
 

 

แบบประเมิน Minimum Standard Requirement (MSR) 
เพ่ือเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝา่ยมัธยม 
 

เวลาในการทําข้อสอบ 2 ชัว่โมง  
โดยเป็นการประเมินทักษะ ความรู้ และการคิดวิเคราะห์ ใน 4 รายวิชา ประกอบด้วย 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร1 อ2าน คิด วิเคราะห1 

• Dialogue and conversation 

• Announcement / Sign board 

• True or False 

• Reading Comprehension 

• Matching 

• Cambridge English A2 Flyers 

Vocabulary 

• เศษสEวน (Fractions) 

• ทศนิยม (Decimals) 

• อัตราสEวน (Ratio) 

• เปอรTเซ็นตT (Percentage) 

• เรขาคณิต (Geometry) 

• การดูเวลา (Time) 

• การเปลี่ยนหนEวย (Unit) 

• ห.ร.ม. และ ค.ร.น. (LCM and GCD) 

การสอบวิชาการอEาน คิด วิเคราะหT จะเนkน

เรื่องการอEานจับใจความสำคัญ และวิเคราะหT

สิ่งที่บทความนำเสนอ โดยบทความจะเปrน

ภาษาไทย ซึ่งจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคม 

ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตรT ภูมิศาสตรT 

เศรษฐศาสตรT และบทความขEาวทั่ว ๆ ไป 

 
วิทยาศาสตร1 

• โครงสรkางและลักษณะของสิ่งมีชีวิต 

• โซEอาหาร 

• หนkาที่ของราก ลำตkน ใบ และดอกของพืชดอก  

• อาหารและสารอาหาร 

• ระบบยEอยอาหาร 

• การถEายทอดลักษณะพันธุกรรม 

• สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร 

• การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของสาร 

• สมบัติของสสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก~ส และการเปลี่ยน

สถานะ 

• การละลายน้ำของสาร 

• การแยกสารเนื้อผสม 

• กระบวนการเกิดและลักษณะของหิน 

• การเกิดซากดึกดำบรรพT 

• การเขียนคำสั่งคอมพิวเตอรTอยEางงEายและการใชkซอฟตTแวรT

แกkป�ญหาในชีวิตประจำวัน’ 

• แรง 

• สมบัติของแสง เสียง และวงจรไฟฟ�า 

• ดวงอาทิตยT โลก และดวงจันทรT 

  



 

 

แบบทดสอบด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
Read to the letter below and answer the question. 

1. Which of the following is correct? 

i. Mike travelled to Italy alone at the weekend. 

ii. Mike had a pleasant experience on his trip. 

iii. Mike visited the Colosseum on the first day.  

iv. The Leaning Tower of Pisa sells pizza and Gelato ice cream.    

A. ii   B. iv   C. i and ii  D. iii and iv 

 

2. What does this sign tell us? 

 A. You will have fun if you come with friends. 

 B. You get into the park by going this way. 

 C. It is more expensive if you go here alone. 

 
 



 

 

Look at the chart which shows most used technology these days, and answer questions 3 – 4.  

3. What are the top two most used technologies these days? 

A. 1. Computer and radio   C. Telephone and TV 

B. 3. TV and iPod    D. Telephone and webcam 

4. Which of the following is correct? 

A. There are six million people using telephones. 

B. Computer is the most used technology today.  

C. There are approximately twice number of Ipod users compared to Webcam’s. 

D. More people listen to the radio than watch television.   

  



 

 

Read the article about two sisters. Are the sentences ‘Right’ or ‘Wrong’? 

If there is not enough information to answer ‘Right’ or ‘Wrong’, choose ‘Doesn’t say’.  

 

Something very strange happened to Tamara. She never knew she had a twin sister until she started 

university! 

Tamara was born in Mexico. Her parents could not look after her so she went to live with a family in 

Manhattan, USA.  

When Tamara was twenty years old, she started university in Long Island. She enjoyed her university 

life. But one day she was walking home from class, and a student smiled at her. “Hello Adriana!” said the 

student. “I’m not Adriana,” said Tamara.  

This happened to Tamara again and again. People Tamara didn’t know kept calling her Adriana. It 

was very strange. One day, when a woman called her Adriana, Tamara asked “Why do you keep calling me 

Adriana?”  

The woman replied, “You look like my friend Adriana. You have the same face and the same hair. Is 

Adriana your sister?” Tamara said that she did not have a sister called Adriana. But she was interested in this 

girl Adriana. Finally she asked someone for Adriana’s email address. 

When Tamara wrote to Adriana, she found out that they both had the same birthday, they looked 

the same and both of them were from Mexico.When Tamara went to live with the family in Manhattan, 

Adriana moved to Long Island to live with a family there. It had to be true! Adriana and Tamara were twin 

sisters! 

 

20. Tamara and her sister were both born in Mexico. 

1. Right  2.   Wrong  3.   Doesn’t say 

21. Adriana always knew she had a twin sister. 

1. Right  2.   Wrong  3.   Doesn’t say 

22. Adriana was a student at Long Island University. 

1. Right  2.   Wrong  3.   Doesn’t say 

23. Adriana had only recently arrived in Long Island. 

1. Right  2.   Wrong  3.   Doesn’t say 

 
  



 

 

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
1) After half an hour, May notices that she is one-third of the way through her homework questions. If she 

keeps working at a similar rate, home much longer, in minutes, can she expect her homework to take? 

a) 30 

b) 40 

c) 60 

d) 90 

2) The recipe for making pancakes is: 

1 egg 

1 cup (250 mL) milk 

1 cup flour 

1 teaspoon sugar 

pinch of salt 

This will be enough mixture to cook 12 small pancakes. How much milk would you need to make 42 

small pancakes. 

a) 3 cups 

b) 3
!
"
 cups 

c) 765 mL 

d) 1050 mL 

3) Each of three coloured caps covers one of three objects. The red cap is somewhere to the left of the 

white cap. The coin is somewhere to the left of the bean. The green cap is somewhere to the right of the 

shell. The bean is somewhere to the right of the green cap. Which of the following statements is correct?  

a) The bean is under the red cap. 

b) The bean is under the green cap. 

c) The shell is under the red cap. 

d) The coin is under the white cap. 

e) The shell is under the white cap. 

4) A rectangular tile has a perimeter of 24 cm. When Solly places four of these tiles in a row to create a 

larger rectangle, she finds the perimeter is double the perimeter of a single tile. What would be the 

perimeter of the rectangle formed by adding another 46 tiles to make a row of 50 tiles? 

a) 306 

b) 400 

c) 416 

d) 480  



 

 

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
1.  

  Ans : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  

Ans : 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. 

Ans : 1  



 

 

แบบทดสอบด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
อ2านบทอ2านต2อไปนี้ และตอบคำถาม ขpอ 1-6 

 
ท่ีมา : เว็บไซต/สถานีโทรทัศน/ Thai PBS https://covid19.thaipbs.or.th/infographic/?album=26212 

ขpอความ จริง ไม2จริง 
ขpอมูล 

ไม2เพียงพอ 

1. ขpอมูลขpางตpนเปvนขpอมูลสัดส2วนของผูpติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศต2าง ๆ ............ ............ ............ 

2. ประเทศไทยเปvนประเทศที่มีผูpติดเชื้อ COVID-19 มากที่สุดในโลก ............ ............ ............ 

3. ประเทศตุรกีมีสัดส2วนจำนวนผูpติดเชื้อ COVID-19 ที่รักษาหายนpอยกว2าประเทศชิลีรpอยละ 1 ............ ............ ............ 

4. ขpอมูลขpางตpนมาจากที่ใดบpาง 

A. เว็บไซตlสถานีโทรทัศนl Thai PBS และกรมควบคุมโรค 

B. ศคบ. แถลงเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 63 และกระทรวงสาธารณสุข 

C. กระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซตlสถานีโทรทัศนl Thai PBS 

D. ศคบ. แถลงเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 63 และเว็บไซตlสถานีโทรทัศนl Thai PBS 

5. ขpอมูลใดไม2ไดpปรากฏในบทอ2าน 

A. วันที่ที่ประกาศ 

B. จำนวนร�อยละของผู�ติดเชื้อโควิด 19 

C. แหล�งที่มาของข�อมูล 

D. ชื่อประเทศที่มีผู�ติดเชื้อโควิด 19 



 

 

6. บทอ2านขpางตpนน2าเชื่อถือหรือไม2 เพราะเหตุใด 

A. น�าเชื่อถือ เพราะเป�นข�อมูลจากหน�วยงานที่เชี่ยวชาญ 

B. น�าเชื่อถือ เพราะเป�นข�อมูลข�าวสารจากโทรทัศนl 

C. ไม�น�าเชื่อถือ เพราะมีข�อมูลน�อยเกินไป 

D. ไม�น�าเชื่อถือ เพราะบทอ�านมีลักษณะไม�เป�นทางการ 

 
อ2านบทอ2านต2อไปนี้ และตอบคำถาม ขpอ 7 – 9 

ภาวะโลกรpอน 

 (๑) “โลกนี้ไม�ใช�ของเราคนเดียว” ใครที่มีความคิดทำนองนี้ ขอได�โปรดเปลี่ยนความคิดเสียตั้งแต�อ�านบทความนี้จบ ดังนั้น 

เมื่อมีอะไรเกิดแก�โลกใบนี้ จำต�องรู�ไว�และช�วยกันคนละไม�ละมือ เพื่อรักษาโลกของเราเอาไว� 

 (๒) ภาวะโลกร�อนเป�นประเด็นที่อยู�ในกระแสที่กล�าวถึงกันอยู� ดังนั้น เราจึงควรรู�ว�า ภาวะโลกร�อนคืออะไร มีผลกระทบ

อะไรเกิดขึ้นบ�าง และผลกระทบนั้นมีต�อประเทศไทยมากน�อยเพียงใด 

 (๓) ภาวะโลกร�อน คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพทlพลังงานแห�งราชบัณฑิตยสถานได�บัญญัติศัพทlภาษาอังกฤษว�า 

global warming และให�คำอธิบายไว�ดังนี ้

 (๔) ภาวะที่โลกร�อนขึ้นเนื่องจากแก�สเรือนกระจก ได�แก� แก�สคารlบอนไดออกไซดl แก�สมีเทน และแก�สไนโตรเจนออกไซดl 

แก�สเหล�านี้อยู�ในชั้นบรรยากาศโลก โดยที่สมบัติของแก�สเหล�านี้ ไม�ยอมให�รังสีความร�อนจากพื้นผิวโลกส�งผ�านออกสู�อวกาศไปได�

โดยง�าย จึงทำให�อุณหภูมิใกล� ๆ ผิวโลกสูงขึ้น ปรากฏการณlนี้เรียกว�า ปรากฏการณlเรือนกระจก” 

 (๕) ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร�อน คือ ธารน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือที่กรีนแลนดlซึ่งจัดว�าเป�นแหล�งน้ำแข็งที่ใหญ�ที่สุดใน

โลกเกิดการละลาย ธารน้ำแข็งที่ละลายนี้จะไปเพิ่มปริมาณน้ำในมหาสมุทร ทำให�เกิดผลกระทบดงัต�อไปนี้ ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 

น้ำเค็มทะลักเข�าสู�แหล�งน้ำจืด มีความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝ¤¥ง มีน้ำท�วมมากขึ้นในฤดูน้ำหลาก ทิศทางและความเร็วของ

กระแสน้ำในแต�ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง ระบบนิเวศชายฝ¤¥ง เช�น ป¦าชายเลน หาดโคลน มีการเปลี่ยนแปลง 

 (๖) เมื่ออุณหภูมิของโลกร�อนขึ้น ทำให�อุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มสูงตามมา ผลกระทบที่ประเทศไทยได�รับคือ มีพายุหมุน

เขตร�อน คือ พายุดีเปรสชัน พายุโซนร�อน และใต�ฝุ¦นเกิดมากขึ้น และรุนแรงมากยิ่งขึ้นด�วย 

(๗) แล�วคุณเปลี่ยนความคิดได�หรือยังว�า โลกนี้ไม�ใช�ของเราคนเดียว 
ท่ีมา : http://www.royin.go.th/?knowledges=%e0%b8 

7. จากขpอมูลขpางตpนขpอความใดไม2ใช2เปvนขpอเท็จจริง 

A. เราจึงควรรู�ว�า ภาวะโลกร�อนคืออะไร มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ�าง และผลกระทบนั้นมีต�อประเทศไทยมากน�อยเพียงใด 

B. ภาวะโลกร�อน คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพทlพลังงานแห�งราชบัณฑิตยสถานได�บัญญัติศัพทlภาษาอังกฤษว�า 

global warming 

C. ภาวะที่โลกร�อนขึ้นเนื่องจากแก�สเรือนกระจก ได�แก� แก�สคารlบอนไดออกไซดl แก�สมีเทน และแก�สไนโตรเจนออกไซดl 

D. ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร�อน คือ ธารน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือที่กรีนแลนดlซึ่งจัดว�าเป�นแหล�งน้ำแข็งที่ใหญ�ที่สุดในโลก

เกิดการละลาย 

8. จุดประสงค1ของบทอ2านขpางตpนคืออะไร 

A. สั่งสอน  C.   ห�ามมิให�กระทำ 

B. ให�ข�อคิด  D.   ให�ความรู� 


