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คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ผู้อุปถัมภ์ในการทาสังคายนาพระพุทธศาสนาครั้งแรกคือบุคคลใด
1. พระเจ้าอโศกมหาราช
2. พระเจ้ากาฬาโศก
3. พระเจ้าอชาตศัตรู
4. พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย
2. พระไตรปิฎกฉบับสังคายนามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
1. ชาระพระไตรปิฎกที่ยังขาดตกบกพร่องให้สมบูรณ์
2. ลงโทษพระสวามีที่มีความประพฤติย่อหย่อนในพระธรรมวินัย
3. ต้องการวางรากฐานพระพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. จัดพิมพ์ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา
3. ข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ ความกตัญญูกตเวที เป็นพื้นฐานของคนดี ”
1. พยายามช่วยเหลือบิดามารดา ครูอาจารย์ในการทางาน
2. พยายามซื้ออาหารจากแม่ค้าที่ขายของดีมีคุณภาพ
3. พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนที่เคยช่วยทาการบ้าน
4. พยายามศึกษาหาความรู้ใส่ตนเพื่อประโยชน์ในอนาคต
4. ชาดกเรื่องใดที่มุ่งสอนเรื่องความกตัญญูกตเวที
1. อัมพชาดก
2. ติตติรชาดก
3. จตุทวารชาดก
4. มาตุโปสกชาดก
5. พระพุทธศาสนาช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมทางจิตใจของคนไทยอย่างไร
1. ช่วยสร้างความสามัคคี
2. ช่วยให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี
3. ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของคนไทยให้อ่อนโยน 4. ช่วยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัย
6. หลักธรรมในข้อใดสอนให้แก้ปัญหาด้วยปัญญาและเหตุผล
1. อิทธิบาท ๔
2. อริยสัจ ๔
3. สังคหวัตถุ ๔
4. ฆราวาสธรรม ๔
7. บุคคลใดนาคุณธรรมของพระอุบาลีมาใช้ในชีวิตประจาวัน
1. จุ๋มเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่
2. ลุงโจนาภัตตาหารไปวัดทุกเช้า
3. จอยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน
4. จ้อนทาทุกอย่างเพื่อความสุขของครอบครัว
8. เด็กชายน้อยไม่ยอมลองสูบบุหรี่แม้จะถูกเพื่อนชักชวนหลายครั้ง แสดงว่าเด็กชายน้อยเป็นคนอย่างไร
1. รู้จักเตือนตนด้วยตนเอง
2. รักและเชื่อฟังบิดามารดา
3. เป็นคนซื่อตรงต่อตนเอง
4. มีความกล้าหาญและมีคุณธรรม
9. พระอุบาลีได้รับการยกย่องเป็นเอตทัคคะในด้านใด
1. จาพระธรรมวินัยได้ดี
2. มีความกตัญญูกตเวที
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต
4. มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
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10. พระเจ้าอโศกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้คณะสงฆ์ทาสังคายนาพระธรรมวินัย เพราะเหตุใด
1. คณะสงฆ์เกิดความขัดแย้ง
2. มีผู้ปลอมบวชเป็นพระเพื่อหวังลาภสักการะ
3. พระองค์ทรงปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
4. พระองค์สลดพระทัยจากการสาเร็จโทษพระมารดา
11. พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสาคัญเรื่องใดในวันมาฆบูชา
1. อริยสัจ ๔
2. มัชฌิมาปฏิปทา
3. โอวาทปาฏิโมกข์
4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
12. วันใดที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกในพระพุทธศาสนา
1. วันอาสาฬหบูชา 2. วันมาฆบูชา
3. วันเข้าพรรษา
4. วันวิสาขบูชา
13. คุณธรรมข้อใดของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ควรยึดเป็นแบบอย่าง
1. มีขันติธรรมสูง
2. สถาปนาระบบธรรมราชา
3. สาเร็จโทษพระญาติ
4. มีความสามารถในการถ่ายทอดพระธรรม
14. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนา
\
1. พระพุทธศาสนา – บวชเป็นพระ
2. ศาสนาอิสลาม – การให้ทาน
3. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู – นิพพาน
4. คริสต์ศาสนา – การเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้า
15. ...ศาสนาทั้งหลายนั้นหัวใจเป็นอันเดียวกัน คือมุ่งหมายที่จะสร้างสันติสุข สันติภาพของโลก โดยหลักเกณฑ์
เหมือนกันคือ ให้รักผู้อื่น ... ข้อความที่ขีดเส้นใต้มีผลดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไร
1. คนร่ารวยขึ้น
2. อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
3. แบ่งชนชั้นได้ง่ายขึ้น
4. ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
16. สมทรงไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อเขาอายุครบ 18 ปี ข้อความนี้สอดคล้องกับเรื่องใดมากที่สุด
1. สิทธิ หน้าที่
2. เสรีภาพ
3. ความเสมอภาค
4. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
17. ตารวจขอค้นบ้านของนายดา แต่นายดาไม่ยอมให้ค้นโดยอ้างว่าต้องมีหมายค้นก่อน นายดาจะกระทาได้หรือไม่
1. ได้ เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพในเคหสถาน
2. ได้ เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน
3. ไม่ได้ เพราะตารวจมีหน้าที่ตรวจค้นได้ทุกที่ที่สงสัย
4. ไม่ได้ เพราะเป็นการฝ่าฝืนคาสั่งของผู้รักษากฎหมาย
18. “ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีความผิด” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใดมาก
ที่สุด
1. สิทธิในร่างกาย
2. เสรีภาพในการพิจารณาคดี
3. ความเสมอภาคตามกฎหมาย
4. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
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19. ครอบครัวของอ้อยมีความยากจนมาก มีย่าซึ่งป่วยหนักไม่มีเงินรักษา แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐให้ได้รับการ
รักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างดี กรณี
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อใด
1. สิทธิเสรีภาพในร่างกาย
2. สิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
3. การรับรองศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
20. ชาวสวนยางปิดถนนเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือในการพยุงราคายาง ถือว่าเป็นการกระทาในลักษณะใด
1. ใช้เสรีภาพในขอบเขต
2. ใช้เสรีภาพเกินขอบเขต
3. ใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา
4. ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง
21. เวลามีความสาคัญอย่างไรในการศึกษาประวัติศาสตร์
1. ช่วยให้เลือกหลักฐานที่จะนามาใช้ได้ถูกต้อง 2. บอกให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใด
2. เพื่อประหยัดเวลาในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 4. ป้องกันมิให้เกิดความสับสนในการตีความ
22. ข้อใดมีความสอดคล้องกับการระบุเวลาทางประวัติศาสตร์
1. กองทัพไทยยกพลเข้ามาตีเมืองทวายได้สาเร็จ
2. เหล่าขุนนางอามาตย์ก็พากันออกมาขอสวามิภักดิ์
3. ครั้นสมัยพ่อขุนรามคาแหงจึงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น
4. สงครามครั้งนี้สู้รบกันอย่างยาวนานแต่ไม่มีผลแพ้ชนะ
23. การใช้คาบอกเวลาในข้อใดที่สามารถจะระบุเวลาที่เกิดเหตุการณ์ได้ชัดเจนที่สุด
1. เดือน ปี ศักราช
2. ยุคสมัย ศตวรรษ
3. ยุคก่อนประวัติศาสตร์
4. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
24. การรู้จักเทียบศักราชมีประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร
1. ช่วยให้ใช้เอกสารที่ระบุเวลาได้เกือบทุกชนิด
2. มีความเข้าใจเหตุการณ์และเรื่องราวได้ง่ายขึ้น
3. ทาให้สามารถอ่านตีความเอกสารของต่างชาติได้
4. ช่วยให้สรุปเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง
25. หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบศักราชในข้อใด ระบุได้ถูกต้อง
1. ม.ศ. + 1122 = พ.ศ.
2. จ.ศ. + 2324 = พ.ศ.
3. ร.ศ. + 1181= พ.ศ.
4. ค.ศ. + 543 = พ.ศ.
26. พัฒนาการก้าวต่อไปของกลุ่มอาเซียนคืออะไร
1. ตลาดร่วมอาเซียน 2. สหภาพอาเซียน
3. กลุ่มการค้าอาเซียน 4. ประชาคมอาเซียน
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27. เพราะอะไรสิงคโปร์ที่เป็นเกาะขนาดเล็กมีทรัพยากรน้อย แต่สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าติดอันดับ
โลกได้
1. ประชากรมีคุณภาพได้รับการศึกษาสูง
2. มีประเทศอังกฤษให้คาปรึกษาและช่วยเหลือ
3. ทาเลที่ตั้งดีสามารถสร้างท่าเรือได้หลายแห่ง 4. ใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
28. วัตถุประสงค์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวมตัวเป็นกลุ่มอาเซียนสอดคล้องกับข้อใด
1. สร้างอานาจการต่อรองในเวทีการเมืองโลก 2. ผนึกกาลังประเทศในภูมิภาคให้มั่นคงเข้มแข็ง
3. รับมือปัญหาภัยคุกคามจากการก่อการร้าย
4. ลดการพึ่งพิงสินค้าจากตะวันตกที่มีราคาแพง
29. ข้อใดเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า อาณาจักรละโว้เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอม
1. ลักษณะการแต่งกายของชนชั้นสูง
3. การปกครองที่นาระบอบกษัตริย์มาใช้
3. ข้อความในศิลาจารึกที่บันทึกด้วยอักษรขอม 4. มีศาสนสถานและเทวรูปแบบขอมหลายแห่ง
30. เรื่องราวของอาณาจักรโบราณกับจังหวัดในข้อใดที่สัมพันธ์กัน
1. โคตรบูรณ์ : นครพนม
2. ลังกาสุกะ : สุราษฎร์ธานี
3. หริภุญชัย : ลาปาง
4. ศรีวิชัย : นครศรีธรรมราช
31. จุดประสงค์สาคัญของการศึกษาเศรษฐศาสตร์ คืออะไร
1. การกระจายรายได้
2. การเงินการธนาคาร
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. การจัดสรรทรัพยากร
32. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในวิชาเศรษฐศาสตร์ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมที่สุด
1. สุดาบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและราคาประหยัด
2. สมใจติดตามข่าวเศรษฐกิจจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
3. สมศักดิ์รู้จักหารายได้พิเศษ รู้จักใช้จ่าย และรู้จักการออม
4. สมปองอดอาหารเพื่อเก็บออมเงินค่าขนมไปฝากธนาคารทุกเดือน
33. การเลือกซื้อเครื่องแต่งกายควรเป็นไปตามเหตุผลใดถูกต้องที่สุด
1. เพศและวัย
2. สมัยนิยมและคุณภาพ
3. อายุและฐานะของครอบครัว
4. ความจาเป็นและความพร้อมของครอบครัว
34. ในช่วงเทศกาล “วันแห่งความรัก” ดอกกุหลาบสีแดงมักมีราคาสูงกว่าปกติ เนื่องจากสาเหตุใด
1. ความต้องการสินค้าสูง
2. มีการลดปริมาณการผลิตลง
3. เป็นฤดูกาลที่สินค้ามีคุณภาพ
4. เป็นสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์ของความรัก
35. ภาวะที่สินค้าเปลี่ยนแปลง ขึ้นหรือลง โดยแรงผลักดันของอุปสงค์ อุปทาน เรียกว่าอะไร
1. ดุลยภาพ
2. ระบบเศรษฐกิจ
3. กลไกราคา
4. ระบบตลาด
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36. วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด
1. การประกอบอาชีพ และการบริโภค
2. การเพิ่มผลผลิต และการกระจายรายได้
3. การบริหารธุรกิจ การแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
4. การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
37. การแบ่งงานกันทาตามแนวคิดของ Adam Smithมีผลดีอย่างไร
1. ทาให้เกิดความชานาญเฉพาะด้าน
2. ยกระดับผลิตผลของปัจจัยการผลิตให้สูงขึ้น
3. หนุนให้รัฐบาลทาการค้าแบบเกินดุล
4. จากัดผลิตผลให้ลดลง
38. กลุ่มประเทศในข้อใดที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเดียวกัน
1. ไทย จีน ญี่ปุ่น
2. อเมริกา ญี่ปุ่น จีน
3. สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย
3. รัสเซีย จีน สิงคโปร์
39. ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงปัจจัยการผลิต
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ระบบเศรษฐกิจมีอยู่
2. สิ่งต่างๆที่ระบบเศรษฐกิจผลิตขึ้น
3. ทรัพยากรต่างๆที่ถูกใช้ไปในรอบ 1 ปี
4. ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
40. ลักษณะที่จะเกิดเป็นอุปสงค์จะต้องมีสิ่งใดต่อไปนี้เกิดร่วมกัน
1. ความต้องการซื้อร่วมกับอานาจในการซื้อ
2. ความต้องการซื้อร่วมกับประโยชน์จากสินค้า
3. ความต้องการซื้อร่วมกับความต้องการขาย
4. ความต้องการซื้อร่วมกับราคาสินค้า
41. การศึกษาลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด
1. รูปถ่ายทางอากาศ 2. เข็มทิศ
3. แผนที่กายภาพ
4. เครื่องจีพีเอส
42. เมธิศจะแข่งขันรถยนต์แรลลี่จากจังหวัดสมุทรสาครถึงจังหวัดชุมพร นักเรียนคิดว่าเขาควรนาอุปกรณ์ใดติดไปด้วย
1. เข็มทิศ
2. รูปถ่ายทางอากาศ 3. แผนที่
4. เครื่องจีพีเอส
43. การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าฝนในช่วงเวลาต่างๆ ควรเลือกนาเสนอในลักษณะใดที่สามารถ
เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน
1. ผังความคิด
2. รูปถ่ายทางอากาศ
3. แผนภูมิรูปวงกลม
4. กราฟเส้น
44. ถ้านักเรียนอยู่ในประเทศออสเตรเลีย สามารถเดินทางไปประเทศใดในทวีปเอเชียได้ใกล้ที่สุด
1. ญี่ปุ่น
2. ศรีลังกา
3. อินโดนีเซีย
4. ไซปรัส
45. อุปกรณ์ในข้อใดที่มีความสาคัญสาหรับการเดินเรือทางทะเล
1. แผนที่
2. เครื่องจีพีเอส
3. เข็มทิศ
4. ลูกโลกจาลอง
46. ไฟป่าเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมอย่างไร
1. มีหมอกปกคลุม
2. มีความชื้นสูง
3. มีอากาศแห้ง
4. มีอุณหภูมิต่า
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47. เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของทวีปเอเชียมีลักษณะอย่างไร
1. เป็นเมืองที่มีแนวเทือกเขาสูงล้อมรอบ มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์
2. เป็นเมืองท่าที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลและมหาสมุทร
3. เป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของประเทศ
4. เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของประเทศ
48. ข้อใดกล่าวถึงความสาคัญของเส้นเมริเดียนแรกได้ถูกต้อง
1. เป็นเส้นเขตวันสากล
2. เป็นเส้นแบ่งเขตแดนสากล
3. เป็นเส้นกาหนดเขตอากาศสากล
4. เป็นเส้นกาหนดเวลามาตรฐานสากล
49. การกระทาในข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. การปลูกต้นยางนา เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าด้วยวิธีธรรมชาติ
2. การเพาะเลี้ยงกุ้งบริเวณป่าชายเลน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
3. การสร้างฝายชะลอน้า เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืนดินและผืนป่าในธรรมชาติ
4. การปลูกหญ้าแฝกตามพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดหรือชะลอการพังทลายของหน้าดิน
50. เพราะเหตุใด ประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย จึงมักเกิดภูเขาไฟปะทุมากกว่าบริเวณอื่น ๆ
1. ตั้งอยู่ในแนววงแหวนไฟแปซิฟิก
2. ที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนทาให้ภูเขาไฟมีอุณหภูมิสูง
3. ประชากรนิยมอยู่อาศัยและใช้พื้นที่บริเวณภูเขาไฟเพาะปลูก
4. สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนชลประทาน ตึกระฟ้า ทาให้ธรณีสัณฐานเกิดการเปลี่ยนแปลง
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เลขที่ประจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก














































































































รหัสวิชา






















เลขประจาตัวนักเรียน

























































































































คาแนะนา
ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ต้องการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
   

ถูกวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

