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ค าช้ีแจงในการสอบ 

1.   ขอ้สอบมีจ านวน 34 หนา้ จ  านวน  120  ขอ้  คะแนนรวม  120  คะแนน   ประกอบดว้ย 

 ภาษาองักฤษ จ านวน   35  ขอ้  ภาษาไทย จ านวน   35  ขอ้ 

 วทิยาศาสตร์ จ านวน   30  ขอ้  คณิตศาสตร์ จ านวน   20  ขอ้ 
2.   ก่อนท าแบบทดสอบ ใหเ้ขียนช่ือ – นามสกุล เลขท่ีนัง่สอบ สถานท่ีสอบ และหอ้งสอบ ลงใน 
      กระดาษค าตอบ 

3.   หา้มขีดเขียนหรือท าเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบ 

4.   ในการตอบ  ให้เลอืกต าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว โดยใชดิ้นสอด าเบอร์ 2B ข้ึนไประบายลง  
      ในวงกลมท่ีตอ้งการให้เต็มวง(หา้มระบายออกนอกวง)  ถา้ตอ้งการเปล่ียนตวัเลือกใหม่ ตอ้งลบให ้ 
      สะอาดจนหมดรอยด า แลว้จึงระบายวงกลมลงในตวัเลือกใหม่ 
5.   เม่ือสอบเสร็จใหค้ว  ่ากระดาษไวด้า้นบนของแบบทดสอบ 

6.   หา้มน าขอ้สอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 
7.   ผูเ้ขา้สอบตอ้งเขา้หอ้งสอบไม่เกินเวลา 15 นาที ของเวลาท่ีก าหนดสอบ 

8.   ผูเ้ขา้สอบจะออกจากห้องสอบได ้ หลงัจากเวลาเร่ิมตน้สอบแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง 
9.   ไม่อนุญาตใหน้ าเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดเขา้ห้องสอบ 

10.  อนุญาตน าเคร่ืองคิดเลขเขา้หอ้งสอบได ้

แบบทดสอบทางการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

รหสัชุดขอ้สอบ 
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ภาษาองักฤษ     
 

PART  1 

Questions 1-22 
Complete the conversations.  

Mark A, B, C, or D on the answer sheet. 
 

1    A: Hello, Alan. How are you doing? 

B: Hi, Jazz. _________ 
 

A  I’m doing very well. 

B  I’m doing a project. 

C  I’m doing it tomorrow. 

D  I’m doing it on the computer. 

 

2    A: Excuse me. Are you Miss Brown, Billy’s teacher? 

B: Yes, I am. 

A: __________ 
 

A  That’s OK. 

B  Oh, I’m sorry. 

C  Fine, thank you. 

D  I’m Supaporn, Billy’s mother. 

 

3    A:  How old is your uncle? 

      B:  Pretty old. I think __________ 
 

 A  he’s twenty-five 

 B  she’s about forty 

 C  he’s in his early eighties 

 D  she’s in her fifties 

 

4    A:  Tell me about your family. Do you have any brothers or sisters? 

      B:  __________ 
 

 A  I have one daughter, but my sister doesn’t. 

 B  Yes, I have one child. 

 C  Yes, two brothers. 

            D  No, I’m not. 

 

5   A:  Could you please tell me when __________ 

     B:  Certainly. We open at 8:30 a.m. every day except Sunday. 
 

 A  does the store open? 

 B  the store opens? 

 C  is the store opening? 

 D  the store is opening? 
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6  A:  It’s dark in here. Could you get the lights? 

    B: ___________ 
 

 A  Sure. I’ll turn them on. 

 B  Sure. I’ll turn them off. 

C  Sure. I’ll bring them now. 

D  No problem. I’ll turn them down. 

 

7    A:  __________    

B:  What’s the problem with it? 

      A:  It’s the wrong color. 
 

 A  I’d like to get a refund, please. 

 B  I’d like to exchange this paint. 

 C  I’d like to exchange these shoes. 

            D  I’d like to return these shoes. 

 

8   A:  Excuse me. Could you help me? 

     B:  __________ 

     A:  I’m looking for women’s gloves. 
 

 A  What do you want from me? 

 B  What can I help you with? 

 C  What are you looking at? 

 D  What can I do for you? 

 

9   I used to hate jogging but now_____ 
 

 A  I can’t stand it. 

 B  I don’t go. 

 C  I love it. 

 D  I’m not. 

  

10   A:  __________________ 

       B:  She’s six, she has short blond hair. 
 

A  Could you spell that? 

B  Could you tell me about yourself? 

C  Could you explain what it’s like? 

D  Could you describe your lost child? 

 

11   A:  _______________ 

       B:  Yes, I’d like a chicken sandwich and large chips, please. 
 

A  What do you do? 

B  What do you like? 

C  Can I take your order? 

D  Can you take the order? 
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12   A:  How was your trip to Hong Kong, Kim? 

       B:  __________ 
 

 A   It was fantastic. We had a great time. 

 B   It is wonderful. We love it. 

 C   It will be very nice. I hope. 

 D   It would be very good, if I could go there. 

 

13   A:  What do you like doing at weekends? 

       B:  __________ 
 

            A   I get up at six, and leave home to school at six-forty-five every day. 

 B   I always get up very late, and do some housework. 

 C  I’d like to take short courses training. 

 D  I like noodles and grilled seafood. 

 

14   A: I’m going to the supermarket. What do we need? 

       B:  Is there any rice? 

       A: __________ 
 

A  Not many. We should get some. 

B  Not much. We should get some. 

C  There are a lot. 

D  There are some. 

 

15    A: How was your first day at school, Sally? 

  B: __________! The teacher shouted at me. I hate school.  
 

A  Wonderful  

B  Grateful 

C  Horrible 

D  Impossible 

 

16   A: What are today’s specials? 

 B:  We have salmon cooked in a creamy mushroom sauce with flaked almonds on top. 

 A:  _________ 
  

A  Ooh, that sounds lovely. 

B  Wow, that smells good. 

C  Umm, that tastes nice. 

D  Well, that feels soft. 
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17   A:  Have you got these shoes in size 6? 

 B:  Here you are. 

 A:  __________ I’d like to make sure that I can wear them. 
 

A  Where are the fitting rooms? 

B  Can I pay by credit card? 

C  Can I try them on? 

D  Can I have a look? 

 

18   A:  Excuse me. I think I was overcharged. This is on sale. 

B:  __________ 
 

A  I’m alright. 

B  No, you’re wrong. 

C  We have a cheaper one. 

D  I’m sorry. Let me have a look. 

 

19   A:  Excuse me. When is the next train to Carson? 

B:   At 8.45. 
 

A   A quarter to nine. 

B   A quarter to eight. 

C   Forty-five to eight. 

D   Forty-five to night. 

 

20   A:  Would you like me to put away the materials? 

       B:  ______________ 
 

A   That’s too bad. 

B   I’d be glad to. Anything else? 

C   Oh, thanks for offering, but I can do that myself. 

D   Well, please let me know if there’s anything I can do. 

 

21  A:  I’m going to the store room. I need some glue sticks and paper. 

 B:  __________. Could you get me some? 
 

A  Normally, I do too. 

B  Actually, I do too. 

C  Normally, I am too. 

D  Actually, I am too. 

 

22   A:  __________ the fire extinguisher, once a year?   

       B:  Once a year. OK. I won’t. 
 

A   Don’t test 

B   Don’t forget to test 

C   You shouldn’t test 

D   You shouldn’t forget 
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PART 2   
 

Questions 23-26 

Read the diagram below and answer the questions. 

Mark the correct letter A, B, C or D on your answer sheet. 

 
 

 
 

23    What is the best title for this diagram? 

 

  A    Weather map   B   Weather and signs 
 

  C   Weather forecast   D  Weather of the week 

 

24   What will the weather be like tomorrow? 

 

 A    It’ll be sunny.   B  It’ll be cloudy. 

 

 C   It’ll be rainy.   D  It’ll be partly cloudy. 

 

25  Which day has the highest temperature? 

 

 A    Today    B. Tomorrow 

 

 C    Wednesday   D  Today and Wednesday. 

 

26  According to the diagram, what day is today? 

 

 A   Sunday    B  Monday  

 

 C   Tuesday    D  Thursday 
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Questions 27-29 

Read the ad below and answer the questions. 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet. 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27   How much does the babysitter earn on Tuesday? 

 

     A  4 dollars     B  8 dollars 

 

 C  12 dollars     D  20 dollars 

 

28   What is not part of the job? 

 

 A  Cooking food for the child.  B  Reading books to the child. 

 

C  Working at the child’s house.  D  Taking care of the child. 

 

      29   Which is true according to the ad? 

 

 A  Pay is more on Thursday and Friday.  

 

B  The child is less than seven years old. 

 

C  The babysitter must work six days a week. 

 

D  The person must first call Mr. Parker. 

WANTED: BABYSITTER 

 

Do you like children? Do you have free time? 

We need a babysitter for our son. He’s five years 

old. Work hours are Monday to Wednesday, from 

8:00 a.m. to 1:00 p.m., and Thursday to Friday, 

from 3:00 p.m. to 6:00 p.m. Sometimes you will 

work on the weekend. Pay is $ 4 per hour. 

For the job, you will: 

 Watch our son 

 Read to him 

 Play with him 

You will work at our house. We live in Park Street. 

Please call 3452 0989. Ask for Mrs. Parker. 
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Questions 30-31 
Read the bus schedule below and answer the questions.  

Mark A, B, C or D on the answer sheet. 

 
 

30 How long does it take from Victoria Square to Railway Station? 
 

 A. 5 minutes     B. 7 minutes 

 

 C. 12 minutes     D. 15 minutes 

  

31  Which is true according to the bus schedule above? 
 

 A  There is a bus every 15 minutes only in the morning. 

 B  There is a bus every 30 minutes in the afternoon. 

 C  There are no buses after 9 a.m. on Friday. 

 D  The bus stops at four places. 
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Questions 32 - 33 
Read the advertisement below and answer the questions.  

Mark A, B, C or D on the answer sheet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

32  On what days can the customer order this menu? 

 

 A  Monday to Friday. 

 B  Monday and Friday 

 C  Monday to Sunday. 

 D  Saturday and Sunday 

 

33  How long is this menu served each day? 

 

 A  3 hours 

 B  4 hours 

 C  On weekdays. 

 D  1-for-1 Lunch Treats. 
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Questions 34  
Read the text and match it with the sign.  

Mark A, B, C or D on the answer sheet. 
 

34   Go to the next floor if you want a drink. 
 

      A       B 
 

 

 

 

 

     C       D 
 

 

 

 

 

Questions 35  
Read the instructions and match them with the pictures. 

Mark A, B, C or D on the answer sheet. 
 

35   The instructions show a correct method of brushing the teeth. 

        First, brush outside in circles and up and down 16 times.  

Then brush inside up and down 16 times.  

Finally, brush on top back and forth 16 times. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

GOOD COFFEE 

SOLD HERE 

A 

B 

C

 

A 

 

D 

COFFEE MACHINE 

UPSTAIRS 

GOOD COFFEE 

NEXT DOOR 

COFFEE MACHINE 

DOWNSTAIRS 
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ภาษาไทย 
 

36. ปรางทิพยไ์ดฟั้งการบรรยายของวทิยากรเร่ือง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการด าเนินชีวติ”          
      เม่ือฟังจบ ปรางทิพยป์ฏิบติัตามขอ้ใดท่ีแสดงวา่ปรางทิพยเ์กิดผลสัมฤทธ์ิในการฟังมากท่ีสุด 
      ก.  ปรางทิพยน์ าขอ้มูลท่ีไดฟั้งไปถ่ายทอดใหแ้ก่เพื่อน ๆ    
      ข.  ปรางทิพยบ์อกหลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดว้า่มี 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 
      ค.  ปรางทิพยต์ดัสินใจไม่ซ้ือโทรศพัทมื์อถือเคร่ืองใหม่ แต่เก็บเงินไวใ้ชศึ้กษาต่อ 
      ง.  ปรางทิพยส์ามารถยกตวัอยา่งแนวทางการปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
 
37.  คมสันศึกษาดูงานนิทรรศการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต “ส่วนจดัแสดงพลงังานทดแทน” และไดป้ระมวล 
      ความรู้มาใชใ้นการท าโครงการส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้ คมสันมีประสิทธิภาพการฟังการดูในขอ้ใด        
      ก.  เขา้ใจ 
      ข.  น าไปใช ้
      ค.  วเิคราะห์ 
      ง.  ประเมินค่า 
 
38.  การพดูในชีวติประจ าวนัขอ้ใดใชถ้อ้ยค าเหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะ และโอกาส 
      ก.  ขอแสดงความยนิดีกบัต าแหน่งใหม่ คาดอยูแ่ลว้วา่คุณจะตอ้งได ้ ฝีมือเห็น ๆ กนัอยู ่
      ข.  ผูจ้ดัการครับ คนน้ีช่ือมนู  คนงานแผนกของผม  หวัหนา้เพิ่งคดัเลือกเขา้มาใหม่  มนู  คนน้ีผูจ้ดัการ 
           ฝ่ายผลิตนะ 
     ค.  เสียใจค่ะ เร่ืองอ่ืนยงัพอคุยกนัได ้ แต่เร่ืองเงินเร่ืองทองใหย้มืไม่ไดจ้ริง ๆ ใคร ๆ ก็จ  าเป็นตอ้งใช ้  
      ง.  ปีใหม่น้ีขอใหคุ้ณตาคุณยายอายมุัน่ขวญัยนื ถือไมเ้ทา้ยอดทองกระบองยอดเพชร อยูเ่ป็นม่ิงขวญัลูก ๆ  
          หลาน ๆ ไปนาน ๆ  
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อ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ 39-40 
 

ผมขอแนะน าการเลือกซ้ือโทรทศัน์ส าหรับหอ้งนอนของคุณนะครับ  ถา้คุณจะซ้ือแบบจอธรรมดา  
ต าแหน่งท่ีนัง่ดู“ควรห่างจากต าแหน่งท่ีตั้งทีว ี3-6 เท่าของขนาดทีว ี ถา้เป็นแบบจอกวา้ง  ต าแหน่งท่ีนัง่ควร        
ห่างจากทีว ี1.5-3 เท่าของขนาดทีว ีส่วนการติดตั้งให้ตั้งก่ึงกลางทีวสูีงจากพื้นประมาณ 1-1.20 เมตรนะครับ” 
 

39.  การพดูแนะน าวธีิการเลือกซ้ือโทรทศัน์ดงักล่าว ควรเพิ่มขอ้มูลตามขอ้ใดใหมี้รายละเอียดชดัเจนมากข้ึน 
ก.  ราคาของโทรทศัน์แต่ละเคร่ือง 
ข.  ขนาดของจอโทรทศัน์เม่ือค านวณแลว้ 
ค.  วธีิการวดัระยะห่างจากโทรทศัน์ถึงผูดู้ 
ง.  ความแตกต่างของจอธรรมดาและจอกวา้ง 
 

40.  ส่ิงใดท่ีผูแ้นะน าการเลือกซ้ือโทรทศัน์ควรสาธิตประกอบการพดู 
       ก.  การแสดงวธีิการคิดค านวณ 
       ข.  การใชเ้คร่ืองมือวดัระยะผูน้ัง่ดูกบัโทรทศัน์ 
       ค.  การเปรียบเทียบขนาดของจอกวา้งกบัจอธรรมดา 
       ง.  การเปรียบเทียบต าแหน่งผูน้ัง่ดูกบัการเปิดจอแสดงภาพ 
 
41.  การสนทนาทางโทรศพัทข์อ้ใดเหมาะสมท่ีสุด 
       ก.  สวสัดีครับ บริษทัวณีาครับ  ตอ้งการพดูกบัใครครับ 
       ข.  สวสัดีครับ ผมบ้ีครับ ขอเรียนสายคุณแกม้ อยูไ่หมครับ 
       ค.  คุณแกม้ไม่สะดวกรับโทรศพัท ์ มีอะไรก็สั่งไวไ้ดค้่ะ 
       ง.  คงไม่สั่งแลว้ครับ  คุณแกม้กลบัมาเม่ือไรก็ให้โทรศพัทก์ลบัก็แลว้กนัครับ 
 
42.  การใหข้อ้มูลในการสัมภาษณ์เขา้ท างานในขอ้ใดเหมาะสมท่ีสุด 
       ก.  ดิฉนัชอบวชิาเลขานุการมาก คิดวา่ตนเองน่าจะเป็นเลขาท่ีดีได ้ 
       ข.  ผมเรียนช่างไฟฟ้ามาโดยตรง ก็อยากมาหาประสบการณ์ทางดา้นน้ีซ่ึงตรงกบัสาขาท่ีท่านรับพอดี 
       ค.  พอ่แม่ดิฉนัเป็นเกษตรกร ดิฉนัจึงมีประสบการณ์โดยตรง คาดวา่จะท างานวิจยัทางการเกษตรไดดี้ค่ะ   
       ง.  ผมฝึกงานดา้นการเช่ือมกบับริษทัเป็นเวลา 4 เดือน  และขณะเรียนไดช่้วยเช่ือมช้ินงานท่ีแผนกวชิา     
            รับงานมาครับ 
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43.  “กุง้ไทยส่งออกฉิว”  ค  าท่ีขีดเส้นใตใ้นท่ีน้ีหมายถึงอะไร 
       ก.  รีบ 
       ข.  เร็ว 
       ค.  ปลิว 
       ง.  มาก 
 
44.  “ประเทศอ่ืนเขาตดัแต่งองุ่นกนัปีละคร้ัง  แต่ของเราตอ้งท าปีละ 2 คร้ัง  เน่ืองจากไม่มีฤดูหนาวใหต้น้องุ่น 
       จ  าศีล”   ค าวา่ จ  าศีล  ในท่ีน้ีหมายถึงเร่ืองใด 
       ก.  การพฒันา  
       ข.  การหยดุชะงกั 
       ค.  การเจริญเติบโต 
       ง.  การประสบปัญหา 
 
อ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ 45-46 

 

“พึงระลึกเสมอวา่ ลูกคา้คือเจา้นาย  การใหบ้ริการท่ีเป็นเยีย่มอาจจะยงัไม่เพียงพอ ส่ิงจ าเป็นตอ้งคอย
ติดตามพฤติกรรมของลูกคา้อยูเ่สมอ ๆ เพราะหากปล่อยไวห้รือไม่สนใจลูกคา้หลงัจากท่ีไดมี้การสั่งซ้ือคร้ังแรก  
ลูกคา้อาจจะไม่หวนกลบัมาใชบ้ริการอีกได ้ การส่งอีเมลเ์ป็นระยะ แจง้รายการสินคา้ใหม่ ๆ หรือการใหบ้ริการหลงั
การขายท่ีดี จะช่วยท าใหลู้กคา้ไม่ลืมท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการอีก” 
45.  ขอ้ความน้ี ผูเ้ขียนมีเจตนาอะไร 
       ก.  สั่งสอนตกัเตือน 
       ข.  แสดงขอ้เท็จจริง 
       ค.  เสนอความคิดเห็น 
       ง.  ชกัชวนใหป้ฏิบติัตาม 
 
46.  ผูเ้ขียนมุ่งสนบัสนุนการพฒันาองคก์รในดา้นใด 
       ก.  การเสนอขายสินคา้ 
       ข.  การใหบ้ริการหลงัการขาย   
       ค.  การส่ือสารดว้ยอินเทอร์เน็ต  
       ง.  การใหค้วามส าคญัแก่ลูกคา้ 
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อ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ 47-49 
 

 (1)  ท่ามกลางค านบัอนนัต ์มีค าอยูส่องค าท่ีมีอิทธิพลต่อมนุษยอ์ยา่งสูงยิง่  หน่ึง คือ ค าติ (บริภาษ) อีกหน่ึง
คือ ค าชม(สดุดี)   (2)  แต่ในโลกของความเป็นจริง มนุษยไ์ม่สามารถรับเฉพาะค าชมแลว้ปฏิเสธค าติ เพราะค าติและ
ค าชมไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัเราเพียงคนเดียว แต่ยงัสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนดว้ย   (3)  ในค าติ บางทีก็มีแง่ท่ีควรชม  ในค าชม บาง
ทีก็มีแง่ท่ีควรติ  ค  าติค  าชมจึงไม่ใช่ค าท่ีมีความสมบูรณ์ในตวัเอง  ตอ้งพิจารณาอยา่งลึกซ้ึง เราจึงจะไดป้ระโยชน์  ค  า
ชมอาจท าใหป้ระมาท หลงตวัเอง  ค  าติอาจท าใหท้อ้แท ้ส้ินหวงั    
 ค าชมท่ีไม่เกิดจากความจริงใจ มีค่าควรติ   ค  าติท่ีเกิดจากความจริงใจ มีค่าควรชม   (4) ทั้งค าติและ 
ค าชมมีคุณอนนัตพ์อ ๆ กบัมีโทษมหนัต ์ เราจึงควรปฏิบติัต่อค าทั้งสองน้ีอยา่งมีปัญญา 
 

47.  ส่วนใดเป็นสาระส าคญัของขอ้ความขา้งตน้   
       ก.  ส่วนท่ี 1 
       ข.  ส่วนท่ี 2 
       ค.  ส่วนท่ี 3 
       ง.  ส่วนท่ี 4 
 
48.  ส านวนในขอ้ใดตรงกบัขอ้ความน้ี 
       ก.  ฟังหูไวหู้ 
       ข.  ปากร้ายใจดี 
       ค.  ฟังดว้ยดียอ่มมีปัญญา 
       ง.  ปากปราศรัย น ้าใจเชือดคอ 
 
49.  ขอ้ใดไมเ่ก่ียวขอ้งกบัขอ้ความขา้งตน้ 
       ก.  ค  าติและค าชมมีทั้งคุณและโทษ 
       ข.  ค  าติและค าชมลว้นมาจากความเป็นจริง 
       ค.  ในชีวติประจ าวนั มนุษยจ์ะไดรั้บทั้งค  าติและค าชม 
       ง.  การใชปั้ญญาจะช่วยใหม้นุษยก์ลัน่กรองทั้งค  าติค  าชม   
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 50-51 
 

                                                          
 

 
 
 
 

50.  ขอ้ใดไมเ่ก่ียวขอ้งกบับทประพนัธ์ 
       ก.  มนุษยย์อ่มมีกิเลสอยูเ่สมอ    
       ข.  การใหอ้ภยัเป็นส่ิงท่ีประเสริฐสุดของมนุษย ์
       ค.  มนุษยจ์ะอยูอ่ยา่งมีความสุขถา้ชนะใจตนเองได ้
       ง.  การกระท าส่ิงใดตอ้งพิจารณาไตร่ตรองใหร้อบคอบ 
 
51.  พฤติกรรมของผูใ้ดท่ีสอดคลอ้งกบับทประพนัธ์ขา้งตน้ 
       ก.  นาวหียดุเรียนไปเท่ียวต่างจงัหวดั 
       ข.  นภามีความสุขทุกคร้ังท่ีจูงคนแก่ขา้มถนน    
       ค.  นารีไดรั้บค าบอกเล่าวา่มยรีุนินทา จึงไปต่อวา่ 
       ง.  นทีเห็นเพื่อนบา้นซ้ือรถเบนซ์ จึงกูเ้งินจากธนาคารเพื่อมาซ้ือรถเบนซ์บา้ง 
 
อ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ 52-53 

 

 “การท าอาหารวนัน้ี เร่ิมตน้ตม้น ้าซุปใหเ้ดือด  ใส่ฟักเขียวหัน่เป็นช้ิน ๆ ลงไปตม้พอสุก  เติมเกลือลงไป
เล็กนอ้ยเพื่อเก็บความเขียวของฟักไว ้ ฟักเขียวแกร้้อนในและช่วยระบายอ่อน ๆ  สังเกตเวลาฟักเขียวสุกใชส้้อมจ้ิมดู  
ถา้จ้ิมลงไปไดก้็เป็นอนัใชไ้ด ้ แต่ถา้ฟักสุกมากไป น ้าก็จะไม่อร่อย  จากนั้นใส่สมุนไพรท่ีโขลกรวมกนัไวล้งไป คน
ใหเ้ขา้กนั  สมุนไพรไทยเราลว้น ๆ เวลาท่ีรับประทานฟักเขียวทุก ๆ ค าก็จะมีสมุนไพรพร้อมกนัไป” 
 

52.  ขอ้ใดคือผงัความคิดของขอ้ความเบ้ืองตน้ 
       ก.  ใส่ฟักเขียว – เติมเกลือ – ส้อมจ้ิมดูความสุก - ใส่สมุนไพร 
       ข.  ใส่ฟักเขียว – ตม้น ้าซุป – เติมเกลือ - ใส่สมุนไพร 
       ค.  ตม้น ้าซุป – ใส่ฟักเขียว – เติมเกลือ - ใส่สมุนไพร 
       ง.  ตม้น ้าซุป – เติมเกลือ – ส้อมจ้ิมดูความสุก – ใส่สมุนไพร 

  ถา้ชีวติรู้จกัพอยอ่มพึงใจ 
  ถา้ชีวติรู้จกัใหย้อ่มเอมอ่ิมเลิศล ้า 

   รู้จกัเหตุรู้จกัผลใคร่ครวญและกระท า 
   อ  านาจใฝ่ต ่ายอ่มพา่ยแพอ้ยา่งแน่นอน 

                                               วรุิณ ตั้งเจริญ 
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53.  ขอ้มูลขา้งตน้ ผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอขอ้มูลในเร่ืองใด 
       ก.  ประโยชน์ของฟักเขียว 
       ข.  ขั้นตอนการปรุงอาหาร 
       ค.  ขอ้ดีของสมุนไพร 
       ง.  วธีิรักษาสุขภาพ 
 
54.  ขอ้ความใดไม่ปรากฏในขอ้ความต่อไปน้ี 
  

“ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญบริษทัผูป้ระกอบการ SMES ท่ี
สนใจเขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้เร่ือง “เคร่ืองมือช่างและเทคนิคในการถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองจกัร” บรรยายโดย 
อาจารยพ์งษศ์กัด์ิ จตุรนาคา  ระหวา่งวนัท่ี 11-12 กุมภาพนัธ์ 2553  ณ หอ้งประชุมตึกอนุสรณ์ 40 ปี สถาบนัวจิยัและ
พฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ” 

ก.  ช่ือวทิยากร 
ข.  ผูจ้ดัการอบรม 
ค.  วตัถุประสงคก์ารอบรม 
ง.  ก าหนดการจดัการอบรม 
 

อ่านตารางต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ 55-56 
 

ชนิดของเล่ือย การใชง้าน 
1.  เล่ือยแฮกซอว ์(Hack saw) ตดัโลหะทัว่ไป 
2.  เล่ือยช่างไมห้รือเล่ือยลนัดา เล่ือยไมท้ัว่ไป 
3.  เล่ือยแทงหรือเล่ือยดาบ เล่ือยไมช้ิ้นเล็ก ๆ, เจาะรู, เล่ือยบากมุม  
4.  เล่ือยฉลุ เล่ือยไมบ้าง ๆ, พลาสติก, โลหะอ่อน 
5.  เล่ือยมีด ปาดมุม, บากมุม, ท าร่อง ส าหรับประกบหนา้ไม ้
 

55.  ตารางน้ีเสนอเร่ืองอะไร 
      ก.  ชนิดของเล่ือยมือท่ีเหมาะกบัการใชง้าน 
      ข.  ชนิดของเล่ือยมือประเภทต่าง ๆ  
      ค.  การเล่ือยไมใ้หมี้คุณภาพ 
      ง.  ประโยชน์ของเล่ือยมือ 
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56.  เล่ือยประเภทใดท่ีไม่สามารถเล่ือยไมไ้ด ้
       ก.  เล่ือยมีด 
       ข.  เล่ือยดาบ   
        ค.  เล่ือยลนัดา 
        ง.  เล่ือยแฮกซอว ์
 
57.  การโฆษณา/บริการในขอ้ใดไม่มีภาษาโนม้นา้วใจ 
      
 
         ก. 

 
 
   
 
 
 
          ข.        
      
 
 
 
 
          ค.     
 

 
 
 
          ง.        

 
 

บริษทัจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์
รับสมคัรทีมงานเพ่ิมเติมด่วน 
ต าแหน่งขบัรถขนส่งสินคา้ ชาย 

มีบุคคลค ้าประกนั เกณฑท์หารแลว้ 
รู้เสน้ทาง กทม. ปริมณฑล 

โทร. 08-9644-4332 
 

บริษทัไทยเดย ์ดอ็ท คอม จ ากดั 
รับสมคัรผูส่ื้อข่าวประจ าฝ่ายข่าวจีน 

เงินเดือนดี มีโบนสั มีรถใช ้
สนใจ สอบถามฝ่ายบุคคล 

โทร. 02-629-8844 
 

แกไ้ขความยากจนไดภ้ายในเวลา 1 ปี 
ปุ๋ยเคมีและกรดซิลิคอน 

ใชไ้ดดี้กวา่ปุ๋ยเคมีสูตรเตม็ทัว่ ๆ ไป 
เพ่ิมผลผลิตไดถึ้ง 1 เท่าตวั 
สนใจ โทร. 02-571-8974 

 

ท าไมท่านถึงไม่กลา้พดู 
ท าไมท่านพดูแลว้ไม่มีผูฟั้ง 
ท าไมผูฟั้งไม่เขา้ใจท่ีท่านพดู 
สถาบนัพฒันาบุคลากร 
โทร. 02-345-6789 
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58.  ขอ้ใดมีค าสะกดผดิ 
       ก.  ลุงสิงโตใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการปลูกสับปะรด 
       ข.  ก่อนออกจากบา้น สันติควรปิดสวติช์ไฟ  และวาลว์น ้า 
       ค.  มาลินีเปิดเวบ็ไซตห์าคลินิคศลัยกรรมท่ีมีมาตราฐานใหผ้มหน่อย   
       ง.  วนัน้ีวทิยากรจะสาธิตการท าผดักะเพรา ราดหนา้ และกลว้ยบวชชี 
 
59.  ขอ้ความต่อไปน้ีควรเป็นส่วนใดของเรียงความ 
        ถึงแมว้า่การฉลองวนัตรุษจีนจะจดักิจกรรมแตกต่างกนัออกไป แต่ส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ การอวยพร         
       ความสงบและความสุข ท่ีผูจ้ดังานมุ่งใหแ้ก่คนในครอบครัวและเพื่อนทุกคน 
       ก.  สรุป 
       ข.  ค  าน า 
       ค.  เน้ือเร่ือง 
       ง.  ขยายเน้ือเร่ือง 
 
จากโครงการต่อไปนี ้ ตอบค าถามข้อ 60-62 
 

 “ชมรมอาสาพฒันาชนบทของวทิยาลยัเทคนิคแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีสมาชิกจ านวน 100 
คน อาจารยท่ี์ปรึกษา 10 คน ไดป้ระชุมวางแผนจดัท าโครงการและมีความเห็นวา่ควรจดัท าชุดสนามเด็กเล่น 1 ชุด 
ประกอบดว้ย ชิงชา้ มา้โยก กระดานล่ืน กระดานหก และมา้หมุน ทั้งน้ีชมรมจะประสานกบัแผนกวชิาช่างกล
โรงงานและแผนกช่างเช่ือมโลหะแผน่เป็นผูจ้ดัท า  โดยจะมอบใหโ้รงเรียนวดัหนองทราย ต าบลหนองราชวตัร 
อ าเภอหนองหญา้ไทร จงัหวดัสุพรรณบุรี” 
 

60.  โครงการขา้งตน้ ควรตั้งช่ือโครงการตามขอ้ใด  
       ก.  โครงการอาสาพฒันาชนบทเพื่อนอ้ง 
       ข.  โครงการอาชีวศึกษาร่วมดว้ยช่วยพฒันาเด็ก 
       ค.  โครงการส่งเสริมการเล่นของเด็กเพื่อความเพลิดเพลิน 
       ง.  โครงการจดัท าชุดสนามเด็กเล่นส่งเสริมพฒันาการเด็กเล็ก  
 
 
 
 



 
 

 
 

หมวดวชิาสามัญ                                   วนัทีส่อบ  22  กุมภาพนัธ์ 2553                                     เวลา 9.00 – 12.00 น. 

18 
แบบทดสอบทางการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

61.  ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องโครงการน้ี 
       ก.  ใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัท าชุดสนามเด็กเล่น 
       ข.  สมาชิกชมรมอาสาพฒันาชนบท จ านวน 100 คน และอาจารยท่ี์ปรึกษา 10 คน 
       ค.  สนามเด็กเล่น 1 ชุด ประกอบดว้ยชิงชา้ มา้โยก กระดานล่ืน กระดานหก และมา้หมุน 
       ง.  มอบใหโ้รงเรียนวดัหนองทราย ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญา้ไทร จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 
62.  วธีิการด าเนินงานตามโครงการขอ้ใดควรเป็นขั้นตอนท่ี 3 
       ก.  นกัเรียนแผนกช่างกลโรงงานและแผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะแผน่ฝึกปฏิบติัจดัท าชุดสนามเด็กเล่น 
       ข.  สมาชิกชมรมอาสาพฒันาเดินทางไปมอบชุดสนามเด็กเล่น 
       ค.  เสนอผลการด าเนินงานโครงการต่อวทิยาลยั 
       ง.  เสนอโครงการต่อวทิยาลยัเพื่อขออนุมติั 
 
63.  ขอ้ความใดไม่ควรเขียนในค าน าของรายงาน 
       ก.  หากรายงานฉบบัน้ีมีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูจ้ดัท ารายงานขออภยัมา ณ โอกาสน้ี 
       ข.  รายงานน้ีไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ และแหล่งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
       ค.  ขอขอบพระคุณผูใ้ห้ความช่วยเหลือแนะน าในการจดัท าและผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์    
       ง.  รายงานน้ีไดน้ าเสนอความหมาย หลกัการ และตวัอยา่งผูป้ฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
64.  ขอ้ความใดใชภ้าษาท่ีเหมาะสมในการเขียนรายงานเชิงวชิาการ 
       ก.  ปัจจุบนัการแข่งขนัตลาดเคร่ืองด่ืมเตม็ไปดว้ยกลเมด็เด็ดพราย การชิงไหวพริบของบรรดาคู่แข่ง 
       ข.  กลยทุธ์สู่ความส าเร็จของเกมกีฬาและธุรกิจก็มีความคลา้ยคลึงกนั โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ซ่ึงตอ้ง  
             เฟ้นหาผูมี้ทกัษะชั้นเยีย่ม 
       ค.  ปัจจุบนัมีการพฒันาหุ่นยนตเ์พื่อใชง้านกบัมนุษยโ์ดยมีเป้าหมายใหหุ่้นยนตท์ างานอยา่งอิสระอยูใ่น 
             ชีวติประจ าวนัของมนุษย ์
       ง.  คนท่ีเป็นโรคกระเพาะอยูแ่ลว้ควรกินเน้ือปลาใหม้าก ๆ  เพราะเน้ือปลามีโปรตีน คุณภาพดี   
             มีประโยชน์ต่อกระเพาะอาหาร 
 
 
 
 



 
 

 
 

หมวดวชิาสามัญ                                   วนัทีส่อบ  22  กุมภาพนัธ์ 2553                                     เวลา 9.00 – 12.00 น. 

19 
แบบทดสอบทางการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

65.  ขอ้ใดกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มไดถู้กตอ้ง 
       ก.  ช่ือ......น.ส.แพรวา  ไหมทองนพคุณ.......นามสกุล............. 
       ข.  เกิดวนัท่ี...อาทติย์...5…เดือน...มกราคม...พ.ศ....2520…… 
       ค.  สถานภาพ...........สมรส...................................................... 
       ง.  ความสามารถพิเศษ........เล่นคอมพวิเตอร์ได้...................... 
 
66.  ขอ้ใดล าดบัเน้ือความในจดหมายสมคัรงานไดถู้กตอ้ง 
      1.  ระหวา่งศึกษา ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจ 
      2.  นอกจากน้ีมีความสามารถใชภ้าษาองักฤษไดดี้ และใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ได ้
      3.  ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ คุณสุกฤษณ์  แกว้วเิศษ 
      4.  ดิฉนัจบการศึกษาระดบั ปวช. สาขาการขาย  คะแนนเฉล่ียสะสม 3.53 จากวทิยาลยัอาชีวศึกษา.... 
        ก.   4    3     2     1 
        ข.  4     1     2     3   
        ค.  4     2     1     3 
        ง.  4     2     3     1 
 
67.  ขอ้มูลการเขียนประวติัยอ่ประกอบการสมคัรงานในขอ้ใดไม่ชดัเจน 
       ก.  เล่นกีฬาและดนตรีได ้
       ข.  วฒิุการศึกษา ระดบั ปวช. สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
       ค.  มีความรับผดิชอบและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
       ง.  หมายเลขโทรศพัท ์08-1111-5556  E-mail dogdag@thaimail.com 
 
68.  ประกาศน้ีขาดขอ้มูลใด 

 
 

ก.  คุณวฒิุ 
ข.  คุณสมบติั 
ค.  สถานท่ีติดต่อ 
ง.  ต าแหน่งงาน 

 

รับสมคัรช่างเทคนิค 
ชาย  อายไุม่เกิน 28 ปี 

จบ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า 
มีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 2 ปี 
ผา่นการเกณฑท์หารแลว้ 

mailto:dogdag@thaimail.com
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จากข้อความต่อไปนี ้ตอบค าถามข้อ 69-70 
 

รับสมคัรด่วน ! 

เจ้าของแฟรนไชส์  ร้านอาหารสุขภาพ 
ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา 

สารอาหารเชา้ครบ 5 หมู่  จากธรรมชาติ ปรับสมดุลของสัดส่วน 
และสุขภาพ  ผา่น อย. รับรองผล 100 % เลือกเวลาเปิดได ้

ลงทุนได้หลายระดับ 
ตั้งแต่ 45,000 – 200,000 บาท 
สามารถคนืทุนภายใน 3-6 เดือน 

ก าไรต่อเดือนมากกวา่ 100,000 บาทข้ึนไป 

ขยายแฟรนไชส์ของตวัเองต่อไดท้ัว่ประเทศไม่จ ากดั 
ใหค้  าปรึกษาจนคุณส าเร็จ มีดูงาน-เท่ียวต่างประเทศทุกปี 

 02-1161-229, 08-1504-7335 
 

69.  การเขียนขอ้ความโฆษณาขา้งตน้ ขอ้ความใดอาจท าใหผู้รั้บสารเขา้ใจผดิ 
       ก.  ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา 
       ข.  สามารถคืนทุนภายใน 3-6 เดือน 
       ค.  สารอาหารเชา้ครบ 5 หมู่ เลือกเวลาเปิดได ้
       ง.  ขยายแฟรนไชส์ของตวัเองต่อไดท้ัว่ประเทศไม่จ  ากดั 
 
70.  โฆษณาดงักล่าวควรเพิ่มขอ้ความใดเพื่อโนม้นา้วใจผูอ่้าน 
       ก.  ร้านอาหาร 5 หมู่ คู่สุขภาพ คู่คุณ 
       ข.  ร้านอาหารธรรมชาติ ท่ีคุณสร้างสรรคไ์ด ้  
       ค.  ร้านอาหารสุขภาพ ลงทุนง่าย ขายดีมีก าไร 
       ง.  ง่ายต่อการเป็นเจา้ของกิจการ ดว้ยตวัคุณเอง 
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วทิยาศาสตร์ 
 

“ สมหญิงสังเกต เห็นว่าเวลายืนเขา้แถวกลางแดดท าไมบริเวณกระโปรง หรือศีรษะจึงรู้สึกร้อนกว่าบริเวณเส้ือ        
จึงท าการทดลองโดยน ากระดาษสีต่างๆ คือ ด า  น ้ าเงิน  ม่วง  แดง  เหลือง  และขาวมาตดั ขนาด 2×3 น้ิว  พนัรอบ      
เทอร์มอมิเตอร์  อนัละ 1 สี  วดัอุณหภูมิเร่ิมตน้ของ   เทอร์มอมิเตอร์ บนัทึกขอ้มูล น าเทอร์มอมิเตอร์ทั้ง 6 อนั        
ไปตั้งไวก้ลางแดด  วดัอุณหภูมิ เม่ือเวลาผา่นไป 5 , 10 และ 15 นาที ”    
 

จากสถานการณ์ทีก่ าหนดให้  ให้ตอบค าถามข้อ 71-73   
71.  ขอ้ใดเป็นสมมุติฐานท่ีเหมาะสมของสถานการณ์น้ี 

ก. สีด าจะดูดกลืนความร้อนไดดี้กวา่สีอ่ืน 
ข. สีขาวจะสะทอ้น ความร้อนไดดี้กวา่สีอ่ืน 
ค. สีเขม้จะดูดกลืนความร้อนไดดี้กวา่สีอ่อน 
ง. สีอ่อนสะทอ้นความร้อนไดน้อ้ยกวา่สีเขม้ 
 

72.  ขอ้ใดเป็นตวัแปรตน้ส าหรับการทดลองน้ี 
ก. สีของกระดาษ 
ข. ชนิดของกระดาษ 
ค. ขนาดของกระดาษ 
ง. ระยะเวลาในการวดัอุณหภูมิ 
 

73.  การทดลองน้ีมีจุดบกพร่องคือไม่ได้ควบคุมในเร่ืองใด 
ก. สีของกระดาษ 
ข. เวลาและสถานท่ีทดลอง 
ค. อุณหภูมิเร่ิมตน้ของเทอร์มอมิเตอร์ 
ง. ชนิดและความหนาของกระดาษ 

 

74.  ขอ้ใด ไม่ใช่ การใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองการสังเกต 
ก. ส้มผลน้ีมีรสหวาน 
ข. มะม่วงผลน้ีมีสีเขียว 
ค. โตะ๊ตวัน้ีสูง 1 เมตร 
ง. กล่องใบน้ีมีผวิหยาบขรุขระ 
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75.  วธีิการทางวทิยาศาสตร์ในขอ้ใด ใชต้รวจสอบสมมุติฐานของการศึกษา 
ก. การสังเกต 
ข. การส ารวจ 
ค. การทดลอง 
ง. การอภิปราย 

 
ในวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์  มาลีช่วยแม่ท างานบา้นโดยเอาน ้ ายาลา้งห้องน ้ าเทลงพื้นปูนเพื่อท าความสะอาด ปรากฏว่ามี
ฟองแก๊สเกิดข้ึนตรงปูนยาแนวกระเบ้ือง มาลี สงสัยวา่เหตุใดจึงเกิดปรากฏการณ์เช่นนั้น   
 
 

จากสถานการณ์ข้างต้น ให้ตอบค าถามข้อ 76 – 79  
 

76.  น ้ายาลา้งหอ้งน ้าท่ีมาลีใชเ้ป็นสารจ าพวกใด 
ก. กรด 
ข. เบส 
ค. เกลือ 
ง. น ้า 
 

77.  ฟองแก๊สท่ีเกิดข้ึนคือแก๊สในขอ้ใด 
ก. O2 
ข. N2 
ค. CO2 
ง. CO 

 
78.  ขอ้ใดเป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งน ้ายาลา้งหอ้งน ้ากบัปูนยาแนว 

 

ก.   เบส + หินปูน             ออกซิเจน + น ้า 
 ข.   กรด + หินปูน              คาร์บอนไดออกไซด ์+ น ้า 
 ค.   เกลือ + หินปูน            คาร์บอนมอนอกไซด ์+ น ้า 
 ง.   กรด+ น ้า + หินปูน               แก๊สไนโตรเจน 
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79.  มาลีจะแกปั้ญหาเพื่อไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์เช่นน้ีอยา่งไร 
ก.   ใชผ้า้ปิดจมูก 
ข.   เปล่ียนยีห่อ้ 
ค.   ยกเลิกการขดั 
ง.   ผสมน ้าก่อนใช ้
 

80.  ผลิตภณัฑใ์นขอ้ใดมีส่วนผสมอ่ืนนอกจากสารไฮโดรคาร์บอน 
ก.   แอลพีจี 
ข.   เอน็จีว ี
ค.   แก๊สโซฮอล ์
ง.   ดีเซล 
 

81.  การเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ของน ้ามนัเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตก่์อใหเ้กิดแก๊สในขอ้ใดท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวติและ  
       สภาพแวดลอ้ม 

จ. คาร์บอนไดออกไซด ์
ฉ. คาร์บอนมอนอกไซด ์
ช. ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
ซ. ไนโตรเจนไดออกไซด ์

 
82. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัไขมนั 

1. เม่ือยอ่ยสลายโดยสมบูรณ์จะไดก้รดอะมิโน 
2. 1 กรัมใหพ้ลงังาน 9 กิโลแคลอร่ี 
3. ช่วยดูดซึมวติามิน A  D  E  K 
 

ก. ขอ้ 1 และ 2 
ข. ขอ้ 1 และ 3 
ค. ขอ้ 2 และ 3 
ง. ขอ้ 1,2 และ 3 
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83.  ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัพลาสติก 

ก. เป็นสารพอลิเมอร์สังเคราะห์ 
ข. พลาสติกชนิดท่ีทนต่อความร้อนจะมีโครงสร้างแบบก่ิง 
ค. เทอร์มอพลาสติกจะอ่อนตวัไดทุ้กคร้ังเม่ือไดรั้บความร้อน 
ง. ใชปิ้โตรเลียมเป็นแหล่งวตัถุดิบของการผลิตมอนอเมอร์ 
 

84.  องคป์ระกอบของส่ิงมีชีวติท่ีมีความส าคญัในการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  คืออะไร 
ก. นิวเคลียส 
ข. ผนงัเซลล ์
ค. ไมโตรคอนเดรีย 
ง. โปรโตรพลาส 
 

85.  ถัว่ตน้เต้ีย พนัธ์ุแท ้(ยนีtt)    ผสมกบัถัว่ตน้สูง พนัธ์ุแท ้(ยนีTT) ลูกควรมีลกัษณะจีโนไทป์และฟีโนไทป์อยา่งไร 
ก. TT , ตน้สูง 
ข. Tt ,  ตน้เต้ีย 
ค. Tt , ตน้สูง 
ง. Tt , ตน้เต้ีย 
 

86.  ขอ้ใดเป็นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยชีีวภาพ  โดยวธีิทางพนัธุวศิวกรรม 
ก. การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
ข. การท า GMOs 
ค. การผสมเทียม 
ง. การถ่ายฝากตวัอ่อน 
 

87.  การรณรงค ์“กินร้อน  ชอ้นกลาง  ลา้งมือบ่อยๆ  ไอจามใหปิ้ดปาก”  สามารถป้องกนัการแพร่กระจายของ เช้ือ 
      โรคใด เพราะเหตุใด 

ก. เช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ 2009  ซ่ึงไม่สามารถมีชีวติทนทานในสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ข. เช้ือแบคทีเรียไขห้วดัใหญ่ 2009 ท่ีปะปน         ในน ้าลาย  น ้าตาและอากาศ 
ค. เช้ือโปรโตซวั ไขห้วดันก  เพราะท าใหมี้สุขอนามยัดี  มีภูมิตา้นทานต่อโรค 
ง. เช้ือวณัโรค เพราะ เช้ือปะปนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มภายนอก 
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88.  เหตุผลใดส าคญัท่ีสุดในการน าวตัถุต่างๆ เช่น ยางรถยนต ์ ตูร้ถไฟ  แท่งซีเมนต ์มาท าปะการังเทียม   
ก. ชดเชยปะการังธรรมชาติ 
ข. สร้างสมดุลของธรรมชาติ  ใหส้ัตวน์ ้ามีท่ีอยูอ่าศยั 
ค. สร้างแหล่งประมง  แห่งใหม่ใหม้นุษย ์
ง. เป็นแนวป้องกนัการกดัเซาะของคล่ืนใตน้ ้า 

 
89.  ถา้ตอ้งการทราบเส้นผา่นศูนยก์ลางของผลส้ม ควรใช ้เคร่ืองมือชนิดใดวดั 

ก. ไม่บรรทดั 
ข. เทปวดัระยะ 
ค. แคลิปเปอร์เขาควาย 
ง. สกรูเกจไมโครมิเตอร์ 
 

90.  ขอ้ใดต่อไปน้ี  รับแรงท่ีแตกต่างจากกลุ่ม 
ก. การตอกตะปู 
ข. เสาเขม็ของอาคาร 
ค. ลวดสลิงของสะพานแขวน 
ง. ขาเกา้อ้ี 

 
91. จากเวกเตอร์ของแรงท่ีก าหนดให ้

เวกเตอร์ของแรงลพัธ์  คือขอ้ใด 
 
 
 
 

ก. F1 
ข. F2 
ค. F3 
ง. F4 
 
 

F1 
F2 

F3 F4 

F5 
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92.  “ ออกแรงดนัวตัถุท่ีวางหยดุน่ิงบนพื้นราบ ปรากฏวา่  วตัถุไม่มีการเคล่ือนท่ีแต่อยา่งใด “ ขอ้ใดสรุปไดถู้กตอ้ง 
 1.   มีแรงเสียดทานตา้นการเคล่ือนท่ี                        
 2.   แรงลพัธ์ท่ีกระท ามีค่าเป็นศูนย ์
 3.   วตัถุมีความเร่งเกิดข้ึน 
 

ก. ขอ้ 1 
ข. ขอ้1 และ 2 
ค. ขอ้ 2 และ 3 
ง. ขอ้ 1,2 และ 3 

 
93.  การเคล่ือนท่ีในขอ้ใด  แตกต่างจากกลุ่ม 

ก. รถจกัรยานไต่ถงั 
ข. การแกวง่ลูกตุม้นาฬิกา 
ค. การเคล่ือนท่ีของดาวเทียม 
ง. รถยนตข์ณะวิง่รอบวงเวยีน 
 

94.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของพลงังานนิวเคลียร์ 
ก. รักษาโรคมะเร็ง 
ข. ฆ่าเช้ือโรคในน ้าด่ืม 
ค. ถนอมอาหาร 
ง. ก าจดัแมลงศตัรูพืชโดยการท าใหต้วัผูเ้ป็นหมนั 
 

95.  ขอ้ใดไม่น าหลกัการเร่ืองการขยายตวัของวตัถุมาใช ้
ก. การเวน้รอยต่อของรางรถไฟ 
ข. เทอร์โมสตทัของหมอ้หุงขา้ว 
ค. สตาร์ทเตอร์หลอดฟลูออเรสเซนต ์
ง. ไฟเล้ียวรถยนต ์
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96.  อุปกรณ์ไฟฟ้าในขอ้ใดมีหลกัการท างาน ต่างจากกลุ่ม 
ก. หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 
ข. เตาอบไมโครเวฟ 
ค. เคร่ืองท าน ้าอุ่น 
ง. เคร่ืองป้ิงขนมปัง 
 

97.  การผลิตกระแสไฟฟ้าในเขตอ าเภอแม่เมาะจงัหวดัล าปาง ท่ีใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิง จะเกิดสภาพมลภาวะท่ี 
       รุนแรงท่ีสุดในขอ้ใด 

ก. หมอกควนั 
ข. ฝนกรด 
ค. น ้าเน่าเสีย 
ง. ขยะส่งกล่ินเหมน็ 

 

98.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุหลกัท าใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก(Greenhouse effect) 
ก. การสะสมแก๊สคาร์บอนไดออกไซดใ์นชั้นบรรยากาศ 
ข. การลดลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศ 
ค. การใชส้าร CFC ในกระป๋องสเปรย ์
ง. การใชเ้คร่ืองปรับอากาศในบา้นเรือน 
 

99.  ขอ้ใดเป็นการน าผลิตภณัฑม์าใชโ้ดยวธีิการรีไซเคิล (recycle) 
ก. การน าถุงพลาสติกมาใชซ้ ้ า 
ข. การน ากระดาษใชแ้ลว้มาพบัถุง 
ค. การท าเส้ือกนัฝนโดยน าถุงพลาสติกมาเยบ็ติดกนั 
ง. การท ากระดาษจากเยือ่กระดาษใชแ้ลว้. 

 

100.  ขอ้ใดไม่ใช่การอนุรักษดิ์น 
ก. ปลูกพืชหมุนเวยีน 
ข. ใชปุ๋้ยคอกใส่แปลงผกั 
ค. เผาตอซงัในนาขา้ว 
ง. ปลูกถัว่ในสวนยาง 
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คณติศาสตร์ 
 

101. จ  านวน 
20

1  มีค่าตรงกบัขอ้ใด 

ก. 5% 
ข. 10% 
ค. 20% 
ง. 40% 
 

102.  มีทุเรียน 50 ลูก ขายไป 22 ลูก เน่าเสีย 5 ลูก รับประทานไป 7 ลูก จงหาอตัราส่วนของทุเรียนท่ีเหลือต่อทุเรียนทั้งหมด  
ก.   20 : 25 
ข.   12 : 25 
ค.     8 : 25 
ง.      6 : 25 

 
103. ถา้  x แปรผกผนักบั y  เม่ือ  x = 5  และค่าคงท่ีเท่ากบั 60 จงหาค่า x  เม่ือ y = 10 

ก. 12 
ข. 10 
ค. 6 
ง. 2    

 
104. ร้านคา้แห่งหน่ึงประกาศลดราคาสินคา้ทุกชนิด 10% แต่ถา้ซ้ือเงินสดลดให้อีก 10%  เส้ือตวัหน่ึงติดราคาไว ้  
        800 บาท  ถา้ซ้ือดว้ยเงินสดจะจ่ายเงินเท่าไร 

ก. 600   บาท 
ข. 640  บาท 
ค. 648  บาท 
ง. 680  บาท 
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105. ก าหนดให ้ a , b , c , d  เป็นสัดส่วนผกผนั  จงหาค่า b+10  เม่ือ  a = 8 , c = 22 , d = 16 
ก. 21 
ข. 22 
ค. 23 
ง. 24 
 

106. โรงงานผลิตสินคา้ชนิดหน่ึง  ผลิตสินคา้ 100 ช้ิน  ลงทุน 510 บาท  ถา้ผลิต 300 ช้ิน  ลงทุน 720 บาท  ค่าลงทุน 
        แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือค่าแรงซ่ึงคงท่ีและค่าวสัดุซ่ึงแปรผนัตามจ านวนช้ินท่ีผลิต  ถา้โรงงานแห่งน้ีผลิตสินคา้  
          10,000 ช้ิน  จงหาจ านวนเงินท่ีลงทุน 

ก. 10,605  บาท 
ข. 10,705  บาท 
ค. 10,805  บาท 
ง. 10,905  บาท 

 
107. ก าหนด  A = {a,b,c,d} 

        B = {{a},{b},{c}} 
  ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. aA 
ข. {a}   A 
ค. {a}   B 
ง. {a}   B 

 
108. ก าหนดให ้A = {1,{2,3},{5,6}}  จงหาจ านวนสมาชิกของเพาเวอร์เซต A 

ก. 6 
ข. 8 
ค. 10 
ง. 32 
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109. จากแผนภาพท่ีก าหนดเซตในขอ้ใดเขียนไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 

 
ก. B C  = {4,5,8,9,10,11,12,13} 

ข. A – B = {1,3,5} 

ค. A   B  = {10,13,14,15} 

ง. )AB(   = {14,15} 

 

110. ก าหนดให ้  U = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 

            A = {xI+
 | x

2 
+ 5x – 6 = 0} 

  B =  {xN | 3  x   7}  

        จงหา  (AB) - B  
ก. {1,2,8,9,10} 
ข. {1,3,4,5,6,7} 
ค. {2,3,4,5,9} 
ง. {3,4,5,6,7} 
 

111. จากแผนภาพท่ีก าหนด 
 

        A  แทนเซตของผูท่ี้สอบผา่นวชิาคณิตศาสตร์ 
 B  แทนเซตของผูท่ี้สอบผา่นวชิาภาษาองักฤษ 
 C  แทนเซตของผูท่ี้สอบผา่นวชิาภาษาไทย 
 

จงหาจ านวนผูท่ี้สอบผา่น 2 วิชา 
ก. 75  คน 
ข. 45  คน 
ค. 32  คน 
ง. 30  คน 

A B 

C 

3 
10 4 

11 

13 
5 

1 
8 9 

15 
14 

U 

A 

B 

C 

13 
9 

8 15 10 

15 

U 

7 
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112. จากการส ารวจศูนยซ่์อมสร้างเพื่อชุมชนศูนยห์น่ึงพบวา่มีประชาชนน าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามาซ่อมดงัน้ี  พดัลม  
        จ  านวน 42 คน  หมอ้หุงขา้วจ านวน 34 คน  เตารีดจ านวน 30 คน พดัลมและหมอ้หุงขา้วจ านวน 21 คน  พดัลม 
        และเตารีดจ านวน 19 คน หมอ้หุงขา้วและเตารีดจ านวน 17 คน  น ามาซ่อมทั้งสามชนิดจ านวน 7 คน  จงหา 
        จ  านวนประชาชนทั้งหมดท่ีน าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามาซ่อมคร้ังน้ี 

ก. 106  คน 
ข. 64   คน 
ค. 56   คน 
ง. 50   คน 

 

113. ถา้ก าหนด  
8

a  = 4  แลว้ a  มีค่าตรงกบัขอ้ใด 

ก.  
2

1  

ข.   2 
ค. 12 
ง. 32 
 

114. ก าหนด  ax2  + bx + c = 0  เป็นสมการก าลงัสองโดยท่ี   a ≠ 0 และ x เป็นตวัแปร  ดงันั้นค่าของ x ตรงกบัขอ้ใด 

ก. 
a

4acbb 2   

ข. 
2a

4acbb 2   

ค. 
a

4acbb 2   

ง. 
2a

4acbb 2   

 

115. จากระบบสมการ  x + y = 5                       
 

x – y = 1                    
ค่าของ  2x -3y  ตรงกบัขอ้ใด 
ก. 0 
ข. 1 
ค. 2 
ง. 3 

1 

2 
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32 
แบบทดสอบทางการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

116. ถา้ a > b  โดยท่ี  a และ b เป็นค าตอบของสมการ   3x2  - 5x + 2 = 0   ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. ab = 

3

1  

ข. a + b = 
4

3  

ค. a - b = 1 
ง. 

b

a  =  
2

3   

 
117. ถา้  ab = 0  แลว้ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 

ก. a = 0 
ข. b = 0 
ค. a = 0  และ   b = 0 
ง. a = 0  หรือ   b = 0 
 

118. จากสมการ  
3

x  + 
2

x  = 
6

1   จงหาค่า x 

ก. 
8

1  

ข. 
5

1  

ค. 
2

1  

ง. 
6

5  

 
119. จากสมการ   2x + y = 9  และ 

x

1 + 
y

1  = 
xy

2  

 จงหาค่า  (x,y) 
ก. (5,7)  
ข. (-5,7)  
ค. (7,-5) 
ง. (-7,-5)  
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33 
แบบทดสอบทางการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

120. อบต.แห่งหน่ึงออกแบบลานจดักิจกรรมชุมชนเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ต่อมาเปล่ียนแบบเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้โดยเพิ่ม  
         ดา้นหน่ึงของส่ีเหล่ียมจตุัรัสออกไป 3 เมตรและลดอีกดา้นหน่ึงของส่ีเหล่ียมจตุัรัสลง  2  เมตร  ไดพ้ื้นท่ีจดักิจกรรม 
              66  ตารางเมตร  ถา้ค่าใชจ่้ายในการเทคอนกรีต     ตารางเมตรละ  600  บาท  จงค านวณวา่ค่าใชจ่้ายในการเทคอนกรีตจากแบบเดิม 
           และแบบท่ีแกไ้ขต่างกนัเท่าไร 

ก. 1,000  บาท 
ข. 1,200  บาท 
ค. 1,400  บาท 
ง. 1,600  บาท 

 
 

------------------------------------------------------------------------- 


