
ครูส้มสอนใหเ้ด็กไดรู้้จกัแผนท่ีประเทศไทยและเคร่ืองหมายต่างๆดูว่าในแต่ละ
ภาคจะมีจังหวัดต่างๆท่ีคนไทยอาศัยอยู่รวมกนั ครูส้มบอกว่าสมัยก่อนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงเกา่ของประเทศไทยมากอ่น สมัยน้ีเมืองหลวงของ
ไทยคือกรุงเทพมหานครท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศไทย และยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือ
ยาวท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

จง          ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

1.  แผนท่ีประเทศไทยมีลกัษณะคลา้ยกบัภาพในขอ้ใด 

ก.            ข.                               ค.       ง.         

                                                                                                                                                                                                                     

2.  แผนท่ีประเทศไทยมีทั้งหมดกีจ่งัหวดั 
ก.   76 จงัหวดั    ข.    77 จงัหวดั                                                        
ค.   78 จงัหวดั    ง.    79 จงัหวดั 

3.  ภูมิภาคของประเทศไทยแบ่งออกเป็นจ านวนเท่าใด 
ก.   5  ภูมิภาค    ข.   6  ภูมิภาค                                                       
ค.   7  ภูมิภาค    ง.    8  ภูมิภาค 

4.  เมืองหลวงตั้งอยู่ในภาคใดของประเทศไทย 
ก.   ภาคกลาง     ข.    ภาคใต ้                                                       
ค.   ภาคตะวนัออก    ง.    ภาคตะวนัตก 

5.  เมือหลวงเกา่ของประเทศไทยคือจงัหวดัใด 
ก.   พระนครศรีอยุธยา   ข.    สุพรรณบุรี                                                        
ค.   ปทุมธานี     ง.    ชลบุรี 

 

 



6.  ช่ืออกัษรย่อของจงัหวดักรุงเทพมหานครตรงกบัขอ้ใด 

ก.   ก.ท.ม.     ข.    กทม.                                                        

ค.   ก.ท.ค.     ง.    กทค. 

7.  นกัเรียนคิดว่าเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ใดท่ีไม่มีอยู่ในแผนท่ีประเทศไทย 

ก.            ข.                               ค.       ง.         

 

8.  ภาคใดท่ีอยู่ทางดา้นบนสุดของประเทศไทย 

ก.   ภาคเหนือ    ข.    ภาคกลาง                                                        

ค.   ภาคตะวนัตก.    ง.    ภาคใต ้

9.  จงัหวดัใดท่ีอยู่ในภาคใตข้องประเทศไทย 

ก.   จงัหวดัลพบุรี    ข.    จงัหวดันครราชสีมา                                                        

ค.   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ง.    จงัหวดัราชบุรี 

10.  ครูส้มสอนวิชาอะไร 

ก.   ภาษาไทย    ข.    ประวติัศาสตร์                                                        

ค.   วิทยาศาสตร์    ง.    คณิตศาสตร์ 

                    

 

 

 

 



 การใชถ้นนใหถู้กตอ้งนั้น เวลาจะขา้มถนนเราตอ้งมองซ้ายมองขวากอ่นขา้ม เรา
ตอ้งขา้มท่ีทางมา้ลายหรือรอสัญญาณไฟจราจรท่ีส่ีแยก ถ้ามีสัญญาณไฟเขียวให้รถวิ่ง 
เราตอ้งหยุดรอใหส้ัญญาณไฟแดงข้ึนกอ่นเราถึงจะข้ามถนนได้ แต่ถ้าจะให้ปลอดภัย
ท่ีสุดเราตอ้งขา้มถนนโดยใชส้ะพานลอย 

จง          ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

1.  กอ่นเราจะขา้มถนนเราควรท าอย่างไร 
ก.   เตรียมตวัวิ่งหรือเดินใหเ้ร็วท่ีสุด ข.    มองทางซ้ายมองขวา                                                       
ค.   ใส่รองเทา้ใหดี้    ง.    รอคนอ่ืนขา้มพร้อมกนั 

2.  ต าแหน่งของสัญญาณไฟท่ีบอกถึงการเตรียมหยุดหรือไปคือต าแหน่งใด  

ก.            ข.                               ค.       ง.         

 

3.  ขา้มถนนท่ีใดปลอดภยัมากท่ีสุด 
ก.   ทางตรง     ข.    ทางมา้ลาย                                                       
ค.   สะพานลอย    ง.    ใตส้ะพานลอย 

4.  เม่ือมีสัญญาณไฟเขียวคนขา้มจะท าอย่างไร 
ก.   ขา้มโดยเร็ว    ข.    วิ่ง/เดินไดท้นัที                                                       
ค.   หยุดรอเตรียมขา้ม   ง.    ถูกทั้งขอ้ ก. และ ข. 

5.  เม่ือเราพบเห็นคนชราก  าลงัเดินขา้มถนนเราจะช่วยเหลืออย่างไร 
ก.   โบกใหร้ถหยุดกอ่น   ข.    โทรแจง้ 191                                                       
ค.   พาขา้มถนนไปดว้ยกนั   ง.    เรียกคนมาช่วยอุม้คนชรา 

 

 



6.  บุคคลใดท่ีปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งท่ีสุดในการใชถ้นน 
ก.   หน่ึงเดินขา้มถนนท่ีมีรถขบัผ่านตลอดเวลา  
ข.    สองเดินบนทางด่วนจะไดถึ้งท่ีหมายเร็ว                                                        
ค.   สามเดินมองทางโดยไม่มองส่ิงอ่ืน     
ง.    ส่ีเดินทางฟุตบาททุกวนั 

7.  ยานพาหนะใดท่ีไม่ควรขบัข่ีบนถนน 

ก.            ข.                               ค.       ง.         

 

8.  บุคคลใดท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมการจราจร 

ก.            ข.                               ค.       ง.         

 

9.  ในกรณีท่ีไม่มีสัญญาณไฟจราจรเราจะขา้มถนนใหป้ลอดภยัอย่างไร 
ก.   รอจนกว่าจะมีคนมาขา้มพร้อมๆกนั  
ข.    รอจนกว่ารถจะผ่านไปกอ่นจึงจะขา้ม                                                        
ค.   โบกรถใหข้บัเร็วๆถึงจะขา้มได ้    
ง.    ชูป้ายขอใหร้ถหยุดให้เราขา้มกอ่น 

10.  ก  าหนดให ้    
ไฟแดง  = 10  
ไฟเหลือง  = 15  
ไฟเขียว  = 20   

 ถา้ไฟแดงบวกกบัไฟเขียวแลว้น าไปลบกบัไฟเหลืองจะมีผลลพัธ์ตรงกบัขอ้ใด 
ก.   10      ข.    15                                                       
ค.   20      ง.    25 



คุณแม่อยู่บ้านท างานบ้านทุกวนั เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ซักผา้ รีดผ้า               
คุณแม่จะรีบท างานบา้นใหเ้สร็จเพ่ือท่ีจะไปปลูกต้นไม้ลงในกระถางเพ่ือน าไปขายท่ี
ตลาดหนา้หมู่บา้นในตอนเยน็ ตน้ไมท่ี้คุณแม่น าไปขายเป็นไม้ดอกทั้งนั้นกจ็ะมีหลาย
ชนิด มีสีต่างกนัมากมาย เพ่ือใหลู้กคา้ไดเ้ลือกซ้ือ 

จง          ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

1.  คุณแม่จะตอ้งท าส่ิงใดกอ่นท่ีจะปลูกตน้ไม ้

ก.   ลา้งรถ     ข.    ดูแลสัตวเ์ล้ียง                                                       
ค.   อาบน ้า     ง.    ท  าความสะอาด 

2.  งานบา้นท่ีกล่าวถึงจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใด   
ก.            ข.                               ค.       ง.         

 
 
3.  แม่ปลูกตน้ไมล้งในขอ้ใด 

ก.            ข.                               ค.       ง.         

 
 
4.  ตน้ไมท่ี้คุณแม่น าไปขายเป็นตน้ไมป้ระเภทใด 

ก.   ไมย้ืนตน้     ข.    ไมด้อก                                                      
ค.   ไมล้ม้ลุก     ง.    ไมพุ่้ม 

5.  คุณแม่มีอาชีพตรงกบัขอ้ใด 
ก.   พนกังานท าความสะอาด  ข.    คา้ขาย                                                      
ค.   รับจา้ง     ง.    ชาวสวน 

 
6.  ตน้ไมท่ี้ปลูกตรงกบัขอ้ใด 



ก.   ตน้มะม่วง    ข.    ตน้ไทร                                                     
ค.   ตน้เข็ม     ง.    ตน้มะนาว 

7.  สถานท่ีขายตน้ไมคื้อท่ีใด 
ก.   ซ้ายหมู่บา้น    ข.    กลางหมู่บา้น                                                      
ค.   ขา้งหมู่บา้น    ง.    หนา้หมู่บา้น 

8.  ไมด้อกชนิดใดท่ีออกดอกไดท้ั้งสีแดง , สีขาว , สีชมพู ตรงกบัขอ้ใด 
ก.            ข.                               ค.       ง.         

 
 
9.  ไมด้อกชนิดใดท่ีไม่ใช่ดอกไมท่ี้น ามาใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ในวนัส าคญัต่างๆ 

ก.            ข.                               ค.       ง.         

 
 
10.  คุณแม่ปลูกตน้ไมไ้ปขาย 10 ตน้ ตน้ละ 15 บาท ถา้คุณแม่ขายไดเ้งินมา 60 บาท 
คุณแม่ขายตน้ไมไ้ปกีต่น้ 

ก.   2  ตน้     ข.   3  ตน้                                                   
ค.   4  ตน้     ง.    5  ตน้ 

 

 

 

 

 

 

 



ชาวบา้นมีควายสองตวั มีมา้หน่ึงตวั มีแกะสามตัว เล้ียงปลาไวใ้นบ่ออีก 30 ตัว 

วนัน้ีฝนตกหนกัอากาศหนาว สัตวท่ี์ชาวบา้นเล้ียงต่างพากนัหาท่ีหลบฝน  สัตวทุ์กตัว

วิ่งไปหลบฝนท่ีคอก แกะวิ่งมาชา้ท่ีสุดจึงมีอาการหนาวสั่น ควายจึงรีบหลบทางใหแ้กะ

เขา้มาหลบฝนดว้ย พอฝนหยุดตกพระอาทิตยก์ต็กดิน 

จง          ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

1.  ชาวบา้นเล้ียงสัตวท์ั้งหมดกีต่วั 

ก.   6  ตวั     ข.    16  ตวั                                                       

ค.   26  ตวั     ง.    36  ตวั 

2.  นกัเรียนคิดว่าชาวบา้นเล้ียงสัตวช์นิดใดเป็นอาหาร   

ก.            ข.                               ค.       ง.         

 

3.  สัตวช์นิดใดท่ีมีน ้าใจ 

ก.            ข.                               ค.       ง.         

 

4.  ชาวบา้นมีอาชีพอะไร 

ก.   เล้ียงสัตว ์    ข.    ชาวนา                                                     

ค.   ชาวสวน     ง.    รับจา้ง 

5.  สัตวช์นิดใดท่ีไม่ไดเ้ขา้มาหลบฝน 

ก.            ข.                               ค.       ง.         

 



 
6.  ชาวบา้นเล้ียงปลาไวท่ี้ใด 

ก.            ข.                               ค.       ง.         

 

7.  เพราะเหตุใดสัตวทุ์กตวัจึงพากนัวิ่งไปอยู่ในคอก 

ก.   อากาศหนาว    ข.    ฝนตกหนกั                                                      

ค.   ลมพาย ุ     ง.    แดดร้อนจดั 

8.  สัตวช์นิดใดท่ีวิ่งมาเป็นล าดบัสุดทา้ย 

ก.   มา้      ข.    ควาย                                                      

ค.   แกะ     ง.    ถูกทุกขอ้ 

9.  ฝนตกในเวลาใด 

ก.   5:00 น.     ข.    12:00 น.                                                     

ค.   17:00 น.     ง.     20:00 น. 

10.  หลงัจากฝนหยุดตกเกดิเหตุการณ์ใด 

ก.   มีแสงแดดจา้    ข.    มีรุ้งกนิน ้า                                                      

ค.   ทอ้งฟ้าแจ่มใส    ง.    ทอ้งฟ้าเร่ิมมืด 
 

 

 

 

 

 



ลุงเป็นชาวสวน ลุงจะปีนตน้ไมเ้พ่ือไปตดักิง่อยู่เป็นประจ า แต่วนัน้ีลุงเกดิพลาด
ตกลงจากตน้ไมเ้พราะเหยียบกิง่พลาดโดนไม่ทันระวงัจึงต้องเข้ารักษาท่ีโรงพยาบาล 
ลุงมีอาการเจ็บแขนมาก ตรวจดูแลว้พบว่าลุงแขนหัก จึงต้องรักษาตัวและจะต้องทาน
ยา ใหค้รบตามท่ีก  าหนดอีกดว้ย 

จง          ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

1.  ตน้ไมท่ี้ลุงปีนน่าจะเป็นตน้อะไร 

ก.   ตน้มะละกอ    ข.    ตน้กลว้ย                                                       
ค.   ตน้ส้ม     ง.     ตน้มะม่วง 

2.  ลุงตกลงมาจากตน้ไมเ้พราะสาเหตุใด   
ก.   ก ิง่ไมมี้ขนาดเล็ก   ข.    ปีนข้ึนสูงเกนิไป                                                       
ค.   เหยียบกิง่ไมพ้ลาด   ง.     เหยียบกิง่ไมพ้ร้อมกนัสองขา้ง 

3.  บุคคลใดท่ีรักษาลุง 
ก.            ข.                               ค.       ง.         

 
 
 
4.  ลุงมีอาการตรงกบัขอ้ใด 

ก.            ข.                               ค.       ง.         

 
 
5.  สาเหตุท่ีลุงพลาดเหยียบกิง่ไมโ้ดยไม่ทนัระวงั นกัเรียนคิดว่าลุงเป็นอย่างไร 

ก.   รอบคอบ     ข.    ประมาท                                                       
ค.   ระมดัระวงั    ง.     ถูกทุกขอ้ 

 
 



6.  สัตวใ์นขอ้ใดท่ีตอ้งปีนตน้ไมเ้หมือนลุง 

ก.            ข.                               ค.       ง.         

 

7.  อาชีพของลุงตรงกบัภาพในขอ้ใด 

ก.            ข.                               ค.       ง.         

 

8.  ลุงตอ้งทานส่ิงใดตามก  าหนด 

ก.            ข.                               ค.       ง.         

 

9.  ลุงปีนตน้ไมไ้ปตดัส่ิงใด 

ก.            ข.                               ค.       ง.         

 

10.  อาการแขนหกัของลุงจะตอ้งรักษาอย่างไรใหห้ายดีข้ึน 

ก.   ขยบัแขนบ่อยๆ    ข.    ท  างานปกติ                                                      

ค.   ขยบัแขนตามปกติ   ง.    ท  าตามแพทยส์ั่ง 
 

 

 

 

 

 

 




