
 

 

แบบประเมิน Minimum Standard Requirement (MSR) 
เพ่ือเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝา่ยมัธยม 
 

เวลาในการทําข้อสอบ 2 ชัว่โมง  
โดยเป็นการประเมินทักษะ ความรู้ และการคิดวิเคราะห์ ใน 4 รายวิชา ประกอบด้วย 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร1 อ2าน คิด วิเคราะห1 

• Announcement / Sign board 

• True or False 

• Reading Comprehension 

• Matching 

• Cambridge English PET Vocabulary 

• การคำนวณเศษสKวน เปอรNเซ็นตN เลขยก

กำลัง 

• การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร 

• อัตราสKวนและสัดสKวน 

• ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

• การนึกภาพและอธิบายภาพสามมิต ิ

• ระบบสมการเชิงเสkนสองตัวแปร 

• การใหkเหตุผล 

• พหุนาม 

• เรขาคณิต 

การสอบวิชาการอKาน คิด วิเคราะหN จะเนkน

เรื่องการอKานจับใจความสำคัญ และวิเคราะหN

สิ่งที่บทความนำเสนอ โดยบทความจะเปqน

ภาษาไทย ซึ่งจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคม 

ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตรN ภูมิศาสตรN 

เศรษฐศาสตรN และบทความขKาวทั่ว ๆ ไป 

 
วิทยาศาสตร1 

• การถKายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

• สายใยอาหาร 

• อวัยวะในระบบหายใจและโรคทางเดินหายใจและการทำงานของ

อวัยวะตKาง ๆ 

• กระบวนการแพรKและออสโมซิส 

• สนามแมKเหล็ก สนามไฟฟyา และสนามโนkมถKวง 

• หลักการทำงานของเครื่องกลอยKางงKาย 

• ปรากฏการณNที่เกี่ยวกับแสงและการทำงานของทัศนอุปกรณN 

• การถKายโอนความรkอน 

• แรง 

• ความสัมพันธNระหวKางความตKางศักยN กระแสไฟฟyา และความ

ตkานทาน 

• จุดเดือดจุดหลอมเหลวของสาร บริสุทธิ์ และสารผสม 

• วิธีการแยกสาร 

• ลม ฟyา อากาศ 

• การใชkประโยชนNจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 

• Digital literacy 

• จริยธรรมการใชkงานคอมพิวเตอรN 

• การโคจรของดาวเคราะหNรอบดวงอาทิตยNดkวยแรงโนkมถKวง 

• การเกิดขkางขึ้นขkางแรม น้ำขึ้นน้ำลง 

  



 

 

แบบทดสอบด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
The people below in 1-2 all want to visit a museum. Look at the descriptions of eight museums.  

Decide which museum would be most suitable for each person. 

The Open Air Museum 

The Open Air Museum is one of the oldest and largest in the 

world. Spread across 54 acres of land, the museum houses 

more than 40 farms, houses and mills from the period 1740-

1950. The Museum offers presentations on a daily basis nearly 

all year long. 

The Museum of Technology 

At MOT, the Museum of Technology, people of all ages can see 

and do amazing things every day. Ride in the only hydrogen car 

open to the public, witness what's next in 3D Printing the 

Future. There are child-friendly options available and families 

are always welcome. 

Museum of Fine Arts 

Organized by the MFA, this splendid exhibition proposes a new 

approach to understanding 18th-century Dutch painting. The 

exhibition includes 35 carefully selected, beautifully preserved 

portraits, landscapes, genre scenes and seascapes borrowed 

from European private and public collections. The museum is 

open daily except Sundays. 

The Museum of Crafts 

The mission of the Museum of Crafts is to enhance the 

appreciation and understanding of England's past by presenting 

the culture, history and lives of ordinary people through 

demonstration and exhibition and of the trades and crafts. The 

museum shop offers an excellent range of fun and educational 

gift items. 

Museum of Arts and Design (MAD) 

The outstanding exhibition, Dutch Painting in the Age of 

Rembrandt, will be on view at the Museum of Arts and Design 

(MAD) until October 26. Anyone should make the effort to see 

this display of splendid 17th-century art. The exhibition is open 

seven days a week. 

National Railway Museum 

Based on the site of the biggest passenger railway station in the 

world, National Railway Museum truly is a museum for 

everybody. Kids, small and big will be fascinated by the 

exhibitions, while the huge collection of historic working 

machinery and vintage vehicles is absolutely fascinating. 

Middleport Pottery 

Travel back in time and discover the history of Dutch pottery 

including a fabulous collection of "Gouds plateel", the top 

pieces of which are being exhibited in the room 28. See items 

from Gouda on display and visit the museum shop and café. 

The Kroneberg Porcelain Museum 

The Kroneberg Porcelain Museum exhibits examples of the well-

known porcelain factory's production from 1867-1983. You will 

find unique artwork from different periods and countless 

examples of household china. Our cafe is temporarily closed 

due to a gas leak. 

1.    Where should Cristina go? Cristina would like to visit a museum and see people making things. She wants to 

buy some souvenirs to take home. 

a) Middleport Pottery 

b) The Museum of Crafts 

c) National Railway Museum 

2 .    Where should John go? John is studying Art History and is particularly interested in the old masters from 

Holland and their paintings. He is only free on Sundays. 

a) Museum of Fine Arts 

b) The Museum of Technology 

c) Museum of Arts and Design (MAD) 



 

 

3.    Look at the text in each question.  

      What does it say? 

a) Buy three films for the price of two.  

b) Get a free film with every camera you buy.  

c) Films bought here are printed free.  

 

For question 4 – 13, read the text below and choose the correct word for each space. 

Single or Mixed-gender Schools 

After the talk at on school, we have discussed a (4) ………. about whether single or mixed-sex schools are 

better. (5) ………… students say that it would be better for girls and boys not to study together. However, I 

think mixed-gender classrooms are the best way (6) ………… all of us. 

 

Firstly, girls and boys (7) ………… not always have a bad effect on each other. (8) ………… fact, the opposite is 

often true as girls can calm (9) ………… boys in the classroom. Also, the sense of competition boys (10) ………… 

to the classroom can make girls study harder. 

 

Secondly, schools help us prepare (11) ………… the life outside school and our future workplaces will not 

separate us along gender lines. Therefore, we need to practice working with the opposite sex today if we are 

going to be any (12) ………… at it in the future. 

 

In the end, mixed-sex classrooms will not (13) …………  everyone happy, but we must learn how to work 

together because we will be doing it for a long time to come. 

 

4) A.   lot   B.   number  C.  few   D.   lots 

5) A.   May   B.   Many  C.  Much  D.   More 

6) A.   for   B.   from  C.  before  D.   with 

7) A.   have  B.   do   C.  ought  D.   make 

8) A.   The   B.   On   C. A   D.   In 

9) A.   round  B.   up   C.  over   D.   down 

10) A.  give   B.   have  C.  bring   D.   take 

11) A.   for   B.   to   C.  from   D.   at 

12) A.  good   B.   happy  C.  better  D.   negative 

13) A.   give   B.   have  C.  do   D.   make 

 



 

 

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
1. In 3009, King Warren of Australia suspects the Earls of Akaroa, Bairnsdale, Claremont, Darlinghurst, Erina 

and Frankston are plotting a conspiracy against him. He questions each in private and they tell him: 

Akaroa: Frankston is loyal but Erina is a traitor. 

Bairnsdale: Akaroa is loyal. 

Claremont: Frankston is loyal but Bairnsdale is a traitor. 

Darlinghurst: Claremont is loyal but Bairnsdale is a traitor. 

Erina: Darlinghurst is a traitor. 

Frankston: Akaroa is loyal. 

Each traitor knows who the other traitors are, but will always give false information, accusing loyalists of 

being traitors and vice versa. Each loyalist tells the truth as he knows it, so his information on traitors can 

be trusted, but he may be wrong about those he claims to be loyal. How many traitors are there? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

2) In a school of 1000 students, 570 are girls. One-quarter of the students travel to school by bus and 313 

boys do not go by bus. How many girls travel to school by bus? 

a) 7 

b) 63 

c) 153 

d) 180 

e) 133 

 

 

 

 

 



 

 

Use the following graph to answer question 3-4 

 
3) What is the approximate distance from the starting line to the beginning of the longest straight section of 

the track? 

a) 0.5 km 

b) 1.5 km 

c) 2.3 km 

d) 2.6 km 

4) What can you say about the speed of the car between the 2.6 km and 2.8 km marks? 

a) The speed of the car remains constant. 

b) The speed of the car is increasing. 

c) The speed of the car is decreasing. 

d) The speed of the car cannot be determined from the graph. 

  



 

 

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
Read the following passage to answer question 1-2 

The Grand Canyon is located in a desert in the USA. It is a very large and deep canyon containing many layers 

of rock. Sometime in the past, movements in the Earth’s crust lifted these layers up. The Grand Canyon is now 

1.6 km deep in parts. The Colorado River runs through the bottom of the canyon. See the picture below of the 

Grand Canyon taken from its south rim. Several different layers of rock can be seen in the walls of the canyon. 

 

1) The temperature in the Grand Canyon ranges from below 0 C to over 40 C. Although it is a desert area, 

cracks in the rocks sometimes contain water. How do these temperature changes and the water in rock 

cracks help to speed up the breakdown of rocks? 

a) Freezing water dissolves warm rocks. 

b) Water cements rocks together. 

c) Ice smoothes the surface of rocks. 

d) Freezing water expands in the rock cracks. 

2) There are many fossils of marine animals, such as clams, fish and corals, in the Limestone A layer of the 

Grand Canyon. What happened millions of years ago that explains why such fossils are found there? 

a) In ancient times, people brought seafood to the area from the ocean. 

b) Oceans were once much rougher and sea life washed inland on giant waves. 

c) An ocean covered this area at that time and then receded later. 

d) Some sea animals once lived on land before migrating to the sea. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Read the following article to answer question 3-4 

 
3) This newspaper article refers to the substance DNA. What is DNA? 

a) A chemical substance in cell membranes that stops the cell contents leaking out. 

b) A chemical substance that contains the instructions to build our bodies. 

c) A protein found in the blood that helps carry oxygen to all the tissues. 

d) A hormone in blood that helps regulate glucose levels in the body cells. 

4) The newspaper article says that, except for identical twins, there is only a 1 in 100 million chance that 

two people will have the same DNA profile. Three students each gave an explanation of why there is 

such a variety of DNA. Gina said that a person's DNA is made up at conception. It is not inherited. 

Anna said that DNA can be altered by mutations to produce many different forms. Tom said that each 

person gets a new mix of DNA as half comes from each parent. Which one or more of the students gave 

a correct explanation? 

a) Gina only. 

b) Anna and Tom, but not Gina. 

c) Gina and Anna, but not Tom. 

d) All three students. 



 

 

แบบทดสอบด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
อ2านบทอ2านต2อไปนี้ และตอบคำถาม ขmอ 1-4 

 
1. ขmอใดไม2ถือเปpนผลเสียจากการติดเกมที่ระบุในบทอ2านขmางตmน 

a) เด็กที่ติดเกมอาจเกิดอาการขาดสารอาหาร 

b) เด็กที่ติดเกมอาจเกิดอาการวิตกกังวล 

c) เด็กที่ติดเกมอาจทำรxายตนเองหรือผูxอื่น 

d) เด็กที่ติดเกมอาจป�วยเป�นโรคอารมณ�สองขั้ว 

 

 



 

 

2. จุดประสงค1ของบทอ2านขmางตmนคืออะไร 

a) ตักเตือน 

b) ตำหนิ 

c) ใหxความรูx 

d) โนxมนxาวใจ 

3. ขmอใดไม2อาจสรุปไดmจากบทอ2านนี ้

a) ผูxเขียนบทอ�านเห็นว�าการติดเกมเป�นป�ญหาในสังคมไทย 

b) การอ�านหนังสือเป�นกิจกรรมที่อาจช�วยลดป�ญหาการติดเกมไดx 

c) การติดเกมอาจทำใหxมีป�ญหาทางสายตาอย�างรุนแรง 

d) หากติดเกมรุนแรงตxองพบจิตแพทย�หรือนักจิตวิทยา 

4. กลุ2มเปuาหมายหลักของบทอ2านขmางตmน คือผูmใด 

a) ผูxปกครอง 

b) นักเรียน 

c) ครูอาจารย� 

d) นักแคสเกม 

 

อ2านบทอ2านต2อไปนี้ และตอบคำถาม ขmอ 5-6 

การประกาศขึ้นค�าแรงขั้นต่ำอย�างเป�นทางการ ครั้งแรกในวันที่ 1 เม.ย. 2555 ใหxปรับค�าแรงขั้นต่ำของ 7 จังหวัดนำร�อง 

ไดxแก� กรุงเทพฯและปริมณฑล (6 จังหวัด) + ภูเก็ต การปรับระลอกแรกนี้ทำใหxค�าแรงขั้นต่ำของกรุงเทพฯ และปริมณฑลปรับขึ้น

จาก 215 บาทเป�น 300 บาท  ส�วนจังหวัดภูเก็ตปรับขึ้นจาก 221 บาทเป�น 300 บาท โดยเฉลี่ยทั่วประเทศแลxวอัตราค�าแรงขั้นต่ำ

เพิ่มขึ้นกว�า 70% สาเหตุในการปรับค�าแรงขั้นต่ำก็เนื่องมาจากค�าครองชีพมีแนวโนxมปรับตัวเพิ่มขึ้นจึงมีนโยบายการปรับค�าแรงขั้น

ต่ำเป�น 300 บาท ส�งผลใหxประชาชนที่ประกอบอาชีพเป�นลูกจxางมีรายไดxเพิ่มขึ้นจากเดิม  
      อkางอิง https://www.workpointtoday.com 

5. จากนโยบายดังกล2าว ส2งผลต2อสังคมไทยอย2างไร 

a) เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น 

b) ประชาชนมีความสุขมากขึ้น 

c) ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคง 

d) ประชาชนพออยู�พอกิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

6. หากไม2ปรับขึ้นค2าแรงขั้นต่ำวิธีการใดถือว2าเหมาะสมที่สุดในการแกmป|ญหาดังกล2าว 

a) ออกบัตรสวัสดิการแห�งรัฐเพื่อช�วยเหลือผูxมีรายไดxนxอย 

b) ปรับลดค�าครองชีพที่จำเป�นและส�งผลกระทบต�อประชาชน 

c) ส�งเสริมการสรxางอาชีพและการกระจายรายไดxอย�างเป�นธรรมและทั่วถึง 

d) ส�งเสริมใหxภาคประชาชนกูxยืมเงินนอกระบบเพื่อใชxในการลงทุนประกอบธุรกิจ 


