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ตอนที่ 1   สังคมศึกษา   :   จํานวน  40  ขอ    (รวม   50   คะแนน) 

สวนที่  1   :  แบบระบายคําตอบใหสมัพันธกัน  :   จํานวน  10  ขอ   ขอละ 2  คะแนน 

 ขอท่ี  1-5   ใหพิจารณาคําตอบจาก  3  กลุมแลวตอบคําถามใหถูกตอง 
 ครบท้ัง  3  กลุม  (กลุมละ  1  คําตอบ)   จึงจะไดคะแนน 

 
คําตอบกลุมท่ี 1 คําตอบกลุมท่ี 2 คําตอบกลุมท่ี 3 

ลําดับ
ท่ี 

หลักคําสอน ลําดับ
ท่ี 

ประเพณี /         
หลักปฏิบัติ 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อพระผูเปนเจา /
ศาสดา 

1 บัญญัติ 10 ประการ 1 ละหมาด A พระสัมมา                
สัมพุทธเจา 

2 สมาธิ-วิปสสนา 2 หลักศรัทธา 6 B พระนบีมูฮัมหมัด 

3 การนมัสการขอพร 3 การใหอภัย เสียสละ C พระอัลเลาะห 

4 อัลกุระอาน 4 อดทนและศรัทธา
ในพระเจา 

D พระเยซู 

5 ความรัก 5 ฝกใจใหบริสทุธิ์ E โมเสส 
 

1. นอกจากหลวงลุงจะสอนใหสามเณรเพชร เวนจากความชั่วและกระทําความดีแลว 
ทานยังสอนใหอบรมจิตดวยวิธีใด เพื่ออะไร ท้ังเปนไปตามคําสอนของศาสดา
พระองคใด  
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2. สังคมของชาวยิวสงบสุขไดดวยหลักคําสอนใด สอนวาอยางไร ใครเปนศาสดา 
 

3. การสวดมนตวันละ 5 เวลา แสดงวากระทําสิ่งใด มีชื่อเรียกวาอะไร และเปนการแสดง
ความผูกพันกับพระเจาองคใด 

 
4. คัมภีรฉบบัสดุทายของพระเจามีชื่อเรยีกวาอะไร รวมอยูในหลกัปฏิบัติขอใด และใคร

คือ  ศาสนทตูที่นําคัมภีรนี้มาให  
 

5. ศาสนาคริสตมีคําสอนที่เปนหลักสําคัญคือเรื่องใด แสดงออกโดยวิธีใด ศาสดา                
ผูเปนแบบอยางของคุณธรรมนี้คือใคร  

 

ตัวอยางการระบายคําตอบใหสัมพันธกนัสวนที่ 1  
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ขอท่ี 6-10  ใหพิจารณาคําตอบจาก  3  กลุม  และหมายเลขในแผนที่ประเทศไทยที่แนบมา 
แลวตอบคําถามใหถูกตองครบทั้ง  3  กลุม  (กลุมละ  1  คําตอบ)   จึงจะไดคะแนน 
 

คําตอบกลุมท่ี 1  คําตอบกลุมท่ี 2  คําตอบกลุมท่ี 3 

ลําดับ
ท่ี 

สิ่งแวดลอมทาง 
    กายภาพ 

 ลําดับ
ท่ี 

สิ่งแวดลอมทาง
สังคมและสถานที่ 

  สําคัญ 

 ลําดับ
ท่ี 

ชื่อภูมิภาค 

1 เทือกเขาถนนธงชัย  1 ถนนมิตรภาพ  A ภาคเหนือ 

2 เทือกเขาพนมดงรัก  2 ถนนเพชรเกษม  B ภาคกลาง 

3 เทือกเขาสันกาลาคีรี  3 อุทยานแหงชาติ          
เขาใหญ 

 C ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

4 เทือกเขาบรรทัด  4 แหลมพรหมเทพ  D ภาค
ตะวันออก 

5 แมน้ําปง  5 แหลมฉบัง  E ภาคตะวันตก 

6 แมน้ําปาสัก  6 เขื่อนสิรินธร  F ภาคใต 

7 แมน้ําบางปะกง  7 เขื่อนศรีนครนิทร    

8 แมน้ําแมกลอง  8 เสื่อจันทบูร    

9 แมน้ําเจาพระยา  9 เสื้อมอฮอม    
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6. ถานักเรียนจะไปทองเที่ยวภูมิภาคหมายเลข 1 ในแผนที่  นักเรียนจะไดพบสิ่งแวดลอม 
 ทางกายภาพที่เปนเทือกเขาในขอใด  ผลิตภัณฑท่ีเปนภูมิปญญาของภูมิภาคคือขอใด  
 และภูมิภาคนี้คือภูมิภาคใด  

 
7. ภูมิภาคหมายเลข 2 มีเทือกเขาใดที่กั้นพรมแดนกบัประเทศเพื่อนบาน การเดินทางไป 
 ภูมิภาคนี้มีทางหลวงแผนดินสายใดที่เชื่อมจังหวัดตางๆ ของภูมิภาค  และภมูิภาคนี้ 
 คือภูมิภาคใด  

 
8. ลุมแมน้ําสายใดของภูมภิาคหมายเลข 3 ท่ีมีระบบชลประทานที่ดี เขื่อนอเนกประสงค 

   ในลุมแมน้าํนี้คือเขื่อนใด  และภมูิภาคนี้คือภูมิภาคใด 
 
9. “เปนภูมิภาคขนาดเล็ก แตมีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจสูงมาก  เปนภาค 

พัฒนาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม ทําการเกษตรกรรมไดดีท้ังทํานา ทําสวน        
ทําไร”  ขอความดังกลาวแสดงลักษณะสําคัญของภูมิภาคหมายเลข 4  ลุมแมน้ําที่เปน 
แหลงเกษตรกรรมสาํคัญที่สุดของภูมภิาคนี้คือลุมแมน้ําใด  ทาเรือพาณิชยสําคัญที่สุด 
ของประเทศอยูท่ีใด  และภูมิภาคนี้คือภูมิภาคใด 
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10. แมน้ําสายใดไหลเชื่อมตอท้ังภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง แหลงทองเที่ยว 
แหงใดที่มีพืน้ที่ครอบคลุมถึง  3  ภาค  คือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง     
ภาคตะวันออก และยังไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก  และใน  3  ภูมิภาคนี้  
ภูมิภาคใดมจีํานวนประชากรมากที่สดุ ขนาดพื้นที่กวางใหญท่ีสุด  

 
สวนที่ 2   :   แบบระบายตัวเลือก   แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว    

จํานวน  30  ขอ  :  ขอละ  1  คะแนน 
 

11.  ศาสนามีความสําคัญตอมนุษยในขอใดไดมากที่สุด  
1.  เปนศูนยกลางชุมชน 
2.  สอนใหมีความยุติธรรมเทาเทียมกัน  
3.  เปนหลักในการดํารงชีวิตและที่พึ่งทางใจ  
4.  สอนใหเห็นถึงความสําคัญของธรรมชาติ ไมทําลายสิ่งแวดลอม 

 
12.  พิธีกรรมของศาสนาใดเขามาเกี่ยวของกับพิธีกรรมในพระพทุธศาสนามากที่สุด  

1.  ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
2.  ศาสนาคริสต 
3.  ศาสนาซกิส 
4.  ศาสนาอิสลาม 
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13.  แมของบัว  ตองออกไปสงดอกไมเพื่อขายที่ตลาดตอนเชาตรู  เมื่อต่ืนนอนแลว 
บัวตองอยูดูแลนองรอใหแมกลับมา  แลวจึงเดินไปโรงเรียนทําใหไปเรียนสายบอยๆ  
สงการบาน ไมทัน  เพื่อนๆ หลายคนพยายามหาทางชวยเหลือ  ท้ังนี้บัวควรเลือกทํา  
ตามคําแนะนําของเพื่อนคนใดมากที่สุด  
1.   จา แนะนําใหทําการบานใหเสร็จในตอนเย็น แลวนําไปสงไวกอน 
2.   น้ํา ชักชวนใหไปขอรองครูเปนกรณีพิเศษ 
3.   มิ่ง ปลอบใจวาสงไมทันก็ไมเปนไร 
4.   บี รออยูตอนเย็นเพื่อชวยตรวจสอบตนฉบับ 

 
14.  บุคคลใดตอไปนี้มีสิทธิไปใชสิทธิเลือกต้ัง   

1.   โจ ลูกครึ่งไทย- เยอรมันอายุ 18 ป  
 2.  โจ นักศึกษาชาวจีนในประเทศไทย       
 3.  โย อายุ 50 ป เปนโรคประสาทออนๆ      
 4.  โอ อายุ 15 ป และทําบัตรประจําตัวประชาชนแลว  

 
15.   หากเราไมปฏิบติัตามขอใด  จะถอืวามีความผิดและตองรับโทษอยางเปนทางการ  

1.   จารีต          
2.  คานิยม          
3.   กฎหมาย         
4.  วิถีประชา  
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16.  ขอใดเปนการชวยอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีของไทย   
1.   นารักไปเที่ยวเขาดินกับครอบครัว      
2.   ตามใจตั้งชื่อลูกแพนดานอยวาไทยไทย     
3.   ฟาใสนําพวงมาลัยไปกราบคุณครูในวนัครู     
4.   นะโมและเพื่อนๆ เลนซอนหากันในวดัใกลบาน   

 
17.  บริการขัน้พื้นฐานที่รัฐตองจัดใหกับเด็กทุกคนคือขอใด   

1.  อาหาร              2.  เครื่องนุงหม         
3.  ยารักษาโรค            4.  การศึกษา  

 
18.  การประดับธงชาติหนาบานในวันสําคัญตางๆ แสดงถึงคุณธรรมในขอใด 

1.  คุณธรรม             2.  คารวธรรม         
3.  ปญญาธรรม           4.  สามัคคีธรรม   

 
19.  ขอใดไมใชการปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตย   

1.  การประทวงโดยนัดหยุดงาน       
2.  การไปใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง       
3.  การยอมรบัในเสียงของคนสวนใหญ  
4.  การปราศรัยแสดงความคิดเห็นทางการเมือง   
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20. ผูขับขีร่ถยนตควรปฏิบัติอยางไรเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรเปนสีเหลือง  
1.  เหยียบคันเรงเต็มท่ี        2.  ชะลอรถเตรียมหยุด        
3.  หยุดรถทันที          4.  ขับไปเรื่อยๆ ไมตองสนใจ 

 

21.  ขอใดเปนการแสดงเสรีภาพอยางเหมาะสม   
1.  ปอและเพื่อนๆ ไปวิ่งการกุศลในวันเด็กแหงชาติ     
2.  เมนและเพื่อนๆ ปนเกาะกลางเพื่อขามถนนใหทันไปโรงเรียน   
3.  ปอมและเพื่อนๆ ชวนกันแขงรถมอเตอรไซคท่ีถนนปากซอยในวันหยุด  
4.  มาและเพื่อนๆ รวมกลุมกนัไปเลนทายผลฟุตบอลเพื่อหารายไดพิเศษ 

 

22.  สินคาในขอใดเปนสินคาที่ไดจากการผลิตขั้นปฐมภูม ิ 
1.  ผงซักฟอก            2.  แปงมันสําปะหลัง 
3.  ยางพาราแผน          4.  บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 

 

23.  “รวมทุน  รวมใจ  รวมคิด  รวมทํา”  เปนหลักการในการดําเนินการของหนวยงานใด  
1.  ธนาคาร            2.  สหกรณ 
3.  ตลาด             4.  บริษัท 
 

24.  ขอใดไมจัดเปนหนวยธุรกิจ  
1.   โรงรับจํานํา             2.  บริษัทผลิตรถยนต 
3.  กระทรวงพาณิชย          4.  รานอาหารตามสั่ง 
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25.  ยายนอยรับซื้อกลวยจากชาวสวนมาทํากลวยบวดชีบรรจุถุงขายที่หนาบาน   
ยายนอยมีบทบาทอยางไรในระบบเศรษฐกิจ  

 1.   เปนผูผลิตสินคา          2.  เปนผูกระจายสินคา 
 3.   เปนผูผลิตบริการ         4.  เปนผูซื้อบริการ  

 
26.  ตลาดการซื้อขายสินคาและบริการในขอใด  เปนตลาดผูซื้อผูขายนอยราย  
 1.   รถยนต มอเตอรไซค         2.  สบู แชมพ ู

3.   ผลิตผลทางการเกษตร       4.  โรงแรมและที่พักในแหลงทองเที่ยว 

 
27.  พืชเศรษฐกจิเพื่อการสงออกที่สําคัญของไทย  คือขอใด  

1.   ขาวโพด ละหุง           2.  ปอกระเจา ขาวสาลี 
3.   ขาวเจา ยางพารา         4.  ถ่ัวเหลือง ฝาย 

 
28.  น้ําฝนไดรับเงินคาขนมจากคุณแมวันละ  10  บาท  จึงเก็บออมไวทุกวันๆ ละ 3  บาท  

การปฏิบัติตนของน้ําฝนสอดคลองกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในขอใด  
1.  การพึ่งตนเอง            2.  การมีเหตุผล 
3.  การรูจักพอประมาณ        4.  การมีภูมิคุมกันที่ดีในตน 
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29.  รายไดหลักของรัฐมาจากการดําเนินการในขอใด  
1.  การเรียกเก็บคาธรรมเนียม    
2.  การใหสมัปทาน 
3.  การใหบริการสาธารณูปโภค   
4.  การจัดเก็บภาษี 

 
30.  ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับสวนประกอบของแผนที่ 

1.  พิกัดภูมิศาสตร  ชวยแสดงที่ต้ังของดินแดนตางๆ ไดชัดเจน 
2.  มาตราสวน ชวยใหรูระยะทางและขนาดของพื้นที่จริง 
3.  ทิศและชื่อแผนที่ เปนสวนประกอบของแผนที่ 
4.  สัญลักษณ  สี  เปนสัญลักษณใชเฉพาะบอกขอบเขตพื้นที่ของประเทศตางๆ  

    แตใชแสดงภูมิประเทศไมได 
 
31.  ลักษณะภูมปิระเทศที่มนุษยเลือกต้ังถิ่นฐานมากที่สุด ต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน  

คือขอใด 
1.  ท่ีราบลุมแมน้ํา           
2.  ท่ีราบสูง 
3.  ภูเขา               
4.  ท่ีราบหุบเขา 
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32.  ขอความเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีในขอใดไมสมัพันธกับภมูิภาค 
1.  ภาคเหนือ – ประเพณีบวชลูกแกว 
2.  ภาคกลาง – ประเพณีไหลเรือไฟ 
3.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ประเพณีบุญบั้งไฟ 
4.  ภาคใต – ประเพณีกินเจ 

 
33.  นักเรียนกลุมหนึ่งตองการศึกษา  เรื่อง  “การปฏิรูปการศึกษาสมยัรัชกาลที่  5” นักเรียน

คนใดใชวิธีการทางประวัติศาสตรไดสมบูรณท่ีสดุในการศึกษาเรื่องดังกลาว 
1.  กองศึกษารวบรวมหลักฐานขอมูล  ตรวจสอบ  แลวนํามาเลือกสรรจัดลําดับ 

ขอมูล  และเรียบเรียงเพื่อนําเสนอ 
2.  กรรวบรวมขอมูลหลักฐานตางๆ นํามาจัดลําดับเหตุการณแลวสรุปเปนรายงาน 

เพื่อนําเสนอ 
3.  เกียรติรวบรวมหลักฐานทั้งหมด เขียนเปนแผนภูมิเพื่อใหเกิดความเขาใจชดัเจน 

ในการนําเสนอ 
4.  ไกรศึกษาขอมูลหลักฐานทั้งที่เปนลายลักษณอักษร  และไมเปนลายลักษณอกัษร  

ท้ังหลักฐานชั้นตนและชั้นรอง  แลวเขียนรายงาน 
 

34.  ชวงเวลาใดมีรอบปไมชัดเจน 
1.  ศตวรรษ              2.  ศาสนวรรษ 
3.  ทศวรรษ             4.  สหัสวรรษ 
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35. ความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรสุโขทัยในขอใด  มีความสําคัญที่สุดที่กอใหเกิด 
เอกลักษณของชาติไทย 
1.  การใหเสรีภาพในการคาขาย   
2.  การประดิษฐตัวอักษรไทย 
3.  การตีระฆังรองทุกข   
4.  การปกครองแบบพอปกครองลูก 

 
36.  มูลเหตุสําคัญของการยายราชธานีจากเมืองเกาที่อยุธยามายังกรุงธนบุรี คือขอใด 

1.  มีขนาดพื้นที่เหมาะสม มกีําแพงเมืองเกาเปนปอมปราการ 
2.  อยูติดกับทุงพญาไท สามารถขยายพื้นที่เกษตรไดไมจํากัด 
3.  ต้ังอยูบนเนิน ทําเลที่ต้ังเหมาะในการลาดตระเวน 
4.  มีชุมชนขนาดใหญอยูเดิม ทําใหรองรับผูคนที่อพยพเขาไดดี 

 
37.  การปลูกขาวเพื่อการคากับตางประเทศ  เริม่ตนขึน้ภายหลังเหตุการณใด 

1.  การประกาศยกเลิกระบบไพร และทาส 
2.  การลงนามในสนธิสัญญาบาวริง 
3.  การสูญเสียดินแดนฝงขวาของแมน้ําโขงใหกบัฝรั่งเศส 
4.  การประกาศชัยชนะเหนือพมาภายหลังสงครามเกาทัพ 
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38.  ยุคทองของวรรณคดีไทย หมายถึงสังคมไทยภายใตการปกครองของพระมหากษัตริย 
พระองคใด 
1.  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
2.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
3.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
4.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

 
39.  การปรับปรุงประเทศใหทันสมัยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 

เจาอยูหัวฯ มีจุดมุงหมายอยางไร 
1.  เพื่อรับมือกบัลัทธิลาอาณานิคมจากชาติตะวันตก 
2.  เพื่อใหไทยไดรับการยอมรับในฐานะมหาอํานาจแหงอินโดจีน 
3.  เพื่อถวงดุลอํานาจกับจีน และอินเดีย 
4.  เพื่อลดชองวางระหวางชนชั้นในสังคม 

 
40.  ผลงานศิลปะในขอใด  เปนงานที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก 

1.  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
2.  ภาพจิตรกรรมฝาผนังชุดรามเกียรต์ิ 
3.  เจดียทรงยอมุมไมสบิสอง 
4.  พระพุทธรูปปางลีลา 

 




