ระชาชนชาวไทยมีสิทธิออกเสียงประชามติเป็นการสนบัสนุนแนวคิดในเรื�องใด 

1. การคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

2. การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 

3. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

4. การกระจายอาํนาจใหป้ระชาชนปกครองตนเอง 

220.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 กาํหนดใหบุ้คคลมีสิทธิไดรั้บการศึกษาโดย

ไม่เสียค่าใชจ่้ายเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่กี�ปี 

1.   6 ปี    2.   9 ปี 

3.   12 ปี    4.   15 ปี 

221.การขาดแคลนปัจจยัการผลิตส่งผลใหร้ะบบเศรษฐกิจตอ้งประสบกบัเรื�องใด 

1. การจดัสรรปัจจยัการผลิต 

2. การแข่งขนักนัใชปั้จจยัการผลิต 

3. ความเหลื�อมลํ�าในการกระจายรายได ้

4. เงินเฟ้อจากการสูงขึ�นของราคาปัจจยัการผลิต 

222.ผูสู้งอายถุอนเงินฝากประจาํจากธนาคารจาํนวน 1 ลา้นบาทเพื�อนาํเงินไปซื�อพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 

ปีการนาํเงินมาซื�อพนัธบตัรดงักล่าวมีตน้ทุนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

1. ไม่มีเพราะไม่มีการกูเ้งินมาซื�อพนัธบตัร 

2. ไม่มีเพราะเป็นเงินที�ถอนจากบญัชีของตนเอง 

3. มีเพราะทาํใหข้าดสภาพคล่องในการใชจ่้าย 

4. มีเพราะไม่ไดรั้บดอกเบี�ยจากเงินฝากธนาคาร 

223.อาศยักฎของอุปทานอุปทานของเครื�องปรับอากาศสัมพนัธ์กบัปัจจยัใด 

1.   ราคาเครื�องปรับอากาศ  2.   ภาษีสรรพสามิต 

3.   ตน้ทุนการผลิต   4.   จาํนวนผูผ้ลิต 

224.หลกัการของสถาบนัการเงินใดสอดคลอ้งกบัแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. สหกรณ์ออมทรัพย ์



 

 

4. ธนาคารออมสิน 

225.ขอ้ใดส่งผลใหเ้งินคงคลงัเพิ�มขึ�น 

1. รัฐบาลจดัเก็บภาษีอากรไดเ้พิ�มขึ�น 

2. ดุลรายได-้รายจ่ายของรัฐบาลเกินดุล 

3. รัฐวสิาหกิจส่งผลกาํไรให้รัฐบาลมากขึ�น 

4. รัฐบาลเลื�อนการไถ่ถอนพนัธบตัรที�ครบกาํหนด 

226.ขอ้ใดกล่าวถึงการหมุนเวยีนของสินคา้และบริการระหวา่งหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจ

ไดถู้กตอ้ง 

1. หมุนเวยีนจากเจา้ของปัจจยัการผลิตไปสู่ครัวเรือน 

2. หมุนเวยีนจากครัวเรือนไปสู่หน่วยธุรกิจ 

3. หมุนเวยีนจากหน่วยธุรกิจไปสู่ครัวเรือน 

4. หมุนเวยีนจากครัวเรือนไปสู่เจา้ของปัจจยัการผลิต 

227.กรณีใดทาํใหร้าคาขา้วสารในตลาดปรับตวัสูงขึ�น 

1. อุปสงคต่์อขา้วสารนอ้ยกวา่อุปทานของขา้วสาร 

2. อุปสงคต่์อขา้วสารมากกวา่อุปทานของขา้วสาร 

3. อุปทานส่วนเกินของขา้วสารมากกวา่อุปสงคส่์วนเกินต่อขา้วสาร 

4. อุปทานส่วนเกินของขา้วสารเพิ�มขึ�นมากกวา่อุปสงคส่์วนเกินต่อขา้วสาร 

228.รายการที�แสดงการเคลื�อนไหวของทุนสาํรองระหวา่งประเทศจะปรากฏอยูใ่นขอ้ใด 

 1.   ดุลการคา้    

 2.   ดุลบญัชีทุน 

 3.   ดุลการชาํระเงิน    

 4.   ดุลบญัชีเดินสะพดั 

229.การที�รัฐบาลกูเ้งินจากต่างประเทศมาลงทุนแทนการกูเ้งินจากประชาชนก่อใหเ้กิดผลอยา่งไร 

1. หนี�สาธารณะเพิ�มขึ�นนอ้ยกวา่ 

2. อตัราดอกเบี�ยในประเทศสูงขึ�น 

3. สภาพคล่องภายในประเทศเพิ�มขึ�น 

4. งบประมาณแผน่ดินขาดดุลนอ้ยลง 

230.ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัที�เกิดขึ�นในช่วงครึ� งแรกของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั

ที� 10 เกิดจากสาเหตุใด 

1. สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัภาคใตท้าํใหก้ารลงทุนชะลอตวั 

2. วกิฤตเศรษฐกิจที�เกิดขึ�นในสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทย 

3. ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลทาํใหด้าํเนินนโยบายเศรษฐกิจไม่ต่อเนื�อง 



 

 

4. การไม่ดาํเนินนโยบายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อจากแผนพฒันาฯฉบบัที� 9 

231.หากท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑม์นุษยย์คุก่อนประวติัศาสตร์ท่านจะไม่ พบสิ�งใด 

 1.   เครื�องประดบั   2.   อาวธุหินกะเทาะ 

 3.   แผน่ศิลาจารึก   4.   หมอ้ดินเผาสามขา 

232.วพิากษว์ธีิทางประวติัศาสตร์หมายถึงวธีิการใด 

 1.   การตีความ   2.   การประเมิน 

 3.   การวเิคราะห์   4.   การสังเคราะห์ 

233.การสร้างงานศิลปกรรมของโรมนัมีจุดมุ่งหมายใดเป็นหลกั 

1. เพื�อประโยชน์ใชส้อย 

2. เพื�อใชใ้นการประกอบพิธีกรรม 

3. เพื�อแสดงความศรัทธาต่อศาสนา 

4. เพื�อแสดงความยิ�งใหญ่ของจกัรวรรดิ 

235.นวตักรรมใดที�ทาํให้เกิดการปฏิวติัภูมิปัญญาของชาติตะวนัตก 

 1.   ปฏิทิน    2.   กระดาษ 

 3.   แท่นพิมพ ์   4.   นาฬิกากลไก 

236.อาณาจกัรโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิไดรั้บอิทธิพลจากอารยธรรมใดมากที�สุด 

 1.   อารยธรรมจีน   2. อารยธรรมขอม 

 3.   อารยธรรมอินเดีย  4.   อารยธรรมอิสลาม 

237.บุคคลใดไดรั้บการประกาศยกยอ่งจากองคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง

สหประชาชาติในสาขาปราชญแ์ละกวปีระจาํปี 2551 

1. สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์

2. สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 

3. พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท 

4. หม่อมราโชทยั หรือหม่อมราชวงศก์ระต่าย อิศรางกรู 

238.ที�ตั�งของแควน้ตามพรลิงคต์รงกบับริเวณใดในปัจจุบนั 

 1.   ไทรบุรี    2.   ปัตตานี 

 3.   สุราษฎร์ธานี   4.   นครศรีธรรมราช 

239.การสถาปนากรุงศรีอยธุยาเกิดจากการรวมกนัของเมืองใด 

 1.   ละโว-้พิษณุโลก   2.   สุพรรณภูมิ-ละโว ้

 3.   พิษณุโลก-สุโขทยั  4.   สุโขทยั-สุพรรณภูมิ 

240.พระมหากษตัริยพ์ระองคใ์ดทรงริเริ�มธรรมเนียมการดื�มนํ�าพระพิพฒัน์สัตยาร่วมกบัขนุนางและ

ขา้ราชการ 



 

 

1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 

4. พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

241.ความสัมพนัธ์ระหวา่งไพร่กบัมูลนายในสังคมไทยโบราณอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขใด 

 1.   ระบบกฎหมาย   2.   ความจงรักภกัดี 

 3.   ค่านิยมและประเพณี  4.   วฒันธรรมและกฎหมาย 

242.ขอ้ใดไม่ แสดงปัจจยัที�มีต่อลกัษณะภูมิอากาศ 

1. จงัหวดัภูเก็ตตั�งอยูที่�ละติจูด 8 องศาเหนือ 

2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีแม่นํ�าโขงไหลผา่น 

3. เชียงใหม่อยูสู่งจากระดบัทะเลปานกลาง 303 เมตร 

4. ภาคใตฝั้�งตะวนัออกไดรั้บลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

243.หากตอ้งการศึกษาทะเลสาบนํ�าเคม็ท่านควรไปที�ทะเลสาบใด 

1. มิชิแกนสหรัฐอเมริกา 

2. ไบคาลสหพนัธรัฐรัสเซีย 

3. บลัคาชสาธารณรัฐคาซคัสถาน 

4. แคสเปียนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

244.หลุมอุกกาบาตบนพื�นโลกเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการใด 

 1.   การกร่อนของแผน่ดิน  2.   การปรับระดบัแผน่ดิน 

 3.   การแปรสัณฐานเปลือกโลก 4.   การกระทาํจากภายนอกโลก 

245.แผนที�ภูมิประเทศมาตราส่วนใดของประเทศไทยที�ครอบคลุมพื�นที�ทั�งจงัหวดั 

 1.   1 : 10,000    2.   1 : 50,000 

 3.   1 : 100,000    4.   1 : 250,000 

246.ขอ้ใด ไม่ใช่ เครื�องมือวดัลกัษณะอากาศ 

 1.   บารอมิเตอร์   2. แพลนิมิเตอร์ 

 3.   ไซโครมิเตอร์   4.   เทอร์โมมิเตอร์ 

247.หากเวลาที�ประเทศกคือ 9.00 น. ประเทศซึ�งอยูห่่างออกไปทางทิศตะวนัออก 15 องศาจะเป็นเวลา

ใด 

 1.   7.00 น.     2.   8.00 น. 

 3.   10.00 น.    4.   11.00 น. 

248.โครงการพฒันาป่าชุมชนในประเทศไทยเป็นการดาํเนินงานที�สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาฉบบัใด 

1. อนุสัญญาไซเตส 



 

 

2. อนุสัญญาเวยีนนา 

3. อนุสัญญาวา่ดว้ยการอนุรักษพ์ื�นที�ชุ่มนํ�า 

4. อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 

249.เกษตรอินทรียไ์ม่ เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องใด 

1. การทาํฟาร์มทางนิเวศวทิยา 

2. การใชห้ลกัการการเกษตรแบบองคร์วม 

3. การใชพ้นัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตวที์�ดดัแปรพนัธุกรรม 

4. การนาํของใชแ้ลว้ไปแปรสภาพเพื�อนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

250.บุคคลใดมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้มที�ใหผ้ลย ั�งยนืยาวนาน 

1. นายโดมตรวจวดัคุณภาพอากาศเป็นประจาํ 

2. นายแดงใชส้ารดีดีทีแทนซีเอฟซีในการกาํจดัแมลง 

3. นายดาํปลูกหญา้แฝกเพื�อป้องกนันํ�ากดัเซาะตลิ�งพงั 

4. นายดอนใชห้นงัสือพิมพที์�อ่านแลว้ห่อขยะเปียกก่อนนาํไปทิ�งในถงัขยะสีเหลือง 

251.ขอ้ใดไม่ใช่ ขอ้มูลทุติยภูมิ 

 1.   แผนที�    2.   ผลงานวจิยั 

 3.   ภาพจากดาวเทียม  4.   ภาพถ่ายทางอากาศ 

252.ทรรศนะเกี�ยวกบัความสุขและทุกขข์องชีวติในชมพทูวปีมีลกัษณะอยา่งไร 

1. กลุ่มต่างๆ เชื�อวา่ไม่มีความสุขความทุกข ์มนุษยล์ว้นคิดไปเอง 

2. กลุ่มต่างๆ เชื�อวา่ความสุขทางกายเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวติ 

3. กลุ่มหนึ�งเชื�อวา่เกิดขึ�นเอง อีกกลุ่มหนึ�งเชื�อวา่เกิดขึ�นดว้ยเหตุปัจจยั 

4. กลุ่มหนึ�งเชื�อวา่พระเจา้บนัดาลสุข อีกกลุ่มหนึ�งเชื�อวา่ภูตผีสร้างทุกขเ์ขญ็ 

253.  การปฏิบติัตนของหมอชีวกโกมารภจัจส์อดคลอ้งกบัคาํสอนในขอ้ใด 

1. เอาชนะคนพาลดว้ยความเพียร 

2. ใฝ่เรียนรู้ศิลปวทิยาอยูต่ลอดเวลา 

3. คบบณัฑิต บณัฑิตพาไปหาผล 

4. รู้เขารู้เรารบร้อยครั� งชนะร้อยครั� ง 

254.  บุคคลในขอ้ใดกล่าวไดว้า่เป็นผูป้ฏิบติัตนตามกุศลวิตก 

1. วภิาวางเฉยเมื�อเพื�อนถูกดาํเนินคดีในความผิดที�เขาก่อขึ�น 

2. วนิยัช่วยเหลือเพื�อนที�ถูกดาํเนินคดีในความผดิที�เพื�อนเขาก่อขึ�น 

3. วไิลชี�แนะใหเ้พื�อนเขา้ใจความผดิที�ก่อขึ�นอนัเป็นเหตุใหถู้กดาํเนินคดี 

4. วชิยัขอความช่วยเหลือจากผูมี้อาํนาจให้เพื�อนเขาพน้จากคดีที�เพื�อนเขาก่อขึ�น 

255.  บุคคลใดปฏิบติัตนต่อพระสงฆไ์ดถู้กตอ้งเหมาะสมตามหลกัการปฏิสันถารต่อพระสงฆ ์



 

 

1. เปิ� ลจดัรถไปรับและส่งท่านตามเวลาที�นิมนต ์

2. ปัทนั�งสนทนาตรงหนา้พระสงฆเ์มื�อท่านมาถึงบา้น 

3. ปุ๋มใหพ้ระสงฆน์ั�งอยูรู่ปเดียวเพื�อความสงบทางจิตใจ 

4. ปอวางเกา้อี�สาํหรับพระสงฆไ์วด้า้นหลงัเพื�อความสะดวกในการประกอบพิธีกรรม 

256.ขอ้ใดแสดงความสัมพนัธ์ของวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนากบัหลกัธรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.   วนัมาฆบูชา-อริยสัจ 4   

2.   วนัอฏัฐมีบูชา-ไตรลกัษณ์ 

3.   วนัวสิาขบูชา-พรหมวหิาร 4  

4.   วนัอาสาฬหบูชา-อริยมรรคมีองคแ์ปด 

 

257.การปฏิบติัตนเพื�อธาํรงไวซึ้� งพุทธวฒันธรรมในขอ้ใดเหมาะสมกบัสถานภาพของนกัเรียนมาก

ที�สุด 

1. การจดัพิธีขึ�นบา้นใหม่และตั�งศาลพระภูมิ 

2. การเขา้ร่วมพิธีกรรมในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา 

3. การเสนอพุทธศาสนสถานในทอ้งถิ�นเป็นโบราณสถานและมรดกโลก 

4. การรวมกลุ่มเพื�อนเพื�อช่วยกนัทาํนุบาํรุงพุทธศาสนสถานที�เก่าแก่ทรุดโทรม 

258.หลกัคาํสอนเรื�องตรีเอกานุภาพของคริสตศ์าสนา หมายความวา่อยา่งไร 

1. พระเป็นเจา้ทรงมี 3 องค ์ไดแ้ก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต 

2. พระเป็นเจา้ทรงทาํ 3 หนา้ที� ไดแ้ก่ ผูส้ร้าง ผูรั้กษา และผูท้าํลาย 

3. พระเป็นเจา้ทรงมี 3 องค ์ไดแ้ก่ พระยะโฮวาห์ พระเยซูคริสต ์และพระแม่มารี 

4. พระเป็นเจา้ทรงมีองคเ์ดียว แต่มี 3 พระบุคคล ไดแ้ก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต 

259.ขอ้ใดต่อไปนี�กล่าว ไม่ ถูกตอ้ง 

1. ชาวมุสลิมทุกคนตอ้งทาํละหมาดวนัละ 5 ครั� ง 

2. ชาวมุสลิมจะตอ้งบริจาคซะกาตในอตัราร้อยละ 2.5 

3. ชาวมุสลิมจะตอ้งศรัทธาต่ออลัลอฮอ์งคเ์ดียวเท่านั�น 

4. ชาวมุสสิลมทุกคนตอ้งไปประกอบพิธีฮจัญปี์ละ 1 ครั� ง 

260บุคคลใดต่อไปนี� มี “อิสรภาพ” ตามหลกัของพระพุทธศาสนา 

1. แพรเปลี�ยนโทรศพัทมื์อถือบ่อยครั� ง เพื�อใหท้นัสมยั 

2. ป่านเก็บเงินซื�อบา้นหลงัใหญ่ เพื�อใหท้ดัเทียมกบัเพื�อนๆ 

3. ปอใฝ่ฝันอยากเป็นแพทยเ์พื�อช่วยชีวติคน จึงตั�งใจเรียนหนงัสืออยา่งมาก 

4. ฝ้ายเดินทางไปท่องเที�ยวต่างประเทศบ่อยครั� ง เพื�อตอ้งการใหผู้อื้�นรู้วา่ตนเองรํ� ารวย 

261.ขอ้ใดเป็นพุทธจริยาของพระบรมศาสดาดา้นญาตตัถจริยา 



 

 

1. ทรงอนุญาตใหพ้ระเทวทตับวชได ้

2. เสด็จไปยบัย ั�งมิใหอ้งคุลิมารกระทาํมาตุฆาต 

3. ทรงแสดงธรรมโปรดพระสุภทัทะก่อนเสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพาน 

4. ทรงระงบัสงครามแยง่นํ�าในแม่นํ�าโรหิณีระหวา่งพระญาติทั�งสองฝ่าย 

262 ขอ้ใดเป็นสิ�งที�ฆราวาสพึงกระทาํต่อพระภิกษุสงฆ ์

1. ชวนพระภิกษุสงฆพ์ดูคุยข่าวในวงการบนัเทิง 

2. ซกัถามหลกัธรรมที�มีความสงสัยใหเ้ขา้ใจแจง้ชดั 

3. ชกัชวนใหพ้ระสงฆไ์ปประทว้งขบัไล่นกัการเมือง 

4. ขอใหพ้ระภิกษุสงฆต์รวจดูวา่ชาติที�แลว้เกิดเป็นอะไร 

 

 

263.การสวดมนตไ์หวพ้ระอยา่งสมํ�าเสมอ มีคุณค่าและประโยชน์อยา่งไร 

1. สิ�งศกัดิ� สิทธิ� คอยช่วยเหลือยามลาํบาก 

2. จิตใจมีความสงบ เยือกเยน็ เป็นสมาธิ 

3. มีอิทธิฤทธิ� บางประการเกิดขึ�นกบัผูส้วด 

4. พระพุทธรูปที�บูชามีความศกัดิ� สิทธิ� มากขึ�น 

264บุคคลใดต่อไปนี�ปฏิบติัตามหลกัธรรมพรหมวหิาร 4 

1. ผกามาศอดทนไม่โตต้อบเพื�อนที�ชอบกลั�นแกลง้ตน 

2. บุปผาเห็นสุนขัจรจดัถูกรถเฉี�ยวบาดเจบ็ จึงอุม้ไปหาสัตวแพทย ์

3. บุษบาขยนัหมั�นเพียรในการเรียน เพื�อใหส้อบเขา้มหาวทิยาลยัได ้

4. บุษบงเห็นกระเป๋าสตางคต์กอยู ่แมจ้ะไม่มีใครอยูแ่ถวนั�น แต่ก็นาํไปส่งตาํรวจ 

265 ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกี�ยวกบัศาสนาสิข 

1. ศูนยก์ลางของศาสนาอยูที่�นครมกักะฮ ์ประเทศซาอุดีอาระเบีย 

2. ชาวสิขที�ทาํพิธีลา้งบาปแลว้ จะรับเอา ก ทั�ง 5 ประการ ไวก้บัตน 

3. ศาสดาองคแ์รก คือ คุรุโควินทสิงห์ ศาสดาองคสุ์ดทา้ย คือ คุรุนานกั 

4. เป็นศาสนาที�เกิดขึ�นเพื�อประนีประนอมระหวา่งคริสตศ์าสนาและศาสนาอิสลาม 

266.ไอยเรศมีอายลุ่วงเขา้สู่วยัชรา มีความปรารถนาจะบรรลุโมกษะ จึงสละการครองเรือน แลว้ออก

บวช    ถือเพศพรหมจรรยต์ลอดชีวิต ไอยเรศกาํลงัปฏิบติัตามขั�นตอนใดของหลกัธรรมอาศรม 4 

ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

1.   พรหมจารี    

2.   คฤหสัถ ์

3.   วานปรัสถ์    



 

 

4.   สันยาสี 

267เพราะเหตุใดจึงกล่าววา่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล 

1. ถือวา่ทุกสิ�งมีเหตุและผลอยูใ่นตนเอง 

2. เนน้วา่ทุกสิ�งเกิดและดบัตามเหตุปัจจยั 

3. ใหค้วามสาํคญักบัการถกเถียงหาเหตุผล 

4. เนน้วา่ทุกสิ�งดาํเนินไปตามเหตุปัจจยัแห่งกรรมเก่า 

268.เพราะเหตุใดแมว้า่พระอานนทจ์ะออกบวชมานานแลว้ แต่ก็ยงัไม่บรรลุเป็นพระอรหนัต ์

1. ตอ้งโตว้าทะกบัพวกเดียรถียบ์่อยครั� ง 

2. พระภิกษุรูปอื�นขดัขวางการบาํเพญ็เพียร 

3. ตอ้งเดินทางไปประกาศพระศาสนาหลายที� 

4. ตอ้งปรนนิบติัรับใชพ้ระพุทธเจา้อยา่งใกลชิ้ด 

269ขณะที�นกัเรียนอ่านหนงัสือเตรียมสอบเขา้มหาวทิยาลยั แลว้เกิดอาการหดหู่ ง่วงนอน แสดงวา่

นกัเรียนมีสิ�งใดขดัขวางจิตมิใหบ้รรลุความกา้วหนา้ 

1.   วจิิกิจฉา    2.   พยาบาท 

3.   ถีนมิทธะ   4.   อุทธจัจกุกกุจจะ 

270 ขอ้หา้มมิใหพ้ระสงฆฉ์นัอาหารหลงัเที�ยงวนัไปแลว้จะปรากฏอยูใ่นคมัภีร์ใด 

1.   อรรถกถา   2.   พระวนิยัปิฎก 

3.   พระสุตตนัตปิฎก   4.   พระอภิธรรมปิฎก 

271. พิธีศีลศกัดิ� สิทธิ� ขอ้ใดของคริสตศ์าสนาที�กระทาํเพื�อระลึกถึงชีวติและคาํสอนของพระเยซูคริสต ์

1.   พิธีศีลกาํลงั   2.   พิธีศีลแกบ้าป 

3.   พิธีศีลอนุกรม   4.   พิธีศีลมหาสนิท 

272.ปัจจยัในขอ้ใดที�เป็นผลทาํใหม้นุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม 

1. เป็นสัตวเ์ลือดอุ่น 

2. มีสันชาติญาณตามธรรมชาติที�ดี 

3. มีความสามารถทางสมองที�เป็นเลิศ 

4. มีทกัษะการต่อสู้เหนือกวา่สัตวป์ระเภทอื�น 

273.ขอ้ใดเป็นสถาบนัทางสังคมซึ�งเป็นพื�นฐานแรกสุดของมนุษย ์

1.   สถาบนัศาสนา   2.   สถาบนัเศรษฐกิจ 

3.   การสถาบนัครอบครัว  4.   สถาบนัการเมืองการปกครอง 

274.ขอ้ใดเกี�ยวขอ้งกบัสถาบนัการเมืองการปกครองโดยตรง 

1.    ผลิตสินคา้บริโภค   

2.   ขดัเกลาสมาชิกของสังคม 



 

 

3.   เผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะ  

4.   บริหารประเทศตามนโยบาย 

275.ขอ้ใดเป็นลกัษณะของสถานภาพสัมฤทธิ�  

1. แกว้ไดเ้ลื�อนตาํแหน่งเป็นผูจ้ดัการแผนก 

2. นิดเป็นลูกของนกัธุรกิจชื�อดงัในประเทศไทย 

3. เตยมีผวิขาว ผมเหยยีดตรงสีดาํ และมีปานที�แขนขา้งซา้ย 

4. จอมเกิดวนัที� 10 มกราคม พ.ศ. 2525 ที�โรงพยาบาลศิริราช 

276.วฒันธรรมไทยในขอ้ใดเป็นของภาคใต ้

1.   งานบุญบั�งไฟ   2.   ประเพณีผตีาโขน 

3.   ประเพณีการรําโนรา  4.   การแสดงหมอลาํซิ�ง 

 

277 การรับวฒันธรรมต่างชาติมาใชค้วรคาํนึงถึงสิ�งใดเป็นสาํคญั 

1. เลือกวฒันธรรมที�ตนเองชอบ 

2. เลือกวฒันธรรมที�คนทั�วไปนิยม 

3. รับวฒันธรรมต่างชาติมาทั�งหมด 

4. เลือกวฒันธรรมที�มีประโยชน์นาํมาปรับใช ้

278. วฒันธรรมสากลในขอ้ใดที�มีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวติของเรามากที�สุด 

1.   แฟชั�น    2.   อินเทอร์เน็ต 

3.   การใชข้องราคาแพง  4.   การรับประทานอาหารตะวนัตก 

279. การปฏิบติัในขอ้ใดคือบทบาทสาํคญัของนกัเรียนในการเป็นสมาชิกที�ดีของครอบครัว 

1. เชื�อฟังพอ่แม่ ตั�งใจเรียน 

2. สืบสานประเพณีและวฒันธรรมไทย 

3. ไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั�งทุกครั� ง 

4. ติดตามข่าวสารและเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

280. สภาพของชุมชนใดที�แสดงใหเ้ห็นวา่มีสมาชิกของชุมชนที�ดี 

1. สมาชิกชุมชนรักสันโดษ 

2. สมาชิกชุมชนมีฐานะรํ� ารวย 

3. สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

4. สมาชิกชุมชนต่างคนต่างอยูไ่ม่ยุง่เกี�ยวกนั 

281. ผูใ้ดถือไดว้า่ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

1. ตุก๊ชอบลอกขอ้สอบในห้องเรียน 

2. นิดรับฟังความคิดเห็นที�แตกต่างของเพื�อน 



 

 

3. แอด๊นิยมใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปัญหา 

4. ทรายใหก้ารยอมรับนบัถือคนที�มีฐานะรํ� ารวย 

282. สุเมทเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามจาํนวนทุกปี การกระทาํของสุเมท เป็นบทบาทหนา้ที�ของ

พลเมืองดีในดา้นใด 

1.   ดา้นการกุศล   2.   ดา้นการเมือง 

3.   ดา้นเศรษฐกิจ   4.   ดา้นสังคมและวฒันธรรม 

283. แนวความคิดเกี�ยวกบัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกิดขึ�นหลงัจาก

เหตุการณ์ใดสิ�นสุดลง 

1.   สงครามเวยีดนาม   2.   สงครามโลกครั� งที� 1 

3.   สงครามโลกครั� งที� 2  4.   สงครามอ่าวเปอร์เซีย 

 

284. ในปัจจุบนั ประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นภาคีพนัธกรณีกบัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนทั�งหมด 

กี�ฉบบั 

1.   3 ฉบบั    2.   4 ฉบบั 

3.   5 ฉบบั    4.   6 ฉบบั 

285. แนวคิดใดขดัแยง้กบัหลกัสิทธิมนุษยชน 

1. ผูช้ายยอ่มเก่งกวา่ผูห้ญิง 

2. เด็กจาํเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาเหมาะสมตามวยั 

3. คนจนมีสิทธิเขา้ถึงบริการสาธารณสุขที�มีมาตรฐาน 

4. ผูพ้ิการตอ้งไดรั้บคุณภาพชีวิตที�ดีเท่าเทียมคนทั�วไป 

286. อาํนาจใดคืออาํนาจสูงสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

1.   อาํนาจทหาร   2.   อาํนาจอธิปไตย 

3.   อาํนาจเผด็จการ   4.   อาํนาจทางการเงิน 

287.ขอ้ใดคือหลกัการของระบอบเผด็จการ 

1. ผูน้าํมาจากการเลือกตั�ง 

2. สื�อมวลชนไม่ถูกแทรกแซง 

3. ประชาชนมีอิสระทางการเมือง 

4. อาํนาจเด็ดขาดอยูที่�ผูน้าํเท่านั�น 

288. ขอ้ใดคือองคก์รอิสระ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

1.   กรมการคา้ภายใน  2.   ผูต้รวจการแผน่ดิน 

3.   สาํนกันายกรัฐมนตรี  4.   สาํนกังานประกนัสังคม 

289.ขอ้ใดเป็นบทบาทหนา้ที�ของพรรคการเมือง 



 

 

1. ควบคุมการจดัการเลือกตั�ง 

2. ตดัสินคดีความขดัแยง้ภายในรัฐบาล 

3. อนุมติังบประมาณประจาํปีแก่กระทรวง 

4. วางนโยบายเพื�อแกไ้ขปัญหาของประเทศ 

290รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัที�เท่าใดของประเทศไทย 

1.   ฉบบัที� 16   2.   ฉบบัที� 17 

3.   ฉบบัที� 18   4.   ฉบบัที� 19 

291.ขอ้ใดคือความสาํคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

1. มีบทบญัญติัหลายมาตรา 

2. คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

3. เป็นหลกัประกนัความมั�งคั�งของประเทศ 

4. ช่วยใหป้ระชาชนภายในประเทศเป็นพลเมืองดี 

292. สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนกี�คน 

1.   200 คน    2.   300 คน 

3.   400 คน    4.   500 คน 

293.หน่วยงานใด มีบทบาทหนา้ที�โดยตรงเกี�ยวกบัการจดัการเลือกตั�ง 

1.  กกต.    2.   คตง. 

3.   ปปส.    4.   คตส. 

294.การทาํบตัรประชาชนเป็นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องใด 

1.   กฎหมายทรัพยสิ์น  2.   กฎหมายเรื�องบุคคล 

3.   กฎหมายเรื�องครอบครัว  4.   กฎหมายเรื�องการละเมิด 

295.ขอ้ใดถือเป็นอสังหาริมทรัพย ์

1.   เรือ    2.   รถยนต ์

3.   บา้นพร้อมที�ดิน   4.   เครื�องปรับอากาศ 

296. ขอ้ใดเป็นการลงโทษทางอาญาในระดบัเบาที�สุด 

1.   ปรับ    2.   จาํคุก 

3.   กกัขงั    4.   ริบทรัพยสิ์น 

297. ขอ้ใดเป็นปัญหาพื�นฐานทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ 

1. คุณภาพของผลผลิต การกระจายสินคา้และบริการ ตน้ทุนการผลิต 

2. การเลือกผลิตสินคา้และบริการ ตน้ทุนการผลิต การขาดแคลนเงินทุน 

3. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนเงินทุน การเลือกวธีิการผลิต 

4. การเลือกผลิตสินคา้และบริการ การเลือกวธีิการผลิต การกระจายสินคา้และบริการ 



 

 

298.“สามารถแก้ไขความไม่ยติุธรรมในสังคมได้มาก และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประชาชน

ในชาติ” เป็นขอ้ดีของระบบเศรษฐกิจในขอ้ใด 

1.   ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  

2.   ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

3.   ระบบเศรษฐกิจแบบผสม   

4.   เศรษฐกิจพอเพียง 

299.“เกษตรกรมีกรรมสิทธิ�ในที�ดินทาํกิน มีอิสระในการกาํหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรของ

ตนเอง แต่เมื�อราคาผลผลิตตกตํ�า เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ภาครัฐต้องเข้าไปแทรกแซง โดย

การประกันราคาพืชผล” เหตุการณ์ดงักล่าวจะเกิดขึ�นกบัระบบเศรษฐกิจแบบใด 

1.   ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 2.   ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

3.   ระบบเศรษฐกิจแบบผสม  4.   เศรษฐกิจพอเพียง 

 

300.ขอ้ใดเป็นความไดเ้ปรียบของระบบเศรษฐกิจแบบผสมที�มีเหนือระบบเศรษฐกิจแบบอื�น 

1. บทบาทของรัฐบาลและเอกชนในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับเปลี�ยนไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. รัฐบาลและเอกชนต่างมีบทบาทในทางการคา้และการลงทุนไดท้ดัเทียมกนั 

3. รัฐบาลและเอกชนต่างร่วมกนัจดัสวสัดิการตามความตอ้งการของประชาชนไดม้ากขึ�น 

4. รัฐบาลและเอกชนสามารถใชก้ลไกราคาเป็นเครื�องมือสาํคญัในการตดัสินใจประกอบธุรกิจ 

301. การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที�ใหบ้ริการดา้นการขนส่ง จดัอยูใ่นระบบตลาดแบบใด 

1.   ตลาดผกูขาด    

2.   ตลาดกึ�งผกูขาด 

3.   ตลาดผูข้ายนอ้ยราย   

4.   ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

302. หากร้านจดัดอกไมรั้บพนกังานที�จบสาขาคหกรรมในระดบัปริญญาตรีเขา้ทาํงานและตอ้งจา้งใน

อตัราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท ส่งผลใหเ้กิดปรากฏการณ์ตามขอ้ใด 

1.   อุปสงคเ์พิ�ม   2.   อุปสงคล์ด 

3.   อุปทานเพิ�ม   4.   อุปทานลด 

303. ปัจจยัในขอ้ใดส่งผลให้ผูผ้ลิตตดัสินใจเพิ�มปริมาณการผลิต 

1. ธนาคารปรับเพิ�มดอกเบี�ยเงินกู ้

2. ปรับอตัราค่าจา้งแรงงานขั�นตํ�าเพิ�มขึ�น 

3. ราคาของวตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิตลดตํ�าลง 

4. ราคาของสินคา้ที�ทดแทนกนัไดล้ดตํ�าลง 



 

 

304.. ณ ระดบัราคาดุลยภาพ ปรากฏวา่ชาวไร่ออ้ยเดือดร้อน จึงทาํใหรั้ฐบาลจาํเป็นตอ้งเขา้ช่วยหลือ

โดยกาํหนดราคาประกนั ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง 

1. รัฐบาลจะตอ้งรับซื�อออ้ยส่วนเกินจากชาวไร่ออ้ย 

2. ชาวไร่ออ้ยจะตอ้งจดัสรรโควตาขายใหโ้รงงานนํ�าตาล 

3. โรงงานนํ�าตาลจะซื�อออ้ยไดใ้นราคาตํ�ากวา่ราคาดุลยภาพ 

4. โรงงานนํ�าตาลจะรวมตวักนัต่อรองราคารับซื�อออ้ยในราคาตลาด 

305. การนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นภาคอุตสาหกรรม ทาํใหป้ระเทศไทยตอ้งประสบปัญหาใดใน

ปัจจุบนั เพราะเหตุใด 

1. ดุลการชาํระเงินขาดดุล เพราะตอ้งใชเ้งินตราต่างประเทศมากขึ�นในการนาํเขา้เทคโนโลย ี

2. ผลผลิตสินคา้อุตสาหกรรมมีราคาสูงขึ�น เพราะผูผ้ลิตมีอาํนาจผกูขาดในการกาํหนดราคามาก

ขึ�น 

3. มลพิษทางอากาศและทางนํ�า เพราะเกิดจากการผลิตและการบริโภคสินคา้อุตสาหกรรมมาก

ขึ�น 

4. ขาดแคลนบุคลากรทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพราะขาดงบประมาณในการพฒันา

การศึกษา 

306. เกษตรทฤษฎีใหม่ขั�นตน้มีจุดมุ่งหมายสาํคญัเพื�อแกไ้ขปัญหาใดให้เกษตรกร 

1. การสูญเสียที�ดินทาํกิน 

2. การหาช่องทางขยายตลาด 

3. การขาดการรวมกลุ่มเพื�อผลิตสินคา้ 

4. การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจไดผ้ลผลิตนอ้ย 

307. หลกัการสหกรณ์กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลอ้งกนัในเรื�องใด 

1. การยดึแนวทางการพึ�งตนเอง 

2. การร่วมมือร่วมใจกนัในสังคมระดบัทอ้งถิ�น 

3. การบริหารจดัการทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

4. การทาํกิจกรรมเศรษฐกิจเฉพาะกบัสมาชิกหรือคนในชุมชนเดียวกนั 

308. การดาํเนินงานของสหกรณ์ขอ้ใดที�แสดงใหเ้ห็นถึงการนาํหลกัประชาธิปไตยมาใช ้

1. ดาํเนินงานโดยอิสระ 

2. จดทะเบียนนิติบุคคล 

3. เปิดรับสมาชิกดว้ยความสมคัรใจ 

4. ไม่วา่จะถือหุน้กี�หุน้ก็ออกเสียงไดเ้พียง 1 เสียง 

309. ขอ้ใดแสดงวา่เงินทาํหนา้ที�ในการวดัมูลค่า 

1. ส้มมีเงินแค่ 20 บาท ซื�อขา้วสารไดไ้ม่ถึง 1 กิโลกรัม 



 

 

2. ออ้ยเขียนเช็คส่วนตวัซื�อนาฬิกาขอ้มือ 1 เรือน ราคาเรือนละ 30,000 บาท 

3. โอนาํธนบตัรไทยชนิดราคา 100 บาท ไปแลกธนบตัรราคา 50 บาท ได ้2 ใบ 

4. นอ้ยซื�อโทรทศัน์ 1 เครื�อง โดยการผอ่นชาํระ 6 งวด งวดละ 10,000 บาท 

310. เมื�อเปรียบเทียบระหวา่งธนบตัรใบละ 1,000 บาท กบัสร้อยคอทองคาํหนกั 1 บาท สินทรัพยใ์ดมี

สภาพคล่องสูงกวา่ เพราะเหตุใด 

1. ธนบตัร เพราะเป็นสิ�งที�คนทั�วไปตอ้งการ 

2. ธนบตัร เพราะนาํไปแลกกบัสิ�งอื�นๆ ไดท้นัที 

3. สร้อยคอทองทาํ เพราะสามารถนาํไปขายต่อไดร้วดเร็ว 

4. สร้อยคอทองคาํ เพราะมีมูลค่าสูงกวา่ธนบตัร 1,000 บาท 

311. ถา้ปริมาณเงินหมุนเวยีนในประเทศเพิ�มมากขึ�น ทาํให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจอยา่งไร 

1.   การลงทุนลดลง    

2.   อตัราดอกเบี�ยสูงขึ�น 

3.   มีการจา้งงานเพิ�มมากขึ�น   

4.   เอกชนสามารถลงทุนไดอ้ยา่งเสรี 

312. สภาพการณ์ใดบ่งบอกวา่เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ�นในระบบเศรษฐกิจ 

1. ประชาชนมีรายไดที้�แทจ้ริงเพิ�มขึ�น 

2. สินคา้และบริการต่างๆ มีราคาสูงขึ�น 

3. อาํนาจซื�อของเงินที�มีอยูใ่นมือของประชาชนลดลง 

4. เงินจาํนวนเท่าเดิมไม่สามารถซื�อสินคา้และบริการตามที�ตอ้งการได ้

313. การดาํเนินการในขอ้ใดช่วยแกไ้ขปัญหาเงินเฟ้อได ้

1. ลดอตัราเงินสดสาํรองตามกฎหมาย 

2. ธนาคารกลางประกาศรับซื�อคืนพนัธบตัร 

3. เพิ�มอตัราซื�อลดตั�วเงินจากธนาคารพาณิชย ์

4. ผอ่นคลายการกาํกบัแผนการปล่อยสินเชื�อของธนาคารพาณิชย ์

314. ถา้คาดวา่อตัราเงินเฟ้อจะสูงขึ�นต่อไปอีก ธนาคารกลางจะตอ้งดาํเนินมาตรการใดเพื�อชะลอเงิน

เฟ้อ 

1. ลดอตัราค่าจา้ง 

2. ลดอตัราดอกเบี�ยนโยบาย 

3. ขึ�นอตัราภาษีดอกเบี�ยเงินฝากกบัธนาคารพาณิชย ์

4. ขึ�นอตัรารับช่วงซื�อลดตั�วสัญญาใชเ้งินจากธนาคารพาณิชย ์

315. ถา้เกิดสภาวะเงินฝืดจะส่งผลต่อประชาชนอยา่งไร 

1.   ประชาชนใชจ่้ายเงินมากขึ�น  



 

 

2.   ประชาชนเสียภาษีใหรั้ฐมากขึ�น 

3.   ประชาชนมีอตัราการวา่งงานสูง  

4.   ประชาชนมีเงินหมุนเวยีนในมือสูง 

316. ในภาวะที�เศรษฐกิจตกตํ�า รัฐบาลควรมีมาตรการทางการคลงัอยา่งไร 

1. เก็บภาษีเพิ�มขึ�น เพื�อเพิ�มเงินคงคลงั 

2. ใชจ่้ายใหม้ากขึ�น เพื�อกระตุน้การผลิต 

3. กูย้มืนอ้ยลง เพื�อลดภาระงบประมาณ 

4. ชะลอการปล่อยสินเชื�อ เพื�อลดหนี�ของประชาชน 

317. ขอ้ใดแสดงวา่ประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

1. สัดส่วนของคนยากจนต่อประชากรลดลง 

2. รายไดเ้ฉลี�ยต่อหวัของประชากรสูงขึ�น 

3. ประชากรมีสินคา้ที�ผลิตจากเทคโนโลยสีมยัใหม่บริโภคมากขึ�น 

4. ประเทศประสบความสาํเร็จในการแกปั้ญหามลพิษและสิ�งแวดลอ้ม 

 

 

318. ขอ้ใดถือวา่เป็นมาตรการของนโยบายการคา้เสรี 

1. เก็บภาษีขาเขา้ในอตัราตํ�า 

2. ใหเ้งินอุดหนุนผูผ้ลิตในประเทศ 

3. ไม่เก็บภาษีสินคา้ที�ส่งไปขายประเทศยากจน 

4. ใหน้าํเขา้สินคา้จากประเทศต่างๆ ไดทุ้กชนิด 

319. ถา้ปัจจุบนัประเทศไทยยงัใชร้ะบบศกัราชแบบรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) ปีพุทธศกัราช 2555 จะตรง

กบัรัตนโกสินทร์ศกใด 

1.   ร.ศ. 224    2.   ร.ศ. 225 

3.   ร.ศ. 227    4.   ร.ศ. 231 

320. หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในขอ้ใดที�บ่งบอกพฒันาการอาณาจกัรโบราณในดินแดนประเทศไทย

ก่อนสมยัสุโขทยั 

1.   ตาํนาน    2.   ศิลาจารึก 

3.   พงศาวดาร   4.   โบราณสถาน 

321. ขอ้ใดเป็นจุดเริ�มตน้ยคุประวติัศาสตร์ 

1.   การรู้จกัใชไ้ฟ   2.   รู้จกัตั�งถิ�นฐาน 

3.   รู้จกัการเพาะปลูก  4.   รู้จกับนัทึกขอ้ความ 

322. ผลการศึกษาทางประวติัศาสตร์ในอดีตอาจเปลี�ยนแปลงไปไดจ้ากปัจจยัใด 



 

 

1. การตั�งประเด็นคาํถามของผูศึ้กษา และการคน้พบหลกัฐานใหม่ 

2. การสังเคราะห์ผลการศึกษาเดิม และการนาํเสนอผลการศึกษาในรูปแบบใหม่ 

3. การบูรณะแหล่งขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ และการตีความในมุมมองใหม่ของผูศึ้กษา 

4. การขึ�นทะเบียนโบราณสถานเป็นมรดกโลก และการศึกษาแนวทางการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์

323. พระราชพงศาวดารสมยัอยธุยาฉบบัใดที�นกัประวติัศาสตร์ยอมรับวา่มีขอ้มูลถูกตอ้งที�สุด 

1.   ฉบบับริติชมิวเซียม  2.   ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) 

3.   ฉบบัสมเด็จพระพนรัตน์  4.   ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ�  

324. การใชห้ลกัฐานที�บนัทึกโดยชาวต่างชาติในการศึกษาประวติัศาสตร์มีขอ้จาํกดัในเรื�องใด 

1. การมีจุดมุ่งหมายที�แตกต่างกนัของชนชาติต่างๆ 

2. ความรู้ความเขา้ใจลกัษณะทางสังคมของผูบ้นัทึก 

3. การบนัทึกในลกัษณะตาํนานหรือนิทานของชาติตะวนัตก 

4. ความคิดเห็นที�น่าสนใจจากผูบ้นัทึกที�มีภูมิหลงัแตกต่างกนั 

325. ขอ้มูลใดเป็นพื�นฐานสาํคญัของแนวคิดถิ�นเดิมของชนชาติไทยอยูท่างตอนใตข้องจีน 

1.   ภาษา    2.   กายวภิาค 

3.   กลุ่มเลือด   4.   หลกัฐานจีน 

326. แนวคิดที�วา่ถิ�นเดิมของชนชาติไทยอยูบ่ริเวณหมู่เกาะแถบเส้นศูนยสู์ตรของภูมิภาคขดักบั

หลกัการทางมานุษยวทิยาในขอ้ใด 

1. การตั�งถิ�นฐานและการอพยพ 

2. การรวมกลุ่มและการแบ่งชนชั�น 

3. ความเป็นมาทางภาษาพดูและการประดิษฐต์วัอกัษร 

4. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและการจดัการทรัพยากร 

327. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

1. การมีแนวคิดเรื�องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคณะราษฎร 

2. ความร่วมมือของราษฎรส่วนใหญ่ทาํให้ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรง 

3. การเรียกร้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญของพลเมือง 

4. ความพร้อมของประชาชนที�มีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

328. พระราชนิพนธ์ เรื�อง ไตรภูมิพระร่วง ของพระมหาธรรมราชาที� 1 (ลิไทย) ไดรั้บอิทธิพลจาก

แนวคิดใดเป็นหลกั 

1.   ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู   

2.   พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยาน 

3.   พระพุทธศาสนาลทัธิลงักาวงศ ์  

4.   พระพุทธศาสนาลทัธิสยามวงศ ์



 

 

329. กฎหมายตราสามดวงเกิดจากการตรวจชาํระและรวบรวมกฎหมายขึ�นใหม่ในรัชกาลใด 

1. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

2. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

3. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

4. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

330. การเปลี�ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงหลายประการ ยกเว้น ขอ้

ใด 

1.   รูปแบบของรัฐ    

2.   ผูบ้ริหารประเทศ 

3.   ระบอบการปกครอง   

4.   เจา้ของอาํนาจอธิปไตย 

331. กิจกรรมในขอ้ใดเป็นการผสานภูมิปัญญาไทยกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

1. การประกวดนกัออกแบบผา้ไทยร่วมสมยั 

2. การจดันิทรรศการภูมิปัญญาดา้นการดาํรงชีวิตของทอ้งถิ�น 

3. การส่งเสริมการใชส้มุนไพรในการป้องกนัและรักษาโรค 

4. การศึกษาคน้ควา้ดา้นนาฏศิลป์ไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 

332. ความนิยมงานศิลปะปูนปั� นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประดบัหนา้บนัโบสถว์หิารในสมยัอยธุยา

สะทอ้นคติความเชื�อในเรื�องใด 

1. ความเชื�อเรื�องภพ-ภูมิต่างๆ 

2. พระมหากษตัริยท์รงเป็นสมมติเทพ 

3. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีอิทธิพลเหนือพระพุทธศาสนา 

4. พระราชอาํนาจของพระมหากษตัริยเ์หนือเมืองประเทศราชทั�งปวง 

333.“...ถ้าเราขาดสุโขทัยอยธุยา และกรุงเทพฯ แล้วประเทศไทยกค็งไม่มีความหมาย...” พระราชดาํรัส

ดงักล่าวส่งเสริมแนวคิดในเรื�องใด 

1. ความเป็นมาอนัยาวนานของประวติัศาสตร์ไทย 

2. การมีจิตสาํนึกรักชาติจากการศึกษาประวติัศาสตร์ 

3. ความสาํคญัของประวติัศาสตร์และวฒันธรรมกบัความเป็นชาติ 

4. การมีพฒันาการอยา่งต่อเนื�องของรัฐไทยตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

334. ศกัราชแบบใดที�นิยมใชก้นัแพร่หลายมากที�สุด 

1.   จุลศกัราช   2.   พุทธศกัราช 

3.   คริสตศ์กัราช   4.   ฮิจเราะห์ศกัราช 

335. สมยัประวติัศาสตร์ของโลกตะวนัตกเริ�มที�แหล่งอารยธรรมใด 



 

 

1.   อารยธรรมกรีก   2.   อารยธรรมโรมนั 

3.   อารยธรรมลุ่มแม่นํ�าสินธุ  4.   อารยธรรมลุ่มแม่นํ�าไทกริส-ยเูฟรทีส 

336. เริ�มสมยัอาณาจกัรอยธุยา พ.ศ. 1893 ตรงกบัการเกิดเหตุการณ์ใดในยโุรป 

1.   การสาํรวจทางทะเล  2.   การฟื� นฟูศิลปวทิยาการ 

3.    โคลมับสัคน้พบทวปีอเมริกา 4.   การสิ�นสุดจกัรวรรดิโรมนัตะวนัตก 

337. ขอ้ใดคือประโยชน์ที�ไดจ้ากวธีิการทางประวติัศาสตร์ 

1. ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ที�น่าเชื�อถือกวา่เดิม 

2. ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ที�โดดเด่นไม่เหมือนคนอื�น 

3. ประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูศึ้กษาประวติัศาสตร์ 

4. ประเมินคุณค่าของขอ้มูลเดิมวา่ถูกตอ้งน่าเชื�อถือหรือไม่ 

338. เพราะเหตุใดนกัประวติัศาสตร์มกัตีความขอ้มูลจากหลกัฐานชิ�นเดียวกนัแตกต่างกนั 

1.   มีความเชื�อต่างกนั  2.   มีความสนใจต่างกนั 

3.   มีจุดประสงคที์�ต่างกนั  4.   มีความรู้ความสามารถต่างกนั 

339. ขอ้จาํกดัสาํคญัในการศึกษาประวติัศาสตร์สากลคืออะไร 

1.   มีหลกัฐานจาํนวนมาก  2.   หลกัฐานอยูที่�ต่างประเทศ 

3.   ขาดเพื�อนร่วมศึกษาดว้ยกนั 4.   ศึกษายากเพราะมีความรู้นอ้ย 

340. เพราะเหตุใดจึงถือวา่ประมวลกฎหมายของพระเจา้ฮมัมูราบีเป็นมรดกทางอารยธรรมชิ�นสาํคญั

ของโลก 

1. เป็นประมวลกฎหมายฉบบัแรกของโลก 

2. มีบทลงโทษที�รุนแรงซึ�งช่วยลดจาํนวนผูเ้ป็นภยัต่อสังคม 

3. เป็นเครื�องแสดงวา่อาํนาจรัฐเขม้แขง็พอที�จะบงัคบัพลเมืองไดแ้ลว้ 

4. เป็นแบบอยา่งของความพยายามที�จะใหเ้กิดความยติุธรรมในการปกครอง 

341. สาเหตุสาํคญัที�ทาํให้อารยธรรมอียปิตพ์ฒันาอยา่งมีเอกภาพคือขอ้ใด 

1. มีการนบัถือเทพเจา้องคเ์ดียว 

2. ยดึถืออารยธรรมเดิมตามบรรพบุรุษ 

3. ไม่มีชนชาติอื�นมาปะปนในอาณาจกัร 

4. มีสภาพภูมิศาสตร์ที�ป้องกนัการรุกรานจากภายนอก 

342. สิ�งก่อสร้างของอารยธรรมโรมนัใหค้วามสาํคญัต่อเรื�องใด 

1.   ความสวยงาม    

2.   ประโยชน์ใชส้อย 

3.   ความเชื�อทางศาสนา   

4.   ใชว้สัดุที�ประหยดัค่าใชจ่้าย 



 

 

343.การปฏิวติัอุตสาหกรรมในเรื�องใดส่งผลใหเ้กิดโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนั 

1.   การสื�อสาร   2.   การผลิตสินคา้ 

3.   การคมนาคม   4.   การบริโภคสินคา้ 

344. แมว้า่ความขดัแยง้จะก่อใหเ้กิดการสูญเสียมากมายแต่มีประโยชน์ในเรื�องใด 

1. ช่วยลดประชากรโลก 

2. กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาวทิยาการ 

3. ทาํลายอารยธรรมเก่าๆ ที�ลา้สมยั 

4. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

345. เหตุการณ์ 11 กนัยายน เป็นตวัอยา่งหนึ�งของการก่อการร้ายที�มีจุดประสงคใ์ด 

1. เรียกค่าคุม้ครองจากสหรัฐอเมริกา 

2. ต่อตา้นการใชอ้าํนาจของสหรัฐอเมริกา 

3. ตอ้งการทาํสงครามศาสนากบัสหรัฐอเมริกา 

4. ตอบโตที้�สหรัฐอเมริกาปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย 

346. ขอ้ใดคือปัญหาความร่วมมือในอาเซียน 

1.   แข่งขนักนัพฒันา   2.   นบัถือศาสนาต่างกนั 

3.   เป็นศตัรูกนัมาก่อน  4.   มีระบอบการปกครองต่างกนั 

 

347. ขอ้ใดคือวธีิแกไ้ขปัญหาโลกร้อนที�มีประสิทธิภาพที�สุด 

1. ร่วมกนัปลูกตน้ไมส้ร้างความร่มรื�น 

2. ใชท้รัพยากรต่างๆ อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

3. ติดตั�งกระจกเพื�อสะทอ้นแสงอาทิตยก์ลบัไป 

4. เปิดเครื�องทาํความเยน็เพื�อคลายความร้อนใหโ้ลก 

348. ขอ้ใด ไม่ใช่ แนวโนม้ของสถานการณ์สาํคญัของโลกในคริสตศ์ตวรรษที� 21  

1.   เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน  

2.   การก่อการร้ายจะมีมากขึ�น 

3.   ค่าครองชีพของมนุษยจ์ะสูงขึ�น  

4.   เกิดภยัธรรมชาติที�รุนแรงบ่อยครั� งขึ�น 

349. ขอ้ใดคือการจาํแนกประเภทของเครื�องมือทางภูมิศาสตร์ตามหนา้ที�การใชง้านที�ถูกตอ้ง 

1. รวบรวมขอ้มูล ใหข้อ้มูล 

2. ใหข้อ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล 

3. วเิคราะห์ขอ้มูล สังเคราะห์ขอ้มูล 

4. สังเคราะห์ขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล 



 

 

350. บุคคลในขอ้ใดน่าจะเป็นผูใ้ชแ้ผนที�ไดอ้ยา่งชาํนาญที�สุด 

1. โป้งมีความรู้เรื�องแผนที�เป็นอยา่งดี 

2. กลางรวบรวมแผนที�เฉพาะเรื�องไวอ้ยา่งหลากหลาย 

3. นางสอบไดค้ะแนนสูงสุดในเรื�องแผนที�และเครื�องมือทางภูมิศาสตร์ 

4. กอ้ยใชแ้ผนที�ในการดาํเนินชีวติและการศึกษาขอ้มูลต่างๆ เพื�อประโยชน์ในการเรียนรู้อยู่

เสมอ 

351. ปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหนิ้ยมใชรู้ปถ่ายทางอากาศแนวดิ�งมาจดัทาํแผนที�คืออะไร 

1.   ความชดัเจน   2.   ความสวยงาม 

3.   มาตราส่วนคงที�   4.   สีและรูปร่างต่างๆ 

352. การสาํรวจขอ้มูลของภูมิสารสนเทศศาสตร์ชนิดใดแตกต่างจากขอ้อื�น 

1.   ภาพจากดาวเทียม   2.   การรับรู้จากระยะไกล 

3.   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4.   ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื�นโลก 

353. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งเกี�ยวกบัองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

1. ขอ้มูลเป็นเชิงตวัเลขและการเปลี�ยนแปลงทางสถิติ 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเพียงชั�นเดียวหรือหลายชั�น 

3. บุคลากรเป็นผูว้ิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสายตาและการคาํนวณทางสถิติ 

4. ส่วนเครื�อง คือ เครื�องรับระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื�นโลกและภาพจากดาวเทียม 

 

354. ขอ้มูลที�ใชใ้นการพยากรณ์อากาศของพื�นที�หนึ�งๆ มาจากหลกัการทาํงานของดาวเทียมในขอ้ใด 

1. ดาวเทียมคงที� 

2. ดาวเทียมพลงังานธรรมชาติ 

3. ดาวเทียมพลงังานคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้า 

4. ดาวเทียมโคจรรอบโลกในแนวเหนือ-ใต ้

355. ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื�นโลกเกิดจากกิจการดา้นใด 

1.   การทหาร   2.   การสาํรวจทิศทาง 

3.   การป้องกนัภยัพิบติั  4.   การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

356. ระยะเวลากลางวนัและกลางคืนที�เท่ากนัของพื�นที�ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใตจ้ะเกิดขึ�นในวนั

ใด 

1.   วนัวสันตวษุิวตั วนัศารทวษุิวตั  

2.   วนัศารทวษุิวตั วนัครีษมายนั 

3.   วนัเหมายนั วนัวสันตวษุิวตั  

4.   วนัครีษมายนั วนัเหมายนั 



 

 

357. ถา้นกัเรียนตอ้งการชมปรากฏการณ์พระอาทิตยเ์ที�ยงคืนควรเดินทางไปยงัประเทศใด ณ ช่วงเดือน

ใด 

1. ประเทศอาร์เจตินา เดือนมิถุนายน 

2. ประเทศแคนาดา เดือนมิถุนายน 

3. ประเทศชิลี เดือนกรกฎาคม 

4. ประเทศจีน เดือนกรกฎาคม 

358. การเกิดแผน่ดินไหวสอดคลอ้งกบับริเวณที�เป็นแนวรอยเลื�อนของแผน่เปลือกโลกอยา่งไร 

1. จุดศูนยก์ลางมีแรงสั�นไหวมาก 

2. การเคลื�อนตวัในรูปแบบต่างๆ 

3. หินหนืดที�พุขึ�นกลายเป็นเทือกเขา 

4. ความสั�นไหวก่อใหเ้กิดระลอกคลื�น 

359. วฏัจกัรทางอุทกวทิยาเกิดขึ�นโดยมีปัจจยัใดเป็นสาํคญั 

1.   การกลั�น    2.   ความชื�น 

3.   ความร้อน   4.   การโนม้ถ่วง 

360. ขอ้ใดกล่าวถึงแหล่งที�มาของกระแสนํ�าอุ่นและกระแสนํ�าเยน็ที�ไหลเวยีนในมหาสมุทรของโลกได้

ถูกตอ้ง 

1. เขตศูนยสู์ตร เขตขั�วโลก 

2. เขตเทือกเขา เขตศูนยสู์ตร 

3. เขตขั�วโลก เขตที�ราบลุ่มนํ�าขนาดใหญ่ 

4. เขตที�ราบลุ่มนํ�าขนาดใหญ่ เขตเทือกเขา 

361. ลกัษณะภูมิประเทศในขอ้ใดเหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่าขนส่งสินคา้ทางทะเลมากที�สุด 

1.   ดินดอนสามเหลี�ยมปากแม่นํ�า 2.   ที�ราบรอบทะเลสาบรูปแอก 

3.   พื�นที�ชายฝั�งที�คลื�นลมสงบ  4.   ชายฝั�งของฟีออร์ด 

362. หากนกัเรียนตอ้งการศึกษาลกัษณะทางภูมิศาสตร์ที�เหมาะสมต่อการทาํสวนผลไมเ้มืองร้อน 

นกัเรียนควรไปยงัภาคใด 

1.   ภาคเหนือ   2.   ภาคกลาง 

3.   ภาคตะวนัตก   4.   ภาคตะวนัออก 

363. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางภูมิศาสตร์กบัลกัษณะทางเศรษฐกิจ

ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1. มีความแหง้แลง้ ไม่สามารถปลูกไมผ้ลได ้

2. มีอากาศค่อนขา้งเยน็ทางตอนเหนือ จึงมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาว 

3. ปริมาณนํ�าฝนเฉลี�ยต่อปีค่อนขา้งมาก แต่ดินส่วนใหญ่ไม่ค่อยอุม้นํ�า การเพาะปลูกพืชจึง



 

 

แตกต่างกนัไปในแต่ละพื�นที� 

4. อิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใตท้าํใหมี้ฝนตกชุกในช่วงปลายปี สามารถเพาะปลูกพืชที�

ตอ้งใชน้ํ�ามากไดผ้ลผลิตดี 

364. การศึกษาเกี�ยวกบัภูเขาไฟที�มีพลงัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตค้วรดาํเนินการในประเทศ

ใดบา้ง 

1.   อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  2.   กมัพชูา อินโดนีเซีย 

3.   ฟิลิปปินส์ ไทย   4.   ไทย กมัพชูา 

365. การปะทุระเบิดของภูเขาไฟก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของอุทกภาคไดอ้ยา่งไร 

1. เถา้ถ่านที�ปกคลุมทอ้งฟ้าทาํใหแ้สงแดดและความร้อนไม่สามารถส่องลงมาถึงผวินํ�าได ้

2. หินหนืดที�ไหลลงสู่ทะเลส่งผลใหล้กัษณะชายฝั�งเกิดการเปลี�ยนแปลง 

3. แรงสั�นสะเทือนทาํใหเ้กิดคลื�นใหญ่ซึ� งมีผลต่อแนวปะการัง 

4. แก๊สและควนัที�พวยพุง่จากการปะทุระเบิดทาํใหส้ัตวน์ํ� าสูญพนัธ์ุ 

366. การป้องกนัและแกไ้ขพื�นที�จากอุทกภยัควรหลีกเลี�ยงการใชว้ธีิการใด 

1. การปลูกหญา้แฝกริมตลิ�งเพื�อป้องกนัการกดัเซาะของนํ�า 

2. การกาํหนดพื�นที�ที�ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ใหเ้ป็นแหล่งกกัเก็บนํ�าหรือแกม้ลิง 

3. การขดุลอกคูคลองทุกสาย เพื�อใหร้ะบายนํ�าไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

4. การช่วยกนัสร้างพนงักั�นนํ�าและติดตั�งเครื�องสูบนํ�าออกจากพื�นที�ของตน 

367. สาเหตุสาํคญัของการกดัเซาะชายฝั�งในปัจจุบนัคืออะไร 

1.   ภาวะโลกร้อน   2.   ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

3.   การเกิดพายหุมุนเขตร้อน  4.   ปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผนั 

368. เพราะเหตุใดเมื�อพายสุงบแลว้จึงควรรอเวลาอีกอยา่งนอ้ย 3 ชั�วโมง ก่อนการเดินทางหรือแกไ้ข

ปัญหาที�เกิดจากพาย ุ

1. มกัมีลมแรงและฝนตกหนกัอีกเมื�อศูนยก์ลางพายพุดัผา่น 

2. วางแผนการเดินทางเพื�อความปลอดภยัจากซากปรักหกัพงั 

3. ความพร้อมของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

4. ระดบันํ�าลดลงและความเร็วลมคงที�สามารถเดินทางไดอ้ยา่งปลอดภยั 

369. เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ที�อาจกล่าวไดว้า่เป็นจุดเริ�มตน้ของการเพิ�มขึ�นของแก๊สเรือนกระจก

ในบรรยากาศคืออะไร 

1.   การปฏิวติัการเกษตร  2.   การปฏิวติัอุตสาหกรรม 

3.   การปฏิวติัวทิยาศาสตร์  4.   การปฏิวติัการเมืองการปกครอง 

370. ขอ้ใดแสดงถึงภูมิปัญญาไทยในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรแร่และพลงังาน 

1. การสร้างเขื�อนขนาดใหญ่เพื�อผลิตกระแสไฟฟ้า 



 

 

2. ความเชี�ยวชาญในการเจียระไนเพชรพลอยของช่างไทย 

3. การทาํเหมืองแร่ดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่จากชาติตะวนัตก 

4. ความสาํคญัของพลงังานจากนํ�ามนัและแก๊สธรรมชาติต่อภาคเศรษฐกิจของไทย 

371. การดาํเนินงานดา้นสิ�งแวดลอ้มขององคก์รเอกชนใดถูกตอ้งเหมาะสมที�สุด 

1. กลุ่มรักษไ์มจ้ดัตั�งกองกาํลงัติดอาวธุเฝ้าระวงัการบุกรุกพื�นที�ป่าสงวน 

2. สมาคมคนรักสัตวป่์านาํสัตวป่์าที�ใกลจ้ะสูญพนัธ์ุมาผสมพนัธ์ุดว้ยนวตักรรมของตนเอง 

3. องคก์รพิทกัษป่์าแห่งชาติต่อตา้นการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐดา้นป่าไมแ้ละสัตวป่์า 

4. มูลนิธิสิ�งแวดลอ้มของเรารับบริจาคเงินและอุปกรณ์ต่างๆ เพื�อนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานดา้น

สิ�งแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

372.    พระเจา้ทรงมีโองการใหโ้มเสสพาชาวยวิอพยพจากที�ใดไปสู่ที�ใด 

1.   โรมนั-อียปิต ์  2.   คะนาอนั-โรมนั 

3.   อียปิต-์คะนาอนั   4.   คะนาอนั-อียปิต ์

373.    ชาวมุสลิมไม่เชื�อในเรื�องใด 

1.   โลกมีวนัสิ�นสุด   2.   เทวทูตมีจาํนวนมาก 

3.   ศาสนทูตมีหลายท่าน  4.   การตายแลว้เกิดใหม่บนโลกมนุษย ์

374.    ขอ้ใดไม่ใช่ แนวคิดของศาสนาพุทธ 

1. สอนใหอุ้ทิศตนแก่สิ�งศกัดิ� สิทธิ�  

2. สอนใหพ้ิสูจน์คาํบอกเล่าแลว้จึงเชื�อ 

3. เชื�อวา่กรรมเป็นตวักาํหนดสรรพสิ�ง 

4. หลกัศีลธรรมเกิดจากการศึกษาของผูรู้้ 

375.    การรับรู้ รูป รส กลิ�น เสียง สัมผสั ในขนัธ์ 5 คือขอ้ใด 

1.   จิต    2.   เวทนา 

3.   สังขาร    4.   วญิญาณ 

376.    พระโพธิสัตวช์าติสุดทา้ยของทศชาติคือองคใ์ด 

1.   พระเตมีย ์   2.   พระมโหสถ 

3.   พระมหาชนก   4.   พระเวสสันดร 

377.    ขอ้ใดแสดงถึง ‘‘สขีภริยา” 

1. สมศกัดิ� มีภริยาที�เอาแต่บ่นและดุด่าวา่กล่าวตลอดเวลา 

2. สุธีโชคร้าย ทาํงานหาเงินไดเ้ท่าไร ภริยาของเขาเอาไปเล่นการพนนัหมด 

3. สมพลถูกออกจากงาน แต่ภริยาของเขาใหก้าํลงัใจและช่วยใหเ้ขาหางานใหม่ได ้

4. สุระโชคดี ภริยาของเขาไม่เคยบ่นวา่ แต่ใหค้วามเคารพและรับใชดู้แลอยา่งดีตลอด 

378.    คาํวา่ “ราชา” ในพุทธศาสนสุภาษิต “ราชา มุขมํนุสฺสาน”ํ หมายถึงอะไร 



 

 

1.   ผูเ้ป็นประมุข   2.   ผูมี้อาํนาจสูงสุด 

3.   ผูอ้ยูเ่หนือประชาชน  4.   ผูท้าํใหเ้กิดความพอใจ 

379.    พระพุทธเจา้ทรงสอนอริยสัจ 4 ในวนัใด 

 1.   วนัมาฆบูชา   2.   วนัวสิาขบูชา 

 3.   วนัอาสาฬหบูชา   4.   วนัจาตุรงคสันนิบาต 

380.    การฝึกสติปัฏฐานขั�นพิจารณาเวทนาคืออยา่งไร 

1. รู้เท่าทนัความรู้สึก สุข ทุกข ์หรือเฉยๆ 

2. กาํหนดรู้วา่อิริยาบถขณะนั�นเป็นอาการใด 

3. กาํหนดรู้วา่ขนัธ์ 5 คืออะไร เกิดดบัไดอ้ยา่งไร 

4. พิจารณาดูจิตของตนวา่มี ราคะ โทสะ โมหะ หรือไม่ 

381.   ในการประชุมสัมมนาเพื�อแกปั้ญหาความยากจน ไดมี้การกาํหนดแนวทางประชุมโดยใหเ้ริ�มตก

ลงกนัวา่ปัญหาความยากจนคืออยา่งไร อะไรคือสาเหตุ เป้าหมายที�ตอ้งการหลงัจากแกไ้ขแลว้จะเป็น

อยา่งไร และวธีิการแกไ้ขจะทาํอยา่งไรบา้ง แนวทางนี�ตรงกบัหลกัพระพุทธศาสนาเรื�องใด 

1.   อริยสัจ 4    2.   วภิชัชวาท 

3.   อิทปัปัจจยตา   4.   โยนิโสมนสิการ 

383.  การที�นายดาํหลีกเลี�ยงการเสียภาษีแสดงวา่นายดาํขาดความตระหนกัถึงสิ�งใด 

1.    สิทธิของพลเมือง  2.   หนา้ที�ของพลเมือง 

3.    เสรีภาพของพลเมือง  4.   ความเสมอภาคของพลเมือง 

384.  พฤติกรรมของบุคคลใดมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

1. สมพงษเ์คารพเหตุผลของผูอื้�น 

2. สมพลยดึมั�นในเหตุผลที�ถูกตอ้ง 

3. สมพรใชเ้หตุผลมากกวา่อารมณ์ 

4. สมพิศคาํนึงถึงเหตุผลก่อนตดัสินใจ 

385.  กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องใดเป็นสาํคญั 

1. การใชอ้าํนาจอธิปไตย 

2. การจดัระเบียบบริหารราชการ 

3. การถ่วงดุลอาํนาจทางการเมือง 

4. การคุม้ครองสิทธิของประชาชน 

386.  ขอ้ใดเป็นความสามารถพิเศษของมนุษยที์�แตกต่างจากสัตวอื์�น 

1. การใชส้ัญลกัษณ์ 

2. การใชส้ัญชาตญาณ 

3. การตอบสนองสิ�งเร้าโดยอตัโนมติั 



 

 

4. การตอบสนองสิ�งเร้าตามพนัธุกรรม 

 

387.  คนไทยในสังคมเมืองและชนบทมีค่านิยมที�สอดคลอ้งกนัในเรื�องใด 

1.   รักความเป็นอิสระ   

2.   ไม่ชอบการแข่งขนั 

3.   ไม่ชอบคนแปลกหนา้   

4.   ชอบความสะดวกรวดเร็ว 

388.   ครูเกลียว เสร็จกิจ (ขวญัจิต ศรีประจนัต)์ ไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นครูภูมิปัญญาไทย ในฐานะที�เป็นผู ้

ฟื� นฟู เพลงพื�นบา้นประเภทใด 

 1.   เพลงเรือ   2.   เพลงฉ่อย 

 3.   เพลงอีแซว   4.   เพลงรําโทน 

389.  ขอ้ใดเป็นเครื�องบ่งชี�วา่ประเทศมีลกัษณะเป็นสาธารณรัฐหรือไม่ 

 1.   ประชากรในรัฐ   2.   ระบบเศรษฐกิจ 

 3.   ประมุขของประเทศ  4.   ระบอบการปกครอง 

390.  กิจกรรมใดมีส่วนสาํคญัในการปูพื�นฐานประชาธิปไตยในประเทศไทย 

 1.   การจดัตั�งมณฑล   2.   การจดัระบบภาษี 

 3.   การจดัตั�งสุขาภิบาล  4.   การจดัระบบเทศาภิบาล 

391.  ส่วนราชการใดมีฐานะเป็นกระทรวง 

 1.   สาํนกังบประมาณ  2.   สาํนกันายกรัฐมนตรี 

 3.   สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  4.   สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

392.  รัฐธรรมนูญฉบบัใดไดชื้�อวา่เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัประชามติ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2517 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

393.  ขอ้ใดคือสาเหตุที�ทาํให้เกิดปัญหาพื�นฐานทางเศรษฐกิจ 

1. ปัจจยัการผลิตมีราคาสูงเกินไป 

2. ปัจจยัการผลิตบางชนิดมีราคาตํ�าเกินไป 

3. ปัจจยัการผลิตมีนอ้ยกวา่ความตอ้งการใช ้

4. ปัจจยัการผลิตไม่กระจายไปยงัทุกภาคเศรษฐกิจ 

394.  ปัจจยัการผลิตใดเป็นปัจจยัคงที�ของโรงงานตดัเยบ็เสื�อผา้ 

 1.   ผา้ตดัเสื�อ   2.   ช่างตดัผา้ 



 

 

 3.   จกัรเยบ็ผา้   4.   วสัดุตกแต่งเสื�อ 

 

395.  ขอ้ใดไม่ เป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

1. การประกนัราคาออ้ย 

2. การใหติ้ดป้ายแสดงราคาสินคา้ 

3. การขายสินคา้ภายใตโ้ครงการธงฟ้า 

4. การควบคุมราคาขายปลีกนํ�าตาลทราย 

396. ทรัพยสิ์นในขอ้ใดมีสภาพคล่องสูงสุด 

 1.   ทองคาํแท่งหนกั 5 บาท  2.   พนัธบตัรรัฐบาลไทยเขม้แขง็ 

 3.   หุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพย ์ 4.   เงินฝากประจาํธนาคาร 9 เดือน 

397. คุณค่าของสหกรณ์ (cooperative values) ตรงกบัขอ้ใดมากที�สุด 

1. ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่เป็นสถาบนัที�มีคุณค่าดา้นการออมและการลงทุน 

2. ตั�งอยูบ่นพื�นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 

3. เชื�อมั�นวา่สหกรณ์จะส่งเสริมใหส้มาชิกมีคุณค่าทางจริยธรรมและมีความเสมอภาค 

4. ปลูกฝังใหส้มาชิกเขา้ใจวา่สหกรณ์เป็นวธีิการที�มีคุณค่าในการนาํไปสู่การกินดีอยูดี่ 

398. การจดัสรรปัจจยัการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบใดก่อใหเ้กิดการใชปั้จจยัการผลิตอยา่ง

สิ�นเปลือง     มากที�สุด 

 1.   ระบบทุนนิยม   2.   ระบบเสรีนิยม 

 3.   ระบบสังคมนิยม   4.   ระบบรัฐสวสัดิการ 

399. ถา้พอ่คา้ขายขา้วโพดฝักในราคาที�สูงกวา่ราคาดุลยภาพ ปัจจยัใดจะส่งผลใหร้าคาชื�อขายขา้วโพด       

ตอ้งลดลง 

 1.   อุปสงคส่์วนเกิน   2.   อุปทานส่วนเกิน 

 3.   การขาดแคลนอุปทาน  4.   การลน้ตลาดของอุปสงค ์

400. ปัจจุบนัประเทศต่างๆนิยมใชม้าตรการใดในการจาํกดัการคา้เสรีระหวา่งประเทศ 

 1.   ตั�งกาํแพงภาษีขาเขา้   

 2.   ใหเ้งินอุดหนุนผูน้าํเขา้ 

 3.   กาํหนดโควตาการส่งออก  

 4.   กาํหนดมาตรฐานคุณภาพสินคา้เขา้ 

401. ขอ้ใดเป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 

1. ชาวฝรั�งเศสซื�อพนัธบตัรรัฐบาลไทย 

2. ชาวญี�ปุ่นซื�อบริษทัธุรกิจของคนไทย 

3. ชาวอเมริกนัซื�อรถยนตที์�ผลิตในไทย 



 

 

4. ชาวสิงคโปร์ซื�อหุน้ในตลาดหลกัทรัพยไ์ทย 

 

402. การพฒันาเศรษฐกิจของไทยยงัไม่ประสบความสาํเร็จในเรื�องใด 

1. การแกปั้ญหาเงินเฟ้อ 

2. การแกปั้ญหาการวา่งงาน 

3. การสร้างศกัยภาพใหชุ้มชนเขม้แขง็ 

4. การขยายตลาดการคา้ระหวา่งประเทศ 

403. การเพาะปลูกของมนุษยย์คุหินใหม่ในระยะเริ�มแรกใชว้ธีิการแบบใด 

 1.   นาดาํ    2.  นาหวา่น 

 3.   ไถพรวน   4.  ไร่เลื�อนลอย 

404.  ความน่าเชื�อถือของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ประเมินไดจ้ากขอ้ใด 

 1.   อายขุองหลกัฐาน  2.   ปริมาณของหลกัฐานที�พบ 

 3.   ความสมบูรณ์ของหลกัฐาน 4.   ขอ้สนเทศที�ปรากฏในหลกัฐาน 

405.  นกัปราชญค์นใดที�แสดงทศันะเกี�ยวกบัคุณสมบติัของชนชั�นปกครองวา่จะตอ้งมีความรู้ ความ

รับผดิชอบ และศีลธรรม 

1.   เพลโต    2.   โฮเมอร์ 

3.   โสกราตีส   4.   อริสโตเติล 

406.  ขอ้ใดเป็นเหตุการณ์สาํคญัที�ทาํใหเ้กิดการปฏิวติัวทิยาศาสตร์ 

1. การประดิษฐก์ลอ้งโทรทรรศน ์

2. การคน้พบกฎแห่งความโนม้ถ่วง 

3. การคน้พบวา่เส้นทางโคจรของดาวเคราะห์เป็นรูปวงรี 

4. การคน้พบวา่ดวงอาทิตยเ์ป็นศูนยก์ลางของระบบสุริยะ 

407.  ชาวอินคาเปรียบ “หยดเหงื�อแห่งพระอาทิตย”์ และ “นํ�าตาแห่งพระจนัทร์”กบัโลหะชนิดใด 

 1.   เงิน และ ดีบุก   2.   ทองคาํ และ เงิน 

 3.   ดีบุก และ ทองแดง  4.   ทองแดง และ ทองคาํ 

408.  พระบรมราโชบายสาํคญัของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชภายหลงัการสถาปนากรุงธนบุรีเนน้

เรื�องใดเป็นอนัดบัแรก 

1. การฟื� นฟูพระพุทธศาสนา 

2. การสร้างกองทพัใหเ้ขม้แขง็ 

3. การส่งเสริมการคา้กบัต่างชาติ 

4. การแกไ้ขปัญหาความอดอยาก 

409.  เอกสารทางราชการของไทยฉบบัใดที�ผลิตโดยเครื�องพิมพส์มยัใหม่เป็นครั� งแรก 



 

 

 1.   ราชกิจจานุเบกษา  2.   สยามจดหมายเหตุ 

 3.   ประกาศหา้มสูบฝิ� น  4.   กฎหมายตราสามดวง 

410.  ขอ้ใดเป็นวตัถุประสงคใ์นการเสด็จประพาสยโุรปครั� งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั 

1. เพื�อใหช้าติยุโรปยอมแกไ้ขสนธิสัญญาเบาวริ์ง 

2. เพื�อกดดนัใหช้าติยโุรปคืนดินแดนที�ยดึจากไทย 

3. เพื�อใหต่้างชาติยอมรับวา่ไทยมีเกียรติยศเสมอนานาประเทศ 

4. เพื�อแสดงให้เห็นวา่ไทยมีความเป็นกลางในความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

411.   ในช่วงปลายรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ชาวต่างชาติใดไดรั้บแต่งตั�งให้

เป็น       ที�ปรึกษาราชการดา้นการต่างประเทศ 

 1.   ชาวองักฤษ   2.   ชาวฝรั�งเศส 

 3.   ชาวอเมริกนั   4.   ชาวเดนมาร์ก 

412.  “ตระพงั” เป็นภูมิปัญญาในเรื�องใดของคนยคุสุโขทยั 

 1.   การชกันํ�า   2.   การเก็บนํ�า 

 3.   การระบายนํ�า   4.   การควบคุมทางไหลของนํ�า 

413.  ขอ้ใดเป็นหินที�แปรมาจากหินชั�น 

1.   หินสบู ่    2.   หินปูน 

3.   หินอ่อน    4.   หินดินดาน 

414.  ถา้ตอ้งการศึกษาทะเลทรายเขตอบอุ่น ควรไปที�ใด 

1. ทะเลทรายธาร์และทะเลทรายดาชต-์อี-คาร์วใีนทวปีเอเชีย 

2. ทะเลทรายสะฮาราและทะเลทรายกาลาฮารีในทวปีแอฟริกา 

3. ทะเลทรายกิบสันและทะเลทรายซิมป์สันในทวปีออสเตรเลีย 

4. ทะเลทรายโมฮาวีและทะเลทรายเกรตซอลตเ์ลกในทวปีอเมริกาเหนือ 

415.  หากตอ้งการทราบพิกดัภูมิศาสตร์ของโรงเรียนของท่าน ควรใชเ้ครื�องมือใด 

 1.   จีพีเอส    2.   อาร์เอส 

 3.   จีไอเอส    4.   แผนที�ประเทศไทย 

416.  ขอ้ใดไม่ใช่ วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

 1.   การเกิดแผน่ดินไหว  2.   ความตื�นเขินของแหล่งนํ� า 

 3.   ความจาํกดัของจาํนวนที�ดิน 4.   การประกาศเขตป่าเสื�อมโทรม 

417.  การประชุมครั� งที� 7 ของกลุ่มประเทศภายใตอ้นุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปลี�ยนแปลง

ภูมิอากาศ ที�ประเทศโมร็อกโกเมื�อ พ.ศ. 2544 ไดเ้สนอประเด็นการแกปั้ญหาใดซึ�งมีผลมาถึงปัจจุบนั 

 1.   ฝนกรด    2.   ภาวะโลกร้อน 



 

 

 3.   ปรากฏการณ์เอลนีโญ  4.   ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

418.  การที�ประเทศไทยกาํหนดใหเ้ลิกใชส้ารซีเอฟชีในการผลิตสินคา้ เป็นการปฏิบติัตามขอ้ตกลงใด 

 1.   พิธีสารเกียวโต   2.   อนุสัญญาไซเตส 

 3.   อนุสัญญาบาเซิล   4.   พิธีสารมอนทรีออล 

419.  ผูที้�บุกรุกหรือครอบครองที�ดินของรัฐโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย มีความผดิตามกฎหมายใด 

1. พระราชบญัญติัผงัเมือง พ.ศ. 2518 

2. พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

3. พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

4. พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

420.  ขอ้ใดไม่ใช่ หลกัการพื�นฐานที�จะทาํใหก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิ�งแวดลอ้มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. การใหข้อ้มูลที�ถูกตอ้งและเหมาะสม 

2. การตอบสนองต่อความเห็นหรือท่าทีของประชาชน 

3. การจาํแนกกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมที�เหมาะสมและเป็นธรรม 

4. การประเมินผลสาํเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

421.  UNEP ดาํเนินงานเกี�ยวกบัเรื�องใด 

1. การป้องกนัชั�นโอโซน 

2. ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3. การควบคุมพืชป่าและสัตวป่์า 

4. การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

422.  การขึ�นทะเบียนมรดกโลกตอ้งไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานใด 

1.   UNICEF    2.   UNESCO 

3.   UNCTAD   4.   UNESCAP 

 

423.ประเพณีใดที�เป็นประเพณีของทางภาคเหนือ? 

ก.ชิงเปรต 

ข.การเบิกน่านนํ�า 

ค.นมสัการรอยพระพุทธบาท 

ง.ตานก๋วยสลาก 



 

 

424.ระบอบประชาธิปไตย เกิดขั�นครั� งแรกที�ใด? 

ก.กรีก 

ข.เอเธนส์ 

ค.วาติกนั 

ง.ไคโร 

425.ระบบศกัดินาเริ�มในสมยัใด? 

ก.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

ข.สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ 

ค.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ง.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

426.ณ เมืองกรีนิช ประเทศองักฤษ เป็นเวลา 11.00น. อยากทราบวา่เวลาในประเทศไทยเป็นเวลา

เท่าใด? 

ก. 04.00 น. 

ข. 07.30 น. 

ค. 18.00 น. 

ง. 21.00 น. 

427.ยคุทองของวรรณกรรมไทยคือสมยัใด? 

ก.พระเจา้อู่ทอง 

ข.พอ่ขนุรามคาํแหง 

ค.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 

ง.สมเด็จพระนั�งเหลา้เจา้อยูห่วั 

428.แผนพฒันาเศรษฐกิจฯฉบบัแรกที�อนัเชิญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันา คือฉบบัใด? 

ก.8 

ข.9 

ค.10 



 

 

ง.11 

429.ขอ้ใดไม่ใช่กฏหมายตราสามดวง? 

ก.ตราวหิค(จตุสดมภ)์ 

ข.ตราราชสีห์(สมุหนายก) 

ค.ตราคชสีห์(สมุหกลาโหม) 

ง.ตราบวัแกว้(โกษาธิบดี) 

430.สถานกงสุลแห่งแรกของสยามเป็นของชาติใด? 

ก.ฝรั�งเศส 

ข.โปรตุเกส 

ค.องักฤษ 

ง.ฮอลนัดา 

431.สงครามอานามสยามยทุธ สยามรบกบัใคร? 

ก.สยามกบัพม่า 

ข.สยามกบัเขมร 

ค.สยามกบัลาว 

ง.สยามกบัญวน 

432.วรรณกรรมใดที�ถือวา่เก่าแก่ที�สุด 

ก.ลิลิตพระลอ 

ข.มหาชาติคาํหลวง 

ค.จินดามณี 

ง.ลิลิตโองการแช่งนํ�า 

433.สงคราม9ทพัเกิดขึ�นในสมยัใด? 

ก.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ข.สมเด็จพระมหาธรรมราชา 

ค.สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 



 

 

ง.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

434.สงครามครูเสด เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องใดมากที�สุด? 

ก.การศึกษา 

ข.ศาสนา 

ค.การเมือง 

ง.การล่าอาณานิคม 

435.ขอ้ใดกล่าวผดิ? 

ก.จงักอบ คือสิ�งของหรือเงินทองที�ส่งใหพ้อ่คา้ 

ข.อากร คือการหกัผลประโยชน์บางส่วนจากอาชีพของราษฎร 

ค.ส่วย คือสิ�งที�ส่งใหร้าษฎรแทนการเขา้เกณฑแ์รงงาน 

ง.ฤชา คือค่าธรรมเนียมการขอรับบริกาจากรัฐ 

436.ประเพณีตามฮีต12 บุญเดือน6คือบุญอะไร? 

ก.บุญเขา้กรรม 

ข.บุญขา้วจี� 

ค.บุญบั�งไฟ 

ง.บุญคูณลาน 

437.ขอ้ใดไม่ใช่องคก์รทางเศรษฐกิจโลก? 

ก.WTO 

ข.UNCTAD 

ค.UN 

ง.IMF 

438.ทิศทั�ง6 ขอ้ใดหมายถึง บิดามารดา ? 

ก.อุปริมทิส 

ข.ปุรัตถิมทิส 

ค.ปัจฉิมทิส 



 

 

ง.ทกัขิณทิส 

439.เมืองดุสิตธานี เมืองตน้แบบประชาธิปไตยตั�งขึ�นในสมยัใด? 

ก.ร.5 

ข.ร.6 

ค.ร.7 

ง.ร.8 

440.ขอ้ใดไม่ใช่ประเทศในกลุ่มIMT-GT (สามเหลี�ยมเศรษฐกิจ)? 

ก.ไทย 

ข.มาเลเซีย 

ค.สิงคโปร์ 

ง.อินโดนีเซีย 

441.ปัจจุบนัประเทศไทยใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที�เท่าไร? 

ก.ฉบบัที�9 

ข.ฉบบัที�10 

ค.ฉบบัที�11 

ง.ฉบบัที�12 

442.ธรรมะขอ้ใดเป็นสาเหตุแห่งความทุกข?์ 

ก.ทุกข ์

ข.สมุทยั 

ค.นิโรธ 

ง.มรรค 

443.ขอ้ใดไม่ใช่รัฐเดี�ยวทั�งหมด? 

ก.ไทย ญี�ปุ่น นอร์เวย ์

ข.อิตาลี นิวซีแลนด ์เดนมาร์ก 

ค.โมนาโก เยอรมนี ตุรกี 



 

 

ง.สเปน อียปิต ์ลาว 

444.ประธานอาเซียน(2018)คนปัจจุบนัคือ? 

ก.สิงคโปร์ 

ข.บรูไน 

ค.ฟิลิปปินส์ 

ง.มาเลเซีย 

445.สนธิสัญญาเบอร์นี เกิดขึ�นในรัชกาลใด? 

ก.รัชกาลที�3 

ข.รัชกาลที�4 

ค.รัชกาลที�5 

ง.รัชกาลที�6 

446.ยายแดง ใส่เสื�อดาํไปงานศพ ถือวา่ยายแดงปฏิบติัต่อสังคมแบบใด? 

ก.ค่านิยม 

ข.จารีต 

ค.กฎหมาย 

ง.วถีิประชา 

447.ภูมิอากาศแบบใดที�มีอุณหภูมิตํ�าที�สุด? 

ก.เมดิเตอร์เรเนียน 

ข.ป่าดิบชื�น 

ค.ไทกา 

ง.ทุนดรา 

448.ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุที�ทาํใหเ้กิดการคา้ระหวา่งประเทศ? 

ก.ความแตกต่างของภูมิอากาศ 

ข.ความแตกต่างของทรัพยากร 

ค.ความแตกต่างของความชาํนาญในการผลิต 



 

 

ง.ความแตกต่างชนชาติ 

449.บิดาแห่งสังคมวทิยาคือใคร? 

ก.อริสโตเติล 

ข.จอร์นล็อค 

ค.วอลแตร์ 

ง.ออกุส ก็องต ์

450.พยากรณ์อากาศวนันี�ประเทศไทยอาจจะเกิดลมพายพุดัแรง ฝนตกหนกัทั�วทุกภาค ดว้ยความเร็วลม 

120กม.ต่อชั�วโมง อาจทาํความเสียหายใหแ้ก่บา้นเรือนของท่าน ขอใหป้ระชาชนทุกคนโปรด

ระมดัระวงัดว้ย อยากทราบพายทีุ�จะเกิดชื�อวา่อะไร? 

ก.เฮอริเคน 

ข.ไซโคลน 

ค.ใตฝุ้่ น 

ง.ดีเปรสชั�น 

451.พืชพรรณชนิดใดที�ไม่ไดอ้ยูใ่นเขตร้อน? 

ก.ป่าเบญพรรณ 

ข.ป่าสน 

ค.ป่าแพะ 

ง.ทุ่งหญา้สะวนันา 

452.ยคุทองทางวฒันธรรมของประเทศจีนเกิดขึ�นในยคุราชวงศใ์ด? 

ก.ราชวงศเ์ชี�ย 

ข.ราชวงศถ์งั 

ค.ราชวงศฮ์ั�น 

ง.ราชวงศสุ์ย 

453.องคก์รเอกชนขอ้ใดดาํเนินกิจกรรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

ก.UNICEP 

ข.GREENPEACE 

ค.IMF 

ง.WHO 

454.ศกัราชแบบใดที�นิยมใชก้นัแพร่หลายมากที�สุด 

1. จุลศกัราช 2. พุทธศกัราช 



 

 

3. คริสตศ์กัราช 4. ฮิจเราะห์ศกัราช 

455.ขอ้ใดเกี�ยวขอ้งกบัสถาบนัการเมืองการปกครองโดยตรง 

1. ผลิตสินคา้บริโภค  

2. ขดัเกลาสมาชิกของสังคม 

3. เผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะ  

4. บริหารประเทศตามนโยบาย 

456.ขอ้ใดเป็นสถาบนัทางสังคมซึ�งเป็นพื�นฐานแรกสุดของมนุษย ์

1. สถาบนัศาสนา 2. สถาบนัเศรษฐกิจ 

3. การสถาบนัครอบครัว 4. สถาบนัการเมืองการปกครอง 

457.ระยะเวลากลางวนัและกลางคืนที�เท่ากนัของพื�นที�ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใตจ้ะเกิดขึ�นในวนั

ใด 

1. วนัวสันตวษุิวตั วนัศารทวิษุวตั  

2. วนัศารทวษุิวตั วนัครีษมายนั 

3. วนัเหมายนั วนัวสันตวษุิวตั  

4. วนัครีษมายนั วนัเหมายนั 

458.พระราชพงศาวดารสมยัอยธุยาฉบบัใดที�นกัประวติัศาสตร์ยอมรับวา่มีขอ้มูลถูกตอ้งที�สุด 

1. ฉบบับริติชมิวเซียม2. ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) 

3. ฉบบัสมเด็จพระพนรัตน์ 4. ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ�  

459.วฒันธรรมสากลในขอ้ใดที�มีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวติของเรามากที�สุด 

1. แฟชั�น 2. อินเทอร์เน็ต 

3. การใชข้องราคาแพง 4. การรับประทานอาหารตะวนัตก 

460.แนวคิดใดขดัแยง้กบัหลกัสิทธิมนุษยชน 

1. ผูช้ายยอ่มเก่งกวา่ผูห้ญิง 

2. เด็กจาํเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาเหมาะสมตามวยั 

3. คนจนมีสิทธิเขา้ถึงบริการสาธารณสุขที�มีมาตรฐาน 

4. ผูพ้ิการตอ้งไดรั้บคุณภาพชีวติที�ดีเท่าเทียมคนทั�วไป 

461.สุเมทเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามจาํนวนทุกปี การกระทาํของสุเมท เป็นบทบาทหนา้ที�ของ

พลเมืองดีในดา้นใด 

1. ดา้นการกุศล 2. ดา้นการเมือง 

3. ดา้นเศรษฐกิจ 4. ดา้นสังคมและวฒันธรรม 

462.แนวความคิดเกี�ยวกบัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกิดขึ�นหลงัจาก

เหตุการณ์ใดสิ�นสุดลง 



 

 

1. สงครามเวยีดนาม 2. สงครามโลกครั� งที� 1 

3. สงครามโลกครั� งที� 2 4. สงครามอ่าวเปอร์เซีย 

463.ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื�นโลกเกิดจากกิจการดา้นใด 

1. การทหาร 2. การสาํรวจทิศทาง 

3. การป้องกนัภยัพิบติั 4. การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

464.ถา้ปัจจุบนัประเทศไทยยงัใชร้ะบบศกัราชแบบรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) ปีพุทธศกัราช 2555 จะตรง

กบัรัตนโกสินทร์ศกใด 

1. ร.ศ. 224 2. ร.ศ. 225 

3. ร.ศ. 227 4. ร.ศ. 231 

465.ผูใ้ดถือไดว้า่ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

1. ตุก๊ชอบลอกขอ้สอบในห้องเรียน 

2. นิดรับฟังความคิดเห็นที�แตกต่างของเพื�อน 

3. แอด๊นิยมใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปัญหา 

4. ทรายใหก้ารยอมรับนบัถือคนที�มีฐานะรํ� ารวย 

467.การรับวฒันธรรมต่างชาติมาใชค้วรคาํนึงถึงสิ�งใดเป็นสาํคญั 

1. เลือกวฒันธรรมที�ตนเองชอบ 

2. เลือกวฒันธรรมที�คนทั�วไปนิยม 

3. รับวฒันธรรมต่างชาติมาทั�งหมด 

4. เลือกวฒันธรรมที�มีประโยชน์นาํมาปรับใช ้

468.วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา วนัใดที�ไม่มีการเวยีนเทียน? 

ก.วนัวสิาขบูชา 

ข.วนัอาสาฬหบูชา 

ค.วนัมาฆบูชา 

ง.วนัอฏัฐมีบูชา 

469.ในโครงการ EEC.ประเทศไทยจะเป็นฐานเพื�อกระจายสินคา้ไปสู่ประเทศใด? 

ก.เมียนมา ลาว กมัพชูา เวยีดนาม 

ข.เมียนมา ลาว สิงคโปร์ เวยีดนาม 

ค.มาเลเซีย ลาว สิงคโ์ปร์ เวยีดนาม 

ง.เมียนมา จีน สิงคโปร์ เวยีดนาม 

470.ขอ้ใดคือ อาเซียน +6  

ก.จีน 

ข.รัสเซีย 



 

 

ค.อินเดีย 

ง.เกาหลีใต ้

471.ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง? 

ก.เฮอร์ริเคน คือพายทีุ�เกิดทิศตะวนัตกของมหาสมุทรแอตแลนติก 

ข.ไตฝุ้่ น คือพายทีุ�เกิดบริเวณมหาสมุทรอินเดีย 

ค.ไซโคลน คือพายทีุ�เกิดบริเวณมหาสมุทรอิเดีย 

ง.บาเกียว คือพายทีุ�เกิดบริเวณหมู่เกาะฟิลิปปินส์ 

472.ธารนํ�าที�มีลกัษณะเหมือนหุบผาที�ลึกและแคบ เกิดจากการกดัเซาะของนํ�าที�รวดเร็วและรุนแรง 

ประกอบกบัการยกตวัของแผน่ดิน เรียกวา่อะไร? 

ก.เกาะหินโด่ง 

ข.เสาเฉลียง 

ค.แพะเมืองผี 

ง.โกรกกราก 

473.ขอ้ใดไม่ใช่ลมประจาํถิ�น? 

ก.ลมขา้วเบา 

ข.ลมวา่ว 

ค.ลมตะเภา 

ง.ลมคา้ 

474.สงครามครูเสด เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องใดมากที�สุด? 

ก.การศึกษา 

ข.ศาสนา 

ค.การเมือง 

ง.การล่าอาณานิคม 

475.เมืองดุสิตธานี เมืองตน้แบบประชาธิปไตยตั�งขึ�นในสมยัใด? 

ก.ร.5 

ข.ร.6 

ค.ร.7 

ง.ร.8 



 

 

476.ยายแดง ใส่เสื�อดาํไปงานศพ ถือวา่ยายแดงปฏิบติัต่อสังคมแบบใด? 

ก.ค่านิยม 

ข.จารีต 

ค.กฎหมาย 

ง.วถีิประชา 

477.ระบอบประชาธิปไตย เกิดขั�นครั� งแรกที�ใด? 

ก.กรีก 

ข.เอเธนส์ 

ค.วาติกนั 

ง.ไคโร 

478.ขอ้ใดกล่าวผดิ? 

ก.จงักอบ คือสิ�งของหรือเงินทองที�ส่งใหพ้อ่คา้ 

ข.อากร คือการหกัผลประโยชน์บางส่วนจากอาชีพของราษฎร 

ค.ส่วย คือสิ�งที�ส่งใหร้าษฎรแทนการเขา้เกณฑแ์รงงาน 

ง.ฤชา คือค่าธรรมเนียมการขอรับบริกาจากรัฐ 

479.ขอ้ใดวถีิความเชื�อของศาสนาพุทธที�มีความแตกต่างจากศาสนาอิสลาม 

1.การถืออดอาหาร 

2.การให ้

3.การเดินทางไปแสวงบุญ 

4.การเคารพสักการะรูปปั� น ภาพถ่าย เหรียญ 

480.หลกัธรรมใดไม่ไดเ้กิดขึ�นเนื�องในวนัสาํคญัของพระพุทธศาสนา 

1.ทาํความดี 

2.ทาํจิตใจใหบ้ริสุทธิ�  



 

 

3.ละเวน้ความชั�ว 

4.ไตรลกัษณ์ 

481.“ปกรณ์ เป็นคนขยนั เลี�ยงชีพดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต และมีความตั�งใจที�จะไม่ยุง่เกี�ยวอบายมุขทุกชนิด” 

จากคาํกล่าวนี�แสดงวา่ปกรณ์ ยดึมั�นในหลกัธรรม มรรค ๘ ขอ้ใดบา้ง 

1 สัมมาสติ สัมมาวายามะ สมัมากมัมนัตะ 

2  สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสังกปัปะ 

3  สัมมาอาชีวะ สัมมาสังกปัปะ สัมมากมัมนัตะ 

4 สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมากมัมนัตะ 

482. ผูห้ญิงศาสนาอื�น ถา้เขา้พิธีแต่งงานกบัชายที�นบัถืออิสลาม โดยจาํเป็นตอ้งเปลี�ยนศาสนาเพื�อเขา้รับเป็น

อิสลามดว้ย ขอ้ใดต่อไปมิใชสิ้�งที�ควรปฎิบติัตอนที�ผูห้ญิงเขา้เป็นอิสลามแลว้ 

1 การทาํคิตาน 

2 ศึกษาการอ่านกุรอาน ภาษาหรับ 

3 : ปฏิญาณตนวา่ไม่เคารพพระเจา้อื�นใด นอกจากอลัลอฮฺ 

4 : อาบนํ�าสุนนะฮฺ 

483. ในศาสนาคริสตถื์อวา่การตอ้งเขา้รับศีลสารภาพบาป ตอ้งมีการกระทาํอยูใ่น 3 กลุ่มใหญ่ๆไดแ้ก่บาปที�

ทาํผดิกบัพระเจา้ บาปที�ทาํผิดกบัคนใกลชิ้ด และบาปที�ทาํผดิเกี�ยวกบัตนเอง และขอ้ใดต่อไปนี� คือ บาปที�ทาํ

ผดิเกี�ยวกบัตนเอง 

1 : หวัเราะโดยไม่มีสาเหตุ 

2 : การไม่ตั�งใจทาํงานในที�ทาํงานของตน 

3 : ความคิดที�จะฆ่าตวัตาย 

4 : การใชเ้วลาวา่งโดยเปล่าประโยชน์ในการดูทีวี 



 

 

484. ความเชื�อใดของศาสนาอิสลามและศาสนาคริสตต่์อไปนี� ที�มีจุดร่วมเหมือนกนัแต่รายละเอียดในการ

ปฎิบติัค่อนขา้งแตกต่างกนัมากที�สุด 

1 : เป้าหมายสูงสุดการไดไ้ปอยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้ 

2 : การเสียสละทาํทาน 

3 : ความรักความเมตตา 

4 : การทาํความดีละเวน้ความชั�ว 

485. การเป็นศาสนิกชนที�ดีตอ้งมีการบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อครอบครัวดว้ยหลกัธรรมใด 

1 : ฆราวาสธรรม ๔ 

2 : พละ ๕ 

3 : อุบาสกธรรม ๕ 

4 : สาราณียธรรม 6 

486. สุภาษิต คาํพงัเพยใดต่อไปนี�สะทอ้นใหเ้ห็นถึงในหลกัธรรม อุปาทาน ๔ แปลวา่ ความยดึมั�นถือมั�น 

ในอตัตวาทุปาทาน กามุปาทาน ทิฏ�ุปาทาน สีลพตัตุปาทาน แต่ยกเวน้ขอ้ใด 

1 : เสียทองเท่าหวัไม่ยอมเสียผวัใหใ้คร 

2 : ถ่านไฟเก่า 

3 : ทาํบุญสูญเปล่าไหวเ้จา้ดีกวา่ 

4 : ตาบอดไดแ้วน่ 

487. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งในเรื�องของอริยสัจ ๔ 

1 : การพลดัพรากจากสิ�งอนัเป็นที�รักเป็นทุกข ์

2 : ความอยากมีอยากไดอ้ยากเป็นคือสมุหทยั 



 

 

3 : มีชีวติแลว้มีความทุกข ์ถา้อยากจะดบัทุกขต์อ้งดบัชีวติ 

ตวัเลือกที� 4 : กล่าวถูกตอ้งทั�งหมด 

488.อิณาทานทุํกฺขโํลเก  แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยวา่ 

1 การเป็นหนี� เป็นทุกขใ์นโลก 

2 การแบกโลกไวท้าํใหทุ้กข ์

3 การทาํทาน ทาํใหส้บายใจ ปราศจากความทุกข ์

4 การไม่เป็นหนี�ทาํใหไ้ม่เป็นทุกข ์

489. องคก์ารสหประชาชาติ ประกาศ วนัสันติภาพโลก วา่คือวนัอะไรซึ�งมีความสาํคญัต่อพุทธศาสนาและ

มอบรางวลันี�ดว้ยเหตุผลใด 

1 : วนัวสิาขบูชา เนื�องจากเป็นวนัประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจา้ 

2 : วนัมาฆบูชา เนื�องจากเป็นวนัแสดงโอวาทปาติโมกขข์ององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

3 : วนัวสิาขบูชา เนื�องจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้เปิดโอกาสใหทุ้กศาสนาสามารถเขา้มาศึกษาพุทธศาสนา 

เพื�อพิสูจน์หาขอ้เท็จจริงไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งเปลี�ยนมานบัถือศาสนาพุทธ และทรงสั�งสอนทุกคนโดยใช้

ปัญญาธิคุณ โดยไม่คิดค่าตอบแทน 

4 : วนัอาสาฬหบูชา เนื�องจากเป็นวนัที�พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดท้รงแสดงธรรมเทศนา หรือหลกัธรรมที�ทรง

ตรัสรู้เป็นครั� งแรก 

490. เปรมพนา เป็นพุทธศาสนิกชนที�มีความลงัเลสงสัยวา่ธรรมะของพระพุทธเจา้นั�นจะดบัทุกขไ์ดจ้ริง

หรือไม่ จากพฤติกรรมของเปรมพนาแสดงวา่เขามีความบกพร่องสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมใด 

1 : นิวรณ์ ๕: พยาบาท 

2 : นิวรณ์ ๕: ถีนมิทธะ 

3 : นิวรณ์ ๕: วจิิกิจฉา 



 

 

4 : วติก ๓ : วหิิงสาวติก 

491. หลกัธรรมใดไม่ปรากฎอยูใ่นมงคล ๓๘ ประการ 

1 : ฟังธรรมตามกาล 

2 : มีความรอบรู้ในพุทธศาสน ์

3 : ความเป็นพหูสูต 

4 : สงเคราะห์บุตร 

492. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงไดรั้บการยกยอ่งวา่ท่านทรงงานดว้ยความไม่ยอ่

ทอ้ เสด็จขึ�นเขาลงหว้ยไปเยี�ยมราษฎร์ที�ห่างไกล แมก้บัผูร่้วมงานขา้ราชการที�ตามเสด็จ ท่านก็ไม่เคยกริ�วใน

ยามที�ผูร่้วมงานยงัทาํงานไดไ้ม่ดี อีกทั�งเมื�อพบเจอผูใ้หญ่ที�มีอายมุากกวา่ท่านก็ทรงใหก้ารเคารพโดยไม่ถือ

ตวัวา่ทรงเป็นกษตัริย ์จากคาํกล่าวทั�งหมดแสดงวา่ท่านทรงมีหลกัธรรมในเรื�อง ทศพิธราชธรรมขอ้ใดบา้ง 

1 : อวิหิงสา บริจาค อาชวะ 

2 : บริจาค อาชวะ มทัทวะ 

3 : อกัโกธะ ขนัติ มทัทวะ 

4 : อกัโกธะ ขนัติ อาชวะ 

493. คุณลกัษณะต่อไปนี�ขอ้ใดเป็นของ พระอนุรุทธะ 

1 : กิริยามารยาท น่าเลื�อมใส 

2 : มีศรัทธาในการบูชาพระพุทธเจา้ 

3 : ผูมี้ทิพยจกัษุญาณ 

4 : เก่งดา้นการแพทย ์

494. ใครคือผูที้�ไดรั้บยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกวา่เป็นบุคคลสาํคญัของโลกดา้นการศึกษาศาสนา 

วฒันธรรม และสันติภาพ 



 

 

1 : พระพรหมมงัคลาจารย ์ (ปัญญานนัทภิกข)ุ 

2 : ท่านพุทธทาสภิกข ุ(พระธรรมโกศาจารย)์ 

3 : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต) 

4 : ดร.เอม็เบดการ์ 

495. นายป้อมไปจา้งบริษทัแห่งหนึ�งที�ผูจ้ดัการเป็นเพื�อนกนัใหผ้ลิตนาฬิกาแบตเตอรี�แสงอาทิตยเ์พื�อส่งออก

ไปต่างประเทศ ต่อมาหลงัจากสินคา้วางจาํหน่ายพบวา่ แบตเตอรี� เสื�อมคุณภาพเร็วกวา่กาํหนด ผูซื้�อจึง

ร้องเรียนมาที�นายป้อมผูว้า่จา้งและผูข้าย จากกรณีนี�  ถา้เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค ลูกคา้ที�ซื�อไป

จะสามารถใชสิ้ทธิใดไดบ้า้ง 

1 : สิทธิจะไดรั้บการขอโทษและชี�แจงจากผูข้าย 

2 : สิทธิในการไดอิ้สระในการเปลี�ยนสินคา้และบริการ 

3 : สิทธิในการไดรั้บการลดหยอ่นภาษีจากการบริโภคสินคา้หรือบริการ 

4 : สิทธิที�จากการที�จะไดรั้บการพิจารณาและเยยีวยาความเสียหาย 

496. ในกฎหมายการรับราชการทหาร บุคคลดงัต่อไปนี�  เมื�อลงบญัชีทหารกองเกินแลว้จะไม่ถูกเรียกมาตรวจ

เลือกเขา้รับราชการทหารกองประจาํการในยามปกติ ยกเวน้คนใด 

1 : พระภิกษุ สามเณร และนกับวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวน ซึ� งเป็นนกัธรรมตามที�

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2 : ครูซึ� งประจาํทาํการสอนหนงัสือหรือวชิาการต่าง ๆ ที�อยูใ่นความควบคุมของกระทรวง 

3 : นกัศึกษาของศูนยฝึ์กการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม 

4 : นกับวชศาสนาอื�นซึ� งมีหนา้ที�ประจาํในกิจของศาสนาตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

497. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกี�ยวกบักฎหมายการกูย้มืเงิน 

1 : กูย้มืกนั ไม่เกิน 2,000 บาท ไม่ตอ้งทาํหลกัฐานก็สามารถฟ้องร้องกนัไดเ้มื�อเกิดการผดิขอ้ตกลงหรือผดิ

สัญญา 



 

 

2 : กูย้มืกนั ไม่เกิน 2,000 บาท ไม่ตอ้งทาํหลกัฐานก็ไดแ้ต่ไม่สามารถฟ้องร้องกนัไดเ้มื�อเกิดการผดิขอ้ตกลง

หรือผดิสัญญา 

3 : กูย้มืกนั เกิน 5,000 บาท ตอ้งทาํหลกัฐานเพื�อจะสามารถฟ้องร้องกนัไดเ้มื�อเกิดการผิดขอ้ตกลงหรือผิด

สัญญา 

4 : กูย้มืกนั เกิน 2,000 บาท ไม่ตอ้งทาํหลกัฐานก็สามารถฟ้องร้องกนัไดเ้มื�อเกิดการผดิขอ้ตกลงหรือผดิ

สัญญา 

498. การจาํนองกบัจาํนาํนั�น มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

1 : การจาํนอง ผูจ้าํนองไม่ตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูรั้บจาํนอง แต่การจาํนาํ ผูจ้าํนาํตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์น

ใหแ้ก่ผูรั้บจาํนาํ 

2 : การรับจาํนาํ เมื�อหนี� ถึงกาํหนดชาํระแลว้และลูกหนี�ไม่ชาํระหนี�นั�น เจา้หนี�ก็มีสิทธิที�จะนาํเอาทรัพยสิ์นที�

จาํนาํไวน้ั�นออกขายทอดตลาดไดเ้อง โดยไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัคาํสั�งศาล 

3 : ผูจ้าํนาํตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นที�จาํนาํใหแ้ก่ผูรั้บจาํนาํภายหลงัจากทาํสัญญาภายใน 1 เดือน ส่วนผูจ้าํนองจะ

ไม่ตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นใหผู้รั้บจาํนอง 

4 : ขอ้ 1 และ 2 ถูกตอ้ง 

499. ขอ้ใดมิใช่หลกัของการจดัเก็บภาษีอากรที�ดี 

1 : ความแน่นอน และชดัเจนในวธีิปฏิบติัจดัเก็บ 

2 : เป็นภาษีอากรควรมีฐานแคบ จาํกดัเฉพาะกลุ่มคนมีฐานะ 

3 : การกาํหนดอตัราภาษีที�ใชไ้ม่มีลกัษณะกา้วหนา้มากเกินไป 

4 : เสียค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บนอ้ยที�สุด 

500. ขอ้ใดเขา้ข่ายความผิดเฉพาะ กฎหมายอาญา เท่านั�น 

1. นายเฉก ยงิปืนแก๊ปขึ�นฟ้าในที�สาธารณะ 

2. นายปุย เอานาฬิกาไปจาํนาํเพื�อนแลว้ผิดนดัชาํระหนี�  



 

 

3.นายปราม เขา้ป่าล่าสัตวส์งวนในเขตหวงหา้ม 

4.ขอ้ 1 และขอ้ 3 ถูกตอ้ง 

 

“ไม่มีความสําเร็จใดได้มาโดยไร้ความพยายาม” 

 

หมายเหตุ : เอกสารชุดนี�ทาํขึ�นเพื�อใชเ้ป็นแนวทางการศึกษาหา้มจาํหน่าย เพื�อนาํไปใชส้อบครูผูช่้วย และ

สอบขา้ราชการๆต่างๆ ไม่มีเจตนาที�จะแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทั�งสิ�น  

 

เอกสารอา้งอิง 

-ทรูปลูกปัญญา 

-หนงัสือสังคมครูพี�บอล 

-หนงัสือสรุปสังคมม.ปลาย สาํนกัติวเตอร์พอ้ย ,อ.ชยั 

-ขอ้สอบโอเน็ตวชิาสังคมม.3 ม.6  

-สถาบนัทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) 

 

 


