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1. "ญาติมิตร" มีความหมายตรงกบัข้อใด  
ก.  ญาติพี่นอ้ง และเพื่อนฝงู 
ข.  ความสุขส าราญใจ 
ค.  เติบโต งอกงาม 
ง.  มีใจสมคัรรักใคร่ต่อกนั 

2. ค าว่า "ละอ่อน" ในเร่ือง ควายหงานกบัผักหวานป่า 
หมายถึงใคร 
ก.  ควายท่ีมีอายนุอ้ย 
ข.  เด็กชายท่ีเล้ียงควายหงาน 
ค.  ตน้อ่อนของผกัหวานป่า 
ง.  ล าธารท่ีมีน ้านอ้ย 

3. "คลีค่ลาย" มีความหมายตรงกบัข้อใด  
ก.  แหล่งก าเนิดของล าน ้า 
ข.  ลกัษณะท่ีแสดงเหตุดีและเหตุร้าย 
ค.  เกือบตาย จวนจะไม่รอด 
ง.  เบาบางลงโดยล าดบั บรรเทาลง 

4. ข้อใด บอกความหมายไม่ถูกต้อง  
ก.  โขด = ดินหรือหินท่ีสูงข้ึนเป็นโคก 
ข.  ของแขง็ = สสารท่ีมีปริมาตรคงท่ี 
ค.  ขั้วโลก = กลางสุดของแกนโลก 
ง.  เกราะ = เคร่ืองหุม้ส าหรับป้องกนัอนัตราย 

5. "ส่วนประกอบทีใ่ช้ในการปรุงหรือปรับรสอาหาร" เป็น
ความหมายของค าในข้อใด  
ก.  เขม็ทิศ ข.  ซงัขา้ว 
ค.  ข้ีเหล็ก ง.  เคร่ืองปรุง 

6. ข้อใด คือกล้วยพนัธ์ุหน่ึงกลายมาจากกล้วยป่า ผลเลก็
เปลือกบาง ใช้กนิและท าขนม  
ก.  กลว้ยน ้าวา้ ข.  กลว้ยไข ่
ค.  กลว้ยหกัมุก ง.  กลว้ยหอม 

7. น า้ทีไ่ด้มาจากการหมักพืช ผกั ผลไม้ วชัพืช สัตว์ และ 
เศษอาหาร เรียกว่าอะไร  
ก.  แอลกอฮอล ์ ข.  น ้าหมกัชีวภาพ 
ค.  น ้ามนัไบโอดีเซล ง.  น ้าสกดัผลไม ้
 

8. "ปุ๋ยเคมี" มีความหมายตรงกบัข้อใด  
ก.  ปราศจาก, ไม่มี 
ข.  น ้าท่ีไดจ้ากการหมกัพืช ผกั ผลไม ้วชัพืช สัตว ์และ

เศษอาหาร 
ค.  ปุ๋ยท่ีไดจ้ากการน าอินทรียว์ตัถุมากองสุมไว ้รดน ้า

ใหช้ื้นและทิ้งไวใ้หเ้กิดการสลายตวั 
ง.  ปุ๋ยท่ีผลิตข้ึนโดยกระบวนการทางเคมีใหมี้ธาตุ

อาหารหลกัเพียงธาตุเดียวหรือหลายๆ ธาตุ 
9. "ยิม้แฉ่ง" มีความหมายตรงกบัข้อใด  

ก.  ยิม้นอ้ยๆ ข.  ยิม้กวา้ง 
ค.  ยิม้อยา่งร่าเริง ง.  ยิม้ดว้ยมุมปาก 

10.ข้อใด ทีไ่ม่ได้หมายถึง รูปงาม  
ก.  โฉงเฉง ข.  โฉมงาม 
ค.  โฉมฉิน ง.  โฉมตรู 

11. "กองกูณฑ์" มีความหมายตรงกบัข้อใด  
ก.  กองไฟ ข.  กลัยา 
ค.  กายา ง.  ก าดดั 

12. ไม้เถา มีดอกสีครามแก่ ขาว และม่วง ใช้เป็นสีผสม
อาหาร เรียกว่าอะไร  
ก.  ดอกอญัชนั ข.  ดอกพวงคราม 
ค.  ดอกสะเดา ง.  ดอกบานไม่รู้โรย 

13. "ผู้ทีม่ิใช่มนุษย์ โดยมากหมายถึง ภูตผปีีศาจ" ตรงกบั
ข้อใด  
ก.  บุรุษ ข.  มานพ 
ค.  เทวา ง.  อมนุษย ์

14. "สารพดั" มีความหมายตรงกบัข้อใด  
ก.  ทั้งปวง, ทั้งหมด 
ข.  กลั้นไว,้ ข่มไว ้
ค.  คุน้เคย, รู้จกั 
ง.  แสดง, ท าใหเ้ห็นปรากฏ 

15.ภูตจ าพวกหน่ึงตัวเลก็จ๋ิว เพศหญงิ อาศัยอยู่ในน า้ 
เรียกว่าอะไร  
ก.  พรายไม ้ ข.  พรายน ้า 
ค.  อมนุษย ์ ง.  ผพีราย 
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16.ค าในข้อใด หมายถึง "พระมัชฌิมา"  
ก.  น้ิวช้ี ข.  น้ิวนาง 
ค.  น้ิวกอ้ย ง.  น้ิวกลาง 

17. "หน้าผาก" มีค าราชาศัพท์ในข้อใด  
ก.  พระเจา้ ข.  พระกร 
ค.  พระนลาฏ ง.  พระรากขวญั 

18.ค าในข้อใด ไม่ใช่ค าราชาศัพท์หมวดร่างกาย  
ก.  พระโมลี ข.  พระฉวี 
ค.  พระโสณี ง.  พระจุฑามณี 

19. "หลงั" มีค าราชาศัพท์ในข้อใด  
ก.  พระนาภี ข.  พระชงฆ ์
ค.  พระอุทร ง.  พระปฤษฎางค ์

20. ค าในข้อใด หมายถึง "พระหนุ"  
ก.  คาง ข.  หู 
ค.  เข่า ง.  แกม้ 

21. "พระชนกนาถ" หมายถึงข้อใด  
ก.  พอ่ ข.  แม่ 
ค.  แม่ยาย ง.  ลุง 

22. "พระปิตุลา" หมายถึงข้อใด  
ก.  ลุง ข.  ป้า 
ค.  นอ้งชาย ง.  นอ้งสาว 

23. "พระปนัดดา" หมายถึงข้อใด  
ก.  หลาน ข.  เหลน 
ค.  นอ้งสาว ง.  ลูกสาว 

24. "ปู่ ตา" มีค าราชาศัพท์ในข้อใด  
ก.  พระสัสสุ ข.  พระอยักี 
ค.  พระอยักา ง.  พระมาตุลา 

25. "ลูกสะใภ้" มีค าราชาศัพท์ในข้อใด  
ก.  พระเชษฐา ข.  พระมเหสี 
ค.  พระชามาดา ง.  พระสุณิสา 

26. ค าในข้อใด มีความหมายต่างกนั  
ก.  มรณา – มรณงั ข.  อมัพร – อมัพวา  
ค.  ปทุม – โกมุท ง.  วหิค – ปักษี  
 

27.ค าในข้อใด หมายถึง "ชลธาร"  
ก.  คงคา ข.  มสัยา 
ค.  นารี ง.  อุบล 

28.ค าใด มีความหมายเหมือนค าว่า "สินธพ"  
ก.  มจัฉา ข.  ดุรงค ์
ค.  มหิงสา ง.  สิงขร 

29.ค าในข้อใด มีความหมายต่างกนั  
ก.  ทุม เฌอ ข.  ฤดี ฤทยั 
ค.  ไพร พนา ง.  นาคา อมัพร 

30. "ริปู" มีความหมายต่างกับข้อใด  
ก.  ปัจจามิตร ข.  อริ 
ค.  ดสักร ง.  หมู่มิตร 

31. ค าในข้อใด อ่านไม่ถูกต้อง  
ก.  รอมร่อ อ่านวา่ รอม - ร่อ 
ข.  รสนิยม อ่านวา่ รด - นิ - ยม 
ค.  รสชาติ อ่านวา่ รด - ชาด 
ง.  รูปพรรณ อ่านวา่ รูป - ปะ - พนั 

32. ค าในข้อใด เขียนไม่ถูกต้อง  
ก.  ร่อนเร่ ข.  ร่องน ้า 
ค.  ร าโพง ง.  ระนาด 

33. ค าในข้อใด เขียนไม่ถูกต้อง  
ก.  ขนมลอดช่อง 
ข.  ลุกล้ีลุกลน 
ค.  ลาดตระเวน 
ง.  ก๋วยเต๋ียวราดหนา้ 

34. ค าในข้อใด เขียนไม่ถูกต้อง  
ก.  ล าราง ข.  เร่ียราย 
ค.  ดอกร่ันทม ง.  ล ้าเลิศ 

35. ข้อใด เขียนไม่ถูกต้อง  
ก.  เปรมปรีด์ิ ข.  ปราถนา 
ค.  เคร่งขรึม ง.  เคลิบเคล้ิม 

36. ข้อใด เขียนไม่ถูกต้อง  
ก.  ครึกโครม ข.  ตรอมตรม 
ค.  ตรึกตรา ง.  คราไคล 
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37. ค าใด อ่านไม่ถูกต้อง  
ก.  เศร้าสร้อย อ่านวา่ เศร้า - สร้อย 
ข.  พร้อมสรรพ อ่านวา่ พร้อม - สับ 
ค.  ปราศรัย อ่านวา่ ปรา - ไส 
ง.  ปลอดโปร่ง อ่านวา่ ปลอด - โปร่ง 

38. ค าใด อ่านไม่ถูกต้อง  
ก.  เศรษฐี อ่านวา่ เสด - ถี 
ข.  จกัรยานยนต ์อ่านวา่ จกั - กะ - ยาน - ยน 
ค.  ทรงครรภ ์อ่านวา่ ซง - คนั 
ง.  ทรามเชย อ่านวา่ ซาม - เชย 

39. ข้อใด อ่านแบบอกัษรน า  
ก.  เสียสละ อ่านวา่ เสีย - สะ - หละ 
ข.  คุณค่า อ่านวา่ คุน - นะ - ค่า 
ค.  กิจกรรม อ่านวา่ กิจ - จะ - ก า 
ง.  ปลอดภยั อ่านวา่ ปลอด - ไพ 

40.ข้อใด อ่านอกัษรน าไม่ถูกต้อง  
ก.  ประมาท อ่านวา่ ประ - หมาด 
ข.  ก าเนิด อ่านวา่ ก า - เหนิด 
ค.  ถนน อ่านวา่ ถะ - หนน 
ง.  ถลนั อ่านวา่ ถะ - ลนั 

41.ค าในข้อใด อ่านไม่ถูกต้องตามหลกัการอ่านอกัษรน า  
ก.  ขมีขมนั อ่านวา่ ขะ - หมี - ขะ - หมนั 
ข.  ขมุกขมวั อ่านวา่ ขะ - มุก - ขะ - หมวั 
ค.  ขยะแขยง อ่านวา่ ขะ - หยะ - ขะ - แหยง 
ง.  ขยกุขยกิ อ่านวา่ ขะ - หยกุ - ขะ - หยกิ 

42.ค าในข้อใด อ่านแบบอกัษรน า ทั้ง 2 ค า  
ก.  สมอง เสริม ข.  สวา่ง สร่าง 
ค.  แหวน ตลอด ง.  ตรวจ จรวด 

43.ค าในข้อใด เขียนไม่ถูกต้อง  
ก.  อารมย ์ ข.  อนุรักษ ์
ค.  วรรณยกุต ์ ง.  ชลาสินธ์ุ 

44.ค าในข้อใด เขียนไม่ถูกต้อง  
ก.  หยาดทิพย ์ ข.  รามเกียรต์ิ 
ค.  ดอกกรรณิกาณ์ ง.  สัมภาษณ์ 

45.ค าในข้อใด เขียนไม่ถูกต้อง 
ก.  หอยสังข ์ ข.  มว้ยมรณ์ 
ค.  เยาวมาลย ์ ง.  นกัปราชณ์ 

46.ค าในข้อใด ใช้ ฑ์  
ก.  เกษมศาน         ข.  ไพรสณ         
ค.  อศัจรร           ง.  ทุก          ยาก 

47.ค าในข้อใด เขียนถูกต้องทั้ง 2 ค า  
ก.  บนัดาล บนัดล ข.  บนัเทิง บนัเทา 
ค.  บนัจง บนัเจิด ง.  บนัโลม บนัลุ 

48.ค าในข้อใด เขียนไม่ถูกต้อง  
ก.  บรรพต ข.  บรรเลง 
ค.  บรรลยั ง.  บรรได 

49. "เม่ือเช้านีม้ี รถ          พลกิคว า่อยู่บนถนน" ค าใน
ช่องว่าง ควรเติมค าใด จึงจะถูกต้อง  
ก.  บณัทุก ข.  บญัทุก 
ค.  บรรทุก ง.  บนัทุก 

50.ค าในข้อใด เขียนไม่ถูกต้อง ทั้ง 2 ค า  
ก.  บรรเหิน บรรหาร ข.  บรรลือ บรรทึก 
ค.  บรรจบ บรรยาย ง.  บรรทม บรรษทั 

51. "เขายืนอยู่ ริมสระน า้" ค าว่า "ริม" เป็นค าชนิดใด  
ก.  บุพบทบอกสถานท่ี 
ข.  บุพบทบอกความเก่ียวขอ้ง 
ค.  บุพบทบอกความเป็นเจา้ของ 
ง.  บุพบทบอกความประสงค ์

52.ข้อความในข้อใด ทีม่ีค าบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของ  
ก.  โรงเรียนอยูใ่กลต้ลาด 
ข.  ฉนัไปโรงเรียนกบัแม่ทุกวนั 
ค.  อุทยานแห่งชาติ 
ง.  เขาเล่นอยูใ่นสนาม 

53.ข้อใด มีค าบุพบทบอกเวลา  
ก.  แมวนอนใตโ้ตะ๊ 
ข.  อาหารส าหรับทารก 
ค.  เขาท างานเพื่อครอบครัว 
ง.  พี่อ่านหนงัสือจนดึก 
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54.ค าว่า "ต่อ" ในข้อใด เป็นค าบุพบทบอกความเกีย่วข้อง  
ก.  คุณพอ่ต่อเรือล าใหม่ ข.  จ าเลยใหก้ารต่อศาล 
ค.  ต่อท ารังบนตน้ไม ้ ง.  คุณแม่ต่อราคาของ 

55.ข้อใด ใช้ค าบุพบทไม่เหมาะสม  
ก.  เห็นดว้ยตา 
ข.  เขียนดว้ยมือลบดว้ยเทา้ 
ค.  เดินทางโดยเคร่ืองบิน 
ง.  จอมนางแห่งวงัหลวง 

56.ข้อใด ใช้ค าบุพบทไม่ถูกต้อง  
ก.  ฉนัท าทุกอยา่งก็เพื่อเธอ 
ข.  นกัเรียนมอบพวงมาลยัแด่คุณครู 
ค.  ครูใหญ่ให้รางวลัแด่นกัเรียนท่ีเรียนดี 
ง.  คุณยายไปถวายสังฆทานแด่พระสงฆท่ี์วดั 

57.ข้อใด ใช้ค าบุพบทได้ถูกต้องทีสุ่ด  
ก.  เขารู้อยูก่บัใจแลว้วา่มนัผิด 
ข.  บุหร่ีให้โทษส าหรับร่างกาย 
ค.  พี่ไปทศันศึกษาดว้ยเพื่อน 
ง.  เขาใหข้องขวญัแก่เพื่อนในวนัเกิด 

58. "เขาโบกมือให้เพ่ือน         ความอาลยั ขณะที่รถไฟ
เคล่ือน" ควรเติมค าบุพบทใด จึงจะถูกต้องทีสุ่ด  
ก.  โดย ข.  แด่ 
ค.  ดว้ย ง.  กบั 

59. "ปิดทองหลังพระ" มีความหมายตรงกบัข้อใด  
ก.  ท าความดีโดยไม่มีใครรู้ 
ข.  ลงทุนมากกวา่ผลท่ีจะไดรั้บ 
ค.  คอยระวงัอยูแ่ลว้ยงัพลาดได ้
ง.  การท าคุณแก่คนอกตญัญู ยอ่มไดผ้ลร้ายตอบสนอง 

60. ส านวนข้อใด มีความหมายตรงกับ “การท างานที่
ยากล าบากต้องใช้ความเพยีรพยายามและอดทนอย่าง
มาก หรือบางทกีเ็กนิก าลงัความสามารถของตน”  
ก.  เขน็ครกข้ึนภูเขา 
ข.  เขียนเสือใหว้วักลวั 
ค.  ข่ีชา้งจบัตัก๊แตน 
ง.  จบัปลาสองมือ 

61.ข้อใด ใช้ส านวนเปรียบเทียบทีไ่ม่ถูกต้อง  
ก.  ซนเหมือนลิง ข.  เคม็เหมือนทะเล 
ค.  ไวเป็นปรอท ง.  บริสุทธ์ิดุจน ้าคา้ง 

62.พวกทีช่อบนินทาคนโน้นคนนี ้อย่างนี้เขาเรียกว่า 
"             " ควรเติมส านวนใด ลงในช่องว่าง  
ก.  ปากวา่ตาขยบิ 
ข.  ปากหวานกน้เปร้ียว 
ค.  ปากหอยปากปู 
ง.  ปากเปียกปากแฉะ 

63.ข้อใด ถือว่าไม่มีมารยาทในการฟังมากทีสุ่ด  
ก.  สมชาย ยกมือถามเม่ือมีเร่ืองสงสัยทนัที 
ข.  สมควร ถามเม่ือผูพู้ดอนุญาตใหพู้ด 
ค.  สมคิด จดส่ิงท่ีไดฟั้งเพื่อรอจงัหวะในการถาม 
ง.  สมใจ เดินออกจากห้องประชุมเน่ืองจากไปหอ้งสุขา 

64.ข้อใด ไม่เป็นมารยาทในการพูด  
ก.  ใชค้  าพูดใหเ้กียรติผูฟั้ง 
ข.  ไม่พูดดูถูกหรือข่มขู่ผูฟั้ง 
ค.  ทกัทายผูฟั้งถูกตอ้งเหมาะสมตามสถานภาพผูฟั้ง 
ง.  พูดเสียงดงัหรือตะโกนเพื่อใหผู้ฟั้งไดย้นิชดัเจนอยา่ง

ทัว่ถึง 
65.เม่ือเราดูโฆษณาสินค้า ส่ิงทีค่วรพจิารณาคือข้อใด  

ก.  ราคาสินคา้แพงหรือไม่ 
ข.  ความน่าเช่ือถือของสินคา้นั้น 
ค.  สถานท่ีจะไปซ้ือสินคา้นั้น 
ง.  โอกาสท่ีเราจะใชสิ้นคา้นั้น 

66.ข้อใด ทีไ่ม่ได้แสดงถึงมารยาทในการฟัง และการดู  
ก.  แสดงความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นท่ีจะฟัง

หรือดู 
ข.  เม่ือมีการนดัประชุม ควรไปถึงก่อนเวลาเร่ิมประชุม

เล็กนอ้ย 
ค.  ปิดเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดในขณะชมมหรสพหรือ

ภาพยนตร์ 
ง.  รู้จกัใชค้  าขอโทษ ขอบคุณ ใหเ้หมาะสมกบั

สถานการณ์ 



 
5 แนวข้อสอบซาเลเซียนรวมวิชา      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

67.ค าใด เขียนไม่ถูกต้อง  
ก.  พระธ ามรงค ์ ข.  พระสนบัเพลา 
ค.  พระเขนย ง.  พระวสูิต 

68.ข้อใด เขียนไม่ถูกต้อง  
ก.  พระกุนฑล ข.  พระมาลา 
ค.  พระโอสถ ง.  พระกลด 

69.ข้อใด เขียนค าราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง  
ก.  พระเกศา ข.  พระนาศา 
ค.  พระโอษฐ์ ง.  พระปฤษฎางค ์

70.ข้อใด เขียนค าราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง  
ก.  พระชงฆ ์ ข.  พระพกัตร์ 
ค.  พระหถัต ์ ง.  พระทนต ์

71. จากเร่ือง สายน า้ สายชีวติ ให้ความส าคัญกบัส่ิงใดมาก
ทีสุ่ด  
ก.  ป่าไม ้
ข.  สายน ้ากบัคน 
ค.  การด ารงชีวติของมนุษย ์
ง.  โลกและส่ิงแวดลอ้ม 

72. จากเร่ือง สายน า้ สายชีวติ ท าให้เราทราบว่าแหล่งน า้มี
ต้นก าเนิดมาจากข้อใด  
ก.  บา้นของเหล่าปลา 
ข.  หมู่บา้นนอ้ยใหญ่ 
ค.  ขนุเขาเนินไพรในป่ากวา้ง 
ง.  โขดเขาสูงใหญ่เหนือแผน่ดิน 

73. วนัน า้โลก ตรงกบัวนัทีเ่ท่าไร  
ก.  22 มีนาคม ของทุกปี 
ข.  22 เมษายน ของทุกปี 
ค.  22 พฤษภาคม ของทุกปี 
ง.  22 มิถุนายน ของทุกปี 

74. ในบทเรียนนี ้เปรียบสายน า้ไว้เทยีบเท่ากบัส่ิงใด  
ก.  ลมหายใจ 
ข.  สายโลหิต 
ค.  สายชีวติ 
ง.  เส้นชะตาชีวติ 

75. ข้อใด อธิบายความหมายของค าว่า "ปล่อยน า้ขุ่น - เปิด
น า้ใส" ได้ถูกต้อง  
ก.  เอาน ้าขุ่นทิ้งไป เอาน ้าใสเขา้มาแทน 
ข.  เอาส่ิงท่ีคิดไม่ดีในจิตใจทิ้งไป เอาจิตใจท่ีคิดดีเขา้มา

แทน 
ค.  เอาน ้าเน่าทิ้งไป เอาน ้าใสสะอาดเขา้มาแทน 
ง.  เอาความทุกขทิ์้งไป เอาความสุขเขา้มาแทน 

76. จากเร่ือง ครอบครัวพอเพียง ป้าบอกเมฆว่าตอนเยน็ป้า
จะท าอะไรให้รับประทาน  
ก.  ไข่เจียวหมูสับ  
ข.  ไข่เจียวกุง้สด 
ค.  ไข่เจียวดอกอญัชนั  
ง.  แกงส้มดอกอญัชนั 

77. เอาเศษผกั ใบไม้ ผลไม้ ใส่ลงในโอ่งแล้วใส่กากน า้ตาล
ปิดฝาทิง้ไว้ 5-7 วนั เป็นวธีิการท าอะไร  
ก.  น ้าผลไมร้วม ข.  น ้าหมกัชีวภาพ 
ค.  น ้ายาเคมีภณัฑ์ ง.  แก๊สชีวภาพ 

78. แม่เตรียมอะไรไปทานที่บ้านป้านิดกบัลุงวนิ  
ก.  หมูเคม็ ไก่ยา่ง ข.  หมูหมกั ไก่หมกั 
ค.  หมูกรอบ ไก่หมกั ง.  หมูทอด ไก่หมกั 

79. บ้านป้านิดกบัลุงวนิ ตั้งอยู่ทีจั่งหวดัใด  
ก.  นครศรีธรรมราช ข.  นครราชสีมา 
ค.  เชียงราย ง.  เชียงใหม่ 

80.อาหารเยน็ที่ป้านิด ท าให้ครอบครัวของเมฆและฝน
รับประทาน คืออะไร  
ก.  ส้มต ามะละกอ ข.  กลว้ยบวชชี 
ค.  แกงส้มดอกแค ง.  แกงใบข้ีเหล็ก 

81.ผู้ทีก่ าเนิดผดิพ้นคนทั้งหลายคือใคร  
ก.  พระสังข ์ ข.  พระอภยัมณี 
ค.  สินสมุทร ง.  สุดสาคร 

82.ผู้แต่งเร่ืองสังข์ทอง แต่งด้วยค าประพนัธ์ชนิดใด  
ก.  กาพยย์านี 11 ข.  กลอนสุภาพ 
ค.  กลอนดอกสร้อย ง.  กลอนบทละคร 
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83.พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหล้านภาลยั รัชกาลที ่2 
ทรงพระราชนิพนธ์เร่ืองสังข์ทอง ตอนใด  
ก.  พระสังขไ์ดร้จนาเป็นคู่ครอง 
ข.  พระสังขตี์คลีกบัพระอินทร์ 
ค.  พระสังขห์นีนางพนัธุรัต 
ง.  ก าเนิดพระสังข ์

84.พระสังข์ มีพระมารดาช่ืออะไร  
ก.  นางจนัทา ข.  นางทองประศรี 
ค.  นางจนัทเ์ทวี ง.  นางวนัทอง 

85.ผู้ทีจ่ะเห็นพรายไม้กบัพรายน า้ได้ ต้องเป็นอย่างไร  
ก.  เป็นคนมีบุญ 
ข.  มีตาทิพย ์
ค.  มีนิสัยและความประพฤติดี 
ง.  มีหูทิพย ์

86.เร่ือง "กระเช้าสีดา" น ามาจากหนังสืออะไร  
ก.  หนงัสือรวมนิทานของ พระสาร-ประเสริฐ (ตรี นา

คะประทีป) 
ข.  หนงัสือนิทานอีสป 
ค.  หนงัสือสารคดี เร่ือง ดงพญาไฟ 
ง.  หนงัสือภาษาพาที และวรรณคดีล าน า 

87. "กระเช้าสีดา" เป็นเร่ืองประเภทใด  
ก.  นิทาน  
ข.  ต านาน 
ค.  นวนิยาย 
ง.  เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ 

88.ต้นก าเนิดของ "กระเช้าสีดา" มาจากวรรณคดีเร่ืองใด  
ก.  เงาะป่า ข.  สังขท์อง 
ค.  รามเกียรต์ิ ง.  พระอภยัมณี 

89. พรายน า้อนุญาตให้ขันทองหยบิกระเช้าสีดาไปตาม
ความพอใจ แต่ขันทองหยบิมาเพยีงใบเดียว ทั้งๆ ที่
อยากได้มากกว่านี ้การกระท าของขันทองแสดงถึง
คุณธรรมตามข้อใด  
ก.  ความซ่ือสัตย ์ ข.  ความเกรงใจ 
ค.  ความเสียสละ ง.  ความมีระเบียบวนิยั 

90.พวกพรายไม้และพรายน า้ เล่นอะไร  
ก.  เล่นทายปริศนา 
ข.  เล่นซ่อนแอบ 
ค.  เล่นเก็บของใส่กระเชา้แข่งกนั 
ง.  เล่นเก็บกระเชา้แข่งขนักนั 

91.การพูดหรือการเขียนโดยยกตัวอย่างประกอบง่ายๆ 
เพ่ือให้ผู้อ่านและผู้ฟังเข้าใจเร่ืองราวได้ง่ายขึน้ ตรงกบั
โวหารข้อใด  
ก.  พรรณนาโวหาร ข.  บรรยายโวหาร 
ค.  เทศนาโวหาร ง.  สาธกโวหาร 

92.การพูดหรือการเขียนเชิงเสนอแนะส่ังสอน อย่างมี
เหตุผล และมีตัวอย่างประกอบ เป็นส านวนโวหาร   
ชนิดใด  
ก.  สาธกโวหาร ข.  เทศนาโวหาร 
ค.  บรรยายโวหาร ง.  พรรณนาโวหาร 

93. "หมอกมัวซัวทัว่ทุกแห่งหน ลมหนาวกรูเกรียวมาจน
ร่างเขาส่ันสะท้าน ต้นไม้ใบหญ้าทีพ่อมีอยู่บ้างตามริม
ทาง สัมผสัละอองหมอกทีพ่ราวพร่าง จนใบกลายเป็นสี
ขาวหม่น แล้วไหลตามร่องใบหยดลงดังเปาะแปะ เม่ือ
กระทบใบไม้ทีเ่กล่ือนตามใต้ต้น" จากข้อความนีเ้ป็น
โวหารชนิดใด  
ก.  พรรณนาโวหาร ข.  บรรยายโวหาร 
ค.  สาธกโวหาร ง.  เทศนาโวหาร 

94. "คนเราต้องเอาอย่างมด อย่าไปเอาอย่างหนอน เพราะ
มดน้ันถึงจะตัวเลก็นิดเดียว แต่กข็ยนัขันแข็ง ผดิกบั
หนอนซ่ึงเกียจคร้านเอาแต่กินทั้งวนั โดยไม่ท างานอะไร
เลย จนตัวอุ้ยอ้าย ผลสุดท้ายกก็ลายเป็นเหย่ืออนัโอชะ
ของนก" ข้อความนี ้เป็นโวหารชนิดใด  
ก.  บรรยายโวหาร 
ข.  พรรณนาโวหาร 
ค.  สาธกโวหาร 
ง.  เทศนาโวหาร 
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95.  "ผเีส้ือเหลือจะอด  
แค้นโอรสราวกบัไฟไหม้มังสา 
ช่างหลอกหลอนผ่อนผนั – จ านรรจา 
แม้นจะว่าโดยดีมิเห็นฟัง" 
จากข้อความนี ้เป็นโวหารชนิดใด  
ก.  บรรยายโวหาร ข.  พรรณนาโวหาร 
ค.  สาธกโวหาร ง.  อุปมาโวหาร 

ค าส่ัง อ่านในใจขอ้ความน้ี แลว้ตอบค าถาม ขอ้ 96 – 100 
เลก็ น้องรัก 
       เช้าวนันีพ้ีต้่องรับคนไข้หนัก คนเจ็บถูกยงิด้วยปืนลูก
ซองเพราะมีเร่ืองทะเลาะกนั เม่ือมาถึงสถานีอนามัยน้ัน
คนไข้กร่็อแร่มากแล้ว พีส่ั่งเตรียมเตียงผ่าตัดทนัทแีต่ไม่ทัน
จะลงมือ คนเจ็บกข็าดใจตายเสียก่อน พีเ่สียใจมาก น่ี
นับเป็นคนไข้รายทีส่องของพีท่ีต้่องตายไป ตั้งแต่มาอยู่ที่
อนามัย แม้พีจ่ะรู้ว่าเป็นเร่ืองสุดวสัิยแต่กอ็ดเสียใจไม่ได้ 
เป็นธรรมดาของหมอทีเ่ห็นคนไข้ของตัวมาตายไปต่อหน้า 
เลก็ต้องจ าไว้ว่าชีวติของมนุษย์น้ันเป็นส่ิงทีส่ าคัญทีสุ่ด 
แพทย์ต้องท าทุกวิถีทางทีจ่ะรักษาชีวติคนไข้ให้ได้ พีเ่ศร้าใจ
ทุกคร้ังทีไ่ด้ยนิข่าวว่ามีคนไข้ต้องตาย เพราะหมอไม่รับไว้
รักษาในโรงพยาบาลเน่ืองจากไม่มีเงินค่ายา น่าแปลกที่
คนเราเห็นเงินส าคัญกว่าชีวติเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 

(จาก เกดิเป็นหมอ ของนายแพทย์วรวิทย์ วิศิษฐ์กจิการ) 
96.ผู้เขียนจดหมายฉบับนี ้ประกอบอาชีพอะไร  

ก.  แพทย ์
ข.  บุรุษพยาบาล 
ค.  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
ง.  พฒันาการ 

97.คนเจ็บตายด้วยสาเหตุใด  
ก.  ถูกซอ้ม ข.  ถูกฟัน 
ค.  ถูกระเบิด ง.  ถูกยงิ 

98.ผู้เขียนท างานทีใ่ด  
ก.  คลินิก ข.  โรงพยาบาล 
ค.  สถานีอนามยั ง.  วดั 

99.ผู้เขียนจดหมายไม่พอใจข้อใดมากทีสุ่ด  
ก.  คนไขไ้ม่มีเงินจ่าย 
ข.  หมอไม่รักษาคนจน 
ค.  โรงพยาบาลไม่มียาพอท่ีจะรักษา 
ง.  หมอช่วยชีวติคนไขไ้วไ้ม่ได ้

100.ใจความส าคัญของเน้ือเร่ืองตอนนีคื้อข้อใด  
ก.  ค่ารักษาพยาบาลเป็นส่ิงส าคญั 
ข.  เงินส าคญักวา่ชีวิต 
ค.  ชีวติมนุษยเ์ป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด 
ง.  ความตายเป็นเร่ืองธรรมชาติ 

101. เศษส่วนในข้อใด แทนจ านวนนับ 9  

ก. 
18

146  ข. 
17

155  

ค. 
19

171  ง. 
14

116  

102.  
8

648  มีค่าเท่ากบัข้อใด 

ก.  18 ข.  81  
ค.  84 ง.  801 

103.  
5

493   ท าเป็นจ านวนคละได้เท่าไร 

ก.  98
5

3  ข.  89
5

3  

ค.  89
5

2  ง.  89
5

4  

104.  9
17

8  ท าเป็นเศษเกินได้เท่าไร 

ก. 
17

153                    ข. 
17

161  

ค. 
8

161                     ง. 
8

153  

105. เศษส่วนในข้อใด ทีม่ีค่าเท่ากนัทุกจ านวน 

ก. 
2

1 , 
3

2 , 
8

4  ข. 
5

4 , 
10

8 , 
20

10  

ค. 
9

4 , 
18

8 , 
27

12  ง. 
3

2 , 
8

6 , 
12

8  

106. ข้อใด เป็นจริง 

ก. 2
3

1  = 3
2

1  ข. 2
5

4 = 
5

14  

ค. 
5

9 = 1
5

4  ง. เป็นจริง 2 ขอ้ 
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107. เศษส่วนอย่างต ่าของ 
195

117  คือข้อใด 

ก. 
5

3                            ข. 
15

9  

ค. 
65

39                          ง. 
195

117  

108. ข้อใด เป็นเศษส่วนอย่างต ่าทุกจ านวน 

ก. 
20

7  , 
27

10  , 
28

21  ข. 
25

12  ,  
26

15 , 
51

39  

ค. 
13

7  , 
15

9  , 
19

12  ง. 
14

11  , 
9

8  , 
61

57  

109.  7,547,932 + 234,129 =  
ก. 7,792,061 ข. 7,782,061 
ค. 7,782,601 ง. 7,782,051 

110. 2,476,930 – 397,854 =  
ก. 20,780,676 ข. 2,078,056 
ค. 2,079,066 ง. 2,079,076 

111. 4,769  297 =  
ก. 1,416,393 ข. 1,446,393 
ค. 1,461,393 ง. 1,641,393 

112. 124,800  160 =  
ก. 870 ข. 807 
ค. 780 ง. 708 

113. 83,462,023 – 685,037 =  
ก. 82,677,986 ข. 82,767,986 
ค. 82,776,896 ง. 82,776,986 

114. 93,475  56 =  
ก. 1,696 เศษ 11 ข. 1,696 เศษ 21 
ค. 1,669 เศษ 11 ง. 1,669 เศษ 21 

115. 1,249,518 + 95,432 + 17,694,370 =  
ก. 20,039,320 ข. 20,903,320 
ค. 19,903,320 ง. 19,039,320 

116. (7,245,374 – 6,545,219) + 76,123 =  
ก. 677,278 ข. 767,278 
ค. 776,278 ง. 776,287 
 

117. 1,084,522 – (1,503,170 – 881,836) =  
ก. 463,188 ข. 461,388 
ค. 436,188 ง. 431,688 

118. 125  349  8 =  
ก. 194,000 ข. 349,000 
ค. 436,200 ง. 449,000 

119. 90  (324,144 – 312,442) =  
ก. 1,035,180 ข. 1,035,810 
ค. 1,053,180 ง. 1,053,810 

120. (12,345  75)  35 =  
ก. 26,435 เศษ 20  ข. 26,453 เศษ 20 
ค. 26,534 เศษ 20 ง. 26,543 เศษ 20 

121. 
12

49  เขียนในรูปจ านวนคละได้ตามข้อใด 

ก. 3
12

10  ข. 4
12

9  

ค. 4
12

1  ง. 5
12

11  

122. 
5

75   มีค่าเท่ากบัจ านวนนับใด 

ก. 14                      ข. 15 
ค. 16                      ง. 17 

123.  10 
15

11  เขียนในรูปเศษเกินได้ตามข้อใด 

ก. 
15

150  ข. 
15

161  

ค. 
15

210  ง. 
15

36  

124. 
72

48  เท่ากบัเศษส่วนในข้อใด 

ก. 
6

7           ข. 
36

24  

ค. 
94

56                      ง. 
118

72  

125. ข้อใด เป็นเศษส่วนอย่างต ่า 

ก. 
6

3                           ข. 
15

3  

ค. 
28

7                          ง. 
7

3  
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126.  8  ในข้อใดมีค่ามากทีสุ่ด 
ก. 19,846,700                  ข. 18,942,600 
ค. 17,678,241                  ง. 16,687,241 

127. เลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจ านวน 78,068,000 ต่างกนั
อย่างไร 
ก. 0 ข. 1,000 
ค. 7,992 ง. 7,992,000 

128. ข้อใด เรียงล าดับเศษส่วนจากมากไปหาน้อย 

ก. 
7

2  , 
18

18  , 
21

24   

ข. 
8

5  , 
2

1  , 
10

3  , 
7

2  

ค. 
5

3  , 
7

3  , 
3

1  , 2
2

1   

ง. 
5

2  , 
7

1  , 
9

4  , 
11

5  

129. โรงเรียนแห่งหน่ึงมีเงิน 250,000 บาท ต้องการซ้ือ  
โต๊ะเรียน 252 ตัว ราคาตัวละ 1,570 บาท โรงเรียนยัง
ขาดเงินอกีเท่าไร เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ตรงกบั
ข้อใด 

ก. (252 1,570) + 250,000 =  
ข. 250,000 – (252 1,570) =  
ค. (252  1,570) – 250,000 =  
ง. (252  250,000) - 1,570 =  

130.ร้านค้าขายวิทยุได้ 5 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท 
ขายคอมพวิเตอร์ได้เงินอกี 582,800 บาท ร้านค้าขาย
สินค้าได้เงินทั้งหมดกีบ่าท เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์
ตรงกบัข้อใด 

ก. (2,500  5) – 582,800 =  
ข. (5  2,500) + 582,800 =  
ค. (582,800 + 5)  2,500 =  
ง. 582,800 – (2,500  5) =  

131. 3,489,000 เป็นค่าใกล้เคียงจ านวนเต็มพนัจาก 
จ านวนใด 
ก. 3,489,497 ข. 3,489,520 
ค. 3,489,535 ง. 3,489,670 

132.กล้องถ่ายรูปราคา 3,755 บาท ค่าประมาณใกล้เคียง
จ านวนเต็มพนัเท่ากบัข้อใด 
ก. 3,700 ข. 3,800 
ค. 3,000 ง. 4,000 

133.มุมทีม่ีขนาดใหญ่กว่า มุม 165o อยู่ 45o เป็นมุมในข้อใด 
ก. มุมตรง ข. มุมฉาก 
ค. มุมกลบั ง. มุมป้าน 

134. 

      
จากรูปก าหนดให้มุม ABC มีขนาด 160o มุมกลบั ABC 
มีขนาดกีอ่งศา 
ก. 200o  ข. 240o 
ค. 270o ง. 280o 

135.มุมในข้อใด เรียงล าดับจากมุมทีม่ีขนาดใหญ่สุดไป 
เลก็สุด 
ก. มุมแหลม มุมป้าน มุมฉาก 
ข. มุมตรง มุมป้าน มุมกลบั 
ค. มุมกลบั มุมตรง มุมป้าน 
ง. มุมแหลม มุมตรง มุมป้าน 

136.  

     
จากรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. AHB เป็นมุมแหลม ข. CHE มุมฉาก 
ค. DHF เป็นมุมป้าน ง. FHB เป็นมุมตรง 

137. ข้อใด มีขนาด 45o 
ก.  ข. 

         
ค.  ง. 

             

^ ^ 

^ ^ 
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138.         

      
เหตุผลข้อใด ทีแ่สดงว่า AB// CD  
ก. AEF = CFE 
ข. BEF และ EFD รวมกนัได ้180 องศา 
ค. AB  =  CD  
ง. EF ตั้งฉากกบั CD  

139. 780  775    750  730  705 จ านวนใน   
คือจ านวนใด 
ก. 765 ข. 774 
ค. 770 ง. 760 

140.จากแบบรูปของจ านวนทีก่ าหนดให้ต่อไปนี ้ 
58, 57, 55, 52, 48,  ...... จ านวนที ่8 คือจ านวนใด 
ก. 33 ข. 32 
ค. 31 ง. 30 

141. คุณลุงมีเงินอยู่ 2,748,911 บาท ขายรถยนต์ได้เงินมา
เพิม่อกี 986,472 บาท คุณลุงมีเงินทั้งหมดกีบ่าท 
ก. 3,735,393 บาท ข. 3,735,383 บาท 
ค. 3,735,483 บาท ง. 3,785,383 บาท 

142. มานพมีเงินอยู่ 4,560,907 บาท น าไปซ้ือรถจักรยาน- 
ยนต์ราคา 57,932 บาท มานพเหลือเงินกีบ่าท 
ก. 4,502,970 บาท       ข. 5,402,975 บาท 
ค. 4,502,975 บาท       ง. 2,054,975 บาท 

143. แพนเค้กซ้ือคอมพวิเตอร์ราคา 29,500 บาท ซ้ือโต๊ะ
วางคอมพวิเตอร์ราคา 2,500 บาท แพนเค้กต้องจ่ายเงิน
ทั้งหมดเท่าไร 
ก. 27,000 บาท           ข. 29,500 บาท 
ค. 32,000 บาท            ง. 32,500 บาท 

144. ทีด่ินราคา 258,000 บาท บ้านราคาแพงกว่า 
ทีด่ิน 369,000 บาท บ้านราคาเท่าไร 
ก. 111,000 บาท ข. 627,000 บาท 
ค. 267,000 บาท ง. 672,000 บาท  

145. แก้มต้องการซ้ือรถกระบะราคา 645,700 บาท มีเงินอยู่
แล้ว 487,990 บาท แก้มต้องหาเงินเพิม่อกีเท่าไร 
ก. 1,133,690 บาท ข. 1,131,960 บาท 
ค. 175,710 บาท ง. 157,710 บาท 

146. ปกมีเงิน 1,032,170 บาท ป้องมีเงินมากกว่าปก 
990,100 บาท ปกและป้องมีเงินรวมเท่าไร 
ก. 3,054,440 บาท ข. 3,025,280 บาท 
ค. 3,638,140 บาท ง. 3,903,150 บาท 

147. คุณพ่อขายบ้านได้เงิน 4,687,760 บาท บริจาคเงิน
บ้านพกัคนชรา 420,000 บาท ได้รับเงินปันผลจาก
สหกรณ์อกี 67,500 บาท คุณพ่อมีเงินกีบ่าท 
ก. 6,394,500 บาท ข. 5,335,260 บาท 
ค. 4,335,260 บาท ง. 4,339,260 บาท 

148. ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขายเตารีดได้ 475 เคร่ือง ได้เงิน
รวม 470,250 บาท เตารีดราคาเคร่ืองละเท่าไร 
ก. 900 บาท ข. 909 บาท 
ค. 959 บาท  ง. 990 บาท 

149. มีส้มทั้งหมด 1,177,410 ผล แบ่งใส่ถุง ถุงละ 26 ผล จะ
แบ่งใส่ถุงได้ทั้งหมดกีถุ่ง 
ก. 45,285 ถุง ข. 45,200 ถุง 
ค. 46,500 ถุง ง. 64,900 ถุง 

150.มาร์กีม้ีเงินอยู่ 5,950 บาท ต้องการแลกธนบัตรฉบับละ
ห้าสิบบาท จะแลกได้กีฉ่บับ 
ก. 115 ฉบบั ข. 117 ฉบบั 
ค. 119 ฉบบั ง. 121 ฉบบั 

151.ซ้ือบ้านราคา 650,000 บาท ผ่อนช าระเป็นเดือน เดือน
ละ 25,000 บาท ต้องผ่อนช าระทั้งหมดกีเ่ดือน 
ก. 26 เดือน                ข. 27 เดือน 
ค. 28 เดือน                ง. 29 เดือน 

152.สบู่กล่องหน่ึงบรรจุได้ 24 โหล ขายสบู่ก้อนละ 9 บาท 
ขายสบู่ได้เงินทั้งหมดกีบ่าท 
ก. 288 บาท ข. 2,160 บาท 
ค. 2,592 บาท ง. 2,672 บาท 

^ 
^ 

^ 
^ 
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153.แจ้มีเงิน 27,256,850 บาท น าเงินไปซ้ือทีด่ินจ านวน 
400 ตารางวา ตารางวาละ 45,000 บาท แจ้จะเหลือเงิน  
กีบ่าท 
ก. 9,256,805 บาท ข. 2,596,800 บาท 
ค. 9,652,580 บาท ง. 9,256,850 บาท 

154.มารุตมีมะม่วงอยู่ 94,200 ผล แบ่งใส่เข่ง เข่งละ 75 ผล 
แล้วน าไปขายเข่งละ 600 บาท มารุตได้เงินจากการขาย
มะม่วงกีบ่าท 
ก. 753,600 บาท ข. 753,006 บาท 
ค. 573,006 บาท ง. 600,753 บาท 

155.มาตาขายขนมปัง 719 ช้ิน ราคาช้ินละ 17 บาท ขาย
ขนมเค้กได้ 819 ช้ิน ราคาช้ินละ 52 บาท มาตาขายขนม
ได้เงินทั้งหมดกีบ่าท 
ก. 54,811 บาท               ข. 58,114 บาท 
ค. 58,119 บาท               ง. 85,811 บาท 

156.ริสามีเงิน 754,618 บาท สมศักดิ์มีเงินเป็น 2 เท่าของ 
ริสา สมศักดิ์น าเงินไปซ้ือรถยนต์ราคา 682,117 บาท 
สมศักดิ์เหลือเงินกีบ่าท 
ก. 872,119 บาท ข. 872,191 บาท 
ค. 827,119 บาท ง. 119,827 บาท 

157.ก๊อตมีน า้ผลไม้ปริมาตร 787,500 ลูกบาศก์ซนติเมตร 
แบ่งใส่ขวด ขวดละ 315 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วส่งให้
ลูกค้า 877 ขวด ก๊อตเหลือน า้ผลไม้กีข่วด 
ก. 1,412 ขวด ข. 1,496 ขวด 
ค. 1,577 ขวด ง. 1,623 ขวด 

158.กิง่มีเงิน 403,000 บาท แก้วมีเงิน 630,500 บาท  
กิง่และแก้วน าเงินมารวมกนั แล้วซ้ือทีด่ินตารางวาละ 
4,134 บาท ได้ทีด่ินกีต่ารางวา 
ก. 245 ตารางวา          ข. 250 ตารางวา 
ค. 255 ตารางวา          ง. 265 ตารางวา 
 
 

159.โรงงานมีเส้ืออยู่ 6,987 ตัว ผลติเพิม่อกี 5,723 ตัว น าไป
ขายตัวละ 65 บาท ถ้าขายหมดจะได้เงินทั้งหมดกีบ่าท 
ก. 526,150 บาท ข. 626,150 บาท 
ค. 726,150 บาท ง. 826,150 บาท 

160.ซ้ือรถจักรยานยนต์ราคา 42,000 บาท จ่ายคร้ังแรก 
6,000บาท ทีเ่หลือแบ่งจ่ายเป็นเดือน เดือนละ 3,000 
บาท ต้องจ่ายกีเ่ดือน จึงจะหมด 
ก. 20 เดือน ข. 18 เดือน 
ค. 12 เดือน ง. 10 เดือน 

161.ส่วนใดของดอก ที่ท าหน้าทีใ่นการสืบพนัธ์ุ  
ก.  กลีบดอกและเกสรเพศเมีย 
ข.  เกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมีย 
ค.  กลีบเล้ียงและกลีบดอก 
ง.  รังไข่และไข่อ่อน 

162. ข้อใด ไม่ใช่ส่วนประกอบของเกสรเพศเมีย  
ก.  รังไข่ ข.  ออวลุ 
ค.  ละอองเรณู ง.  ผนงัรังไข่ 

163. พืชข้อใด มีดอกสมบูรณ์เพศ  
ก.  พูร่ะหง ข.  มะละกอ 
ค.  ขา้วโพด ง.  มะยม 

164. ข้อใด เรียงล าดับถูกต้องทีสุ่ด  
ก.  ถ่ายเรณู → ปฏิสนธิ → ออวลุเจริญไปเป็นผล 
ข.  ปฏิสนธิ → ถ่ายเรณู → ออวลุเจริญไปเป็นเมล็ด 
ค.  ถ่ายเรณู → ออวลุเจริญไปเป็นผล → ปฏิสนธิ 
ง.  ถ่ายเรณู → ปฏิสนธิ → ออวลุเจริญไปเป็นเมล็ด 

165. การปฏิสนธิของพืช เกดิขึน้เม่ือใด  
ก.  เกิดข้ึนเม่ือละอองเกสรเพศผูป้ลิวไปตกบนยอดเกสร

เพศเมีย 
ข.  เกิดข้ึนเม่ือเซลลสื์บพนัธ์ุของเกสรเพศผูเ้ขา้ผสมกบั

เซลลใ์นรังไข่ 
ค.  เกิดข้ึนเม่ือละอองเรณูงอกส่วนท่ีเป็นเซลลสื์บพนัธ์ุ

เขา้ไปในหลอด 
ง.  เกิดข้ึนเม่ือไซโกตท่ีไดรั้บการผสมแลว้เจริญไปเป็น

ตน้อ่อน 
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166. ถ้าต้องการขยายพันธ์ุกล้วยไม้เป็นจ านวนมากเพ่ือ
จ าหน่าย ควรเลือกวธีิการขยายพนัธ์ุในข้อใด จึง
เหมาะสมทีสุ่ด  
ก.  ปลูกดว้ยวธีิต่อก่ิง 
ข.  ปลูกดว้ยวธีิทาบก่ิง 
ค.  ปลูกดว้ยวธีิการเพาะเมล็ด 
ง.  ปลูกดว้ยวธีิการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ 

167. การติดตาต้องกรีดเปลือกต้นตอเป็นรูปลกัษณะใด  
ก.  ตวั V ข.  ตวั T 
ค.  ตวั I ง.  ตวั L 

168. ขิง ข่า กระชาย ขมิน้ ไพล และเผือกขยายพนัธ์ุได้ด้วย
วธีิการใด  
ก.  การตอนก่ิง  
ข.  การติดตา 
ค.  การปักช าส่วนของล าตน้ 
ง.  การเสียบยอด 

169. ลุงชมต้องการปลูกต้นมะม่วงให้มีรสชาติเหมือนต้น
เดิม ลุงชมควรจะใช้วธีิการใดในการขยายพนัธ์ุต้น
มะม่วง  
ก.  การเพาะเมล็ด 
ข.  การโนม้ก่ิง 
ค.  การตอนก่ิง 
ง.  การติดตา 

170. 

 
จากภาพข้อใดกล่าวถูกต้อง  
ก.  การตอนก่ิง ตน้ A เป็นตน้ก่ิงพนัธ์ุดี 
ข.  การทาบก่ิง ตน้ A เป็นตน้ก่ิงพนัธ์ุดี 
ค.  การตอนก่ิง ตน้ B เป็นตน้ก่ิงพนัธ์ุดี 
ง.  การทาบก่ิง ตน้ B เป็นตน้ก่ิงพนัธ์ุดี 

171.ข้อใด คือวฏัจักรชีวติของมะเขือเปราะ  
ก.  เมล็ด → ตน้อ่อน → ตน้แก่ →  ผล 
ข.  เมล็ด → ตน้เตม็วยั → ตน้แก่ → ผล 
ค.  เมล็ด → ตน้แก่ → ผล 
ง.  เมล็ด → ตน้อ่อน → ตน้แก่ → ตน้แก่มาก → 

ผล 
172.พืชทีม่ีวฏัจักรชีวติสมบูรณ์ภายในเวลา 1 ปี คือกลุ่มใด  

ก.  กลว้ย มะม่วง ข.  มะพร้าว ขนุน 
ค.  ทุเรียน มะละกอ ง.  ขา้ว ออ้ย 

173.การปฏิสนธิภายใน หมายถึงข้อใด  
ก.  การท่ีไข่ + อสุจิ ฝังอยูใ่นอวยัวะเพศของเพศเมีย 
ข.  การท่ีไข่ + อสุจิ ฝังอยูใ่นอวยัวะของเพศผู ้
ค.  การท่ีไข่ + อสุจิ ผสมกนัภายในร่างกายของเพศเมีย 
ง.  การท่ีไข่ + อสุจิ ผสมกนัภายนอกแลว้เคล่ือนท่ีสู่

ภายในร่างกายของเพศเมีย 
174.ข้อใด ไม่ใช่ ลกัษณะของการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ  

ก.  การแบ่งเซลล ์ ข.  การงอกใหม่ 
ค.  การปฏิสนธิ ง.  การแตกหน่อ 

175.การปฏิสนธิของสัตว์ในข้อใด แตกต่างจากพวก  
ก.  ฮิบโปโปเตมสั ข.  นกกระจอกเทศ 
ค.  ปลาฉลาม ง.  กบ 

176.การงอกใหม่ มีลกัษณะการสืบพนัธ์ุเป็นอย่างไร  
ก.  แบ่งเซลลอ์อกเป็น 2 ส่วน 
ข.  ส่วนของร่างกายท่ีหลุดออกไปสามารถสร้างให้

เกิดข้ึนใหม่ได ้
ค.  การสร้างอวยัวะเพิ่มเพื่อความแขง็แรง 
ง.  การเกิดชีวิตใหม่โดยการงอกหรือเจริญออกมา

ภายนอกเซลลเ์ดิม แลว้เติบโตข้ึนเหมือนเซลลเ์ดิม 
177.สัตว์ในข้อใด มีการสืบพนัธ์ุได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่

อาศัยเพศ  
ก.  ไฮดรา ข.  มา้น ้า 
ค.  เต่าทะเล ง.  โลมา 
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178.ข้อใด เป็นขั้นตอนการผสมเทยีมโค  
ก.  น าน ้าเช้ือและไข่มาผสมกนัในภาชนะ 
ข.  น าไข่ฉีดเขา้ไปในมดลูกของโคเพศเมีย 
ค.  น าน ้าเช้ือฉีดเขา้ไปในมดลูกของโคเพศเมียในระยะท่ี

มีการตกไข่ 
ง.  น าไข่ของโคเพศเมียฉีดเขา้ไปในร่างกายโคเพศผู ้

179.ในการผสมเทยีมปลา มีการฉีดฮอร์โมนจากต่อมใต้
สมองเข้าไปเพ่ือวตัถุประสงค์ใด  
ก.  เพื่อใหแ้ม่ปลามีไข่สุกเร็วข้ึน 
ข.  เพื่อใหพ้อ่ปลาสร้างน ้าเช้ือไดม้ากข้ึน 
ค.  เพื่อใหแ้ม่ปลามีความตา้นทานโรคสูงข้ึน 
ง.  เพื่อใหแ้ม่ปลาสร้างไข่จ  านวนมากข้ึนกวา่เดิม 

180.ข้อใด คือส่ิงส าคัญทีสุ่ดในการขยายพนัธ์ุและการ
คัดเลือกพนัธ์ุ  
ก.  ไดผ้ลผลิตเป็นท่ีพอใจ 
ข.  ไดจ้  านวนสัตวเ์พิ่มมากข้ึน 
ค.  ไดส้ัตวพ์นัธ์ุใหม่ท่ีดี  
ง.  ไดท้ดลองท าส่ิงใหม่ 

181.ข้อใด เป็นประโยชน์ของการผสมเทยีม  
ก.  สามารถควบคุมจ านวนลูกท่ีจะเกิดมาไม่ใหม้าก

เกินไปได ้
ข.  สามารถผสมไดเ้ฉพาะสายพนัธ์ุเดียวกนัจึงไม่กลาย

พนัธ์ุ 
ค.  ลูกท่ีออกมาสามารถก าหนดไดว้า่เป็น เพศผูห้รือเพศ

เมีย 
ง.  สามารถควบคุมสัตวใ์หมี้ลูกไดต้ามฤดูและก าหนด

ระยะเวลาตกลูกได ้
182.สัตว์คู่ใด ทีม่ีการเปลีย่นแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์เป็น   

4 ระยะ หลงัจากทีฟั่กออกจากไข่  
ก.  ยงุ เพล้ีย  
ข.  มด จ้ิงหรีด 
ค.  ผเีส้ือ แมลงวนั  
ง.  แมลงปอ ตัก๊แตน 

 

183.  

 
ยุงใช้ช่วงหน่ึงของวฏัจักรชีวิตอยู่ในน า้ มนุษย์ฉีดพ่น
น า้มันลงไปในน า้น่ิงเพ่ือควบคุมประชากรยุง เพราะ
เกดิผลกระทบต่อ ขั้นใดในวัฏจักรชีวติ  
1) ไข่ 2) ลูกน า้ 
3) ตัวโม่ง 4) ยุง 
ก.  3 ข.  2, 3 
ค.  1, 2, 3 ง.  1, 2, 3 และ 4 

184.วฏัจักรชีวติของผเีส้ือไหม ช่วงระยะใดน ามาท าเส้น 
ใยไหม  
ก.  หนอนไหม 
ข.  ดกัแด ้
ค.  หนอนไหมระยะกลาง 
ง.  ผเีส้ือไหม 

185.  

 
สัตว์ข้อใด ไม่มีวฏัจักรชีวติดงัภาพ (10) 
ก.  กระต่าย ข.  ก้ิงก่า 
ค.  งู ง.  เต่า 

186.ข้อใด ทีแ่สดงถึงการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  
ก.  มีผมยาวเหมือนแม่ 
ข.  มีผมเหยยีดตรงเหมือนพ่อ 
ค.  มีรอยแผลเป็นท่ีหนา้ผากเหมือนปู่ 
ง.  มีความสามารถดา้นการพูดเหมือนยาย 

187.ลกัษณะใด ของลูกทีไ่ม่เหมือนกบัพ่อแม่  
ก.  เส้นผม ข.  สีผวิ 
ค.  สีดวงตา ง.  เส้นลายมือ 
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188.ลกัษณะทางพนัธุกรรมในข้อใด สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามสภาพแวดล้อม  
ก.  ความยาวของน้ิวเทา้  
ข.  การห่อล้ิน 
ค.  ลกัษณะต่ิงหู  
ง.  ระดบัสติปัญญา 

189.ถ้าน าแมลงหวีต่าสีแดงผสมกบัแมลงหวีต่าสีขาว 
ปรากฏว่าได้ลูกแมลงหวีต่าสีแดงทั้งหมด ต่อมาน าลูก
แมลงหวีม่าผสมกนั รุ่นหลานทีไ่ด้จะมีสีตา ดังข้อใด 
ตามกฎของเมนเดล  
ก.  ตาสีแดงทั้งหมด 
ข.  ตาสีขาวทั้งหมด 
ค.  ตาสีแดง : ตาสีขาว = 1 : 3 
ง.  ตาสีแดง : ตาสีขาว = 3 : 1 

190.ถ้าจัดกลุ่มพืชโดยใช้ดอกเป็นเกณฑ์ ข้อใดไม่ถูกต้อง  
ก.  มอส เฟิร์น ปรง 
ข.  กุหลาบ มะลิ สน 
ค.  ตะไคร้ มะนาว พริก 
ง.  มะม่วง พุทรา ละมุด 

191.ข้อใด เป็นพืชไร้ดอกทั้งหมด  
ก.  บวั ผกัตบชวา ปรง 
ข.  ปรง เฟิร์น มอส 
ค.  เฟิร์น มอส กลว้ย 
ง.  ตาล ทานตะวนั วา่นหางจระเข ้

32.พืชในข้อใด เป็นพืชใบเลีย้งเดี่ยวทั้งหมด  
ก.  ส้ม มะม่วง ตะไคร้ 
ข.  มะเขือ มะนาว มะพร้าว 
ค.  มะพร้าว มะนาว มะเขือ 
ง.  กลว้ย ตะไคร้ มะพร้าว 

33.พืชกลุ่มใด เป็นพืชใบเลีย้งคู่ทั้งหมด  
ก.  ไผ ่ขา้ว ออ้ย 
ข.  มะลิ มะยม ถัว่เขียว 
ค.  ส้ม มะเขือ มะพร้าว 
ง.  มะเขือ ตะไคร้ มะพร้าว 

194.ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกีย่วกบัพืชใบเลีย้งคู่  
ก.  ไม่มีรากแกว้ 
ข.  เส้นใบเป็นแบบร่างแห 
ค.  มีใบเล้ียง 2 ใบ 
ง.  มองเห็นขอ้ปลอ้งไม่ชดัเจน 

193.ทนิกร จ าแนกสัตว์เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้ 
กลุ่มที ่1 ปลา กบ กิง้ก่า เต่า  
กลุ่มที ่2 โลมา นก ค้างคาว ห่าน  
อยากทราบว่าเขาใช้เกณฑ์ใด ในการจัดกลุ่มสัตว์  
ก.  สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั – สัตวมี์กระดูกสันหลงั  
ข.  สัตวท่ี์ออกลูกเป็นไข่ – สัตวท่ี์ออกลูกเป็นตวั 
ค.  สัตวเ์ลือดเยน็ – สัตวเ์ลือดอุ่น 
ง.  สัตวท่ี์มีขน – สัตวท่ี์ไม่มีขน 

196.การจัดจ าแนกสัตว์ โดยพจิารณาจากการมีกระดูกสัน
หลงั ข้อใดไม่เข้าพวก  
ก.  กุง้ ข.  หอย 
ค.  ปู ง.  ปลา 

197.สมโชคพบสัตว์ชนิดหน่ึงอาศัยอยู่บนต้นไม้ ทีล่ าตัวมี
เกลด็ผวิหนังแห้ง มี 4 ขา นักเรียนคิดว่าสมโชคพบสัตว์
ชนิดใด  
ก.  จ้ิงเหลน ข.  จ้ิงจก 
ค.  ก้ิงก่า ง.  ตุก๊แก 

198.สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงัคู่ใด ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกนั  
ก.  ไส้เดือนดิน ปลิง 
ข.  ตะขาบ แมงมุม 
ค.  ดาวทะเล เม่นทะเล 
ง.  ฟองน ้า แมงกะพรุน 

199.สัตว์ทีม่ีโครงร่างแข็งหุ้มร่างกายภายนอก แต่ไม่มีโครง
กระดูกภายในร่างกายคือข้อใด  
ก.  ไก่ กบ ปลา 
ข.  เต่า งู และจ้ิงจก 
ค.  หอย ปู และ กุง้ 
ง.  ตะขาบ และ ไส้เดือนดิน 
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200. "สัตว์เลือดอุ่น หายใจโดยปอด มีผวิหนังเรียบ มีขน
แบบเส้นผม อาศัยอยู่บนบก" หมายถึงสัตว์ข้อใด  
ก.  ไก่แจ ้  
ข.  เพนกวนิ 
ค.  คา้งคาว  
ง.  นกกระจอกเทศ 

201.สถานภาพ มีความส าคัญอย่างไร 
ก.  ก าหนดบทบาทและหนา้ท่ี 
ข.  บอกเกียรติยศของแต่ละคน 
ค.  ยกฐานะของตนเองในสังคม 
ง.  ท าใหท้  ากิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระ 

202.ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกีย่วกบัสิทธิ  
ก.  ทุกคนมีสิทธิตกัเตือนผูอ่ื้น 
ข.  ทุกคนมีสิทธิไดรั้บการศึกษา 
ค.  ทุกคนมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครอง 
ง.  ทุกคนมีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาล 

203.ถ้านักเรียนพบเห็นเด็กถูกท าร้าย ควรปฏิบัติอย่างไร  
ก.  รีบเดินหนีไป 
ข.  ร้องตะโกนใหค้นช่วย 
ค.  ยนืดูเหตุการณ์อยูห่่างๆ 
ง.  รีบแจง้เจา้หนา้ท่ีต ารวจทนัที 

204.ข้อใด เป็นบทบาทและหน้าทีข่องพลเมืองดีทีว่ัยของ
นักเรียนสามารถท าได้  
ก.  ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ข.  ยืน่เร่ืองขอเสียภาษี 
ค.  อาสาสมคัรเป็นทหาร 
ง.  ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งก านนั 

205.ข้อใด เป็นการปฏิบัติตนตามเสรีภาพ  
ก.  ไปเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้น 
ข.  เลือกนบัถือศาสนาใดก็ได ้
ค.  หา้มใชค้วามรุนแรงกบัเด็กและสตรี 
ง.  พาลูกไปเขา้โรงเรียนเม่ือลูกอายคุรบ 7 ปี 
 
 

206.ใคร ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
ก.  เนย ช่วยพาคนตาบอดขา้มถนน 
ข.  ตอ้ง ทิ้งขยะลงขา้งทาง 
ค.  เอ ้ต่อรองราคากบัแม่คา้ 
ง.  นก ขบัรถฝ่าสัญญาณไฟแดง 

207.ข้อใด เป็นลกัษณะของพลเมืองดี 
ก.  วจิารยผ์ูอ่ื้นอยา่งมีอคติ 
ข.  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตวั 
ค.  โตแ้ยง้กบัผูอ่ื้นดว้ยเหตุผล 
ง.  ถือเอาความคิดของตนเองถูกเสมอ 

208.การประดับธงชาติหน้าบ้านในวนัส าคัญต่างๆ แสดงถึง
คุณธรรมในข้อใด 
ก.  คุณธรรม 
ข.  คารวธรรม 
ค.  ปัญญาธรรม 
ง.  สามคัคีธรรม 

209.ข้อใด ไม่ใช่วธีิการปฏิบัติตนเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่าง 
สงบสุข  
ก.  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ข.  ท าส่ิงใดโดยไม่สนใจผูอ่ื้น 
ค.  ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ง.  มีความเคารพซ่ึงกนัและกนั 

210.ข้อใด กล่าวถูกต้องเกีย่วกบัสิทธิเด็ก 
ก.  เด็กเร่ร่อนควรท างานหนกั 
ข.  เด็กยากจนไม่ควรเรียนหนงัสือ 
ค.  เด็กพิการไม่มีสิทธิเรียนหนงัสือ 
ง.  เด็กท่ีถูกใชแ้รงงานหนกั ควรไดรั้บการช่วยเหลือ 

211. "ห้ามกระท าอนาจารต่อเด็ก" สอดคล้องกบัสิทธิเด็ก
ด้านใด  
ก.  สิทธิดา้นพฒันาการ 
ข.  สิทธิในการมีส่วนร่วม 
ค.  สิทธิในการมีชีวติรอด 
ง.  สิทธิในการไดรั้บความคุม้ครอง 
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212.การคุ้มครองสิทธิเด็ก ถือเป็นหน้าทีข่องใคร  
ก.  คณะรัฐบาล 
ข.  ทุกคนในสังคม 
ค.  มูลนิธิคุม้ครองเด็ก 
ง.  พอ่แม่หรือผูป้กครอง 

213.ข้อใด ไม่ใช่คุณค่าทางวฒันธรรม  
ก.  ชกัน าใหค้นท าเพื่อตนเอง 
ข.  เกิดความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
ค.  เป็นเป้าหมายในการด าเนินชีวติ 
ง.  ช่วยก าหนดพฤติกรรมของมนุษย ์

214.ข้อใด เป็นวฒันธรรมทางด้านจิตใจ  
ก.  ภาษาพูดและเขียน 
ข.  หตัถกรรมพื้นบา้น 
ค.  พระบรมมหาราชวงั 
ง.  การท าบุญตกับาตร 

215.ข้อใด ไม่ใช่แนวทางในการอนุรักษ์วฒันธรรมไทย  
ก.  ศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย 
ข.  รับวฒันธรรมต่างชาติมารวมกนั 
ค.  เขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรม 
ง.  ปฏิบติัตนตามแบบแผนท่ีดีงาม 

216.โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ จัดเป็นภูมิปัญญา
ด้านใด  
ก.  ดา้นเศรษฐกิจ ข.  ดา้นการเมือง 
ค.  ดา้นเกษตรกรรม ง.  ดา้นอุตสาหกรรม 

217.ภูมิปัญญาท้องถิ่นข้อใด ไม่เกีย่วข้องกบัการประกอบ
อาชีพ  
ก.  เกษตรพอเพียง ข.  เตน้ก าร าเคียว 
ค.  ทอดกฐิน ง.  ฝนเทียม 

218.ข้อใด เป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม
ทีสุ่ด  
ก.  ออกกฎหมายบงัคบั 
ข.  โฆษณาตามส่ือต่างๆ 
ค.  ขอความร่วมมือจากผูน้ าชุมชน 
ง.  รณรงคใ์หทุ้กคนเห็นความส าคญั 

219.การปกครองส่วนท้องถิ่น ยดึหลกัการใดส าคัญ  
ก.  การรวมอ านาจ 
ข.  การแบ่งแยกอ านาจ 
ค.  การจดัสรรอ านาจ 
ง.  การกระจายอ านาจ 

220.ต าแหน่งนายกเทศมนตรี ได้มาอย่างไร  
ก.  การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
ข.  การเป็นหวัหนา้พรรคการเมือง 
ค.  การเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ 
ง.  การสนบัสนุนจากรัฐบาล 

221.ข้อใด เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ  
ก.  เมืองพทัยา ข.  อบจ. 
ค.  อบต. ง.  สุขาภิบาล 

222.ข้อใด ไม่ใช่หน้าทีข่องเทศบาล  
ก.  ส่งเสริมการศึกษา 
ข.  ก าจดัขยะมูลฝอย 
ค.  บรรเทาสาธารณะภยั 
ง.  เกณฑท์หารประจ าการ 

223.บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ส าคัญ คือข้อใด  
ก.  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
ข.  เก็บภาษีจากประชาชน 
ค.  ด าเนินนโยบายเพื่อผลประโยชน์ 
ง.  บริหารจดัการพื้นท่ีใหส้งบเรียบร้อย 

224.ข้อใด ไม่ใช่ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ก.  สนองความตอ้งการไดร้วดเร็ว 
ข.  รัฐบาลมีบทบาทมากท่ีสุด 
ค.  ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ง.  ตอ้งการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 

225.การปกครองส่วนท้องถิ่นในข้อใด ที่แตกต่างจากข้ออ่ืน  
ก.  สภาเมืองพทัยา 
ข.  เทศบาลต าบลสันก าแพง 
ค.  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรี 
ง.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านชา้ง 
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226.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มี 
วาระในการด ารงต าแหน่งคราวละกีปี่  
ก.  2 ปี ข.  3 ปี 
ค.  4 ปี ง.  5 ปี 

227.บริการสาธารณะประโยชน์ มีไว้เพ่ือส่ิงใด  
ก.  สร้างช่ือเสียงใหก้บัชุมชน 
ข.  ใหป้ระชาชนในพื้นท่ีไดรั้บประโยชน์ 
ค.  เป็นเกียรติยศของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ง.  พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

228.ข้อใด ไม่ใช่บริการสาธารณะประโยชน์  
ก.  ถนน ข.  สวนสาธารณะ 
ค.  หน่วยป้องกนัภยั ง.  ธนาคารพาณิชย ์

229.ข้อใด เป็นบทบาทและหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร  
ก.  เก็บภาษีสรรพสามิต 
ข.  ตราขอ้บญัญติัข้ึนใช ้
ค.  พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 
ง.  อนุมติังบประมาณแผน่ดิน 

230.ผู้บริหารท้องถิ่นในข้อใด มีวธีิการเข้ามาด ารงต าแหน่ง
แตกต่างจากข้ออ่ืน  
ก.  นายกเทศมนตรี 
ข.  นายกเมืองพทัยา 
ค.  ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ง.  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

231.ถ้านักเรียนต้องการค้นคว้าเร่ืองราวเกีย่วกบัท้องถิ่น
ของตนเอง ควรเร่ิมค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลใด จึงจะ
เหมาะสมทีสุ่ด  
ก.  ร้านคา้ ข.  โรงแรม 
ค.  หอ้งสมุด ง.  วดัในทอ้งถ่ิน 

232.ข้อใด ไม่ใช่หลกัฐานสมัยก่อนประวตัิศาสตร์  
ก.  จดหมายเหตุของหมอบรัดเลย ์
ข.  ซากโครงกระดูกท่ีบา้นเชียง 
ค.  เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นนาดี 
ง.  ภาพเขียนสีท่ีผาแตม้ 

 

233. ข้อใด กล่าวได้ถูกต้อง  
ก.  หนงัสือเล่าเร่ืองหวัเมืองใต ้เป็นหลกัฐานท่ีไม่ใช่

ตวัอกัษร 
ข.  พงศาวดาร เป็นหลกัฐานสมยัก่อนประวติัศาสตร์ 
ค.  ศิลาจารึก เป็นหลกัฐานสมยัประวติัศาสตร์ 
ง.  รูปถ่าย เป็นหลกัฐานสมยัก่อนประวติัศาสตร์ 

234.ข้อใด แตกต่างจากข้ออ่ืน  
ก.  จารึก ข.  หนงัสือ 
ค.  พงศาวดาร ง.  โบราณวตัถุ 

235.ข้อใด เป็นหลกัฐานในสมัยประวตัิศาสตร์  
ก.  ศิลาจารึกพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช 
ข.  ก าไลส าริดบา้นยางทองใต ้จ.เชียงใหม่ 
ค.  ภาชนะดินเผาบา้นเก่า จ.กาญจนบุรี 
ง.  โครงกระดูกชุมชนโบราณเมืองพล จงัหวดัขอนแก่น 

236.ถ้าต้องการไปศึกษาโบราณวตัถุและศิลปวตัถุทีม่ีคุณค่า
ของชาติ ควรไปทีใ่ด  
ก.  หอสมุดแห่งชาติ ข.  ศูนยว์ฒันธรรม 
ค.  พิพิธภณัฑ ์ ง.  ศูนยก์ารเรียนรู้ 

237.หลกัฐานในข้อใด ทีส่ามารถน ามาศึกษาข้อมูลได้
สะดวกทีสุ่ด  
ก.  จารึก ข.  หนงัสือ 
ค.  โบราณวตัถุ ง.  โบราณสถาน 

238.ในแต่ละท้องถิ่นจะมีหลักฐานทีบ่อกเล่าความเป็นมา
ของท้องถิ่นตนเอง ซ่ึงมีหลกัฐานช้ันต้นและหลกัฐาน
ช้ันรอง หลกัฐานต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่หลกัฐานช้ันต้น  
ก.  วดั 
ข.  โบราณวตัถุ 
ค.  อนุสาวรีย ์
ง.  หนงัสือประวติับุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน 

239.ภาชนะดินเผาทีบ้่านเชียง เป็นหลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ทีส่ าคัญของภาคใด  
ก.  ภาคเหนือ ข.  ภาคกลาง 
ค.  ภาตใต ้ ง.  ภาคอีสาน 
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240.ข้อใด คือประโยชน์สูงสุดของหลกัฐานช้ันรอง  
ก.  มีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 
ข.  สามารถใชค้น้ควา้ไดส้ะดวก 
ค.  ใหข้อ้มูลตามความเป็นจริง 
ง.  เป็นหลกัฐานท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรก 

241.ข้อใด ไม่ใช่วธีิการหาความรู้ทางประวตัิศาสตร์  
ก.  การก าหนดหวัขอ้ 
ข.  การรวบรวมขอ้มูล 
ค.  การน าเสนอขอ้มูล 
ง.  การสร้างหลกัฐานข้ึนเอง 

242.ใครอยู่ในข้ันตอนสุดท้ายของวธีิการทางประวตัิศาสตร์ 
ก.  ทินกร คน้ควา้ขอ้มูลในห้องสมุด 
ข.  นารีรัตน์ น าเสนอขอ้มูลท่ีหนา้ชั้นเรียน 
ค.  นนัทรัตน์ ก าลงัตีความขอ้มูลอยูก่บัเพื่อน 
ง.  กนัยารัตน์ ก าลงัตรวจสอบหลกัฐานท่ีไดม้า 

243.ข้อใด ไม่ใช่ประโยชน์ของการศึกษาประวตัิศาสตร์  
ก.  เขา้ใจความเป็นมาของชาติ 
ข.  เขา้ใจพฒันาการของประเทศ 
ค.  เขา้ใจการเลือกแหล่งท่องเท่ียวส าคญั 
ง.  เขา้ใจเหตุการณ์ส าคญัของประเทศท่ีเกิดข้ึน 

244.ถ้านักเรียนได้ข้อมูลมาจากหลายแหล่ง นักเรียนควรท า
อย่างไรกบัข้อมูลเหล่าน้ัน  
ก.  สรุปขอ้มูลทั้งหมด 
ข.  รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดและสรุป 
ค.  เลือกมาเพียงขอ้มูลเดียวและสรุป 
ง.  เปรียบเทียบขอ้มูลทั้งหมดและสรุป 

245. “กลัยาก าลงัเปรียบเทยีบสาเหตุของการย้ายถิ่นของ
ชุมชนในอดีตว่าเป็นเพราะสาเหตุใด” จากข้อความที่
ก าหนดให้ แสดงว่ากลัยาก าลังสืบค้นความเป็นมาของ
ท้องถิ่นอยู่ในข้ันตอนใด  
ก.  รวบรวมหลกัฐาน 
ข.  ก าหนดหวัขอ้เร่ือง 
ค.  ตีความขอ้มูล 
ง.  น าเสนอขอ้มูล 

246.ส่ิงใด ทีไ่ม่เป็นผลดีต่อการศึกษาประวตัิศาสตร์ 
ก.  ความเป็นเหตุเป็นผล 
ข.  ความเป็นกลาง 
ค.  ความน่าเช่ือถือ 
ง.  ความมีอคติ 

247. "กมลสงสัยว่า ท าไมหมู่บ้านของเขาจึงมีช่ือว่า 
หมู่บ้านหนองบัวบาน กมลจึงไปสอบถาม จากคนเฒ่า
คนแก่ในหมู่บ้าน จากน้ันเขาจึงสรุปข้อเทจ็จริงจาก
ข้อมูล แล้วน าข้อมูลไปจัดท าเป็นรายงาน" จากข้อความ
ข้างต้น ขาดขั้นตอนใดของวิธีการทางประวตัิศาสตร์  
ก.  ขั้นน าเสนอขอ้มูล 
ข.  ขั้นวเิคราะห์หลกัฐาน 
ค.  ขั้นก าหนดหวัขอ้ท่ีจะศึกษา 
ง.  ขั้นสืบคน้และรวบรวมหลกัฐาน 

248.ข้อใด ไม่ใช่ประโยชน์ของวธีิการทางประวตัิศาสตร์ 
ก.  ฝึกใหมี้ความมัน่ใจในตนเองสูง 
ข.  ฝึกใหรู้้จกัคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ 
ค.  ฝึกใหรู้้จกัเป็นคนมีเหตุมีผลในการท างาน 
ง.  ฝึกใหไ้ม่เกิดความล าเอียงในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

249.ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง  
ก.  การก าหนดหวัขอ้ท่ีสนใจ เป็นขั้นตอนแรกของ

วธีิการทางประวติัศาสตร์ 
ข.  หลกัฐานชั้นตน้ เป็นหลกัฐานร่วมสมยักบับุคคล

หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ค.  หลกัฐานชั้นรอง เป็นหลกัฐานท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 

เช่น หนงัสือต่างๆ 
ง.  หอ้งสมุดประจ าโรงเรียน ไม่จดัเป็นแหล่งหลกัฐาน

ทางประวติัศาสตร์ 
250. "วนัชัยกบัเพ่ือนๆ ก าลงัคิดว่าจะศึกษาเร่ืองใดใน

ชุมชน" จากข้อความทีก่ าหนดให้ วนัชัยกบัเพ่ือนๆ 
ก าลงัสืบค้นความเป็นมาของชุมชนในข้ันตอนใด  
ก.  ตีความขอ้มูล ข.  ก าหนดหวัขอ้ 
ค.  เรียบเรียงขอ้มูล ง.  ตรวจสอบหลกัฐาน 
 



 
19 แนวข้อสอบซาเลเซียนรวมวิชา      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

251.ข้อใดเป็นความจริงเกี่ยวกบัการเสียกรุงศรีอยุธยา 
คร้ังที ่2  
ก.  เกิดความแตกแยกในราชส านกั 
ข.  เสียกรุงเม่ือปี พ.ศ.2310 
ค.  ไพร่พลไม่ช านาญสงคราม 
ง.  ขาดเสบียงอาหาร 

252.ค าอธิบายเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้เรียกว่าอะไร  
ก.  ความจริง 
ข.  ขอ้สงสัย 
ค.  ขอ้เทจ็จริง  
ง.  ค าขยายความ 

253.ความจริงในทางประวตัิศาสตร์ หมายถึงข้อใด  
ก.  เร่ืองท่ีเล่าสืบต่อกนัมา 
ข.  เร่ืองท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
ค.  เร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริง พิสูจน์ได ้
ง.  เร่ืองท่ีเกิดข้ึนตามจินตนาการ 

254.ข้อใด เป็นความจริง 
ก.  คุณหญิงโมร่วมต่อสู้กบักองทพัของเจา้อนุวงศ ์
ข.  ถ่ินเดิมของคนไทยอยูบ่ริเวณคาบสมุทร-มลาย ู
ค.  ศิลาจารึกสุโขทยักล่าวถึงการเผาเทียนเล่นไฟ 
ง.  นางนพมาศเป็นผูป้ระดิษฐก์ระทงเป็นคนแรก 

255.การไม่ยอมรับข้อเทจ็จริงใหม่ๆ ส่งผลอย่างไรมากทีสุ่ด  
ก.  ท าใหมี้ความมัน่ใจในหลกัฐานเดิม 
ข.  ท าใหไ้ม่ตอ้งคน้ควา้หลกัฐานใหม่ๆ 
ค.  ท าใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลาในการตีความ 
ง.  ท าใหค้วามรู้ทางประวติัศาสตร์ไม่มีการพฒันา 

256.ข้อใด เป็นความจริงจากเหตุการณ์ในชีวติประจ าวนั  
ก.  หอ้ง ป.5/1 มีนกัเรียน 30 คน 
ข.  หอ้ง ป.5/2 นกัเรียนขาดความสามคัคี 
ค.  คุณครูวนัวสิาชอบนกัเรียนเป็นบางคน 
ง.  นิภาเรียนวชิาคณิตศาสตร์ไดเ้ขา้ใจมากท่ีสุด 
 
 
 

257.ข้อเทจ็จริงทางประวตัิศาสตร์ มีความส าคัญอย่างไร  
ก.  เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถพิสูจน์ได ้
ข.  เป็นเหตุการณ์ท่ียงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบ 
ค.  เป็นเหตุการณ์ท่ีตรวจสอบแลว้วา่กล่าวเทจ็ทั้งหมด 
ง.  เป็นเหตุการณ์ท่ีตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้งตามความ

เป็นจริง 
258.เพราะเหตุใด ในการศึกษาประวตัิศาสตร์ เราจึงต้อง

ค้นคว้าข้อมูลจากหลายแหล่งหรืออ่านหนังสือหลายๆ 
เล่ม  
ก.  เพื่อใหเ้ป็นคนรอบรู้ประวติัศาสตร์ 
ข.  เพื่อจบัผิดแหล่งอา้งอิงหรือหนงัสือท่ีใหข้อ้มูลเทจ็ 
ค.  เพื่อใชต้รวจสอบขอ้มูลวา่เร่ืองใดเป็นความจริงและ

เร่ืองใดเป็นขอ้เท็จจริง 
ง.  เพื่อจะไดท้ราบแหล่งสืบคน้หรือหนงัสือท่ีมีคุณภาพ 

259.ข้อใดต่อไปนี ้คือข้อเทจ็จริงทางประวตัิศาสตร์  
ก.  กรุงศรีอยธุยาเสียกรุงใหพ้ม่า 2 คร้ัง 
ข.  จินดามณีเกิดข้ึนในสมยัพระนารายณ์ 
ค.  เหตุผลท่ีกรุงศรีอยธุยาพา่ยแพเ้พราะมีทหารจ านวน

นอ้ย 
ง.  มหาชาติค าหลวงเป็นวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยอมรับ 

260.การตีความหลกัฐานข้อมูลใหม่ ควรพจิารณาจากส่ิงใด  
ก.  การแบ่งประเภทของหลกัฐาน 
ข.  ความน่าเช่ือถือของหลกัฐาน 
ค.  ความพอใจของเจา้ของหลกัฐาน 
ง.  ความตอ้งการของนกัประวติัศาสตร์ 

261.A:                does the book cost? 
       B: 150 baht each.  

a.  How far b.  How wide 
c.  How much d.  How many 

262.Pat                always play tennis.  
a.  don't b.  doesn't 
c.  isn't d.  wasn't 
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263.We             home at  6:30 a.m. every morning. 
a.  leave b.  leaves 
c.  are leaving d.  shall leave 

264.Every day my mother            at 6 o'clock.  
a.  gets up b.  get ups 
c.  watch d.  wash 

265.Mary and Jane             their homework every day.  
a.  do b.  does 
c.  is doing d.  are doing 

266.           your brother            badminton every week?  
a.  Does, play b.  Do, play 
c.  Are, playing d.  Will, play 

267.Which question is in the simple present?  
a.  Do she work in an office? 
b.  Does she works in an office? 
c.  Does she work in an office? 
d.  Is she working in an office? 

268.A:             he a wife? 
       B: Yes, he            .  

a.  Does, does b.  Do, does 
c.  Has, has d.  Have, has 

269.A:                he have letters every day? 
       B: No, he                  .  

a.  Has, hasn't b.  Does, does 
c.  Has, has d.  Does, doesn't 

270.A: Do they have any pets? 
       B: No, they                 any pets.  

a.  don't has b.  don't have 
c.  doesn't have d.  doesn't has 

271.A : I have a bad headache. 
       B : You should                    .  

a.  do more exercise b.  take some medicine 
c.  go shopping d.  have some ice – cream 

 

272. I want a glass of                  .  
a.  lemonade b.  flower 
c.  wall d.  notebook 

273.  

 
a.  There are four eggs in the basket. 
b.  There are five egg on the plate. 
c.  There are six eggs in the pot. 
d.  There are six eggs in the bowl. 

274.  

  
a.  We drink a cup of water. 
b.  We drink a glass of water. 
c.  We drink a bottle of water. 
d.  We drink a can of water. 

275. A mother has              in the cup.  
a.  a coffee b.  two coffees 
c.  an coffee d.  coffee 

276. There is              in the bottle. 
a.  salt b.  salts 
c.  an salt d.  a salt 

277.              are playing in the playground. 
a.  Children b.  Child 
c.  notebook d.  wall 

278.Jason brings a bar of                .  
a.  chocolate b.  sugar 
c.  wall d.  notebook 

279.She buys two            of chalk. 
a.  box b.  boxes 
c.  boxs d.  boxen 
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280.The farmer has four             on their farm.  
a.  childrens b.  oxes 
c.  buffalo d.  buffaloes 

281.John               breakfast at 6.30 a.m.  
a.  is b.  has 
c.  have d.  are 

282.I                many good friends.  
a.  am b.  has 
c.  have d.  are 

283.A: Are you a new student?  
       B:                               

a.  No, you are not. b.  Yes, you are. 
c.  No, I am. d.  Yes, I am. 

284. I                 a party at night.  
a.  is b.  am 
c.  have d.  has 

285. Nick and Name             my good friends.  
a.  is b.  are 
c.  has d.  have 

286. Nathan              go to school on Sundays.  
a.  is b.  is not 
c.  does d.  does not 

287. Paul             his clothes every Sunday.  
a.  do b.  is 
c.  irons d.  plays 

288.A:                  you get up at 6 o'clock? 
       B: No, I                     . 

a.  Do, do b.  Do, do not 
c.  Does, does d.  Does, does not 

289.My teacher                 me.  
a.  loving b.  not love 
c.  love d.  loves 
 
 

290.Maya:             you            any brothers and sisters? 
Mint: No, I don't have any brothers and sisters.  
a.  Do, have b.  Do, has 
c.  Does, has d.  Does, have 

291.Jane:                  Sara. 
      Sara: Good morning             .  

a.  Hi, Sara 
b.  Hi, Jane 
c.  Good morning, Jane 
d.  Good morning, Sara 

292.A: How are you today? 
      B:                          

a.  I'm Sorry. 
b.  I'm very well thanks. 
c.  I'm ten years old. 
d.  I'm a student. 

293.A:                             
       B: I have a cold.  

a.  What's wrong with you? 
b.  What are you? 
c.  How are you? 
d.  Where are you? 

294.A: Hi, Anna. How are you today? 
       B:                                     

a.  I'm thirsty. 
b.  I'm a student. 
c.  I'm fine, thanks. 
d.  I'm ten years old. 

295.Pim: This is my friend, Jim 
     Jim:                            

a.  Oh, really? 
b.  That's nice. 
c.  Are we friends? 
d.  Nice to meet you. 
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296. How much              is there?  
a.  pens b.  pencils 
c.  mangoes d.  milk 

297. I need two             of milk.  
a.  pieces b.  cartons 
c.  rolls d.  sacks 

298.Which choice are Singular Nouns?  
a.  mice, house, lice 
b.  man, students, toy 
c.  carrot, papaya, school 
d.  tomato, policemen, feet 

299.There are seven               in the kitchen.  
a.  dish b.  dishs 
c.  dishes d.  dishing 

300.I have two              and one             on the farm.  
a.  geese, ox b.  horse, bird 
c.  goose, oxen d.  children, men 
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เฉลยแบบฝึกหดั 
รวมวชิา ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

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

10 ก 30 ง 50 ข 70 ค 90 ค 
11 ก 31 ก 51 ก 71 ข 91 ง 
12 ก 32 ค 52 ค 72 ง 92 ข 
13 ง 33 ง 53 ง 73 ก 93 ก 
14 ก 34 ค 54 ข 74 ค 94 ค 
15 ข 35 ข 55 ก 75 ข 95 ง 
16 ง 36 ง 56 ค 76 ค 96 ก 
17 ค 37 ก 57 ง 77 ข 97 ง 
18 ง 38 ข 58 ค 78 ข 98 ค 
19 ง 39 ก 59 ก 79 ข 99 ข 
20 ก 40 ง 60 ก 80 ง 100 ค 
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เฉลยแบบฝึกหดั 
รวมวชิา ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ขอ้  ขอ้  ขอ้  ขอ้  ขอ้  
101 ค 121 ค 141 ข 161 ข 181 ง 
102 ข 122 ข 142 ค 162 ค 182 ค 
103 ก 123 ข 143 ค 163 ก 183 ค 
104 ข 124 ข 144 ข 164 ง 184 ข 
105 ค 125 ง 145 ง 165 ข 185 ข 
106 ง 126 ข 146 ก 166 ง 186 ข 
107 ก 127 ง 147 ค 167 ข 187 ง 
108 ง 128 ข 148 ง 168 ค 188 ง 
109 ข 129 ค 149 ก 169 ค 189 ง 
110 ง 130 ข 150 ค 170 ข 190 ข 
111 ก 131 ก 151 ก 171 ก 191 ข 
112 ค 132 ง 152 ค 172 ง 192 ง 
113 ง 133 ค 153 ง 173 ค 193 ข 
114 ค 134 ก 154 ก 174 ค 194 ก 
115 ง 135 ค 155 ก 175 ง 195 ค 
116 ค 136 ค 156 ค 176 ง 196 ง 
117 ก 137 ข 157 ง 177 ก 197 ค 
118 ข 138 ข 158 ข 178 ค 198 ง 
119 ค 139 ก 159 ง 179 ก 199 ค 
120 ข 140 ง 160 ค 180 ค 200 ค 
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เฉลยแบบฝึกหดั 
รวมวชิา ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

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

 
 


