
จง  ค ำตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 

1.  

ก. สีด ำ          ค. สีฟ้ำอ่อน 

ข. สีแดง         ง. สีเขียวแก่ 

2.  

ก. สีเขม้         ข. มีดอกโต ๆ  

ค. มีดอกเลก็ ๆ   ง. ผำ้ลำยตำมยำว 

3.  

ก. เพื่อใหดู้สูง     ข. เพื่อใหดู้อว้น 

ค. เพื่อใหดู้ผอม   ง. เพ่ือใหดู้มีรูปร่ำงใหญ่  

4.  

       ก. สีสันสดใส    ข. สีไม่ฉูดฉำด     

       ค. เส้ือผำ้รัดรูป    ง. เป็นแบบสุภำพ 

 

 

 



5.  

  ก. เม่ือเห็นวำ่สกปรก  ข. เม่ือสวมใส่เสร็จแลว้ 

  ค. เม่ือมีเพื่อนมำขอยมื  ง. เม่ือจะใส่ออกไปนอกบำ้น 

 

6.  

 ก. ช่วยเสริมสร้ำงบุคลิก  ข. ป้องกนัอนัตรำยแก่เทำ้ 

 ค. ป้องกนัเช้ือโรคเขำ้สู่เทำ้ ง. ถูกทุกขอ้ 

7.  

      ก. กระดำษทิชชู   ข. ยำขดัรองเทำ้ 

  ค. แปรงขดัรองเทำ้   ง. ผำ้ชุบน ้ำบิดหมำด 

8.  

      ก. ไม ้           ข. หินอ่อน 

      ค. ซีเมนต ์       ง. กระเบ้ือง    

 

 

 



9.  

     ก. วำงรำบกบัพื้น       ข. วำงตะแคงขำ้งกบัพื้น    

     ค. วำงดำ้นส้นรองเทำ้ใหสู้ง     ง. วำงดำ้นปลำยรองเทำ้ใหสู้ง 

10.  

ก. ป้องกนัสีตก    ข. ดูดซบักล่ินเหมน็   

     ค. ดูดซบัน ้ำใหแ้หง้เร็วข้ึน  ง. ป้องกนัรอยด่ำงท่ีรองเทำ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. คนผวิคล ้ำควรใส่เส้ือผำ้สีใด 

2. คนรูปร่ำงอว้นไม่ควรสวมใส่เส้ือผำ้แบบใด 

3. เพรำะเหตุใดคนเต้ียจึงควรสวมใส่เส้ือผำ้ท่ีมีเส้นลำยแนว

ยำว 

4. เส้ือผำ้แบบใดเหมำะกบัวยัเดก็มำกท่ีสุด 

5. ควรท ำควำมสะอำดรองเทำ้เม่ือใด 

6. ขอ้ใดคือประโยชน์ของรองเทำ้ 

7. อุปกรณ์ใดใชท้ ำควำมสะอำดรองเทำ้แตะ 

8. พ้ืนแบบใดมีวิธีท ำควำมสะอำดต่ำงจำกขอ้อ่ืน 

9. รองเทำ้ผำ้ใบควรตำกอยำ่งไร 

10. กำรใชก้ระดำษทิชชูแปะรองเทำ้หลงัจำกท ำควำมสะอำดเสร็จ  

แลว้ท ำเพื่ออะไร 

 

 

 

 



จง  ค ำตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 

1.  

  ก. มะลิ            ค. พลูด่ำง 

  ข. มะเขือ            ง. ดำวเรือง 

2.  

  ก. ปลูกยำก       ข. เจริญเติบโตชำ้   

ค. ดูแลรักษำยำก  ง. เกบ็เก่ียวไดใ้นช่วงเวลำสั้น ๆ  

3.  

       ก. เคร่ืองมือช่ำง   ข. เคร่ืองมือเกษตร   

ค. เคร่ืองมือเกษตรกร  ง. เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบอำหำร  

4.  

       ก. สำยยำง      ข. บวัรดน ้ำ 

ค. ส้อมพรวน     ง. กรรไกรตดัก่ิง 

5.  

ก. จอบ            ค. ครำด 

ข. เสียม           ง. ส้อมพรวน          



6.  

      ก. ร่วนซุย         ค. อำกำศถ่ำยเทได ้

       ข. ระบำยน ้ำไดดี้    ง. ถูกทุกขอ้ 

7.  

ก. เพื่อฆ่ำเช้ือโรค   ข. เพื่อก ำจดัวชัพืช 

ค. เพื่อใหดิ้นอุม้น ้ำไดดี้ข้ึน        ง. เพื่อเร่งกำรเจริญเติบโต 

8.  

      ก. รดน ้ำตน้กลำ้ใหชุ่้ม          ข. พรวนดินเม่ือดินเร่ิมแน่น 

       ค. ถอนวชัพืชเฉพำะตน้ท่ีโตท้ิง   ง. น ำตน้กลำ้ไปวำงกลำงแดด 

9.  

     ก. ปุ๋ยเคมี        ค. ปุ๋ยหมกั 

     ข. ปุ๋ยคอก         ง. ปุ๋ยพืชสด   

10.  

 ก. ละลำยน ้ำก่อนน ำไปรด           ข. โรยปุ๋ยชนิดเมด็ใส่โคนตน้   

 ค. หยอดใส่หลุมลึกบริเวณโคนตน้   ง. ห่อใส่กระดำษไวบ้ริเวณโคนตน้   

 



1. ขอ้ใดเป็นผกัสวนครัว 

2. ขอ้ใดคือลกัษณะของผกัสวนครัว 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรปลูกพืชเรียกวำ่อะไร 

4. ขอ้ใดเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก่ียวกบัดิน 

5. ถำ้ตอ้งกำรขดุดินใหเ้ป็นหลุมขนำดใหญ่ ควรใชเ้คร่ืองมือ

ใด 

6. ดินลกัษณะใดเหมำะส ำหรับกำรปลูกผกัสวนครัว 

7. กำรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัลงไปในดินทรำยก่อนปลูกผกั

สวนครัวท ำเพื่ออะไร 

8. ขอ้ใดเป็นกำรบ ำรุงรักษำพืชท่ีถูกตอ้ง 

9. ปุ๋ยอนินทรียเ์รียกอีกช่ือหน่ึงวำ่อะไร 

10. ควรใส่ปุ๋ยใหผ้กัสวนครัวอยำ่งไร 

 

 

 

 



จง  ค ำตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 

1.  

     ก. รถบงัคบั       ข. หุ่นน้ิวมือ 

     ค. กรอบรูป       ง. ตุก๊ตำก่ิงไม ้

 2.  

     ก. ท ำควำมสะอำดใหถู้กวธีิ   

ข. เล่นเสร็จแลว้ควรเกบ็ใหเ้ป็นระเบียบ  

     ค. เล่นตำมค ำแนะน ำท่ีใหม้ำกบัของเล่น 

ง. ถูกทุกขอ้  

 3.  

     ก. ส่ิว            ข. เล่ือย 

     ค. กำว            ง. ดินสอ 

 4.  

     ก. ส่ิว            ข. คอ้น 

   ค. มีด            ง. เล่ือย   

 



5.  

     ก. กำรปฏิบติั     ข. กำรวำงแผน 

      ค. กำรปรับปรุงแกไ้ข  ง. กำรตรวจสอบผลงำน 

 6.  

     ก. หยบิจบัของร้อน   ข. ป้องกนัน้ิวมือบำดเจบ็  

     ค. ประกอบกำรเล่ำนิทำน ง. หยบิจบัส่ิงของใหถ้นดั 

 7.  

     ก. แกว้           ข. กระดำษสี 

    ค.ไมอ้ดั          ง. ไมไ้อศกรีม 

 8.  

    ก. เบอร์  7       ข. เบอร์  9 

     ค. เบอร์  8      ง. เบอร์ 10 

 9.  

    ก. ช่วยเหลือพอ่แม่  ข. ประหยดัค่ำใชจ่้ำย     

    ค.ใชค้วำมคิดสร้ำงสรรค ์   ง.ใชเ้วลำวำ่งใหเ้กิดประโยชน์   

 



10.  

      ก. ปักไวท่ี้หลอดดำ้ย    ข. ห่อใส่ผำ้เช็ดหนำ้  

      ค. ปักบนหมอนเขม็   ง. ห่อใส่ถุงพลำสติก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ขอ้ใดไม่ใช่ของเล่น 

2. วธีิใดช่วยยดือำยกุำรใชง้ำนใหแ้ก่ของเล่น 

3. อุปกรณ์ชนิดใดใชส้ ำหรับออกแบบช้ินงำน 

4. ถำ้ตอ้งกำรตดัไมข้นำดใหญ่ใหข้ำดควรใชเ้คร่ืองมือชนิดใด 

5. ขั้นตอนแรกของกำรประดิษฐข์องเล่นคืออะไร 

6. หุ่นน้ิวมือใชท้ ำส่ิงใด 

7. ขอ้ใดไม่ใช่วสัดุท่ีใชท้  ำกรอบรูป 

8. ถำ้ตอ้งกำรเยบ็ผำ้ท่ีมีเน้ือหนำควรใช ้เขม็เยบ็ผำ้เบอร์ใด 

9. กำรซ่อมแซมของใชส่้วนตวัมีประโยชน์อยำ่งไรมำกท่ีสุด 

10. เขม็เยบ็ผำ้ท่ีใชเ้สร็จแลว้ควรเกบ็อยำ่งไร 

 
 
 
 
 
 



จง  ค ำตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 

1.  

     ก. กำรน ำควำมรู้มำสร้ำงผลิตภณัฑ ์  

ข. กำรแกปั้ญหำเพ่ือใหไ้ดปั้จจยัพ้ืนฐำน  

      ค. กำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของมนุษย ์

       ง. ถูกทุกขอ้ 

2.  

       ก. ควำมทนัสมยั     

ข. ควำมสะดวกสบำย  

       ค. ควำมตอ้งกำรแกปั้ญหำ    

 ง. ควำมตอ้งกำรด ำรงชีวิตท่ีดีข้ึน 

3.  

       ก. ช่วยประหยดัพลงังำน    

ข. เพ่ิมควำมร ่ ำรวยใหแ้ก่มนุษย ์ 

ค.  เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของมนุษย ์   

  ง. เพ่ิมควำมสะดวกสบำยในกำรด ำรงชีวิต 



4.  

      ก. เพ่ิมผลผลิต      

ข. เพ่ิมควำมสะดวกสบำย 

ค. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของมนุษย ์ 

ง. ช่วยประหยดัพลงังำนและทรัพยำกรธรรมชำติ 

   5.  

ก. รวบรวมขอ้มูล  ข. ปรับปรุงหรือพฒันำ 

ค. ออกแบบและปฏิบติั ง. ปัญหำหรือควำมตอ้งกำร 

6.  

     ก. ประเมินผล    ข. รวบรวมขอ้มูล 

     ค. ออกแบบและปฏิบติั  ง. เลือกวธีิกำรแกปั้ญหำ 

 7.  

   ก. ท ำงำนไดเ้ร็วข้ึน    

ข. เพ่ิมคุณค่ำของงำนท่ีท ำ  

  ค. มีเวลำในกำรท ำงำนมำกข้ึน 

ง. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 



 8.  

     ก. กำรสร้ำงสรรคส่ิ์งใหม่ 

     ข. กำรปรับปรุงดดัแปลงส่ิงท่ีมีอยูใ่หดี้ข้ึน 

     ค. กำรวำงแผนงำน เลือกวสัดุและวธีิกำรท่ีเหมำะสม 

     ง. ถูกทุกขอ้ 

 9.  

      ก. ภำพร่ำงท่ีมองเห็นดำ้นลึก   

ข. ภำพร่ำงท่ีมองเห็นดำ้นยำว 

     ค. ภำพร่ำงท่ีมองเห็นดำ้นกวำ้ง   

ง. ภำพร่ำงท่ีเกิดจำกกำรลำกเส้นต่อเน่ือง 

10.  

     ก. สี            ข. เส้น       

     ค. เสียง     ง. แสงและเงำ 

 
 
 



 1. ขอ้ใดหมำยถึงเทคโนโลยี 

 2. เทคโนโลยเีกิดจำกขอ้ใดเป็นล ำดบัแรก 

 3. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลย ี

 4. เคร่ืองซกัผำ้จดัเป็นเทคโนโลยท่ีีใหป้ระโยชน์ดำ้นใด 

 5. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนกำรเทคโนโลย ี

 6. กำรน ำช้ินงำนมำพิจำรณำวำ่มีขอ้บกพร่องหรือไม่จดัเป็นขั้นตอนใด

ของ 

กระบวนกำรเทคโนโลย ี

7. ขอ้ใดเป็นประโยชน์ของกระบวนกำรเทคโนโลยี 

8. ขอ้ใดหมำยถึงกำรออกแบบ 

9. รูปร่ำงคืออะไร 

10. ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกำรออกแบบ 

 

 

 

 



จง  ค ำตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 

1.  

     ก. สีใดกไ็ด ้   ข. เฉพำะสีเขม้ 

      ค. เฉพำะสีอ่อน   ง. สีด ำตดักบัสีขำว 

 2. 

ก. ผำ้พ้ืนสีเขม้ ลำยดอกขนำดเลก็   

ข. ผำ้พ้ืนสีอ่อน ลำยดอกขนำดเลก็ 

ค. ผำ้พ้ืนสีเขม้ ลำยดอกขนำดใหญ่ 

ง. ผำ้พ้ืนสีอ่อน ลำยดอกขนำดใหญ่ 

 3.  

ก. ใชแ้ปรงปัดฝุ่ นออง  ข. ทำยำขดัรองเทำ้ใหท้ัว่ 

 ค. ใชผ้ำ้ชุบน ้ำเช็ดฝุ่ นออก ง. ใชผ้ำ้ชุบน ้ำยำขดัรองเทำ้  

 4.  

     ก. รองเทำ้ยำง   ข. รองเทำ้หนงั 

      ค. รองเทำ้ผำ้ใบ ง. รองเทำ้ผำ้ส ำหรับใส่เดินในบำ้น 

 



 5.  

     ก. วำงรำบบนพ้ืน    

ข. วำงปลำยรองเทำ้ใหต้  ่ำ 

     ค. วำงปลำยรองเทำ้ใหสู้ง   

ง. ร้อยเชือกผกูรองเทำ้แลว้แขวนไวท่ี้รำวตำกผำ้   

6.  

   ก. ขดัใหข้ึ้นเงำดว้ยยำขดั   ข. ตำกบริเวณท่ีมีแดดจดั 

   ค. ฉีดน ้ำหอมใส่ในกระเป๋ำ    ง. ตำกแดดร ำไรท่ีมีลมโกรก 

7.  

     ก. เปิดพดัลมเพื่อระบำยอำกำศ     

 ข. กวำดเศษขยะรวมไวต้ำมมุมหอ้ง 

     ค. ใชผ้ำ้ข้ีร้ิวกวำดรวบเศษขยะไปท้ิง  

 ง. กวำดเศษขยะมำรวมไวเ้ป็นกองเดียว 

 

 

 



 8.  

  ก. ถอดผำ้ม่ำนออก                    

 ข. ใชผ้ำ้คลุมส่ิงของท่ีเคล่ือนยำ้ยไม่ได ้ 

   ค. น ำปฏิทินและรูปภำพท่ีติดผนงัออก    

   ง. ถูกทุกขอ้ 

 9.  

     ก. ไมก้วำดขนไก่   ข.ไมก้วำดเส้ียนตำล 

      ค. ไมก้วำดดอกหญำ้   ง.ไมก้วำดทำงมะพร้ำว 

10.  

     ก. ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำด     

ข. ตดัส่วนท่ีมีหยำกไยท้ิ่ง 

      ค. ลำ้งดว้ยน ้ำผสมผงซกัฟอก    

  ง. เคำะฝุ่ นและเข่ียหยำกไยท่ี่ติดไมก้วำดออก 

 

 

 



1. “ตุ๋ยเป็นคนท่ีมีผวิสีขำว” ตุ๋ยควรใส่เส้ือผำ้สีใด 

2.“ภูมิเป็นคนมีรูปร่ำงผอม” ภูมิควรใส่เส้ือผำ้ในขอ้ใด 

3. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนแรกของกำรท ำควำมสะอำดรองเทำ้

นกัเรียน 

4. แปรงขดัรองเทำ้กบัยำขดัเหมำะส ำหรับท ำควำมสะอำด

รองเทำ้ชนิดใด 

5. กำรตำกรองเทำ้ผำ้ใบควรวำงอยำ่งไร  

6. กระเป๋ำเป้ผำ้ท่ีท ำควำมสะอำดเสร็จแลว้ควรท ำอยำ่งไร 

7. ขอ้ใดเป็นวธีิกำรกวำดพ้ืนหอ้งท่ีถูกตอ้ง 

8. ก่อนท ำควำมสะอำดเพดำนควรท ำอยำ่งไร 

9. กำรท ำควำมสะอำดพ้ืนไมค้วรใชเ้คร่ืองมือใด 

10. ขอ้ใดเป็นวธีิท ำควำมสะอำดไมก้วำดหยำกไย ่
 


