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จ�ำนวนจริง ( ) คือ จ�ำน นที่ประกอบไปด้ ยจ�ำน นตรรกยะ ( ) และจ�ำน นอตรรกยะ ( )
จ�ำนวนตรรกยะ ( ) คือ จ�ำน นที่ ำมำรถเขียนในรูปท นิยมซ�้ำ และ 

a
b

 ได้ โดยที่ b ≠ 0 และ a, b เป็นจ�ำน นเต็ม

เช่น 
•

5.555, 
1
3

, 0, 1 เป็นต้น

จ�ำนวนอตรรกยะ ( ) คอื จ�ำน นทีไ่ม่ ำมำรถเขยีนในรปูเ ่ นได้ แต่ ำมำรถเขยีนใ อ้ยูใ่นรปูท นยิมไม่รูจ้บ และ

ท นิยมไม่ซ�้ำ (ในที่นี้จะเรียก ำ่ ท นิยม 2 ไม่) เช่น π, 2 , 3  เป็นต้น

จ�ำนวนเตม็ คอื จ�ำน นทีป่ระกอบด้ ยจ�ำน นเต็มบ ก (Ι+) รอืจ�ำน นนบั (N) จ�ำน นเตม็ นูย์ (Ι0) และจ�ำน นเต็มลบ (Ι-)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำร

♥	 จ�ำน นเต็มบ ก ×/÷ จ�ำน นเต็มบ ก = จ�ำน นเต็มบ ก

♥	 จ�ำน นเต็มลบ ×/÷ จ�ำน นเต็มบ ก = จ�ำน นเต็มลบ

♥	 จ�ำน นเต็มบ ก ×/÷  จ�ำน นเต็มลบ = จ�ำน นเต็มลบ

♥	 จ�ำน นเต็มลบ ×/÷  จ�ำน นเต็มลบ = จ�ำน นเต็มบ ก

จำ นวนจริง
1
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ถ้ำ a เป็นจ�ำน นใด ๆ และ n เป็นจ�ำน นเต็มบ ก รือจ�ำน นนับ


n

n

a = a × a × a × ... × a
ตั

โดยจะเรียก a ำ่ ฐำนของเลขยกก�ำลัง และเรียก n ่ำ เลขชี้ก�ำลัง

!"#$%&'()*+,-.*/0012.',345!67372&
1. am × an = am + n

2. am ÷ an = am - n

3. a-n = 
n

1
a

4. (am)n = amn

5. (ab)n = anbn

6. 
 
 
 

na
b

 = 
n

n

a
b

7. 
m
na  = 

mn a

8. a0 = 1

กำรด�ำเนินกำรบวก รือลบในรำกที่ n

nx a  ± ny a  =
n(x ± y) a  “ใต้รูทและอันดับของรำกที่ n ต้องเ มือนกัน”

กำรด�ำเนินกำรคูณ รือ ำรในรำกที่ n 

n na b  = 
n ab  รือ 

n

n

a
b

= n
a
b

; b ≠ 0 “อันดับของรำกที่ n ต้องเ มือนกัน จับคูณ รือ ำรกันได้เลย”

เลขยกกำ ลัง
2
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พหุนาม
3

พ ุนำม คือ ผลบ ก รือลบกันของเอกนำมอย่ำงน้อย นึ่งตั

 →2x              5y      2x + 5y
 เอกนำม เอกนำม พ ุนำม

027812-9)9027*+,:;"92%
กำรบวกลบพ ุนำม

พ ุนำมจะ ำมำรถบ ก รือลบกันได้ เมื่อตั แปรเ มือนกันเทำ่นั้น

ตัวอย่ำง

2x - xy - 8 + 4x + 3xy = 6x + 2xy - 8

กำรคูณ ำรพ ุนำม

1. กำรคณู ำรเอกนำมด้วยเอกนำม ใ ค้�ำนงึเ มอว่ำ ตั แปรคณูตั แปร ค่ำคงทีค่ณูค่ำคงที ่กำร ำรกท็�ำเช่นเดยี กนั

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

2 2× = ( × )( × )2 3y y3y y2  รือ ÷
2

2

y
=y 23

3
yy2

2. กำรคณู ำรพ นุำมด้ ยเอกนำม กำรคณูแบบนีต้้องใช้ค ำมรูเ้กีย่ กับ มบตักิำรแจกแจง โดยกำรกระจำยเอกนำม

เข้ำไปคูณในแต่ละพจน์ของพ ุนำม

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

2222y ( - ) = ( )( ) + ( )( )x3y 2y y35 2 -5xy  รือ ÷
22

2( =
3y3y
2

-5x5x)
y

2y
2y

-
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3. กำรคูณ ำรพ ุนำมด้ ยพ ุนำม กำรคูณพ ุนำมด้ ยพ ุนำมนั้นใช้ มบัติกำรแจกแจงเช่นเดีย กัน แต่ตำ่งกันคือ 

ต้องใ ้แต่ละพจน์ของพ ุนำมคูณกันใ ้ครบทุกตั

ตัวอย่ำง

2 2 22y 2y 3y 2 )( y -5 5x+ )(3y - x) = ( )( ) + ( )( ) + ( )(8 8 8) + ( )3 (y -5x

�ำ รับกำร ำรพ ุนำมด้ ยพ ุนำมจ�ำเป็น

ต้องใช้กำรตั้ง ำรยำ

ตัวอย่ำง  6y3 - 10xy2 + 24y - 40x ำรด้ ย 2y2 + 8 เรำ ำมำรถตั้ง ำรยำ ได้ดังนี้

ผล ำร

เ

                               

2 3 2

3

2

                                3y

2y + 8 6y - 10xy + 24y - 40x

-

             6y             + 24y

                  - 10xy          - 40x

จำกนั้นน�ำ 3y ไปคูณ

ตั ำร แล้ น�ำมำลบ

ออกจำกตั ตั้ง

ตำม ิธีกำร ำรปกติ

ำตั ที่คูณ 2y2

แล้ ได้ 6y3 นั่นก็คือ 3y 

                               

                                    

2 3 2

3

2

                                3y -   5x

2y + 8 6y - 10xy + 24y - 40x

-

             6y             + 24y

                 - 10xy            - 40x

   
2

-

                  -10xy           - 40x

                                          0

มีตั แปรเ มือน

พจน์ ุดท้ำยของตั ตั้ง

ใ ่ 3y พจน์แรกของผล ำร
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1) ถ้า x2 - 2x - 1 เป็นตั ประกอบของ x5 - ax + 2b  จง าค่าของ ab

1. -125 2. -131 3. -168 4. -174

2) ก�า นดใ ้ a, b และ c เป็นรากของ มการ x3 - 4x2 + x + 6 = 0 และ a2, b2 และ c2 เป็นรากของ มการ  

x3 + mx2 + nx - p = 0 จง าค่าของ 2m + n + p

1. 37 2. 57 3. 67 4. 77

3) ใ ้ a, b เป็นค�าตอบของ มการ 2x2 - 2x + 9 - 2
2x - x + 3  = 15 จง าค่าของ a2 + b2

1. 10 2. 13 3. 25 4. 34

4) ใ ้ a, b, c, d และ e เป็นจ�าน นนับที่ อดคล้องกับ มการ

  (1) abc = 12

  (2) cde = 59

 ใ ้จง า ่ามี (a, b, c, d, e) ที่เป็นไปได้ทั้ง มดกี่ ิธี

1. 12 ิธี 2. 13 ิธี 3. 14 ิธี 4. 15 ิธี

5) จง าผลบ กของค�าตอบทั้ง มดจาก มการ (4x + 2x - 6)3 = (2x - 4)3 + (4x - 2)3

1. 
5
2

 2. 
7

2
 3. 4 4. 5

6) ก�า นดใ ้ p + q + r = 26  และ 
1 1 1

+ +
p q r

 = 31 จง าค่าของ 
p

q
 + 

q

r
 + 

r

p
 + 

q

p
 + 

r

q
 + 

p

r

1. 687 2. 567 3. 719 4. 803

7) จง าค่าของ 
  
  
  

1 1 3 1 1 1
-

4 2 4 4 4 22 1 + 2 + 2 2 + 2 - 2  ตรงกับข้อใด

1. 
1

2
 2. 2  3. 3  4. 3

ข้อสอบ 

วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1



34 สรุปเข้มเนื้อหา + แนวข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ทั้ง 5 วิชา) มั่นใจเต็ม 100

8) จงเรียงล�าดับจ�าน นต่อไปนี้    จากมากไปน้อย 

1.   2. 

3.   4. 

9) ถ้า 9x2 - 12x + m และ 
1

16
x2 + 2 x + n ามารถเขียนอยู่ในรูปก�าลัง อง มบูรณ์ได้ แล้ ค่าของ m + n 

เป็นเท่าใด

1. 8 2. 9 3. 11 4. 12

10) าร x4 - 2x2 + 3 ด้ ย x2 - 2x + 1 ได้เ ที่เ ลือน�าไปคูณกับ 3x2 - x - 2 จะได้ผลลัพธ์เท่าใด

1. 8x3 - 4x2 - 12x 2. 4x2 - 2x - 6 3. 6x2 - 2x - 4 4. 4x3 - 2x - 6

11) ถ้า x +
3x + 1

2
 < 

5 + 8x

3
 แล้ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. x < -5 2. x < -7 3. x > -7 4. x > -5

12) 
4 2 2 4

2 2 3 3 2 2

x + x y + y 2x - 2y -x - y× ×
x - xy + y x - y x - y

 ได้ผลลัพธ์เท่าใด

1. 
-1

x - y
 2. 

-2

x - y
  3. x - y  4. x + y

13) ก�า นดใ ้ 

  P(x) = x5 + x4 - 2x3 - 3x2 + 2x + 1

  Q(x) = x4 + x3 - 3x2 + x -3

  และ R(x) = x - 1

 จง าค่าของ P(-1) - Q(x) + 
P(x)

R(x)

1. x3 + 3x2 - 4x 2. 4x3 + x2 - 2x + 5 3. 4x3 - 5x2 + 7 4. x3 - 2x2 + 7

14) ใน นามแข่ง ิ่ง 100 เมตร อาร์ต ิ่งชนะโอ๊ตไป 4 เมตร และใน นามแข่ง ิ่ง 200 เมตร โอ๊ต ิ่งชนะป๊อบไป  

10 เมตร ถ้าอาร์ตและป๊อบแข่งกันใน นาม ิ่ง 500 เมตร และ ิ่งด้ ยอัตราเร็ เท่าเดิม อาร์ตจะชนะป๊อบด้ ย

ระยะทางเท่าใด

1. 24 เมตร 2. 34 เมตร 3. 44 เมตร 4. 54 เมตร

15) ก�า นดใ ้ ABCD เป็นรูป ี่เ ลี่ยมจัตุรั ยา ด้านละ 13 น่ ย โดยจุด E และ F อยู่ภายนอกรูป ี่เ ลี่ยม  

ซึ่ง BE  = DF  = 5, AE  = CF  = 12 จง า 
2(EF)

1. 289 2. 324 3. 578 4. 625
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เฉลย ข้อสอบ 

วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

1) ตอบ 4.

ิธีท�ำ ใช้ ิธีกำรตั้ง ำรยำ  จะได้ดังนี้

                  

                        

3 2

2 5 4 3 2

5 4 3

4 3

              x + 2x + 5x + 12

x - 2x - 1 x + 0x + 0x + 0x - ax         + 2b

                                    -

              x   - 2x   -   x

                     2x   +  x           - ax   

4 3 2

3 2

      + 2b

                                                                  -

                     2x   - 4x  - 2x                        

                             5x + 2x - ax           + 2b

             
3 2

2

                                                     -

                             5x - 10x - 5x                

                                     12x + (-a + 5)x + 2b

                                      
2

                             -

                                     12x - 24x         - 12

                                      (-a + 29)x + 2b + 12 

   โดยเ ที่ได้จำกกำร ำรด้ ยตั ประกอบจะ ำรลงตั  นั่นคือ เ  = 0

   จะได้ ่ำ (-a + 29)x + (2b + 12) = 0x + 0

    -a + 29 = 0   และ 2b + 12 = 0

            a = 29   และ          b = -6

	 	 	 ∴ ab = 29(-6) = -174



49

Part 1 คณ
ิตศาสตร์

2) ตอบ 2.

ิธีท�ำ

 พิจำรณำโจทย์ x3 - 4x2 + x + 6 = 0

 ใช้ ิธีกำร ำร ังเครำะ ์

    

↓
1 -4 1 62

2 -4 -6

1 -2 -3 0

	 ∴	(x - 2)(x2 - 2x - 3) = 0

     (x - 2)(x - 3)(x + 1) = 0

 ดังนั้น a, b, c มีคำ่เป็น -1, 2, 3

 พิจำรณำโจทย์ x3 + mx2 + nx - p = 0 ซึ่ง a2, b2, c2 เป็นรำกของ มกำร

 จะได้ ำ่ a2, b2, c2 มีคำ่เป็น 1, 4, 9

	 ∴ x3 + mx2 + nx - p = (x - 1)(x - 4)(x - 9)

            = (x2 - 5x + 4)(x - 9)

            = x3 - 9x2 - 5x2 + 45x + 4x - 36

     x3 + mx2 + nx - p = x3 - 14x2 + 49x - 36

 ดังนั้น m = -14, n = 49, p = 36

 โจทย์ต้องกำร 2m + n + p = 2(-14) + 49 + 36 = 57

3) ตอบ 2.

ิธีท�ำ

 จำกโจทย์จะได้ ำ่ 2x2 - 2x + 9 - 2 2x - x + 3  = 15

 ก�ำ นดใ ้  
2x - x + 3  = A

            x2 - x + 3 = A2

 คูณ 2 ตลอด มกำร;  2x2 - 2x + 6 = 2A2

 บ ก 3 ตลอด มกำร; 2x2 - 2x + 9 = 2A2 + 3

 จะได้ ่ำ   2A2 + 3 - 2A2 = 15

             2A2 - 2A2 - 12 = 0

     (2A - 6)(A + 2) = 0

	 	 ∴	A = 3, -2
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ชีววิทยา
1

!"##$
เซลล์ (cell) เป็น น่วยที่เล็กที่ ุดของ ิ่งมีชีวิตที่ ามารถด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ิ่งมีชีวิตบางชนิดประกอบด้วย

เซลล์เพียง 1 เซลล์ เช่น ยูกลีนา พารามีเซียม ยี ต์ อะมีบา เป็นต้น ซึ่งจัดเป็น ิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (unicellular 

organism) และ ิ่งมีชีวิตบางชนิดประกอบด้วยเซลล์มากกว่า 1 เซลล์และมีโครง ร้างขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน

ออกไป เช่น เ ็ด า ร่าย พืช ัตว์ เป็นต้น จัดเป็น ิ่งมีชีวิต ลายเซลล์ (multicellular organism) 
♥♥ เซลล์ของ ิ่งมีชีวิต ามารถแบ่งตามลัก ณะการมีเยื่อ ุ้มนิวเคลีย ได้ 2 ชนิด ได้แก่

1. เซลล์โพรคาริโอต (prokaryotic cells) 2. เซลล์ยูคาริโอต (eukaryotic cells)

เซลล์ที่ไม่มีเยื่อ ุ้มนิวเคลีย  ารพันธุกรรมจะอยู่ใน

บรเิวณนวิคลอีอยด์ เซลล์โพรคารโิอตจะมขีนาดเลก็เป็น

เซลล์ของพวกแบคทีเรีย

เซลล์ที่มีเยื่อ ุ้มนิวเคลีย  เช่น เซลล์ของพวก เ ็ด รา 

า ร่าย พืชและ ัตว์

♥♥ เซลล์ของ ิง่มชีวีติมอีงค์ประกอบภายในทีแ่ตกต่างกันขึน้อยูก่บั น้าทีแ่ละการท�างานของเซลล์นัน้ ๆ  แต่โครง ร้าง

พื้นฐานบางอย่างอาจคล้ายกัน

1. %&'()*+,&-,./0!"##$
1.1 ผนังเซลล์ (cell wall)

พบใน ิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น พืช เ ็ด รา และแบคทีเรีย ผนังเซลล์เป็นโครง ร้างที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงแก่เซลล์

และเป็นโครง ร้างที่อยู่ด้านนอก ุด ผนังเซลล์ ิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบต่างกัน เช่น ผนังเซลล์ของพืชจะมี

องค์ประกอบ ลักเป็นเซลลูโล  (cellulose) ผนังเซลล์ของเ ็ด รา จะเป็นไคทิน (chitin) เป็นต้น

middle lamella
primary cell wall

plasma (cell) membrane
pectin

hemicellulose

cellulose
microfibril
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1.2 เยื่อ ุ้มเซลล์ (cell membrane) 

phospholipid
hydrophilic head

hydrophobic tail
outside of cell membrane

intside of cell membrane
(cytoplasm)

carbohydrate chainpolar
nonpolar

polar

glycolipid glycoprotein

phospholipid bilayer
intergral protein

cholesterolprotein channel
(transport protein) peripheral protein

hydrophobic alpha helix protein

พบใน ิ่งมีชีวิตทุกชนิดเป็นเยื่อบาง ๆ ที่มี มบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านที่ประกอบด้วย

1.  ฟอ โฟลิพิด 2 ชั้น (phospholipid bilayers) โดยจะ ันด้านที่มีขั้ว (ชอบน�้า) ออกด้านนอกและด้านที่ไม่มีขั้ว 
(ไม่ชอบน�า้) เข้าด้านใน

2.  โปรตีน อาจแทรกอยู่ระ ว่างฟอ โฟลิพิดในชั้นเดียว รือ 2 ชั้น ท�า น้าที่เกี่ยวกับการล�าเลียง าร

3.  คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ไกลโคลิพิด เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ต่อกับฟอ โฟลิพิดและไกลโคโปรตีนเป็นคาร์โบไฮเดรต 
ที่ต่อกับโปรตีน

2. 1231)2#4%"50 
โพรโทพลา ซึม เป็น ่วนที่อยู่ถัดจาก ่วนที่ ่อ ุ้มเซลล์ที่ประกอบด้วยนิวเคลีย และไซโทพลาซึมภายในเซลล์

cytoplasm

nucleus

2.1 นวิเคลีย  (nucleus) เปน็องค์ประกอบที่มขีนาดใ ญ่และพบเฉพาะในยคูาริโอตเทา่นัน้ (แต่ไมพ่บในเซลล์

เม็ดเลือดแดงที่เจริญเต็มที่แล้วใน ัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) ท�า น้าที่ควบคุมการท�างานในเซลล์และควบคุม

ลัก ณะทางพันธุกรรมใน ิ่งมีชีวิตและยังมีนิวคลีโอลั  (nucleolus) ที่ท�า น้าที่ในการ ังเคราะ ์ไรโบโซม

2.2  ไซโทพลาซึม (cytoplasm) เป็น ่วนที่ล้อมรอบนิวเคลีย อยู่ภายในเยื่อ ุ้มเซลล์ ซึ่งมี 2 ่วน �าคัญ ได้แก่ 

♥♥ ไซโตซอล (cytosol) เป็น ารกึง่เ ลว ท่ีประกอบด้วย ารอนิทรย์ีและ ารอนนิทรย์ี รวมถงึ ารแขวนลอย

ต่าง ๆ เกิดการไ ลเวียนของไซโทพลาซึมและเป็นแ ล่งของปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์

♥♥ ออร์แกเนลล์ (organelles) เป็น ่วนประกอบที่มีรูปร่างและ น้าที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 



104 สรุปเข้มเนื้อหา + แนวข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ทั้ง 5 วิชา) มั่นใจเต็ม 100

1. ออร์แกเนลล์ที่ไม่มีเยื่อ ุ้ม

1. ไรโบโซม (ribosome) 

Ribosome
Small subunit

Large subunit

พบใน ิ่งมีชีวิตทุกชนิด ท�า น้าที่ ังเคราะ ์โปรตีนเพื่อ 
่งออกไปใช้นอกเซลล์ ไรโบโซมอาจลอยอย่างอิ ระ รือ

เกาะอยู่บนร่างแ เอนโดพลา ซึม

2. เซนทริโอล (centriole) 

Microtubules

Centriol

ประกอบด้วยไมโครทูบูล (microtubule) เรียงเป็นวง  
ท�า น้าท่ีในการ ร้างเ ้นใย ปินเดิล �า รับใช้ในการ 
แบ่งเซลล์ พบเฉพาะในเซลล์ ัตว์และในโพรทิ ต์บางชนิด 

ไม่พบในพืชและฟังไจ

3. ไมโครทูบูล มีลัก ณะเป็น ลอดกลวง ประกอบด้วยทูบูลินที่เป็น 
น่วยย่อย ท�า น้าทีเ่ป็นองค์ประกอบในซิเลยี แฟลเจลลา  

และองค์ประกอบในเซนทริโอลในเซลล์ ัตว์ และยัง 
ท�า น้าที่เกี่ยวกับการล�าเลียง ารในเซลล์

2. ออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อ ุ้ม 1 ชั้น

1. ร่างแ เอนโดพลา ซึม 

 (endoplasmic reticulum : ER)

RER

Nucleus
Nuclear Envelope

Ribosomes

SER

ออร์แกเนลล์ขนาดใ ญ่ โดยแบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 

1.  ร่างแ เอนโดพลา มิก เรติคูลัมชนิดขรุขระ (rough 

endoplasmic reticulum : RER) เป็น ER ท่ีม ี
ไรโบโซมมาเกาะ ท�า น้าที่ในการ ังเคราะ ์โปรตีน 

2.  ร่างแ เอนโดพลา มิก เรติคูลัมชนิดเรียบ (smooth 

endoplasmic reticulum : SER) เป็น ER ที่ไม่มี 
ไรโบโซมมาเกาะ ท�า น้าที่ในการ ังเคราะ ์ไขมัน  
เตรอยด์และก�าจัด ารพิ

2. กอลจิคอมเพล็กซ์ 

 (Golgi complex) /กอลจิบอดี (Golgi body) 

มีลัก ณะเป็นถุงแบน ๆ รือเป็นท่อเรียงซ้อน ๆ กัน  
ท�า น้าท่ีรับโปรตนีจาก RER และ งัเคราะ ค์าร์โบไฮเดรต

เพื่อรวมกับโปรตีนบรรจุและล�าเลียงไปนอกเซลล์
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Part 2 วิทยาศาสตร์

ข้อสอบ 

วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

1) ออร์แกเนลล์ในข้อใดต่อไปนี้ที่มีเยื่อ ุ้ม 2 ชั้นทั้ง มด 

1. ไลโซโซม, ไรโบโซม   2.  เซนทริโอล, นิวเคลีย

3.  แวคิวโอล, นิวเคลีย    4.  ไมโทคอนเดรีย, คลอโรพลา ต์

2) พิจารณาภาพประกอบต่อไปนี้ แล้วตอบค�าถาม

         

A

B

ก�า นดใ ้ 

ก. = 22 + X ข. = 22 + Y ค. = 44 + XX ง. = 44 + XY

 จากภาพต�าแ น่ง A และ B มีจ�านวนโครโมโซมเป็นไปตามข้อใด

1.  A = ก., B = ค. รือ ง.   2.  A = ข., B = ก. รือ ข.

3.  A = ก. รือ ข., B = ค. รือ ง. 4.  A = ค. รือ ง., B = ก. รือ ข.

3) นายเอ มีนิ ัยชอบรับประทานอา าร ุก ๆ ดิบ ๆ เป็นประจ�า เมื่อนายเอได้รับการตรวจเลือด นายเอมีโอกา พบ

ความผิดปกติใดต่อไปนี้มากที่ ุด

1.  พบเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิลมากกว่าปกติ

2.  พบเม็ดเลือดขาวชนิดเบโซฟิลมากกว่าปกติ

3.  พบเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์มากกว่าปกติ

4.  พบเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์มากกว่าปกติ
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4) พืชในข้อใดต่อไปนี้เป็นพืชที่มีราก ะ มอา าร (storage root) ทั้งคู่

1.  มันแกว, เผือก   2.  ัวไชเท้า, มัน �าปะ ลัง

3. มันฝรั่ง, ขิง   4.  ข่า, แคร์รอต

5) จากภาพ การถ่ายทอดพลังงานและการ มุนเวียน ารในระบบนิเวศ มายเลขใดไม่ถูกต้อง

ผูผลิต ผูบริโภคพืช

ผูบริโภค ัตวผูยอย ลาย

1

2

3

4
การถายทอดพลังงาน

การ มุนเวียน าร

1. มายเลข 1    2. มายเลข 2  

3.  มายเลข 3    4.  มายเลข 4 

6) ใน 1 วัน วัยรุ่นชายควรได้รับพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี ดังนั้น ปริมาณอา ารที่จะแนะน�าใ ้วัยรุ่นชายทานใน 

1 วัน ควรรับประทานคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ อย่างละกี่กรัม

ข้อ คาร์โบไฮเดรต (กรัม) โปรตีน (กรัม) ไขมัน (กรัม) วิตามิน เกลือแร่ (กรัม)

1. 190 100 80 60

2. 200 150 50 80

3. 240 125 60 70

4. 250 200 50 65

7) ลอดเลือดใดต่อไปนี้ ที่มีปริมาณยูเรีย ูงและออกซิเจน ูง ตามล�าดับ

1.  ลอดเลือดรีนัลอาร์เทอรีที่ไตและ ลอดเลือดพัลโมนารีเวนที่ ัวใจ

2.  ลอดเลือดรีนัลอาร์เทอรีที่ไตและ ลอดเลือดพัลโมนารีอาร์เทอรีที่ ัวใจ

3.  ลอดเลือดรีนัลเวนที่ไตและ ลอดเลือดพัลโมนารีเวนที่ ัวใจ

4.  ลอดเลือดรีนัลเวนที่ไตและ ลอดเลือดพัลโมนารีอาร์เทอรีที่ ัวใจ



228 สรุปเข้มเนื้อหา + แนวข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ทั้ง 5 วิชา) มั่นใจเต็ม 100

เฉลย ข้อสอบ 

วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

1) ตอบ 4.

♥	 ไรโบโซม, เซนทริโอล ไม่มีเยื่อ ุ้ม 

♥	 ไลโซโซม, แวคิวโอล มีเยื่อ ุ้มชั้นเดียว

♥	 นิวเคลีย  ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลา ต์ มีเยื่อ ุ้ม 2 ชั้น 

2) ตอบ 1.

A

B

ต�าแ น่ง A คอื เซลล์ไข่ ซึง่เป็นเซลล์ บืพันธุ์เพศ ญิงทีอ่ยูใ่นรงัไข่ ซึง่เซลล์ บืพนัธุ์จะมโีครโมโซมครึง่ นึง่ของ

โครโมโซมร่างกาย จึงเขียนเป็น 22 + X เท่านั้น

ต�าแ น่ง B คือ ไข่ที่ผ่านการปฏิ นธิแล้ว ดังนั้น จึงอาจมีโครโมโซมเป็น 44 + XX รือ 44 + XY ก็ได้

3) ตอบ 1. 

นายเอ มีพฤติกรรมการรับประทานอา าร ุก ๆ ดิบ ๆ ท�าใ ้มีพยาธิในร่างกายและเม็ดเลือดขาวชนิด  

อีโอซิโนฟิล มี น้าที่ก�าจัดพยาธิ ข้อ 1. จึงเป็นไปได้มากที่ ุด 

4) ตอบ 2.

♥	 มันแกว, ัวไชเท้า, แคร์รอต, มัน �าปะ ลัง เป็นพืชที่รากจะท�า น้าที่ ะ มอา าร (storage root)

♥	 มันฝรั่ง, เผือก ล�าต้นท�า น้าที่ ะ มอา ารใต้ดิน (tuber)

♥	 ขิง, ข่า ล�าต้นท�า น้าที่ ะ มอา ารบนดิน (rhizome)
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การอ่าน
1

การอ่านออกเ ียงบทร้อยแก้วร้อยกรอง

♥	 	 ลักการอ่านบทร้อยแก้

1. แบ่ง รรคตอนใ ้เ มาะ มไ ้ก่อนอ่าน

2. ต้องอ่านใ ้คล่อง ไม่ติดขัด ถูกต้องตามอักขร ิธี ใช้น�้าเ ียงใ ้เ มาะ มกับเรื่องที่อ่าน 

♥	 	 ลักการอ่านบทร้อยกรอง

1. ต้อง ึก ารูปแบบบทร้อยกรอง เพื่อลองอ่านแบ่ง รรคตอน จัง ะ อ่านค�าใ ้ตามข้อบังคับของค�าประพันธ์

2. ออกเ ียงค�าค บกล�้า ร, ล ใ ้ถูกต้องชัดเจน เน้นเ ียงค�าที่ ่ง ัมผั กัน ต้องเอื้อนเ ียงใ ้ถูกต้อง ถูกท�านอง  

น�้าเ ียงเ มาะ มกับอารมณ์และเนื้อ าของค�าประพันธ์ที่อ่าน

การอ่านจับใจความ �าคัญ

ใจความ ําคัญ

เดนท่ี ุดในยอ นา เปนแกนของยอ นาท่ี ามารถ
ครอบคลุมเน้ือความในประโยคอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจมี
ประโยคเดียว รืออยางมากไมเกิน 2 ประโยค

ใจความรอง รือพลความ

ใจความ รือประโยคที่ขยายความ เปนประโยคที่ นับ นุน
ใจความ ําคัญใ ชัดเจนขึ้น

♥	 	 ิธีจับใจค าม �าคัญ มีดังนี้

1. พิจารณาทีละย่อ น้า โดย าใจค ามที่ �าคัญที่ ุด

2. ตัด ่ นที่เป็นรายละเอียดออกได้ เช่น ตั อย่าง �าน นโ าร ตั เลข ถิติ ตลอดจนค�าถาม รือค�าพูดของผู้เขียน

ซึ่งเป็น ่ นขยายใจค าม �าคัญ

3. ตอบค�าถาม ใคร ท�าอะไร เมื่อไร อย่างไร และผลเป็นอย่างไร

4. รุปใจค าม �าคัญด้ ย �าน นภา าของตนเอง
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Part 3 ภ
าษ

าไท
ย

♥	 	ต�าแ น่งของใจค าม �าคัญ

1. ประโยคใจค าม �าคัญอยู่ตอนต้นของย่อ น้า

2. ประโยคใจค าม �าคัญอยู่ตอนกลางของย่อ น้า

3. ประโยคใจค าม �าคัญอยู่ตอนท้ายของย่อ น้า

4. ประโยคใจค าม �าคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อ น้า

ตัวอย่าง  การจับใจค าม �าคัญ

ใจความ ำคัญ
=

คนทำงานไดเรียนรูถึง
การฟงอยางมีประ ิทธิภาพ

ในกิจกรรมที่มนุ ยตองกระทำ ในเวลา 24 ชั่วโมงนั้น การฟงเปนกิจกรรมที่คนทำรองลงมาจาก
การ ายใจเทานั้น การฟงมีความ ำคัญตอความ ำเร็จในชีวิต วนตัว อาชีพ ังคม และครอบครัว
ถาคนไดเรียนรูถึงการฟงอยางมีประ ิทธิภาพ

วิธี รุปใจความ ำคัญ
1. ใคร กิจกรรมที่มนุ ยตองกระทำ
2. ทำอะไร การฟง
3. เมื่อไร ขณะทำงาน
4. อยางไร มีความ ำคัญตอความ ำเร็จในชีวิต วนตัว
5. ผลเปนอยางไร  การฟงอยางมีคุณภาพ

รุปดวย ำนวน
ภา าใ มใ กระชับ
แตไดใจความเดิม

การอ่านใจค าม �าคัญ อาจน�าไป ู่ทัก ะการเขียน รุปค าม 

ที่ดีได้ เพราะการเขียน รุปค าม คือ การ รุปประเด็นที่ �าคัญของ

เรื่องที่ฟัง รืออ่านใ ้เด่นชัด โดยใช้ประโยค ั้น ๆ แล้ เรียบเรียงใ ้

เป็นระเบียบเพื่อการ ื่อ ารที่ตรงประเด็น กระชับ และ ละ ล ย
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การอ่านวิเคราะ ์ความ มายของค�า

ค าม มายของถ้อยค�าในการ ื่อ าร ได้แก่ ค าม มายโดยตรงและค าม มายโดยนัย

ความ มายโดยตรง

ความ มายโดยนัย
(นัยประ วัด)

ความ มายตรงตามตัวอัก ร เชน เกาอี้ (ที่ ำ รับนั่ง),
แกะดำ ( ัตวคลายแพะ ขน ยิก ีดำ)

ความ มายแฝง ความ มายโดยออม เชน เกาอี้ (ตำแ นง),
แกะดำ (คนที่แตกตางจากกลุม)

 

การอ่านตีความ มายถึง การอ่านเพื่อใ ้เข้าใจค าม มาย ค ามคิด �าคัญของเรื่อง ค ามรู้ ึก และอารมณ์ 

ะเทอืนใจจากบทประพนัธ์ ซ่ึงอาจเข้าใจได้มากน้อยลกึซึง้เพยีงใด ตรงกันกบัผูป้ระพนัธ์ รือไม่ รอืผู้อ่านคนอืน่ ๆ  รอืไม่  

ขึ้นอยู่กับค าม ามารถและประ บการณ์เดิมและค ามรู้ ึกของผู้อ่านแต่ละคน

♥	 	ขั้นตอนการอ่านตีค าม

1. �าร จงานเขียนนั้นด้ ยการอ่านอย่างคร่า  ๆ

2. อ่านอีกครั้งอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาเนื้อ า

3. ิเคราะ ์ถ้อยค�า อาจมีบางค�าที่มีค าม มายเฉพาะ

4. พิจารณาร ของค�าเพื่อประม ล าน�้าเ ียงของผู้เขียน

5. รุป ารที่ได้จากการตีค ามข้อเขียนนั้นๆ

ตัวอย่าง  

♥	 ตีค ามตามเนื้อ า

น�้าพริกที่เราโขลกได้นั้นมีปริมาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณของน�้าในแม่น�้า ฉะนั้น ถ้า ากน�าน�้าพริกที่เรา

โขลกนั้นไปเทลงในแม่น�้าก็ย่อมจะเป็นการ ูญเปล่า เพราะจะไม่ ่งผลอันใดกับแม่น�า้นั้นเลย

♥	 ตีค ามด้านน�้าเ ียง

เตอืนใ รู้จ้กัประมาณตน า่จะท�าอะไรกค็ รดใู เ้ มาะ ม า่ผลทีจ่ะได้รับนัน้คุม้ค่า รอืไม่ ย่อมจะเป็นการ ญูเปล่า 

เพราะจะไม่ ่งผลอันใดกับแม่น�า้นั้นเลย
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ข้อสอบ 

วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

วิชาสมุนไพรศาสตร์

(1)	 โร ล์ิง่ไม่ได้คดิค้น ชิา มนุไพร า ตร์	(Herbology)	ขึน้มาใ ม่แต่อย่างใด	เพราะ า ตร์แ ง่การใช้ มนุไพร	(และ

ผลิตภัณฑ์จาก ัต ์บางชนิด	เช่น	ผึ้ง)	อยู่คู่กับมนุ ย์มาเนิ่นนาน	ก่อนจะมียา มัยใ ม่ที่ ังเคราะ ์ขึ้นใน ้องแล็บ	

พืชพรรณที่มี รรพคุณต่าง	ๆ	นี่แ ละที่ช่ ยป้องกันและรัก ามนุ ย์จากโรคภัยไข้เจ็บนานา

(2)	 ลักฐานเก่าแก่ที่ ุดที่ยืนยันถึงการเยีย ยาด้ ยพืช มุนไพร	คือ	ภาพ าดบนผนังถ�า้ลั โก	 (Lascaux	Cave)	 ใน

ประเท ฝร่ังเ 	 ซึ่งคาด ่ามีอายุรา 	 13,000-25,000	 ปีก่อนคริ ตกาล	 ่ น ลักฐานที่เป็นลายลัก ณ์อัก รก็

ย้อนกลับไปได้ไกลถึง	5,000	ปีก่อน	นั่นคือ	บันทึกของชา ุเมเรียน ่าด้ ยการใช้ใบกระ าน	ยี่ ร่า	และใบไทม์	

นอกจากนี	้ในอารยธรรมอืน่	ๆ 	ทั่ โลกกม็บีนัทกึการใช้ มนุไพรเช่นกนั	ไม่ า่จะเป็นอยีปิต์	อนิเดยี	 รอืจนี	ไทยเอง 
ก็ใช้พืชเป็นยามาเนิ่นนาน	ทุก ันนี	้คนรุ่นใ ม่ยังรู้เลย ่าฟ้าทะลายโจรใช้ลดไข	้ รือใบบั บกใช้แก้ร้อนใน

(3)	 แล้ มุนไพรมาเกี่ย ข้องกับผู้ ิเ ได้ยังไง	 ใน ลาย ัฒนธรรมผู้ที่มีค ามรู้ด้าน มุนไพรมักเป็นคนเดีย กันกับ	

‘ มอผี’	 (shaman)	ผู้เป็น ื่อกลางระ ่างมนุ ย์กับเทพเจ้า	 ิญญาณ	 รือพลังอ�านาจบางอย่างที่คนทั่ ไปมอง

ไม่เ ็น	 รือที่ตรงตั ก ่า น่อยคงเป็นค ามเชื่อในยุคกลางที่ ่า	 ‘ ญิงผู้รู้’	 (wise	woman)	ที่รัก าผู้คนด้ ยยา

มุนไพรร่ มด้ ยพิธีกรรมบางอย่างและการร่ายบท ด รือคาถา	ก็คือแม่มดดี	ๆ	นี่เอง

(4)	 �า รบั มนุไพรต่าง	ๆ 	ใน	แฮร์รี	่พอตเตอร์	นัน้	โร ล์ิง่อ้างองิข้อมลูต่าง	ๆ 	ไม่ า่จะเป็นลกั ณะทางกายภาพ	การปลกู 
การเก็บเกี่ย 	 รรพคุณ	และการน�าไปใช้	มาจาก นัง ือ มุนไพรของ	Nicholas	Culpeper	แพทย์ชา อังกฤ ที่

เคยโดนกล่า า ่าเป็นพ่อมดใน	ค. .	1642

(5)	 มุนไพรที่ปรากฏใน นัง ือเรื่องแฮร์รี่	พอตเตอร์นั่นมีจ�าน นมาก	 นึ่งในนั้นคือ	‘แมนเดรก’	(Mandrake)	เป็น

พืชที่มีอยู่จริง	 มีรูปร่างคล้ายทารกจริง	 ๆ	 เพียงแต่เม่ือดึงรากออกมาจะไม่มีเ ียงกรีดร้องที่เป็นอันตรายแบบใน	 
แฮร์รี	่พอตเตอร์	แมนเดรกมีชื่อ ิทยา า ตร์ ่า	Mandragora	officinarum	 รือ	Atropa	mandragora	และ

มชีือ่เรยีกตามภา าถิน่ทีแ่ตกต่างกนัไป	เช่น	Zauberwurzel	ในภา าเยอรมนั	แปล า่	‘ราก เิ ’	แต่ค าม เิ

ของแมนเดรกนัน้มอียูแ่ค่ในโลกเ ทมนตร์เท่านัน้	เ ล่าผู้ เิ ใช้รากแมนเดรกในการป้องกนัตั จากปี าจและการ 
ล้มป่ ย	ในขณะทีใ่นโลกค ามจรงิใบแมนเดรกมพีิ ทีท่�าใ เ้กดิภาพ ลอน	ใน ฒันธรรมกรกีมกีารเรยีกแมนเดรก า่	

‘ แูมนเดรก’	ดงัทีป่รากฏใน นงั อื	De	materia	medica	ทีเ่ขยีนโดย	Pedanius	Dioscorides	นกัพฤก า ตร์

และนักเภ ัช ิทยาชา กรีก	เนื่องจากในเขตเมดิเตอร์เรเนียนนั้นมีเมนเดรกมากก ่า นึ่ง ายพันธุ์นั่นเอง
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(6)		อีก นึ่ง มุนไพร ิเ ที่ยืนต้นอยู่ในโลกจริง	คือ	“ดิตทานี”	(Dittany)	ในโลกเ ทมนตร์มันมีคุณ มบัติเยี่ยมยอด

ในการรกั าบาดแผล	เ น็ได้จากตอนทีเ่ฮอร์ไมโอนีใ่ช้ ั น�า้มนัดติทานี ยดใ แ่ผลจากการ ายตั แล้ ค้างครึง่ของ

รอนในเครือ่งรางยมทตู	ทัง้นี	้การใช้ดติทานใีนทางเ ทมนตร์นัน้แตกต่างออกไป	ดติทานจีะถกูน�ามาเผาในกระถาง

เพื่อเผยใ ้เ ็น ิญญาณปรากฏขึ้นเป็นกลุ่มค ัน	และน�้าที่ กัดจากดิตทานีใช้ขับไล่ ัต ์มีพิ ได้

1) ข้อใดเป็นจุดประ งค์ของผู้เขียนเนื้อค ามนี้

1.	 แนะน�าการเลือก มุนไพรในเรื่องแฮร์รี่	พอตเตอร์

2.	 ใ ้ข้อมูลเกี่ย กับ มุนไพรในเรื่องแฮร์รี่	พอตเตอร์

3.	 อธิบายที่มาของพืช มุนไพรในเรื่องแฮร์รี่	พอตเตอร์

4.	 ชี้แจงค ามแตกต่างของ มุนไพรในเรื่องแฮร์รี	่พอตเตอร์

2) ย่อ น้าใดระบุประเด็น �าคัญของเนื้อค ามนี้

1.	 (1)	และ	(2)	 2.	 (2)	และ	(3)	 3.	 (1)	และ	(4)	 4.	 (3)	และ	(4)

3) ข้อใดไม่ใช่ค�า �าคัญของเนื้อค ามในย่อ น้าที	่(2)

1.	 มุนไพร	 2.	 เยีย ยา	 3.	 ลักฐาน	 4.	 อารยธรรม

4) ข้อค ามในย่อ น้าที่	(6)	กล่า ถึงเรื่องใดเป็น �าคัญ

1.	 คุณ มบัติของดิตทานี	 	 	 2.	 รรพคุณทางยาของดิตทานี

3.	 คุณค่าทางเ ทมนตร์ของดิตทานี	 4.	 ิธีการใช้ดิตทานีในโลกเ ทมนตร์

5) “คุณน้าข้างบ้านเราไปประก ดนางงามมา”	ข้อค ามนี้มีเ ียงพยัญชนะท้ายกี่ค�า

1.	 5	ค�า	 2.	 6	ค�า	 3.	 7	ค�า	 4.	 8	ค�า

6) ข้อใดต่อไปนี้ ามารถอ่านได้เพียงแบบเดีย

1.	 ภรรยา	 	 	 2.	 ดุลยพินิจ

3.	 า ตราจารย์	 	 	 4.	 ปรัชญา

7) ข้อใดมี รรณยุกต์ครบทุกเ ียง

1.	 เธอมาท�าใ ้ละลาย	โดน าปใ ้ตายแล้ ตายอีก

2.	 อย่าได้คิดที่จะ ลีก	ต้องโดน ะกดใ ้ยิ้ม

3.	 ยังคงจ�าภาพของเธอนั่งอยู่โต๊ะริม	ใจฉันปริ่ม

4.	 เธอเชือดฉันได้นิ่ม	ๆ	ด้ ยรอยยิ้มเธอ

8) ข้อใดต่อไปนี้มีลัก ณนาม

1.	 คณะลิเกประ บปัญ าขาดงานแ ดงเป็นเ ลานานจากภา ะโรคระบาด

2.	 ฆ้อง งนี้มีชื่อเ ียงมาก	เป็นเครื่องดนตรีไทยที่มีเอกลัก ณ์ชัดเจน

3.	 ฉันคิด ่าการเลี้ยงลูกแฝดเป็น ิ่งที่ ิ้นเปลือง	ต้องซื้อทุกอย่างเป็นคู่	ๆ	ไป มด

4.	 แน ทิ เขา ลับซับซ้อน	 ูงชันน่าเ ียน ั 	จนนักท่องเที่ย ผู้รักการผจญภัยขอถอดใจ
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ไวยากรณ์ที่ควรรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 ใน ่ นนี้จะน�ำเ นอไ ยำกรณ์ที่เจอบ่อยในกำรท�ำข้อ อบและเป็นเรื่อง

ที่ ำมำรถ ึก ำได้ด้ ยตนเอง ซึ่งจะท�ำใ ้ ำมำรถท�ำคะแนนได้มำกขึ้นด้ ย โดยมี ั ข้อดังนี้ Sentence Structure, 

Tenses, Passive Voice และ Conditional Sentences

Sentence Structure
Sentence Structure (โครงสร้างประโยค) ในภำ ำอังกฤ  มีทั้ง มด 4 โครง ร้ำง ดังนี้

Simple Sentence
(ประโยคความเดียว)

S + V + (Obj).

จะมีกรรมหรือไมมีขึ้นอยูกับ V

ตัวอย่าง

 She reads the newspaper.

 Her friends play football.

Compound Sentence
(ประโยคความรวม)

S + V, CC S + V.

ตัวอย่าง

She reads the newspaper but her friends play football.

Grammar
2
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Complex Sentence
(ประโยคความซอน)

SC S + V, S + V.

S + V SC S + V.

ตัวอย่าง

Because she loves reading, she reads the newspaper.

She reads the newspaper because she loves reading.

Compound Complex Sentence
(ประโยคความรวมความซอน)

มีทั้งประโยค compound และ complex ปนกันอยู

ตัวอย่าง

 She reads the newspaper but her friends play football because she doesn’t like playing football.

CC
CC ใน Compound Sentence คือ Coordinating Conjunction
ทำหนาที่ในการเชื่อมประโยค 2 ประโยคเขาดวยกัน ซึ่งมีทั้งหมด 7 ตัว
คือ for, and, nor, but, or, yet และ so

เทคนิคในการจ�ากลุ่มค�า Coordinating Conjunction 

เรำ ำมำรถจ�ำได้จำกค�ำ ำ่ FANBOYS คือ

for (เพรำะ ่ำ), and (และ), nor (ไม่), but (แต่), or ( รือ), 

yet (แต่), so (ดังนั้น)

  

SC
SC ใน Complex Sentence ยอมาจาก Subordinating Conjunction
คำ ันธานที่ใชเชื่อมประโยค ลัก (Main Clause) กับประโยคยอย
(Subordinate Clause) ที่มีความ ำคัญไมเทากันเขาดวยกัน 
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กลุ่มค�าที่พบบ่อย

while (ในขณะที)่, when (เมือ่), after ( ลงัจำก), before (ก่อน), 

once ( ลังจำก), as soon as (ทันทีที่), until (จนก ่ำ), if (ถ้ำ), 

although (ถึงแม้ ่ำ), even though (ถึงแม้ ่ำ), because 

(เพรำะ ่ำ), since (เพรำะ ่ำ), unless (เ ้นเ ียแต่ ่ำ)

ตัวอย่างข้อสอบ

Thousands of tourists traveled to Chiang Mai to watch the lanterns on Loy Kratong Festival, ________ 

the lanterns cause many problems so the mayor announced the rules to stop lanterns floating.

1.  but 2.  because 3.  even though 4.  until 

ตอบ 1. but เพรำะประโยค ่ น น้ำและ ่ น ลงัมเีนือ้ค ำมขดัแย้งกัน นกัท่องเท่ีย ลำยพันคนเดนิทำงมำชมโคมลอย

เชยีงใ ม่ในเท กำลลอยกระทง แต่โคมลอยเป็น ำเ ตขุอง ลำย ๆ  ปัญ ำ ดงันัน้ นำยกเท มนตรจีงึ ัง่ ำ้มกำรลอยโคม

Tense

Simple Tense

Simple S + V. S + V2.

S + V1 (s, es).
Present Simple

เปนปจจุบัน, ทำเปนนิสัย

กริยาจะเติม s, es เมื่อประธานเปนเอกพจนบุรุษที่ 3

Future Simple
จะเกิดในอนาคต

S + will + V(infinitive)

Past Simple
เกิดในอดีต จบแลว

ตัวอย่าง  Past Simple

♥	 บอกเล่ำ : He finished his homework last night.

♥	 ปฏิเ ธ : He didn’t finish his homework last night.

♥	 ค�ำถำม : Did he finish his homework last night?
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Choose the correct answer.

Situation: It’s very hot in the classroom because the windows are closed. You talk to your 

classmate 

You:    ___1___

Your classmate: No, of course not. 

1) 1. Do you mind opening the windows?

2.  Look at the windows!

3.  How do you like the air conditioners?

4.  What’s wrong with the air conditioners?

Situation: Mark offered help to Kathy.

Mark:  Can I help you carry these bags?

Kathy:  __2__ Thank you.

Mark:  How do you carry these heavy bags?

2) 1.  I have four bags.

2.  I really appreciate your help.

3.  I bought them from the department store.

4.  I prefer the luggage.

Situation: James and Fred are talking about their plans for tonight.

James : Tonight I’m going to study for our English test. __3__

Fred :  Yes, thanks. __4__

3) 1. What would you like to do now?  2. Will you come to the library with me?

3.  When will you study for it?  4.  Is it important for us to study?

ข้อสอบ 

วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
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4) 1.  I’m going to the movies tonight.  2.  I haven’t decided yet.

3.  I don’t want to do anything tonight.  4.  I would love to.

Peter calls his friend to ask him if they can have dinner out. 

His friend says:  ___5___ 

5) 1.  Shall we eat out?     2.  Haven’t decided yet. 

3.  I’ve never thought about it.  4.  Good Idea! Let’s have Japanese food.

6) My father is proud of his work and wants it to motivate other who have mental problems.

             1.           2.                     3.     4.

7) The face mask worn by many Bandari women is probably the most striking than all their unusual 

               1.     2.                               3.      4.

attire.

8) Job hopping is one of the easiest way to gain a significant salary increase.

                  1.                             2.        3.           4.

9) My partner rang me this morning to telling me that she had passed the English test.

                  1.                                2.                               3.        4.      

10) The students who came late yesterday could have taken the exam if they informed their teacher

                     1.            2.                                                                     3.       4.  

before.

Passage 1 (11-15)

 YouTube ____11____ by three former employees of Paypal, Jawed Karim, Steve Chen and Chad 

Hurley in 2005. Over a decade later it has become one of the most visited ___12____ in the history 

of the Internet. Up to then, videos could not be shared on websites. It was a Janet Jackson Super 

Bowl incident as well as the southeast Asian tsunami of 2004 that triggered the idea.

 In 2005 Sequoia Capital decided ___13___ $ 11.5 million in YouTube, a new start-up that had 

its first headquarters above a pizzeria in California.  In April 2005, the first ever video, called “Me 
at the Zoo”, was uploaded by co-founder Karim.  Half a year later a Nike commercial became first 

video to receive one million views.

 After extremely quick growth, Google bought the company for over $ 1.5 billion. ___14___, the 

site was comparatively small and hadn’t even reached many other parts of the world. By the end 

of the decade YouTube had signed ___15___ with major TV stations which uploaded their videos 

for viewers to watch.

ปรับปรุงจาก www.english-grammar.at
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ศาสนา ศีลธรรม 

และจริยธรรม1

!"#$"

ศา นา มายถึง ลัทธิค ามเชื่อถือของมนุ ย์น�าไป ู่การปฏิบัติใ ้พบกับค าม ุขและค ามนิรันดร์

มูลเ ตุเกิดของศา นา

1. ความไมรู 2. ความ วาดกลัว 3. ความเลื่อมใ
ศรัทธาจงรักภักดี

องค์ประกอบของศา นา

ศา ดา

ผูกอตั้งศา นา

ลักธรรม

คำ อนที่ศา ดารวบรวมไวในคัมภีร
ทางศา นา จุดมุง มายคือ ั่ง อน
ใ ทุกคนเปนคนดี

ศา นพิธี

ระเบียบพิธีปฏิบัติในการประกอบ
กิจกรรมทางศา นา

ทำ นาที่เผยแผคำ อนและเปน
ผูนำในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ 

นักบวช 
ผู ืบทอดคำ อน 

ประชาชนที่นับถือศา นานั้น ๆ

ศา นิกชน

ถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศา นา

ศา น ถาน
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Note องค์ประกอบของ า นา ไม่จ�าเป็นต้องครบทุกข้อ เช่น

♥♥ า ดา ( า นาพรา มณ์-ฮินดูไม่ปรากฏ)

♥♥ นักบ ช ( า นาอิ ลามกับ า นาคริ ต์ นิกายโปรเต แตนต์ ไม่มีนักบ ช)

ิ่งที่ทุกศา นามีเ มือนกัน คือ ค�า อน รือคัมภีร์และ า นพิธี/พิธีกรรม

ประเภทของศา นา แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามค ามเชื่อในเรื่องของพระเจ้า ดังนี้ 

า นาเท นิยม า นาอเท นิยม

า นาที่เชื่อ าพระเจาเปนผู ราง รรพ ิ่งและกำ นด
ชะตาชี ิตของมนุ ยไ ตั้งแตเกิดจนตาย เชน า นา
พรา มณ-ฮินดู า นาคริ ต า นาอิ ลาม เปนตน

า นาที่ยอมรับในการมีอยูจริงของพระเจา แตไมเชื่อ า

พระเจาเปนผูกำ นดชะตาชี ิตของมนุ ย เชื่อในเรื่อง

ของกรรม รือการกระทำที่มนุ ยไดกระทำไ  เชน

า นาพุทธ เปนตน

!"#$"#"%&

ศา นา ากล คือ า นาที่มีผู้นับถือเป็นจ�าน นมากและมีอยู่ทั่ ทุกภูมิภาคของโลก ได้แก่ า นาพรา มณ์-ฮินดู 

า นาคริ ต์ า นาอิ ลาม และ า นาพุทธ

!"#$"'(")*+,--.$/0
า นาพรา มณ์-ฮินดู ถือเป็น า นาที่เก่าแก่ที่ ุดในโลก มีอายุมากก ่า 4,000 ปี เกิดขึ้นในดินแดนชมพูท ีป 

(ปัจจุบันคือ ประเท อินเดีย) ไม่ปรากฏผู้ก่อตั้ง า นา เดิมเรียก ่า “ นาตนธรรม” แปล ่า า นา รือธรรมะอัน

เป็นของเก่า รือนิรันดร์

การก�าเนิด รือการก่อตั้งศา นา

ใน มยัก่อนดนิแดนชมพทู ปี มชีนพืน้เมอืงทีอ่า ยัอยู ่ชือ่ า่ ดรา เิดยีน (ภา าองักฤ ) /ทรา ฑิ (ภา า นั กฤต) 

มผีิ ด�า รปูร่างเตีย้ ซึง่มคี ามเชือ่เดมิ คอื การบชูา ญิญาณธรรมชาต ิต่อมาชา อารยนัซึง่มผีิ ขา  รปูร่าง งูใ ญ่ มคี าม 
ามารถด้านการรบ การผลิตอา ุธ ชอบท�า งคราม ท�าใ ้ ามารถยึดดินแดนชมพูท ีปได้เกือบทั้ง มด ลังจากยึด 

ดนิแดนได้แล้  ท�าใ เ้กดิค ามเชือ่เรือ่ง เท ดา โดยก่อใ เ้กดิค ามเชือ่ทีเ่กิดผ มผ านกนัของชา พืน้เมอืง (ดรา เิดยีน)  
และของตนเอง (ชา อารยัน) จึงก�าเนิดเป็น “ า นาพรา มณ์” ขึ้น
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วิวัฒนาการศา นาพรา มณ์-ฮินดู มีการแบ่งออกเป็นยุคต่างๆ ดังนี้

♥♥ ยุคพระเ ท (1,000 ปี-100 ปีก่อนพุทธกาล) ชา อารยันแบ่งเทพเจ้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บนโลก บนอากา  และ

บน รรค์ เช่น พระ รุณ (เทพแ ่งฝน) พระ ายะ (เทพแ ่งลม) พระ ุริยะ (เทพแ ่งพระอาทิตย์) และมีการ ด

รรเ ริญพระเจ้ามาก ท�าใ ้เกิดการร บร มเป็นคัมภีร์พระเ ท ซึ่งก�า นดใ ้พระพร มเป็นเทพเจ้าผู้ ร้างโลก 

ร้างมนุ ย์ และเป็นบรรพบุรุ ของพรา มณ์

♥♥ ยุคพรา มณ์ (257 ปี-43 ปีก่อนพุทธกาล) พรา มณ์ได้รับการนับถือและมีอิทธิพลต่อ ังคมเป็นอย่างมาก โดย

ก�า นดพิธีกรรมต่างๆ ทาง า นา การ ร้างระบบ รรณะ คือ ก ัตริย์ พรา มณ์ แพ ย์ และ ูทร (ดรา ิเดียน/

ทรา ิฑ) และเทพเจ้าอีก 2 องค์ คือ พระนารายณ์และพระ ิ ะ

ปลายยคุมกีารนบัถอืเทพเจ้าองค์เดยี  คอื มพีระพร ม/พร มนั ซึง่ถอื า่เป็นเทพเจ้า งู ดุ ภาย ลงัได้ ร้างเทพเจ้า

ผู้ยิ่งใ ญ่ 3 องค์ เรียก ่า “ตรีมูรติ” (เทพเจ้าผู้ยิ่งใ ญ่ 3 พระองค์ร มเป็น นึ่ง) ดังนี้ 

พระพร ม

ทำ นาที่ เปนผู รางโลกและ รรพ ิ่งตาง ๆ

พระ ิ ณุ
(พระนารายณ)

ทำ นาที่ เปนผูรัก าโลก

พระ ิ ะ
(พระอิ ร)

ทำ นาที่ ทำลายลางโลก

โอม มาจากค�า ่า (อะ + อุ + มะ)

อะ- มาจากเ ียง ุดท้ายของค�า ่า พระ ิ ะ (อะ)

อุ- มาจากเ ียง ุดท้ายของค�า ่า พระ ิ ณุ (อุ)

มะ- มาจากเ ียง ุดท้ายของค�า ่า พระพร มมะ (มะ)

♥♥ มยัฮนิด ู(57 ปีก่อน พ. .-ต้นพทุธกาล) พรา มณ์ปรบัปรงุลทัธิ า นา มกีารก�าเนดิปรชัญา �าคญัของ า นาฮนิดู 

เช่น ปรมาตมัน ชี าตมัน (อาตมัน) กรรมะ และ า นาพรา มณ์ได้กลายมาเป็น า นาฮินดู

♥♥ มัยอุปนิ ัท ร้างคัมภีร์อุปนิ ัท ่า ด้ ยลัทธิปรมาตมันและ ลักโมก ะ (คัมภีร์อุปนิ ัท อธิบาย าระ �าคัญ

ของพระเ ท เป็นปรัชญา อธิบายธรรมชาติ จักร าล ิญญาณ มนุ ย์ กฎแ ่งกรรม ลักปฏิบัติ) และมีการเขียน

รรณกรรมเรื่อง “รามายณะ” และ “ม าภารตะ”
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ข้อสอบ 

วิชาสังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1

1) เ ตุการณ์ใน ันข้ึน 15 ค�่า เดือน 6 นับเป็น ัน �าคัญทางพระพุทธ า นา และถือ ่าเป็น “ ัน �าคัญ ากล”  

(International Day) ตามข้อมติ มัชชาใ ญ่แ ่ง ประชาชาติ 

จากข้อค ามดังกล่า  อยากทราบ ่าเ ตุการณ์ใดไม่ได้ปรากฏอยู่ใน ัน ิ าขบูชา

1. การเปล่งอา ภิ าจา 2. การแ ดงปฐมเท นา 3. การปรินิพพาน 4. การตรั รู้

2) “นิมิตตัง าธุรูปานัง กตัญญูกตเ ทิตา” เป็นคติธรรมประจ�าโรงเรียนเตรียมอุดม ึก า 

อยากทราบ ่า มีค ามเกี่ย ข้องกับ ัน �าคัญทางพระพุทธ า นา ันใด

1. ันขึ้น 15 ค�่า เดือน 3   2. ันขึ้น 15 ค�่า เดือน 6

3. ันขึ้น 15 ค�า่ เดือน 8   4. ันขึ้น 15 ค�่า เดือน 11

3) ข้อใดกล่า ถูกต้องเกี่ย กับ ลักของ า นาต่าง ๆ

1. า นาอิ ลามและพรา มณ์-ฮินดู นับเป็น า นาพ ุเท นิยม เพราะเป็น า นาที่ยึดถือและนับถือเทพเจ้า

ลายองค์

2. า นาคริ ต์ ใช้ ลักปฏิบัติ 6 ประการ เป็น ลักธรรม �าคัญในการด�าเนินชี ิต เนื่องจากเป็น ิ่งที่ก�า นดไ ้

ในคัมภีร์ไบเบิลและชา คริ ต์ า นิกชนทุกคนต้องปฏิบัติตาม

3. า นาพรา มณ์ยกย่องเทพเจ้าเพียงพระองค์เดยี เท่านัน้ คอื “พระตรมีรูต”ิ เป็นร่างอ ตารของเทพทัง้ ามองค์ 

ร มกัน ได้แก่ พระพร ม (ผู้ ร้างโลก) พระนารายณ์ (ผู้รัก าโลก) และพระ ิ ะ (ผู้ท�าลายล้างโลก)

4. ลักโอ าทปาติโมกข์ เป็น ลักธรรมค�า อนที่เป็น ั ใจของพระพุทธ า นาที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแก ่

ที่ประชุมพระภิก ุ งฆ์ 1,250 รูป ประกอบด้ ย การไม่ท�าค ามชั่  การท�าค ามดี และการท�าจิตใจใ ้บริ ุทธิ์

4) “นุชมีค ามกัง ลเร่ืองรูปร่างที่เปล่ียนไป จึงไปซื้อยาลดค ามอ้ นมารับประทาน ่งผลใ ้เกิดโรคร้ายอื่น ๆ  

ตามมา” นักเรียนคิด ่านุชค รน�า ลักธรรมข้อใดมาใช้เพื่อลดค ามกัง ล

1. ฆรา า ธรรม 4 2. ังค ัตถุ 4 3. ไตร ิกขา 4. ไตรลัก ณ์

5) การกระท�าในข้อใด ่งผลใ ้ไม่ ามารถมุ่ง ู่นิพพานได้ 

1. กล้าและเพื่อน ๆ ร มกลุ่มกันไปปล้นเ ียรพระและของมีค่าใน ัดออกไปขาย

2. แก้ พูดจายุยงใ ้กลุ่มพระ งฆ์ทั้ง อง ัดทะเลาะ ิ าทกัน

3. กล้าพูดค�า ยาบใ ่บิดามารดาด้ ยค ามโมโ

4. กบท�าร้าย ล งตาที่ ัดจนได้รับบาดเจ็บ า ั
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6) ประเท ไทยมกีารใช้รฐัธรรมนญูปี 2560 ซึง่ตรงกบัฉบบัที ่20 แต่เมือ่ล่า ดุรฐัธรรมนญูฉบบัดงักล่า ได้มกีารแก้ไข

ครั้งที่ 1 เกี่ย กับเรื่องจ�าน น ภาผู้แทนรา ฎร อยากทราบ ่าข้อใดถูกต้อง

1. ภาผูแ้ทนรา ฎร มี มาชกิจ�าน น 500 คน โดยเป็น มาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้จ�าน น 

400 คน และ มาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจ�าน น 100 คน

2. ภาผูแ้ทนรา ฎร มี มาชกิจ�าน น 500 คน โดยเป็น มาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้จ�าน น 

350 คน และ มาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจ�าน น 150 คน

3. ภาผูแ้ทนรา ฎร มี มาชกิจ�าน น 400 คน โดยเป็น มาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้จ�าน น 

300 คน และ มาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจ�าน น 100 คน

4. ภาผูแ้ทนรา ฎร มี มาชกิจ�าน น 400 คน โดยเป็น มาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้จ�าน น 

250 คน และ มาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจ�าน น 150 คน

7) แต้ เอาปืนจ่อ น้าเพลงพร้อมขู่จะยิงถ้าเพลงไม่ยอมเอามีดแทงนางแก้  เพลงจึงเอามีดแทงที่ น้าอกนางแก้  

เพราะกลั แต้ จะยิงตั เอง ปรากฏ ่า นางแก้ ถึงแก่ค ามตาย จากข้อค ามดังกล่า ข้อใดถูกต้องตามกฎ มาย

1. แต้ มีค ามผิดทางอาญาในฐานะเป็นตั การ

2. แต้ มีค ามผิดทางอาญาในฐานะเป็นผู้ นับ นุน

3. เพลงมีค ามผิดทางอาญา แต่ท้าย ุดได้รับการยกเ ้นโท

4. เพลงมีค ามผิดทางอาญา แต่ลดโท กลายเป็นค ามผิดล ุโท

8) การเลือกตั้งประธานาธิบดีประเท เกา ลีใต้ที่มีขึ้นใน ันพุธที่ 9 มีนาคม ค. . 2022 ซึ่งประธานาธิบดีมี าระการ

ด�ารงต�าแ น่งเพียง 5 ปี โดยยุน ซ็อก-ย็อล ได้รับคะแนนเลือกตั้ง ูง ุดและประธานาธิบดีต้องด�าเนินการเลือก

นายกรัฐมนตรีในล�าดับต่อไป อยากทราบ ่า ประเท เกา ลีใต้มีระบบการปกครองเ มือนกับประเท ใดต่อไปนี้

1. อังกฤ  2. ฝรั่งเ  3. เกา ลีเ นือ 4. รัฐอเมริกา

9) การท่ีบริ ัท ่ นใ ญ่มีการเพิ่มค่าจ้างแรงงาน ูงขึ้น เป็น าเ ตุ นึ่งท�าใ ้เกิดเงินเฟ้อ อยากทราบ ่า ปัจจัยใด

ท�าใ ้เกิดเงินเฟ้อ

1. อุปทานลดลง 2. อุป งค์เพิ่มขึ้น 3. โครง ร้างเ ร ฐกิจ 4. ต้นทุนการผลิต ูงขึ้น

10) ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด�ารงชี ิตมากขึ้น ่งผลใ ้การด�ารงชี ิตมีการปรับเปลี่ยน คนไทยนิยม 

ัง่ นิค้าทางออนไลน์เนือ่งจาก ะด ก บาย ท�าใ เ้กดิอาชพีแม่ค้าออนไลน์ อยากทราบ า่ การค้าขายออนไลน์นัน้ 

คล้ายคลึงกับตลาดทางเ ร ฐ า ตร์ในข้อใด

1. ตลาดผูกขาด   2. ตลาดผู้ขายน้อยราย 

3. ตลาดแข่งขัน มบูรณ ์   4. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

11) เนื้อไก่และเนื้อ มูเป็น ินค้าที่แตกต่างกัน แต่ใช้ทดแทนกันได้ ถ้าราคา ินค้าขึ้นลงได้อย่างเ รีในช่ งที่ราคา 

เนื้อ มูเพิ่ม ูงขึ้นท�าใ ้ประชาชนนิยมซื้อเนื้อไก่เพิ่มขึ้น จะ ่งผลอย่างไรต่อตลาดของเนื้อ มู

1. อุปทานจะลดลงและราคาจะลดลง 2. อุปทานจะเพิ่มขึ้นและราคาจะลดลง

3. อุป งค์จะลดลงและราคาจะลดลง 4. อุป งค์จะคงเดิมและราคาจะเท่าเดิม


