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92.  What’s   this  ? 
 a. It’s  a  snake 
 b. It’s  a  crocodile. 
 c.  It’s   a  caterpillar. 
 d.  It’s  a  scorpion . 

 

93.  I  need  ...............carrots   for  salad.  
 a.  a  b.  is 
 c.  are  d.  some 
 
94.  Which  is  the  python  ? 

 a.      b.   

 c.      d.   
 
95.  Who   cannot  swim  ? 

a.      b.   

 c.            d.   
 
96.  A:  What  did  you  do  yesterday ? 
       B:  I  …………my  parents. 
 a.  helped     b.  help 
 c.  helping     d.  helps 
 
 



ข้อสอบวัดแววทางการศึกษา PHECHPHANOM – TEST ปีท่ี3   Preม.1  (หน้าท่ี 17) 
 

97.  He ………to  school  everyday. 
 a.  walks  

b.  walking 
 c.  walked  

d.  walk 
 
98.  He ………to  school  yesterday. 
 a.  walks  

b.  walking 
 c.  walked  

d.  walk 
 
99.  She  …………English  last  year. 
 a.  studied  

b.  studies 
 c.  studying  

d.  stud 
 

100.    He   is  ..................... 
 a.  angry  

b.  happy 
 c.  surprised  

d.  sleepy 
 



 
กระดาษคำตอบทดสอบวัดแววการศึกษา “PHECHPHANOM – Test” ปีที่ 3 

วัดความรู้ ความสามารถ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  (Pre ม.1) 
 
 

 

   

 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา English 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง ข้อ a b c d 

1     21     41     61     81     
2     22     42     62     82     
3     23     43     63     83     
4     24     44     64     84     
5     25     45     65     85     
6     26     46     66     86     
7     27     47     67     87     
8     28     48     68     88     
9     29     49     69     89     
10     30     50     70     90     
11     31     51     71     91     
12     32     52     72     92     
13     33     53     73     93     
14     34     54     74     94     
15     35     55     75     95     
16     36     56     76     96     
17     37     57     77     97     
18     38     58     78     98     
19     39     59     79     99     
20     40     60     80     100     
รวม  รวม  รวม  รวม  รวม  

 

      ห้องสอบ ..........................  เลขที่นั่งสอบ................................. 
         ชื่อ ..................................................................................   สกุล....................................................................... 

กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น............................         โรงเรียน........................................................................... 
โทร ...............................................................   ช่ือครูประจำช้ัน............................................................... 



 
โรงเรียนพนมศึกษา  อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธ์านี  ชุมพร 

 
แบบทดสอบวัดแววการศึกษา “PHECHPHANOM – Test” ปีที่ 3 

วัดความรู้ ความสามารถ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (Pre ม.4) 
ปีการศึกษา 2564 

 

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

      คำช้ีแจง 
1. แบบทดสอบชุดนี้  

เนื้อหา 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ   
ข้อสอบจำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
มีจำนวนท้ังหมด  17  หน้า  เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวแล้วทำเครื่องหมาย ลงในกระดาษคำตอบ 

2. สอบเวลา 09.30 น. – 11.00 น.  เวลาในการทำแบบทดสอบ 90 นาที 
3. นักเรียนสามารถทด แสดงวิธีหาคำตอบ ลงไปในข้อสอบได้ 
4. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ห้ามออกนอกห้องสอบให้รอจนกว่าจะหมดเวลาในการทำ

แบบทดสอบ 
5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณใด ๆ ท้ังส้ิน 

............................................................................................................................. ........................... 
 

 
 
 

ลงชื่อผู้เข้าสอบ 
          

ชื่อ .................................................................   สกุล.......................................................................            

กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น.......................     โรงเรียน.........................................................................   

ห้องสอบ ..........................  เลขที่นั่งสอบ................................. 

 



ข้อสอบวัดแววทางการศึกษา PHECHPHANOM – TEST ปีท่ี3 Preม.4  (หน้าท่ี1) 
 

วิชาคณิตศาสตร์  
 

 
 

1. จำนวนในข้อใดต่อไปนี้เรียงจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง 
ก. 7

8
  <  

5

16
 <   

3

2
 <  
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ข. 5

4
  <   

7

8
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3
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5
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ค. 5

16
 <   

7

8
  <   

5

4
 <   

3

2
 ง. 3

2
  <   

7

8
  <  

5

16
 <  

5

4
 

 
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 2 
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนสอนเต้นรำแห่งหนึ่งได้ทำตารางแสดงค่าจ้างสอนเต้นรำซ่ึงคิดค่าจ้างเป็น 
รายชั่วโมง สำหรับให้ลูกค้าประเมินรายจ่ายไว้ดังนี้ 

จำนวน  (ชั่วโมง) 1 2 3 4 5 6 7 
ราคา  (บาท) 250 500 750 1,000 1,250 1,500 1,750 

 
2. ปรีชาต้องการเรียนเต้นรำ 15 ชั่วโมง  ข้อใดแสดงคู่อันดับได้ถูกต้อง เมื่อกำหนดให้สมาชิกตัวที่หนึ่งแสดง

จำนวนชั่วโมงและสมาชิกตัวที่สองแสดงราคา 
ก.  (1,750, 15)     ข.  (15, 1,750) 
ค. (3,750, 15)     ง.  (15, 3,750) 
 

3. ถ้า  𝟑
𝟒

(𝐱 + 𝟑) = 𝟗  แล้ว  
𝐱

𝟑
  เท่ากับข้อใด 

ก.  3      ข.  6 
ค. 9      ง.  12 

 
4. พิจารณาภาพรูปที่ได้จากการมองภาพด้านบนตรงกับข้อใด 
 

 
 

 
 
 

ก.                                                                   ข. 
 

 
ค.                                                                    ง. 
 

1 

2 1 1 

2 

1 1 1 

2 

2 1 1 

1 

2 2 2 



ข้อสอบวัดแววทางการศึกษา PHECHPHANOM – TEST ปีท่ี3 Preม.4  (หน้าท่ี2) 
 

5. จำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง 20 – 100 มีก่ีจำนวน 
ก.  15      ข.  16  
ค.  17      ง.  18  
   

6. จำนวนในข้อใดเขียนอยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ไม่ถูกต้อง 
ก.  0.00000001070 = 1.07 × 10−8  
ค.  39,050,000 = 3.905 × 107 

ข. 0.00000005888 = 5.888 × 10−9 
ง.  1,009,000,000 = 1.009 × 109 

 
7. กำหนดขั้นตอนการสร้างมุมที่มีขนาดมุมต่าง ๆ กัน ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อใดคือขนาดมุมของ 𝐄�̂�𝐂 
 ก.  145°     ข.  135° 
 ค.  130°     ง.  125°   
  
8. ป้ามาลีรับไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่นกกระทามาขาย โดยรับไข่ไก่ต่อไข่เป็ดในอัตราส่วน 25 :  และรับไข่เป็ดต่อไข่
นกกระทาในอัตราส่วน 103 :  ถ้าป้ามาลีรับไข่ไก่มา 900 ฟอง ป้ามาลีรับไข่มาทั้งหมดก่ีฟอง 
  ก.  2,260 ฟอง     ข.  2,360 ฟอง 
 ค.  2,460 ฟอง     ง.  2,560 ฟอง 
 
9. ห้องรับแขกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4.5 เมตร ยาว 5.5 เมตร ถ้าต้องการปูกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ่ึงยาว
ด้านละ 25 เซนติเมตร จะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดก่ีแผ่น 
  ก.  269 เมตร     ข.  296 เมตร 
  ค.  369 เมตร     ง.  396 เมตร 
 
 
 
 

1. ลากเส้น 𝐀𝐂 ⃡     และให้จุด B เป็นจุดจุดหนึ่งบน 𝐀𝐂 ⃡     
2. ที่จุด B สร้าง 𝐁𝐃        ให้ต้ังฉากกับ 𝐀𝐂 ⃡     จะได้ 𝐀�̂�𝐃 = 𝐃�̂�𝐂 
3. สร้าง 𝐁𝐄       ให้แบ่งคร่ึงมุมฉาก 𝐀�̂�𝐃 

    

  
 

A B C 

D 

E 
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     ใช้แผนภูมิต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 10 
แผนภูมิรูปวงกลมแสดงเนื้อที่เพาะปลูกข้าวเจ้าในภาคต่าง ๆของประเทศไทยโดยประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10. ถ้าในภาคเหนอืและภาคกลางมีเนื้อทีเ่พาะปลูกข้าวเจ้ารวมกัน  40  ล้านไร่   ภาคเหนือจะมีเนื้อที่เพาะปลูก
ข้าวเจ้าเท่าไร 
  ก.  8 ล้านไร่     ข.  9 ล้านไร่ 
 ค.  10 ล้านไร่     ง.  11 ล้านไร่ 
 

กำหนดรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปต้นแบบอยูบ่นระนาบพิกัดฉาก ดังรูป 
        ใช้รูปที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 11 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
11. เม่ือเลื่อนรูปต้นแบบไปทางขวา 8 หน่วย แล้วเลื่อนลง 1 หน่วย พิกัดของจุดที่ได้จากการเลื่อน                     
ตรงกับข้อใด 
  ก.  ( ) ( ) ( ) ( )43D64C15B21A 1111 ,,,,,,,  ข.  ( ) ( ) ( ) ( )34D64C15B21A 1111 ,,,,,,,  
  ค.  ( ) ( ) ( ) ( )43D46C15B12A 1111 ,,,,,,,  ง.  ( ) ( ) ( ) ( )34D46C15B12A 1111 ,,,,,,,  

 

ภาคกลาง 
48% 

ภาคเหนือ 
16% ภาคใต ้

ภาคอีสาน 
25% 



ข้อสอบวัดแววทางการศึกษา PHECHPHANOM – TEST ปีท่ี3 Preม.4  (หน้าท่ี4) 
 

12. ขายสินค้าช้ินหนึ่งราคา 4,830 บาท ได้กำไร 15% ถ้าต้องการกำไร 20% ต้องขายสินค้าช้ินนี้ในราคาก่ีบาท 
  ก.  5,040 บาท     ข.  5,050 บาท 
  ค.  5,060 บาท     ง.  5,070 บาท 
 
13. ชายคนหนึ่งมีที่ดินดังรูป ปลูกบ้านไป 80 ตารางวา ที่เหลือแบ่งให้บุตร 2 คน คนละเท่า ๆ กัน 
บุตรจะได้ที่ดินคนละก่ีตารางเมตร 
   
    ก.  172 ตารางเมตร 
    ข.  344 ตารางเมตร 
    ค.  516 ตารางเมตร 
    ง.  688 ตารางเมตร 
 
 

 
14. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 

  ก.  ( ) 33 2 =−     ข.  ( ) 22 2 −=−−  

  ค.  ( ) 773 3
−=−−     ง.  ( ) 553 3

−=−  
 
15. จากรูป พื้นที่ผิวทั้งหมดเป็นเท่าไร     
        
    
  ก.  228 ตารางนิ้ว 
  ข.  236 ตารางนิ้ว 
  ค.  244 ตารางนิ้ว 
  ง.  264 ตารางนิ้ว 
 
 
 
16. กราฟของสมการในข้อใดขนานกับกราฟเสน้ตรง 6yx3 =+  
  ก.  4y2x6 =+     ข.  5yx3 =−  
  ค. 12y2x6 =−     ง.  15y4x9 =+  
 
 
 

 

12 วา 

80 ตร. วา 

10วา 

24 วา 
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17. จากรูป กำหนดให้ BCADEA ˆˆ = 17AE =,  เซนติเมตร 021ED ., =  เซนติเมตร และ 255BC .=  
เซนติเมตร ความยาวของด้าน AC ตรงกับข้อใด 

   
 ก.  8.25 เซนติเมตร 
 ข.  8.50 เซนติเมตร 
 ค.  8.75 เซนติเมตร 
 ง.  9.00 เซนติเมตร 
 
 
 

 
18. หาคำตอบของอสมการ 8x37x24x −−+  ตรงกับข้อใด 
  ก.  1x       ข.  11x   
  ค.  1x       ง.  11x   

 
19. มีสลาก 4 ใบ เขียนหมายเลข 5 , 6 , 7 และ 8 กำกับใบละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบสลาก 2 ใบ  
โดยหยิบทีละใบและไม่ใส่คืน ความน่าจะเปน็ที่จะหยิบได้สลาก 2 ใบ ที่มีผลรวมมากกว่า 13 เป็นเท่าไร  

  ก.  
3
1

      ข.  
4
1

 

  ค.  
6
1

      ง.  
12
1

 

 
20. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย    4     9     4     13     10     10     6     4     22     12    
ข้อใดเรียงลำดับค่ากลางของข้อมูลจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง  
  ก.  ค่าเฉล่ียเลขคณิต , มัธยฐาน , ฐานนิยม 
  ข.  มัธยฐาน , ฐานนิยม , ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
  ค.  ฐานนิยม , ค่าเฉล่ียเลขคณิต , มัธยฐาน 
  ง.  ค่าเฉล่ียเลขคณิต , ฐานนิยม , มัธยฐาน 

 



ข้อสอบวัดแววทางการศึกษา PHECHPHANOM – TEST ปีท่ี3   Preม.4    (หน้าท่ี6) 
 

วิชาวิทยาศาสตร์  
 

 
 
21. เม่ือเปิดขวดน้ำหอมในมุมหนึ่งของห้อง ปรากฏว่ากลิ่นของน้ำหอมฟุ้งกระจายไปทั่วห้อง ลักษณะเช่นนี้
เกิดจากกระบวนการใด 
  ก. การแพร่     ข. การออสโมซิส   
  ค. การฟุ้งกระจาย    ง. การซึมผ่าน 
 
22. จอยเดินจากโรงเรียนถึงบ้านด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 2 เมตรต่อวินาที  ใช้เวลาในการเดิน 100 วินาที 
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนมีระยะทางเท่าใด 
    ก.    2      เมตร    ข.    20    เมตร 
   ค.    100   เมตร    ง.    200   เมตร 
 
23. เม่ือแรง  2  แรงมีขนาด 2 นิวตันเท่ากัน กระทำต่อรถในทิศทางเดียวกันจะมีแรงลัพธ์เท่ากับเท่าไร  
      ก. 0    นิวตัน        ข. 2   นิวตัน     
      ค. 4   นิวตัน        ง.  6   นิวตัน  
 
24. แรงในข้อใดมีผลทำให้ตกลงจากที่สูง  
    ก. แรงพยุง        ข. แรงไฟฟ้า 
    ค. แรงโน้มถ่วง                ง. แรงเสียดทาน 
 
25. ใครเป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก 
    ก. อิริคสัน        ข. ไอสไตล์ 
    ค. นิวตัน        ง. เมนเดล 
 
26. ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงของเพศหญิงเม่ือเข้าสู่วัยรุ่น 
     ก. อกผาย, ไหล่ผ่ึง    ข. มีหน้าอก , หนวด 
   ค. ประจำเดือน , เสียงห้าว   ง. สะโพกพาย , เสียงแหลม 
 
27. ข้อใดคือเซลล์สืบพนัธุ์เพศชายและเพศหญิงตามลำดับ 
    ก. เซลล์ไข่ , อสุจิ    ข. รังไข่ , อัณฑะ 
    ค. อสุจิ , เซลล์ไข่    ง. อัณฑะ , รังไข ่
 
28. เม่ือปริมาณออกซิเจนในเลือดนอ้ย ร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไร  

ก. ไอ      ข. หาว 
    ค. จาม     ง. สะอึก 
 



ข้อสอบวัดแววทางการศึกษา PHECHPHANOM – TEST ปีท่ี3   Preม.4    (หน้าท่ี7) 
 

29. จากภาพ อวัยวะนี้คืออะไร และเป็นอวัยวะในระบบใดของร่างกาย  
 
 
 
 
 

ก. ปอด เป็นอวัยวะของระบบหายใจ ข.   ไต เป็นอวัยวะของระบบหายใจ 
ค. ไต เป็นอวัยวะของระบบขับถ่าย ง.  ปอด เป็นอวัยวะของระบบไหลเวียนเลือด 

 
30. นักเรียนคนใดสามารถบรรเทาอาการท้องผูกของตนได้อย่างถูกวิธี  
     ก. ปกรณ์ด่ืมชาเขียววันละ 2 ขวด   ข.  ปริญสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นวันละ 1 มวน  
     ค. มาร์กี้รับประทานอาการท่ีมีกากใยมาก  ง. ชาลิดารับประทานอาหารรสจัดเป็นประจำ 
 
31. หัวใจมีหน้าที่อย่างไร 
    ก. แลกเปล่ียนแก๊สในเลือด   ข. ควบคุมการทำงานของปอด 
    ค. สูบฉีดเลือดไปสู่เซลล์ท่ัวร่างกาย  ง. ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ ท่ัวร่างกาย 
 
32. ปรากฎการณ์ที่โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน คือปรากฎการณ์ใด 

ก.  อุปราคา     ข. สุริยุปราคา 
    ค.  จันทรุปราคา    ง. ข้างขึ้นข้างแรม 
 
33. วันที่เห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวงตรงกับวันใด  

ก. วันขึ้น 8 ค่ำ     ข. วันแรม 8 ค่ำ 
ค. วันขึ้น 15 ค่ำ    ง. วันแรม 15 ค่ำ 

 

34. การหมุนรอบตัวเองของโลก ทำให้เกิดปรากฎการณ์ใด 
ก. น้ำขึ้นน้ำลง    ข. น้ำเกิดน้ำตาย 
ค. สุริยุปราคา    ง. กลางวันกลางคืน 

 

35. แหล่งน้ำใดไม่ใช่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ 
   ก. บ่อน้ำบาดาล                       ข. ทะเลสาบ 
   ค. แม่น้ำ     ง. น้ำใต้ดิน 
 
36. ชั้นที่ต้นไม้มาปกคลุม  มีเศษใบไม้  ผิวดินมีฮิวมัสอยู่มาก  ดินมีความอุดมสมบูรณ์คือดินชั้นอะไร  
  ก. ช้ัน O        ข.  ช้ัน A 
  ค. ช้ัน B                       ง. ช้ัน C 
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37. โลกมีก่ีชั้น อะไรบ้าง 
   ก. 2 ช้ัน คือ โลกช้ันนอก และ โลกช้ันใน  
   ข. 2 ช้ันคือ ช้ันเปลือกโลก และช้ันแก่นโลก 
   ค. 3 ช้ัน คือ เปลือกโลก แมนเทิล และ แก่นโลก  
   ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
 
38. เม่ือทดสอบดินปรากฏว่ากระดาษลิตมัสสีแดง ไม่เปลี่ยนสี ส่วนกระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน
เปลี่ยนเป็นสีแดง จะสรุปผลการทดสอบได้ว่าอย่างไร 
  ก. ดินท่ีนำมาทดสอบมีสมบัติเป็นเบส  
  ข. ดินท่ีนำมาทดสอบมีสมบัติเป็นกรด 
  ค. ดินท่ีนำมาทดสอบเป็นดินเค็ม   
  ง. ถูกทุกข้อ 
 
39. ข้อใดเป็นขั้นระบปุัญหาของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (การออกแบบ) 

ก. แยมทำความเข้าใจกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
ข. แบมรวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
ค. มีนนำข้อมูลท่ีได้มาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชุมชน 
ง. แมนประเมินความไปได้ของปญัหาและลงมือแก้ปัญหา 

 
40. ข้อใดกล่าวถึง Internet of Things (IoT)   
    ก. มาตรฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ในการรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์อื่น ๆ 
    ข. ระบบการบันทึกข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  
    ค. เทคโนโลยีท่ีทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถเช่ือมโยงหรือรับ-ส่งข้อมูลถึงกัน 
        ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต 
    ง. รูปแบบการเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลระหว่าง   
       เครื่องได้อย่างรวดเร็ว 
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วิชาภาษาไทย 
 

 
   

41. ข้อใดมีเสียงสระเดี่ยวทุกคำ 
 ก.   เครื่องบิน            ข.   นักเรียน 
 ค.   เงินสด                 ง.   สายบัว  

42. ข้อใดมีคำที่ประสมสระเสียงสั้นทุกคำ 
 ก.   แถม  วัน      มอง   
        ข.   เห็น  พ้น     หยิบ 
 ค.   รีบ  สด      กรุง   
        ง.   ตึก  กลืน  เปราะ 

43. ข้อใดไม่มีเสียงสระประสม 
 ก.   ยีราฟคอยาว   
        ข.   สุนัขตัวอ้วน 
 ค.   เสือโคร่งดุร้าย   
        ง.   นกแก้วเสียงใส 
 
44. คำในข้อใดที่เปน็คำมูลทั้ง  2  คำ 
        ก.  อะไหล่ , มะละกอ                        
        ข.  ตู้เย็น , กระดาน 
        ค.  ม้านั่ง , บ้านเรือน                         
        ง.  แม่เหล็ก , แม่ทัพ 

45. เสียงพยัญชนะใดมีรูปพยัญชนะมากที่สุด 
 ก.   /ค/                     ข.   /ช/ 
 ค.   /ท/                     ง.   /พ/ 

46. ข้อใดมีคำท่ีมีเสียง /ว/ เป็นเสียงพยัญชนะท้าย แต่ไม่ปรากฏรูปพยัญชนะ ว 
 ก.   เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้   
 ข.   ไม่มีท่ีพสุธาจะอาศัย 
 ค.   ล้วนหนาวเหน็บเจ็บแสนคับแคบใจ   
 ง.   เหมือนนกไร้รงัเร่อยู่เอกา 

47. คำประสมในข้อใดมีลักษณะการสร้างคำเหมือนคำว่า “กวาดล้าง” 
 ก.  พิมพ์ดีด                      ข.  ปิดปาก 
 ค.  ซักแหง้                       ง.  ช้ำใจ 
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48. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทั้ง  5  เสียง        
        ก.  รังนกนึ่งน่าซด                 
        ข.  โอชารสกว่าท้ังปวง 
        ค.  นกพรากจากรังรวง         
        ง.  เหมือนเรียมร้างห่างห้องหวน 

49. “เม่ือวันอาทิตย์ ตำรวจเดินตรวจรอบคลินิก” ข้อความนี้มีการยมืคำภาษาต่างประเทศก่ีคำ 
 ก.  ๓ คำ                       ข.  ๔ คำ 
 ค.  ๕ คำ                       ง.  ๖  คำ 

50. ข้อใดมีคำพ้องรูป 
 ก.  พิศเพลินถูกงูพิษฉกท่ีขา 
 ข.  อุทัยขับรถวนอยู่ในวนอุทยาน 
 ค.  เขาล้างผักสลัดและสลัดให้น้ำออกจนหมด 
 ง.  ผ้าไหมมัดหมี่มีเส้นไหมเล็กละเอียดเหมือนเส้นหมี ่

51.ประโยคใดกำกวมเนื่องจากคำพ้อง 
 ก.  เมื่อเช้าไก่ขันเสียงดังมาก 
 ข.  ผมชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ค.  อาจารย์ให้ส่งการบา้นจันทร์หน้า 
 ง.  เธอไม่ทำลายไทยตามท่ีเพื่อนแนะนำ 

52. สังเกต             ควรเติมคำใดในช่องว่าง 
 ก.  การณ์        ข.  กานต์      
 ค.  กาล         ง.  การ 

53.          หนังสือ ควรเติมคำใดในช่องว่าง 
 ก.  เกษียร    ข.  เกษียน       
 ค.  เกษียล      ง.  เกษยีณ 

54.  วันนี้ฉันต้องขับรถจาก จังหวัดบึง                 ไป จังหวัด    บุรี 
ควรเติมคำใดในช่องว่างตามลำดับ 
 ก.  กาญจน์  กาน   
        ข.  กานต์  การ 
 ค.  กาฬ  กาญจน   
        ง.  กานท์  กาล 
 
 
 



                                               ข้อสอบวัดแววทางการศึกษา PHECHPHANOM – TEST ปีท่ี3   Preม.4    (หน้าท่ี11) 
 
55.  ข้อใดเป็นประโยค 
 ก.  สุนัขหลังอานของคุณตา   
        ข.  ปลาทองในโหลแก้ว 
 ค.  ไก่ขันยามเช้า   
        ง.  ลูกแกะสีขาว 

56.  “น้องทำการบ้านอย่างต้ังใจ” คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำนามชนิดใด 
 ก.  คำนามสามัญ           
 ข.  คำนามวิสามัญ 
 ค.  คำลักษณนาม          
 ง.  คำอาการนาม 
 
57.  “ชาวบ้านต่างไปทำบุญท่ีวัด” คำที่ขีดเส้นใต้ทำหน้าที่ใดในประโยค 
 ก  ใช้แทนคำนามและใช้แสดงคำถาม 
 ข  ใช้แทนคำนามท่ีบอกระยะใกล้ไกล 
 ค  ใช้แทนคำนามเพื่อแสดงว่ามีหลายฝ่าย 
 ง  ใช้แทนคำนามท่ีไม่ระบุแน่นอนว่าหมายถึงใคร 

58.ข้อใดมีคำบอกจำนวนอยู่หนา้คำลักษณนาม 
 ก  น้องสอบแข่งขันได้ท่ี ๑ 
 ข  ฉันกินขนมเค้กช้ินท่ีสองแล้ว 
 ค  เขามาถึงโรงเรียนเป็นคนแรก 
 ง  ทุกคนควรช่วยกันทำงานกลุ่มให้เสร็จ 

59.  “คุณย่าถวายภัตตาหาร               พระสงฆ์ท่ีวัด” ควรเติมคำใดในช่องว่าง 
 ก.  ต่อ            
        ข.  กับ         
 ค.  แด่        
        ง.  เพื่อ 
 
60.  “                ลืมหยิบกุญแจบ้านออกมา” ควรเติมคำอุทานใดลงในช่องว่างจึงจะเหมาะสม 
 ก.  เหม่!         
        ข.  นี่แน่ะ!   
 ค.  อนิจจา!      
        ง.  โธ่เอ๊ย! 
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วิชาสังคมศึกษา 
 

 
 
61. ตามความเชื่อในพระพุทธศาสนาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น
จะต้องพึ่งพาบุคคลในข้อใดเป็นสำคัญ 
     ก. การพึ่งพาญาติพี่น้อง     
     ข. การพึ่งพาพ่อแม่ 
     ค. การพึ่งพาตนเอง      
     ง. การพึ่งพาเพื่อนสนิท 
 
62. บุคคลใดที่ถือว่าเป็นผู้ที่มี จินตมยปัญญามากที่สุด 
     ก. นาย ก คอยรับคำส่ังจากผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติอย่างเดียว 
     ข. นาย ข เช่ือในคำพูดของเพื่อนเสมอ 
     ค. นาย ค ตัดสินใจทำในส่ิงต่างๆอย่ารวดเร็ว 
     ง. นาย ง คิดพิจารณาส่ิงต่างๆอย่างรอบคอบก่อนลงมือปฏิบัติ 
 
63. ข้อใดไม่ใช่ศาลยุติธรรมตามกระบวนการพิจารณาคดีของไทย 
     ก. ศาลปกครอง     ข. ศาลฎีกา 
     ค. ศาลช้ันต้น     ง. ศาลอุทธรณ์ 
 
64.  รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นคร้ังแรกในประเทศใด 
     ก. ประเทศกรีซ     ข. ประเทศอังกฤษ 
     ค. ประเทศฝรั่งเศส     ง. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
65. ข้อใดไม่จัดเป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของผู้ที่ผลิตสินค้าและบริการ 
     ก. จะผลิตสินค้าอะไร     ข. จะผลิตสินค้าเมื่อใด 
     ค. จะผลิตสินค้าอย่างไร    ง. จะผลิตสินค้าเพื่อใคร 
 
66. ในการดำเนินงานของสหกรณ์สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนในรูปของสิ่งใด 
     ก. ค่าหุ้น      ข. ดอกเบ้ีย 
     ค. เงินปันผล      ง. เงินประจำปี 
 
67. พายุหมุนเขตร้อนที่สร้างความเสียหายให้กับภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาคือพายใุด 
     ก. พายุไต้ฝุ่น      ข. พายุสลาตัน 
     ค. พายุเฮอริเคน     ง. พายุไซโคลน 
 
68. ลุ่มแม่น้ำใดในทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ป่าดิบชืน้กว้างขวางมากที่สุด 
     ก. โอริโนโค      ข. แอมะซอน 
     ค. ปารานา      ง. ปารากวัย 
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69. ข้อใดเป็นจุดเร่ิมต้นของยุคประวัติศาสตร์ 
     ก. การรู้จักใช้ไฟ 
     ข. การรู้จักเพาะปลูก 
     ค. การรู้จักตั้งถิ่นฐาน 
     ง. การรู้จักบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
70. ในสมัยรัชกาลที่ 1 เกิดสงครามชื่อว่าอะไร ระหว่างประเทศไทยกับพม่า 
     ก. สงครามเก้าทัพ 
     ข. สงครามครูเสด 
     ค. สงครามเย็น 
     ง. สงครามโลกครั้งท่ี 1 
 
71.องค์การสหประชาติได้ประกาศให้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดเป็นวันหยุดสากล                                       

ก. วันมาฆบูชา 
 ข. วันวิสาขบูชา 
 ค. วันอาสาฬหบูชา 
 ง. วันอัฏฐมีบูชา 
 

72.ความแตกต่างระหว่างศาสนาประเภทอเทวนิยมและเทวนิยมที่เด่นชัดที่สุดคือข้อใด 
ก. การให้ความสำคัญกับคัมภีร์ 
ข. การประกอบพิธีกรรม 
ค. ความเช่ือเรื่องพระเจ้าสูงสุด 
ง. การมีศาสดา 
 

73.ข้อใดคือผลตอบแทนปัจจัยการผลิตประเภททุนและที่ดิน ตามลำดับ 
ก. กำไร และค่าเช่า 
ข. ค่าจ้าง และค่าเช่า 
ค. ดอกเบ้ีย และกำไร 
ง. ดอกเบ้ีย และค่าเช่า 
 

74.จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาเศรษฐกิจคือข้อใด 
ก. การยกระดับรายได้ต่อหัว 
ข. การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
ค. การกระจายความเจริญสู่ภาคชนบท 
ง. การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 

 
 
 



ข้อสอบวัดแววทางการศึกษา PHECHPHANOM – TEST ปีท่ี3   Preม.4    (หน้าท่ี 14) 
 

75. เทือกเขาใดในต่อไปนี้มิได้เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ก. เทือกเขาสันกำแพง 
ข. เทือกเขาตะนาวศรี 
ค. เทือกเขาแดนดาว 
ง. เทือกเขาบรรทัด 
 

76. โครงการแก้มลิง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเร่ืองใด 
   ก. ดินเค็ม 
   ข. ภัยแล้ง 
   ค. น้ำท่วม 
   ง. น้ำเน่าเสีย 
 
77. การที่สมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมหนึ่งเลือกที่จะชื่นชอบหรือรังเกียจการกระทำหนึ่ง ๆ เรียกว่าอะไร 
   ก. วินัยทางสังคม 
   ข. วิถีชาวบ้าน 
   ค. หน้าท่ี 
   ง. ค่านิยม 
 
78. ข้อใดมิใชล่ักษณะของสถาบันทางสังคม 
   ก. เป็นนามธรรม 
   ข. มีความเป็นสากล 
   ค. สนองความต้องการของสมาชิก 
   ง. เช่ือมโยงบรรทัดฐานต่าง ๆ  
 
79. ข้อใดต่อไปนี้มิได้เป็นผลจากการทำสนธิสัญญาบาวร่ิง 
   ก. พระคลังสินค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
   ข. เกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 
   ค. วิทยาการตะวันตกเข้ามามากขึ้น 
   ง. สยามเข้าสู่ระบบทุนนิยมโลก 
 
80. ประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธพิลจากคริสต์ศาสนาอย่างเด่นชัดที่สุด 
   ก. อินโดนีเซีย 
   ข. เวียดนาม 
   ค. มาเลเซีย 
   ง. ฟิลิปปินส์ 
 



ข้อสอบวัดแววทางการศึกษา PHECHPHANOM – TEST ปีท่ี3   Preม.4    (หน้าท่ี 15) 
 

English  
81.  A: What do you do? 
    B: _____________________. 
     1.  I do my job        
     2.  I’m doing well 
     3.  I’m a doctor          
     4.  I’m reading a book 
 
82.  A: What subject do you like? 
    B: _____________________. 
     1.  I don’t like subject        2.  I like apples 
     3.  I don’t like school        4.  I like Math 
 
83.  A: I have a headache today. 
    B: _____________________.  
     1.  You should study hard 
     2.  You should see the doctor 
     3.  You should go swimming 
     4.  You should take a shower 
 
84.  You are invited to your friend’s birthday party, but you cannot come. 
    What would you reply? 
     1.  I’d love to.         2.  Don’t invite me. 
     3.  I’m sorry. I have a class.       4.  Sure, I will. 
 
85.  You accidentally meet your old friend. 
    What would you say? 
     1.  You’re ugly. 
     2.  You’re lovely. 
     3.  I don’t want to meet you again. 
     4.  I haven’t seen you for ages. 
 



ข้อสอบวัดแววทางการศึกษา PHECHPHANOM – TEST ปีท่ี3   Preม.4    (หน้าท่ี 16) 
 
86.  A:  What’s the weather like? 
    B:  _____________________. 
     1.  It’s bad weather        2.  It’s sunny 
     3.  It’s lovely         4.  It’s like rain 
 
87.  A:  I won the lottery. 
    B:  _____________________. 
     1.  Oh, no          2.  I don’t know why 
     3.  I’m sorry to hear that        4.  Congratulations 
 
88.  A:  Can I speak to the manager, please? 
    B:  _____________________. I’ll put you through. 
     1.  OK, good bye         2.  Certainly, sir 
     3.  Sorry, he’s busy        4.  No way 
 
89.  A:  What are you up to? 
    B:  _____________________. 
     1.  I don’t know         2.  You tell me 
     3.  It’s none of your business       4.  I’m working on my project 
 
90. A:  Why are you late? 
     B:  _____________________. 
      1.  Because I don’t know why        2.  Because I’m sick 
      3.  Because I’m so lazy         4.  Because I want to come late. 
 
91. Tony loves _____________________ Thai food. 
      1.  eat           2.  eats 
      3.  to eat           4.  Eating 
 
92. My parents always __________ to abroad every year. 
      1.  go           2.  goes 
      3.  went           4.  Going 



ข้อสอบวัดแววทางการศึกษา PHECHPHANOM – TEST ปีท่ี3   Preม.4    (หน้าท่ี 17) 
 
93. While I was watching TV, I __________ the noise. 
      1.  hear           2.  to hear 
      3.  heard           4.  hearing 
 
94. I _____________________ my homework yet. 
      1.  am finishing          2.  have finished 
      3.  finished          4.  finish 
 
95. I’m sick today, _____________________ I won’t go to school. 
      1.  and           2.  then 
      3.  but           4.  So 
 
96. Sarah sends_____________________ a birthday cake. 
      1.  I           2.  me 
      3.  my           4. mine 
 
97.  That’s the man _____________________ won the singing contest. 
      1.  why           2.  which 
      3.  how           4.  who 
 
98. A: Look at her new bike. It’s lovely. 
     B: _____________________ is very old. 
      1.  I           2.  Mine 
      3.  Me           4.  Myself 
 
99. John is _____________________ student in the class. 
      1.  as tall as          2.  so tall as 
      3.  taller than          4.  the tallest 
 
100. A person who sells meat is called _____________________. 
      1.  a florist          2.  a fruit seller 
      3.  a butcher          4.  a baker     



 
กระดาษคำตอบทดสอบวัดแววการศึกษา “PHECHPHANOM – Test” ปีที่ 3 

วัดความรู้ ความสามารถ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  (Pre ม.4) 
 
 

 

   

 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา English 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง ข้อ 1 2 3 4 

1     21     41     61     81     
2     22     42     62     82     
3     23     43     63     83     
4     24     44     64     84     
5     25     45     65     85     
6     26     46     66     86     
7     27     47     67     87     
8     28     48     68     88     
9     29     49     69     89     
10     30     50     70     90     
11     31     51     71     91     
12     32     52     72     92     
13     33     53     73     93     
14     34     54     74     94     
15     35     55     75     95     
16     36     56     76     96     
17     37     57     77     97     
18     38     58     78     98     
19     39     59     79     99     
20     40     60     80     100     
รวม  รวม  รวม  รวม  รวม  

 

      ห้องสอบ ..........................  เลขที่นั่งสอบ................................. 
         ชื่อ ..................................................................................   สกุล....................................................................... 

กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น............................         โรงเรียน........................................................................... 
โทร ...............................................................   ช่ือครูประจำช้ัน............................................................... 



 
ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา 

เร่ือง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM – Test ปีที่ 3 
------------------------------------------------------ 

ด้วย  โรงเรียนพนมศึกษาจัดกิจกรรมทดสอบความรู้วัดแววทางการศึกษา PHECHPHANOM – Test ปีที่ 3                           
ให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการอำเภอพนม  ในวันเสาร์ที ่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  มีกำหนดการสอบดังนี้                 
เริ่มรายงานตัว เวลา 08.30 น. – 09.00 น.  และสอบตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 11.00 น. โดยการจัดสอบ Pre ม.1 
(ความร ู ้ระดับชั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  4 – 6)  และ  Pre ม.4  (ความร ู ้ระดับชั ้นม ัธยมศึกษาป ีที ่  1 – 3)                                   
ข้อสอบวัดแววการศึกษามีเนื้อหา 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย   สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  

ทั้งนี้  ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทุกคนตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการสอบ 
สามารถตรวจได้ด ้วยตนเอง แสดงภาพหรือไฟล์ว ีด ีโอหลักฐานการตรวจ ที ่จ ุดคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ                 
หากไม่มีผลการตรวจ ATK มาแสดงที่จุดคัดกรองไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และปฏิบัติตนในการเข้าสอบตาม
มาตรการ การป้องกัน  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บัดนี้  โรงเรียนพนมศึกษาได้ปิดการรับสมัครการสอบทางออนไลน์  และขอประกาศรายชื ่อนักเรียน                 
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  ห้องสอบ  เลขท่ีนั่งสอบ ดังรายช่ือท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  2565 

 

          (นางผกา  สามารถ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
080-521-5050  คุณครูณัฐิญา  คาโส 
082-411-2161  คุณครูวิลาวัลย์  ปล้องนิราศ 



 
 

สอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM – Test ปีที่ 3   
Pre ม.1 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) 

สอบวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป 
 

ห้องสอบที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียน หมายเหตุ 
1 001 เด็กชายกษิดิ์เดช หนำคอก ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  

 002 เด็กชายกันตินันท์ ณะจันทร์ ป.4 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง  
 003 เด็กชายจิรภัทร อรัญโสตร์ ป.6 โรงเรียนบ้านบางปร ุ  
 004 เด็กชายชินวัตร มั่งมี ป.6 โรงเรียนบ้านบางหิน  
 005 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ศรีบางไทร ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน  
 006 เด็กชายณัฐกร ศรีพิทักษ์ ป.6 โรงเรียนวัดพนม  
 007 เด็กชายทวีศักดิ์ ศิริป้อ ป.6 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง  
 008 เด็กชายไทรงาม รักมาศ ป.4 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง  
 009 เด็กชายธนพล เรืองรัตน์ ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 010 เด็กชายธนภัทร นิตยรัตน์ ป.6 โรงเรียนวัดพนม  
 011 เด็กชายธิติสรณ์ เพชรใฝ ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  

 012 เด็กชายธิปกรณ์ กลับรินทร์  ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช้องม้าเหลียว  
 013 เด็กชายนนท์ปวิธ สายควนเกย ป.6 โรงเรียนบ้านบางปร ุ  
 014 เด็กชายนนทพัทธ์ มีคลัง ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน  
 015 เด็กชายนรวัฒน์ ศรีรักษา ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 016 เด็กชายนรวิชญ์ ณะจันทร์ ป.6 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง  
 017 เด็กชายบุญฤทธิ์ ฤทธิกัน ป.5 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง  
 018 เด็กชายปฐมพงษ์ เสณาะกรรณ ป.6 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง  
 019 เด็กชายพงศพัศ ทิมรัตน์ ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 020 เด็กชายพงศ์พิราม ศรีจันทร์ ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  

 

 

 

 



 
 

สอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM – Test ปีที่ 3   
Pre ม.1 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) 

สอบวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป 
 

ห้องสอบที ่เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียน หมายเหตุ 
2 021 เด็กชายยชญ์กุลทร แซ่ล่ิม ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  

 022 เด็กชายยศวรรธน์ ภักดี  ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 023 เด็กชายรัชตะ พันธเดช ป.6 โรงเรียนบ้านบางปร ุ  
 024 เด็กชายรัฐภูมิ คมกล้า ป.6 โรงเรียนบ้านบางปร ุ  
 025 เด็กชายลิน พม่า ป.6 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง  
 026 เด็กชายวชิรวิทย์ นวลขาว ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 027 เด็กชายวิทวัส แพ่งรักษ์ ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 028 เด็กชายวิรัชยา จอมประชา ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 029 เด็กชายวีรภัทร ปรีชา ป.6 โรงเรียนวัดธญัญาราม  
 030 เด็กชายศรีหนาถ ศรีขวัญแก้ว ป.6 โรงเรียนบ้านพงักาญจน์  
 031 เด็กชายศักดินา ชาตะพันธ์วิทยา ป.4 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง  
 032 เด็กชายสมพัฒน์ ทองรอด ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 033 เด็กชายสิทธิโชค ศิริป้อ ป.4 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง  
 034 เด็กชายสิหรัตน์ หับสุภา ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 035 เด็กชายสุชานนท์ กลับรินทร์ ป.6 โรงเรียนม้าเหลียว  
 036 เด็กชายหัสนัย ลาภประเสริฐ ป.6 โรงเรียนบ้านบางปร ุ  
 037 เด็กชายอภิสิทธิ์ บัวเเก้ว ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 038 เด็กชายแอม พม่า ป.4 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง  
 039 เด็กหญิงกนกพร แก้วดำ ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน  
 040 เด็กหญิงกนกวรรณ แสนโยชน์ ป.6 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง  

 

 

 

 



 
 

สอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM – Test ปีที่ 3   
Pre ม.1 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) 

สอบวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป 
 

ห้องสอบที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียน หมายเหตุ 
3 041 เด็กหญิงกมรานันท์ รัตนพนัธ์ ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน  

 042 เด็กหญิงกมลพร จันทร์แสงกุล ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน  
 043 เด็กหญิงกรณิกา พราหมนาค ป.6 โรงเรียนวัดพนม  
 044 เด็กหญิงกานตรัตน์ เรืองอ่อน ป.6 โรงเรียนบ้านพงักาญจน์  
 045 เด็กหญิงขวัญจิรา สุทธิพิทักษ์ ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน  
 046 เด็กหญิงจันทกานต์ิ รพเรือง ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 047 เด็กหญิงจิดาภา วิจิตร ป.4 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 048 เด็กหญิงจิรัชญา พืชผล ป.6 โรงเรียนวัดพนม  
 049 เด็กหญิงจุฑามาศ จินาทิตย์ ป.6 โรงเรียนบ้านบางหิน  
 050 เด็กหญิงฌัฌฌา แก้วดำ ป.6 โรงเรียนวัดพนม  
 051 เด็กหญิงฐานิสสรา รามสุวรรณ์ ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน  
 052 เด็กหญิงฐาริณีย์ ชินวงศ์ ป.6 โรงเรียนบ้านบางปร ุ  
 053 เด็กหญิงอารีรัตน์  ขำหวาน ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน  
 054 เด็กหญิงณัฐฐา ตินนุกิจ ป.4 โรงเรียนวัดธญัญาราม  
 055 เด็กหญิงณัฐณิชา นวลขาว ป.6 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง  
 056 เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณเสน ป.5 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง  
 057 เด็กหญิงณัฐวรรณ มากชุม ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน  
 058 เด็กหญิงณัฐิดา ตันปักษ ์ ป.4 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง  
 059 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ยอดสุรางค์ ป.6 โรงเรียนวัดพนม  
 060 เด็กหญิงธันปภัส รอดเจริญ ป.6 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง  
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4 061 เด็กหญิงธารฟ้า ธารายศ ป.6 โรงเรียนวัดสองพีน่้อล  

 062 เด็กหญิงบัณฑิตา ดีสุดจิตร ป.6 โรงเรียนบ้านบางปร ุ  
 063 เด็กหญิงปัญณ์ตวัน เพชรโชติ  ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 064 เด็กหญิงปัทมาภรณ์ ธนะกรณ์ ป.6 โรงเรียนบ้านต้นยวน  
 065 เด็กหญิงปาณิสรา ม่วงมณี ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 066 เด็กหญิงพัชฎาภรณ์ ทองตำลึง ป.6 โรงเรียนวัดพนม  
 067 เด็กหญิงพัชรพร ชูนิล ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 068 เด็กหญิงพัฒร์ชรญิ รสเกล้ียง ป.6 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง  
 069 เด็กหญิงพิมพ์นารา เดชมณี  ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่องม้าเหลียว  
 070 เด็กหญิงภุมวารี สุขราช ป.6 โรงเรียนบ้านบางปร ุ  
 071 เด็กหญิงมลฤดี มากแก้ว ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 072 เด็กหญิงยวิษฐา คำสวัสด์ิ ป.6 โรงเรียนบ้านบางปร ุ  
 073 เด็กหญิงรมิดากร พิมพ์ลอย ป.4 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 074 เด็กหญิงรุ่งนภา สะเทิน ป.6 โรงเรียนบ้านใหญ ่  
 075 เด็กหญิงรุ้งรดา รอดเจริญ ป.6 โรงเรียนบ้านบางปร ุ  
 076 เด็กหญิงวิรัชญา สกุล ป.6 โรงเรียนอุปถัมภ์วัทยาพนม  
 077 เด็กหญิงศิริรัตน์ รัตนชัย ป.6 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง  
 078 เด็กหญิงสมพร เอี่ยมละออ ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 079 เด็กหญิงสิดาภัทร ผลบรรจง ป.6 โรงเรียนบ้านใหญ ่  
 080 เด็กหญิงสิริพร รัตนชัย ป.6 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง  
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ห้องสอบที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียน หมายเหตุ 
5 081 เด็กหญิงสุชญา สาคร ป.6 โรงเรียนอนุบาลเป่ียมรัก  

 082 เด็กหญิงสุชัญญา ประจง ป.6 โรงเรียนวัดพนม  
 083 เด็กหญิงสุฑารัฐ คุ้มเอียด ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 084 เด็กหญิงสุภัสร ปรีชา ป.4 โรงเรียนวัดธญัญาราม  
 085 เด็กหญิงสุภาณี ธุระกิจ ป.6 โรงเรียนบ้านบางปร ุ  
 086 เด็กหญิงเสาวนีย์ มิสมร ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 087 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บัวทอง ป.6 โรงเรียนบ้านบางปร ุ  
 088 เด็กหญิงอชิรญาณ์ ทองจันทร์ ป.6 โรงเรียนวัดพนม  
 089 เด็กหญิงอรวรรณ บุญลึก ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  
 090 เด็กหญิงอาทิตยา สังข์แก้ว ป.6 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง  
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ห้องสอบที ่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียน หมายเหตุ 
1 001 เด็กชายกมลพล ต้นสวรรค์ ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  

 002 เด็กชายคณาพงษ์ มูสิเเเดง  ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา  
 003 เด็กชายเจ้าพระยา อินทร์แก้ว ม.1 โรงเรียนมัธยมเป่ียมรัก  
 004 เด็กชายชนะพล หล่อพันธ์ ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา  
 005 เด็กชายชลัมพล สงสุข ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  
 006 เด็กชายณัฐภูมินทร์ ศรีรักษา ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 007 เด็กชายธันฐกรณ์ ชนะแก้ว ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 008 เด็กชายธาวิน เพชรเจริญ ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา  
 009 เด็กชายธีรศักดิ์ ชนะพจน์ ม.1 โรงเรียนมัธยมเป่ียมรัก  
 010 เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วเพชร ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา  
 011 เด็กชายเมธาพร ขจร ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  

 012 เด็กชายรัชชานนท์ พหลถักดี ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 013 เด็กชายรัฐศาสตร์ เพชรโชติ  ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา  
 014 เด็กชายวุฒิพงษ์ วงศ์เเฝด ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 015 เด็กชายศตายุ ชูคงคา ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  
 016 เด็กชายสรรเพชร โสขะ ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา  
 017 เด็กชายอภิมงคล บุญทองแก้ว ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 018 เด็กหญิงกชกร คงไล่  ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา  
 019 เด็กหญิงกมลวรรณ พิทักษ์แทน ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 020 เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วด ี ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
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ห้องสอบ
ท่ี 

เลขที่นั่ง
สอบ 

ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียน 
หมายเหตุ 

2 021 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วนิคม ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 022 เด็กหญิงกันต์กมล มาทัพ ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 023 เด็กหญิงจันทิมา ทับแก้ว ม.1 โรงเรียนมัธยมเป่ียมรัก  
 024 เด็กหญิงจันทิมา ทับแก้ว ม.1 โรงเรียนมัธยมเป่ียมรัก  
 025 เด็กหญิงจุฑารัตน์ เเพทย์รัตน์ ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา  
 026 เด็กหญิงชลิดา สาคร ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  
 027 เด็กหญิงโชติมา แสงทองย้อย ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  
 028 เด็กหญิงฐานิตา ศรีคงแก้ว ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา  
 029 เด็กหญิงณิชกาญจน์ เอียดเกล้ียง  ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 030 เด็กหญิงทักษพร อินทรวิเศษ ม.2 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม  
 031 เด็กหญิงธิติมา ชนะ ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 032 เด็กหญิงนภัสนันท์ แก้วนวล ม.2 โรงเรียนพนมศึกษา  
 033 เด็กหญิงนลินทิพย์ วัชนะ ม.3 โรงเรียนพนมศึกษา  
 034 เด็กหญิงนัดดา บุญกลับ ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 035 เด็กหญิงนันฑกานต์ เพชรประสิทธิ์ ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 036 เด็กหญิงนันท์นภัส สุระกา ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 037 เด็กหญิงปาริฉัตร ล้ิมวิชิต ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 038 เด็กหญิงปิ่นอนงค์ บางคราม ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 039 เด็กหญิงพัชริดา ณะเสน ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  
 040 เด็กหญิงภัทรวดี อินคง  ม.1 โรงเรียนพนมศึกษา  

 

 

 


