
แบบทดสอบ 5 เร่ือง อินเทอร์เน็ต 
 

1. “เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ท่ีเช่ือมตอ่เครือข่ายตา่งๆทัว่โลกเข้าด้วยกนั” หมายถึงข้อใด 
 ก. internet ข. Intranet ค. www  ง. FTP 
2. เราสามารถขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้จากใคร 
 ก. Protocol ข. ISP  ค. DNS  ง. IP address 
3. ข้อใดคือภาษาท่ีใช้ติดตอ่ส่ือสารกนับนอินเทอร์เน็ต 
 ก. TCP/IP ข. ISP  ค.  DNS ง. FTP 
4. IP  address หมายถึงข้อใด 
 ก. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต   ข. ผู้ขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
 ค. หมายถึงเลขอ้างอิงท่ีใช้เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต ง. การก าหนดช่ือแทนเลขท่ีอยูไ่อพี 
5. Domain Name Server หมายถึงข้อใด 
 ก. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต   ข. ผู้ขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
 ค. หมายถึงเลขอ้างอิงท่ีใช้เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต ง. การก าหนดช่ือแทนเลขท่ีอยูไ่อพี 
6. ช่ือโดเมน .org คือกลุม่ใดในเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
 ก. กลุม่องค์กรอ่ืนๆ     ข. กลุม่องค์กรด้านการบริการเครือข่าย 
 ค. กลุม่องค์กรด้านการศกึษา   ง. กลุม่องค์กรด้านการทหาร 
7. หากต้องการจดช่ือโดเมนเพ่ือท าการค้า ควรจดช่ือโดเมนในกลุม่ใด 
 ก. .net  ข. Edu  ค. Org  ง. .com 
8. ช่ือโดเมนใดระบไุด้ว่าเป็นโดเมนท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
 ก. .au  ข. .th  ค. .uk  ง.  .hk 
9. หากต้องการค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัหนว่ยงานของรัฐบาลไทย จะต้องพิมพ์ช่ือโดเมนอยา่งไร 
 ก. .or.th ข.  .go.th ค. .th.co ง. .th.net 
10. World Wide Web หมายถึงข้อใด 
 ก. เครือขา่ยขนาดใหญ่ท่ีกระจายอยู่ทัว่โลก ข. การแลกเปล่ียนข้อมลูผา่นเว็บไซต์ 
 ค. การให้บริการค้นหาหรือเรียกดขู้อมลูตา่งๆ ง. ผู้ขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
11. Web page หมายถึงหน้าใดในเว็บไซต์ 
 ก. หน้าแรกของเว็บไซต์    ข. ทกุๆหน้าของเว็บไซต์ 
 ค. หน้าสดุท้ายของเว็บไซต์   ง. ถกูทกุข้อท่ีกลา่วมา 
12. home page เปรียบเสมือนหน้าใดของหนงัสือ 
 ก. ปกหน้า ข. ใบร้องปก ค. เนือ้หาภายในเลม่ ง. ปกหลงั 
13. เอกสารเว็บนิยมเขียนด้วยภาษาชนิดใด 
 ก. Pascal ข. C  ค. HTML ง. Cobol 



14. ข้อใดกล่าวถึงเว็บไซต์ได้อยา่งถกูต้อง 
 ก. กลุม่ของหน้าเว็บเพจท่ีอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
 ข. โพรโทคอลท่ีใช้แลกเปล่ียนข้อมลูผา่นเว็บ เรียกวา่ HTP 
 ค. การระบตุ าแหนง่ท่ีอยูเ่ว็บไซต์สามารถระบไุด้ด้วย FTP 
 ง. ข้อ ข  และ ค ถกู 
15. ข้อใดไมเ่ก่ียวข้องกบัการสืบค้นเว็บไซต์ 
 ก. Uniform Resource Locator:URL ข. Hypertext Transfer Protocol :HTTP 
 ค. File Transfer Protocol:FTP  ง. Arithmetic and Logic Unit:ALU 
16. “ท าหน้าท่ีจดัสง่หน้าเว็บเพจกลบัไปแสดงผลผา่นเว็บเบราว์เซอร์” หมายถึงข้อใด 
 ก. web site ข. Web server  ค. Web browser ง. Web page 
17. ข้อใดคือการเช่ือมโยงข้อมลูแบบส่ือประสม 
 ก. ไฮเพอร์เท็กซ์  ข. ไฮเพอร์ลิงค์ ค. ไฮเพอร์มีเดีย  ง. ไฮเพอร์มลัดมีิเดีย 
18. โปรแกรมใดท่ีใช้แสดงเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต 
 ก. Word Wide Web ข. Web document ค. Web browser ง. Web server 
19. การสง่ e-mail การคยุผ่านโปรแกรม windows live messenger คือการพฒันาเว็บในยคุใด 
 ก. เว็บ 1.0 ข. เว็บ 2.0 ค. เว็บ 3.0  ง. เว็บ 4.0 
20. ข้อใดไมใ่ชบ่ริการบนอินเทอร์เน็ต 
 ก. social network  ข.  Really Simple Syndication 
 ค. malicious software  ง. Electronic commerce  
21.”การส่ือสารระหวา่งบคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไป และสามารถโต้ตอบกนัได้ทนัที” หมายถึงข้อใด 
 ก. การสนทนาบนอินเทอร์เน็ต ข. การสง่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ค. สงัคมออนไลน์  ง. การเขียนบล็อก 
22. face book และ hi5 เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทใด 

ก. การสนทนาบนอินเทอร์เน็ต  ข.การสง่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ค.สงัคมออนไลน์    ง. การเขียนบล็อก 

23.”เปิดโอกาสให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเพิ่ม แก้ไข และตรวจสอบข้อมลูตา่งๆได้” หมาถึงข้อใด 
 ก. อาร์เอสเอส  ข. สงัคมออนไลน์ ค. บล็อก ง. วิกิ 
24. RSS เป็นการให้บริการในลกัษณะใด 
      ก. ท าธุรกรรมซือ้ขาย แลกเปล่ียนสินค้าและบริการ 
      ข. การสืบค้นข้อมลู 
      ค. ดงึหวัข้อข่าวจากเว็บตา่งๆ มาแสดงบนหน้าเว็บเพจ 
      ง. การประมลูสินค้าออนไลน์ 
 



25. เว็บไซต์ http://www.ebay.com  จดัอยุใ่นเว็บประเภทใด 
     ก. e-education                 ข. E-commerce               ค. Search engines                 ง. e-learning     
26. ข้อใดไมใ่ช ่malware 
      ก. spyware                       ข. adware                        ค. spam                                ง. web log 
27. ไวรัสมีพฤตกิรรมอยา่งไร 
      ก. ติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
      ข. กีดขวางการท างานของระบบปฏิบตัิการ 
      ค. สร้างความร าคาญแล้วความเสียหาย 
      ง. คดัลอกและสง่ตวัเองไปยงัคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน 
28. มลัแวร์ประเภทใดมีจดุประสงค์เพ่ือล้วงเอาความลบัของระบบคอมพิวเตอร์ 
      ก. ไวรัส                             ข. เวิร์ม                           ค. ม้าโทรจนั                          ง. แอดแวร์ 
29. มลัแวร์ประเภทใดท่ีแพร่กระจายในลกัษณะ junk mail 
      ก. ม้าโทรจนั                       ข. เวิร์ม                           ค. ไวรัส                                ง. สแปม 
30. ข้อใดคือมารยาทของการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
       ก. ใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ                           ข. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จ 
       ค. น าเอาผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน                            ง. แก้ไข หรือเปิดดแูฟ้มข้อมลูของผู้ อ่ืน          

 


