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คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. กษัตริย์พระองค์ใดในสมัยพุทธกาลที่ริเริ่มในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ประเทศต่าง ๆ
1. พระเจ้าพิมพิสาร
2. พระเจ้าสุทโธทนะ
3. พระเจ้าอโศกมหาราช
4. พระเจ้าปเสนทิโกศล
2. สิ่งก่อสร้างที่สาคัญที่แสดงความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธในเมียนมาร์คืออะไร
1. เจดีย์ศรีสองรัก
2. เจดีย์ชเวดากอง
3. เจดีย์ไชยมงคล
4. เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน
3. สุลต่านมัลโมชาห์ แห่งมาเลเซีย มีส่วนทาให้อิทธิพล ของพระพุทธศาสนาเสื่อมลงในดินแดนมาเลเซียอย่างไร
1. พระองค์เลื่อมใสศาสนาอิสลาม
2. สั่งห้ามประชาชนศึกษาธรรมะของพระพุทธศาสนา
3. ต่อต้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนของมาเลเซีย
4. สั่งให้ทหารทาลายศาสนสถาน พระพุทธรูป และให้ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม
4. หลักฐานที่แสดงว่าพระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองในประเทศเพื่อนบ้าน ข้อใดมีความสัมพันธ์มากที่สุด
1. กลองมโหระทึก – ประเทศเวียดนาม
2. บุโรพุทธโธ– ประเทศอินโดนีเซีย
3. พระแก้วมรกต – ประเทศไทย
4. ทุ่งไหหิน – ประเทศลาว
5. กลุ่มประเทศใดที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือ พระพุทธศาสนา
1. พม่า ลาว มาเลเซีย
2. ลาว เวียดนาม สิงคโปร์
3. ไทย กัมพูชา เวียดนาม
4. ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย
6. คุณธรรมที่ที่ช่วยส่งเสริมปรารถนาดีต่อกัน ให้ความเคารพกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือข้อใด
1. อิทธิบาท 4
2. สังคหวัตถุ 4
3. ฆราวาสธรรม 4
4. สาราณียธรรม 6
7. “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว” มีความหมายตรงกันข้ามกับข้อใดมากที่สุด
1. สัมมาสติ
2. สัมมาทิฏฐิ
3. สัมมาสมาธิ
4. สัมมาอาชีวะ
8. ความต้องการและการกระทาในข้อใดเกี่ยวข้องกับ “วิภวตัณหา” มากที่สุด
1. เต๋าต้องการมีลูก จึงบนบานศาลกล่าวกับเจ้าพ่อ
2. จ๊อบไม่ต้องการเป็นคนจน จึงปล้นเขากินไปวันๆ
3. โบว์ต้องการเป็นเจ้าของมรดก จึงทาพินัยกรรมปลอม
4. แท่งไม่ต้องการให้ใครดูถูกเหยียดหยาม จึงตั้งหน้าทางานจนรวย
9. “เมื่อยศศักดิ์ได้รับเงินเดือนจากการทางาน เขาก็นาไป ซื้อของเท่าที่จาเป็นและส่วนที่เหลือเขาก็เก็บฝากธนาคาร”
ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับความสุขในข้อใด
1. ใช้จ่ายทรัพย์ ประพฤติสุจริต ออมทรัพย์
2. มีทรัพย์ เพิ่มพูนทรัพย์ ประพฤติสุข
3. มีทรัพย์ ใช้จ่ายทรัพย์ ร่ารวยทรัพย์
4. มีทรัพย์ ใช้จ่ายทรัพย์ ไม่มีหนี้สิน
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10. สุตตวิภังค์เป็นหมวดย่อยของพระวินัยปิฎกที่เกี่ยวกับเรื่องอะไร
1. มารยาทเพื่อความงามของสงฆ์
2. สรุปข้อความ หรือคู่มือพระวินัยปิฎก
3. สังฆกรรม พิธีกรรม วัตรปฏิบัติของพระ
4. ศีลในพระปาฏิโมกข์ หรือศีลสาคัญของภิกษุและภิกษุณี
11. ส่วนที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าและสาวก คือ พระไตรปิฎกส่วนใด
1. พระวินัยปิฎก
2. พระสุตตันตปิฎก 3. พระอภิธรรมปิฎก 4. ปุคคลบัญญัติ
12. รัฐธรรมนูญของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีบทบัญญัติที่ให้ความสาคัญในเรื่องใด
ชัดเจนที่สุด
1. ประมุขของประเทศ
2. กระบวนการยุติธรรม
3. จัดประเภทของกฎหมาย
4. สิทธิ เสรีภาพของประชาชน
13. ในกรณีที่มีภาวการณ์จาเป็นเพื่อประโยชน์ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐต้องตรากฎหมายใดขึ้นมา
ใช้ในภาวการณ์จาเป็นนี้
1. พระราชกาหนด
2. พระราชบัญญัติ
3. พระราชกฤษฎีกา 4. กฎกระทรวง
14. การเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะไม่สอดสอดคล้องกับพฤติกรรมในข้อใด
1. สมศักดิ์บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วม
2. ปกป้องใช้ให้น้องไปทาความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะหน้าบ้าน
3. อุดมเปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
4. สมสมรยอมนั่งรถสามล้อถีบแทนนั่งรถจักรยานยนต์เพื่อลดมลพิษในอากาศ
15. สถานภาพในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
1. คมสัน เป็นพี่ชายคนโตและมีน้องอีกสองคน
2. สันติ เรียนหนังสือเก่งมาก จึงได้เป็นแพทย์ตามที่ตั้งใจ
3. สุรีย์ เป็นเลขานุการที่มีความรับผิดชอบจึงได้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้สูงขึ้น
4. ปรีชา ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะเขาทางานเพื่อชุมชนดีมาก
16. ความสาคัญของกฎหมายในข้อใดถูกต้องที่สุด
1. ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเจริญรุ่งเรือง
3. ประชาชนในประเทศได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
4. ประเทศชาติและสังคมเป็นระเบียบ มีความสงบสุข
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17. “พลเมืองดีจะเป็นผู้เคารพกฎหมาย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน” ข้อความข้างต้น แสดงถึงความสาคัญของ
พลเมืองดีด้านใด
1. ด้านสังคม
2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านการเมืองการปกครอง
4. ด้านวัฒนธรรม
18. การกระทาในข้อใด เป็นแนวทางป้องกันมิให้บุคคลทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
1. ผู้ใช้ถนนไม่บรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วยกันทาความสะอาดสวนสาธารณะ
3. ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาทางน้าสาธารณะมิให้มีสิ่งกีดขวางและตื้นเขิน
4. รัฐบาลมีมาตรการในการควบคุมไม่ให้บุคคลทิ้งขยะลงในแม่น้าลาคลอง
19. บุคคลในข้อใดที่ถือว่ายังเป็นผู้เยาว์อยู่
1. สมชายอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ได้ไปเกณฑ์ทหารตามหน้าที่
2. ดาอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้ไปขอทาบัตรประจาตัวประชาชนเพราะทาบัตรเก่าหาย
3. สุชาติอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ จดทะเบียนสมรสกับปรานีโดยได้รับความยินยอมจากบิดามารดา
4. สมใจอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้
20. การกระทาใดที่แสดงว่าประชาชนตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
1. ชาวบ้านตาบลหนองอ้อพากันเดินขบวนประท้วงและปิดถนนทุกสายในจังหวัด เพื่อขอความเป็นธรรมจาก
เกษตรจังหวัดเรื่องราคาข้าวตกต่า
2. ดาราต้องเขียนบทความวิจารณ์นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลตามที่บรรณาธิการมอบหมาย
3. กานันสมชายมีความภาคภูมิใจมากที่ลูกบ้านในตาบลที่ตนเองรับผิดชอบนั้นพากันไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งถึงร้อยเปอร์เซ็นต์
4. ประชาชนในจังหวัดตื่นเต้นต่อข่าวการซื้อเสียงของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
21. การกระทาในข้อใดแสดงถึงความเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน
1. มีความกล้าหาญ
2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน
22. การเลือกหัวข้อหรือประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ดีควรทาอย่างไร
1. เลือกเรื่องที่ตนเองสนใจหรือสงสัย
2. เลือกหัวข้อที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ทางวิชาการ
3. เลือกหัวข้อที่ขัดกับหลักคาสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ
4. เลือกหัวข้อที่ไม่ค่อยมีข้อมูลหลักฐานหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน
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23. หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสาคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ยกเว้นข้อใด
1. ช่วยย้อนเวลากลับไปยังอดีตได้
2. ช่วยให้ทราบชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีต
3. ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องแก่ผู้ศึกษา
4. ใช้อ้างอิงในการศึกษาค้นคว้า ทาให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
24. การรวบรวมหลักฐานทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองมีความสาคัญต่อผู้ศึกษาอย่างไร
1. เพื่อฝึกนิสัยการเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ดี
2. ทาให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่จะศึกษามากขึ้น
3. แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรวบรวมหลักฐาน
4. ทาให้ผู้ศึกษาเกิดความสนุกในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
25. การกระทาของบุคคลใดที่แสดงให้เห็นว่าประเมินคุณค่าของหลักฐานได้ถูกวิธี
1. ดารงประเมินคุณค่าหลักฐานเพียงชิ้นเดียว
2. ณัฐพลประเมินโดยไม่คานึงถึงทัศนคติของผู้เขียน
3. จิตราประเมินจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหลักฐาน
4. เอมอรประเมินทั้งรูปลักษณะของหลักฐานและข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหลักฐาน
26. ในการกาหนดหัวเรื่องเพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สักเรื่องหนึ่ง จะต้องทาอย่างไร
1. ควรกาหนดหัวเรื่องทั่วไปอย่างกว้างๆ ไม่ระบุเวลาชัดเจน
2. ควรกาหนดหัวเรื่องที่มีผู้ศึกษาค้นคว้ามาก่อนแล้วหลายคน
3. ควรกาหนดหัวเรื่องที่ตนเองสนใจและมีช่วงเวลาที่ชัดเจน
4. ควรกาหนดหัวเรื่องที่แปลกใหม่และไม่มีใครศึกษามาก่อน
27. ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่า “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ช้างเผือก (ตามฉบับหลวงประเสริฐฯ ว่า) เมื่อปี
เถาะ จุลศักราช 833 เป็นช้างเผือกตัวแรกที่ปรากฏว่าได้ในครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี...” สามารถวิเคราะห์ตีความได้
ว่าอย่างไร
1. จ.ศ. 833 เป็นปีที่ช้างเผือกตัวแรกปรากฏนับตั้งแต่ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
2. เมื่อครั้งตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อ จ.ศ. 833 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงได้ช้างเผือกตัวแรก
3. ช้างเผือกตัวแรกได้เมื่อครั้งตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงได้
ช้างเผือกอีกเมื่อ จ.ศ. 833
4. ในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐฯ กล่าวว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงได้ช้างเผือก
ตัวแรกเมื่อ จ.ศ. 833 นับตั้งแต่ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

สังคมศึกษา ฯ : หน้าที่...5/7

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รหัสวิชา ส 22101

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

28. หากนักเรียนต้องการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี ควรจะศึกษาจากหลักฐานในข้อใด
1. เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล
2. จดหมายเหตุลาลูแบร์
3. พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐฯ
4. พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
29. ข้อใดคือสาเหตุหนึ่งของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310
1. นโยบายกีดกันชาวตะวันตก
2. การตั้งตนเป็นอิสระของหัวเมืองมอญ
3. ความเหินห่างระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎร
4. กรุงศรีอยุธยาขาดศูนย์รวมอานาจอันแท้จริงในการปกครอง
30. ผลงานด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยาในข้อใดที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์สมัยอยุธยาได้อย่างเด่นชัด
1. พระราชวังบางปะอิน
2. พระนารายณ์ราชนิเวศน์
3. พระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดหน้าพระเมรุ
4. เจดีย์ใหญ่ 3 องค์ วัดพระศรีสรรเพชญ์
31. ปัจจัยสาคัญที่ช่วยทาให้ไทยกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้ในเวลาอันรวดเร็ว น่าจะมาจากอะไร
1. แม่ทัพไทยฝีมือดี
2. พม่าเปลี่ยนตัวผู้นา
3. มอญช่วยโจมตีพม่า
4. ได้พ่อค้าต่างชาติช่วย
32. สาเหตุที่ทาให้กรุงธนบุรีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเกิดจากอะไร
1. มีศัตรูพืชทาลายไร่นา
2. ประสบกับภาวะแห้งแล้ง
3. จ่ายเงินซื้ออาวุธเป็นจานวนมาก
4. ผลจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310
33. ข้อใดคือความสาคัญอันดับแรกของของการผลิตสินค้าและบริการ
1. ทาให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง
2. ทาให้เกิดสินค้าและมีการแข่งขัน
3. ทาให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนา
4. ทาให้มีสินค้าและบริการสนองความต้องการผู้บริโภค
34. ข้อใดไม่ใช่การผลิตสินค้าขั้นปฐมภูมิ
1. การทานาปรัง
2. การประมงน้าเค็ม
3. การผลิตผลไม้กระป๋อง
4. การขุดแร่ทองคา
35. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยการผลิตปัจจัย
1. ทุน
2. ที่ดิน
3. ผู้ประกอบการ
4. เทคโนโลยี
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36. ข้อใดแสดงถึงการพัฒนาการผลิตได้ดีที่สุด
1. นพพล ปลูกผักไว้รับประทานเอง
2. วีรพล ผลิตเครื่องมือในการจับปลา
3. ประชา ตัดไม้ในป่ามาเผาถ่านเพื่อจาหน่าย
4. อานนท์ ปลูกมะม่วงแล้วนามาแช่อิ่ม
37. ข้อใดคือเป้าหมายหลักของผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ
1. การบริหารกิจการเพื่อให้ได้กาไรสูงสุด
2. การบริหารกิจการเพื่อให้มีต้นทุนต่าสุด
3. การบริหารกิจการเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ 4. การบริหารกิจการเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
38. ผู้ประกอบการควรยึดหลักในข้อใด เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
1. เน้นมาตรฐานสากล
2. เน้นวัตถุดิบในท้องถิ่น
3. เน้นการใช้เทคโนโลยี
4. เน้นการประหยัด คุ้มค่า
39.ข้อใดคือหลักการที่สาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. การดารงชีวิตแบบกัลยณมิตร
2. การดารงชีวิตโดยยึดทางสายกลาง
3. การดารงชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
4. การดารงชีวิตแบบการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
40. การพัฒนาสังคมและประเทศให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้แบบยั่งยื่น ต้องเริ่มจากสิ่งใด
1. คุณภาพของประชากร
2. นโยบายของรัฐบาล
3. ความมั่นคงของประเทศ
4. กระบวนการจัดสรรทรัพยากร
41. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมกับกลุ่มคนในข้อใด
1. รัฐบาล
2. นักธุรกิจ
3. นักลงทุน
4. ประชาชนทุกสาขาอาชีพ
42. เราต้องการสารวจแหล่งแร่ที่สาคัญของทวีปยุโรปควรศึกษาอย่างไร
1. ศึกษาจากสื่อสารโทรคมนาคม
2. ศึกษาจากแผนที่แสดงแหล่งแร่ธาตุ
3. ศึกษาจากภาพจากดาวเทียม
4. ศึกษาจากลูกโลกจาลอง
43. การค้นหาตาแหน่งของทะเลสาบวิกตอเรียว่าอยู่ที่ใดควรเลือกใช้เครื่องมือภูมิศาสตร์ชนิดใด
1. แผนที่เล่ม
2. รูปถ่ายทางอากาศ 3. ลูกโลกจาลอง
4. ภาพจากดาวเทียม
44. การบุกรุกพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในทวีปแอฟริกา ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในข้อใด
1. ที่ดินเสื่อมโทรม
2. เกิดภาวะโลกร้อน
3. เกิดมลพิษทางอากาศ
4. พืชและสัตว์ถูกทาลาย
45. ถ้านักเรียนเดินทางโดยทางเรือจากประเทศไทยไปยังอิตาลี เรือควรแล่นผ่านเส้นทางใดรวดเร็วที่สุด
1. แม่น้าวอลกา
2. คลองสุเอซ
3. ช่องแคบยิบรอลตา 4. คลองเวนิส
46. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปยุโรป
1. ตั้งอยู่ในซีกโลกตะวันออกทั้งหมด
2. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่แถบขั้วโลกเหนือ
3. เนื้อที่มากเป็นอันดับ 2 ของโลก
4. ทางด้านตะวันออกติดต่อกับแผ่นดินทวีปเอเชีย
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47. ประเทศในข้อใดของทวีปยุโรปที่มีลักษณะภูมิประเทศไม่เหมาะต่อการทาประมงไม่มี
1. ฟินแลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์
2. ฝรั่งเศส เดนมาร์ก สเปน
3. เนเธอร์แลนด์ เบลารุส อิตาลี
4. ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฮังการี
48. “รีโมทเซนซิง” (Remote Sensing) เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ประโยชน์อย่างไร
1. การถ่ายภาพจากดาวเทียม
2. การสารวจของยานอวกาศ
3. ตรวจวัดความสูงของระดับน้าทะเล
4. สัญญาณเตือนภัยการเกิดแผ่นดินไหว
49. ระบบสารสนเทศ หมายถึงข้อใด
1. การนาเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
2. การนาเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อนามาจัดทาแผนที่ภูมิประเทศ
3. การใช้ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การจัดเก็บข้อมูลลับขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์
50. เหตุผลข้อใดทาให้ชายฝั่งนอร์เวย์ น้าไม่เป็นน้าแข็งในฤดูหนาว
1. เป็นเขตไหล่ทวีปทะเลน้าตื้นรับแสงอาทิตย์ได้ดี
2. เป็นจุดที่ได้รับแสงตั้งฉากจากดวงอาทิตย์
3. เป็นดินแดนที่ได้รับสมญาว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืน
4. เป็นบริเวณที่กระแสน้าอุ่นแอตแลนติกเหนือไหลผ่าน
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โรงเรียนบูรณะศึกษา
ระดับชั้น ...........................................................................
วิชา .....................................................................................................
ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................
เลขที่ประจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก
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เลขประจาตัวนักเรียน

























































































































คาแนะนา
ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ต้องการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
   

ถูกวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

