
จง  ค ำตอบที่ถูกต้อง 

1.  

ก. กาว      ข. กรรไกร 

ค. ไมบ้รรทดั    ง. ไขควง  

2.  

ก. กรรไกร    ข. คตัเตอร์ 

ค มีดเหลา    ง. เล่ือย 

3.  

ก. เช็ดใหส้ะอาด   ข. ทาน ้ามนักนัสนิม 

ค. เกบ็เขา้ท่ี    ง. ถูกทุกขอ้ 

4.  

ก. ดินสอกบัสีเทียน   ข. ไมบ้รรทดักบัดินสอ 

ค. กรรไกรกบัมีดเหลา  ง. กาวกบัแป้งเปียก 

5.  

ก. น าไปแช่ในน ้า   ข. เกบ็ใส่กระเป๋ากางเกงไว ้

ค. เกบ็ใส่กล่องใหเ้รียบร้อย ง.  วางไวก้บัของเล่นอ่ืนๆ 



6.   

ก. กระปุกออมสิน   ข. กล่องกระดาษช าระ 

ค. กล่องใส่ดินสอ   ง.  ถูกทุกขอ้ 

7. 

ก. ปลาเกบ็ยางลบไวใ้นกระเป๋าเส้ือ  

ข. เจนเกบ็หุ่นยนตไ์วบ้นชั้นวางของเล่น 

ค. ดาวเกบ็ตุ๊กตาหมีไวใ้นตูเ้ส้ือผา้  

ง. พอเกบ็ปากกาไวใ้นชั้นรองเทา้ 

8.   

ก. ใชเ้กบ็เชือก     ข. ใชเ้กบ็ไมจ้ิ้มฟัน 

ค. ใชเ้กบ็เขม็     ง.  ใชเ้กบ็เส้ือผา้ 

9. 

ก. ตั้งเรียงกนัไวโ้ดยหนัสันปกออก 

ข. กองไวมุ้มใดมุมหน่ึง 

ค. ตั้งพิงไวข้า้งฝา     

ง. เรียงข้ึนใหสู้งๆ 



10. 

ก. หนา้กากหนา้แมว    ข. บตัรอวยพร 

ค. กงัหนัลม      ง. หุ่นยนต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ขอ้ใดไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีใชพ้บั/ติดกระดาษ 

2. อุปกรณ์ใดเหมาะท่ีจะตดัขวดพลาสติก 

3. เม่ือใชก้รรไกรเสร็จแลว้ควรท าอยา่งไร 

4. อุปกรณ์ใดใชป้ระโยชน์เหมือนกนั 

5. ของเล่นท่ีท าจากกระดาษควรบ ารุงรักษาอยา่งไร 

6.  กล่องยาสีฟัน เหมาะส าหรับน ามาประดิษฐส่ิ์งใด ? 

7. ใครจดัเกบ็ของใชไ้ดถู้กตอ้ง ? 

8.  ขอ้ใดเป็นประโยชน์ของแกนหลอดดา้ย ? 

9.ถา้ไม่มีชั้นส าหรับวางหนงัสือควรเกบ็หนงัสืออยา่งไรจึงจะ
เหมาะสมท่ีสุด ? 
10.นกัเรียนควรเลือกประดิษฐอ์ะไรเพื่อมอบใหเ้พื่อนในวนั

เกิด ? 

 
 
 
 



จง  ค ำตอบที่ถูกต้อง 

1.  

ก. ขอ้มูลภาพ    ข. ขอ้มูลส่ือสาร 

ค. ขอ้มูลตวัอกัษร   ง. ขอ้มูลเสียง 

2.  

ก. โบว ์     ข. บา้น 

ค. โทรทศัน์    ง. การ์ตูน 

3.  

ก. บา้น     ข. แมว 

ค. หลงัคาบา้น    ง. ถูกทุกขอ้ 

4.  

ก. ตวัเรา     ข. ร้าน 

ค. ไอศกรีม    ง. พอ่  

5.  

ก. นท     ข. วิทย ุ

ค. เสียงเพลง    ง. นกัพดู 



6.  

ก. วิทย ุ     ข. โทรทศัน์ 

ค.  หอ้งสมุด    ง. ถูกทุกขอ้  

7.  

ก. ขอ้มูลการรับรู้รส  ข. ขอ้มูลการไดก้ล่ิน 

ค. ขอ้มูลจากเสียง   ง. ถูกทั้งขอ้ ก. และ ขอ้ ข. 

8.  

ก. บา้นเลขท่ี    ข. ภาพวิดีโอ 

ค. ราคาหนงัสือ   ง. วทิย ุ

9.  

ก. ทะเบียนรถ    ข. ป้ายโฆษณา 

ค.  ตวัหนงัสือ    ง. คะแนนสอบ 

10.  

ก. ไดข้อ้มูลท่ีเราตอ้งการ  ข. รับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้

ค. ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งทุกอยา่ง  ง.  ถูกทุกขอ้ท่ีกล่าวมา 



1. “แม่เล่านิทานใหเ้จ๊ียบฟัง” เจ๊ียบไดรั้บขอ้มูลใด 

2. โบวดู์การ์ตูนในโทรทศัน์ท่ีบา้น ขอ้ใดเป็นแหล่งขอ้มูล 

3. เสียงแมวร้องบนหลงัคาบา้น ขอ้ใดเป็นแหล่งขอ้มูล 

4. “พอ่บอกวา่จะพาไปกินไอศกรีมท่ีร้าน” ขอ้ใดเป็น

แหล่งขอ้มูล 

5. “นทไดย้นิเสียงเพลงจากวทิย”ุ ขอ้ใดเป็นแหล่งขอ้มูล 

6. ขอ้ใดเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีนกัเรียนคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ ได ้

7. เม่ือนกัเรียนรับประทานอาหารจะไดรั้บขอ้มูลใด 

8. ขอ้ใดจดัเป็นขอ้มูลภาพ 

9. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้มูลตวัอกัษร 

10. ประโยชน์ของการไดรั้บขอ้มูลคือขอ้ใด 

 
 
 
 



จง  ค ำตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 

 1.  

  ก. วิทย ุ ข. หนงัสือ  ค. โทรศพัท ์

 2.  

  ก. วิทย ุ ข. หนงัสือ  ค. นิตยสาร 

 3.  

  ก. วิทย ุ ข. หนงัสือ  ค. โทรทศัน์ 

 4.  

  ก. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี 

  ข. ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล 

  ค. ขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ 

 5.  

  ก. ดิน   น ้า   อากาศ 

  ข. แร่ธาตุ   ป่าไม ้  รถยนต ์

  ค. ทะเล   ภูเขา   ป่าไม ้

 



 6.  

  ก. ครู               

  ข. หอ้งสมุดโรงเรียน       

   ค. ผูป้กครอง 

 7.  

  ก. ขอ้มูลภาพน่ิง  

  ข. ขอ้มูลภาพเคล่ือนไหว 

  ค. ขอ้มูลภาพสามมิติ 

 8.  

 ก. สวนสัตวจ์ดัเป็นแหล่งขอ้มูลชั้นตน้ 

 ข. ขอ้มูลท่ีผูอ่ื้นรวบรวมหรือบนัทึกข้ึนในภายหลงัจดัเป็น

ขอ้มูลชั้นรอง 

  ค. ขอ้มูลชั้นตน้มีประโยชน์คือใชศึ้กษาคน้ควา้ไดส้ะดวก

มากกวา่ขอ้มูลชั้นรอง  

 

 



 9.  

  ก. รายการวทิย ุ    รายการโทรทศัน์ 

  ข. หอ้งสมุด     บรรณารักษ ์

  ค. คอมพิวเตอร์     ญาติผูใ้หญ่ 

10.  

  ก. เพื่อน ๆ   

  ข. แม่คา้   

  ค. อินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. ขอ้มูลในขอ้ใดสามารถรับรู้ไดด้ว้ยการอ่าน 

 2. ขอ้มูลในขอ้ใดสามารถรับรู้ไดด้ว้ยการฟัง 

 3. ส่ิงใดท่ีสามารถใหข้อ้มูลไดท้ั้งภาพและเสียง 

 4. ขอ้มูลเก่ียวกบัวดัพระศรีรัตน์ศาสดาราม (วดัพระแกว้) 

จดัเป็นขอ้มูลใด 

 5. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้มูลเก่ียวกบัธรรมชาติทั้งหมด 

 6. แหล่งขอ้มูลใดอยูใ่กลต้วัเราท่ีสุด 

 7. ภาพจากโทรทศัน์จดัเป็นขอ้มูลประเภทใด  

 8. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 9. ขอ้ใดเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีไม่ใช่บุคคลทั้งหมด 

10. สมพลอยากรู้เร่ืองสัตวช์นิดต่าง ๆ สมพลควรหาขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มูลใด  จึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

 
 
 
 



จง  ค ำตอบทีถู่กต้อง 

1.  

ก. ย  าถัว่พท่ีูส่วนประกอบมีสรรพคุณทางยา 

ข. ผลไมต้ามฤดูกาลท่ีปอกเปลือกและหัน่เป็นช้ิน 

ค. ตม้ย  ากุง้โรยหนา้ดว้ยพริกช้ีฟ้าและใบโหระพา 

ง. น ้าพริกปลาทูมีผกัสดแกะสลกัเป็นเคร่ืองเคียง 

2.  

ก. ท าใหอ้าหารมีรสชาติดีกวา่เดิม. 

ข. ท าใหจุ้ลินทรียใ์นอาหารเพ่ิมข้ึน. 

ค. ท าใหมี้อาหารรับประทานตลอดปี. 

ง. ท าใหอ้าหารสุกโดยไม่ตอ้งใชค้วามร้อน 

3.  

ก. ใชน้ ้ายาขดัหอ้งน ้าทุกคร้ังท่ีอาบน ้า 

ข. ถอดปลัก๊ทุกคร้ังหลงัใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ค. เลือกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีสัญลกัษณ์เบอร์ 5 

ง. ใชผ้า้ปิดจมูกทุกคร้ังท่ีท างานบา้น 



4.  

ก. ประเมินช้ินงานเพ่ือปรับปรุงพฒันา 

ข. ก าหนดปฏิทินการท างาน แลว้ปฏิบติัตามท่ีก าหนด 

ค. ปฏิบติัตามขั้นตอนการท างานทีละขั้นจนช้ินงานส าเร็จ 

ง. วิเคราะห์งานท่ีจะท าเพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนการ

ท างาน 

5. 

ก.วตัถุดิบ    ข.ระยะเวลา 

ค.เคร่ืองครัว   ง.สารอาหาร 

6.  

ก. ปฏิบติังาน - ติดตามและปรับปรุงแกไ้ข - น าเสนอผลงาน 

ข. ปฏิบติังาน - จดัท าแผนการท างาน - ประเมินงาน - สรุปงาน 

ค. วิเคราะห์งาน - ปฏิบติังาน - จดัท าแผนการท างาน - ปรับปรุง

แกไ้ข 

ง. วเิคราะห์งาน - จดัท าแผนการท างาน - ปฏิบติังาน - ติดตามและ

ปรับปรุงแกไ้ข 



7.  

ก. แช่ไวใ้นน ้าอุ่น   ข. เกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็ 

ค. ตากแดดท้ิงไว ้1 วนั  ง. เกบ็ไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 

8.  

ก. น ้าส้มคั้น    ข. กลว้ยฉาบ 

ค. มะม่วงกวน    ง. ล  าไยอบแหง้ 

9.  

ก. เลือกเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 

ข. เลือกเคร่ืองมือท่ีมีราคาถูก 

ค. เลือกเคร่ืองมือท่ีหาซ้ือไดส้ะดวก 

ง. เลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะกบัการใชง้าน 

10.  

ก. เลือกผลไมท่ี้มีต าหนิ 

ข. เลือกผลไมท่ี้มีราคาถูก 

ค. เลือกบริโภคผลไมต้ามฤดูกาล 

ง. เลือกไมท่ี้น าเขา้จากต่างประเทศ 



1. ขอ้ใดสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ในการจดัและตกแต่งอาหารของไทย 

2. ขอ้ใดกล่าวถึงคุณประโยชน์ของการถนอมอาหารไดถู้กตอ้ง 

3. ขอ้ใดเป็นความปลอดภยัจากการท างานบา้น 

4. ขอ้ใดเป็นทกัษะกระบวนการท างานท่ีตอ้งท าเป็นอนัดบัแรก 

5. วิธีการประกอบอาหารดว้ยการตม้ ลวก และเค่ียวมีความแตกต่างกนั

ในดา้นใด 

6. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนการวางแผนการท างานบา้นท่ีดีท่ีสุด 

7. นมท่ีผา่นการพาสเจอไรส์ ถา้ตอ้งการเกบ็ไวบ้ริโภคนาน ๆ ควรท าเช่นไร 

8. อาหารแปรรูปในขอ้ใดสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ นอ้ย ท่ีสุด 

9. ขอ้ใดเป็นหลกัการท่ีส าคญัท่ีสุดในการเลือกเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในงานประดิษฐ ์

10. การเลือกซ้ือผลไมม้าบริโภคในครอบครัว ควรเลือกอยา่งไร 

 
 
 
 
 



จง  ค ำตอบทีถู่กต้อง 

1. 

  1. กวาดดว้ยไมก้วาดดอกหญา้ 

  2. ไมถู้พื้นชุบน ้าบิดหมาดๆ ถูพื้นในทิศทางเดียวกนั 

  3. ผสมน ้ายาถูพื้น บิดหมาดๆ  

  4. ซกัผา้ถูพื้นใหส้ะอาดน าไปผึ่งแดดใหแ้หง้ 

ก. 4, 3, 2, 1     

ข. 1, 2, 3, 4 

ค. 1, 3, 2, 4     

ง. 3, 2, 1, 4 

2.  

ก. สีควรกลมกลืนกบัพ้ืน ผนงั เพดานบา้น 

ข. ค  านึงถึงการใชป้ระโยชน์เพียงประการเดียว 

ค. ขนาดและรูปทรงตอ้งมีขนาดใหญ่เพียงอยา่งเดียว 

ง. เลือกส่ิงตกแต่งท่ีแตกหกัง่ายจะไดเ้ปล่ียนใหม่บ่อยคร้ัง 

 



3.  

ก. ใชก้ระเบ้ืองหลงัคาสีเขม้     

ข. ถมบริเวณรอบบา้นใหต้  ่ากวา่บา้น 

ค. ควรเลือกตน้ไมท่ี้โตชา้ ล  าตน้ไม่สูง 

ง. ปลูกตน้ไมท้รงสูงเพื่อบงัแสงอาทิตย ์

4.  

ก. ไมข้นไก่-ขนไก่ 

ข. สบู่สมุนไพรมงัคุด-เปลือกมงัคุด 

ค. เทียนเจล-ทรายสีต่าง ๆ เปลือกหอย 

ง. ดอกกุหลาบจากเกลด็ปลา-เกลด็ปลาตะเพียน 

5.  

     ก. ลวกผกัเป่ือย รับประทานกบัน ้าพริก 

     ข. ใชไ้ฟอ่อนๆ ตม้ไก่ เพ่ือใหไ้ก่นุ่ม รสชาติดี 

     ค. ขา้วร้อนๆ หุงแบบไม่เชด็น ้า รับประทานกบัไข่เจียว 

     ง. หัน่ผกัเป็นช้ินพอดีค า แลว้น าไปลา้งก่อนน ามาผดัน ้ามนั

หอย 



6.  

ก. ใหค้วามชุ่มช้ืนต่อโคนตน้ไม ้

ข. กล่ินหญา้บรรเทาอาการปวดหวั 

ค. แกปั้ญหา เร่ืองแสง-เสียงสะทอ้น 

ง. บรรเทาการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

7.  

ก. บายศรี     ข. ชะลอม 

ค. กระทงขนม   ง. โคมไฟกะลามะพร้าว 

8.  

ก. ราคาถูก ป้องกนัความช้ืนได ้

ข. น ้าหนกัเบา มีความคงรูป 

ค. ป้องกนักล่ิน มีความคงรูป 

ง. ป้องกนักล่ิน น ้าหนกัเบา 

 

 

 



9.  

ก. เลือกซ้ือเคร่ืองเรือนท่ีมีราคาแพง 

ข. เคร่ืองเรือนน าเขา้จากต่างประเทศ 

ค. มีประโยชน์ในการใชส้อย ประหยดั 

ง. ซ้ือของหายาก ไมซ้ ้ ารูปแบบของผูอ่ื้น 

10.  

ก. มีความสวยงาม 

ข. มีความปลอดภยั 

ค. ประหยดัค่าใชจ่้าย 

ง. ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ขอ้ใดเรียงล าดบัการท าความสะอาดพื้นบา้นถูกตอ้งท่ีสุด 

  1. กวาดดว้ยไมก้วาดดอกหญา้ 

  2. ไมถู้พื้นชุบน ้าบิดหมาดๆ ถูพื้นในทิศทางเดียวกนั 

  3. ผสมน ้ายาถูพื้น บิดหมาดๆ  

  4. ซกัผา้ถูพื้นใหส้ะอาดน าไปผึ่งแดดใหแ้หง้ 

2. ขอ้ใดคือหลกัการพิจารณาเลือกใชส่ิ้งของตกแต่งบา้นท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

3. การออกแบบบา้นให้ประหยดัพลงังานโดยการจดัและตกแต่งบริเวณ

บา้นควรท าอยา่งไร 

4. นุชพกัอาศยัอยูใ่กลท้ะเล นุชและเพื่อนๆ จะตอ้งช่วยกนัท าของท่ีระลึก

จากวสัดุท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน เพื่อ น ามาจ าหน่ายในงานโรงเรียน นุชและ

เพื่อนๆ ควรประดิษฐส่ิ์งใด คู่กบัวสัดุใด 

5. การประกอบอาหารในขอ้ใดเป็นการสงวนคุณค่าของอาหารมากท่ีสุด 

6. สนามหญา้ช่วยใหเ้กิดประโยชน์ ยกเวน้ ขอ้ใด 

 

7. งานประดิษฐช์นิดใดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือ ประเพณี  

และวฒันธรรมของคนไทย 

8. บรรจุภณัฑป์ระเภทกระดาษมีขอ้ดีอยา่งไร 

9. ในการเลือกซ้ือเคร่ืองเรือนควรค านึงถึงส่ิงใดมากท่ีสุด 

10. ส่ิงท่ีควรค านึงเป็นอนัดบัแรกในการเลือกซ้ืออาหาร คือขอ้ใด 


