
แนวข้อสอบ 10 ปี
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1. พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงที่เป็นสากลในเรื่องใด

 1. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

 2. การทำลายชีวิตเป็นบาป

 3. สอนให้ใช้ปัญญาหาสาเหตุเพื่อแก้ปัญหาได้

 4. ทุกชีวิตต้องเผชิญปัญหาด้วยความไม่ประมาท

 5. ศรัทธาต่อคำสอนโดยปราศจากความระแวงสงสัย 

2. ข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามในศาสนาอิสลาม

 1. ห้ามบิดพลิ้ว ผิดสัญญา

 2. ห้ามการคุมกำเนิดและทำแท้ง

 3. ห้ามกราบบุคคลอื่นยกเว้นบิดามารดา

 4. ห้ามกินอาหารอย่างฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย

 5. ห้ามเชื่อเรื่องดวงชะตา ราศี ผูกดวง หมอดู

3. จุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาคริสต์คือเรื่องใด

 1. การล้างบาปกำเนิด

 2. การไปรวมกับพระเจ้า

 3. การสร้างศรัทธาต่อพระเจ้า

 4. การรอดพ้นจากคำพิพากษา

 5. การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

4. พิธีกรรมประจำบ้าน 12 ประการของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูคือพิธีใด

 1. พิธีศราทธ ์

 2. พิธีสังสการ

 3. พิธีบูชาเทวดา 

 4. พิธีประจำวรรณะ

 5. พิธีบูชาชายาของเทพเจ้า 

5. สมพรเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ประหยัด เลี้ยงชีพตามกำลังทรัพย์ และคบเพื่อนที่ดี สมพร 

ปฏิบัติตามธรรมข้อใด

 1. โลกธรรม 

 2. โภคอาทิยะ

 3. ทิฏฐธัมมิกัตถะ 
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 4. อปริหานิยธรรม

 5. สาราณียธรรม

6. พระมหาชนกเป็นผู้มีความเพียรตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด

 1. สนฺตุฏฺฐี ปรม ํ ธนํ

 2. ราชา มุขํ มนุสฺสานํ

 3. อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก

 4. วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา

 5. ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ

7. “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย...(1)...กับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ 

ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ...(2)...กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข 

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย” จากคำถวายผ้าป่าข้างต้น คำที่ต้องเติมในช่องว่างที่ (1) และ (2) คือข้อใด

 1. อัฐบริขาร 

 2. ภัตตาหาร

 3. ผ้ากฐินจีวร

 4. ผ้าบังสุกุลจีวร

 5. โภชนะข้าวพร้อมด้วยแกง

8. ข้อใดคือความหมายของ “จิต” ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

 1. ธรรม 

 2. อารมณ์

 3. ความรู้สึก 

 4. ความนึกคิด

 5. พฤติกรรมแสดงออก

9. “ช่างซ่อมรองเท้าริมถนนมีความพอใจในงานของตน ตั้งใจทำงานด้วยความขยันขันแข็ง รอบคอบ 

ละเอียดลออ เป็นที่ติดใจของลูกค้า สามารถเก็บหอมรอมริบทีละเล็กละน้อยจนตั้งตัวได้ กิจการ 

ขยายใหญ่โต” จากข้อความตรงกับมงคลชีวิตข้อใด

 1. จิตเกษม

 2. ความสันโดษ

 3. การอยู่ในถิ่นอันพอสมควร

 4. ความเป็นพหูสูต

 5. การประพฤติธรรม
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10. ข้อใดไม่ใช่หลักคำสอนที่สอดคล้องกับอริยสัจ 4

 1. ปัญหาย่อมมีสาเหตุ มิใช่เกิดขึ้นลอย ๆ 

 2. มนุษย์สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

 3. การแก้ปัญหาต้องใช้ปัญญาและความเพียร

 4. ชีวิตมีทุกข์และสุขปะปนกันล้วนเกิดจากกรรม

 5. เป็นที่สรุปรวมของพระธรรมคำสั่งสอนทั้งหมด 

11. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของศาสนาต่อสังคม

 1. ทำให้เกิดความสามัคคีมีเอกภาพ

 2. เป็นบ่อเกิดของการสร้างสรรค์วัฒนธรรม

 3. ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของคนในสังคม

 4. เป็นหลักจริยธรรมควบคุมความประพฤติของกลุ่มคน

 5. เป็นเครื่องมือในการสร้างความจงรักภักดีของคนในสังคม

12. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันสันติภาพโลก คือวันใด 

 1. วันอาสาฬหบูชา

 2. วันวิสาขบูชา

 3. วันมาฆบูชา

 4. วันอัฐมีบูชา

 5. วันเข้าพรรษา

13. หลักธรรมข้อใดใช้แทนกันได้กับ “นิโรธ” ตามหลักอริยสัจ 4 

 1. วิมุตติ 5

 2. อริยวัฑฒ ิ 5

 3. โภคอาทิยะ 5

 4. มิจฉาวนิชชา 5

 5. อปริหานิยธรรม 7

14. คนที่คิดแต่จะแกล้งเพื่อนเพียงเพื่อให้ได้รับความสนุกสนานถือเป็นความผิดข้อใด

 1. กามวิตก

 2. จริตวิตก

 3. วิหิงสาวิตก

 4. อวิหิงสาวิตก

 5. พยาบาทวิตก
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15. ถ้าบริหารจิตจนเกิดจิตที่สงบและเกิดสมาธิจะเกิดผลข้อใด 

 1. ศีล 

 2. วิริยะ

 3. ปัญญา

 4. ภาวนา

 5. นิพพาน

16. การปฏิบัติตนของนายปัญญาข้อใดเป็น “ธรรมปฏิสันถาร” ที่มอบให้แก่เพื่อนร่วมงาน

 1. อธิบายไตรลักษณ์ให้ฟัง 

 2. นำขนมและผลไม้มาต้อนรับ

 3. กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี

 4. ชักชวนไปทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่

 5. มอบหนังสือธรรมะให้เป็นของขวัญวันเกิด

17. นายกำพลใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม แสดงถึงการ 

ขาดคุณธรรมประการใดเป็นสำคัญ

 1. ความสามัคคี 

 2. ความรับผิดชอบ

 3. ความเมตตากรุณา

 4. ความวิริยอุตสาหะ 

 5. ความซื่อสัตย์สุจริต

18. ที่มาของกฎหมายไทยมาจากข้อใด

 1. ค่านิยมที่ได้จากตะวันตก

 2. คำสั่งของผู้ปกครองประเทศ

 3. การประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม 

 4. การทำประชามติของผู้ปกครองประเทศ

 5. ศีลธรรม ประเพณ ี และผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐ

19. ตามหลักกฎหมายอาญา ความผิดทางอาญาจะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากสิ่งใด 

 1. โทษ 

 2. สิทธิ

 3. เจตนา 

 4. กฎหมาย

 5. ความรับผิดชอบ



6

ต
ะล
ุย
โจ
ท
ย

 ์1
0 
ป

 ี
พิ
ช
ิต
ส
ังค
ม

 ม
.ป
ล
าย

20. พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์มีที่มาอย่างไร

 1. เกิดจากธรรมชาติ 

 2. เกิดจากการเรียนรู้

 3. เกิดจากพันธุกรรม 

 4. เกิดจากสัญชาตญาณ

 5. เกิดจากกิริยาการสะท้อนกลับ

21. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับคำว่า “บรรทัดฐาน” มากที่สุด

 1. จารีต 

 2. บทบาท

 3. ประเพณ ี

 4. สัญลักษณ์

 5. สถานภาพ

22. หลักการปกครองแบบเผด็จการให้ความสำคัญต่อสิ่งใดน้อยที่สุด

 1. ความมั่นคงของรัฐบาล

 2. ความจงรักภักดีต่อชาติ

 3. ความเสมอภาคในสังคม

 4. ความเป็นเอกภาพของรัฐ

 5. ความมีอำนาจอธิปไตยของผู้นำ

23. พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางสถาบันทางการเมืองใด

 1. ศาล 

 2. รัฐสภา

 3. คณะรัฐมนตร ี

 4. คณะองคมนตรี

 5. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

24. การกำหนดให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิออกเสียงประชามติ เป็นการสนับสนุนแนวคิดในเรื่องใด

 1. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 2. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

 3. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

 4. การช่วยเหลือราชการตามที่กฎหมายกำหนด

 5. การกระจายอำนาจให้ประชาชนปกครองตนเอง
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25. ผู้เยาว์ไปทำสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์โดยทำงานหาเงินผ่อนเป็นรายเดือน เป็นนิติกรรมสัญญา 

ที่ไม่สมบูรณ์ เรียกว่า “โมฆียะกรรม” หมายความว่าอย่างไร

 1. สูญเปล่า ไม่มีผลทางกฎหมาย

 2. ผู้ทำสัญญาบกพร่องในความสามารถ

 3. ผู้ปกครองมีสิทธิ์ไปบอกล้างหรือยกเลิกได้

 4. เจ้าของร้านผู้ให้เช่าซื้อมีเจตนาไม่บริสุทธิ์

 5. ผู้เยาว์ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

26. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยมากที่สุด

 1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

 2. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

 3. การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพอนามัย

 4. การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ

 5. การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

27. ค่านิยมพื้นฐานที่ควรปลูกฝังและให้ความสำคัญมากที่สุดเพื่อให้สมาชิกดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมี 

ความสุขคือข้อใด

 1. การพึ่งตนเอง

 2. การประหยัดอดออม

 3. การรักษาวัฒนธรรมไทย

 4. การปฏิบัติตนอย่างมีศีลธรรม

 5. การมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย

28. ข้อใดอธิบายความหมายของ “รัฐ” ได้ถูกต้อง

 1. การมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด

 2. ประเทศที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง

 3. ประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนหนึ่ง

 4. ประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเอง

 5. ชุมชนทางการเมืองที่มีอาณาเขตที่แน่นอน

29. องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในโครงสร้างสังคมคือข้อใด

 1. กลุ่มคน

 2. การเปลี่ยนแปลง
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 3. ความสัมพันธ์ของบุคคล

 4. องค์กรทางสังคม

 5. สถานภาพของบุคคล

30. การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใดที่มีผลต่อสถานภาพของบุคคลมากที่สุด

 1. การเปลี่ยนที่ทำงาน

 2. การเปลี่ยนที่อยู่

 3. การเปลี่ยนอาชีพ

 4. การเปลี่ยนนายจ้าง

 5. การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

31. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะที่สำคัญในฐานะความเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย

 2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

 3. มีบทบาทความเป็นผู้นำชุมชน

 4. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

 5. มีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

32. การขาดแคลนปัจจัยการผลิตส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจต้องประสบกับเรื่องใด

 1. การจัดสรรปัจจัยการผลิต

 2. ความต้องการของผู้บริโภค

 3. การแข่งขันกันใช้ปัจจัยการผลิต

 4. ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้

 5. เงินเฟ้อจากการสูงขึ้นของราคาปัจจัยการผลิต

33. ประกิจถอนเงินฝากประจำจากธนาคารจำนวน 1 ล้านบาทเพ่ือนำเงินไปซ้ือพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี  

การนำเงินมาซื้อพันธบัตรดังกล่าวมีต้นทุนหรือไม่ เพราะเหตุใด

 1. มี เพราะทำให้ขาดสภาพคล่องในการใช้จ่าย

 2. มี เพราะเสียโอกาสจากดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

 3. ไม่มี เพราะไม่มีการกู้เงินมาซื้อพันธบัตร

 4. ไม่มี เพราะได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาล

 5. ไม่มี เพราะเป็นเงินที่ถอนจากบัญชีของตนเอง
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34. ตามกฎของอปุทาน ปรมิาณความตอ้งการเสนอขายเครือ่งปรบัอากาศของผูผ้ลติสมัพนัธก์บัปจัจยัใด

 1. ราคาเครื่องปรับอากาศ

 2. ภาษีสรรพสามิต

 3. ต้นทุนการผลิต

 4. จำนวนผู้ผลิต

 5. เทคโนโลยีการผลิต

35. หลักการของสถาบันการเงินใดสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 1. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 2. ธนาคารแห่งประเทศไทย

 3. สหกรณ์ออมทรัพย์

 4. ธนาคารออมสิน

 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

36. ข้อใดส่งผลให้เงินคงคลังเพิ่มขึ้น

 1. รัฐบาลจัดเก็บภาษีอากรได้เพิ่มขึ้น

 2. ดุลรายได้ - รายจ่ายของรัฐบาลเกินดุล

 3. รัฐวิสาหกิจส่งผลกำไรให้รัฐบาลมากขึ้น

 4. รัฐบาลเลื่อนการไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด

 5. งบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลขาดดุลอย่างต่อเนื่อง

37. กรณีใดทำให้ราคาข้าวสารในตลาดปรับตัวสูงขึ้น

 1. อุปสงค์ต่อข้าวสารน้อยกว่าอุปทานของข้าวสาร

 2. อุปสงค์ต่อข้าวสารมากกว่าอุปทานของข้าวสาร

 3. อุปสงค์ต่อข้าวสารและอุปทานของข้าวสารเท่ากัน

 4. อุปทานส่วนเกินของข้าวสารมากกว่าอุปสงค์ต่อข้าวสาร

 5. อุปทานส่วนเกินของข้าวสารเพิ่มขึ้นมากกว่าอุปสงค์ส่วนเกินต่อข้าวสาร

38. รายการที่แสดงการเคลื่อนไหวของทุนสำรองระหว่างประเทศจะปรากฏอยู่ในข้อใด

 1. ดุลการค้า

 2. ดุลบริการ

 3. ดุลบัญชีทุน

 4. ดุลการชำระเงิน

 5. ดุลบัญชีเดินสะพัด
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39. การที่รัฐบาลกู้เงินจากต่างประเทศมาลงทุนแทนการกู้เงินจากประชาชนก่อให้เกิดผลอย่างไร

 1. ค่าเงินบาทเพิ่มสูงขึ้น

 2. หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นน้อยกว่า

 3. อัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้น

 4. สภาพคล่องภายในประเทศเพิ่มขึ้น

 5. งบประมาณแผ่นดินขาดดุลน้อยลง

40. วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยอย่างไร

 1. ดุลการค้าขาดดุลเพิ่มสูงขึ้น

 2. ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มสูงขึ้น

 3. ทุนเคลื่อนย้ายจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

 4. จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

 5. สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้รุนแรงเพิ่มขึ้น

41. บุคคลใดได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต

 1. นางเจริญยืมเงินจากเพื่อนบ้านจำนวน 10,000 บาท 

 2. นายแสงได้เงินจากเถ้าแก่ 1 ล้านบาทซื้อเครื่องจักรใหม่

 3. นายสุกได้เงินรางวัล 3,000 บาทจากการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 3 ตัว

 4. นายดำรับจ้างหักฝักข้าวโพดในไร่ ได้ค่าจ้างวันละ 300 บาท

 5. นางเพลินมีเงินเพิ่มขึ้น 1,500 บาทจากการประหยัดค่าใช้จ่าย

42. ในวิชาเศรษฐศาสตร์กำหนดให้ผู้ผลิตดำเนินการหลายประการ ยกเว้นข้อใด

 1. แสวงหากำไรสูงสุดจากการผลิตและขาย

 2. ผลิตสินค้าหรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. จ่ายค่าจ้างและจัดสรรสวัสดิการแก่ลูกจ้างอย่างเป็นธรรม

 4. เลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

 5. ตั้งราคาขายสินค้าให้ผู้บริโภคสูงกว่าราคาดุลยภาพเพียงอย่างเดียว

43. ปัจจัยข้อใดกำหนดอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

 1. จำนวนผู้ขาย 

 2. ต้นทุนการผลิต

 3. รายได้ของผู้ซื้อ

 4. เทคโนโลยีการผลิต

 5. การเก็บภาษีกำไรจากรัฐ
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44. สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือบุคคลที่ประกอบอาชีพใด

 1. รับจ้าง 

 2. รับราชการ 

 3. เกษตรกรรม

 4. อุตสาหกรรม

 5. เจ้าของธุรกิจ

45. องค์กรใดเป็นรูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขั้นต้น

 1. EU

 2. AEC

 3. OPEC

 4. AFTA

 5. NAFTA

46. การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยดำเนินมาเกือบ 50 ปีแล้ว แต่ประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องใด

 1. ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้

 2. ดุลการชำระเงินขาดดุลและมีแนวโน้มสูงขึ้น

 3. ประชากรชายและหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยไม่เท่ากัน

 4. ความไม่ต่อเนื่องในนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

 5. ความเจริญก้าวหน้าทางบริการพื้นฐานไม่สมดุลกับการลงทุน

47. ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค

 1. ผู้บริโภคชอบซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย

 2. ผู้บริโภคไม่รู้เท่าทันกลโกงของผู้ผลิต

 3. รัฐบาลต้องการควบคุมกลไกตลาด

 4. ผู้ผลิตส่วนใหญ่ขาดคุณธรรมการผลิต

 5. ต้องการให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าที่ปลอดภัย คุ้มค่ากับราคา

48. หากท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ท่านจะไม่พบสิ่งใด

 1. เครื่องประดับ

 2. อาวุธหินกะเทาะ

 3. อาวุธเหล็ก

 4. หม้อดินเผาสามขา

 5. รูปหล่อรัชกาลที่ 5
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49. วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์หมายถึงวิธีการใด

 1. การตีความ 

 2. การประเมิน

 3. การสังเคราะห์

 4. การตั้งสมมุติฐาน 

 5. การรวบรวมข้อมูล

50. การสร้างงานศิลปกรรมของโรมันมีจุดมุ่งหมายใดเป็นหลัก

 1. เพื่อประโยชน์ใช้สอย

 2. เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม

 3. เพื่อแสดงความศรัทธาต่อศาสนา

 4. เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ

 5. เพื่อถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ

51. นวัตกรรมใดที่ทำให้เกิดการปฏิวัติภูมิปัญญาของชาติตะวันตก

 1. ปฏิทิน

 2. ลูกคิด 

 3. กระดาษ

 4. แท่นพิมพ์ 

 5. นาฬิกากลไก

52. บุคคลใดได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์

 1. นายปรีดี พนมยงค์

 2. ครูเอื้อ สุนทรสนาน

 3. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

 4. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

 5. นายกุหลาบ สายประดิษฐ์

53. สาเหตุใดทำให้การค้าข้าวของไทยเจริญเติบโตอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 4

 1. มีการขยายพื้นที่ทำนาอย่างมาก

 2. ไทยเปิดประเทศให้มีการค้าโดยเสรี

 3. มีการพัฒนาระบบชลประทานที่ทันสมัย 

 4. ชาวนาได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั่วประเทศ 

 5. ไทยต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญากับต่างประเทศ
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54. การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเกิดจากการรวมกันของเมืองใด

 1. ละโว ้ - พิษณุโลก 

 2. สุพรรณภูมิ - ละโว้

 3. พิษณุโลก - สุโขทัย 

 4. สุโขทัย - สุพรรณภูมิ

 5. ตามพรลิงค์ – ทวารวดี

55. คำขวัญ “ท่านผู้นำไปไหนฉันไปด้วย” มีจุดมุ่งหมายในข้อใด

 1. เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเกิดความรักชาติ

 2. เพื่อกระตุ้นให้คนไทยร่วมมือต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น

 3. เพื่อให้คนไทยร่วมมือต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์

 4. เพื่อให้คนไทยเทิดทูนพระมหากษัตริย์

 5. เพื่อให้คนไทยเชื่อและปฏิบัติตามนโยบายผู้นำ

56. การปฏิวัติฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1789 ตั้งอยู่บนเจตนารมณ์พื้นฐานในข้อใด

 1. สิทธ ิ เสรีภาพ เสมอภาค

 2. เกียรติภูมิศักดิ์ศรีของชาติ 

 3. การก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตย

 4. การกำจัดชนชั้นปกครองเดิม

 5. ความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์

57. รายได้หลักของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มาจากอะไร

 1. การเก็บส่วย

 2. การเกณฑ์แรงงานไพร่

 3. การค้ากับต่างประเทศ

 4. การลงทุนของชาวจีน 

 5. การผูกขาดโดยพระคลังสินค้า

58. การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 มีสาเหตุมาจากข้อใด

 1. การเกิดวิกฤติการณ์ในออสเตรีย - ฮังการ ี

 2. การที่เยอรมนีละเมิดข้อตกลงสัญญาสันติภาพ

 3. การขยายอิทธิพลของมหาอำนาจไปยังแอฟริกา

 4. การแข่งขันของมหาอำนาจในคาบสมุทรบอลข่าน

 5. การแข่งขันในอุดมการณ์ทางการเมืองของมหาอำนาจ
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59. ชนชาติใดเป็นชาติแรกที่ได้นำเอาดาราศาสตร์มาเป็นเครื่องทำนายชะตาชีวิตมนุษย์

 1. ชาวคาลเดียน

 2. ชาวเปอร์เซีย

 3. ชาวอัสซีเรีย

 4. ชาวสุเมเรียน

 5. ชาวอียิปต์

60. การวางผังเมืองของอารยธรรมอินเดียโบราณเป็นของชนชาติใด

 1. พวกอารยัน

 2. พวกอมอไรต์

 3. พวกฮิตไทต์

 4. พวกดราวิเดียน

 5. พวกอินโด - ยูโรเปียน

61. ลัทธิบูชาตัวบุคคลของเกาหลีเหนือนำไปสู่การเกิดระบอบการเมืองใด

 1. สังคมนิยม

 2. คอมมิวนิสต์ 

 3. ประชาธิปไตย

 4. เผด็จการเบ็ดเสร็จ 

 5. สังคมนิยมประชาธิปไตย

62. ข้อใดปรากฏอยู่ในการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 1. รัฐสภา 

 2. รัฐธรรมนูญ 

 3. อภิรัฐมนตรีสภา

 4. สภาปฏิรูปแห่งชาติ

 5. สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

63. เหตุการณ์ใดเกิดจากลัทธิก่อการร้าย

 1. นาซีสั่งฆ่าชาวยิวในเยอรมนี 

 2. เขมรแดงสังหารหมู่ประชาชนชาวเขมร

 3. เวียดกงลอบโจมตีทหารอเมริกันในดานัง

 4. การสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ในไทย 

 5. ชาวอาหรับหัวรุนแรงลอบสังหารประธานาธิบดีอียิปต์ที่ไคโร
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64. ข้อใดไม่แสดงปัจจัยที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ

 1. จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่ละติจูด 8 องศาเหนือ

 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ำโขงไหลผ่าน

 3. เชียงใหม่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 303 เมตร

 4. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

 5. จังหวัดตราดอยู่ด้านรับลมของเทือกเขาบรรทัดทำให้ฝนตกชุก

65. หากต้องการศึกษาทะเลสาบน้ำเค็ม ท่านควรไปที่ทะเลสาบใด

 1. วิกตอเรีย ประเทศเคนยา

 2. สุพีเรีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

 3. ไบคาล ประเทศรัสเซีย

 4. แทนกันยีกา ประเทศคองโก

 5. แคสเปียน ประเทศอิหร่าน

66. แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนใดของประเทศไทยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด

 1. 1 : 10,000 

 2. 1 : 50,000

 3. 1 : 100,000

 4. 1 : 250,000

 5. 1 : 1,000,000

67. ข้อใดเป็นเครื่องมือวัดลักษณะอากาศ

 1. เรนเกจ

 2. ซิสโมมิเตอร์

 3. สเตริโอสโคป

 4. บารอมิเตอร์ 

 5. แพลนิมิเตอร์

68. หากเวลาที่ประเทศ  ก.คือ  10.00 น. ประเทศ  ข.ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตก  30 องศา  

จะเป็นเวลาใด

 1. 7.00 น. 

 2. 8.00 น.

 3. 10.00 น.

 4. 11.00 น.

 5. 12.00 น.
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69. โครงการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใด

 1. พิธีสารเกียวโต

 2. อนุสัญญาไซเตส

 3. อนุสัญญาเวียนนา

 4. อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

 5. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

70. เกษตรอินทรีย์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

 1. การทำฟาร์มทางนิเวศวิทยา

 2. การใช้หลักการการเกษตรแบบองค์รวม

 3. การใช้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ดัดแปรพันธุกรรม

 4. การนำของใช้แล้วไปแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

 5. เลือกพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย์ที่ไม่เคยทำการเกษตรเคมีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

71. บุคคลใดมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ให้ผลยั่งยืนยาวนาน

 1. นายโด่งตัดต้นไม้หลังบ้านเพื่อทำสนามกีฬา

 2. นายโดมปล่อยของเสียลงท่อระบายน้ำเป็นประจำ

 3. นายแดงใช้สารดีดีทีแทนซีเอฟซีในการกำจัดแมลง

 4. นายดำปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง

 5. นายดอนใช้หนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วห่อขยะเปียกก่อนนำไปทิ้งในถังขยะสีเหลือง

72. ข้อใดเป็นข้อมูลทุติยภูมิ

 1. วารสาร

 2. ผลงานวิจัย

 3. ภาพถ่ายทางอากาศ

 4. บทความทางวิชาการ

 5. ภาพตามหน้าหนังสือพิมพ์

73. การที่มีฝนตกหนัก ลมแรง บางครั้งมีฟ้าผ่าและลูกเห็บตกเกิดเป็นบริเวณแคบ  ๆ  ในระยะสั้น  

เป็นลักษณะของพายุฝนฤดูใด

 1. พายุดีเปรสชัน - ต้นฤดูฝน

 2. พายุฝนฟ้าคะนอง – ฤดูร้อน 

 3. พายุโซนร้อน - ปลายฤดูฝน
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 4. พายุทอร์นาโด - ช่วงเปลี่ยนฤดู

 5. พายุหมุนเขตร้อน – ช่วงเปลี่ยนฤดู

74. ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินจะเกิดรุนแรงในบริเวณที่มีสภาพการใช้ที่ดินลักษณะใด

 1. การทำสวนยางบริเวณที่ดอนภาคใต้ 

 2. การทำไร่ยาสูบบริเวณที่สูงภาคเหนือ

 3. การทำนาบริเวณที่ราบเชิงเขาภาคตะวันตก 

 4. การทำสวนมังคุดบริเวณที่เนินภาคตะวันออก

 5. การทำนากุ้งกุลาดำบริเวณปากน้ำภาคกลางตอนล่าง

75. “ระดับทะเลปานกลาง” หรือ รทก. มีความสำคัญต่อการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์อย่างไร

 1. บอกทิศทางกระแสน้ำในอ่าวไทย

 2. บอกการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล

 3. เกณฑ์วัดความสูงของภูมิประเทศ

 4. เกณฑ์วัดความลึกของชายฝั่งทะเล

 5. บอกระดับความสูงของคลื่นและพื้นน้ำในอ่าวไทย

76. ถ้านักเรียนต้องการชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เท่ียงคืนควรเดินทางไปยังประเทศใด ณ ช่วงเดือนใด

 1. ประเทศจีน เดือนกรกฎาคม

 2. ประเทศชิลี เดือนกรกฎาคม

 3. ประเทศญี่ปุ่น เดือนมกราคม

 4. ประเทศนอร์เวย์ เดือนมิถุนายน

 5. ประเทศอาร์เจนตินา เดือนมิถุนายน

77. กระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นที่ไหลเวียนในมหาสมุทรของโลกมีแหล่งที่มาจากข้อใด

 1. เขตศูนย์สูตร เขตขั้วโลก

 2. เขตเทือกเขา เขตศูนย์สูตร

 3. เขตขั้วโลก เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่

 4. เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่ เขตเทือกเขา

 5. เขตศูนย์สูตร เขตที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่

78. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นิยมใช้รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่งมาจัดทำแผนที่คืออะไร

 1. ความชัดเจน 

 2. ความสวยงาม
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 3. มาตราส่วนคงที่ 

 4. สีและรูปร่างต่าง ๆ 

 5. เห็นแนวขอบฟ้าเป็นแนวกว้างใหญ่

79. ที่ราบที่เกิดจากลมเป็นตัวพัดพาเอาทราย ฝุ่น และวัตถุชิ้นเล็ก ๆ มาทับถมเรียกว่าอะไร

 1. ที่ราบชายฝั่ง

 2. ที่ราบดินเลิสส์

 3. ที่ราบน้ำท่วมถึง

 4. ที่ราบตะกอนรูปพัด

 5. ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม

80. ลักษณะภูมิประเทศในข้อใดเหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าทางทะเลมากที่สุด

 1. ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ 

 2. ที่ราบรอบทะเลสาบรูปแอก

 3. พื้นที่ชายฝั่งที่คลื่นลมสงบ 

 4. พื้นที่ชายฝั่งของฟยอร์ด

 5. ที่ราบลูกฟูก


