
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  
เรื่อง  เลขฐานและระบบคอมพิวเตอร์   

 
 
ค าชี้แจง  แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 20 คะแนน 
ค าสั่ง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

—————————————————————————————– 
 

1. ข้อใดเป็นหลักการแปลงเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานแปด 
ก.  น า 2 ไปหาสั้นเลขฐาน 10  แล้วน าผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านบนลงล่าง   
ข.  น า 2 ไปหาสั้นเลขฐาน 10  แล้วน าผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านล่างขึ้นบน 
ค.  น า 10 ไปหาสั้นเลขฐาน 2  แล้วน าผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านบนลงล่าง  
ง.  น า 10 ไปหาสั้นเลขฐาน 2  แล้วน าผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านล่างขึ้นบน 

2. จากเลขฐานสิบ  18910  ท าให้เป็นเลขฐานสองได้ตามข้อใด 
ก.  101111012  ข.  1111012  ค.  10111112  ง.  100011012 

3. จากเลขฐานแปด  1348 ท าให้เป็นเลขฐานสิบได้ตามข้อใด 
ก.  11010   ข.  9210   ค.  7510   ง.  6410 

4. จากเลขฐานสอง  1011012  ท าให้เป็นเลขฐานสิบหกได้ตามข้อใด 
ก.  2116   ข.  2716   ค.  2d16   ง.  2f16 

5. ในระบบเลขฐานข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากข้ออื่น 
ก.  10011002  ข.  1108  ค.  4816   ง.  7210 

6. ข้อใดเป็นข้อมูลชนิดจ านวนเต็ม 
ก.   7.00   ข.   7   ค.   7.000E+10  ง.   “7” 

7. ข้อใดเป็นข้อมูลชนิดจ านวนจริง 
ก.   10   ข.   “15”  ค.   20.00  ง.   True 

8. หากต้องการป้อนข้อมูลเป็น ช่ือนักเรียน จะต้องก าหนดตัวแปรให้เป็นข้อมูลชนิดใด 
ก.   character  ข.   Integer  ค.   String  ง.   Floating 

9. หากต้องการประกาศตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูล จ านวนนักเรียน จะต้องเลือกเป็นข้อมูลชนิดใด 
ก.   character  ข.   Integer  ค.   String  ง.   Floating  

10. หากต้องการประกาศตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลส่วนสูงที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรจะเป็นข้อมูลชนิดใด 
ก.   character  ข.   Integer  ค.   String  ง.   Floating  

 



 

 

11. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลชนิด Floating 
ก.   20.000E+01  ข.   20.00  ค.   “20.00”  ง.   40/5 

12. จากสูตร   เส้นรอบวง = 2𝜋r  ตัวแปรที่เก็บค่า เส้นรอบวง ควรเป็นตัวแปรชนิดใด 
ก.   ชนิดจ านวนเต็ม     ข.   ชนิดจ านวนจริง    
ค.   ชนิดตัวอักขระ     ง.   ชนิดบูลีน 

13. การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ สัญลักษณ์ใดมีความส าคัญสูงที่สุด 
ก.  เครื่องหมาย +     ข.   เครื่องหมาย ^   
ค.  เครื่องหมาย ( )     ง.   เครื่องหมาย * 

14. จากโจทย์ 45+32/4*3-9  คอมพิวเตอร์จะประมวลผลตัวเลขคู่ใดเป็นอันดับแรก 
ก.   45+32   ข.   32/4  ค.   4*3   ง.   3-9 

15. จากโจทย์ 45+32/4*3-9  คอมพิวเตอร์จะประมวลผลได้ผลลัพธ์เป็นเท่าใด 
ก.   49   ข.   60   ค.   40   ง.   69 

16. จากโจทย์ 4+6*4/12-1+7 คอมพิวเตอร์จะประมวลผลได้ผลลัพธ์เป็นเท่าใด 
ก.   10   ข.   12.18  ค.   10.3  ง.   12 

17. ก าหนดให้ a = 10, b = 5  ผลลัพธ์ทางตรรกะของ  (a<8) and (b>=3) คือข้อใด 
ก.   จริง      ข.   เท็จ   
ค.   ผิด      ง.   หาค าตอบไม่ได้ 

18. ก าหนดให้ a = 10, b = 5  ผลลัพธ์ทางตรรกะของ  (a div b = 2) or (b>=7)  
คือข้อใด 
ก.   จริง      ข.   เท็จ   
ค.   ผิด      ง.   หาค าตอบไม่ได้ 

19. การเปรียบเทียบค่าโดยใช้สัญลักษณ์เช่ือมนิพจน์ AND จะมีค่าเป็นจริง (True)  ในกรณีใด 
ก.   มีนิพจน์ใดนิพจน์หนึ่งเป็นจริง   ข.   มีนิพจน์ใดนิพจน์หนึ่งเป็นเท็จ  
ค.   ทุกนิพจน์จะต้องเป็นจริงเท่านั้น   ง.   ทุกนิพจน์จะต้องเป็นเท็จเท่านั้น 

20. ข้อใดเป็นตัวแปรที่ไม่เหมาะสม เมื่อก าหนดให้ a = 20.2, b =  120, c = 300 
ก.   float a;     ข.   char b;    
ค.   int c;      ง.   ไม่มีข้อถูก 


