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คาชี้แจง
ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. เครื่ องมือเขียนแบบชนิดใดใช้ขีดเส้นตามแนวระดับ
1. ไม้ที
2. วงเวียน
3. โต๊ะเขียนแบบ
4. เฟรนช์ เคอร์ฟ
2. ถ้าต้องการเขียนส่วนโค้งของวงกลมควรใช้เครื่ องมือใด
1. ดินสอ
2. วงเวียน
3. บรรทัดสเกล
4. เฟรนช์ เคอร์ฟ
3. การเขียนแบบจะทาให้ทราบรายละเอียดด้านใดของงาน
1. ขนาดของภาพ
2. ลักษณะของภาพ
3. รู ปทรงของชิ้นงาน 4. ถูกทุกข้อ
4. การเขียนภาพชนิดใดเมื่อเขียนแล้วสามารถมองเห็นลักษณะและรู ปทรงของสิ่งนั้นได้ง่าย ตรงตามความเป็ นจริ ง
1. การเขียนภาพฉาย
2. การเขียนภาพฉายออบลิก
3. การเขียนภาพฉายข้ามศีรษะ
4. การเขียนภาพฉายไอโซเมตริ ก
5. “รู ปทรงที่มีลกั ษณะด้านตรงข้ามเหมือนกัน นิยมเขียนแบบเพียง 3 ด้าน คือ ด้านบนด้านหน้า และด้านข้าง”
ข้อความนี้เป็ นการเขียนแบบชนิดใด
1. การเขียนภาพฉาย
2. การเขียนภาพออบลิก
3. การเขียนภาพเหมือนจริ ง
4. การเขียนภาพไอโซเมตริ ก
6. ข้อใดคือข้อดีของการเขียนภาพออบลิก
1. ช่วยให้เขียนภาพได้คมชัดมากขึ้น
2. ช่วยให้ผเู ้ ขียนมีจินตนาการมากขึ้น
3. ช่วยป้ องกันการเขียนภาพผิดรู ปทรง
4. ช่วยหลีกเลี่ยงการเขียนภาพวงรี ในภาพไอโซเมตริ ก
7. ข้อใดกล่าวถึงอุปกรณ์สร้างความร้อนได้ถูกต้อง
1. เป็ นอุปกรณ์เฉพาะบ้านในเขตหนาว
2. เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้หรับประกอบอาหารเป็ นหลัก
3. เป็ นอุปกรณ์ที่อยูใ่ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ให้ความร้อน
4. เป็ นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานแสงสว่าง
8. เครื่ องใช้ใดไม่มีอุปกรณ์สร้างความร้อน
1. ไมโครเวฟ
2. เตารี ดไฟฟ้ า
3. เครื่ องทาน้ าอุ่น
4. หม้อหุงข้าวไฟฟ้ า
9. เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าเตารี ดไฟฟ้ าแล้วจะเกิด ความร้อนบริ เวณใดเป็ นที่แรก
1. พื้นเตารี ด
2. แผ่นโลหะคู่
3. สวิตช์ปรับระดับ
4. ลวดควบคุมคอนแทค
10. ข้อใดคือลักษณะของกระเบื้องฉนวนทนความร้อนของเตาไฟฟ้ าแบบให้ความร้อนหลายระดับ
1. มีฉนวนไฟฟ้ า
2. มีร่อง 2 ร่ องคู่
3. มีรูระบายความร้อน
4. มีความหนามากกว่าแบบให้ความร้อนระดับเดียว
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11.. ใครใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้ าได้ถูกต้อง
1. เอกเสียบปลัก๊ ไฟฟ้ าหลังปิ ดฝาหม้อ
2. อั้มเปิ ดฝาหม้อทันทีเมื่อสวิตช์ดีดตัว
3. อ่าเช็ดด้านนอกของหม้อชั้นในให้แห้ง
4. อ้วนขยับให้หม้อชั้นในแนบสนิทกับ แผ่นความร้อน
12. กาต้มน้ าไฟฟ้ าแบบใดควบคุมอุณหภูมิดว้ ยไบเมทัล
1. แบบธรรมดา
2. แบบอัตโนมัติ
3. แบบควบคุมด้วยไมโครชิป
4. แบบปล่อยน้ าด้วยแรงกดอากาศ
13. ข้อใดกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างเตาไฟฟ้ ากับกระทะไฟฟ้ าได้ถูกต้อง
1. เตาไฟฟ้ าใช้ได้เฉพาะต้มน้ าเท่านั้น
2. กระทะไฟฟ้ าให้ความร้อนมากกว่า
3. เตาไฟฟ้ าใช้อุ่นเท่านั้นปรุ งอาหารไม่ได้
4. กระทะไฟฟ้ าจะต้องมีภาชนะรองรับก่อนปรุ งอาหาร
14. ส่วนประกอบใดของเครื่ องรับโทรทัศน์ที่มีอายุการใช้งานสั้นที่สุด
1. สวิตช์
2. เสาอากาศ
3. หลอดภาพ
4. สายส่งสัญญาณ
15. ข้อใดกล่าวถึงเครื่ องใช้ไฟฟ้ าประเภทใช้มอเตอร์ได้ถูกต้อง
1. ใช้กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่หมุนได้เท่านั้น
2. เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานกล
3. สามารถทางานได้โดยไม่ตอ้ งใช้กระแสไฟฟ้ า 4. ใช้เป็ นแหล่งผลิตพลังงานให้แก่เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
16. ส่วนประกอบใดที่จะมีเฉพาะในพัดลมดูดอากาศ
1. มอเตอร์
2. แกนพัดลม
3. สวิตช์ปรับทิศทางลม
4. ตะแกรงหน้าและหลัง
17. กระแสไฟฟ้ าเกิดจากอะไร
1. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งภายในตัวนาไฟฟ้ า
2. การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้ าจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งภายในตัวนาไฟฟ้ า
3. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งภายในตัวต้านทาน
4. การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้ าจากจุดหนึ่ง ไปอีกจุดหนึ่งภายในตัวต้านทาน
18. ถ่านไฟฉายเป็ นกระแสไฟฟ้ าประเภทใด
1. แบบขนาน
2. กระแสตรง
3. กระแสสลับ
4. แบบอนุกรม
19. ข้อใดคือประโยชน์ของไฟฟ้ ากระแสสลับ
1. ใช้ในงานเชื่อมโลหะ
2. ใช้ในระบบแสงสว่าง
3. ใช้ในการทดลองทางเคมี
4. ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
20. อุปกรณ์ประเภทใดใช้สาหรับถอนตะปู
1. คีม
2. ตะไบ
3. ชะแลง
4. ค้อนหงอน
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21. ใครใช้สว่านได้ถูกต้อง
1. ฟลุกกดสวิตช์สว่านให้ร้อนก่อนใช้งาน
2. ปี เตอร์ล็อกปุ่ มกดสวิตช์สว่านขณะใช้งาน
3. มอสตั้งดอกสว่านให้ต้งั ฉากกับชิ้นงานขณะเจาะ
4. โจ๊กเกอร์ใช้สว่านขนาดใหญ่แต่ออกแรงน้อย เพือ่ ให้ได้รูที่เล็กกว่าปกติ
22. ตุม้ หรื อลูกถ้วยในงานไฟฟ้ าสามารถพบเห็นได้บริ เวณใด
1. ระหว่างคัตเอาต์ไปยังสายไฟ
2. ระหว่างสายไฟไปยังปลัก๊ ไฟฟ้ า
3. ระหว่างสายไฟไปยังสวิตช์ไฟฟ้ า
4. ระหว่างสายไฟจากบ้านไปยังเสาไฟฟ้ า
23. ข้อใดคือหน้าที่หลักของกล่องแยกสายไฟ
1. เพือ่ เก็บสายไฟที่เหลือ
2. เพือ่ ความเรี ยบร้อยปลอดภัย
3. เพือ่ กระจายกระแสไฟให้เท่ากัน
4. เพือ่ ความสะดวกในการต่อไฟฟ้ าครั้งต่อไป
24. มาร์คต้องการต่อสายไฟเพือ่ นากระแสไฟฟ้ า ไปใช้ชวั่ คราว มาร์คควรต่อสายไฟในลักษณะใด
1. ต่อสายแยก
2. ต่อสายแบบหางเปี ย
3. ต่อสายแยกหลายจุด
4. ต่อสายแบบพันเกลียว
25. ข้อใดคือวิธีการตรวจสอบกระแสไฟฟ้ ารั่ว ที่ปลอดภัยที่สุด
1. เสียบปลัก๊ แล้วใช้อุง้ มือสัมผัสที่โครงของ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
2. เสียบปลัก๊ แล้วใช้นิ้วมือสัมผัสที่โครงของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
3. เสียบปลัก๊ แล้วใช้หลังมือสัมผัสที่โครงของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
4. เสียบปลัก๊ แล้วใช้ปลายไขควงตรวจสอบไฟสัมผัสที่โครงของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
26. ถ้าเปลี่ยนฟิ วส์ภายในสะพานไฟเป็ นทองแดงจะมีผลอย่างไร
1. ประหยัดค่าใช้จ่าย
2. สะพานไฟจะไม่ทางาน
3. มีผลการทางานเหมือนฟิ วส์
4. ใช้งานได้ยาวนานมากยิง่ ขึ้น
27. ตะไบท้องปลิงใช้สาหรับทาอะไร
1. ทาความสะอาดท่อ
2. ขัดถูรอยที่เกิดจากการตัด
3. ปรับผิวสัมผัสให้หยาบ ไม่ลื่นหลุดมือ
4. ลดขนาดของปลายท่อเพือ่ สะดวกในการต่อ
28. อุปกรณ์งานช่างใดที่ได้ชื่อว่าเพือ่ นช่างประปา
1. ประแจจับท่อ
2. ถ้วยยางอัดลม
3. สว่านไชคอห่าน
4. ไขควงขันสกรู วยึดอ่างน้ า
29. ข้อใดคือเหตุผลหลักที่ควรหลีกเลี่ยงข้องอและข้อสามทางในการต่อท่อประปา
1. ทาให้แรงดันน้ าลดลง
2. ทาให้เกิดการรั่วซึมของน้ าได้ง่าย
3. การต่อมีความยาก อาจผิดพลาดได้ง่าย
4. ทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จาเป็ น
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30. ปั จจัยใดทาให้ตอ้ งเลือกท่อใช้งานภายในบ้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าท่อเมนย่อย
1. ท่อเมนประปาอยูไ่ กล
2. ท่อเมนประปาอยูใ่ กล้
3. ท่อเมนประปามีความดันสูง
4. มีสิ่งกีดขวางระหว่างท่อเมนกับท่อเมนย่อย
31.

จากภาพตรงกับข้อใด
1. จัดชิดด้านล่าง

32.

2. จัดชิดด้านบน

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

4. จัดกึ่งกลาง

จากภาพหมายถึงข้อใด
1. แสดงค่าในเซลล์เป็ นเปอร์เซ็นต์
3. แสดงค่าในเซลล์ดว้ ยตัวคัน่ หลัก

33.

3. จัดชิดด้านหน้า

2. แสดงค่าในเซลล์โดยมีเครื่ องหมายสกุลนาหน้า
4. แสดงค่าในเซลล์ให้ชดั เจนขึ้น

จากภาพตรงกับข้อใด
1. จัดชิดด้านหน้า
2. จัดชิดด้านบน
3. จัดชิดด้านล่าง
4. จัดกึ่งกลาง
จะคูณค่าในเซลล์ดว้ ย 100 และแสดงผลลัพธ์ดว้ ยสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ คือรู ปแบบการแสดงตัวเลขแบบใด
1. ทัว่ ไป
2. เวลา
3. วันที่
4. เปอร์เซ็นต์
ข้อใดคือปุ่ มคาสัง่ ในการกาหนดแบบอักษร
1.
2.
3.
4.
ข้อใดคือปุ่ มคาสัง่ ในการกาหนดขนาดอักษร
1.
2.
3.
4.
ข้อใดคือปุ่ มคาสัง่ ในการวางแนว
1.
2.
3.
4.
ข้อใดคือปุ่ มคาสัง่ ในการจัดชิดซ้าย
1.
2.
3.
4.
เครื่ องหมายในข้อใดมีความสาคัญเป็ นลาดับแรก
1. +
2. *
3. /
4. ( )
ข้อใดคือฟังก์ชนั ในการหาผลรวม
1. SUM
2. COUNT
3. IF
4. DATE
ข้อใดคือฟังก์ชนั ในการหาค่าต่าสุด
1. SUM
2. Max
3. IF
4. Min
ข้อใดคือฟังก์ชนั ในการนับจานวน
1. SUM
2. COUNT
3. IF
4. DATE
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43. ฟังก์ชนั ใดที่ใช้ในการคานวนเกรด
1. Vlookup
2. COUNT
3. IF
4. COUNTIF
44. ถ้าต้องการสร้างฐานข้อมูลใน Excel และต้องการค้นหาข้อมูลต่างๆต้องใช้ฟังก์ชนั ใด
1. Vlookup
2. COUNT
3. IF
4. COUNTIF
45. เครื่ องหมายสูตรในการคานวณทางคณิ ตศาสตร์มีท้งั หมดเท่าใด
1. 4 ส่วน
2. 5 ส่วน
3. 6 ส่วน
4. 7 ส่วน
46. เครื่ องหมายในข้อใดมีความสาคัญเป็ นลาดับสุดท้าย
1. +
2. *
3. /
4. ( )
47. การเขียนฟังก์ชนั ในการคานวณจะต้องเขียนเริ่ มด้วยเครื่ องหมายใด
1. /
2. =
3. 4. ( )
48 ข้อใดคือสัญลักษณ์ของกราฟฟองสบู่
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โรงเรียนบูรณะศึกษา
ระดับชั้น ...........................................................................
วิชา .....................................................................................................
ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................
เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก














































































































รหัสวิชา
























































































เลขประจาตัวนักเรียน
คาแนะนา























































ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
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