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1.  ค ำว่ำ "กติกำ" หมำยควำมว่ำอย่ำงไร  
ก.  มีใจฝักใฝ่ 
ข.  ขอ้ตกลง 
ค.  สู้ไม่ถอย 
ง.  พูดใหท้ ำตำม คลอ้ยตำม 

2.  ค ำว่ำ "ฉันเพล" หมำยถึงข้อใด  
ก.  พระกินอำหำรเชำ้ 
ข.  พระกินอำหำรเท่ียง 
ค.  พระกินอำหำรกลำงวนั 
ง.  พระกินอำหำรกลำงคืน 

3.  ค ำว่ำ "นักมำยำกล" หมำยควำมว่ำอย่ำงไร  
ก.  นกัเล่นกล ข.  นกัเล่นกลำ้ม 
ค.  นกัเล่นเทนนิส ง.  นกัเล่นกีฬำ 

4.  ค ำว่ำ "กระวนกระวำย" หมำยถึงข้อใด  
ก.  สุขใจ   ข.  เศร้ำใจ 
ค.  สบำยใจ   ง.  วุน่วำยใจ 

5.  ค ำว่ำ "เล่ำลือ" หมำยควำมว่ำอย่ำงไร  
ก.  รีบร้อน ลนลำน 
ข.  พูดใหท้ ำตำม 
ค.  ติเตียนลบัหลงั 
ง.  แพร่ข่ำวกนัอยำ่งแพร่หลำย 

6.  ค ำว่ำ "อุปกรณ์" หมำยถึงข้อใด  
ก.  เคร่ืองปรุง ข.  เคร่ืองมือ 
ค.  เคร่ืองยนต ์ ง.  เคร่ืองตดัหญำ้ 

7.  ค ำว่ำ "ริบหร่ี" หมำยถึงข้อใด  
ก.  ดบัมืดสนิท  
ข.  สวำ่งจำ้ 
ค.  สวำ่งเพียงเล็กนอ้ย  
ง.  กระบวนกำรหลอม 

8.  ค ำว่ำ "เลน" หมำยถึงข้อใด  
ก.  ดินท่ีเปียกเหลวจนป้ันไม่ได ้
ข.  ดินท่ีแขง็มำก 
ค.  ดินท่ีแตกระแหง 
ง.  ดินท่ีเหนียวมำก 

9.  ค ำว่ำ "อนุรักษ์" หมำยถึงข้อใด  
ก.  รสอร่อย 
ข.  รักษำใหค้งเดิม 
ค.  ประดิษฐข้ึ์นใหม่ 
ง.  เหตุท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คำดคิด 

10.ค ำว่ำ "คูปอง" หมำยถึงข้อใด  
ก.  บตัรเติมเงิน 
ข.  บตัรคิว 
ค.  บตัรประชำชน 
ง.  บตัรหรือตัว๋ท่ีใชแ้ลกของ ซ้ือของ หรืออำหำร 

11.ค ำว่ำ "เมนู" หมำยถึงข้อใด  
ก.  รำยกำรอำหำร ข.  รำยกำรเพลง 
ค.  รำยกำรแสดง ง.  รำยกำรละคร 

12.ค ำว่ำ "รสแซบ" หมำยถึงข้อใด  
ก.  รสดี ข.  รสเปร้ียว 
ค.  รสอร่อย ง.  รสเคม็ 

13.ค ำว่ำ "พระโอษฐ์" หมำยถึงข้อใด  
ก.  ล้ิน ข.  ปำก 
ค.  ผม ง.  ฟัน 

14.ค ำว่ำ "พระนำสิก" หมำยถึงข้อใด  
ก.  ตำ ข.  หู 
ค.  คอ ง.  จมูก 

15.ค ำว่ำ "พระนลำฏ" หมำยถึงข้อใด  
ก.  ขน ข.  เล็บ 
ค.  หนำ้ผำก ง.  แขง้ 

16.ข้อใด มีควำมหมำยว่ำ "ผม"  
ก.  พระเกศำ ข.  พระอุทร 
ค.  พระมสัสุ ง.  พระปรำง 

17.ค ำว่ำ "พระทนต์" หมำยถึงข้อใด  
ก.  ฟัน ข.  หู 
ค.  จมูก ง.  มือ 

18.ค ำรำชำศัพท์คู่ใดถูกต้อง  
ก.  พระขนง – หู ข.  พระศอ – คอ  
ค.  พระเนตร – ฟัน ง.  พระปรำง – แขน  
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19.ข้อใด มีควำมหมำยเหมือนค ำว่ำ "เด็ก"  
ก.  ผกำ ข.  มจัฉำ 
ค.  ดรุณ ง.  วำนร 

20.ข้อใด มีควำมหมำยเหมือนค ำว่ำ "ดอกบัว"  
ก.  มำลี ข.  วำรี 
ค.  รำตรี ง.  ปทุม 

21.ค ำในข้อใด มีควำมหมำยเหมือนกนั  
ก.  ป่ำ – ไพร ข.  ปลำ - คงคำ 
ค.  นก – กุญชร ง.  ดอกไม ้- พฤกษำ 

22.ค ำใด มีควำมหมำยต่ำงจำกค ำว่ำ "เพ่ง"  
ก.  ดู ข.  ติ 
ค.  แล ง.  มอง 

23.ค ำใด มีควำมหมำยต่ำงจำกค ำว่ำ "นก"  
ก.  สกุณำ 
ข.  ปักษิณ 
ค.  เวหำ 
ง.  วหิค 

24.ค ำใด มีควำมหมำยต่ำงจำกค ำว่ำ "พระจันทร์"  
ก.  จนัทรำ ข.  ทินกร 
ค.  ศศิธร ง.  เดือน 

25.ค ำว่ำ "มั่งมี" ตรงข้ำมกบัค ำใด  
ก.  เหลือเฟือ ข.  ยำกจน 
ค.  เศรษฐี ง.  ร ่ ำรวย 

26.ค ำว่ำ "เกบ็" ตรงข้ำมกบัค ำใด  
ก.  แบ่ง ข.  แบก 
ค.  ทิ้ง ง.  กอง 

27.ค ำว่ำ "ขุด" ตรงข้ำมกบัค ำใด  
ก.  กลบ ข.  ปลูก 
ค.  สร้ำง ง.  เพิ่ม 

28.ข้อใด มีควำมหมำยต่ำงจำกพวก  
ก.  ดงั ข.  ค่อย 
ค.  เงียบ ง.  สงบ 
 
 

29.ข้อใด มีควำมหมำยต่ำงจำกพวก  
ก.  คงคำ ข.  เทวำ 
ค.  ธำรำ ง.  วำริน 

30.ข้อใด มีควำมหมำยต่ำงจำกพวก  
ก.  เดำ ข.  กะ 
ค.  คำ้น ง.  คะเน 

31. ค ำว่ำ “ยิม้” อยู่ในมำตรำตัวสะกดแม่ใด  
ก.  แม่กก ข.  แม่กด 
ค.  แม่กน ง.  แม่กม 

32. ค ำว่ำ "พษิ" อยู่ในมำตรำตัวสะกดแม่ใด  
ก.  แม่กก ข.  แม่กด 
ค.  แม่กบ ง.  แม่กน 

33. ข้อใด เป็นมำตรำตัวสะกดทีต่รงตำมมำตรำ  
ก.  คุณ ข.  เมฆ 
ค.  พูด ง.  โลภ 

34. ข้อใด เป็นมำตรำตัวสะกดทีไ่ม่ตรงมำตรำ  
ก.  หำร ข.  กิน 
ค.  แกม้ ง.  หลำย 

35. ข้อใด มีมำตรำตัวสะกดทีต่รงมำตรำทั้ง 2 ค ำ  
ก.  นอน ชำติ ข.  แกว้ ธูป 
ค.  ยำย ลูก ง.  ดำว เลข 

36. ข้อใด มีมำตรำตัวสะกดทีไ่ม่ตรงมำตรำทั้ง 2 ค ำ  
ก.  รัก เห็น ข.  บำป โรค 
ค.  กุง้ ถำม ง.  จอบ แมว 

37. “หัว” ควรใช้ถ้อยค ำสุภำพว่ำอย่ำงไร  
ก.  ศีรษะ ข.  เกศ 
ค.  เกศำ ง.  พระเศียร 

38. “ปลำ” ควรใช้ค ำสุภำพว่ำอย่ำงไร  
ก.  วฬิำร์ ข.  จิตรจุล 
ค.  มจัฉำ ง.  รำกดิน 

39. เม่ือคุณลุงให้ของเรำ เรำควรกล่ำวว่ำอย่ำงไร  
ก.  ขอบคุณ ข.  ขอบใจ 
ค.  ขอบคุณนะ ง.  ขอบคุณครับ/ค่ะ 
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40.ข้อใด ใช้ค ำสุภำพได้ถูกต้องทีสุ่ด  
ก.  แอน อว้กเพรำะไม่สบำย 
ข.  เป้ ใส่กำงเกงตูดขำด 
ค.  กอ้ย ปวดศีรษะมำก 
ง.  ด ำ นัง่ข้ีมูกไหลตลอดเวลำ 

41.ค ำในข้อใด ผนัได้ครบ 5 เสียง  
ก.  ปำ ข.  สำ 
ค.  ลำ ง.  ทำ 

42.ค ำในข้อใด เป็นอกัษรต ่ำ  
ก.  ไก่ ข.  โอ่ง 
ค.  จิก ง.  ฟ้ืน 
 

43.ค ำในข้อใด เป็นอกัษรสูง  
ก.  เจำ้ ข.  เส้ือ 
ค.  เท ง.  ออ้ย 

44.ค ำว่ำ "ถนอม" อ่ำนได้ว่ำอย่ำงไร  
ก.  ถะ – นอม ข.  ถะ - หนอม 
ค.  ถะ - นะ – นอม ง.  ถะ - นะ - หนอม 

45.ข้อใด อ่ำนออกเสียงอะ  
ก.  ฉลำม ข.  พลบัพลึง 
ค.  พุทรำ ง.  ตรวจตรำ 

46.ข้อใด เขียนได้ถูกต้อง  
ก.  ขะนุน ข.  ทะหำร 
ค.  สะบู ่ ง.  สะพำน 

47.ข้อใด เขียนได้ถูกต้อง  
ก.  ตะกร้อ ข.  พะนนั 
ค.  ทะหำร ง.  สะบำย 

48.ข้อใด ใช้ตัวกำรันต์ได้ถูกต้อง  
ก.  อุปกรน์ ข.  ซ่ือสัตย ์
ค.  เทพำรักม ์ ง.  ประโยชค ์

49.ข้อใด ใช้ตัวกำรันต์ได้ถูกต้อง 
ก.  สัตยป่์ำ ข.  เพำะพนัธ์ 
ค.  อนุรักษ ์ ง.  สัปดำร์ 
 

50.ข้อใด เขียนผดิ  
ก.  อำจำรย ์ ข.  ประโยชน์ 
ค.  โทรทศัณ์ ง.  โทรศพัท ์

51. ข้อใด ใช้ตัวกำรันต์ต่ำงจำกข้ออ่ืน  
ก.  รถยน      ข.  ซ่ือสัต       
ค.  ลูกศิษ      ง.  อำจำร      

52. ข้อใด เป็นประโยคบอกเล่ำ  
ก.  คุณช่ืออะไร  
ข.  ฉนัไม่ชอบเธอ 
ค.  ใครไม่มำโรงเรียน  
ง.  แดงอ่ำนหนงัสือ 

53.ข้อใด เป็นประโยคค ำถำม  
ก.  สมศรีไปเท่ียว ข.  แม่อยูใ่นครัว 
ค.  บำ้นเธออยูท่ี่ไหน ง.  นอ้งเล่นตุก๊ตำ 

54.ข้อใด เป็นประโยคปฏิเสธ  
ก.  เธอมำอยำ่งไร  
ข.  ฉนัไม่ชอบของหวำน 
ค.  คุณตำปลูกผกั  
ง.  คุณยำ่ท ำขนม 

55. “ท ำไมเธอไม่มำโรงเรียน” เป็นประโยคชนิดใด  
ก.  ค ำถำม ข.  บอกเล่ำ 
ค.  ปฏิเสธ ง.  ค ำสั่ง 

56. “สุดำไม่อยำกไปเทีย่ว” เป็นประโยคชนิดใด  
ก.  ค ำถำม ข.  บอกเล่ำ 
ค.  ปฏิเสธ ง.  ค ำสั่ง 

57.ข้อใด เป็นกลุ่มค ำ  
ก.  ลิงกินกลว้ย ข.  ชำ้งกินออ้ย 
ค.  แม่กินขำ้ว ง.  กินก๋วยเต๋ียว 

58.ข้อใด เป็นประโยค  
ก.  พอ่ไปเท่ียว ข.  ไปสวนสนุก 
ค.  ในสนำมหญำ้ ง.  ท่ีสวนสัตว ์

59. ข้อใด เป็นประโยค  
ก.  เส้ือสีสวย ข.  ต ำรวจจบัผูร้้ำย 
ค.  เดินมำแลว้ ง.  นัง่อยูใ่นห้อง 
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60.ข้อใด เป็นกลุ่มค ำทั้งหมด 
ก.  เส้ือสีแดง พอ่ท ำงำน  
ข.  พี่เตะบอล เท่ียวหวัหิน 
ค.  ดอกไมแ้ดง ในแม่น ้ำ  
ง.  แมวกินปลำ ไก่จิกหนอน 

61. สมำชิกสำยลบัจ๋ิวทุกคนท ำควำมเคำรพหัวหน้ำกลุ่ม  
โดยยืนตรงค ำนับ 1 คร้ัง ค ำที่ขีดเส้นใต้หมำยถึงใคร  
ก.  เปีย, หนุ่ย ข.  หนุ่ม, เปร้ียว 
ค.  ป้อง, หยก ง.  หนุน, ป่ิน 

62. สมำชิกสำยลบัจ๋ิว แบ่งออกเป็นกีก่ลุ่มอะไรบ้ำง  
ก.  2 กลุ่ม คือ กลุ่มมดจ๋ิว กลุ่มมดเล็ก 
ข.  2 กลุ่ม คือ กลุ่มมดแดง กลุ่มมดด ำ 
ค.  2 กลุ่ม คือ กลุ่มมดตะนอย กลุ่มมดแดง 
ง.  2 กลุ่ม คือ กลุ่มมดขำว กลุ่มมดด ำ 

63. "ยกมือขึน้เพ่ือขอแสดงควำมคิดเห็น ไม่ส่งเสียงดัง ฟัง 
ผู้อ่ืนพูดและจดบันทกึหำข้อสรุป" แสดงถึงกำรวำงแผน
ปฏิบัติกำรของกลุ่มใด  
ก.  กลุ่มมดงำน ข.  กลุ่มมดเล็ก 
ค.  กลุ่มมดด ำ ง.  กลุ่มมดแดง 

64. ปฏิบัติกำรสำยลบัจิ๋วแยกย้ำยกนัปฏิบัติงำน  
แล้วนัดเจอกนัเม่ืองำนเสร็จเวลำใด 
ก.  เวลำเยน็ 
ข.  เวลำหกโมงเยน็ 
ค.  เวลำหลงัพระฉนัเพล 
ง.  เวลำค ่ำ 

65. กลุ่มมดด ำท ำส่ิงใด จึงท ำให้ลุงใหญ่นักมำยำกลซ่ึงก ำลัง 
ซ้อมรับและโยนลูกเหลก็ 4 ลูกพร้อมกนั ตกใจจนลูก
เหลก็หล่นใส่เท้ำ  
ก.  กดกร่ิงหนำ้บำ้น 
ข.  ยอ่งเขำ้บำ้นโดยไม่บอก 
ค.  ทะเลำะกนัอยูห่นำ้บำ้น 
ง.  เขยำ่ประตูร้ัว และส่งเสียงดงั 
 
 

66. "ชอบไว้ผมหำงม้ำ กริิยำมำรยำทสุภำพเรียบร้อย พูดจำ 
ไพเรำะ กล้ำพูด กล้ำแสดงควำมคิดเห็น เรียนหนังสือ
เก่ง เป็นหัวหน้ำห้องทีข่ยนัขันแข็ง ใครๆ กรู้็จัก" ค ำที่
ขีดเส้นใต้หมำยถึงใคร  
ก.  ดำรำ ข.  ชนำนำ 
ค.  ชำมำ ง.  ชนิตำ 

67. ข้อใด ไม่ใช่ ขยะทีจ่ะน ำไปขำย เพ่ือน ำเงินทีไ่ด้ไปซ้ือ 
อุปกรณ์กำรเรียนให้โรงเรียนทีข่ำดแคลนในช่วงปลำยปี  
ก.  กระดำษ ข.  กระป๋องน ้ำอดัลม 
ค.  ขวดพลำสติก ง.  เศษอำหำร 

68. ส่ิงใด เป็นต้นเหตุให้ควำมประพฤติอนัสัตย์ซ่ือของชำ 
มำเปลีย่นไป  
ก.  หนงัสือกำร์ตูนเร่ืองโปรด 
ข.  ตุก๊ตำแสนสวย 
ค.  รองเทำ้แสนสวย 
ง.  กระเป๋ำใบใหม ่

69. ควำมรู้สึกของชำมำ หลงัจำกได้เงินซ้ือตุ๊กตำแล้วเป็น 
อย่ำงไร  
ก.  จิตใจแจ่มใส รู้สึกมีควำมสุข 
ข.  อ่ิมเอิบใจ รอคอยเวลำเลิกเรียน 
ค.  กระวนกระวำยใจ อยูไ่ม่เป็นสุข 
ง.  เสียใจมำก นัง่ร้องไห้ตลอด 

70.   "อ้ำว! ท ำไมทัศนะช้ีมือมำทำงเรำ กลุ่มน้ันกเ็ห็นใช่ 
ไหมว่ำเรำท ำอะไร เขำต้องนินทำเรำแน่ๆ" จำกข้อควำม
นี ้แสดงให้เห็นว่ำควำมรู้สึกของชำมำขณะนีเ้ป็นอย่ำงไร  
ก.  ดีใจ ข.  หวำดกลวั 
ค.  เสียใจ ง.  โกรธ 

71.เด็กๆ หลำยคนยืนดูอะไรทีอ่ยู่บนป้ำยประกำศ  
ก.  รำยช่ือนกัเรียนใหม่ 
ข.  ผลกำรประกวดคดัลำยมือ 
ค.  ผลกำรสอบปลำยภำค 
ง.  ตำรำงสอนใหม่ 
 
 



 
5 แนวข้อสอบซาเลเซียนรวมวิชา      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

72.สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงมีกระแส 
พระรำชด ำรัสถึงคนไทยทุกคนให้เห็นควำมส ำคัญของ
ส่ิงใด  
ก.  พนัธ์ุปลำต่ำงๆ ข.  ผำ้ไหม 
ค.  ป่ำชำยเลน ง.  งำนหตัถกรรม 

73.ข้อใด เป็นประโยชน์ของป่ำชำยเลน  
ก.  เป็นท่ีก ำบงัลดควำมรุนแรงของคล่ืนลม 
ข.  เป็นท่ีกรองของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
ค.  เป็นแหล่งขนส่งสินคำ้ทำงทะเล 
ง.  เป็นแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัของสัตวป่์ำสงวน 

74.ข้อใด กล่ำวไม่ถูกต้อง  
ก.  วอ้ย วอ้ย เป็นเสียงของผึ้ง 
ข.  จุก๊กรู จุก๊กรู เป็นเสียงของนก 
ค.  อบ๊ อบ๊ เป็นเสียงของกบ 
ง.  จ๊ิด จ๊ิด เป็นเสียงของมด 

75.เหตุใด สัตว์ประหลำดจึงไม่จับสัตว์ตัวเลก็ตัวน้อยเป็น 
อำหำร  
ก.  สัตวทุ์กตวัร้องเพลงไดไ้พเรำะ 
ข.  สัตวทุ์กตวัมีประโยชน์ต่อโลก 
ค.  สัตวทุ์กตวัขอร้องจนใจอ่อน 
ง.  สัตวทุ์กตวัไม่น่ำกิน 

76.วนัอำทติย์ ปอ และ ป๋อ ต่ืนแต่เช้ำเพ่ือไปไหน  
ก.  ตลำด  
ข.  ออกก ำลงักำย 
ค.  หำ้งสรรพสินคำ้  
ง.  วิง่เล่นกบัเพื่อน 

77. "ลูกรักษำเวลำได้ดีมำก" ข้อควำมนีห้มำยควำมว่ำ 
อย่ำงไร  
ก.  มำชำ้กวำ่เวลำนดัหมำย 
ข.  ผดัวนัประกนัพรุ่ง 
ค.  มำตรงตำมเวลำนดัหมำย 
ง.  ลืมเวลำนดัดว้ย 
 
 

78.พ่อช่วยเหลือครอบครัวของกบ โดยพำไปขอควำม 
ช่วยเหลือทีไ่หน  
ก.  กระทรวงสำธำรณสุข 
ข.  โรงพยำบำล 
ค.  วดัใกลบ้ำ้น 
ง.  ประชำสงเครำะห์จงัหวดั 

79.รำยช่ืออำหำรชนิดใด ไม่ใช่ช่ือของอำหำรตำมที่ 
ครูพมิพ์ใจให้นักเรียนไปจดบริเวณร้ำนต่ำงๆ ในงำนวดั  
ก.  ผดัซีอ๊ิว ข.  ก๋วยเต๋ียว 
ค.  เปำะเป๊ีย ง.  ปลำทอด 

80.ถ้ำเพ่ือนของนักเรียนอ้วนมำก นักเรียนควรแนะน ำ 
อำหำรชนิดใดให้รับประทำน เพ่ือลดควำมอ้วน  
ก.  ขำ้วเหนียวหมูทอด 
ข.  ผดัวุน้เส้นใส่กุง้ 
ค.  โจก๊หมูใส่ไข ่
ง.  ส้มต ำ 

ค ำส่ัง อ่ำนเร่ืองต่อไปน้ี แลว้ตอบค ำถำม ขอ้ 81 – 83  
 ป้ำหน่อยมีอำชีพขำยกล้วยทอดอยู่ทีบ้่ำนสอยดำว
มำนำนกว่ำ 20 ปี นักท่องเทีย่วนิยมซ้ือไปรับประทำน 
เพรำะกล้วยทอดของป้ำหน่อยอร่อย กรอบไม่อมน ำ้มัน 
เป็นที่ขึน้ช่ือมำกของบ้ำนสอยดำว อ ำเภอเชียงขอม โดยกำร
น ำเอำกล้วยทีสุ่กห่ำม ลูกใหญ่ ไม่มีเมลด็มำท ำ และใส่งำขำว 
ซ่ึงป้ำหน่อยเล่ำว่ำต้องเลือกกล้วยทีลู่กใหญ่ ไม่มีเมลด็และ
สุกไม่มำก (กล้วยห่ำม) สุกมำกจะไม่อร่อยและอมน ำ้มัน 

81.ป้ำหน่อยมีอำชีพอะไร  
ก.  คำ้ขำย ข.  ท ำสวนผลไม ้
ค.  ปลูกกลว้ย ง.  ขำยผลไม ้

82.กล้วยห่ำม ในทีนี่้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
ก.  กลว้ยท่ีสุกงอม 
ข.  กลว้ยแก่จดั 
ค.  กลว้ยท่ีมีสีแตม้ออกเหลือง 
ง.  กลว้ยท่ีมีสีแตม้ออกด ำ 
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83.กล้วยทอดของป้ำหน่อยมีรสชำติอร่อยกว่ำทีอ่ื่น เพรำะ 
เหตุใด  
ก.  ใชก้ลว้ยสุกทอด 
ข.  ทอดโดยใชไ้ฟแรง และใส่งำขำว 
ค.  ใชก้ลว้ยลูกใหญ่ห่ำมและไม่มีเมล็ดมำทอด 
ง.  ขำยรำคำถูก 

ค ำส่ัง อ่ำนขอ้ควำมต่อไปน้ีและตอบค ำถำม ขอ้ 84 – 86  
 "กรมอุตุนิยมวิทยำแจ้งว่ำขณะนีม้ีคล่ืนลมในทะเล
จัด จึงขอให้เรือเลก็ทุกชนิดงดออกจำกฝ่ังและขอให้
ประชำชนทีอ่ยู่ริมฝ่ังทะเลระมัดระวงัคล่ืนลมดังกล่ำว" 

84.ข้อควำมนี ้กล่ำวถึงเร่ืองใด 
ก.  ควำมเร็วของคล่ืนลมทะเล 
ข.  ปริมำณของน ้ำทะเล 
ค.  เส้นทำงกำรเดินเรือ 
ง.  ลกัษณะของเรือ 

85.ข้อควำมดังกล่ำวส่งผลกระทบต่ออำชีพใด  
ก.  คำ้ขำย ข.  พยำบำล 
ค.  ประมง ง.  ต ำรวจ 

86.หน่วยงำนใด ที่แจ้งข่ำวนีใ้ห้ประชำชนรับทรำบ  
ก.  กรมประชำสงเครำะห์ 
ข.  กรมอนำมยั 
ค.  กรมอุตุนิยมวทิยำ 
ง.  กรมสรรพสำมิต 

ค ำส่ัง อ่ำนบทร้อยกรองต่อไปน้ี แลว้ตอบค ำถำม  
ขอ้ 87 – 90  

 “ประเพณน้ัีน      มีกนัมำนำน 
เช่นวนัสงกรำนต์     ปีใหม่ของไทย 
ได้เล่นสำดน ำ้          ขอพรผู้ใหญ่ 
โชคดีมีชัย               ทัว่หน้ำกนัเอย” 

87.ข้อควำมนี ้กล่ำวถึงวนัอะไร  
ก.  วนัมำฆบูชำ  ข.  วนัปีใหม่ 
ค.  วนัสงกรำนต ์  ง.  วนัลอยกระทง 
 

88.ค ำว่ำ "ทัว่หน้ำ" หมำยถึงข้อใด  
ก.  ทุกส่ิง  ข.  ทุกหนำ้ 
ค.  ทุกเร่ือง  ง.  ทุกคน 

89. ข้อใด ไม่มีกำรกล่ำวถึงในเร่ืองนี ้ 
ก.  กำรสำดน ้ำ ข.  กำรท ำบุญ 
ค.  กำรขอพร ง.  ควำมโชคดี 

90.วนัสงกรำนต์ เป็นวนัส ำคัญเกีย่วกบัประเทศไทยอย่ำงไร 
ก.  เป็นวนัส้ินปีของไทย 
ข.  เป็นวนัระลึกถึงกษตัริยไ์ทย 
ค.  เป็นวนัแต่งกำยของไทย 
ง.  เป็นวนัปีใหม่ของไทย 

91. 5,432 + 3,456 =   
ก. 8,868 ข. 8,878 
ค. 8,888 ง. 8,898 

92. 4,062 + 2,559 =  
ก. 6,511 ข. 6,521    
ค. 6,611 ง. 6,621     

93. 5,825 + 4,178 =   
ก. 9,003 ข. 9,993 
ค. 10,003 ง. 10,993 

94. 8,736 + 7,272 =   
ก. 16,018 ข. 16,008 
ค. 15,018 ง. 15,008 

95. 36,864 + 5,316 =  
ก. 41,170 ข. 41,180                     
ค. 42,170 ง. 42,180                    

96. 47,021 + 36,229 =  
ก. 82,250 ข. 83,250 
ค. 84,250 ง. 85,250 

97. 29,114 + 24,589 =  
ก. 52,703 ข. 53,703 
ค. 54,703 ง. 55,703 
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98. 25,585 + 13,421 =   
ก. 38,005 ข. 38,006 
ค. 39,005 ง. 39,006 

99. 8,462 – 1,647 =  
ก. 6,815 ข. 6,819 
ค. 6,825 ง. 6,829 

100. 9,516 – 3,627 =  
ก.  5,789 ข.  5,889                     
ค.  6,789 ง.  6,889               

101. 80,004 – 2,487 =   
ก. 77,517 ข. 78,517 
ค. 87,517 ง. 88,517 

102. 25,548 – 17,998 =   
ก. 5,550 ข. 6,550 
ค. 7,550 ง. 8,550 

103. 39,742 – 11,853 =  
ก. 26,789 ข. 26,889 
ค. 27,889 ง. 27,899 

104. 45,861 – 20,873 =   
ก. 23,988 ข. 24,988 
ค. 25,988 ง. 26,988 

105. 90,900 – 49,287 =  
ก. 41,613 ข. 41,713 
ค. 42,613 ง. 42,713 

106. (4,258 + 968)  + 1,078 =  
ก. 6,304 ข. 6,314 
ค. 6,404 ง. 6,414 

107. 12,769 – (1,865 + 1,946) =  
ก.  7,958 ข.  8,958                 
ค.  9,758                 ง.  9,958 

108. 40,000 – (625 + 984) =  
ก. 18,391 ข. 28,391 
ค. 38,391 ง. 48,391 
 

109. 8,492 – (2,468 + 593) =  
ก. 5,331 ข. 5,431 
ค. 5,531 ง. 5,631 

110. (857 – 136) + (1,587 + 2,587) =  
ก. 4,895 ข. 5,895 
ค. 6,895 ง. 7,895 

111. 60,501 อ่ำนว่ำอย่ำงไร 
ก. หกพนัหำ้สิบเอด็ ข. หกพนัหำ้ร้อยเอ็ด 
ค. หกหม่ืนหำ้ร้อยเอด็ ง. หกหม่ืนหำ้พนัเอด็ 

112. 67,608 เขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่ำงไร 
ก. ๖๗,๖o๘ ข. ๒๘,๗๓๔ 
ค. ๒๙,๗๓๔ ง. ๖๗,๓๓๘ 

113. 24,873 เขียนในรูปกระจำยได้ตำมข้อใด 
ก. 20,000 + 4,000 + 800 + 73 
ข. 20,000 + 4,000 + 800 + 70 + 3 
ค. 20,000 + 4,000 + 800 + 700 + 3 
ง. 20,000 + 4,000 + 873 

114. ค่ำของเลข 4 และ 7 ในจ ำนวน 54,725 มีค่ำต่ำงกนั 
เท่ำใด 
ก.  3  ข.  300 
ค.  3,000 ง.  3,300 

115. 5,593 <  ควรเติมจ ำนวนใดลงใน 
ก. 5,953 ข. 5,193 
ค. 5,519 ง. 5,590 

116. ข้อใด เรียงล ำดับจำกน้อยไปหำมำก 
ก. 17,799 17,877 17,979 
ข. 17,999 17,977 17,969 
ค. 18,977 19,799 17,979  
ง. 17,779 17,778 17,777 

117. 125 150 175 200 เป็นกำรเพิม่ทลีะเท่ำใด 
ก. ทีละ 3 ข. ทีละ 4  
ค. ทีละ 25 ง. ทีละ 50 
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118.  263 267 271____ ____ เติม 2 จ ำนวนถัดไปคือข้อใด  
ก. 274 277 ข. 274 279 
ค. 275 279 ง. 275 280  

119.  2,480  2,430  2,380  2,330 เป็นกำรนับลดทลีะเท่ำใด 
ก. 4 ข. 5 
ค. 25 ง. 50 

120.  975  972 _____  ____ 963 จ ำนวนทีห่ำยไป คือข้อใด 
ก. 969 966 ข. 968 964 
ค. 967 962 ง. 966 960 

121.อ้อมมีเงิน 68,000 บำท โอ๋มีเงินมำกกว่ำอ้อม  
7,640 บำท โอ๋มีเงินกีบ่ำท จำกโจทย์เขียนประโยค
สัญลกัษณ์ได้อย่ำงไร 
ก. 68,000 + 7,640 =  
ข. 68,000 – 7,640 =  
ค. 7,640 – 68,000 =  
ง. (68,000 – 7,640) + 7,640 =  

122. 4,296 – 2,583 =  จำกประโยคสัญลกัษณ์ที่
ก ำหนดให้เขียนเป็นโจทย์ปัญหำได้อย่ำงไร 
ก. ส้มเชง้มีเงิน 4,296 บำท ซ้ือของใชไ้ป 2,583 บำท  

ส้มเชง้เหลือเงินก่ีบำท 
ข. กำเหวำ่ซ้ือโทรศพัทร์ำคำ 4,296 บำท ซ้ือรถบงัคบั 

รำคำ 2,583 บำท กำเหวำ่จ่ำยเงินก่ีบำท 
ค. บุญชยัมีเงิน 4,296 บำทคุณแม่ใหอี้ก 2,583 บำท บุญ

ชยัเหลือเงินก่ีบำท 
ง. ปนดัดำปลูกดำวเรือง 4,296 ตน้ ปรำณีปลูกดำวเรือง 

2,583 ตน้ ทั้งสองคนปลูกดำวเรืองรวมกนัก่ีตน้ 
123.  

           
จำกรูป ปลำมีควำมยำวเท่ำใด 
ก. 4 เซนติเมตร ข. 5 เซนติเมตร 
ค. 6 เซนติเมตร ง. 7 เซนติเมตร 

124. 

            
จำกรูป ตุ๊กตำสูงเท่ำใด 
ก. 3 เซนติเมตร 
ข. 3 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร 
ค. 4 เซนติเมตร 
ง. 4 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร 

125.ช่ำงตัดเส้ือใช้ส่ิงใดวดัตัวให้ลูกค้ำ  
ก. ไมบ้รรทดั ข. ไมเ้มตร 
ค. สำยวดัตวั ง. สำยวดัชนิดตลบั 

126.ข้อใด ยำวทีสุ่ด 
ก. ท่อ PVC ยำว 115 เซนติเมตร 
ข. ดินสอยำว 16 เซนติเมตร 
ค. เชือกยำว 1 เมตร 
ง. เขม็ยำว 50 มิลลิเมตร 

127.ต้นมะพร้ำวสูง 4 เมตร ต้นมะม่วงสูง 3 เมตร  
50 เซนติเมตร ต้นไม้ใดเตีย้กว่ำและเตีย้กว่ำเท่ำใด 
ก. ตน้มะพร้ำวเต้ียกวำ่ 50 เซนติเมตร 
ข. ตน้มะพร้ำวเต้ียกวำ่ 1 เมตร 50 เซนติเมตร 
ค. ตน้มะม่วงเต้ียกวำ่ 50 เซนติเมตร  
ง. ตน้มะม่วงเต้ียกวำ่ 1 เมตร 50 เซนติเมตร 

128.เคร่ืองคิดเลขหนำ 1 เซนติเมตร 9 มิลลเิมตร คิดเป็น 
กีม่ิลลเิมตร 
ก. 19 มิลลิเมตร ข. 190 มิลลิเมตร 
ค. 91 มิลลิเมตร ง. 910 มิลลิเมตร 

129.ผ้ำยำว 3 เมตร 80 เซนติเมตร มีควำมยำวเท่ำกบัข้อใด 
ก. 380 มิลลิเมตร ข. 380 เซนติเมตร 
ค. 380 เมตร ง. 380 กิโลเมตร 
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130.  

 
กำรคำดคะเนควำมกว้ำงของห้องเรียนคลำดเคล่ือนไป
เท่ำไร 
ก. 1 เมตร                 ข. 2 เมตร 
ค. 3 เมตร                  ง. 4 เมตร 

131. โรงเรียนแห่งหน่ึงมีนักเรียนช้ันประถมศึกษำ  
4,535 คน และมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำมำอกี 2,550 คน 
โรงเรียนนี ้  มีนักเรียนทั้งหมดกีค่น 
ก. 6,085 คน ข. 6,985 คน 
ค. 7,085 คน ง. 7,985 คน 

132. อุไรขำยกระเป๋ำได้เงิน 5,018 บำท ขำยได้ก ำไร  
1,365 บำท อุไรซ้ือกระเป๋ำมำรำคำเท่ำไร 
ก. 3,653 บำท               ข. 3,763 บำท 
ค. 4,653 บำท               ง. 4,763 บำท  

133. มีเงิน 5,800 บำท ซ้ือจักรยำนรำคำ 3,550 บำท  
จะเหลือเงินเท่ำไร 
ก. 2,250 บำท ข. 4,450 บำท 
ค. 6,550 บำท ง. 9,350 บำท 

134. กอบชัยได้รับเงินเดือน 12,800 บำท สุรศักดิ์ได้รับ 
เงินเดือนมำกกว่ำกอบชัย 4,410 บำท สุรศักดิ์ได้รับ
เงินเดือนเท่ำไร 
ก. 8,390 บำท ข. 8,990 บำท 
ค. 17,210 บำท ง. 18,410 บำท 

135. ธนำคำรแห่งหน่ึงเตรียมปฏิทนิไว้แจกลูกค้ำ  
10,960 แผ่น แจกลูกค้ำไปแล้ว 4,965 แผ่น ยังเหลือ
ปฏิทนิอกีเท่ำไร 
ก. 4,965 แผน่ ข. 5,995 แผน่ 
ค. 10,960 แผน่ ง. 15,925 แผน่ 
 
 

136. ฉันขำยหอมแดงได้เงิน 34,275 บำท ขำยกระเทียมได้ 
เงินมำกกว่ำขำยหอมแดง 8,180 บำท ขำยกระเทยีมได้
เงินเท่ำไร 
ก. 25,095 บำท  ข. 26,095 บำท 
ค. 40,455 บำท ง. 42,455 บำท 

137. ขำยน้อยหน่ำได้เงิน 11,875 บำท ขำยส้มเช้งได้เงิน  
9,925 บำท ขำยทั้งสองอย่ำงได้เงินทั้งหมดเท่ำไร  
ก. 20,100 บำท ข. 21,800 บำท 
ค. 21,900 บำท ง. 22,500 บำท 

138. พ่อมีเงิน 86,500 บำท ต้องกำรซ้ือทีด่ินแปลงหน่ึงรำคำ  
99,000 บำท พ่อต้องหำเงินมำเพิม่อกีเท่ำไร 
ก. 11,000 บำท ข. 11,500 บำท 
ค. 12,000 บำท ง. 12,500 บำท 

139. อ ำเภอหน่ึงมีพลเมืองชำย 65,690 คน พลเมืองหญิง  
54,985 คน อ ำเภอนีม้ีพลเมืองชำยมำกกว่ำพลเมืองหญงิ
เท่ำไร 
ก. 10,205 คน ข. 10,705 คน 
ค. 11,505 คน ง. 11,705 คน 

140.ฟำร์มแห่งหน่ึงเลีย้งไก่ไว้ 7,420 ตัว เลีย้งเป็ดไว้  
5,380 ตัว ฟำร์มแห่งนีเ้ลีย้งไก่และเลีย้งเป็ดทั้งหมด
เท่ำไร 
ก. 2,040 ตวั ข. 4,120 ตวั 
ค. 11,650 ตวั ง. 12,800 ตวั 

141.ลุงได้รับเงินเดือน 29,245 บำท ป้ำได้เงินเดือน  
23,550 บำท ลุงและป้ำมีเงินเดือนต่ำงกนัอยู่เท่ำไร 
ก. 3,495 บำท ข. 5,695 บำท 
ค. 42,795 บำท ง. 52,795 บำท 

142.เดือนพฤศจิกำยนบริษัทมียอดก ำไรสุทธิ 23,950 บำท  
เดือนธันวำคมมียอดก ำไรสุทธิ 48,850 บำท รวมสอง
เดือนบริษัทมีก ำไรเท่ำไร 
ก. 24,900 บำท ข. 25,900 บำท         
ค. 71,800 บำท ง. 72,800 บำท       
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143.ชำวสวนขำยเงำะได้เงิน 9,500 บำท ขำยทุเรียนได้เงิน  
12,800 บำท น ำเงินไปจ่ำยค่ำปุ๋ย 7,890 บำท ชำวสวนจะ
เหลือเงินเท่ำไร  
ก. 13,410 บำท ข. 14,410 บำท        
ค. 22,300 บำท ง. 30,190 บำท       

144.อนิทิรำได้รับเงินจำกถูกรำงวลั 34,575 บำท น ำไปฝำก 
ธนำคำร 15,500 บำท ให้แม่ไว้ใช้อกี 8,000 บำท อนิทิรำ
จะเหลือเงินเท่ำไร 
ก. 10,075 บำท ข. 11,075 บำท             
ค. 27,075 บำท              ง. 42,075 บำท 

145.วจัิยเลีย้งกุ้งบ่อทีห่น่ึง 12,680 ตัว บ่อทีส่องมีกุ้ง 
มำกกว่ำบ่อแรก 3,145 ตัว รวมสองบ่อวจัิยเลีย้งกุ้งไว้
เท่ำไร 
ก. 15,825 ตวั ข. 16,825 ตวั 
ค. 28,505 ตวั ง. 29,505 ตวั 

146.ไม้ไผ่ท่อนแรกยำว 5 เมตร 80 เซนติเมตร ไม้ไผ่ท่อนที่ 
สองยำว 4 เมตร 35 เซนติเมตร ไม้ไผ่ท่อนแรกยำวกว่ำ
ท่อนทีส่องเท่ำไร 
ก. 10 เมตร 15 เซนติเมตร ข. 5 เมตร 55 เซนติเมตร 
ค. 1 เมตร 35 เซนติเมตร ง. 1 เมตร 45 เซนติเมตร 

147.กล่องพสัดุใบแรกสูง 15 เซนติเมตร 90 มิลลเิมตร  
กล่องพสัดุใบทีส่องสูง 12 เซนติเมตร 80 มิลลเิมตร 
น ำมำวำงซ้อนกนัจะมีควำมสูงเท่ำไร 
ก. 28 เซนติเมตร 70 มิลลิเมตร 
ข. 27 เซนติเมตร 70 มิลลิเมตร 
ค. 13 เซนติเมตร 10 มิลลิเมตร 
ง. 10 เซนติเมตร 10 มิลลิเมตร 

148.ไม้ท่อนหน่ึงยำว 5 เมตร 40 เซนติเมตร ตัดไปใช้งำน  
1 เมตร 80 เซนติเมตร ไม้ท่อนนีจ้ะเหลือควำมยำวเท่ำไร 
ก. 3 เมตร 60 เซนติเมตร  
ข. 4 เมตร 60 เซนติเมตร 
ค. 5 เมตร 20 เซนติเมตร  
ง. 6 เมตร 20 เซนติเมตร 
 

149.วรีะขับรถจำกกรุงเทพไปนครปฐมระยะทำง  
25 กโิลเมตร 500 เมตร จำกนครปฐมไปรำชบุรี 
30 กโิลเมตร 300 เมตร รวมวีระขับรถเป็นระยะทำง
เท่ำไร 
ก. 50 กิโลเมตร 800 เมตร 
ข. 55 กิโลเมตร 800 เมตร 
ค. 58 กิโลเมตร 200 เมตร 
ง. 59 กิโลเมตร 200 เมตร 

150.ต้นมะม่วงสูง 10 เมตร 40 เซนติเมตร ต้องกำรตัดให้ 
เหลือ 6 เมตร 70 เซนติเมตร จะต้องตัดต้นมะม่วงออก
เท่ำไร 
ก. 3 เมตร 70 เซนติเมตร 
ข. 4 เมตร 30 เซนติเมตร 
ค. 4 เมตร 70 เซนติเมตร 
ง. 5 เมตร 30 เซนติเมตร 

151. นักเรียนควรมีรูปร่ำงหน้ำตำเหมือนใครมำกทีสุ่ด  
ก.  ปู่ – ยำ่  ข.  ตำ – ยำย  
ค.  พอ่ – แม่  ง.  ลุง – ป้ำ 

152. สำมีภรรยำชำวต่ำงประเทศคู่หน่ึง ทั้งคู่มีผมสีทอง  
ตำสีฟ้ำ ผวิขำว หำกมีลูก ข้อใดน่ำจะถูกต้อง  
ก.  ลูกมีตำสีด ำ ข.  ลูกมีผมสีด ำ 
ค.  ลูกมีผวิสีด ำ ง.  ลูกมีตำสีฟ้ำ 

153. ข้อใด กล่ำวไม่ถูกต้อง  
ก.  ส่ิงมีชีวติแต่ละชนิดเกิดจำกส่ิงมีชีวติเดียวกนั 
ข.  ลูกจะมีลกัษณะบำงอยำ่งคลำ้ยคลึงกบัพอ่แม่ 
ค.  ลกัษณะท่ีถ่ำยทอดจำกพอ่แม่ไปสู่ลูกเรียกวำ่ กำร

ถ่ำยทอดลกัษณะทำงพนัธุกรรม 
ง.  ลกัษณะต่ำงๆ ของลูกไม่ไดรั้บกำรถ่ำยทอดลกัษณะ

ทำงพนัธุกรรมจำกพอ่แม่ 
154. สมมุติให้นักเรียนมีผวิขำวเหมือนพ่อ ส่วนน้องอกี  

3 คน มีผวิด ำเหมือนแม่ ข้อใดคือลกัษณะเด่น  
ก.  ผวิขำว ข.  ผวิด ำ 
ค.  ผวิสีน ้ำตำล ง.  ผวิด ำและผวิขำว 
 



 
11 แนวข้อสอบซาเลเซียนรวมวิชา      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

155. พจิำรณำแผนภำพต่อไปนี้ 

 
ข้อใด ต่อไปนีถู้กต้อง  
ก.  สีผมของลูกไดรั้บกำรถ่ำยทอดลกัษณะมำจำกตำกบั

ยำย 
ข.  สีผมของลูกไดรั้บกำรถ่ำยทอดลกัษณะมำจำกปู่ยำ่ 
ค.  ลูกไดรั้บกำรถ่ำยทอดลกัษณะสีผมมำจำกพอ่กบัแม่ 
ง.  ลูกไดรั้บกำรถ่ำยทอดลกัษณะสีผมมำจำกปู่กบัยำย 

156. ข้อใด เป็นลกัษณะทีไ่ม่สำมำรถถ่ำยทอดจำกรุ่นหน่ึง 
ไปสู่อกีรุ่นหน่ึงได้  
ก.  ควำมยำวของเส้นผม ข.  สีผวิ 
ค.  ชั้นของหนงัตำ ง.  สีผม 

157. ข้อใด ไม่สำมำรถถ่ำยทอดจำกพ่อแม่ไปสู่ลูกได้  
ก.  ตำชั้นเดียว ข.  ตำสีฟ้ำ 
ค.  ตำเหล่ ง.  ตำบอดสี 

158. ฝำแฝดเหมือนที่เกดิจำกไข่ใบเดียวกนั จะมีลกัษณะใด 
ทีแ่ตกต่ำงกนัได้  
ก.  ผวิขำว ผวิด ำ 
ข.  มว้นล้ินได ้มว้นล้ินไม่ได ้
ค.  กรุ๊ปเลือด 
ง.  ผมสั้น ผมยำว 

159. ข้อใด เป็นตัวอย่ำงของกำรถ่ำยทอดลกัษณะทำง 
พนัธุกรรมในส่ิงมีชีวติ  
ก.  เด็กเรียนรู้ท่ีจะข่ีรถจกัรยำน 
ข.  นกขนุทองสำมำรถพูดเลียนเสียงมนุษยไ์ด ้
ค.  สุนขัสีขำวมีลูกท่ีมีขนสีขำว 
ง.  ปอมีแผลเป็นจำกกำรถูกน ้ ำร้อนลวก 

160.แม่ควร มีหน้ำตำเหมือนใคร  
ก.  ยำ่ ข.  ยำย 
ค.  พอ่ ง.  อำ 
 

161.ลกัษณะของพ่อแม่ ทีถ่่ำยทอดไปยงัลูกหลำนได้  
เรียกว่ำอะไร  
ก.  พนัธ์ุแท ้ ข.  พนัธ์ุทำง 
ค.  ขยำยพนัธ์ุ ง.  พนัธุกรรม 

162.ข้อใด ทีแ่สดงถึงกำรถ่ำยทอดลกัษณะทำงพนัธุกรรม  
ก.  แดงมีผมยำวเหมือนแม่ 
ข.  ด ำมีรอยแผลเป็นท่ีหนำ้ผำกเหมือนปู่ 
ค.  ขำวมีควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเหมือนยำ่ 
ง.  เขียวมีผมหยกิเหมือนตำ 

163.ข้อใด คือสัตว์ทีสู่ญพนัธ์ุไปแล้ว  
ก.  แรด ข.  ชำ้ง 
ค.  ไดโนเสำร์ ง.  เต่ำทะเล 

164.กลุ่มที ่1 สมัน สิงโตทะเล ช้ำงแมมมอธ 
กลุ่มที ่2 ไดโนเสำร์ แรด นกกีวี 
กลุ่มที ่3 ช้ำงแมมมอธ แรดดึกด ำบรรพ์ นกโดโด้ 
กลุ่มที ่4  นกโดโด้ เสือเขีย้วดำบ ลงิกอริลลำ 
จำกข้อมูล กลุ่มใดเป็นสัตว์ที่สูญพนัธ์ุไปแล้วทั้งหมด  
ก.  กลุ่มท่ี 1 ข.  กลุ่มท่ี 2 
ค.  กลุ่มท่ี 3 ง.  กลุ่มท่ี 4 

165.เรำศึกษำววิฒันำกำรของสัตว์ที่สูญพนัธ์ุไปแล้ว เช่น  
ไดโนเสำร์ โดยศึกษำจำกข้อใด  
ก.  ฟอสซิล 
ข.  ฮิวมสั 
ค.  รอยเทำ้ 
ง.  ศึกษำจำกค ำบอกเล่ำต่อๆ กนัมำ 

166.ต้นกระบองเพชรทีเ่จริญเติบโตในทะเลทรำย มีกำร 
ปรับตัวอย่ำงไร เพ่ือให้มีชีวติรอด  
ก.  เปล่ียนใบเป็นหนำมเพื่อลดกำรคำยน ้ำ 
ข.  เปล่ียนดอกใหมี้ขนำดใหญ่ข้ึนเพื่อรับแสงแดด 
ค.  เปล่ียนล ำตน้เป็นสีเขียวเพื่อล ำเลียงน ้ำไดม้ำกข้ึน 
ง.  เปล่ียนรำกใหเ้จริญข้ึนเหนือพื้นดินเพื่อรับอำกำศได้

เพิ่มข้ึน 
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167.กบมียำงเหนียวทีล่ิน้ เพ่ือประโยชน์ในข้อใด  
ก.  จบัแมลง ข.  เกำะตน้ไม ้
ค.  ต่อสู้กบัศตัรู ง.  เป็นท่ีหลบภยั 

168.สุนัขในเมืองร้อน ควรมีลกัษณะอย่ำงไร จึงจะ 
เหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมมำกทีสุ่ด  
ก.  สุนขัท่ีมีขนสั้นเกรียน 
ข.  สุนขัท่ีมีใบหนำ้สั้น 
ค.  สุนขัท่ีมีรูปร่ำงอว้น 
ง.  สุนขัพนัธ์ุเต้ีย 

169.พืชชนิดใด มีควำมสัมพนัธ์กบัดินในด้ำนเป็นแหล่ง 
ทีอ่ยู่อำศัย  
ก.  สำหร่ำย ข.  ชมพู ่
ค.  บวั ง.  ผกัตบชวำ 

170.ข้อใด เป็นควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงส่ิงมีชีวติกบั 
ส่ิงแวดล้อม  
ก.  เห็ดท่ีข้ึนบนขอนไมผุ้ 
ข.  ลูกโป่งท่ีลอยอยูบ่นทอ้งฟ้ำ 
ค.  เปลือกหอยท่ีอยูบ่นชำยหำด 
ง.  หนงัสือท่ีอยูใ่นกระเป๋ำนกัเรียน 

171.จิง้จกปรับสีเหมือนสีผนังทีม่ันเกำะ เพ่ือประโยชน์ 
อะไร  
ก.  สลดัหำงเก่ำเพื่อสร้ำงใหม่ 
ข.  ดึงดูดเพศตรงขำ้ม 
ค.  ลดแสงท่ีเขำ้ตำ 
ง.  หำอำหำรและหลบภยั 

172.ข้อใด หมำยถึง ผู้ล่ำ  
ก.  ผูท่ี้ถูกกิน 
ข.  ผูเ้สียประโยชน์ 
ค.  ผูไ้ดรั้บประโยชน์ 
ง.  ผูท่ี้ไม่ไดแ้ละไม่เสียประโยชน์ 

173.ส่ิงมีชีวติในข้อใด มีควำมสัมพนัธ์กนัแบบได้ประโยชน์ 
ร่วมกนั  
ก.  แมวและหนู ข.  ผึ้งกบัดอกไม ้
ค.  กำฝำกและตน้ไม ้ ง.  กลว้ยไมแ้ละตน้ไม ้

174.น ำ้มีประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวติด้ำนใดมำกทีสุ่ด  
ก.  ใชด่ื้ม ข.  ใชอ้ำบ 
ค.  ใชล้ำ้งส่ิงของ ง.  ใชผ้ลิตไฟฟ้ำ 

175.กำรกระท ำใด เป็นกำรช่วยอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้  
ก.  กำรท ำไร่เล่ือนลอย 
ข.  กำรถำงป่ำเพื่อท ำกำรปลูกพืชไร่ 
ค.  เขำ้ไปเก็บของป่ำมำขำย 
ง.  กำรปลูกป่ำ และไม่ใหมี้กำรตดัไมท้  ำลำยป่ำเพิ่มข้ึน 

176.ข้อใด เป็นปัญหำทีเ่กดิจำกกำรใช้ทรัพยำกรแร่ธำตุ  
ก.  สภำพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีดี 
ข.  มีกำรพฒันำอุตสำหกรรม 
ค.  เกิดมลพิษทำงอำกำศ 
ง.  ใชแ้ลว้หมดไป สร้ำงทดแทนไม่ได ้

177.กำรเพำะปลูกทีม่ีกำรใช้ปุ๋ยชนิดใดมำกเกนิไป จะท ำให้ 
ดินเสีย 
ก.  ปุ๋ยพืชสด ข.  ปุ๋ยเคมี 
ค.  ปุ๋ยหมกั ง.  ปุ๋ยคอก 

178.นักเรียนมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ได้ด้วย 
วธีิใด  
ก.  ซ้ือกลว้ยไมป่้ำ 
ข.  ใชก้ระดำษทั้ง 2 หนำ้ 
ค.  ปลูกผกัรับประทำนเอง 
ง.  ใชเ้ฟอร์นิเจอร์ท่ีท ำจำกหวำย 

179.กำรแก้ปัญหำดินถูกท ำลำย ท ำได้โดยวธีิใด  
ก.  เผำป่ำ  
ข.  ท ำเหมืองแร่ 
ค.  ทิ้งขยะลงดิน  
ง.  ปลูกพืชคลุมดิน 

180.กระป๋องน ำ้อดัลมไม่ควรทิง้ เพรำะน ำกลบัมำใช้ใหม่ได้  
ช่วยประหยดัทรัพยำกรใด  
ก.  ดิน ข.  หิน 
ค.  แร่โลหะ ง.  น ้ำมนัดิบ 
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181. Which one is correct?  
a.  ruler – กระดำนสีขำว, กระดำนไวทบ์อร์ด  
b.  notebook – สมุด  
c.  eraser – ไมบ้รรทดั  
d.  whiteboard – ยำงลบ 

182. We can use a             to write on the blackboard.  
a.  pen b.  pencil 
c.  marker d.  chalk 

183. The teacher can use               for cutting paper.  
a.  box b.  bin 
c.  school bag d.  scissors 

184. I write with my                 .  
a.  pencil b.  book 
c.  ruler d.  sharpener 

185. Which one is in the classroom?  
a.  spoon b.  fork 
c.  plate d.  desk 

186. We can put pencils in a               .  
a.  bin b.  stove 
c.  cupboard d.  pencil case 

187. Which one is different? 
a.  blackboard b.  pencil case 
c.  desk d.  stove 

188. You can use an           to erase.  
a.  eraser b.  scissors 
c.  dictionary d.  school bag 

189. "sweep" สัมพนัธ์กบัข้อใด  
a.  broom b.  marker 
c.  exercise book d.  glue 

190. Which one is different?  
a.  eraser b.  pencil case 
c.  sofa d.  whiteboard 
 
 

191. ข้อใด คือควำมหมำย "ห้องน ำ้หญิง"  
a.  Men toilet b.  Ladies toilet 
c.  Kitchen d.  Living room 

192. I read many books in the              .  
a.  canteen b.  kitchen 
c.  music room d.  library 

193. We take a bath in the            .  
a.  bathroom b.  computer room 
c.  dining room d.  kitchen 

194. Today, I study in the             .  
a.  classroom b.  bedroom 
c.  library d.  kitchen 

195. bed, pillow, blanket, lamp สัมพนัธ์กบัข้อใด  
a.  bedroom b.  canteen 
c.  computer room d.  teacher's room 

196. My father sells many books at the book – shop.  
What is he?  
a.  farmer b.  doctor 
c.  fruit seller d.  book seller 

197.She works at school, she teaches English. 
What is she?  
a.  nurse b.  teacher 
c.  soldier d.  driver 

198. policeman → gun 
   postman →                
a.  student b.  scissors 
c.  letters d.  nurse 

109. I grow rice. I work on the farm. What am I?  
a.  dentist b.  farmer 
c.  mechanic d.  sailor 
 
 
 
 



 
14 แนวข้อสอบซาเลเซียนรวมวิชา      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

200.   

 
a.  He is a taxi - driver. b.  He is a sailor. 
c.  He is a bus - driver. d.  He is a policeman. 

201. ถ้ำต้องกำรขอควำมช่วยเหลือ ควรกล่ำวว่ำอย่ำงไร 
a.  May I go to the toilet? 
b.  Can you help me please? 
c.  May I turn on the radio? 
d.  May I put on my shoes? 

202. ถ้ำต้องกำรขอร้องให้ผู้อ่ืนเปิดพดัลม ควรพูดว่ำ 
อย่ำงไร 
a.  Open the fan, please. 
b.  Open the book, please. 
c.  Turn on the fan, please. 
d.  Turn off the fan, please. 

203. ถ้ำนักเรียนต้องกำร "ขออนุญำตเปิดหน้ำต่ำง"  
ควรกล่ำวประโยคใด 
a.  May I close the window? 
b.  May I open the door? 
c.  May I open the book? 
d.  May I open the window? 

204. ถ้ำต้องกำรทีน่ั่ง ควรกล่ำวค ำพูดใด 
a.  May I drink some water? 
b.  May I go out please? 
c.  May I come in? 
d.  May I sit here? 

205. นักเรียนต้องกำรขออนุญำตไปห้องน ำ้ ควรกล่ำวว่ำ 
อย่ำงไร 
a.  May I go out, please? 
b.  May I come in, please? 
c.  May I drink water, please? 
d.  May I go to the toilet, please? 

206. "shoulder" มีเสียงพยัญชนะต้น ตรงกบัข้อใด  
a.  school b.  speak 
c.  skirt d.  shirt 

207. ค ำว่ำ "pen" ออกเสียงสระเหมือนกบัข้อใด  
a.  read b.  hen 
c.  meet d.  kid 

208. ข้อใด เรียงค ำตำมพจนำนุกรมได้ถูกต้อง  
a.  baseball, bicycle, book 
b.  scissors, snail, school 
c.  kite, kick, know 
d.  rubber, butter, rabbit 

209. ข้อใด เรียงค ำตำมพจนำนุกรมได้ถูกต้อง  
a.  window, wind, white 
b.  kick, king, kangaroo 
c.  man, mango, monkey 
d.  animal, angry, ant 

210.ค ำในข้อใด สะกดผดิ  
a.  library = หอ้งสมุด 
b.  classroom = หอ้งเรียน 
c.  computer room = หอ้งคอมพิวเตอร์ 
d.  music room = หอ้งดนตรี 

211.  

 
What is this sign?  
a.  Please take off your shoes 
b.  Park here 
c.  Be quiet 
d.  Please take a queue 
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212.  

 
ป้ำยสัญลกัษณ์นี ้มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร  
a.  No pet b.  Don't fish 
c.  Don't smoke d.  Don't pick the flower 

213.  

 
What is this sign?  
a.  Turn left b.  Turn right 
c.  Don't turn left d.  Don't turn right 

214.  

 
What is this sign?  
a.  No fishing. 
b.  No photo. 
c.  Don't pick the flowers. 
d.  No parking. 

215.  

 
What is this sign?  
a.  No pets b.  No photo 
c.  No smoking d.  No parking 

216.เม่ือนักเรียนได้รู้จักเพ่ือนใหม่ ควรกล่ำวว่ำอย่ำงไร  
a.  I'm sorry. b.  Thank you. 
c.  Nice to meet you. d.  See you soon. 
 
 
 

217. Nancy : This is a ball for you.  
Peter : Thank you. 
Nancy :             
a.  I'm fine. b.  You're welcome. 
c.  I'm sorry. d.  See you. 

218.ถ้ำนักเรียนต้องกำรพูดแนะน ำตนเองควรพูดว่ำอย่ำงไร  
a.  You name is Sam. b.  My name is Sam. 
c.  Her name is Sam. d.  I am nine years old. 

219. How old are you?  
a.  I am nine years old.  
b.  She is nine years old. 
c.  He is nine years old.  
d.  They are nine years old. 

220. How old is she?  
a.  He is nine years old. 
b.  You are nine years old. 
c.  She is ten years old. 
d.  I am ten years old. 

221.ถ้ำคุณครูต้องกำรให้นักเรียนถอดรองเท้ำ ควรพูด 
ประโยคใด  
a.  Please take off your shoes. 
b.  Please put on your shoes. 
c.  Please turn on the light. 
d.  Please turn on the radio. 

222.ถ้ำต้องกำรขอร้องให้คุณครูเปิดพดัลม นักเรียนควร 
พูดว่ำอย่ำงไร  
a.  Please turn off the fan. 
b.  Please turn on the light. 
c.  Please turn on the fan. 
d.  Please turn on the computer. 

223.ถ้ำครูต้องกำรให้นักเรียนจัดแถว ควรพูดว่ำอย่ำงไร  
a.  Line up b.  Stand up 
c.  Sit down d.  Come on 
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224.ถ้ำคุณครูต้องกำรให้นักเรียนเปิดหนังสือ ควรพูดว่ำ 
อย่ำงไร  
a.  Open your book, please. 
b.  Close your book, please. 
c.  Keep your book, please. 
d.  Spell this word, please. 

225.ถ้ำคุณครูจะให้นักเรียนลบกระดำนด ำ ควรพูดว่ำ 
อย่ำงไร  
a.  Come in, please.  
b.  Erase the board, please 
c.  Spell, please.  
d.  Keep your book, please. 

226.ถ้ำนักเรียนต้องกำรขออนุญำตเข้ำห้องเรียน จะกล่ำว
กบัคุณครูอย่ำงไร  
a.  May I come in, please. 
b.  May I go out, please. 
c.  May I sit here. 
d.  May I close the door. 

227.ถ้ำนักเรียนต้องกำรขอยืมดินสอของเพ่ือน ควรพูดว่ำ
อย่ำงไร  
a.  May I borrow your ruler? 
b.  May I borrow your eraser? 
c.  May I borrow your book? 
d.  May I borrow your pencil? 

228.ถ้ำนักเรียนท ำของเล่นของเพ่ือนหัก จะกล่ำวกบัเพ่ือน
อย่ำงไร  
a.  That's all right.  
b.  You're welcome. 
c.  I'm sorry.  
d.  I'm fine. 

229.นักเรียนจะตอบรับค ำกล่ำวขอโทษจำกเพ่ือนอย่ำงไร  
a.  Thank you. b.  That's all right. 
c.  I don't know. d.  Excuse me. 

230.ถ้ำนักเรียนต้องกำรถำมเพ่ือนว่ำ "มีอะไรให้ฉันช่วย
ไหม" ควรถำมว่ำอย่ำงไร  
a.  What do you want? b.  What time is it? 
c.  What is your name? d.  Can I help you? 

231.  

 
a.  Sit down b.  Stand up 
c.  Come here d.  Go back 

232. "Open your book"  
a.   b.   

   
c.   d.   

     
233. ห้ำมเล่นในห้องเรียน ครูพูดว่ำอย่ำงไร  

a.  Don't talk in class. 
b.  Don't eat in class. 
c.  Don't play in class. 
d.  Don't run in class. 

234. คุณครูบอกให้นักเรียนลบกระดำนด ำ จะพูดว่ำอย่ำงไร  
a.  Look at the blackboard, please. 
b.  Erase the blackboard, please. 
c.  Write on the blackboard, please. 
d.  Point to the blackboard, please. 

235. ข้อใด เป็นค ำส่ังให้เพ่ือนปิดหน้ำต่ำง  
a.  Open the door. b.  Open the window. 
c.  Close the door. d.  Close the window. 
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236.ข้อใด ออกเสียงพยัญชนะต้น เหมือนกบัค ำว่ำ  
"watch" 
a.  wall b.  wrist 
c.  who d.  whose 

237.ข้อใด ออกเสียงพยัญชนะต้นเหมือนค ำทีก่ ำหนดให้   
“book” 
a.  desk b.  door 
c.  bag d.  clock 

238. ข้อใด อ่ำนออกเสียงพยัญชนะต้นต่ำงจำกค ำอ่ืน  
a.  picture b.  paper 
c.  pencil d.  glue 

239. ข้อใด ออกเสียงสระเหมือนกบัค ำว่ำ "pink"  
a.  write b.  white 
c.  bin d.  kite 

240.พยญัชนะใด ออกเสียงสระเป็น เอ, แอะ, แอ  
a.  A a b.  E e 
c.  I i d.  O o 

241.  

 
a.  No pets. b.  No photo. 
c.  No smoking. d.  No parking. 

242.  

 
What does this sign mean?  
a.  Men's toilet. 
b.  No food and drinks. 
c.  No fishing. 
d.  No smoking. 
 
 

243.  

 
a.  Turn left b.  Turn right 
c.  Don't turn left d.  Don't turn right 

244.   

 
a.  Turn on b.  Entrance 
c.  Men toilet d.  Ladies toilet 

245.  

 
What does this sign mean?  
a.  Don't take the photo. 
b.  Don't make a loud noise. 
c.  Don't smoke. 
d.  Don't park the car. 

246.John: Hello! My name is John.  
    What's your name?  

Mary:                                    
a.  My name is Mary.  
b.  I am nine years old. 
c.  I am fine.  
d.  I am a boy. 

247. Suwit : Hello! Nara 
     Nara : Hi! Suwit. 
     Suwit :                    
    Nara : Fine, thanks.  

a.  How old are you? b.  How are you? 
c.  Bye – bye. d.  My name is Suwit. 
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248.A : Give me a pencil, please. 
    B : Here you are. 
    A : Thank you. 
    B :     

a.  I am sorry. b.  Nice to meet you. 
c.  You're welcome. d.  Bye – bye. 

249. John :                     , Mary. 
  Mary : I'm glad to see you, too.  
a.  I'm sorry b.  I'm glad to see you 
c.  You're welcome d.  That's all right 

250. Sam : Goodbye Peter. 
 Peter :                   Sam. See you later.  
a.  Goodbye b.  Good morning 
c.  Thank you d.  I'm good 

251. "ภำพนักเรียนซ้ืออำหำรในโรงอำหำร" ครูควรพูดว่ำ
อย่ำงไร  
a.  Don't run.  
b.  Take a queue, please. 
c.  Please, Sit down.  
d.  Don't play in class. 

252. ครูส่ังให้นักเรียนฟังครู  
a.  Close your book. 
b.  Point to the clock. 
c.  Listen to the teacher. 
d.  Look at the blackboard. 

253. If you are in the library, you              .  
a.  learn and play  
b.  sleep in it 
c.  don't make a loud noise 
d.  eat and drink 

254.ครูส่ังให้นักเรียนฟังอย่ำงตั้งใจ 
a.  Come here b.  Go out 
c.  Be quiet d.  Listen carefully 
 

255. คุณครูขอร้องให้นักเรียนกลบัไปน่ังทีข่องตน  
a.  Go back to your seat, please. 
b.  Go out of the room, please. 
c.  Go to the door, please. 
d.  Come in the room, please. 

256. She            to bed every night.  
a.  go b.  goes 
c.  going d.  are going 

257. I             TV in the living room.  
a.  wash b.  watch 
c.  washes d.  watches 

258. You                 milk every morning.  
a.  eats b.  eat 
c.  drink d.  drinks 

259. We              badminton in the park.  
a.  play b.  cook 
c.  drink d.  write 

260. My mother             for me every day.  
a.  cooks b.  cook 
c.  is cook d.  will cook 

261.ข้อใด เป็นสินค้ำและบริกำรที่ไม่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชีวติของมนุษย์  
ก.  อำหำรกลำงวนั ข.  บำ้นท่ีอยูอ่ำศยั 
ค.  โทรศพัทมื์อถือ ง.  เส้ือผำ้เคร่ืองนุ่งห่ม 

262.ข้อใด เป็นสินค้ำและบริกำรทีเ่กี่ยวข้องกบัจิตใจ  
ก.  อำหำร ข.  ยำนพำหนะ 
ค.  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ง.  กำรประกนัภยั 

263.กำรน ำหลกักำรเลือกสินค้ำไปใช้ในชีวติประจ ำวนั มี
ประโยชน์อย่ำงไร  
ก.  มีของใชม้ำกข้ึน 
ข.  ท ำใหสิ้นคำ้รำคำถูกลง 
ค.  ท ำใหคุ้ณภำพชีวติดีข้ึน 
ง.  ท ำใหไ้ดสิ้นคำ้ท่ีจ  ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวติ 
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264.ข้อใด คือประโยชน์จำกกำรซ้ือสินค้ำและบริกำรเพ่ือ
สนองควำมต้องกำร  
ก.  ท ำใหผู้อ่ื้นช่ืนชม 
ข.  ท ำใหเ้กิดควำมสุข 
ค.  ท ำใหมี้เงินเก็บออมมำกข้ึน 
ง.  ท ำใหผู้บ้ริกำรมีงำนท ำเพิ่มข้ึน 

265.กำรเลือกซ้ือสินค้ำในข้อใดเหมำะสมทีสุ่ด  
ก.  ซ้ือสินคำ้ฟุ่มเฟือย 
ข.  ซ้ือสินคำ้ตำมค ำโฆษณำ 
ค.  เปรียบเทียบรำคำก่อนตดัสินใจซ้ือ 
ง.  เลือกซ้ือสินคำ้คุณภำพดี รำคำแพง 

266.เม่ือจะเลือกซ้ือสินค้ำและบริกำร ควรค ำนึงถึงส่ิงใดเป็น
อนัดับแรก  
ก.  ควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำร 
ข.  ช่วงเวลำในกำรวำงขำยสินคำ้ 
ค.  จ ำนวนงวดในกำรผอ่นช ำระ 
ง.  มีกำรบริกำรหลงักำรขำย 

267.ข้อใด ทีม่ีทั้งผู้ผลติและผู้บริโภค  
ก.  ลุงด ำ เป็นชำวนำ 
ข.  พี่อว้น ปลูกขำ้วโพด 
ค.  ป้ำสำย ขำยดอกไม ้
ง.  นำยจอม ไปซ้ือขำ้วมำจำกชำวนำ 

268.เม่ือสินค้ำมีรำคำลดลง ในฐำนะทีเ่ป็นผู้ผลติควรปฏิบัติ
อย่ำงไร เพ่ือให้มีผู้ซ้ือสินค้ำเพิม่ขึน้  
ก.  พฒันำสินคำ้ใหมี้คุณภำพดีข้ึน 
ข.  เปล่ียนไปผลิตอยำ่งอ่ืน 
ค.  เพิ่มก ำลงักำรผลิตใหม้ำกข้ึน 
ง.  งดกำรโฆษณำสินคำ้ 

269.แผนที ่แผนผงั ภำพถ่ำย จัดเป็นเคร่ืองมือทำงด้ำนใด  
ก.  ทำงภูมิศำสตร์ 
ข.  ทำงวทิยำศำสตร์ 
ค.  ทำงสังคมศำสตร์ 
ง.  ทำงประวติัศำสตร์ 

270.เคร่ืองมือทำงภูมิศำสตร์ใด ทีนั่กเรียนสำมำรถจัดท ำ
เพ่ือประกอบกำรเรียนรู้ได้  
ก.  แผนผงั ข.  เขม็ทิศ 
ค.  แผนท่ี ง.  ลูกโลกจ ำลอง 

271.ภำพถ่ำยจำกดำวเทยีม เป็นเทคโนโลยีทีท่นัสมัยส ำหรับ
พืน้ทีแ่บบใด  
ก.  พื้นท่ีจงัหวดั ข.  พื้นท่ีภูมิอำกำศ 
ค.  พื้นท่ีภูมิประเทศ ง.  พื้นท่ีทำงทะเล 

272.ส่ิงส ำคัญทีสุ่ดในกำรอ่ำนแผนที ่คือข้อใด  
ก.  ตอ้งรู้จกัสถำนท่ีจริง 
ข.  ตอ้งรู้จกัอำณำเขตของสถำนท่ีจริง 
ค.  ตอ้งทรำบควำมหมำยของสัญลกัษณ์ 
ง.  ตอ้งทรำบประวติัควำมเป็นมำของสถำนท่ีจริง 

273.ข้อใด ไม่ใช่ ลกัษณะของภูมิประเทศ  
ก.  ทะเล ข.  ภูเขำ 
ค.  ท่ีรำบ ง.  หมอกหนำ 

274.แผนทีรั่ฐกจิ ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัเร่ืองใด  
ก.  สถำนท่ีท่องเท่ียวในโลก 
ข.  ท่ีตั้งเมืองและเขตกำรปกครอง 
ค.  ลกัษณะทำงกำยภำพบนพื้นโลก 
ง.  แสดงกำรท ำกิจกรรมทำงกำรเมือง 

275.อำคำร ๑ อยู่ทำงทศิใต้ของอำคำร ๓ โรงอำหำรอยู่ทำง
ทศิใต้ของอำคำร ๑ และอยู่ทำงทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของ
โรงยมิ โรงยมิจะอยู่ทำงทิศใดของอำคำร ๑  
ก.  ทิศเหนือ ข.  ทิศใต ้
ค.  ทิศตะวนัออก ง.  ทิศตะวนัตก 

276.ถ้ำต้องกำรทรำบทีต่ั้งของส่ิงต่ำงๆ ในโรงเรียน ควร
ศึกษำจำกเคร่ืองมือชนิดใด  
ก.  แผนท่ี 
ข.  แผนผงั 
ค.  ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ง.  ภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
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277.แผนทีช่นิดใด ให้ประโยชน์ในชีวติประจ ำวนั  
ก.  แผนท่ีรำชกำร ข.  แผนท่ีกำยภำพ 
ค.  แผนท่ีเศรษฐกิจ ง.  แผนท่ีกำรเดินทำง 

278.ถ้ำนักเรียนต้องกำรไปทัศนศึกษำต่ำงจังหวดัทีเ่ป็น
แหล่งท่องเทีย่ว ควรใช้แผนที่ชนิดใด  
ก.  แผนท่ีท่องเท่ียว ข.  แผนท่ีเฉพำะกิจ 
ค.  แผนท่ีเศรษฐกิจ ง.  แผนท่ีภูมิศำสตร์ 

279.ในกำรวำดแผนผงัของโรงพยำบำล ควรใช้สัญลกัษณ์ใด
แทนโรงพยำบำล  
ก.   

ข.   

ค.   

ง.   
280.ข้อใด บอกทีต่ั้งของบ้ำนโดยกำรบอกระยะทำง 

ก.  บำ้นของไก่อยูใ่กลท้ำงรถไฟ 
ข.  บำ้นของตน้อยูห่่ำงจำกตน้โพธ์ิ 
ค.  บำ้นบอสอยูท่ำงทิศใต ้
ง.  บำ้นของฉนัอยูห่่ำงจำกโรงเรียนประมำณ 500 เมตร 

281.ข้อใด เป็นกำรนับเวลำแบบไทยสมัยโบรำณ  
ก.  สุริยคติ ข.  สุริยครำส 
ค.  จนัทรครำส ง.  จนัทรคติ 

282.วนัเข้ำพรรษำ ตรงกบัวนัแรม 1 ค ่ำ เดือน 8 เป็นกำรนับ
เวลำแบบใด  
ก.  สุริยคติ ข.  อธิกมำส 
ค.  อธิกสุรทิน ง.  จนัทรคติ 

283.ข้อใด เป็นวนั เดือน ปี แบบสุริยคติ  
ก.  วนัข้ึน 15 ค ่ำ เดือน 6 
ข.  วนัแรม 1 ค ่ำ เดือน 8 
ค.  วนัข้ึน 15 ค ่ำ เดือน 12 
ง.  วนัท่ี 1 มกรำคม 

284.เคร่ืองมือทีใ่ช้บอกช่วงเวลำเป็นวนั เดือน ปี คือข้อใด  
ก.  นำฬิกำ ข.  ปฏิทิน 
ค.  จดหมำย ง.  สมุดบนัทึก 

285.กำรเทียบศักรำชตำมปีปฏิทนิ มีประโยชน์อย่ำงไร  
ก.  ท ำใหท้รำบเหตุกำรณ์ท่ีก ำลงัจะเกิดข้ึน 
ข.  ท ำใหท้รำบช่วงเวลำของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
ค.  ท ำใหเ้ขำ้ใจเร่ืองรำวต่ำงๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน 
ง.  ท ำใหท้รำบขอ้มูลท่ีชดัเจนมำกข้ึน 

286.ปฏิทนิในประเทศไทย ใช้กำรบอกศักรำชตำมข้อใด  
ก.  คริสตศ์กัรำช ข.  ฮิจเรำะห์ศกัรำช 
ค.  จุลศกัรำช ง.  พุทธศกัรำช 

287.ถ้ำนักเรียนทรำบ ปี พ.ศ. และต้องกำรเทยีบเป็นปี ค.ศ. 
ควรท ำอย่ำงไร  
ก.  พ.ศ. – 543 ข.  พ.ศ. + 345 
ค.  พ.ศ. – 345 ง.  พ.ศ. + 543 

288.ถ้ำประยุทธ์ เกดิปี ค.ศ.1999 แสดงว่ำประยุทธ์ เกดิใน 
ปี พ.ศ.ใด  
ก.  พ.ศ.1456 ข.  พ.ศ.2549 
ค.  พ.ศ.2542 ง.  พ.ศ.2559 

289.สมเด็จพระบรมรำชินีนำถเสด็จพระรำชสมภพ (เกดิ) 
เม่ือปี พ.ศ.2475 ตรงกบัปี ค.ศ.ใด  
ก.  ค.ศ.1941 ข.  ค.ศ.1932 
ค.  ค.ศ.2040 ง.  ค.ศ.2016 

290.คุณปู่เกดิเม่ือปี ค.ศ.1965 ปัจจุบันเป็นปี พ.ศ.2559 
แสดงว่ำคุณปู่มีอำยุกีปี่  
ก.  51 ปี ข.  61 ปี 
ค.  74 ปี ง.  50 ปี 

291.ข้อใด จัดเป็นเอกสำรของโรงเรียน  
ก.  ค ำบอกเล่ำ 
ข.  แผน่พบัแนะน ำโรงเรียน 
ค.  อำคำรเรียน 
ง.  หอ้งสมุดประชำชน 
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292.ถ้ำอยำกดูโบรำณวตัถุทีเ่ก่ำแก่ของชุมชน จะหำดูได้จำก
ทีใ่ด  
ก.  วดั ข.  หอ้งสมุด 
ค.  พิพิธภณัฑ ์ ง.  ท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

293.ข้อใด มีควำมส ำคัญมำกทีสุ่ดในกำรศึกษำประวตัิของ
ชุมชน  
ก.  กำรตรวจสอบขอ้มูลท่ีได ้
ข.  กำรน ำเสนอขอ้มูลท่ีน่ำสนใจ 
ค.  กำรไดรั้บกำรยอมรับจำกชุมชนอ่ืน 
ง.  กำรเพิ่มขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดควำมน่ำเช่ือถือ 

294.ข้อมูลในข้อใด ทีอ่ำจมีควำมคลำดเคล่ือนได้มำกทีสุ่ด  
ก.  พิพิธภณัฑ ์ ข.  หอ้งสมุด 
ค.  โบรำณวตัถุ ง.  ค ำบอกเล่ำ 

295.ถ้ำชุมชนมีแหล่งข้อมูลที่เป็นเวบ็ไซต์ นักเรียนต้อง
ค้นคว้ำจำกข้อใด  
ก.  คอมพิวเตอร์ 
ข.  บนัทึกของครู 
ค.  พิพิธภณัฑ ์
ง.  โบรำณสถำน โบรำณวตัถุ 

296.ท ำไม เรำจึงต้องตรวจสอบและตีควำมข้อมูลของ
ชุมชน ก่อนทีจ่ะน ำเสนอ  
ก.  ไดข้อ้มูลท่ีทนัสมยัท่ีสุด 
ข.  ไดข้อ้มูลจ ำนวนมำก 
ค.  ไดข้อ้มูลท่ีน่ำเช่ือถือ 
ง.  ไดข้อ้มูลท่ีหลำกหลำย 

297.กำรสืบค้นข้อมูลทีพ่พิธิภัณฑ์ท้องถิ่นช่วยให้ทรำบ
ข้อมูลของชุมชนในด้ำนใด  
ก.  ระเบียบวนิยัของชุมชน 
ข.  กำรปกครองของคนในชุมชน 
ค.  วถีิชีวติของคนในชุมชน 
ง.  ภำวะประชำกรในชุมชน 

298.ท ำไม เรำจึงศึกษำควำมเป็นมำของชุมชน  
ก.  เพื่อใหรู้้ท่ีตั้งของชุมชน 
ข.  เพื่อน ำมำเล่ำใหเ้พื่อนฟังได ้
ค.  เพื่อน ำมำจดัท ำเป็นรำยงำนส่งครู 
ง.  เพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจของชุมชนดีข้ึน 

299.กำรน ำเสนอเหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 
โดยใช้เส้นเวลำ มีผลดีอย่ำงไร  
ก.  ท ำใหเ้ห็นรำยละเอียดของเหตุกำรณ์เพิ่มมำกข้ึน 
ข.  ท ำใหเ้ห็นล ำดบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนไดช้ดัเจน 
ค.  ท ำใหเ้กิดควำมภำคภูมิใจในชุมชน 
ง.  ท ำใหอ้ยำกอำศยัอยูใ่นชุมชนนั้นๆ 

300.เหตุกำรณ์ใด ควรเกดิขึน้เป็นอนัดับแรก  
ก.  ขยำยกำรสอนถึงชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 
ข.  เปิดรับนกัเรียนปีแรกมีนกัเรียน 30 คน 
ค.  โรงเรียนตั้งข้ึนชั้นเดียวเม่ือปี พ.ศ.2498 สร้ำงดว้ยไม้

ชั้นเดียว 
ง.  นกัเรียนเพิ่มเป็น 530 คน ครู 15 คน 
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เฉลยแบบฝึกหดั 
รวมวชิำ ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 

ขอ้  ขอ้  ขอ้  ขอ้  ขอ้  
1 ข 21 ก 41 ก 61 ก 81 ก 
2 ค 22 ข 42 ง 62 ข 82 ค 
3 ก 23 ค 43 ข 63 ง 83 ค 
4 ง 24 ข 44 ข 64 ค 84 ก 
5 ง 25 ข 45 ก 65 ง 85 ค 
6 ข 26 ค 46 ง 66 ค 86 ค 
7 ค 27 ก 47 ก 67 ง 87 ค 
8 ก 28 ก 48 ข 68 ข 88 ง 
9 ข 29 ข 49 ค 69 ค 89 ข 

10 ง 30 ค 50 ค 70 ข 90 ง 
11 ก 31 ง 51 ก 71 ข 91 ค 
12 ค 32 ข 52 ง 72 ค 92 ง 
13 ข 33 ค 53 ค 73 ก 93 ค 
14 ง 34 ก 54 ข 74 ก 94 ข 
15 ค 35 ค 55 ก 75 ข 95 ง 
16 ก 36 ข 56 ค 76 ข 96 ข 
17 ก 37 ก 57 ง 77 ค 97 ข 
18 ข 38 ค 58 ก 78 ง 98 ง 
19 ค 39 ง 59 ข 79 ง 99 ก 
20 ง 40 ค 60 ค 80 ง 100 ข 
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เฉลยแบบฝึกหดั 
รวมวชิำ ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 

ขอ้  ขอ้  ขอ้  ขอ้  ขอ้  
101 ก 121 ก 141 ข 161 ง 181 b 
102 ค 122 ก 142 ง 162 ง 182 d 
103 ค 123 ข 143 ข 163 ค 183 d 
104 ข 124 ง 144 ข 164 ค 184 a 
105 ก 125 ค 145 ค 165 ก 185 d 
106 ก 126 ก 146 ง 166 ก 186 d 
107 ข 127 ค 147 ก 167 ก 187 d 
108 ค 128 ก 148 ก 168 ก 188 a 
109 ข 129 ข 149 ข 169 ข 189 a 
110 ก 130 ก 150 ก 170 ก 190 c 
111 ค 131 ค 151 ค 171 ง 191 b 
112 ก 132 ก 152 ง 172 ค 192 d 
113 ข 133 ก 153 ง 173 ข 193 a 
114 ง 134 ค 154 ข 174 ก 194 a 
115 ก 135 ข 155 ง 175 ง 195 a 
116 ก 136 ง 156 ก 176 ง 196 d 
117 ค 137 ข 157 ค 177 ข 197 b 
118 ค 138 ง 158 ง 178 ข 198 c 
119 ง 139 ข 159 ค 179 ง 199 b 
120 ก 140 ง 160 ข 180 ค 200 c 

 
  



 
24 แนวข้อสอบซาเลเซียนรวมวิชา      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

เฉลยแบบฝึกหดั 
รวมวชิำ ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 

ขอ้  ขอ้  ขอ้  ขอ้  ขอ้  
201 b 221 a 241 c 261 ค 281 ง 
202 c 222 c 242 b 262 ง 282 ง 
203 b 223 a 243 a 263 ง 283 ง 
204 d 224 a 244 d 264 ข 284 ข 
205 d 225 b 245 d 265 ค 285 ข 
206 d 226 a 246 a 266 ก 286 ง 
207 b 227 d 247 b 267 ง 287 ก 
208 a 228 c 248 c 268 ก 288 ค 
209 c 229 b 249 b 269 ก 289 ข 
210 b 230 d 250 a 270 ก 290 ก 
211 d 231 a 251 b 271 ค 291 ข 
212 b 232 d 252 c 272 ค 292 ค 
213 c 233 c 253 c 273 ง 293 ก 
214 c 234 b 254 d 274 ข 294 ง 
215 b 235 d 255 a 275 ค 295 ก 
216 c 236 a 256 b 276 ข 296 ค 
217 b 237 c 257 b 277 ข 297 ค 
218 b 238 d 258 c 278 ก 298 ง 
219 a 239 c 259 a 279 ง 299 ข 
220 c 240 a 260 a 280 ง 300 ค 

 
 


