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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22103  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนจุฬาภรณาชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

 
เร่ืองท่ี 1  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและธนบุรี 

ให้เลือกข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1. กษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาคือใคร 
ก. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1    ข. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
ค. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช    ง. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
2. การที่สถานะของพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่สูงส่งอย่างมากก่อให้เกิดสิ่งใดขึ้นในราชส านัก 
ก. ความสงบเรียบร้อยเพราะกลัวพระราชอ านาจ  ข. การส่องสุมก าลังพลเพื่อความมั่นคง 
ค. การแบ่งพรรคแบ่งพวก    ง. ข้อ ข และ ค ถูก 
3. เพราะเหตุใดพระบรมไตรโลกนาถจึงยกเลิกเมืองลูกหลวง 
ก. เพราะไม่สามารถปกครองหัวเมืองต่างๆ ได้  ข. เพราะไม่มีใครไปปกครอง 
ค. เพราะต้องการปกครองเอง    ง. เพราะเกิดการแย่งชิงอ านาจ 
4. ปัญหาส าคัญที่ท าให้เกิดการสิ้นสุดของอาณาจักรอยุธยาคืออะไร 
ก. การรุกรานของชาติตะวันตก    ข. การรุกรานของประเทศเพื่อนบ้าน 
ค. การแย่งชิงอ านาจของราชส านัก   ง. ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า 
5. การค้ากับต่างประเทศสมัยอยุธยาเป็นการค้าลักษณะใด 
ก. การค้าส าเภา  ข. การค้าบนบก  ค. การค้าโดยการส่งผ่าน        ง. การค้าโดยผ่านตลาด 
6. เพราะใดพระเจ้าตากสินจึงต้องทุบหม้อข้าว หม้อแกงทิ้งเมื่อจะเข้าตีจันทบุรี 
ก. ท าให้ทหารมีมานะต้องชนะเท่านั้น   ข. ลดสัมภาระในการขนย้าย 
ค. มีคนจ านวนน้อยไม่สามารถขนมาด้วย   ง. ถูกทุกข้อ 
7. พระเจ้าตากสินแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างไร 
ก. แจกข้าวสาร  ข. เพิ่มพื้นที่การท านา ค. ให้คนออกจากป่า ง. ถูกทุกข้อ 
8. เพราะเหตุใดพระเจ้าตากจึงไม่เลือกอยุธยาเป็นราชธานี 
ก. เพราะเสียหายมากยากแก่การบูรณะ   ข. เพราะข้าศึกรู้เส้นทาง 
ค. เพาะมีก าลังคนน้อย     ง. ถูกทุกข้อ 
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9. เพราะเหตุใดกรุงธนบุรีจึงล่มสลาย ? 
ก. พระเจ้าตากทรงมีพระสติฟั่นเฟือนไม่สามารถปกครองได้  ข. เพราะต่างชาติเข้ายึดครอง 
ค. เพราะคนไทยแย่งชิงกันเอง     ง. เพราะไม่มีรัชทายาท 
10. เพราะเหตุใดลัทธิพระพุทธศาสนาในลังกาจึงมีชื่อเรียกว่า”สยามวงศ์” 
ก. เพราะเป็นชื่อเรียกสากล 
ข. เพราะน าวิธีการไปจากประเทศสยาม 
ค. เพราะพระสงฆ์ไทยไปกระท าการอุปสมบทให้ชาวลังกา 
ง. ถูกทุกข้อ 
11. ข้อใด ไม่ถือเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส าคัญ  ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการสมัยอยุธยา 
  ก. ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดี   
  ข. มีท าเลที่ตั้งเหมาะแก่การเพาะปลูก 
  ค. เป็นเมืองที่ส าคัญทางการค้ากับต่างประเทศ 
  ง. พระมหากษัตริย์ทรงส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพได้อย่างเสรี 
12. อาณาจักรอยุธยาเกิดจากการรวมตัวกันระหว่างแคว้นส าคัญ  2  แคว้น  คือข้อใด 
  ก. แคว้นละโว้  กับ แคว้นสุพรรณภูมิ  
  ข. แคว้นละโว้  กับ แคว้นไทรบุร ี
  ค. แคว้นสุพรรณภูมิ  กับ แคว้นไทรบุรี  
  ง. แคว้นสุพรรณภูมิ  กับ แคว้นสุโขทัย 
13. หัวเมืองระดับใดในการปกครองส่วนภูมิภาคที่เจ้าเมืองมีอ านาจปกครองตนเอง  แต่จะต้องส่ง 
  เคร่ืองราชบรรณาการมาถวายพระมหากษัตริย์ตามเวลาที่ก าหนด 
  ก. เมืองลูกหลวง  
  ข. หัวเมืองชั้นใน 
  ค. หัวเมืองชั้นนอก  
  ง. หัวเมืองประเทศราช 
14. สาเหตุส าคัญที่ท าให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ทรงแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่าย 
  พลเรือนออกจากกัน  คือข้อใด 
  ก. เพื่อให้หน้าที่ของทั้งสองฝ่ายชัดเจนขึ้น   
  ข. เพื่อป้องกันเหตุกระทบกระทั่งกันระหว่างสองฝ่าย 
  ค. เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอ านาจมากจนเกินไป   
  ง. เพื่อให้ราษฎรจดจ าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ง่ายและถูกต้อง 
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15. กรุงศรีอยุธยาใช้การค้ารูปแบบใดในการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน 
  ก. การค้าแบบบรรณาการ   
  ข. การค้าแบบต่างตอบแทน 
  ค. การค้าแบบใช้ทองค าเป็นสื่อกลาง   
  ง. การค้าแบบแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน 
16. หน่วยงานส าคัญที่ท าหน้าที่ในการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ  คือหน่วยงานใด 
  ก. กรมพาณิชย์ ข. พระคลังสินค้า  
  ค. กองส าเภาหลวง ง. พระคลังมหาสมบัติ   
17. ข้อใดคือชนชั้นพิเศษที่ได้รับความเคารพจากทุกชนชั้นในสมัยอยุธยา 
  ก. พระสงฆ ์ ข. ขุนนาง 
  ค. พระมหากษัตริย์ ง. พระบรมวงศานุวงศ์ 
18. “โกษาธิบดี”  ถือเป็นสิ่งใดที่ก าหนดไว้ในพระราชก าหนดศักดินา 
  ก. ยศ  ข. ต าแหน่ง 
  ค. บรรดาศักดิ์ ง. ราชทินนาม 
19. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมในสมัยอยุธยา 
  ก. อาชีพหลักในสมัยอยุธยาคือเกษตรกรรม ประเพณีส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับการเกษตร 
  ข. วัฒนธรรมส่วนใหญ่ในสมัยอยุธยามักเกี่ยวข้องกับชนชั้นสูงเป็นหลัก 
  ค. วัฒนธรรมจากต่างชาติไม่ได้รับการยอมรับจากคนในกรุงศรีอยุธยา 
  ง. ชาวอยุธยานิยมความสนุกสนานจึงมักสร้างสรรค์ประเพณีที่รื่นเริง   
20. ยุคใดที่ถือเป็นยุครุ่งเรืองที่สุดของวรรณกรรมสมัยอยุธยา 
  ก. รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง  
  ข. รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
  ค. รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
  ง. รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
21. ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดระหว่างกรุงศรีอยุธยากับเขมร 
  ก. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ข. ความสัมพันธ์ทางการเมือง 
  ค. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ง. ความสัมพันธ์ทางการปกครอง   
22. กรุงศรีอยุธยาท าสงครามคร้ังแรกกับพม่าในกรณีที่สืบเนื่องมาจากเมืองใด 
  ก. ญวน  ข. มอญ 
  ค. มลายู  ง. ล้านช้าง 
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23. การสร้างพระธาตุศรีสองรัก  ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงศรีอยุธยา 
  กับอาณาจักรใด 
  ก. พม่า  ข. ญวน 
  ค. ล้านช้าง  ง. ล้านนา 
24. ความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยเฉพาะชาติตะวันตกมีความเจริญสูงสุดในสมัยใด 
  ก. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  ข. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
  ค. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ    
  ง. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
25. ศิลปกรรมของไทยสมัยอยุธยาที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันได้แก่อะไร 
  ก. การทอผ้าไหม  
  ข. ภาพวาดสีน้ ามัน 
  ค. เคร่ืองถ้วยชามสังคโลก  
  ง. เคร่ืองถ้วยชามเบญจรงค์ 
26. ข้อใดเป็นสภาพบ้านเมืองภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ 2 
  ก. ผู้คนล้มหายตายจากเกือบสิ้นชาติ 
  ข. คนไทยถูกจับเป็นเชลยเกือบหมดประเทศ 
  ค. พม่าท าลายบ้านเมืองทุกแห่งหนยากแก่การฟื้นฟู 
        ง.   บ้านเมืองแตกเป็นก๊ก เป็นเหล่า เพราะขาดศูนย์กลางการปกครอง 
27. ในการกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้วิธีการใด 
        ก.   เตรียมก าลังเพื่อยกไปตีพม่าเป็นการแก้แค้น 
        ข.   ประกาศอิสรภาพ ไม่ยอมอยู่ใต้อ านาจของพม่า 
        ค.   รวบรวมก าลังให้พร้อม แล้วขับไล่พม่าที่อยู่ในประเทศไทย 
        ง.   ยอมอยู่ใต้การปกครองของพม่าอยู่ระยะหนึ่ง แล้วฆ่าให้หมด 
28 ในการปราบชุมนุมต่างๆ ของพระเจ้าตากสินมหาราช มีจุดประสงค์เพื่ออะไร 
        ก.   แสดงก าลังเพื่อข่มขู่พม่า    ข.   สร้างขวัญและก าลังใจให้ทหาร  
        ค.  ให้ธนบุรีมีอาณาเขตกว้างขวาง        ง.   รวบรวมประเทศชาติให้เป็นปึกแผ่น 
29. สมุหนายก  มีหน้าที่ด้านใด 
        ก.   ดูแลกรมนา 
        ข.   ดูแลฝ่ายทหารและพลเรือน 
        ค.   ควบคุมฝ่ายทหารและหัวเมืองเหนือ 
        ง.   ดูแลงานฝ่ายพลเรือนและมีอ านาจปกครองหัวเมืองเหนือ 
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30. ข้อใดคือหัวเมืองชั้นในสมัยธนบุรี 
        ก.   เมืองพิมาย   ข.   เมืองพิษณุโลก 
        ค.   เมืองสุพรรณบุรี   ง.   เมืองนครศรีธรรมราช 
31. เพราะเหตุใด สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงยังคงยึดรูปแบบการปกครองแบบอยุธยามาเป็น 
  แบบอย่าง 
        ก.   บ้านเมืองมีศึกสงครามยังไม่มีเวลาปรับปรุงแก้ไข 
        ข.   การปกครองสมัยอยุธยาถูกต้องเหมาะสมทุกประการ  
        ค.   ขุนนางทั้งหลายล้วนเป็นขุนนางเก่าที่เคยชินระบบเก่า 
        ง.   คิดว่าเมื่อบ้านเมืองเรียบร้อยสงบสุขจะกลับไปตั้งมั่นที่อยุธยาดังเดิม 
32. พระเจ้าตากมีวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลายประการ ยกเว้นข้อใด 
        ก.   ใช้พระราชทรัพย์ของตนเพื่อซื้อของแจกจ่ายราษฎร         
  ข.   กู้ยืมเงินจากจีนเพื่อน ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
        ค.   ระดมก าลังทหารเมื่อว่างศึกสงครามท านาเพื่อเพิ่มผลผลิต 
        ง.   สนับสนุนการค้ากับต่างประเทศ เพื่อดึงเงินตราเข้าประเทศชาติ 
33. การค้ากับประเทศใด ที่ท าให้กรุงธนบุรีได้ก าไรมากมาย 
        ก.   จีน    ข.   รัฐใกล้เคียง 
  ค.   ชาติตะวันตก   ง.   ค้าขายกับคนไทยด้วยกัน 
34. ไพร่หลวง คือไพร่ประเภทใด 
        ก.   ไพร่ที่ท างานให้ราชการตลอดปี  
        ข.   ผู้ที่ต้องท างานให้ราชการปีละ 6 เดือน 
        ค.   ไพร่ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้กับมูลนาย 
        ง.    ผู้ที่ไม่ต้อง "เข้าเดือน" เพราะเป็นหน้าที่ของไพร่สม 
35. สมุดภาพไตรภูมิ สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด 
        ก.   เพื่อส่งเสริมงานศิลปะ 
        ข.   เพื่อให้ประชาชนสามัคคีกัน 
        ค.   เพื่อบันทึกเหตุการณ์บ้านเมือง 
        ง.  เพื่อให้ราษฎรเข้าใจเร่ืองนรกสวรรค์ ท าความดีตามหลักพุทธศาสนา 
36. วรรณกรรมเร่ืองใดเขียนขึ้นในสมัยธนบุรี 
        ก.   ลิลิตนิทราชาคริต   ข.   นิราศพระประธม 
        ค.   นิราศเมืองกวางตุ้ง   ง.    เพลงยาวถวายโอวาท 
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37. การรบที่บางแก้ว (พ.ศ. 2317)  มีความส าคัญเพราะเหตุใด 
        ก.   เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทย  
        ข.   เป็นการรบกับพม่าครั้งแรกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
        ค.   เป็นการรบที่พม่าบุกเข้าล้อมกรุงธนบุรีไว้ แต่กองทัพไทยต่อสู้ไว้ได้ 
        ง.   เป็นการรบกับพม่าเป็นคร้ังสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นพม่าไม่กล้าโจมตีไทยอีก 
38. บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาได้ถวายปืน 500 กระบอก  เพื่อแลกกับอะไร 
        ก.   ไม้ฝาง    ข.   ผ้าไหม 
       ค.   เคร่ืองเทศ   ง.   เคร่ืองสังคโลก  
39. ผู้ก่อการกบฏในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือผู้ใด 
        ก.   พระยาสรรค์   ข.   เจ้าพระยาจักร ี
        ค.   เจ้าพระยาสุรสีห์   ง.    พระยาพิชัยดาบหัก 
40. พระยาพิชัยดาบหัก   ควรได้รับการยกย่องในด้านใด 
        ก.   ผู้น าที่เก่งกล้า   ข.   ขุนพลผู้กล้าหาญ 
        ค.   ผู้เป็นกวีเอก   ง.   ขุนนางผู้ปราดเปรื่อง 
 41. ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา  คือบุคคลใด 
  ก. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ข. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  ค. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ง.   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) 
42. ข้อใดเป็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
        ก.   ก าหนดให้คนไทยทุกคนมีศักดินา  ยกเว้นพระมหากษัตริย์ 
        ข.   วางรากฐานการปกครองสมัยอยุธยาอย่างเป็นระบบ 
        ค.   เจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศด้านการค้าขาย         
  ง.   มีความรู้ความเชี่ยวชาญขนบธรรมเนียมฝรั่งเศส 
43. การปกครองแบบจตุสดมภ์  ได้รับแบบอย่างมาจากประเทศใด 
  ก. เขมร   ข. พม่า 
  ค. มอญ   ง. โปรตุเกส 
44. การตรากฎมนเทียรบาล  เป็นการวางระบบการปกครองแผ่นดินในสมัยใด 
  ก. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ข. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
  ค. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ง.   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) 
45. ผลงานวรรณกรรมในข้อใด  เป็นผลงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
  ก. โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ ข. จดหมายเหตุลาลูแบร์ 
  ค. สมุทรโฆษค าฉันท์  ง. จินดามณี 
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46. กษัตริย์พระองค์ใดที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดินก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ 
  ก. สมเด็จพระเพทราชา  ข. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  ค. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ง.   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) 
47. กบฏพระยาสรรค์  เกิดขึ้นในสมัยกษัตริย์พระองค์ใด 
  ก. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ข. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
  ค. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง)  ง.   สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) 
48. บุคคลในข้อใดได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระบาง  จากเมืองเวียงจันทน์ กลับมายังกรุงธนบุรี 
  ก. พระราชรินทร์  ข. พระยาพิชัยดาบหัก 
  ค. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ง.   สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) 
49. บุคคลในข้อใดเปรียบเสมือนพระกรข้างซ้ายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
  ก. สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) ข. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
  ค. เจ้าพระยาสุรสีห์ (บุญมา)  ง.   เจ้าพระยาจักร ี
50. บันทึกของลาลูแบร์ และเยเรเมียส ฟาน ฟลีต  มีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 
  สมัยอยุธยาอย่างไร 
           ก. เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นความคิดของชาวตะวันตกที่มีต่ออาณาจักรอยุธยา 
          ข. เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกการเรียนภาษาต่างประเทศของขุนนางในสมัยอยุธยา 
          ค. เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกการค้าขายของคนในสมัยอยุธยากับชาวฮอลันดา 
          ง.  เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นบรรยากาศการค้าขายกับชาวฮอลันดา 

และฝร่ังเศส 
51. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
  ก. การรวบรวมหลักฐาน  ข. การก าหนดหัวเร่ืองที่จะศึกษา 
  ค. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน  ง. การเรียบเรียง  หรือการน าเสนอ 
52. เพราะเหตุใด จึงต้องมีการประเมินคุณค่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
  ก. หลักฐานอาจเก่าหรือใหม่  ข. หลักฐานอาจจริงหรือเท็จ 
  ค. หลักฐานอาจมีหรือไม่มี  ง. หลักฐานอาจมากหรือน้อย 
53. หากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย แล้วเขียนหนังสือบรรยายว่าประเทศไทยล้า

หลัง  ด้อยพัฒนา  เพราะยังมีการกินอาหารด้วยมือหรือไม่สวมเสื้อผ้า  นักเรียนคิดว่า ข้อความนี้ 
  จะใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอนาคตได้หรือไม่ 

ก. ไม่ได้  เพราะเป็นหลักฐานเท็จ  ข. ไม่ได้  เพราะผู้เขียนไม่ใช่คนไทย 
ค. ได้  เพราะเป็นหลักฐานชั้นต้น  ง. ได้  แต่ต้องมีการตีความหลักฐาน 
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54.   บันทึกเหตุการณ์ของ วัน วลิต  ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในสมัยอยุธยา  เป็นหลักฐานประเภทใด 
ก. หลักฐานชั้นต้น – เป็นลายลักษณ์อักษร 
ข. หลักฐานชั้นรอง – เป็นลายลักษณ์อักษร 
ค. หลักฐานชั้นต้น – ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ง. หลักฐานชั้นรอง – ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

55.   หลักฐานที่เด่นมากในเร่ืองของรายละเอียดและความถูกต้องของเวลา คือหลักฐานใด 
ก. จารึก   ข. ต านาน 
ค. จดหมายเหต ุ ง. พงศาวดาร 

56.   เร่ืองราวที่ปรากฏในพงศาวดารจะเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับอะไรเป็นส่วนใหญ่ 
ก. สงครามกับเพื่อนบ้าน  ข. ความเป็นอยู่ของไพร่ฟ้า 
ค. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ง. พระราชกรณียกิจของกษัตริย์ 

57.   เร่ืองราวของมะกะโทที่เข้ามารับราชการในสมัยพระร่วง จัดเป็นหลักฐานประเภทใด 
ก. พงศาวดาร  ข. บันทึกชาวต่างชาติ 
ค. หลักฐานโบราณคด ี ง. ต านานหรือนิทานพื้นบ้าน 

58.   ลักษณะนิสัยใด ที่มีความจ าเป็นน้อยส าหรับนักประวัติศาสตร์ 
ก. ชอบสังเกต  ข. ชอบค้นหา 
ค. ชอบจดบันทึก  ง. ชอบวาดภาพ 

59.   เร่ืองราวในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาแล้วจะมีความน่าเชื่อถือหากเป็นกรณีใด 
ก. ผู้เขียนเป็นราชนิกูล  ข.  มีหลักฐานอ้างอิงสนับสนุน 
ข.  มีการเรียบเรียงอย่างสละสลวย  ง,  ผู้เขียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 

60.  บิดาแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย คือใคร 
ก. ศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช  
ข. สมเด็จฯ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์  
ค. สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
ครูสายพิน  วงษารัตน์ 

ครู  ช านาญการพิเศษ 

 


