
จง  ค ำตอบที่ถูกต้อง 

1.  

ก. ฤดูฝน     ข. ฤดูร้อน 

ค. ฤดูหนาว    ง.  ทุกฤดู 

2.  

ก. ฤดูฝน     ข. ฤดูร้อน 

ค. ฤดูหนาว    ง. ทุกฤดู 

3.  

ก. วดั     ข. ทะเล 

ค. โรงเรียน    ง. ไม่มีขอ้ถูก 

4.  

ก. ใหพ้ี่หวีผมให้   ข. รีบสวมเส้ือเอง 

ค. ใหแ้ม่อาบน ้าให ้  ง. พอ่ช่วยใส่ถุงเทา้ 

5.  

ก.  เพื่อความเรียบ   ข. เพื่อใหท้นัสมยั 

ค. เพื่อใหสี้สันสดใส  ง.เพื่อใหส้ะอาด 



6.  

ก. ผึ่งแดด     ข. ใส่ไวใ้นตะกร้า 

ค. เกบ็ไวใ้นตูเ้ส้ือผา้   ง. ท้ิงลงถงั 

7.  

ก. ท าใหเ้ป็นระเบียบ   ข. หาส่ิงของไดง่้าย 

ค. สะดวกในเลือกใช ้   ง. ถูกทุกขอ้  

  

8.  

ก. เกบ็ไวต้รงไหนกไ็ด ้   ข. เกบ็ไวบ้นเกา้อ้ี 

ค. เกบ็ไวห้ลงัโทรทศัน์   ง. เกบ็เขา้ท่ี  

9.  

ก. ดินสอ      ข. หนงัสือ 

ค. ยางลบ      ง.  ไมบ้รรทดั 

10.  

ก. ลา้งมือใหส้ะอาด  ข. วางไวใ้หแ้ม่มาช่วยเกบ็ 

ค. รีบไปดูการ์ตูน   ง. เกบ็ภาชนะ 



1. เส้ือผา้ไม่มีแขนเหมาะจะสวมใส่ในฤดูใดมากท่ีสุด 

2. ผา้พนัคอควรน ามาใชใ้นฤดูใด 

3. ชุดนกัเรียนไม่เหมาะ ท่ีจะสวมใส่ไปสถานท่ีใด 

4. ขอ้ใดเป็นการแต่งกายดว้ยตนเอง 

5. เพราะเหตุใดจึงตอ้งดูแลรักษาเส้ือผา้ 

6. เส้ือผา้ท่ีสวมใส่แลว้ควรท าอยา่งไร 

7. ขอ้ใดคือประโยชน์ของการจดัเกบ็ส่ิงของ 

8. ส่ิงของเม่ือใชแ้ลว้ควรท าอยา่งไร 

9. อุปกรณ์การเรียนใดมีวธีิการเกบ็ต่างจากพวก 

10. เม่ือรับประทานอาหารเสร็จแลว้ควรท าอยา่งไร 

 
 
 
 
 
 



จง  ค ำตอบที่ถูกต้อง 

1.  

ก. เส้ือสีอ่อน    ข. เส้ือสีเขม้ ๆ 

ค. เส้ือผา้มิดชิด    ง. เส้ือท่ีมีลายเส้นขวางสีอ่อน 

2.  

ก. เส้ือเช้ิต    ข. เส้ือคอกระเชา้ 

ค. เส้ือยดืคอกลม   ง. เส้ือกนัหนาว 

3.  

ก. ผา้ขาวบาง    ข. ผา้ขนสัตว ์

ค. ผา้เช็ดหนา้    ง. ผา้ขนหนู 

4.  

ก. เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละออง    

ข. เพ่ือใหเ้กิดความสวยงาม 

ค. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

ง.  เพื่อใหมี้ความคงทน 

 



5.  

ก. วางจานกบัแกว้ชอ้นดว้ยกนั    

ข. ยกภาชนะใส่อาหารไปลา้งเอง 

ค. วางภาชนะไวท่ี้ใดกไ็ด ้  

ง. ใชช้อ้นกวาดเศษอาหารลงในถุงขยะ 

6.   

ก. บีเกบ็สะสมวสัดุท่ีเห็นวา่ยงัใชป้ระโยชน์ได ้

ข. ดาเกบ็สะสมวสัดุทุกอยา่ง 

ค. คิมเกบ็สะสมวสัดุท่ีมีราคาแพง 

ง.  แกว้เกบ็สะสมของราคาถูก 

7. 

ก. ท าใหมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   

ข. ท าใหร่้างกายแขง็แรง 

ค. ท าใหรู้้จกัการแข่งขนั     

ง.  ท าใหมี้ความอดทน 

 



8. 

ก. ฝุ่ นละอองเป้ือนเส้ือผา้ ข. ส่ิงของหล่นตกแตก 

ค. ฝุ่ นละอองตกลงท่ีพ้ืน  ง.  ส่ิงของเป็นระเบียบ 

9. 

ก. เส่ือ     ข. กระดาษหนงัสือพิมพ ์

ค. ผา้ขาวบาง    ง.  ถุงพลาสติก 

10. 

ก. เลือกใชว้สัดุท่ีปลอดภยั    

ข. เลือกใชว้สัดุท่ีหายาก 

ค. เลือกใชว้สัดุท่ีมีราคาแพง   

ง. เลือกใชว้สัดุท่ีเก่าแก่ 

 
 
 
 
 



1. เดก็ท่ีเรียบร้อย ควรแต่งกายอยา่งไร 

2. นกัเรียนควรใส่เส้ือผา้ชนิดใดไปออกก าลงักาย 

3. นกัเรียนใชส่ิ้งใดเช็ดตวัใหแ้หง้ 

4. เพราะเหตุใดจึงตอ้งจดัเกบ็โตะ๊ ตู ้และชั้น 

5. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนการจดัเกบ็ภาชนะใส่อาหาร 

6.  ใครเกบ็สะสมวสัดุไดถู้กตอ้งตามหลกัการ? 

7.ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการประดิษฐส่ิ์งของต่าง ๆ คือขอ้ใด ? 

8.การปัดฝุ่ นบนชั้นวางของ ควรระวงัเร่ืองใดมากท่ีสุด ? 

9.การนัง่รับประทานอาหารบนพ้ืน ควรใชอ้ะไรปูก่อน ? 

10.ขอ้ใด เป็นหลกัในการเลือกใชว้สัดุท่ีถูกตอ้งในการประดิษฐส่ิ์ง

ต่างๆ? 

 
 
 
 
 



จง  ค ำตอบที่ถูกต้อง 

1.  

ก. หนอน     ข. หญา้ 

ค. ผเีส้ือ     ง. แมลงวนั 

2. 

ก. การขายผกั    ข. การเล้ียงววั 

ค. การปลูกผกั    ง. การท านา 

3.  

ก. ไมด้อก    ข. ไมป้ระดบั 

ค. ผกัสวนครัว   ง.  ถูกทุกขอ้ 

4.  

ก. บอนสี     ข. มะม่วง 

ค. มะเขือเทศ    ง. กุหลาบ 

5.  

ก. บวัรดน ้า    ข. ชอ้นปลูก 

ค. ส้อมพรวน    ง.  สายยาง 



6.  

ก. จะออกดอกเร็ว    ข. จะเจริญเติบโตชา้ 

ค. ใหผ้ลท่ีหวานและหอม  ง.  มีรากท่ีแขง็แรง 

7.   

 ก.  มะลิ     ข.  ทานตะวนั 

ค. ผกัตบชวา     ง.  กหุลาบ 

8.   

ก. ถงัน ้ า      ข. สายยาง 

ค. บวัรดน ้า     ง.  แกว้น ้า 

9.   

ก.  แหน  ผกัตบชวา    ข.  ผกับุง้  มะลิ 

ค.  ผกักระเฉด  ตะไคร้    ง.  หญา้  จอก 

10.  

ก.  ล  าตน้ช่วยชูกา้น ใบ  ข.  รากมีหนา้ท่ีดูดอาหาร 

ค.  ใบมีหนา้ท่ีสร้างอาหาร  ง. เมลด็ช่วยยดึล าตน้ 

 



1. ศตัรูพืชในขอ้ใดท่ีแยง่อาหารไปจากตน้พืช ? 

2. ขอ้ใด ไม่ใช่ งานเกษตร ? 

3. พืชท่ีน าใบ หรือดอกมารับประทานเรียกวา่อะไร 

4. พืชชนิดใดเป็นไมด้อก 

5. อุปกรณ์ใดท าใหดิ้นร่วนซุย 

6. ถา้ไม่รดน ้าตน้ไมจ้ะเกิดอะไรข้ึน 

7.  พืชในของใดต่างจากพวก 

8.  การรดน ้าตน้กหุลาบในกระถาง ควรใชเ้คร่ืองมือชนิดใด ? 

9.  ขอ้ใดเป็นพืชน ้าทั้งหมด 

10.  ขอ้ใดกล่าวผดิ 

 
 
 
 
 
 



จง  ค ำตอบที่ถูกต้อง 

1.  

ก. ถงัน ้า      ข. สายยาง 

ค. บวัรดน ้า     ง.  แกว้น ้า 

2.  

ก. ถงัน ้า      ข. สายยาง 

ค. บวัรดน ้า     ง.  แกว้น ้า 

3.  

ก.  รดจนกวา่จะพอใจ   ข. รดใหแ้ฉะ 

ค. รดเพียงเลก็นอ้ย    ง. รดใหชุ่้ม 

4.  

ก. วชัพืช      ข. ไมด้อก 

ค. ตน้หญา้     ง.  ไมย้นืตน้ 

5.  

ก. ปล่อยไว ้     ข. รดน ้า 

ค. พรวนดิน     ง. ถอนออก 



6.  

ก. ส้ม      ข. มะลิ 

ค. มะเขือเทศ     ง.  หญา้ 

7.  

ก. ใชใ้นการคา้ขาย    ข. ใชเ้ป็นอาหาร 

ค. ใชท้ าปุ๋ย     ง. ใชป้ระดบัตกแต่ง

  

8.  

ก. ถงัน ้า      ข. สายยาง 

ค. บวัรดน ้า     ง.  แกว้น ้า 

9.  

ก. ส ารวจกระถางหรือแปลงปลูก      ข. ถอนและก าจดัวชัพืชทนัที 

ค. ใส่ปุ๋ยป้องกนั        ง. ถูกทุกขอ้ 

10.  

ก. ไมด้อก    ข. พืชผกัสวนครัว 

ค. ไมป้ระดบั     ง. ถูกทั้งขอ้ ก. และขอ้ ข. 



1. เราควรใชอุ้ปกรณ์ใดรดน ้าตน้ไมใ้นแปลง 

2. ตน้ไมท่ี้แขง็แรงและปลูกไวจ้ านวนมากควรใชอุ้ปกรณ์ใด

รดน ้า 

3. การรดน ้าตน้ไมแ้ต่ละคร้ังควรรดอยา่งไร 

4. พืชชนิดอ่ืนท่ีข้ึนในกระถางปลูกดอกบานช่ืนเรียกวา่อะไร 

5. ถา้พบหญา้ข้ึนในแปลงปลูกผกัควรท าอยา่งไร 

6. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นไมด้อก 

7. ไมด้อกใชป้ระโยชน์ดา้นใดมากท่ีสุด 
8. การรดน ้าไมด้อกควรใชเ้คร่ืองมือใด 

9. ขอ้ใดเป็นวธีิการป้องกนัและก าจดัวชัพืช 

10. พืชชนิดใดน ามารับประทานได ้

 
 
 
 
 



จง  ค ำตอบที่ถูกต้อง 

1.  

ก. ป้ัน      ข. ระบายสี 

ค. พกพา      ง. ร่างแบบ 

2.  

ก. กรรไกร     ข. คตัเตอร์ 

ค. ไมบ้รรทดั     ง. มีดโกน 

3.  

ก. ใหเ้พ่ือนเกบ็    ข. วางไวต้รงท่ีท างาน 

ค. เกบ็เขา้กล่องเคร่ืองมือ  ง.  วางไวท่ี้ใดท่ีหน่ึง 

4.  

ก. ใชก้ระดาษวางทบักนั   ข. ใชด้า้ยร้อย 

ค. ใชไ้มบ้รรทดัวดั    ง. ใชก้าวติด 

5.  

ก. เลือกใชใ้หเ้หมาะสม   ข. พูดคุยกบัเพ่ือนตลอดเวลา 

ค. ใชเ้คร่ืองมืออยา่งระมดัระวงั ง.  ใชใ้หถู้กวธีิ 



 

6.  

ก. ซ่อมแซม     ข. ความสวยบงาม  

ค. เตรียมการประดิษฐ์   ง. ท าความสะอาด 

7.  

ก. เอน าของเล่นไปแช่น ้า ข. บีอมของเล่นไวใ้นปาก 

ค. ซีโยนของเล่นใส่ตะกร้า ง. ดีลา้งของเล่นท่ีเป้ือนโคลน 

8.  

ก. มีความทนัสมยัในการเล่น  ข. ไดข้องเล่นท่ีคงทน 

ค. ไดข้องเล่นท่ีสวยงาม   ง. ประหยดัเงิน 

9.  

ก. อ่อนพบัง่าย     ข. แขง็สวยงาม 

ค. คงทนมีหลายสี    ง. หนาทนทาน 

10.  

ก. ดา้ย      ข. ยางรัด 

ค. กระดาษ     ง. เชือกฟาง 



1. ดินสอเป็นเคร่ืองมือท่ีใชท้  าอะไร 

2. ถา้ตอ้งการกรีดกระดาษควรใชเ้คร่ืองมือใด 
3. เม่ือใชเ้คร่ืองมือเสร็จแลว้ควรท าอยา่งไร 

4. ถา้ตอ้งการท าใหก้ระดาษติดกนัควรท าอยา่งไร 

5. ขอ้ใดไม่ควรปฏิบติัในขณะใชเ้คร่ืองมือท่ีแหลมคม 
6. การเช็ดของเล่นท่ีมีฝุ่ นเป็นการท าเพ่ืออะไร 

7. ใครรู้จกับ ารุงรักษาของเล่น 

8. การน ากระดาษมาพบัเป็นของเล่นมีขอ้ดีอยา่งไร 

9. กระดาษท่ีจะน ามาพบัเป็นของเล่นควรมีลกัษณะอยา่งไร 

10. การพบัหนา้กากเราใชว้สัดุใดท าห่วงคลอ้งหู 
 


