
จง  ค ำตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 

1.  

     ก. ถูตามทางขวางของพ้ืน     

ข. ถูจากดา้นในออกมาดา้นนอก 

      ค. นัง่ยอง ๆ ถูจากดา้นนอกเขา้มาดา้นใน   

 ง. ถูเป็นรูปวงกลมจากชั้นในออกมาชั้นนอก 

2.  

       ก. ใชไ้มปั้ดขนไก่ปัดฝุ่ นท่ีประตูและหนา้ต่าง 

      ข. จดัเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือท าความสะอาด 

      ค. ยกเกา้อ้ีและโตะ๊เขียนหนงัสือออกไปนอกหอ้ง 

      ง. ยกเกา้อ้ีทุกตวัข้ึนวางบนโต๊ะเขียนหนงัสือก่อนกวาด       

3.  

  ก. ตอ้จดัแยกประเภทหนงัสือ    

ข. ต๋อยจดัหนงัสือเรียนตามตารางสอน 

  ค. แต๋วจดัหนงัสือและสมุดเรียงตามความสูง 

ง. ตอ้มจดัดินสอและกรรไกรรวมไวใ้นกล่องเดียวกนั 



4.  

  ก. ปลูกง่าย        

ข. เจริญเติบโตเร็ว 

   ค. เกบ็เก่ียวไดใ้นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ    

   ง. เป็นพืชท่ีรับประทานไดเ้ฉพาะส่วนท่ีเป็นใบ 

5.  

      ก. ปุ๋ยเคมี     ข. ปุ๋ยคอก 

   ค. ยาก าจดัศตัรูพืช   ง. ทรายผสมหินกอ้นเลก็ 

6.  

  ก. การรดน ้า     ข. การใส่ปุ๋ย 

   ค. การพรวนดิน    ง. การเกบ็เก่ียวผลผลิต 

7.  

  ก. จอบ          ค. ชอ้นปลูก 

  ข. เสียม         ง. ส้อมพรวน 

 

 



8.  

  ก. เพื่อใหดิ้นแหง้      ข. เพื่อใหดิ้นแตกออก    

  ค. เพื่อฆ่าเช้ือโรคในดิน ง. เพื่อใหดิ้นมีธาตุอาหารเพิ่มข้ึน 

9.  

ก. เป็นปุ๋ยท่ีไดจ้ากส่ิงมีชีวิต    

ข. ใชผ้สมในดินก่อนปลูกพืช  

  ค. มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 

    ง. มี 3 ชนิด ไดแ้ก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั และปุ๋ยพืชสด 

10.  

  ก. ฉีดพน่ยาฆ่าแมลง    

ข. จบัแมลงไปท าลาย 

  ค. ราดน ้าร้อนลงบนใบท่ีมีแมลง  

ง. น าแมลงชนิดอ่ืนมาช่วยปราบแมลงศตัรูพืช 

 
 
 



1. การถูบา้นท่ีถูกวธีิควรปฏิบติัอยา่งไร  

2. ขอ้ใดไม่ใช่วธีิปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในการท าความสะอาด

หอ้งเรียน 

3. ใครจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียนไม่ถูกวธีิ  

4. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัผกัสวนครัว 

5. ถา้ใชดิ้นเหนียวปลูกผกัสวนครัวควรผสมส่ิงใดลงไปดว้ย 

6. การบ ารุงรักษาพืชวธีิใดเป็นการเพ่ิมธาตุอาหารใหพื้ช 

7. เคร่ืองมือใดไม่เหมาะส าหรับใชย้อ่ยดิน 

8. การตากดินมีจุดประสงคเ์พื่ออะไร 

9. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์

10. ขอ้ใดไม่ใช่วิธีการก าจดัแมลงศตัรูพืช 

 
 
 
 
 



จง  ค ำตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 

1. 
 ก. มือ      ข. ปาก 
 ค. ฟัน       ง.   หู 
2. 
 ก. ใชมื้อสะอาดเช็ด   ข. ใชผ้า้สะอาดเช็ด 
 ค. ลืมตาในน ้าสะอาด   ง. ใชส้ าลีเช็ด 
3 
 ก. ใบหู      ข. แกว้หู 
 ค. รูหู      ง.   หนงัหู 
4. 
 ก. กลาก  เกล้ือน    ข. หิด  เหา 
 ค. มือ  เทา้เป่ือย     ง.   ปาก  ร้อนใน 
5. 
 ก. การไม่ระวงั       ข. การสะดุดหิน 
 ค. การไม่สวมรองเทา้   ง.ไมแ้หลมต าเทา้ 
 
 



6. 
 ก. เหงือกบวม     ข. ฟันผเุร็วข้ึน 
 ค. เกิดกล่ินปาก     ง.  ล้ินพอง 
7. 
 ก. ฟันบนแปรงลง    ข. ฟันล่างแปรงข้ึน 
 ค. แปรงไปมา ซา้ยขวา   ง.  แปรง 1 คร้ัง 
8. 
 ก. บว้นปากหลงัรับประทานอาหาร 
 ข. แปรงฟันอยา่งถูกวธีิทุกวนั 
 ค. ไปพบหมอฟันทุกเดือน 
 ง.  กินลูกอมหลงัอาหาร 
9. 
 ก. โรคหิด     ข.โรคเหา 
    ค.  โรคกลาก  เกล้ือน           ง.โรคเลือดจาง 
 
10. 
 ก. ไวเ้ลบ็ยาวๆ     ข. ลา้งดว้ยสบู่บ่อย ๆ 
 ค. ทาสีเลบ็หนาๆ    ง.  ต่อเลบ็ใหส้วยงาม 



1.อวยัวะใดถา้เราไม่รักษาใหส้ะอาดจะท าใหเ้ช้ือโรคเขา้สู่
ร่างกายไดม้ากท่ีสุด 
2.ถา้น ้ายาลา้งจานเขา้ตา ควรท าอยา่งไร 
3.“นิดา ชอบฟังเพลงท่ีมีเสียงดงัมาก ๆ” การกระท าของนิดา
เป็นอนัตรายต่ออวยัวะใด 
4.“แกว้ตาชอบวิ่งเล่นทั้งวนัแต่ไม่ชอบอาบน ้า” การปฏิบติัตวั
ของแกว้ตาน่าจะท าใหเ้กิดโรคอะไร 
5.“ลูกปลาเดินมาโรงเรียนทุกวนัเทา้ของลูกปลาจึงมีบาดแผล
อยูบ่่อย ๆ” บาดแผลท่ีเทา้ของลูกปลาน่าจะมาจากสาเหตุใด
เป็นส าคญั 
6.ถา้มีเศษอาหารติดตามซอกฟันแลว้ไม่แปรงฟัน ท าใหเ้กิด
ส่ิงใดมากท่ีสุด 
7.การแปรงฟันแบบใดท าใหฟั้นสึกกร่อนไดง่้าย 
8.ถา้อยากมีฟันท่ีสวยและแขง็แรงนกัเรียนควรท าอยา่งไร 
9.“นอ้ยสระผมสัปดาห์ละคร้ัง” โรคใดน่าจะเกิดกบันอ้ยมาก
ท่ีสุด 
10.การปฏิบติัใดท่ีท าใหมื้อและเทา้ไดรั้บอนัตราย 
 



จง  ค ำตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 

1.  

  ก. 8 มกราคม 2510 

  ข. 8 สิงหาคม 2555 

  ค. 8 สิงหาคม 2510 

 2.  

 ก. ประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัตกเฉียงใต ้

 ข. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 ค. การรวมตวัของประเทศต่าง ๆในทวีปเอเชีย จ านวน 11 ประเทศ 

 3.  

  ก. 3 เสาหลกัท่ีเป็นรากฐานในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 

  ข. ประเทศสมาชิกเพียง 10 ประเทศ 

  ค. ความร่วมมือกนัหลายๆ ดา้น 

  

 

 



4.  

  ก.ใหค้วามช่วยเหลือเร่ืองบ่อนการพนนัอยา่งเสรี 

  ข. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 

  ค. เพ่ิมประสิทธิภาพดา้นสินคา้หนีภาษี 

 5.   

ก. เพราะขา้วปลูกไดง่้ายในทุกประเทศทัว่โลก 

ข. เพราะประชาชนทุกคนในประเทศสมาชิกอาเซียนปลูกขา้ว 

ค. เพราะขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจส าคญัของประเทศสมาชิก

อาเซียน 

6.  

  ก. หน่ึงสัญลกัษณ์ 

  ข. หน่ึงวสิัยทศัน์ 

  ค. หน่ึงประชาคม 

 7. 

 

  ก.   ข.   ค. 



 8.  

  ก. วงกลมสีขาว 

  ข. รวงขา้ว 1 รวง 

  ค. วงกลมท่ีลอ้มรอบรวงขา้ว 

 9.  

  ก. ส านกังานประชาคมอาเซียน 

  ข. ส านกัเลขาธิการอาเซียน 

  ค. ส านกังานจาการ์ตา 

10. The  ASEAN Way  

  ก. เส้นทางการเดินทางไปอาเซียน  

  ข. หน่วยงานประจ าอาเซียน 

  ค. เพลงประจ าอาเซียน 

 
 
 
 



1.อาเซียนไดถื้อก าเนิดอยา่งเป็นทางการเม่ือใด   

 2. อาเซียน หมายถึงส่ิงใด 

 3. เป้าหมายของอาเซียนประกอบดว้ยส่ิงใด 

 4. ขอ้ใดเป็นวตัถุประสงคข์องอาเซียน 

 5. เหตุใดจึงใชร้วงขา้วเป็นสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏบนพ้ืนธงของ

อาเซียน  

6.ขอ้ความใดท่ีไม่ไดป้รากฏอยูใ่นค าขวญัของอาเซียน 

 7. ขอ้ใดคือสัญลกัษณ์อาเซียน 

 8. ความเป็นหน่ึงเดียวกนับนสัญลกัษณ์อาเซียน คือส่ิงใด 

 9. หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีประสานงาน ด าเนินงานตาม

โครงการและกิจกรรมของอาเซียนคือหน่วยงานใด 

10. The  ASEAN Way หมายถึงส่ิงใด 

 
 
 
 



จง  ค ำตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 

1.  

  ก. พม่า ข.  เวียดนาม  ค. มาเลเซีย 

 2.  

  ก. บรูไน - คนเช้ือสายมาเลย ์

  ข. อินโดนีเซีย - ชาวตากาลอ็ก 

  ค. สิงคโปร์ - ชาวชวา 

 3.  

 

  ก.   ข.    ค.  

 4.  

  ก. มาเลย ์  ข. องักฤษ  ค. สิงคโปร์ 

 5.  

 

ก. เวียดนาม   ข. กมัพชูา  ค. ฟิลิปปินส์ 
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6.  

  ก. ประชากรในประเทศประกอบดว้ยผูค้นหลายเช้ือชาติ 

  ข. มีชาวต่างชาติแถบทวปีแอฟริกามาตั้งถ่ินฐาน 

  ค. ประเทศสิงคโปร์ไม่เปิดเสรีทางการคา้ 

 

 7.       

  ก. ลาว   ข. พม่า   ค. บรูไน 

 8.  

  ก. เวยีดนาม – พระพทุธศาสนา 

  ข. พม่า - ศาสนาอิสลาม 

  ค. ลาว - ศาสนาฮินดู 

 9. “เนปิดอว”์  

  ก. เมืองหลวงของเวยีดนาม 

  ข. สกุลเงินของฟิลิปปินส์ 

  ค. เมืองหลวงของพม่า 
10.  

  ก. ลาว   ข. ไทย   ค. สิงคโปร์ 



1.ประเทศใดท่ีพื้นท่ีของประเทศถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน 

 2. ขอ้ใดมีความสมัพนัธ์กนั 

 3. ภาพใดเป็นธงชาติเวยีดนาม 

 4. ประเทศสิงคโปร์ใชภ้าษาใดเป็นภาษาราชการ 

 5.   

                                            จากภาพเป็นเงินท่ีใชใ้นประเทศอะไร 

 

6.เหตุใด ประเทศสิงคโปร์จึงมีภาษาราชการมากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ 

 

 7.    จากภาพเป็นดอกไมป้ระจ าชาติใด 

 

 8. ขอ้ใดมีความสมัพนัธ์กนั 

 9. “เนปิดอว”์ คือช่ือของส่ิงใด 

10. ประเทศใดท่ีมีระบอบการปกครองคลา้ยประเทศกมัพชูา 

 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-IX46GiL4p5c/TtnSATZrBbI/AAAAAAAAATQ/ORmvtwJssbo/s1600/images4.jpg


 

 

 

จง  ค ำตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 

1.   
 ก.  รากดูดน ้า    ข.  รากขยายพนัธ์ุ 

  ค.  รากสร้างอาหาร   ง.  รากสะสมอาหาร 
  2.   

 ก.  เผอืก     ข.  ผกับุง้ 
  ค.  มะม่วง     ง.  กลว้ยไม ้
 3.  

 ก.  สร้างอาหารใหพ้ืช   ข.  ยดึล าตน้ใหต้ั้งตรง 
 ค.  ชูใบใหไ้ดรั้บแสงแดด  ง.  ดูดน ้าและแร่ธาตุจากดิน 

 4.  
 ก.  ต  าลึง      ข.  ตะบองเพชร 
 ค.  วา่นหางจระเข ้   ง.  คว  ่าตายหงายเป็น 

 5.  
 ก.  ใบ     ข.  ดอก 
 ค.  ราก     ง.  ล  าตน้ 

  



 
6.   

 ก.  ขา     ข.  แขน 
 ค.  จมูก     ง.  ล  าตวั 

 7.  
 ก.  ยดึล าตน้    ข.  ล  าเลียงน ้า 
 ค.  สร้างอาหาร    ง.  ดูดน ้าและแร่ธาตุ 

 8.   
 ก. ใบ      ข. ผล 
 ค. ดอก      ง. ล  าตน้ 

 9.  
 ก.  ท าใหใ้บเห่ียวเฉา   ข.  ป้องกนัแมลงมากดั 
 ค.  ลดความร้อนในใบ  ง.  ใหรั้บแสงแดดมากข้ึน 

 10.   
 ก.  หายใจ       
 ข.  สร้างอาหาร 
 ค.  เป็นทางล าเลียงน ้าและอาหาร 
 ง.  เป็นทางเขา้-ออกของออกซิเจน 



 
1. เม่ือน าตน้เทียนแช่ในน ้าหมึกแดง แลว้ท้ิงไวส้ักครู่จะเห็น 
สีแดงผา่นจากรากไปสู่ล าตน้ เป็นเพราะอะไร 

  2. พืชชนิดใดท่ีมีล าตน้อยูใ่ตดิ้น 
 3. หนา้ท่ีหลกัของราก คือขอ้ใด 
 4. พืชชนิดใดเปล่ียนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน ้า 
 5. การแลกเปล่ียนก๊าซของตน้พืช เกิดข้ึนท่ีส่วนใด 
 6. ใบของพืชเปรียบเหมือนส่วนใดของคนเรา 
 7. ใบของพืชท าหนา้ท่ีอะไร 
 8. ส่วนใดของพืชท่ีท าหนา้ท่ีขยายพนัธ์ุมากท่ีสุด 
 9. การคายน ้า มีประโยชน์ต่อพืชอยา่งไร 
 10. หนา้ท่ีของล าตน้ คือขอ้ใด 
 


