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คาชี้แจง ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องที่สุดเพียงข้ อเดียว
1. “พระพุทธศาสนาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย” หมายความว่าอย่างไร
1. มีคาสอนที่แตกต่างจากศาสนาอื่น
2. มีคาสอนที่ทาให้คนไทยกลายเป็ นผูน้ า
3. มีคาสอนทีม่ ุ่งแต่ประโยชน์ของชาติไทย
4. มีคาสอนที่หล่อหลอมให้คนไทยมีลกั ษณะเหมือนกัน
2. ข้อใดไม่ได้เกิดจากรากฐานทางวัฒนธรรมไทย
1. ไม้กางเขน
2. ภาพวาดพุทธประวัติ 3. ศาลาการเปรี ยญ
4. ไตรภูมิพระร่ วง
3. ข้อต่อไปนี้เป็ นบทบาทของวัด ยกเว้นข้อใด
1. เป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
2. เป็ นสถานที่ศึกษาเล่าเรี ยน
3. เป็ นสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่เร่ ร่อน
4. เป็ นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจ
4. พระมหากษัตริ ยไ์ ทยทรงใช้หลักธรรมข้อใดในการปกครองประเทศมากที่สุด
1. หลักธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
2. หลักทศพิธราชธรรม
3. หลักไตรสิกขา
4. หลักอริ ยสัจ 4
5. ข้อใดแสดงว่าพระพุทธศาสนาเป็ นศูนย์รวมจิตใจ
1. วัดเป็ นศูนย์กลางการอบรมสัง่ สอนจริ ยธรรม
2. ภาษาไทยหลายคามาจากภาษาบาลีและสันสกฤต
3. พระมหากษัตริ ยไ์ ทยทรงเป็ นพุทธมามกะ
4. วรรณคดีไทยมีเนื้อหามาจากประวัติของพุทธสาวก
6. “พระพุทธศาสนาเป็ นหลักสาคัญในการดาเนินชีวติ ของคนไทย” นักเรี ยนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรื อไม่ เพราะเหตุใด
1. เห็นด้วย เพราะคนไทยส่วนใหญ่ปฏิบตั ิตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. เห็นด้วย เพราะคนไทยส่วนใหญ่ดาเนินกิจกรรมสาคัญทั้งหมดที่วดั
3. ไม่เห็นด้วย เพราะคนไทยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก
4. ไม่เห็นด้วย เพราะคนไทยส่วนใหญ่เชื่อเรื่ องเหนือธรรมชาติ
7. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะการดาเนินชีวติ ของไทยที่ได้รับการหล่อหลอมจากพระพุทธศาสนาจนกลายเป็ นเอกลักษณ์
ของชาติไทย
1. มีความเมตตากรุ ณา
2. จัดงานวัดประจาปี ที่บริ เวณวัด
3. แสดงความเคารพด้วยการไหว้
4. นิมนต์พระสงฆ์มาในงานแต่งงาน
8. ใครปฏิบตั ิตามเอกลักษณ์ของชาติไทยที่เกิดจากพระพุทธศาสนา
1. ฝนสวดมนต์ไหว้พระวันละ 5 เวลา
2. หน่อยเลี้ยงดูพอ่ แม่เมื่อท่านแก่ชรา
3. ป่ านไหว้พระราหูเพือ่ สะเดาะเคราะห์
4. อ้นไม่ตดั ผมวันพุธเพราะเชื่อว่าทาให้โชคไม่ดี
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9. วิญํูอยากเรี ยนได้เกรด 4 ทุกวิชา จึงเข้าไปกราบนมัสการขอคาแนะนาจากพระอาจารย์ วิญํูจะได้ฟังคาแนะนาใด
ที่เหมาะสมกับการเรี ยนมากที่สุด
1. ไตรสิกขา
2. โอวาท 3
3. อิทธิบาท 4
4. อคติ 4
10. เพราะเหคุใดจึงเรี ยกพระสุภทั ทะว่า ปั จฉิมสาวก
1. เป็ นสาวกองค์สุดท้ายที่ทนั พระชนมชีพของพระพุทธเจ้า
2. เป็ นผูท้ ี่มาทูลถามปัญหาธรรมเป็ นคนสุดท้าย
3. เป็ นผูท้ ี่พระพุทธเจ้าตรัสด้วยเป็ นคนสุดท้าย
4. เป็ นผูท้ ี่เห็นพระพุทธเจ้าเป็ นองค์สุดท้าย
11. ทศพิธราชธรรมเป็ นหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงนามาปฏิบตั ิ แสดงถึงความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนาอย่างไร
1. พระพุทธศาสนาเป็ นหลักในการพัฒนาชาติไทย
2. พระพุทธศาสนาเป็ นสิ่งนามาซึ่งความเจริ ญของชาติไทย
3. พระพุทธศาสนาเป็ นพื้นฐานของสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
4. พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นที่เคารพยิง่ ของเหล่าบรรดาชาวพุทธ
12. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการสร้างสังเวชนี ยสถาน
1. เพือ่ ให้คนรุ่ นหลังได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
2. เพือ่ สร้างแข่งขันกับศาสนสถานของศาสนาอื่น
3. เพือ่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประเทศ
4. เพือ่ ให้ศาสนิกชนได้เห็นถึงความเจริ ญของพระพุทธศาสนา
13. จากข้อความที่กาหนดให้เรี ยงลาดับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นก่อนและหลังตามพุทธประวัติ
ก. สุภทั ทะอุปสมบท
ข. พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสงั ขาร
ค. พระพุทธเจ้าทรงรับข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา
ง. โทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารี ริกธาตุเป็ น 8 ส่วน
1. ก. - ข. - ค. - ง.
2. ค. - ข. - ก. - ง.
3. ง. - ค. - ก. - ข.
4. ข. - ก. - ง. - ค.
14. “การมีสติสมั ปชัญญะอยูต่ ลอดเวลา” ข้อความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของหลักธรรมใด
1. เบญจธรรม
2. พละ 4
3. คารวะ 6
4. สังคหวัตถุ4
15. “จอยนัง่ สมาธิขณะที่ครู ให้ทาข้อสอบ” จากข้อความนี้นกั เรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่ เพราะเหตุใด
1. เห็นด้วย เพราะไม่รบกวนผูอ้ ื่น
2. เห็นด้วย เพราะช่วยให้จิตใจสงบ
3. ไม่เห็นด้วย เพราะไม่ถูกเวลา
4. ไม่เห็นด้วย เพราะควรเดินจงกรม
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16. การกระทาในข้อใด ถ้าปฏิบตั ิโดยขาดสติแล้วจะส่งผลเสี ยต่อตนเองมากที่สุด เพราะอะไร
1. ยืนเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า เพราะทาให้ถูกครู ตาหนิและถูกลงโทษ
2. ทาความเคารพคุณครู ที่ทางเดิน เพราะถ้าปฏิบตั ิไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อคะแนนมารยาท
3. ช่วยคุณครู ถือหนังสือและกระเป๋ าลงบันได เพราะทาให้ของหล่นเสียหายและตกบันได
4. เคี้ยวอาหารเสียงดัง เพราะทาให้เป็ นที่รังเกียจของบุคคลอื่น
17. พิธีกรรมใดของชาวคริ สต์ที่เปรี ยบได้กบั พิธีการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะของพระพุทธศาสนา
1. พิธีศีลจุ่ม
2. พิธีศีลกาลัง
3. พิธีศีลล้างบาป
4. พิธีศีลมหาสนิท
18. “เวสสันดรชาดก” ให้แนวคิดสาคัญในเรื่ องใด
1. ทานบารมี
2. ปั ญญาบารมี
3. วิริยบารมี
4. ศรัทธาบารมี
19. ข้อใดเป็ นสังเวชนียสถานที่แสดงถึงการตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า
1. ธัมเนกขสถูป
2. เจดียพ์ ทุ ธคยา
3. วิหารมายาเทวี
4. มกุฎพันธนเจดีย ์
20. จุดมุ่งหมายสาคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนาคืออะไร
1. สร้างความดีให้แก่ตนเอง
2. สะสมบุญบารมีเพือ่ ภพหน้า
3. นาหลักธรรมไปใช้ในการดาเนินชีวติ
4. ช่วยส่ งอายุพระพุทธศาสนาให้ยนื ยาว
21. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะของผลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย
1. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ไว้
2. รู ้และปฏิบตั ิตารัฐธรรมนูญ
3. มีคุณธรรมยึดมัน่ ในศีลธรรม
4. เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็ นหลัก
22. ข้อใดปฏิบตั ิถูกต้องเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร
1. มะหมี่เข้าเกียร์เตรี ยมออกตัวเมื่อเห็นไฟสีแดง 2. ไมค์เตรี ยมหยุดรถเมื่อเห็นไฟสีเหลือง
3. มิกซ์เหยียบคันเร่ งทันทีเมื่อเห็นไฟสีเหลือง
4. น้ าชะลอรถเพือ่ เตรี ยมหยุดหลังจากเห็นไฟสีเขียว
23. ใครเป็ นผลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
1. ก้องทาทุกวิถีทางเพือ่ จะได้เป็ นผูน้ าหมู่บา้ น
2. กาจไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเก่งที่เสนอมา
3. เกียรติยนื ตรงเมื่อได้ยนิ เสียงเพลงชาติ
4. กรชอบข้ามถนนบริ เวณที่มีรถวิง่ ผ่านไปมาน้อย
24. ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวติ ประชาชน การดาเนินตามข้อใดต้องดาเนินการ
ภายในเวลา 24 ชัว่ โมง
1. การแจ้งเกิด
2. การแจ้งตาย
3. การแจ้งย้ายที่อยู่
4. การแจ้งชื่อบุตร
25. ชายชาญเมื่อมีอายุครบ 21 ปี บริ บูรณ์ เขาจะต้องดาเนินการตามข้อใด
1. ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน
2. ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
3. ทาบัตรประจาตัวประชาชน
4. เข้ารับการเกณฑ์ทหาร

สังคมศึกษา ฯ : หน้าที่...4/14

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 16101

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

26. บุคคลในข้อใดปฏิบตั ิตามสถานภาพของตนได้ถูกต้องที่สุด
1. ครู ตอ้ งตานาเสื้อผ้ามือสองมาขายในโรงเรี ยน
2. ภราดรโกหกพ่อแม่เรื่ องขับรถจักรยานยนต์ชนรั้ว
3. สุพจน์แนะนาน้องชายให้ห่างไกลสารเสพติด
4. ตารวจขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้า
27. ข้อใดเป็ นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ทางวัตถุท้งั หมด
1. พระอภัยมณี ภาษารัสเซีย
2. รัฐธรรมนูญ ประเพณี ชกั พระ
3. ความเชื่อเรื่ องผี ภาษาญี่ปนุ่
4. เพลงชาติ อาหารไทย
28. บุคคลในข้อใดเป็ นผูร้ ักษาวัฒนธรรมไทย
1. เอิงแต่งชุดไปรเวทไปโรงเรี ยน
2. เกศใส่ชุดสีสดไปงานศพ
3. จันทร์วาดใส่กระโปรงสั้นไปวัด
4. เจนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
29. จากภาพเป็ นประเพณี และวัฒนธรรมของภาคใด

1. ประเพณี ปอยส่างลอง ภาคเหนือ
2. ประเพรี ผตี าโขน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ปรเพณี ชกั พระ ภาคใต้
4. ประเพณี กาฟ้ า ภาคกลาง
30. มารยาททางสังคมและธรรมเนียมปฏิบตั ิของตนไทย อยูใ่ นบรรทัดฐานข้อใด
1. จารี ต
2. กฎหมาย
3. วิถีประชา
4. วัฒนธรรม
ประเพณี ก่อพระเจดียท์ รายเป็ นประเพณี ที่มีที่มาเกี่ยวข้องกันพระพุทธศาสนาโดยตรงโดยคนไทยผูกโยงประเพณี
นี้เข้ากับคติความเชื่อเรื่ องเวรกรรมในพระพุทธศาสนามีการก่อพระเจดียท์ รายถวายวัดเพื่อนาเศษดินทรายที่ติดเท้าออก
จากวัดไปมาคืนวัดในรู ปพระเจดียท์ รายนอกจากนี้ยงั เป็ นกุศโลบายของผูค้ นในอดีตให้มีการรวมตัวของคนที่อยูใ่ นชุมชน
เพือ่ ร่ วมกันจัดประเพณี น้ ีอีกด้วย
31. จากข้อความนี้เกี่ยวข้องกับประโยชน์และคุณค่าของวัฒนธรรมด้านใดมากที่สุด
1. ทาให้สงั คมมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2. ทาให้เกิดความบันเทิงใจแก่สมาชิกในสังคม
3. ทาให้สมาชิกในสังคมมีหลักไว้ยดึ เหนี่ยวจิตใจ
4. ทาให้เกิดความสามัคคีระหว่างสมาชิกในสังคม
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ภาคกลาง : นิยมประกอบอาหารที่มีส่วนประกอบเป็ นกะทิเช่นแกงเขียวหวานแกงเทโพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นิยมประกอบอาหารที่มีส่วนประกอบเป็ นปลาร้า เช่น แกงหน่อไม้ แกงอ่อม
32. จากข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของข้อใด
1. ทรัพยากรธรรมชาติ 2. เทคโนโลยี
3. ประชากร
4. ที่อยูอ่ าศัย
33. วัฒนธรรมในข้อใดที่คนไทยดัดแปลงมาจากต่างประเทศ
1. การกราบไหว้
2. การฟังเพลงไทยเดิม
3. การใช้ชอ้ นซ้อมรับประทานอาหาร
4. การกินหมาก
34. ข้อใดคืออิทธิพลต่อการสร้างวัฒนธรรมไทยน้อยที่สุด
1. หลักปรัชญาของคนไทยสมัยโบราณ
2. หลักธรรมคาสอนและการปฏิบตั ิของพระพุทธศาสนา
3. หลักธรรมคาสอนและการปฏิบตั ิของศาสนาพราหมณ์
4. หลักธรรมคาสอนและการปฏิบตั ิของศาสนาคริ สต์
35. อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในข้อใดมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยมากที่สุด
1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
2. การเปลี่ยนแปลงทางทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
3. การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพอนามัย
4. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของธรรมชาติ
36. บุคคลในข้อใดเลือกรับข่าวได้เหมาะสมที่สุด
1. องอาจเลือกรับข่าวที่ตนเองชอบเท่านั้น
2. ตามใจรี บกดแชร์ข่าวทันทีหลังอ่านจบ
3. มากบุญเลือกข่าวบันเทิงเท่านั้น
4. บรรจงมองหาแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
37. ข้อใดเป็ นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น
1. สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา
2. แสดงถึงภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ
3. สามารถกระตุน้ สนับสนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยว 4. สร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ
38. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากข่าวสาร
1. ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ จะเสริ มความรู ้รอบตัวให้ผรู ้ ับความสาร
2. ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ จะให้ผรู ้ ับสารเป็ นคนดีข้ นึ
3. ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ จะช่วยให้ตดั สินใจกระทาสิ่งใดมีความรอบคอบมากขึ้น
4. ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ขัดเกลาและปลูกฝังค่านิยมให้กบั ผูส้ าร
39. บุคคลใดเป็ นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
1. กล้วยรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน
2. ส้มช่วยปกป้ องความผิดของลูกน้อง
3. อ้อยสัง่ การตามความคิดเห็นของตนเอง
4. ชมพูโ่ ต้แย้งความผิดที่ตนกระทา
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40. ประเทศไทยใช้ระบอบการปกครองแบบใดในการปกครองประเทศ
1. แบบประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองเดียว
2. แบบประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองเดียว โดยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
3. แบบประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองหลายพรรค โดยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
4. แบบประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองหลายพรรค โดยมีประธานาธิบดีเป็ นประมุข
41. การวางแผนก่อนการเลือกซื่อสินค้าและบริ การมีความจาเป็ นต่อเราหรื อไม่ เพราะอะไร
1. จาเป็ น เพราะจะได้ซ้ือสินค้าทีม่ ีคุณภาพดีที่สุดและซื้อจากร้านค้าที่เป็ นที่นิยม
2. จาเป็ น เพราะจะได้ซ้ือสินค้าที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับเงินที่มีอยู่
3. ไม่จาเป็ น เพราะการวางแผนต้องใช้เวลานานทาให้อาจซื้อสินค้าได้ไม่ทนั ตามความต้องการ
4. ไม่จาเป็ น เพราะการวางแผนเลือกซื้อสินค้าจาใช้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการซื้อสินค้าจานวนมากเท่านั้น
42. ใครปฏิบตั ิตนได้ตรงกับการใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่าโดยการลดปริ มาณการใช้
1. นวลนาขวดแก้วที่ผา่ นการหลอมมาใช้อีกครั้ง 2. นิดซื้อข้าวกล่องกลับบ้านโดยนาปิ่ นโตไปใส่แทนโฟม
3. นุชเก็บขวดน้ าพลาสติกมาทาเป็ นแจกันดอกไม้ 4. น้อยเย็บต่อแขนตุก๊ ตาผ้าที่ขาดให้กบั น้องสาว
43. เจ้าของปั จจัยการผลิตได้รับค่าตอบแทนจากปั จจัยการผลิตในข้อใด
1. ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าเบี้ย กาไร
2. ค่านายหน้า ค่าบริ การ ค่าล่วงเวลา
3. เงินอุดหนุน เงินสวัสดิการ เงินเดือน
4. เงินเดือน เงินบานาญ เงินกาไร
44. ข้อใดกล่าวถึงหน่วยครัวเรื อนเพียงหน่วยเดียว
1. ปลาเป็ นพนักงานบริ ษทั และได้รับเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาท
2. ปอยมีรายได้และจ่ายภาษีให้กบั กรมสรรพากร
3. ปิ่ นกูเ้ งินจากธนาคารมาลงทุนขายสินค้า
4. ปุ้ มได้รับเงินจากการเปิ ดร้านขายตุก๊ ตา
45. “ปิ๊ กไปรับประทานอาหารกับครอบครัวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง” จากข้อความนี้ ปิ๊ กจะต้องจ่ายภาษีประเภทใด
1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. ภาษีมูลค่าเพิม่
3. ภาษีสรรพากร
4. ภาษีสรรพสามิต
46. “ทีเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์มนั ฝรั่งแผ่นทอดกรอบยีห่ อ้ กรอบอร่ อย ทีเลือกซื้อมันฝรั่งคุณภาพมาผลิตเป็ นขนมของเขา”
จากข้อความนี้ นักเรี ยนคิดว่าทีทาเหมาะสมหรื อไม่ เพราะอะไร
1. เหมาะสม เพราะใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพ
2. เหมาะสม เพราะทาให้ต้งั ราคาขายขนมสูงได้
3. ไม่เหมาะสม เพราะผลิตขนมที่ไม่มีประโยชน์ 4. ไม่เหมาะสม เพราะทาให้ขนมมีราคาสูง
47. ข้อใดกล่าวถึงหน่วยธุรกิจเพียงหน่วยเดียว
1. ร้านหนังสือกูเ้ งินจากธนาคารเพือ่ มาขยายร้าน 2. พนักงานร้านขายเสื้อผ้าจ่ายภาษีให้รัฐบาลทุกปี
3. หัวหน้าครอบครัวดูแลภรรยาและลูกเป็ นอย่างดี 4. ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ขายสินค้าหลายชนิด
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48. หลักการสหกรณ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงพอมีความสอดคล้องกันในเรื่ องใด
1. การบริ หารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. การทากิจกรรมเศรษฐกิจเฉพาะกับสมาชิกหรื อคนในชุมชนเดียวกัน
3. การร่ วมมือร่ วมใจกันในสังคมระดับท้องถิ่น
4. การยึดแนวทางการพึ่งพาตนเอง
49. การผลิตกระแสไฟฟ้ าในประเทศไทยเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยเศรษฐกิจใด
1. หน่วยครัวเรื อน
2. หน่วยธุรกิจ
3. หน่วยรัฐบาล
4. หน่วยพลเรื อน
50. ข้อใดเป็ นลักษณะของผูผ้ ลิตที่ไม่มีคุณภาพ
1. เพิม่ ราคาสินค้าเมื่อจานวนสินค้าน้อยลง
2. จัดจาหน่ายสินค้าตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. ใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพดีผลิตสินค้า
4. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
51. “หมวย ทาน้ าพริ กบรรจุกระปุกขายและติดฉลากซึ่งมีรายละเอียดของน้ าพริ กปรากฏอยู่ เช่น ชื่อ อาหาร ปริ มาณ ที่ต้งั
ผูผ้ ลิต วันเดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ” จากข้อความนี้แสดงว่า หมวยปฏิบตั ิได้สอดคล้องกับสิทธิของผูบ้ ริ โภคในข้อใด
1. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
2. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคาพรรณนาคุณภาพ
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า
4. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้า
52. “โต้งเป็ นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่ง โต้งมีลูกจ้างในร้าน 4 คน ได้แก่ แม่ครัว 1 คน พนักงานบริ การ 3 คน ร้านนี้เป็ น
ความใฝ่ ฝันของโต้งตั้งแต่เด็ก โต้งจึงลงทุนแต่งร้านออกมาให้สวยงามที่สุด" จากข้อมูลนี้ แม่ครัวคือทรัพยากรการผลิต
ในข้อใด
1. ทุน
2. ที่ดิน
3. แรงงาน
4. ผูป้ ระกอบการ
53. คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทอาหารและยาที่ผา่ นการพิจารณา
ให้แก่ผผู ้ ลิต เพือ่ วัตถุประสงค์ขอ้ ใด
1. การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2. การพัฒนาคุณภาพสินค้าไทย
3. การควบคุมโฆษณาสินค้า
4. ช่วยหลลือผูผ้ ลิตให้ขายสินค้าได้
54. ถ้าต้องการซื้อบ้านใหม่ควรที่ตอ้ งไปทาสัญญากูเ้ งินควรเลือกทาสัญญากับธนาคารใดเหมาะสมที่สุด
1. ธนาคารไทยพาณิ ชย์
2. ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารกรุ งไทย
55. ข้อใดแสดงถึงการเป็ นผูผ้ ลิตที่มีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
1. เลือกใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที่
2. การแสวงหาทรัพยากรใหม่มาทดแทน
3. ใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่าไม่เหลือทิ้ง
4. เลือกใช้ทรัพยากรจากต่างประเทศเท่านั้น
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56. การเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการในร้านสะดวกซื้อ สอดคล้องกับสิทธิพ้นื ฐานของผูบ้ ริ โภคข้อใด
1. สิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสี ยหายเมื่อถูกละเมิด
2. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริ การ
3. สิทธิในการเลือกซื้อสินค้าและบริ การอย่างอิสระ
4. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากการโฆษณา
57. การเลือกซื้อสินค้าและบริ การอย่างรู ้เท่าทันมีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคอย่างไร
1. ได้รับคาชมว่าเป็ นผูฉ้ ลาดซื้อฉลาดใช้
2. สามารถซื้อสินค้าและบริ การในปริ มาณที่มากขึ้น
3. สามารถซื้อสินค้าและบริ การในราคาที่ถูกลง 4. ได้รับความเป็ นธรรมจากการเลือกซื้อสินค้า
58. นักเรี ยนมีโอกาสไปเลือกซื้อเตารี ดกับผูป้ กครองนักเรี ยนควรจะแนะนาผูป้ กครองในการเลือกซื้อเตารี ดอย่างไร
1. ให้เลือกสินค้าที่มีราคาถูกที่สุด
2. ให้สงั เกตที่เครื่ องหมายมาตรฐานทัว่ ไป
3. ให้สงั เกตเตารี ดที่มีเครื่ องหมายมาตรฐาน มอก. 4. ให้สงั เกตเตารี ดที่มีเครื่ องหมาย อย. รับรอง
59. ข้อใดแสดงถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้อสินค้าอย่างชาญฉลาดมากที่สุด
1. วางแผนใช้จ่ายให้สมดุลระหว่างรายรับ-รายจ่าย
2. เลือกซื้อสินค้าและบริ การที่มีคุณภาพและราคาแพง
3. วางแผนซื้อสินค้าครั้งละปริ มาณมากๆ
4. เลือกซื้อสินค้าทีม่ ีบริ การของแถม
60. วัตถุประสงค์สาคัญของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อครอบครัว โรงเรี ยน และชุมชน คือข้อใด
1. เพือ่ แบ่งเบาภาระของรัฐบาล
2. เพิม่ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้
3. เพือ่ ทาให้ประชาชนมีฐานะร่ ารวยขึ้น
4. เพือ่ ขจัดปั ญหาความยากจนให้หมดสิ้น
61. ข้อใดเรี ยงลาดับความสาคัญของการศึกษาประวัติได้ถูกต้อง
1. ตั้งประเด็น หาแรงบันดาลใจ นาเสนอ วิเคราะห์ สรุ ป
2. ตั้งประเด็น ค้นคว้า นาเสนอ วิเคราะห์ สรุ ป
3. ตั้งประเด็นหาแรงบันดาลใจวิเคราะห์สรุ ปนาเสนอ
4. ตั้งประเด็น ค้นคว้า วิเคราะห์ สรุ ปนาเสนอ
62. ใครคือบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยคือใคร
1. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
2. พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
3. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ
63. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานทางโบราณคดี ที่ใช้ในการศึกษาเรื่ องราวของมนุษย์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์
1. ศิลาจารึ ก
2. ภาชนะเครื่ องปั้ นดินเผา
3. ซากโครงกระดูกของมนุษย์
4. เครื่ องใช้และอาวุธทาด้วยสาริ ด
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64. สิ่งที่เรี ยกว่า “วิธีการทางประวัติศาสตร์ ” หมายถึงข้อใด
1. การกาหนดเป้ าหมายในการศึกษาทางประวัติศาสตร์
2. ขั้นตอนในการสารวจค้นหาหลักฐานทางประวัติ
3. ขั้นตอนในการค้นคว้าหาความรู ้และความจริ งทางประวัติศาสตร์
4. กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และนาเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร์
65. ถ้าจะศึกษาประวัติศาสตร์บา้ นเชียง ต้องใช้หลักฐานในข้อใด
1. ศิลาจารึ ก
2. จดหมายเหตุ
3. พงศาวดาร
4. เครื่ องปั้ นดินเผาลายเขียนสี
66. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด
1. การประกอบอาชีพ 2. สภาพภูมิอากาศ
3. ศาสนาและวิถีชีวติ 4. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
67. ประเทศใดมีพ้นื ที่ยาวติดต่อกันมากที่สุดในประชาคมอาเซียน
1. ประเทศไทย
2. ประเทศมาเลเซีย
3. ประเทศอินโดนีเซีย 4. ประเทศเวียดนาม
68. ประเทศใดที่จะเป็ นสมาชิกของประชาคมอาเซียนในอนาคต
1. จีน
2. ญี่ปุ่น
3. ติมอร์เลสเต
4. ปาปั วนิวกินี
69. ข้อใดเรี ยงลาดับประเทศที่ปกครองโดยประชาธิปไตยและระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตามลาดับได้ถูกต้อง
1. อินโดนีเซีย พม่า 2. พม่า สิงคโปร์
3. สิงคโปร์ บรู ไน
4. บรู ไน ฟิ ลิปปิ นส์
70. คาขวัญของประชาคมอาเซียนคือข้อใด
1. One Vision, One Identity, One Community 2. One Identity, One CommunityOne Vision
3. One Vision, One Community, One Identity 4. One Community, One IdentityOne Vision,
71. ประเทศใดมีการส่งเสริ มเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญากับไทย
1. สิงคโปร์
2. เวียดนาม
3. พม่า
4. บรู ไน
72. หน่วยงานใดที่ดูแลเกี่ยวกับความยุติธรรม
1. กรมเวียง
2. กรมวัง
3. กรมคลัง
4. กรมนา
73. ข้อใดคือพระราชกรณี ยกิจที่สาคัญที่สุดของรัชกาลที่ 5
1. การเลิกทาส
2. การยกเลิกการหมอบคลาน
3. การให้สวมเสื้อผ้า
4. การทาสนธิสญ
ั ญากับต่างชาติ
74. หมู่รูปปั้ นฤๅษีดดั ตนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุ งเทพฯจากภาพ
เป็ นภูมิปัญญาไทยที่ส่งผลดีในด้านใด
1. การแพทย์และสุขภาพ
2. การออกแบบประติมากรรม
3. การตกแต่งบริ เวณที่พกั อาศัย
4. การศึกษารู ปร่ างของคนในอดีต

สังคมศึกษา ฯ : หน้าที่...10/14

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 16101

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

75. ถ้าหากนักเรี ยนต้องทารายงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยควรใช้หนังสือเล่มใด ประกอบการรายงาน
1. พระราชกรณี ยกิจของรัชกาลที่ 5
2. พระราชกรณี ยกิจของรัชกาลที่4
3. พระราชกรณี ยกิจของรัชกาลที่ 7
4. พระราชกรณี ยกิจของรัชกาลที่ 9
76. สงครามครั้งสาคัญที่สุดระหว่างไทยกับพม่าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือข้อใด
1. สงครามเก้าทัพ
2. สงครามท่าดินแดง
3. สงครามศึกอะแซหวุน่ กี้
4. สงครามเมืองเมืองถลาง
77. ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัฐบาลไทยกูเ้ งินจากต่างประเทศเป็ นครั้งแรกเพือ่ ใช้ในกิจการใด
1. การตัดถนนเจริ ญกรุ ง
2. การขุดคลองส่งน้ าแถบรังสิต
3. การสร้างเขื่อนเจ้าพระยา
4. การสร้างทางรถไฟ
78. จากภาพคือพระที่นงั่ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั คือพระที่นงั่ ใด
1.
2.
3.
4.

พระที่นงั่ อนันตสมาคม
พระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท
พระที่นงั่ จักรี มหาปราสาท
พระที่นงั่ ไอศวรรค์ทิพยอาสน์

79. ข้อใดไม่ใช่ จุดประสงค์สาคัญของการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5
1. รักษาอาการประชวร
2. เยีย่ มคนไทยที่อยูใ่ นต่างแดน
3. ศึกษาความก้าวหน้าของชาติอื่น
4. เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชาติตะวันตก
80. เพราะเหตุใดการตั้งดุสิตธานีในสมัยรัชกาลที่ 6จึงแสดงถึงความเป็ นนักประชาธิปไตยของพระองค์
1. เปิ ดโอกาสให้ผคู ้ นมีส่วนร่ วมในบ้านเมือง
2. มุ่งพัฒนาประเทศให้ทดั เทียมตะวันตก
3. สร้างชาติให้พร้อมเข้าสู่สงครามโลก
4. รวมศูนย์กลางอานาจไว้ที่ที่จุดเดียว
81. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
1. ใช้พทุ ธศักราช แทนรัตนโกสินทร์ศก
2. เปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม เป็ นไทย
3. การเปลี่ยนแปลงธงชาติเป็ นธงไตรรงค์
4. การกาหนดคานาหน้า เด็กชาย เด็กหญิง นางสาว นาง
82. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดให้สร้าง “ดุสิตธานี” เพือ่ จุดหมายใด
1. เพือ่ เป็ นเมืองในอุดมคติมี่แสดงความเป็ นอยูข่ องคนไทยในสมัยนั้น
2. เพือ่ จาลองรู ปแบบของกรุ งเทพมหานคร ในลักษณะย่อส่วน
3. เพือ่ จัดสร้างเมืองแห่ งใหม่ รองรับการเข้ามาของชาติตะวันตก
4. เพือ่ ฝึ กให้ขา้ ราชการที่ใกล้ชิดได้เข้าใจกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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83. ต้นหอมจัดกลุ่มวัฒนธรรมประเพณี จากภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้ตน้ หอมใช้เกณฑ์ใด
ในการจัดกลุ่มวัฒนธรรมตามตาราง
กลุ่มที่ 1 เซิ้งกระติบ เซิ้งสวิง ประเพณี บุญผะเหวด
กลุ่มที่ 2 ฟ้ อนเงี้ยว ฟ้ อนเทียน ประเพณี ปอยส่างลอง
กลุ่มที่ 3 ลิเก

รากลองยาว

ประเพณี แข่งเรื อ

1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านภูมิศาสตร์
3. ด้านจานวนประชากร 4. ด้านความเชื่อและศรัทธา
84. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ อง เกี่ยวกับตาแหน่งที่ต้ งั ของภูมิภาคของไทย
1. จังหวัดสงขลาอยูท่ างทิศใต้ของกรุ งเทพมหานคร
2. จังหวัดเชียงใหม่อยูท่ างทิศเหนือของกรุ งเทพมหานคร
3. จังหวัดกาญจนบุรีอยูท่ างทิศตะวันตกของกรุ งเทพมหานคร
4. จังหวัดนครราชสีมาอยูท่ างทิศตะวันออกของกรุ งเทพมหานคร
85. “วิชชุดากับครอบครั ววางแผนจะไปเที่ยวทะเลในบริ เวณอ่ าวไทย” จากข้อความนี้วชิ ชุดาควรเดินทางไปจังหวัดใด
1. ระนอง
2. ตรัง
3. ชุมพร
4. พังงา
86. “ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่ อกับหลายประเทศ เช่ น พม่ า ลาว มาเลเซีย” จากข้อความนี้เกี่ยวข้องกับจังหวัด
ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพือ่ นบ้านหลายจังหวัด ยกเว้น จังหวัดใด
1. บุรีรัมย์
2. บึงกาฬ
3. ราชบุรี
4. นราธิวาส
ดูภาพทีก่ าหนด แล้ วตอบคาถามข้ อ 87 – 88

87. “ส้ มโออาศัยอยู่ใจกลางของประเทศไทย บริ เวณจังหวัดชัยนาท เธอและครอบครั วเดินทาง
ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือเพื่อไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดเลย”
แสดงว่าส้มโออาศัยอยูภ่ ูมิภาคหมายเลขใด และเดินทางไปภูมิภาคหมายเลขใด
1. หมายเลข 1 และหมายเลข 2
2. หมายเลข 1 และหมายเลข 3
3. หมายเลข 5 และหมายเลข 1
4. หมายเลข 5 และหมายเลข 3

สังคมศึกษา ฯ : หน้าที่...12/14

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 16101

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

88. จากภาพแผนที่ประเทศไทยภูมิภาคหมายเลขใดที่เหมาะแก่การปลูกกาฟพันธุอ์ าราบริ กามากทีส่ ุด เพราะเหตุใด
1. หมายเลข 3 เพราะไม่มีพ้นื ที่ติดทะเล
2. หมายเลข 6 เพราะฝนตกมากตลอดปี
3. หมายเลข 2 เพราะมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี 4. หมายเลข 1 เพราะพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์
อ่ านข้ อมูล แล้ วตอบคาถามข้ อ 89
เอื้ อ ยอาศัยอยู่ในหมู่ บา้ นแห่ งหนึ่ งที่อ ยู่ไ กลจากตัว อ าเภอมาก หมู่ บา้ นของเอื้ อ ยตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบ
ระหว่างภูเขาสามลูก คนในชุมชนนี้ จะต้อ งออกไปตักน้ าเพื่อนามาใช้ดื่มกิน โดยออกไปตัก ยังบ่อน้ าของอี ก
หมู่บา้ นหนึ่งที่อยูไ่ กลออกไป หรื อบางคนก็เลือกที่จะปี นขึ้นเขาเพือ่ ไป ตักน้ าจากน้ าตกบนเขาที่มีน้ าตลอดทั้งปี
89. จากข้อความ เอื้อยและคนในหมู่บา้ นควรแก้ปัญหาเรื่ องน้ าอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากที่สุด
1. ขุดบ่อบาดาล เพราะทุกคนสามารถใช้ได้อย่างสะดวก
2. ทาท่อต่อมาจากน้ าตก เพราะง่าย สะดวก และมีน้ าใช้ดื่มกินได้ตลอดทั้งปี
3. เตรี ยมโอ่งหรื อภาชนะอื่นๆ เพือ่ ใช้เก็บน้ าฝน เพราะไม่ตอ้ งเสียเวลาไปตักน้ า
4. เรี ยกร้องให้รัฐมาสร้างประปาหมู่บา้ นให้ เพราะเป็ นการแก้ปัญหาที่ถาวร ยาวนาน
อ่ านข้ อมูล แล้ วตอบคาถามข้ อ 90
เจ้าหน้าที่พบเต่ามะเฟื อง มีอายุประมาณ 15 ปี นอนตายเกยชายหาดบริ เวณจังหวัดภูเก็ต จึงได้ทาการผ่าพิสูจน์
ดูวา่ เต่าตัวนี้เสียชีวติ ได้อย่างไร พบว่ามีถุงพลาสติกจานวน 6 ถุง อยูภ่ ายในกระเพาะอาหารของเต่าตัวนี้
90. จากข้อมูล เราจะมีวธิ ีอย่างไรเพือ่ ไม่ให้เต่าตัวอื่นตายแบบเต่ามะเฟื องตัวนี้
1. ไม่ใช้ถุงพลาสติกเลย
2. ไม่ให้อาหารเต่าทะเล
3. ไม่ไปท่องเที่ยวที่ทะเล
4. ไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงในทะเลหรื อบริ เวณทะเล
อ่ านข้ อมูลที่กาหนดให้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 91
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็ นปั ญหาที่มีปัจจัยหลายประการมาเกี่ยวข้อ ง ทั้งสภาพภูมิอ ากาศ คลื่นลมที่
แปรปรวนตลอดเวลา กระแสน้ า การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล การตัดไม้ทาลายป่ า และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่
ชายฝั่งอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งในปั จจุบนั การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในหลายพื้นที่มีแนวโน้มจะมีความถี่มากขึ้นและ
ยิง่ ทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้นด้วย ดังนั้นจึงจาเป็ นที่จะต้องมีการวางแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอย่างถูกวิธี
91. การเข้าร่ วมกิจกรรมใดที่จะช่วยแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้
1. กิจกรรมจัดทาทุ่นในทะเล
2. กิจกรรมปลูกป่ าชายเลน
3. กิจกรรมอนุรักษ์พนั ธุเ์ ต่าทะเล
4. กิจกรรมเก็บสิ่งปฏิกูลใต้น้ าและบริ เวณชายฝั่ง
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92. จากคาตอบข้อ 91 เป็ นเพราะเหตุใด
1. ช่วยให้คลื่นเดินทางสะดวก
3. ช่วยเปลี่ยนการไหลของกระแสน้ า
ใช้ ข้อมูลจากแผนที่ตอบคาถามข้ อ 93 – 94
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2. ช่วยเพิม่ สมดุลให้ธรรมชาติ
4. ช่วยลดความรุ นแรงของคลื่นที่กระทบฝั่ง

93. จากภาพแผนที่ ไม่ปรากฏข้อมูลใด
1. แนวภูเขา
2. แหล่งน้ า
3. อาณาเขตจังหวัด
4. อาณาเขตประเทศ
94. จากภาพแผนที่ขอ้ มูลใดไม่ถูกต้อง
1. แม่น้ าโขงไหลลงสู่อ่าวไทย
2. ภูเขาตะนาวศรี อยูท่ างภาคตะวันตกของประเทศไทย
3. ภูเขาสันกาลาคีรีอยูท่ างตอนใต้ของประเทศไทย
4. แม่น้ าสงครามอยูท่ างตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
95. ถ้านักเรี ยนต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวบริ เวณใกล้กบั แม่น้ าตาปี จะต้องเดินทางไปในภูมิภาคใด
1. ภาคใต้
2. ภาคเหนือ
3. ภาตะวันออก
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
96. ค่าของละติจูดและค่าของลองจิจูดมีความสาคัญอย่างไร
1. ใช้บอกทิศทางของภูมิภาค
2. ใช้บอกอุณหภูมิของภูมิภาค
3. ใช้บอกความสูงต่าของภูมิภาค
4. ใช้บอกตาแหน่งที่ต้งั ของภูมิภาค
97. ถ้าป่ าไม้ในประเทศไทยถูกตัดทาลายไปจดหมด นักเรี ยนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
1. พื้นดินจะแห้งแล้ง อาจจะกลายเป็ นทะเลทราย
2. พื้นที่การเกษตรมีเพิม่ มากขึ้น
3. ประชาชนมีที่อยูอ่ าศัยเพิม่ ขึ้น
4. มีพ้นื ที่ต้งั โรงงานอุตสาหกรรมเพิม่ ขึ้น
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98. “อนุชาตื่นนอนตั้งแต่เช้าตรู่ เขาอาบน้ า แปรงฟัน ก่อนที่จะเดินทางไปทางาน”
จากข้อความนี้ มนุษย์มีความสัมพันธ์กบั สิ่งแวดล้อมด้านใดมากที่สุด
1. การสร้างสรรค์วฒั นธรรม
2. การประกอบอาชีพ
3. การตั้งถิ่นฐาน
4. การดารงชีวติ
99. ข้อใดจัดเป็ น “แผนที่ภูมิประเทศ” ของประเทศไทย
1. แผนที่พยากรณ์อากาศ
2. แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกอ้อย
3. แผนที่แสดงเทือกเขาและแม่น้ า
4. แผนที่แสดงที่ต้งั อุทยานแห่งชาติ
100. ลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคใดใกล้เคียงกันมากที่สุด
1. ภาคเหนือกับภาคตะวันตก
2. ภาคใต้กบั ภาคตะวันตก
3. ภาคกลางกับภาคตะวันตก
4. ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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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
   

ถูกวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

