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โจทยคณิตศาสตรที่พบบอยในการสอบ SMART-I : พิชิตไดอยางงาย ๆ
แบบที่ 1 การคิดคะแนนสมารทวัน
ลักษณะโจทย
ในการสมัครโครงการรับตรงของพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมนั้น
ผูสมัครจะตองยื่นคะแนน SMART-1 ครั้งที่ดีที่สุด โดยมีปจจัยที่ตองคํานึกถึงสอง
ประการคือ น้ําหนักของคะแนนสอบแตละสวนและเกณฑขึ้นต่ําของคะแนนแตละสวน ถา
นายฉาดสอบ SMART-1 ทั้งหมด 3 ครั้ง และมีผลสอบดังนี้
ความสามารถทางดานคณิตศาสตร
ครั้งที่ 1 75 ครั้งที่ 2 55 ครั้งที่3
ความสามารถดานการอาน
ครั้งที่ 1 75 ครั้งที่ 2 70 ครั้งที่ 3
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
ครั้งที่ 1 65 ครั้งที่ 2 80 ครั้งที่ 3
ความรูรอบตัว
ครั้งที่ 1 80 ครั้งที่ 2 85 ครั้งที่ 3

60
50
75
95

ถาโครงการรับตรง ใหน้ําหนักกับคะแนน SMART-I ทั้งหมดเปน 95% โดยแบงเปน
ความสามารถดานคณิตศาสตร 30% ความสามารถดานการอาน 25% ความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษ 30% และความรูรอบตัว 10% และมีคะแนนขั้นต่ําเทากับ 50 คะแนน
50 คะแนน 70 คะแนน และ 70 คะแนน ตามลําดับ อยากทราบวานายฉลาดควรยื่น
คะแนนครั้งใดจึงจะดีที่สุด
1. ครั้งที่ 1
2. ครั้งที่ 2
3. ครั้งที่ 3
4. ครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 3 ก็ได
5. ไมมีคําตอบขอใดถูก
แบบที่ 2 หาวิธีการลงทุนที่ดีที่สุด
นางเพ็ญจันทรมีเงินทั้งสิ้น 1 ลานบาทเธอควรนําเงินไปลงทุนในบริษัทตาง ๆ ในแบบใด
จึงจะไดคาตอบแทนใน 1 ปมากที่สุด
บริษัท

คาตอบแทน

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

แบบที่ 5

A
B
C
D

8%
10%
12%
13%

30%
40%
30%

10%
70%
20%

10%
80%
10%
-

10%
40%
50%

10%
20%
60%

1. แบบที่ 1
3. แบบที่ 3
5. แบบที่ 5

2. แบบที่ 2
4. แบบที่ 4
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แบบที่ 3 การหาคาตอบแทนการลงทุน
กลีบผกามีเงินลงทุน 75 ลานบาท โดยแบงลงทุนในบริษัทรักเธอทุกวัน 9 สวน บริษัท
มณีดิน 6 สวน และลงทุนในบริษัทแสงสูรยนอยกวาเงินลงทุนในบริษัทรักเธอทุกวันและ
บริษัทมณีดิน รวมกัน 15 ลานบาท โดยแตละบริษัทใหผลตอบแทนตามตาราง หาก
กลีบผกาลงทุนใน 3 บริษัทเปนเวลา 1 ป จงหาวากลีบผกา จะไดคาตอบแทนรวม
เทาใด
บริษัท
รักเธอทุกวัน
มณีดิน
แสงสูรย

ผลตอบแทนตอป
10%
12%
15%

1. 936,000
3. 1,242,000
5. 1,578,000

2. 1,112,000
4. 1,356,000

แบบที่ 4 อนุภาคตัวเลข
ตัวอยางที่ 1
1 4 5 2 7 0 a b c
จงหาคาของ c – (a + b)
1. 15
3. 17
5. 19

2. 16
4. 18

ตัวอยางที่ 2
1 2 6 24 120..จงหาตัวเลขที่อยูถัดไป
1. 360
2. 480
3. 540
4. 600
5. 720
แบบที่ 5 อนุกรมแบบโจทย
ตัวอยาง
นางสาวปองเดินทางในวันแรกได 10 กิโลเมตร วันที่สองเดินทางได 12 กิโลเมตร วันที่
สามเดินทางได 14 กิโลเมตร และในวันตอ ๆ ไปเธอเดินทางเพิ่มขึ้นวันละ 2 กิโลเมตร
ถาขณะนี้รวมระยะทางที่เธอเดินได 136 กิโลเมตร จงหาวาเธอเดินทางมากี่วัน
1. 7 วัน
2. 8 วัน
3. 9 วัน
4. 10 วัน
5. 11 วัน
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แบบที่ 6 การคิดอายุของคน
ตัวอยาง
ถา 4 เทาของอายุของฉันในอีก 4 ปขางหนาจะมีคามากกวา 4 เทาของอายุของฉันเมื่อ
4 ป ที่แลว เทากับอายุของฉันในปจจุบัน จงหาวาในอีก 4 ปขางหนาฉันจะมีอายุเทาใด
1. 30 ป
2. 32 ป
3. 34 ป
4. 36 ป
5. 38 ป
แบบที่ 7 สมการตัวเลขสมมิต
ตัวอยาง
ผลรวมของเลขจํานวนเต็มที่เรียงกัน 7 ตัว ชุดหนึ่งมีคาเทากับ 49 อยากทราบวาเลขชุด
นี้มีจํานวนเฉพาะอยูกี่ตัว
1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. ไมมี่ขอใดถูก
แบบที่ 8 ตารางแบบชั้นบันได
ตัวอยางโจทย
อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการขนสงสินคาตอเที่ยวซึ่งคิดตามระยะทางของ บริษัท
โลดแลน ลอกจิสติกส จํากัด เปนดังนี้
ระยะทาง
กิโลเมตรแรก – กิโลเมตรที่ 10
กิโลเมตรที่ 11 – กิโลเมตรที่ 50
กิโลเมตรที่ 51 – กิโลเมตรที่ 100
กิโลเมตรที่ 101 เปนตนไป
คาธรรมเนียมตอกิโลเมตร (บาท)
20 บาท
15 บาท
12 บาท
10 บาท
ถาบริษัทฯ รับจางขนสงสินคาจากเมือง A ไปยังเมือง B ซึ่งมีระยะทาง 120 กิโลเมตร
และเมือง C ไปเมือง D ซึ่งมีระยะทาง 150 กิโลเมตร ทั้งขาไปและขากลับ จะไดรับ
คาธรรมเนียมรวมเปนเงินเทาใด
1. 5,000 บาท
2. 6,000 บาท
3. 7,000 บาท
4. 8,000 บาท
5. ไมมีขอใดถูก
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แบบที่ 9 เซต

ตัวอยางโจทย
จากผูสนใจหลักสูตรปริญญาตรีของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่สมัครสอบ SMART – 1 ครั้งที่ 1 / 2548 จํานวน 10,000
คน พบวาเปนผูที่สนใจหลักสูตรบริหารธุรกิจ 4,800 คน หลักสูตรบัญชี 5,.300 คน
และหลักสูตร BBA 6,200 คน เปนผูที่สนใจทั้งหลักสูตรบัญชีและหลักสูตรบริหารธุรกิจ
2,300 คน สนใจทั้งหลักสูตร BBA และหลักสูตรบัญชี 3,200 คน และสนใจทั้ง
หลักสูตร BBA และหลักสูตรบริหารธุรกิจ 2,000 คน ดังนั้นถาสุมเลือกผูสมัครมา 1 คน
โอกาสที่ ผูสมัครคนนี้จะเปนที่สนใจเพียง หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเพียงหลักสูตรเดียว
เทานั้น หรือสนใจทั้ง 3 หลักสูตรเลยเทากับเทาใด
1. 12%
2. 13%
3. 35%
4. 61%
5. ขอมูลไมเพียงพอ
แบบที่ 10 สมการ
ตัวอยางโจทย
นางสาวเอี่ยวลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรซึ่งมีการใหคะแนนการเขาเรียนดวยโดย
อาจารยจะใหคะแนนเขาหองในครั้งที่เขาเรียน 10 คะแนน และหักคะแนนครั้งที่ไมเขา
เรียน 3 คะแนน หากนางสาวเอี่ยวไดคะแนนเขาหองเรียน 242 คะแนนโดยวิชานี้มี
จํานวนครั้งที่เรียน 32 ครั้ง จงหาวานางสาวเอี่ยวไมไดหองเรียนในวิชานี้กี่ครั้ง
1. 4
2. 5
3. 6
4. 7
5. 8
แบบที่ 11 สามเหลี่ยมมุมฉาก + ปทาโกรัส
ตัวอยางโจทย
A

18

B

33

O

C
18

E

1. 132
3. 134
5. 136

38

D

2. 133
4. 135
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แบบที่ 12 การหาคามุม
ตัวอยางขอสอบ
A

B

b
c
a

C

D

จากรูปเสนตรง AB ขนานกับเสนตรง CD กําหนดให มุม มีขนาด 45 องศา และมุม b มี
ขนาด 60 องศา จงหาขนาดของมุม c
1. 95°
2. 100°
3. 105°
4. 110°
5. 115°
แบบที่ 13 เลขคณิต
ตัวอยางขอสอบ
รูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปหนึ่งมีดานยาวยาวเปนสองเทาของดานกวาง จงหาอัตราสวนของ
ความยาวรอบรูปตอขนาดของพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

2
ขนาดดานกวาง
2
ขนาดดานยาว
3
ขนาดดานกวาง
3
ขนาดดานยาว
ขอมูลไมเพียงพอ

แบบที่ 14 ฟงกชั่น
ตัวอยางโจทย
F (x) = x2 g(x) =x+3 จงหาคาของ f o g (3)
1. 21
2. 36
3. 49
4. 81
5. ไมมีขอใดถูก
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แบบที่ 15 การเรียงสับเปลี่ยนและความนาจะเปน
ตัวอยางโจทย
นางสาวชบาเปดรานขาดดอกไมในชวงนี้มีดอกไมที่จะจัดไวสําหรับการรับปริญญาอยู 5
ชนิด โดยลูกคาสามารถเลือกดอกไมได 3 ชนิดชนิดละ 1 ดอกจาก 5 ชนิดนี้ ขอใด
ตอไปนี้ไมถูกตอง
1. นาย ก. เลือกดอกกุหลาบแน ๆ จะมีวิธีการเลือกได 6 วิธี
2. นาย ข. ไมเลือกดอกกลวยไมแน ๆ จะมีวิธีการเลือกได 4 วิธี
3. นาย ค. จะเลือกดอกแลวกลวยไมแน ๆ และไมเลือกดอกคารเนชั่นแน ๆ จะมีวิธี
เลือกได 5 วิธี
4. นาย ง. จะเลือกดอกคารกุหลาบลิลลี่แน ๆ จะมีวิธีการเลือกได 3 วิธี
5. นาย จ. จะไมเลือกดอกกุหลาบและดอกลิลลี่แน ๆ จะมีวิธีการเลือกได 1 วิธี
การวิเคราะหขอสอบ Readind Comprehension : ขอสอบมันยาก ศัพทยากแปลไม
ออก ทํายังไงถึงจะอานออก
Since they were introduced in the 1970s plastic carrier bags have
infiltrated our lives. Globally we carry home between 500 billion and a trillion
every year about 150 bags for every person on earth. Or, to put it another
way, a million every minute and rising.
After the bags have made their way from the checkout to the kitchen,
and perthaps a brief stint lining the kitchen rubbish bin, most are destined for
landfill, but a proportion will make a bid for freedom somewhere along the
way. Then they become highly visible, blustering in the streets or flapping
annoying in the branches of these. This has earned them variety of pejorative
nicknames: “witches knickers” in lreland, “white pollution” in China and the
“national flower” in South Africa.
Planet Ark estimates that tens of thousands of whales, birds, turtles
and seals are killed every year from plastic bag litter, thanks in no small part
to the way that a floating carrier bag looks-to a turtle at least-like a tasty
jellyfish. One victim was a filter-feeding minke whale washed up in France
with nearly a kilo of a plastic bags and packaging in its stomach.
The Danes were among the first people who introduced a tax on all
packaging in 1994. Supermarkets, not customers had to pay up and usage
dropped 66 percent, In 2001 , Taiwan approved a mandatory charge of
around five cents a plastic bag. And, in 2002, Bangladesh banned all sales of
polyethylene and introduced on-the-spot $ 12 fines for using a plastic bag.
This seem a little extreme, but in a country with limited waste disposal and
virtually no bins, most of the 9 million or so plastics bags used every day
were dropped in the street, then washed into rivers and sewers. The
Buriganga river, which flows through the capital Dhaka, was almost dammed
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by plastic bags, and blocked drains are through partly responsible for the
devastating monsoon floods of 1988 and 1998.
1. What does the passage mainly discuss?
2. Green thinking: An alternative for shopping containers
3. A war against the anti-bag compaign
4. The rising number of disposal products
2.
1.
2.
3.
4.

The author introduces the information in paragraph 1 by using______.
factual statements
the narration of an incident
a startling prediction
a brief description

3. According to the passage, “wthches knickerw” , “white pollution” , and the
“national flower” (underlined) are used to call_______.
1. littered streets
2. branches of trees
3. plastics bags
4. pejorative nicknames
4. what is the main purpose of paragraph 3 ?
1. To illustrate that carrier bags can be a delicious diet.
2. To explain why Planet Arks information is vastly overstated
3. To point out how a turtle survives among other marine creatures and
rubbish
4. To show that plastic bags can have a devastating effect on wildlife
5. The last paragraph mainly describes _______.
1. how banning or taxing carrier bags has reduced pollution
2. how different countries curb plastic bags use
3. that plastic bags restrictions lead to some unexpected outcomes
4. that Bangladesh, while having more drastic measures, still can not
prevent floods.
6.
1.
2.
3.
4.

We learn from the passage that_______.
people have wrong attitudes toward litter prevention
plastic bags have an impact on the environment
the plastic bag industry has contributed to social sustainability
the Danes ran a more successful compaign in cutting down garbage
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การวิเคราะหขอสอบการอาน :
ตัวอยางที่ 1
“ไมโตเร็วที่คนไทยรูจ
 ักกันเปนอยางดีคนหนี้มัพันยูคาลิปตัส เพราะปจจุบน
ั
กลายเปนไมเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูกสรางรายไดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาค
ตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มีหลายกระแสมองวาไมยูคาลปตัสเปน
ไมที่สรางความเสียหายให แกพน
ื้ ดินเพราะเปนไมที่ดึงธาตุอาหารในดินมาใชประโยชน
มากกวาไมชนิดอื่น ๆ อยางไรก็ตาม ยังมีไมโตเร็วในสกุลอะคาเชียที่นาจับตามอง...”
จากขอความขางตนควรจะเติมขอความใดจึงจะไดใจความสมบูรณ
1. โดยกวา 70 ประเทศนําไปปลูกเพื่อสรางปาและนําประโยชนเปนไมใชสอยในดานตาง ๆ
2. แตยูคาลิปตัสเองก็ยังคงเปนไมที่เกษตรกรไทยใหความสําคัญอยูมากและนิยมปลูก
กันอยางแพรหลาย
3. และตลาดยังคงใหความตองการไมประเภทนี้โดยเฉพาะการนําไปผลิต เฟอนิเจอร
และการผลิตสารแทนนิน
4. ดวยเปนพันธุไมที่มีคุณสมบัติในการปรับสภาพดินและมีความสามารถในการ ดึง
ไนโตรเจนเชนเดียวกับพืชตระกูลถั่ว
5. จึงนาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหแกเกษตรกรไทยเพื่อปลูกทดแทนไมยูคาลิปตัส
ตัวอยางที่ 2
“แพทยแนะคนไทยบริโภคแคลเซียมกันกระดุกพรุนในชวงวัยทอง ระบุผล
การศึกษานาเปนหวง ชวงวัยเด็ก – หนุมสาวและวัยทองที่รางกายตองการปริมาณ
แคลเซียมมากที่สุด แตไดรับจริงนอยกวามาก เผยสถิติผูหญิงและผูชายวัยทอง 1 ใน 3
และ 1 ใน 8 ตามลําดับ ปวยเปนโรคกระดูกพรุน”
ขอใดเปนขอสรุปของบทความขางตน
1. โรคกระดูกพรุนในวัยทองเกิดจากการไดรับปริมาณแคลเซียมที่ไมเพียงพอ
2. โรคกระดูกพรุนในวัยทองปองกันไดดวยการบริโภคแคลเซียม
3. คนไทยไดรับปริมาณแคลเซียมนอยกวาปริมาณที่รางกายตองการ
4. แพทยเตือนผูที่เปนโรคกระดูกพรุนในวัยทองใหระวังปญหาที่ตามมา
5. วัยเด็กและวัยหนุมสาวตองบริโภคแคลเซียมใหเพียงพอกับความตองการของรางกาย
ตัวอยางที่ 3
หนังสือพิมพฉบับหนึ่งลงขาววา “พีซีทีเผยยังมีกลุมลูกคาที่รักพีซีทีแมจะมีลูกคา
ออกไปพอสมควร แตก็ยังไดลูกคากลุมใหมที่มีเครื่องพีซีทีไวสําหรับโทรออกแตลูกคา
หลักยังเปนเด็กถึงรอยละ 70”
จากขอความดังกลาวในปจจุบัน พีซีทีนาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นดวยการจัดรายการ
สงเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกคากลุมใด
1. กลุมลูกคาเด็ก
2. กลุมลูกคาที่รักพีซีที
3. กลุมลูกคาที่มีเครื่องพีซีทีไวโทรออก
4. กลุมลูกคาที่กําลังจะเลิกใชพีซีที
5. กลุมลูกคาที่เพิ่มมีโทรศัพทใหม
8
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สวนที่ 1 วัดความสามารถดานคณิตศาสตร
1. ในคอกสัตวแหงหนึ่งมีไกและวัว นับขารวมกันได 88 ขา นับหัวรวมกันได 32 จงหา
วามีไกและวัวตางกันอยูกี่ตัว
1. ไกมากกวาวัว 8 ตัว
2. ไกมากกวาวัว 6 ตัว
3. วัวมากกวาไก 8 ตัว
4. วัวมากกวาไก 6 ตัว
5. มีไกและวัวเทากัน
2.
1.
3.
5.

2

5162 - 484 มีคาเทากับขอใด
32,000
2. 34,000
36,000
4. 38,000
ไมมีขอใดถูก

3. เลขจํานวนหนึ่งเมื่อนํามาหักออกดวย 9 นําผลที่ไดยกกําลังสองแลวหักออกดวย
กําลังสองของตัวมันเองแลวลบดวย 63 จากนั้นนําผลที่ไดไปหารดวย 18 แลวนํา
ผลลัพทที่ไดไปบวกกับตัวมันเองอีกครั้งหนึ่ง จงหาวาผลลัพทสุดทายที่ไดมีคาเทาใด
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. ขอมูลไมเพียงพอ
4. นายเอเดินออกจากบานมุงหนาไปทางทิศตะวันออกดวยความเร็ว 6 กม./ชม. นายบี
เดินทางออกจากจุดเดียวกันมุงหนาไปยังทิศเหนือดวยความเร็ว 8 กม./ชม. จงหาวาเมื่อ
เวลาผานไปเทาไร ทั้งสองจึงจะอยูหางกัน 50 กิโลเมตร
1. 4 ชั่วโมง 30 นาที
2. 5 ชั่วโมง
3. 5 ชั่วโมง 30 นาที
4. 6 ชั่วโมง
5. ไมมีขอถูก
5. เก ไก และกุงไปรับประทานอาหารดวยกัน พบวากุงจายเงินคาอาหารมากกวาไก
7
เทาของกุง ถาเกจายคาอาหารมากวาไก 80 บาท จงหา
60% เกจายคาอาหาร เปน
8
วาคาอาหารมื้อนี้รวมทั้งหมดกี่บาท
1. 800 บาท
2. 875 บาท
3. 900 บาท
4. 940 บาท
5. 947 บาท
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6. นางสาวเอี่ยวลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรซึงมีการใหคะแนนการเขาเรียนตัวย
โดยอาจารยจะใหคะแนนเขาหองเรียนในครั้งที่เขาเรียน 10 คะแนน และหักคะแนนครั้ง
ที่ไมเขาเรียน 3 คะแนน หากนางสาวเอี่ยวไดคะแนนเขาหองเรียน 242 คะแนน โดยวิชา
นี้มีจํานวนครั้งที่เรียน 32 ครั้ง จงหาวานางสาวเอี่ยวไมไดเขาหองเรียนในวิชานี้กี่ครั้ง
1. 4
2. 5
3. 6
4. 7
5. 8
7.
1.
3.
5.

มีเลขคี่กี่จํานวนระหวาง 10 ถึง 1,775 ที่หารดวย 3 ไดลงตัว
293
2. 294
295
4. 296
ไมมีขอใดถูก

8. สี่เหลี่ยมจัสตุรัส 2 รูป มีผลตางของความยาวดานของสี่เหลี่ยมรูปใหญตอสี่เหลี่ยม
รูปเล็กเทากับผลตางระหวางพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปใหญตอสี่เหลี่ยมรูปเล็ก จงหาความ
ยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมทั้งสองรูปรวมกัน
1. 2
2. 4
3. 6
4. 8
5. ขอมูลไมเพียงพอ
9. นายกนกตั้งราคาขายสินคาไวที่ราคาหนึ่ง พบวารอยละ 40 ของราคาขายเปนตนทุน
โดยแบงเปนตนทุนคาผลิตรอยละ 20 และอีก รอยละ 20 เปนตนทุนคาขนสง ถาตนทุน
ผลิตเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 50 ของตนทุนคาผลิตเดิม จะทําใหนายกนกตองปรับราคาขาย
เปน 750 บาท เพื่อใหตนทุนทั้งหมดยังคงเปนรอยละ 40 ของราคาขาย จงหาวาแตเดิม
นายกกนกตั้งราคาขายไวกี่บาท
1. 540 บาท
2. 580 บาท
3. 600 บาท
4. 640 บาท
5. 700 บาท

8x 3 + 4x 2 + 4x x 2 + 9x
10. ผลบวกขอคา x จากสมการ
=
2x
3x
1. 1/5
2. 5/6
3. 17/12
4. -3/4
5. -5/12
11. นางสาวปูลมจายคาใชจายในสัปดาหแรกไป 850 บาท สัปดาหที่สอง จายไป 800
บาท สัปดาหที่สามจายไป 750 บาท จงหาวาสัปดาหที่สี่ นางสาวปูลมควรจะใชเงิน
เทาใดจึงจะทําใหคาใชจายเฉลี่ยตอสัปดาหในเดือนนี้เทากับ 775 บาท
1. 700 บาท
2. 725 บาท
3. 750 บาท
4. 775 บาท
5. 800 บาท
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12. ขอใดตอไปนี้ถูกตอง
1. 0.032 x 10-5 = 0.0000032
2. 3.2 x 10-5 = 0.00032
3. 0.32 x 10-5 = 0.00032
4. 0.0032 x 10-5 = 0.000000032
5. ไมมีขอใดถูก
13. ในชั้นเรียนมีนักเรียนอยู 150 คน มีนักเรียน 40% ที่ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มี
นักเรียน 48% ที่ลงเรียนวิชาภาษาญี่ปุน และมีอยู 12% ที่ไมไดลงเรียนทั้งสองวิชา จง
หาวามีนักเรียนกี่คนที่ลงเรียนเพียงภาษาเดียว
1. 102
2. 104
3. 106
4. 108
5. ไมมีขอใดถูก
14. กองมรดกกองหนึ่งมีมูลคา 200,000 บาท ซึ่งจะถูกแบงใหกับภรรยาและลูกทั้งสาม
ถาลูกคนกลาง และลูกคนสุดทอง แตละคนไดสวนแบงมากกวาลูกคนโต 12,500 บาท
แตไดนอยกวาของภรรยา 62,500 บาท จงหาวาลูกคนสุดทองไดสวนแบงจากกอง
มรดกไปเทาไร
1. 40,000 บาท
2. 37,500 บาท
3. 35,000 บาท
4. 27,500 บาท
4. 25,000 บาท
15. ถา n เปนจํานวนคูตอไปนี้ไมถูกตอง
1. n + 1 เปนจํานวนคี่บวกเสมอ
2. n + 2 เปนจํานวนคูบวกเสมอ
3. n – 1 เปนจํานวนคี่บวกเสมอ
4. n – 2 เปนจํานวนคูบวกเสมอ
5. 2n เปนจํานวนคูบวกเสมอ
16. ราคาของดอกกุหลาบที่ปากคลองตลาดของรานแหงหนึ่งเปนดังนี้
จํานวนดอกที่ซื้อ

ไมเกิน 100 ดอก
ดอกที่ 101 – 200
ดอกที่ 201 – 300
ดอกที่ 301 – 400
ดอกที่ 400 ขึ้นไป

ราคาดอกละ (บาท)

5.50
5.00
4.50
4.00
3.50

หากนายสมรักซื้อดอกกุหลาบ 350 ดอก และนางสาวสมใจซื้อดอกกุหลาบ 550 ดอก
จงหาวาทั้งสอง จายเงินคาดอกกุหลาบตางกันกี่บาท
1. 1,000 บาท
2. 900 บาท
3. 850 บาท
4. 725 บาท
5. 525 บาท
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17. เรือดวนเจาพระยามีเรือ 3 ประเภทคือ เรือดวนธรรมดา เรือดวนพิเศษธงสมและเรือ
ดวนพิเศษธงเหลือง หากเรือทั้งสามชนิดออกจากทาเรือนนทบุรีพรอมกัน เปนเที่ยวแรก
ในเวลา 5.30 น. โดยเที่ยวตอ ๆ ไปเรือดวนธรรมดาจะออกจากทาทุก ๆ 20 นาที เรือ
ดวนพิเศษธงสมจะออกจากทาทุก ๆ 15 นาที และเรือดวนพิเศษธงเหลืองจะออกจาก
ทาทุก ๆ 45 นาที หากในวันหนึ่ง ๆ เรือดวนเจาพระยา จะปดใหบริการในเวลา 19.30 น.
จงหาวา ใน 1 วัน เรือทั้ง 3 ประเภทจะออกจากทาพรอมกันกี่ครั้ง
1. 4 ครั้ง
2. 5 ครั้ง
3. 6 ครั้ง
4. 7 ครั้ง
5. 8 ครั้ง
18. ในการขับรถไปตางจังหวัดโดยรถยนตขนาด 5 ที่นั่ง มีคนไปทั้งหมด 5 คน โดยมี
ดํา แดง และขาวเทานั้น ที่สามารถขับรถได หากจัดที่นั่งทั้งหมดแบบสุม จงหาความ
นาจะเปนที่ขาวไมไดเปนคนขับ
1. 1 / 3
2. 2 / 3
3. 1 / 5
4. 4 / 5
5. 3/5
19. นายตอลไดรับเงินจากการถูกสลากกินแบงทั้งสิ้น 525,884 บาท เขาจึงคิดจะนํา
เงินไปลงทุนในบริษัทตาง ๆ จึงใหผลตอบแทนแตกตางกันดังตาราง จงหาวาเขาตองนํา
เงินไปลงทุนตามแบบใดจึงจะไดรับผลตอบแทนคุมคาที่สุด
บริษัท

A
B
C
D

ผลตอบแทน

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

แบบที่ 5

9%
11%
12%
15%

20%
40%
40%
-

50%
20%
30%

20%
40%
30%
10%

40%
20%
40%

10%
20%
50%
20%

1. แบบที่ 1
3. แบบที่ 3
5. แบบที่ 5

2. แบบที่ 2
4. แบบที่ 4

20. ราคาปากกาแพงกวาราคาดินสอ 20% หากราคาปากกาเพิ่มขึ้น 10% ปากกาจะมี
ราคาแพงกวาดินสอกี่เปอรเซนต
1. 28
2. 30
3. 32
4. 10
5. ไมมีขอถูก
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21. นางสาวปองเดินทางในวันแรกได 10 กิโลเมตร วันที่สองเดินทางได 12 กิโลเมตร
วันที่สามเดินทางได 14 กิโลเมตร และในวันตอ ๆ ไปเธอเดินทางเพิ่มขึ้นวันละ 2
กิโลเมตร ถาขณะนี้รวมระยะทางที่เธอเดินได 136 กิโลเมตร จงหาวาเธอเดินทางมากี่วัน
1. 7 วัน
2. 8 วัน
3. 9 วัน
4. 10 วัน
5. 11 วัน
22. กําหนดใหจุด O เปนจุดศูนยกลางวงกลมที่มีเสนผาศูนยกลาง 12 เซนติเมตร และ
มุม O มีขนาด 255° จงหาพื้นที่ของสวนที่แรเงา

1. 22 ตร.ชม.
3. 44 ตร.ชม.
5. ไมมีขอใดถูก

2. 33 ตร.ชม.
4. 55 ตร.ชม

23. นายหนึ่งเริ่มออกเดินทางจากตําบลนาแกลบเวลา 5.00 น. ดวยความเร็ว 10 กม./
ชม นายสองเริ่มออกเดินทาง จากจุดเดียวกันเมื่อเวลา 6.00 น. ดวยความเร็ว 12 กม./
ชม. ไปในทิศทางเดียวกัน จงหาวาเวลาเทาไร นายสองจึงจะเดินทางไปทันนายหนึ่ง
1. 10.00 น.
2. 11.00 น.
3. 12.00 น.
4. 13.00 น.
5. 14.00 น.
24. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร 2 ครั้ง พบวา ครั้งแรกมีผูเขาสอบ 200 คน และมี
คะแนนเฉลี่ย 75 คะแนน ครั้งที่สองพบวาคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10 คะแนน และเมื่อเอา
คะแนนของทั้งสองครั้งมาหาคาเฉลี่ย จะไดเทากับ 77 คะแนน อยากทราบวาครั้งที่สอง
ผูเขาสอบนอยกวาครั้งแรกกี่คน
1. 50 คน
2. 64 คน
3. 75 คน
4. 80 คน
5. 150 คน
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25. ตองการสรางเลข 5 หลักโดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. หลักหมื่นตองไมเปนเลข 0 หรือเลข5
2. เลขที่สรางตองเปนเลขคี่
จงหาวาสามารถสรางเลขไดทั้งหมดกี่ตัว
1. 37,000
2. 40,000
3. 42,500
4. 45,000
5. 50,000
26. อนุกรมชุดหนึ่งเปนดังนี้ -2, -1, 2, 11, 38 , x , y ,…จงหาคาของ x + y
1. 441
2. 451
3. 461
4. 471
5. 481
27. ปลิวลมชายเสื้อยืด 10 ตัว มีกําไร 10% ของราคาขายไดเงินจากการขายรวมทั้งสิ้น
1,000 บาท และขายเสื้อเชิ้ต 20 ตัว มีกําไร 20% ของราคาทุน ไดกําไรทั้งสิ้น 600
บาท อยากทราบวาราคาทุนของเสื้อยืดและเสื้อเชิ้ตตางกันตัวละเทาไร
1. ราคาเทากัน
2. เสื้อยืดมากกวาเสื้อเชิ้ต 50 บาท
3. เสื้อยืดมากกวาเสื้อเชิ้ต 70 บาท
4. เสื้อเชิ้ตมากกวาเสื้อยืด 30 บาท
5. เสื้อเชิ้ตมากกวาเสื้อยืด 60 บาท
28. กําหนดให f(x) = 2x2 + 3x + 8 และ g(x) = 3x2-4x+2 อยากทราบวา f(g(-1)
มีคาเทากับเทาใด
1. 7
2. 13
3. 143
4. 197
5. ไมมีขอใดถูก
29. ถามดตักน้ําใสอางคนเดียวจนเต็มใชเวลา 3 ชั่วโมง แตถามดและโฟวชวยกันตักน้ํา
ใสอางดวยกันจนเต็มใชเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที จงหาวาถาโฟวตักน้ําใสอางคนเดียวจะ
ใชเวลาทั้งหมดเทาไร
1. 2 ชั่วโมง 48 นาที
2. 3 ชั่วโมง 24 นาที
3. 4 ชั่วโมง 12 นาที
4. 6 ชั่วโมง 48 นาที
5. 8 ชั่วโมง 24 นาที
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30. ในการสอบ smart-1 จํานวน 4 ครั้ง ซึ่งแตละครั้งจะสอบ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร
การอานความรูรอบตัวและภาษาอังกฤษ โดยในการสอบแตละครั้งจะมีคะแนนเติมวิชา
ละ 100 คะแนนแตจะคิดคาน้ําหนักคะแนนของแตละวิชาตางกันออกไป กลาวคือ วิชา
คณิตศาสตรคิดคาน้ําหนักคะแนนรอยละ 30 วิชาการอาน คิดคาน้ําหนักคะแนนรอยละ
25 วิชาความรูรอบตัวคิดคาน้ําหนักคะแนนรอยละ 10 และวิชาภาษาอังกฤษคิดคา
น้ําหนักคะแนนรอยละ 30 รวมเปนคะแนนสอบทั้งสิ้นรอยละ 95 โดยมีคะแนนขั้นต่ําใน
แตละวิชาเปน 60,55,50 และ 55 คะแนนตามลําดับ หากนายชาติชายเขาสอบ smart-1
ทั้ง 4 ครั้ง และไดคะแนนสอบดังตารางจงหาวา นายชาติชายควรจะอื่น คะแนนสอบครั้ง
ใดจึงจะเปนผลดีตอตัวเขาเองมากที่สุด
วิชา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
คณิตศาสตร
60
70
85
75
การอาน
65
60
50
55
ความรูรอบตัว
50
45
70
65
ภาษาอังกฤษ
75
85
60
60
1. ครั้งที่ 1
2. ครั้งที่ 2
3. ครั้งที่ 3
4. ครั้งที่ 4
5. ครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2 ก็ได
สวนที่ 2 วัดความสามารถดานการอาน
ใชบทความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 31 ถึง ขอ 34
คงเปนไปไมไดที่จู ๆ คนเราถูกแมงมุมกัดแลว ทําใหสารพันธุกรรมของคนกับแมง
มุมผสมกันจนเปนไอแมงมุมเหมือนในหนังฮอลลีวูด แตสิ่งที่เปนไปไดมากกวาคือ
นักวิจัยสหรัฐสามารถนําใยแมงมุมที่มีคุณสมบัติเหนียวหนืดโดยธรรมชาติมาทําเปนเสน
เอ็นเทียมรักษาอาการ ขอเขาอักเสบและใชเปนดายเย็บแผลไมทิ้งรอยแผลเปน
แรนดอลป เลวิส นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไวโอมิ่ง บอกวา ใยแมงมุมถือเปนเสน
ใยธรรมชาติที่เหนียวที่สุด และความเชื่อกันเมื่อ 2,000 ปที่แลววาใยแมงมุมมี
คุณประโยชนดานการแพทยคือตานการติดเชื้อ หามเลือด และสมานแผล
นอกจากนี้ ในบทละครเรื่อง “คือผันกลางฤดูรอน” ของเชคสเปยร ยังไดพูดถึง
ประโยชนของใยแมงมุในการฆาเชื้อโรค แตยังไมมีขอพิสูจนวาใยแมงมุมจะฆาเชื้อโรค
ไดจริง จาการศึกษาในสัตว พบวา ใยแมงมุมนั้นกระตุนการตอบสนองภูมิคุมกันเพียง
เล็กนอยเทานั้น และเคยมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยทัฟทสในเมตฟอรดที่พบวา ใยแมง
มุมสามารถใชในโครงการสรางเนใหมจากการบาดเจ็บที่หัวเขาดวย
เลวิส กลววถึงงานวิจัยดานนี้วา นักวิทยาศาสตรจากหลายสถาบันกําลังหาทางนํา
ใยแมงมุมมาทําเอ็นเทียม และยังพัฒนาคุณสมบิตของใยแมงมุมทําเปนไหมบางมาก ๆ
สําหรับเย็บแผลเสนประสาท หรือเย็บบาดแผลในตา ซึ่งจะชวยสมานแผลไดสนิทจนไม
มีตะเข็บแผลเปน
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ปจจุบัน หองวิจัยที่ เลวิส ทํางานอยู กําลังทดสอบผลิตเสนไหมใยแมงมุม
กับตันอัลฟลฟา ซึ่งเปนพืชตะกุลถั่วชนิดหนึ่งกอนหนานี้มีทีมวิจัยอื่น ทดสอบสราง
โปรตีนใยไหมในนมแพะ ทั้งนี้นักวิทยาศาสตรใชวิธีนํายื่นผลิตเสนใยจากตัวแมงมุมไป
ใสไวในเซลลเปาหมายของสัตวหรือพืชชนิดอื่น เพื่อใหไดใยโปรตีนออกมาจํานวนมาก
31. ขอใดคือประโยชนของใยแมงมุมที่นก
ั วิจัยคนพบเพื่อนํามาใชประโยชน
1. การสมานแผล
2. ฆาเชื้อโรค
3. ดวยเย็บแผล
4. ผลิตเสนใยโปรตีน
5. ถูกทุกขอ
32. เพราะเหตุใดใยแมงมุมจึงสามารถนํามาใชสรางเสนเอ็นใหมไดดี
1. ใยแมงมุมมีความเหนียวเหมือนเสนเอ็น
2. ใยแมงมุมกระตุนการตอบสนองของภูมิคุมกันเพียงเล็กนอย
3. ใยแมงมุมไมทิ้งรอยแผลเปนไวที่บาดแผล
4. ใยแมงมุมสามารถดานการติดเชื้อไดดี
5. ใยแมงมุมสามารถผลิตไดเปนจํานวนมาก
33. ขอใดกลาวถึงความเชื่อของผูเขียนที่มีตอใยแมงมุมไดถูกตองที่สุด
1. ใยแมงมุมไมมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อโรคได
2. คุณสมบัติของใยแมงมุมในการหามเลือดไมเปนที่แนนอน
3. ใยแมงมุมสามารถนํามาผลิตเอ็นเทียมไดดีกวาวัสดุชนิดอื่น
4. การใชประโยชนจากใยแมงมุมไมใชเรื่องเพอฝนเหมือนกับไอแมงมุม
5. ใยแมงมุมเปนเสนใยที่เหนียวที่สุดที่มนุษยผลิตได
34. จากบทความขางตน ขอใดตอไปนี้เปนผลงานของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไวโอมิง
ก. การผลิตใยแมงมุมจากตันอัลฟลฟา
ข. การใชใยแมงมุมในโครงสรางเอ็นใหม
ค. การสรางยีนผลิตเสนใยจากพืช
1. ก เทานั้น
2. ข เทานั้น
3. ก และ ข เทานั้น
4. ก และ ค เทานั้น
5. ก. ข. และ ค
ใชบทความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 35 ถึงขอ 36
จากการศึกษาวิจัยในเร็ว ๆ นี้ ไดมีการพบวาอาชญากรรมที่รุนแรงมักเกิดขึ้นใน
หนารอนมากกวาในหนาหนาว ดังนั้นถาเราสามารถควบคุมอนุภูมิของอากาศโดยทั่วไป
ได ปญหาอาชญากรรมที่รุนแรงก็จะลดจํานวนลง
35. ผูเขียนมีวัตถุประสงคใดในการเขียนบทความนี้
1. เตือนใหผูมีสวนเกี่ยวขอเรงรับมืออาชญากรรมที่มักเกิดขึ้นรุนแรงในหนารอน
2. แจงใหผูอานระมัดระวังตัวในหนารอนใหมากกวาหนาหนาว
3. เสนอใหมีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อแกปญหาอาชญากรรมในหนารอน
4. แสดงความเห็นดวยวาหนารอนมักจะมีอาชญากรรมที่รุนแรงมากกวาหนาหนาว
5. อธิบายใหทราบวาอุณหภูมิมีผลตอการกออาชญากรรม
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36. ขอใดตอไปนี้ ซึ่งถาเปนความจริง จะทําใหขออางในสถานการณขางตนมีน้ําหนัก
มากขึ้น
1. อัตราการเกิดอาชญากรรมในประเทศแถบเสนศูนยสูตรสูงกวาประเทศแถบอบอุน
อยาง
2. จากการทดลองในหองปฏิบัติการ พบวาการเพิ่มอุณหภูมิใหสูงขึ้น ระดับกาวราวของ
ตัวอยางที่ทดลองจะสูงขึ้นตามดวย
3. ประเทศในเขตรอนสวนใหญเปนประเทศยากจนและความขาดแคลนมักจะเปนที่มา
ของปญหาโจรผูรายชุกชุม
4. ดวยความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการควบคุมสภาพอากาศทั่วไป
เปนสิ่งที่สามารถทําไดในอนาคตอันใกล
5. การที่บรรยากาศชั้นโอโซนถูกทําลายลง ทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึน
้ และฝนฟาไม
ตกตามฤดูกาล
37. “ในการสํารวจผูติดยาเสพติด พบวาในผูติดยาบา 1,000 คน มี 600 คน เปนผูเคย
ติดกัญชา มากอน ดังนั้น 60% ของผูติดกัญชาจะกลายเปนผูติดยาบาในอนาคต
1. 60% ของผูติดยาบาทั้งหมดเปนผูที่เคยติดกัญชามากอน
2. 60% ของผูติดกัญชาทั้งหมดจะเปนผูติดยาบา
3. 60% ของผูที่ติดยาบาทั้งหมดจะติดยาเสพติดชนิดอื่นอีก
4. 40% ของผูติดกัญชาจะติดยาบาดวย
5. ผูติดยาบามีจํานวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผูติดกัญชามีจํานวนลดลง
38. โรคภัยไขเจ็บของคนเราไมใชเรื่องโชคลางหรืองโชคลางหรือเคราะหรายแตเปน
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไดหากเรารักษาสุขภาพ อยูเสมอ หลายคนอาจะไมเชื่อวาปญหาสุขภาพ
ของคนไทยกวารอยละ 80 เกิดจากพฤติกรรม การกินอยูที่ ไมเหมาะสม แตปองกันได
โดยเฉพาะโรคติดเชื้อตาง ๆ เชน อุจจาระรวง 90 เชื้อโรคเขาสูรางกายของเราผานมือ
โดยเชื้อโรคมักติดอยูที่บริเวณปลายนิ้วมือนิ้วโปง งามนิ้วตาง ๆ และบริเวณหลังมือ ซึ่ง
เปนบริเวณที่เรามักลางไมทั่วถึง ดังนั้นหากเรามีการลางมืออยางถูกตอง ก็จะชวยลด
ความเสี่ยงจากการติดโรคเหลานี้ได
ขอความขางตนสนับสนุนขอสรุปใดมากที่สุด
1. ปญหาสุขภาพของคนไทยเกิดจากพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่ไมเหมาะสม
2. อุจจาระรวง บิด วัณโรคไขหวัดใหญไขหวัดนก ชารส ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ เปน
ตัวอยางของโรคติดเชื้อที่พบบอยในไทย
3. การรักษาโรคอุจจาระรวง บิด วัณโรค ไขหวัดใหญ ไขหวัดนก ชารส ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ไมจําเปนตองใชวัคซีนเลย
4. เชื้อโรคติดเชื้อวารอยละ 90 เชาสูรางกายของคนผานมือ
5. ความเสี่ยงจากการเปนโรคติดเชื้อหลายชนิดจะลดลงหากมีการลางมืออยางถูกตอง
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ใชบทความตอไปนี้ตอบคําภามขอ 39 ถึงขอ 41
ผลวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งจัดทําขึ้นโดยสํานักงานวิจัยดานเอเชียศึกษาแหงชาติ (เอ็นบี
อาร) ของสหรัฐอเมริกาเชื่อวา “ยุทธศาสตรเอเชีย 2548-2549 การคา การพึ่งพาอาศัย
กัน และความปลอดภัยระบุเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม วาในขณะที่สถานะการณทางการเมือง
ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อย ๆ จากเรื่องการทดสอบนิวเคลียรของเกาหลีเหนือ บรรดาชาติ
ตางๆ ในทวีปเอเชียมีแนวโนมทีจ
่ ะใหความสําคัญกับการคามากกวาที่จะใหความสําคัญ
ในเรื่องความปลอดภัยโดยไมคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดความขัดแยงทาง
การเมือง
ผลการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ระบุวาบรรดาชาติตาง ๆ ในเอเชียจะใหความสําคัญกับการ
พึ่งพาอาศัยกันทางการคามากขึ้นเพื่อผักดันใหประเทศเจริญเติบโตมากกวาที่จะรวมมือ
กันสงเสริมทางดานความปลอดภัย ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงคเพื่อคนหาวาการเนน
สรางความสัมพันธทางการคามีสวนชวยกอใหเกิดสันติภาพในเอเชียหรือไม และนํามา
ชวยประเมินหาจุดสมดุลระหวางเปาหมายทางดานความปลอดภัย และการดําเนิน
นโยบายทางดานเศรษฐกิจของสหรัฐ
อยางไรก็ตาม ในงานวิจัยชิ้นนี้พบวา ถึงแมการพึ่งพาอาศัยกันทางดานเศรษฐกิจ
อาจจะกอใหเกิด สันติภาพในเอเชียในชวงระยะเวลานั้น แตยุทธศาสตรพื้นฐานของชาติ
มหาอํานาจในเอเชียกอใหเกิดคําถาม เกี่ยวกับเสถียรภาพที่แทจริงของภูมภาค โดยใน
รายงานระบุวา “มีความสัมพันธที่ซับซอนในการ พึ่งพาอาศัยกันทางการคาในแทบจะทุก
ประเทศของทวีปเอเชียแมวายังระบุไดไมชัดเจนวาความสัมพันธ ลักษณะนี้จะไม
เกี่ยวของกับความขัดแยงเรื่องอํานาจ และอิทธิพลทางการเมือง แตก็มีแนวโนมสูงมาก”
รายงานชิ้นนี้ระบุวา จึนใชวิธีการสรางความสัมพันธทางการคากับประเทศตาง ๆ
เพื่อเสริมสรางความมั่งคั่งซึ่งเปนรากฐานในการที่จะกาวขึ้นเปนมหาอํานาจและเปนการ
ลดแรงกดดันในดานความเปนปฏิบักษกับชาติตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐซึ่ง
ความสัมพันธที่แนบแนนทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทําใหจีนไมถูกเพงเล็งจากสหรัฐในเรื่อง
ที่จีนเติบโตอยางรวดเร็ว แมกระทั่งอินเดียกับรัสเซีย ซึ่งเดิมไมคอยใหความสําคัญดาน
การคากับตางประเทศ ในปจจุบันก็หันมาเนนความสัมพันธุกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น
39. ขอใดตอไปนี้สรุปไดถูกตอง จากบทความขางตน
1. สหรัฐใหความสําคัญกับการคาเทา ๆ กับความปลอดภัยของประเทศ
2. ปญหาทางเศรษฐกิจนํามาซึ่งความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดความขัดแยงทางการเมือง
3. การคาขายระหวางประเทศจะกอใหเกิดสันติภาพระหวางประเทศได
4. ประเทศในเอเชียใหความสําคัญกับปญหาความตึงเครียดจากการทดลองนิวเคลียร
ของ เกาหลีเปนอันดับแรก
5. การคาและความขัดแยงทางการเมืองไมมีความเกี่ยวขอกันตออยางใด
40. จากบทความขางตน ขอใดไมใชเหตุผลที่จีนพยายามสรางความสัมพันธทาง
การคากับประเทศอื่นๆ
1. เพื่อเสริมสรางความมั่นคงภายในประเทศ
2. เพื่อสรางความร่ํารวยใหประเทศ
3. เพื่อไมตองการถูกเพงเล็งจากสหรัฐในเรื่องที่จีนเติบโตอยางรวดเร็ว
4. เพื่อเปนรากฐานในการกาวเขามาเปนมหาอํานาจโลก
5. ไมมีขอใดถูก
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41 จากการวิจัยขางตนอาจจะสรุปไดวาประเทศตาง ๆ ตอไปนี้ใหความสําคัญดาน
การคามากขึ้นยกเวนประเทศใด
1. จีน
2. อินเดีย
3. รัสเซีย
4. เกาหลีเหนือ
5. สหรัฐอเมริกา
ใชบทความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 42 ถึงขอ 47
นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน รมว.พลังงาน เปดเผยภายหลังการหารือรวมกบ
ผูประกอบการโรงกลั่นน้ํามันและคายรถยนตในประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการ
สงเสริมจําหนายแกสโซฮอล 95 เพื่อนําไปสูการยกเลิกจําหนายน้ํามันเบนซิน 95 ตั้งแต
วันที่ 1 ม.ค. 50 เปนตนไปวาการยกเลิกจําหนายน้ํามันเบนซิน 95 ที่เดิมเคย
ตั้งเปาหมายไวเพื่อหันมาสงเสริมแกสโซฮอล 95 แทนนั้นแนวโนมจะตองเลื่อน
ระยะเวลาออกไปกอนไมต่ํากวา 3 เดือน หรือจนถึงเดือน มี.ค 50 เนื่องจากขณะนี้ยังไม
มีความชัดเจนในหลายประเด็น ทั้งดานของปริมาณเอทานลที่จะนํามาเปนวัตถุดิบผสม
กับน้ํามันเบนซินเปนแกสโซฮอล ราคาเอทานอลที่ผูผลิตและบริษัทน้ํามันที่ตองรับซื้อ
มาผสมเปนแกสโซฮอล ยังตกลงเรื่องราคาไมได
“นอกจากนี้ ในสวนของปมน้ํามันรายเล็กที่ภาครัฐก็ตองตรวจสอบคุณภาพแกส
โซฮอล ที่จะตองจําหนายใหแนใจวาจะไมมีปญหา เพราะเอทานอลจะดูดสารเจือ
ปนเปอนเขาไปใน แกสโซฮอลไดงายกวาน้ํามันปกติ และที่สําคัญปมขนาดเล็กตองมี
ระบบควบคุมคุณภาพใหเขมงวด รวมไปถึงรุยนตรุนเกาที่ผลิตมากอนหนานี้ 10 ปขึ้นไป
ที่คายรถยนตบางคายก็ยืนยันวาไมสามารถใชแกสโซลฮอลได และใชไดเฉพาะน้ํามัน
เบนซิน 95 เทานั้น โดยขณะนี้มีปริมาณรถในลักษณะเกือบ 500,000 คันที่ยังใชงานได
อยูในปจจุบัน”
นายปยสวัสดิ์กลาววา การเลื่อนระยะเวลาออกไปครั้งนี้นาจะเปนผลดีตอทุกฝาย
เพราะการหารือครั้งนี้คายรถยนตบางรายเองก็ไดเสนอใหเลื่อนเวลาออกไปและยังเสนอ
ใหมีการคงน้ํามัน เบนซิน 95 ไวจําหนายภายในประเทศตอไปเพื่อเปนทางเลือกจํานวน
หนึ่ง เพื่อรถยนตบางรุนที่ตองการ เบนซิน 95 ซึ่งตนก็เห็นวาพรอมพิจารณาขอเสนอ
ดังกลาว เพราะการจะไมใหมีการจําหนายน้ํามันเบนซิน 95 ทันที ก็ไมเปนธรรมตอผูใช
รถยนต เนื่องจากประชาชนซื้อรถยนตมาแลว ภายใตสมมุติฐานวาจะมีน้ํามันที่สามารถ
ใชไดทุกประเทศ ไมใชเหตุผลเพียงพอที่ภาครัฐจะมายกเลิกหรือหามขายน้ํามันประเภท
นั้นประเภทนี้ไดตลอดเวลาที่ตองการ เพราะผูซื้อรถยนตไมไดมีความผิดในการที่จะ
เลือกซื้อรถยนต สวนกรณีเอทานอลไมพอแลวก็ไมจําเปนตองเลื่อนระยะเวลาหาม
จําหนายเบนซิน 95 เพราะสามารถนําเขามาจากตางประเทศไดนั้น กระทรวงพลังงานจะ
ไมใหมีการนําเขาเอทานอลอยางแนนอนเพราะผิดวัตถุประสงค เนื่องจากประเทศไทยมี
นโยบายใหใชพลังงานทดแทน
42. จุดประสงคหลักของผูเขียนบทความนี้คืออะไร
1. สงเสริมใหประชาชนหันมาใชแกสโซฮอลล 95 แทนน้ํามันเบนซิน
2. บอกสาเหตุของการเลื่อนการยกเลิกการจําหนายน้ํามันเบนซิน 95
3. ชี้แจงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชแกสโซฮอลล 95
4. ใหขอมูลแกผูใชรถยนตในการเลือกใชพลังงานใหเหมาะสมกับรถ
5. เปรียบเทียบขอดีและขอเสียระหวางการใชแกสโซฮอลล 95 และน้ํามันเบนซิน 95
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43. จากบทความขางตนขอใดเปนขอเสียของการใชแกสโซฮอลล 95
1. เอทานอลในแกสโซฮอลลจะดูดสารปนเปนเขาไปในเนื้อสารไดงาย
2. ราคาเอทานอลทีจ
่ ะนํามาผสมในแกสโซฮอลลมรี าคาไมแนนอน
3. เอทานอลมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน
4. เครื่องยนตที่ใชน้ํามันเบนซินจะมีปญหาหากเปลี่ยนมาใชแกสโซฮลล 95
5. แกสโซฮอลลสามารถเติมไดที่ปมน้ํามันขนาดใหญเทานั้น
44. จากบทความขางตน หากกระทรวงพลังงานยกเลิกการใชน้ํามันเบนซิน ในทันทีจะ
เกิดผลในขอใดตามมา
1. รถยนตบางคันจะไมสามารถใชไตดเนื่องจากไมมีเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับรถ
2. การนําเอทานอลจะมีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากจะตองนํามาผลิตแกสโซฮอลล
3. ปมขนานเล็กจะตองเลิกกิจการเนื่องจากไมสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ํามันได
4. ผูประกอบการโรงกลั่นน้ํามันจะไดรับผลกระทบเนื่องจากจําหนายน้ํามันไดนอยลง
5. ถูกทุกขอ
45. ขอใดตอไปนี้เปนสาเหตุหลักที่ทําใหกระทรวงพลังงานเลื่อนการยกเลิกการ
จําหนายน้ํามัน เบนซินออกไป
1. แกสโวฮอลมีสารปนเปอนเจือปนที่ยังไมสามรถตรวจสอบคุณภาพได
2. ประเทศไทยยังไมสามารถนําเขาเอทานลจากตางประเทศได
3. ภาครัฐยังไมสามารถจัดหาเอทานอลคุณภาพดีไดอยางเพียงพอ
4. รถยนตบางรุนจะมีปญหาเครื่องยนตเมื่อเปลี่ยนมาใชแกสโวฮอลลแทนน้ํามันเบนซิน
5. ผูผลิตเอทานอลและบริษัทน้ํามันยังไมสามารถบรรลุขอตกลงเรื่องราคาการขายเอ
ทานอลได
46. หากมีการยกเลิกการใชน้ํามันเบนซินในอีก 3 เดือน ขางหนา ผูใดจะไดรับ
ผลกระทบมากที่สุด
1. หจก. เพิ่มพูน ผูประกอบการปมน้ํามันขนาดเล็ก
2. บริษัท พลังงานไทย จํากัด ผูประกอบการโรงกลั่นน้ํามัน
3. บริษัท สยามออยล จํากัด ผูผลิตเอทานอลในประเทศไทย
4. นายเอก เจาของรถยนตรุนเกาที่ใชน้ํามันเบนซิน 95 ไดเทานั้น
5. นายโท เจาของบริษัทผูนําเขาเอทานอลจากตางประเทศ
47. นโยบายการยกเลิกจําหนายน้ํามันเบนซิน 95 ของกระทรวงพลังงานตรงกับสํานวน
ใดมากที่สุด
1. ขมเขาโคขืนใหกลืนหญา
2. ชาเปนการ นานเปนคุณ
3. ใกลเกลือกินดาง
4. ตกกระไดพลอยโจน
5. ถอยหลังเขาคลอง
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48. ปญหาการจราจรติดขัด ปญหาผูใชรถใชถนนไมเคารพกฎจราจร และปญหาความ
ไมปลอดภัย จากการใชรถใชถนน ปญหาเหลานี้นับวันก็ยิ่งจะสั่งสมมากขึ้น และดู
เหมือนวาจะกลายเปนเรื่องธรรมดาสําหรับคนกรุงเทพฯ ไปเสียแลว มีการประมาณกันวา
ในอีก 4 ปขางหนา จํานวนพลเมืองของกรุงเทพมหานครจะมีมากถึง 12 ลานคน คือ
เพิ่มขึ้นอีก 2.2 ลานคน สวนจํานวนรถยนตก็จะมีมากถึง 5 ลานคัน คือเพิ่มขึ้น 1.9 ลาน
คัน จากจํานวนการเพิ่มของจํานวนรถยนตดูเหมือนวาจะเพิ่มเปนสัดสวนที่ไมสมดุล
เทาใดนักกับจํานวนพื้นที่ของถนนในกรุงเทพฯ เนื่องจากถนนในกรุงเทพฯ ปจจุบันมี
ความยาวรวมกันทั้งหมดประมาณ 3,200 กิโลเมตร
ขอสรุปที่ถูกตองของบทความขางตนคือขอใดคือ
1. ความไมสมดุลระหวาง คน–ถนน-รถ
2. คนกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอีก 2.2 ลานคน
3. รถยนตในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 1.9 ลานคน
4. ถนนในกรุงเทพฯ มีความยาวรวมกัน 3,200 กิโลเมตร
5. ปญหาจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ เปนเรื่องธรรมดา
49. การเพิ่มขึ้นของระดับไขมันที่มีความหนาแนนสูง (HDL) ในกระแสเลือดของมนุษยื
จะลดระดับโคเลสเตอรอลในกระแสเลือดไดโดยการเพิ่มความสามารถของรางกายใน
การกําจัดโคเลสเตอรอลสวนเกินออกไป ระดับของ HDL ในระแสเลือดของบุคคลบาง
คนเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยอาศัยโปแกรมการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอและการลด
น้ําหนัก
ขอใดตอไปนี้สามารถตีความไดอยางถูกตองจากขอความขางบน
1. คนที่มีน้ําหนักนอยไมมค
ี วามเสี่ยงในการมีระดับโคเลสเตอรอลสูงในกระแสเลือด
2. คนที่ไมออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอมีความเสี่ยงสูงในการมีระดับโคเลสเตอรอลสูง
ในกระแสเลือด ตอนบั้นปลายชีวิต
3. การออกกําลังกายการลดน้ําหนักเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดระดับ
โคเลสเตอรอลในกระแสเลือดมนุษย
4. การออกกําลังกายที่สม่ําเสมอและการลดน้ําหนักชวยลดระดับโคเลสเตอรอลใน
กระแสเลือดของคนบางคนได
5. เฉพาะการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอเทานั้น ที่จําเปนในการลดระดับโคเลสเตอรอล
ในกระแสเลือดของบุคคลที่มีน้ําหนักปกติ
ใชบทความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 50 ถึงขอ 54
อุทกภัยที่กระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศขณะนี้ มีรายงานวานับตั้งแตวันที่ 27
ส.ค. – 6 ต.ค. 2549 หรือเพียงเตือนเศษ มีพื้นที่ประสบภัยทวม 39 จังหวัด 206
อําเภอ 15 กิ่งอําเภอ 1,176 ตําบล 6,336 หมูบาน และมีแนวโนมความรุนแรงจะขยาย
ของเซตพื้นที่เพิ่มขึ้นจนถึงเดือนพฤศจิกายนแตขอเท็จจริงอีกดาน พบวาหนวยงาน
ภาครัฐทําไดเพียงตั้งรับดวยเช็คความสามารถที่จํากัด การจัดการปญหาที่เกิดขึ้นเฉพา
หนาแบบตามมีตามเกิด ชาวบานผูประสบภัยจึงตอง เผชิญทุกขกันตามยถากรรมทั้งนี้
เพราะรัฐยังใหความสําคัญกับสิ่งที่เปนหายนะของชาตินอยเกินไป
ภัยธรรมชาติบางชนิด เชนน้ําทวม ภัยแลง ไมใชสิ่งที่อุบัติขึ้นโดยไมคาดฝน แตมี
องคความรูและเครื่องมือที่วิเคราะห คาดหมายลวงหนาได เชน สํานักพัฒนา
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อุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยา มีขอมูลวาในเดือนตุลาคม 2549 มีโอกาสที่จุเกิดน้ํา
ทวมฉับพลันไดในบริเวณจังหวัดตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใตตอนบนสํานักพยากรณอากาศคาดหมายลักษณะลวงหนาเปนราย
ฤดู รายเดือน และรายสัปดาห ในขณะที่ศูนยวิจัยภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
สามารถวิเคราะหและพยากรณถึงสถานการณน้ําทวมในพื้นที่ภาคกลางและ
กรุงเทพมหานครไดอยางแมนยํา แตไมมีหนวยงานที่จะนําขอมูลไปปองกันหรือรับมือ
สถานการณกอนเกิด
วิธีการจัดการปญหาเกี่ยวกับน้ําของทั้งประเทศจะฝากไวกับกรมชลประทาน ใน
การบริหารจัดการลุมน้ํา
ตาง ๆ เพื่อการเกษตรกรรมเปนหลัก มีกรมทรัพยากรน้ํา เปนหนวยงานวิชาการแต
สําหรับภัยธรรมชาติจากน้ํา ทั้งน้าํ ทวมและภัยแลง ซึ่งจะตองบูรณาการกับหนวยงานอื่น
ๆ อีกมากมาย กลังไมมีหนวยที่เปนเจาภาพโดยตรง การบรรเทาภัยที่แมจะมีการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แตก็มีขีดความสามารถจํากัด ทั้งงบประมาณ บุคลากร และ
เครื่องมือ ดังจะพบวาทุกครั้งที่มีน้ําทวมใหญในพื้นที่ชนบท จะไมสามารถเขาชวยเหลือ
ราษฎรอยางเต็มที่ ตองพึ่งกําลังของทหาร และอาสาสมัคร มูลนิธิตาง ๆ เปนกําลังหลัก
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติเกี่ยวกับน้ํา ก็คือ จะมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยกระจาย
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจนถึงภาคใตตอนลาง ปละ 7 เดือน นับตั้งแตพฤษภาคมถึง
พฤศจิกายน และจากเดือนพฤศจิกายน จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ราว 5 เดือน จะมี
ปญหาภัยแลงในเขตภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง
ซึ่งรัฐแกปญหาตอนสภาพเชนแจกถุงยังชีพหรือแจกน้ํา และกลาพันธุพืช รัฐบาลชุดที่
ผานมาก็มุงแตโครงการลงทุนขนาดใหญ จัดการลุมน้ํา 25 แหง แตไมไดประมวลขอมูล
ศึกษาหาวิธีการจัดการตอสาเหตุปญหาที่แทจริงอยางคอยเปนคอยไปบนพื้นฐานขอมูล
และการมีสวนรวมของทุกฝาย แตเปนการจัดการระดับบนโยบายที่มีเปาหมายเพื่อลด
ความเสียหายมิใชไดแตแกปญหาเฉพาะหนาเปนคราว ๆ ไปเทานั้น
50. วัตถุประสงคหลักของผูเขียนบทความนี้คืออะไร
1. กระตุนใหรัฐบาลหามาตรการปองกันน้าํ ทวมแบบถาวร
2. ใหกําลังใจประชาชนที่กําลังประสบภัยจากน้ําทวม
3. ตําหนิรัฐบาลที่ไมจัดการกับปญหาน้ําทวมอยางจริงจัง
4. รายงานถึงความทุกขยากของประชาชนอันเกิดจากปญหาน้ําทวม
5. วิจารณวิธีการแกปญหาน้ําทวมที่ไมตรงจุด
51. จากบทความขางตน หนวยงานที่มีหนาที่หลักในการรับมือกับปญหาน้ําทวมคือ
หนวยงานใด
1. สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุวิทยาวิทยา
2. สํานักพยากรณอากาศ
3. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. กรมทรัพยากรน้ํา
5. ไมมีขอใดถูก
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52. ขอใดเปนชื่อเรื่องที่เหมาะสมกับบทความขางตนที่สุด
1. ภัยธรรมชาติ หายนะภัยของชาติ
2. อุทุกภัย ใครวาเรืองเล็ก
3. น้ําทวม รัฐบาลดานไมไหว
4. น้ําทวมมา น้ําตาทวมเมือง
5. หนาน้ําทวม รวมดวยชวยกัน
54. ขอใดเปนสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําใหปญหาน้ําทวมยังไมสามารถแกไขได
1. น้ําทวมมีความรุนแรงมากจนเกินขีดความสามารถในการตั้งรับ
2. ไมมีหนวยงานที่จะนําขอมูลที่ไดไปปองกันกอนเกิดปญหา
3. หนวยงานตาง ๆ ไมมีการประสานความรวมมือกัน
4. รัฐบาลใหความสําคัญกับปญหาน้ําทวมเปนลําดับรอง
5. รัฐบาลมุงแตที่จะแกปญหาที่ปลายเหตุ
55. อาจารยองอาจออกขอสอบใหนักศึกษาตอบ ถูก หรือ ผิด และบังเอิญอาจารย
องอาจเพลินกับโบราณ วัตถุที่บานเชียงเปนอยางมาก จึงออกขอสอบซ้ํากันสองขอวา
1. บานเชียงอยูจังหวัดนครพนม
2. บานเชียงอยูจังหวัดอุดรธานี
ถาหากคุณเปนคนไมมีความรูเรื่องนี้เลย คุณจะตอบอยางไรที่จะใหไดคะแนนอยางนอย
1 คะแนน
1. ตอบผิดทั้ง 2 ขอ
2. ตอบขอ 1 ผิด ขอ 2 ถูก
3. ตอบขอ 2 ผิด ขอ 1 ถูก
4. ไมมีทางไดคะแนน
5. ตอบถูกทั้ง 2 ขอ
ใชบทความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 56 ถึง 57
คนวางงานในประเทศอิตาลีพุงขึ้นถึง 2 ลานคนแลวชวง 2 เดือนที่ผานมา สงผล
ใหมีอัตราวางงานประมาณ 12.3 เปอฺรเซ็นต ทั้งนี้จากการเปดเผยของกระทรวงแรงงาน
อิตาลีเมื่อวันกอนโดยในเดือนมีนาคมมี 2549 จํานวนคนตกงานเพิ่มขึ้น 19,400 คน
และเดือนเมษายน 18,700 คน รวมทั้งสิ้นตกงานประมาณ 2.01 ลานคนทั่วประเทศ
นับเปนครั้งแรกที่ยอดคนตกงานอยางเปนทางการสูงกวา 2 ลานคน นับแตรัฐบาลได
เปลี่ยนแปลงวิธีการรายงานตัวเลขคนวางงานเมื่อปที่แลว โดยวิธีการใหมนี้ จะนับรวมผู
ทํางานนอยกวา 70 ชั่วโมงตอเดือนเปนผูวางงานดวย
56. ขอใดสามารถตีความไดถูกตองจากบทความขางตน
1. อิตาลีมีอัตราการวางงานสูงทีส
่ ุดเปนประวัติการณใดเดือนมีนาคม 2549
2. การคํานวณอัตราการวางงานแบบเกานับรวมผูที่ทํางานนอยกวา 70 ชั่วโมงตอเดือน
ไวดวย
3. ในเดือนกุมภาพันธ 2549 มีคนอิตาลีตกงานประมาณ 1.97 ลานคน
4. ผูที่ทํางานนอยกวา 70 ชั่วโมงตอเดือนมีอัตราตกงานนอยกวาผูที่ทํางานเกิน 70
ชั่วโมงตอเดือน
5. ในเดือนเมษายน 2549 มีจํานวนคนตกงานทั้งประเทศอิตาลีนอยกวาเดือนมีนาคม
2549
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57. ขอใดตอไปนี้อาจจะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีในชวงตนป 2549
ยกเวนขอใด
1. รานอาหารในอิตาลีปดตัวลงมากขึ้น
2. บริษัทผลิตน้ํามันรายใหญอันดับ 2 ของประเทศลมละลาย
3. จํานวนคนงานที่ทํางานพารทไทมในรานสะดวกซื้อลดลง
4. มีการปฏิรูปหนวยราชการของอิตาลีทําใหหนวยงาน
5. รัฐบาลออกกฎหมายใหมที่มีผลเปนการลดคาแรงขึ้นต่ํา
58. นักมาราธอนระดับโลกจะวิ่งไมเกินกวาวันละ 6 ไมลในตอนฝกซอม ดังนั้นถาเรวดี
วิ่งไกลเกินวันละ 6 ไมล แสดงวาเธอเปนนักวิ่งระยะสั้น
1. นักวิ่งระยะสั้นมักวิ่งในตอนเชาเกินกวาวันละ 6 ไมล สวนนักวิง่ มาราธอนจะวิ่งไมเกิน
วันละ 6 ไมล
2. สีทาบานเมื่อแหงสนิทจะไมหลุดลอกออกมาเปนแผน แตสีที่คุณวิชิตซื้อมาเมื่อแหง
สนิทกลับหลุดลอกเปนแผน ๆ แสดงวาสีดังกลาวเปนสีโปสเตอร
3. ถาคุณนอนหลับนอยกวา 4 ชั่วโมงตอวัน รางกายอาจะเสื่อมโทรมาเร็วกวาคนที่นอน
หลับมากกวา 6 ชั่วโมง ตอวัน
4. ถารถยนตสตารทเครื่องไดดีในตอนเชา ก็จะสตารทไมดีในตอนเย็น ดังนั้น หาก
รถยนตของนายเอกสตารทไมดีในตอนเชา ในตอนเย็นรถของเขาจะสตารทไมติด
5. กีฬาฟุตบอลมักจะไดรับความนิยมในหมูวัยรุน ดังนั้นถาคุณสมพงษไมชอบกีฬา
ฟุตบอล แสดงวาเขาอาจชอบกีฬากอลฟมากกวา
59. อาจารยมักเตือนอยูเสมอ ๆ วาคนไมเขาเรียนวิชาเศรษฐศาสตรสวนใหญจะสอบตก
เพราะคนไมเขาเรียนจะไมเขาใจเนื้อหาที่มีความสําคัญ ขอใดเปนขอสรุปของการอาง
เหตุผลนี้
1. อาจารยมักเตือนเสมอ ๆ วาจะมีคนสอบตก
2. คนไมเขาเรียนวิชาเศรษฐศาสตรสวนใหญจะสอบตก
3. คนไมเขาเรียนจะไมเขาใจเนื้อหาที่มีความสําคัญ
4. คนเขาเรียนวิชาเศรษฐศาสตรจะสอบไดทุกคน
5. ถูกทั้ง (1) และ (2)
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60. เตาแกมแดงมีถิ่นกําเนิดในสหรัฐอเมริกา แตมีผูนําเตาแกมแดงเขามาเพาะ
ขยายพันธุในไทย เพื่อประโยชนเชิงพาณิชย เนื่องจากเมื่อมันมีขนาดเล็ก เตาแกมแดง
มีสีและลวดลายสวยงามอีกทั้งยังแกมแดงนารัก ขายเปนสัตวเลี้ยงจึงไดราคาดี แตเมื่อ
เตาแกมแดงโตขึ้น สีที่สวยงามก็จะเปลี่ยนเปนสีดําทะมึน มิหนําซ้ํารูปรางยังเปลี่ยนไป
จนไมมีความสามารถหลงเหลืออยู ผูที่ซื้อเตาแกมแดงมาเลี้ยงจึงเอาเตาไปปลอยทิ้งใน
แหลงน้ําธรรมชาติ ทําใหจํานวนเพิ่ม
มากขึ้นอยางรวดเร็วเนื่องจากเตาแกมแดงโตเร็ว อดทน และอยูในน้ําเนาไดเปนอยางดี
แตปญหาที่หนักที่สุดคือเตาแกมแดงกินไขปลาและไขเตานาเปนอาหาร.........
ขอใดหากเปนจริงจะเติมขอความขางตนไดสมบูรณที่สุด
1. ทําใหปลาหลายชนิดและเตานานซึ่งเปนสัตวประจําถิ่นในแหลงน้ําที่มีเตาแกมแดง
อาศัยอยูกําลังจะสูญพันธุ
2. ซึ่งก็เปนปญหาที่คลายกับปญหาเรื่องปลาเทศบาลซึ่งมีถิ่นกําเนิดนอกประเทศแต
กําลังเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วในแหลงน้ําธรรมชาริขณะนี้
3. ซึ่งชวยลดจํานวนปลาน้ําจืดหลายชนิดและเตานาที่มีจํานวนมากเกิดตองการของ
ธรรมชาติและชวยสรางความสมดุลใหกับระบบนิเวศ
4. ชวยใหนกกระยางที่อพยพมาจากประเทศเพื่อบานชวงเตานาวางไข ลาเตาแกมแดง
มาเลี้ยงลูกออนที่เพิ่งฟกออกเปนตัวในชวงใกลเคียงกัน
5. ดังนั้นจึงควรมีกฎหมายหามไมใหผูที่ซื้อเตาแกมแดงมาเลี้ยงเอาแตชนิดนี้ไปปลอย
ไวในแหลงน้ําธรรมชาติ
สวนที่ 4 วัดความรูรอบตัว
101. NECTEC (เนคเทค) หมายถึงองคกรใด?
1. ศูนยเทคโนโลยีอิเลกทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
2. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
3. องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
4. สถาบันฝกอบรมและวิจัยของสหประชาชาติ
5. สถาบันนิติวิทยาศาสตรแหงชาติ
102. ธงชาติของประเทศใดในโลกเปนเพียงประเทศเดียวที่ไมใชรูปสี่เหลี่ยม
1. ติมอรตะวันออก
2. เนปาล
3. ตองกา
4. การตาร
5. ปากีสถาน
103. พระมหากษัตริยไทยพระองคใดเปนตนราชวงศสมัยสุโขทัย
1. พอขุนบานเมือง
2. พอขุนศรีอินทราทิตย
3. พอขุนรามคําแหงมหาราช
4. พญาไสยสงคราม
5. พญาเม็งราย
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104. คําวา แฮคเกอร คืออะไร
1. ผูลักลอบใชเครื่องคอมพิวเตอร
2. ผูลักลอบเจาะเขาไปเครือขายคอมพิวเตอร
3. ผูลักลอบทดสอบระบบโดยไมไดขออนุญาต
4. ผูลักลอบซื้อสินคาโดยไมผานตนกลาง
5. ผูลักลอบสงไวรัสคอมพิวเตอร
105. ถวยวิมเบิลตัน เปนถวยรางวัลจากการแขงขันกีฬาอะไร
1. แบดมินตัน
2. เทเบิลเทนนิส
3. เทนนิส
4. เบสบอล
5. กอลฟ
106. ตึกที่สูงที่สุดในโลกผูในประเทศใด
1. มาเลเซีย
2. สหรัฐอเมริกา
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
4. ไตหวัน
5. สิงคโปร
107. นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เปนผูนําองคระหวางประเทศองคกรใด
1. WTO
2. WHO
3. UN
4. UNCTAD
5. UNHCR
108. ตราประจํากระทรวงเปนรูปพันคบเพลิง หมายถึงกระทรวงใด
1. กระทรวงพาณิชย
2. กระทรวงสาธารณสุข
3. กระทรวงอุตสาหกรรม
4. กระทรวงคมนาคม
5. กระทรวงพลังงาน
109. ILO คือองคการใด
1. องคการแรงงานระหวางประเทศ
2. องศการทรัพยสินทางปญญาโลก
3. องศการอนามัยโลก
4. องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
5. องคการกาชาตสากล
10. เจาชายสิทธัตถะ ประสูติ ณ สถานที่ใด
1. ปาฮิลิปตนมฤคทายวัน
2. สวนลุมพินี
3. สวนปาติโมกข
4. พุทธคยา
5. ปาหิมพานต
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111. แชยิด หมายถึงพิธีทําบุญเพื่อคนที่มีอายุยางใกลปที่เทาใด
1. 50 ป
2. 60 ป
3. 65 ป
4. 70 ป
5. 60 ป
112. คนไทยรูจักปลาทูนามีอีกชื่อหนึ่งเรียกวาอะไร
1. ปลาทู
2. ปลาโอ
3. ปลาอินทรีย
4. ปลาเข็ม
5. ปลาโลมา
113. เพลง ออลดแลงไซน มีชื่อเปนภาษาไทยวาอะไร
1. สยามานุสสติ
2. สามัคคีชุมนุม
3. สดุดีมหาราชา
4. สรรเสริญพระบารมี
5. มหาฤกษ
114. สารโมโนโซเดียม กลูตาเมท รูจักอีกชื่อหนึ่งวาอะไร
1. ผงชูรส
2. ขัณฑสกร
3. เกลือแกง
4. เกลือแร
5. สารสม
115. กลุมประเทศอักษะในสงครามโลกครั้งที่ 2 มีประเทศใดบาง
1. เยอรมัน อิหราน อิรัก
2. อิตาลี เยอรมัน สวีเดน
3. เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุน
4. เกาหลี ญี่ปุน จีน
5. เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี
116. ทองคําแทมีกี่กะรัต
1. 12 กะรัต
3. 20 กะรัต
5. 30 กะรัต

2. 16 กะรัต
4. 24 กะรัต

117. เลขโรมัน M เทากับจํานวนเลขใด
1. 50
2. 100
3. 500
4. 1000
5. 10,000
118. ขบวนเรือพยุหยาตราชลมารคจะกระทําในพระราชพิธีอะไร
1. ทอดพระผาปา
2. ทอดพระกฐิน
3. วันพระราชสมภพ
4. วันฉัตรมงคล
5. วันจักรี
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119. งูไดยินดวยวิธีใด
1. ใชลิ้นจับคลื่นเสียง
3. ใชจมูกจับคลื่นเสีย
5. ใชทูฟงเคลื่อนเสียง

2. ใชตาจับคลื่นเสียง
4. ใชผิวหนังจับคลื่นเสียง

120. ผูที่ทําหนาทีทนายแผนดินคือใคร
1. ผูพิพากษา
2. รัฐมนตรีวากระทรวงยุติธรรม
3. อัยการง4.
4. ปลัดกระทรวง
5. กรรมการและกฤษฎีการ
สวนที่ 1 วัดความสามารถดานคณิตศาสตร
1. เลขจํานวนใดมีคาสูงที่สุด
11
1.
16
2

18
13

3.

21
16

4.

17
12

5.

24
19

2. นายอองรีเชารถยนต เปนเวลา x วัน เสียคาเชาวันละ y บาท สําหรับการไมเกิน 7
วัน หากเชาเกิน 7 วัน วันที่เหลือจะคิดคาเชาเพียงครึ่งหนึ่ง หากนายออกรีเชารถ
มากกวา 7 วัน นายอองรีจะตองจายคาเชาเทาไร
1. y + 2y (x - 7 )
2. y + y (x - 7 )
y
xy
(x + 7)
3. 7y +
4.
2
2
5. 7y + 2xy
3.
1.
3.
5.

ถารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น a หนวย เสนรอบวงจะเพิ่มขึ้นกี่หนวย
a
2. 2a
2 a
4. 2
2
a
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4. พอแกกวาลูกสาว 30 ป ถาครึ่งหนึ่งของอายุพอในปจจุบันเทากับอายุของลูกสาวใน
อีก 9 ปขาหนา จงหาวาอีก 2 ปขาหนา ลูกสาวจะอายุกี่ป
1. 8 ป
2. 10 ป
3. 12 ป
4. 14 ป
5. 15 ป
5. ในโรงเรียนแหงหนึ่งมีอัตราสวนของครูตอนักเรียนเปน 3 : 51 มีอัตราสวนนักเรียน
ชายตอนักเรียนหญิงเปน 4 :’ 5
และมีบุคลากรอื่น ๆ อีก 32 คน ถามีจํานวนนักเรียนชาย มากกวาบุคลากร อื่น ๆ 2540
คน โรงเรียนนี้มีครู นักเรียนและบุคลากรรวมทั้งหมดกี่คน
1. 612 คน
2. 648 คน
3. 665 คน
4. 680 คน
5. ไมมีขอใดถูกตอง
6. ปจจุบน
ั แชมพูมีราคามากกวาสบู 50 เปอรเซ็นต หากแชมพูราคาลดลง 10
เปอรเซ็นตและสบูราคาเพิ่มขึ้น 20 เปอรเซ็นต หากจะซื้อสบูและแชมพูจะตองจายเงิน
เพิ่มลดลงกี่เปอรเซ็นต
1. จายเพิ่มขึ้น 2%
2. จายเพิ่มขึ้น 10%
3. จายลดลง 8%
4. จายลดลง 4%
5. จายเทาเดิม
7. จากผูสนใจหลักสูตรปริญญาตรีของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่สมัครสอบ SMART-1 ครั้งที่ 1/2550 พบวาเปนผูที่สนใจ
หลักสูตร บริหารธุรกิจ 5,700 คน หลักสูตรบัญชี 10,900 คน และหลักสูตร BBA
6,000 คน เปนผูที่สนใจทั้งหลักสูตรบัญชีและหลักสูตรบริหารธุรกิจ 3,100 คน สนใจทั้ง
หลักสูตร BBA และหลักสูตรบัญชี 3,000 คน และสนใจทั้งหลักสูตร BBA และหลักสูตร
บริหารธุรกิจ 3,600 คน และสนใจทั้งสามหลักสูตร 2,100 คน ดังนั้นถาสุมเลือกผูสมัคร
มา 1 คน ความนาจะเปนผูสมัครคนนี้จะเปนผูที่สนใจหลักสูตรบัญชีเพียงหลักสูตรเดียว
เทานั้นหรือสนใจทั้ง 3 หลักสูตรเลยเทากับเทาใด
1. 0.2
2. 0.3
3. 0.3
4. 0.5
5. 0.6
8.
1.
3.
5.

จงหาพจน 9 ของลําดับตอไปนี้ 1, -3 , 6 , -10 , 15 , -21,….
36
2. 40
45
4. 64
81
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9.

C

B

A

D

E

สี่เหลี่ยม ABCD เปนสี่เหลี่ยมดานขนาน ดาน AB ขนานกับดาน CE และความยาวดาน
CD ตอดาน DE เปนอัตราสวน 5 : 3 หาก สามเหลี่ยม BDE มีพื้นที่ 12 ตารางหนวย จง
หาขนาดพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD
1. 56
2. 48
3. 40
4. 32
5. ขอมูลไมเพียงพอ
10. ครูเกดมีลูกศิษยคนโปรด 5 คน ไดแก บอย มาย เปรี้ยว กุกไก และลูกตาล ซึ่งแม
จะเรียนจบแลวลูกศิษยทั้ง 5 คน ก็ยังกลับมาเยี่ยมคุณครูอยูเปนประจํา โดยลาสุดทั้ง 5
คน มาเยี่ยมคุณครูพรอมกันในเดือนเมษายน 2548 ถาบอกมาเยี่ยมคุณครูทุกเดือน มาย
มาเยี่ยมครูทุก ๆ 2 เดือน เปรี้ยวมาเยี่ยมคุณครูทุก ๆ 3 เดือน กุกไกมาเยี่ยมคุณครูทุก ๆ
4 เดือน และลูกตาลมาเยี่ยมทุก ๆ 5 เดือน อยากทราบวาบอย มาย เปรี้ยว กุกไก และ
ลูกตาลจะมาเยี่ยมคุณครูพรอมกัน อีกครั้งเมื่อใด
1. มกราคม 2550
2. เมษายน 2551
3. กรกฎาคม 2552
4. เมษายน 2553
5. ไมมีคําตอบขอใดถูก
11. ตั้งนาฬิกาไวที่เวลา 12.00 นาฬิกาตรง หากเข็มวินาทีหมุนไปครบ 1,430 รอบ จะ
เปนเวลาเทาไร
1. 10.30 น.
2. 11.50 น.
3. 12.10 น.
4. 13.20 น.
5. 13.50 น.
12. โตะอาหารรูปวงกลมมีที่นั่ง 10 ที่นั่ง หากนายเดนและนายเดอเขารวมรับประทาน
อาหารดวยจงหาความนาจะเปนที่นายเดนและนายเดอจะไมไดนั่งติดกัน
1. 1/5
2. 2/9
3. 7/9
4. 8/9
5. 7/10
13. กําหนดให
2x + 3Y = z + 10
3x – y = 2z – 1
X + 2y = 3 – 3z จงหาคาของ (x+Y+z)
1. 0
2. 1
3. 2
4. -1
5. ไมมีขอใดถูก
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14. นางพริ้มเปนแมคาขายดอกไมอยูที่ปากคลองตลาด ซื้อดอกไมมาขาย 200 ดอก
ราคาดอกละ 4 บาท ตั้งใจไววาจะเอากําไร 40% แตมีดอกไมไมสวยอยูจํานวนหนึ่ง จึง
คิดจะขายในราคาดอกละ 2 บาท สวนดอกที่เหลือขายไปในราคาดอกละ 8 บาท จงหา
วามีดอกไมที่ไมสวยอยูกี่ดอก
1. 70
2. 80
3. 90
4. 100
5. ไมมีขอใดถูก
15. (22224 x 22222) – (22222)2 มีคาเทาใด
1. 11111
2. 22222
3. 44444
4. 88888
5. ไมมีขอใดถูกตอง
16. จงหาผลบวกของคา x จากสมการ
1. – 1 / 2
3. 0
5. 1

(x + 1) =
3

x +1
2

2. – 1
4. 1/ 2

17. ในการสอบ smart-I จํานวน 4 ครั้ง ซึ่งแตละครั้งจะสอบ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร
การอาน ความรูรอบตัว และภาษาอังกฤษ โดยในการสอบแตละครั้งจะมีคะแนนเต็มวิชา
ละ 100 คะแนนแตจะคิดคาน้ําหนักคะแนนของแตละวิชาตางกันออกไป กลาวคือ วิชา
คณิตศาสตรคิดคาน้ําหนักคะแนนรอยละ 30 วิชาการอาน คิดคาน้ําหนักคะแนนรอยละ
25 วิชาความรูรอบตัวคิดคาน้ําหนักคะแนนรอยละ 10 และวิชาภาษาอังกฤษคิดคา
น้ําหนักคะแนนรอยละ 30 รวมเปนคะแนนสอบทั้งสิ้นรอยละ 95 แตถาหากในครั้งใดได
คะแนนในวิชาใดวิชาหนึ่งไมถึงรอยละ 50 ก็จะไมมีสิทธิ์ยื่นคะแนนสอบในครั้งนั้น หาก
นายศิลาเขาสอบ smart – I ทั้ง 4 ครั้งและไดคะแนนสอบดังตาราง จงหาวานายศิลา
ควรจะยื่นคะแนนสอบครั้งใดจึงจะเปนผลดีตอตัวเขาเองมากที่สด
ุ
วิชา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
คณิตศาสตร
55
70
75
40
การอาน
80
65
60
90
70
45
50
60
ความรูรอบตัว
ภาษาอังกฤษ
60
90
70
80
1. ครั้งที่ 1
2. ครั้งที่ 2
3. ครั้งที่ 3
4. ครั้งที่ 4
5. ครั้งใดก็ได
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18. กอนเหล็กทรงลูกบาศก 2 กอน มีความยาวดานละ 3 ฟุตและ 5 ฟุตตามลําดับ หาก
นํากอนเหล็ก 2 กอนนี้มาหลอมและหลอใหมกลายเปนแทงเหล็กทรงกระบอกที่มี
เสนผาศูนยกลางยาว 4 ฟุต จะไดแทงเหล็กที่มีความสูงประมาณกี่ฟุต
1. 10 ฟุต
2. 11 ฟุต
3. 12 ฟุต
4. 13 ฟุต
5. 14 ฟุต
19. จงหาจํานวนวิธีในการจัดเรียงตัวอักษร A B C เปนจํานวน 5 หลัก (ใชซ้ํากันได)
โดยมีเงื่อนไขวา หามใช B ตามหลัง A ทันที หามใช c ตามหลัง B ทันที หามใช C
ตามหลัง B ทันที และหามใช A ตามหลัง C ทันที
1. 12
2. 24
3. 48
4. 60
5. 72
20. 64 เปนกี่เปอรเซ็นตของ 123
1. 50%
2. 60%
3. 75%
4. 85%
5. 95%
21. ถา x = 1 +
1. 1 / 2
3. 1 / 8
5. 1 / 32

1 1 1
1
+ + และ y = 1 + x แลว คา y มากกวาคา x เทาใด
2
2 4 8
2. 1 / 4
4. 1 / 16

22. รานคุณหมีแดง ชายนมและขนมปง ในวันหนึ่ง ๆ 30% ของผูที่มาซื้อนมจะซื้อขนม
ปงดวย 60% ของผูที่มาซื้อขนมปงจะซื้อนมดวย หากวันหนึ่งมีผูมาซื้อนมทั้งหมด 100
คน จะมีผูมาซื้อขนมปงทั้งหมดกี่คน
1. 50 คน
2. 60 คน
3. 70 คน
4. 80 คน
5. 90 คน
23. นายยอดมีรายไดกอนหักภาษี 2 เทาของนายยิ่ง หากนายยอดจายภาษี 40% นาย
ยิ่งจายภาษี 20% หลักหักภาษีแลว นายยอดจะมีรายไดมากกวานายยิ่งกี่เทา
1. 2 เทา
2. 1.6 เทา
3. 1.5 เทา
4. 1.4 เทา
5. 1.2 เทา
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24. ม.ธรรมศาสตรตองการเชาพื้นที่จัดงาน โดยผูเชาคิดอัตราการเชาแบบกาวหนา
ตามตาราง
จํานวนพื้นที่
ไมเกิน 10 ตร.ม
สวนที่เกิด 10 ตร.ม แตไมเกิน 2 ตร.ม
สวนที่เกิน 20 ตร.ม แตไมเกิน 50 ตร.ม
สวนที่เกิน 50 ตร.ม ขึ้นไป

ถา
1.
3.
5.

คาเชาตารางเมตรละ
100
100
120
150

ม.ธรรมศาสตรเชาพื้นที่ 80 ตร.ม จงหาวาจะเสียคาเชาทั้งหมดเทาไหร
9,800
2. 10,200
11,500
4. 12,400
13,700

25. ในการแขงขันฟุตบอลลึกในประเทศหนึ่งแตละทีมที่เขารวมการแขงขันตองลง
แขงขันกับทีมอื่น ๆ ทีมละ 3 ครั้ง กลาวคือ แขงขันในฐานะทีมเหยา 1 ครั้ง ฐานะทีม
เยือน 1 ครั้ง และแขงในสนามทีเ่ ปนกลางอีก 1 ครั้ง ถาตอนนี้สิ้นสุดฤดูกาลแตละทีมลง
แขงขันทั้งหมด 48 นัด อยากทราบวา ลึกนี้มีทีมฟุตบอลเขารวมการแขงขันทั้งหมดกี่ทีม
1. 15 ทีม
2. 16 ทีม
3. 17 ทีม
4. 18 ทีม
5. ไมมีคําตอบขอใดถูก
26. เสนตรง AB ขนานกับเสนตรง CD หากมุม y = 6x - 30° จงหาคา x

1. 5°
3. 30°
5. 60°

2. 15°
4. 45°

27. ในการเสี่ยงโชคดวยการหยิบลูกแกว มีกติกาวาหากหยิบไดลูกแกวสีแดงจะไดเงิน
9 บาท หากหยิบไดลูกแกวสีเขียวจะเสียเงิน 13 บาท หากในโหลมีลูกแกว 10 ลูก เปน
สีแดง 6 ลูก สีเขียว 4 ลูก หากหยิบลูกแกว 2 ลูก จงหาความนาจะเปนที่จะหยิบลูกแกว
แลวขาดทุน
1. 1/3
2. 2/3
3. 1/5
4. 2/5
5. 2/15
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28. ฮูโตมีเงินลงทุน 8 ลานบาท โดยแบงลงทุนในบริษัท A 7 สวน บริษัท B 5 สวน
และลงทุนในบริษัท C มากกวาสวนตางของเงินลงทุนในบริษัท A และบริษัท B อยู
300,000 บาท โดยแตละบริษัทใหผลตอบแทนตามตาราง หากฮูโตลงทุนใน 3 บริษัท
เปนเวลา 1 ป จงเรียงลําดับของผลตอบแทนในแตละบริษัทจากนอยไปหามาก
บริษัท
A
B
C
1. A, B, C
3. C, A, B
5. A, C, B

ผลตอบแทนตอป
12%
15%
20%
2. B, B, C
4. C, B, A

29. มุมของสามเหลี่ยมมีอัตราสวนเปน 2: 3 : 5 หากดานที่ยาวที่สุดยาว 17
เซนติเมตรและมีอีกดานหนึ่งยาวกวาอีกดานหนึ่ง 7 เซนติเมตร จงหาความยาวรอบรูป
ของสามเหลี่ยมรูปนี้
1. 29
2. 30
3. 32
4. 35
5. 40
30. ในการซื้อบัตรเขาชมคอนเสิรตของวงดนตรีชื่อดังระดับโลก “มารูน 5 “ ซึ่งจัดการ
แสดงที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ซึ่งเปดจําหนายบัตรเขาชมในเวลา 10.00 น.
โดยตั้งแตเริ่มเปดจําหนายมีผูมารอคิวทั้งหมด 50 คน และเมื่อเริ่มเปดจําหนายก็มีคนมา
เขาคิวเพื่อขึ้นในอัตรา 4 คนตอ 3 นาทีและมีอัตราของคนที่ซื้อตั๋วแลวออกจากคิว 3 คน
ตอ 2 นาที และพบวาเมื่อจําหนายตั๋วทั้งหมดกี่ไมมีคนเหลืออยูในแถวพอดี จงหาวาตั๋ว
คอนเสิรตจําหนายหมดภายในเวลากี่ชั่วโมง
1. 2 ชั่วโมง 30 นาที
2. 3 ชั่วโมง 45 นาที
3. 4 ชั่วโมง 30 นาที
4. 5 ชั่วโมง
5. 6 ชั่วโมง
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สวนที่ 2 วัดความสามารถดานการอาน
ใชบทความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 31-32
อิหรานออกโรงหนุนโอเปกลดกําลังการผลิตน้ํามันลง เพื่อทําใหราคาน้ํามันมี
เสถียรภาพหลังจากติ่งลงอยางหนักในชวงหลายสัปดาหมานี้
นายวาซีรี ฮาเมเนห รัฐมนตรีน้ํามันของอิหรานเปดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีวา อิหราน
สนับสนุนการเคลื่อนไหวขององคการประเทศผูสงนั้นเปนสินคาออกหรือโอเปก ในการ
ลดกําลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ํามันดิ่งลงอยางตอเนื่อง โดยการลดกําลังการผลิตจาก
เพดานโควตาการผลิตที่ 28 ลานบารเรลตอวัน เพราะมันจะไมสงผลกระทบตอตลาด
ทั้งนี้ ราคาน้ํามันดิ่งลงเปนสัญญาณเตือนไปยังหมูสมาชิกโอเปกและประธานโอเปกคน
ปจจุบันคือนายเอ็ดมุมด ดังโครู รัฐมนตรีน้ํามันไนจีเรีย กลาววา โอเปกกําลังพิจารณาที่
จัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อพิจารณาลดกําลังการผลิต
สมาชิก 11 ชาติโอเปกยังคงโควตาการผลิตอยูที่ 28 ลานบารเรลตอวันตั้งแต
เดือนมิถุนายน 2548 การลดกําลังการผลิตถูกมองวามีเปาหมายเพื่อสนับสนุนสงเสริม
ราคาน้ํามันซึ่งทรุดฮวบลงประมาณรอยละ 20 ในชวงไมกี่สัปดาหที่ผานมาเพื่อผาน
คลายความวิตกกังวลเรื่องปริมาณน้ํามัน นายวาซีรี ฮาเมเนห ซึ่งประเทศของเขาเปน
ผูผลิตน้ํามันรายใหญเปนอันดับ 2 ของโอเปกกลาววาไมชาติสมาชิกโอเปก ชาติใด
สมัครใจที่จะลดกําลังการผลิตน้ํามันและสมาชิกกําลังเจรจาที่จะลด
ราคาน้ํามันโลกดิ่งลงต่ํากวา 60 ดอลลารสหรัฐ ดอลลารสหรัฐตอบารเรลเมื่อวัน
ศุกรที่ผานมา เนื่องจากมีกระแสการคาดการณวา โอเปกจะมีมติเปนเอกฉันทใหลด
เพดานการผลิตลง โดยราคาน้ํามันในตลาดนิวยอรกงวดสงมอบเตือน พ.ย. ปดลงลง 27
เซนต อยู 59.76 ดอลลารตอบารเรล สวนในตลาดลอนดอน ราคาน้ํามันดิบลดลง 17
เซนต อยูที่ 59.83 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล
31. ขอใดเปนเหตุผลที่สําคัญที่สุดของกลุมโอเปกที่จะมีการลดกําลังการผลิตน้ํามัน
1. มีปริมาณน้ํามันดิบในตลาดมากเกินความตองการของตลาด
2. เพื่อพยุงราคาน้ํามันที่กําลังลดลงอยางหนัก
3. เนื่องจากปริมาณน้ํามันสํารองของประเทศในกลุมโอเปกมีปริมาณลดลง
4. เพื่อใชเปนการเจรจาตอรองกับประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
5. เนื่องจากราคาน้ํามันสูงขึ้นจะมีผลกระทบตอปริมาณการสงออกน้ํามัน
32. ขอใดตอไปนี้สรุปถูกตองจากบทความขางตน
1. ชาติสมาชิกโอเปกประสบปญหาขาดทุนเนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกลดต่ําลง
2. ประเทศไนจีเรียเปนชาติที่ผลิตน้ํามันรายใหญอันดับ 1 ของโลก
3. สมาชิกชาติโอเปกจะมีการประชุมเพื่อลดเพดานการผลิตน้ํามันลงมาเปน 28 ลาน
บารเรลตอวัน
4. หลังจากลุมโอเปกลดเพดานการผลิตน้ํามันลง ราคาน้ํามันจะปรับตัวสูงกวา 60
ดอลลารสหรัฐ
5. ชวยการลดกําลังการผลิตน้ํามันของกลุมโอเปกมีผลตอราคาน้ํามันในตลาดโลก
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33. การดําเนินนโยบายของกลุมโอเปกตรงกับสํานวนใดตอไปนี้มากที่สุด
1. ขิงก็ราขาก็แรง
2. ผักชีโรยหนา
3. ขายผาเอาหนารอด
4. หักดามพราดวยเขา
5. ตัดไฟตนลม
34. ในป 1930 จํานวนผูอยูอาศัยตอ 1 ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีคาเทากับ 4.1 อัตราการอยู
อาศัยตอครัวเรือนลดเหลือ 3.5 ในป 1950 และ 3.1 ในป 1970 และทุกวันนี้มีรายงาน
วาจํานวนผูอยูอาศัยในแตละครัวเรือนเหลือเพียง 2.8 คนเทานั้น ดูเหมือนวาแนวโนม
ของขนาดของครัวเรือนจะเล็กลงเรื่อย ๆ
ขอความตอไปนี้ ซึ่งถาหากเปนความจริง จะชวยอธิบายสาเหตุของแนวโนมดังกลาว
ยกเวนขอใด
1. อัตราการหยารางไดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
2. อัตราการเกิดไดลดนอยลงตามลําดับ
3. การสงคนแกเฒาไปอยูสถานสงเคราะหคนชราไดรับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น
4. ผลประโยชนจากการลดหยอนภาษีสําหรับครอบครัวใหญลดนอยลง
5. จํานวนผูใชบริการสถานเลี้ยงดูเด็กเล็กระหวางเวลาทํางานไดเพิ่มมากขึ้น
ใชบทความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 35 ถึงขอ 39
เนื่องจากผูเชี่ยวชาญทางการแพทยของสหรัฐมีความเห็นวาวัคซีนปองกันโรค
โปลิโอของเซบินซึ่งใชเชื้อไวรัสที่ยังมีชีวิตมีประสิทธิภาพสูงกวาวัคซีนของซอลคซึ่งใช
เชื้อไวรัสที่ตายแลว จึงมีการนําวัคซีนของเซบินมาใชแทนที่วัคซีนของซอลคตั้งแตป
1962 เปนตนมา วัคซีนของเซบินซึ่งใชรับประทานแทนการฉีดเขาใตผิวหนัง ประสบ
ผลสําเร็จสูงมากในการขจัดโรคโปลิโอใหสูญไปจากโลก แตในขณะเดียวกันก็ไดมีการ
พบวาในบางโอกาสซึ่งพบเห็นไดยากมาก วัคซีนชนิดนี้สามารถทําใหเกิดเปนโรค
โปลิโอได ในสหรัฐอเมริการะหวางป 1969 ถึง 1976 ไดมีผูปวยดวยโรคโปลิโอจํานวน
ทั้งสิ้น 44 ราย และทุกรายเปนผูไดรับวัคซีนของเซบินหรือผูไดรับเชื้อติดตอจากผูปวยที่
ไดรับวัคซีนของเซบิน ปรากฏการณเชนนี้สามารถเกิดขึ้นไดเพียงหนึ่งในสามลานเทานั้น
แตวัคซีนของซอลคซึ่งใชเชื้อไวรัสที่ตายแลว ไมเคยกอใหเกิดโรคหรือการระบาดของ
โรคในลักษณะนี้เลย ดังนั้น ซอลคจึงไดพยายามที่จะมีการทบทวนมติของป 1962 และ
ยืนยันวาวัคซีนของตนมีประสิทธิภาพเทาเทียมกับของเซบิน สําหรับการสรางภูมิคุมกัน
ในภาวะปกติชอลคยังไดอางถึงประเทศฟนแลนดซึ่งไดใชวัคซีนของเขาเพียงชนิดเดียว
และไมเคยมีรายงานการเกิดโรคโปลิโอเลยตั้งแตป 1964 แตอยางไรก็ตาม ฟนแลนด
เปนเพียงประเทศเล็ก ๆ มีความหลายหลากทางประชากรมีไมสูงนัก นอกจากนี้
ฟนแลนดยังเปนประเทศที่มีระบบการบริการทางสาธารณสุขดานการสรางภูมิคุมกันโรค
ใหประชาชนที่มีประสิทธิภาพสูง สวนสหรัฐอเมริกา เปนประเทศที่ใหญมาก มีประชาชน
หลายเชื้อชาติและเผาพันธุและมีอัตราการยายถิ่นสูง ดังนั้น ผูเชี่ยวชาญหลายคนจึงมี
ความลังเล ที่จะใหหวนกลับไปใชวัคซีนของซอลค
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35. จากขอเท็จจริงที่นําเสนอใหบทความขางตนนี้ ขอใดตอไปนี้กลาวถึงวัคซีนของเซ
บินไดอยางถูกตองที่สุด
1. วัคซีนของเซบินมีประสิทธิภาพสูงมากในการขจัดเชื้อไวรัสที่กอใหเกิดโรคโปลิโอ
ในสหรัฐอเมริกา จนกระทั้งไมมีการระบาดของโรคนี้อีกเลยนอกจากรายที่เกิดจากวัคซีน
นี้เทานั้น
2. วัคซีนของเซบินจะไมเปนสาเหตุใหเกิดโรคโปลิโอ ถาหากใชอยางระมัดระวัง
3. ผูเชี่ยวชาญทางการแพทยของสหรัฐอเมริกาในป 1962 เห็นวาการใชวัคซีนของเซ
บิน เพื่อขจัดโรคโปลิโอใหหมดไปจากประเทศเปนการเสี่ยงอันตรายที่คุมคา
4. วัคซีนที่ใชเชื้อไวรัสที่ยังมีชีวิตกอใหเกิดโรคโปลิโอนอยกวาวัคซีนที่ใชเชื้อไวรัสที่
ตายแลว
5. ประเทศฟนแลนดไดรายงานวาการใชวัคซีนของซอลคในการขจัดโรคโปลิโอไดผล
ดีกวาการใชวัคซีนของเซบิน
36. จุดประสงคหลักของบทความขางตนคืออะไร
1. นําเสนอ 2 วิธีปองกันโรคโปลิโอที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
2. รายงานขอดีขอเสียของทั้ง 2 วิธีการปองกันโรคโปลิโอ
3. สรางความประนีประนอมระหวางวิธีเกาและใหม
4. ชี้ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นกับวัคซีนของเซบิน
37. จากบทความขางตนนี้เหตุผลไปนี้ขอใดบาง สามารถใชเพื่อสนับสนุนคําเรียกรอง
ของซอลคที่ใหมีการทบทวนเมติการใชวัคซีนของป 1960
ขอ 1. ประสิทธิภาพของวัคซีนของ ซอลคไดรับการยืนยันจากการใชในประเทศ
ฟนแลนด
ขอ 2. วัคซีนของเซบินสามารถกอใหเกิดโรคโปลิโอในผูที่รับวัคซีนได
ขอ 3. ระบบการใหบริการดานการสรางภูมิคุมกันโรคแกประชาชนในประเทศ
ฟนแลนด มีมาตรฐานสูงกวาสหรัฐอเมริกา
1. ขอ 1. เทานั้น
2. ขอ 2 เทานั้น
3. ขอ 1 และ ขอ 2 เทานั้น
4. ขอ 1 และ ขอ 3 เทานั้น
5. ขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3
38. ผูเขียนบทความขางตนนี้ ไดใหขอมูลที่ตอบคําถามตอไปนี้ไดทุกขอ โดยยกเวน
ขอใด
1. วัคซีน 2 ชนิด ที่กลาวถึงนี้ชนิดใดไดรับเลือกใหใชจากวงการแพทยของ
สหรัฐอเมริกากอน
2. วัคซีนชนิดใดใน 2 ชนิดนี้ เปนที่ยอมรับวาไมมีสวนกอใหเกิดโรคโปลิโอ
3. อะไรคือสาเหตุการเกิดโรคโปลิโอในประเทศสหรัฐอเมริกา ในตนทศวรรษ 1970
4. อะไรคือความแตกตางระหวางฟนแลนดสหรัฐอเมริกา ที่มีอิทธิพลตอการเลือกใช
วัคซีน
5. ปจจุบน
ั นี้ สหรัฐอเมริกา ควรตัดสินใจเลือกใชวัคซีนที่ใชเชื้อไวรัสที่ยังมีชีวิต หรือ
วัคซีนที่ใชเชื้อไวรัสที่ตายแลว
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39. ขอใดตอไปนี้ซึ่งถาหากเปนจริง จะเปนขอคัดคานที่มีน้ําหนักมากที่สุดเพื่อระงับการ
ใชวัคซีน ของเซบิน
1. ระบบการใหบริการดานการสรางภูมิคุมกันโรคของฟนแลนด ชวยประชากรรอยละ 90
ไดรับวัคซีนของซอลคแตประชากรในสหรัฐไดรับวัคซีนปองกันโรคโปลีโอเพียงรอยละ 70
2. วัคซีนของเซบิน ซึ่งเปนที่ยอมรับวาใชปองกันโรคโปลิโอไดผลดีกวาวัคซีน
ของชอลคแตวัคซีนของเซบินใชเชื้อไวรัสที่ยังมีชีวิต และใชรับประทานแทนการฉีด
3. ผลผลิตภาคเกสรเอกชนในป 1982 เพิ่มขึ้น จากป 1982 ไมถึงรอยละ 4.8
4. การเพิ่มของผลกําไรจากผลผลิตในธุรกิจเอกชนนอกภาคเกษตร มีคานอยกวาการ
เพิ่มผลกําไร ที่ไดจากภาคเกษตร ในป 1982
5. ในธุรกิจเอกชนในป 1982 การเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตรมีปริมาณสูงกวาการเพิ่ม
ของนอกภาคเกษตร
ใชบทความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 41 ถึงขอ 45
แกงการูเปนสัตวโลกที่นาพิศวงเพราะมันมีลักษณะหลายอยางแตกตางจากสัตวที่
เลี้ยงดูลูกดวยน้ํานมอื่น ๆ แกงการูเลี้ยงลูกในกระเปาทองและเคลื่อนไหวไปมาดวยการ
กระโดด คําอธิบายเกี่ยวกับลักษณะที่แปลกของแกงการูก็มีเพียงวามันเปนสัตวตระกูล
มารชูเปยลซึ่งเปนสัตวประเภทเลี้ยงลูกดวยนําที่มีวิวัฒนาการไมสูงนัก คําอธิบายนี้ไมใช
คําตอบที่ถูกตอง แตมันก็สะทอนใหเห็นถึงความเขาใจทั่วไปของมนุษยที่อาศัยในซีก
โลกเหนือเกี่ยวกับสัตวอีกชนิดหนึ่ง คือ โอพอสซัมในรัฐเวอรจิเนียซึ่งเปนสัตวตระกูลมาร
ชูเปยลเพียงชนิดเดียวของทวีปอเมริกาเหนือ คนทั่วไปมักกลาววาโอพอสซัมเปนสัตว
เลี้ยงลูกดวยน้ํานมชนิดเกาแกดึกดําบรรพ และแทนจะไมมีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย
มาตั้งแตยุคไดโนเสาร คํากลาวเชนนี้พอจะมีมูลความจริงอยูบาง หลักฐานทางฟอสซิ
ลของสัตว ประเภทมารชูเปยล ที่มีชีวิตอยูรวมสมัยกับไดโนเสาร ในปลายยุคเมโซโซอิค
หรือเมื่อประมาณ 100 ลานปที่แลว ไดถูกจัดอยูประเภทเดียกันกับโอพอสซัมถึงแมวาโอ
พอสซัมอาจเรียกไดวาเปนฟอสซิลที่ยังมีชีวิต แตคําเปรียบเทียบนี้ไมอาจใชกับแกงการู
เพราะวามันมีพัฒนาการพิเศษเฉพาะดานเพื่อปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะแวดลอม สัตวในสายแมคโครพอดิดี มีวิวัฒนาการจากสัตวตัวเล็ก ๆ ที่อาศัยในปา
และแทะเล็มยอดออนของพืชเปนอาหารมาเปนสัตวที่ทองเที่ยวหากินในทุงโลง
วิวัฒนาการของแกงการูอาจมีสาเหตุมาจากแผขยายตัวของทุงหญาในทวีปออสเตรเลีย
ในยุคไมโอซีนหรือระหวาง 10-15 ลานปที่แลว
มีหลักฐานหลายอยางสอแสดงวาสัตวที่เลี้ยงลูกดวยน้ํานมทุกชนิดมีการสืบทอด
สายพันธุมาจากสัตวเลื้อยคลานที่มีลักษณะคลายสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมซึ่งมีชีวิตอยูใน
ปลายของยุกไทรแอสซิคหรือ เมื่อกวา 200 ลานปที่แลว หลังจากนั้นไมนาน คือ
ประมาณ 180 ลานปที่แลว สัตวเลื้อยคานดังกลาวนี้ไดมีวิวัฒนาการแบงแยกออกเปน 2
กลุม กลุมแรกคือโปรโตทีเรียน ซึ่งประกอบดวยสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม ทีอ
่ อกลูกเปนไข
เชน ตุนปากเปน กลุมที่สองคือที่เรียน ซึ่งประกอบดวยมารชูเปยล และสัตวเลี้ยงลูกดวย
น้ํานมประเภทพลาเซนทัล ขอมูลจากหลายแหลงสอแสดงวา มารชูเปยลมีถิ่นกําเนิดใน
ทวีปอเมริกาเหนือ และเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมประเภทหลักของทวีปนี้มาตลอด
ปลายยุคเมโซโซอิค หรือจนกระทั่งเมื่อ 70 ลานปที่แลว
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมประเภทพลาเซ็นทัล มีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเชีย และมีการยาย
ถิ่นฐานถึงทวีปเอเชีย และมีการยายถิ่นฐานถึงทวีปอเมริกาเหนือในปหลัง ๆ ของปลาย
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ยุคเมโซโซอิคซึ่งในตอนนั้นทั้งสองทวีปนีย
้ ังมีแผนดินที่เชื่อมตอกัน การรุกรานและการ
แยกชิงอาหารของสัตวประเภทพลาเซ็นทัลอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให มารชูเปยลสวน
ใหญสูญพันธไปจากทวีปอเมริกาเหนือ แตอาจมีสาเหตุอื่น ๆ ประกอบดวยเพราะในระยะ
นี้เอง ไดโนเสารตาง ๆ ก็ไดพากันสูญพันธไปจนหมดสิ้น
การศึกษายอนรอยวิวัฒนาการของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมประเภทมารชูเปยลตัวเล็ก
ๆ ที่กินแมลงเปนอาหารใน ปลายยุคเมโซโซอิค จากทวีปอเมริกาเหนือไปสูทุงหญาใน
ทวีปออสเตรเลียไดรับประโยชนจากหลักฐานที่ใชสนับสนุนทฤษฏีเกี่ยวกับการเคลื่อนตัว
ของทวีปสัตวเหลานี้นาจะอพยพผานอเมริกากลาง ลงสูทวีปอเมริกาใตและเขาสูทวีป
ออสเตรเลีย ซึ่งในขณะนั้นทั้งสองทวีปนี้สามารถติดตอกันโดยมีทวีปแอนตารคติกาเปน
สวนเชื่อมไมวามารซูเปยลในทวีปออสเตเลียในยุกแรกเริ่มจะเปนอยางไรก็ตาม แตเมื่อ
เริ่มยุคไมโอซีน หรือเมื่อ 25 ลานปที่แลว กระบวนการวิวัฒนาการของมารชูเปยล ได
กอใหเกิดสารพันธุใหม ๆ และหนึ่งในบรรดานี้คือแมคโคพอดีซึ่งเปนตระกูลของแกงการู
41. จุดเนนสําคัญของบทความขางตนคืออะไร
1. ปรากฏการณสําคัญของยุคตาง ๆ ทางธรณีวิทยา
2. หลักฐานสําคัญที่แสดงวามารชูเปยลและไดโนเสารเปนสัตวรวมสมัย
3. ประวัติวิวัฒนาการของแกงการู
4. ลักษณะของแกงการูที่แตกตางจากสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมอื่น ๆ
5. ความสําคัญของฟอสซิลสัตวตอการศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยา
42. ตามบทความขางตน เหตุการณใดตอไปนี้เกิดขึ้นเปนอันดับแรก
1. มารชูเปยลที่อยูในตระกูลเดียวกับโอพอสซัมมีชีวิตอยูรวมสมัยกับไดโนเสาร
2. สัตวเลื้อยคลานมีวิวัฒนาการขึ้นเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 2 กลุม
3. แมคโครพอดิดีเปลี่ยนเปนสัตวที่หากินในทุงหญา
4. มารชเู ปยลเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมประเภทหลักของทวีปอเมริกาเหนือ
43. จากขอมูลที่นําเสนอในบทความ แกงการูควรจัดเปนสัตวประเภทใด
1. มารชูเปยลที่กินแมลงเปนอาหาร
2. สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมที่ออกลูกเปนไข
3. โปรโตทีเรียนที่ออกลูกเปนไข
4. มารชูเปยลกลุมโปรโตทีเรียน
5. มารชูเปยลกลุมทีเรียน
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สวนที่ 3 วัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ
Direction : Read the following passages and choose the choose the correct
answer for each question
Passage 1 (Question 61-67)
Every human being, no matter he is doing. Gives off body heat. The
usual problem is how to dispose of it But the designers of the Power
Laboratory of the University of Cologne set themselves the opposite problem
how to collect body heat. They have designed a collection system which
utilizes not only body heat, but the heat given off by such objects as light
bulbs and refrigerators as well. The system works so well that no
conventional fule is needed to make the compus’s six building comfortable
Some parts of most modern building-theaters and offices as well as
classrooms-are more than amply heated by people and lights and sometimes
must be air-conditioned even in winter. The technique of saving heat and
redistributing it is called heat recovery a few modern buildings recover heat
but the University’s system is the first to recover heat from some buildings
and re-use it in others.
Along the way, the Power Lab has learned a great deal about some of
its heat producers. The harder a student studies, the more heat his body
gives off. Male student it is tempting to conclude that the hottest prospect
for the Cologne compus would be a hard-working, overweight male genius.
61. Until recently, body heat has caused problems because it_______.
1. was difficult to collect.
2. came in a variety of forms.
3. was difficult to get rid of
4. tended to be absorbed by physical object.
62. Which of the following is TRUE of the heating system of the Cologne
Campus?
1. The heat is supplied by human bodies only
2. The heat is supplied by both human bodies and other heat emitting
objects.
3. The heat is supplied by both human bodies and conventional fuel.
4. The heat is supplied by human bodies, other heat emitting objects and
conventional fuel.
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63. In line 6, conventional can be the best replaced by_______.
1. ordinary
2. powerful
3. electrical
4. Optional
64. The phrase even in winter most nearly means……………..
1. if the winter is especially warm
2. during all of the year except the winter
3. during the even in winter
4. in the winter as well as in other seasons
65. According to the passage, which of the following would produce the least
amount of heat?
1. A fat female who studies hard.
2. A thin female who does not studies
3. A fat male who does not studies
4. A thin male who studies hard
66. In the second paragraph, heat recovery refers to a________.
1. method of concealing the source of heat
2. special form of air-conditioning
3. supplementary hot water system
4. way of reclaiming and re-using heat
67. In the last paragraph, the hottest prospect means the_________.
1. most intelligent student
2. most desirable student
3. most diligent student
4. most obese student
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Passage 2 (Question 68-74)
Deforestation has only recently been recognized as a global problem.
Even today, goverments and individuals believe that only those countries
using up their forests will be affected by it. However scientists are convinced
that the world’s forests must be preserved. They base their conviction on
scientific data that prove the importance of forests to all people everywhere.
Deforestation is occurring most rapidly. This is specifically true in the
tropical regions of the world. Where there once were fertile forests, there are
now deserts. The trees have been cut and the land has been left without
protection. Only now that the damage has been done do experts understand
the fragility of the balance in nature. Because of the dense vegetation of the
tropical forests, such areas use great amounts of corbon dioxide, and
produce great amounts of water vapor and oxygen. Without the benefit of
these trees, the climate patterns of the world have changed: drought has
occurred in some areas because of the changes in climate. Experts say the
only answer is to preserve what forest we still have and to conserve wood in
every possible way by cutting only mature trees, by planting new trees, and
by managing the world’s forest: we can be sure of an abundance of forests
and forest products for nature.
68. What does it in line 3 means_______?
1. forests
2. deforestation
3. global problem
4. scientific data
69. What is the main idea of the passage?
1. The tropical forests
2. Wood-cutting operations
3. The new method of deforestation
4. Effects of wood-cutting
70. What solution has been suggested by the writer concerning
deforestation?
1. Cut all mature trees and plant new ones.
2. Use scientific data to show the problems of deforestation.
3. Conserve the existing forests and plant new trees.
4. Preserve only tropical areas and manage these areas carefully
71. In what way do forest help maintain the balance in nature?
1. They absorb carbon dioxide and increase water vapor and oxygen.
2. They cause severe changes in the weather patterns.
3. They protect the land from severe weather.
4. They increase pollution in the atmosphere.
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72. The word drought in paragraph 2 means________
1. a forest fire
2. a decrease of trees
3. a period of dryness
4. an increase in temperature
73. Which statement is NOT TRUR according to the passage?
1. Forests are an important source of energy
2. Tropical forests are not the only area threatened by de forestation
3. The entire tropical forests have become deserts.
4. Preservation of trees is a means to save the world form deforestation.
74. Which is not the result of excessive wood-cutting operation?
1. The soil lacks fertility.
2. Drought had occurred
3. The world s energy supply decreases.
4. Trees use a great amount of carbon dioxide.
Passage 3 (Question 75 – 80)
We Americans, hand out approximately $750,000,000 annually in tips,
or three quarters of a billion dollars, according to the United States
Department of Commerce. Of this amount about $ 450,000 goes to
restaurant employees. The rest greases the open palms of hotel “gimme”
boys, taxi drivers, beauticians, barbers, parking-lot attendants, bartenders,
and a host of others who expect gratuities from the public of their services.
In spite of these magnanimous figures, however, tipping is generally an
unpopular an disliked custom in the United States, and it always has been. As
far back as 1986, the secretary of the Journeyman Barbers International
Union of America condemned tipping as “humiliating and degrading” In 1905
the Anti-Tipping Society of America had 100,000 members, the majority of
them salesmen. Within the next few years anti-tipping laws were passed in
Arkansas, lowa, Mississippi, South Carolina, Tennessee, and Washington This
legislation was shot-lived, however, for in 1919 the lowa law was repealed as
unconstitutional and the other states soon followed suit.
Today, of course, were all aware of how widespread the practice of
tipping is, and how many categories of workers it covers. It has become
mainly a pressure custom. And while we go along with it outwardly, the
majority of us actually feel that it is wrong in principle. According to a recent
survey on subject, 65.1% of the persons queries definitely disapprove of
tipping, only 22.2 % approve, 12% are undecided.
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A laborer should be worthy of his hire, no matter what his field. He
shouldn’t have to depend on the gratuities of the public. Yet, the United
States Chamber of commerce reports that there are 1,800,000 persons who
depend on tips for the major part of their income.
75. What is the best title of this passage?
1. Tipping : a National Racker?
2. American Low – income Workers.
3. The Tipping Society’s Law.
4. The Anti-Tipping Law : Approve Or Not?
76. Which of the followings is TRUE according to the passage?
1. The most of Americans back to 1986 agreed to pay tips.
2. The anti-tipping law hs maintained in America endlessly.
3. A lot of workers receives tips more than their incomes.
4. The majority now accepts tipping custom.
77. The word ‘repealed’ in the last sentence of 2th paragraph means______.
1. disapproved
2. prohibited
3. represented
4. canceled
78. According to the writers attitude. The workers should gain tips from the
other or not?
1. They should
2. They should not.
3. Depend on their decision.
4. Undecided.
79. it can be implied from the passage that the consequence of the antitipping law_______.
1. was useful in many states of America.
2. helped many laborers have more revenue.
3. could not be enforced and ended.
4. spread rapidly to the rested states of America.
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สวนที่ 4 ที่ความรูรอบตัว
คําสั่ง ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว
101. ภาษาตากาล็อก เปนภาษาพูดของชาติใด ?
1. เกาะไซติ
2. เกาะขวา
3. มัลดี
4. ฟลิปปนส
5. นิวกีนี
102. บุษราคัม เปนพลอยที่มีสีใด?
1. แดง
2. ชมพู
3. ฟา
4. เหลือง
5. มวง
103. หมูเลือดของคนไทยที่มีนอยที่สุดคือหมูใด?
2. หมู บี
1. หมู เอ
3. หมู เอบี
4. หมู โอ
5. ถูกทั้ง (1) และ (4)
104. ประชาชนอายุเทาไรที่ไมตองทําบัตรประชาชน
1. 60 ป
2. 65 ป
3. 70 ป
4. 75 ป
5. 80 ป
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