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ให้กาเคร่ืองหมาย    ทับตัวอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง 

1. ข้อใดมีตัวสะกดต่างจากพวก 

 ก. เมฆ   ข.  โลภ 

 ค. โรค    ง.    เลข 

2. ข้อใดมตัีวสะกดต่างจากพวก 

 ก.  วานร   ข. เพศ 

 ค. รถไฟ   ง. สามารถ 

3. ค าในข้อใดไม่เข้าพวก 

 ก. โกรธ   ข. เศร้า 

 ค. อร่อย   ง. ปลอบ 

4. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

 ก. ขโมย  อ่านว่า  ขะ – โมย  ข. ทนาย  อ่านว่า  ทะ – นาย 

 ค. ผวา  อ่านว่า  ผะ – หวา  ง. แถลง  อ่านว่า  ถะ – แลง 

5. ค าในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เดียวกันทุกค า 

 ก. น  า     โต๊ะ    ก้าง ข. บิน     ขาว     หมี 

 ค. เสื อ     ป้า     น่า ง. กด     พี่     ปู่ 

6. ในสวนสัตว์มีช้าง   เสือ   ลิง   .......     ควรเติมเครื่องหมายวรรคตอนใด 

 ก. ฯลฯ  ข. ฯ 

 ค. ?   ง. ! 

7. เด็กๆ ว่ิงเล่น   อ่านว่าอย่างไร 

 ก. เด็ก – วิ่ง – เล่น ข. เด็ก – เด็ก – วิ่ง – เล่น 

 ค. เด็ก – ไม้ – ยา – มก – วิ่ง – เล่น ง. เด็ก – วิ่ง – เล่น – เด็ก – วิ่ง – เล่น 

8. เขาไป...แล้วแวะไปซ้ือข้าว...ก่อนกลบัมา...เสือ่ที่บ้าน ควรเติมค าใด 

 ก. สาส์น / สาร / สาน ข. ศาล / สาน / สาร 

 ค. สาล / สาน / สาน ง. ศาล / สาร / สาน 
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9. ข้อใดแบ่งจังหวะการอ่านออกเสียงกลอนสุภาพไม่ถูกต้อง 

 ก. แล้วสอนว่า / อย่าไว้ / ใจมนุษย์ ข. มันแสนสุด / ลึกล  า / เหลือก าหนด 

 ค. ถึงเถาวัลย์ / พันเกี่ยวท่ี / เลี ยวลด ง. ก็ไม่คด / เหมือนหนึ่งใน / น  าใจคน 

10. พ่อบอกว่าไม่ต้องการน าเร่ืองนี้ไปแพร่งพราย ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า แพร่งพราย 

 ก. ค้นคว้า  ข. แยกแยะ 

 ค. พูดคุย  ง. เปิดเผย 

11. ผู้ร้ายพอเห็นต ารวจก็โกยอ้าวไปเลย  ค าว่า โกยอ้าว หมายความว่าอย่างไร 

 ก. วิ่งหนีโดยเร็ว ข. พูดแก้ตัวทันที 

 ค. หลบซ่อนตัวอย่างเงียบๆ ง. ตกใจจนท าอะไรไม่ถูก 

12.  ข้อใดมีความหมายตรงกับส านวน รักดังแก้วตา 

 ก. แม่สวมแว่นตากันแดดเพื่อทะนุถนอมสายตา  

 ข. แม่เลี ยงดูลูกอย่างทะนุถนอม 

 ค. พี่ถือแก้วอย่างทะนุถนอม 

 ง. ฉันล้างแก้วสะอาด 

13. คางคกขึ้นวอ มีความหมายคล้ายกับส านวนใด 

 ก. คอทองแดง ข. น  าตาตกใน 

 ค. กิ งก่าได้ทอง ง. นกสองหัว 

ข้อ 14 – 17 อ่านเร่ืองที่ก าหนด แล้วตอบค าถาม 

 

 

 

 

 

 

14.  เรื่องนี กล่าวถึงข้อใด 

 ก. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ข. ความกตัญญูกตเวที 

 ค. การอบรมเลี ยงดู ง. วิธีการเลี ยงดูลูก 

15. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้ท่ีความกตัญญูกตเวที 

 ก. ตอบแทนผู้มีพระคุณ ข. ติดต่อพูดคุยกับผู้มีพระคุณ 

 ค. หาโอกาสใกล้ชิดผู้มีพระคุณ ง. ตักตวงความรู้จากผู้มีพระคุณ 

     การที่มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมประเภทหน่ึง ตั้งแต่เกิดมาไดอ้าศยัหรือไดรั้บการเล้ียงดู 

มาจนโตถึงทุกวนัน้ี เพราะไดรั้บการเล้ียงและอบรมสัง่สอนจากบุคคลต่างๆ เช่น 

พอ่ แม่ ครู อาจารย ์ญาติพีน่อ้ง และไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ จากส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้น ดงันั้น 

ส่ิงเหล่าน้ีจึงมีพระคุณต่อเรา เราตอ้งพยายามหาวิธีตอบแทนผูท้ี่มีพระคุณดงักล่าว  
ที่เรียกวา่ “กตญัญูกตเวที” ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองหมายของคนดีในพระพทุธศาสนา 
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16.  เพราะเหตุใดเราควรกตัญญูกตเวทีต่อส่ิงต่างๆ 

 ก. เพราะส่ิงต่างๆ เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามาก ข. เพราะส่ิงต่างๆ เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ 

 ค. เพราะส่ิงต่างๆ ท าให้เรามีความสุข ง. เพราะส่ิงต่างๆ ท าให้เราโตมาได้จนถึงทุกวันนี  

17. หากคนเรามีความกตัญญูกตเวที จะเกิดผลอย่างไร 

 ก. ยากจนข้นแค้น ข. มีเพื่อนฝูงมาก 

 ค. มีคนช่ืนชม ง. มีความสุข 

18. อ้อมต้องการอ่านข่าวสาร บทความ และเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิง อ้อมควรเลือกอ่านหนังสือใด 

 ก. นิตยสารการเมืองการปกครอง ข. หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา 

 ค. หนังสือพิมพ์รายวัน ง. นิตยสารซุบซิบดารา 

19.ใครไม่มีมารยาทในการอ่าน 

 ก. อุ๋ยอ่านหนังสือให้เพื่อนฟังในห้องสมุด ข. อิ๋วไม่ขีดเขียน หรือท าลายหนังสือท่ียืมเพื่อนมาอ่าน 

 ค. เอ๋ไม่อ่านสมุดบันทึกส่วนตัวของโอ๋ ง. เอกอ่านหนังสืออย่างตั งใจ 

20. ข้อใดปฎิบัติตนในการคัดลายมือไม่ถูกต้อง 

 ก. วางรูปสระ และวรรณยุกต์ให้ถูกท่ี ข. ท าเครื่องหมายล้อมรอบค าท่ีเขียนผิด แล้วเขียนใหม่ 

 ค. เว้นระยะช่องไฟให้เท่ากัน ง. เขียนตัวอักษรให้ถูกต้อง 

ข้อ 21 – 22 อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถาม 

 

 

 

21. ข้อความนี จัดอยู่ในประเภทใด 

 ก. ค าขวัญ                     ข. โฆษณา 

 ค. ประกาศ                    ง. แจ้งความ 

22. เมื่ออ่านข้อความนี แล้ว เราควรปฏิบัติอย่างไร 

 ก. ไม่คบเพื่อนสูบบุหรี่ ข. ไม่ทดลองสูบบุหรี่ 

 ค. ไม่พูดกับคนสูบบุหรี่ ง. เลิกสูบบุหรี่ 

23. ข้อใดไม่จ าเป็นต้องเขียนในแผนภาพโครงเรื่อง 

 ก. สถานท่ีในเรื่อง ข. ตัวละครในเรื่อง 

 ค. เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ ง. เหตุการณ์ท่ีเกิด 

 

 

     บุหรี่มีพิษ   อย่าคิดสูบมัน 
รีบเร่งเร็วพลัน   ช่วยกันรณรงค์ 
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24. 

 

 

 

 

จากข้อความท่ีก าหนด ข้อใดเรียงล าดับวิธีการเขียนย่อความได้ถูกต้อง 

 ก. 1)  2)  3)  4)  ข. 2)  3)  4)  1) 

 ค. 4)  1)  2)  3)  ง. 3)  2)  1)  4) 

25. ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนหรือบิดามารดา 

 ก. ใช้ค าสุภาพเหมาะสม ข. เขียนให้อ่านง่ายไม่ก ากวม 

 ค. เขียนด้วยปากกาสีแดง ง. เขียนโดยใช้รูปแบบถูกต้อง 

26. ใครปฎิบัติตนไม่เหมาะสมในการเขียนรายงาน 

 ก. แอน คัดลอกข้อความจากหนังสืออื่นโดยไม่บอกท่ีมาของข้อความ 

 ข. อุ้ง ตรวจทานรายงานท่ีเขียนเสร็จแล้วปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

 ค. อ๋อม น าข้อมูลท่ีค้นคว้ามาเขียนเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของตนเอง 

 ง. เอ๋ย วางแผนการเขียนรายงานก่อนจะเขียนรายงานทุกครั ง 

27. งานเขียนในข้อใดไม่ใชก่ารเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

 ก. เรื่องสั น                     ข. นิทาน 

 ค. นวนิยาย                   ง. ข่าวการเมือง 

28. ข้อใด ไม่ใช่ มารยาทในการเขียน 

 ก. วางโครงเรื่อง แล้วเขียนตามโครงเรื่องท่ีวางไว้ 

 ข. เขียนอย่างตั งใจ ไม่รบกวนผู้อื่น 

 ค. เขียนลงบนพื นท่ีว่างๆ ในหนังสือของเพื่อน 

 ง. ใช้ยางลบลบข้อความท่ีเขียนผิด แล้วจึงเขียนใหม่ 

ข้อ 29 – 32 อ่านเร่ือง และตอบค าถาม 

 

 

 

 

 

1)    เขียนสรุปด้วยส านวนภาษาของตนเอง 
2)    สรุปสาระส าคัญของเรื่องท่ีอ่าน 
3)    ตั งใจอ่านเรื่องตั งแต่ต้นจนจบ 
4)    อ่านทบทวนส่ิงท่ีเขียน ตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้อง 

     พิธีไหวค้รูเป็นพิธีที่ดีงาม ทุกตน้ปีการศึกษา แต่ละโรงเรียนจะจดั 

ใหมี้พธีิไหวค้รูขึ้น เพือ่ใหศิ้ษยไ์ดก้ราบไหว ้ระลึกถึงพระคุณของครูและ 
เพือ่ปลูกจิตส านึกใหรู้้วา่ การที่เราจะเป็นคนดีมีวชิาชีพเล้ียงตวัไดน้ั้น 

ก็ดว้ยพระคุณของครูทั้งส้ิน 
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29. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องนี  

 ก. วิธีการไหว้คร ู ข. วันจัดงานไหว้คร ู

 ค. เหตุผลในการไหว้ครู ง. ประโยชน์จากการไหว้ครู 

30. เหตุใดจึงควรจัดพิธีไหว้ครู 

 ก. เพราะครูรักและเมตตาต่อศิษย์ ข. เพราะครูเป็นผู้มีความรู้ 

 ค. เพราะครูเป็นผู้ให้ความรู้ ง. เพราะครูเป็นผู้อาวุโส 

31. หากไม่มีการจัดพิธีไหว้ครู น่าจะเกิดผลอย่างไร 

 ก. นักเรียนมีผลการเรียนแย่ลง ข. นักเรียนไม่ตั งใจเรียนมากขึ น 

 ค. นักเรียนไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ง. นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของครูอาจารย์ 

32. พิธีไหว้ครูแสดงให้เห็นคุณธรรมข้อใด 

 ก. ความอ่อนน้อมถ่อมตน ข. ความกตัญญูรู้คุณ 

 ค. ความเคารพนบนอบ ง. ความเมตตากรุณา 

33. ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในการพูดรายงาน 

 ก. ก้อยพูดรายงานโดยใช้ภาษาสุภาพ ข. ก้อยมีส่ือประกอบการพูดรายงาน 

 ค. แก้มสรุปความรู้ เมื่อพูดรายงานจบ ง. เก๋พูดรายงานอย่างเคร่งเครียด 

34.ใครปฏิบัติตนในการฟังไม่ถูกต้อง 

 ก. ก้อยตั งใจฟังตั งแต่ต้นจนจบ  

 ข. กิ๊บจดบันทึกข้อความท่ีสนใจ 

 ค. ไก่ฟังแค่หัวข้อเรื่องแล้วสรุปใจความส าคัญเอง  

 ง. กุ้งคิดวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากเรื่องท่ีฟัง 

35.  ค าว่า น้ าหวาน ท่ีอยู่ในข้อใดเป็นค าวิสามานยนาม 

 ก. แม่ด่ืมน้ าหวาน ข. จุ๋มเทน้ าหวานใส่แก้ว 

 ค. ขวดน้ าหวานวางอยู่บนโต๊ะ ง. ฟ้าใสให้ของขวัญแก่น้ าหวาน 

36.  ข้อใดมีค าสรรพนาม 

 ก. ภูเขานั นเขาเคยปีน ข. อยากร้องก็ร้องไป 

 ค. น้องตุ๊กรักแม่มากค่ะ ง. มะม่วงสุกหมด 

37. ข้อใดเป็นค ากริยาทุกค า 

 ก. ท่อง   เพลง ข. เป็น   ต้อง 

 ค. ควร   สวย ง. ถือ   น  าตก 
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38. ข้อใดมีค าวิเศษณ์บอกอาการ 

 ก. แม่มีเงินน้อยกว่าป้า ข. ฉันมาถึงโรงเรียนกอ่นเธอ 

 ค. พี่อ่านหนังสืออย่างตั งใจ ง. บ้านของฉันอยู่ทางภาคใต้ 

39. หมิวอ่านวรรณคดี แต่ไม่เข้าใจค าศัพท์บางค า หมิวควรใช้หนังสืออะไร 

 ก. สารานุกรม ข. พจนานุกรม 

 ค. หนังสืออ้างอิง ง. นวนิยาย 

40.  ข้อใดเรียงล าดับค าตามพจนานุกรมได้ถูกต้อง 

 ก. ดี  ดู  เด่น  เด่ียว ข. กรอบ  กาง  กอด  กิน 

 ค. ต้อง  ตรอง  ตาย  ตึก ง. หมอ  หมอง  หมอก  หม้อ 

41. ข้อใดเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้อง 

 ก. ตั งโต๊ะปฏิทิน ข. หนังสือหอบเธอมา 

 ค. อาหารร้านนั นอร่อยมาก ง. มโหฬารตึกสูงใหญ่ 

42. ประโยคใดมีเนื อความเหมือนประโยค “จงท าการบ้าน” 

 ก. โปรดอย่าถามฉัน ข. อย่าเดินลัดสนาม 

 ค. เห็นผิดไปแล้วหรือ ง. อะไรกไ็ด้ตามใจเธอ 

43. ข้อใดเป็นประโยค 2 ส่วน 

 ก. พ่อขับรถเร็ว ข. พ่ออ่านหนังสือ 

 ค. พ่อสวมเสื อสีฟ้า ง. พ่อเดินเล่นในสวน 

44.  ข้อใดเป็นประโยค 3 ส่วน 

 ก. ฝนตกหนักมาก ข. ตั มเต้นระบ า 

 ค. น้องดูโทรทัศน์ ง. แก้มหัวเราะเสียงดัง 

ข้อ 45 – 46 ควรเติมค าใด 
 

ท้องฟ้ามืดด า  ฝน ...45... ลงมา 
กางร่มเถิด ...46... เวลาฝนตก 

45.ก. พร า   ข. ตก 

 ค. ปรอย  ง. ปลิว 

46.ก. นะ                      ข. จ๊ะ 

 ค. หนา                      ง. ป้า 
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47.  เราสามารถได้ยินภาษาถิ่นว่า ควน ได้ในท้องถิ่นใด 

 ก. ภาคเหนือ           ข. ภาคใต้ 

 ค. ภาคกลาง              ง. ภาคอีสาน 

48. แซบ เป็นค าภาษาถิ่นที่ใช้ในเขตจังหวัดใด 

 ก. นนทบุรี                ข. ล าพูน 

 ค. พัทลุง                   ง. ชัยภูมิ 

49.  “นางแมวเอย ขอฟ้าขอฝน ขอน้ ามนต์รดหัวนางแมว ........” เป็นเพลงพื นบ้านลักษณะใด 

 ก. เพลงร้องเล่น ข. เพลงกล่อมเด็ก 

 ค. เพลงปฏิพากย์ ง. เพลงประกอบพิธีการต่าง ๆ 

50.  

 

 

ควรเติมค าใดลงในบทอาขยาน สยามานุสสติ 

 ก. เมืองไทย ข. ท่ัวไทย 

 ค. แดนไทย  ง. ประเทศไทย 

51.  ข้อใดควรปฏิบัติในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 

 ก. อ่านออกเสียงค าควบกล  าให้ชัดเจน ข. ก้มหน้าก้มตาอ่านโดยไม่มองผู้ฟัง 

 ค. อ่านด้วยน  าเสียงราบเรียบ ง. อ่านให้จบโดยเร็ว 

52. ข้อใดแบ่งจังหวะในการอ่านออกเสียงกลอนสุภาพไม่ถูกต้อง 

 ก. ในชีวิต / เคราะห์มี / ทั งดีร้าย ข. กว่าจะตาย / สลับกัน / นั นหลายหน 

 ค. ดีแล้วร้าย / ร้ายแล้วดี / มีแล้วจน ง. และบางคน / ทุกข์ยากอย่าง / มากมาย 

53. ข้อใดมีค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

 ก. ตองไปวัดกับแม่ ข. นิดเป็นเด็กดีของพ่อแม่ 

 ค. มุกนั่งรถโดยสารไปตลาด ง. แอมฟังข่าวอย่างตั งใจ 

54. ค าในข้อใด มีมาตราตัวสะกดไม่เข้าพวก 

 ก. สุเทพ  ข. ประทีป 

 ค. พฤกษา  ง. ปรารภ 

55. ประโยคในข้อใดมีค าควบกล  าไม่แท้ 

 ก. ครอบครัวของนิดไปเท่ียวทะเล ข. เขาท างานอย่างจริงจัง 

 ค. ปลาทองว่ายน  าในอ่าง ง. กระต่ายกระโดดไปมา 

     ใครรานใครรุกด้าว  ...................... 
ไทยรบจนสุดใจ   ขาดดิ น 
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56. ประโยคในข้อใดมีค าท่ีมีอักษรน า 

 ก. แม่ท าอาหารอร่อย ข. โปรดถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง 

 ค. เขาเป็นพ่อค้าขายผลไม้ ง. เธอแสร้งร้องไห ้

57.  ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับค าว่า ข้าวเหนียว 

 ก. บึ งตึง  ข. นกน้อย 

 ค. ลูกเต๋า  ง. ยาหย ี

58. ใครมาหรือ......  ควรเติมเครื่องหมายวรรคตอนใด 

 ก. ฯ                ข. / 

 ค. !   ง. ? 

59. กุหลาบ........ นี้  มีก้านตรงและแข็ง ควรเติมค าว่าอะไร 

 ก. พัน         ข. พันธ ์

 ค. พันธุ ์  ง. พรรณ 

60. นิวถือหางน้องสาวอย่างเห็นได้ชัด   ค าในข้อใด มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า ถือหาง 

 ก. สนับสนุน ข. ยอมรับ 

 ค. นับถือ  ง. ไว้ใจ 
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1. ตอบ ข โลภ มีตัวสะกดในมาตราแม่กบ แต่ค าอื่นๆ มีตัวสะกดในมาตราแม่กก 

2. ตอบ ก วานร มีตัวสะกดในมาตราแม่กน แต่ค าอื่นๆ มีตัวสะกดในมาตราแม่กด 

3. ตอบ ค อร่อย เป็นค าท่ีมีอักษรน า ส่วนค าอื่นๆ เป็นค าท่ีมีตัวควบกล  า 

4. ตอบ ง แถลง อ่านว่า ถะ – แหลง ไม่ใช่ ถะ – แลง 

5. ตอบ ค เสื อ   ป้า   น่า  มีเสียงวรรณยุกต์โทเหมือนกันทุกค า 

6. ตอบ ก ควรเติมเครื่องหมาย ฯลฯ (ไปยาลใหญ่) เพื่อแสดงว่า ยังมีข้อมูลอื่นๆ อีกมาก 

7. ตอบ ข จากประโยค เด็กๆ วิ่งเล่น อ่านว่า เด็ก – เด็ก – วิ่ง – เล่น 

8. ตอบ ง ควรเติมค าว่า ศาล / สาร / สาน ดังนี  เขาไปศาลแล้วแวะไปซื อข้าวสาร ก่อนกลับมาสานเส่ือท่ีบ้าน จึง

จะได้ใจความสมบูรณ์ และถูกต้อง 

9. ตอบ ค การอ่านกลอนสุภาพท่ีถูกต้องของวรรคนี  ควรอ่านว่า ถึงเถาวัลย์ / พันเกี่ยว / ท่ีเลี ยวลด 

10. ตอบ ง แพร่งพราย  มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า เปิดเผย 

11. ตอบ ก โกยอ้าว  หมายความว่า วิ่งหนีโดยเร็ว 

12. ตอบ ข รักดังแก้วตา  หมายถึง  รักและดูแลอย่างทะนุถนอม แม่เลี ยงดูลูกอย่างทะนุถนอม 

จึงหมายถึง รักดังแก้วตา 

13. ตอบ ค คางคกขึ นวอ หมายถึง คนท่ีฐานะต่ าต้อยพอได้ดีแล้วท าอวดดี มีความหมายคล้ายกับ กิ งก่าได้ทอง ท่ีมี

ความหมายว่า ได้ดีแล้วลืมตัว 

14. ตอบ ข จากเรื่องท่ีก าหนด กล่าวถึงความกตัญญูกตเวที 

15. ตอบ ก ผู้มีความกตัญญูกตเวทีจะรู้จักตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ 

16. ตอบ ง การกตัญญูกตเวทีต่อส่ิงต่างๆ ท าให้เราโตมาได้จนถึงทุกวันนี  

17. ตอบ ง หากคนเรามีความกตัญญูกตเวที ย่อมท าให้เรามีความสุข 

18. ตอบ ค หนังสือพิมพ์รายวันจะน าเสนอข่าวสารต่างๆ บทความ และเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิง 

19. ตอบ ก การอ่านหนังสือในห้องสมุดควรอ่านในใจ ไม่ควรอ่านออกเสียง 

20. ตอบ ข การคัดลายมือ เมื่อเขียนผิดควรลบให้สะอาด แล้วเขียนใหม่ให้สวยงาม 

21. ตอบ ก ข้อความท่ีก าหนดเป็นค าขวัญ 

22 ตอบ ข เมื่ออ่านข้อความท่ีก าหนดแล้ว เราไม่ควรทดลองสูบบุหรี่ 
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23. ตอบ ค การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ไม่จ าเป็นต้องเขียนเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ 

24. ตอบ ง การเขียนย่อความ มีขั นตอนดังนี  

  1)  ตั งใจอ่านเรื่องตั งแต่ต้นจนจบ 

  2)  สรุปสาระส าคัญของเรื่องท่ีอ่าน 

  3)  เขียนสรุปด้วยส านวนภาษาของตนเอง 

  4)  อ่านทบทวนส่ิงท่ีเขียน ตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้อง 

25. ตอบ ค การเขียนจดหมาย ไม่ควรเขียนปากกาแดง เพราะจะท าให้อ่านล าบาก 

26. ตอบ ก การเขียนรายงาน ไม่ควรคัดลอกข้อความจากหนังสืออื่นโดยไม่บอกท่ีมาของข้อความ 

27. ตอบ ง การเขียนข่าวการเมือง ไม่ใช่การเขียนเรื่องตามจินตนาการ เพราะเป็นเรื่องท่ีเป็น 

     ความจริง ต้องน าเสนอตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ นจริง 

28. ตอบ ค มารยาทในการเขียน ไม่ควรเขียนลงบนหนังสือหรือสมุดของผู้อื่น 

29. ตอบ ค จากเรื่องท่ีก าหนด ถั่วเหลืองสามารถใช้แทนเนื อสัตว์ได้ 

30. ตอบ ง ใจความส าคัญของเรื่อง คือ ถ่ัวเหลืองมีคุณค่าทางอาหารเท่าเนื อสัตว์ แต่มีราคาถูก 

31. ตอบ ก การรับประทานเนื อสัตว์ จะท าให้ร่างกายแข็งแรง 

32. ตอบ ข การปลูกถั่วเหลือง จะท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ 

33. ตอบ ง ในการพูดรายงาน ไม่ควรพูดอย่างเคร่งเครียด เพราะอาจท าให้ผู้ฟังรู้สึกเบ่ือได้ 

34. ตอบ ค การฟัง ควรฟังอย่างตั งใจตั งแต่ต้นจนจบ แล้วจึงสรุปใจความส าคัญของเรื่องท่ีฟัง 

35. ตอบ ง   น  าหวานในข้ออื่นๆ เป็นสามานยนาม แต่น  าหวานในข้อ ง. เป็นวิสามานยนาม เพราะเป็นช่ือเฉพาะ

ของบุคคล 

36. ตอบ ก เขา  เป็นค าสรรพนาม 

37. ตอบ ข เป็น   ต้อง   เป็นค ากริยาทั งสองค า 

38. ตอบ ค ตั งใจ  เป็นค าวิเศษณ์บอกอาการ 

39. ตอบ ข พจนานุกรม เป็นหนังสือท่ีใช้ค้นหาความหมายของค า หากไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์ค าใดจึง

ควรตรวจสอบจากพจนานุกรม 

40. ตอบ ก ดี   ดู   เด่น   เด่ียว  เรียงล าดับค าถูกต้องตามพจนานุกรม 

41. ตอบ ค อาหารร้านนั นอร่อยมาก เรียงประโยคได้ถูกต้อง 

42. ตอบ ข ประโยค จงท าการบ้าน เป็นประโยคค าส่ัง มีเนื อความเหมือนประโยค อย่าเดินลัดสนาม 

43. ตอบ ง พ่อเดินเล่นในสวน เป็นประโยค 2 ส่วน พ่อ เป็นประธาน   เดินเล่นในสวน เป็นกริยา 

44. ตอบ ค น้องดูโทรทัศน์ เป็นประโยค 3 ส่วน คือ ประโยคท่ีมีประธาน  กริยา  และกรรม 

45. ตอบ ก ควรเติมค าว่า พร า จึงจะได้ใจความสมบูรณ์ และสัมผัสคล้องจองกับค าว่า ด า 



 

ห น้ า  32 | 216 

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 

 

 

46.ตอบ ค ควรเติมค าว่า หนา จึงจะได้ใจความสมบูรณ์ และสัมผัสคล้องจองกับค าว่า เวลา 

47.ตอบ ข ควน เป็นภาษาถิ่นใต้ หมายถึง เนินดิน 

48.ตอบ ง แซบ เป็นภาษาถิ่นอีสาน หมายถึง อร่อย จ. ชัยภูมิ อยู่ในภาคอีสาน จึงพูดค านี  

49.ตอบ ง เพลงท่ีก าหนดเป็นเพลงประกอบพิธีการแห่นางแมว 

50.ตอบ ค เติมค าว่า แดนไทย 

51.ตอบ ก การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ควรอ่านออกเสียงค าควบกล  าให้ชัดเจน 

52.ตอบ ง การอ่านกลอนสุภาพท่ีถูกต้องของวรรคนี  ควรอ่านว่า และบางคน / ทุกข์ยาก / 

    อย่างมากมาย 

53.ตอบ ค รถโดยสาร เป็นค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

54.ตอบ  ค พฤกษา มีตัวสะกดในมาตราแม่กก แต่ค าอื่นๆ มีตัวสะกดในมาตราแม่กบ 

55.ตอบ ข จริงจัง เป็นค าควบไม่แท้ 

56.ตอบ ก อร่อย เป็นค าท่ีมีอักษรน า (อักษรกลางน าอักษรต่ าเด่ียว) 

57.ตอบ ค ข้าวเหนียว มีเสียงวรรณยุกต์โทและจัตวา ตรงกับค าว่า ลูกเต๋า 

58.ตอบ ง จากข้อความเป็นประโยคค าถาม ต้องเติมเครื่องหมาย ? 

59.ตอบ ค ต้องเติมค าว่า พันธุ์ จึงจะได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้อง 

60.ตอบ ก ถือหาง มีความหมายใกล้เคียงว่า สนับสนุน 
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1. 
 
 
 

 

 จากแบบรูปของจ านวนท่ีก าหนดให้ ข้อใดเป็นแบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ น 
 1.  (1) และ (3)   2.  (2) และ (4) 
 3.  (2) และ (3)   4.  (1) และ (4) 
 
2.   259,000   257,700   256,400      253,800  มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด และควรเติมจ านวนใด 
 ลงใน  
  1.  เพิ่มขึ นทีละ 1,100  และจ านวนถัดจาก 256,400  คือ  257,500 
 2.  เพิ่มขึ นทีละ 1,300  และจ านวนถัดจาก 256,400  คือ  257,700 
 3.  ลดลงทีละ   1,100  และจ านวนถัดจาก 256,400  คือ 255,300 
 4.  ลดลงทีละ   1,300  และจ านวนถัดจาก 256,400  คือ 255,100 
 
3.  จากรูปท่ีก าหนด DBE เป็นมุมชนิดใด 
   1.  มุมแหลม   2.  มุมฉาก                                             
   3.  มุมป้าน   4.  มุมตรง 
 
 
4.  พนักงานขาย 15 คน ได้รับเงินค่านายหน้ารวมกันในเดือนตุลาคม 200,000 บาท ข้อใดต่อไปนี คือเงิน 
 ท่ีเฉล่ียแล้วพนักงานแต่ละคนจะได้รับเท่าๆ กัน 
 1.  12,333  บาท  2.  13,333  บาท 
 3.  14,333  บาท  4.  15,333  บาท  

(1) 8,300   7,850    7,400    6,950    6,500 
(2)  18,652  20,522  22,392  24,262  26,132 
(3) 4,360    4,150    3,940    3,730    3,520 
(4)  20,771  21,761  22,751  23,741  24,731 
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5. 

 

 จากโจทย์ต้องหาค าตอบด้วยวิธีใด และค าตอบเท่ากับเท่าใด 
 1.  การบวก 75 กิโลเมตร   2.  การลบ   87 กิโลเมตร 
 3.  การคูณ   92 กิโลเมตร  4.  การหาร  93 กิโลเมตร 
 
6.  
 
 
 
 
 
  
 จากแผนภูมิแท่ง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 1.  วอลเลย์บอลมีผู้ชมมากเป็นอันดับท่ี 2 
 2.  ว่ายน  าเป็นกีฬาในร่ม คนจึงไม่ค่อยนิยมดู 
 3.  ตะกร้อเป็นกีฬาไทย คนจึงนิยมดูมากท่ีสุด 
 4.  ถ้านับจากจ านวนผู้เข้าชมการแข่งขันแล้ว ฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยม 
 
7. สระว่ายน  าแห่งหนึ่งยาว 50 เมตร ถ้าอ านาจซ้อมว่ายน  าไป-กลับ วันละ 25 รอบ อยากทราบว่าในหนึ่งวัน  อ านาจ
ซ้อมว่ายน  าเป็นระยะทางเท่าไร 
 1.  1 กิโลเมตร 25 เมตร  2.  1 กิโลเมตร 250 เมตร 
 3.  2 กิโลเมตร 50 เมตร  4.  2 กิโลเมตร 500 เมตร 
 
8.  ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 1.  15 มิลลิลิตร มากกว่า 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 2.  5 ลิตร มากกว่า 3,000 มิลลิลิตร 
 3.  8,000 มิลลิลิตร น้อยกว่า 10 ลิตร  
 4.  6 มิลลิลิตร น้อยกว่า 3 ลิตร 
 
 

ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงหนองคาย 651 กิโลเมตร ถ้าสุพลใช้เวลาขับรถ ตั งแต่ 08.00 – 15.00 น.  
จึงถึงหนองคาย แสดงว่าสุพลใช้เวลาขับรถเฉล่ียช่ัวโมงละเท่าไร 
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9.   ข้อใดมีพื นท่ีน้อยกว่า 32 ตารางเมตร 
 1.  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากทุกด้านยาวด้านละ 9 เมตร 
 2.  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากทุกด้านยาวด้านละ 6 เมตร 
 3.  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากมีด้านกว้าง 5 เมตร ด้านยาว 7 เมตร 
 4.  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากมีด้านกว้าง 4 เมตร ด้านยาว 6 เมตร 
 
10.   กระดาษแผ่นหนึ่งมีด้านกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 26 เซนติเมตร น ากระดาษมาต่อกัน 4 แผ่น จะมีพื นท่ี 
 ทั งหมดเท่าไร 
 1.  1,520 ตารางเซนติเมตร  2.  1,540 ตารางเซนติเมตร 
 3.  1,560 ตารางเซนติเมตร  4.  1,580 ตารางเซนติเมตร 
 
11.  ข้อใดเปรียบเทียบเศษส่วนได้ถูกต้อง 
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12. 
 
 

 ผลบวกและผลลบในข้อใดมากกว่า 
14

34
 

 1.  ข้อ (3)    2.  ข้อ (4) 
 3.  ข้อ (5)    4.  ข้อ (6) 
 
13.  ข้อใดเป็นทศนิยมท่ีมีค่าเท่ากับ 20 
 1.  2.0     2.  0.2   
 3.  20.0     4.  0.02 
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14. 
 
 
 
 
 
 ข้อใดเรียงล าดับทศนิยมจากมากไปน้อย 
 1.  ข้อ (1), (2)    
 2.  ข้อ (2), (4) 
 3.  ข้อ (3), (5)  
 4.  ข้อ (1), (5)  
 
15.   ดารณีและลลิตานัดทานอาหารเท่ียงท่ีร้านอาหารแห่งหนึ่ง ดารณีมาถึงร้านอาหารก่อนเท่ียง 12 นาที ลลิตามาถึง
ร้านอาหาร เวลา 12.12 น.ข้อใดต่อไปนี ถูกต้อง 
 1.  ดารณีมาถึงร้านอาหารก่อนลลิตา 12 นาที 
 2.  ลลิตามาถึงร้านอาหารก่อนดารณี 12 นาที 
 3.  ดารณีมาถึงร้านอาหารก่อนลลิตา 24 นาที 
 4.  ลลิตามาถึงร้านอาหารก่อนดารณี 24 นาที 
 
16.   มีคนกลุ่มน้อยบางกลุ่มท่ีมีความเช่ือว่า เลข 13 เป็นเลขน าโชค คนกลุ่มนี จะแบ่ง 1 ปี เป็น 13 เดือน เดือนละ 20 
วัน อยากทราบว่า จ านวนวันใน 1 ปี ของคนกลุ่มนี มากกว่าหรือน้อยกว่าจ านวนวนัใน 1 ปี ของคนท่ัวไปอยู่เท่าไร 
 1.  มากกว่าอยู่ 105 วัน  2.  มากกว่าอยู่ 260 วัน 
 3.  น้อยกว่าอยู่ 105 วัน  4.  น้อยกว่าอยู่ 260 วัน 
 
17.   มังคุดหนัก 456 กิโลกรัม มะม่วงหนัก 2 เท่าของมังคุด น้อยหน่าหนักเป็นครึ่งหนึ่งของมะม่วง น้อยหน่า  
หนักกี่กิโลกรัม 
 1.  456 กิโลกรัม    2.  912 กิโลกรัม 
 3.  228 กิโลกรัม    4.  1,824 กิโลกรัม 
 
 
 
 

(1)  3.5  1.2  2.3  5.4  0.9 
(2)  0.1  1.3  4.2  7.5  8.6 
(3)  9.5  7.6  5.4  3.2  0.8 
(4)  2.3  3.3  5.5  6.2  9.4 
(5)  8.8  6.1  4.2  2.1  0.6 
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18.   ท่ีนาแปลงหนึ่งเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง 48 วา มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 18 วา ท่ีนาแปลงนี  
 มีพื นท่ีกี่ตารางวา 
 1.  864 ตารางวา 2.  2,168 ตารางวา 
 3.  3,168 ตารางวา 4.  3,968 ตารางวา 
 
19.   มีลวดยาว 5 เมตร ต้องการขดลวดเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสใหญ่ท่ีสุด จะมีพื นท่ีกี่ตารางเซนติเมตร 
 1.  14,400 ตารางเซนติเมตร  2.  15,625 ตารางเซนติเมตร 
 3.  16,900 ตารางเซนติเมตร  4.  18,225 ตารางเซนติเมตร 
 
20.   ผ้าผืนหนึ่งเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส วัดเส้นรอบรูปได้ยาว 280 เซนติเมตร ผ้าผืนนี มีพื นท่ีกี่ตารางเซนติเมตร 
 1.  3,600 ตารางเซนติเมตร   2.  4,225 ตารางเซนติเมตร 
 3.  4,900 ตารางเซนติเมตร   4.  5,625 ตารางเซนติเมตร 
 
21.  มีลังไม้ 3 ใบ ดังนี  
  ใบท่ี 1 มีขนาด 15 เซนติเมตร × 20 เซนติเมตร × 15 เซนติเมตร 
  ใบท่ี 2 มีขนาด 14 เซนติเมตร × 20 เซนติเมตร × 4 เซนติเมตร 
  ใบท่ี 3 มีขนาด 10 เซนติเมตร × 18 เซนติเมตร × 30 เซนติเมตร 
 ข้อใดสรุปถูกต้อง 
 1.  ใบท่ี 1 มีปริมาตรมากกว่าใบท่ี 3  2.  ใบท่ี 1 มีปริมาตรมากท่ีสุด 
 3.  ใบท่ี 3 มีปริมาตรมากท่ีสุด   4.  ใบท่ี 2 มีปริมาตรมากท่ีสุด 
 
22.  ปีบใบหนึ่งมีพื นท่ีก้นปีบ 625 ตารางเซนติเมตร และสูง 48 เซนติเมตร ปีบใบนี มีความจุกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร  
 1.  30,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร   2.  1,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 3.  31,350 ลูกบาศก์เซนติเมตร   4.  31,450 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 
23.   ตู้เลี ยงปลาทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากวัดด้านในได้ยาว 50 เซนติเมตร กว้าง 25 เซนติเมตร และสูง  
 30 เซนติเมตร ต้องการใส่น  าครึ่งตู้จะได้น  ากี่ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 1.  18,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร   2.  28,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 3.  37,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร   4.  42,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
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24. รูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว ด้านฐานสั นกว่าด้านอื่นอยู่ 3 เซนติเมตร ถ้าเส้นรอบรูปสามเหล่ียมยาว 
 39 เซนติเมตร แต่ละด้านของรูปสามเหล่ียมยาวเท่าไร 
 1.  12, 12, 15  เซนติเมตร   2.  11, 11, 14  เซนติเมตร 
 3.  13, 13, 16  เซนติเมตร   4.  15, 15, 18  เซนติเมตร 
 
25.  แผ่นอิฐรูปสามเหล่ียมมุมฉาก มีพื นท่ี 300 ตารางเซนติเมตร แผ่นอิฐยาว 25 เซนติเมตร แผ่นอิฐกว้าง 
 กี่เซนติเมตร 
 1.  12  เซนติเมตร    2.  14  เซนติเมตร 
 3.  16  เซนติเมตร    4.  18  เซนติเมตร 
 
26.   ขนมปังทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากกว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร น ามาตัดเป็นแผ่น   
12 แผ่นเท่า ๆ กัน ขนมปังแต่ละแผ่นมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 1.  250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2.  300 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 3.  350 ลูกบาศก์เซนติเมตร 4.  400 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 
27.   ข้อใดไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ า 

 1.  
8

16
     2.  

7

9
 

 

 3.  
11

26
     4.  

13

14
 

 

28. 
2

3
>

1

2
 ,  

1

2
>

1

4
  ข้อใดสรุปถูกต้อง 

 1.  
2

3
<

1

4
    2.  

2

3
>

1

4
 

 

 3.  
2

3
=

1

4
    4.  

1

4
>

2

3
 

 
29.   6.56 กับ 7.05 เลขโดด 5 ของทศนิยมตัวแรกกับทศนิยมตัวหลังต่างกันเท่าไร 
 1.  0.5     2.  0.45 
 3.  0.01     4.  0.9 
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30.   ข้อใดมีค่าน้อยกว่า 
15

25
 

 1.  0.52     2.  0.7 

 3.  
35

50
     4.  

75

100
 

 
31. มีผ้า 85.45 เมตร น าไปตัดเป็นผ้าม่าน 38.13 เมตร แล้วน าไปตัดเสื อ 7.12 เมตร เหลือผ้ากี่เมตร 
 1.  40.3 เมตร    2.  40.2 เมตร 
 3.  39.5 เมตร    4.  39.21 เมตร 
 
32.  วันนี มีนกัเรียนขาดเรียน 2% ของจ านวนนักเรียนทั งหมด ถ้ามีนักเรียนทั งหมด 800 คน วันนี มีนักเรียน 
มาเรียนกี่คน 
 1.  784 คน    2.  785 คน 
 3.  786 คน    4.  787 คน 
 
33. เสื อสูทตัวหนึ่งติดราคาไว้ 1,500 บาท ประกาศลดราคา 15% ของราคาท่ีติดไว้ ผู้ซื อจะต้องจ่ายเงินกี่บาท 
 1.  1,250 บาท    2.  1,275 บาท 
 3.  1,300 บาท    4.  1,325 บาท 
 
34.   ชาวไร่ลงทุนปลูกข้าวโพด 5,000 บาท เก็บข้าวโพดขายได้ก าไร 35% ของเงินลงทุน ชาวไร่ขายข้าวโพดได้เงิน
ทั งหมดเท่าไร 
 1.  1,750 บาท    2.  4,650 บาท 
 3.  6,750 บาท    4.  7,750 บาท 
 
35.  เหตุการณ์ใดมีโอกาสท่ีอาจจะเกิดขึ นหรือไม่ก็ได้ 
 1.  ในขวดโหลใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีขาว 15 ลูก หากต้องการสุ่มหยิบลูกปิงปอง 1 ลูก โอกาสท่ีจะ   
 หยิบได้ลูกปิงปองสีเหลือง 
 2.  ในครอบครัวที่มีบุตรสองคนโอกาสท่ีบุตรของครอบครัวนี เป็นหญิงสองคนและชายหนึ่งคน 
 3.  ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 2 ครั ง โอกาสท่ีผลบวกของจ านวนบนหน้าลูกเต๋าท่ีหงายขึ นเป็น 0 
 4.  โยนเหรียญ 1 เหรียญ 2 ครั ง โอกาสท่ีจะเกิดหัว 1 ครั ง และเกิดก้อย 1 ครั ง 
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36.  ถ้า A + 2 = 7,  B + 3 = 11,  C + 4 = 17 ค่าของ A + B + C ตรงกับข้อใด 
 1.  25     2.  26 
 3.  27     4.  28 
 
37.  จากสมการ a – 0.8 = 2.40 ดังนั น a มีค่าเท่าไร 
 1.  1.6     2.  2.2 
 3.  2.8     4.  3.2 
 
38.   สมการในข้อใดมีค าตอบเหมือนค าตอบของสมการ [8 × (7 - a)] + 4 = 28 
 1.  8 × (7 - a) = 32   2.  7 - a = 3 
 3.  6a - 8 = 58    4.  8 - a = 3 
 
39.   พื นท่ีสวนทุเรียนรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีพื นท่ี 2,502 ตารางเมตร วัดความยาวได้ 45 เมตร ดังนั น  
 ด้านกว้างยาวประมาณกี่เมตร 
 1.  54 เมตร    2.  56 เมตร 
 3.  58 เมตร    4.  60 เมตร 
 
40.  จ านวนใดท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดซึ่งหารด้วย 24, 32 และ 48 แล้วเหลือเศษ 4 เท่ากัน 
 1.  86     2.  98 
 3.  100     4.  112 
 
41.  จ านวนนับท่ีมากท่ีสุด ท่ีหาร 60, 85 และ 125 ลงตัวคือจ านวนใด 
 1.  5     2.  10 
 3.  15     4.  20 
 
42.  ถ้า 5A + 10 = 20 แล้ว 10A - 7 มีค่าเท่าใด 
 1.  7     2.  10   
 3.  13     4.  17 
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43.   ผลลัพธ์ของ 
1

3
+

1

5
+

1

9
  คือข้อใด 

 1.  
29

45
      2.  

29

135
  

  3.  
3

135
      4.  

3

17
 

44. สมศรีเดินทางจากบ้านมาถึงโรงเรียนเป็นระยะทาง 2
3

4
 กิโลเมตร ใช้เวลา 

2

3 
 ช่ัวโมง ถ้าสมศรีเดินทาง  

 1 กิโลเมตร ใช้เวลาเท่าใด 

 1.  
2

33
 ช่ัวโมง     2.  

5

33
 ช่ัวโมง  

 3.  1 
5

6
 ช่ัวโมง     4.  

8

33
 ช่ัวโมง 

 

45.   ถ้า a = 16 ข้อใดเมื่อแทนค่า a แล้วจะเป็นสมการท่ีเป็นเท็จ 

 1.  3a + 1 = 48     2.  
a

4
 = 4 

 3.   2a – 15 = 17    4.   a – 12 = 4 

 

46.   
7

8
 X – 2 = 26 ดังนั น X จะมีค่าเท่าใด 

 1.  30      2.  31  
  3.  32      4.  33 
 
47.   ตั งนาฬิกาปลุกไว้ 3 เรือน เรือนแรกปลุกทุก ๆ 10 นาที เรือนท่ีสองปลุกทุก ๆ 15 นาที เรือนท่ีสามปลุก  
ทุก ๆ 20 นาที ถ้าครั งแรกนาฬิกาปลุกพร้อมกัน เวลา 8.00 น. นาฬิกาจะปลุกพร้อมกันอีกครั งเวลาเท่าใด 
 1.  9.00 น.     2.  10.00 น. 
  3.  11.00 น.     4.  12.00 น. 
 

48.   นักเรียนห้องหนึ่งมี 40 คน เป็นนักเรียนหญงิ 
3

4
  ของทั งหมด วันหนึ่งมนีักเรียนชายไม่มา 3 คน วันนั น  

จะมีนักเรียนชายมาเรียนกี่คน 
 1.  4 คน     2.  5 คน  
 3.  6 คน     4.  7 คน 
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49.   ระยะทางจากบ้านสมชายถึงโรงเรียนวัดได้ 1 กิโลเมตร 50 เมตร เขียนในรูปทศนิยมท่ีมีหน่วยเป็นกิโลเมตรได้ตรง
กับข้อใด 
 1.  1.500 กิโลเมตร   2.  1.005 กิโลเมตร 
 3.  1.050 กิโลเมตร   4.  1.0005 กิโลเมตร 
 
50. ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองต าแหน่งของ 18.375 คือข้อใด 
 1.  18.38    2.  18.37 
  3.  18.48    4.  18.47 
 
51.  กล่องใบหนึ่งมีขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร กล่องใบนี มีความจุเท่าไร 
 1.  120  ลูกบาศก์เซนติเมตร   2.  600  ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 3.  1,200  ลูกบาศก์เซนติเมตร   4.  2,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 
52.  จานรูปวงกลมใบหนึ่งมีรัศมียาว 7 เซนติเมตร มีเส้นรอบรูปยาวเท่าไร 
 1.  17 เซนติเมตร    2.  22 เซนติเมตร 
 3.  28 เซนติเมตร    4.  44 เซนติเมตร 
 
53.  แผ่นเหล็กรูปวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 14 เซนติเมตร จะมีพื นท่ีเท่าไร 
 1.  154 ตารางเซนติเมตร    2.  176 ตารางเซนติเมตร 
 3.  516 ตารางเซนติเมตร    4.  616 ตารางเซนติเมตร 
 
54.  สระน  ารูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก กว้าง 6 เมตร ลึก 2 เมตร มีความยาวรอบสระ 30 เมตร สระนี จุน  า 
 กี่ลูกบาศก์เมตร 
 1.  108 ลูกบาศก์เมตร    2.  112 ลูกบาศก์เมตร 
 3.  120 ลูกบาศก์เมตร    4.  132 ลูกบาศก์เมตร 
 
55. โรงภาพยนตร์แห่งหนึง่มีผู้ชมนั่งเต็มทุกท่ีนั่ง เมื่อการแสดงพักครึ่งเวลามีผู้ชมเดินออกมา 22 คน ท าให้  
มีท่ีนั่งว่าง 5% โรงภาพยนตร์แห่งนี จุผู้ชมได้กี่คน 
 1.  380 คน     2.  400 คน 
  3.  420 คน     4.  440 คน 
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56. ซื อตุ๊กตามาราคา 120 บาท ขายไป 150 บาท ได้ก าไรร้อยละเท่าไร 
 1.  ร้อยละ 20     2.  ร้อยละ 25  
 3.  ร้อยละ 30     4.  ร้อยละ 35 
 
57. ขายจักรเย็บผ้า 3,680 บาท ขาดทุน 8% ราคาทุนของจักรเย็บผ้ากี่บาท 
 1.  3,800 บาท     2.  4,000 บาท 
 3.  4,200 บาท     4.  4,400 บาท 
 
58.  ซื อพัดลมมาคา 480 บาท ขายได้ก าไร 20% คิดเป็นก าไรเท่ากับกี่บาท 
 1.  50 บาท     2.  64 บาท  
 3.  96 บาท     4.  102 บาท 
 
59.  ตู้เย็นหลังหนึ่งร้านค้าติดป้ายราคาไว้ 5,700 บาท ถ้าซื อเงินสดลดให้ 15% ดังนั นส่วนลดคิดเป็นเงิน 
 กี่บาท 
 1.  795 บาท     2.  825 บาท  
 3.  850 บาท     4.  855 บาท 
 
60.  แท็งก์ใบหนึ่งจุน  าได้ 1,380 ลิตร แต่น  ารั่วออก 12% น  ารั่วออกไปประมาณกี่ลิตร 
 1.  164 ลิตร     2.  166 ลิตร  
 3.  168 ลิตร     4.  170 ลิตร 
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ข้อ ค าตอบ เหตุผลประกอบ 

1. 6

. 

2. เพราะพิจารณาจากความสัมพันธ์ของจ านวนท่ีอยู่ติดกันในแบบรูป 

(1) (1) เป็นแบบรูปจ านวนท่ีลดลงทีละ 450 

(2) (2) เป็นแบบรูปจ านวนท่ีเพิ่มขึ นทีละ 1,870 

(3) (3) เป็นแบบรูปจ านวนท่ีลดลงทีละ 210 

(4) (4) เป็นแบบรูปจ านวนท่ีเพิ่มขึ นทีละ 990 

2. 7

. 

4. เพราะพิจารณาจากความสัมพันธ์ของจ านวนท่ีอยู่ติดกันในแบบรูป 

ซึ่ง  259,000 – 257,700 = 1,300 

 257,700 – 256,400 = 1,300 

แบบรูปท่ีก าหนดมีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละ 1,300  

ดังนั น จ านวนท่ีถัดจาก 256,400 – 1,300 = 255,100 

3. . 1. เพราะมุม DBE มีขนาดน้อยกว่า 90 องศา จึงเป็นมุมแหลม 

4. 2

0

. 

2. เพราะ พนักงานขาย 15 คน 

 ได้รับเงินค่านายหน้ารวมกัน  200,000 บาท 

 พนักงานแต่ละคนจะได้รับเงนิเท่าๆ กันประมาณ  200,000 ÷ 15   

                                                   =  13,333 บาท 

5. 2

1

. 

4. เพราะ โจทย์ถามว่า สุพลใช้เวลาขับรถเฉล่ียช่ัวโมงละเท่าไร แสดงว่า ต้องน าเวลา 

ท่ีสุพลใช้ในการขับรถมาลบออกจากระยะทางท่ีใช้ในการขับรถต่อช่ัวโมง จึงใช้ 

วิธีหาร ซึ่งจะแก้โจทย์ปัญหา ดังนี  

เวลาท่ีใช้ขับรถตั งแต่ 08.00 – 15.00 น. แสดงว่าใช้เวลาในการขับรถ 7 ช่ัวโมง 

ดังนั น 651 ÷ 7 = 93 กิโลเมตร 
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6. 2

2

. 

4. เพราะจากแผนภูมิแท่งสามารถบอกรายละเอียดของจ านวนผู้เข้าชมกีฬาชนิดต่างๆโดย

ผู้เข้าชมฟุตบอลมีจ านวนมากเป็นอันดับท่ี 1 และผู้เข้าชมตะกร้อมีจ านวนมากเป็น

อันดับท่ี 2 ส่วนท่ีบอกว่า ว่ายน  าเป็นกีฬาในร่ม คนจึงนิยมดูนั นเป็นข้อคิดเห็น ไม่ใช่

ข้อมูลท่ีอ่านได้จากแผนภูมิแท่งนี  

7. 2

7

. 

4. เพราะ สระว่ายน  าแห่งหนึ่งยาว  50 เมตร 

 อ านาจซ้อมว่ายน  าไป-กลับเป็นระยะทาง  100 เมตร 

 วันละ  25 รอบ 

 อ านาจซ้อมว่ายน  าเป็นระยะทาง   2500 เมตร 
 หรือ 2 กิโลเมตร 500 เมตร 

8. 2

9

. 

1. เพราะ 1.   15 มิลลิลิตร เท่ากับ 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

 2.   5 ลิตร เท่ากับ 5,000 มิลลิลิตร 

ดังนั น 5,000 มิลลิลิตร มากกว่า 3,000 มิลลิลิตร 

 3.  8,000 มิลลิลิตร เท่ากับ 8 ลิตร 

ดังนั น 8 ลิตร น้อยกว่า 10 ลิตร 

 4.  3 ลิตร เท่ากับ 3,000 มิลลิลิตร 

ดังนั น 6 มิลลิลิตร  น้อยกว่า 3,000 มิลลิลิตร 

9. 3

2

. 

4. เพราะ 1.  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากมีพื นท่ี = 9 × 8  = 81 ตารางเซนติเมตร 

2.  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากมีพื นท่ี = 6 × 6  =  36  ตารางเซนติเมตร 

3.  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากมีพื นท่ี = 5 × 7  =  35  ตารางเซนติเมตร 

         4. รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากมีพื นท่ี.    = 4 × 6  =   24  ตารางเซนติเมตร 

10. 3

4

. 

3. เพราะ กระดาษแผ่นหนึ่งมีด้านกว้าง 15 เซนติเมตร 

มีด้านยาว 26 เซนติเมตร 

กระดาษแผ่นนี มีพื นท่ี          15 × 26  =  390 ตาราง

เซนติเมตร 

น ามาต่อกัน   4 แผ่น 

          จะมีพื นท่ีทั งหมด 4 × 390 = 1,560 ตารางเซนติเมตร 

x 
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11. 3

5

. 

2. เพราะ 1. ท่ีถูกต้อง คือ   
5

8
>

1

2
<

7

9
 

 2. ท่ีถูกต้อง คือ   
1

6
<

3

5
<

7

10
 

           3. ท่ีถูกต้อง คือ   
2

7
<

5

6
<

7

8
 

12. 3

6

. 

1. เพราะ (3)  เท่ากับ  
18

34
 (4) เท่ากับ  

14

34
 

 (5)  เท่ากับ  
14

34
 (5) เท่ากับ  

14

34
 

13. 3

8

. 

3. เพราะ 20 เป็นจ านวนนับ สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ เช่น 20.0 หรือ 20.00  

ซึ่งมีค่าเท่ากับ 20 

14. 3

9

. 

3. เพราะ (1) ไม่มีการล าดับจ านวน 

 (2)  และ (4) เป็นการเรียงล าดับจากน้อยไปมาก 
 (3)และ (5) เป็นการเรียงล าดับจากมากไปน้อย 

15. 4

1

. 

3. เพราะ     นาฬิกา  นาที 

ลลิตามาถึงร้านอาหารเวลา  12  12  
ดารณีมาก่อน 12 นาที เป็นเวลา  11  48 

ดารณีถึงร้านอาหารก่อนลลิตา    24 

16. 4

2

. 

3. เพราะ มีคนกลุ่มหนึ่งแบ่ง 1 ปี เป็น 13 เดือน 

เดือนละ 20 วัน 

1 ปี เท่ากับ.             13 × 20 = 260 วัน 

คนท่ัวไปแบ่ง 1 ปี เท่ากับ 365  วัน 

1 ปี ของคนกลุ่มนี น้อยกว่าคนท่ัวไป   365 – 260 = 105             วัน 

17. 4

4

. 

1. เพราะ มังคุดหนัก     456  กิโลกรัม 

มะม่วงหนัก 2 เท่าของมังคุด 

มะม่วงหนัก 2 × 456 = 912 กิโลกรัม 

น้อยหน่าหนักครึ่งหนึง่ของมะม่วง  912 ÷ 2     =           456  กิโลกรัม 

11 72 

– 
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18. 4

7

. 

 

3. เพราะ ท่ีนาแปลงหนึ่งเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง 48 วา 

มีด้านยาว ยาวกว่าด้านกว้าง 18 วา 

มีด้านยาว ยาว 48 + 18 =  66  วา 

ท่ีนาแปลงนี มีพื นท่ี  กว้าง × ยาว = 48 × 66 = 3,168 ตารางวา 

19. 4

9

. 

2. เพราะ ลวดยาว 5 เมตร หรือ 500 เซนติเมตร ขดเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตตุรัสใหญ่ท่ีสุด 

จะได้แต่ละด้านยาว 500 ÷ 4 = 125 เซนติเมตร ซึ่งมีพื นท่ีเท่ากับ 125 × 125 = 

15,625 ตารางเซนติเมตร 

20. 5

0

. 

3. เพราะ ผ้าผืนหนึ่งเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัสตุรัส วัดเส้นรอบรูปได้ยาว 280 เซนติเมตร  

จะได้แต่ละด้านยาว 280 ÷ 4 =  70 เซนติเมตร ผ้าผืนนี มีพื นท่ี 70 × 70  

= 4,900 ตารางเซนติเมตร 

21. 5

1

. 

3. เพราะ ลังใบไม้ 1 มีปริมาตร  =  4,500  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ลังใบไม้ 2 มีปริมาตร  =  1,120  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ลังใบไม้ 3 มีปริมาตร  =  5,400  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ดังนั น ลังใบไม้ท่ี 3 มีปริมาตรมากท่ีสุด 

22. 5

2

. 

1. เพราะ ปีบใบหนึ่งมีพื นท่ีปีบ 625 ตารางเซนติเมตร 

ซึ่งพื นท่ีกน้ปีบ  =  กว้าง × ยาว 

ปีบสูง 48  เซนติเมตร 

ปีบใบนี มีความจุ =  กว้าง × ยาว × สูง 

 =  625 × 48  = 30,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

23. 5

3

. 

1. เพราะ ตู้เลี ยงปลาทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

มีปริมาตร กว้าง × ยาว × สูง  =  25 × 50 × 30 

ปีบสูง =  37,500  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ใส่น  าครึ่งตู้จะได้น  า  37,500 ÷ 2 = 18,750   ลูกบาศก์เซนติเมตร 

24. 5

4

. 

1. เพราะ แต่ละด้านของรูปยาว 12, 12, 10 เซนติเมตร เพราะเส้นรอบรูปสามเหล่ียม

ยาว 12 + 12 + 15 = 39 เซนติเมตร จริงตามโจทย์ และด้านฐานสั นกว่าด้านอื่น  

15 – 12 = 3 เซนติเมตร จริงตามโจทย์ 
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25. 5

5

. 

1. เพราะ แผ่นอิฐรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากมีพื นท่ี  300 ตารางเซนติเมตร 

แผ่นอิฐยาว 25 ตารางเซนติเมตร 

          แผ่นอิฐกว้าง 300 ÷ 25  = 12  เซนติเมตร 

26. 5

6

. 

2. เพราะ ขนมปงัรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากมีปริมาตร = 12 × 30 × 10 

 = 3,600 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

น าขนมปังมาตัดเป็นแผ่นเท่าๆกัน 12 แผ่น แต่ละแผ่นมีปริมาตร = 3,600 ÷ 12 

= 300. ลูกบาศก์เซนติเมตร 

27. 5

7

. 

1. เพราะ เศษส่วนอย่างต่ าเป็นเศษส่วนท่ีไม่สามารถนับจ านวนใดๆ ท่ีมากกว่า 1 ไปหาร

ทั งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว 

ดังนั น ข้อ 1. จึงไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ า เพราะเศษส่วนอย่างต่ าของ  
8

16
→

1

2
 

28. 5

8

. 

1. เพราะ 
2

3
>

1

2
>

1

4
   

ดังนั น  
2

3
>

1

4
 

29. 6

0

. 

2. เพราะ 6.56  เลขโดด  5 = 0.5 

7.05  เลขโดด  5 = 0.05 

ดังนั น มีค่าต่างกันอยู่ 0.5 – 0.05 = 0.45 

30. 6

1

. 

1. เพราะ 1. 0.52   →
52

100
=  

13

25 
 →  

13

25
<

15

25
 

 2.  0.7  →  
7

10
 =  

35

50
  →  

35

50
>

15 ×2

25 ×2
 

 3.   
35

50
   →  

35

50
>

15 ×2

25 ×2
 

 4.  
75

100
 →

75

100
>

15 ×4

25 ×4
 

31. 6

3

. 

2. เพราะ มีผ้า    85.45 เมตร 

น าไปตัดผ้าม่าน   38.13 เมตร 

เหลือผ้า    47.32  เมตร 

น าไปตัดเสื อ 7.12 เมตร 
เหลือผ้า    40.20 เมตร 

– 

– 
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32. 6

4

. 

1. เพราะ ถ้านักเรียนทั งหมด  800  คน  

 วันนี มีนกัเรียนขาดเรียน  2 %  ของจ านวนนักเรียนทั งหมด 

 วันนี นกัเรียนขาดเรียน 
2

100
 × 800  =  16  คน  

ดังนั น วันนี นักเรียนมาเรียน    800 – 16  =  784  คน 
33. 6

5

. 

2. เพราะ เสื อสูทตัวหนึ่งติดราคาไว้ 1,500 บาท ประกาศลดราคา 15 % ของราคาท่ีติดไว้ 

ลดราคาเสื อสูท   
15

100
 × 1,500 = 225 บาท 

ดังนั น ผู้ซื อจะต้องจ่ายเงิน 1,500 – 225 = 1,275 บาท 

34. 6

6

. 

3. เพราะ ชาวไร่ลงทุนปลูกข้าวโพด  5,000  บาท 

เก็บข้าวโพดขายได้ก าไร  35 %  ของเงินลงทุน 

ชาวไร่ได้ก าไร   
35

100
× 5,000 = 1,750 บาท 

ดังนั น ชาวไร่ขายข้าวโพดได้เงิน 5,000 + 1,750 = 6,750  บาท 

35. 6

7

. 

4. เพราะ 1. ในขวดโหลใบหนึ่งมีลูกปิงปอง 15 ลูก หากต้องการสุ่มหยิบลูกปิงปอง  

  1 ลูก โอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีเหลือง → เป็นไปไม่ได้ 

2. ในครอบครัวที่มีบุตรสองคน โอกาสท่ีบุตรของครอบครัวนี เป็นหญิง 

 สองคนและชายหนึ่งคน → เป็นไปไม่ได้ 

3.  ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 2 ครั ง โอกาสท่ีผลบวกของจ านวนบนหน้าลูกเต๋า

 ท่ีหงายขึ นเป็น 0 → เป็นไปไม่ได้ 

4. โยนเหรียญ 1 เหรียญ 2 ครั ง โอกาสท่ีจะเกิดหัว 1 ครั ง และก้อย 1 ครั ง 

 และเกิดก้อย 1 ครั ง → อาจจะเกิดขึ นหรือไม่ก็ได้ 

36. 7

2

. 

2. จาก A + 2 = 7 → A = 7 – 2 = 5 

B + 3 = 11  → B = 11 – 3 = 8 

C + 4 = 17  → C = 17 – 4 = 13 

ดังนั น  A + B + C  =  5 + 8 + 13 = 26 

37. 7

3

. 

4. จาก a – 0.8 =  2.40 

a  =  2.40 + 0.8 

a =  3.2 
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38. 7

4

. 

2. จากโจทย์ [8 × (7 – a )] + 4 = 28 → a = 4 

1. 1. 8 × (7 –a) = 32 → a = 3 

2. 2. 7 – a = 3 → a = 4 

3. 3. 6a – 8 = 58 → a = 11 

4. 8 – a = 3 → a = 5 

39. 7

5

. 

2. จากสูตร พื นท่ีรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า = กว้าง × ยาว  

จากโจทย์จะได้ว่า 2,502 = กว้าง × 45 

ดังนั น กว้าง = 2,502 ÷ 45 

  = 55.6  เมตร 

หรือ ประมาณ 56 เมตร 

40. 7

6

. 

3. พิจารณา 100 ÷ 24 ได้ 4 เศษ 4 100 ÷ 32 ได้ 3 เศษ 4 

 100 ÷ 48 ได้ 2 เศษ 4 

ดังนั น 100 เป็นจ านวนท่ีนน้อยท่ีสุด ซึ่งหารด้วย 24, 32 และ 48 แล้วเหลือเศษ  

4 เท่ากัน 

41. 7

7

. 

 

1. จากโจทย์  ต้องการทราบ ห.ร.ม. ของ 60, 85 และ 125 

จะได้ว่า  5) 60   85 125   
 12 17 25 
ดังนั น ห.ร.ม. ของ 60, 85 และ 125 เท่ากับ 5 

42. 7

8

. 

3. จาก       5A + 10 =   20 

 A =    
20−10

5
 

 A =   2 
ดังนั น  10A – 7 =   (10 × 2 ) – 7 
  =  13 

43. 7

9

. 

1. จาก   
1

3
+  

1

5
+

1

9
  ค.ร.น. ของตัวส่วนเท่ากับ 135 

จะได้ว่า     
1

3
+  

1

5
+  

1

9
 =  

45+27+15

135
 

 = 
87

135
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 = 
29

45
 

44. 8

2

. 

4. จากโจทย์  เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ ดังนี   
2

3
 ÷ 2

3

4
=  

วิธีคิด  
2

3
 ÷ 2

3

4
    =  

2

3
 ÷ 

11

4
 

  =  
2

3
 ×  

4

11
 

 =  
8

33
  ช่ัวโมง 

45. 8

3

. 

1. เมื่อแทนค่า a = 16 จะได้ว่า 

1.  (3 × 16 ) = 48 → สมการเป็นเท็จ 

2.  
16

4
 = 4  → สมการเป็นจริง 

3.  (2 × 16 ) – 15 = 17 → สมการเป็นจริง 

4.  16 – 12 = 4  → สมการเป็นจริง 

46. 8

4

. 

3. จาก 
7

8
𝑥 – 2 = 26 

 
7

8
𝑥 = 26 + 2 

 𝑥 = 28 x 
8

7
 

  = 32 

47. 8

5

. 

1. จากโจทย์ ต้องหา ค.ร.น. ของ 10, 15 และ 20 จะได้ดังนี  

10 =  5 × 2 

15 = 5 × 3    ค.ร.น.เท่ากับ 5 × 3 × 2 × 2 = 60 

20 = 5 × 2 × 2 

ดังนั น นาฬิกาจะปลุกพร้อมกันเมื่อเวลาผ่านไปอีก 60 นาที ซึ่งเป็นเวลา 9.00 น. 

48. 8

6

. 

4. จากโจทย์ นักเรียนห้องนี จะเป็นนักเรียนหญงิ  
3

4
 × 40 = 30 คน 

ดังนั น เป็นนักเรียนชาย  40 – 30 = 10 คน 

เมื่อนักเรียนชายมาไม่มา 3 คน จะเหลือนักเรียนชาย 7 คน 

49. 8

8

. 

3. เพราะ 1,000 เมตร  =  1 กิโลเมตร 

 50 เมตร =  0.050 กิโลเมตร 

ดังนั น  1 กิโลเมตร 50 เมตร = 1 + 0.050 =  1.050 กิโลเมตร 



 

ห น้ า  84 | 216 

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 

 

50. 9

0

. 

1. เนื่องจากหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองต าแหน่งให้พิจารณาจากเลขโดดในหลักส่วน

พัน ถ้าเท่ากับ 5 ให้ประมาณเป็นทศนิยมสองต าแหน่งท่ีมากกว่าจ านวนนับ 

ดังนั น ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองต าแหน่งของ 18.375 คือ 18.38 

51. 9

1

. 

3. วิธีคิด จากสูตรหาค่าความจุของกล่อง = กว้าง × ยาว × สูง 

 ดังนั น กล่องมีความจุ = 10 × 20 × 6 

                          =.     1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

52. 9

2

. 

4. วิธีคิด จากสูตร หาความยาวรอบรูปของรูปวงกลม =  2𝜋r 

 ดังนั น จานมีเส้นรอบรูปยาว = 2 × 
22

7
 × 7 เซนติเมตร 

                                      = 44 เซนติเมตร 

53. 9

3

. 

1. วิธีคิด จากสูตร หาพื นท่ีของรูปวงกลม = 𝜋𝑟2 

 ดังนั น  แผ่นเหล็กมีพื นท่ี = 
22

7
 × (72)  ตารางเซนติเมตร 

54. 9

4

. 

1. วิธีคิด สระน  ารูปส่ีเหล่ียมมุมฉากกว้าง  6 เมตร 
 มีความยาวรอบสระ   30 เมตร 
 จะมีความยาว [30 - (6 × 2)] ÷ 2   =  9 เมตร 
 สระน  าลึก  2 เมตร 
 สระนี จุน  า 6 × 9 × 2    =   108 ลูกบาศก์เมตร 

55. 9

5

. 

4. วิธีคิด มีผู้ชมเดินออกจากโรงภาพยนตร์ 5 % หมายความว่า 
 มีผู้ชมออกจากโรงภาพยนตร์ 5 คน จากผู้ชม 100 คน 

 มีผู้ชมออกจากโรงภาพยนตร์ 22 คน จากผู้ชม  
100

5
 × 22 = 440 คน 

 ดังนั น โรงภาพยนตร์แห่งนี จุผู้ชมได้ 440 คน 
56. 9

6

. 

2. วิธีคิด ซื อตุ๊กตามา 120 บาท ขายไป 150 บาท ได้ก าไร 30 บาท 

 ถ้าซื อตุ๊กตามา 100 บาท จะได้ก าไร  
100 × 30

120
  = 25 บาท 

 ดังนั น ได้ก าไรร้อยละ 25 
57. 9

7

. 

2. วิธีคิด ขายเครื่องจักรขาดทุน 8 % หมายความว่า 

 ขายเครื่องจักรราคา 92 บาท จากราคาทุน 100 บาท 

 ถ้าขายเครื่องจักรราคา 3,680 บาท 

 จากราคาทุน  
3,680 × 100

92
  =  4,000 บาท 
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58. 9

8

. 

3. วิธีคิด ขายพัดลมได้ก าไร 2 % หมายความว่า 

 ทุน 100 บาท ได้ก าไร 20 บาท 

 ทุน 480 บาท ได้ก าไร  
20

100
 × 480 = 96 บาท 

59. 9

9

. 

4. วิธีคิด ลดราคา 15 % หมายความว่า 

 ติดราคาไว้ 100 บาท ลดราคา 15 บาท 

 ติดราคาไว้ 5,700 บาท ลดราคา 
15

100
 × 5,700 = 855 บาท 

60. 1

0

0

. 

2. วิธีคิด แท็งก์ใบหนึ่งมีน  ารั่วออก 12 % หมายความว่า 

 แท็งก์จุน  าได้ 100 ลิตร น  ารั่วออก 12 ลิตร 

 แท็งค์จุน  าได้ 1,380 ลิตร น  ารั่วออก  
12

100
 × 1,380 = 165.6 ลิตร 

 หรือ ประมาณ 166 ลิตร 
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ท าเครื่องหมาย  ทับตัวเลือกหน้าค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
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ข้อ ค าตอบ เหตุผล 
1 4. A คือข้าว B คือน  าตาล น  ามัน เกลือ 

 
2 2. อาหารประเภท ข เป็นแหล่งพลังงานหลัก ตามหลักธงโภชนาการ 

อาหารประเภท ก คือ เนื อ นม ไข่  ควรรับประทาน 6-12 
ช้อนกินข้าว 
อาหารประเภท ข คือ ข้าว แป้ง ควรรับประทาน 8-12 
ทัพพี 
อาหารประเภท ค คือ น  ามัน ไขมัน ควรรับประทาน วัน
ละลน้อยๆ 
อาหารประเภท ง คือ ผักต่างๆ ควรรับประทาน 4-6 ทัพพี 

3. 4. เกลือแร่ น  า เนื่องจากท้องเสียจะสูญเสียน  าและเกลือแร่ 
4. ง. โรคท้องผูก เพราะไม่ค่อยรับประทานผักและผลไม้ ขาดกากใยอาหาร

ส่งผลต่อระบบขับถ่าย 
5. 1. ตับและตับอ่อน ตับ จะส่งน  าดีไปท่ีล าไส้เล็ก เพื่อท าให้ไขมันแตกตัว 

ตับอ่อน จะส่งน  าย่อยไปล าไส้เล็กเพื่อย่อยอาหาร ได้แก่ 
            ไลเพส   ย่อยไขมัน 
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ข้อ ค าตอบ เหตุผล 

           อะไมเลส  ย่อยคาร์โบไฮเดรต 
           ทริปซิน  ย่อยโปรตีน 

6. 1. ตับจะท างานหนักเพื่อสร้างน  าดีส าหรับให้
ไขมันแตกตัว เพื่อให้เกิดการย่อยง่ายขึ น 

2. ไม่ถูกต้อง เพราะ บริเวณหลอดอาหารไม่มีน  าย่อย 
3. ไม่ถูกต้อง เพราะ ไม่รับประทานกากอาหารท่ีมีเส้นใย
ล าไส้ใหญ่จะดูดน  าได้น้อยลง 
4. ไม่ถูกต้อง เพราะ ไม่ชอบกินอาหารท่ีมีเส้นใย ล าไส้เล็ก
จะเคล่ือนอาหารได้ล าบาก 

7. 1. ล าไส้เล็ก ปาก กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็ก สามารถ ย่อย โปรตีน คาร์โบไฮเดตร ไขมัน ให้มี
ขนาดโมเลกุลเล็กลง 
ปาก สามารถ ย่อย คาร์โบไฮเดรต 
กระเพาะอาหาร สามารถ ย่อย โปรตีน 
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ข้อ ค าตอบ เหตุผล 
8. 4. 6 คือ ตับ และ 7 คือตับอ่อน 

 
9. 3. ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่ราดหน้าไก่ 1 จาน และ

เต้าหู้นมสด 1 ถ้วย 

 
10. 4. กระเพาะอาหาร กุ้งต้ม เป็นอาหารท่ีมีสารอาหารประเภท โปรตีนมากจะถูก

ย่อยท่ีกระเพาะเป็นท่ีแรก 
11. 2. ล าไส้เล็ก ท่ีล าไส้เล็กสามารถย่อยสารอาหารได้ทุกประเภทโดยมี

น  าย่อยถูกส่งมาจากตับอ่อน และตับส่งน  าดีช่วยให้ไขมัน
แตกตัว 

12.  3. ต้มจืดผักต าลึง เนื่องจากตับจะช่วยในการย่อยสารอาหารประเภทไขมัน ใน
ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ และสลัดผัก(ท่ีน  าสลัด) มีน  ามัน 
ไขมันเป็นส่วนประกอบ 

13. 1. สายไฟ  
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ข้อ ค าตอบ เหตุผล 
14. 3 

 
15. 2. A ไม่สว่าง B สว่าง ยางลบเป็นฉนวนไฟฟ้า ท าให้บริเวณหลอดไฟ A ไฟฟ้าไม่

สามารถไหลผ่านได้ มีแค่หลอดไฟ B ท่ีสว่าง 
16.  4. ข เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน หาก

หลอด A ดับ หลอด B ยังสามารถใช้งานได้ 

 

 
17 1. 
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ข้อ ค าตอบ เหตุผล 
18 1. A 

 
19. 4. สมุด จานกระเบื อง ต้องเป็นวัสดุทึบแสง 
20.  4. A และ B อาจมีประจุไฟฟ้ารวมเป็นชนิด

เดียวกัน หรือต่างชนิดกันก็ได้ 

 
21. 2. 

 
22. 1. 

 
23. 4. สุริยุปราคาบางส่วน สุริยุปราคาวงแหวน 

 
24. 3. ต าแหน่ง C 
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ข้อ ค าตอบ เหตุผล 

 
25. 2. ดาวเทียมโทรคมนาคม  
26. 2. ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลก และ

ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
 

27. ข. หินปูน ตรงกับหิน ข หินปูนเป็นหินตะกอน 
28. 2. ความร้อนและความดัน หินอัคนี เกิดจากการเย็นตัวของแมกมาหรือลาวา 

หินตะกอน เกิดจากการผุพังและทับถม 
หินแปร เกิดจากความร้อนและความดัน 

29. 4. หินอัคนีท่ีผุพังแล้ว ถูกพัดพาทับถมเกิดเป็น
หินตะกอนได้ 

 
30. 2. ชนิดของหิน 

 
 

31. 2. 

 
32. 3. หินพัมมิช  
33. 2. หินดินดาน หินปูน หินทราย ซากดึกด าบรรพ์จะพบในหินตะกอน 
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ข้อ ค าตอบ เหตุผล 

 
34. 3. ใช้เป็นแนวทางศึกษาส่ิงมีชีวิตในอดีต  
35.   
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ข้อ ค าตอบ เหตุผล 
36. 4. พื นดินบริเวณชายฝ่ังจะร้อนและถ่ายโอน

ความร้อนได้เร็วกว่าพื นทะเล 

 
37. 1. ความกดอากาศเหนือพ้นื ดินสูงกว่าเหนือ

พี นน  า 
ท าให้เกิดลมบก พัดจากบกออกสู่ทะเล 

38. 3. ชี ไปทางทะเลเพราะเกิดลมทะเล ท าให้ลม
พัดจากทะเลเข้าหาชายฝ่ัง 

 

39. 4. สวมหน้ากากในเวลาเช้าเพื่อป้องกันฝุ่น
ควัน เพราะจะมีฝุ่นควันปริมาณมากเคล่ือนท่ี
มาจากลมทะเล 

 

 
40. 3. การเกิดเหมือนกัน แต่บริเวณท่ีเกิดมีขนาด

ต่างกัน 
ลมเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื นท่ีบริเวณ
ใกล้เคียงกัน เหมือน ชนิดของลมท่ีเกิดขึ นแตกต่างตรง
บริเวณท่ีเกิด 

41. 4. บ้านของนายงอบ อยู่ริมห้วยท่ีลาดเชิงเขา ดินถล่มมักเกิดบริเวณท่ีลาดเชิงเขา 
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ข้อ ค าตอบ เหตุผล 
42. 2. ลมพัดกรรโชกแรง ท าให้ต้นไม้ล้ม หักโค่น 

 
43. 4,6 

 
44. 3. หลบหลังก้อนหินขนาดใหญ่ท่ีอยู่บริเวณ

ชายหาด 

 

 
45. 1. ดินถล่ม น  าท่วม ฝนแล้ง แผ่นดินทรุดตัว  
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ข้อ ค าตอบ เหตุผล 
46. 2. B และ D  
47. 4.  

 
48. 2. 3, 4, 5, 6  
49. 2. B และ D  
50. 4. ดูดซับแก๊ศคาร์บอนไดออกไซด์ใน

บรรยากาศ 

 
51. 3. 

 
52. 3. 

 
53. 4. 
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ข้อ ค าตอบ เหตุผล 
54. 2. 

 
55. 3. 

 
56. 2. เป็นกลางทางไฟฟ้า ประจุ + และ ประจุ - เท่ากัน 
57. 1. แท่งแก้วมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก ผ้า

สักกะหลาดมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ 
 

58. 4. ขวดพลาสติก A ดึงดูดเม็ดโฟม ส่วนขวด
พลาสติก B ผลักเม็ดโฟม 

 
59. 
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ข้อ ค าตอบ เหตุผล 
60. 
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การอ่านวันที่ในภาษาอังกฤษ 

  
เวลาเขียนวันท่ี จะเขียนได้สองแบบคือ 
American English  จะเขียน     เดือน / วัน / ปี  = May 31th 2014  (American English) 
แต่ British English  จะเขียน     วัน / เดือน / ปี  = 31th May 2014  (British English) 
วิธีการอ่านวันท่ี เราจะอ่านแบบล าดับท่ี และต้องมี the น าหน้าเสมอ วันท่ีอ่านได้สองแบบคือ อาจจะเอาเดือนขึ นก่อน 
หรือวันท่ีขึ นก่อนกไ็ด้ เช่น 
1st June 2014 อ่านว่า The first of June two thousand fourteen (ต้องมี of) 
June 1st 2014 อ่านว่า June the first two thousand fourteen (ไม่ต้องมี of) 
การเขียน วัน-เดือน-ปี-ตัวเลข เป็นภาษาอังกฤษ 

วันอาทิตย์ Sunday Sun 
วันจันทร์ Monday Mon 
วันอังคาร Tuesday Tue 

วันพุธ Wednesday Wed 
วันพฤหัสบดี Thursday Thu 

วันศุกร ์ Friday Fri 
วันเสาร์ Saturday Sat 

 

1 เดือนมกราคม January  เขียนย่อ Jan 
2 เดือนกุมภาพันธ ์ February  เขียนย่อ Feb 
3 เดือนมีนาคม March  เขียนย่อ Mar 
4 เดือนเมษายน April  เขียนย่อ Apr 
5 เดือนพฤศภาคม May เขียนย่อ May 
6 เดือนมิถุนายน June  เขียนย่อ Jun 
7 เดือนกรกฏาคม July เขียนย่อ Jul 
8 เดือนสิงหาคม August  เขียนย่อ Aug 
9 เดือนกันยายน September  เขียนย่อ Sep 
10 เดือนตุลาคม October  เขียนย่อ Oct 
11 เดือนพฤศจิกายน November  เขียนย่อ Nov 
12 เดือนธันวาคม December  เขียนย่อ Dec 
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การให้และขอข้อมูลส่วนบุคคล 
 (Giving and Asking for Personal Information) 

ข้อมูลส่วนตัว 
How old are you? คุณอายุเท่าไร               = (I'm) twelve. ผมอายุ 12 ปี 
How tall are you? คุณสูงเท่าไร                = I'm 170 centimeters tall. ฉันสูง 170 ซ.ม. 
How much do you weigh? คุณหนักเท่าไร  = (I weigh) 65 kilograms. (ผมหนัก) 65 กิโลกรัม 

ข้อมูลครอบครัว 
How many people are there in your family? มีกี่คนในครอบครัวคุณ     
    = There are 7 people in my family. ครอบครัวผมมี 7 คนด้วยกัน 
How many brothers and sisters do you have? คุณมีพี่น้องกี่คน 
    = I have 2 brothers/sisters. ผมมีพี่น้องผู้ชาย/หญิง 2 คน 
      I don't have any brothers or sisters. ผมไม่มีพี่น้องเลย 
What does your father do? พ่อคุณท างานอะไร         
     = My father is a teacher. พ่อผมเป็นครู 
Does your mother work? แม่คุณท างานหรือเปล่า     
     = She works with government. แม่เป็นข้าราชการ/ She doesn't work. แม่ไม่ได้ท างาน 
What do you want to be (in the future)? คุณอยากเป็นอะไร(ในอนาคต) 
     = I want to be a pilot. ผมอยากเป็นนักบิน 

1.  Q:   What is your nationality?    
 A:  I’m Thai/American/Chinese/Japanese… 
2.  Q:  Where is your house ?   
 A: It is in Pua/ Chiang Klang /Thawangpha / Thung Chang …etc 
     Q:  Where is your address? 
 A:  My address is 175/3 Chedechai, Pua, Nan, Thailand. 
 A:  My address is …………………………………………………………… 
3.  Q:  What is your telephone number?   
 A:  It is 085 – 2441675 ,  
     Q:  What is your site on LINE ID? 
 A:  It is …………………………………………………………………………. 
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4.  Q:  What’s up?    
 A:  So-so, /good/ pretty good 
    Q:  What is your characteristic? 
 A: My character is helpful/playful. 
1. How are you feeling today?   I am feeling great today. 
2. Who is interested in learning?   I am interested. 
3. Who is absent today?    Poem is absent today. 
4. Are you ready to learn English?  Yes I am.  
5. Do you want to sing?    Yes I want to sing a song. 
6. Can you raise your hand if you don’t understand?  Yes I can. 
1.  What do you want to be in future?   I want to be a Soldier 
2. Do you want to be a Doctor when you grow up? No, I don’t want to be. 
3.   What does your father work?      He is a business man. 
1.  Q:   What does he/she look like?  
 A:  He/she’s tall and slim / fat and tall/ short and fat/ muscular and thin ….etc 
    Q:   How is ………(ชื่อบุคคล)..... appearance?  
 A:  He has a beard and mustache. 
          A:  She is slim and beautiful.  
 A:  He/she has black / brown /blond hair. 
2.  Q:  What is his/her personality like?  
 A: He /she looks very friendly. 
 A:  He/she looks very kind. 
 A:  He/She’s very confident. 
 A:  He/she’s very hard-working 
 A:  He/she’s  careless. 
 A;  He/she’s shy. 
 A;  He/she’s active. 
3.  Q:  Do you look like your father or your mother?   
 A:  I look like my father/mother.  
     Q:  Are you taller than your brother / sister? 
 A:  Yes, I am  

A:  No , my brother/sister taller than me. 
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4.  Q:  How tall are you?   
 A:  I’m ……..ส่วนสูง.....centimeters tall. 
    Q:   How much do you weigh? 
 A:  I’m …………………kilograms.  
 

Vocabulary 
ค าศัพท์ ความหมาย 

1.  What does he/she look like? เขา/เธอมีลักษณะอย่างไร 
2.  tall and slim สูงและผอม 
3.  short and fat  เตี ยและอ้วน 
4.  fat and tall อว้นและสูง 
5.  appearance  ลักษณะท่าทาง 
6. beard and mustache. มีหนวดและเครา 
7. friendly เป็นมิตร 
8. kind ใจดี 
9.  confident มีความมั่นใจ 
10. hard-working ขยัน 
11.  slim and beautiful ผอมและสวย 
12. careless ไม่ระมัดระวัง 
13. shy ขี อาย 
14. active กระตือรือร้น 
15.  What is his/her personality like? เขา/เธอมีลักษณะนิสัยอย่างไร 
16.  friendly เป็นมิตร 
17.  kind. ใจดี 
18.  How tall are you? คุณสูงเท่าไร 
19.  How much do you weigh? คุณมีน  าหนักเท่าไร 
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  การใช้ค าสั่งใช้ค ากริยาขึ้นต้นข้อความสั้นๆ 

 
Stand up. Sit down.  
Open the window.  
Brush your teeth.  

แต่ถ้าเราต้องการให้สุภาพเป็นการขอร้อง หรือ ให้ค าแนะน าให้เพิ่มค า please  
เข้าไปข้างหน้าหรือหลัง ค าส่ัง เช่น  

Stand up please.  
Sit down please.  
Please open the window.  
Please brush your teeth.    

การขอร้องอาจพูดในรูปประโยคค าถามก็ได้ด้วยการใช้ Will you หรือ Would you หน้าประโยคค าส่ัง เช่น   
Will you stand up please? 

  Will you please sit down?  
Would you open the window, please?   
Would you please brush your teeth?  

หรืออาจใช้รูปค าถามท่ีส่วนท้ายค าส่ังด้วยการเพิ่ม will you? เช่น   
Open the window, will you?  
Brush your teeth, will you?     
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Directions: Read the conversation and answer the questions. 
1. A:  Hello! May I speak to Mr.Robert, please? 
 B:  I’m sorry, I’m afraid he is not here. Would you like to leave a message? 
  Which of the followings is correct?  

1.  Mr.Robert is speaking.                           2.  Mr.Robert is at the office. 
3.  Mr.Robert is not in the office.                4.  Mr.Robert is writing a message. 

 
2.  Situation: The first class starts at 8.30 and the students are studying for 60 minutes          

each class.  
A:  What time does the second class start? 
B:  It’s half past nine. 
Which of the followings is correct?  
 
1.   

 
   
 

2.  
 
    

3.  
 
 

4.  
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3.    Tom:  Where are you going? 
     Jenny:  I’m going to buy something at Silom Street. 
      Tom:  Oh, I will go there too! 
    Jenny:  Really! Can I go with you? 
      Tom:  Sure! 
 From the conversation, they are going to………….together.  

1.  the park                    2.  the bank 
3.  the market          4.  the museum 
 

Joy: Pim, it's science class now. We have an experiment today.  
 Pim:  Really? I don't have a flower.   
 Joy:  That's not good. You will be in trouble. 
 Pim:  Can I borrow yours?  
 Joy:  Sorry, I have only one. 
 Pim:  I don't want to be in the class now.  
 
4.  From the conversation, which one is correct?  
  1.  Pim has only one flower. 
  2.  Joy borrows a flower from Pim. 
  3.  Pim doesn't like to learn science. 
  4.  Pim needs a flower for science class. 
 
5.  What is the experiment about?  
  1.  Reflection of mirror. 2.  Life of animals. 
  3.  Part of plants. 4.  Push - pull. 
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6.  From the conversation above, where does this situation probably take place?  

1.  At a bus stop. 2.  At a hospital. 
3.  At a market. 4.  At a garden.  
 

Directions: Read the conversation below and answer the questions. 
 Henry:  Where are you going? 
   Judy:  We’re going to visit my sister in the city. 
 Henry:   It’s almost 5:00 PM now, don’t you think there will be a lot of traffic? 
   Judy:   So, we’re not driving. We’re going to take the subway.  
                      It takes only about 20 minutes. 
 
7.  From the conversation, does Judy agree with Henry about traffic?  

 1.  Yes, she does. She will drive to the city. 
 2.  Yes, she does. She will take the subway. 
 3.  No, she doesn’t. She doesn’t listen to Henry. 
 4.  No, she doesn’t. She doesn’t agree with Henry.  

 
8.  If Judy takes the subway at 4:55 PM, what time will she arrive?  

1.  5:10 PM 2.  5:15 PM 
3.  5:20 PM 4.  5:25 PM 

 
 
 
 
 
 

Keem:     Look at that man! He's smoking. 
 Oom:    He shouldn’t smoke here.There are a lot of patients. 
Keem:    We should tell him. 
 Oom:    That’s right. 
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9.  Situation:  Don meets Dee at the market.  

Don:  Hello, Dee.  
Dee:  How are you? 
Don:  Very well, thank you. How are you? 
Dee:  ……………………………………………  
1.  Thanks. 2.  Not too bad. 
3.  You're welcome. 4.  Nice to meet you. 

 
10.  On the plane  

Tom:  My name is Tom. What's your name? 
Jane:  My name is Jane. Nice to meet you. 
Tom:  It's a pleasure. This is my first trip to Thailand. 
Jane:  Really!  ......................................... 
Tong:  I'm from Canada. 
1. What do you do? 2. Where is Canada?        
3. Where are you from? 4. Why do you come here? 

 
11.   Fred:  What are you going to do this afternoon? 
       Greg:  I plan to go to the beach. 
       Fred:  Are you going to make a sand castle? 
       Greg:  No. I want to fly my new kite. Do you want to come with me? 
       Fred:  Sure.  ................................   

1.  Let's go. 
2.  Thank you. 
3.  Here you are. 
4.  You're welcome.  

 
 
 
 
 
 



 

ห น้ า  162 | 216 

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 

 

 
12.  Situation:  John needs to staple their worksheet. What should John say?  

   John:  ________________________ 
      Jim:  No problem. 
    John:  Sorry, but it’s out of staples. 

1.  Give my stapler to you in a second.  
2.  May I lend your stapler, please? 
3.  Could you borrow me your stapler?  
4.  Do you mind if I use your stapler for a second?  

 
13.  Customer:  Can you offer some vegetarian food?  
        Waitress:  How about ..............................................................? 

1. ham sandwiches  2. fried chicken wings 
3. fruit salad with olive oil 4. beef steak with baked potatoes 

 
14.  A:  Would you pass me that glass please?  
      B:  O.k., ...................................................... 

1.  there it is. 2.  here I am. 
3.  here you are. 4.  there we are. 

 
15.  Sakchai:  Would you mind carrying this box for me?  
         Marry: ...................................... It’s my pleasure. 

1.  Certainly. 2.  Not at all. 
3.  Of course. 4.  Yes, I would. 

 
  Sally’s friend:  Why didn’t Sally go to the party? 
Sally’s mother:  She had a fever last night, so she didn’t go to the party. 
  Sally’s friend:  She should  ............................................................. 

16.  What should Sally’s friend say?  
1. stop studying. 
2. see the doctor. 
3. help her mother. 
4. take a bath every day. 
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Don’t  

- Use cell phones. 

- Use personal computer or  
other electronic devices. 

-  Talk, eat or drink. 

 
A:  I have got a stomachache.  
B:  Oh! ...........17................... . Have you taken any medicine 
A:  Yes, I have. 
B:  .................18............................... .  

17.      1. Never mind. 2. That’s too bad. 
3. That is interesting.  4. Have a good health. 

 
18.      1. Sorry to hear that. 2. Drink more soda 

      3. Get back soon. 4. Get well soon. 
 
Directions: Read the sign and answer the question (19-20) 
 
 
 
 
 
 
19.  Where can you find this notice? 

1.  At the zoo 2.  At the park 
3.  At the library 4.  At the shopping mall.   

20.  What activities can you do in this place?  
1.  Play sports. 2.  Sing a song. 
3.  Read books. 4.  Make a loud noise. 

21.  Shopkeeper:  Good morning. ……………………………………………………………?  
          Customer:  No, thank you. I am just looking. 

1.  Can I help you  2.  What do you want 
3.  What would you do 4.  May I have attention 

 
22.    A: Excuse me, you are taking my seat.  
        B: …………………………………………………. It’s my mistake. 

1.  Just kidding. 2.  That’s alright. 
3.  I’m so sorry. 4.  Never mind. 
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Directions: Read each situation and dialogue carefully. Choose the correct answer  
                to each question.  
23.  Sara:  I still have a fever so I need to stay longer at the hospital.  
        Jim:  Sorry to hear that. _________________________ . 

1.  Congratulations. 2.  Get better soon. 
3.  You’re welcome. 4.  Have a safe trip. 

 
24.   Susan:  I forgot my pen _________________________________ ? 
        Linda:  Certainly.  

1.  Would you like one 2.  Could I borrow yours 
3.  Could I give it to you 4.  Would I lend you one 

 
25.      Jenny:  __________________________________?  
        Thomas: Here you are. 
           Jenny:  Thank you. 

   Thomas: You’re welcome. 
1.  How much does it cost 
2.  What would you like to drink 
3.  Would you like some medicines 
4.  Would you pass me the pepper, please 

 
26. Situation: At the party  

  Jack:  Henry, _________ Mark, this is Henry. 
 Mark:  I’m glad to meet you. 
Henry:  I’m glad to meet you, too. 

1.  How do you do? 
2.  Would you like to meet my friend? 
3.  I would like to introduce my friend 
4.  What would you like to know about Mark? 
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27.  Situation: There is a car crash on the street. Three men are talking about it.  

Policeman:  Could anyone tell me what happened here?  
    Driver A:  Yes, _________________________________ 
    Driver B:  Yes, he did. It’s an accident. 
Policeman:  O.K. Let’s go to the police station.  

1.  I tried to drive as fast as I can. 
2.  I couldn’t remember anything. 
3.  I couldn’t tell you now. I need my lawyer. 
4.  I tried to stop the car but my brake didn’t work. 

 
28. Situation: Teacher and student are in front of class.  

  Mr. Tom:  Do you understand this English news?  
A student:  ________________________________ 
  Mr. Tom:  You don’t have to apologize. Let me explain it again. 
A student:  Thank you very much, Sir. 

1.  I understand it very well, Sir. 
2.  I have no idea about that, Sir. 
3.  I don’t even take a look at it, Sir. 
4.  I am very sorry, Sir. I don’t understand at all. 

 
29.    A:  What is the eighth month of the year?  
        B:  ……………………………………………………… 

1.  March. 2.  August. 
3.  November. 4.  September.  

 
30.  Situation: On the phone.  

Jame:  Hello, James is speaking. 
Tony:  May I speak to John, please? 
Jame:  John? I don’t know him. 
Tony:  ………………………………………….. 

1.  Don’t worry. I do. 2.  OK, I will talk to him. 
3.  Thank you very much. 4.  I’m sorry, I’ve got the wrong number.  
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31.    A:  Let me buy you a cup of coffee. 
        B:  …………………………. 
        A:  Don’t worry. A drink won't take long. Come on.  

1.  Oh, I'm hungry. 2.  I'm really in a hurry. 
3.  I’d love too but I like tea. 4.  I'm sorry. I don't know anything about it. 

 
32.    A:  Excuse me, I’m looking for the parking lot.  
        B:  It’s on the main street. 
        A:  Thank you so much. 
        B:  …………………………………. 

1.  Okay. 2.  You too. 
3.  Never mind! 4.  You’re welcome. 

 
33.  Teacher:  ___________________.  
         Supha:  Here you are. 

1.  Please stand in line.   2.  Please work in groups. 
3.  Please open the window.   4.  Please hand in your homework to me, now 
 

34.  In the classroom, what would you say if you want to drink some water? 
1.  May I help you?            2.  May I borrow a pen? 
3.  May I go out, please?   4.  May I come in, please? 

 
35.     Tim:  Hello, this is Smile tour. May I help you?  
        John:  _______________  
         Tim:  Yes, I’m speaking. 

1.  Can Tim speak, please?   2.  Will Tim speak English? 
3.  Should Tim and I speak?             4.  May I speak to Tim, please? 

 
36.     Jim:  Excuse me, can you tell me the way to the post office?  
        Tam:  ........................................ 

1.  See you later.    2.  Go to the bank. 
3.  Waste of my time.    4.  Go straight on and turn right. 
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37.  Situation: In an English class. Peter needs to go to the toilet.  

Peter:  Excuse me.  May I go out, please?  
Miss Linda:  ___________________.  
Peter:  Thank you.   

1.  Don’t worry            2.  No, of course not 
3.  Yes, you may    4.  I’m afraid you can not. 

 
Directions: Read the conversation and answer the question from 38-39  
 Librarian: Good afternoon. _____38_____  
       Lisa: Yes, please. I’m looking for an Aesop’s Fable.  
 Librarian: Alright. Go straight on. There are some on the bookshelves in the left corner.  
       Lisa: Thank you for your kindness.  
 Librarian: _____39_____ 
 
38.    1.  What do you want?    2.  What’re you doing?  
 3.  Can I help you?     4.  May I come in?  
 
39.    1.  It’s my job.     2.  Don’t worry. 
 3. See you later.    4.  It’s my pleasure.  
 
40. Marry: What time do you usually get up?  
 Peter:  It’s………………………………………………….. 

 1.  a quarter to seven.    2.  ten kilos and a half. 
 3.  one hundred and fifty centimeters. 4.  two thousand and fourteen. 

 
 41. A:  Where do you come from?  
 B:  I come from China.   
 A:  What is your  ______________________?    
 B: I am Chinese . 

 1.  religion     2.  favorite color 
 3.  nationality                4.  school name 
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42. Joe: ……………………………………?  
 Nan: I’ll be twelve on August 27th.  

1. When will you be twelve 
2. When were you born 
3. When will your next birthday  
4. When is your birthday 

 
43. Mike:  “What does Mary look like?”   
  Ted:  “…………………………………..……” 

1. She is tall and slim 
2. She looks for her dad. 
3. She is nineteen years old  
4. She looks at the lovely girl 

 
44. Sumalee: “Where does Mana’s mother work?  
     Ladda:  “……...................................………….” 

1. She works happily. 
2. She works as a nurse. 
3. She works with her uncle. 
4. She works in the health center 

 

  
 
45.      1.  I’d love it.   

2.  I don’t like movie.    
3.  I’m afraid not, I’m busy.  
4.  Sorry, I have to do my homework. 
 

 Nisa :  James, I’m going to the cinema tomorrow. Would you like to go with me? 
James:  …………………………….. . See you there. 
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46.   How is the weather like?   

1.  It’s cold.      3.  It’s windy. 
2.  It’s rainy.            4.  It’s cloudy.           

 
47.  Joe: There’s a new Japanese restaurant at the corner.  
 Mike:  Really? Have you tried it?  
  Joe:   Of course, I went there yesterday.  
 Mike:  How was it?  
  Joe:  _________. 

1. You can walk there          
2. It isn’t far from here 
3. My friend is a waiter there   
4. The food is good and cheap 

 
48.      Nan:  ______________________ 
 Thomas: 17 Ratchadamnoen Road, Bangkok.  

1. Who live here?    
2. Is that your house?  
3. Where is your house? 
4. When is your birthday?  

 
49.   Sally:  ____________________ 
 David: I’m twelve years old.  

1. How tall are you?    
2. How old are you? 
3. How much do you weight?     
4. How many months in a year? 

 
 

    Jane:  Mom, I’m going out. 
Mother:  Look, the sky is dark. Take an umbrella with you. 
    Jane:  O.K. Thank you. 
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50.  I went to school late because I ________.  

1. woke up early 
2. failed the test 
3. missed the bus 
4. drove too fast 

 
51.  I can't open my drawer because I _________.   

1. had a key 
2. lost my keys 
3. found a dollar 
4. bought a new shirt 

 
52. Which sentence is incorrect?  

1. The teachers work in school.  
2. The nurses work in the hospital. 
3. The soldiers work in the post office.     
4. The sellers work in the supermarket. 

 
53. Which are the colors of the rainbow?  

1. white  grey  gold    
2. blue black  brown 
3. pink  purple  green    
4. red  orange  yellow 

 
54. Which animal doesn’t eat meat?   

1. Bear      2. tiger 
3. horse                4. alligator 

 
55. Teacher: How do you save the earth? 
 Student: I ……………………………….    

1.  use plastic bag.     2.  grow more trees. 
3.  turn on the light all day   4.  throw the garbage into the river. 
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David: Which sport is the most exciting? 
Helen: I think       56   is the most exciting. How about you?  
David: I think      57   is the most exciting.  

 
56.   1.  Cooking     2.  surfing           
   3.  singing     4.  studying 
 
57.   1.  reading     2.  sleeping        
   3.  shouting     4.  skateboarding 
 
         David:  What’s wrong with you? 
         Helen:  I      58     my leg. I can’t go cycling.  
         David:  If you take a rest, you      59       go cycling in a week.  
 
58.   1.  hurt      2.  long 

 3.  cold     4.  beautiful 
 
59.   1.  do      2.  did 
 3. will      4.  can 

 
60. Don’t lock the door, because I don’t have the ________ .  

1. key      2. roof 
     3. ceiling       4. window 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ห น้ า  172 | 216 

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 

 

 
1. ตอบข้อ 3 เพราะในประโยคสนทนา ระบุว่า “I’m afraid he is not here” และ “Would you like  
                   to leave a message?” แสดงว่า คุณโรเบิร์ตไม่ได้อยู่ท่ีส านักงาน ซึ่ง B สามารถฝาก 
                   ข้อความไว้ได้ 

  ข้อ 1.  Mr.Robert is speaking. “คุณโรเบิร์ตก าลังพูดอยู่” 
  ข้อ 2.  Mr.Robert is at the office. “คุณโรเบิร์ตอยู่ท่ีส านักงาน” 
  ข้อ 4.  Mr.Robert is writing a message. “คุณโรเบิร์ตก าลังเขียนข้อความ” 
  อ้างอิงข้อความ: http://learnenglish.nabia10.com/conversation/con18.html 

2. ตอบข้อ 3 เพราะในประโยคสนทนา ระบุว่า “It’s half past nine” หมายถึง เวลา 09.30 น.  
     ซึ่งนักเรียนต้องสามารถระบุเวลาท่ีแสดงด้วยภาพนาฬิกาได้ 

ข้อ 1.  = เวลา 09.05 น. 
 

ข้อ 2.  = เวลา 06.45 น.  
 

ข้อ 4.  = เวลา 06.15 น. 
อ้างอิงภาพ:  http://learnenglish.nabia10.com/conversation/con22.html 

3. ตอบข้อ 3 เพราะในประโยคสนทนา Jenny บอกว่าจะไปซื อของบางอย่างท่ีถนนสีลม แล้ว Tom บอกว่า    
    “I will go there too!” แปลว่า Tom ก าลังจะไปท่ีนั่นเช่นกัน ซึ่งก็คือ SilomStreet  
   (ท่ีถนนสีลม) 

ข้อ 1.  the park “สวนสาธารณะ” เป็นสถานท่ีท่ีเน้นการพักผ่อน ไม่เน้นการซื อ-ขาย 
            ข้อ 2.  the bank “ธนาคาร” ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการซื อ-ขาย 
            ข้อ 4.  the museum“พิพิธภัณฑ์” เป็นสถานท่ีเน้นการเยี่ยมชม มากกว่าการซื อ-ขาย 

อ้างอิงข้อความ:  http://learnenglish.nabia10.com/conversation/con44.html 

http://learnenglish.nabia10.com/conversation/con44.html
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4.  ตอบข้อ 4 Pim needs a flower for the science class. เพราะในสถานการณ์นี  Pim ไม่มีดอกไม้ส าหรับท่ีใช้

ทดลองในห้องวิทยาศาสตร์  และเขาไปยืม Joy แต่ Joy มีเพียงดอกเดียว   
ดังนั น เขาจึงต้องการดอกไม้ส าหรับทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์   

   ข้อ 1 Pim has only one flower. “Pim มีดอกไม้เพียงดอกเดียว” ซึ่งจรงิๆแล้วเขาไม่มี 
   ข้อ 2 Joy borrows a flower from Pim. “Joy ยืมดอกไม้กจาก Pim” จริงๆ แล้ว  

       Pim ต่างหากท่ีเป็นผู้ยืมดอกไม้จาก Joy 
ข้อ 3 Pim doesn't like to learn science. “Pim ไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์”  
       ไม่มีข้อความใดบ่งบอกว่าเขาชอบหรือไม่ชอบวิทยาศาสตร์และประโยคสุดท้าย Pim   
       บอกว่า I don’t want to be in the class now. (เพราะ ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียน  
       Pim จึงไม่อยากเข้าเรียน) 

5.  ตอบข้อ 3 Part of plants. (ส่วนประกอบของพืช) เพราะในสถานการณ์นี  เด็กสองคนพูดถึงการน าดอกไม้มาใช้
ในวิชาวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นการเรียนในเรื่องส่วนประกอบของดอกไม้  
(สาระวิทยาศาสตร์ มาตรฐาน ว 1.1) 
ข้อ 1 Reflection of mirror เรื่องการหักเหของแสง นักเรียนต้องใช้กระจกเป็นอุปกรณ์ 
ข้อ 2 Life of animals เรื่อง ชีวิตสัตว์  
ข้อ 4 Push-pull เรื่อง แรง  

6. ตอบข้อ 2 At a hospital  ( ท่ีโรงพยาบาล ) เพราะจากบทสนทนา  Keem และ Oom เห็นผู้ชาย 
คนหนึ่งก าลังสูบบุหรี่  และคิดว่าเขาคงไม่เห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่  เพราะมีคนไข้เยอะ  
(There are a lot of patients.) ดังนั น พวกเขาจึงคิดว่าควรจะบอกเขา  และเมื่อพิจารณาตัวเลือก
ทั ง 4 ตัว สถานท่ีท่ีต้องมีป้ายห้ามสูบบุหรี่  ควรเป็นโรงพยาบาลมากท่ีสุด 

 ข้อ 1 at a bus stop หมายถึง ท่ีป้ายรถเมล์ 
 ข้อ 3 at the market หมายถึง ท่ีตลาด 
 ข้อ 4 at a garden หมายถึง ท่ีสวน 

7.  ตอบข้อ 2 เพราะจากบทสนทนา Judy ตอบว่า เธอจะไม่ขับรถไป แต่จะขึ นรถไฟใต้ดิน แสดงว่าเธอเห็น 
ด้วยว่าเวลาใกล้ห้าโมงเย็นรถจะติดมาก การจราจรหนาแน่น 

  ข้อ 1.  Yes, she does. She will drive to the city. เห็นด้วย เธอจะขับรถไปในเมือง 
  ข้อ 3.  No, she doesn’t. She doesn’t listen to Henry. ไม่เห็นด้วย เธอไม่ฟังเฮ็นร ี
  ข้อ 4.  No, she doesn’t. She doesn’t agree with Henry. ไม่เห็นด้วยกับเฮ็นรี่  

8.  ตอบข้อ 2   เพราะจากบทสนทนา Judy บอกว่า เธอใช้เวลานั่งรถไฟใต้ดินประมาณ 20 นาที ก็จะถึงบ้าน 
                     น้องสาวเธอ ดังนั น เธอขึ นรถไฟใต้ดินเวลา 4:55 น. เธอจะถึงประมาณ 5:15 น. 

  ข้อ 1.  5:10 PM  
  ข้อ 3.  5:20 PM 
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  ข้อ 4.  5:25 PM 
  อ้างอิง :   http://www.englishspeak.com/th/english-lesson.cfm?lessonID=43 

9.  ตอบข้อ 2  เพราะจากโจทย์ Don ทักทายและถามค าถาม How are you? คุณสบายดีไหมจึงตอบเป็น 
วลีท่ีแสดงถึงความรู้สึกของผู้ตอบคือ Not too bad. ไม่แย่เท่าไร  
ข้อ 1 ขอบคุณ               ข้อ 3 ด้วยความยินดี               ข้อ 4 ยินดีท่ีได้พบคุณ 
 

10.  ตอบข้อ 3  Where are you from? แปลว่าคุณมาจากท่ีไหน เพราะค าตอบตอบว่ามาจาก 
ประเทศแคนาดา  
ข้อ 1 หมายถึงคุณท าอะไร     
ข้อ 2 หมายถึงประเทศแคนาดาอยู่ท่ีไหน  
ข้อ 4 หมายถึงท าไมคุณมาท่ีนี่ 

11.  ตอบข้อ 1 let’s go. หมายถึง ไปกันเถอะ ซึ่งเป็นการตอบรับการไปเท่ียว 
ข้อ 2 หมายถึงกล่าว ขอบคุณ 
ข้อ 3 หมายถึง นี่ไง 
ข้อ 4 หมายถึง ยินดีครับ/ยินดีค่ะ 

12.  ตอบข้อ 4  Do you mind if I use your stapler for a second? หมายถึงคุณจะอนุญาตให้ฉันใช้ท่ีเย็บ
กระดาษของคุณสักนิดได้ไหม ซึ่งเป็นการตอบเรื่องสนทนาท่ีต้องการใช้ท่ีเย็บกระดาษ เพราะ ผู้ตอบ 
ตอบว่า ไม่มีปัญหา 
ข้อ 1 หมายถึง ให้ท่ีเย็บกระดาษคืนให้ฉันโดยด่วน 
ข้อ 2 หมายถึง ฉันจะให้คุณยืมท่ีเย็บกระดาษ 
ข้อ 3 หมายถึง คุณสามารถขอยืมท่ีเย็บกระดาษจากฉันได้นะ  

13.  ตอบข้อ 3  Fruit salad with olive oil เพราะแปลว่า สเต็กเนื อกับมันอบ ตามโจทย์บอกว่า  
ลูกค้าขอให้ผู้ขายน าเสนออาหารประเภทอาหารมังสวิรัติซึ่งไมก่ินเนื อ  
ข้อ 1 แปลว่าแซนวิชแฮม 
ข้อ 2 แปลว่าปีกไก่ทอด 
ข้อ 4 แปลว่าสเต็กเนื อ กับมันฝรั่งอบ 

14.  ตอบข้อ 3  Here you are. เพราะผู้พูดขอร้องว่าช่วยส่งแก้วใบนั นให้ฉันหน่อย คนตอบต้องส่งให้พูดว่า Here 
you are. แปลว่า นี่ไงละ เป็นส านวนพูดเมื่อส่งของให้ 
ข้อ 1 There it is. พูดว่ามันอยู่ท่ีนี่ 
ข้อ 2 Here I am. แปลว่าฉันอยู่ท่ีนั่น 
ข้อ 4 There we are. แปลว่าพวกเราอยู่ท่ีนั่น 

 
 



 

ห น้ า  175 | 216 

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 

 

 
15.  ตอบข้อ 2  Not at all. แปลว่า ไม่รังเกียจเลยเหตุผลเป็นการตอบแบบสุภาพด้วยความเต็มใจเมื่อมี 

ผู้ขอความช่วยเหลือโดยใช้ค าขอร้องว่า จะรังเกียจไหมถ้าจะช่วยฉันยกของ ข้ออื่นๆ เป็นค าตอบท่ีบอก
ว่า แน่นอนนัน่หมายถึงรังเกียจท่ีจะช่วย 
ข้อ 1 Certainly แปลว่าแน่นอน  
ข้อ 3 Of course. แปลว่าแน่นอน  
ข้อ 4 Yes, I would. แปลว่า รังเกียจ 
ซึ่งทั งหมดจะหมายถึง รังเกียจ 

16.  ตอบข้อ 2  See the doctor. เหตุผลเป็นค าพูดแนะน าว่าควรไปหาหมอ เพราะในบทสนทนา Sally ป่วยไม่
สามารถไปงานไม่ได้ 
ข้อ 1 Stop studying.หมายถึง หล่อนควรหยุดเรียน 
ข้อ 3 Help her mother. หมายถึงหล่อนควรช่วยแม่ 
ข้อ 4 Take a bath every day. หมายถึง หล่อนควรอาบน  าทุกวัน 

17.  ตอบข้อ 2  That’s too bad. เพราะเป็นส านวนเพื่อแสดงความรู้สึกเห็นใจกับเรื่องแย่ๆ ท่ีได้ฟัง  
ซึ่ง A เล่าว่าเขาปวดท้องมาก 
ข้อ 1 Never mind. แปลว่าไม่เป็นไร 
ข้อ 3 This is interesting. แปลว่าเป็นส่ิงน่าสนใจ 
ข้อ 4 Have a good health. แปลว่าขอให้มีสุขภาพท่ีดี 

18.  ตอบข้อ 4  Get well soon. เพราะเป็นการบอกให้ผู้ป่วยฟื้นตัวโดยเร็วใช้กับการท่ีมีคนมาเล่าเกี่ยวกับอาการ
เจ็บป่วย ไม่สบาย เกิดอุบัติเหตุต่างๆ 
ข้อ 1 Sorry to hear that. แปลว่าเสียใจท่ีได้ยินข่าว 
ข้อ 2 Drink more soda. แปลว่าด่ืมโซตามากๆ 
ข้อ 3 Get back soon. แปลว่ากลับมาในไม่ช้า 

19.  ตอบข้อ 3  เพราะป้ายท่ีให้อ่าน เป็นค าเตือนท่ีบอกให้รู้ว่า ควรเป็นข้อยกเว้นในการใช้ห้องสมุด  
และค าถาม ถามว่าควรจะเป็นสถานท่ีไหน  
ข้อ 1 หมายถึง หมายถึงสวนสัตว์ 
ข้อ 2 หมายถึง สวนสาธารณะ  
ข้อ 4 หมายถึง ห้างสรรพสินค้า 

20.  ตอบข้อ 3  เป็นค าถามต่อเนื่องจากข้อ 19 ท่ีค าตอบคือ library และ ห้องสมุดก็เอาไว้อ่านหนังสือ  
คือค าตอบข้อ 3 
ข้อ 1 หมายถึง เล่นกีฬา 
ข้อ 2 หมายถึง ร้องเพลง  
ข้อ 4 หมายถึง ท าเสียงดัง 
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21.  ตอบข้อ 1  เพราะสถานการณ์ เป็นบทสนทนาระหว่างเจ้าของร้าน กับลูกค้า ท่ีกล่าวทักทาย และถามพร้อมเสนอ

ความช่วยเหลือ ท่ีสุภาพ ส่วนค าตอบข้ออื่นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ท่ีก าหนดมา 
  ข้อ 2 หมายถึง คุณต้องการอะไร ซึ่งเป็นค าพูดท่ีไม่สภาพในงานบริการเช่นเหตุการณ์ร้านค้า 
  ข้อ 3  หมายถึง คุณต้องการท าอะไร 
  ข้อ 4  หมายถึง ตั งใจฟัง 

22.  ตอบข้อ 3  เพราะเป็นสถานการณ์ ท่ีควรต้องกล่าวค าขอโทษ คือค าตอบ ท่ีว่า I’m so sorry  
เพราะเหตุการณ์เราไปนั่งท่ีของผู้อื่น  
ข้อ 1 หมายถึง เพียงแต่พูดเล่น 
ข้อ 2 หมายถึง ไม่เป็นไร 
ข้อ 4 หมายถึง ไม่เป็นไร 

23.  ตอบข้อ 2  Get better soon หมายถึง ขอให้หายเร็วๆ ซึ่งตอบโจทย์ในการถามเรื่องเจ็บป่วย 
ข้อ 1 เป็นการตอบแสดงความยินดี 
ข้อ 3 เป็นการพูดด้วยความยินดี 
ข้อ 4 เป็นการกล่าวขอให้เดินทางโดยปลอดภัย 

24.  ตอบข้อ 2  Could I borrow yours? ซึ่งหมายถึง ขอยืมปากกาของคุณได้ไหมเพราะผู้พูดลืมปากกา 
ข้อ 1 หมายถึง คุณต้องการสักด้ามไหม 
ข้อ 3 หมายถึง ฉันสามารถให้ปากกากับคุณได้ไหม 
ข้อ 4 หมายถึง ฉันให้คุณยืมสักเอาไหม 

25.  ตอบข้อ 4  Would pass me the pepper, please? หมายถึงขอความช่วยเหลือให้ส่งพริกไทยให้ด้วย 
ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ท่ีมีค าตอบรับว่า นี่ไงอยู่นี่ 
ข้อ 1 หมายถึง ราคาเท่าไหร่ 
ข้อ 2 หมายถึง คุณต้องการเครื่องด่ืมอะไร 
ข้อ 3 หมายถึง คุณต้องการยาบ้างไหม 

26.  ตอบข้อ 3  I would like to introduce my friend. ซึ่งหมายถึง ฉันขอแนะน าเพื่อนให้คุณรู้จักซึ่งอยู ่
ในสถานการณ์ท่ีเพื่อนมาพบกันและมีเพื่อนใหม่มาด้วย 
ข้อ 1 หมายถึง คุณสบายดีไหม 
ข้อ 2 หมายถึง คุณต้องการพบเพื่อนของฉันไหม 
ข้อ 4 หมายถึง คุณต้องการรู้เรื่องของมาร์คไหม 

27.  ตอบข้อ 4  I tried to stop the car but my brake didn’t work. หมายถึงเป็นการท่ีเบรกไม่ท างานขณะขับ
รถ จึงท าให้เกิดอุบัติเหตุตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุบน 
ท้องถนน 
ข้อ 1 หมายถึง ฉันพยายามขับรถให้เร็วที่สุด 
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ข้อ 2 หมายถึง ฉันไม่สามารถจ าอะไรได้ 
ข้อ 3 หมายถึง ฉันไม่ต้องพูดอะไรตอนนี  จะรอทนายก่อน 

28.  ตอบข้อ 4  I am very sorry, Sir. I don’t understand all. หมายถึงฉันเสียใจมากฉันไม่เข้าใจเลย 
เป็นการตอบค าถามครูขณะท่ีท าการสอนในห้องเรียน แล้วครูถามว่าเข้าใจไหม  
ข้อ 1 หมายถึง ฉันเข้าใจดีแล้ว 
ข้อ 2 หมายถึง ฉันไม่มีความคิดเห็น 
ข้อ 3 หมายถึง ฉันไม่ได้น าหนงัสือมา  

29.  ตอบข้อ 2  August เดือนสิงหาคมเพราะค าถามถามว่าเดือนท่ีแปดของปี คือเดือนอะไร 
ข้อ 1 หมายความว่าเดือนมีนาคม เป็นเดือนท่ีสามของปี 
ข้อ 3 หมายความว่าเดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนท่ีสิบเอ็ดของปี 
ข้อ 4 หมายความว่าเดือนกันยายน เป็นเดือนท่ีเก้าของปี 

30.  ตอบข้อ 4  แปลว่าขอโทษครับ ผมโทรผิดเบอร์ เพราะสอดคล้องกับ ประโยคท่ีมาก่อนคือ คุณจอห์น 
หรือ ดิฉันไม่รู้จักเขา  
ข้อ 1 หมายความว่า อย่ากังวลไปเลย 
ข้อ 2 หมายความว่า ได้เลยผมจะคุยกับเขา 
ข้อ 3 หมายความว่า ขอบคุณมากครับ 

31.  ตอบข้อ 2  แปลว่าฉันรีบจริงๆ ซึ่งสอดคล้องกับประโยคท่ีตามมาคือ อย่ากังวลไปเลยน่าใช้เวลาไม่นานหรอกใน
การชงเครื่องด่ืม 
ข้อ 1 หมายความว่า ฉันหิว 
ข้อ 3 หมายความว่า ก็ดีนะแต่ฉันชอบชา  
ข้อ 4 หมายความว่า ขอโทษนะฉันไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี เลย  

32.  ตอบข้อ 4  เพราะเป็นประโยคตอบรับค าขอบคุณ  
ข้อ 1 หมายความว่า ตกลง 
ข้อ 2 หมายความว่า คุณก็เช่นกันนะ 
ข้อ 3 ช่างมันเถอะ ใช้ในกรณีท่ีเราพยายามอธิบายอะไรแล้วผู้ฟังไม่เข้าใจ เราก็เลยบอกเขาว่า      
        Never mind! ซึ่งหมายถึงประมาณว่าเราขี เกียจท่ีจะอธิบายต่อแล้ว  

33.  ตอบข้อ 4  เพราะสอดคล้องกับ ประโยคตอบรับ "Here you are." 
ข้อ 1 หมายความว่าให้นักเรียนยืนเข้าแถว 
ข้อ 2 หมายความว่า ให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม 
ข้อ 3 หมายความว่าให้นักเรียนเปิดหน้าต่าง  

34.  ตอบข้อ 3  เพราะ เป็นประโยคขออนุญาตออกนอกห้อง 
ข้อ 1 หมายความว่า มีอะไรให้ช่วยไหม 
ข้อ 2 หมายความว่า ขอยืมปากกาได้ไหม 



 

ห น้ า  178 | 216 

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 

 

ข้อ 4 หมายความว่า ขออนุญาตเข้าห้อง 
35.  ตอบข้อ 4  ซึ่งแปลว่า ขอพูดกับคุณทิม ซึ่งสอดคล้องกับบริบทท่ีให้ 

ข้อ 1 หมายความว่า คุณทิมมาพูดได้ไหม 
ข้อ 2 หมายความว่า คุณทิมจะพูดภาษาอังกฤษได้ไหม  
ข้อ 3 หมายความว่า คุณทิมกับฉันควรจะพูดกันไหม 

36.  ตอบข้อ 4  ซึ่งแปลว่า ตรงไปแล้วเลี ยวขวา ซึ่งสอดคล้องกับบริบทท่ีให้ 
ข้อ 1 หมายความว่า แล้วเจอกันใหม่ 
ข้อ 2 หมายความว่า ไปธนาคาร  
ข้อ 3 หมายความว่า เสียเวลาของฉัน 
ซึ่งทั งสามประโยคไม่สอดคล้องกับบริบท 

37.  ตอบข้อ 3  Yes, you may. เป็นประโยคตอบรับการขออนุญาต ซึ่งค าถามขึ นต้นด้วย May 
ข้อ 1 Don’t worry อย่ากังวล 
ข้อ 2 No, of course not ไม่อนญุาต 
ข้อ 4 I’m afraid you can not ฉันคิดว่าคุณไม่สามารถท าได้ 
ซึ่งในค าตอบข้อ 1, 2 และ 4 ไม่สอดคล้องกับบทสนทนา เพราะหลังจากนั น Peter กล่าวขอบคุณ 

38. ตอบข้อ 3  แปลว่า มีอะไรให้ช่วยไหม ซึ่งสอดคล้องกับบริบทท่ีก าหนดให้  
ข้อ 1 หมายความว่า คุณต้องการอะไร 
ข้อ 2 หมายความว่า คุณก าลังท าอะไร 
ข้อ 4 หมายความว่า ขออนุญาตเข้าห้อง 
ทั งสามประโยคไม่สอดคล้องกับบทสนทนาท่ีก าหนดให้ 

39.  ตอบข้อ 4  It's my pleasure. ด้วยความเต็มใจ 
ข้อ 1 หมายความว่า มันเป็นงานของฉัน 
ข้อ 2 หมายความว่า อย่ากังวล  
ข้อ 3 หมายความว่า แล้วเจอกันใหม่ 

40.  ตอบข้อ 1  เพราะเป็นค าตอบท่ีบอกเวลาอีกสิบห้านาที 7 นาฬิกา เวลาจริงคือ 6.45 น. 
ข้อ 2 เป็นค าตอบท่ีบอกน  าหนัก  (10.5 กก.) 
ข้อ 3 เป็นค าตอบท่ีบอก ความยาว หรือความสูง (150 ซม.) 
ข้อ 4 เป็นค าตอบท่ีบอกจ านวนเลข (2014) 

41. ตอบข้อ 3  เพราะแปลว่าเชื อชาติ ซึ่งสอดคล้องกับค าตอบในบทสนทนา 
ข้อ 1 หมายความว่า ศาสนา 
ข้อ 2 หมายความว่า สีท่ีชอบ   
ข้อ 4 หมายความว่า ช่ือโรงเรียน 
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42.  ตอบข้อ 1  When will you be twelve? เพราะจากสถานการณ์ถามว่า คุณจะอายุครบ 12 ปี เมื่อไหร่ 

ข้อ 2 When were you born? แปลว่า คุณเกิดเมื่อไหร ่
ข้อ 3 When will your next birthday? แปลว่า วันเกิดคราวถัดไปของคุณเมื่อไหร่ 
ข้อ 4 When is your birthday? แปลว่า วันเกิดคุณคือเมื่อไหร่ 

43.  ตอบข้อ 1  She is tall and slim. เพราะจากสถานการณ์ถามว่า Mary มีลักษณะอย่างไร  
ดังนั นตอบว่า Mary สูงและผอม 
ข้อ 2 She looks for her dad. แปลว่า เขามองหาพ่อของเขา 
ข้อ 3 She is nineteen years old. แปลว่า เขาอายุ 19 ปี 
ข้อ 4 She looks at the lovely girl. แปลว่า เขาดูไปท่ีเด็กผู้หญิงน่ารักคนนั น 

44.  ตอบข้อ 4  She works in the health center. เพราะจากสถานการณ์ ถามว่าท างานแม่ของมานะท างานท่ีไหน 
ดังนั น ค าตอบคือ เขาท างานอยู่ในศูนย์สุขภาพ 
ข้อ 1 She works happily. แปลว่า แม่ท างานอย่างมีความสุข 
ข้อ 2 She works with my uncle. แปลว่า แม่ท างานกับคุณลุง 
ข้อ 3 She works as a nurse. แปลว่า แม่ท างานเป็นพยาบาล 

45.  ตอบข้อ 1  I’d love it. เพราะจากสถานการณ์ Nisa ชวน James ไปดูภาพยนตร์ ดังนั น Nisa  
ควรตอบรับ เนื่องจาก ท้ายประโยคบอกว่า See you there. แล้วเจอกันท่ีโรงภาพยนต์นะ 
ข้อ 2 I don’t like movie. แปลว่า ฉันไม่ชอบภาพยนตร ์
ข้อ 3 I’m afraid not, I’m busy. แปลว่า ฉันเกรงว่า เป็นการแสดงความไม่แน่ใจว่าจะไปได้ 
ข้อ 4 Sorry, I have to do my homework. แปลว่า ฉันขอโทษ ฉันต้องท าการบ้าน 

46.  ตอบข้อ 4  It’s cloudy.  ท้องฟ้ามีดครึ ม เนื่องจากสถานการณ์ แม่บอกว่ามืดนะ ให้น าร่มไปด้วย  
ข้อ 1 It’s cold. แปลว่า อากาศเย็น 
ข้อ 2 It’s rainy. แปลว่า ฝนตก 
ข้อ 3 It’s windy. แปลว่า ลมแรง 

47.  ตอบข้อ 4  The food is good and cheap. แปลว่า อาหารอร่อยและราคาถูก เนื่องจากสถานการณ์ พูดถึง
ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดใหม่ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง 
ข้อ 1 You can walk there. แปลว่า คุณสามารถเดินไปได้ 
ข้อ 2 It isn’t far from here. แปลว่า ไม่ไกลจากนี หรอก 
ข้อ 3 My friend is a waiter there. แปลว่า เพื่อนของฉันเป็นบริกรอยู่ท่ีนั น 

48.  ตอบข้อ 3  What’s your address? เพราะจากบทสนทนาบอกว่า เลขท่ี 17 ถนนราชด าเนิน กรุงเทพฯ ดังนั น 
เป็นการพูดถึงท่ีอยู่ 
ข้อ 1 Who live here? แปลว่า ใครอาศัยอยู่ท่ีนี่ 
ข้อ 2 Where is your house? แปลว่า บ้านของคุณอยู่ท่ีไหน 
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ข้อ 4 When is your birthday? แปลว่า วันเกิดของคุณคือเมื่อไหร่ 
49.  ตอบข้อ 2  How old are you? คุณอายุเท่าไหร่ เพราะจากค าตอบบอกว่า I’m twelve years old.  
                     ฉันอายุ 12 ปี  

ข้อ 1 How tall are you?  แปลว่า สูงเท่าไหร่ 
ข้อ 3 How much do you weigh? แปลว่า คุณน  าหนักเท่าไหร่ 
ข้อ 4 How many months are there in a year? แปลว่า หนึ่งปีมี่กี่เดือน 

50.  ตอบข้อ 3  missed the bus แปลว่า ไม่ทันรถโดยสารประจ าทาง เนื่องจากสถานการณ์บอกว่า  
มาโรงเรียนสาย เพราะ …….  แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน 
ข้อ 1 woke up early แปลว่า ต่ืนเร็ว 
ข้อ 2 failed the test แปลว่า สอบตก 
ข้อ 4 drove too fast แปลว่า ขับรถเร็วมาก 

51.  ตอบข้อ 2  lost my keys แปลว่า ท ากุญแจหาย เพราะสถานการณ์บอกว่า ฉันไม่สามารถเปิดลิ นชักได้  
ข้อ 1 had a key แปลว่า มีกุญแจ 
ข้อ 3 found a dollar แปลว่า เจอเงินดอลล่าร์ 
ข้อ 4 bought a new shirt แปลว่า ซื อเสื อเชิ ตตัวใหม่ 1 ตัว 

52 ตอบข้อ 3  The soldiers work in the post office. ทหารท างานอยู่ในท่ีท าการไปรษณีย์  
ซึ่งเป็นค าตอบท่ีผิด 
ข้อ 1 The teachers works in school. ครูท างานในโรงเรียน 
ข้อ 2 The nurses work in the hospital. พยาบาลท างานอยู่ในโรงพยาบาล 
ข้อ 4 The sellers works in the supermarket. พนักงานขายท างานในร้านค้าขนาดใหญ่ 

53.  ตอบข้อ 4  red, orange, yellow คือสีแดง สีแสดและสีเหลืองซึ่งเป็นสีรุ้ง เพราะจากโจทย์ถามว่า 
สีใดบ้างเป็นสีรุ้ง  
ข้อ 1 white grey gold  สีขาว สีเทา สีเทา 
ข้อ 2 blue black brown  สีฟ้า สด า สีน  าตาล 
ข้อ 3 pink purple green  สีชมพู สีม่วง สีเขียว 

54.  ตอบข้อ 3  horse เพราะโจทย์ถามว่า สัตว์ใดไม่กินเนื อ ซึ่งค าตอบคือม้า  
ข้อ 1 bear แปลว่า ม้า 
ข้อ 2 tiger แปลว่า เสือ 
ข้อ 4 alligator แปลว่า จระเข้ 

55.   ตอบข้อ 2  grow more trees. แปลว่า ปลูกต้นไม้ให้มากขึ น เพราะโจทย์ถามว่า จะช่วยดูแลโลก 
ได้อย่างไร 
ข้อ 1 use plastic bags. แปลว่า ใช้ถุงพลาสติก 
ข้อ 3 turn on the lights all day. แปลว่า เปิดไฟทั งวัน 
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ข้อ 4 throw the garbage into the river. แปลว่า ทิ งขยะลงในแม่น  า 
56.  ตอบข้อ 1  surfing กีฬาวินเซิร์ฟ เพราะสถานการณ์ถามว่า คุณคิดว่ากีฬาอะไรน่าต่ืนเต้นท่ีสุด 

ข้อ 2 singing แปลว่า การร้องเพลง 
ข้อ 3 cooking แปลว่า การท าอาหาร 
ข้อ 4 studying แปลว่า การเรียน 

57.  ตอบข้อ 4  skateboarding การเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ด ซึ่งถามต่อเนื่องมาจากข้อ 165  
ข้อ 1 reading แปลว่า การอ่าน 
ข้อ 2 sleeping แปลว่า การนอน 
ข้อ 3 shouting แปลว่า การตะโกน 

58.  ตอบข้อ 1  hurt แปลว่า เจ็บ, ปวด เพราะสถานการณ์บอกว่า ฉัน ………………… ขาของฉัน  
ข้อ 2 long แปลว่า ยาว 
ข้อ 3 cold แปลว่า หนาว 
ข้อ 4 beautiful แปลว่า สวย 

59.  ตอบข้อ 4  can เพราะสถานการณ์ต่อเนื่องมาจากข้อ 58 เพราะเมื่อเจ็บขา Helen ก็ไม่สามารถไป 
ปั่นจักรยานกับ David ได้ ดังนั น หลังจากพักผ่อน แล้วจะสามารถป่ันจักรยานได้ภายใน  
1 สัปดาห์ 
ข้อ 1 do เป็นค ากริยาช่วยใน Present simple tense 
ข้อ 2 did เป็นค ากริยาช่วย Past simple tense 
ข้อ 3 will เป็นค ากริยาช่วย Future simple tense 

60.  ตอบข้อ 1  key แปลว่า ลูกกุญแจ เพราะจากสถานการณ์บอกว่า อย่าล็อคประตูนะ ฉันไม่มี ……..ดังนั น ไม่
สามารถเปิดประตูได้ เนื่องจากไม่มีกุญแจ 
ข้อ 2 roof แปลว่า หลังคา 
ข้อ 3 ceilingแปลว่า เพดาน 
ข้อ 4 window แปลว่า หน้าต่าง 
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ให้กาเคร่ืองหมาย    ทับตัวอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง 

1.การนับถือศาสนามีประโยชน์ในเรื่องใดมากท่ีสุด 

  ก. เป็นท่ีพึ่งทางใจ 

  ข. แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงาม 

  ค. สร้างความกลมเกลียวในครอบครัว 

  ง. เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย 

2.จากการศึกษาพุทธประวัติท าให้ทราบว่าพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมต่างๆ มากมาย ยกเว้นข้อใด 

  ก. ความเมตตากรุณา ข. ความอดทนอดกลั น  

  ค. ความฉลาดรอบรู้ ง. ความคิดท่ีจะเป็นใหญ่ 

3.ข้อคิดท่ีได้จากเรื่องนกขมิ นสอนลิงพาล คือข้อใด 

  ก. การให้ค าแนะน าท่ีดีแก่คนพาลย่อมไม่ได้ผล 

  ข. การกล้าแสดงออกย่อมเป็นส่ิงท่ีดีแก่ตนเอง 

  ค. การคบกับเพื่อนท่ีดีย่อมท าให้ชีวิตมีความสุข 

  ง. การพูดจาด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพย่อมประสบผลส าเร็จ 

4.ข้อคิดท่ีได้จากเรื่องมหาอุกกุสชาดก คือข้อใด 

  ก. การให้ค าแนะน าท่ีดีแก่คนพาลย่อมไม่ได้ผล 

  ข. การพูดจาด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพย่อมประสบผลส าเร็จ 

  ค. การคบกับเพื่อนท่ีดีย่อมท าให้ชีวิตมีความสุข 

  ง. การกล้าแสดงออกย่อมเป็นส่ิงท่ีดีแก่ตนเอง 

5.ความเช่ือเรื่องใดท่ีไม่เก่ียวข้องกับหลักศรัทธา 4 

  ก. เช่ือว่ากรรมมีอยู่จริง 

  ข. เช่ือว่าท าดีย่อมได้ดี  ท าช่ัวย่อมได้ช่ัว 

  ค. เช่ือว่าแต่ละคนท่ีแตกต่างกันเพราะผลของกรรม 

  ง. เช่ือว่าถ้าท าบุญมากๆ จะสามารถลบกรรมช่ัวได้ 
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6.หลักค าสอนเรื่องความรักเป็นหลักค าสอนส าคัญของศาสนาใด 

  ก. พระพุทธศาสนา ข. ศาสนาคริสต์ 

  ค. ศาสนาอิสลาม ง. ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู 

7.ใครไม่ได้ปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 

  ก. โตโต้เก็บกระเป๋าเรียนของตนไว้อย่างเรียบร้อย 

  ข. เมจิให้อภัยเพื่อนท่ีท าผิดต่อตนเอง 

  ค. โอโม่นั่งสมาธิเป็นประจ าเมื่อมีโอกาส 

  ง. ไมโลพูดให้ก าลังใจเพื่อนในการท าความดี 

8.การกระท าของใครเป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชมท่ีสุด 

  ก. สากลสละเก้าอี ให้คนชรานั่ง 

  ข. กมลเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

  ค. อานนท์ขออนุญาตพ่อแม่ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ 

  ง. สุรพลเก็บกระเป๋าเงินได้แล้วน าส่งคืนเจ้าของ 

9.ข้อใดแสดงว่าเรามีสติตลอดเวลา 

  ก. พูดโต้ตอบผู้อื่นด้วยความรวดเร็ว 

  ข. ก่อนจะท าอะไรต้องคิดก่อน 

  ค. คิดถึงเรื่องต่างๆ ในขณะท าการบ้าน 

  ง. ท างานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว 

10.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการมีสติและสมาธิ 

  ก. ในขณะท่ีครูอธิบายต้องตั งใจฟัง 

  ข. เมื่อเกิดความสงสัยในบทเรียนควรเก็บไว้ในใจ 

  ค. ในขณะอ่านหนังสือต้องมีใจจดจ่ออยู่กับเรื่องท่ีอ่าน 

  ง. น าเรื่องท่ีได้ฟังหรือได้อ่านมาคิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนน าไปปฏิบัติ 

11.หลักธรรมใดท่ีสามารถท าให้เราอยู่ร่วมกันในชาติได้อย่างสมานฉันท์ 

  ก. ความเมตตา ข. ความเสียสละ 

  ค. ความสามัคคี ง. ความกตัญญู 

12.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเยซู 

  ก. พระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ ข. พระเยซูเป็นชาวอาหรับ 

  ค. พระเยซูประสูติท่ีเมืองเบธเลเฮม ง. พระเยซูมุ่งสอนให้มนุษย์มีความรักต่อกัน 
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13.ข้อใดเกี่ยวข้องกับนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาอิสลาม 

  ก. ออกบ าเพ็ญเพียรเป็นเวลาถึง 6 ปี ข. มีบิดาช่ือโยเซฟ  มารดาช่ือมาเรีย 

  ค. ประสูติท่ีนครเมกกะ ง. สิ นพระชนม์เม่ืออายุได้ 32 ปี 

14.การบริจาคเงินเพื่อบ ารุงศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ  ควรบริจาคตามข้อใด 

  จึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

  ก. บริจาคเท่ากับเพื่อน ข. บริจาคให้มากกว่าเพื่อน 

  ค. บริจาคตามก าลังทรัพย์ของตน ง. บริจาคให้คุ้มค่ากับของแลกเปล่ียน 

15.ใครปฏิบัติตนตามมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนได้ถูกต้องท่ีสุด 

  ก. สุเมธเห็นพระสงฆ์เดินผ่านมาแล้วยกมือไหว้ 

  ข. สุภาพสวดมนต์ขณะใส่บาตรพระสงฆ์ 

  ค. สุภัทรใช้ค าแทนตนขณะสนทนากับพระสงฆ์ว่า อาตมา 

  ง. สุวัจน์ยืนเอามือไขว้หลังขณะยืนสนทนากับพระสงฆ์ 

16.การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อผู้ปฏิบัติ 

  ก. เกิดความเช่ืองมงาย ข. ช่วยพัฒนาสติปัญญา 

  ค. ท าให้หน้าตาผิวพรรณผุดผ่อง ง. ท าให้เกิดความเล่ือมใสศรัทธาในศาสนายิ่งขึ น 

 17. ใครปฏิบัติตนตามหลักคารวธรรม 

  ก. กมลเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ข. จตุพรมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตน 

  ค. นารีรัตน์ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ง. สันทนาไม่หยิบเอาของคนอื่นมาใช้ก่อนได้รับอนุญาต 

18.ใครปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชนด้านเศรษฐกิจ 

  ก. ฝ้ายท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ 

  ข. ตาลช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชนด้วยความเต็มใจ 

  ค. จอยผลิตสินค้ามาขายในชุมชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

  ง. มดกล้าแสดงความคิดเห็นต่อส่วนรวมอย่างมีเหตุผล 

19.ใครปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ตามไม่ถูกต้อง   

  ก. สง่าให้ความร่วมมือต่อผู้น าเป็นอย่างดี 

  ข. เฉลิมปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ 

  ค. บันเทิงก าหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชนต่อผู้น าและทุกคน 

  ง. สมหวังร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลในกิจกรรมต่างๆ 
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20.ผู้น าในข้อใดท่ีควรเลือกท่ีสุด 

  ก. ผู้น าท่ีมีบุคลิกภาพดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี  

  ข. ผู้น าท่ีมีจินตนาการกว้างไกล 

  ค. ผู้น าท่ีมีความมั่นใจในตนเอง 

  ง. ผู้น าท่ีมีเหตุมีผลและมีความเสียสละ 

21.เด็กในข้อใดได้รับสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 

  ก. แม่พาน้องออมสินไปฉีดยาท่ีโรงพยาบาล 

  ข. พ่อพาน้องลันตาไปเข้าโรงเรียน 

  ค. ย่าพาน้องเอเชียไปเท่ียวสวนสัตว์ 

  ง. ตาพาน้องทะเลไปร่วมกิจกรรมรณรงค์พัฒนาชุมชน 

22.บริการขั นพื นฐานท่ีรัฐต้องจัดให้กับเด็กทุกคนคือข้อใด 

  ก. การศึกษา ข. เครื่องนุ่มห่ม 

  ค. ยารักษาโรค ง. อาหาร 

23.ข้อใดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งของคนท่ีมีวัฒนธรรมต่างกัน 

  ก. การยอมรับในความแตกต่างของวัฒนธรรม 

  ข. การภูมิใจในความหลากหลายของวัฒนธรรม 

  ค. การไม่ดูถูกวัฒนธรรมของผู้อื่นท่ีแตกต่างจากตน 

  ง. การไม่ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมของผู้อื่นท่ีแตกต่างจากตน 

24.ข้อใดเป็นวัฒนธรรมการพูดของกลุ่มคนในท้องถิ่นต่างๆ ท่ีมีความหมายแตกต่างจากพวก 

  ก. ขี หก ข. ขี จุ๊ 

  ค. ขี ต๋ัว ง. ขี ขลาด 

25.ข้อใดไม่ใช่วิธีการท่ีจะท าให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจ าวันได้ 

  ก. บังคับให้คนอื่นปฏิบัติตามตนเอง ข. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

  ค. ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน ง. ปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ ่

26.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  ก. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศในระบอบประชาธิปไตย 

  ข. อ านาจในการออกกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตยเรียกว่า อ านาจนิติบัญญัติ 

  ค. ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในระบอบประชาธิปไตย 

  ง. เสียงข้างมากย่อมมีความถูกต้องกว่าเสียงข้างน้อยแม้จะมีเหตุผลท่ีดีกว่าก็ตาม 
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27.ถ้านักเรียนมีสิทธิเลือกตั ง ส.ส. นักเรียนจะไปใช้สิทธินั นหรือไม่  เพราะเหตุใด 

  ก. ไป  เพราะกลัวต ารวจจับ  

  ข. ไป  เพราะจะได้เลือกคนดีเข้าไปบริหารประเทศ 

  ค. ไม่ไป  เพราะเสียเวลาเปล่าๆ 

  ง. ไม่ไป  เพราะไม่มีประโยชน ์

28.ถ้านักเรียนมีสิทธิเลือกตั งผู้น า  ควรเลือกบุคคลแบบใด 

  ก. ผู้ท่ีมีช่ือเสียง ข. ผู้ท่ีมีบุคลิกดี 

  ค. ผู้ท่ีมีฐานะมั่นคง ง. ผู้ท่ีมีความเสียสละ 

29.ประเทศไทยได้เปล่ียนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ 

  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมือ่ใด 

  ก. ปี พ.ศ. 2425 ข. ปี พ.ศ. 2450 

  ค. ปี พ.ศ. 2475 ง.  ปี พ.ศ. 2520 

30.ใครเลือกซื อสินค้าได้ถูกต้องท่ีสุด 

  ก. กิ่งซื อสินค้าเพราะลดราคา ข. แก้วซื อสินค้าเพราะมีคุณภาพดี 

  ค. กานซื อสินค้าเพราะจ าเป็นต้องใช้ ง. โก้ซื อสินค้าเพราะมีของแถม 

31.สินค้าชนิดใดท่ีนักเรียนควรเลือกซื อมากท่ีสุด 

  ก. หนังสือการ์ตูน ข. อุปกรณ์การเรียน 

  ค. ของเล่น ง. อุปกรณ์กีฬา 

32.ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

  ก. เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ 

  ข. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม 

  ค.  เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย 

  ง. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความประหยัด 

33.ข้อใดเป็นการละเมิดสิทธิพื นฐานของผู้บริโภค 

  ก. เกษมสามารถเปล่ียนพัดลมท่ีซื อไปใหม่ซึ่งมีใบพัดหักจากทางร้านได้ 

  ข. นารีถูกแม่ค้าผลไม้ต่อว่าขณะก าลังคัดเลือกมะม่วงท่ีตนเองจะซื อ 

  ค. ลัดดาได้รับชดเชยค่าเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง 

  ง. ถาวรก าลังตรวจสอบสภาพรถท่ีตนเองจะซื อ 
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34.ใครไม่ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ก. ไพโรจนไ์ม่ลงทุนเกินความสามารถของตน  

  ข. พิชิตซื อสินค้าและบริการอย่างมีเหตุผล 

  ค. วิชัยซื ออาหารมากินแต่พออิ่ม  

  ง. ไพเราะไมพ่ึ่งพาผู้อื่นเลย 

35.ข้อใดไม่ใช่วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ก. รวมกลุ่มกันต่อต้านนโยบายของรัฐ 

  ข. ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร 

  ค. จัดตั งกองทุนสนับสนุนเกษตรกร 

  ง. พึ่งพาตนเองและอยู่แบบพอมีพอกิน 

36.ข้อใดไม่ใช่วิธีท่ีจะท าให้ชุมชนเข้มแข็ง 

  ก. รวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์เพื่อผลิตสินค้าในชุมชน 

  ข. พัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน 

  ค. ส่งเสริมให้ความรู้กับคนในชุมชนในด้านต่างๆ 

  ง. เน้นการผลิตเพื่อจ าหน่ายภายในชุมชนเท่านั น 

37.สินค้าชนิดใดไม่ได้เกิดจากอาชีพหัตถกรรม 

  ก. เสื อผ้าส าเร็จรูป ข. โอ่งมังกร 

  ค. ตะกร้าสาน ง. แจกันดินเผา 

38.ถ้าเราไม่รู้จักใช้จ่ายเงินให้ดี จะเกิดผลอย่างไร 

  ก. ไม่มีคนคบหาด้วย ข. อาจเป็นหนี สิน 

  ค. ครอบครัวมีความสุข ง. มีเงินใช้ไม่ขาดมือ 

39.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าท่ีของเงินในระบบเศรษฐกิจ 

  ก. เป็นส่ิงท่ีสามารถป้องกันอันตรายได้ 

  ข. เป็นเครื่องรักษามูลค่าของสินค้าและบริการ 

  ค. เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการ 

  ง. เป็นมาตรฐานในการวัดค่าหรือเปรียบเทียบค่าของสินค้าและบริการได้ 

40.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแผนท่ี 

  ก. ใช้ค้นหาสถานท่ี ข. ใช้ค้นหาเส้นทาง 

  ค. ใช้วางแผนในการเดินทาง ง. ใช้ตรวจสอบอุณหภูมิของพื นท่ีต่างๆ 

 



 

ห น้ า  210 | 216 

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 

 

 

41.สัญลักษณ์                       ท่ีปรากฏในแผนท่ีเป็นสัญลักษณ์แสดงส่ิงใด 

  ก. ท่ีตั งอ าเภอ ข. แหล่งน  า 

  ค. แม่น  า ง. ทางรถไฟ 

42.ถ้าในจังหวัดของเรามีทางรถไฟ เราสามารถแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ใดในแผนท่ี 

  ก.   ข.   

   

  ค.                         ง.   

43.ภาพถ่ายในข้อใดไม่ใชภ่าพถ่ายทางอากาศ 

  ก. ภาพถ่ายจากเครื่องบิน ข. ภาพถ่ายจากบอลลูน 

  ค. ภาพถ่ายจากดาวเทียม ง. ภาพถ่ายจากตึกสูง 

44.ถ้าในแผนท่ีจังหวัดของเรามีสัญลักษณ์แสดงแหล่งน  าและท่ีราบลุ่มของพื นท่ีเป็นจ านวนมาก  

  จะส่งผลให้คนในชุมชนส่วนใหญ่มักจะประกอบอาชีพใด 

  ก. เกษตรกรรม ข. ค้าขาย 

  ค. อุตสาหกรรม ง. บริการ 

45.ในท้องถิ่นที่พื นดินมีความอุดมสมบูรณ์  ผู้คนมักประกอบอาชีพใดมากท่ีสุด 

  ก. เพาะปลูก ข. ประมง 

  ค. ค้าขาย ง. เลี ยงสัตว์ 

46.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพอากาศแห้งแล้ง  ฝนไม่ตกตามฤดูกาล  จึงเป็นสาเหตุให้เกิด 

  ประเพณีใดขึ น 

  ก. แห่เทียนพรรษา ข. แข่งเรือยาว 

  ค. แห่นางแมว ง. ตักบาตรดอกไม้ 

47.ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากธรรมชาติ 

  ก. แผ่นดินไหว ข. การสร้างเข่ือน 

  ค. น  ากัดเซาะตล่ิง ง. การทรุดตัวของแผ่นดิน 

48.ถ้าตัดไม้ท าลายป่าเป็นจ านวนมาก จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายอย่าง ยกเว้นข้อใด 

  ก. ท าให้มีพื นท่ีท าการเกษตรมากขึ น ข. ท าให้ผู้คนไม่มีท่ีอยู่อาศัย 

  ค. ท าให้สัตว์ป่าสูญพันธุ ์ ง. ท าให้เกิดภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง 

49.การกระท าของใครไม่ใชว่ิธีอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 

  ก. สาวปลูกพืชคลุมดิน ข. แก้วปลูกพืชหมุนเวียน 

  ค. นุชไถกลบหลังฤดูเก็บเกี่ยว ง. จ๊ิใช้สารเคมีในการเพาะปลูก 
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50.นักเรียนจะมีวิธีแนะน าชาวนาในการอนรุักษ์ดินได้อย่างไร 

  ก. แนะน าให้ปลูกพืชหมุนเวียน ข. แนะน าให้ขุดเอาหน้าดินไปขาย 

  ค. แนะน าให้น าดินจากท่ีอื่นมาถม ง. แนะน าให้ใช้ปุ๋ยเคมีแทนปุ๋ยคอก 

51.นักเรียนควรเลือกซื อสินค้าท่ีมีลักษณะอย่างไร 

  ก. ราคาถูก –คุณภาพปานกลาง ข. ราคาถูก – คุณภาพดี 

  ค. ราคาแพง – คุณภาพดี ง. ราคาแพง – คุณภาพปานกลาง 

52.การซื อสินค้าของใครท่ีไม่ควรเอาอย่าง 

  ก. หมิวซื อเสื อผ้าในช่วงลดราคา 

  ข. แมวซื อเครื่องปรับอากาศในช่วงฤดูร้อน 

  ค. หม่อนซื อสินค้าท่ีมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 

  ง. แมนศึกษาข้อมูลสินค้าจากหลายๆ ร้านก่อนตัดสินใจซื อ 

53.ข้อใดไม่ใช่สิทธิพื นฐานของผู้บริโภค 

  ก. ได้รับประกันสินค้าและความปลอดภัยจากการใช้  

  ข. ได้รับข้อมูลสินค้าท่ีถูกต้องและพอเพียง 

  ค. มีอิสระในการเลือกซื อสินค้า 

  ง. มีอิสระในการว่ากล่าวผู้ผลิต 

54.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ 

  ก. เครื่องหมาย  มอก.  ย่อมาจากค าว่า “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” 

  ข. เครื่องหมาย อย.  เป็นเครื่องหมายท่ีใช้ก ากับสินค้าส าหรับการบริโภค 

  ค. เครื่องหมาย OTOP ย่อมาจากความหมายว่า “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” 

  ง. เครื่องหมายมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมจะมีก ากับเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า 

55.ใครปฏิบัติท าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

  ก. ประยงใส่เสื อผ้าตามแฟช่ัน 

 ข. เอกมลซื อรองเท้าครั งละ 5 คู่ 

  ค. วีรภัทรรับประทานอาหารเหลือทุกครั ง 

 ง. ดวงอนันต์ซ่อมแซมกางกางท่ีขาดเพื่อใส่ต่อ 

56.จีจ้าได้รับเงินค่าขนมจากคุณแม่วันละ 20 บาท จึงเก็บออมไว้ทุกวันๆละ 5 บาท การปฏิบัติตน 

ของจีจ้าสอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใด 

  ก. การพึ่งตนเอง ข. การมีเหตุผล 

  ค. การรู้จักพอประมาณ ง. การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตน 
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57.ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน 

  ก. ชาวนา – ข้าว ข. ชาวสวน – ผลไม้ 

  ค. ครู – นักเรียน ง. ต ารวจ – ทหาร  

58.ถ้าในชุมชนมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจท่ีดีต่อกัน จะก่อให้เกิดผลอย่างไร 

  ก. เศรษฐกิจในชุมชนมีความเข้มแข็ง 

 ข.  เศรษฐกิจในชุมชนจะไม่ค่อยดี 

  ค. ผู้คนในชุมชนรู้จักกันมากขึ น 

 ง. ผู้คนในชุมชนจะขัดแย้งกันมากขึ น 

59.ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของเงินในระบบเศรษฐกิจ 

  ก. ช าระหนี ได้ตามกฎหมาย 

  ข. เป็นเครื่องก าหนดราคาสินค้าและบริการได้ 

  ค. เป็นส่ือกลางในการซื อขายสินค้าและบริการได้ 

  ง. เป็นส่ือกลางให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน 

60.ถ้าเรามีเงินจ ากัด เราไม่ควรซื อของในข้อใด 

  ก. อาหาร ข. เสื อผ้า 

  ค. ของเล่น ง. หนังสือเรียน 
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1. ตอบ ก เพราะการนับถือศาสนาเน้นการมีท่ีพึ่งทางใจ 

 2. ตอบ ง เพราะความคิดท่ีจะเป็นใหญ่ไม่มีในประวัติของพระพุทธเจ้า 

 3. ตอบ ก การให้ค าแนะน าท่ีดีแก่คนพาลย่อมไม่เกิดประโยชน์ เป็นข้อคิดท่ีได้จากเรื่องนกขมิ น 

     สอนลิงพาล 

 4. ตอบ  ค การคบกับเพื่อนท่ีดีย่อมท าให้ชีวิตมีความสุขเป็นข้อคิดท่ีได้จากเรื่องมหาอุกกุสชาดก 

 5. ตอบ ง ความเช่ือว่าถ้าท าบุญมากๆ จะสามารถลบกรรมช่ัวได้ เป็นความเช่ือท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ 

     หลักศรัทธา 4 

 6. ตอบ ข หลักค าสอนเรื่องความรักเป็นหลักค าสอนส าคัญของศาสนาคริสต์ 

 7. ตอบ ก เพราะการเก็บกระเป๋าเรียนของตนไว้อย่างเรียบรอ้ยไม่ใช่หลักของบุญกิริยาวัตถุ 

 8. ตอบ ง เพราะการเก็บกระเป๋าเงินได้แล้วน าส่งคืนเจ้าของเป็นส่ิงท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์  

     จึงน่าช่ืนชม 

 9. ตอบ ข ก่อนจะท าอะไรต้องคิดก่อนแสดงว่าเรามีสติตลอดเวลา 

 10. ตอบ ข เมื่อเกิดความสงสัยในบทเรียนแล้วเก็บไว้ในใจ โดยท่ีไม่ซักถามผู้รู้หรือค้นคว้า 

     ให้หายสงสัยไม่ใช่ลักษณะของการมีสติและสมาธิ 

 11. ตอบ ค เพราะความสามัคคีเป็นหลักธรรมท่ีท าให้เราอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์ 

 12. ตอบ ข เพราะพระเยซไูม่ใช่ชาวอาหรับ แต่พระองค์เป็นชาวยิว 

 13. ตอบ ค เพราะนบีมูฮัมมัดศาสดาของศาสนาอิสลามประสูติท่ีนครเมกกะ 

 14. ตอบ  ค การบริจาคเงินเพื่อบ ารุงศาสนสถานควรบริจาคตามก าลังทรัพย์ของตน เมื่อบริจาค 

     แล้วไม่ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 

 15. ตอบ ก เพราะการสวดมนต์ขณะใส่บาตรพระสงฆ์ การใช้ค าแทนตนขณะสนทนากับพระสงฆ์ 

     ว่าอาตมา และการยืนเอามือไขว้หลังขณะสนทนากับพระสงฆ์ เป็นการปฏิบัติท่ีไม่ 

     ถูกต้องตามมรรยาทชาวพุทธ 

 16. ตอบ ง การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท าให้เกิดความเล่ือมใสศรัทธาในศาสนายิ่งขึ น 

 17. ตอบ ง การไม่หยิบเอาของคนอื่นมาใช้ก่อนได้รับอนุญาตเป็นการปฏิบัติตนตามหลัก 

     คารวธรรม คือ เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
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 18. ตอบ ค การผลิตสินค้ามาขายในชุมชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็นการปฏิบัติตนเป็น 

     พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชนด้านเศรษฐกิจ  

 19. ตอบ ค การก าหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชนไม่ใช่บทบาทหน้าท่ีของผู้ตาม แต่เป็นบทบาท 

     หน้าท่ีของผู้น า 

 20. ตอบ ง เพราะผู้น าท่ีดีควรเป็นผู้ท่ีมีเหตุผลและมีความเสียสละ 

 21. ตอบ  ข การพาลูกไปเข้าโรงเรียน ท าให้ลูกได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้ตามสิทธิของตน 

 22. ตอบ ก บริการขั นพื นฐานท่ีรัฐต้องจัดให้กับเด็กทุกคนคือการศึกษา 

 23. ตอบ ง การไม่ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมของผู้อื่นท่ีแตกต่างจากตน อาจเป็นสาเหตุให้เกิด 

     ความขัดแย้งของคนท่ีมีวัฒนธรรมต่างกันได้ 

 24. ตอบ ง ขี หก (ภาคใต้)  ขี จุ๊ (ภาคเหนือ)  ขี ต๋ัว (ภาคอีสาน)  เป็นภาษาท้องถิ่นที่มีความหมายว่า 

     โกหก เหมือนกัน ส่วนขี ขลาด มีความหมายว่า ไม่กล้า จึงมีความหมายท่ีแตกต่าง 

     จากพวก 

 25. ตอบ ก การบังคับให้คนอื่นปฏิบัติตามตนเอง ไม่ใช่วิธีการท่ีจะท าให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

     ในชีวิตประจ าวันได้ 

 26. ตอบ  ง เสียงข้างมากย่อมมีความถูกต้องกว่าเสียงข้างน้อยแม้จะมีเหตุผลท่ีดีกว่าก็ตาม 

     เป็นการกล่าวที่ไม่ถูกต้อง เพราะเสียงข้างมากอาจไม่ถูกต้องเสมอไป 

 27. ตอบ ข เพราะการไปใช้สิทธิของตนเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและยังท าให้ได้ 

     คนดีเข้าไปบริหารประเทศอีกด้วย 

 28. ตอบ ง เพราะผู้น าท่ีดีต้องมีความเสียสละมากกว่ามีช่ือเสียง มีบุคลิกดี หรือมีฐานะดี 

 29. ตอบ ค เพราะประเทศไทยได้เปล่ียนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น 

     ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อปี พ.ศ. 2475 

 30. ตอบ ค การซื อสินค้าเพราะจ าเป็นต้องใช้ เป็นหลักในการซื อสินค้าท่ีส าคัญท่ีสุด 

 31. ตอบ  ข อุปกรณ์การเรียนเป็นสินค้าท่ีนักเรียนควรเลือกซื อมากกว่าหนังสือการ์ตูน ของเล่น  

     และอุปกรณ์กีฬา 

 32. ตอบ ก วัตถุประสงค์ของการมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค คือ เพื่อให้ผู้บริโภค 

     ได้รับความเป็นธรรม ความปลอดภัย และความประหยัด 

 33. ตอบ ข การต่อว่าลูกค้าท่ีก าลังเลือกซื อสินค้าถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

 34. ตอบ ง การไม่พึ่งพาผู้อื่นเลยไม่ใช่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

     เน้นให้เกิดการรวมกลุ่มพึ่งพากันเอง 

 35. ตอบ ก การรวมกลุ่มต่อต้านนโยบายของรัฐไม่ใช่วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 36. ตอบ ง ข้อ ก. – ค. เป็นวิธีท่ีจะท าให้ชุมชนเข้มแข็ง แต่ข้อ ง. ไม่ใช่วิธีท่ีจะท าให้ชุมชนเข้มแข็ง 

     ได้ แต่ถ้าเน้นการผลิตเพื่อจ าหน่ายทั งภายในชุมชนและนอกชุมชนด้วย จะเป็นวิธีท่ีจะ 

     ท าให้ชุมชนเข้มแข็งได้ 

 37. ตอบ ก เสื อผ้าส าเร็จรูปไม่ใช่สินค้าท่ีเกิดจากอาชีพหัตถกรรมแต่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 38. ตอบ ข ถ้าเราไม่รู้จักใช้จ่ายเงินให้ดี อาจเป็นหนี สินได้ 

 39. ตอบ ก หน้าท่ีของเงินในระบบเศรษฐกิจ คือ เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินค้าและ 

     บริการ เป็นเครื่องรักษามูลค่าของสินค้าและบริการ และเป็นมาตรฐานในการวัดค่า 

     หรือเปรียบเทียบค่าของสินค้าและบริการ แต่ไม่สามารถป้องกันอันตรายได้ 

 40. ตอบ ง เพราะแผนท่ีมีประโยชน์ส าหรับใช้ค้นหาสถานท่ี เส้นทาง และใช้วางแผน 

     ในการเดินทางได้ แต่ไม่สามารถใช้ตรวจสอบอุณหภูมิของพื นท่ีต่างๆ ได้ 

 41. ตอบ ค เพราะสัญลักษณ์                    ท่ีปรากฏในแผนท่ีเป็นสัญลักษณ์แสดงแม่น  า 

 42. ตอบ  ข เพราะสัญลักษณ์                     เป็นสัญลักษณ์แสดงทางรถไฟ 

 43. ตอบ ค เพราะภาพถ่ายจากเครื่องบิน ภาพถ่ายจากบอลลูน และภาพถ่ายจากตึกสูง จัดเป็น 

     ภาพถ่ายทางอากาศ  ส่วนภาพถ่ายจากดาวเทียมไม่จัดเป็นภาพถ่ายทางอากาศ 

 44. ตอบ ก เพราะผู้คนส่วนใหญ่มักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมในบริเวณท่ีเป็นท่ีราบลุ่มและมี 

     แหล่งน  าอุดมสมบูรณ์ 

 45. ตอบ ก เพราะในท้องถิ่นที่มีพื นดินอุดมสมบูรณ์  ผู้คนมักประกอบอาชีพเพาะปลูกมากท่ีสุด 

 46. ตอบ ค เพราะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพอากาศแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล จึงเป็น 

     สาเหตุให้เกิดประเพณีแห่นางแมว เพื่อขอให้ฝนตกตามฤดูกาลตามความเช่ือของคน 

     ภาคอีสาน 

 47. ตอบ ข เพราะการสร้างเข่ือนเกิดจากการกระท าของมนุษย์ จึงไม่ใช่สาเหตุการเปล่ียนแปลง 

     สภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากธรรมชาติ 

 48. ตอบ ข ถ้าตัดไม้ท าลายป่าเป็นจ านวนมากจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายอย่าง เช่น ท าให้ 

     สัตว์ป่าสูญพันธุ์ ท าให้เกิดภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง ท าให้มีพื นท่ีท าการเกษตรมากขึ น  

     แต่ไม่ใช่สาเหตุท่ีท าให้ผู้คนไม่มีท่ีอยู่อาศัย 

 49.  ตอบ ง การใช้สารเคมีในการเพาะปลูกไม่ใช่วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 

 50. ตอบ ก เพราะการปลูกพืชหมุนเวียนเป็นการอนุรักษ์ดินได้วิธีหนึ่ง 

 51. ตอบ ข เพราะสินค้าท่ีราคาถูกและมีคุณภาพดีเป็นสินค้าท่ีเราควรเลือกซื อท่ีสุด 

 52. ตอบ  ข เพราะการซื อสินค้าท่ีคนมีความต้องการมากมักจะราคาแพงกว่าปกติ 

 53. ตอบ ง เพราะการมีอิสระในการว่ากล่าวผู้ผลิตไม่ใช่สิทธิพื นฐานของผู้บริโภค 
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 54. ตอบ ง เพราะเครื่องหมายมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมจะมีก ากับอยู่กับสินค้าประเภทอื่นๆ ด้วย  

     ไม่เฉพาะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั น เช่น สินค้าประเภทพลาสติก เป็นต้น 

 55. ตอบ ง การซ่อมแซมกางเกงหรือเสื อผ้าท่ีขาดเพื่อใส่ต่อ เป็นการประหยัดรายจ่ายและ 

     สอดคล้องกับแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 56. ตอบ ง เพราะการรู้จักเก็บออมสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงข้อมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 

 57. ตอบ ง เพราะจากข้อ ก. – ค. จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันด้านอาชีพและผลผลิตท่ีได้ เช่น  

     ชาวนาท านาได้ข้าว ชาวสวนท าสวนได้ผลไม้ เป็นต้น แต่ข้อ ง. ต ารวจ – ทหาร  

     เป็นอาชีพทั ง 2 จึงไม่สัมพันธ์กัน 

 58. ตอบ ก ถ้าในชุมชนมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจท่ีดีต่อกันจะท าให้เศรษฐกิจในชุมชนมีความ 

     เข้มแข็ง 

 59. ตอบ ง การเป็นส่ือกลางให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันไม่ใช่หน้าท่ีของเงินในระบบเศรษฐกิจ 

 60. ตอบ ค เพราะถ้าเรามีเงินจ ากัด เราไม่ควรซื อของเล่น 
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