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คาชี้แจง
ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงคาตอบเดียว
1. พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรื อดินแดนสุวรรณภูมิในช่วงเหตุการณ์ใด
1. หลังจากการตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า
2. หลังการแสดงโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า
3. หลังเสร็ จสิ้นการทาสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 3
4. ก่อนจะมีการทาการสังคยนาพระธรรมวินยั ครั้งที่ 3
2. สถานการณ์เกี่ยวกับการนับถือพระพุทธศาสนา ในประเทศมาเลเซีย ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. ชาวพุทธในมาเลเซียนับถือพระพุทธศาสนานิกาย มหายาน และเถรวาท
2. มีการจัดตั้งสมาคมที่ดาเนินกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนาหลายสมาคม
3. พระพุทธศาสนามีบทบาทในหมู่ชาวจีน ไทย พม่าซึ่งเป็ นพลเมืองของมาเลเซีย
4. ประชาชนชาวมาเลเซียนับถือพระพุทธศาสนามากเป็ นลาดับที่สาม ต่อจากศาสนาอิสลามและศาสนาคริ สต์
3. หลักฐานที่แสดงว่าพระพุทธศาสนาเคยรุ่ งเรื องในประเทศเพือ่ นบ้าน ข้อใดมีความสัมพันธ์มากที่สุด
1. กลองมโหระทึก – ประเทศเวียดนาม
2. บุโรพุทธโธ– ประเทศอินโดนีเซีย
3. พระแก้วมรกต – ประเทศไทย
4. ทุ่งไหหิน – ประเทศลาว
4. เพราะเหตุใดการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่ วนใหญ่
จะมีความคล้ายคลึงกัน
1. มีพน้ื ที่เล็กจึงไปมาหาสู่กนั ได้โดยง่าย
2. ประชาชนสืบเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์เดียวกัน
3. รับการถ่ายทอดพระพุทธศาสนาจากอินเดียวเหมือนกัน
4. มีความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกันทางพระพุทธศาสนาอยูเ่ สมอ
5. ข้อที่กล่าวว่า “สยามเมืองยิม้ ” เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการหล่อหลอมจากพระพุทธศาสนา
จากข้อความดังกล่าวสอดคล้องหลักธรรมใด
1. ทาน อุเบกขา
2. เมตตา กรุ ณา
3. สัจจะ เมตตา
4. ปิ ยวาจา มุทิตา
6. “เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว” มีความหมายตรงกันข้ามกับข้อใดมากที่สุด
1. สัมมาสติ
2. สัมมาทิฏฐิ
3. สัมมาสมาธิ
4. สัมมาอาชีวะ
7. ความต้องการและการกระทาในข้อใดเกี่ยวข้องกับ “วิภวตัณหา” มากที่สุด
1. เต๋ าต้องการมีลูก จึงบนบานศาลกล่าวกับเจ้าพ่อ
2. จ๊อบไม่ตอ้ งการเป็ นคนจน จึงปล้นเขากินไปวันๆ
3. โบว์ตอ้ งการเป็ นเจ้าของมรดก จึงทาพินยั กรรมปลอม
4. แท่งไม่ตอ้ งการให้ใครดูถูกเหยียดหยาม จึงตั้งหน้าทางานจนรวย
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8. “เมื่อยศศักดิ์ได้รับเงินเดือนจากการทางาน เขาก็นาไป ซื้อของเท่าที่จาเป็ นและส่วนที่เหลือเขาก็เก็บฝากธนาคาร”
ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับความสุขในข้อใด
1. ใช้จ่ายทรัพย์ ประพฤติสุจริ ต ออมทรัพย์
2. มีทรัพย์ เพิม่ พูนทรัพย์ ประพฤติสุข
3. มีทรัพย์ ใช้จ่ายทรัพย์ ร่ ารวยทรัพย์
4. มีทรัพย์ ใช้จ่ายทรัพย์ ไม่มีหนี้สิน
9. สุตตวิภงั ค์เป็ นหมวดย่อยของพระวินยั ปิ ฎกที่เกี่ยวกับเรื่ องอะไร
1. มารยาทเพือ่ ความงามของสงฆ์
2. สรุ ปข้อความ หรื อคู่มือพระวินยั ปิ ฎก
3. สังฆกรรม พิธีกรรม วัตรปฏิบตั ิของพระ
4. ศีลในพระปาฏิโมกข์ หรื อศีลสาคัญของภิกษุและภิกษุณี
10. ส่วนที่วา่ ด้วยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าและสาวก คือ พระไตรปิ ฎกส่วนใด
1. พระวินยั ปิ ฎก
2. พระสุตตันตปิ ฎก 3. พระอภิธรรมปิ ฎก 4. ปุคคลบัญญัติ
11. รัฐธรรมนูญของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีบทบัญญัติที่ให้ความสาคัญในเรื่ องใด
ชัดเจนที่สุด
1. ประมุขของประเทศ
2. กระบวนการยุติธรรม
3. จัดประเภทของกฎหมาย
4. สิทธิ เสรี ภาพของประชาชน
12. ในกรณี ที่มีภาวการณ์จาเป็ นเพือ่ ประโยชน์ และความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐต้องตรากฎหมายใดขึ้นมา
ใช้ในภาวการณ์จาเป็ นนี้
1. พระราชกาหนด
2. พระราชบัญญัติ
3. พระราชกฤษฎีกา 4. กฎกระทรวง
13. การแปรญัตติ อยูใ่ นวาระใดของกระบวนการตราพระราชบัญญัติ
1. วาระที่หนึ่ง
2. วาระที่สอง
3. วาระที่สาม
4. วาระที่สี่
14. สถานภาพในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
1. คมสัน เป็ นพีช่ ายคนโตและมีนอ้ งอีกสองคน
2. สันติ เรี ยนหนังสือเก่งมาก จึงได้เป็ นแพทย์ตามที่ต้งั ใจ
3. สุรีย ์ เป็ นเลขานุการที่มีความรับผิดชอบจึงได้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้สูงขึ้น
4. ปรี ชา ได้รับเลือกให้เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เพราะเขาทางานเพือ่ ชุมชนดีมาก
15. เมื่อมีอายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์ คนไทยทุกคนจะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ข้อความดังกล่าวตรงกับข้อใด
1. สิทธิ
2. หน้าที่
3. เสรี ภาพ
4. สถานภาพ
16. “พลเมืองดีจะเป็ นผูเ้ คารพกฎหมาย รู ้จกั สิทธิและหน้าที่ของตน” ข้อความข้างต้น แสดงถึงความสาคัญ
ของพลเมืองดีดา้ นใด
1. ด้านสังคม
2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านการเมืองการปกครอง
4. ด้านวัฒนธรรม
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17. การกระทาในข้อใด เป็ นแนวทางป้ องกันมิให้บุคคลทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
1. ผูใ้ ช้ถนนไม่บรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วยกันทาความสะอาดสวนสาธารณะ
3. ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาทางน้ าสาธารณะมิให้มีสิ่งกีดขวางและตื้นเขิน
4. รัฐบาลมีมาตรการในการควบคุมไม่ให้บุคคลทิง้ ขยะลงในแม่น้ าลาคลอง
18. บุคคลในข้อใดที่ถือว่ายังเป็ นผูเ้ ยาว์อยู่
1. สมชายอายุ 21 ปี บริ บูรณ์ ได้ไปเกณฑ์ทหารตามหน้าที่
2. สุดาอายุ 20 ปี บริ บูรณ์ ได้ไปขอทาบัตรประจาตัวประชาชนเพราะทาบัตรเก่าหาย
3. สุ ชาติอายุ 17 ปี บริ บูรณ์ จดทะเบียนสมรสกับปรานีโดยได้รับความยินยอมจากบิดามารดา
4. สมใจอายุ 18 ปี บริ บูรณ์ ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้
19. การกระทาใดที่แสดงว่าประชาชนตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
1. ชาวบ้านตาบลหนองอ้อพากันเดินขบวนประท้วงและปิ ดถนนทุกสายในจังหวัด เพือ่ ขอความเป็ นธรรม
จากเกษตรจังหวัดเรื่ องราคาข้าวตกต่า
2. ดาราต้องเขียนบทความวิจารณ์นโยบายการบริ หารประเทศของรัฐบาลตามที่บรรณาธิการมอบหมาย
3. กานันสมชายมีความภาคภูมิใจมากที่ลูกบ้านในตาบลที่ตนเองรับผิดชอบนั้นพากันไปลงคะแนน เสียง
เลือกตั้งถึงร้อยเปอร์เซ็นต์
4. ประชาชนในจังหวัดตื่นเต้นต่อข่าวการซื้อเสียงของผูท้ ี่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
20. การกระทาในข้อใดแสดงถึงความเป็ นสมาชิกที่ดีของชุมชน
1. มีความกล้าหาญ
2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยน
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ทุกคน
21. การเลือกหัวข้อหรื อประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ดีควรทาอย่างไร
1. เลือกเรื่ องที่ตนเองสนใจหรื อสงสัย
2. เลือกหัวข้อที่ยงั เป็ นที่ถกเถียงกันอยูท่ างวิชาการ
3. เลือกหัวข้อที่ขดั กับหลักคาสอนทางศาสนาทีต่ นนับถือ
4. เลือกหัวข้อที่ไม่ค่อยมีขอ้ มูลหลักฐานหลงเหลืออยูใ่ นปั จจุบนั
22. หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสาคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ยกเว้ นข้อใด
1. ช่วยย้อนเวลากลับไปยังอดีตได้
2. ช่วยให้ทราบชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผูค้ นในอดีต
3. ให้ขอ้ มูลทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องแก่ผศู ้ ึกษา
4. ใช้อา้ งอิงในการศึกษาค้นคว้า ทาให้ขอ้ มูลมีความน่าเชื่อถือ
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23. การรวบรวมหลักฐานทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองมีความสาคัญต่อผูศ้ ึกษาอย่างไร
1. เพือ่ ฝึ กนิสยั การเป็ นนักประวัติศาสตร์ที่ดี
2. ทาให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประเด็นที่จะศึกษามากขึ้น
3. แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรวบรวมหลักฐาน
4. ทาให้ผศู ้ ึกษาเกิดความสนุกในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
24. การกระทาของบุคคลใดที่แสดงให้เห็นว่าประเมินคุณค่าของหลักฐานได้ถูกวิธี
1. ดารงประเมินคุณค่าหลักฐานเพียงชิ้นเดียว
2. ณัฐพลประเมินโดยไม่คานึงถึงทัศนคติของผูเ้ ขียน
3. สุ จิตราประเมินจากข้อมูลที่ปรากฏอยูใ่ นหลักฐาน
4. เอมอรประเมินทั้งรู ปลักษณะของหลักฐานและข้อมูลที่ปรากฏอยูใ่ นหลักฐาน
25. ในการกาหนดหัวเรื่ องเพือ่ ศึกษาเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์สกั เรื่ องหนึ่ง จะต้องทาอย่างไร
1. ควรกาหนดหัวเรื่ องทัว่ ไปอย่างกว้างๆ ไม่ระบุเวลาชัดเจน
2. ควรกาหนดหัวเรื่ องที่มีผศู ้ ึกษาค้นคว้ามาก่อนแล้วหลายคน
3. ควรกาหนดหัวเรื่ องที่ตนเองสนใจและมีช่วงเวลาที่ชดั เจน
4. ควรกาหนดหัวเรื่ องที่แปลกใหม่และไม่มีใครศึกษามาก่อน
26. ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่า “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ชา้ งเผือก (ตามฉบับหลวงประเสริ ฐฯ ว่า) เมื่อปี เถาะ
จุลศักราช 833 เป็ นช้างเผือกตัวแรกที่ปรากฏว่าได้ในครั้งกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี...” สามารถวิเคราะห์ตีความได้วา่
อย่างไร
1. จ.ศ. 833 เป็ นปี ที่ชา้ งเผือกตัวแรกปรากฏนับตั้งแต่ต้งั กรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี
2. เมื่อครั้งตั้งกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานีเมื่อ จ.ศ. 833 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงได้ชา้ งเผือกตัวแรก
3. ช้างเผือกตัวแรกได้เมื่อครั้งตั้งกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงได้
ช้างเผือกอีกเมื่อ จ.ศ. 833
4. ในพระราชพงศาวดารกรุ งเก่าฉบับหลวงประเสริ ฐฯ กล่าวว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงได้ชา้ งเผือก
ตัวแรกเมื่อ จ.ศ. 833 นับตั้งแต่ต้ งั กรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี
27. หากนักเรี ยนต้องการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี ควรจะศึกษาจากหลักฐานในข้อใด
1. เจดียว์ ดั ใหญ่ชยั มงคล
2. จดหมายเหตุลาลูแบร์
3. พระราชพงศาวดารกรุ งเก่าฉบับหลวงประเสริ ฐฯ
4. พระราชพงศาวดารกรุ งธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
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28. ข้อใดคือสาเหตุหนึ่งของการเสียกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310
1. นโยบายกีดกันชาวตะวันตก
2. การตั้งตนเป็ นอิสระของหัวเมืองมอญ
3. ความเหินห่างระหว่างพระมหากษัตริ ยก์ บั ราษฎร
4. กรุ งศรี อยุธยาขาดศูนย์รวมอานาจอันแท้จริ งในการปกครอง
29. ผลงานด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยาในข้อใดที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์สมัยอยุธยาได้อย่าง เด่นชัด
1. พระราชวังบางปะอิน
2. พระนารายณ์ราชนิเวศน์
3. พระพุทธรู ปทรงเครื่ อง วัดหน้าพระเมรุ
4. เจดียใ์ หญ่ 3 องค์ วัดพระศรี สรรเพชญ์
30. ปั จจัยสาคัญที่ช่วยทาให้ไทยกอบกูเ้ อกราชกลับคืนมาได้ในเวลาอันรวดเร็ว น่าจะมาจากอะไร
1. แม่ทพั ไทยฝี มือดี
2. พม่าเปลี่ยนตัวผูน้ า
3. มอญช่วยโจมตีพม่า
4. ได้พอ่ ค้าต่างชาติช่วย
31. สาเหตุที่ทาให้กรุ งธนบุรีประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจเกิดจากอะไร
1. มีศตั รู พชื ทาลายไร่ นา
2. ประสบกับภาวะแห้งแล้ง
3. จ่ายเงินซื้ออาวุธเป็ นจานวนมาก
4. ผลจากการเสียกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310
32. ข้อใดคือความสาคัญอันดับแรกของของการผลิตสินค้าและบริ การ
1. ทาให้เศรษฐกิจเจริ ญรุ่ งเรื อง
2. ทาให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนา
3. ทาให้เกิดสินค้าและมีการแข่งขัน
4. ทาให้มีสินค้าและบริ การสนองความต้องการผูบ้ ริ โภค
33. ข้อใดไม่ ใช่ การผลิตสินค้าขั้นปฐมภูมิ
1. การทานาปรัง
2. การประมงน้ าเค็ม
3. การผลิตผลไม้กระป๋ อง
4. การขุดแร่ ทองคา
34. ข้อใดไม่ ใช่ ปัจจัยการผลิตปั จจัย
1. ทุน
2. ที่ดิน
3. ผูป้ ระกอบการ
4. เทคโนโลยี
35. ข้อใดแสดงถึงการพัฒนาการผลิตได้ดีที่สุด
1. นพพล ปลูกผักไว้รับประทานเอง
2. วีรพล ผลิตเครื่ องมือในการจับปลา
3. ประชา ตัดไม้ในป่ ามาเผาถ่านเพือ่ จาหน่าย
4. อานนท์ ปลูกมะม่วงแล้วนามาแช่อิ่ม
36. ข้อใดคือเป้ าหมายหลักของผูผ้ ลิตสินค้าหรื อบริ การ
1. การบริ หารกิจการเพือ่ ให้ได้กาไรสูงสุด
2. การบริ หารกิจการเพือ่ ให้มีตน้ ทุนต่าสุด
3. การบริ หารกิจการเพือ่ ผลิตสินค้าหรื อบริ การ 4. การบริ หารกิจการเพือ่ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
37. ผูป้ ระกอบการควรยึดหลักในข้อใด เพือ่ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
1. เน้นมาตรฐานสากล
2. เน้นวัตถุดิบในท้องถิ่น
3. เน้นการใช้เทคโนโลยี
4. เน้นการประหยัด คุม้ ค่า
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38. ข้อใดคือหลักการที่สาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. การดารงชีวติ แบบกัลยณมิตร
2. การดารงชีวติ โดยยึดทางสายกลาง
3. การดารงชีวติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
4. การดารงชีวติ แบบการพึ่งพาซึ่ งกันและกัน
39. การพัฒนาสังคมและประเทศให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้แบบยัง่ ยืน่ ต้องเริ่ มจากสิ่งใด
1. คุณภาพของประชากร
2. นโยบายของรัฐบาล
3. ความมัน่ คงของประเทศ
4. กระบวนการจัดสรรทรัพยากร
40. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมกับกลุ่มคนในข้อใด
1. รัฐบาล
2. นักธุรกิจ
3. นักลงทุน
4. ประชาชนทุกสาขาอาชีพ
41. เราต้องการสารวจแหล่งแร่ ที่สาคัญของทวีปยุโรปควรศึกษาอย่างไร
1. ศึกษาจากสื่อสารโทรคมนาคม
2. ศึกษาจากแผนที่แสดงแหล่งแร่ ธาตุ
3. ศึกษาจากภาพจากดาวเทียม
4. ศึกษาจากลูกโลกจาลอง
42. นักเรี ยนจะค้นหาตาแหน่งของทะเลสาบวิกตอเรี ยว่าอยูท่ ี่ใดควรเลือกใช้เครื่ องมือภูมิศาสตร์ชนิดใด
1. แผนที่เล่ม
2. รู ปถ่ายทางอากาศ
3. ลูกโลกจาลอง
4. ภาพจากดาวเทียม
43. ถ้าต้องการสารวจการขยายตัวของเมืองในทวีปยุโรป ควรเลือกศึกษาจากเครื่ องมือในข้อใด
1. แผนที่เล่ม
2. เว็บไซต์
3. จีพเี อส
4. ลูกโลกจาลอง
44. ถ้านักเรี ยนเดินทางโดยทางเรื อจากประเทศไทยไปยังอิตาลี เรื อควรแล่นผ่านเส้นทางใดระยะทางสั้นที่สุด
1. มหาสมุทรแอตแลนติก
2. คลองสุเอซ
3. ช่องแคบยิบรอลตา
4. คลองปานามา
45. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับที่ต้งั และอาณาเขตของทวีปยุโรป
1. ตั้งอยูใ่ นซีกโลกตะวันออกทั้งหมด
2. พื้นที่ส่วนใหญ่อยูแ่ ถบขั้วโลกเหนือ
3. เนื้อที่มากเป็ นอันดับ 2 ของโลก
4. ทางด้านตะวันออกติดต่อกับแผ่นดินทวีปเอเชีย
46. ประเทศในข้อใดของทวีปยุโรปที่มีลกั ษณะภูมิประเทศไม่เหมาะต่อการทาประมงน้ าเค็ม
1. ฟิ นแลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์
2. ฝรั่งเศส เดนมาร์ก สเปน
3. เนเธอร์แลนด์ เบลารุ ส อิตาลี
4. ออสเตรี ย สวิตเซอร์แลนด์ ฮังการี
47. ถ้าสมถวิลไปจะเดินทางไปเที่ยวที่เมือง เจนีวา นักเรี ยนคิดว่าเขาจะไปประเทศใด
1. เยอรมนี
2. สวิตเซอร์แลนด์
3. เดนมาร์ก
4. ฝรั่งเศส

สังคมศึกษา ฯ : หน้าที่...7/7

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รหัสวิชา ส 22101

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

48. ลักษณะภูมิประเทศในข้อใดที่เหมาะต่อการสร้างเมืองท่าทางการค้ามากที่สุด
1. เนเธอร์แลนด์
2. โปรตุเกส
3. สวิตเซอร์แลนด์
4. อิตาลี
49. ถ้านักเรี ยนพิจารณาแผนที่กายภาพของทวีปยุโรปบริ เวณตอนใต้ของทวีปมีลกั ษณะเด่นที่ตรงกับข้อใด
1. ที่ราบสลับเนินเขา
2. พืน้ ที่ดินดอนสามเหลี่ยม
3. เทือกเขาสลับภูเขา
4. ที่ราบลุ่มกว้างใหญ่
50. ข้อความต่อไปนี้ “ พื้นที่ที่เคยปกคลุมด้วยน้ าแข็งมาก่อนสมัยยุคน้ าแข็ง ส่งผลให้สภาพพื้นที่ถูกธารน้ าแข็งกัดเซาะ”
อยูใ่ นบริ เวณใดของทวีปยุโรป
1. แถบประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส
2. บริ เวณประเทศฟิ นแลนด์และสวีเดน
3. พื้นที่ของประเทศอังกฤษและไอซ์แลนด์
4. บริ เวณประเทศออสเตรี ยและเบลเยียม
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โรงเรียนบูรณะศึกษา
ระดับชั้น ...........................................................................
วิชา .....................................................................................................
ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................
เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก
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เลขประจาตัวนักเรียน
    




































































































คาแนะนา
ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
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