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1. “นักเรียนทุจริตในการสอบ” เปนการกระทําที่ผิดบรรทัดฐานทางสังคม
ประเภทใด
1) วิถีประชา
2) ระเบียบประเพณี
3) ศีลธรรมจรรยา
4) วินยั แหงจรรยา
2. เมื่อพิจารณาจากความเปนจริงในทางปฏิบัติ ขอความตอไปนีข้ อใดผิด
1) บุคคลจะแสดงบทบาทของตนในสังคมแตเพียงฝายเดียวไมได
2) ทุกสถานการณมีสถานภาพ จะตองมีบทบาทเสมอ
3) บุคคลตองแสดงบทบาทใหถูกตองตามแบบแผนของวัฒนธรรม
4) บทบาทขัดกัน เกิดขึน้ ไดกับบุคคลที่มีหลายสถานภาพ
3. กอนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 วิถีชีวิตของคนไทยผูกพัน
อยูกับสถาบันใดมากที่สุด
1) สถาบันการศึกษา
2) สถาบันศาสนา
3) สถาบันเศรษฐกิจ
4) สถาบันการเมือง การปกครอง
4. ปจจุบันปจจัยที่มผี ลตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคมชนบท
ไทยมากที่สุดคือขอใด
1) การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
2) การเพิ่มจํานวนประชากร
3) การศึกษาของประชากรสูงขึน้
4) การคมนาคมและการสือ่ สาร
5.ขอใดแสดงถึงการใชสิทธิ เสรีภาพ โดยถูกตองตามกฎหมาย
1) ชุมนุมดวยความสงบ และปราศจากอาวุธ
2) ชุมนุมโดยปราศจาอาวุธในบริเวณที่ทางการกําหนดให
3) ชุมนุมดวยความสงบ โดยแจงใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบทองที่ทราบ
กอนมีการประชุมอยางนอย 24 ชั่วโมง
4) ชุมนุมดวยความสงบ และปราศจากอาวุธ ในบริเวณที่ทางการ
กําหนดให โดยแจงใหเจาหนาทีท่ ี่รับผิดชอบทองทีท่ ราบกอนมีการ
ประชุมอยางนอย 24 ชั่วโมง
6.“นาย ก. หมัน้ กับ นางสาว ข. ภายหลังนางสาว ข. ไปแตงงานกับนาย ค.”
จากเหตุการณขา งตน ขอความตอไปนี้ขอ ใดถูกตอง
1) นางสาว ข. มีความผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวย
ครอบครัว
2) นางสาว ข. ยังมีสิทธิครอบครองของหมัน้ โดยไมตองสงคืนนาย ก.
3) นาย ก. สามารถรองตอศาลใหการแตงงานของนางสาว ข. และนาย
ค. เปนโมฆะได
4) นาย ก. สามารถรองตอศาลใหนางสาว ข. คืนของหมัน้ แกนาย ก. ได
7. ประเทศใดก็ตามที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมในทางการเมือง แต
ควบคุมกิจการการบริการขัน้ พืน้ ฐานที่จาํ เปนตอประชาชน เราเรียกวา
1) สังคมนิยม
2) สังคมนิยมประชาธิปไตย
3) เสรีนิยมประชาธิปไตย 4) สังคมนิยมแบบนําวิถี

8.ขอใดตรงกับหลักการประชาธิปไตยมากที่สุด
1) สวนใหญวา อยางไร ก็วา ตามกัน
2) ทําตามสวนใหญ แตอยาลืมสวนนอย
3) เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม
4) ทําไดตามใจคือไทยแท
9. กฎเกณฑหรือแบบแผนความประพฤติใชเปนแนวทางใหคนในสังคมได
ปฏิบัติตอกัน เพือ่ ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย เรียกวา
1) กฎหมาย
2) จารีต
3) วิถีชาวบาน
4) บรรทัดฐาน
10. สถาบันใดทําหนาทีใ่ หการศึกษาอบรมเกี่ยวกับความรู ความเชื่อ ระเบียบ
การสือ่ สาร และนันทนาการ
1) ครอบครัว
2) การศึกษา
3) ศาสนา
4) สื่อสารมวลชน
11.ลักษณะใดที่บงชี้วามีแนวโนมเปนสังคมเมือง
1) ขอบเขตความสัมพันธกวางขวางทั่วไปทุกดาน
2) ความสัมพันธเปนแบบสวนตัว
3) ความสัมพันธเปนแบบไมคาํ นึงถึงความรูสึกสวนบุคคล
4) ความสัมพันธเปนไปตามประเพณี
12.เมื่อมีคนกลุมหนึ่งซึ่งมีจาํ นวนมากพอควร ประสบกับสภาวการณหนึ่ง
ซึ่งไมเปนที่ปรารถนา เกิดความรูสกึ วาจะเปนอันตรายตอพวกตน จึง
พยายามหาทางแกไขหรือเสนอแนวทางแกไขสภาวการณนนั้ สภาวะ
เชนนีค้ ือ
1) อุบัติภัย
2) ภัยสังคม
3) ปญหาสังคม
4) สังคมวิกฤต
13.จุดมุงหมายหลักของการออกกฎหมายเปนเรื่องเกีย่ วกับ
1) บุคคล ความประพฤติ หนาที่
2) บุคคล สิทธิ หนาที่
3) ประชาชน สิทธิ หนาที่
4) ประชาชน ความประพฤติ การลงโทษ
14.รัฐสภาทําหนาทีเ่ ปนตัวแทนของประชาชนในการใชอาํ นาจนิติบัญญัติ
แตรัฐสภาจะใชอํานาจในดานใดไมได
1) การบัญญัติกฎหมาย
2) อนุมัติงบประมาณรายจายแผนดิน
3) ประกาศเลิกใชกฎอัยการศึก
4) แตงตั้งคณะกรรมาธิการประจํา
15.ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา จัดเปน
กฎหมายประเภทใด
1) กําหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคล
2) กําหนดวิธีการบังคับใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายสารบัญญัติ
3) กฎหมายมหาชน
4) กฎหมายตามแบบพิธี
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16.นาย ก. มีที่ดนิ อยูติดริมทะเล ลักษณะที่ดนิ เปนกรวด หิน ดิน ทราย
ซึ่งสามารถขนยายได ในกรณีเชนนี้ กรวด หิน ดิน ทราย เปนทรัพย
ประเภทใด
1) สังหาริมทรัพย
2) อสังหาริมทรัพยประเภทที่ดนิ
3) อสังหาริมทรัพยประเภทอันติดอยูกับที่ดิน
4) อสังหาริมทรัพยประเภทอันประกอบเปนอันเดียวกับที่ดิน
17.วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด ที่มีสาระสําคัญเนนหนักเกี่ยวกับ
เรื่อง “ความรักและสันติ”
1) วันวิสาขบูชา
2) วันมาฆบูชา
3) วันอาสาฬหบูชา
4) วันเขาพรรษา
18.ในเบญจศีลของพระพุทธศาสนา ขอใดที่คนทําผิดแลวจะเปนเหตุใหทาํ
ผิดในขออืน่ อีกได
1) งดเวนการฆาสัตว
2) งดเวนการลักขโมย
3) งดเวนการพูดเท็จ
4) งดเวนการดื่มสุราเมลัย
19.ตามคติพระพุทธศาสนา บอเกิดการทําชั่วคือขอใด
1) โลภะ โทสะ โมหะ
2) ตระหนี่ พยาบาท อคติ
3) พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ
4) เที่ยวกลางคืน เลนการพนัน ดูการละเลน คบคนชั่วเปนมิตร
20.ตามคติพระพุทธศาสนา เครื่องหมายแสดงความเปนคนดีคอื อะไร
1) การบริจาคมาก
2) การทําประโยชนตอสังคม
3) กตัญูกตเวที
4) ความสามัคคีในหมูคณะ
21.พอแมที่ไดชื่อวาเปน “พรหมของบุตร” นัน้ เพราะมีจริยธรรมขอใดเปน
แนวปฏิบัติ
1) ขันติ โสรัจจะ
2) ศีล สมาธิ ปญญา
3) อโลภะ อโทสะ อโมหะ 4) เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
22.คําวา “กรรมโยคะ” ในทัศนะของศาสนาฮินดู กลาวถึงเรื่องอะไร
1) ทุกคนตองประกอบกิจการงาน
2) ทุกคนตองประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
3) ทุกคนตองทําตามหนาที่ของตน
4) ทุกคนตองภักดีตอพระพรหม
23.แนวคิดขอใด ทีส่ อดคลองกับคําสอนในคริสตศาสนาอยางครบถวน
1) รักพระเจาอยางหมดดวงใจ
2) รักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง
3) รักพระเจา ตนเอง และเพื่อนบาน
4) พวกทานจงรักกันเหมือนเรารักทาน
24.“การไมกระทําความชั่ว การทําแตความดี การชําระจิตใจใหผองใส”
ตรงกับหลักคําสอนในขอใด
1) ทาน ศีล ภาวนา
2) ศีล สมาธิ ปญญา
3) อโลภะ อโทสะ อโมหะ 4) กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม

25.มรรคมีองค 8 ขอใดเปนองคแหงปญญา
1) สัมมาทิฏฐิ สัมมากัปปะ 2) สัมมาทิฏฐิ สัมมากัมมันตะ
3) สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ 4) สัมมาทิฏฐิ สัมมาสติ
26.จริยธรรมขอใดที่บุคคลไมปฏิบัติตามแลวมีผลเสียหายตอสังคมมากที่สุด
1) สติสัปปชัญธรรม
2) กตัญูกตเวทิตาธรรม
3) หิรโิ อตตัปธรรม
4) อัปปมาทธรรม
27.อริยสัจ 4 โดยสาระแลวไดแกเรือ่ งเกี่ยวกับอะไร
1) ความจริงทีค่ วรละเวน 4
2) ความจริงทีค่ วรประพฤติ 4
3) ความจริงทีค่ วรประพฤติ 2 ที่ควรละเวน 2
4) ความจริง 2 สวนทีเ่ ปนเหตุเปนผลแกกันและกัน
28.ลัทธิที่เชื่อวา 3 = 1 และ 1 = 3 ของศาสนาพราหมณ - ฮินดู ไดแกขอใด
1) ตรีเอกภาพ
2) ตรีมูรติ
3) ตรีกาย
4) ตรียัมปวาย
29.การถือ “ศีลอด” ในศาสนาอิสลาม มีจุดประสงคสาํ คัญเพื่อสิ่งใด
1) ฝกความอดทนในภาวะสงคราม
2) ฝกความหิวในเวลาขาวยากหมากแพง
3) ฝกใหคนมีเมตตาธรรมเมือ่ เห็นคนหิวโหย
4) ฝกใหเกิดสํานึกในความทุกขยากเพือ่ ชวยเหลือเพื่อนมนุษย
30.การหามมองคนอื่นในแงรา ย ตามทัศนะของศาสนาอิสลามนัน้ สอด
คลองกับความเชื่อพื้นฐานขอใด
1) มนุษยเปนคนดีเหมือนกันหมด
2) มนุษยเปนคนดีแตอาจกลับทําชัว่ ได
3) มนุษยเปนคนชั่วแตอาจกลับทําดีได
4) มนุษยมีทั้งคนดีและคนชัว่
31.แนวคิดของศาสนาทั้ง 4 (พุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู) ตอไปนี้ ขอใดที่ไม
มีสาระสอดคลองกับขออืน่
1) ควรทําตนใหเปนอุปมา (พุทธ)
2) รักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง (คริสต)
3) สิ่งที่มอบใหผูอื่นจงใหดว ยศรัทธา (ฮินดู)
4) คนที่ทอ งอิ่มขณะเพือ่ นบานอดอยากมิใชมุสลิม (อิสลาม)
32.ไมพึงทํารายผูอนื่ ทางใจหรือทางกาย (พราหมณ – ฮินดู)
จงเปนสุขๆ เถิด อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย (พุทธ)
จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง (คริสต)
ผูใดขาดเมตตาแกเพือ่ นมนุษย ผูน นั้ ไมไดรับเมตตาจิตเชนกัน (อิสลาม)
คํากลาวนี้ชใี้ หเห็นขอเท็จจริงในลักษณะใด
1) เรื่องเดียวกัน แตใชคาํ พูดตางกัน
2) ตางเรื่องกัน แตใชคาํ พูดคลายกัน
3) เรื่องเดียวกัน และมีจุดมุงหมายสอดคลองกัน
4) ตางเรื่องกัน แตมีจุดมุงหมายสอดคลองกัน
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33.เราจะไมพบซากพืช ซากสัตวดึกดําบรรพในหินชนิดใดตอไปนี้
1) หินปูน
2) หินดินดาน
3) หินซีสต
4) หินควอรตไซต
34.นางสาวมัลลิกาเตรียมตัวเดินทางไปพักผอนที่อุทยานแหงชาติเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล ไดทราบขอมูลวาสามารถไปไดเฉพาะชวงเวลาที่ไมมีลม
มรสุม ทานคิดวาชวงเวลาใดตอไปนี้เหมาะสมที่สุด
1) มกราคม – พฤษภาคม
2) มีนาคม – กรกฎาคม
3) มิถุนายน – กันยายน
4) ตุลาคม – กุมภาพันธ
35.ถาจะทําสวนผลไมในบริเวณจังหวัดสมุทรสาครหรือสมุทรสงคราม
ปญหาที่สาํ คัญในบริเวณนีไ้ ดแกอะไร
1) น้าํ กรอย
2) ดินเปรี้ยว
3) ดินพรุนา้ํ แชขัง
4) น้าํ เสียในแมน้ําลําคลอง
36.นายสมชัย ไดรบั การทาบทามจากบริษัททําโซดาไฟในประเทศญี่ปนุ ให
รวมหุน กันทําการคาโดยใหนายสมชัยหาพืน้ ทีใ่ นการสรางโรงงานผลิต
ถาทานเปนนายสมชัย ทานจะเลือกพืน้ ที่บริเวณใดตอไปนี้
1) เทือกเขาจังหวัดกาญจนบุรี 2) ชายฝงทะเลจังหวัดระยอง
3) ที่ราบสูงจังหวัดชัยภูมิ
4) ที่ราบลุมจังหวัดอยุธยา
37.ถาทานไดรับมอบหมายจากอาจารยประจําชัน้ ใหวาดแผนที่ของโรงเรียน
อยางงายๆ หลักเบือ้ งตนในการสํารวจทานจะทําสิ่งใดกอน
1) ขอแผนที่เดิมของโรงเรียนมาพิจารณา
2) กําหนดสัญลักษณของสิ่งตางๆ
3) สํารวจตามตึกตางๆ เพื่อเก็บรายละเอียด
4) วัดทิศทาง หาระยะ และความสูงของตึกตางๆ
38.ถาเราทราบเพียงเสนละติจูด ซึ่งเปนขอมูลทางภูมิศาสตรของประเทศหนึง่
ประเทศใด เราจะทราบลักษณะใดตอไปนี้ไดอยางชัดเจน
1) ความชืน้
2) ภูมิอากาศ
3) ความกดอากาศ
4) ลมประจําทีพ่ ัดผาน
39.พรมแดนภาคใดของประเทศไทยทีม่ ีความสะดวกในการควบคุมสถานการณบริเวณชายแดนไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
1) ภาคใตเพราะมีความรวมมือระหวางไทยกับมาเลเซีย
2) ภาคตะวันตกเพราะมีทวิ เขาตะนาวศรีเปนพรมแดนธรรมชาติ
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพราะมีการวางแนวปองกันตาม
บริเวณริมฝงแมนา้ํ โขง
4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เพราะมีการตกลงแนวพรมแดน
แบบเรขาคณิต
40.ที่ตั้งของประเทศไทยกอใหเกิดผลดีในดานใดตอไปนี้
1) ยุทธศาสตรและการเมือง
2) ภูมิอากาศและการคมนาคม
3) สถานที่ทองเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณี
4) ความเปนมาทางประวัติศาสตรและภาษาศาสตร

41.แผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 ถาวัดระยะทางในแผนทีไ่ ด 2 เซนติเมตร
อยากทราบวาระยะทางจริงในภูมิประเทศจะเปนเทาใด
1) 0.5 กม.
2) 1.0 กม.
3) 1.5 กม.
4) 2.0 กม.
42.การกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่อใชในการพัฒนาการเกษตร เปนการ
กําหนดโดย
1) ยึดเอาพืน้ ที่ซงึ่ มีความคลายคลึงกันทางดานการเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว
ตลอดจนลักษณะดินเปนเกณฑ
2) ยึดเอาลักษณะภูมิประเทศอันไดแก ภูเขา ลุมน้าํ หรือที่ราบ เปนเกณฑ
3) ยึดเอาภูมิอากาศอันเกิดจากผลรวมของอุณหภูมิ ปริมาณน้าํ ฝน และ
ความชืน้ เปนเกณฑ
4) ยึดเอาการครองชีพและระดับการพัฒนาเปนเกณฑ
43.ในการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องลักษณะดิน พืชพรรณธรรมชาติ ภูมิอากาศ
แหลงแร มักจะใชวิธีศึกษาจาก
1) แผนทีภ่ ูมิประเทศ
2) แผนทีภ่ าพถายทางอากาศ
3) แผนที่ลมฟาอากาศ
4) แผนทีเ่ ฉพาะเรือ่ ง
44.พืน้ ที่สวนใหญของประเทศไทย จะมีภูมิอากาศแบบ
1) ปาดิบชืน้
2) มรสุมเขตอบอุน
3) มรสุมเขตรอน
4) ทุงหญาเขตรอน
45.ไอน้าํ ตางกับหยาดน้าํ ฟาในเรื่องใด
1) รูปราง
2) ประโยชน
3) สถานที่เกิด
4) ลักษณะการเกิด
46.ลมมรสุมซึ่งทําใหฝนตกในบางสวนของภาคใตของประเทศระหวางเดือน
ธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธเรียกวา
1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต
2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
3) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
4) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ
47.การเกิดภาวะมลพิษ เชน มลพิษทางน้าํ มลพิษทางอากาศ ซึ่งกอใหเกิด
อันตรายอยางยิ่งตอสวัสดิภาพของมวลมนุษยเปนผลเกิดจาก
1) การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
2) การใชทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนมาก
3) การทิ้งสิ่งทีไ่ มตองการเปนจํานวนมาก
4) การใชเทคโนโลยีหรือความเจริญทางวิทยาการสมัยใหม
48.การปฏิรูปที่ดนิ ในประเทศไทย เพือ่ ชวยแกปญ
 หาในเรื่องใด
1) สิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2) การปลอยใหที่ดินรกรางวางเปลาไมไดใชประโยชน
3) การปลูกพืชที่ทําลายความอุดมสมบูรณของดินรวดเร็วจนเกินไป
4) ผลผลิตทางดานการเกษตรตอพืน้ ที่ตา่ํ
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49.จุดประสงคขนั้ สุดทายของกิจกรรมเศรษฐกิจคือขอใด
1) การผลิต
2) การบริโภค
3) การแลกเปลีย่ น
4) การกระจายหรือการแบงสรร
50.คําพูดตอไปนี้ขอ ใดแสดงความหมายของเงินไดถูกที่สดุ
1) เงินคือพระเจา
2) เงินคือแกวสารพัดนึก
3) เงินคือนายของมนุษย
4) เงินคือสิ่งรับใชมนุษย
51.ขอใดไมใชหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย
1) ออกธนบัตร
2) รับฝากเงินจากประชาชน
3) รักษาทุนสํารองระหวางประเทศ
4) ควบคุมตรวจสอบสถาบันการเงิน
52.ขอใดไมใชลักษณะของเกษตรกรรมในประเทศไทยปจจุบัน
1) การเพาะปลูกสวนใหญยังพึง่ น้าํ ฝน
2) เกษตรกรมีเนื้อที่ถือครองขนาดเล็ก
3) เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีที่ดนิ ของตนเอง
4) วิธีการผลิตทางการเกษตรยังไมคอยทันสมัย
53.เหตุผลใดมีความสําคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1) การทําใหมีงานทํามากขึน้
2) การทําใหระดับราคาทั่วไปมีเสถียรภาพ
3) การทําใหรายไดประชาชาติสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
4) การลดความไมเทาเทียมกันในการกระจายรายได
54.สมมุติวานักเรียนสอบเขาเรียนในมหาวิทยาลัยไดและเรียนจบออกไป
สิ่งที่นักเรียนไดจากมหาวิทยาลัยนัน้ ในทางเศรษฐศาสตรเปนอะไร
1) บริการ
2) สินคาทุน
3) สินคาผูบริโภค
4) สินคาไดเปลา
55.ประเทศ ก. มีรายไดประชาชาติมากกวาประเทศ ข. หมายความวาอยางไร
1) คนในประเทศ ก. มีความอยูดีกนิ ดีสูงกวาคนในประเทศ ข.
2) ประเทศ ก. ผลิตสินคาและบริการไดมากกวาประเทศ ข.
3) ประเทศ ก. มีรายไดตอหัวสูงกวาประเทศ ข.
4) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ก. สูงกวาของประเทศ ข.
56.จุดประสงคหลักของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร เพือ่ ใหผูศึกษาเขาใจเรื่อง
1) การเงินการธนาคาร
2) การจัดสรรทรัพยากร
3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
4) การกระจายรายได
57.ขอความใดตอไปนีแ้ สดงถึงการใชทุนในการผลิต
1) นายยอดชายใชมีดดายหญาในสนามเสร็จภายใน 2 วัน
2) นายยิ่งยศใชเงิน 500,000 บาท สรางบานบนที่ดนิ ของภรรยา
3) นางสาวสมสวยสวมเสื้อสีแสดไปรองเพลงที่รา นอาหารใกลบา น
4) นางสาวรวยรืน่ ขายเครื่องปน ไฟอยูบนถนนเพชรบุรีตัดใหม

58.ขอความใดตอไปนี้ไมเปนเหตุผลทางเศรษฐศาสตร
1) ราคาสินคาสูงขึ้น เพราะกรรมกรเรียกรองคาแรงเพิม่ ขึ้น
2) กรรมกรเรียกรองคาแรงเพิ่มขึน้ เพราะราคาสินคาสูงขึ้น
3) คนตืน่ ซื้อสินคาเพิ่มขึน้ ยิ่งทําใหราคาสินคาถีบตัวสูงขึ้น
4) ราคาสินคาสูงขึ้น คนยิ่งพากันตืน่ ซื้อสินคาเพิ่มขึน้
59.เมื่อปกลายนาของนายชมายลม นายชมายจึงไปขอยืมขาวจากนางชมอย
มาใชในการบริโภคในบานจํานวน 10 ถัง มาปนนี้ ายชมายทํานาไดผลดี
ขายขาวไดราคา จึงนําเงินไปใชหนีน้ างชมอย 1,000 บาท ในกรณีดงั กลาว
เงินไดทาํ หนาทีค่ รบทุกประการ นอกจากเปน
1) สื่อกลางในการแลกเปลีย่ น 2) เครือ่ งรักษามูลคา
3) มาตรฐานในการวัดคา 4) มาตรฐานการชําระหนี้
60.สาเหตุหนึ่งของเงินเฟอคือ
1) อุปสงคของเงินนอยเกินไป
2) อุปทานของเงินนอยเกินไป
3) อุปสงคของสินคานอยเกินไป
4) อุปทานของสินคานอยเกินไป
61.ถาประเทศ ก. มีรายไดประชาชาติสูงกวาประเทศ ข. ยอมหมายความวา
1) ประเทศ ก. ผลิตสินคาและบริการไดมากกวาประเทศ ข.
2) ประเทศ ก. มีทรัพยากรมากกวาประเทศ ข.
3) คนในประเทศ ก. มีรายไดเฉลี่ยสูงกวาคนในประเทศ ข.
4) คนในประเทศ ก. มีความเปนอยูดีกวาคนในประเทศ ข.
62.สถานการณใดเปนผลเสียแกประเทศมากที่สุด
1) งบประมาณขาดดุลเพิม่ ขึน้ 2) ดุลการชําระเงินขาดดุลเพิ่มขึน้
3) หนี้ตางประเทศเพิ่มขึน้
4) ดุลการคาขาดดุลเพิ่มขึน้
63.ภาษีใดตอไปนีช้ วยลดปญหาความไมเทาเทียมกันในการกระจายรายได
ของประชาชนในประเทศ
1) ภาษีการคา
2) ภาษีโรงเรือน
3) ภาษีสรรพสามิต
4) ภาษีปา ย
64.ขอความใดตอไปนี้ถูกตอง
1) ในการคาระหวางประเทศ ก. และประเทศ ข. ถาประเทศ ก. ได
ประโยชนในเชิงการคา ประเทศ ข. ยอมเสียประโยชน
2) ประเทศที่จะทําการคาระหวางประเทศได จะตองเปนประเทศที่มี
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ
3) หลักการแบงงานกันทํา เปนเงือ่ นไขสําคัญของการคาระหวางประเทศ
4) นโยบายการคาเสรีเปนนโยบายการคาระหวางประเทศที่เหมาะสม
สําหรับทุกประเทศ
65.พัฒนาการเขียนประวัติศาสตรไทย เริ่มจากลักษณะใดตามลําดับ
1) พงศาวดาร ตํานาน ประวัติศาสตร
2) พงศาวดาร ประวัติศาสตร ตํานาน
3) ตํานาน ประวัติศาสตร พงศาวดาร
4) ตํานาน พงศาวดาร ประวัติศาสตร
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66.การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเขาสูแบบสมัยใหมของไทย เริ่มจาก
สนธิสญ
ั ญาฉบับใด และในรัชกาลใด
1) เบอรนยี  รัชกาลที่ 3
2) บาวริง รัชกาลที่ 3
3) บาวริง รัชกาลที่ 4
4) เบอรนยี  รัชกาลที่ 4
67.เหตุการณใดตอไปนี้ที่ทาํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งสําคัญทีส่ ุด
ของไทย
1) การยกเลิกระบบศักดินา
2) ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2
3) การปฏิรูปการศึกษาสมัยรัชกาลที่ 5
4) การยกเลิกระบบไพรและทาสสมัยรัชกาลที่ 5
68.จีนมีสวนสําคัญในการสรางเสริมอารยธรรมของโลกหลายประการ
ยกเวนในเรื่องใดตอไปนี้
1) การทําปฏิทนิ
2) การทํากระดาษ
3) การคนพบวาโลกกลม
4) การเลี้ยงไหมและทอผาไหม
69.ลักษณะสําคัญของสมัยฟน ฟูศิลปวิทยาการคือเรือ่ งใด
1) การฟน ฟูศิลปวิทยาการของพวกยิว
2) การฟน ฟูศิลปวิทยาการของพวกกรีก โรมัน
3) การฟน ฟูแนวความคิดในเรื่องความยิ่งใหญของพระเจา
4) การฟน ฟูแนวความคิดในเรื่องสังคมคอมมิวนิสตสมัยโบราณ
70.ขอความใดตอไปนี้ที่ไมใชผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
1) ทําใหจาํ นวนประชากรเพิ่มมากขึ้น
2) ทําใหมีการควบคุมจํานวนประชากร
3) สังคมเมืองขยายตัวเพิ่มมากขึน้
4) ชนชัน้ กลางมีบทบาทเพิม่ มากขึน้
71.แนวความคิดเรือ่ ง “เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ” แพรหลายมาก
ในเหตุการณใดตอไปนี้
1) การปฏิวัติอนั รุงโรจนในอังกฤษ ค.ศ.1688
2) การปฏิวัติเพือ่ อิสรภาพในสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1776
3) การปฏิวัติใหญในฝรั่งเศส ค.ศ.1789
4) การปฏิวัติของพวกบอลเชวิคสในรัสเซีย ค.ศ.1917
72.หลักฐานประวัตศิ าสตรประเภทใด ใหขอมูลทางดานสังคมและ
วัฒนธรรมนอยมาก
1) ขนบธรรมเนียมประเพณี 2) ตํานาน พงศาวดาร
3) ซากกระดูกมนุษย
4) ศิลาจารึก
73.“การศึกษาประวัติศาสตร เปรียบเสมือนเปนชีวิตที่สองของมนุษย”
หมายความถึง
1) มนุษยตายแลวเกิดใหมในเชิงเปรียบเทียบ
2) การเรียนรูประสบการณของมนุษยตา งยุคสมัย
3) มนุษยสามารถพยากรณเหตุการณอนาคตได
4) มนุษยสามารถจําลองอดีตขึน้ มาไดใหม

74.การเก็บภาษีอากรโดยวีการประมวลผูกขาดในสมัยรัตนโกสินทร
เนือ่ งจากสาเหตุสําคัญคือ
1) รัฐบาลตองการรายไดที่แนนอน
2) การทําสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษ
3) การทําสนธิสัญญาเบอรนี่กับอังกฤษ
4) การปฏิรูปการเงินการคลัง
75.งานสรางสรรคทางศิลปวัฒนธรรมของชนชาติใดทีแ่ สดงใหเห็นความ
ตองการประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตลอดจนความมีระเบียบวินยั
และความรับผิดชอบ
1) กรีก
2) โรมัน
3) อียิปต
4) เปอรเซียน
76.ประติมากรรมหินออน “ปเอตา” แสดงฝมือชางชัน้ เยี่ยม ในลักษณะที่
แสดงใหเห็น
1) อารมณอนั นุม นวล ออนไหวและอาดูรเหมือนชีวติ จริง
2) อาการเคลือ่ นไหวของกลามเนือ้ และความงดงามทางสรีระของมนุษย
3) ความสํานึกผิดและความละอายตอการทําบาป
4) อารมณแหงการตอสูดนิ้ รนใหพน จากภยันตราย
77.ผลงานสรางสรรคทางศิลปวัฒนธรรมจีนประเภทใด ที่แทบจะเสื่อมสูญ
จากประเทศจีน แตกลับปรากฏหลงเหลือใหศึกษาในประเทศอืน่
1) ประติมากรรม
2) เครือ่ งเคลือบ
3) จิตรกรรม
4) สถาปตยกรรมเครื่องไม
78.ผลกระทบในดานโครงสรางทางสังคมที่เกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ขอความใดถูกตองที่สุด
1) ชนชัน้ กรรมาชีพมีบทบาทนอยลง แตชนชัน้ กลางมีบทบาทมากขึน้
2) ชนชัน้ กรรมาชีพมีบทบาทมากขึ้น แตชนชัน้ กลางมีบทบาทนอยลง
3) ชนชัน้ กลางและชนชัน้ ขุนนางมีบทบาทนอยลง
4) ชนชัน้ กลางและชนชัน้ กรรมาชีพมีบทบาทมากขึน้
79.ระบอบประชาธิปไตยอังกฤษ มีความแตกตางจากระบอบประชาธิปไตย
สหรัฐในสาระสําคัญที่สุดคือ
1) อํานาจนิติบญ
ั ญัติ บริหาร และตุลาการ แบงแยกออกจากกันอยาง
เดนชัด
2) อํานาจนิติบญ
ั ญัติ บริหาร และตุลาการ มิไดแบงแยกออกจากกัน
อยางเดนชัด
3) มีรัฐธรรมนูญเกาแกกวาสหรัฐ
4) มีรัฐธรรมนูญที่มิไดเขียนเปนลายลักษณอักษร
80.หนวยงานสหประชาชาติหนวยงานใด มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน
1) องคการอนามัยโลก
2) สํานักเลขาธิการ
3) ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
4) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม

