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1. ความสามารถในขอใดที่ชใี้ หเห็นวา มนุษยเปนสัตวสงั คมที่แตกตางไป
จากสัตวประเภทอืน่
1) ความสามารถในการอยูรว มกันเปนกลุม
2) ความสามารถในการดํารงเผาพันธุของกลุม
3) ความสามารถในการสรางกฎเกณฑแบบแผนของกลุม
4) ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาว
ะแวดลอมของกลุม
2. จากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางสังคมและ
วัฒนธรรมทําใหสังคมไทยมีลักษณะทีเ่ ปนเอกลักษณของตนเองซึ่งแตก
ตางจากสังคมอืน่ ขอใดไมถือวาเปนลักษณะเฉพาะของสังคมไทย
1) เปนสังคมที่คนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
2) เปนสังคมที่คนสวนใหญมีอาชีพการเกษตร
3) เปนสังคมที่คนสวนใหญยังคงยึดมัน่ ระบบอุปถัมภ
4) เปนสังคมที่คนสวนใหญยังคงยึดมัน่ สถาบันกษัตริย
3. ขอใดไมใชการควบคุมทางสังคมแบบเปนทางการ
1) การรายงานตัวเพื่อเขารับการตรวจเลือกทหาร
2) การยืน่ แบบแสดงรายการเงินไดบคุ คลธรรมดาเพื่อคํานวณภาษี
3) การลงประกาศขอขมาในหนังสือพิมพรายวันเนื่องจากหมิ่น
ประมาทผูอนื่
4) การยืน่ ขอเรียกรองของสมาพันธประชาธิปไตยเกีย่ วกับการแกไข
รัฐธรรมนูญ
4. สภาวการณในขอใดถือวาเปนปญหาสังคมที่กอใหเกิดผลกระทบในระดับ
สถาบันทางสังคมของไทย
1) การตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจพิสจู นเลือดของพระยันตระ อมโรภิกขุ
2) การโฆษณาเลียนแบบนาฬิกาสวิสที่มีชื่อเสียงของหางสรรพสินคา
เซ็นทรัล
3) ความขัดแยงเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
เชียงใหม
4) การตรวจพบสารกระตุน ในปสสาวะของนักฟุตบอลทีมชาติในฮิโรชิมาเกมส
5. ขอใดเปนหลักการที่ทาํ ใหมีการจัดตั้งเมืองพัทยา
1) หลักการรวมอํานาจ
2) หลักการแบงอํานาจ
3) พรรคความหวังใหม
4) หลักการกระจายอํานาจ
6. ขอใดทําใหเกิดรัฐบาลผสม
1) ระบบหลายพรรค
2) มีการเลือกตั้งบอย
3) มีกลุมผลประโยชนมาก
4) ทหารแทรกแซงการเมือง
7. ขอใดทีใ่ ชอธิบายความหมายของ “กฎหมาย” ไดชัดเจนและสมบูรณที่สุด
1) ขอบังคับของรัฐที่ใชกาํ หนดความประพฤติของประชาชน การฝา
ฝนยอมมีความผิด
2) ขอบังคับของรัฐที่ใชควบคุมความประพฤติและคุมครองประโยชน

ทั่วไปของประชาชน
3) ขอบังคับของรัฐที่ใชกาํ หนดความประพฤติของประชาชน มีกระบวน
การบังคับที่แนนอน
4) ขอบังคับของรัฐที่กําหนดขึน้ เพือ่ เปนมาตรการควบคุมดูแลและลด
ความขัดแยงของประชาชน
8. กฎหมายฉบับใดที่พระมหากษัตริยท รงตราขึน้ ใชบังคับได ตามคําแนะนํา
ของฝายบริหารแตเพียงฝายเดียวโดยไมจาํ เปนตองไดรบั ความยินยอมจาก
รัฐสภาเลยก็ได
1) พระราชบัญญัติ
2) พระราชกําหนด
3) พระราชกฤษฎีกา
4) พระบรมราชโองการ
9. สาระสําคัญที่ทาํ ใหความผิดอาญาฐานฆาคนตายโดยเจตนา กับ ความผิด
ฐานฆาคนตายโดยประมาทแตกตางกันคือ
1) วิธีการที่ใชในการกระทํา
2) ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
3) ชวงเวลาทีใ่ ชในการกระทํา
4) เจตนาทีแ่ ทจริงของผูกระทํา
10. สาเหตุสาํ คัญทีส่ ุดที่ทําใหกฎหมายมีผลบังคับใชแกประชาชนโดยทั่วไปไดคือ
1) รัฐธรรมนูญกําหนดใหบุคคลมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
2) กฎหมายเปนขอบังคับทีร่ ัฐกําหนดขึน้ จึงมีอํานาจบังคับในตัวเอง
3) ประชาชนเห็นวากฎหมายเปนมาตรการที่จะชวยใหสังคมสงบเรียบรอย
4) การใชบังคับกฎหมายกระทําโดยองคกรศาลยุติธรรมที่ประชาชนยอมรับ
11.กลุมหรือสถาบันที่สาํ คัญซึ่งมีบทบาทตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ไดแก
1) พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน และทหาร
2) พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน และสือ่ มวลชน
3) กลุมผลประโยชน ขาราชการประจํา และสื่อมวลชน
4) พรรคการเมือง ขาราชการประจํา และสื่อมวลชน
12.สิ่งที่ไมใชขอดีของการรวมอํานาจปกครองไวที่สว นกลาง (Centralization
of Power) ไดแก
1) ชวยใหเกิดเอกภาพในการบริหาราชการแผนดิน
2) ชวยทําใหรัฐบาลในสวนกลางมีภาระในการปฏิบัตหิ นาที่เพื่อประชาชน
ในทองถิน่ ตางๆนอยลง
3) ชวยทําใหรัฐบาลในสวนกลางสามารถวางแผนรักษาความมัน่ คง และ
ปองกันการรุกรานหรือบอนทําลายจากภายนอกไดสะดวก
4) ชวยทําใหประหยัดคาใชจา ยในการบริหารกิจการตางๆ ไดมาก
13.นับแตที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขใน พ.ศ. 2475 เปนตนมาจนถึงปจจุบนั
ประเทศไทยไดมีการประกอบใชรฐั ธรรมนูญรวมทั้งสิ้น 16 ฉบับ ซึ่งบาง
ฉบับไดมีการกําหนดใหมีบทเฉพาะกาลรวมอยูดวย บทเฉพาะกาลตามที่
กลาวนีห้ มายถึง
1) บทบัญญัตพิ เิ ศษที่ไมไดกาํ หนดไวในขณะที่มีการรางรัฐธรรมนูญ
2) บทบัญญัตพิ เิ ศษที่กําหนดขึน้ เพือ่ ใชในการแกไขปญหาสําคัญของ
ประเทศ และเมื่อปญหาดังกลาวนัน้ ยุติลงแลว บทบัญญัตพิ เิ ศษนี้
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ก็จะหมดสภาพไป
3) บทบัญญัติทกี่ ําหนดขึน้ เพือ่ ใหมกี ารนําไปปฏิบัติ ซึง่ หลังจาก
ปฏิบัติแลวบทบัญญัตินนั้ ก็จะหมดสภาพไป
4) บทบัญญัติทกี่ ําหนดขึน้ เพือ่ ใชในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งเมื่อครบ
กําหนดแลวบทบัญญัตินนั้ ก็จะหมดสภาพไป
14.หากเราตองการมีความเขาใจในเรื่องการเมืองการปกครองของรัฐ (ไมวา จะ
เปนรัฐใดก็ตาม) สิ่งสําคัญที่สุดทีเ่ ราสมควรนํามาศึกษาเปนอันดับแรกคือ
1) รูปแบบขอบรัฐบาล
2) วิวัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองของรัฐนัน้ ๆ
3) ความสัมพันธระหวางองคกรนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ
4) รัฐธรรมนูญ
15.ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนัน้ สถาบัน
การปกครองที่สาํ คัญที่สุด ไดแก
1) รัฐสภา
2) รัฐบาล
3) ศาล
4) มีความสําคัญเทาเทียมกันทั้งสามสถาบัน
16.ในระหวางองคประกอบทั้ง 4 ประการของรัฐ (State) องคประกอบที่
สําคัญที่สุด ไดแก
1) มีดินแดนที่มอี าณาเขตแนนอน
2) มีประชากรจํานวนหนึ่งอาศัยอยู
3) มีรัฐบาล
4) มีอํานาจอธิปไตย
17.ภาคใตมักจะประสบกับวาตภัยและอุทกภัยรุนแรงบอยครั้ง ถาทานไม
ตองการจะเสีย่ งกับภัยดังกลาวอันเนื่องมากจากพายุหมุนเขตรอน จะตอง
ไมออกทะเลหรือเดินทางไปในพืน้ ที่นนั้ ชวงระยะเวลาใด
1) มิถุนายน – กรกฎาคม – สิงหาคม
2) สิงหาคม – กันยายน – ตุลาคม
3) ตุลาคม – พฤศจิกายน – ธันวาคม
4) ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ
18.ลักษณะภูมิประเทศกลุมใดที่มีการกําเนิดจากกระบวนผุพังและการกัดกรอน
1) เขาตะปู, ภูทอก, ลานหินแตก
2) ปาหินงาม, ออบหลวง, เขาพิงกัน
3) แพะเมืองผี, ฮอมจอม, โปงยุบ
4) หอนางอุษา, ภูผาเทิบ, เสาเฉลียง
19.ตามคําจํากัดความของที่ราบสูงภาคอีสานมีลักษณะไมตรงกับความหมาย
ในกลุมคําตอบขอใด
ก. เปนทีร่ าบสูงกวาระดับผิวโลกโดยรอบตั้งแต 320 เมตรขึน้ ไป
ข. ชั้นหินเปนหินชัน้ ที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก
ค. มีลักษณะเปนที่ราบสูงเชิงเขามากกวาลักษณะอืน่
ง. มีความสูงเฉลี่ยไมถึง 200 เมตร

จ. มีลักษณะเปนที่ราบสูงในทวีปมากกวาลักษณะอืน่
1) ก และ ค
2) ข และ ง
3) ก, ค และ จ
4) ก, ข และ จ
20.ลําดับของกลุมคําตอบขอใดเปนการบรรยายสภาวะเรือนกระจก
(Greenhouse effect) ไดเหมาะสมเปนเหตุเปนผลตอกันมากที่สุด
ก. เพราะมีกา ซคารบอนไดออกไซด, กาซมีเทน, กาซคารบอนมอนนอกไซดมากขึน้
ข. สกัดกั้นไมใหความรอนจากผิวโลกกระจายออกไป
ค. ยอมใหพลังงานความรอนผานลงมาสูพ นื้ โลกได
ง. ทําใหนา้ํ แข็งที่ขั้วโลกละลาย ระดับน้าํ ทะเลสูงขึน้ แลวเกิดน้าํ ทวม
จ. สภาวะบรรยากาศชัน้ ลางมีอุณหภูมิเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ
1) ก, ข, ค, ง, จ
2) จ, ก, ค, ข, ง
3) จ, ง, ค, ข, ก
4) ก, ค, ข, จ, ง
21.ถาใหทา นกําหนดพืน้ ทีเ่ พื่อจัดตั้งชุมชนใหมหรือกําหนดแหลงที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงพืน้ ที่ทมี่ ีผลผลิตทางการเกษตรไมเหมาะสม
เนือ่ งจากบริเวณดินเปรี้ยว ทานจะตัดสินใจกําหนดแหลงดังกลาวในพืน้ ที่ใด
1) เขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
2) เขตพืน้ ทีพ่ รุจังหวัดนราธิวาสและปตตานี
3) เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนครนายก
4) เขตทุงกุลารองไหของจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดสุรนิ ทร
22.การแกปญหาเกีย่ วกับอะไรที่จะตองลงทุนทั้งบุคคล เวลา ทรัพยสนิ และ
ความซับซอนของการแกปญ
 หามากที่สุด
1) ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่เกิดจากการพัฒนา
2) ปญหาทางดานการเมืองการปกครองและความมัน่ คง
3) ปญหาเกี่ยวกับการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดลอม
4) ปญหาความยากจน อาชญากร ยาเสพติดและปญหาจราจร
23.ถาใหทา นเลือกสรางรีสอรท โดยคํานึงถึงบริเวณที่มศี ักยภาพหรือมีโอกาส
เปนดินแดนอุตสาหกรรมทองเทีย่ วไดดี ทานควรจะเลือกพืน้ ที่ของบริเวณใด
ที่เหมาะสมทีส่ ุด
1) ประจวบคีรขี ันธ, อุทัยธานี, ชลบุรี, เชียงใหม
2) กาญจนบุรี, ปากชอง, ชะอํา, ระยอง
3) ภูเก็ต, หนองคาย, เชียงราย, สระแกว
4) สงขลา, ตราด, ตรัง, ตาก
24.ในแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1 : 50,000 วัดพืน้ ทีข่ องอุทยานแหงชาติ
แหงหนึ่งไดเทากัน 30 ตารางเซนติเมตร อยากทราบวาพืน้ ที่จริงๆ ของ
อุทยานแหงชาตินนั้ มีกี่ตารางกิโลเมตร
1) 6.25 ตารางกิโลเมตร
2) 7.50 ตารางกิโลเมตร
3) 12.50 ตารางกิโลเมตร
4) 15.00 ตารางกิโลเมตร
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25.ขอใดไมถูกตอง
1) ภูมิอากาศแบบ A จะไมมีเดือนใดที่อุณหภูมเิ ฉลี่ยต่ํากวา 18 องศาเซลเซียส
2) ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภูมิอากาศแบบ Aw
3) การแสดงขอมูลปริมาณน้าํ ฝนประจําเดือนในทีน่ ิยมแสดงดวยกราฟแทง
4) ความเร็วของพายุหมุนจะสูงสุดบริเวณศูนยกลาง
26.ขอใดไมถูกตอง
1) ทิวเขาสําคัญในภาคตะวันออกนับจากใตไปเหนือไดแก ทิวเขาบรรทัด
ทิวเขาจันทบุรี และทิวเขาสันกําแพง
2) ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกมีอาณาเขตจดฝงทะเล
3) แองระบายน้าํ ของภาคตะวันออก คือ อาวไทย และทะเลสาบเขมร
4) ซีกตะวันออกของภาคตะวันออก มีคาอุณหภูมิประจําปใกลเคียงกับซีก
ตะวันตก แตวามีปริมาณฝนเฉลี่ยประจําปสูงกวา
27.ขอใดไมถูกตอง
1) แมนา้ํ แควใหญ ตนน้าํ เกิดจากทิวเขาตะนาวศรี ไหลไปรวมกับแมนา้ํ
แควนอยที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เปนแมนา้ํ แมกลอง
2) ภาคตะวันตกมีชนิดของทรัพยากรแรรัตนชาติที่คลายคลึงกับภาค
ตะวันออก
3) ซีกตะวันตกของภาคตะวันตกจะไดรับอิทธิพลจากแผนดินไหว
มากกวาซีกตะวันออก
4) ภาคตะวันตกมีอัตราเพิ่มของประชากรสูงที่สดุ แตยังเปนภูมิภาคที่มี
ประชากรเบาบางที่สุด
28.ขอใดไมถูกตอง
1) ทิวเขาเพชรบูรณ ทิวเขาดงพญาเย็น และทิวเขาสันกําแพงกั้นภาค
กลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ปญหาเกี่ยวกับดินในภาคกลางคือ ปญหาดินมีความเปนกรดสูงตอง
แกไขดวยการใสปนู ขาว
3) บริเวณชายฝง ทะเลของภาคกลางประสบปญหาน้าํ เค็มรุกล้าํ พืน้ ที่
เพาะปลูก
4) ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) มีสัดสวนของประชากรทีอ่ าศัย
อยูในเมืองต่าํ กวาภาคใต
29.ขอใดไมถูกตอง
1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพนื้ ที่และประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของ
ประเทศ
2) ทิวเขาภูพานมีความยาวตั้งแต จ.อุดรธานี ถึง จ.อุบลราชธานี กั้นแอง
โคราชและแองสกลนคร
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหงแลงกวาภาคเหนือและภาคกลาง เพราะ
มีปริมาณฝนเฉลี่ยประจําปตา่ํ กวา
4) การใสแกลบผสมกับปุยคอกลงไปในดินเปนวิธีหนึ่งของการแกไข
ปญหาดินเค็มโดยชาวบานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30.ขอใดไมถูกตอง
1) ทิวเขาที่สาํ คัญของภาคเหนือไดแก ทิวเขาแดนลาว ถนนธงชัย ผีปน น้าํ และหลวงพระบาง
2) กลุมแมนา้ํ ในภาคเหนือ แบงไดเปน 3 กลุม คือกลุม ที่ไหลลงสูแมนา้ํ
เจาพระยา กลุมที่ไหลลงสูแมนา้ํ โขง และกลุมที่ไหลลงสูแมนา้ํ สาละวิน
3) จังหวัดในภาคเหนือที่มีอุณหภูมเิ ฉลี่ยประจําปตา่ํ สุดไดแก จ.เชียงราย
และจังหวัดในภาคเหนือที่มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย ประจําปสูงสุดไดแก จ.อุตรดิตถ
4) ภาคเหนือมีความหนาแนนของประชากร และอัตราเพิ่มของประชากร
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศแตมีสัดสวนของประชากรทีอ่ าศัยอยูในเขต
เทศบาลสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ
31.ที่สนามบินจังหวัดขอนแกนสูงกวาระดับน้าํ ทะเล 200 เมตร มีอุณหภูมิที่
ผิวพืน้ 20 องศาเซลเซียส ถาเครื่องบินบินสูง 9 กิโลเมตร เหนือสนามบิน
ขอนแกนในเวลาเดียวกัน อุณหภูมิภายนอกเครื่องบินขณะนัน้ ควรจะประมาณ
เทาใด
1) - 30 องศาเซลเซียส
2) - 20 องศาเซลเซียส
3) - 10 องศาเซลเซียส
4) 10 องศาเซลเซียส
32.ตอไปนีข้ อใดทีไ่ มเปนความจริง
1) แองพะเยาเปนแองรูปตัวยูตั้งอยูในแนวโคงรูปประทุนคว่าํ พะเยา
2) แรเชื้อเพลิงจําพวกถานหินของภาคเหนือมีคุณภาพดีกวาภาคอีสาน
3) ลักษณะปาโคกของภาคอีสานก็คือปาแพะของภาคเหนือหรือปาแดง
ของภาคกลางนัน่ เอง
4) ดินทีพ่ บในบริเวณลานตะพักลําน้าํ สูงขึน้ ไปของภาคเหนือมีดนิ เกรยพอดโซลิกสีเทา
33.ขอใดไมใชสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอุปสงคของสินคา
1) การเปลี่ยนแปลงราคาสินคา
2) การเปลี่ยนแปลงรายไดของบุคคล
3) การคาดคะเนราคาในอนาคตของสินคานัน้
4) การเปลี่ยนแปลงตนทุนการผลิตของสินคานัน้
34.ปญหาเศรษฐกิจจะไมเกิดขึน้ เลย ถา
1) รัฐบาลไมเขามายุงเกี่ยวในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2) มนุษยอาศัยอยูโดดเดี่ยวตามเกาะ
3) เปนสังคมทีม่ ีทรัพยากรธรรมชาติมาบําบัดความตองการของมนุษยทกุ
นามไมวา ใครตองการสินคาใดก็จะไดรับสินคานัน้
4) ไมมีขอใดถูกตอง
35.“ความขาดแคลน” (Scarcity) ในเชิงเศรษฐศาสตร หมายความวา
1) ปริมาณของสินคาและบริการมีนอยกวาปริมาณความตองการของ
มนุษย ณ ระดับของราคาที่กาํ ลังพิจารณา
2) ปจจัยการผลิตตางๆ มีไมพอ เมือ่ เทียบกับความตองการของมนุษย
3) สินคาที่ผลิตออกมาพอกับความตองการ แตพอคาเอาไปกักตุนหมด
4) มนุษยไมมคี วามสามารถที่จะผลิตสินคาขึน้ มาได ทั้งๆ ที่ทรัพยากรมี
เพียงพอ
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36.ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนนั้
1) การแบงสันปนสวนของรายไดเปนไปอยางยุติธรรมอยูแลว เพราะทุก
คนไดรับรายไดตามความสามารถของตนเอง
2) การแบงสันปนสวนของรายไดไมยุติธรรม เพราะผูมีอิทธิพลไดผล
ประโยชนตอบแทนมากกวาแรงงาน
3) การแบงสันปนสวนของรายไดไมยุติธรรม เพราะรัฐบาลไมเขามามี
บทบาทในการกระจายรายได
4) ไมสามารถบอกไดวา การแบงสันปนสวนของรายไดยุติธรรมหรือไม
เพราะทฤษฎีเศรษฐศาสตรขณะนีย้ ังปราศจากขอยุติของการแบงสรร
รายได
37.ขอความใดที่ถูกตองเหมาะสมที่สุด
1) ทุกระบบเศรษฐกิจยอมมีจุดมุงหมายใหสมาชิกของสังคมมีรายได
เทากันทุกคน
2) ทุกระบบเศรษฐกิจตางก็มีเปาหมายที่จะแกปญ
 หาพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
ดวยกันทั้งนัน้
3) ทุกระบบเศรษฐกิจตางก็มีวิธีเดียวกันที่จะแกปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ
4) ระบบเศรษฐกิจจะตองมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับระบอบการ
ปกครอง
38.การเกิดภาวะเงินเฟอไมเปนทีน่ า ปรารถนาดวยเหตุผลประการหนึ่งคือ
1) ทําใหผูซื้อไดเปรียบ แตผูขายเสียเปรียบ
2) ทําใหผูซื้อเสียเปรียบ แตผูขายไดเปรียบ
3) ทําใหคนเปนหนี้ตองรับภาระหนักขึน้
4) ทําใหเจาหนีไ้ ดเปรียบ
39.ถาประเทศ ก. ขาดดุลการคาระหวางประเทศ (Trade Deficit) ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ (Balance of Payment) ของประเทศ ก. จะ
1) ขาดดุล
2) ไมเปลี่ยนแปลง
3) เกินดุล
4) อาจเปนไปไดทงั้ 3 กรณี
40.ในทางเศรษฐศาสตร ผูที่จะไดรับผลตอบแทนเปนกําไรคือบุคคลในขอใด
1) ผูประกอบการ
2) เจาของทุน
3) พอคา
4) ผูขาย
41.การประกอบกิจการรถทัวรโคราช – กรุงเทพฯ เปนการผลิตในขอใด
1) ขั้นปฐมภูมิ
2) ขั้นทุตยิ ภูมิ
3) ขั้นตติยภูมิหรืออุดม
4) ไมใชเปนการผลิต
42.ขอใดเปนระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนจากสวนกลางมากที่สุด
1) ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
2) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
3) ระบบเศรษฐกิจแบบเผด็จการ
4) ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

43.เงินทีใ่ ชหมุนเวียนอยูใ นระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ทั่วโลกปจจุบัน
จัดเปนประเภทเงินทุติยภูมิ เพราะ
1) เปนสิ่งที่ชาํ ระหนี้ไดตามกฎหมาย
2) วัสดุที่ใชทาํ เงินนัน้ มูลคาต่าํ กวาราคาทีร่ ะบุไวบนตัวเงิน
3) เราทําขึน้ เองไมได
4) เปนทีย่ อมรับของคนทั่วไป
44.ตามวิธีการงบประมาณของรัฐบาลไทย รายไดที่มใิ ชภาษีอากร (non-taxrevenue) ประกอบดวย
1) รายไดจากการบริจาค
2) รายไดจากรัฐพาณิชย
3) รายไดจากบริษัทหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4) รายไดของธนาคารแหงประเทศไทย
45.ขอใดไมใชการบริโภคในความหมายทางเศรษฐศาสตร
1) อานหนังสือพิมพ
2) รับประทานอาหารเชา
3) ขึ้นรถประจําทางไปโรงเรียน
4) ไมมีขอใดถูก
46.ประเทศใดไมไดเปนสมาชิกสหภาพยุโรป (EU)
1) นอรเวย
2) ไอรแลนด
3) ลักเซมเบิรก
4) สเปน
47.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ของไทยจะสิน้ สุดในขอใด
1) ปงบประมาณ 2548
2) ปงบประมาณ 2549
3) ปงบประมาณ 2550
4) ปงบประมาณ 2551
48.ขอใดไมใชสมาชิกของ NAFTA
1) เม็กซิโก
2) ปารากวัย
3) แคนาดา
4) สหรัฐอเมริกา
49.ขอใดถูกตอง
1) ศาสนาคริสตและศาสนาฮินดูตา งเชือ่ ในเรือ่ งการเวียนวายตายเกิด
2) ศีล 5 ทุกขอในศาสนาพุทธปรากฏในบัญญัติ 10 ประการในศาสนาคริสต
3) ในศาสนาคริสตพระเจาสรางมนุษยใหสามารถทําบาปหรือไมก็ได
4) การละหมาดในศาสนาอิสลามมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูกระทําละความเห็น
แกตัว
50.ขอใดแสดงความคลายคลึงระหวางศาสนาพราหมณและศาสนาคริสตมากที่สุด
1) ปรมาตมัน – พระเจา
2) ตรีมูรติ – ตรีเอกานุภาพ
3) โมกษะ – อาณาจักรพระเจา
4) หลักปุรุษารถะ 4 – บัญญัติ 10 ประการ
51.“สมุทัย” ในศาสนาพุทธหมายถึงอะไร
1) การไมมีอวิชชา
2) การละอกุศลกรรม
3) การประสบกับสิ่งที่ไมพึงปรารถนา
4) ความอยากมี อยากได อยากเปน
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52.ขอใดแสดงวาสมศรีไมมีสัมมาทิฐิ
1) สมศรีคิดวาถาใครทํารายเราเราก็ควรแกแคนตอบ
2) สมศรีคิดวาคนทําชัว่ ไมจาํ เปนตองไดชั่วเสมอไป
3) สมศรีคิดวาการเปนโสเภณีไมใชเรื่องผิดศีลธรรม
4) สมศรีคิดวาการฝกปฏิบัติธรรมเปนเรือ่ งเสียเวลา
53.หลักธรรมหมวดใดที่ควรถือปฏิบตั ิเพือ่ สรางความสําเร็จในชีวิตตนเอง
และสังคม
1) พรหมวิหาร 4
2) อิทธิบาท 4
3) กุศลวิตก 3
4) สุจริต 3
54.ขอใดไมใชจุดมุง หมายของการทําสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา
1) เพื่อใหเกิดญาณทัศนะ
2) เพื่อใหเกิดความสมบูรณแหงสติสัมปชัญญะ
3) เพื่อใหมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
4) เพื่อทําอาสวะใหสนิ้ ไป
55.คําวา “ตรีมูรติ” ในศาสนาพราหมณ – ฮินดู ซึ่งหมายถึง พระผูเปนเจา 3
พระองคนนั้ คือ พระผูเปนเจาในขอใด
1) พระอินทร – พระพรหม – พระยม
2) พระอาทิตย – พระศุกร – พระราหู
3) พระนารายณ – พระอิศวร – พระกฤษณะ
4) พระพรหม – พระวิษณุ – พระศิวะ
56.“ไตรลักษณ” เปนหลักธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนา คําวา ไตรลักษณ
นีห้ มายถึงอะไร
1) พระพุทธ – พระธรรม – พระสงฆ
2) พระวินยั – พระสูตร – พระอภิธรรม
3) อนิจจตา – ทุกขตา – อนัตตา
4) กายกรรม – วจีกรรม – มโนกรร
57.วันสําคัญทางพุทธศาสนาวันใดเปนวันทีพ่ ระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข
1) วันมาฆบูชา
2) วันวิสาขบูชา
3) วันอาสาฬหบูชา
4) วันเขาพรรษา
58.บัญญัติ 10 ประการ อันเปนหลักปฏิบัติของคริสตศาสนิกชน เมื่อจะยอให
เปนหนึ่งเดียวไดแกอะไร
1) ความเชื่อ
2) ความรัก
3) ความรู
4) ความหลุดพน
59.การละหมาดของชาวมุสลิมเปนการกระทําที่มคี วามหมายตามขอใด
1) การแสวงบุญ
2) การสมาทานศีลอดประจําป
3) การสวดมนตเพือ่ ความหลุดพน
4) การนมัสการ ขอบคุณ ขอขมา และสรรเสริญพระเจา

60.ศาสนาใดที่มีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบประเพณีแหงราชพิธขี องไทย
1) พราหมณ
2) คริสต
3) อิสลาม
4) ศาสนาดั้งเดิม
61.อาวุธออกปฏิบตั ิธรรมในปา แสดงวาอาวุธอยูใ นขัน้ ตอนใด
1) สันยาสี
2) พรหมจารี
3) คฤหัสถ
4) วานปรัสถ
62.ขอใดที่ศาสนาอิสลามถือวาทําผิด
1) การซือ้ สลากกินแบงรัฐบาล
2) ทหารไมถอื ศีลอดระหวางไปรบ
3) วันศุกร หรือวันตรุษไมไปสุเหรา
4) รัฐบาลจัดเรือใหไปทําฮัจญแตไมเคยไปเลย
63.ขอใดคือจุดมุงหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ พุทธ คริสต อิสลาม
1) อาศรม 4 อริยสัจ 4 บัญญัติ 10 ประการ ศรัทธา 6 ประการ
2) การประพฤติพรหมจรรย ไตรลักษณ พันธสัญญา หลักปฏิบัติ
3) พระพรหม พระพุทธเจา พระเยซู พระนบีมุฮัมมัด
4) โมกษะ นิพพาน อาณาจักรพระเจา พระอัลลอฮ
64.หลักธรรมที่สอดคลองกันเดนชัดทีส่ ุดของศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม
พราหมณ – ฮินดู ไดแกขอใด
1) ความเอื้อเฟอ
2) ความสันโดษ
3) ความรัก
4) ความกตัญูรูคณ
ุ
65.ขอใดไมเกี่ยวของกับการเปนผูน าํ ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษ
1) อังกฤษสนับสนุนการคิดและคนควาดานวิทยาศาสตร
2) อังกฤษมีเงินทุนและระบบการเงินการคลังที่มนั่ คง
3) อังกฤษเปนชาตินักคิดและมองการณไกล
4) อังกฤษมีแรงงานและวัตถุดิบเพียงพอตอการเกิดระบบอุตสาหกรรม
66.อุตสาหกรรมทีส่ ําคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกคือ
1) อุตสาหกรรมทอผา
2) อุตสาหกรรมเหล็ก
3) อุตสาหกรรมเคมี
4) อุตสาหกรรมไฟฟา
67.บิดาของระบอบประชาธิปไตยและเจาทฤษฎีแหงอํานาจอธิปไตยของ
ประชาชนหมายถึงใคร
1) ฌอง – ชาคส รุสโซ
2) วอลแตร
3) ดิเดอโรต
4) มองเตสกิเออ
68.ขอใดไมใชสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีน
1) การไดรับอิทธิพลความคิดจากตะวันตก
2) ความเสื่อมโทรมของระบบกษัตริย
3) การเสียเปรียบประเทศตะวันตกตามสนธิสญ
ั ญาตางๆ
4) การสงนักเรียนไปเรียนตอในประเทศสหรัฐอเมริกา
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69.ขอใดไมใชผลของการยกเลิกระบบไพร – ทาส
1) พระมหากษัตริยมีฐานอํานาจการเมืองมัน่ คงขึน้
2) ผูสูญเสียผลประโยชนกอกบฏผูมีบุญขึน้ ตามหัวเมือง
3) เกิดการขยายตัวทางดานธุรกิจและอุตสาหกรรม
4) ขุนนางไมสามารถแสวงหาผลประโยชนจากแรงงานไพรไดอีกตอไป
70.ขอใดไมใชสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
1) ตองการกําจัดชนชัน้ ผูปกครองเดิมใหหมดไป
2) การแกปญหาเศรษฐกิจการคลังของรัฐบาลไมประสบผลสําเร็จ
3) อิทธิพลของแนวคิดตะวันตกที่มีตอคณะผูกอการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง
4) บทบาทของสื่อมวลชนทีเ่ รียกรองใหมีรฐั ธรรมนูญปกครองประเทศ
71.“คณะผูกอการราย” เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คือบุคคลกลุมใด
1) คณะเจานาย
2) กรรมกรและชาวนา
3) พอคา นายธนาคาร และนักธุรกิจ
4) ขาราชการทหารและพลเรือนทีร่ ับการศึกษาจากตางประเทศ
72.การจัดระเบียบการเมืองการปกครองและสังคมไทยสมัยอยุธยามีรากฐาน
มาจากขอใด
1) ระบบการควบคุมที่ดิน
2) ระบบการควบคุมกําลังคน
3) ระบบราชการที่รวมศูนยอาํ นาจอยางเขมขน
4) ระบบการเมืองการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย
73.การศึกษาประวัติศาสตร ควรมีเปาหมายสําคัญอยางไร
1) มุงบรรยายตามลําดับเหตุการณตางๆ
2) เนนการบรรยายความสัมพันธของมนุษยและสังคม
3) เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นในอดีตภายใตยุคสมัย
4) ใชอธิบายความเปนมาของบานเมืองและชนชัน้ ปกครอง
74.ขอใดคือคุณคาสําคัญของศิลปะและสถาปตยกรรมอียปิ ตโบราณ
1) ใชเทคนิคชัน้ นํา
2) ใชวัสดุพนื้ บาน
3) เนนความยิ่งใหญแข็งแกรง
4) ตอบสนองความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวอียิปต

75 แนวความคิดจากสมัยฟน ฟูศิลปะวิทยาการที่เปนพืน้ ฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยคือ
1) ศักดินา (Feudalism)
2) มนุษยนิยม (Humanism)
3) เจตจํานงเสรี (Free Will)
4) การขัดขืนของพลเมือง (Civil Disobedience)
76.ลักษณะเดนที่สดุ ของวรรณกรรมทีต่ อบสนองรสนิยมของชนชัน้ กลางใน
สังคมไทยสมัยใหม คือขอใด
1) เปนวรรณกรรมแนวตลกขบขันเพื่อลดความเครียดในชีวิตประจําวัน
2) เปนวรรณกรรมประเภทบทละครทีน่ าํ มาสรางเปนละครเวที หรือ
ละครโทรทัศน
3) เปนวรรณกรรมประเภทรอยกรองที่เนนฉันทลักษณ และการใชภาษา
ที่สละสลวย งดงาม
4) เปนวรรณกรรมรอยแกวทีเ่ นนเรือ่ งราวชีวิตมนุษยในสังคมซึง่ มีทั้งแบบ
สมจริงและแบบพาฝน
77.การกระทําเชนใดถือเปนลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ
1) รับจางสานกระบุง
2) นําปลาราไปแลกพริก
3) เก็บผักและตัดฟนขาย
4) ซื้อแลกขายเปลี่ยนผากับของอุปโภค และบริโภคทุกชนิด
78.“สัตยาเคราะห” คืออะไร
1) วิธีตอตานอังกฤษของชาวอินเดีย
2) วิธีตอสูเพื่อเอกราชของชาวอินเดีย นําโดยมหาตมะ ตานธี
3) แนวคิดเบื้องหลังขบวนการชาตินิยมของอินเดีย
4) แนวคิดเบื้องหลังการรวมตัวของชาวอินเดียทั้งฮินดูและมุสลิม
79.การปฏิรูปสมัยเมจิมีจุดประสงคเบือ้ งตนที่สาํ คัญอยางไร
1) ฟน ฟูอาํ นาจการปกครองที่สมบูรณของสถาบันกษัตริย
2) ตอตานการคุกคามและเอาเปรียบของชาติตะวันตก
3) ปรับปรุงตนเองใหเจริญทัดเทียมชาติตะวันตก
4) สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมพอคานักธุรกิจ
80.ขอใดไมใชบทบาทของชาวจีนตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน
1) การผลิตสินคาเกษตรกรรมประเภทใหม เชน น้าํ ตาลทราย
2) การเขาประมูลเปนเจาภาษีนายอากร
3) การเปนพอคาคนกลางกระจายอยูทั่วประเทศ
4) การตั้งชุมชนคาขายเฉพาะบริเวณเมืองทาชายฝง

