
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  และกีฬานักเรียน  
นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

วิชาการบัญชี  ระดับ ปวช.   เวลา  3  ชั่วโมง  ชุด  C 
วันที่แข่งขัน 29 มกราคม  2563 

สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 

******************************************************************* 

ลักษณะข้อสอบ 

1. ปรนัย 100 ข้อ 
2. อนุญาตให้ใช้เครื่องค านวณที่ไม่มีการบันทึกข้อมูลสูตรใด ๆ   และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ 
3.   คืนข้อสอบและกระดาษค าตอบต่อคณะกรรมการคุมสอบให้ครบทั้งหมด 

************************************************************************ 
ค าสั่ง   จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. ซื้อปากกา 1 ด้าม ราคาด้าม 15 บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวนเงินตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 0.98  บาท  ข. 1.05 บาท 
  ค. 1.25 บาท ง. 1.30 บาท   
  จ. 1.35 บาท 
2. กิจการขายสินค้าราคา 18,000 บาท เป็นเงินสด  บันทึกรายการตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. เดบิต ขายสินค้า  18,000.- 
    เครดิต เงินสด  18,000.- 
  ข. เดบิต เงินสด  18,000.- 
    เครดิต ขายสินค้า  18,000.- 
  ค. เดบิต ขายสินค้า 18,000.- 
    เครดิต ลูกหนี้  18,000.- 
  ง. เดบิต ลูกหนี้  18,000.- 
    เครดิต ขายสินค้า  18,000.- 
  จ. เดบิต เจ้าหนี้  18,000.- 
    เครดิต   ขายสินค้า  18,000.- 
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จากโจทย์ต่อไปนี้ ใช้ตอบค าถามข้อ 3-4 
 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อราคา 24,000 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
เงื่อนไข2/10,n/30 ต่อมาเม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2561 กิจการได้รับช าระหนี้ทั้งหมด 
3. กิจการมีลูกหนี้การค้า จ านวนเงินตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 23,520  บาท ข. 24,000  บาท 
  ค. 25,166.40 บาท ง. 25,200 บาท 
  จ. 25,680 บาท 
4. วันที่ 20 มิถุนายน 2561  กิจการจะได้รับช าระหนี้ทั้งสิ้น จ านวนเงินตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 23,520 บาท ข. 24,000 บาท 
  ค. 24,007 บาท ง. 25,200 บาท 
  จ. 25,680 บาท 
5. ซื้อสินค้า 140,000 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ส่วนลดการค้า 5% เงื่อนไข 2/15,n/30 บันทึกบัญชีแบบ 
 Perpetual ด้านเดบิต ตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. เดบิต ซื้อสินค้า 140,000.- 
    ภาษีซื้อ  9,800.- 
  ข. เดบิต สินค้า  133,000.- 
    ภาษีซื้อ  9,310.- 
  ค. เดบิต ซื้อสินค้า 133,000.- 
    ภาษีซื้อ  9,310.- 
  ง. เดบิต สินค้า  140,000.- 
    ภาษีซื้อ  9,800.- 
  จ. เดบิต ซื้อสินค้า 140,000.- 
    ภาษีซื้อ  9,690.- 
6. สินค้าคงเหลือตันงวด 25,000 บาท ซื้อสินค้า 89,000 บาท ค่าขนส่งเข้า 2,000 บาท  
 ส่งคืนสินค้า 500 บาท ส่วนลดรับ 700 บาท ขายสินค้า 110,000 บาท รับคืนสินค้า  1,500 บาท  
     สว่นลดจ่าย 700 บาท ค่าใช้จ่าย 40,000 บาท สินค้าคงเหลือปลายงวด 20,000 บาท  
     ต้นทุนขายตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 21,200.- ข. 94,200.- 
  ค. 95,300.- ง. 94,800.- 
  จ. 116,000.- 
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จากโจทย์ต่อไปนี้ ใช้ตอบค าถามข้อ 7-8     
2561 
ส.ค.    1   ร้านเอบีซื้อสินค้า 26,000 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ใบก ากับสินค้าเลขที่ 123 เงื่อนไข3/10,n/45 
    3  ร้านเอบีส่งคืนสินค้าเนื่องจากช ารุด 1,000 บาท Credit Note เลขที่ 45 
7. รายการค้าวันที่ 1 ส.ค.  บันทึกรายการ ตามตัวเลือกใด 
  ก. เดบิต ซื้อสินค้า 26,000.- 
    เครดิต เงินสด  26,000.- 
  ข. เดบิต ซื้อสินค้า 26,000.- 
    ภาษีซื้อ  1,820.- 
    เครดิต เงินสด  27,820.- 
  ค. เดบิต ซื้อสินค้า 26,000.- 
    ภาษีซื้อ  1,820.- 
    เครดิต เจ้าหนี้  27,820.- 
  ง. เดบิต ซื้อสินค้า 26,000.- 
    ภาษีซื้อ  1,820.- 
    เครดิต ลูกหนี้  27,820.- 
  จ. เดบิต เงินสด  27,820.- 
    เครดิต ซื้อสินค้า  26,000.- 
     ภาษีซื้อ  1,820.- 
 8. รายการค้าวันที่ 3 ส.ค. บันทึกรายการ ตรงตามตัวเลือกใด 
  ก. เดบิต ส่งคืนสินค้า 1,000.- 
    เครดิต เงินสด  1,000.- 
  ข. เดบิต เงินสด  1,070.- 
    เครดิต ส่งคืนสินค้า  1,000.- 
     ภาษีซื้อ  70.-  
  ค. เดบิต เจ้าหนี้  1,070.- 
    เครดิต ส่งคืนสินค้า  1,000.- 
     ภาษีซื้อ  70.- 
  ง. เดบิต เจ้าหนี้  1,070.- 
    เครดิต ซื้อสินค้า  1,000.- 
     ภาษีซือ้  70.- 
  จ. เดบิต เงินสด  1,070.- 
    เครดิต ซื้อสินค้า  1,000.- 
     ภาษีซื้อ  70.- 
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จากโจทย์ต่อไปนี้ ใช้ตอบค าถามข้อ 9 

ว.ด.ป. ซื้อ (หน่วย) ขาย (หน่วย) ราคาต่อหน่วย 
มี.ค 1 1,300  240 

 10  1,000 400 

 15 1,200  250 
 20  800 420 

 25 1,140  230 
 28  500 450 

9. ค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ วิธีเข้าก่อนออกก่อน  (FIFO Method) ตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 213,200.- ข. 262,200.- 
  ค. 262,000.- ง. 312,200.- 
  จ. 312,500.- 
10. กิจการให้เช่าส านักงาน  ตั้งแต่วันที่  31  กรกฎาคม  2561 เป็นระยะเวลา  2 ปี เป็นเงิน  288,000 บาท  
 กิจการบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน  กิจการจะบันทึกรายการปรับปรุง ณ วันสิ้นปี  ตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. เดบิต รายได้ค่าเช่า 120,000.- 
    เครดิต ค่าเช่ารับล่วงหน้า  120,000.- 
  ข. เดบิต ค่าเช่ารับล่วงหน้า 120,000.- 
    เครดิต รายได้ค่าเช่า  120,000.- 
  ค. เดบิต รายได้ค่าเช่า 60,000.- 
    เครดิต ค่าเช่ารับล่วงหน้า  60,000.- 
  ง. เดบิต ค่าเช่ารับล่วงหน้า 60,000.- 
    เครดิต รายได้ค่าเช่า  60,000.- 
  จ. ไม่ต้องปรับปรุงบัญชี 
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11. ค่าแรงงานยังไม่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561  วันละ 260 บาท กิจการบันทึกรายการปรับปรุง  
 ณ.วันสิ้นปี ตรงตามเลือกใด 
  ก. เดบิต ค่าแรง  2,600.- 
    เครดิต ค่าแรงค้างจ่าย  2,600.- 
  ข. เดบิต ค่าแรง  2,860.- 
    เครดิต ค่าแรงค้างจ่าย  2,860.- 
  ค. เดบิต ค่าแรงค้างจ่าย 2,600.- 
    เครดิต ค่าแรง  2,600.- 
  ง. เดบิต ค่าแรงค้างจ่าย 2,860.- 
    เครดิต ค่าแรง  2,860.- 
  จ. เดบิต ค่าแรง  2,860.- 
    เครดิต เงินสด  2,860.- 
12. เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561  ซึ่งเป็นวันที่กิจการปิดบัญชี พบว่ากิจการจ่ายค่าพาหนะ 560 บาท แต่บันทึก 
 บัญชีเป็น 650 บาท จะบันทึกรายการแก้ไขข้อผิดพลาด ตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. เดบิต  ค่าพาหนะ   560.- เครดิต เงินสด       560.- 
  ข. เดบิต  ค่าพาหนะ     90.- เครดิต เงินสด         90.- 
  ค. เดบิต  เงินสด        560.-  เครดิต ค่าพาหนะ 560.-     
  ง. เดบิต เงินสด            90.- เครดติ ค่าพาหนะ   90.- 
  จ. เดบิต เงินสด          650.- เครดิต  ค่าพาหนะ 650.- 
13. ซื้อสินค้าจากร้านเชียร์ 22,000 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ใบก ากับภาษีเลขท่ี 101 เงื่อนไข 2/10,n/45  
 และได้รับใบลดหนี้ Debit note เลขที่ A-01 บันทึกในสมุดรายวันเฉพาะเล่มใด ด้านใด  
  ก. สมุดรายวันทั่วไป ด้านเดบิตและเครดิต 
  ข. สมุดรายวันซื้อสินค้า ด้านเครดิต และสมุดรายวันส่งคืนสินค้า ด้านเครดิต 
  ค. สมุดรายวันขายสินค้า ด้านเดบิต และสมุดรายวันรับคืนสินค้า ด้านเครดิต 
  ง. สมุดรายวันซื้อสินค้า ด้านเดบิต และสมุดรายวันส่งคืน ด้านเครดิต 
  จ. สมุดรายวันซื้อสินค้า ด้านเดบิต 
14. วันที่ 1 ม.ค. 2561 อุปกรณ์ยกมา 100,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม 25,000 บาท ต่อมา วันที่ 1 ก.ค.  
 2561 ซื้ออุปกรณ์เพ่ิม 50,000 บาท ปลายปีปรับปรุงค่าเสื่อมราคา 10%ต่อปี สิ้นงวดจะแสดงอุปกรณ์และ 
 ค่าเสื่อมราคาสะสมในงบแสดงฐานะการเงินตามข้อใด 
  ก. อุปกรณ์ 100,000.- ค่าเสื่อมราคาสะสม 25,000.- 
  ข. อุปกรณ์ 150,000.- ค่าเสื่อมราคาสะสม 27,500.- 
  ค. อุปกรณ์ 150,000.- ค่าเสื่อมราคาสะสม 30,000.- 
  ง. อุปกรณ์ 150,000.- ค่าเสื่อมราคาสะสม 37,500.- 
  จ. อุปกรณ์ 150,000.- ค่าเสื่อมราคาสะสม 40,000.- 
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15. ยอดยกมาจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561   มีดังนี ้
 เงินสด 2,000.- วัสดุส านักงาน 5,000.- 
 อุปกรณ์ส านักงาน 25,000.- อาคาร 100,000.- 
 เจ้าหนี้ 2,000.- เงินกู้ 20,000.- 
 ทุน-นายแทนคุณ 113,650.- ขายสินค้า 14,000.- 
 ซื้อสินค้า 10,000.- ค่าขนส่งเข้า 500.- 
 ค่าไฟฟ้า 650.- เงินเดือน 6,500.- 
 รายการข้างต้นยอดรวมในงบทดลองของกระดาษท าการ มีจ านวนตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 133,650 บาท ข. 147,650 บาท 
  ค. 148,650 บาท ง. 149,650  บาท 
  จ. 159,560 บาท 
16. วันที่ 31 ธ.ค. 2561 มีบัญชีคงเหลือดังนี้ ขายสินค้า 100,000 บาท รับคืนสินค้า 2,000 บาท  
     สินค้าคงเหลือต้นงวด 5,000 บาท สินค้าปลายงวดคงเหลือน้อยกว่าต้นงวดครึ่งหนึ่ง  
     ซื้อสินค้า 45,000 บาท ค่าขนส่งเข้า 500 บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 18,500 บาท  
     กิจการมีผลการด าเนินงานตามข้อใด 
  ก. ก าไร จ านวน 26,000.- ข. ก าไร จ านวน 26,500.- 
  ค. ก าไร จ านวน 31,500.- ง. ก าไร จ านวน 33,500.- 
  จ. ก าไร จ านวน 36,000 
17. ณ. วันสิ้นงวดกิจการมีสินทรัพย์รวม 926,500 บาท มีหนี้สินรวม 287,700 บาท เจ้าของกิจการมีบัญชีทุน 
 จ านวน 560,000 บาท ถอนใช้ส่วนตัวจ านวน 5,000 บาท กิจการมีผลการด าเนินงานตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. ก าไรสุทธิ 73,800.- ข. ก าไรสุทธิ 78,800.- 
  ค. ก าไรสุทธิ 83,800.- ง. ขาดทุนสุทธิ 68,800.- 
  จ. ขาดทุนสุทธิ 73,800.- 
18. สินค้าคงเหลือต้นงวด 25,000 บาท ซื้อสินค้า 89,000 บาท ค่าขนส่งเข้า 2,000 บาท  
     ส่งคืนสินค้า 500 บาท ส่วนลดรับ 700 บาท ขายสินค้า 110,000 บาท รับคืนสินค้า 1,500 บาท  
     สว่นลดจ่าย 700 บาท ค่าใช้จ่าย 40,000 บาท สินค้าคงเหลือปลายงวด 20,000 บาท  
     การโอนปิดบัญชีต้นทุนสินค้าขายในขั้นตอนที่ 4 คือข้อใด 
  ก. เดบิต 21,200.- 
  ข. เดบิต 94,800.- 
  ค. เครดิต 95,300.- 
  ง. เครดิต 94,800.- 
  จ. เครดิต 116,000.- 
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19. กิจการมียอดขายสินค้า 150,000 บาท ต้นทุนสินค้าที่ขาย 65,000 บาท ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 20,000 บาท ใน 
 วันสิ้นปีโอนปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีทุนตามข้อใด 
  ก. เดบิต ก าไรขาดทุน 85,000.-    เครดิต ทุน 85,000.- 
  ข. เดบิต ก าไรขาดทุน 65,000.-    เครดิต ทุน 65,000.- 
  ค. เดบิต ขายสินค้า 150,000.-     เครดิต ก าไรขาดทุน 65,000.-    
                                                  ต้นทุนสินค้าที่ขาย 65,000.- 
                                                  ค่าใช้จ่าย 20,000.- 
  ง. เดบิต ทุน 85,000.-               เครดิต ก าไรขาดทุน 85,000.- 
  จ. เดบิต ทุน 65,000.-               เครดิต ก าไรขาดทุน 65,000.- 
20. ต่อไปนี้ เป็นยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท ของร้านชายสี่ ประกอบด้วย เงินสด 38,200 บาท  
     ลูกหนี้การค้า 62,400 บาท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6,240 บาท ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 5,000 บาท   
     อุปกรณ์ส านักงาน 75,500 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 30,200 บาท  
     เจ้าหนี้การค้า 20,200 บาท  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,260 บาท ทุน-ชายสี่ 160,000 บาท  
     ถอนใช้ส่วนตัว 3,500 บาท ยอดรวมด้านเดบิต  เครดิต ของงบแสดงฐานะการเงิน  
     ก่อนค านวณก าไรขาดทุน ตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. เดบิต 184,600.-          เครดิต 219,900.- 
  ข. เดบิต 184,600.-          เครดิต 209,400.- 
  ค. เดบิต 209,400.-          เครดิต 209,400.- 
  ง. เดบิต 219,900.-          เครดิต 219,900.- 
  จ. เดบิต 219,990.-           เครดิต 219,990.- 
21. ก และ ข ร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วน โดยน าสินทรัพย์มาลงทุนดังนี้ ก น าที่ดินราคาทุน 900,000 บาท 
 ราคาตลาด  1,100,000  บาท  ข น าเงินสดมาลงทุน  500,000  บาท บันทึกรายการเปิดบัญชีตาม 
 ตัวเลือกใด  ( ห้างหุ้นส่วนใช้วิธีทุนเปลี่ยนแปลง ) 
  ก. เดบิต ที่ดิน  200,000.- 
    เงินสด  500,000.-  
    เครดิต กระแสทุน -  ก  200,000.- 
               กระแสทุน – ข  500,000.- 
  ข. เดบิต ที่ดิน  900,000.- 
    เงินสด  500,000.- 
    เครดิต กระแสทุน -  ก  900,000.- 
     กระแสทุน – ข   500,000.- 
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  ค. เดบิต ที่ดิน  900,000.- 
    เงินสด  500,000.- 
    เครดิต ทุน -  ก  900,000.- 
     ทุน – ข  500,000.- 
  ง. เดบิต ที่ดิน  1,100,000.- 
    เงินสด  500,000.- 
    เครดิต กระแสทุน -  ก  1,100,000.- 
     กระแสทุน – ข  500,000.- 
  จ. เดบิต ที่ดิน  1,100,000.- 
    เงินสด  500,000.- 
    เครดิต ทุน -  ก  1,100,000.- 
     ทุน – ข  500,000.- 
22. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 หนึ่งและสองเป็นหุ้นส่วนกัน ตกลงน า สินทรัพย์และหนี้สินมาลงทุนในห้าง 
 ดังนี้  
 หนึ่ง มี เงินสด 35,000 บาท รถจักรยานยนต์ 40,000 บาท เจ้าหนี้  8,000 บาท  
 สอง มี เงินสด 50,000 บาท อุปกรณ์ส านักงาน 28,000 บาท เงินกู้  9,000 บาท 
 ทุนทั้งสองจะเป็นเท่าใด  
  ก. ทุน - หนึ่ง  67,000 บาท   ทุน - สอง 69,000 บาท  
  ข. ทุน - หนึ่ง  83,000 บาท   ทุน - สอง 87,000 บาท   
  ค. ทุน - หนึ่ง  75,000 บาท   ทุน - สอง 87,000 บาท  
  ง. ทุน - หนึ่ง  69,000 บาท   ทุน - สอง 67,000 บาท  
  จ. ทุน - หนึ่ง  87,000 บาท   ทุน - สอง 75,000 บาท  
23. แดงและชมพูเป็นหุ้นส่วนกัน ในปี 2561 ห้างหุ้นส่วนมีก าไรสุทธิประจ าปี 270,000 บาท บัญชีทุนของ

หุ้นส่วนทั้งสองมีดังนี้ 
  ทุน - แดง : 
  ม.ค.1  ยอดยกมา     50,000 บาท 
  มี.ค.1  ถอนทุน        10,000 บาท 
  ส.ค.1  ลงทุนเพิ่ม     30,000 บาท 
  ธ.ค.1  ถอนทุน          5,000 บาท 
  ทุน -ชมพู : 
  ม.ค.1  ยอดยกมา     70,000 บาท 
  เม.ย.1  ถอนทุน         5,000 บาท 
  ก.ค.1  ลงทุนเพ่ิม     20,000 บาท 
  ธ.ค.1  ถอนทุน        15,000 บาท 
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 ค านวณส่วนแบ่งก าไรขาดทุนตามอัตราส่วนทุน ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแดงและชมพูจะได้รับคนละเท่าใด 
  ก. แดง 130,000 บาท ชมพู 140,000 บาท 
  ข. แดง 165,000 บาท ชมพู 105,000 บาท 
  ค. แดง 105,000 บาท ชมพู 165,000 บาท 
  ง. แดง 140,000 บาท ชมพู 130,000 บาท 
  จ. แดง 120,000 บาท ชมพู 150,000 บาท 
24. เขียวมรกตและเพชราเป็นหุ้นส่วนกัน ในปี 2561 ห้างหุ้นส่วนมีก าไรสุทธิประจ าปี 135,000 บาท บัญชีทุน

ของหุ้นส่วนทั้งสองมีดังนี้ 
  ทุน - เขียวมรกต : 
  ม.ค.1  ยอดยกมา  50,000 บาท 
  มี.ค.1  ถอนทุน  10,000 บาท 
  ส.ค.1  ลงทุนเพ่ิม  30,000 บาท 
  ธ.ค.1  ถอนทุน  5,000 บาท 
  ทุน - เพชรา : 
  ม.ค.1  ยอดยกมา   70,000 บาท 
  เม.ย.1  ถอนทุน  5,000 บาท 
  ก.ค.1  ลงทุนเพ่ิม  20,000 บาท 
  ธ.ค.1  ถอนทุน        15,000 บาท     
 ค านวณส่วนแบ่งก าไรขาดทุนตามอัตราส่วนทุน ณ วันต้นงวดบัญชีของเขียวมรกตและเพชราจะได้รับ 
 คนละเท่าใด 
  ก. เขียวมรกต 65,000 บาท เพชรา 70,000 บาท 
  ข. เขียวมรกต 78,750 บาท เพชรา 56,250 บาท 
  ค. เขียวมรกต 70,000 บาท เพชรา 65,000 บาท 
  ง. เขียวมรกต 67,500 บาท เพชรา 67,500 บาท 
  จ. เขียวมรกต 56,250 บาท เพชรา 78,750 บาท 
25. กุหลาบและดาวเรืองเป็นหุ้นส่วนกัน ในปี 2561 ห้างหุ้นส่วนมีก าไรสุทธิประจ าปี 336,000 บาท  
     บัญชีทุนของหุ้นส่วนทั้งสองมีดังนี้ 
  ทุน - กุหลาบ : 
  ม.ค.1  ยอดยกมา     500,000 บาท 
  ต.ค.1  ถอนทุน        200,000 บาท 
  ธ.ค.1  ลงทุนเพิ่ม     400,000 บาท 
  ทุน - ดวงเรือง : 
  ม.ค.1  ยอดยกมา     700,000 บาท 
  มี.ค.1  ถอนทุน        300,000 บาท 



10 

 ค านวณส่วนแบ่งก าไรขาดทุนตามอัตราส่วนทุนถัวเฉลี่ยของกุหลาบและดาวเรืองจะได้รับคนละเท่าใด 
  ก. กุหลาบ 140,000 บาท ดาวเรือง 196,000 บาท 
  ข. กุหลาบ 196,000 บาท ดาวเรือง 140,000 บาท 
  ค. กุหลาบ 174,000 บาท ดาวเรือง 162,000 บาท 
  ง. กุหลาบ 162,000 บาท ดาวเรือง 174,000 บาท 
  จ. กุหลาบ 112,000 บาท ดาวเรือง 224,000 บาท 
26. นายขยัน และ นายหมั่นเพียร  ร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขยันและหมั่นเพียร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 

2561 โดยน าเงินสดมาลงทุนคนละ  50,000 บาท และ 60,000  บาทตามล าดับ ระหว่างปี 2561  
รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีทุนของหุ้นส่วนทั้งสอง มีดังนี้ 

  ม.ค.    1     มียอดคงเหลือยกมา  150,000 บาท และ 200,000  บาทตามล าดับ 
  มี.ค.  31     นายขยัน น าเงินสดมาลงทุนเพ่ิม    50,000  บาท 
  ก.ค.  15     นายหมั่นเพียร น าเงินสดมาลงทุนเพ่ิม   50,000  บาท 
  ต.ค.  18     นายขยันถอนทุนคืน  30,000  บาท 
  ธ.ค.    1     นายหมั่นเพียรถอนทุนคืน 50,000  บาท 
 วันที่ 31  ธันวาคม  25X1 ห้างหุ้นส่วนมีก าไรสุทธิเป็นจ านวนทั้งสิ้น  440,000  บาท  หุ้นส่วนทั้งสองแบ่ง 
 ก าไรขาดทุนในอัตราส่วนทุน ณ วันเริ่มกิจการ   
 ค าสั่ง จงแบ่งก าไรขาดทุน ปี 2561  ให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 
  ก. นายขยัน  188,571.-  นายหมั่นเพียร   251,429.- 
  ข. นายขยัน  220,000.-  นายหมั่นเพียร   220,000.- 
  ค. นายขยัน  201,667.-  นายหมั่นเพียร   238,333.- 
  ง. นายขยัน  202,162.-  นายหมั่นเพียร   237,838.- 
  จ. นายขยัน  200,000.-  นายหมั่นเพียร   240,000.- 
27. พฤหัส ศุกร์ และเสาร์ เป็นหุ้นส่วนกัน โดยมีทุน 50,000 บาท 60,000 บาท และ 40,000 บาท ตามล าดับ   
 ก าไรสุทธิประจ าปี 2562 มีจ านวน 300,000 บาท ค านวณส่วนแบ่งก าไรขาดทุนในอัตรา 45% , 25%,  
 30% ให้หุ้นส่วนแต่ละคนจะได้รับคนละเท่าใด 
  ก. พฤหัส 90,000 บาท ศุกร์ 135,000 บาท เสาร์ 75,000 บาท 
  ข. พฤหัส 75,000 บาท ศุกร์ 90,000 บาท เสาร์ 135,000 บาท 
  ค. พฤหัส 135,000 บาท ศุกร์ 75,000 บาท เสาร์ 90,000 บาท 
  ง. พฤหัส 100,000 บาท ศุกร์ 120,000 บาท เสาร์ 80,000 บาท 
  จ. พฤหัส 80,000 บาท ศุกร์ 100,000 บาท เสาร์ 120,000 บาท 
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28. ส้ม และ องุ่น  ร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผลไม้ไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561  โดยน าเงินสดมา  
 ลงทุนคนละ  300,000 บาท และ 600,000 บาทตามล าดับ วันที่ 31 ธันวาคม  2561  
     ห้างหุ้นส่วนมีก าไรสุทธิ จ านวน 350,000  บาท ผู้เป็นหุ้นส่วนได้น าก าไรสุทธิจ านวน 270,000  บาท  
     แบ่งกันตามอัตราส่วนการลงทุน ณ วันต้นงวด  ก าไรสุทธิที่เหลือให้แบ่งเท่ากัน 
 ค าสั่ง จงแบ่งก าไรขาดทุนให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 
  ก. ส้ม  90,000.-         องุ่น    180,000.- 
  ข. ส้ม  116,667.-         องุ่น    233,333.- 
  ค. ส้ม  130,000.-         องุ่น    220,000.- 
  ง. ส้ม  161,667.-         องุ่น    188,333.- 
  จ. ส้ม  175,000.-         องุ่น    175,000.- 
29. พลอย ทับทิม และไข่มุก เป็นหุ้นส่วนกัน โดยมีทุน 180,000 บาท 270,000 บาท และ 150,000 บาท  
 ตามล าดับ  ก าไรสุทธิประจ าปี 2562 มีจ านวน 540,000 บาท ค านวณส่วนแบ่งก าไรขาดทุนในอัตราส่วน  
 3 : 2 : 1 ให้หุ้นส่วนแต่ละคนจะได้รับคนละเท่าใด 
  ก. พลอย 162,000 บาท ทับทิม 243,000 บาท ไข่มุก 135,000 บาท 
  ข. พลอย 135,000 บาท ทับทิม 162,000 บาท ไข่มุก 243,000 บาท 
  ค. พลอย 162,000 บาท ทับทิม 243,000 บาท ไข่มุก 135,000 บาท 
  ง. พลอย 90,000 บาท ทับทิม 180,000 บาท ไข่มุก 270,000 บาท 
  จ. พลอย 270,000 บาท ทับทิม 180,000 บาท ไข่มุก 90,000 บาท 
30. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 กระรอก  กระต่าย และกระแต ตกลงเป็นหุ้นส่วนกันโดยมีทุนคนละ 600,000  
 บาท กิจการมีก าไรสุทธิประจ าปี 18,000,000 บาท และหุ้นส่วนตกลงแบ่งก าไรขาดทุนเท่ากัน การบันทึก 
 บัญชีการแบ่งผลก าไรขาดทุนวิธีทุนเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
  ก. เดบิต ก าไรขาดทุน 18,000,000.- 
    เครดิต กระแสทุน- กระรอก  6,000,000.- 
     กระแสทุน- กระต่าย  6,000,000.- 
     กระแสทุน- กระแต   6,000,000.- 
  ข. เดบิต ก าไรขาดทุน 18,000,000.- 
    เครดิต ทุน- กระรอก  6,000,000.- 
     ทุน- กระต่าย  6,000,000.-  
     ทุน- กระแต  6,000,000.-  
  ค. เดบิต กระแสทุน- กระรอก 6,000,000.- 
    กระแสทุน- กระต่าย 6,000,000.- 
    กระแสทุน- กระแต 6,000,000.- 
    เครดิต ก าไรขาดทุน  18,000,000.- 
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  ง. เดบิต ทุน- กระรอก 6,000,000.- 
    ทุน- กระต่าย 6,000,000.- 
    ทุน- กระแต 6,000,000.- 
    เครดิต ก าไรขาดทุน  18,000,000.- 
  จ. เดบิต ก าไรขาดทุน 18,000,000.- 
    เครดิต ทุน - กระรอก ทนุ - กระต่าย ทุน - กระแต  18,000,000.- 
31. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 กระรอก  กระต่าย และกระแต ตกลงเป็นหุ้นส่วนกันโดยมีทุนคนละ 600,000  
 บาท กิจการมีก าไรสุทธิประจ าปี 18,000,000 บาท และหุ้นส่วนตกลงแบ่งก าไรขาดทุนเท่ากัน การบันทึก 
 บัญชีการแบ่งผลก าไรขาดทุนวิธีทุนคงที่อย่างไร 
  ก. เดบิต ก าไรขาดทุน 18,000,000.- 
    เครดิต กระแสทุน- กระรอก  6,000,000.- 
     กระแสทุน- กระต่าย  6,000,000.- 
     กระแสทุน- กระแต  6,000,000.- 
  ข. เดบิต ก าไรขาดทุน 18,000,000.- 
    เครดิต ทุน- กระรอก  6,000,000.- 
     ทุน- กระต่าย  6,000,000.- 
     ทุน- กระแต  6,000,000.- 
  ค. เดบิต กระแสทุน- กระรอก 6,000,000.- 
    กระแสทุน- กระต่าย 6,000,000.- 
    กระแสทุน- กระแต 6,000,000.- 
    เครดิต ก าไรขาดทุน  18,000,000.- 
  ง. เดบิต ทุน- กระรอก 6,000,000.- 
    ทุน- กระต่าย 6,000,000.- 
    ทุน- กระแต 6,000,000.- 
    เครดิต ก าไรขาดทุน  18,000,000.- 
  จ. เดบิต ก าไรขาดทุน 18,000,000.- 
    เครดิต ทุน - กระรอก ทุน - กระต่าย ทุน - กระแต  18,000,000.- 
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32. อารมณ์และอาลัยเป็นหุ้นส่วนกัน มีทุน 240,000 บาท และ 160,000 บาท ในวันสิ้นงวดบัญชี ห้างมีก าไร 
 สุทธิประจ าปี 800,000 บาท หุ้นส่วนตกลงแบ่งก าไรขาดทุนตามอัตราส่วนทุน  การบันทึกบัญชีแบ่งก าไร 
 ขาดทุนให้หุ้นส่วนแต่ละคนด้วยวิธีทุนคงที่ได้อย่างไร 
  ก. เดบิต ก าไรขาดทุน 800,000.- 
    เครดิต ทุน – อารมณ์  400,000.- 
     ทุน – อาลัย  400,000.- 
  ข. เดบิต ทุน - อารมณ์  400,000.- 
    ทุน – อาลัย 400,000.- 
    เครดิต ก าไรขาดทุน  800,000.- 
  ค. เดบิต ก าไรขาดทุน 800,000.- 
    เครดิต กระแสทุน – อารมณ์  480,000.- 
     กระแสทุน – อาลัย  320,000.- 
  ง. เดบิต กระแสทุน – อารมณ์ 480,000.- 
    กระแสทุน – อาลัย 320,000.- 
    เครดิต ก าไรขาดทุน  800,000.- 
  จ. เดบิต ก าไรขาดทุน 800,000.- 
    เครดิต กระแสทุน – อารมณ์  320,000.- 
     กระแสทุน – อาลัย  480,000.- 
33. อาสาและสมัครเป็นหุ้นส่วนกัน ณ วันสิ้นงวดบัญชีห้างหุ้นสว่นมีก าไรสุทธิ จ านวน 72,000 บาท  
     โดยคิดเงินเดือนให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนละ 24,000 บาท และคิดโบนัสให้อาสา 3% ของก าไรสุทธิ  
     แบ่งก าไรขาดทุนที่เหลือในอัตรา 1 : 3 อาสาและสมัครจะได้รับส่วนแบ่งก าไรขาดทุนคนละเท่าใด 
  ก. อาสา 40,380 บาท  สมัคร 31,620 บาท 
  ข. อาสา 29,460 บาท  สมัคร 42,540 บาท 
  ค. อาสา 42,540 บาท  สมัคร 29,460 บาท 
  ง. อาสา 31,080 บาท  สมัคร 40,920 บาท 
  จ. อาสา 31,620 บาท  สมัคร 40,380 บาท 
34. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ด า และ ขาว ร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด าและขาว ทั้งสองน าเงินสดมา   
 ลงทุนคนละ  40,000  บาท และ 50,000  บาท ตามล าดับ มีข้อตกลงการจัดสรรก าไรดังนี้ 
  1. คิดเงินเดือนให้หุ้นส่วนคนละ 1,000  บาท ต่อเดือน 
  2. คิดดอกเบี้ยทุนจากทุนถัวเฉลี่ย  6%  ต่อปี 
  3. คิดโบนัสให้แก่ด า ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 10 %  จากก าไรสุทธิก่อนหักเงินเดือน ดอกเบี้ยทุน  
   และโบนัส 
  4. ก าไรที่เหลือแบ่งเท่ากัน 
 



14 

 วันที่ 31 ธันวาคม  2561  หุ้นส่วนทั้งสองมีทุนถัวเฉลี่ยจ านวน 315,000 และ 900,000  ตามล าดับ และ   
 ห้างหุ้นส่วนมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิเป็นจ านวนทั้งสิ้น  200,000  บาท    
      ด าได้โบนัส ตรงตามตัวเลือกใด 
  ก. 15,448.-        ข. 16,993.-       
  ค. 18,182.-          ง. 20,000.-        
  จ. 31,500.- 
35. ชาเขียวและชามะลิเป็นหุ้นส่วนกัน มีทุน ณ วันต้นงวดบัญชีคนละ 170,000 บาท และ 130,000 บาท  
 ตามล าดับ ในวันสิ้นปี ห้างมีก าไรสุทธิประจ าปี 90,000 บาท  หุ้นส่วนตกลงแบ่งก าไรขาดทุนดังนี้ 
  1. คิดเงินเดือนให้ชาเขียวเดือนละ 1,000 บาท ชามะลิเดือนละ 2,000 บาท 
  2. คิดดอกเบี้ยทุน 4% จากทุนต้นงวด 
  3. คิดโบนัสให้ชามะลิ 5% ของก าไรสุทธิหลังหักเงินเดือน ดอกเบี้ยทุนและโบนัส 
  4. ก าไรขาดทุนที่เหลือแบ่งเท่ากัน 
 ชาเขียวและชามะลิจะได้รับส่วนแบ่งก าไรขาดทุนคนละเท่าใด 
  ก. ชาเขียว 38,800 บาท ชามะลิ 51,200 บาท 
  ข ชาเขียว 51,200 บาท ชามะลิ 38,800 บาท 
  ค. ชาเขยีว 40,800 บาท ชามะลิ 49,200 บาท 
  ง. ชาเขียว 49,200 บาท ชามะลิ 40,800 บาท 
  จ. ชาเขียว 39,800 บาท ชามะลิ 50,200 บาท 
36. กุ้งฝอยและปลาซิวเป็นหุ้นส่วนกัน ณ วันสิ้นงวดบัญชี ห้างมีก าไรสุทธิประจ าปี จ านวน 264,000 บาท      
     โดยคิดเงินเดือนให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนละ 30,000 บาท และคิดโบนัสให้กุ้งฝอย 2% ของก าไรสุทธิหลังหัก 
      เงินเดือนและโบนัส กุ้งฝอยและปลา  ก าไรขาดทุนที่เหลือแบ่ง 40% และ 60% ตามล าดับ  
     กุ้งฝอยและปลาซิวจะได้รับส่วนแบ่งก าไรขาดทุนคนละเท่าใด 
  ก. กุ้งฝอย 150,000 บาท ปลาซิว 114,000 บาท     
  ข. กุ้งฝอย 110,000 บาท ปลาซิว 154,000 บาท 
  ค. กุ้งฝอย 114,048 บาท ปลาซิว 149,952 บาท 
  ง. กุ้งฝอย 114,000 บาท  ปลาซิว 150,000 บาท  
  จ. กุ้งฝอย 154,000 บาท ปลาซิว  110,000 บาท 
37. เที่ยวและเมือง เป็นหุ้นส่วนกันมีทุน 50,000 บาท และ 75,000 บาท ตามล าดับ ตกลงแบ่งก าไรใน 
 อัตราส่วนทุน ตกลงรับไทยเข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่ โดยเที่ยวและเมืองขายส่วนทุนให้แก่ไทยคนละ 20%  
 ไทยจ่ายให้เที่ยว 11,000 บาท และเมือง 17,000 บาท จะบันทึกบัญชีอย่างไร 
  ก. เดบิต ทุน - เที่ยว 14,000.- 
    ทุน - เมือง 14,000.- 
    เครดิต ทุน - ไทย  28,000.- 
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  ข. เดบิต ทุน - เที่ยว 10,000.- 
    ทุน - เมือง 15,000.- 
    เครดติ ทุน – ไทย  25,000.- 
  ค. เดบิต ทุน - ไทย  25,000.- 
    เครดิต ทุน - เที่ยว  10,000.- 
     ทุน - เมือง  15,000.- 
  ง. เดบิต ทุน - ไทย  28,000.- 
    เครดิต ทุน - เที่ยว  14,000.- 
     ทุน - เมือง  14,000.- 
  จ. เดบิต ทุน – เที่ยว 11,000.- 
           ทุน – เมือง 17,000.- 
    เครดิต ทุน - ไทย  28,000.- 
38. ก และ ข เป็นหุ้นส่วนกันมีทุน 80,000 บาท และ 100,000 บาท ตามล าดับ แบ่งผลก าไรขาดทุนตาม 
 อัตราส่วนทุน ตกลง รับ ค เข้าเป็นหุ้นส่วนใหม่ โดยให้ ค ซื้อส่วนทุนจาก  ก  1/4   และ ข  1/5  
     ค จ่ายเงินซื้อส่วนในทุนให้  ก และ ข   รวม   50,000   บาท บันทึกรายการ รับ ค เป็นหุ้นส่วนใหม่ 
     ตาม ตัวเลือกใด 
  ก. เดบิต ทุน – ก  12,500.- 
    ทุน – ข  10,000.- 
    เครดิต ทุน  - ค  22,500.-  
  ข. เดบิต ทุน – ก  20,000.- 
    ทุน – ข  20,000.- 
    เครดิต ทุน  - ค  40,000.- 
  ค. เดบิต เงินสด  50,000.- 
    เครดิต ทุน - ค  50,000.- 
  ง. เดบิต เงินสด  22,500.- 
    เครดิต ทุน  - ค  22,500.- 
  จ. เดบิต เงินสด  50,000.-  
    ทุน – ก   12,500.- 
    ทุน – ข  10,000.- 
    เครดิต ทุน  - ค  72,500.- 
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39. ดวงดาวและดวงจันทร์เป็นหุ้นส่วนกัน แบ่งก าไรขาดทุนในอัตรา 3 : 2 มีทุน 40,000 บาท และ  
     35,000  บาท ตามล าดับ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ตกลงรับดวงตะวันเข้ามาเป็นหุ้นส่วน โดยดวงตะวัน

ซื้อส่วนทุนจากดวงดาว 
1

5
  และจากดวงจันทร์ 

1

2
  โดยจ่ายเงินให้ดวงดาวและดวงจันทร์รวมเป็นเงิน 

30,000 บาท ก่อนรับหุ้นส่วนใหม่ หุ้นส่วนเดิมตกลง  ให้มีการปรับปรุงรายการ ดังนี้ 
  1. ตีราคาสินค้าคงเหลือเพ่ิม              15,000 บาท 
  2. บันทึกเงินเดือนค้างจ่าย                  8,000 บาท 
 บันทึกบัญชี ตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. เดบิต เงินเดือนค้างจ่าย 8,000.- 
    ทุน – ดวงดาว 4,200.-  
    ทุน – ดวงจันทร์ 2,800.- 
    เครดิต สินค้าคงเหลือ  15,000.- 
   เดบิต ทุน – ดวงดาว 7,160.- 
    ทุน – ดวงจันทร์ 16,100.- 
    เครดิต ทุน – ดวงตะวัน  23,260.- 
  ข. เดบิต สินค้าคงเหลือ 15,000.- 
    เครดิต ทุน – ดวงดาว  4,200.- 
     ทุน – ดวงจันทร์  2,800.- 
     เงินเดือนค้างจ่าย  8,000.-   
   เดบิต ทุน – ดวงดาว 26,520.-  
    ทุน – ดวงจันทร์ 15,120.-   
    เครดิต  ทุน – ดวงตะวัน  41,640.- 
  ค. เดบิต สินค้าคงเหลือ 15,000.- 
    เครดิต ทุน – ดวงดาว  4,200.- 
     ทุน – ดวงจันทร์  2,800.- 
     เงินเดือนค้างจ่าย  8,000.- 
   เดบิต ทุน – ดวงดาว 8,840.- 
    ทุน – ดวงจันทร์ 18,900.- 
    เครดิต ทุน – ดวงตะวัน  27,740.- 
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  ง. เดบิต เงินเดือนค้างจ่าย 8,000.- 
    ทุน – ดวงดาว 4,200.- 
    ทุน – ดวงจันทร์ 2,800.- 
    เครดิต สินค้าคงเหลือ  15,000.- 
   เดบิต ทุน – ดวงดาว 21,480.-  
    ทุน - ดวงจันทร์  12,880.-   
    เครดิต ทุน – ดวงตะวัน  34,360.- 
  จ. เดบิต สินค้าคงเหลือ 15,000.- 
    เงินเดือนค้างจ่าย 8,000.- 
    เครดิต ทุน – ดวงดาว  13,800.- 
     ทุน – ดวงจันทร์  9,200.- 
   เดบิต ทุน – ดวงดาว 10,760.- 
    ทุน – ดวงจันทร์ 22,100.- 
    เครดิต ทุน – ดวงตะวัน  32,860.- 
40. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสองสหาย มียอดคงเหลือในบัญชี ณ วันเลิกกิจการดังนี้ เงินสด 10,000 บาท  
     สินทรัพย์อื่น 85,000 บาท เจ้าหนี้ 20,000 บาท ทุน - เอ  45,000 บาท ทุน - บี 30,000 บาท  
     หุ้นส่วนทั้งสองแบ่งก าไรขาดทุนเท่ากัน ในการช าระบัญชี ห้างจ าหน่ายสินทรัพย์อื่นได้ 40,000 บาท  
     เอและบีจะได้รับเงินคืนทุนเป็นจ านวนเท่าใด 
  ก. เอ ได้เงินคืน 7,500 บาท  บี ได้เงินคืน 22,500 บาท 
  ข. เอ ได้เงินคืน 15,000 บาท  บี ได้เงินคืน 15,000 บาท 
  ค. เอ ได้เงินคืน 10,000 บาท  บี ได้เงินคืน 20,000 บาท 
  ง. เอ ได้เงินคืน 20,000 บาท  บี ได้เงินคืน 10,000 บาท 
  จ. เอ ได้เงินคืน 22,500 บาท  บี ได้เงินคืน 7,500 บาท 
41. จดทะเบียนทุนหุ้นสามัญจ านวน 2,000 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 200 บาท จ าหน่ายในราคาสูงกว่ามูลค่า 
 20% ราคาที่บริษัทจ าหน่ายได้ ตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 200.- ข. 215.- 
  ค. 230.- ง. 240.- 
  จ. 255.- 
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42. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัทแสนกล จ ากัดมีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
 100   บาท หุ้นบุริมสิทธิ 10,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 200 บาท จ าหน่ายหุ้นสามัญในราคาตามมูลค่า 
 จ านวน 2,000 หุ้น จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ 5,000 หุ้น ในราคา 220 บาท การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการ 
 จ าหน่ายหุ้นสามัญจะบันทึกบัญชีตรงตามตัวเลือกใด 
  ก. เดบิต เงินสด  500,000.- 
    เครดิต ทุน – หุ้นบุริมสิทธิ  500,000.- 
  ข. เดบิต เงินสด  200,000.- 
    เครดิต ทุน-หุ้นสามัญ  200,000.- 
  ค. เดบิต เงินสด  200,000.- 
    เครดิต ทุนเรือนหุ้น  200,000.- 
  ง. เดบิต เงินสด  440,000.- 
    เครดิต ทุน – หุ้นสามัญ  400,000.- 
     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  40,000.- 
  จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
43. บริษัทเอกไพลินจ ากัด จดทะเบียนทุนหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ออกจ าหน่ายและ 
     ช าระครบแล้ว  700 หุ้น ทุนเรือนหุ้นที่จองแล้ว  30,000 บาท ลูกหนี้ค่าหุ้นค้างช าระ 6,000 บาท  
     ทุนจดทะเบียนจะแสดงจ านวนเงินตรงกับตัวเลือกใด   
  ก. 70,000.- ข. 94,000.- 
  ค. 100,000.- ง. 130,000.- 
  จ. 150,000.- 
44. บริษัทเอกไพลินจ ากัด จดทะเบียนทุนหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ออกจ าหน่ายและช าระ 
 ครบแล้ว  700 หุ้น ทุนเรือนหุ้นที่จองแล้ว  30,000 บาท ลูกหนี้ค่าหุ้นค้างช าระ 6,000 บาท 
 ทุนที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระครบแล้วของหุ้นสามัญมียอดตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 70,000.- ข. 94,000.- 
  ค. 100,000.- ง.  130,000.- 
  จ. 150,000.- 
45. บริษัทเอกไพลินจ ากัด จดทะเบียนทุนหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ออกจ าหน่ายและช าระ 
 ครบแล้ว 700 หุ้น ทุนเรือนหุ้นที่จองแล้ว  30,000 บาท ลูกหนี้ค่าหุ้นค้างช าระ 6,000 บาท ถ้าลูกหนี้ค่า 
 หุ้นน าเงินมาช าระทั้งหมด จะออกใบหุ้นให้จ านวนกี่หุ้น ตรงกับตัวเลือกใด 
  ก.  300 หุ้น ข. 600 หุ้น 
  ค. 700 หุ้น ง. 1,000  หุ้น 
  จ. 1,500 หุ้น 
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46. ออกหุ้นสามัญจ านวน 200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หุ้นราคาตลาดวันนี้หุ้นละ 120.- เพ่ือเป็นเป็น 
 ค่าธรรมเนียมทนายความเป็นเงิน 21,000 .- บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทจ านวนตรงกับ 
 ตัวเลือกใด 
  ก. 19,000.- ข. 20,000.- 
  ข. 21,000.- ค. 24,000.- 
  จ. 26,000.- 
จากโจทย์ต่อไปนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 47-48 
 บริษทั ตะวัน จ ากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมีรายการเกี่ยวกับการจ าหน่ายหุ้น ดังนี้ 
2561 
ม.ค. 10 จดทะเบียนหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 60 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 40,000 หุ้น  
   มูลค่าหุ้นละ 50 บาท 
  15 น าหุ้นออกจ าหน่าย มีผู้ขอจองหุ้นสามัญท้ังหมด ส่วนหุ้นบุริมสิทธิมีผู้ขอจอง 70%  
   หุ้นทั้งสองชนิดจ าหน่ายสูงกว่ามูลค่า 10% 
  20 รับช าระค่าหุ้นงวดที่ 1 ได้รับเงินครบ 
  25 รับช าระค่าหุ้นงวดที่ 2 อีก 60% 
  30 รับช าระค่าหุ้นงวดสุดท้าย ได้รับเงินครบพร้อมออกใบหุ้น 
47. ณ วันที่  15  มกราคม 2561"บัญชีทุน - หุ้นสามัญที่จองแล้ว"บันทึกบัญชี ตามตัวเลือกใด 
  ก. เดบิต 600,000.- ข. เดบิต 660,000.- 
  ค. เครดิต 600,000.- ง. เครดิต 660,000.- 
  จ. เครดิต 670,000.- 
48. ณ  วันที่ 15 มกราคม 2561 "บัญชีทุน - หุ้นบุริมสิทธิที่จองแล้ว" บันทึกบัญชีตรงตามตัวเลือกใด 
  ก. เดบิต  1,400,000.- 
  ข. เดบิต  1,540,000.- 
  ค. เครดิต  1,400,000.- 
  ง. เครดิต  1,540,000.- 
  จ. เครดิต  1,550,000.- 
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จากโจทย์ต่อไปนี้ ให้ตอบค าถาม ข้อ 49-50 
 บริษัท ศรีวิชัย จ ากัด จดทะเบียนหุ้นทุน ดังนี้ 
  หุ้นบุริมสิทธิ 12%  จ านวน 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (ไม่สะสมและไม่ร่วมรับ) 
  หุ้นสามัญ จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
 มีรายการเก่ียวกับเงินปันผลดังนี้ 
 ปี 2560 ประกาศจ่ายเงินปันผล 50,000.- 
 ปี 2561 ประกาศจ่ายเงินปันผล 280,000.- 
49. ปี 2561 หุ้นสามัญได้รับปันผลต่อหุ้นตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 21 บาท ข. 22 บาท 
  ค. 23 บาท ง. 25 บาท 
  จ. 28 บาท 
50. ปี 2560 หุ้นบุริมสิทธิ ได้รับปันผล ตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 5,000.- ข. 10,000.- 
  ค. 15,000.- ง. 40,000.- 
  จ. 50,000.- 
จากโจทย์ต่อไปนี้ให้ตอบค าถามข้อ 51-53  
 การจ่ายเงินปันผล บริษัท สามแม่ครัว จ ากัด จ าหน่ายหุ้นสามัญจ านวน 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
และหุ้นบุริมสิทธิ 5% จ านวน 500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จ าหน่ายและรับช าระครบ บริษัทมีก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2561 จ านวน 80,000 บาท บริษัทได้ประกาศเงินปันผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 
40,000 บาท บริษัทให้ปันผลหุ้นบุริมสิทธิ พร้อมตั้งส ารองตามกฎหมาย 5% ของก าไรสุทธิประจ าปี บริษัทท า
การจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 
51. บริษัท โอนก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เข้าบัญชีก าไรสะสมเดบิตชื่อบัญชี ตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. ก าไรสะสม ข. กระแสทุน 
  ค. ก าไรสุทธิ ง. ทุน 
  จ. ก าไรขาดทุน 
52. หุ้นสามัญจะได้รับเงินปันผลเป็นจ านวน ตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 37,500 บาท ข. 50,000 บาท 
  ค. 60,000 บาท  ง. 70,000 บาท 
  จ. 80,000 บาท  
53. บริษัทจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นสามัญ ตรงตามตัวเลือกใด 
  ก. 5 บาท ข. 6.75 บาท 
  ค. 7.50 บาท ง. 17.25 บาท 
  จ. 18.75 บาท 
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54. กิจการจ าหน่ายหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 8% จ านวน 5,000 หุ้น  
 มูลค่าหุ้นละ 50 บาท สิ้นปี 2560 มีก าไรสุทธิ 489,000 บาท ปี 2561 มีก าไรสุทธิ 1,409,368 บาท  
 ในปี 2561 กิจการมีก าไรต่อหุ้นสามัญตรงตามตัวเลือกใด 
  ก. 118.19  บาท  ข. 128.26  บาท 
  ค. 130.26 บาท   ง. 138.94 บาท 
  จ. 140.94 บาท 
55. กิจการจ าหน่ายหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 8% จ านวน 5,000 หุ้น  
 มูลค่าหุ้นละ 50 บาท สิ้นปี 2560 มีก าไรสุทธิ 489,000 บาท ปี 2561 มีก าไรสุทธิ 1,409,368 บาท  
 ในปี 2561 กิจการมีก าไรต่อหุ้นบุริมสิทธิตรงตามตัวเลือกใด 
  ก. 2 บาท   ข. 3 บาท 
  ค. 4 บาท ง. 5 บาท 
  จ. 6 บาท 
56. บริษัท เอกโทตรี จ ากัด จดทะเบียนทุนหุ้นสามัญ 500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ออกจ าหน่าย 
 ในราคาสูงกว่ามูลค่า 10% โดยแบ่งช าระค่าหุ้นออกเป็น 2 งวด งวดละเท่าๆ กัน 
 บริษัทจะเก็บเงินงวดแรก จ านวนเงินตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 30 บาทต่อหุ้น ข. 40 บาทต่อหุ้น 
  ค. 50 บาทต่อหุ้น ง.   60 บาทต่อหุ้น 
  จ. 70 บาทต่อหุ้น 
57. บริษัท เอกโทตรี จ ากัด จดทะเบียนทุนหุ้นสามัญ 500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ออกจ าหน่าย 
 ในราคาสูงกว่ามูลค่า 10% โดยแบ่งช าระค่าหุ้นออกเป็น 2 งวด งวดละเท่าๆ กัน 
 บริษัทจะเก็บเงินงวดที่ 2 จากผู้จองหุ้นจ านวนเงินตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 23,000.- ข. 25,000.- 
  ค. 35,000.- ง. 35,500.- 
  จ. 37,000.- 
จากโจทย์ต่อไปนี้ ใช้ตอบค าถามข้อ 58-60 
 บริษัท กล้าเกมส์ จ ากัด  มีทุนหุ้นสามัญ  10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมาบริษัทได้มีมติ ให้เพ่ิม
ทุนโดยออกหุ้นสามัญปันผลในอัตรา 10%  ของหุ้นสามัญ  บริษัทมีก าไรสะสม 200,000 บาท บริษัทมีหุ้น
บุริมสิทธิ 8%  1,000 หุ้น จ าหน่ายมูลค่าหุ้นละ 100 บาท หุ้นทั้งสองชนิดจ าหน่ายและได้ช าระครบ บริษัทมี
ก าไรสุทธิปี 2561  จ านวน 30,000 บาท บริษัทจ่ายเงินปันผลพร้อมตั้งส ารองตามกฎหมาย  
58. บริษัทออกหุ้นปันผล จ านวนตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 300  หุ้น ข. 500 หุ้น 
  ค. 800 หุ้น ง. 1,000 หุ้น 
  จ. 1,200 หุ้น 
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59. บริษัทประกาศจ่ายหุ้นปันผลเท่ากับมูลค่าหุ้น ด้านเดบิต จ านวนเงินตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 80,000 บาท ข. 100,000 บาท 
  ค. 300,000 บาท ง. 400,000 บาท 
  จ. 500,000 บาท 
60. บริษัทประกาศจ่ายหุ้นปันผลเท่ากับราคาที่จ าหน่ายหุ้นครั้งแรก 110 บาท บริษัทบันทึกบัญชีด้านเดบิต  
 ชื่อบัญชีตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. หุ้นสามัญปันผลค้างจ่าย ข. ทุน-หุ้นสามัญ 
  ค. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ง. ก าไรสะสม 
  จ. หุ้นสามัญปันผล 
61. ซื้อวัตถุดิบตามเงื่อนไข  5/15,n/45  จ านวน  350,000  บาท  จ่ายค่าขนส่งเข้า  1,500  บาท  บันทึก

บัญชีซื้อวัตถุดิบวิธีแบบสิ้นงวดอย่างไร 
  ก. เดบิต  วัตถุดิบ  350,000.-   เครดิต  เจ้าหนี้  350,000.- 
  ข. เดบิต  ซื้อวัตถุดิบ  350,000.-   เครดิต  เจ้าหนี้  350,000.- 
  ค. เดบิต  ซื้อวัตถุดิบ  1,500.-     เครดิต  เงินสด  1,500.- 
  ง. เดบิต  วัตถุดิบ  350,000.-   เครดิต  เงินสด  350,000.- 
  จ. เดบิต  วัตถุดิบ  1,500.-   เครดิต  เจ้าหนี้  1,500.- 
62. ซื้อวัตถุดิบตามเงื่อนไข  2/10,n/30  จ านวน  300,000  บาท  จ่ายค่าขนส่งเข้า  10,000  บาท  บันทึก 
 บัญชีซื้อวัตถุดิบวิธีแบบต่อเนื่องอย่างไร 
  ก. เดบิต  วัตถุดิบ  300,000.-   เครดิต  เจ้าหนี้  300,000.- 
  ข. เดบิต  ซื้อวัตถุดิบ  300,000.-   เครดิต  เจ้าหนี้  300,000.- 
  ค. เดบิต  ซื้อวัตถุดิบ  10,000.-     เครดิต  เงินสด  10,000.- 
  ง. เดบิต  วัตถุดิบ  300,000.-   เครดิต  เงินสด  300,000.- 
  จ. เดบิต  วัตถุดิบ  10,000.-   เครดิต  เจ้าหนี้  10,000.- 
63. ในวันที่  31  มกราคม  2561  ได้เบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิตทั้งสิ้น  274,400  บาท  กิจการใช้การ 
 บันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง    กิจการควรจะบันทึกบัญชีอย่างไร 
  ก. เดบิต  เบิกวัตถุดิบ  274,400.-    เครดิต  สินค้า  274,400.- 
  ข. เดบิต  วัตถุดิบ  274,400.-    เครดิต  สินค้าระหว่างผลิต  274,400.- 
  ค. เดบิต  สินค้าระหว่างผลิต  274,400.-   เครดิต  วัตถุดิบ  274,400.- 
  ง. เดบิต  วัตถุดิบใช้ไป  274,400.-    เครดิต  เงินสด  274,400.- 
  จ. ไม่ต้องบันทึกบัญชี 
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64. ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือของโรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปในวันที่  31  ธันวาคม  2561 
  สินค้าส าเร็จรูปต้นปี 20,000.- สินค้าส าเร็จรูปปลายปี 30,000.- 
  วัตถุดิบต้นปี 100,000.- วัตถุดิบปลายปี 50,000.- 
  ซื้อระหว่างงวด 200,000.- ค่าขนส่งเข้า 1,000.- 
  ส่งคืนวัตถุดิบ 5,000.- ส่วนลดรับ 2,000.- 
 จากข้อมูลข้างต้น  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  มีจ านวนเท่าใด 
  ก. 194,000  บาท 
  ข. 294,000  บาท 
  ค. 145,000  บาท 
  ง. 244,000  บาท 
  จ. 200,000  บาท 
65. ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือของโรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปในวันที่  31  ธันวาคม  2561 
 สินค้าระหว่างผลิตต้นงวด 5,000.- สินค้าส าเร็จรูปปลายปี 10,000.- 
 วัตถุดิบต้นปี 50,000.- วัตถุดิบปลายปี 30,000.- 
 ซ้ือระหว่างงวด 37,000.- ค่าขนส่งเข้า 500.- 
 ส่งคืนวัตถุดิบ 1,000.- ส่วนลดจ่าย 1,000.- 
 จากข้อมูลข้างต้น  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  มีจ านวนเท่าใด 
  ก. 56,500  บาท  ข. 46,500  บาท 
  ค. 118,500  บาท  ง. 444,000  บาท 
  จ. 200,000  บาท 
66. โรงงานผลิตผลไม้กระป๋องแห่งหนึ่ง  มีต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น  450,000  บาท  ซึ่งประกอบด้วย  วัตถุดิบ 
 ทางตรงท่ีเบิกใช้ในการผลิต  คิดเป็น  60%  ของต้นทุนการผลิต  ค่าแรงงานทางตรง  คิดเป็น  30%  ของ 
 ต้นทุนการผลิต  และท่ีเหลือคือค่าใช้จ่ายในการผลิต   โรงงานสามารถผลิตผลไม้กระป๋อง  ได้ทั้งสิ้น   
 18,000  กระป๋อง จากโจทย์  จงค านวณหามูลค่าของค่าแรงงานทางตรง 
  ก. 45,000  บาท  ข. 50,000  บาท 
  ค. 120,000  บาท  ง. 135,000  บาท 
  จ. 270,000  บาท 
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67. จ่ายค่าแรงงานทางอ้อมให้คนงาน  คนละ  24,000  บาท  จ านวน  5  คน  หักเงินประกันสังคม  กิจการ 
 ใช้วิธี  Perpetual  Inventory  Method  ควรบันทึกบัญชีตามข้อใด 
  ก. เดบิต ค่าแรงงานทางอ้อม 120,000.- 
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3,750.- 
    เครดิต เงินสด  116,250.- 
     เงินประกันสังคมค้างจ่าย  7,500.- 
  ข. เดบิต ค่าแรงงานทางอ้อม 120,000.- 
    เครดิต เงินสด 114,000.- 
     เงินประกันสังคมค้างจ่าย 12,000.- 
  ค. เดบิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต 120,000.- 
    เครดิต เงินสด  114,000.- 
     เงินประกันสังคมค้างจ่าย  12,000.- 
  ง. เดบิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต 120,000.- 
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 6,000.- 
    เครดิต เงินสด  114,000.- 
     เงินประกันสังคมค้างจ่าย  12,000.- 
  จ. เดบิต ค่าแรงงานทางตรง 120,000.- 
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3,750.- 
    เครดิต เงินสด  116,250.- 
     เงินประกันสังคมค้างจ่าย  7,500.- 
68. กิจการมีบัญชีอาคารโรงงาน 100,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา 10% ต่อปี บันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
 ตามตัวเลือกใด  
  ก. เดบิต ค่าเสื่อมราคา-อาคาร 100,000 
    เครดิต เงินสด  100,000 
  ข. เดบิต ค่าเสื่อมราคา-อาคารโรงงาน 10,000 
    เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารโรงงาน 10,000 
  ค. เดบิต เงินสด  10,000 
    เครดิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต  10,000 
  ง. เดบิต เงินสด  20,000 
    เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารโรงงาน 20,000 
  จ. เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารโรงงาน 20,000 
    เครดิต เงินสด  20,000 
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69. ข้อมูลต่อไปนี้เป็นของบริษัทจัสติน  จ ากัด  ในปี  2561  ผลิตสินค้าได้  6,000  หน่วย 1  มกราคม  2561   
 วัตถุดิบคงเหลือ  36,000 บาท    สินค้าระหว่างผลิต  13,500  บาท  สินค้าส าเร็จรูป  34,000 บาท 
 31  ธันวาคม  2561  วัตถุดิบคงเหลือ  28,700 บาท 
 31  ธันวาคม  2561  สินค้าระหว่างผลิต  42,500 บาท 
 31  ธันวาคม  2561  สินค้าส าเร็จรูป  22,000 บาท 
 ข้อมลู  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2561   
 ค่าแรงงานทางตรง 220,000.- ซื้อวัตถุดิบ 248,000.- 
 ค่าขนส่งเข้า 7,200.- ส่งคืนวัตถุดิบ 7,000.-
 วัตถุดิบทางอ้อม 21,400.- ค่าโฆษณา 50,000.- 
 ค่าแรงงานทางอ้อม 90,000.- ค่าไฟฟ้าโรงงาน 44,600.- 
 ค่าซ่อมแซมโรงงาน 54,000.- ค่าเบี้ยประกันโรงงาน 6,800.-
 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน 14,400.- 
 จากโจทย์ค่าใช้จ่ายในการผลิต  ตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 231,200  บาท  ข. 245,400  บาท 
  ค. 281,200  บาท  ง. 288,400  บาท 
  จ. 295,400  บาท 
70. โรงงานแห่งหนึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 ค่าแรงงานทางตรง 20,000.- ค่าแรงงานทางอ้อม 60,000.- 
 เงินเดือนผู้ควบคุมงาน 20,000.- ค่าเช่าโรงงาน 15,000.- 
 ค่าสิทธิบัตรตัดบัญชี 5,000.- ค่าเบีย้ประกันโรงงาน 12,000.- 
 ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจักร 10,000.- 
 จากข้อมูลข้างต้นบันทึกรายการค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างไร  
  ก. เดบิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต 122,000.- 
    เครดิต เงินสด  122,000.- 
  ข. เดบิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต 142,000.- 
    เครดิต เงินสด  142,000.- 
  ค. เดบิต เงินสด  142,000.- 
    เครดิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต  142,000.- 
  ง. เดบิต เงินสด  20,000.- 
    เครดิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต  20,000.- 
  จ. เดบิต ค่าแรงงานทางตรง 20,000.- 
    เครดิต เงินสด  20,000.- 
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71. บริษัท กรุงไทย จ ากัด มีซื้อวัตถุดิบ 120,000 บาท วัตถุดิบใช้ในการผลิต 100,000 บาท ค่าแรงงาน 
 ทางตรง 125% ของค่าใช้จ่ายในการผลิต  ค่าใช้จ่ายในการผลิต 90,000 บาท  งานระหว่างท าต้นงวด  
 25,000 บาท และงานระหว่างท าปลายงวด 22,000 บาท  ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป  เท่ากับข้อใด  
  ก. 302,500  บาท  ข.  305,500  บาท 
  ค. 318,000  บาท  ง.  324,500  บาท 
  จ. 327,500  บาท 
72. กิจการมีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า  100,000  บาท  ค่าแรงงานทางตรง  80,000  บาท  และค่าใช้จ่าย 
 ในการผลิต  40,000  บาท  อยากทราบว่า  มีต้นทุนการผลิตเท่ากับข้อใด 
  ก. 140,000  บาท  ข.  60,000  บาท 
  ค. 220,000  บาท  ง.  120,000  บาท 
  จ. 40,000  บาท 
73. บริษัท กรุงไทย จ ากัด มีซื้อวัตถุดิบ 120,000 บาท วัตถุดิบใช้ในการผลิต 100,000 บาท ค่าแรงงาน 
 ทางตรง 125% ของค่าใช้จ่ายในการผลิต  ค่าใช้จ่ายในการผลิต 90,000 บาท  งานระหว่างท าต้นงวด  
 25,000 บาท และงานระหว่างท าปลายงวด 22,000 บาท  ค่าแรงงานทางตรง เท่ากับข้อใด  
  ก. 121,500  บาท  ข.  160,000  บาท 
  ค. 112,500  บาท  ง.  125,200  บาท 
  จ. 140,000  บาท 
74. บริษัท นานา จ ากัด ท าการผลิตเครื่องหนังใช้วัตถุดิบทางตรง 50,000 บาท ค่าแรงงานผลิตสินค้า  
 32,000 บาทค่าแรงงานแม่บ้านโรงงาน  7,500  บาท  ค่าใช้จ่ายในการผลิตอ่ืน ๆ 11,150  บาท   
 และมีค่าสินค้า ที่ยังผลิตไม่เสร็จอีก 15,000 บาท  ในการจัดท างบต้นทุนการผลิตสินค้าท้ังสิ้นเป็นเท่าไร 
  ก. 115,650  บาท  ข.  100,650  บาท 
  ค.  93,150  บาท  ง.  78,150  บาท 
  จ. 82,000  บาท 
75. กิจการผลิตแห่งหนึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสินค้า  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561  ซึ่งมียอดคงเหลือของ 
 ไตรมาสที่  3  มีรายการดังนี้ 
 สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด 33,125  บาท  สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด 20,030  บาท 
 วัตถุดิบทางตรง  86,060  บาท  ค่าแรงงานทางตรง 102,010  บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการผลิต 55,130  บาท  งานระหว่างท าปลายงวด 41,650  บาท 
 งานระหว่างท าต้นงวด 31,910  บาท 
 จากข้อมูล  ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป  ตรงกับข้อใด 
  ก. 243,200  บาท   ข.  246,555  บาท 
  ค. 234,200  บาท   ง.  256,555  บาท 
  จ. 233,460  บาท 
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76. ขายสินค้าให้ร้านความดี  100,000  บาท  เป็นเงินเชื่อ  จ่ายค่าขนส่ง  จ านวน  3,000  บาท   
     (ราคาทุน  50%  ของราคาขาย)  บันทึกบัญชีขายสินค้าอย่างไร 
  ก. เดบิต ลูกหนี้  100,000.-  
    เครดิต ขายสินค้า  100,000.- 
  ข. เดบิต เจ้าหนี้  100,000.- 
    เครดิต ขายสินค้า  100,000.- 
  ค. เดบิต ขายสินค้า 100,000.- 
    เครดิต ลูกหนี้  100,000.- 
  ง. เดบิต เงินสด  100,000.- 
    เครดิต ขายสินค้า  100,000.- 
  จ. เดบิต เงินฝากธนาคาร 100,000.- 
    เครดิต ขายสินค้า  100,000.- 
77. จากโจทย์ข้อ  76  อยากทราบว่า  การบันทึกบัญชีต้นทุนสินค้าที่ขายอย่างไร   
  ก. เดบิต สินค้า  50,000.- 
    เครดิต ต้นทุนขาย  50,000.- 
  ข. เดบิต ต้นทุนขาย 50,000.- 
    เครดิต สินค้า  50,000.- 
  ค. เดบิต ขายสินค้า 100,000.- 
    เครดิต ลูกหนี้  100,000.- 
  ง. เดบิต เงินฝากธนาคาร 100,000.- 
    เครดิต ขายสินค้า  100,000.- 
  จ. ไม่บันทึกบัญชี 
78. จากข้อมูลดังต่อไปนี้   รายได้จากการขาย  297,000  บาท    ต้นทุนขาย  273,000  บาท รายได้ 
 เบ็ดเตล็ด 70,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 บาท ต้นทุนทางการเงิน 5,000 บาท จาก 
 ข้อมูลข้างต้นก าไรขั้นต้น เป็นเท่าใด 
  ก. 24,000 บาท  ข.  54,000  บาท 
  ค. 70,000 บาท  ง.  82,000  บาท 
  จ. 84,000 บาท 
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79. จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินจากข้อมูลต่อไปนี้ 
 สินทรัพย์หมุนเวียน            202,000  บาท หนี้สินหมุนเวียน 40,600   บาท 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีบัญชี 
  อุปกรณ์ส านักงานสุทธิ           40,000  บาท 
  เครื่องจักรสุทธิ             48,000  บาท   
  อาคารสุทธิ                      160,000  บาท 
  สิทธิบัตร               9,000   บาท 
 สินทรัพย์ มีจ านวนเงิน ตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 70,000  บาท     ข.  82,000  บาท 
  ค. 94,000 บาท     ง.  358,400  บาท 
  จ. 459,000  บาท 
80. จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินจากข้อมูลต่อไปนี้ 
 สินทรัพย์หมุนเวียน            202,000  บาท หนี้สินหมุนเวียน 40,600   บาท 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีบัญชี 
  อุปกรณ์ส านักงานสุทธิ           40,000  บาท 
  เครื่องจักรสุทธิ             48,000  บาท   
  อาคารสุทธิ                      160,000  บาท 
  สิทธิบัตร               9,000   บาท 
 ส่วนของเจ้าของ มีจ านวนเงินตรงกับตัวเลือกใด 
  ก. 358,400  บาท   ข.  418,400  บาท 
  ค. 428,400 บาท   ง.  440,000  บาท 
  จ. 470,000  บาท 
81. นางสาวสมฤดี มีเงินได้พึงประเมินตลอดปี 2561 ดังนี้ 
  - เงินเดือน 360,000 บาท 
  - ค่านายหน้าจากการขายประกัน 35,000 บาท 
  - ค่าเช่าที่ดินเพื่อขายของ 100,000 บาท 
  - เงินได้จากการเปิดร้านอาหาร 125,000 บาท 
 นางสาวสมฤดีมีเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายจ านวนเท่าใด 
  ก.  450,000 บาท ข. 430,000 บาท 
  ค. 412,500 บาท ง. 335,000 บาท 
  จ. 285,000 บาท 
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82. นายสมพงษ์ได้รับเงินเดือนตลอดปี 420,000 บาท ได้รับโบนัส 75,000 บาท นอกจากเงินได้ดังกล่าว  
 นายสมพงษ์ได้รับเงินจากการให้เช่าที่ดินท าการเกษตรอีก 70,000 บาท นายสมพงษ์เป็นคนโสด ถูกหักเงิน 
 สะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 5 % ต่อเดือน หักเงินประกันสังคมตามกฎหมายก าหนด นอกจากนี้ยัง 
 จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ือที่อยู่อาศัยตลอดทั้งปีจ านวน 35,000 บาท อยากทราบว่านายสมพงษ์สามารถหัก 
 ลดหย่อนได้จ านวนเท่าใด 
  ก. 114,000 บาท ข. 115,000 บาท 
  ค. 125,000 บาท ง. 126,000 บาท 
  จ. 137,000 บาท 
83. นายประสงค์เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีกิจการแห่งหนึ่ง ได้รับเงินเดือน เดือนละ 50,000 บาท โดยในรอบปีที่ 
 ผ่านมา นายประสงค์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันได้รับโบนัส จ านวน 200,000 บาท นอกจากนี้ยังรับจ้าง 
 ท าบัญชีเพิ่มเติม ได้รับค่าจ้าง 120,000 บาท นายประสงค์สามารถหักค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ถ้าหักได้หักได้ 
 จ านวนเท่าใด 
  ก. สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 460,000 บาท    ข. สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 200,000 บาท 
  ค. สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 160,000 บาท    ง. สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 100,000 บาท 
  จ. ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 
84. นายประสิทธิ์เป็นพนักงานราชการ ได้รับเงินเดือนเดือนละ 35,000 บาท ถูกหักเงินสะสมเข้ากองทุน 
 ส ารองเลี้ยงชีพ 3 % นายประสิทธิ์จะมีเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายเท่าใด 
  ก. 197,400 บาท ข. 207,400 บาท 
  ค. 307,400 บาท ง. 317,400 บาท 
  จ. 320,000 บาท 
85. มีเงินได้มีเงินได้สุทธิ 250,000 บาท จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี เป็นเงินเท่าใด 
  ก. 2,500 บาท ข. 5,000 บาท 
  ค. 7,500 บาท ง. 9,000 บาท 
  จ. 12,500 บาท 
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86. นายประมวลมีเงินได้พึงประเมินในปี 2561 ประกอบด้วย เงินเดือน เดือนละ 45,000 บาท ได้รับโบนัส 
 จากการท างาน 4 เดือน เงินได้จากการรับตรวจสอบบัญชี 150,000 บาท และเงินได้จากการจ าหน่าย 
 เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ จ านวน 150,000 บาท ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ 
 นายประมวล มีดังนี้ 
 - นายประมวลแต่งงานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับนางสมใจ ซึ่งไม่มีรายได้ระหว่างปี มีบุตร 
  ด้วยกัน 2 คน อายุ 16 ปี และ 14 ปี ตามล าดับ 
 - นายประมวลมีบิดาอายุ 64 ปี มีรายได้จากเงินบ านาญเดือนละ 25,000 บาท และมีมารดาอายุ 62 ปี  
  ไม่มีรายได้ระหว่างปี อยู่ในการดูแลของนายประมวล 
 - นายประมวลท าประกันชีวิตโดยจ่ายค่าเบี้ยประกัน 52,000 บาท 
 - นายประมวลท าประกันสุขภาพให้บิดา – มารดา จ่ายค่าเบี้ยประกันคนละ      20,000 บาท ต่อปี 
 - นายประมวลถูกหักเงินประกันสังคมตามกฎหมายก าหนด 
 อยากทราบว่านายประมวลมีเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนจ านวนเท่าใด 
  ก. 319,000 บาท ข. 444,000 บาท 
  ค. 474,000 บาท ง. 499,000 บาท 
  จ. 559,000 บาท 
87. นายประสพโชคมีเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน เท่ากับ 1,350,000 บาท โดยในปีนี้ 
 นายประสพโชคได้บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาในชนบท จ านวน 75,000 บาท นายประสพโชคจะต้อง 
 เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2561 จ านวนเท่าใด 
  ก. 165,000 บาท ข. 168,750 บาท 
  ค. 176,250 บาท ง. 183,750 บาท 
  จ. 337,500 บาท 
88. นางสาวสมปรารถนาได้รับเงินปันผลจากหุ้นที่ลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่ง ในปี 2561 จ านวน 450,000 บาท  
 นางสาวสมปรารถนาสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการเครดิตเงินปันผลได้จ านวนเท่าใด 
  ก. 90,000 บาท ข. 112,500 บาท 
  ค. 360,000 บาท ง. 450,000 บาท 
  จ. 562,500 บาท 
89. นายสมโภชน์ ได้รับเงินเดือน เดือนละ 37,500 บาท เดือนเมษายน นายสมโภชน์ได้รับโบนัส จ านวน  
 70,000 บาท นายสมโภชน์จะถูกหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายเดือนเมษายน จ านวนเท่าใด 
  ก. 545 บาท ข. 1,125 บาท 
  ค. 6,050 บาท ง. 6,550 บาท 
  จ. 6,595 บาท 
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90. นายประสิทธิโชค มีเงินได้สุทธิตลอดปี 637,500 บาท โดยระหว่างปี นายประสิทธิโชค โดนหักภาษีเงินได้ 
 บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย จ านวน 22,500 บาท นายประสิทธิโชค จะต้องขอคืน หรือช าระภาษีให้กับ 
 กรมสรรพากรจ านวนเท่าใด 
  ก. ช าระภาษี 25,625 บาท ข. ขอคืนภาษี 25,625 บาท 
  ค. ช าระภาษี 48,125 บาท ง. ขอคืนภาษี 48,125 บาท 
  จ. ขอคืนภาษี 22,500 บาท 
91. นายสวัสดีภาพมีเงินได้ในปี 2561 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจ า เงินได้ 
 จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และเงินได้จากการประกอบกิจการ 
 พาณิชย์ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2561 ประเภทใด และจะต้อง 
 ยื่นในก าหนดเวลาใด 
  ก. แบบ ภ.ง.ด. 90 ยื่นในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2562 
  ข. แบบ ภ.ง.ด. 91 ยื่นในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2562 
  ค. แบบ ภ.ง.ด. 93 ยื่นในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2562 
  ง. แบบ ภ.ง.ด. 94 ยื่นในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2562 
  จ. แบบ ภ.ง.ด. 95 ยื่นในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2562 
92. ในปี 2561 นายสมบัติประกอบกิจการร้านตัดผม ระหว่างปีภาษี 2561 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสีย 
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประเภทใด และจะต้องยื่นในก าหนดเวลาใด 
  ก. แบบ ภ.ง.ด. 90 ยื่นในช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2561 
  ข. แบบ ภ.ง.ด. 91 ยื่นในช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2561 
  ค. แบบ ภ.ง.ด. 93 ยื่นในช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2561 
  ง. แบบ ภ.ง.ด. 94 ยื่นในช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2561 
  จ. แบบ ภ.ง.ด. 95 ยื่นในช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2561 
93. การกรอกแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ จะ 
 ได้รับยกเว้นเงินได้พึงประเมินในรอบปีภาษีเฉพาะส่วนที่ไม่เกินจ านวนเงินเท่าใด 
  ก. 170,000 บาท ข. 180,000 บาท 
  ค. 190,000 บาท ง. 200,000 บาท 
  จ.  210,000 บาท 
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94. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 กิจการจ่ายค่ารับรองเป็นจ านวนเงิน 5,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %) 
 กิจการจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรถึงจะถูกต้องตามหลักการเกี่ยวกับบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  ก. เดบิต ค่ารับรอง 5,000.- 
    ภาษีซื้อ  350.- 
    เครดิต เงินสด  5,350.- 
  ข. เดบิต ค่ารับรอง 5,000.- 
    เครดิต  เงินสด  5,000.- 
  ค. เดบิต ค่ารับรอง 5,350.- 
    เครดิต เงินสด  5,000.- 
     ภาษีซื้อ  350.- 
  ง.   เดบิต ค่ารับรอง 5,350.- 
    เครดิต เงินสด  5,350.- 
  จ. เดบิต ค่ารับรอง 5,350.- 
    เครดิต ภาษีซื้อต้องห้าม  5,350.- 
95. นางสาวใจดี ได้ซื้อหุ้นในบริษัทแห่งหนึ่ง ในปี 2561 ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  
 350,000 บาท อยากทราบว่านางสาวใจดี จะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นจ านวนเงินกี่บาท 
  ก. 10,500 บาท ข. 17,500 บาท 
  ค. 35,000 บาท ง. 52,500 บาท 
  จ. 70,000 บาท 
96. นายมูชิโมโร่ เป็นสถาปนิกชาวญี่ปุ่น เข้ามาท างานในประเทศไทย ได้รับเงินค่าตอบแทน จ านวน  
 1,200,000 บาท นายมูชิโมโร่ จะต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับเงินได้ดังกล่าวเป็นจ านวนเท่าใด 
  ก. 36,000 บาท ข. 60,000 บาท 
  ค. 120,000 บาท ง. 180,000 บาท 
  จ. 240,000 บาท 
97. นายสมรัก เปิดกิจการรับตรวจสอบบัญชี เดือนมิถุนายน 2561 ซื้อรถยนต์นั่ง ไม่เกิน 10 ที่นั่ง ราคามูลค่า  
 856,000 บาท ( ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากรถยนต์ดังกล่าว ประกอบด้วย  
     ค่าน ้ามันรถ 2,140 บาท (ราคารวมภาษี) ค่าประกันรถยนต์ 10,700 บาท (ราคารวมภาษี) และ 
 ค่าบริการท าความสะอาดรถยนต์ 535 บาท (ราคารวมภาษี) ในเดือนมิถุนายน 2561 นายสมรัก  
 สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการเครดิตภาษีซื้อ ได้หรือไม่ ถ้าได้เป็นจ านวนเงินเท่าใด 
  ก. ไม่สามารถเครดิตภาษีซื้อได้ ข. เครดิตภาษีซื้อ  875  บาท 
  ค. เครดิตภาษีซื้อ 56,000 บาท ง. เครดิตภาษีซื้อ  56,140 บาท 
  จ. เครดิตภาษีซื้อ  56,875 บาท 
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98. ต่อไปนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า ของร้านยินดีการค้า ซึ่งประกอบกิจการจดทะเบียนเข้าสู่ 
 ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม ในเดือนมีนาคม 2561 
 2561 
 มี.ค.  1 ซื้อสินค้าเป็นเงินสด 50,000 บาท 
   5 ขายสินค้าเป็นเงินสด 150,000 บาท  
   7 รับคืนสินค้าที่ขายเป็นเงินสด 20,000 บาท 
   12 ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ 128,400 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
   15 ส่งคืนสินค้าที่ซ้ือเป็นเงินเชื่อ 10,000 บาท 
   20 จ่ายค่ารับรองลูกค้า 5,350 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
   25 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 214,000 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
   28 รับคืนสินค้าที่ขายเป็นเงินเชื่อ 20,000 บาท 
 ในเดือนมีนาคม 2561 นายยินดีจะต้องช าระ/ขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม จากกรมสรรพากร เป็นจ านวนเท่าใด 
  ก. ช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม 10,500 บาท ข. ช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม 10,150 บาท 
  ค. ขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 10,500 บาท ง. ขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 10,150 บาท 
  จ. ขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 10,250 บาท 
99. นายประเสริฐ เป็นข้าราชการ โดยท างานมาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 35 ปี ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้าย  
 60,000 บาท เกษียณอายุราชการได้รับเงินบ าเหน็จจ านวนทั้งสิ้น 2,500,000 บาท ในวันที่จ่ายเงิน 
 บ าเหน็จให้นายประเสริฐจะต้องบันทึกบัญชีการจ่ายเงินบ าเหน็จอย่างไร 
  ก. เดบิต เงินบ าเหน็จ 2,100,000.- 
    เครดิต เงินฝากธนาคาร  1,999,200.- 
     ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  100,800.- 
  ข. เดบิต  เงินบ าเหน็จ 2,500,000.- 
    เครดิต เงินฝากธนาคาร  2,295,625.- 
     ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  204,375.- 
  ค. เดบิต  เงินบ าเหน็จ 2,500,000.- 
    เครดิต เงินฝากธนาคาร  2,303,125.- 
     ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  196,875.- 
  ง. เดบิต เงินบ าเหน็จ 2,500,000.- 
    เครดิต เงินฝากธนาคาร  2,345,625.- 
     ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  154,375 
  จ. เดบิต เงินบ าเหน็จ 2,500,000.- 
    เครดิต เงินฝากธนาคาร  2,353,125.- 
     ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  146,875.- 
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100.นายปิยพงษ์ เป็นคนโสด ท างานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ได้รับเงินเดือน เดือนละ 45,000  
 บาท โดยถูกหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายก าหนด และถูกหักเงินสะสมเข้ากองทุน 
 ส ารองเลี้ยงชีพ 3 % มหาวิทยาลัยฯ จ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
 เท่ากับจ านวนที่ได้หักไว้กับนายปิยพงษ์ มหาวิทยาลัยฯ จะต้องบันทึกบัญชีการจ่ายเงินเดือนให้ 
 นายปิยพงษ์อย่างไร 
  ก. เดบิต เงินเดือน 45,000.- 
    เครดิต เงินสด  45,000.- 
  ข. เดบิต เงินเดือน 41,819.- 
    เครดิต เงินสด  41,819.- 
  ค. เดบิต เงินเดือน 45,000.- 
    เงินประกันสังคมรอน าส่ง 750.- 
    เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพรอน าส่ง  1,350.- 
    เครดิต เงินสด  46,019.- 
     ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย  1,081.- 
  ง. เดบิต เงินเดือน 45,000.- 
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย   1,081.- 
    เครดิต เงินสด  43,981.- 
     เงินประกันสังคมรอน าส่ง  750.- 
     เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพรอน าส่ง 1,350.- 
  จ. เดบิต เงินเดือน 45,000.- 
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 750.- 
    เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 1,350.- 
    เครดิต เงินสด  41,819.- 
     เงินประกันสังคมรอน าส่ง  1,500.- 
     เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพรอน าส่ง 2,700.- 
     ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  1,081.- 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ   
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
วิชา การบัญชี  ระดับ ปวช.  เวลา 3 ชั่วโมง   ชุด C 
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