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TAKE HOME EXAM ครั้งที ่2 : ม.6 คอร์สเทอม2/57 

เก็งข้อสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยต ารวจหญิงปี 2558 

วิชาคณิตศาสตร์ ( 40 ข้อ  200  คะแนน) 

1.   ถ้า A = { 1 , 2 , 3 , 4 , ….}  และ B = {{1,2} , {3,4,5 } , 6 , 7 , 8 , …. }  แล้ว (A – B) U (B – A) มีสมาชิกกี่ตัว 
       1. 5                      2. 6                  3. 7              4. 8 
2.  ร้านค้าแห่งหนึ่งได้ท าการส ารวจความนิยมของลูกคา้เกี่ยวกับการใช้พัดลม พบว่า 
            60% ใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ 
            45% ใช้ชนิดแขวนเพดาน 
             และ 15% ใช้ทั้งสองชนิด อยากทราบว่าลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้งสองชนิดนี้มีกี่เปอรเ์ซ็นต ์
        1.  5%                  2. 10%           3. 12%                4. 15% 
3. จากการสอบถามพ่อบ้านพบว่า มีผู้ที่ดื่มชาหรือกาแฟเป็นประจ าจ านวน 120 คน มีผู้ที่ชอบดื่มชา 60 คน ชอบดื่มกาแฟ 70 คน  
   จงหาจ านวนพ่อบ้านท่ีชอบดื่มทั้งชาและกาแฟ 
          1. 5                   2. 10               3. 12                 4. 15       
4. จากการส ารวจนักเรยีนห้องหนึง่พบว่า 
         ก. มี 20 คน ที่เลือกเรียนฝรั่งเศสหรือคณิตศาสตร์ 
         ข. ถ้าเลือกเรยีนฝรั่งเศสแล้วจะต้องไม่เรียนคณิตศาสตร ์
         ค. มีอยู ่17 คน ที่ไม่เรียนคณิตศาสตร ์
         ง. มีอยู่ 15 คน ที่ไม่เรียนฝรั่งเศส 
   นักเรียนท่ีไม่เรียนท้ังสองวิชามีจ านวนเท่ากับ 
        1. 6                     2. 12                    3. 26                       4. 32 
5. จงหาเศษเมื่อหาร x3 – 7x2 + 11x – 4 ด้วย x – 3 
        1. –5            2. –6                3. –7                 4. –8 
6. ก าหนดให ้S เป็นเซตค าตอบของสมการ 2x3 – 7x2 + 7x – 2 = 0 ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดของ S เท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
       1. 2.1              2. 2.2                3. 3.3                  4. 3.5 

7. ก าหนดให ้A เป็นเซตค าตอบของอสมการ 0
)2(
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       และ B เป็นเซตค าตอบของอสมการ 2x2 – 7x + 3 < 0 
       ถ้า A   B = [c , d ) แล้ว 6c – d เท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
        1. 4                2. 5               3. 6                   a 4. 7 

8. ค่า x ที่ท าให ้
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     มีค่าเท่ากับขอ้ใดต่อไปนี ้ FREEโจทย์ต้องแก้ไขเป็นdeterminan 

         1. 1            2. 2                3. 3                4. 4 
9. ก าหนดให ้A เป็นเมทริกซ์ขนาด 3 x 3 และ det(A) = –2 จงหา det (adj A) 
            1. 1            2. 2                3. 3                4. 4 
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10. ก าหนดให ้A =  
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11
     ถ้า B เป็นเมตริกซ์ที่ B = 3 A–1 แล้วข้อใด ต่อไปนี้เป็นค่าของ det (2 adj B) 

       1. 6                2. 9                 3. 12                     4. 18 

11. ส่วนจริงของจ านวนเชิงซ้อน  
12

1
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i     คือข้อใดต่อไปนี ้

      1. –64              2. –16              3. 16                    4. 64 

12.  ให ้Z = –1 – 3 i แล้ว 66 )(zz    เท่ากับเท่าใด 
       1. 64                     2. 128                   3. 132                 4.228 
13. ถ้า x – 1 + i เป็นตัวประกอบของพหุนาม P(x) = x3 + ax2 + 4x + b เมื่อ a  และ b เป็นจ านวนจริง แล้วค่าของ a – 3b เท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
        1. 1                      2. 2                      3. 3                      4. 5 

14. ก าหนดให้   ถ้า  โดยที่  มีทิศทางเดียวกับ  และ  = 10 แล้ว a+b เท่ากับเท่าใด 
         1.     12                   2. 13                  3. 14                  4. 16 
15. ให้  ถ้า   เป็นมุมระหว่าง  และ  แล้ว cos  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 
      1.                        2.                         3.                           4.                                                   

16. ถ้า  , และ  แล้ว  มีค่าเท่าใด 
       1. 4          2. 6          3. 7            4.9 
17.  ถ้า  และ  แล้ว  เท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
              1. 3                      2. 6                     3. 8                       4. 12 
18. ถ้า  และ  แล้ว  เท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
             1. 1                       2.                        3.                      4.  

19. ถ้า  และ  = 2 และมมุระหว่าง  และ  เป็น 60 องศา แล้ว  เท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
            1. 7                       2. 12                            3.                       4.  
20. ก าหนดให้  และ  เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วย ถ้าเวกเตอร์  ตั้งฉากกับเวกเตอร์ 2  แล้ว  เท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
              1. -                       2. 0                        3.                          4.  

21.  อยู่ในช่วงใดต่อไปนี ้

               1. [-10 , -6)           2. [-6 , -2)                 3. [-6 , -2)                      4. [2 , 6) 
22. รากท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดของสมการ  มีค่าเท่าใด 

1. 4          2. 6          3. 7            4.9 
23. ก าหนด  แล้ว  มีค่าเท่าใด 
        1.  4                2. 5                  3. 6                4. 8 
24. ก าหนดให้ 5 cos 3A cosA + 5 sin 3A sin A = -3 เมื่อ 0 < A <  ข้อใดต่อไปคือค่าของ tan A 

               1.                              2. 1                         3.                         4. 2   

25. ถ้า cos  – sin  =  แล้วค่าของ sin 2  เท่ากับข้อใดต่อไปนี ้

                1.                        2.                        3.                         4.  

26. ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม โดย sin A =  และ cos B =  ค่า cos C เท่ากับข้อใดต่อไปนี ้

                1.                        2.                        3.                          4.  
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27.ในคณะกรรมการนักเรียนจ านวน 10 คน จะมีวิธีเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการ ได้กี่วธิ ีถ้ากรรมการคนหนึ่งไมส่มัครที่จะเป็นประธาน 
          1. 648                2. 720                 3. 810                4. 1020 
28. บริษัทแห่งหนึ่งต้องการรับคนเข้าท างาน โดยเป็นผู้ชาย 2 ต าแหน่ง เป็นหญิง 4 ต าแหน่งถ้ามีผู้สมคัรเป็นชาย 7 คน หญิง 4 คน จะมีวิธีบรรจุคน
เหล่านั้นเขา้ท างานได้กี่วิธ ี
         1. 1008            2. 2520             3. 4650               4. 5240 
29. จัดคน 8 คนซึ่งม ีA , B และ C รวมอยูด่้วย เข้านั่งเรียงกันเป็นแถวตรง โดยที ่ C นั่งกลางติดกับ A และ B เสมอ จ านวนวิธีการจดัที่น่ังดังกล่าวมีค่า 
     เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 
         1. 360               2. 720              3. 1080               4. 1440 
30. มีสิ่งของแตกต่างกันอยู ่6 ช้ิน ต้องแบ่งให้ลูกคนโต 3 ช้ิน และลูกคนเล็ก 3 ช้ินจะมีจ านวนวิธีแบ่งกีว่ิธี 
            1. 12                2. 14                 3. 18            4. 20 
31. ในการโยนลูกเต๋า 2 ลูกหนึ่งครั้ง ความน่าจะเป็นท่ีจะได้ลูกเต๋าลกูหนึ่งขึ้นแต้มไม่น้อยกว่า 4 และแต้มรวมเป็น 7 เท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
         1. 1/3       2. 1/4         3. 1/6          4. 1/12 
32. ข้าวสารบรรจุถุงแล้วกองหนึ่งประกอบด้วย ข้าวหอมมะล ิ4 ถุง ข้าวเสาไห ้ 3 ถุง ข้าวขาวตาแห้ง 2 ถุง และข้าวเหนยีว 1 ถุง สุ่มหยบิขา้วจากกอง 
     นี้มา 4 ถุง ความ  น่าจะเป็นท่ีจะได้ข้าวครบทุกชนิดเท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
        1. 4/ 35              2. 3/35               3. 2/5               4.1/ 4 
33. ในการสอบครั้งหนึ่ง ถ้าค่าเฉลีย่เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบเป็น 500 และ 50 คะแนน ตามล าดับ ผู้สอบคนหนึ่งสอบได ้ 
     600 คะแนน อยากทราบว่าผูส้อบคนนี้สอบได้คะแนนมาตรฐานเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 
       1. 1.5           2. 1.8              3. 2.0                  4. 2.5 
34. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรข์องนักเรียนห้องหนึ่งมีค่าเฉลีย่เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 73 และ 16 คะแนน ตามล าดับ ถ้าค่า 
     มาตรฐานของคะแนนสอบวิชานี้ของนักเรียนคนหน่ึงในห้องนี้คือ 0.2 อยากทราบว่านักเรยีนคนนีส้อบได้กี่คะแนน 
          1.  76.2                  2. 76.8                    3. 77.2                4. 79.2 
35. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่ง ปรากฏว่าค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเป็น 16 นาย ก ได้คะแนนคิดเป็นค่ามาตรฐานเท่ากับ  
     1.3 นาย ข ได้คะแนนน้อยกวา่คะแนนนาย ก 8 คะแนน ข้อใดตอ่ไปนี้เป็นค่ามาตรฐานของคะแนนของนาย ข 
           1. 0.5                2. 0.8                 3. 1.0                           4. 1.1 

36. อายุของคนกลุ่มหนึ่งมีการแจกแจงปกติโดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น x  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน S สมหวังมีอาย ุ x  – S ปี จ านวนคนในกลุ่มนี ้
     ที่มีอายุน้อยกว่า สมหวังมีกีเ่ปอร์เซ็นต ์( พื้นที่ใต้โค้งปกติระหว่าง z = 0 และ z = 1 เท่ากับ 0.3413 ) 
             1. 15.87              2. 16.78                    3. 18.23             4. 21.13 
37. จากการสอบถามถึงรายจ่ายของครอบครัว 8 ครอบครัว ที่มีรายได้ตั้งแต ่1000 บาท ถึง 14000 บาท ได้สมการที่ใช้แทนความสมัพันธ์ของรายได ้ 
      (x) และรายจ่าย (y) คือ   y = 0.636 x + 0.545   พิจารณาข้อความต่อไปนี ้
          ก. เราสามารถใช้สมการขา้งต้น ท านายรายได้เมื่อทราบรายจ่าย 
          ข. ถ้าเพิ่มข้อมูลโดยการสอบถามเพิ่มอีก 7 ครอบครัว สมการที่ใช้แทนความสัมพันธ์ของ x และ y ยังคงเป็นสมการเดมิ 
     ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
        1. ก. และ ข. ถูก      2. ก. ถูก ข. ผิด             3. ก. ผิด ข. ถูก            4. ก. และ ข. ผิด 

38. 
x

x
Lim
x

11

0




     มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี ้

      1. 1/3                      2. 1/2                    3. 2                             4. 3 
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39. (ตอบ ข้อ 1)  )
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x

  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี ้

        1. -2                           2. -1                     3. 0                     4. ไม่มลีิมิต 
40.  จุดบนเส้นโค้ง y = x2 – 3x – 4 ที่มีความชันของเส้นสัมผสัเทา่กับ 1 คือข้อใด 
            1. (3/2 , 0)                     2. (2 , 0)            3. (3/2 , 25/4)                  4. (2 , –6) 
 
วิชาวิทยาศาสตร์ ( 40 ข้อ 200 คะแนน) 
41. ถ้าเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B ด้วยอัตราเร็วเฉลีย่ 40 เมตร/วินาที แล้วเคลื่อนที่ย้อน กลับตามเส้นทางเดิมด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 60 เมตร/วินาที  
    อยากทราบว่าอัตราเร็วเฉลี่ยตลอด ทั้งไปและกลับมีค่าเท่าไร  
               1. 40 m/s                2. 48 m/s           3. 50 m/s                    4. 56 m/s   
42. นักเรียนคนหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซด์ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ต่อมาเบรกท าให ้ความเร็วลดลงเหลือ 2 เมตร/วินาที ในเวลา 4 วินาที จงหา 
     ระยะทางในช่วงที่เบรกในหน่วย เป็นเมตร  
               1. 10                       2. 24                    3. 30                            4. 40 
43.  วัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร่ง 10 เมตร/วินาที2 ในเวลา 2 วินาทีต่อมา วัตถ ุเคลือ่นที่ได้ระยะทาง 4 เมตร  
      จะมีความเร็วปลายเท่าใด  
              1. 8 m/s                2. 12 m/s           3. 16 m/s           4. 18 m/s 
44. ข้อความใดทีไ่ม่ถูกต้อง ตามลกัษณะของแรงท่ีกล่าวถึงในกฏข้อที่ 3 ของนิวตัน 
           ก. ประกอบด้วยแรงสองแรง                                  ข. มีขนาดเท่ากันและมีทิศตรงกันข้าม 
           ค. เป็นแรงท่ีท าให้แรงลพัธ์บนวัตถุมีค่าเป็น 0             ง. เป็นแรงท่ีกระท าบนวัตถุต่างชนดิกัน 
45. วัตถุมวล 20 กิโลกรัม เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ต้องออกแรงต้านการเคลื่อนที่เท่าใด วัตถุจึงจะหยุดได้ในเวลา 5 วินาที 
           ก. 10 นิวตัน               ข. 20 นิวตัน           ค. 30 นิวตัน        ง. 40 นิวตัน 
46. แท่งไม้มวล 5 , 3 และ 2 กิโลกรัม  วางติดกันบนพ้ืนเกลี้ยง ถ้าออกแรงผลัก 10  นิวตัน ดังรูป จงหาขนาดของแรงท่ีแท่งไม2้ กิโลกรมั กระท าต่อ
แท่งไม้ 3 กิโลกรัม 
           1. 2.0 N              2. 5.0 N            3. 8.0 N                  4 . 10.0 N 

       
47.  ชายคนหนึ่ง ยืนบนหน้าผาสูง 80 เมตร ขว้างลูกบอลออกไปในแนวราบ ด้วยความเร็วต้น  330 เมตร/วินาที ถามว่าลูกบอลไปตกไกลจากหน้าผา 
      ในแนวราบกี่เมตร  
           1. 300            2. 330                3. 1320                   4. 2330 
48. ชายคนหนึ่งยืนอยู ่บนดาดฟ้าตึกสูง 50 เมตร แล้วปาก ้อนหินลงไปในแนวทา มุมก้ม 37o กับ แนวระดับด้วยความเร็ว 25 เมตร 
     ต่อวินาที ( sin37o = 0.6 , cos37o = 0.8 )  
         ก. นานเท่าไรก ้อนหินตกถึงพื้นดิน                   ข. ก้ อนหินตกห่างจากตัวตึกเท่าไร  
         1. ก. 2 วินาที , ข. 40 เมตร                                     2. ก. 4 วินาที , ข. 40 เมตร  
         3. ก. 2 วินาที , ข. 35 เมตร                                      4. ก. 4 วินาที , ข. 35 เมตร 
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49. ก้อนหินถูกขว้างขึ้นจากพ้ืนดินด้วยความเร็ว 28 เมตรต่อวินาที ในแนวเอียงทา มุม 30o กับ พื้นดิน จงหาความเร็วและความสูงของก้อนหินท่ี 
     จุดสูงสุด ตอบตามลา ดับ  
          1. 25 เมตร/วินาที , 10 เมตร                           2. 20 เมตร/วินาที , 10 เมตร  
       3. 24.24 เมตร/วินาที , 9.8 เมตร                          4. 24.24 เมตร/วินาที , 10 เมตร 
50.  วัตถุช้ินหนึ่งเคลื่อนที่เป็นรปูวงกลมด้วยอัตราเร็ว 20 รอบ ในเวลา 4 วินาที จงหา ความถี ่, คาบ และถ้ารศัมีของการเคลื่อนที่เป็น 2 เมตร  
      จงหาอัตราเร็ว ตอบตามลา ดับ  
         1. 5 เฮริตซ ์, 0.2 วินาที , 62.85 เมตร/วินาที              2. 5 เฮริตซ ์, 0.2 วินาที , 12.6 เมตร/วินาที  
         3. 10 เฮริตซ ์, 0.4 วินาที , 6.3 เมตร/วินาที                     4. 10 เฮิรตซ ์, 0.4 วินาที , 12.6 เมตร/วินาที 
51. วัตถุมวล 5 กิโลกรัม วางอยู่บนพื้นที่ม ีส.ป.ส. ความเสยีดทาน 0.1 เมื่อออกแรงกระทา ต่อวัตถ ุ50 นิวตัน ในแนวขนานกับพ้ืน  
     จงหางานของแรงนั้นใน 10 วินาที  
           1. 20000 จูล                  2. 22500 จูล             3. 25000 จูล                4. 30000 จูล 
52. ปล่อยวัตถมุวล 3.0 กิโลกรัม จากท่ีสูง 2 เมตร ลงมากระทบกับสปริงซึ่งมีค่าคงตัวสปริง เท่ากับ 120 นิวตันต่อเมตร โดยไม่เด้ง สปรงิจะถูกกดลง 
     เป็นระยะทางมากที่สดุกี่เมตร  
          1. 0.8                      2. 1.3                  3. 2.4                     4. 3.6 
53.  เอและบเีป็นนักสเกตมมีวล 60 และ 40 กิโลกรัม วิ่งสวนทางกันบนพ้ืนท่ีลื่นมาก ด้วย ความเร็ว 10 และ 5 เมตร/วินาที ตามล าดบั พุ่งเข้าชนกัน 
หลังชนเอมีความเร็ว 2 เมตร/- วินาทีในทิศทางเดิม จงหาความเร็วหลังชนของบีในหน่วยเมตร/วินาที  
         1. 2                    2. 5                 3. 7                         4. 10 
54.  แหล่งก าเนิดคลื่นสั่นอย่างสม่ าเสมอด้วยอัตรา 30 ครั้ง ใน 1 นาที ท าให้เกิดคลื่นน้ าแผ่ออกไปอยา่งต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาคลื่นท่ีเกดิขึ้นพบว่า คลื่น
แต่ละลูกเคลื่อนที่จากเสาต้นหนึ่งไปยังเสาอีกต้นหนึ่งซึ่งปักอยู่ห่างกัน 20 เมตร ต้องใช้เวลา 2 วินาที ความยาวคลื่นน้ ามีค่าเท่าใด 
         ก. 10 เมตร             ข. 15 เมตร            ค. 20 เมตร             ง. 25 เมตร 
55. คลื่นผิวน้ ามีอัตราเร็ว 20 เซนติเมตร/วินาที กระจายออกจากแหล่งก าเนิดคลื่นซึ่งมีความถี ่5 เฮิรตซ ์การกระเพื่อมของผิวน้ าท่ีอยู่หา่งจาก
แหล่งก าเนิด 30 เซนตเิมตร และ 48 เซนตเิมตร จะมเีฟสตา่งกัน 
        1. 30o                 2. 60o               3. 90o                      4. 180o 
56. ตัวกลางท่ีคลื่นเสยีงผ่าน 3 ชนิด คือ น้ าทะเล น้ าบริสุทธ์ิ และ ปรอท ณ อุณหภูม ิ
เดียวกัน ข้อใดเรียงล าดับความสามารถในการถ่ายทอดคลื่นเสียงจากดีที่สุด ไปหาเลวท่ีสุด 
         ก. น้ าบริสุทธ์ิ ปรอท น้ าทะเล                                 ข. น้ าทะเล น้ าบริสุทธ์ิ ปรอท 
         ค. ปรอท น้ าทะเล น้ าบริสทุธ์ิ                                 ง. น้ าทะเล ปรอท น้ าบริสุทธ์ิ 
57. ลูกพิธสองลูกแต่ละลูกมีประจ ุ1.0 ไมโครคลูอมบ ์เมื่อวางห่างกันเป็นระยะ 50 เซนติเมตร และถอืว่าลูกพิธท้ังสองนี้มีขนาดเล็กมากจนถือได้ว่าเป็น 
     จุดประจ ุแรงระหวา่งประจุที่เกิดขึ้น มีค่าเท่าใด  
        1. 9.0 x 109 นิวตัน                  2. 3.6 x 109 นิวตนั  3. 36 นิวตัน                          4. 3.6 x 10–2 นิวตัน 
58. ลวดเส้นหนึ่งมีความต้านทาน 6.0 โอห์ม เมื่อนามารดีให้เส้นลวดมีขนาดเล็กลงจนมีความ ยาวเป็นสามเท่าของตอนเริ่มต้น ถ้าคุณสมบัติต่างๆ  
     ของสารที่ทาเส้นลวดไม่เปลี่ยน ความ ต้านทานของเส้นลวดตอนสุดท้ายจะเป็นก่ีโอหม์  
          1. 18                        2. 24                     3. 36                             4. 54 
59. กล่องสี่เหลี่ยมซึ่งแต่ละด้านมพีื้นที่เท่ากันหมดเท่ากับ 0.10 ตารางเมตร วางอยู่ใน สนามแม่เหล็กสม ่าเสมอขนาด 5 เทสลา โดยที่ทิศทางของ
สนามแมเ่หล็กตั้งฉากกับ ระนาบของกล่องด้านใดด้านหนึ่ง ฟลักซส์นามแม่เหล็กท่ีผ่านกล่องนี้คือ  
             1. 0 Wb                   2. 0.5 Wb                 3. 1.0 Wb                     4. 3.0 Wb 
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60. จ านวนขดลวดปฐมภูมิและทุตยิภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าเท่ากับ 200 รอบ และ 20 รอบ ตามล าดับ หม้อแปลงนี้ใช้กับไฟบ้าน 220 โวลต ์ถ้าขดลวด 
     ทุติยภูมิต่อต้าน ความต้านทาน 10 โอห์ม ถามว่าก าลังความร้อนท่ีเกิดขึ้นที่ความต้านทานนีเ้ป็นเท่าใด ถ้าไม่มีการสญูเสียพลังงานในหม้อแปลงเลย  
             1. 4840 W                  2. 220 W                3. 48.4 W                      4. 22.0 W 
61. จะต้องใช้สารละลาย NaCl เข้มข้น 2.00 mol.dm–3 กี่ลูกบาศกเ์ซนติเมตร มาเจือจางให้เป็นสารละลายเข้มข้น 0.50 mol.dm–3  
     ปริมาตร 100 cm3 
             1. 5                     2. 10              3. 25                 4. 50 
62. ผสมสารละลายกรด HCl ขวดที ่1 ซึ่งมีความเข้มข้น 1 mol/ dm3 จ านวน 300 cm3 กับ  HCl ขวดที ่2 ซึ่งมีความเขม้ข้น 3.5 mol/ dm3  
     จ านวน 200 cm3 แล้วเตมิน้ าลงไปอีก 500 cm3 ถามว่าสารละลายผสมทีไ่ด้จะมีความเข้มข้นกี ่mol/ dm3 
          1. 0.10               2. 0.70                3. 1.00                    4. 5.00 
63. ปัจจัยใดต่อไปนี ้มีผลท าให้อัตราการเกดิปฏิกริิยาลดลง 
          ก. การเพิ่มปรมิาณสารตั้งต้น              ข. การลดอณุหภมูิและความดัน   

ค. การเตมิเอนไซม ์               ง. การใช้สารในลักษณะที่เป็นก้อนแทนสารที่เป็นผง 
1. ก และ ข                 2. ก และ ง                3. ค และ ง                    4. ข และ ง 

64. ถ้าปฏิกิรยิา 3O2(g)          2O3(g) เป็นปฏิกริิยาดดูพลังงาน 140 kJ/mol มีค่าพลังงาน ก่อกัมมนัต์ (Ea) เท่ากับ 420 kJ ค่าพลังงาน 
     ก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาย้อนกลับหน่วย kJ คือ 
          1. 140                   2. 280                   3. 420                      4. 660 
65. ในปฏิกิริยาดูดความร้อน สารตั้งต้น    สารผลิตภัณฑ ์
ก าหนดให้ความแตกต่างของพลังงานระหว่างสารทั้งสองมีค่าเท่ากับ 20 กิโลจลูต่อโมลและพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยามีค่า 50 กิโลจลูต่อโมล ดังนั้น
ถ้าเติมคะตะไลต์ลงไปปฏิกิรยิาจะมีผลอย่างไร 
         ก. ปฏิกิริยาจะคายความรอ้นและมีพลังงานกระตุ้นมากกว่าเดิม 
         ข. ปฏิกิริยาจะดดูความร้อนและมีพลังงานกระตุ้นเท่าเดมิ 
         ค. ปฏิกิริยาจะคายความรอ้นและพลังงานกระตุ้นน้อยกว่าเดมิ 
         ง. ปฏิกิริยาจะดูดความร้อนเท่าเดิม และมีพลังงานกระตุ้นนอ้ยกว่าเดิม 
66. ที่อุณหภมูิที่ก าหนดให้ปฏิกิริยา H2(g) + I2(g)         2 HI(g) มีค่าคงที่สมดุล K = 9.0 ที่อุณหภมูินี้พบว่าท่ีภาวะสมดลุม ี0.60 โมล ของ HI  
      และ 0.40 โมล ของ H2 ใน ปริมาตร 2.0 dm3 จงหาจ านวนโมลของ I2 ที่ภาวะสมดุลนี ้
           1. 0.40        2. 0.17                   3. 0.10                         4. 0.085 
67.  Sr(OH) 2 เป็นเบสแก่เมื่อน า Sr(OH) 2   61 กรัม มาละลายในน้ า 200 cm3 สารละลายท่ีได้จะมคีวามเข้มข้น OH– อิออนกี่โมลต่อลติร   
      (Sr = 88 , O = 16 , H = 1) 
          1.  3                 2. 4                 3. 5                   4. 6 
68. ผสมสารละลาย HCl เข้มข้น 1 โมล/ลิตร 200 cm3 กับ สารละลาย H2SO4 เข้มข้น 0.5  โมล/ลิตร 600 cm3 แล้วเตมิน้ าลงไปอีก 200 cm3  
     สารละลายใหม่ทีไ่ด้จะมีความเข้มข้น  H+ อิออนกี่โมลต่อลิตร 
          1. 0.6                  2. 0.8                    3. 1.2                     4. 1.6 
69. เป็นกรดอ่อนมีค่าคงท่ีสมดุลการแตกตัวเท่ากับ 1 x 10–4 มีสารละลาย HA  1 mol dm–3 จะแตกตัวไดร้้อยละเท่าใด 
          1. 1                     2. 2                    3. 4                         4. 10 
 
 
 
 



กวดวิชาธนวรรณ(อ.ป๋อง) : 26 ธันวาคม 2557 

7 

70.  
 
 
        
  1. E0 เซล   = 2.71 V และ ขั้ว Cu เป็นแคโทด                 2. E0 เซล   = 1.75 V และ ขั้ว Cu เป็นแคโทด 
         3. E0 เซล   = 2.71  V และ ขั้ว Mg เป็นแคโทด                4. E0 เซล   = 1.75 V และ ขั้ว Mg เปน็แคโทด 
71.  
 
 

ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ของ Mg(s) / Mg2+(aq) มีค่าเท่าใด 
            1. 2.38 V                  2. 0.86 V                 3. –0.86 V                      4. –2.38 V 
72. แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์จ านวน 6.02 x 1020 โมเลกลุ มีมวลเทา่ใด 
        1. 0.046 กรัม              2. 0.092 กรัม             3. 0.460 กรัม              4. 0.920 กรัม 
73. จะต้องใช้สารละลาย NaCl เข้มข้น 2.00 mol.dm–3 กี่ลูกบาศกเ์ซนติเมตร มา เจือจางให้เป็นสารละลายเข้มข้น 0.50 mol.dm–3  
     ปริมาตร 100 cm3 
               1. 5                    2. 10                     3. 25                           4. 50 
74. เมื่อละลายซูโครส 20 กรัม ในน้ ากลั่น 80 กรัม จงหาว่าสารละลายนี้มีความเข้มข้นร้อยละโดยมวลเท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
           1. 10                      2. 15                          3. 18                   4. 20 
75. มีสารละลาย NaCl เข้มข้นร้อยละ 12 โดยมวลต่อปริมาตร จ านวน 200 cm3 ถ้า ต้องการเปลี่ยนสารละลายนี้ให้มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ 16 (ใน
หน่วยความเข้มข้นเดิม) จ านวน 250 cm3 จะต้องเตมิ NaCl อีกกี่กรัม 
            1. 8                        2. 12                        3. 16                             4. 20 
76. การเรียงลาดับอัตราการแพรข่องแก๊สที่อุณหภูม2ิ5 องศาเซลเซยีสความดัน 1.0 บรรยากาศข้อใดถูกต้อง  
        1. NH3 > CO > CO2              2. SO3 > N2O3 > C4H10  3. CO2 > NO2 > SO2        4. ข้อ 1 และ ข้อ 3 
77. เมื่อเผาธาต ุX จ านวน 5.00 กรัม จะไดผ้ลิตภณัฑ์เป็นสารประกอบ X2O หนัก  6.74 กรัม ธาต ุX มีมวลอะตอมเท่าใด 
          1. 13.5                2. 23.0                 3. 33.5                        4. 39.1 
78. เมื่อผา่นแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 5.6 dm3 ที่ STP ลงในน้ ากลั่นเป็นสารละลาย 300 cm3 ถ้าได้แกส๊ไฮโดรเจนคลอไรดล์ะลายทั้งหมด  
      จะได้สารละลายเขม้ข้นกี่โมล / ลิตร 
          1.  0.45                   2. 0.61                     3. 0.83                    4. 0.92 
79. ถ้าสารละลายซูโครส (C12H22O11)   342 กรัม ในน้ า 1 กิโลกรมั มีจุดเยือกแข็ง  –1.8oC สารละลายที่มีซูโครส 114 กรัม ในน้ า 500 กรัม  
     จะมีจุดเยือกแข็งอยู่ท่ีกี่ oC 
        1. –1.0                   2. –1.2                     3. –1.6                         4. –1.8 

80. ก าหนดปฏิกริยา 4 X2(g) + 7 Y2(g) → 2 X4Y7 (g)  ถ้าใช้ Y2 28 ลูกบาศก์เซนติเมตร ท าปฏิกิรยิากับ X2 ปริมาณมากเกินพอที่อุณหภมู ิและ 
      ความดันเดียวกัน จะเกดิแก๊ส   X4Y7 กี่ลูกบาศก ์เซนติเมตร 
       1. 2                    2. 4                    3. 6                  4. 8 
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วิชาภาษาอังกฤษ ( 40 ข้อ  200 คะแนน) 
81. Violent programs on television may have a bad …………….on children. 
 1. control  2. influence  3. power 4. pressure   
82. Don’t forget to ask for a ………………….whenever you buy something. 
 1. recipe   2. receipt  3. ticket  4. notice    
83. The cost of a hotel room doesn’t usually………………..the price of dinner. 
 1. combine  2. contain  3. share  4. include   
84. Sanchez was ……………….to three years in prison for his part in the crime. 
 1. accused  2. sentenced  3. judged 4. ordered           
85.  Her name was on the …………………of my tongue, but I just couldn’t remember.  
 1. point   2. top   3. end    4. tip 
86. What should you say to the host as you are leaving the party? 
 1. I really had a great time.  2. Pleased to meet you.  3. Thanks for coming.   

4. Why are you leaving so soon?   
87. What should you say if you don’t catch what someone just said? 
 1. Excuse me, please.   2. Why speak too fast?  3. I beg your pardon? 
 4. Say that again     
88. Your friend’s parents are going back home after visiting you in Bangkok. You’d like to send message to their son, your 

friend. What would you say? 
 1. Sorry, he didn’t come.   2. How nice he didn’t come! 3. Send my regards. 
 4. Come back.     
Find an error in the following sentences. 
89. Singaporean teenagers are unable to fend for themselves at home without there maids, with most admitting they 

have no clue how to do simple household chores, the Sunday Times reported. 
 1. Singaporean  2. unable  3. there  4. most     
Choose the best answer. 
90. Joey’s car was slightly damaged in the accident.  
 1. terribly  2. unexpectedly  3. a little  4. visibly   
 
91. If you don’t leave right away ,  you are going to be late. 
 1. now and then  2. suddenly  3. from now on 4. immediately   
92. Although campers are free to choose most activities, the swimming classes are compulsory. 
 1. necessary  2. unnecessary  3. easy  4. interesting   
93. Get rid of laziness before it is to late. 
 1. terminate  2. eliminate  3. relieve 4. avoid    
94. Kru Kate always says that the language students must be diligent. 
 1. clever   2. intelligent  3. industrious 4. generous  
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95. I’d like ……………………… about school in Bangkok. 
 1. some information 2. some informations 3. an information  4. any informations 
97. Which sentence is incorrect? 
 1. Jessica puts paper , a pencil and a rubber on her desk.       2. There is medicine, soap and a towel in the cabinet. 
 3. She is pouring honey on a piece of toast.     4. He has rice, a soup and a banana for lunch. 
98. If I ……………….. you, I’d buy a new car. 
 1. am   2. will be  3. would be  4.were 
99. He eats an enormous breakfast. 
 1. very much  2. very good  3. very delicious  4. very little 
100. “Good afternoon. Can I help you, madam?” 
 “…………………………………….” 
 1. Don’t talk about it.    2. Yes, I’m looking for a dress size 15. 
 3. Nothing much.    4. I want to buy something. 
101. How often do you go shopping? 
 1. Once a week   2. By bus 3. With my parents 4. Today 
102. Jessica has lost her eyesight. 
 1. She has lost her eyesight. 2.She cannot see anything  

3. She cannot be seen  4. She has lost her glasses. 
103. If I …………………. a lot of money. I …………….. around the world. 
 1. have, would travel  2. had, will travel  3. will have, travel 4. had, would travel 
104. ………………………… here tonight? 
 1. Who is coming  2. Who does come 3. Who came  4. Does who come 
105. The burglars broke into the house on the Williams Street. 
 1. entered by force 2. entered on good will 3. entered freely  4. entered unwillingly 
106. We’re going out. You can come with ………………….. . 
 1. us   2. our   3. ours   4. we 
107. She thought they ………………………. play cards. 
 1. not had better  2. had better not  3. had not better  4. had better 
not to 
108. Which of these is a compound word? 
 1. a clever boy  2. a light metal  3. an iron gate  4. a pretty girl 
109. Be quiet it’s rude to ……………………. your boss when they are speaking. 
 1. interfere  2. interrupt  3. prevent  4. block 
110. Stop talking and listen to me or ……………………. now. 
 1. leave   2. leaving  3. don’t leave  4. you can leave 
111. Leave him alone ………………..? 
 1. does he  2. did he  3. do you  4. will you 
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112. She is one of those who ……………………. money. 
 1. enjoys to spend 2. enjoys spending 3. enjoy to spend  4. enjoy spending 
113. I don’t know …………………….. Jessica went to Japan last week. 
 1. what   2. why   3. where   4. when 
114. ………………….. and you will see the bus stop. 
 1. To walk along the street  2. Walking along the street  

3. Walk along the street   4. Walks along the street 
115. I love that …………………………….. 
 1. beautiful old wooden house  2. old beautiful wooden house  

3. beautiful wooden old house  4. old wooden beautiful house 
116. Let me go with you, ……………………….? 
 1. shall we  2. will you  3. do you  4. don’t you 
117. A: I’m planning to go to Bogota next year…………………………… 
 B: You can go anytime. It’s nice all year. 
 1. Where should I visit?   2. How is Bogota?  

3. When do you think I should go?  4. At what time should I go there? 
118. A : How do you find your job? 
 B : ………………………………. 
 1. I love it very much 2. My friend told me 3. By bus   4. From Bangkok Post 
119. Dan usually watches TV, but last night he …………………a book. 
 1. was reading  2. had read  3. has read  4. read 
120. We are late. We ………………. Walk faster to get there on time. 
 1. ought   2. may   3. can   4. must 
 
ภาษาไทย ( 40 ข้อ  200  คะแนน) 
121. ส านวนสภุาษิตค าพังเพยข้อใดมสีระประสมมากท่ีสดุ 
 1. เรือล่มเมื่อจอด   ตาบอดเมื่อแก ่
 2. พูดไปสองไพเบีย้  นิ่งเสียต าลึงทอง 
 3. ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง 
 4. ความวัวยังไม่หาย  ความควายเข้ามาแทรก 
122. ค าในข้อใดไม่ใช่ค ามูล 
 1. กระถาง กระทง   2. ขมีขมัน ขมุกขมัว   
            3. น้อยหน่า มลาย ู 4. สมสู่ คู่ครอง 
123. ค าว่า " เรา " ในประโยคใดมีความหมายเป็นพหูพจน์อยา่งเดียว 
 1. เราอยากท าการบ้านใหเ้สร็จก่อน    2. เลือกเอา จะอยู่กับเขาหรือจะไปกับเรา 
 3. เราต้องขออนุญาตอาจารย์ก่อน    4. เราเล่นฟุตบอลอยู่กลางสนาม 
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124. ข้อใดมีค ากริยาซึ่งมคีวามหมายต่างจากค ากริยาอื่น 
 1. ดัน ผลัก เข็น  2. ลาก ดึง สาว          3. ชะเง้อ แหงน เงย      4. เฉือน แช่ แล่  
125. ค าสันธานข้อใดใช้ค าเชื่อมความตา่งจากข้ออื่น 
 1. พอถึงเวลาเลิกงาน อัครพลกร็ีบไปรับลูกสาวที่โรงเรยีนอนุบาล 
 2. เดี๋ยวนี้หน้าตาอาจารยม์ยุรสีวยขึ้น เพราะใช้เครื่องส าอางมสิทนี 
 3. แม่ซื้อของมามากมาย ท้ังของกินและของใช้ 
 4. ดีใจจังเลย พ่อก็มาแม่กม็า 
126. ข้อใดใช้ค าบุพบทไม่ถูกต้อง 
 1. คุณควรเสนอเรื่องแก่ท่ีประชุมเมื่อเดือนที่แล้ว 2. อย่าเห็นแก่ตัวมัวพะวง ลุ่มหลงริษยาไม่ควรที ่
 3. แม่กับพ่อจะไปงานแต่งงานหรอืเปล่าคะ   4. ผมเห็นกับตาว่า นทีต่อยธารีก่อน 
127. ข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้อง 
 1. ธนาคารแห่งนี้ไม่อนุมตัิให้คนเบกิเงินเกินบัญชี  
 2. ภูตผีตนใดดลใจใหเ้ธอคิดท าช่ัวได้ขนาดนี ้
 3. พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สององค์นี้ราคาเท่าไร 
 4. ไม้ขีดไฟห่อนีม้ี 8 กลัก 
128. ค าในข้อใดมิใช่ค ากร่อนทุกค า 
 1. ตะขาบ ตะวัน  2. มะม่วง มะพร้าว        3. ระรื่น ระเรื่อย    4. สะสาง สะสม 
129. ค าขีดเส้นใต้ข้อใดมีอักษรควบไม่แท้ 
 1. รูปร่างประเปรียว  2. ข้อมูลคลาดเคลื่อน 3. สร้างเสริมประสบการณ ์  
 4. แพร่งพรายเรื่องราว   
130. ค าซ้ าข้อใดมีความหมายแยกจ านวน 
 1. ส่งผ้าสีแดงๆ ผืนนั้นให้หน่อย  2. ไปท าอะไรมา หน้าตาถึงได้ด้ าด าอย่างนี้  
            3. เด็กๆไปไหนกันหมด                        4. จัดของใช้เป็นหมู่ๆจะไดห้ยิบง่ายข้ึน 
131. ค าในข้อใดไม่ใช่ค าซ้อน 
 1. เรียงราย ตดิต่อ    2. เยาะเยย้ ถากถาง    
            3. เบื่อหน่าย จืดจาง                        4. เสื้อกล้าม กางเกงยีนส ์    
132. ค าประวสิรรชนีย์ข้อใดเขียนผดิ 
 1. ธีรภัทรสวมเสื้อขาดกะรุ่งกะริ่ง    2. คนขยันขันแข็งจะขมักเขม้นในการท างาน 
 3. ดรรชนีนางมีนิสยัรักความสะดวกสบาย   4. คดีนี้จะประนีประนอมกับเจ้าทกุข์ได้ไหม 
133. ค าในข้อใดสะกดผิด 
 1. เขาโจษกันเซ็งแซ่ถึงการประมลูสร้างถนนเข้าหมู่บ้านซึ่งไม่โปร่งใส 
 2. อาคารเรียนหลังเก่าทรดุโทรมเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ 
 3. ค าข้อใดไม่ได้หมายถึงพระจันทน ์
 4. ผมของน้องเชอรรี่หยิกหยักศกและด าสนิท 
134. ค าไทยท่ีใช้ ศ ษ ส ในข้อใดไม่ถูกตอ้ง 
 1. อัศจรรย์ ดุษฎี พิสดาร  2. มัศยา สินนิษฐาน สถาน ี  3. อักษร ศาสนา พฤกษา   
 4. ภัสดา พิสวาส เกษตร   
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135. " ฤ " ในข้อใดออกเสียงได้ 2 แบบ  
 1. กฤษณา สฤษฏิ ์   2. ตฤณมัย ฤทธ์ิ   3. ทฤษฎี ฤณ   
 4. พฤนท์ อมฤต 
136. " ฑ " ในข้อใดอ่านต่างจากข้ออ่ืน 
 1. ภัณฑารักษ์ ขัณฑสกร  2. ปาณฑพ ทัณฑกรรม  3. ทัณฑฆาต บณิฑบาต 
 4. มณฑล มณฆา    
137. ค าในข้อใดมีอักษรกลางน าอักษรเดี่ยว แต่ไม่ออกเสียงอักษรน า 
 1. ขนุน สนอง สวรรค ์  2. ขมา สโมสร สมาน  3. หน่าย หมาย หญ้า 
 4. อย่า อย่าง อยาก   
138. ค าแผลงข้อใดไม่อ่านออกเสยีงตามรูปท่ีปรากฏ 
 1. จ าแนก  2. ต าหนิ   3. อ านาจ    4. ต ารับ 
139. การอ่านตัวเลขข้อใดไม่ถูกต้อง 
  ก าลังต ารวจกว่า 11 นาย วิสามัญฆาตกรรมคนร้าย ยึดของกลางยาบ้าได้กว่า 1.4 ล้านเม็ดภายใน  
 บ้านพักเลขท่ี 29/310 หมู่บ้านเมอืงทองธานี พบรถยนต์ยี่ห้อวอลโว่ หมายเลขทะเบียน วฉ 3775 กรุงเทพฯ และ 
 อาวุธปืนขนาด .45 ตกอยู่ 1 กระบอก 
 1. 11 นาย อ่านว่า สิบ-เอ็ด นาย    2. 1.4 ล้านเม็ด อ่านว่า หนึ่ง-ล้าน-สี่-แสนเมด็ 
 3. 29/310 อ่านว่า ยี่-สิบ-เก้า-ทับ-สาม-หนึ่ง-ศูนย ์                 4. วฉ 3775 อ่านว่า วอ-แหวน-ฉอ-ฉิ่ง-สาม-เจ็ด-เจ็ด-ห้า 
140. ข้อใดเป็นค าสันสกฤตทุกค า 
 1. ขันติ วิญญาณ ฌาน บัณฑติ     2. สัปดาห์ ศรัทธา กัลยา สามานย์    3. ปัจจุบัน อุปัชฌาย์ สกุณา วัลลภ   
 4. สังเขป วินิจฉัย สัญญา จราจร      
141. ค าบาลสีันสกฤตข้อใดมีรูปและความหมายต่างกัน 
 1. มัชฌิม มัธยม  2. รุกขะ พฤกษ ์  3. รัฐ ราษฎร  4. อักขระ อักษร   
142. ค าในข้อใดอ่านออกเสียงได้แบบเดยีว 
 1. อาสาฬหบูชา  2. ศาสตราจารย ์  3. ปรากฏการณ์  4. ดุลยพินิจ   
143. ค าที่ขีดเส้นใต้ข้อใดไม่ใช่ค าภาษาจีน 
 1. สุวัจน์วิ่งเข้าเส้นชัยล าดับบ๊วย  
 2. พ่อค้ากักตุนสินค้าทุกครั้งท่ีมีการปรับเงินเดือน 
 3. อย่าลืมใส่ปุ๋ยต้นกุหลาบด้วย 
 4. ความเครียดเป็นปัจจัยหนึ่งของการเป็นมะเร็ง 
144. ค าขีดเส้นใต้ข้อใดเป็นค าภาษาพมา่ 
 1. จวนผู้ว่า น้ าพริกกะป ิ  2. เพ็ญแข บายศร ี    3. แก่จัด เลือดก าเดา   
 4. ยกเลิก อวยพร    
145. ข้อใดเรียกช่ือเครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง 
 1. ตะลึง ! ผับลามกท่ีหาดป่าตอง ร่วมเพศโชว์นักท่องเที่ยว (อัศเจรีย)์ 
 2. พบศพชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ 30-35 ปี (สัญประกาศ) 
 3. เด็กหญิงบี (นามสมมติ) อายุ 14 ปี ถูกนายสัมฤทธ์ิ เนียมดี ล่อลวงไปข่มขืน (นขลิขิต) 
 4.  ป.ป.ง. เป็นแค่เครื่องมือท าลายศัตรูของรัฐบาล (มหัพภาค) 
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146. ข้อใดไม่มีค าพ้องรูปพ้องเสียง 
 1. ครอบครัวปูนาจนแสนจน จนไม่มีจะกินอยู่แล้ว 
 2. ปริวรรตกับฉันจัดอาหารไปให้หลวงลุงฉันเพล 
 3. วัดอุดมธานีติดปา้ยห้ามจับสตัว์น้ า แต่นายด ายังลักลอบมาจับปลาเสมอ 
 4. ก่อนลงเล่นน้ าในสระ ผมต้องสระผมก่อนเสมอ 
147. ข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อใดเป็นอุทานวลี 
 1. เดินยังไงไมดู่ตาม้าตาเรือ  2. ผมต้องท าอย่างน้ีเพื่อความรักของเรา 3. นายด าวิ่งเร็วราวกับลมพัด 
 4. ชาวบ้านชุมนุมคลองเตยประสบปัญหายาเสพตดิ   
148. ประโยคข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม 
 1. ปุระชัยเดินทางไปราชการที่เชียงใหม่และล าปาง 
 2. ชวลิตอยากเปน็ทหาร แต่ทักษิณอยากเป็นต ารวจ 
 3. ฉันจะไมล่ืมค าที่คณุพูดวันนี้เลย 
 4. ถ้าแม่ไม่ไปคลินิก ก็ต้องไปโรงพยาบาล 
149. ประโยคความซ้อนข้อใดมีวเิศษณานุประโยค 
 1. ปลาใหญ่กินปลาเล็ก เป็นส านวนท่ีทันสมัย 
 2. ชาวนาเดือดร้อนเพราะฝนไมต่กตามฤดูกาล 
 3. เด็กไทยคือหัวใจของชาติ เป็นค าขวัญวันเด็ก 
 4. ฉันไม่ชอบคนสวมเสื้อสีแดง 
150. ข้อใดเป็นประโยคกรรต ุ
 1. มีอะไรเกดิขึ้น ผมขอรับผดิชอบแต่ผู้เดียว   2. มีกับข้าวหลายอย่างวันน้ี 
 3. โปรดข้ามถนนตรงทางม้าลาย    4. ปรากฏเหตุการณ์ประหลาดที่บา้นเรือนไทย 
151. ส านวนค าพังเพยข้อใดมีความหมายตรงกันข้าม 
 1. ตักน้ ารดหัวตอ - สีซอให้ควายฟัง  2. ขี่ช้างจับตั๊กแตน - เกี่ยวแฝกมุงป่า 
 3. ท านาบนหลังคน - รีดเลือดกับปู  4. นกยูงมีแววท่ีหาง - ส าเนียงบอกภาษา 
152. ใจความข้อใดของย่อหน้าต่อไปนี้เป็นประโยคใจความส าคัญ 
 1. การล็อบบี้ เป็นนามธรรม ซึ่งแปลว่า การพยายามสร้างอิทธิพลชักจูง หรือโน้มน้าว หรือบางครั้งก็บังคับขู่เข็ญ 
    ให้ผู้บริหารประเทศก าหนดนโยบาย หรือมีท่าทีอย่างใดอย่างหนึ่งตามผลประโยชน์ของตน 
 2. คนท่ีพยายามท าอย่างน้ี จะด้วยจิตใจ หรือด้วยสินจ้างก็ตาม เรยีกว่า นักล็อบบี้ 
 3. การล็อบบี้มีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ปัญหา ผู้ก าหนดนโยบาย และนักล็อบบี ้
 4. การล็อบบี้มักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลายอย่างที่ล้วนอยูต่รงข้ามกับความโปร่งใส เช่น ผลประโยชน์ 
     ส่วนตัว เรื่องใต้โต๊ะ 
153. ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น 
 1. กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้นโยบาย "หักไมเ้รียว" เมื่อปลายปี พ.ศ.2543 
 2. การยกเลิกการใช้ไม้เรียว เป็นการน าเอาเครื่องมือตัวหนึ่งออกไปจากระบบการลงโทษเด็ก 
 3. การพูดจาดูถูก การตอกย้ าความผิดพลาดของเด็ก การเปรยีบเทียบเด็กไม่เก่งกับเด็กเก่ง การละเลยเด็กบางคนใน 
     ห้องเรียนล้วนเป็นพฤติกรรมของครูที่สร้างความบาดเจ็บให้แกเ่ดก็ ได้ลึกซึ้งกว่าการตีเด็ก 
 4. เด็กเป็นอนาคตของชาติ สังคมควรก าหนดกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องสมควรให้เด็กก้าวย่างไปอย่างปลอดภัย 
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154. ประโยคใดใช้ค าราชาศัพท์ไม่ถูกตอ้ง 
 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวเสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดเพชรบุรี 
 2. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑผ์้าโบราณ 
 3. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา เสด็จทรงร่วมงานวันเอดส์โลก  
 4. นามสกุลทีส่มเด็จพระสังฆราชพระราชทานแก่ประชาชนท้ังสองครั้งนั้นเรียกว่านามสกลุพระราชทาน 
155. ข้อใดใช้ราชาศัพทืไม่ถูกต้อง 
  เจ้าฟ้าหญิงมาเดเลน พระธดิาองค์สุดท้ายของพระเจ้าคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดนและพระราชินีซิลเวีย 
 ทรงเป็นรัชทายาทล าดับที่สาม ไดเ้สด็จไปประทับกับครอบครัวพระสหายของพระราชบิดาในกรุงลอนดอน เพื่อ 
 ทรงเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 เดือน แต่ทรงตัดสินพระทยัเสด็จกลับทั้งที่ยังไม่ครบก าหนด เพราะบรรดามือ 
 กล้องอิสระ (ท่ีเรยีกว่า "ปาปาราสซี่" ) คอยติดตามทรงถ่ายรูปพระองค์ เพื่อน าไปเสนอขายให้แกส่ื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
 ในยุโรป  
 1. พระธิดา 2. ทรงเป็นรัชทายาท    3. ทรงตัดสินพระทัย   4. ทรงถ่ายรูป 
156. ค าในข้อใดมีความหมายไม่สัมพันธ์กัน 
 1. คร่ าครึ - เก่าแก่จนช ารุด    2. โค้ง - เลี้ยว    3. เบรก - ทรงไว ้       4. พนัก - พิง          
157. ความหมายของค าในข้อใดไม่เข้าพวกกัน 
 1. พรั่น หวั่น เกรง  2. เพ่งดู เล็งดู จ้องด ู       3. ปากมาก ปากน้ า ปากพล่อย   4. โฉมงาม โฉมตรู โฉมเฉลา  
158. ค าในข้อใดเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมทีสุ่ด 
  บริษัทฟิล์มมาสเตอร์ จ ากัด ด าเนนิ ........................... สิ่งพิมพ์บรรจภุัณฑ์ชนิดอ่อนครบวงจร .................... 
 บรรจสุินค้าท้ังที่เป็นผง ของเหลว ของแช่แข็ง ส่วนใหญ่เป็นประเภทอาหารและสินค้าเพื่อการเกษตร ..................  
 เครื่องจักรที่ทันสมัย มีการควบคุม คุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน ...............ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงไดร้ับความเชื่อ 
 ถือจากตลาด ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ จนได้ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 
 1. งาน ในการ โดย ด้วย     2. ธุรกิจ ในการ ด้วย เนื่องจาก   
 3. ธุรกิจ เพือ่ ด้วย โดย     4. งาน ในการ โดย ด้วย   
159.  ประโยคข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 1. การอ่านเพื่อความเพลดิเพลินผอ่นคลายอารมณ์ เป็นการพัฒนาตนเองในด้านอารมณ์ 
 2. คุณธรรมคือ ความรู้ความคิดและอารมณ์ที่ช่วยขัดเกลาจติใจให้ประณตีและเกิดปญัญา 
 3. การท่องเที่ยวเป็นการหาประสบการณเ์พื่อพัฒนาตนเอง 
 4. ลั่นทมอยู่ในโลกส่วนตัว เพราะไร้ญาติขาดมติร 
160. ค าประพันธ์ข้อใดมีจ านวนคร-ุลหุเท่ากับ "สุริยนเย็นสนธยาย่ า" 
 1. พิเคราะห์น่าสมค าบรุาณกล่าว    2. ผงะหงายคนท้ายเขาคว้าทัน   
 3. ขณะนี้นึกก็น่าน้ าตาไหล     4. พลุกระจายช่อช่วงดังดวงเดือน   


