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1 รายละเอีียดการเปิิดรับสมััครสอีบนัักเรียนันัายสิบทหารบก

 รายละเอีียดการเปิิดรับสมััครสอีบนัักเรียนันัายสิบ
ทหารบก

ก รเปิดรบสมครสอบนกเรียนน ยสิบทห รบกในแต่ล ปี จ อยู่ในช่วงกล งเดือนธนว คมถึงกล งเดือน

มกร คมของทุกปี โดยผู้สนใจส ม รถสมครแล รบข้อมูลข่ วส รได้ท งอินเทอร์เน็ต กรมยุทธศึกษ ทห รบก 

(https://atc-rta.thaijobjob.com)
โดยมีปร เภทของผู้สมครดงนี้

1. บุคคลพลเรือน อ ยุ 18 ปีถึง 22 ปีบริบูรณ์

2. ทห รกองปร จำ ก รในสงกดกองทพบก กองทพเรือ กองทพอ ก ศ กองบญช ก รกองทพไทย แล

สำ นกง นปลดกร ทรวงกล โหม อ ยุไม่เกิน 24 ปี

3. พลอ ส สมคร (ปร จำ ก ร) ในสงกดกองทพบก อ ยุไม่เกิน 24 ปี

4. อ ส สมครทห รพร น ในสงกดกองทพบก อ ยุไม่เกิน 24 ปี

5. ทห รกองหนุนปร เภทที่ 1 เฉพ ผู้ที่ปลดปร จำ ก รในทุกเหล่ ทพ อ ยุไม่เกิน 24 ปี

มีคุณสมบติท่วไปดงนี้

1. มีคว มจงรกภกดีต่อสถ บนพร มห กษตริย์อย่ งสูงสุด แล มีทศนคติที่ดีต่อกองทพบก รวมท้งยึดม่น

ในก รปกครองร บอบปร ช ธิปไตย อนมีพร มห กษตริย์ทรงเป็นองค์พร ปร มุข

2. สำ เร็จก รศึกษ ช้นมธยมศึกษ ตอนปล ยส ยส มญ แล ส ยอ ชีพ หรือเทียบเท่ ต มหลกสูตรของ

กร ทรวงศึกษ ธิก ร

3. มีร่ งก ยสมบูรณ์แข็งแรง แล รูปร่ ง ลกษณ ท่ ท ง แล ขน ดพิกดของร่ งก ยเหม สมกบก รเป็น

ทห ร ไม่มีโรคหรือคว มผิดปกติหรือคว มพิก ร ซึ่งขดต่อร เบียบกองทพบกว่ ด้วยนกเรียนน ยสิบ 

ที่มีผลบงคบใช้ หรือไม่ขดต่อกฎหม ยว่ ด้วยก รรบร ชก รทห ร

4. ต้องว่ ยน้ำ ได้ไม่น้อยกว่  25 เมตร

5. ไม่อยู่ในสมณเพศ

6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

7. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตว หรือเป็นบุคคลล้มล ล ยต มคำ พิพ กษ

8. ไมเ่ปน็ผูอ้ยูร่ หว่ งเปน็จำ เลยในคดอี ญ  หรือไมเ่ปน็ผูเ้คยตอ้งรบโทษจำ คกุโดยคำ พพิ กษ ถงึท่ีสดุให้

จำ คุก (จำ คุกจริง) เพร กร ทำ ผิดท งอ ญ  เว้นแต่โทษสำ หรบคว มผิดที่ได้กร ทำ โดยปร ม ท หรือ 

คว มผิดลหุโทษ

9. ไม่เป็นผู้เสพย เสพติด หรือส รเคมีเสพติดให้โทษ
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แนัวขอ้ีสอีบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
คำาสั่ง จงเลือกคำ ตอบที่ถูกที่สุด

1. กำ หนดให้ A แล  B เป็นเซตจำ กด โดยที่ n A∪B( )=12, n A∩B( )=3 แล จำ นวนสม ชิกของเซต A 

เท่ กบสองเท่ ของจำ นวนสม ชิกของเซต B จงห  n A−B( )

1) 7 2) 8

3) 9 4) 10

2. ถ้ จำ นวนสบเซตแท้ของเซต A เท่ กบ 127 สบเซต แล้วจำ นวนสม ชิกของเซต A เท่ กบเท่ ใด

1) 5 2) 6

3) 7 4) 8

3. พิจ รณ ข้อคว มต่อไปนี้ 

  ก. เหตุ 1) ไม่มีโจรคนใดที่เป็นคนดี

     2) แดงไม่ใช่โจร

   ผล แดงเป็นคนดี

  ข. เหตุ 1) ไม่มีคนขยนที่ทำ ง นไม่เสร็จ

     2) คนเก่งบ งคนเป็นคนขยน

   ผล คนเก่งทำ ง นเสร็จ

 ข้อใดถูกต้อง

1) ก. สมเหตุสมผล แล  ข. สมเหตุสมผล 

2) ก. สมเหตุสมผล แล  ข. ไม่สมเหตุสมผล 

3) ก. ไม่สมเหตุสมผล แล  ข. สมเหตุสมผล 

4) ก. ไม่สมเหตุสมผล แล  ข. ไม่สมเหตุสมผล

4. กำ หนดให้ p, q, r แล  s เป็นปร พจน์โดยที่ p→q( )∨r  มีค่ คว มจริงเป็นเท็จ จงพิจ รณ ข้อคว ม 

ต่อไปนี้

  ก.  p→ q∨r( )⎡⎣ ⎤⎦→ s  มีค่ คว มจริงเป็นจริง

  ข.  p→ s→q( )⎡⎣ ⎤⎦↔ s→r( ) มีค่ คว มจริงเป็นเท็จ

ข้อใดถูกต้อง

1) ก. ถูก แล  ข. ถูก 2) ก. ถูก แล  ข. ผิด 

3) ก. ผิด แล  ข. ถูก 4) ก. ผิด แล  ข. ผิด
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บทท่� 3 แนวข้้อสอบวิชาคณิิตศาสตร์์ ชุดท่� 3 77

8. คำาตอบ : ข้อ 1)

วิธีคิด ก รดำ เนินก ร a b⊗  เป็นดงนี้ 

  a a 10⊗ =

  a⊗b= a⊗ b+1( )⎡⎣ ⎤⎦−1

 จ ได้ว่  12⊗2= 12⊗ 2+1( )⎡⎣ ⎤⎦−1= 12⊗3( )−1

  12⊗2= 12⊗3( )−1= 12⊗ 3+1( )−1⎡⎣ ⎤⎦−1= 12⊗4( )−2

  12⊗2= 12⊗4( )−2= 12⊗ 4+1( )−1⎡⎣ ⎤⎦−2= 12⊗5( )−3

        

 สงเกตดีๆ จ เห็นคว มสมพนธ์ดงนี้ : 12⊗2= 12⊗ 2+Δ( )( )−Δ

 ซึ่งจ ได้ว่  12⊗2= 12⊗3( )−1

  12⊗2= 12⊗4( )−2

  12⊗2= 12⊗5( )−3

        

  12⊗2= 12⊗12( )−10

 จ ก a a 10⊗ =  จ ได้ว่  12 12 10⊗ =

 เนื่องจ ก 12⊗2= 12⊗12( )−10  ดงน้น 12 2 10 10 0⊗ = − =

9. คำาตอบ : ข้อ 2)

วิธีคิด ก รห พื้นที่จ กจุดยอดมุม

 I. นำ จุดไปลงในกร ฟ เพื่อร่ งรูปภ พคร่ วๆ 

 II. เลือกหนึ่งจุดเพื่อเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งเร จ เลือก (1, 1) จ กน้นให้เรียงลำ ดบจุดต มรูปภ พ โดยจ  

   เรียงต มเข็มน ฬิก หรือทวนเข็มน ฬิก ก็ได้ โดยข้อนี้เร จ เรียงทวนเข็มน ฬิก  จ ได้ (1, 1),  

   (6, 1), (8, 3) แล  (3, 5)
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27. คำาตอบ : ข้อ 1)

วิธีคิด 

>> อาวุธลับ <<

 ● ส่วนเบี่ยงเบนม ตรฐ น (S.D.) 

n
2
i

2i 1

X
x

n
== −
∑

 ● พิสย = Max - Min

 ข้อมูลเรียงจ กน้อยไปม ก ปร กอบด้วย x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 แล  x10 

 จ กโจทย์ 
10

2
i

i 1

X 900
=

=∑  แล  1 10x x 9− = −  จ ได้ว่  10 1x x 9− =

 จ กอ วุธลบ : พิสย = Max - Min จึงได้ว่  พิสย 10 1x x 9= − =  แล โจทย์กำ หนดให้ค่ เฉลี่ยเลขคณิต ( x )  

 มีค่ เท่ กบพิสย ดงน้น x = 9

 จึงสรุปได้ว่  x = 9 แล  
10

2
i

i 1

X 900
=

=∑

 ดงน้น  

n
2
i

2 2i 1

X
900

S.D. x 9 90 81 9 3
n 10

== − = − = − = =
∑

28. คำาตอบ : ข้อ 3)

วิธีคิด  จ กเลขโดด 0, 1, 2, 3, 4, 5 นำ ม สร้ งเลขส มหลกที่เป็นเลขคู่ที่ม กกว่  210 

 จึงสร้ งเลขส มหลกที่เป็นเลขคู่ที่ม กกว่  210 จ ต้องแบ่งเป็น 3 กรณี 

 กรณีที่	1 : สร้ งเลข 210-219 ที่เป็นเลขคู่ 

  พบว่   เลือกเลขที่จ สร้ งเป็นหลกร้อย  ได้แค่  1 วิธี  คือ 2 

    เลือกเลขที่จ สร้ งเป็นหลกสิบ ได้แค ่ 1 วิธี  คือ 1

    เลือกเลขที่จ สร้ งเป็นหลกหน่วย ได้  2 วิธี  คือ 2, 4

  ∴ จ ได้ท้งหมด 1 × 1 × 2 = 2 จำ นวน

 กรณีที่	2 : สร้ งเลข 220-299 ที่เป็นเลขคู่ 

  พบว่   เลือกเลขที่จ สร้ งเป็นหลกร้อย  ได้แค่  1 วิธี  คือ 2 

    เลือกเลขที่จ สร้ งเป็นหลกสิบ  ได้  4 วิธี  คือ 2, 3, 4, 5

    เลือกเลขที่จ สร้ งเป็นหลกหน่วย  ได้  3 วิธี  คือ 0, 2, 4  

  ∴ จ ได้ท้งหมด 1 × 4 × 3 = 12 จำ นวน

 กรณีที่	3 : สร้ งเลข 300-999 ที่เป็นเลขคู่ 

  พบว่   เลือกเลขที่จ สร้ งเป็นหลกร้อย  ได ้ 3 วิธี  คือ 3, 4, 5

    เลือกเลขที่จ สร้ งเป็นหลกสิบ  ได้ 6 วิธี  คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5

    เลือกเลขที่จ สร้ งเป็นหลกหน่วย  ได้  3 วิธี  คือ 0, 2, 4

  ∴ จ ได้ท้งหมด 3 × 6 × 3 = 54 จำ นวน

 ดงน้น จ กเลขโดด 0, 1, 2, 3, 4, 5 จ นำ ม สร้ งเลขส มหลกที่เป็นเลขคู่ที่ม กกว่  210

 ได้ท้งหมด 2 + 12 + 54 = 68 จำ นวน
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22. ขน ดของเวกเตอร์ลพธ์มีค่ เท่ กบข้อใด เมื่อกำ หนดเวกเตอร์ย่อยขน ด 100, 200 แล  400 หน่วย  

ดงรูป

1) 120 หน่วย 2) 100 หน่วย

3) 20 85 หน่วย 4) 20 หน่วย

23. สมช ยแล สมจิตรวิ่งร ย ท ง 6 กิโลเมตร โดยสมช ยว่ิงด้วยอตร เร็ว 12 เมตรต่อวิน ที ขณ ที ่

สมจิตรวิ่งด้วยอตร เร็ว 10 เมตรต่อวิน ที สมช ยต้องออกวิ่งหลงจ กสมจิตรวิ่งไปแล้วเป็นเวล เท่ ใด 

ถ้ ต้องก รให้สมช ยแล สมจิตรถึงเส้นชยพร้อมกน 

1) 100 วิน ที 2) 120 วิน ที

3) 200 วิน ที 4) 400 วิน ที

24. เครื่องใช้ไฟฟ้ ในบ้ นชนิดหน่ึงมีฉล กร บุว่  200 W 220 V เมื่อนำ ม ใช้ขณ ไฟตกเหลือ 110 V  

เครื่องใช้ไฟฟ้ ชนิดนี้จ ใช้กำ ลงไฟฟ้ จริงเท่ ใด

1) 50 วตต์ 2) 82 วตต์

3) 100 วตต์ 4) 200 วตต์

25. ข้อใดเป็นคลื่นกลท้งหมด

1) คล่ืนแผ่นดินไหว คล่ืนเสียง 2) คล่ืนนำ้  คล่ืนวิทยุ

3) คล่ืนอินฟร เรด คล่ืนแสง 4) คล่ืนในเส้นเชือก คล่ืนไมโครเวฟ

26. หลกก รของฮอยเกนส์กล่ วว่  “แต่ล จุดบนหน้ คลื่นถือได้ว่ เป็นแหล่งกำ เนิดคลื่นวงกลมคลื่นใหม่  

ซึ่งส่งคลื่นออกไปด้วยอตร เร็วเท่ กบอตร เร็วของคลื่นเดิม” หลกก รดงกล่ วส ม รถใช้อธิบ ย

ปร กฏก รณ์ของคลื่นที่เกิดขึ้นอนเนื่องจ กสมบติของคลื่นข้อใด

1) ส ท้อน 2) หกเห

3) แทรกสอด 4) เลี้ยวเบน

27. ร บบสุริย อยู่ในก แล็กซีใดแล เป็นก แล็กซีชนิดใด ต มลำ ดบ

1) ก แล็กซีท งช้ งเผือก  ก แล็กซีรี

2) ก แล็กซีท งช้ งเผือก  ก แล็กซีกงหน

3) ก แล็กซีแอนโดรเมด   ก แล็กซีลูกส บ้  

4) ก แล็กซีแอนโดรเมด   ก แล็กซีไม่มีรูปแบบ
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เฉลยแนัวข้อีสอีบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดท่ี 1
1. คำ ตอบ : ข้  4)

คำ อธิบ ย สมบติของส ร แบ่ง กเป็น 2 ปร เภท 

 1)	 สมบติท งก ยภ พ	(physical	property) 

 ■  วดได้โดยไม่ทำ ให้เกิดก รเปลี่ยนแปลง งค์ปร ก บหรื ชนิดข งส ร เช่น จุดเยื กแข็งข งน้ำ  

เท่ กบ 0°C (ที่ 0°C น้ำ เปลี่ยนสถ น เป็นน้ำ แข็งโดยไม่เกิดก รเปลี่ยนแปลงเป็นส รใหม่  

น้ำ แข็งยงมีสูตรโมเลกุล คื  H2O เหมื นเดิม) 

 ■  สงเกตได้จ กลกษณ ภ ยน กหรื วิธีก รท งฟิสิกส์ เช่น สถ น  สี กลิ่น มวล ปริม ตร คว ม

หน แน่น สภ พล ล ยได้ คว มเหนียว คว มเปร  คว มแข็ง คว มมนว ว ก รนำ ไฟฟ้  

ก รนำ คว มร้ น ล

2)	 สมบติท งเคมี	(chemical	property)	

 ■  ส รเกิดก รเปลี่ยนแปลง งค์ปร ก บแล ชนิดข งส ร เช่น เมื่ น้ำ ได้รบพลงง นไฟฟ้ จ ถูก

แยกสล ยเปน็แกส๊ไ โดรเจนแล แกส๊ กซเิจน น้ำ มนพชืเมื่ ทำ ปฏกิริยิ กบ กซเิจนในสภ ว

ที่มีคว มชื้นจ ได้ส รใหม่ที่มีกลิ่นเหม็นหืน ล  

 ■  มกพิจ รณ จ กก รเกิดปฏิกิริย เคมีหรื คว มเป็นกรดเบสข งส ร ล

 พิจ รณ ตวเลื ก จ ได้ว่

 ■  ตวเลือกที่	1 ชนิดข งธ ตุ (โลห ) สถ น  (ข งแข็ง) สี (เงิน-ข ว-เท ) คว มมนว ว เป็นสมบติ

ท งก ยภ พ

 ■ 	ตวเลือกที่	2 คว มเหนียว เป็นสมบติท งก ยภ พ

 ■  ตวเลือกที่	3 ก รนำ คว มร้ น ก รนำ ไฟฟ้  เป็นสมบติท งก ยภ พ

 ■  ตวเลือกที่	4 สนิม เกิดจ กปฏิกิริย  4Fe + 3H2O + 3O2 →  2Fe2O3•3H2O เกิดเป็นร ยข ง

ก รผุกร่ น ดงน้น จึงเป็นสมบติท งเคมี

2. คำ ตอบ : ข้  3)

คำ อธิบ ย ก รจดกลุ่มส รต มลกษณ เนื้อส รแล ขน ดของอนุภ ค

 1)	 ส รล ล ย	(solution)	
 ■  เป็นส รเนื้ เดียว ขน ด นุภ คมีเส้นผ่ นศูนย์กล งเล็กกว่  10-7 cm
 ■  ส ม รถผ่ นรูพรุนข งกร ด ษกร ง (10-4 cm) แล กร ด ษเซลโลเฟนได้ (10-7 cm)
 ■  เมื่ ลำ แสงผ่ นส รล ล ยจ ไม่เกิดก รกร เจิงข งแสง

2)	 ส รแขวนลอย	(suspension)	
 ■  เป็นส รเนื้ ผสม ขน ด นุภ คมีเส้นผ่ นศูนย์กล งใหญ่กว่  10-4 cm
 ■  เปน็ นภุ คข งข งแขง็แพร่ ยูใ่นข งเหลว ห กมี นภุ คขน ดใหญจ่ ม งเหน็ได้ชดเจนแล

ตกต ก นไดง้่ ย แตถ่้ นภุ คขน ดเลก็กจ็ กร จ ย ยูใ่นข งเหลวทำ ให้ขุน่ เชน่ น้ำ โคลน ล  

 ■  ไม่ส ม รถผ่ นรูพรุนท้งข งกร ด ษกร ง (10-4 cm) แล กร ด ษเซลโลเฟน (10-7 cm)
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แนัวข้อีสอีบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดท่ี 3
คำาสั่ง จงเลือกคำ ตอบที่ถูกที่สุด

1. ข้อใดกล่ วถูกต้องเก่ียวกบก รเปล่ียนแปลงของส ร

1) ก รเกิดหยดนำ้ เก ที่กร จกด้ นนอกห้องท่ีเปิดเคร่ืองปรบอ ก ศ เพร เป็นก รเปลี่ยนแปลง

พลงง นแบบค ยคว มร้อน

2) โซเดยีมไฮดรอกไซด์ล ล ยนำ้ ในบกีเกอร์แล้วบกีเกอร์ร้อนขึน้ เพร เป็นก รเปลีย่นแปลงพลงง น

แบบดูดคว มร้อน

3) ใส่นำ้ แข็งแล โซเดียมคลอไรด์ปริม ณเล็กน้อยลงในแก้วท่ีปิดสนิท แล ว งไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง พบว่

นำ้ แข็งล ล ย แสดงว่ ร บบมีพลงง นลดลง

4) ก รสล ยตวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในก รฟอกสีเส้นผม เป็นก รเปลี่ยนแปลงท งก ยภ พ

ของส ร

2. ข้อมูลแสดงพลงง นที่เกี่ยวข้องกบก รล ล ยของส ร X, Y แล  Z ดงต ร ง

สาร Lattice	energy	(kJ/mol) Hydration	energy	(kJ/mol)

X 750 745

Y 545 595

Z 700 690

 ถ้ ใช้ส ร X, Y แล  Z ปริม ณเท่ กน ล ล ยในนำ้ ที่มีปริม ตร 100 cm3 ข้อใดกล่ วถูกต้อง

1) มีเพียงส ร X เท่ น้นที่เมื่อล ล ยแล้วเกิดก รเปลี่ยนแปลงแบบดูดพลงง น

2) ส ร Y จ ล ล ยได้น้อยลงถ้ ห กใช้นำ้ เดือดแทนนำ้ ที่อุณหภูมิห้อง

3) เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิก่อนแล หลงก รล ล ยของส ร Z พบว่ อุณหภูมิส รล ล ยจ สูงขึ้น 

4) เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิของแต่ล ส รล ล ยเรียงลำ ดบจ กตำ่ ไปสูง คือ X, Z, Y

3. ข้อใดกล่ วถูกต้อง

1) สมบติของตวทำ ล ล ยท่ีเหม สมในก รตกผลึก คือ ต้องล ล ยส รท่ีจ ตกผลึกได้ม กท่ี 

อุณหภูมิสูง แล ล ล ยได้น้อยท่ีอุณหภูมิตำ่

2) จ เลือกวิธีก รแยกส รด้วยวิธีก รสกดโดยตวทำ ล ล ยได้ ในกรณีท่ีส ม รถแยกตวทำ ล ล ย 

ออกจ กส รท่ีต้องก รได้ย ก

3) ก รเผ ด่ งทบทิม ก รเกิดสนิมของเหล็ก แล ก รเทไนโตรเจนเหลวบนพื้นเวทีแล้วเกิดควนข ว 

เป็นก รเปลี่ยนแปลงท งเคมี

4) นำ้ เชื่อม สำ ริด นำ้ สลด นำ้ โซด  แล ทองเหลือง จดเป็นส รเนื้อเดียวปร เภทส รล ล ย
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26. คำ ตอบ : ข้อ 1)

คำ อธิบ ย ตวเลือกท่ี	 1 ก้อนหินจ เคล่ือนท่ีด้วยคว มเร็วเพ่ิมข้ึนอย่ งสมำ่ เสมอ เพร ก้อนหินตก

อย่ งอิสร ภ ยใต้คว มเร่งเน่ืองจ กแรงโน้มถ่วงของโลก ซ่ึงมีค่ เท่ กบ 9.8 เมตรต่อวิน ทีกำ ลงสอง

27. คำ ตอบ : ข้อ 1)

คำ อธิบ ย ทฤษฎีกำ เนิดเอกภพ	หรือทฤษฎีก รร เบิดคร้งย่ิงใหญ่	(Big	Bang	Theory)

 ■  ก่อนก รเกิดบิกแบง เอกภพ (universe) เป็นเพียงพลงง นล้วนๆ (มีอุณหภูมิยิ่งยวดที่ 10 ร้อยล้ น

ล้ นล้ นล้ นล้ นเคลวิน หรือ 1032 เคลวิน)

 ■  จุดบิกแบง คือ จุดที่พลงง นเริ่มเปลี่ยนเป็นสส รคร้งแรก อนุภ คขน ดเล็กเป็นขน ดใหญ่ จ ก

อุณหภูมิสูงเป็นอุณหภูมิต่ำ  เปรียบดงก รร เบิดจ กจุดเล็กๆ ที่มีอุณหภูมิสูงอย่ งมห ศ ล เกิด

อนุภ คมูลฐ น แล เกิดก รรวมตวเป็นอ ตอมขย ยขน ดเป็นอนุภ คขน ดใหญ่ต่อไป จึงเป็น 

จุดเริ่มต้นของเอกภพแล เวล

 ■  หลกฐ นที่สนบสนุนทฤษฎีบิกแบง

(1) เอกภพขย ยตว เป็นผลม จ กก รร เบิดคร้งย่ิงใหญ่ส่งผลให้ทุกส่ิงในเอกภพเคล่ือนท่ีออกจ ก

กน เม่ือมีอนุภ คใหม่เกิดข้ึน ก็จ ดนพ้ืนท่ีของอวก ศรอบอนุภ ค ทำ ให้อนุภ คอ่ืนๆ ขยบ

เคล่ือนท่ีห่ งออกไปส่งผลให้เอกภพขย ยตว 

 ¿ กฎฮบเบลิกล่ วว่  “ก แลก็ซจี เคลือ่นทีไ่กลออกไปดว้ยอตร เรว็ทีเ่พิม่ขึน้ต มร ย ห่ ง” 

ดงน้น ก แล็กซีที่อยู่ไกลจ เคลื่อนที่ห่ งออกไปเร็วกว่ ก แล็กซีท่ีอยู่ใกล้ ซึ่งกฎนี้ช่วย

อธิบ ยได้ว่  เอกภพกำ ลงขย ยตว

(2) อุณหภูมิพ้ืนหลงของอวก ศ หรืออุณหภูมิของเอกภพเท่ กบ 2.73 เคลวิน 

 ¿ โรเบิร์ต วิลสน (Robert Wilson) แล  อ ร์โน เพนเซียส (Arno Penzius) นกวิทย ศ สตร์

ช วอเมริกน พบสญญ ณรบกวนจ กเครื่องรบสญญ ณกล้องโทรทรรศน์วิทยุตลอดเวล  

 ¿ สญญ ณรบกวนท่ีว่ คอื สญญ ณท่ีเหลอือยูใ่นอวก ศ อยู่ในช่วงคว มย วคล่ืนไมโครเวฟ 

มีอุณหภูมิ 2.73 เคลวิน เทียบได้กบพลงง นของก รแผ่รงสีของวตถุดำ  ซึ่งสอดคล้องกบ

ทฤษฎีของบิกแบงที่หลงก รร เบิดคร้งยิ่งใหญ่ เอกภพจ มีอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆ

ดงน้น	จึงตอบตวเลือกท่ี	1	ก.	ก รขย ยตวของเอกภพ	แล 	ข.	อุณหภูมิพ้ืนหลงของเอกภพ

28. คำ ตอบ : ข้อ 2)

คำ อธิบ ย ตวเลือกท่ี	2 ไฮโดรเจน (H มีปร ม ณ 74% โดยมวล แล  He มีปร ม ณ 25% โดยมวล 

อีก 1% เป็นธ ตุอ่ืนๆ) 

ปฏิกิริย เทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชน (กร บวนก รหลอมรวมธ ตุเบ  H ให้เกิดธ ตุหนก He แล แผ่รงสี

แกมม ออกม  ดงสมก ร 1H + 2H → 3He + γ)

29. คำ ตอบ : ข้อ 2)

คำ อธิบ ย ตวเลือกที่	2 ด วเทียมดวงแรกของโลก คือ สปุตนิก 1 (ของสหภ พโซเวียต)
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แนัวข้อีสอีบวิชาภาษาอัีงกฤษ ชุดท่ี 2
Directions	:	Choose the	best	answer

At	the	restaurant

Mike : It’s been a while since I had a dinner with you. ______1_______.

Carla : _______2______ was filled with conferences and meetings which made me have to reschedule  

   my time. That’s why I can’t hang out with you lately.

Mike : I hope this meal will make you feel better; furthermore I’ve already ordered your favorite  

   dishes.

Carla : Thanks! I can’t wait to eat my sashimi. 

1. 1) I wonder what make you so busy.

2) I wonder where can I buy salmons?

3) I wonder where they are.

4) I wonder why are you hungry?

2. 1) My stomach

2) My refrigerator

3) My table

4) My schedule

At	the	conference	room

Jane : __________3__________?

Adam : In general, It’s pretty good. Refering to the interviews, the customers fascinated our new  

   feature. Also, they found our screen brighter than others in the market that made them see  

   things happened in the screen clearer.

Jane : I’m happy to hear that. It truly benefits for our cost. Anyway, _________4_________?

Adam : It looks like the only thing they weren’t so happy was our charger. They said it was too big  

   and heavy.

3. 1) How are you doing nowadays?

2) How was the feedback on product?

3) What happened to the product?

4) How did you make the product?
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เฉลยแนัวข้อีสอีบวิชาภาษาอัีงกฤษ ชุดท่ี 3
คาร์ลกำาลังบ่นให้บ็อบฟังเก่ียวกับมือถือของเขาไม่ทำางาน

Carl : โอ้ไม่น ! มนเกิดขึ้นอีกแล้ว

Bob : เกิดอ ไรข้ึน

Carl : มือถือของฉนมนทำ ง นไม่ปกติ ฉนไม่ได้ยินเพลงที่มนกำ ลงเล่นอยู่ในตอนนี้

Bob : น ยเช่ือมต่อหูฟังกบมือถือหรือยง

Carl : แน่นอนสิฉนทำ แล้ว

Bob : แล้วหูฟังล่  น ยเช่ือมต่อดีแล้วหรือยง

Carl : ใช่ฉนทำ แล้ว ฉนมกมีปัญห กบมือถือของฉนอยู่ตลอด

Bob : ให้ฉนลองดูอ ก รหน่อยสิ

Carl : แน่นอนอยู่แล้ว ฉนเอือมร อ กบสิ่งนี้แล้ว ฉนอย กจ ทิ้งมนไป

Bob : เดี๋ยวก่อนน  มือถือของน ยปกติน  ปัญห อยู่ที่หูฟังต่ งห ก

1. คำาตอบ : ข้อ 4) 

คำาอธิบาย : 1) อย่ งน้นเองเหรอ

 2) มนเป็นอย่ งไรบ้ ง

 3) ทำ ไมน ยถึงพูดแบบน้น

 4) เกิดอ ไรข้ึน

2. คำาตอบ : ข้อ 3) 

คำาอธิบาย : 1) น ยเห็นมือถือเคร่ืองใหม่หรือยง

 2) น ยซื้อเครื่องใหม่หรือยง

 3) น ยเชื่อมต่อมนกบหูฟังหรือยง

 4) น ยทำ หูฟังห ยหรือเปล่

3. คำาตอบ : ข้อ 4) 

คำาอธิบาย : 1) หูฟังของน ยเป็นอย่ งไรบ้ ง

 2) หูฟังของน ยอยู่ที่ไหน

 3) น ยได้มนม น นหรือยง

 4) แล้วหูฟังล่ เป็นอย่ งไรบ้ ง

4. คำาตอบ : ข้อ 2) 

คำาอธิบาย : 1) ม ต มดูมนกนเถอ

 2) ให้ฉนลองดูอ ก รหน่อย

 3) ถ้ ห กฉนมองไปที่มนล่

 4) ฉนต้องจดก รปัญห น่นไหม
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แนัวข้อีสอีบวิชาภาษาไทย ชุดท่ี 3
คำาส่ัง จงเลือกคำ ตอบท่ีถูกท่ีสุด

1. ข้อใดมีเสียงพยญชน ท้ ยส กดแม่กมม กที่สุด

1) อนึ่งจ กล่ วสอน ก ยนครมีม กหล ย ปร เทียบเปรียบในก ย ทุกหญิงช ยในโลก

2) ดวงจิตคือกร ษตริย์ ผ่ นสมบติอนโอฬ ร์ ข้ ศึกคือโรค  เกิดเข่นฆ่ ในก ยเร

3) เปรียบแพทย์คือทห ร อนชำ น ญรู้ลำ เน  ข้ ศึกม อย่ ใจเบ  ห้อมล้อมรอบทุกทิศ

4) ให้ดำ รงกร ษตริย์ไว้ คือดวงใจให้เร่งย  อนึ่งห้ มอย่ โกรธ  ข้ ศึกม จ อนตร ย

2. ข้อใดมีคำ ที่ออกเสียง อ  ในพย งค์ที่สองทุกคำ

1) วิทยุ เศรษฐี ทรชน 2) ร ษฎร มรณ  ธนว คม

3) สตว  สนนิษฐ น อธิษฐ น 4) อ ชญ  ปรชญ  อรชร

3. ข้อใดมีก รออกเสียงแบบมี ห นำ ทุกคำ

1) ปัจนึก บำ ร บ ขณ  2) กนก สมย จำ แนก

3) ดำ รส สล ก ทว ร 4) ดิลก ปรก พลเมือง

4. ข้อคว มใดต่อไปนี้มีคำ ที่ส กดไมถู่กต้อง

1) ก รที่จ เจริญวิปัฏสน ภ วน ได้ จำ เป็นที่จ ต้องพย ย มทำ สม ธิให้ได้ก่อน

2) สงคร มคืออสูรก ยแห่งก รปร หตปร ห รที่น่ กลวที่สุดของมนุษยช ติ

3) ก รผดวนปร กนพรุ่งเป็นอุปสรรคที่สำ คญอย่ งหนึ่งของก รพฒน ตนเอง

4) เมล็ดก แฟป น ม จ เมล็ดใหญ่มองดูคล้ ยเรือ บดแล้วชงผ่ นนำ้ ร้อน กลิ่นหอมรญจวนใจ

5. ข้อใดไม่จำ เป็นต้องใช้เครื่องหม ยวรรคตอน

1) พุทโธ่เอ๋ยไม่น่ อ ยุส้นเลย

2) เจ้ หมูป่ เป็นชื่อแมวของฉนมุกด วรรณพูด

3) โปรดเกล้  อ่ นว่  โปรด-เกล้ -โปรด-กร -หม่อม

4) สถ นที่ที่ฉนชอบไปคือห้ งสรรพสินค้

6. ควรใช้คำ ว่  “แก่” ในข้อใดจึงจ เหม สมที่สุด

1) ผู้ที่สอบผ่ นภ ควิช ก รต้องยื่นเอกส รสำ คญ.....เจ้ หน้ ที่ภ ยในวนที่ 9 เมษ ยน

2) สมศรีก่อต้งมูลนิธิขึ้นม .....คนย กไร้ที่ต้องก รคว มช่วยเหลือในแถบชนบท

3) รฐมนตรีว่ ก รกร ทรวงกล โหมมอบสิ่งของ.....ครอบครวทห รที่ปร สบอุทกภย

4) ตวแทนนกเรียนมอบกร เช้ ดอกไม้ขอบคุณ.....คณ จ รย์ในวนปัจฉิมนิเทศ
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7. คำ ตอบ : ข้อ 1)

คำ อธิบ ย :

ตวเลือกท่ี	1	 ผลีผล ม หม ยถึง รีบร้อนเดินไปโดยไม่ร มดร วงหรือถูกก ลเทศ  Keyword คือ  

“...โดยไม่ทนว งแผนให้รอบคอบ”

ตวเลือกที่	2	 บุ่มบ่ ม หม ยถึง ที่ข ดคว มยบย้งไม่เกรงใจใคร 

 �  จ กบริบทใช้บุ่มบ่ มไม่ได้ เพร ไม่มีข้อคว มใดส่ือถึงคว มไม่เกรงใจ

ตวเลือกท่ี	3	 ยุ่มย่ ม หม ยถึง ยุ่ง เก ก ไม่เป็นร เบียบเรียบร้อย เข้ ไปยุ่งเก่ียวกบเร่ืองท่ีไม่ใช่หน้ ท่ี

ของตน

 �  จ กบริบทใช้ยุ่มย่ มไม่ได้ เพร ก รจดก รกลุ่มก่อก รร้ ยเป็นหน้ ท่ีของทห รอยู่

แล้ว แล ไม่มีข้อคว มใดบ่งบอกว่ เข้ ไปยุ่งวุ่นว ยในเรื่องที่ไม่ใช่หน้ ที่

ตวเลือกท่ี	4	 สุ่มส่ีสุ่มห้  หม ยถึง ซุ่มซ่ ม ไม่ร มดร วงให้ดี ไม่ดูให้ดี เช่น เดินสุ่มส่ีสุ่มห้  กินอ ห ร

สุ่มส่ีสุ่มห้

 �  สุ่มส่ีสุ่มห้ มกใช้ในคว มหม ยซุ่มซ่ ม (กิริย ท่ีทำ ไปโดยไม่ร มดร วง ไม่ถูก

ก ลเทศ )

หม ยเหตุ	:	 คว มหม ยของคำ ดงกล่ ว อ้ งอิงต มพจน นุกรมฉบบร ชบณฑิตยสถ น พ.ศ. 2554

8. คำ ตอบ : ข้อ 3)

คำ อธิบ ย : ตวเลือกท่ี	3 มี 3 คำ  ได้แก่ วิกฤตก รณ์ เศรษฐกิจ แล  จริยธรรม

 หม ยเหตุ	: ล้มล ล ย เป็นคำ ปร สม แต่ กอบกู้, เยียวย , เร่งด่วน เป็นคำ ซ้อน

9. คำ ตอบ : ข้อ 1)

คำ อธิบ ย : 

ตวเลือกที	่1  มีคำ ยืมภ ษ บ ลีสนสกฤต 3 คำ  ได้แก่ มหรสพ, สุข, ศ นติ์ แต่ไม่มีคำ ยืมภ ษ เขมร

ตวเลือกที	่2		 มีคำ ยืมภ ษ บ ลีสนสกฤต 1 คำ  ได้แก่ ร ช แล คำ ยืมภ ษ เขมร 1 คำ  ได้แก่ สำ ร ญ

ตวเลือกที	่3		 มีคำ ยืมภ ษ บ ลีสนสกฤต 2 คำ  ได้แก่ หฤทย, ปร ดิยุทธิ์ แล คำ ยืมภ ษ เขมร 1 คำ  

ได้แก่ บำ เทิง

ตวเลือกที	่4		 มีคำ ยืมภ ษ บ ลีสนสกฤต 2 คำ  ได้แก่ เนตร, มนุษย์ แล คำ ยืมภ ษ เขมร 1 คำ  ได้แก่ 

เลอ

10. คำ ตอบ : ข้อ 1)

คำ อธิบ ย : ลกษณ ของคำ ซ้อนแล ข้อสงเกตบ งปร ก ร

 ■  เกิดจ ก คำ ไทย + คำ ไทย เช่น ชุกชุม ตดสิน รู้จก บ้ นช่อง ผีส ง อ้วนพี ล  

 ■  เกิดจ ก คำ ไทย + คำ ยืมภ ษ อ่ืน เช่น (บ ลีสนสกฤต) เขตแดน, จิตใจ, ข้ ท ส, สร้ งสรรค์,  

ผิวพรรณ (เขมร) พรมแดน, โง่เขล , ง มลออ (จีน) ต้มตุ๋น, ถวเฉล่ีย (องกฤษ) แบบฟอร์ม ล
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แนัวข้อีสอีบวิชาความัร้้คอีมัพิิวเตอีร์พ้ิ�นัฐานั 
ชุดท่ี 1

 1. ข้อใดเป็นคำ ที่กล่ วถึงคอมพิวเตอร์ 

1) เครื่องคำ นวณได้รวดเร็วสำ หรบคิดเลข 

2) อุปกรณ์ที่ใช้สำ หรบพิมพ์ง น 

3) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำ หรบเล่นเกมออนไลน์ 

4) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำ ง นปร มวลผลต่ งๆ ที่ซบซ้อน

2. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์แสดงผล

1) Storage 2) Projector

3) Liquid Crystal Display 4) Laser printer

3. ข้อใดเป็นอุปกรณ์แสดงผล

1) Pointer 2) ALU

3) Speaker 4) Processor

4. ข้อใดแตกต่ งจ กข้ออื่นๆ

1) ALU 2) ROM

3) RAM 4) Disk

5. ข้อใดคือคุณสมบติพื้นฐ นของเครื่องคอมพิวเตอร์

1) Reliability, Repeatability 2) Speed, Storage 

3) Self Acting, Accuracy 4) ถูกทุกข้อ

6. ข้อมูลใดเป็นค่ บอกคว มล เอียดของก รแสดงภ พบนหน้ จอคอมพิวเตอร์

1) Resolution 2) Unit   

3) Inch 4) Byte

 7. ข้อใดคือร บบปฏิบติก รบนเครื่องคอมพิวเตอร์

1) Office 2) Windows

3) Word 4) CPU

8. ในก รติดต้งโปรแกรมต้องเลือกคำ ส่งในข้อใด 

1) Download 2) Export

3) Import 4) Install
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เฉลยแนัวข้อีสอีบวชิาความัร้้คอีมัพิิวเตอีร์พ้ิ�นัฐานั 
ชุดท่ี 2

1. คำาตอบ : ข้อ 3)

คำาอธิบาย : ในกรณีแบ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ต มวตถุปร สงค์ของก รใช้ง น แบ่งได้ 2 กลุ่ม ดงนี้

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานเฉพาะกิจ	(Special	Purpose	Computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ที่ถูกออกแบบให้ทำ ง นอย่ งใดอย่ งหนึ่งเป็นง นเฉพ ด้ น ที่เน้นก รปร มวลผลแบบรวดเร็ว 

เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมสญญ ณไฟจร จร เป็นต้น

(2) เครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่งานอเนกประสงค	์(General	Purpose	Computer) เปน็เครือ่งคอมพวิเตอร ์

ที่มีคว มยืดหยุ่นในก รทำ ง น (Flexible) ส ม รถเก็บโปรแกรมไว้หล ยๆ โปรแกรมในเครื่องเดียว 

ซึง่ส ม รถปร ยกุตใ์ชใ้นง นปร เภทต่ งๆ ได ้โดยร บบจ ทำ ง นต มคำ สง่ทีโ่ปรแกรมเขยีนขึน้ม   

เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ต้งโต๊ ในสำ นกง น เป็นต้น

2. คำาตอบ : ข้อ 1) 

คำาอธิบาย :

Scanner คือ อุปกรณ์จบภ พแล เปลี่ยนแปลงภ พจ กรูปแบบของแอน ล็อกเป็นดิจิทล

Plotter คือ เครื่องพิมพ์หน้ กว้ ง เหม สำ หรบก รเขียนแบบเทคนิค CAD พิมพ์เขียว ก รออกแบบ 

ภ พแผนที่ เป็นต้น

Printer คือ อุปกรณ์ที่ต่อเข้ กบคอมพิวเตอร์ เพื่อทำ หน้ ที่แสดงผลในรูปของอกษรหรือรูปภ พที่จ

พิมพ์บนกร ด ษ

จอภาพ	4K หรือที่เรียกว่  จอภ พคว มล เอียดสูงพิเศษ หรือ UHD เป็นจอภ พที่รองรบก รแสดงผล

คว มล เอียด 4K

 3. คำาตอบ : ข้อ 2) 

คำาอธิบาย :

	 Keyboard คอื อปุกรณท์ีใ่ชน้ำ ขอ้มูลจ กผู้ใชเ้ข้ สูเ่ครือ่งคอมพวิเตอร ์มลีกษณ เปน็แปน้สีเ่หลีย่ม มปีุม่กด 

  เป็นท้งตวอกษร ตวเลข หรือสญลกษณ์ 

 Monitor คือ จอภ พสำ หรบแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร์

 Finger	scan คือ เครื่องก รสแกนล ยนิ้วมือ เพื่อยืนยนตวบุคคล

 Microphone คือ เครื่องมือสำ หรบรบข้อมูลเสียง ทำ หน้ ที่เปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นสญญ ณไฟฟ้   

  เพื่อนำ ไปปร มวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์
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379บทท่� 16 แนวข้้อสอบวิชาความรู้้้ท่�วไป (ส่งคมศึึกษา ศ่ึลธรู้รู้ม ศึาสตร์ู้พรู้ะรู้าชา จิิตอาสา) ชุดท่� 1

เฉลยแนัวข้อีสอีบวิชาความัร้้ท่ัวไปิ (สังคมัศึกษา 
ศีลธรรมั ศาสต ร์พิระราชา จิิตอีาสา) ชุดท่ี 1

1. คำ ตอบ : ข้อ 1)

คำ อธิบ ย : ศ สตร์พร ร ช  คือ องค์คว มรู้ของพร มห กษตริย์ ซึ่งในที่นี้หม ยถึงพร บ ทสมเด็จ

พร บรมชนก ธิเบศร มห ภูมิพลอดุลยเดชมห ร ช (รชก ลที่ 9) ที่ทรงนำ ม ใช้โดยมีพร ร ชปร สงค์

ที่จ ช่วยเหลือพฒน ให้ปร ช ชนคนไทยมีคุณภ พชีวิตที่ดี ย่งยืน แล มีคว มสุข

2. คำ ตอบ : ข้อ 2)

คำ อธิบ ย : หลกก รทำ ง นต มศ สตร์พร ร ช  คือ เข้ ใจ	เข้ ถึง	พฒน  เป็นวิธีก รแห่งศ สตร์

พร ร ช เพื่อก รพฒน ที่ย่งยืน ที่พร บ ทสมเด็จพร บรมชนก ธิเบศร มห ภูมิพลอดุลยเดชมห ร ช 

(รชก ลที่ 9) ทรงใช้เป็นวิธีก รทรงง นม ตลอดรชสมย 

3. คำ ตอบ : ข้อ 3)

คำ อธิบ ย : ศ สตร์พร ร ช  ตวอย่ งเช่น หลกปรชญ เศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น

4. คำ ตอบ : ข้อ 1)

คำ อธิบ ย : คุณลกษณ ของเศรษฐกิจพอเพียง ปร กอบด้วย 

 1. คว มพอปร ม ณ 

 2. คว มมีเหตุผล 

 3. ภูมิคุ้มกน

 5. คำ ตอบ : ข้อ 4)

คำ อธิบ ย : ช ตรีเข้ ข่ ยต มคุณลกษณ ก รดำ รงชีวิตต มหลกของเศรษฐกิจพอเพียงม กที่สุด  

ถงึแมช้ ตรจี นำ เงนิไปซือ้แวน่ต ยีห่อ้ดง แตเ่ข ไดม้กี รว งแผนจดสรรเงนิทีไ่ดม้ อย่ งเปน็สดสว่น แล

ใช้จ่ ยเงินต มคว มส ม รถที่ตนห ม ได้ ในขณ ที่คนอื่นข ดก รว งแผนจดสรรเงินในก รดำ รงชีวิต

6. คำ ตอบ : ข้อ 4)

คำ อธิบ ย : ภูมิคุ้มกน ในที่นี้หม ยคว มว่  ก รเตรียมตวให้พร้อมรบก รเปลี่ยนแปลงของสถ นก รณ์

ต่ งๆ แล ผลกร ทบที่จ เกิดขึ้น

7. คำ ตอบ : ข้อ 3)

คำ อธิบ ย : พร บ ทสมเด็จพร บรมชนก ธิเบศร มห ภูมิพลอดุลยเดชมห ร ช (รชก ลที่ 9) ทรง

มีโครงก รในพร ร ชดำ ริม กม ย เนื่องจ กพร องค์ทรงมีพร ร ชปร สงค์ที่จ ช่วยเหลือพฒน ให้

ปร ช ชนคนไทยมีคุณภ พชีวิตที่ดี มีคว มสุขอย่ งสมดุลแล ย่งยืน
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แนัวข้อีสอีบวิชาความัร้้ท่ัวไปิ (สังคมัศึกษา 
ศีลธรรมั ศาสตร์พิระราชา จิิตอีาสา) ชุดท่ี 2

 1. เศรษฐกิจพอเพียงคืออ ไร

1) หลกปรชญ ที่ใช้ชี้นำ แนวท งก รดำ เนินง นของรฐบ ล ให้ดำ เนินไปในท งส ยกล ง

2) หลกปรชญ ที่ใช้ชี้นำ แนวท งในก รใช้ชีวิตของปร ช ชน ให้ดำ เนินไปในท งส ยกล ง 

3) หลกปรชญ ทีใ่ชช้ีน้ำ แนวท งในก รใชช้วีติของปร ช ชน โดยมุง่ก รบรหิ รแล พฒน ปร เทศให้

เกิดคว มสมดุลอย่ งย่งยืน

4) ถูกทุกข้อ  

 2. ข้อใดคือคว มหม ยของคว มพอปร ม ณต มคุณลกษณ ของเศรษฐกิจพอเพียง

1) ก รใช้เหตุผลในก รพิจ รณ ตดสินใจเกี่ยวกบร ดบคว มพอปร ม ณ   

2) คว มพอดีที่ไม่น้อยเกินไปแล ไม่ม กเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น 

3) ก รเตรียมตวอย่ งพอปร ม ณ เพื่อคว มพร้อมรบก รเปลี่ยนแปลงของสถ นก รณ์ต่ งๆ 

4) ถูกทุกข้อ

 3. ข้อใดกล่ วถึงศ สตร์พร ร ช ในเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ถูกต้อง

1) แก้ไขปัญห ก รข ดแคลนน้ำ ของเกษตรกรไทย   

2) แก้ไขปัญห ก รใช้ปุ�ยเคมีของเกษตรกรไทย 

3) แก้ไขปัญห หนี้ของเกษตรกรไทย  

4) แก้ไขปัญห ก รกดร ค ของพ่อค้ คนกล งให้เกษตรกรไทย

 4. ข้อใดไม่ใช่ปร โยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่

1) เกษตรกรส ม รถเลี้ยงตนเองพึ่งพ ตนเองได้

2) ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำ ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

3) ใช้ปร โยชน์ที่ดินที่มีอยู่จำ กดได้เกิดปร โยชน์สูงสุด

4) ช่วยเพิ่มร ค สินค้ ท งก รเกษตร

 5. ข้อใดจดเป็นกิจกรรมจิตอ ส เฉพ กิจ

1) กิจกรรมก รอนุรกษ์ธรรมช ติแล สิ่งแวดล้อม

2) กิจกรรมปฏิบติง นในง นพร ร ชพิธี 

3) กิจกรรมแจ้งเตือนอคคีภย

4) กิจกรรมเฝ้ ร วงอุทกภย
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