
 

 

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 
ศึกษาขfอมูลต2อไปนี้ เพื่อใชfในการตอบคำถามขfอ 1-2 

จิตสมนึกสนใจจะซื้อ Smart TV โดยตั้งงบประมาณเอาไวsไมtเกิน 16,300 บาท โดยจิตสมนึกไดsขsอมูลราคาจากรsานคsาสามแหtง

ดังตtอไปนี้ 

รfานคfาแห2งที่ 1 รfานคfาแห2งที่ 2 รfานคfาแห2งที่ 3 

ราคาเต็ม 22,000 บาท ราคาเต็ม 19,990 บาท ราคาเต็ม 19,990 บาท 

สtวนลด 20% สtวนลด 10% สtวนลด 5% 

หมายเหตุ ลดราคาหลังหักสtวนลดอีก 

10% ฟรีบริการจัดสtง 

จัดสtงฟรีทั่วประเทศเมื่อซื้อสินคsาครบ 

999 บาทขึ้นไป 

หมายเหตุ สtงทางไปรษณีย�คtาจัดสtง 399 

บาท 

 

1. จากขfอมูลขfางตfน รfานใดที่ขาย Smart TV รวมค2าจัดส2งแลfวอยู2ในงบประมาณของจิตสมนึก 

A. รsานคsาแหtงที่ 1 

B. รsานคsาแหtงที่ 2 

C. รsานคsาแหtงที่ 3 

D. รsานคsาแหtงที่ 1 และ 2 

E. รsานคsาแหtงที่ 2 และ 3 

2. หากจิตสมนึกเริ่มเก็บเงินตั้งแต2วันนี้ โดยหักไวf  
1

3
  ของค2าสอนพิเศษที่ไดfวันละ 1,800 บาท จิตสมนึกจะตfองเก็บเงินอย2าง

นfอยกี่วันจึงจะซื้อ Smart TV ไดf 

A. 25 วัน 

B. 26 วัน 

C. 27 วัน 

D. 28 วัน 

E. 29 วัน 

 
  



 

 

จงใชfขfอมูลต2อไปนี้เพื่อตอบคำถามขfอ 3-6 

เคsกกลsวยหอมสูตรดั้งเดิมใชsสtวนผสมพื้นฐาน 5 อยtางไดsแกt แป�งเคsก กลsวยหอมสุกบด น้ำตาลทราย เนยเค็ม และนมขsนจืดใน

อัตราสtวน 5 : 2 : 2 : 1 : 1 แตtพบวtามีรสชาติหวานเกินไปจึงไดsลดน้ำตาลลง 1 สtวนจะไดsเป�นสูตรใหมtชื่อวtา “สูตรเพื่อสุขภาพ” 

3. ถfาตfองการทำเคfกกลfวยหอมใหfนfองโบว1โดยใหfมีปริมาณของกลfวยหอมเพิ่มขึ้น 2 เท2า และมีความหวานลดลงหนึ่งเท2าตัว

จากสูตรเพื่อสุขภาพ จงหาว2าอัตราส2วนของส2วนผสมแต2ละชนิดที่ตfองใชfเป�นเท2าใด 

A. 5 : 2 : 2 : 1 : 1 

B. 5 : 2 : 1 : 1 : 1 

C. 10 : 4 : 2 : 2 : 2 

D. 5 : 4 : 0.5 : 1 : 1 

E. 10 : 8 : 0.5 : 1 : 1 

4. ถfาใบปอตfองการทำเคfกกลfวยหอมหนักครึ่งกิโลกรัม จากสูตรเพื่อสุขภาพ จงหาปริมาณของกลfวยที่ใชf 

A. 50 กรัม 

B. 100 กรัม 

C. 150 กรัม 

D. 200 กรัม 

E. 500 กรัม 

ใหfนักเรียนพิจารณาว2าขfอความต2อไปนี้สอดคลfองกับอัตราส2วนของเคfกกลfวยหอม “สูตรเพื่อสุขภาพ” หรือไม2  

  

ขfอความ คำตอบ 

5. แป�งเคfก 500 กรัม กลfวยหอมสุกบด 2 ขีด น้ำตาลทราย 200 กรัม เนยเค็ม 1 ขีด นมขfนจืด 100 กรัม ใชt / ไมtใชt 

6. แป�งเคfกครึ่งกิโลกรัม กลfวยหอมสุกบด 200 กรัม น้ำตาลทราย 1 ขีด เนยเค็ม 100 กรัม นมขfนจืด 100 

กรัม 
ใชt / ไมtใชt 



 

 

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
1. แรงเสียดทาน คือ แรงตfานการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งเกิดขึ้นระหว2างผิวสัมผัสของวัตถุ 2 ชนิด และมีทิศทางตรงกันขfามกับ

ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถ ุ เช2น กล2องไมfที่ตั้งอยู2บนพื้นถfาไม2มีแรงมากระทำต2อกล2องไมfก็จะไม2มีแรงเสียดทานเกิดขึ้น แต2ถfา

เราพยายามออกแรงเคลือ่นยfายกล2องไมfจึงจะเกิดแรงเสียดทานขึ้น ซึ่งมีทิศทางตรงกันขfามกับทิศทางที่เราออกแรง ขนาดของ

แรงเสียดทานจะมากหรือนfอยขึ้นอยู2กับน้ำหนักของวัตถุและชนิดของพื้นผิวสัมผัส 

การกระทำขsอใดเป�นการลดแรงเสียดทาน 

A. พtอคsาเพิ่มจำนวนสินคsาบนรถใหsมากขึ้นในวันที่มีตลาดนัด 

B. เอ็มเบรกใหsรถหยุดเมื่อมีสัณญานไฟสีแดง 

C. บอลหยอดน้ำมันหลtอลื่นบนโซtจักรยาน 

D. โบ�ตใชsกระเบื้องที่มีผิวขรุขระปูพื้นหsองน้ำ 

 
ราเชนตfองการทำบันทึกรายการสั่งซื้ออุปกรณ1สำนักงานโดยใชfโปรแกรมทำงานตาราง ดังนี้ 

 A B C D E F 

1 ลำดับ รายการ ราคาต2อหน2วย จำนวน หน2วย รวมเป�นเงิน 

2 1 ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน 6 10 ดsาม a 

3 2 ปากกาเคมีสีน้ำเงิน 15 3 ดsาม b 

4 3 ดินสอ 2B 9 10 แทtง c 

5 4 เทปใส 1/2 นิ้ว 33 5 มsวน d 

6 รวมเป�นเงินทั้งสิ้น e 

2. ขfอใดใชfวิธีการคำนวณเพื่อใหfไดfผลลัพธ1ในตารางที่ถูกตfอง  

ก. คtาของ a ไดsจากผลรวมของคtาตัวเลขในชtอง C2 จนถึง D2  

ข. คtาของ b ไดsจากผลคูณของคtาตัวเลขในชtอง C2 กับ D2  

ค. คtาของ c ไดsจากผลคูณของคtาตัวเลขในชtอง C4 กับ D4  

ง. คtาของ d ไดsจากผลคูณของคtาตัวเลขในชtอง C5 กับ D5 คูณกับ ½ 

จ. คtาของ e ไดsจากผลรวมของคtาตัวเลขในชtอง F2 จนถึง F5 

A. ก และ ค 

B. ข และ ง 

C. ค และ จ 

D. ก และ ข 

 

 



 

 

3. ดวงกมลทำการทดลองโดยเตรียมบีกเกอร1ขนาด 100 ลูกบาศก1เซนติเมตร จำนวน 5 ใบ เติมน้ำกลั่นใบละ 50 ลูกบาศก1

เซนติเมตร ใชfเทอร1โมมิเตอร1วัดอุณหภูมิของน้ำกลั่นในบีกเกอร1แต2ละใบไดf 27 ๐C จากนั้นเติมสารที่เป�นของแข็ง 5 ชนิด ๆ ละ 

5 กรัม ลงในบีกเกอร1แต2ละใบ ดังภาพ 

 

จากการทดลองขsางตsน ขsอใดเป�นป�ญหาที่ดวงกมลจะตsองหาคำตอบ 

ก. ปริมาณน้ำที่เหมาะตtอการละลายของสารแตtละชนิดเป�นเทtาใด 

 ข. ของแข็งชนิดใดละลายในน้ำไดsและชนิดใดละลายน้ำไมtไดs 

 ค. อุณหภูมิที่เหมาะสมตtอการละลายของของแข็งแตtละชนิดเป�นเทtาใด 

 ง. ของแข็งแตtละชนิดมีความสามารถในการละลายน้ำไดsเทtากันหรือไมt 

A. ขsอ ก และ ค    C. ขsอ ข และ ง 

B. ขsอ ก และ ข    D. ขsอ ค และ ง 

4. แกfวและเพื่อน ๆ ศึกษาลักษณะของสัตว1ชนิดต2าง ๆ และบันทึกผลการศึกษา ดังตาราง 

ชนิดของสัตว1 ลักษณะภายใน ลักษณะภายนอก 

A หายใจดsวยปอด ไมtมีขา ผิวหนังมีเกล็ด 

B หายใจดsวยปอด มีขนเป�นเสsน มีตtอมสรsางน้ำนม 

C ออกลูกเป�นไขt มีเกล็ด แข็ง หยาบขรุขระ 

D หายใจดsวยเหงือก ออกลูกเป�นไขt มีเกล็ด มีครีบ 

E หายใจดsวยปอด ขนเป�นเสsน สามารถควบคุมอุณหภูมิของรtางกายใหsคงที่ไดs 

F หายใจดsวยปอด มีขนเป�นแผง 

  แกsวและเพื่อน ๆ ไดsอภิปรายและจัดกลุtมสัตว�ไวsดังนี้ 

  แกsว : A และ F อยูtในกลุtมนก 

  กลsา : A และ C อยูtในกลุtมสัตว�เลื้อยคลาน 

  กsอย : D และ E อยูtในกลุtมปลา 

  กsอง : B และ E อยูtในกลุtมสัตว�เลี้ยงลูกดsวยนม 

  กลม : B และ F อยูtในกลุtมสัตว�สะเทินน้ำสะเทินบก 

บุคคลในขsอใดจัดกลุtมสัตว�ไดsถูกตfอง 

A. แกsว และ กลsา 

B. กลsา และ กsอง 

C. กsอย และ กลม 

D. กsอง และ กลม 



 

 

แบบทดสอบด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
อ2านบทอ2านต2อไปนี้ และตอบคำถาม ขfอ 1-6 

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

ขfอความ จริง ไม2จริง 
ขfอมูล 

ไม2เพียงพอ 

1. ขfอมูลขfางตfนเป�นขfอมูลสัดส2วนของผูfติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศต2าง ๆ ............ ............ ............ 

2. ประเทศไทยเป�นประเทศที่มีผูfติดเชื้อ COVID-19 มากที่สุดในโลก ............ ............ ............ 

3. ประเทศตุรกีมีสัดส2วนจำนวนผูfติดเชื้อ COVID-19 ที่รักษาหายนfอยกว2าประเทศชิลีรfอยละ 1 ............ ............ ............ 

4. ขfอมูลขfางตfนมาจากที่ใดบfาง 

A. เว็บไซต�สถานีโทรทัศน� Thai PBS และกรมควบคุมโรค 

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

C. กระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซต�สถานีโทรทัศน� Thai PBS 

D. ศคบ. แถลงเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 63 และเว็บไซต�สถานีโทรทัศน� Thai PBS 

5. ขfอมูลใดไม2ไดfปรากฏในบทอ2าน 

A. วันที่ที่ประกาศ 

B. จำนวนรsอยละของผูsติดเชื้อโควิด 19 

C. แหลtงที่มาของขsอมูล 

D. ชื่อประเทศที่มีผูsติดเชื้อโควิด 19 



 

 

6. บทอ2านขfางตfนน2าเชื่อถือหรือไม2 เพราะเหตุใด 

A. นtาเชื่อถือ เพราะเป�นขsอมูลจากหนtวยงานที่เชี่ยวชาญ 

B. นtาเชื่อถือ เพราะเป�นขsอมูลขtาวสารจากโทรทัศน� 

C. ไมtนtาเชื่อถือ เพราะมีขsอมูลนsอยเกินไป 

D. ไมtนtาเชื่อถือ เพราะบทอtานมีลักษณะไมtเป�นทางการ 

 
อ2านบทอ2านต2อไปนี้ และตอบคำถาม ขfอ 7 – 9 

ภาวะโลกรfอน 

 (๑) “โลกนี้ไมtใชtของเราคนเดียว” ใครที่มีความคิดทำนองนี้ ขอไดsโปรดเปลี่ยนความคิดเสียตั้งแตtอtานบทความนี้จบ ดังนั้น 

เมื่อมีอะไรเกิดแกtโลกใบนี้ จำตsองรูsไวsและชtวยกันคนละไมsละมือ เพื่อรักษาโลกของเราเอาไวs 

 (๒) ภาวะโลกรsอนเป�นประเด็นที่อยูtในกระแสที่กลtาวถึงกันอยูt ดังนั้น เราจึงควรรูsวtา ภาวะโลกรsอนคืออะไร มีผลกระทบ

อะไรเกิดขึ้นบsาง และผลกระทบนั้นมีตtอประเทศไทยมากนsอยเพียงใด 

 (๓) ภาวะโลกรsอน คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท�พลังงานแหtงราชบัณฑิตยสถานไดsบัญญัติศัพท�ภาษาอังกฤษวtา 

global warming และใหsคำอธิบายไวsดังนี ้

 (๔) ภาวะที่โลกรsอนขึ้นเนื่องจากแก�สเรือนกระจก ไดsแกt แก�สคาร�บอนไดออกไซด� แก�สมีเทน และแก�สไนโตรเจนออกไซด� 

แก�สเหลtานี้อยูtในชั้นบรรยากาศโลก โดยที่สมบัติของแก�สเหลtานี้ ไมtยอมใหsรังสีความรsอนจากพื้นผิวโลกสtงผtานออกสูtอวกาศไปไดs

โดยงtาย จึงทำใหsอุณหภูมิใกลs ๆ ผิวโลกสูงขึ้น ปรากฏการณ�นี้เรียกวtา ปรากฏการณ�เรือนกระจก” 

 (๕) ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกรsอน คือ ธารน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือที่กรีนแลนด�ซึ่งจัดวtาเป�นแหลtงน้ำแข็งที่ใหญtที่สุดใน

โลกเกิดการละลาย ธารน้ำแข็งที่ละลายนี้จะไปเพิ่มปริมาณน้ำในมหาสมุทร ทำใหsเกิดผลกระทบดังตtอไปนี้ ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 

น้ำเค็มทะลักเขsาสูtแหลtงน้ำจืด มีความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝ�©ง มีน้ำทtวมมากขึ้นในฤดูน้ำหลาก ทิศทางและความเร็วของ

กระแสน้ำในแตtละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง ระบบนิเวศชายฝ�©ง เชtน ปªาชายเลน หาดโคลน มีการเปลี่ยนแปลง 

 (๖) เมื่ออุณหภูมิของโลกรsอนขึ้น ทำใหsอุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มสูงตามมา ผลกระทบที่ประเทศไทยไดsรับคือ มีพายุหมุน

เขตรsอน คือ พายุดีเปรสชัน พายุโซนรsอน และใตsฝุªนเกิดมากขึ้น และรุนแรงมากยิ่งขึ้นดsวย 

(๗) แลsวคุณเปลี่ยนความคิดไดsหรือยังวtา โลกนี้ไมtใชtของเราคนเดียว 
ท่ีมา : http://www.royin.go.th/?knowledges=%e0%b8 

7. จากขfอมูลขfางตfนขfอความใดไม2ใช2เป�นขfอเท็จจริง 

A. เราจึงควรรูsวtา ภาวะโลกรsอนคืออะไร มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบsาง และผลกระทบนั้นมีตtอประเทศไทยมากนsอยเพียงใด 

B. ภาวะโลกรsอน คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท�พลังงานแหtงราชบัณฑิตยสถานไดsบัญญัติศัพท�ภาษาอังกฤษวtา 

global warming 

C. ภาวะที่โลกรsอนขึ้นเนื่องจากแก�สเรือนกระจก ไดsแกt แก�สคาร�บอนไดออกไซด� แก�สมีเทน และแก�สไนโตรเจนออกไซด� 

D. ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกรsอน คือ ธารน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือที่กรีนแลนด�ซึ่งจัดวtาเป�นแหลtงน้ำแข็งที่ใหญtที่สุดในโลก

เกิดการละลาย 

8. จุดประสงค1ของบทอ2านขfางตfนคืออะไร 

A. สั่งสอน  C.   หsามมิใหsกระทำ 

B. ใหsขsอคิด  D.   ใหsความรูs 


