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คาชี้แจง
ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมนันทนาการ
1. ส่งเสริ มการบาบัดรักษา
2. ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่
3. เสริ มสร้างภูมิคุม้ กันโรค
4. พัฒนาอารมณ์ให้มีความสุข
2. บุคคลใดในลักษณะต่อไปนี้เป็ นผูม้ ีภาวะโภชนาการที่ดี
1. จิ๊บ มีร่างกายซีดผอม
2. เงาะ ป่ วยเป็ นโรคบ่อย
3. ก้อย มีรูปร่ างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง
4. เป้ เป็ นโรคความดันโลหิตสูง
3. สาเหตุสาคัญที่ทาให้เป็ นผูม้ ีภาวะโภชนาการเกินคือข้อใด
1. พันธุกรรม
2. รับประทานอาหารมากเกินไป
3. เกิดความผิดปกติของร่ างกาย
4. สภาพแวดล้อม
4. บุคคลใดต่อไปนี้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีภาวะโภชนาการเกิน
1. แพน ชอบรับประทานอาหารจาพวกฟาสต์ฟู้ดเป็ นประจา
2. แดง รับประทานอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่
3. จอย ชอบรับประทานผัก ผลไม้ ทุกวัน
4. เอ็ม รับประทานอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย
5. อาหารประเภทใดที่วยั รุ่ นควรเลือกรับประทาน
1. น้ าอัดลม
2. นมสด
3. อาหารกึ่งสาเร็จรู ป
4. อาหารฟาสต์ฟดู้
6. ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ฝ่ ายที่ทาหน้าที่ส่งลูกเสิร์ฟ เรี ยกว่าอะไร
1. ผูส้ ่งลูก
2. ฝ่ ายส่งลูก
3. Server
4. ถูกทั้งข้อ 1. 2. 3.
7. การจับไม้แบบปากกา เรี ยกอีกอย่างว่าอะไร
1. การจับไม้แบบยุโรป
2. การจับไม้แบบจีน
3. การจับไม้แบบท็อปสปิ น
4. การจับไม้แบบหลังมือ
8. นันทนาการมีความสาคัญอย่างไรต่อการใช้ชีวติ ประจาวันในสังคม
1. ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพอันดีกบั ผูอ้ ื่น
2. ช่วยให้สุขภาพกายและจิตดีข้ นึ
3. ช่วยให้ร่างกายได้เกิดการผ่อนคลาย
4. ช่วยให้เกิดความสนุกสนานต่อการใช้ชีวติ ประจาวัน
9. การจัดกิจกรรมนันทนาการให้ประสบความสาเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จาเป็ นต้องอาศัยหลักการเข้าร่ วม
กิจกรรมนันทนาการในข้อใด
1. ต้องมีความสาคัญต่อการใช้ชีวติ ประจาวัน
2. ต้องก่อให้เกิดความสนุกสนาน
3. ต้องสอดคล้องกับความรู ้สึกของแต่ละบุคคล 4. ต้องสอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล
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10. การมีส่วนร่ วมในการดูแลสุขภาพชุมชนในสมัยใดมีมากกว่ากัน อย่างไร
1. ในอดีต เพราะมีคนน้อย
2. ในอดีต เพราะการแพทย์ยงั ไม่เจริ ญ
3. ในปั จจุบนั เพราะมีสถานพยาบาลมากขึ้น
4. ในปั จจุบนั เพราะคนในปั จจุบนั มีการศึกษามากขึ้น
11. การบริ โภคอาหารให้พอดีควรปฏิบตั ิตามข้อใดถูกต้องที่สุด
1. รับประทานอาหารน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
2. ไม่รับประทานจุบจิบระหว่างมื้ออาหาร
3. รับประทานอาหารให้พอดีกบั พลังงานที่ใช้ 4. รับประทานอาหารทดแทนพลังงานที่เสียไป
12. การประเมินภาวะโภชนาการของตนเองหมายถึงการปฏิบตั ิอย่างไร
1. การชัง่ น้ าหนักและวัดส่วนสูง
2. การนาน้ าหนักและส่วนสูงมาหาค่า BMI
3. การสารวจตนเองว่าอ้วนหรื อผอมเกินไปหรื อไม่
4. การตรวจสอบภาวะโภชนาการของตนเองว่ามีปัญหาต่อสุขภาพหรื อไม่
13. ในแต่ละวัน วัยรุ่ นควรได้รับสารอาหารจาพวกคาร์โบไฮเดรตวันละประมาณเท่าใดต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม
1. 4-6 กรัม
2. 4-7 กรัม
3. 5-8 กรัม
4. 5-9 กรัม
14. ผูท้ ี่ป่วยเป็ นโรคคอพอก ควรได้รับสารอาหารจาพวกใด
1. ธาตุเหล็ก
2. วิตามินบี 1
3. ธาตุไอโอดีน
4. วิตามินบี 2
15. ถ้านักเรี ยนมีปัญหาน้ าหนักเกินมาตรฐาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใด
1. มันฝรั่งทอดกรอบ 2. ผัดผักรวมมิตร
3. ข้าวซ้อมมือ
4. สับปะรด
16. ข้อใดเป็ นลักษณะและอาการของผูต้ ิดสารเสพติด
1. มีไข้สูงตลอดเวลา
2. รับประทานเก่ง
3. มีสุขภาพทรุ ดโทรม
4. ขยันทางาน
17. การทดสอบสมรรถภาพทางกายทาเพือ่ เหตุผลใด
1. เพือ่ การมีสมรรถภาพทางกายที่ดี
2. เพือ่ ปรับปรุ งและสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
3. เพือ่ จัดลาดับที่สมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน
4. เพือ่ ตรวจสอบความสมบูรณ์และความสามารถในการเคลื่อนไหวร่ างกาย
18. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ องถึงหลักในการรามวยจีน
1. ในขณะรามวยจีนไม่ควรกลั้นลมหายใจ
2. ไม่ควรรามวยจีนขณะที่ทอ้ งว่างมากๆ หรื อหลังรับประทานอาหารอิ่มมากๆ
3. ก่อนรามวยจีนจะต้องอาบน้ าทาความสะอาดร่างกายเพือ่ เตรี ยมกล้ามเนื้อให้พร้อม
4. การเคลื่อนไหวร่ างกายทั้งส่วนบนและส่วนล่างต้องต่อเนื่องและนุ่มนวล
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19. การออกกาลังกายแบบโยคะอย่างสม่าเสมอส่งผลอย่างไรต่อร่ างกาย
1. ช่วยลดความเจ็บป่ วย
2. เสริ มสร้างภูมิคุม้ กันโรค
3. ปรับสภาพภายในร่ างกาย
4. ร่ างกายเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
20. ลักษณะสาคัญในข้อใดที่ใช้ตดั สินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นอุบตั ิเหตุหรื อไม่
1. ไม่เจตนา ไม่ปรารถนา และเสียทรัพย์สิน
2. ไม่คาดหวัง หลีกเลี่ยงได้ สูญเสี ยทรัพย์สิน และบาดเจ็บ
3. ไม่เจตนา ไม่คาดหวัง ไม่ปลอดภัย ไม่ปรารถนา และหลีกเลี่ยงได้
4. ไม่คาดหวัง ด้วยความบังเอิญ มีความเสียหายเกิดขึ้น และหลีกเลี่ยงได้
21. ข้อใดจัดว่าเป็ นพฤติกรรมของการป้ องกันโรค
1. รักตัวเองให้มาก
2. การซื้อยาตามร้านขายยา
3. การตรวจสุขภาพประจาปี
4. การไปพบแพทย์เพือ่ รับการตรวจรักษา
22. กระบวนการสร้างเสริ มความปลอดภัยคืออะไร
1. กระบวนการเพือ่ รักษาความปลอดภัย
2. กระบวนการความปลอดภัยขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2
3. มาตรการการตรวจจับความเร็ ว และการกระทาผิดกฎจราจร
4. มาตรการป้ องกันอุบตั ิเหตุก่อนเกิด ขณะเกิด และภายหลังการเกิด
23. ภัยจากการถูกข่มขืนสามารถป้ องกันได้หรื อไม่ อย่างไร
1. ป้ องกันได้ ถ้ามีคนไปด้วย
2. ป้ องกันได้ ถ้ารู ้จกั ระมัดระวังตัว
3. ป้ องกันไม่ได้ เพราะจะเกิดเมื่อใดก็ไม่รู้
4. ป้ องกันไม่ได้ เพราะคนเราต้องมีการเดินทาง
24. หากนักเรี ยนต้องประสบเหตุไฟไหม้บา้ น ควรปฏิบตั ิอย่างไรเป็ นอันดับแรก
1. รี บโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
2. ขนย้ายสิ่งของมีค่าและจาเป็ นออกมา
3. ค้นหาต้นตอและสาเหตุที่ทาให้เกิดไฟไหม้
4. รี บพาตนเองและผูใ้ กล้ชิดออกมาจากบริ เวณนั้น
25. บุคคลในข้อใดปฏิบตั ิตนไม่เหมาะสมในการควบคุมมลพิษทางอากาศ
1. ยุทธ เข้าร่ วมโครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ
2. ยศ เลือกใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับรถยนต์
3. ยาว เผาซากพืชในไร่ ก่อนทาการเพาะปลูกครั้งต่อไป
4. โย่ง ใช้สารปราบศัตรู พืชจากธรรมชาติแทนสารเคมีสงั เคราะห์
26. ในการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายควรออกกาลังกายอย่างน้อยกี่วนั ต่อสัปดาห์
1. 3 วัน
2. 4 วัน
3. 5 วัน
4. 7 วัน
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27. ข้อใดเป็ นวิธีการการห้ามเลือดแผลทัว่ ไป
1. ยกส่ วนที่มีเลือดออกให้สูงขึ้นกว่าระดับหัวใจ 2. นาน้ าอุ่นมาประคบที่บาดแผล
3. ให้ส่วนที่มีเลือดออกต่ากว่าระดับหัวใจ
4. รี บนาส่งสถานพยาบาล
28. เมื่อเป็ นไข้หวัดควรปฏิบตั ิตามข้อใดจึงเหมาะสมที่สุด
1. ซื้อยามารับประทานเอง
2. ปล่อยให้อาการหายเองตามธรรมชาติ
3. ออกกาลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอ
4. ไปพบแพทย์เมื่อเกิดอาการเจ็บป่ วยทันที
29. เมื่อเกิดปั ญหาสิ่งแวดล้อมเป็ นพิษแล้วจะก่อให้เกิดปั ญหาใดตามมา
1. ปั ญหาความไม่สงบสุข
2. ปั ญหาภายในของชุมชนนั้น
3. ปั ญหาการดาเนินงานของภาครัฐ
4. ปั ญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในชุมชน
30. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปั จจัยในการออกกาลังกายหรื อเล่นกีฬา
1. นักกีฬาควรกาหนดเวลาที่หลากหลายในการออกกาลังกาย
2. ควรใส่ ชุดวอร์มระหว่างการฝึ กซ้อมเพือ่ อบอุ่นร่ างกาย
3. ขณะที่เกิดการเจ็บป่ วยควรออกกาลังกายเพือ่ ฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย
4. เครื่ องแต่งกายมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการฝึ กซ้อมกีฬาหรื อออกกาลังกาย
31. การหักโหมในการออกกาลังกายอย่างหนัก ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรต่อร่ างกาย
1. เกิดความเหนื่อยล้า
2. มีเหงื่อออกมาก
3. ร่ างกายได้รับบาดเจ็บ
4. ร่ างกายขาดน้ า
32. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของการเต้นแอโรบิคได้อย่างถูกต้อง
1. ช่วยให้เกิดความคล่องตัวต่อการใช้ชีวติ ประจาวัน
2. ช่วยทาให้หวั ใจและปอดทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยกระชับสัดส่วนให้ดูดี
4. ถูกทั้งข้อ 1. และ ข้อ 2.
33. เพราะเหตุใดก่อนการเต้นแอโรบิคจึงต้องมีการอบอุ่นร่ างกาย
1. ช่วยปรับสภาพร่ างกายให้สู่สภาวะปกติ
2. เพิม่ ความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อ
3. ทาจิตใจให้สงบ
4. เตรี ยมความพร้อมของกล้ามเนื้อ หัวใจ ข้อต่อ และอวัยวะ
34. อาการริ มฝี ปากแห้ง ลมหายใจเหม็น และมีเหงื่อออกจัด เป็ นอาการของผูต้ ิดสารเสพติดชนิดใด
1. ฝิ่ น
2. มอร์ฟีน
3. กัญชา
4. ยาบ้า
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35. นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตนอย่างไรเพือ่ เป็ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสารเสพติด
1. ทดลองเสพดูเพือ่ ให้รู้แล้วจึงเลิก
2. ใกล้ชิดกับผูเ้ สพ เพือ่ ให้รู้ถึงวิธีแก้ปัญหา
3. ทดลองตามคาเชื่อชวนแต่ไม่คลุกคลีกบั ผูเ้ สพ
4. มีทกั ษะในการดาเนินชีวติ รู ้จกั แก้ไขปั ญหาในทางที่ถูกที่ควร
36. ข้อใดเป็ นบทบาทของโรงเรี ยน ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสารเสพติด
1. จัดให้มีครู เฝ้ าเวรยามเพือ่ สอดส่องดูแลนักเรี ยน
2. จัดกิจกรรมต่างๆ และแหล่งนันทนาการให้แก่นกั เรี ยน
3. สนับสนุนให้นกั เรี ยนแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของตนเองมากขึ้น
4. ข้อ 1. และ ข้อ 3. ถูก
37. ในบุหรี่ มีสารประเภทใดที่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อสมอง
1. นิโคติน
2. น้ ามันดิน
3. ทาร์
4. สารพวกคาร์ซิโนเจนต่างๆ
38. ข้อใดเป็ นองค์ประกอบของทักษะกลไก
1. ความอ่อนตัว
2. ความทนทาน
3. ความคล่องแคล่ว 4. ความแข็งแรง
39. การวิง่ 100 เมตร เป็ นการทดสอบทักษะกลไกทีอ่ าศัยองค์ประกอบใด
1. ความคล่องแคล่ว 2. เวลาเคลื่อนไหว
3. ความเร็ ว
4. ปฏิกิริยาตอบสนอง
40. วิธีการใดเป็ นการฝึ กร่ างกายให้มีพลัง
1. การวิง่ 100 เมตร การว่ายน้ า
2. การยกน้ าหนัก การดึง
3. การวิง่ ซิกแซ๊ก การวิง่ ไปวิง่ กลับ
4. การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล
41. กิจกรรมใดเป็ นการออกกาลังกายแบบแอโรบิค
1. เดิน วิง่ ว่ายน้ า
2. กระโดดไกล ขว้างจักร พุ่งแหลน
3. ทุ่มน้ าหนัก ดันกาแพง วิง่ ระยะสั้น
4. กระโดดเชือก เต้นแอโรบิค กระโดดไกล
42. การออกกาลังกายแบบโยคะอย่างสม่าเสมอส่งผลอย่างไรต่อร่ างกาย
1. ช่วยลดความเจ็บป่ วย
2. เสริ มสร้างภูมิคุม้ กันโรค
3. ปรับสภาพภายในร่ างกาย
4. ร่ างกายเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
43. ก่อนการเล่นกระบี่ สิ่งสาคัญที่ตอ้ งเตรี ยมให้พร้อมเพือ่ ความปลอดภัย และกระฉับกระเฉงว่องไว คืออะไร
1. กายและใจ
2. พละกาลัง
3. เครื่ องแต่งกายและอุปกรณ์
4. การบริ หารร่ างกาย
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44. ข้อใดไม่ ถูกต้อง
1. กระบี่แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ กระบี่จริ ง กระบี่โกร่ ง กระบี่ตี
2. กระบี่ประกอบไปด้วย ด้ามกระบี่ ตัวกระบี่ โกร่ งกระบี่ และฝักกระบี่
3. กระบี่แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ กระบี่จริ ง กระบี่รา กระบี่ตี
4. กระบี่จริ งเป็ นกระบี่ที่เหมาะสาหรับใช้ฟันแทงได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
45. ในกติกาการแข่งขันกระบี่ ได้กาหนดไว้วา่ นักกีฬาต้องราทั้งหมดกี่ท่า
1. 4 ท่า ไม่เกิน 5 ท่า
2. 4 ท่า ไม่เกิน 6 ท่า
3. 4 ท่า ไม่เกิน 7 ท่า
4. 4 ท่า ไม่เกิน 8 ท่า
46. เพราะเหตุใดวิชากระบี่จึงได้ให้ความสาคัญกับการถวายบังคมมากเป็ นพิเศษ
1. เป็ นการแสดงความเคารพกระบี่ซ่ ึงเป็ นอุปกรณ์ในการเล่น
2. เป็ นการแสดงความเคารพครู บาอาจารย์กระบี่
3. ถือว่าการเคารพครู เป็ นสิ ริมงคลทาให้ปลอดภัยต่อการเล่น
4. ถูกทั้งข้อ 2. และ ข้อ 3.
47. เทเบิลเทนนิสเป็ นกีฬาที่ให้คุณค่าและความสาคัญตามข้อใด
1. เป็ นกีฬาที่ช่วยสร้างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และเพิม่ ความแข็งแรงด้านร่ างกาย
2. เป็ นกีฬาที่ทาให้รู้จกั ประหยัด และได้ฝึกฝี มือทางด้านหัตถกรรมของตนเอง
3. เป็ นกีฬาที่ทาให้เกิดสมรรถนะภูมิตา้ นทานโรคในร่ างกาย
4. เป็ นกีฬาที่ช่วยรักษาความสมดุลระหว่างภายในกับภายนอกร่ างกาย
48. คนที่มีอาการเป็ นลมแดดมักเกิดจากสาเหตุใด
1. ปริ มาณเลือดไปเลี้ยงสมองมาก
2. การสูบฉีดเลือดของหัวใจผิดปกติ
3. เสียเหงื่อมาก
4. การไหลเวียนของเลือดทัว่ ร่ างกายผิดปกติ
49. ในการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัยข้อใดสาคัญที่สุด
1. การสังเกตอาการขณะเคลื่อนย้าย
2. รี บเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บอย่างรวดเร็ว
3. เลือกวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 4. เคลื่อนย้ายด้วยความถูกต้องและระมัดระวัง
50. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยในลักษณะใดที่ตอ้ งใช้ผชู ้ ่วยเหลือ 2 คน
1. พยุงเดิน
2. ใช้เก้าอี้
3. อุม้ แบก
4. อุม้ กอดด้านหน้า
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โรงเรียนบูรณะศึกษา
ระดับชั้น ...........................................................................
วิชา .....................................................................................................
ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................
เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก














































































































รหัสวิชา






















เลขประจาตัวนักเรียน

























































































































คาแนะนา
ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
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