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ฉบับเตรียมสอบ เข้าเรียนต่อ มอ 4 ชุดที่ 1 
ค าชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบปรนัย จ านวน 50 ข้อ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก                        

ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวและท าเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบที่ก าหนดให้ 

 

1. มรรค 8 หรือมรรคมีองค์ 8 เป็นทางหรือวิธีที่น าไปสู่การดับทุกข์ มรรคมีองค์ 8 ในข้อใดที่แสดง
ความสัมพันธ์ ไม่ถูกต้อง 
 ก.สัมมาทิฐิ - ความเห็นชอบ    ข.สัมมาสังกัปปะ - ความด าริชอบ 
 ค.สัมมากัมมันตะ - ท าการงานชอบ   ง.สัมมาวายามะ – เจรจาชอบ 

 

2. ข้อใดเป็นเหตุผลส าคัญที่ชาวพุทธได้สร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ ขึ้น 
 ก.มีรูปเคารพในพระพุทธศาสนาบูชาในวัดต่างๆ 
 ข.ความงดงามด้านพุทธศิลป์ของชาวพุทธ 
 ค.ให้มีพระพุทธรูปเป็นมงคลแก่ชาวพุทธ 
 ง.ร าลึกถึงพระพุทธคุณ สร้างจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้า 
 
3. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องผู้ที่มีประสบการณ์มาก มีความรอบรู้มากท้ังทางโลกและทางธรรม เป็นที่ปรึกษา
ของผู้อ่ืนว่าเป็น “รัตตัญญู” ผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะในทาง “รัตตัญญู” คือ
ผู้ใด 
 ก.พระเขมาเถรี      ข.นางวิสาขา 
 ค.นางสุชาดา      ง.พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
 
4.พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าและพระสาวกปรากฏอยู่ในข้อใด 
 ก.อรรถกถา    ข.พระสุตตันตปิฎก 
 ค.พระวินัยปิฎก    ง.พระอภิธรรมปิฎก 
 
5.หากพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ รากแก้ว คือ ธรรมะ นักเรียนคิดว่า ส่วนเปลือกของไม้
เปรียบได้กับอะไร 
 ก.ศาสนสถาน  ข.นิพพาน  ค.ศาสนพิธี  ง.วิมุตต ิ
 
6. บัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์มีข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักธรรมใด 
 ก.พรหมวิหาร 4    ข.สังคหวัตถุ 4 
 ค.ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4   ง.เบญจศีล เบญจธรรม 
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7. “อิติปิโสภควา อรหังสัมมาสัมพุทโธ” บทสวดมนต์ที่เริ่มต้นจากบทสวดนี้มีความเก่ียวข้องกับเรื่องใด 
มากที่สุด 
 ก.บทนมัสการพระรัตนตรัย     
 ข.บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ 
 ค.บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ     
 ง.บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ 
 
8. ศีลในไตรสิกขา มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด 
 ก.สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาสมาธิ 
 ข.สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
 ค.อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
 ง.ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 
 
9. บุคคลใดต่อไปนี้ท าบุญแบบอามิสทาน 
 ก.วิหคให้อภัยเพื่อนที่ท าหนังสือของตนหาย 
 ข.สกุณาติวหนังสือให้เพ่ือนก่อนสอบ 
 ค.ปักษีบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
 ง.ปักษาหมั่นไปถามพระอาจารย์เกี่ยวกับพระธรรมะที่ตนสงสัย 
 

10. ข้อคิดที่ได้จากนันทิวิสาลชาดกน่าจะสอดคล้องกับส านวนใดมากที่สุด 
 ก.  พูดจนลิงหลับ 
 ข.  พูดเป็นน้ าไหลไฟดับ 
 ค.  พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่วอัปราชัย 
 ง.  พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียต าลึงทอง 
 
11. “นายปก นายป้อง และนายปราม เข้าไปในบ้านของนายสง่าเวลากลางคืนแล้วท าร้ายร่างกาย 
นายสง่า แล้วเก็บเอาทรัพย์สินที่มีค่าของที่บ้านหลบหนีไป” นายปก นายป้อง และนายปราม  
มีความผิดในข้อหาใด 
 ก.ลักทรัพย์   ข.วิ่งราวทรัพย์   ค.ชิงทรัพย์  ง.ปล้นทรัพย์ 
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12. ประเพณี ตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณี ใน พุทธศาสนาของชาวไทย โดยชาวบ้านจะนา ดอกไม้  
ที่มีชื่อว่า “ ดอกเข้าพรรษา ”มาตักบาตรในช่วงเข้าพรรษา ของทุกปี มีขึ้นที่จังหวัดใด  
 ก. จังหวัดลพบุรี     ข. จังหวัดเพชรบุรี  
 ค. จังหวัดราชบุรี    ง. จังหวัดสระบุรี 
 
13. การก าหนดให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิออกเสียงประชามติเป็นการสนับสนุนแนวคิดในเรื่องใด 
 ก.การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน    
 ข.การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 ค.การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
 ง.การกระจายอ านาจให้ประชาชนปกครองตนเอง 
 
14. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 ก.พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา 
 ข.รัฐสภาแต่งตั้งตามความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
 ค.สภาผู้แทนราษฎรมีมติ แต่งตั้งตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหา 
 ง.คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งตามค าแนะน าของกระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ 
 
15. กระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่งประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งยกเว้นข้อใด 
 ก.เจ้าพนักงานบังคับคดี  
 ข.เจ้าพนักงานราชทัณฑ์  
 ค.ทนายความ  
 ง.ผู้พิพากษา 
 
16. ถ้าผู้ตายมีบุตร 2 คน มีภรรยา มีบิดาและมารดา ถ้าผู้ตายมีมรดก 1,000,000 บาท แต่ละคนจะได้รับ
ส่วนแบ่งมรดกคนละเท่าไร 
 ก.บุตร 2 คน ภรรยา บิดา และมารดาได้รับมรดกคนละ 200,000 บาท 
 ข.บุตร 2 คน คนละ 250,000 บาท ภรรยา 300,000 บาท บิดาและมารดา 
    คนละ 100,000 บาท 
 ค.บุตร 2 คน คนละ 250,000 บาท ภรรยา 500,000 บาท ส่วนบิดาและมารดา 
   ไม่ได้รับส่วนแบ่งมรดก 
 ง.บุตร 2 คน คนละ 500,000 บาท ส่วนภรรยา บิดาและมารดาไม่ได้รับส่วนแบ่งมรดก 
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17.การเสียภาษีอากรเป็นการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเภทใด 
 ก.คติธรรม   ข.สหธรรม  
 ค.เนติธรรม   ง.วัตถุธรรม 
 
18. หากนักเรียนไปท่องเที่ยวในจังหวัดหนึ่งที่มีการพูดภาษาค าเมืองอย่างแพร่หลาย แสดงว่าจังหวัดนั้น
ตั้งอยู่ในภาคใด  
 ก.ภาคใต้   ข.ภาคกลาง  
 ค.ภาคเหนือ    ง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
19. กระบวนการขัดเกลาทางสังคมมีความเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมอย่างไร 
 ก.เป็นการปรับปรุงวัฒนธรรม   
 ข.เป็นการแต่งเติมวัฒนธรรม  
 ค.เป็นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม   
 ง.เป็นการการถ่ายทอดวัฒนธรรม 
 
20. ประเทศใด ไม่ได้ร่วมก่อตั้งให้ก าเนิดอาเซียน 
 ก. สิงคโปร์     ข. ฟิลิปปินส์ 
 ค. บรูไนดารุสซาลาม    ง. อินโดนีเซีย 
 
21. ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ประกอบด้วยจังหวัดใดบ้าง  
 ก.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  
 ข.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และตราด  
 ค.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจันทบุรี  
 ง.ฉะเชิงเทรา ตราด และระยอง 
 
22. ราคาสินค้าชนิดหนึ่งเท่ากับ 40 บาท อุปสงค์ของสินค้านั้นเท่ากับ 100 หน่วย อุปทานของสินค้า 
เท่ากับ 80 หน่วย การปรับตัวตามกลไกราคาที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามข้อใด 
 ก.ราคาใหม่เท่ากับ 44 บาท อุปสงค์เท่ากับ 120 หน่วย อุปทานเท่ากับ 100 หน่วย 
 ข.ราคาใหม่เท่ากับ 42 บาท อุปสงค์เท่ากับ 90 หน่วย อุปทานเท่ากับ 85 หน่วย 
 ค.ราคาใหม่เท่ากับ 38 บาท อุปสงค์เท่ากับ 95 หน่วย อุปทานเท่ากับ 75 หน่วย 
 ง.ราคาใหม่เท่ากับ 36 บาท อุปสงค์เท่ากับ 140 หน่วย อุปทานเท่ากับ 90 หน่วย 
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23. ข้อใดแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยของสหกรณ์ 
 ก.ผู้ที่ถือหุ้นมากมีสิทธิในสหกรณ์มาก 
 ข.สมาชิกสามารถออกเสียงได้แค่หนึ่งเสียง 
 ค.ผู้ที่ถือหุ้นมากจะได้รับเลือกให้เป็นประธาน 
 ง.สมาชิกต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 
 
24. ระบบเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้เอกชนเป็นเจ้าของในทรัพย์สินได้อย่างเสรี และกลไกราคามีบทบาท
ส าคัญที่สุดในการตัดสินใจคือระบบเศรษฐกิจแบบใด 
 ก.ระบบทุนนิยม      
 ข.ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 
 ค.ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย    
 ง.ระบบผสม 
 
25.ข้อใดคือองค์การเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
 ก. WTO  ข. AFTA  ค. ASEAN  ง. APEC 
 
26. สามเหลี่ยมเศรษฐกิจเป็นการร่วมมือกันในกลุ่มประเทศใด  
 ก. ไทย,มาเลเซีย,อินโดนีเซีย   ข. ไทย,ลาว,เวียดนาม  
 ค. ไทย,กัมพูชา,ลาว    ง. ไทย,พม่า,จีน 
 
27. ข้อใดไม่สัมพันธ์กับภาวะเงินฝืด 
 ก.เป็นปัญหาเศรษฐกิจจุลภาค     
 ข.เกิดปัญหาการว่างงาน 
 ค.ใช้งบประมาณแผ่นดินแบบขาดดุล                                                                               
 ง.เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
 
28. ตามหลักเศรษฐศาสตร์เหตุใดนาย ก จึงต้องเลือกซ้ือตู้เย็นเพียงอย่างเดียวแทนที่จะซื้อเครื่องซักผ้าด้วย 
 ก.นาย ก เงินมีจ านวนจ ากัด 
 ข.นาย ก เห็นว่าตู้เย็นมีประโยชน์มากกว่าเครื่องซักผ้า 
 ค.นาย ก เห็นว่าเครื่องซักผ้าเป็นสิ่งไม่จ าเป็น 
 ง.นาย ก พอใจจะเลือกซ้ือตู้เย็นเพียงอย่างเดียว 
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29. ถ้าหากมูลค่าสินค้าส่งออกมีมากกว่ามูลค่าสินค้าน าเข้าจะท าให้เกิดดุลการค้าในลักษณะใด 
 ก.ดุลการค้าเกินดุล     
 ข.ดุลการค้าขาดดุล 
 ค.ดุลการค้าสมดุล     
 ง.ดุลการค้าสมบูรณ์ 
 
30.การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค  พฤติกรรมของผู้ผลิต  จัดอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ในข้อใด 
 ก. เศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ                                 
 ข. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
 ค. เศรษฐศาสตร์จุลภาค                                         
 ง. เศรษฐศาสตร์มหภาค 
 
31.บุคคลที่ได้รับสมญานามว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์สากล คือใคร 
 ก.เลโอโปล์ด ฟอน รังเก (Leaopoild Van Ranke) 
 ข.เฮโรโดตัส (Herodotus) 
 ค.ทูซีดิดิส (Thucydides) 
 ง.โพลิเบียส (Polybius) 
 
32.บุคคลที่ได้รับสมญานามว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย คือใคร 
 ก.สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  
 ข.สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยะวงศ์ 
 ค.สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ  
 ง.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 
 
33.  การแบ่งช่วงกาลเวลาพัฒนาการของมนุษยชาติเป็นยุคปกระวัติศาสตร์กับยุคก่อนประวัติศาสตร์  
ยึดถือสิ่งใดเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง 
 ก.เมื่อมนุษย์เริ่มอาชีพการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ 
 ข.เมื่อมนุษย์ได้อพยพจากถ้ ามาตั้งหลักแหล่งตามลุ่มแม่น้ า 
 ค.เมื่อมนุษย์รู้จักการน าโลหะมาท าเครื่องใช้ต่าง ๆ แทนการใช้หิน 
 ง.เมื่อมนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
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34.  จุดมุ่งหมายส าคัญของการค้นคว้าหาหลักฐานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์คืออะไร 
 ก.เพ่ือหาข้อสรุปที่น่าเชื่อถือได้ 
 ข.เพื่อหาข้อยุติในการศึกษาเหตุการณ์ในอดีต 
 ค.เพื่อหาข้อเท็จจริงและการสรุปข้อคิดเห็นของนักประวัติศาสตร์ 
 ง.เพื่อจ าลองภาพในอดีตให้ได้เท่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ๆ 
 
35.   การวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าหลักฐานมีความส าคัญอย่างไร 
 ก.เพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือและคุณค่าของหลักฐาน 
 ข.เพื่อก าหนดปัญหาและการตั้งสมมุติฐานทางประวัติศาสตร์ 
 ค.เพื่อเรียบเรียงหรือสังเคราะห์เนื้อหาโดยปราศจากอคติ 
 ง.เพื่อความสะดวกในการรวบรวมหลักฐาน และการวางกรอบของปัญหาประวัติศาสตร์  
 
36.   แนวคิดของนักวิชาการว่าไทยอยู่บริเวณหมู่เกาะต่างๆ ของอินโดจีนและแหลมมลายูไทย 
เปรียบเทียบกับสิ่งใด 
 ก.ภาษาท่ีใช้     
 ข.การแต่งกาย 
 ค.ลักษณะบ้านเรือนที่ใช้อาศัยอยู่   
 ง.เฮโมโกลบิน 
 
37.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการปกครองแบบธรรมราชาในสมัยพระธรรมราชาที่  1 
 ก.ส่งเสริมให้ประชาชนนับถือศาสนาต่างๆ ได้โดยเสรี 
 ข.ใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปกครอง 
 ค.สั่งสอนประชาชนให้ด าเนินชีวิตตามหลักสอน 
 ง.สนับสนุนพระพุทธศาสนา 
 
38.  พระราชกรณียกิจส าคัญของพระมหาธรรมราชาที่  1  ต่อพสกนิกรชาวไทยคือข้อใด 
 ก.ท าให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ 
 ข.ท าให้พระมหากษัตริย์ในสมัยต่อมาใช้หลักพระพุทธศาสนาในการปกครอง 
 ค.ท าให้อาณาจักรไทยแผ่ขยายไปกว้างขวางโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นสื่อ 
 ง.ท าให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติว่าชายไทยต้องบวชเพ่ือศึกษาหลักธรรม 
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39. พระราชพิธีใดที่แสดงว่าพระมหากษัตริย์ทรงส่งเสริมการเกษตรกรรม 
 ก.พระราชพิธีพิรุณศาสตร์ 
 ข.พระราชพิธีโสกันต์ 
 ค.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 ง.พระราชพิธีตรียัมปวาย 
 
40.  สาระส าคัญที่เกิดข้ึนในเหตุการณ์  ร.ศ. 103  คืออะไร 
 ก.กลุ่มเชื้อพระวงศ์และขุนนางเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ 
 ข.กลุ่มขุนนางชั้นผู้น้อยรวมก าลังกันเพ่ือเปลี่ยนระบอบการปกครอง 
 ค.กลุ่มปัญญาชนและผู้มีการศึกษายื่นบันทึกต่อพระมหากษัตริย์เพื่อสิทธิในการปกครองตนเอง 
 ง.กลุ่มทหารและพลเรือนที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศใช้ก าลังทหารเปลี่ยนระบบ 
   การปกครอง 
 
41. “Earth Summit” เป็นการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
 ก.สิ่งแวดล้อม       
 ข.ระบบนิเวศวิทยา 
 ค.แผนงานอาหารแห่งโลก     
 ง.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 
42. ปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้ภูมิอากาศแตกต่างกันคือข้อใด 
 ก.ที่ตั้ง ความสูง-ต่ าของพ้ืนที่ ความใกล้-ไกลทะเล แนวเทือกเขา 
 ข.ที่ตั้ง ความสูง-ต่ าของพ้ืนที่ ความใกล้-ไกลทะเล ปริมาณน้ าฝน 
 ค.ความสูง-ต่ าของพ้ืนที่ ความใกล้-ไกลทะเล แนวเทือกเขา ปริมาณน้ าฝน 
 ง.ความสูง-ต่ าของพื้นที่ ความใกล้-ไกลทะเล การวางตัวของเทือกเขาอุณหภูมิ 
 
43. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุเริ่มต้นของการเกิดอุทกภัยทั่วโลก 
 ก.ฝนตกหนักและต่อเนื่องยาวนาน   
 ข.สิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ า 
 ค.พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มระบายน้ าออกไม่ได้  
 ง.น้ าทะเลหนุน และพ้ืนที่รองรับน้ าตื้นเขิน 
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44. ลักษณะภูมิประเทศของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยข้อใดไมส่ัมพันธ์กัน 
 ก.แผ่นดินดอย – ภาคเหนือ   ข.ที่ราบสี่แคว - ภาคกลาง 
 ค.ชายฝั่งเกาะแก่งและแอ่งอ่าว – ภาคใต้  ง.แผ่นดินหินปูน – ภาคตะวันออก 
 
45. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญ 
 ก.ท าให้เกิดภัยธรรมชาติรุนแรง 
 ข.ท าให้อุณหภูมิของกระแสน้ าในมหาสมุทรสูงขึ้น 
 ค.ท าให้ความสมดุลในระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง 
 ง.ท าให้เกิดพายุไต้ฝุ่นทุกภูมิภาคของโลก 
 

46. หน่วยงานใดขององค์การสหประชาชาติที่มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางวัฒนธรรมของไทย 
 ก.UNEP   ข.UNDP   ค.UNESCO   ง.UNICEF 
 
47. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันการพังทลายของดินอย่างถูกวิธี 
 ก.ปลูกพืชชนิดที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่นั้น ๆ 
 ข.ปลูกหญ้าแพรกซ่ึงมีรากแน่นให้คลุมและยึดดิน 
 ค.ปลูกพืชตระกูลถั่วขนานตามแนวระดับเดียวกันขวางความลาดเทของพ้ืนที่ 
 ง.ท าขั้นบันไดขวางความลาดเทของพ้ืนที่เพ่ือลดความเร็วและความรุนแรงของน้ า 
 
48. วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกเกี่ยวกับการปล่อยแก๊สเรือนกระจกถูกจ ากัดลง 
จากข้อตกลงใด 
 ก.พิธีสารมอนทรีออล  ข.อนุสัญญาบาเซิล       ค.อนุสัญญาไซเตส      ง.พิธีสารเกียวโต 
 
49. แผนที่ที่นักบินและนักเดินเรือทะเลนิยมใช้ ใช้เส้นโครงแผนที่แบบใด ที่จะให้ความถูกต้องในด้านทิศทาง 
 ก.เส้นโครงแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์    
 ข.เส้นโครงแผนที่แบบแลมเบอร์ต 
 ค.เส้นโครงแผนที่แบบโนโมนิก     
 ง.เส้นโครงแผนที่แบบกอลส์ 
 
50. แผนที่ฉบับหนึ่งใช้มาตราส่วน 1 : 1,000,000 ถ้าจังหวัด A กับจังหวัด B ในแผนที่นั้นห่างกัน 
 5 เซนติเมตร อยากทราบว่า ระยะทางจริงของจังหวัดทั้งสองห่างกันเท่าใด 
 ก.0.5 กิโลเมตร   ข.5 กิโลเมตร    ค.50 กิโลเมตร           ง.500 กิโลเมตร 
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เฉลย 

เก็งข้อสอบ เรียนสังคมกับครูภพ สอบเข้า มอ. 4 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ข้อที่ ค าตอบ ข้อที่ ค าตอบ ข้อที่ ค าตอบ ข้อที่ ค าตอบ ข้อที่ ค าตอบ 

1 ง 21 ก 41 ก 61  81  

2 ง 22 ข 42 ก 62  82  

3 ง 23 ข 43 ข 63  83  

4 ข 24 ก 44 ง 64  84  

5 ค 25 ก 45 ง 65  85  

6 ง 26 ก 46 ค 66  86  

7 ข 27 ก 47 ข 67  87  

8 ข 28 ก 48 ง 68  88  

9 ค 29 ก 49 ก 69  89  

10 ค 30 ค 50 ค 70  90  

11 ง 31 ข 51  71  91  

12 ง 32 ค 52  72  92  

13 ค 33 ง 53  73  93  

14 ก 34 ก 54  74  94  

15 ข 35 ก 55  75  95  

16 ก 36 ง 56  76  96  

17 ค 37 ก 57  77  97  

18 ค 38 ข 58  78  98  

19 ง 39 ก 59  79  99  

20 ค 40 ก 60  80  100  
 

 
 


