PAT 4 วัดศักยภาพทางสถาปตยกรรมศาสตร
ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ
1. สวนประกอบของสถาปตยกรรมไทย ขอใดตอไปนีค้ ือสิ่งที่
เรียกวา “ฐานราก”
ก) ใบดั้ง
ข) ไขรา
ค) งัว
ง) หยอง
2. สวนประกอบใดของอุโบสถ ที่ทาํ หนาทีร่ ับน้าํ หนัก
ก) ชอฟา
ข) ใบระกา
ค) หางหงส
ง) คันทวย
3. ขอใดกลาวไดถกู ตองที่สุด ถึง “จิตรกร” ที่เปนผูน าํ วิธกี ารเขียน
ภาพแบบใหมเขามาในประเทศไทย
ก) สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ : การเขียนภาพเฟรสโก
: รัชกาลที่ 5
ข) สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ : การเขียนภาพเฟรสโก
: รัชกาลที่ 6
ค) ขรัว อินโขง : การเขียนภาพ Perspective : สมัยรัชกาลที่ 4
ง) ขรัว อินโขง : การเขียนภาพ Perspective : สมัยรัชกาลที่ 5
4. ขอใดคือรูปแบบของเจดียทพี่ บในสมัยสุโขทัย
ก) ทรงลังกา, ยอมุมไมสิบสอง
ข) ทรงลังกา, พุมขาวบิณฑ
ค) ทรงโอคว่าํ , ทรงปราสาทยอด
ง) ทรงโอคว่าํ , ทรงศิขร
5. ศิลปนแหงชาติ สาขาสถาปตยกรรมรวมสมัย คนลาสุด (ป2550)
คือทานใด
ก) นายนิธิ สถาปตานนท
ข) นายจุลทัศน กิตบิ ุตร
ค) ศาสตราจารยกิตติคุณ เดชา บุญค้ํา
ง) ศาสตราจารยกิตติคุณ รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา
6. สถาปนิกคนใดทีเ่ ปนเจาของวลี “รูปทรงเดินตามหนาทีก่ ารใชงาน”
(form follows function)
ก) หลุยส ซุลลิแวน (Louis Sullivan)
ข) ลุดวิค มีส แวน เดอร โรห (Ludwig Mies van der Rohe)
ค) แฟรงค แกรี่ (Frank Gehry)
ง) เรม คูลฮาส (Rem Koolhaas)
7. จากภาพหัวเสา จงเลือกความสัมพันธที่ถูกตองที่สุด

ก) A=Doric order / B=Ionic oder / C= Corinthian order : กรีก
ข) A=Doric order / B=Ionic oder / C= Corinthian order : โรมัน
ค) A=Doric order / B=Composite oder / C= Corinthian order : กรีก
ง) A=Ionic order / B=Doric oder / C= Corinthian order : โรมัน
8. ถาทานตองออกแบบบานในจังหวัดภาคใตของประเทศไทย
ทานควรเลือกใชหลังคาประเภทใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก) หลังคาเพิงหมาแหงน (Shed Roof)
ข) หลังคาปน หยา (Hip Roof)
ค) หลังคาแบนเรียบ (Flat Roof)
ง) หลังคาจั่ว (Gable Roof)
9. เหตุผลที่แทจริงของการออกแบบ “คอหาน” ของโถสุขภัณฑ
คืออะไร ?
ก) เพือ่ ใหนา้ํ ไหลแรงมากขึน้
ข) เพื่อปองกันกลิน่
ค) เพื่อประหยัดน้าํ มากขึน้
ง) เพื่อใหตัวโถสุขภัณฑตอกันไดพอดีกับฐาน
10. หลังคาแบบใด เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด
ก)

ข)

ค)

ง)

11. การเจาะชองหนาตางควรเจาะดานทิศใดของอาคารจึงจะไดรับ
ลมสบายที่สุด
ก) เหนือ
ข) ใต
ค) ตะวันออก
ง) ตะวันตก
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18. จากตัวเลือก พืชชนิดใดที่ควรปลูกในสนามเด็กเลนของโรงเรียน
อนุบาล
ก) รําเพย (Yellow oleander) ข) หญานวลนอย (Manila grass)
ค) ลีลาวดี (Templetree)
ง) กุหลาบ (Rose)
19. ตนไมชนิดใดควรใชที่ใชในลานจอดรถเพือ่ ใหรมเงาไดทุกฤดูกาล
ก) มะมวง (Mangifera)
ข) จามจุรี (Rain Tree)
ค) อโศกอินเดีย (Asoke tree) ง) มะฮอกกานี (Mahogany)
20. ตนไมชนิดใดไมนิยมปลูกในบานตามคตินยิ มของไทย
ก) พลับพลึง
ข) รักเร
ค) พุดซอน
ง) เดหลี
21. จากแผนผัง บริเวณ [A] ควรปลูกตนไมชนิดใด

12. ผังหองนอนแบบใดเหมาะสมที่สุด
น.
ก)

ข)

ค)

ง)

13. บันไดชนิดใด ที่ไปใชเปนบันไดหนีไฟไมได
ก) บันไดแนวดิ่ง (บันไดลิง) ข) บันไดเวียน
ค) บันไดเหล็ก
ง) บันไดพับผา
14. อาคารพักอาศัย ระยะจากพืน้ ชัน้ ลางถึงพืน้ ชัน้ บนมีความสูง 3.15
เมตร ควรใชลูกตั้งจํานวนเทาใดถึงจะทําใหผูอาศัยขึน้ ลงไดสบาย
ก) 14 ขั้น
ข) 18 ขัน้
ค) 22 ขัน้
ง) 24 ขั้น
15. ใหเรียงลําดับประเภทการมุงหลังคา ทีใ่ ชมุมในการมุง จาก มาก
ไปหา นอย
A. หลังคากระเบื้องวาว
B. หลังคากระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย)
C. หลังคากระเบื้องลูกฟูก
D. หลังคาเหล็กเคลือบสังกะสี
ก) A D B C
ข) A B C D
ค) D C B A
ง) B A D C
16. วัสดุในขอใดทีเ่ หมาะสําหรับปูพนื้ ริมสระวายน้าํ มากที่สุด
ก) กระเบื้องเคลือบ
ข) หินกาบ
ค) ทรายลาง
ง) หินออน
17. หลอดไฟในขอใดที่มี “ประสิทธิผลการสองสวางสูงที่สุด”
(Luman / watts)
ก) หลอดโซเดียมแรงดันต่ํา (Low Pressure Sodium Lamp)
ข) หลอดคอมแพกทฟลูออเรสเซนทวอรมไวท
ค) หลอดทังสเตนฮาโลเจน 5000 เคลวิน
ง) หลอด LED

ก) ไทร
ข) กามปู
ค) มะมวง
ง) ยางอินเดีย
22. จากภาพ A-H ขอใดบงบอกชื่อของตนไมไดถูกตองทุกขอ

ก) B = ยางอินเดีย, H = มะฮอกกานี, F = หมากแดง
ข) D = จามจุร,ี D = ไทร, A = ราชพฤกษ
ค) C = หูกวาง, G = เฟองฟา, A = เข็มแคระ
ง) D = กามปู, E = อโศกอินเดีย, F = ตาล
23. หองใดที่ไดรับลมแรงที่สุด
ก)

ทิศทางลม
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ข)

ซักลาง

ค)
ทิศทางลม

ค)
ซักลาง

ทิศทางลม

ง)

ง)

26. [A] ทอระบายน้าํ จากอางลางหนา ถาเปนทอ PVC โดยทั่วไป
ใชสีอะไร ที่เหมาะทัง้ การใชงานและราคา
[B] ทอน้าํ ดี ทีเ่ ขาสูสขุ ภัณฑ ถาเปนทอ PVC โดยทัว่ ไปจะใช
ทอสีอะไร ที่เหมาะทัง้ การใชงานและราคา
ก) [A] ทอระบายน้าํ : สีฟา / [B] ทอน้าํ ดี : สีขาว
ข) [A] ทอระบายน้าํ : สีเทา / [B] ทอน้าํ ดี : สีฟา
ค) [A] ทอระบายน้าํ : สีเทา / [B] ทอน้าํ ดี : สีขาว
ง) [A] ทอระบายน้าํ : สีเหลือง / [B] ทอน้าํ ดี : สีฟา
27. โครงสรางเหล็กสําหรับพืน้ ชัน้ 2 ในอาคารโกดังเก็บสินคาแบบใด
มีการรับน้าํ หนักสินคาไดดีที่สุด

ทิศทางลม

24. แสงธรรมชาติที่สบายตามากที่สุด มักมาจากทางทิศใดของ
ประเทศไทย
ก) ทิศเหนือ
ข) ทิศใต
ค) ทิศตะวันออก
ง) ทิศตะวันตก
25. ผังหองครัวภาพใดที่มีการจัดวางเหมาะสมที่สุดและเนนมี
พืน้ ที่บนเคานทเตอรมากที่สุด
ซักลาง

ก)

ก)
ข)

ซักลาง

ค)

ข)
ง)
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28. ขอใดคือคุณสมบัติของสถาปนิกที่ดีที่สุดตามอุดมคติ
ก) ออกแบบบานใจเจาของบาน
ข) ออกแบบบานตามสภาพภูมิอากาศและที่ตั้ง
ค) ออกแบบตามสมัยนิยม
ง) ออกแบบตามกฎหมาย
29. จากรูปดานที่กาํ หนด (elevation) เสาบริเวณชัน้ ลางของอาคาร
รูปใดเหมาะสมดานการรับน้าํ หนักมากที่สุด

ก)

ค)

34. จากภาพ มีรูปราง “สามเหลีย่ ม” จํานวนเทาใด

ก) 77
ข) 74
ค) 69
ง) 71
35. ลายกระเบื้องในขอใดที่สามารถนํามาปูไดตามภาพที่กําหนด

ข)

ก)

ข)

ค)

ง)

ง)

30. คอนกรีตเปนสวนผสมของ ปูนซีเมนต + ทราย + หิน ถาเปน
คอนกรีตโครงสรางจะผสมของ 3 อยางนี้ดวยอัตราสวนเทาไร
(ตามปริมาตร)
ก) 1 : 1 : 1
ข) 1 : 1 : 2
ค) 1 : 2 : 4
ง) 1 : 3 : 5
31. เพราะเหตุใดจึงตองบมคอนกรีตหลังจากเทคอนกรีตเรียบรอยแลว
ก) เพือ่ ไลนา้ํ ออกจากคอนกรีต
ข) เพื่อใหคอนกรีตแข็งตัวเร็วขึน้
ค) เพื่อใหคอนกรีตแข็งตัวชาลง
ง) เพื่อลดความรอนแตไมใหนา้ํ ระเหยออกเร็ว
32. Scale 1:100 ขอใดมีความหมายใกลเคียงที่สุด
ก) 1 ชอง คือ 100 ชอง
ข) 100 ชองคือ 1 ชอง
ค) ขยาย 100 เทา
ง) ไมมีขอใดถูก
33. A C A D A F A I A .... ตัวอักษรที่ขาดหายไปคือ
ก) K
ข) L
ค) M
ง) N

36. ขอใดทีเ่ ขาหลักการเรือ่ งความขัดแยง (Contrast) มากที่สุด
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ก)

ข)

ค)

ง)

39. ชุดสีใดที่เหมาะสําหรับทําเปนปายเตือน
ก) แดงบนพืน้ ขาว
ข) เขียวบนพืน้ แดง
ค) น้าํ เงินบนสม
ง) ดําบนพืน้ เหลือง
40. การออกแบบเกาอีใ้ นขอใด ตองคํานึงถึงสัดสวนรางกาย
มนุษยมากที่สุด
ก) เกาอี้สาํ หรับผูบริหาร
ข) เกาอี้ในโรงภาพยนตร
ค) เกาอี้ผา ใบชายหาด
ง) เกาอี้ทันตกรรม
41. ถาทานใสแวนตาที่มีกระจกเปนสีแดงอยูเ ปนเวลานาน เมื่อ
ทานถอดแวนออกทานจะเห็นสีธรรมชาติรอบขางของทาน
เปนสีอะไร
ก) เหลือง
ข) น้าํ เงิน
ค) เขียว
ง) แดง
42. จังหวะ (Rhythm) ในงานออกแบบ ประกอบดวยคุณสมบัติ
สําคัญในขอใด
ก) REPETITION & EMPHASIS
ข) LINE & SPACE
ค) REPETITION & SPACE
ง) FORM & SPACE
43. รูปรางเรขาคณิต แบบใดที่มีสถานะเสถียร (STABILITY)
เมื่อตั้งบนดานใดดานหนึ่ง และมีสถานะไมเสถียรเมื่อตั้ง
บนจุดยอด
ก) วงกลม
ข) สามเหลี่ยม
ค) ทรงพีระมิด
ง) ทรงลูกบาศก

37. ขอใดไมใชรูปดานของวัตถุที่กาํ หนด

ก)

ข)

ค)

ง)

38. โลโก (Logo) ใด ที่ใชหลักการเรื่อง ทิศทาง มาชวยในการออกแบบ
มากที่สุด
ก)

ข)

ค)

ง)

44 -46 จงเลือกรูปสามมิติที่ถูกตองจากภาพคลี่ที่กําหนดให
44.

ก)

ข)

ค)
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ง)

45.

ก)

ข)

ก)

ข)

ค)

ง)

46.

ค)

ง)

47. จากรูปสามมิตทิ ี่กําหนด ขอใดมิใชรูปดาน

ก)

ข)

ค)

48. ชิ้นสวนในขอใดที่ไมสามารถนํามาตอกับรูปที่กาํ หนดได
ก)

ข)

ค)

ง)
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ง)

49. รูปทรงใดที่วางบนสามเหลี่ยม 45 องศาแลวไมกลิ้งตก

ก)

ข)

ค)

ง)

50. ขอใดถูกตอง
ก) ผูกอตั้งคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ : อ.นารถ โพธิประสาท
ผูกอตั้งคณะสถาปตยกรรมศาสตร ศิลปากร : อ.พระพรหมพิจิตร (อู ลาภานนท)
ข) ผูกอตั้งคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ : อ.พระพรหมพิจิตร (อู ลาภานนท)
ผูกอตั้งคณะสถาปตยกรรมศาสตร ศิลปากร : อ.นารถ โพธิประสาท
ค) ผูกอตั้งคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ : อ.นารถ โพธิประสาท
ผูกอตั้งคณะสถาปตยกรรมศาสตร ศิลปากร : อ.ศิลป พีระศรี
ง) ผูกอตั้งคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ : อ.ศิลป พีระศรี
ผูกอตั้งคณะสถาปตยกรรมศาสตร ศิลปากร : อ.นารถ โพธิประสาท
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เฉลย PAT 4 วัดศักยภาพทางสถาปตยกรรมศาสตร
7. ตอบ ก
8. ตอบ ข

1. ตอบ ค
งัว เปนสวนลางสุดของ ฐานรากเรือนไทยประเพณี
2. ตอบ ง

หลังคาแบบนี้จะเปนหลังคาทีร่ ะบายน้าํ ฝนเร็ว เหมาะกับ
สภาพภูมิอากาศที่มฝี นตกชุกเชนภาคใต

คันทวย เปนสวนรับน้าํ หนักจากหลังคา บางทีเรียกวาค้าํ ยัน
9. ตอบ ข

3. ตอบ ค

คอหาน หรือ trap มีไวเลี้ยงน้าํ เพื่อกันกลิ่นยอนขึน้ มารบกวน

ขรัวอินโขง (ขรัวแปลวาพระ) เปนผูเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
โดยอาศัยหลักการ perspective อันไมเคยมีมากอนในงาน
ภาพเขียนแนวไทยประเพณี : ทานมีอายุอยูใ นชวงรัชกาล
ที่ 4

10. ตอบ ก
เราไมเลือก ข เพราะมีกระจกและขอ ค เพราะเพิงหมา
แหงนจะกันฝนไดแคดา นเดียวหลังคาแบนไมเหมาะกับ
ประเทศไทย เพราะระบายน้าํ ฝนไดไมดี

4. ตอบ ข
เจดียใ นสมัยสุโขทัย มีเจดียทเี่ ปนเอกลักษณสําคัญคือ
ทรงพุมขาวบิณฑ อันไมสามารถหาไดจากยุคอืน่ ๆ
นอกจากนัน้ ยังมีเจดียทรงลังกาอีกดวยภายในอุทยาน
ประวัติศาสตร ศรีสชั นาลัย จะมีเจดียครบแทบทุก
ประเภท เชน วัดเจดียเ จ็ดแถวเปนตน

11. ตอบ ข
ลมที่พัดมามากที่สดุ คือลมทีพ่ ัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต
12. ตอบ ข
มีอยูรูปเดียวที่ไมหนั หัวเตียงไปทางทิศตะวันตกทิศ
ตะวันตกเปนทิศที่รบั แดดตลอดชวงบาย และตะวันเดิน
ทางออมใต
ดังนัน้ ทิศนี้จึงเปนทิศที่รอนที่สุด ไมเหมาะที่จะทําเปน
หองพักผอนหรือหองน้าํ

5. ตอบ ง
พ.ศ. 2545 สาขาศิลปะสถาปตยกรรม
- นายนิธิ สถาปตานนท (สถาปตยกรรมแบบรวมสมัย)
พ.ศ. 2547 สาขาศิลปะสถาปตยกรรม
- นายจุลทัศน กิติบุตร (สถาปตยกรรมแบบรวมสมัย)
พ.ศ. 2549 สาขาทัศนศิลป
- ศาสตราจารยกิตติคุณ เดชา บุญค้าํ (ภูมิสถาปตยกรรม)
พ.ศ. 2550 สาขาทัศนศิลป
- ศาสตราจารยกิตติคุณ รอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ
ณ อยุธยา (สถาปตยกรรมรวมสมัย)

13. ตอบ ข
บันไดเวียนเปนบันไดหนีไฟไมได
14. ตอบ ข
หารดวยความสูงของลูกตั้ง 17.5 cm.
15. ตอบ ข
หลังคาที่มรี ะนาบใหญ จะไมตองใชองศาในการมุง
หลังคาเยอะ

6. ตอบ ก
Louis Henri Sullivan
Born September 3, 1856
Boston, Massachusetts, U.S.
Died April 14, 1924 (aged 67)
Chicago, Illinois, U.S.
ทานเปนคนใหแนวคิด "รูปทรงเดินตามหนาที่การใช
งาน" กลาวคือ การที่จะออกแบบอะไรก็ตามนัน้ รูปทรง
ของสิ่งของนัน้ ๆควรจะมีตน กําเนิดมาจากหนาที่การใช
สอย แนวความคิดนี้ สงอิทธิพลถึงการออกแบบในสาขา
ตางๆ เชนการออกแบบผลิตภัณฑดวย

16. ตอบ ค
ทรายลางมี texture หยาบ และมีแรงเสียดทานกันลืน่ ไดดี
17. ตอบ ก
เปนหลอดไฟที่ใชตามสีแ่ ยกทางหลวงที่ตองการความ
สวางสูง
18. ตอบ ข
ในตัวเลือกที่มีอยูน ี้ อันทีพ่ อจะเลือกไดคือหญานวลนอย
แตถาจะใหทนเหยียบทนทาน ตองเลือกหญามาเลเซีย
(ถามี) สวนรําเพยและลีลาวดี(ลัน่ ทม)มียางทีเ่ ปนพิษ
กุหลาบมีหนาม
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19. ตอบ ง

29. ตอบ ค
มะมวงมียาง จามจุรีกิ่งเปราะ อโศกอินเดียเปนไม
ทรงกรวยไมใหรมเงา

แนวเสาทีร่ ับน้าํ หนัก และ แนวตาราง GRID จะตอง
ตรงกัน ถึงจะรับนหนักไดดีที่สุด

20. ตอบ ข

30. ตอบ ค
1:2:4 จะเปนสวนผสมของคอนกรีตโครงสราง หรือฐาน
รากที่ไมตองการความเรียบสวย

ไมเปนมงคล
21. ตอบ ค
ยางอินเดีย กับไทร เปนตระกูลใกลเคียงกัน มีรากที่
นากลัวกามปูกิ่งเปราะมาก

31. ตอบ ก

กามปู เปนตนไมใหญมากๆ ทรงคลายรม จามจุรี เปนชื่อ
ตนไมพนั ธุ Albizia lebbeck ในวงศ Fabaceae เปนไมยนื
ตนขนาด ใหญ จามจุรีแดง ยังมีชื่ออืน่ อีก คือ "กามปู"
และ "ฉําฉา" อโศกอินเดีย เปนตนไมทรงกรวย มีใบ
แหลมยาว ใชบังลมไดดีในสนามเล็กๆเชนสนามเทนนิส
ตนตาล พบเห็นไดทั่วไป โดยเฉพาะทางทุงโลงแถบ
จ.เพชรบุรี เปนพืชตระกูลปาลม

32. ตอบ ง

การบมคอนกรีตดวยการเอากระสอบชุบน้าํ หอคอนกรีต
ไวเพื่อปองกันคอนกรีตแตก

22. ตอบ ง

จริงๆแลวขอนี้เหมือนจะถูกทุกขอ โดยเฉพาะขอ ก และ
ข แตจริงๆแลวความหมายของการใช scale คือการยอ
หรือ ขยายสัดสวนเพื่อใหเหมาะสมกับการเขียนแบบ
ดังนัน้ คําตอบที่ถูกตองคือ ของจริงมีขนาด 100 สวน แต
ยอเหลือเพียง 1 สวน
33. ตอบ ค

23. ตอบ ข

เปนขอทดสอบหาความสัมพันธเรียงตามความหางของ
ตัวอักษร
ABC
A B C D (หาง 1 ตัวอักษร)
A B C D E F (หาง 2 ตัวอักษร)
A B C D E F G H I (หาง 3 ตัวอักษร)
A B C D E F G H I J K L M (หาง 4 ตัวอักษร)

ชองลมเขาใหญ ชองออกเล็ก ลมแรง
24. ตอบ ก
ทางทิศเหนือนี้ การป,ุกบานนิยมวางตําแหนงหองนั่ง
เลนไวที่ทิศนี้
25. ตอบ ข
ตัดขอ ค และ ง ไดทันที เพราะโจทยถามเรื่องพืน้ ที่บน
counter ขอ ก มีพนื้ ที่ดา นขวามากก็จริงอยู แตพนื้ ที่วา ง
ไมสามารถนําไปใชพนื้ ที่ไดเต็มที่เพราะไมมี function
อื่นๆ ในขณะทีข่ อ ข มีการวางfunction ที่สลับกัน คือ
แยกพืน้ ที่เย็นออกจากพืน้ ทีร่ อนอยางชัดเจน

34. ตอบ ข
ใชการสังเกต
35. ตอบ ข
36. ตอบ ง

26. ตอบ ข

ขัดแยงเรือ่ งทิศทางมากที่สุด
ปจจุบันมีการใชทอ ไมถูกประเภทการใชงานอยูมาก
แตที่ถูกตอง ทอน้าํ ดีตองเปนสีฟา น้าํ เสียเปนสีเทา และ
สีเหลืองเปนสายไฟ

37. ตอบ ง
38. ตอบ ข
ขอ ก เปน radiation
ขอ ข เปน direction
ขอ ค และ ง เปน shape ธรรมดา

27. ตอบ ค
การรับแรงและกระจายแรงในลักษณะนี้เหมาะสมที่สุด
28. ตอบ ก

39. ตอบ ง
ในขอนีเ้ หมือนจะถูกทั้งขอ ข และขอ ก
ก ถูกมากกวาเพราะ ในเมื่อจะออกแบบ ตองถามความ
ตองการของเจาของบานกอน

ดําบนพืน้ เหลืองเปนสีของปายจราจรทั่วไปซึ่งเปนปายเตือน
40. ตอบ ง
เกาอี้ทนั ตกรรม จะตองมีความสามารถในการปรับเปลีย่ น
คอนขางมาก เนือ่ งจากใชในการผาตัดดวย
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41. ตอบ ค
42. ตอบ ก
จังหวะในการออกแบบ เปน 1 ใน 6 หลักการของการออกแบบเอกภาพ สมดุลย การเนน ขัดแยง กลมกลืน และ จังหวะโดยจะ
มีคุณสมบัติหลักๆคือ การซ้าํ และการเนน
43. ตอบ ข
โจทยถามวา รูปราง (สองมิติ) ก็ตองตอบสองมิติคือ สามเหลี่ยม
44. ตอบ
45. ตอบ
46. ตอบ
47. ตอบ
48. ตอบ
49. ตอบ

ก
ข
ข
ก
ค
ก
ขอ ก จะเลื่อนลงแตไมกลิ้งตก

50. ตอบ ก
ความรูร อบตัวทัวไป สองคณะนีเ้ ปนคณะที่เปดสอนทางดานสถาปตยกรรมทีเ่ กาแกมากที่สุดของประเทศไทย ซึ่ง
อาจารยนารถ โพธิประสาท (14 พฤศจิกายน 2444 – 18 มิถุนายน 2497) สถาปนิก อาจารยและผูกอตั้งสถาบันการศึกษาดาน
สถาปตยกรรม ระดับปริญญาแหงแรกของประเทศไทยทีค่ ณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและผูรวมสถาปนาวิชาชีพ
สถาปตยกรรมของประเทศ
ศาสตราจารยพระพรหมพิจิตร ซึ่งศาสตราจารยพระพรหมพิจิตร นี้เปนศิษยเอกของ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ จึงไดรับการสืบทอดปรัชญาทางสถาปตยกรรมตามแนวทางของ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ มา
โดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทางที่ไดทรงเปนผูน าํ ในการนําสถาปตยกรรมไทยเขาสูย ุคใหม
สวน อ.พระพรหมพิจิตร เปนคณบดีคนแรกของคณะ-สถาปตยศิลปากรมีผลงานการออกแบบคือ หอประชุมจุฬาฯ
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