
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครัง้ที ่10 

 

 

ชือ่เลน่ ……………………………………… 
 

 



จง  ค ำตอบที่ถูกตอ้ง 

1. เส้ือผา้ไม่มีแขนเหมาะจะสวมใส่ในฤดูใดมากท่ีสุด 

ก. ฤดูฝน     ข. ฤดูรอ้น 

ค. ฤดูหนาว     ง.  ทุกฤดู 

2. ผา้พนัคอควรน ามาใชใ้นฤดูใด 

ก. ฤดูฝน     ข. ฤดูรอ้น 

ค. ฤดูหนาว     ง. ทุกฤดู 

3. ชุดนักเรียนไม่เหมาะ ท่ีจะสวมใส่ไปสถานท่ีใด 

ก. วดั      ข. ทะเล 

ค. โรงเรียน     ง. ไม่มีขอ้ถูก 

4. ขอ้ใดเป็นการแต่งกายดว้ยตนเอง 

ก. ใหพ้ี่หวผีมให ้    ข. รีบสวมเส้ือเอง 

ค. ใหแ้ม่อาบน ้าให ้   ง. พอ่ชว่ยใส่ถุงเทา้ 

5. เพราะเหตุใดจึงตอ้งดูแลรกัษาเส้ือผา้ 

ก.  เพื่อความเรียบ   ข. เพื่อใหท้นัสมยั 

ค. เพื่อใหสี้สนัสดใส   ง.เพื่อใหส้ะอาด 

6. เส้ือผา้ท่ีสวมใส่แลว้ควรท าอยา่งไร 

ก. ผ่ึงแดด     ข. ใส่ไวใ้นตะกรา้ 

ค. เก็บไวใ้นตูเ้ส้ือผา้   ง. ท้ิงลงถงั 

7. ขอ้ใดคือประโยชน์ของการจดัเก็บส่ิงของ 

ก. ท าใหเ้ป็นระเบียบ   ข. หาส่ิงของไดง้่าย 

ค. สะดวกในเลือกใช ้   ง. ถูกทุกขอ้    

 



8. ส่ิงของเม่ือใชแ้ลว้ควรท าอยา่งไร 

ก. เก็บไวต้รงไหนก็ได ้   ข. เก็บไวบ้นเกา้อ้ี 

ค. เก็บไวห้ลงัโทรทศัน์   ง. เก็บเขา้ท่ี  

9. อุปกรณก์ารเรียนใดมีวธีิการเก็บต่างจากพวก 

ก. ดินสอ     ข. หนังสือ 

ค. ยางลบ     ง.  ไมบ้รรทดั 

10. เม่ือรบัประทานอาหารเสร็จแลว้ควรท าอยา่งไร 

ก. ลา้งมือใหส้ะอาด   ข. วางไวใ้หแ้ม่มาชว่ยเก็บ 

ค. รีบไปดูการต์ูน    ง. เก็บภาชนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จง  ค ำตอบที่ถูกตอ้ง 

1. เด็กท่ีเรียบรอ้ย ควรแต่งกายอยา่งไร 

ก. เส้ือสีอ่อน    ข. เส้ือสีเขม้ ๆ 

ค. เส้ือผา้มิดชิด     ง. เส้ือท่ีมีลายเสน้ขวางสีอ่อน 

2. นักเรียนควรใส่เส้ือผา้ชนิดใดไปออกก าลงักาย 

ก. เส้ือเชิ้ ต     ข. เส้ือคอกระเชา้ 

ค. เส้ือยืดคอกลม    ง. เส้ือกนัหนาว 

3. นักเรียนใชส่ิ้งใดเช็ดตวัใหแ้หง้ 

ก. ผา้ขาวบาง    ข. ผา้ขนสตัว ์

ค. ผา้เช็ดหน้า    ง. ผา้ขนหนู 

4. เพราะเหตุใดจึงตอ้งจดัเก็บโต๊ะ ตู ้และชั้น 

ก. เพื่อป้องกนัฝุ่นละออง    

ข. เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม 

ค. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย  

ง.  เพื่อใหมี้ความคงทน 

5. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนการจดัเก็บภาชนะใส่อาหาร 

ก. วางจานกบัแกว้ชอ้นดว้ยกนั    

ข. ยกภาชนะใส่อาหารไปลา้งเอง 

ค. วางภาชนะไวท่ี้ใดก็ได ้  

ง. ใชช้อ้นกวาดเศษอาหารลงในถุงขยะ 

 

 

 



6.  ใครเก็บสะสมวสัดุไดถู้กตอ้งตามหลกัการ ? 

ก. บีเก็บสะสมวสัดุท่ีเห็นวา่ยงัใชป้ระโยชน์ได ้

ข. ดาเก็บสะสมวสัดุทุกอยา่ง 

ค. คิมเก็บสะสมวสัดุท่ีมีราคาแพง 

ง.  แกว้เก็บสะสมของราคาถูก 

7.ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการประดิษฐ์ส่ิงของต่างๆ คือขอ้ใด ? 

ก. ท าใหมี้ความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์   

ข. ท าใหร้่างกายแข็งแรง 

ค. ท าใหรู้จ้กัการแข่งขนั     

ง.  ท าใหมี้ความอดทน 

8.การปัดฝุ่นบนชั้นวางของ ควรระวงัเร่ืองใดมากท่ีสุด ? 

ก. ฝุ่นละอองเป้ือนเส้ือผา้  ข. ส่ิงของหล่นตกแตก 

ค. ฝุ่นละอองตกลงท่ีพื้ น   ง.  ส่ิงของเป็นระเบียบ 

9.การนัง่รบัประทานอาหารบนพื้ น ควรใชอ้ะไรปูก่อน ? 

ก. เส่ือ     ข. กระดาษหนังสือพิมพ ์

ค. ผา้ขาวบาง    ง.  ถุงพลาสติก 

10.ขอ้ใด เป็นหลกัในการเลือกใชว้สัดุท่ีถูกตอ้งในการประดิษฐส่ิ์งต่างๆ ? 

ก. เลือกใชว้สัดุท่ีปลอดภยั    

ข. เลือกใชว้สัดุท่ีหายาก 

ค. เลือกใชว้สัดุท่ีมีราคาแพง   

ง. เลือกใชว้สัดุท่ีเกา่แก่ 

 

 



จง  ค ำตอบที่ถูกตอ้ง 

1. ศตัรพูืชในขอ้ใดท่ีแยง่อาหารไปจากตน้พืช ? 

ก. หนอน     ข. หญา้ 

ค. ผีเส้ือ     ง. แมลงวนั 

2.ขอ้ใด ไม่ใช ่งานเกษตร ? 

ก. การขายผกั    ข. การเล้ียงววั 

ค. การปลูกผกั    ง. การท านา 

3. พืชท่ีน าใบ หรือดอกมารบัประทานเรียกวา่อะไร 

ก. ไมด้อก     ข. ไมป้ระดบั 

ค. ผกัสวนครวั    ง.  ถูกทุกขอ้ 

4. พืชชนิดใดเป็นไมด้อก 

ก. บอนสี     ข. มะม่วง 

ค. มะเขือเทศ    ง. กุหลาบ 

5. อุปกรณใ์ดท าใหดิ้นรว่นซุย 

ก. บวัรดน ้า     ข. ชอ้นปลูก 

ค. สอ้มพรวน    ง.  สายยาง 

6. ถา้ไม่รดน ้าตน้ไมจ้ะเกิดอะไรข้ึน 

ก. จะออกดอกเร็ว    ข. จะเจริญเติบโตชา้ 

ค. ใหผ้ลท่ีหวานและหอม   ง.  มีรากท่ีแข็งแรง 

7.  พืชในของใดต่างจากพวก 

 ก.  มะลิ     ข.  ทานตะวนั 

ค. ผกัตบชวา     ง.  กุหลาบ 

 



8.  การรดน ้าตน้กุหลาบในกระถาง ควรใชเ้ครื่องมือชนิดใด ? 

ก. ถงัน ้า     ข. สายยาง 

ค. บวัรดน ้า     ง.  แกว้น ้า 

9.  ขอ้ใดเป็นพืชน ้าทั้งหมด 

ก.  แห  ผกัตบชวา    ข.  ผกับุง้  มะลิ 

ค.  ผกักระเฉด  ตะไคร ้   ง.  หญา้  จอก 

10.  ขอ้ใดกล่าวผิด 

ก.  ล าตน้ชว่ยชูกา้น ใบ   ข.  รากมีหน้าท่ีดูดอาหาร 

ค.  ใบมีหน้าท่ีสรา้งอาหาร   ง. เมล็ดชว่ยยดึล าตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จง  ค ำตอบที่ถูกตอ้ง 

1. เราควรใชอุ้ปกรณใ์ดรดน ้าตน้ไมใ้นแปลง 

ก. ถงัน ้า     ข. สายยาง 

ค. บวัรดน ้า     ง.  แกว้น ้า 

2. ตน้ไมท่ี้แข็งแรงและปลูกไวจ้ านวนมากควรใชอุ้ปกรณใ์ดรดน ้า 

ก. ถงัน ้า     ข. สายยาง 

ค. บวัรดน ้า     ง.  แกว้น ้า 

3. การรดน ้าตน้ไมแ้ต่ละครั้งควรรดอยา่งไร 

ก.  รดจนกวา่จะพอใจ   ข. รดใหแ้ฉะ 

ค. รดเพียงเล็กน้อย   ง. รดใหชุ้ม่ 

4. พืชชนิดอ่ืนท่ีขึ้ นในกระถางปลูกดอกบานชื่นเรียกวา่อะไร 

ก. วชัพืช     ข. ไมด้อก 

ค. ตน้หญา้     ง.  ไมย้ืนตน้ 

5. ถา้พบหญา้ข้ึนในแปลงปลูกผกัควรท าอยา่งไร 

ก. ปล่อยไว ้    ข. รดน ้า 

ค. พรวนดิน    ง. ถอนออก 

6. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นไมด้อก 

ก. สม้     ข. มะลิ 

ค. มะเขือเทศ    ง.  หญา้ 

7. ไมด้อกใชป้ระโยชน์ดา้นใดมากท่ีสุด 

ก. ใชใ้นการคา้ขาย   ข. ใชเ้ป็นอาหาร 

ค. ใชท้ าปุ๋ย     ง. ใชป้ระดบัตกแต่ง  

 



8. การรดน ้าไมด้อกควรใชเ้ครื่องมือใด 

ก. ถงัน ้า     ข. สายยาง 

ค. บวัรดน ้า     ง.  แกว้น ้า 

9. ขอ้ใดเป็นวธีิการป้องกนัและก าจดัวชัพืช 

ก. ส ารวจกระถางหรือแปลงปลูก ข. ถอนและก าจดัวชัพืชทนัที 

ค. ใส่ปุ๋ยป้องกนั    ง. ถูกทุกขอ้ 

10. พืชชนิดใดน ามารบัประทานได ้

ก. ไมด้อก     ข. พืชผกัสวนครวั 

ค. ไมป้ระดบั    ง.  ถูกทั้งขอ้ ก. และขอ้ ข. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


