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คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. “พระพุทธศาสนาเป็นหลักสาคัญในการดาเนินชีวิตของคนไทย” นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ เพราะเหตุ
ใด
1. เห็นด้วย เพราะคนไทยส่วนใหญ่ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. เห็นด้วย เพราะคนไทยส่วนใหญ่ดาเนินกิจกรรมสาคัญทั้งหมดที่วัด
3. ไม่เห็นด้วย เพราะคนไทยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก
4. ไม่เห็นด้วย เพราะคนไทยส่วนใหญ่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการดาเนินชีวิตของไทยที่ได้รับการหล่อหลอมจากพระพุทธศาสนาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย
1. มีความเมตตากรุณา
2. แสดงความเคารพด้วยการไหว้
3. นิมนต์พระสงฆ์มาในงานแต่งงาน
4. จัดงานวัดประจาปีที่บริเวณวัด
3. ใครปฏิบัติตามเอกลักษณ์ของชาติไทยที่เกิดจากพระพุทธศาสนา
1. น้าสวดมนต์ไหว้พระวันละ 5 เวลา
2. แม็คเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อท่านแก่ชรา
3. ท๊อปไหว้พระราหูเพื่อสะเดาะเคราะห์
4. อ๊อดไม่ตัดผมวันพุธเพราะเชื่อว่าทาให้โชคไม่ดี
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม ข้อ 4 -5
ก่อนวันสงกรานต์ คณะกรรมการวัดได้ประกาศว่าจะจัดงานสงกรานต์ที่วัด โดยในตอนเช้ า จะมีพิธีทาบุญ
ใส่บาตร และมีการรดน้ าดาหัวผู้ใหญ่ในชุมชน ส่วนในตอนบ่ายจะมีการละเล่นพื้นเมืองและเล่นน้าสงกรานต์ ที่
บริเวณลานวัด เมื่อถึงเช้าวันสงกรานต์ ครอบครัวของฝนได้จัดเตรียมอาหารแห้งที่จะนามาทาบุญใส่บาตร เมื่อมาถึง
วัดครอบครัวของฝนนาอาหารที่จะใส่บาตรไปวางไว้บนโต๊ะที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดเตรียมไว้ พอสายหน่อย
มีเพื่อนบ้านทยอยกันมาถึงบริเวณที่ใส่บาตรจนทาให้ พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้แน่นขนัด ครอบครัวของมะลิจึงแบ่งพื้นที่
บนโต๊ะวางของให้เพื่อนบ้านที่มาทีหลังสามารถวางของได้ เพื่อนบ้านก็กล่าวขอบคุณ เมื่อถึงเวลา พระสงฆ์ ก็เดิน
บิณฑบาตเรียงแถวออกมา ชาวบ้านก็นาอาหารและสิ่งของที่เตรียมมาใส่บาตร หลังใสบาตรเสร็จแล้ว ทุกคนก็ไดไป
สรงน้าพระพุทธรูปเก่าแก่ประจาวัดซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยที่นาออกมาให้ชาวบ้านได้สักการะเฉพาะในวันสาคัญ
และรดน้าดาหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน จากนั้นบางคนก็แยกย้ายกลับบ้าน แต่มีบางคนที่อยู่ร่วมงานที่วัดต่อไป
4. ข้อความใดกล่าวถึงพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ
1. วัดเป็นสถานที่จัดงานสงกรานต์ในชุมชน
2. คณะกรรมการวัดเป็นผู้นาชุมชน
3. วัดเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์
4. วัดเป็นแหล่งเก็บโบราณวัตถุ
5. จากข้อความที่ขีดเส้นใต้ แสดงให้เห็นถึงลักษณะ นิสัยอย่างไรของคนไทย
1. ความสามัคคี
2. ความกตัญญูกตเวที
3. ความอ่อนน้อมถ่อมตน
4. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
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6. “แม่และแตงโมเห็นสุนัขตัวหนึ่ง มีหัวติดอยู่ใน กระป๋อง และมันได้พยายามเอาหัวออกจาก กระป๋องแต่ก็ไม่สาเร็จ
แม่และแตงโมจึงไปช่วย เอากระป๋องออกจากหัวของมันจนได้” จากข้อความนี้ ตรงกับนิสัยของคนไทยที่ได้รับการ
หล่อหลอมจากพระพุทธศาสนาในข้อใด
1. ความเมตตากรุณา
2. ความรักใคร่สามัคคี
3. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
4. ความขยันหมั่นเพียร
7. กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและลักษณะนิสัยของคนไทยในข้อใดที่สัมพันธ์กันมากที่สุด
1. การบวช – ความกตัญญูกตเวที
2. การเวียนเทียน – ความอดทนอดกลั้น
3. การแห่เทียนเข้าพรรษา – ความเสียสละ
4. การขนทรายเข้าวัด – ความสุภาพอ่อนน้อม
8. ตะวันอยากเรียนได้เกรด 4 ทุกวิชา จึงเข้าไปกราบนมัสการขอคาแนะนาจากพระอาจารย์ ตะวันจะได้ฟังคาแนะนา
ใดที่เหมาะสมกับการเรียนมากที่สุด
1. ไตรสิกขา
2. โอวาท 3
3. อิทธิบาท 4
4. มงคล 38
9. เพราะเหตุใดจึงเรียกพระสุภัททะว่า ปัจฉิมสาวก
1. เป็นสาวกองค์สุดท้ายที่ทันพระชนมชีพของพระพุทธเจ้า
2. เป็นผู้ที่มาทูลถามปัญหาธรรมเป็นคนสุดท้าย
3. เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสด้วยเป็นคนสุดท้าย
4. เป็นผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าเป็นองค์สุดท้าย
10. ทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนามาปฏิบัติ แสดงถึงความสาคัญ ของ
พระพุทธศาสนาอย่างไร
1. พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย
2. พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งนามาซึ่งความเจริญของชาติไทย
3. พระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานของสถาบันพระมหากษัตริย์
4. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของเหล่าบรรดาชาวพุทธ
11. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการสร้างสังเวชนียสถาน
1. เพื่อสร้างแข่งขันกับศาสนสถานของศาสนาอื่น
2. เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประเทศ
3. เพื่อให้ศาสนิกชนได้เห็นถึงความเจริญของพระพุทธศาสนา
4. เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
12. “วินัยนั่งสมาธิขณะที่ครูให้ทาข้อสอบ” จากข้อความนี้นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. เห็นด้วย เพราะไม่รบกวนผู้อื่น
2. เห็นด้วย เพราะช่วยให้จิตใจสงบ
3. ไม่เห็นด้วย เพราะควรเดินจงกรม
4. ไม่เห็นด้วย เพราะไม่ถูกเวลา
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ก. สุภัททะอุปสมบท
ข. พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขาร
ค. พระพุทธเจ้าทรงรับข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา
ง. โทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเป็น 8 ส่วน
13. จากข้อความที่กาหนดให้เรียงลาดับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นก่อนและหลังตามพุทธประวัติ
1. ก. - ข. - ค. - ง.
2. ค. - ข. - ก. - ง.
3. ง. - ค. - ก. - ข.
4. ข. - ก. - ง. - ค.
14. “ทีฆาวุกุมารไม่ฆ่าพระเจ้าพรหมทัต เพราะระลึกถึงโอวาทที่บิดามารดาให้ไว้ว่า เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”
บุคคลใดมีนิสัยคล้ายคลึงกับทีฆาวุกุมารมากที่สุด
1. น้าตาลดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดี
2. อาทิตย์ไม่โกรธเพื่อนที่แกล้งตน
3. นภาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด
4. มานะช่วยเหลือคนยากไร้อย่างสุดความสามารถ
15. ก้อยนาสัตว์ป่าสงวนตัวหนึ่งมาเลี้ยง เป็นการทาผิดศีลข้อ 1 หรือไม่ เพราะเหตุใด
1. ไม่ผิด เพราะก้อยไม่ได้ฆ่าสัตว์
2. ไม่ผิด เพราะก้อยมีเมตตาต่อสัตว์
3. ผิด เพราะเป็นการกักขังสัตว์ป่าที่มีนิสัยอยู่ในป่า
4. ผิด เพราะควรนามาเลี้ยงเป็นคู่เพื่อช่วยขยายพันธุ์
16. การกระทาข้อใดไม่เป็นอกุศลมูล 3
1. กล้วยอ่านหนังสือขณะเดินจนเดินตกท่อน้า
2. น็อตพูดล้อเลียนเพื่อนที่พูดล้อเลียนเราก่อน
3. แก้มดูละครที่ชอบจนกว่าจะจบจึงจะเข้านอน
4. น้าหวานอยากได้นาฬิกาเรือนใหม่แทนเรือนเก่าที่เสียจึงเก็บเงินซื้อ
17. “การมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา” ข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมใด
1. เบญจศีล
2. พละ 4
3. คารวะ 6
4. อบายมุข 6
18. การกระทาในข้อใด ถ้าปฏิบัติโดยขาดสติแล้วจะส่งผลเสียต่อตนเองมากที่สุด เพราะอะไร
1. ยืนเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า เพราะทาให้ถูกครูตาหนิและถูกลงโทษ
2. ทาความเคารพคุณครูที่ทางเดิน เพราะถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อคะแนนมารยาท
3. ช่วยคุณครูถือหนังสือและกระเป๋าลงบันได เพราะทาให้ของหล่นเสียหายและตกบันได
4. เคี้ยวอาหารเสียงดัง เพราะทาให้เป็นที่รังเกียจของบุคคลอื่น
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19. ตรีเป็นเพื่อนกับชัย ตรีเล่าให้ชัยฟังว่าเธอไปเข้าร่วมพิธีกรรมแรกเพื่อเป็นการล้างบาปและมลทินต่างๆก่อนเข้า
นับถือศาสนา ส่วนชัยก็เล่าให้ราตรีฟังว่าเขาไปประกอบศาสนกิจที่เมกกะ” จากข้อความนี้แสดงว่าราตรีกับชัยนับถือ
ศาสนาใด
1. ศาสนาคริสต์ , ศาสนาพุทธ
2. ศาสนาอิสลาม , ศาสนาพราหมณ์
3. ศาสนาพุทธ , ศาสนาอิสลาม
4. ศาสนาคริสต์ , ศาสนาอิสลาม
20. พิธีกรรมใดของชาวคริสต์ที่เปรียบได้กับพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะของพระพุทธศาสนา
1. พิธีศีลจุ่ม
2. พิธีศีลกาลัง
3. พิธีศีลล้างบาป
4. พิธีศีลมหาสนิท
21. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
1. หากมีคนเกิดจะต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง
2. หากมีคนพบศพคนที่แจ้งจะต้องเป็นญาติกับศพเท่านั้น
3. หากมีคนย้ายเข้าบ้านจะต้องแจ้งภายใน 10 วัน
4. การแจ้งย้ายออกหากไม่แจ้งในระยะเวลาที่กาหนดจะถูกปรับ 1,000 บาท
22. ข้อใดปฏิบัติถูกต้องเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร
1. มะหมี่เข้าเกียร์เตรียมออกตัวเมื่อเห็นไฟสีแดง
2. แก้วเตรียมหยุดรถเมื่อเห็นไฟสีเหลือง
3. มิกซ์เหยียบคันเร่งทันทีเมื่อเห็นไฟสีเหลือง
4. น้าชะลอรถเพื่อเตรียมหยุดหลังจากเห็นไฟสีเขียว
23. ตัวเลือกในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
1. คาพิพากษาในอดีต
2. หลักศาสนา
3. รัฐธรรมนูญ
4. หลักความยุติธรรม
24. หากน้ามนต์คลอดลูกในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 น้าผึ้งจะต้องแจ้งเกิดกับนายทะเบียนภายในวันที่เท่าไร
1. 7 มกรคม 2563
2. 6 มกราคม 2563
3. 2 มกราคม 2563
4. 24 ธันวาคม 2563
25. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกฎหมาย
1. ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
2. สังคมมีระเบียบวินัย
3. ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน
4. ทาให้คนมีเงินเป็นจานวนมาก
26. สารเสพติดประเภทใดต่างจากพวก
1. ฝิน่
2. ยาบ้า
3. เฮโรอีน
4. ยานอนหลับ
27. ข้อใดไม่จัดอยู่ในศาลชั้นต้น
1. ศาลอุทธรณ์
2. ศาลแพ่ง
3. ศาลแขวง
4. ศาล
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28. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. อานาจสูงสุดในการปกครองประเทศคือ อานาจตุลาการ
2. อานาจอธิปไตยมาจากรัฐบาล
3. ประมุขของประเทศสามารถเป็นพระมหากษัตริย์เท่านั้น
4. สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ
29. คาพิพากษาของศาลใดถือเป็นที่สิ้นสุด
1. ศาลอุทธรณ์
2. ศาลชั้นต้น
3. ศาลอาญา
4. ศาลฎีกา
30. ข้อใดคือกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
1. พระราชกาหนด
2. พระราชบัญญัติ
3. พระราชกฤษฎีกา 4. เทศบัญญัติ
31. จากข้อความนี้ เกี่ยวข้องกับประโยชน์และคุณค่าของวัฒนธรรมด้านใดมากที่สุด
1. ทาให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ทาให้เกิดความบันเทิงใจแก่สมาชิกในสังคม
3. ทาให้สมาชิกในสังคมมีหลักไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ
4. ทาให้เกิดความสามัคคีระหว่างสมาชิกในสังคม
32. จากข้อความนี้ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของข้อใด
1. ที่อยู่อาศัย
2. เทคโนโลยี
3. ประชากร
4. ทรัพยากรธรรมชาติ
33. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ทางวัตถุทั้งหมด
1. พระอภัยมณี ภาษารัสเซีย
2. รัฐธรรมนูญ ประเพณีชักพระ
3. ความเชื่อเรื่องผี ภาษาญี่ปุ่น
4. เพลงชาติ อาหารไทย
34. ประเพณีตานก๋วยฉลากโขนเป็นวัฒนธรรมของภาคใด
1. ภาคกลาง
2. ภาคเหนือ
3. ภาคอีสาน
4. ภาคใต้
35. สิ่งใดไม่ใช่ที่ทาให้หนังสือพิมพ์มีบทบาทลดลง
1. อินเตอร์เน็ต
2. เทคโนโลยี
3. โทรทัศน์
4. เฟซบุ๊ค
36. การปฏิบัติในข้อใดช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้ดีที่สุด
1. อุ้มนาผ้าไหมไทยเนื้อดีมาตัดเป็นชุดหมั้นและชุดแต่งงานเพื่อสวมใส่
2. กุ้งชวนเพื่อนๆ ไปดูพลุที่จุดอย่างสวยงามในวันขึ้นปีใหม่
3. ฝนชมภาพยนตร์ทุกเรื่องที่เป็นของคนไทยและคนไทยแสดงนา
4. น้อยขุดพบวัตถุโบราณในบริเวณบ้านจึงนามาตั้งแสดงไว้ในตู้ที่บ้าน
37. ข้อใดไม่ใช่การธารงรักษาวัฒนธรรม
1. เผยแผ่วัฒนธรรม
2. ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม
4. รักษาไว้เฉพาะในจังหวัด
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38. ข้อใดคือประโยชน์สูงสุดของการฟังข่าว
1. เป็นคนทันเหตุการณ์
2. มีข้อมูลในการแสดงความคิดเห็น
3. มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
4. มีเรื่องคุยกับเพื่อน
39. ถ้านักเรียนอยากรู้ความเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆในโลก นักเรียนควรเลือกชมข่าวใด
1. ข่าวกีฬา
2. ข่าวบันเทิง
3. ข่าวต่างประเทศ
4. ข่าวการศึกษา
40. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการรับข่าวสาร
1. รู้จักคิดวิเคราะห์
2. เป็นคนทันสมัย
3. มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 4. มีเรื่องคุยกับเพื่อนมากขึ้น
41. อะไรเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผู้ผลิตประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากรที่นามาใช้ในการผลิต
1. ปริมาณทรัพยากรลดลง
2. ราคาทรัพยากรสูงขึ้น
3. ทรัพยากรคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร
4. มีผู้ผลิตจานวนมากทาให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากร
42. การวางแผนก่อนการเลือกซื่อสินค้าและบริการมีความจาเป็นต่อเราหรือไม่ เพราะอะไร
1. จาเป็น เพราะจะได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดและซื้อจากร้านค้าที่เป็นที่นิยม
2. จาเป็น เพราะจะได้ซื้อสินค้าที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับเงินที่มีอยู่
3. ไม่จาเป็น เพราะการวางแผนต้องใช้เวลานานทาให้อาจซื้อสินค้าได้ไม่ทันตามความต้องการ
4. ไม่จาเป็น เพราะการวางแผนเลือกซื้อสินค้าจาใช้กับผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าจานวนมากเท่านั้น
43. ใครปฏิบัติตนได้ตรงกับการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยการลดปริมาณการใช้
1. นิดซื้อข้าวกล่องกลับบ้านโดยนาปิ่นโตไปใส่แทนโฟม
2. นวลนาขวดแก้วที่ผ่านการหลอมมาใช้อีกครั้ง
3. นุชเก็บขวดน้าพลาสติกมาทาเป็นแจกันดอกไม้
4. น้อยเย็บต่อแขนตุ๊กตาที่ขาดให้กับน้อง
44. ธนาคารพานิชย์ อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานใด
1. กระทรวงพาณิชย์
2. กระทรวงมหาดไทย
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย
4. กระทรวงการคลัง
45. ข้อใดกล่าวถึงหน่วยครัวเรือนเพียงหน่วยเดียว
1. ปลาเป็นพนักงานบริษัทและได้รับเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาท
2. ปอยมีรายได้และจ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากร
3. ปิ่นกู้เงินจากธนาคารมาลงทุนขายสินค้า
4. ปุ้มได้รับเงินจากการเปิดร้านขายตุ๊กตา
46. “นิกไปรับประทานอาหารกับครอบครัวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง” จากข้อความนี้ นิกจะต้องจ่ายภาษีประเภทใด
1. ภาษีเงินได้บุคลลธรรมดา
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ภาษีสรรพากร
4. ภาษีสรรพสามิต
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47. “น้าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบยี่ห้อกรอบอร่อย ทีเลือกซื้อมันฝรั่งคุณภาพมาผลิตเป็นขนมของ
เขา” จากข้อความนี้ นักเรียนคิดว่าทีทาเหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร
1. เหมาะสม เพราะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
2. เหมาะสม เพราะทาให้ตั้งราคาขายขนมสูงได้
3. ไม่เหมาะสม เพราะผลิตขนมที่ไม่มีประโยชน์ 4. ไม่เหมาะสม เพราะทาให้ขนมมีราคาสูง
48. ข้อใดกล่าวถึงหน่วยธุรกิจเพียงหน่วยเดียว
1. ร้านหนังสือกู้เงินจากธนาคารเพื่อมาขยายร้าน
2. พนักงานร้านขายเสื้อผ้าจ่ายภาษีให้รัฐบาลทุกปี
3. หัวหน้าครอบครัวดูแลภรรยาและลูกเป็นอย่างดี
4. ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ขายสินค้าหลายชนิด
49. สมชายเป็นเจ้าของกิจการกระเป๋าผ้าทามือ เธอส่งออกกระเป๋าผ้าไปขายยังประเทศอังกฤษ สมชายต้องเสีย
ภาษีประเภทใด
1. ภาษีศุลกากร
2. ภาษีสรรพสามิต 3. ภาษีบารุงท้องที่
4. ภาษีสรรพากร
50. ความหมายของคาว่า การผลิต ในทางเศรษฐศาสตร์คือข้อใด
1. การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการ
2. การติดต่อแลกเปลี่ยนและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
3. การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
4. การทาให้เกิดสินค้าและบริการ
51. นายจ้างคนใดปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
1. พีทให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนปีละ 15 วัน
2. พายให้ลูกจ้างพักกลางวัน 1.5 ชั่วโมง
3. พลให้ลูกจ้างทางานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง
4. พิมให้ลูกจ้างหยุดตามวันหยุดประเพณีปีละ 12 วัน
52.
วิภามีทาแหนมขายเป็นจานวนมาก ประมาณ 500 ห่อต่อวัน ในการทาแหนมจานวนมากนี้ จะต้องใส่สารกันบูด
จานวนมากลงไปในแหนมเพื่อให้แหนมอยู่ได้นาน เพราะกว่าที่แหนมจะไปถึงผู้บริโภคใช้เวลาขนส่งหลายวัน
จากข้อความนี้ วิภาทาเหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร
1. เหมาะสม เพราะป้องกันแหนมเน่าเสีย
2. เหมาะสม เพราะขายแหนมปริมาณมากทาให้ได้เงินมาก
3. ไม่เหมาะสม เพราะถ้าใส่สารกันบูดมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
4. ไม่เหมาะสม เพราะควรใส่สารเนื้อแดงแทนเพื่อจูงใจผู้บริโภค
53. จากข้อความในข้อ 52 ผู้ผลิตปฏิบัติไม่เหมาะสมในด้านใดมากที่สุด
1. ไม่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม
2. ไม่ซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค
3. ขาดจิตสานึกที่ดีในการผลิตสินค้าและบริการ
4. ไม่มีการวางแผนก่อนเริ่มลงมือทากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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54. ก้อยได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ก้อยแบ่งเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว 5,000 บาท อีก 10,000 บาทก้อยนาไปซื้อเสื้อผ้า
กระเป๋า และรองเท้าจนหมด ก้อยปฏิบัติตนได้เหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร
1. เหมาะสม เพราะแบ่งเงินไว้ใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว
2. เหมาะสม เพราะเป็นเงินของก้อย ก้อยสามารถนาไปใช้อย่างไรก็ได้
3. ไม่เหมาะสม เพราะควรแบ่งเงินบางส่วนไว้เก็บออม
4. ไม่เหมาะสม เพราะควรนาเงินไปซื้อย่างอื่นด้วย เช่น เครื่องประดับ
55. “ส้มซื้อยาสระผมจากร้านค้า ก ราคา 25 บาท เพราะอยู่ใกล้บ้าน กบเสียค่ารถโดยสาร 5 บาท เพื่อเดินทางไปซื้อยา
สระผมจากร้าน ข ราคา 20 บาท” จากข้อความนักเรียนจะปฏิบัติตามใคร เพราะอะไร
1. ส้ม เพราะไม่เสียเวลาเดินทาง
2. อร เพราะได้สินค้าที่มีคุณภาพ
3. กบ เพราะได้สินค้าที่มีราคาถูก
4. กบ เพราะได้นั่งรถออกไปข้างนอก
56. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้ผลิตที่ไม่มีคุณภาพ
1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. เพิ่มราคาสินค้าเมื่อจานวนสินค้าน้อยลง
3. ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีผลิตสินค้า
4. จัดจาหน่ายสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค
57.
หมวยทาน้าพริกบรรจุกระปุกขายและติดฉลากซึ่งมีรายละเอียดของน้าพริก
ปรากฏอยู่ เช่น ชื่อ อาหาร ปริมาณ ที่ตั้ง ผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ
จากข้อความนี้แสดงว่า หมวยปฏิบัติได้สอดคล้องกับสิทธิของผู้บริโภคในข้อใด
1. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้า
2. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคาพรรณนาคุณภาพ
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า 4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
58. “โต้งเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่ง โต้งมีลูกจ้างในร้าน 4 คน ได้แก่ แม่ครัว 1 คน พนักงานบริการ 3 คน ร้านนี้
เป็นความใฝ่ฝันของโต้งตั้งแต่เด็ก โต้งจึงลงทุนแต่งร้านออกมาให้สวยงามที่สุด" จากข้อมูลนี้ แม่ครัวคือทรัพยากรการ
ผลิตในข้อใด
1. ทุน
2. ที่ดิน
3. แรงงาน
4. ผู้ประกอบการ
59. การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยเศรษฐกิจใด
1. หน่วยครัวเรือน
2. หน่วยธุรกิจ
3. หน่วยรัฐบาล
4. หน่วยพลเรือน
60. หลักการสหกรณ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงพอมีความสอดคล้องกันในเรื่องใด
1. การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. การทากิจกรรมเศรษฐกิจเฉพาะกับสมาชิกหรือคนในชุมชนเดียวกัน
3. การร่วมมือร่วมใจกันในสังคมระดับท้องถิ่น
4. การยึดแนวทางการพึ่งพาตนเอง
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61. ใครคือบิดาแห่งงประวัติศาสตร์ไทย
1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ
2. พระศรีสุริโยทัย
3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
4. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (ออกญากลาโหมสุริยวงศ์)
62. ถ้าพิจารณาจากประเภท หลักฐานในข้อใดที่ แตกต่าง จากข้ออื่น
1. นวนิยายเรื่อง “สี่แผ่นดิน”
2. พระราชนิพนธ์เรื่อง “ไกลบ้าน”
3. พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1
4. อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1
63. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของ “วิธีการทางประวัติศาสตร์” ในการทางานอย่างเป็นขั้นตอน
1. ชาระประวัติศาสตร์ใหม่
2. เผยแพร่ข้อเท็จจริงที่ค้นพบ
3 เก็บรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์
4. ค้นหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
64. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานทางโบราณคดีที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์
1. ศิลาจารึก
2. ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
3. ซากโครงกระดูกของมนุษย์
4. เครื่องใช้อาวุธทาด้วยสาริด
65. “กฎหมายตราสามดวง พระที่นั่งอนันตสมาคม จารึกวัดโพธิ์” หลักฐานเหล่านี้มีสิ่งใดเหมือนกัน
1. เป็นหลักฐานชั้นต้นทั้งหมด
2. เป็นหลักฐานชั้นรองทั้งหมด
3. เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมด 4. เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงกษัตริย์พระองค์เดียวกัน
66. ข้อใดไม่ใช่ผลดีของการเปิดประชาคมอาเซียนต่อประเทศไทย
1. ใช้เป็นตัวช่วยในการเจรจากับต่างประเทศได้
2. เป็นการพัฒนาความเป็นอยู่และสังคมของประชาชน
3. เศรษฐกิจการค้าจะขยายตัวแต่ไม่มีสภาพคล่อง
4. ประชาชนสมารถเดินทางและแลกเปลี่ยนแรงงานอย่างเสรี
67. เพราะเหตุใดประเทศไทยและประเทศลาวจึงมีภาษาที่ใกล้เคียงกัน
1. มีการปกครองแบบเดียวกัน
2. มีรากฐานอารยธรรมอินเดียเหมือนกัน
3. มีทรัพยากรธรรมชาติคล้ายคลึงกัน
4. มีจานวนประชากรที่ใกล้เคียงกัน
68. การส่งเสริมด้านวรรณกรรมในสมัย รัชกาลที่1 เป็นไปในลักษณะใด
1. เริ่มรับเอาวรรณกรรมตะวันตกเข้ามามากขึ้น
2. นาผลงานเก่าในสมัยอยุธยามาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
3. แต่งเพิ่มบ้างและนาผลงานเก่าที่มีอยู่ชาระและเรียบเรียงใหม่
4. สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ออกมาเป็นจานวนมาก
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69. นักเรียน 4 คน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความ คล้ายคลึงของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้
นิด : มีรากฐานมาจากอารยธรรมอินเดีย
แนน : บางประเทศนับถือศาสนาอิสลาม
นุ่น : เศรษฐกิจหลักของประเทศเหมือนกัน
หนิง : มีทรัพยากรธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน เช่น ป่าไม้ ยางพารา
จากข้อความ ใครกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะเหตุใด
1. นิด เพราะแต่ละประเทศต่างล้วนมีวัฒนธรรม เป็นของตนเอง
2. แนน เพราะทุกประเทศนับถือพระพุทธศาสนา
3. นุ่น เพราะเศรษฐกิจหลักของประเทศมาจาก เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4. หนิง เพราะแต่ละประเทศนั้นล้วนมีทรัพยากรที่ แตกต่างกัน
70. ข้อใดไม่ได้อยู่การพัฒนาทั้ง 6 ด้าน ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. ด้านการคุ้มครองและสวัสดิการทางสังคม
3. ด้านการรักษาโรคและคุ้มครองชีวิต
4. ด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
71. การเปิดประเทศและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นของประเทศเมียนมาร์ส่งผลต่อประเทศอย่างไร
1. ผู้นารัฐบาลมีอานาจมากขึ้น
2. ประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น
3. พรรคการเมืองมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
4. เศรษฐกิจของประเทศเจริญมากขึ้น
72. ลักษณะของศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่3 มีลักษณะเด่นอย่างไร
1. ได้รับอิทธิพลจากอินเดียมากที่สุด
2. ผสมผสานระหว่างแบบไทยและแบบจีน
3. เน้นศิลปะแบบอยุธยากับสุโขทัยรวมกัน
4. ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบตะวันตกเพิ่มขึ้น
73. เพราะเหตุใดการตั้งดุสิตธานีในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงแสดงถึงความเป็นนักประชาธิปไตยของพระองค์
1. เปิดโอกาสให้ผู้คนมีส่วนร่วมในบ้านเมือง
2. มุ่งพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมตะวันตก
3. สร้างชาติให้พร้อมเข้าสู่สงครามโลก
4. รวมศูนย์กลางอานาจไว้ที่ที่จุดเดียว
74. ข้อใดไม่ใช่ จุดประสงค์สาคัญของการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5
1. รักษาอาการประชวร
2. เยี่ยมคนไทยที่อยู่ในต่างแดน
3. ศึกษาความก้าวหน้าของชาติอื่น
4. เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับชาติตะวันตก
75. พระปรีชาสามารถในด้านวรรณกรรมของรัชกาลที่ 2 ส่งผลอย่างไรต่อวัฒนธรรมไทยในสมัยนั้น
1. มีวรรณคดีที่มีความโดดเด่นเกิดขึ้นหลายเรื่อง
2. พระราชพิธีโบราณในอดีตได้รับการรื้อฟื้นขึ้นใหม่
3. พงศาวดารของไทยได้รับการชาระและเรียบเรียงใหม่
4. ศิลปกรรมไทยมีการผสมผสานกับแบบเขมรมากขึ้น
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วัดราชโอรสารามราชวรวิหารเขตจอมทอง กรุงเทพฯ
76. จากภาพ ลักษณะที่สามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดของวัดราชโอรสารามราชวรวิหารคือข้อใด
1. เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกทั้งหลัง
2. ซุ้มประตูออกแบบเพื่อให้รับแสงได้ทุกด้าน
3. ผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมจีน
4. มีการตกแต่งหลังคาคล้ายรูปทรงของหัวเรือและโครงสร้างของเรือสาเภา
77.

หมู่รูปปั้นฤๅษีดัดตนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเขตพระนคร กรุงเทพฯ
จากภาพ เป็นภูมิปัญญาไทยที่ส่งผลดีในด้านใด
1. การแพทย์และสุขภาพ
2. การออกแบบประติมากรรม
3. การตกแต่งบริเวณที่พักอาศัย
4. การศึกษารูปร่างของคนในอดีต
78. เพราะเหตุใดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลจึงต้องสงวนอาชีพบางอย่างสาหรับคนไทยไว้
1. ส่งเสริมให้คนที่ว่างงานได้มีงานทา
2. กระจายรายได้ให้เกิดความเท่าเทียม
3. แก้ไขการผูกขาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบางกลุ่ม
4. อนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
79. วรรณคดีเรื่องใดที่ถูกแปลงในรัชกาลที่ 1
1. จินดามณี
2. สามก๊ก
3. ลิลิตตะเลงพ่าย
4. ลิลิตรพระลอ
80. ในสมัยรัชกาลใดที่วรรณกรรมร้อยแก้วเฟื่องฟูที่สุด
1. รัชกาลที่ 4
2. รัชกาลที่ 2
3. รัชกาลที่ 3
4. รัชกาลที่ 5
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ดูแผนที่ แล้วตอบคาถามข้อ 81 - 84

81. จากภาพแผนที่ไม่ปรากฏข้อมูลใด
1. ความสูงต่าของพื้นที่ 2. สถานที่ท่องเที่ยว 3. ที่ตั้งชุมชน
4. แหล่งน้า
82. ข้อมูลใดไม่ถูกต้อง
1. บริเวณนี้มีสถานทีท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง
2. แสดงอาณาเขตของอาเภอห้วยคตเพียงอาเภอเดียว
3. มีการแสดงบริเวณใกล้เคียงที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกัน
4. มีการแสดงเส้นทางของทางหลวงแผ่นดิน
83. จากภาพแผนที่ เป็นข้อมูลของภาคใด
1. ภาคเหนือ
2. ภาคกลาง
3. ภาคตะวันตก
4. ภาคตะวันออก
84. จากภาพแผนที่นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดในบริเวณนี้จึงมีถ้าและน้าตกหลายแห่ง
1. เพราะมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
2. เพราะมีแม่น้าไหลผ่านหลายสาย
3. เพราะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขา 4. เพราะมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
85. ถ้านักเรียนอาศัยอยู่ในบริเวณตามข้อมูลในข้อ 92 นักเรียนจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
1. อพยพไปอยู่บนที่สูง
2. หลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่
3. รีบออกจากตัวบ้านหรืออาคารให้เร็วที่สุด
4. อยู่ในบ้านหรืออาคารโดยไม่ออกไปด้านนอก
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ดูข้อมูลจากแผนที่แล้วตอบคาถามข้อ 86 – 89

86. จากภาพแผนที่ เป็นแผนที่แสดงภูมิภาคใดของประเทศไทย
1. ภาคกลาง
2. ภาคใต้
3. ภาคเหนือ
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
87. จากภาพแผนที่ สัญลักษณ์ ที่ปรากฏในแผนที่ แสดงถึงอะไร
1. ที่ตั้งอาเภอ
2. ที่ตั้งจังหวัด
3. ที่ตั้งสนามบิน
4. ที่ตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
87. ถ้านักเรียนอาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์และต้องการเดินทางไปทางทิศเหนือ นักเรียนจะพบกับจังหวัดใด
1. สุรินทร์
2. ยโสธร
3. อุบลราชธานี
4. มหาสารคาม
89. ถ้าเราอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและต้องการเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี เราควรเดินทางด้วยวิธีใดจึงจะรวดเร็วที่สุด
1. รถยนต์
2. รถไฟ
3. เรือ
4. เครื่องบิน
90. ประเพณีและวัฒนธรรมใดที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
1. ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ
2. ประเพณีตักบาตรดอกไม้
3. ประเพณีแห่เทียนพรรษา
4. ประเพณีบูชาพญาแถน
91. ใครใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
1. ตุ๊กใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์
2. ติ๊กปิดไฟเมื่อเลิกใช้
3. ตั้มปลูกป่าชายเลน
4. โตทาแนวป้องกันไฟ
92. ถ้ามนุษย์มีการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างไม่เหมาะสม เราควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
1. ไม่ใช้เลย
2. ปลูกทดแทน
3. ใช้วัสดุอื่นแทน
4. ปรับเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

สังคมศึกษา ฯ : หน้าที่...14/15

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 16101

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ใช้ข้อมูลจากแผนที่ตอบคาถามข้อ 93 – 95

93. จากภาพแผนที่ ไม่ปรากฏข้อมูลใด
1. แนวภูเขา
2. แหล่งน้า
3. อาณาเขตจังหวัด 4. อาณาเขตประเทศ
94. จากภาพแผนที่ในข้อ 93 ข้อมูลใดไม่ถูกต้อง
1. แม่น้าท่าจีนไหลลงสู่อ่าวไทย
2. ภูเขาขุนตาลอยู่ระหว่างแม่น้ายมกับแม่น้าปิง
3. ภูเขาสันกาลาคีรีอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย
4. แม่น้าสงครามอยู่ทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
95. ถ้านักเรียนต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณใกล้กับแม่น้าตาปี จะต้องเดินทางไปในภูมิภาคใด
1. ภาคใต้
2. ภาคเหนือ
3. ภาตะวันออก
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
96. “เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 16 ส.ค.60 ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเกิน 200 มิลลิเมตรในพื้นที่ตาบลตรอกนอง
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ส่งผลให้เกิดน้าป่าไหลหลากลงจากเทือกเขาสระบาป เข้าท่วมบ้านเรือนเป็นวงกว้างใน 5
หมู่บ้าน” จากข่าวนี้เกิดภัยธรรมชาติในข้อใด
1. อุทกภัย
2. วาตภัย
3. คลื่นพายุซัดฝั่ง
4. พายุฝนฟ้าคะนอง
97. จากข้อ 96 ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นไม่ควรปฏิบัติอย่างไร
1. จัดหาน้าสะอาด
2. เตรียมอาหารแห้ง
3. ขนย้ายสิ่งของหนีน้า
4. เตรียมอุปกรณ์เล่นน้า
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98. “อนุชาตื่นนอนตั้งแต่เช้าตรู่ เขาอาบน้า แปรงฟัน ก่อนที่จะเดินทางไปทางาน” จากข้อความนี้ มนุษย์มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านใดมากที่สุด
1. การสร้างสรรค์วัฒนธรรม
2. การประกอบอาชีพ
3. การตั้งถิ่นฐาน
4. การดารงชีวิต
99. จากข้อความในข้อ 98 เมื่อมนุษย์มีจานวนมากขึ้น ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
1. มีคุณภาพลดลง
2. มีคุณภาพดีขึ้น
3. มีปริมาณลดลง
4. มีปริมาณเพิ่มขึ้น
100. จากข้อความในข้อ 98 เราจะมีแนวทางในการใช้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
1. การใช้สิ่งอื่นทดแทน
2. การบูรณะซ่อมแซม
3. การนากลับมาใช้ซ้าอีก
4. การบาบัดและการฟื้นฟู
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โรงเรียนบูรณะศึกษา
ระดับชั้น ...........................................................................
วิชา .....................................................................................................
ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................
เลขที่ประจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก














































































































รหัสวิชา






















เลขประจาตัวนักเรียน

























































































































คาแนะนา
ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ต้องการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
   

ถูกวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

