
ขอสอบโครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ  TOP GPA TEST  ครั้งท่ี 11 ประจำปการศึกษา 2563  ระดับช้ัน ป.1-3 
 

#  หนา  1  # 

 

         

ป.ตน (ป.1-3) 

 

โครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ 

ประจำปการศึกษา  2563 

ขอสอบรวม 5 วิชา 

คร้ังที่  11 
สอบวันเสารท่ี  17  ตุลาคม 2563  เวลา  13.00 – 16.00 น. 

ระดับชั้น 

ประถมศึกษาตอนตน (ป.1-3) 
เลขประจำตัวสอบ .................. ชื่อ – สกุล .......................................................... หองเรียน ........... เลขท่ี .......... 

 
 คำเตือน 

ผูที่ระบายรหัสประจำตัวผูเขาสอบไมถูกตอง  

ระบบจะไมตรวจกระดาษคำตอบของทาน 

 

คำช้ีแจงในการทำขอสอบ 

1. ขอสอบฉบับนี้เปนขอสอบแบบปรนัยประกอบดวย 5 วิชาดังนี้
คณิตศาสตร/ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย/สังคมศึกษา/วิทยาศาสตร 
มีจำนวน 12 หนา ขอทั้งหมด 120 ขอ  คะแนนเต็ม 500 คะแนน  

2. ระบายเลขรหัสประจำตัวผูเขาสอบใหถูกตอง  
(ตามตัวอยางดานซายมือ) 

3. ในแตละขอใหเลือกระบายคำตอบท่ีคิดวาถูกตองที่สุด  
เพียงตัวเลือกเดียวลงในกระดาษคำตอบดวยดินสอดำ (2B ข้ึนไป) 

4. หากตองการเปลี่ยนคำตอบใหมใหลบรอยดินสอเดิมออกให
สะอาดกอนทำการระบายตัวเลือกใหม 
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#  หนา  2  # 

วิชาคณิตศาสตร 
ขอท่ี   1 – 20 ขอละ 4 คะแนน 
ขอท่ี 21 – 24 ขอละ 5 คะแนน 

 จงพิจารณาขอความตอไปนี้ 

(ก)  หลักที่มีคานอยท่ีสุด  คือ  หลักหนวย 
(ข)  หลักที่มีคามากท่ีสุด  คือ  หลักลาน 
อยากทราบวา  ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
1) ขอ (ก) ถูกเพียงขอเดียว 
2) ถูกทั้ง 2 ขอ 
3) ขอ (ข) ถูกเพียงขอเดียว 
4) ผิดท้ัง 2 ขอ 

 จากตัวเลข 1,023 ตัวเลขใดมีคานอยท่ีสุด 
1) 0    2) 1 
3) 2    4) 3 

 เขียน 502,304  ในรูปการกระจายไดดังขอใด 

1) 500,000 + 2,000 + 30 + 4   

2) 500,000 + 20,000 + 30 + 4    

3) 500,000 + 2,000 + 300 + 4   

4) 500,000 + 20,000 + 300 + 4  

 หลักพันของผลตางของ 482,357  กับ 294,678  
คือขอใด 
1) 2    2) 3 
3) 7    4) 8 

 จาก     12+13 +14 = 12+ 13 + 14 เปนจริง 

 เพราะสมบัติในขอใด 

1) สมบัติการแจกแจง 

2) สมบัติของการบวก 

3) สมบัติการสลับท่ีของการบวก 

4) สมบัติการเปลี่ยนหมูของการบวก 

 วันเปดงานแสดงนวัตกรรมอวกาศแหงหนึ่ง วันแรก 

มีผูชม 12,345  คน วันที่สองมีผูชมนอยกวาวันแรก  

3,456  คน และ วันที่สามมีผูชมมากกวาวันที่สอง  

1,234 คน ดังนั้นวันที่สามมีผูชมทั้งหมดก่ีคน 

1) 10,123 คน   2) 10,133 คน 

3) 11,023 คน   4) 11,033 คน 

จงใชแผนภูมิแทงตอไปนี้ตอบคำถามขอ  7 – 9 

แผนภูมิแทงแสดงคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรของ 

นักเรียน 5 คน ดังนี้ 

 

7. ถาการสอบครั้งนี้มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน และใคร
สอบไดคะแนนต่ำกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ถือวา
สอบตก  ขอใดตอไปนีไ้มถูกตอง 

 1) ไกไดคะแนนเต็ม 2) กอยสอบตก 
 3) เกงสอบผาน   4) กุกสอบไมผาน 
8. คะแนนสอบของกุกและกอยรวมกันมากกวาคะแนน

ของเกงก่ีคะแนน 
 1) 5  คะแนน   2) 10  คะแนน 
 3) 15  คะแนน   4) 20  คะแนน 
9. คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท้ัง 5 คนเปนเทาไร 
 1) 30  คะแนน   2) 32  คะแนน 
 3) 34  คะแนน   4) 36  คะแนน 

 ขอใดตอไปนี้ไมจัดเปนอุปกรณการวัด 
  1) ตลับเมตร   2) คืบ 
  3) ไมบรรทัด   4) สายวัด 

 ระยะทาง 50 วา เทากับก่ีมิลลิเมตร 
  1) 100 มิลลิเมตร 2) 1,000  มิลลิเมตร 
  3) 10,000  มิลลิเมตร 4) 100,000  มิลลิเมตร  

 ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
  1) 3 วา สั้นกวา 500 เซนติเมตร 

  2) 220 เซนติเมตร สั้นกวา 2 เมตร 

  3) 4 กิโลเมตร 150 เมตร ยาวกวา 4,075 เมตร 

  4) 7 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร ยาวกวา 85 มิลลิเมตร 
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#  หนา  3  # 

 ในชวงเย็นของวันหนึ่ง นารีนั่งมองนาิกา เธอเห็น 

เข็มท้ังสองทำมุมกัน 180 องศาพอดี(ไมไดกลาวถึง

เข็มวินาที) อยากทราบวาขณะท่ีนารีกำลังดูนาิกา

นั้น เปนเวลาตรงกับขอใด 

1) 6.00 น.   2) 12.00 น. 

3) 16.00 น.   4) 18.00 น. 

 ถาวันนี้เปนวันจนัทร อีก 15 วัน ถัดไปจะเปนวันอะไร 

1) วันอังคาร   2)  วันเสาร 

3) วันพฤหัสบดี  4)  วันศุกร 

 มาลัยอายุ 6 ป 7 เดือน  มาลีอายุ 3 ป 11 เดือน  

มาลัยอายุมากกวามาลีเทาไร 

1) 6 ป 4 เดือน  2) 2 ป 6 เดือน 

3) 2 ป 8 เดือน  4) 2 ป 4 เดือน 

 ปูออกเดินทางดวยรถไฟจากกรุงเทพฯ  

  เวลา 19.00 น. ตามตารางการเดินรถ  
  จะถึงอุดร เวลา 06.25 น. ของวันรุงข้ึน  
  แตปูถึงอุดรธานี เม่ือเวลา 08.10 น.  
  ปูถึงอุดรธานีชากวาเวลาที่กำหนดเทาไร 
  1) 1 ชั่วโมง 45 นาที  
  2) 1 ชั่วโมง 55 นาที 
  3) 2 ชั่วโมง 15 นาที  
  4) 2 ชั่วโมง 45 นาที 
 ขอใดไมใชหนวยการตวง 

1) ถัง   2) กรัม 

3) ลิตร   4) มิลลิลิตร 

 ซ้ือแปงสาลมีา 5 กิโลกรัม ใชทำขนมไปแลว   

   2 กิโลกรัม 40 กรัม จะเหลือแปงสาลีอยูเทาไร 

  1) 3 กิโลกรัม 60 กรัม     2) 3 กิโลกรัม 400 กรัม 

  3) 2 กิโลกรัม 960 กรัม   4) 2 กิโลกรัม 400 กรัม 

 ตัวเลือกในขอใดใชหนวย ไมเหมาะสม 
1) แมซื้อน้ำตาลมา 2 กิโลกรัม 
2) พ่ีชายสูง 120 เซนติเมตร 
3) โตะครูสูง 90 มิลลลิิตร 

 4) จังหวัดสรางถนนสายใหมยาว 50 กิโลเมตร 

 ไก 3 ตัวขนาดตางกัน เม่ือชั่งรวมกันหนัก 

  3 กิโลกรัม ถาหยิบไกตัวเล็กออกจะช่ังไดหนัก  

  2 กิโลกรัม 4 ขีด หรือถาหยิบไกตวักลางออกจะช่ัง

ไดหนัก 2 กิโลกรัม แลวไกตัวใหญจะหนักเทาใด 

     
1) 1 กิโลกรัม 2 ขีด 2) 1 กิโลกรัม 4 ขีด 
3) 1 กิโลกรัม 6 ขีด 4) 1 กิโลกรัม 8 ขีด 

 พอมีเงิน 10,000 บาท ตองการแลกเปนธนบัตร     
ใบละหนึ่งพัน, หารอย, หนึ่งรอย, หาสิบ , ย่ีสิบ  

 ใหมีจำนวนมากท่ีสุดโดยไมเหลือเศษจะไดทั้งหมด 
 กี่ใบ 

  1) 420 ใบ     2) 419 ใบ 
  3) 422 ใบ   4) 418 ใบ 

 รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสมีเสนทแยงมุมทั้งหมดก่ีเสน 

                 
1) 1  เสน   2) 2  เสน 
3) 3  เสน   4) 4  เสน 

 เสนที่ลากผานจุด 2 จุด สามารถเพิ่มความยาว 
 ท้ังสองดานโดยไมจำกัดคือสมบัติของขอใดตอไปนี ้

1) เสนตรง   2) สวนของเสนตรง 
3) รังส ี   4) จุด 

 ดินสอ 10 แทง ราคา 70 บาท, สมุด 10 เลม  
ราคา 50 บาท และยางลบ 10 กอน ราคา 40 บาท  
อยากทราบวาอัตราสวนระหวางราคาของสมุดตอ
ราคาของดินสอตอราคาของยางลบ คือขอใด 
1) 5 : 7 : 4     2) 7 : 4 : 5   
3) 7 : 5 : 4     4) 10 : 10 : 10 
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#  หนา  4  # 

วิชาภาษาอังกฤษ 
ขอท่ี 25 – 44 ขอละ 4 คะแนน 
ขอท่ี 45 – 48 ขอละ 5 คะแนน  
Vocabulary :  Choose the opposite of  the  
underline word.  

 This milk is hot. 

1) hard   2) soft 
3) black   4) cold 

26. This glass is empty. 
1) full   2) air 
3) under   4) fix 

27. Her skirt is short. 
1) tall   2) big  
3) long    4) small 

เลือกคำที่สัมพันธกับคำท่ีกำหนดให :  
28. elephant 

1) zoo   2) airport 
3) house   4) school 

29. speak 
1) mango   2) English 
3) fan   4) water 

30. coffee 
1) hot   2) dry 
3) fast   4) now 

Dialogue : Choose the best answer. 
31. BILL :  “Do you have a cat?” 

BOW :  “______.” 
1) Yes, I can  2)  Yes, I do 
3) No, I can’t  4)  No, I am not 

32. BOY :  “Where do you live?” 
BIG  :  “______.” 
1) Student   2)  Two children 
3) Bangkok   4)  At home 

33. BEE  :  “______?” 
BROWN :  “He is a businessman.” 
1) What is it  2) What are you doing 
3) What time is it 4) What does he do 

Grammar : Choose the best answer 
34. There…………….…eleven boys in a football 

team. 
1) have   2) has 
3) is    4) are 

35. How ………… tomatoes do you have ? 
1) many   2) are 
3) long   4) much 

36. I am hungry. May I have some …….. . 
1) orange juice 2) milk   
3) water   4) cake 

37.  ………………. he have some pets? 
1) Is    2) Has 
3) Does   4) Do 

38. I buy ………… cake. 
1) a piece of  2) a bar of 
3) a bottle of 4) a boxes of 

39. Do you like Coke ….. Pepsi. 
1) or   2) but 
3) some   4) any 

Reading : Choose the best answer. 

On weekend, Jim, his father, mother and 
little sister are in the park. There is a bench 
under the tree. A dog is near the bench. It 
has a bone. On the tree, there is a nest. A 
bird and three eggs are in the nest. 

On the ground, Jim’s mother and his 
sister, Jane are on the mat. Jane has an ice-
cream. Her mother has her plate and fork in 
her hands. 

On the road, Jim has a bicycle. His father 
has a bicycle, too. They are riding. 

40. What is sitting near the bench? 
1) A boy   2) A cat 
3) A dog   4) A pig 

41. Is the dog eating? 
1) Yes, it is.   2) No, it isn’t. 
3) Yes, it isn’t  4) No, it is 

42. Where is the bench?  It is _____. 
1) under the tree 2) on the road 
3) under the house 4) in the hut 

43. Where is Jim? He is _____. 
1) on the road 2) on the mat 
3) on the tree  4) on the bench 
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#  หนา  5  # 

44. His father is on the _____. 
1) mat   2) bench 
3) tree   4) road 

45. Jim and his father have _____. 
1) forks   2) ice-cream 
3) bicycles   4) plates 

เลือกประโยคที่ใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตอง 
46. 1) I feel lucky to be living, in Thailand. 

2) I feel lucky to be living in Thailand? 
3) I feel lucky, to be living in Thailand. 
4) I feel lucky to be living in Thailand. 

เลือกขอที่เรียงลำดับคำตามพจนานุกรมไดถูกตอง 
 1) hungry – night – vacant – field  
2) because – school – every – drive  
3) know – left – himself – many  
4) friendly – nice – show – with 

เลือกขอที่เรียงลำดับคำเปนประโยคท่ีถูกตอง 
48. 1) Somchai collect likes to stamps. 

2) Somchai likes collect to stamps.  
3) Somchai likes to collect stamps. 
4) Somchai likes stamps to collect. 

วิชาภาษาไทย 
ขอ 49 – 68  ขอละ 4 คะแนน 
ขอ 69 – 72  ขอละ 5 คะแนน 

 คำในขอใดเปนคำที่มีอักษรต่ำเปนพยัญชนะตน  
ทุกคำ 
1) ระยิบระยับ  2)  ถูกใจฉัน 
3) เฒาหัวง ู   4)  เขาเรียนเกง 

 คำในขอใดเปนคำในมาตราแม  ก  กา ท้ังหมด 
1) น้ำใจไมตรี   2) อยูดีมีสุข 
3) อยูเย็นเปนสุข  4) ไปไหนกัน 

 คำในขอใดประสมดวยสระ  เออ  ท้ังหมด 
1) เธอ  เริ่ม  เดิน  เถิด 
2) กบ  จน  ผง  งด 
3) กวน  ตวง  มวย  หวด 
4) ตื่น  อืด  ลื่น  มืด 

 “ หฤหรรษ”   เขียนคำอานไดอยางไร 
1) หะ-ริ-หัน   2) หะ-รึก-หัน 
3) หะ-ระ-หัน-สะ 4) หะ-ร-ึหัน 

 

 ขอใดมีคำควบกล้ำท้ังสองคำ 
1) วุนวาย  เศรษฐี 
2) โปรดปราน    ปรับปรุง 
3) มือขวา   ตักบาตร 
4) รสชาติ  ทรงเครื่อง 

 ยายชอบฟงพระ………ควรเติมคำในขอใด 
1) เทศน   2)  เทศด 
3) เทศก   4)  เทศร 

 คำที่ใชแทนคำนามคือคำชนิดใด 
1) คำกริยา   2)  คำวิเศษณ 
3) คำบุพบท   4)  คำสรรพนาม 

 ความหมายของคำในขอใดไมถูกตอง 
1) ปลาหาง  -  ปลาชอน 
2) ปลาใบไม – ปลาสลิด 
3) ปลายาว –ปลาไหล 
4) อุลิด-มะมวง 

 คำในขอใดไมใชคำสรรพนาม 
1) กระหมอม   2) วีรสตร ี
3) ขาพระบาท  4) พระองคทาน 

 ดอกกุหลาบสีเหลืองอยูในแจกัน  
คำวา “สีเหลือง” ทำหนาที่ขยายคำใด 
1) ประธาน   2) กริยา 
3) กรรม   4) วิเศษณ 

 คำวา “ ศิษย ”  คลองจองกับคำใด 
1) อิฐ   2) จิบ 
3) พิมพ   4) กิน 

 ภาษาถิ่นในขอใดมีความหมายแตกตางจากพวก 
1) บักหุง (ภาษาถิ่นอีสาน) 
2) ลอกอ (ภาษาถ่ินใต) 
3) บะกวยเตด (ภาษาถ่ินเหนือ) 
4) ไมมีขอใดที่แตกตางจากพวก 

อานขอความตอไปนี้เพื่อใชตอบคำถามขอท่ี 61-63 

ปจจุบัน มีผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาด
หนักในแทบทุกพื้นทีท่ั่วโลกเปนจำนวนมาก แตรัฐบาล
ก็ไมไดนิ่งนอนใจ รีบเรงหาทางแกไขปญหาดวยการ
ประกาศภาวะฉุกเฉินภายในประเทศ พรอมท้ังมีการ
รณรงคใหประชาชนเวนระยะหางทางสังคม และแจง
เตือนใหใชหนากากอนามัยเพ่ือชวยปองกันการแพร 
กระจายของเชื้อ COVID -19 
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#  หนา  6  # 

 “ฉุกเฉิน” มีความหมายใกลเคียงกับขอใด 
1) ฉุนเฉียว   2) สับสน 
3) รีบดวน   4) ปกติ 

 “ระบาด” มีความหมายใกลเคียงกับขอใด 
1) แพรกระจาย  2) สรางความเสียหาย 
3) ทำอันตราย  4) ลมตาย 

 ในฐานะท่ีเราเปนนักเรียน เราจะสามารถชวยลด

การแพรกระจายของเชื้อโรคนี้ไดอยางไร จึงจะ

สมควรท่ีสุด 

1) การเดินทางไปตางประเทศเพื่อหนีโรคระบาด 

2) วันหยุดใหออกไปรณรงคเก่ียวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 

3) สวมหนากากอนามัยในท่ีสาธารณะ 

4) ชวยรัฐบาลผลิตยารักษาโรค 

อานเรื่องแลวตอบคำถามขอ 64-65 

ครอบครัวของลุงสมาน ปลูกตนไมไวหลายชนิด เชน  
กลวย  มะพราว  มะมวง  เพ่ือนำไปขายเปนรายได
ของครอบครัว  นอกจากนั้น  ในสวนหลังบาน ยังปลูก
ผักสวนครัวไวหลายอยางม ี มะเขือ  แตงกวา  พริก  
และกะเพรา เปนตน ลุงสมานมักสอนคนในครอบครัว
อยูเสมอวาการใชชีวิตตองยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
คือการรูจักกินรูจักใช 

 ลุงสมานมีอาชีพอะไร 
  1) ทำนา   2) ทำไร 
  3) ทำสวน   4) รับจาง 
 ขอใดเปนลักษณะของลุงสมาน 
  1) เจียมตัว   2) ใชชีวิตเรียบงาย 
  3) ทำมาหากินเกง 4) รักธรรมชาต ิ
 “รักและเคารพย่ิง” ควรเปนคำลงทายจดหมายที ่  
เขียนถึงบุคคลใด 
1) ประธานกรรมการบริษัทตาง ๆ 
2) เพ่ือนนักเรียนที่อยูตางโรงเรียน 
3) ญาติผูสูงอายุ เชน คุณปู คุณยา  
4) พระสงฆ 

 
 
 

อานคำประพันธแลวตอบตำถาม ขอ 67-68 

     เด็กเอยเด็กนอย 
ความรูเรายังดอยเรงศึกษา 
เม่ือเติบใหญเราจะไดมีวิชา 
เปนเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน 
ไดประโยชนหลายสถานเพราะการเรียน 
จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล 
ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน 
เกิดเปนคนควรหมั่นขยันเอย 
                           กลอนดอกสรอยสุภาษิต 

 ขอความใดในบทรอยกรองนี้ ท่ีแสดงใหเห็น 
ประโยชนของการเรียน 
1) ความรูเรายังดอยเรงศึกษา 
2) เมื่อเติบใหญเราจะไดมีวิชา 
3) เปนเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน 
4) เกิดเปนคนควรหมั่นขยันเอย 

 จากบทรอยกรอง มุงใหเห็นความสำคัญของส่ิงใด 

1) การเกิดมาเปนคน 
2) การเรงศึกษาหาความรู 
3) ความลำบากในการเรียน 
4) ความสำคัญในการศึกษาเลาเรียน 

อานคำประพันธแลวตอบตำถาม ขอ 69-70 

นกกาเหวา 
กาเหวาเอย    ไขไวใหแมกาฟก 
แมกาก็หลงรัก    คิดวาลูกในอุทร 
คาบเอาขาวมาเผื่อ   ไปคาบเอาเหยื่อมาปอน 
ถนอมไวในรังนอน    ซอนเหยื่อมาใหกิน 
ปกเจายังออนคลอแคล  ทอแทจะสอนบิน 
แมกาพาไปกิน    ที่ปากน้ำพระคงคา 
ตีนเจาเหยียบสาหราย  ปากก็ไซหาปลา 
กินกุงแลกินก้ัง    กินหอยกระพังแมงดา 
กินแลวก็โผมา    จับท่ีตนหวาโพธิ์ทอง 
ยังมีนายพราน    เท่ียวเยี่ยมเยี่ยมมองมอง 
ยกเอาปนขึ้นสอง  จองเอาแมกาดำ 
ตัวหนึ่งวาจะตม  อีกตัววาจะยำ 
กินนางแมกาดำ  ค่ำวันนี้อุแมนา 
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 จากบทรอยกรองท่ีกำหนด สะทอนใหเห็นสิ่งใด 

1) ความออนโยนของนกกาตอนกกาเหวา 
2) ความรักของคนเลี้ยงเด็กที่มีตอเด็กที่ไมใชลูก 
3) ความเมตตากรุณาตอสัตว 
4) การกตัญูตอผูที่เลี้ยงดู 

 เพลงกลอมเด็กท่ีกำหนด ใหขอคิดอยางไร 
1) เราควรชวยกันเลี้ยงดูลูกนกที่แมนกไมเลี้ยงดู 
2) เราควรมีความกตัญูรูคุณตอผูท่ีเลี้ยงดูเรา 
3) เราควรเรียนรูเรื่องธรรมชาติของนก 
4) เราควรเคารพและเชื่อฟงผูใหญ 

อานเนื้อเรื่องแลวตอบตำถาม ขอ 71-72 

นิทาน เรื่อง “เด็กเลี้ยงแกะ”  

มีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดจาเหลวไหลตลก 

คะนอง บางทีไมมีเรื่องอะไรก็ปนน้ำเปนตัวขึ้นมา

หลอกคนเลน วันหนึ่งเด็กคนนี้ตอนฝูงแกะไปกินหญาที่

เชิงเขาริมชายทุง นึกสนุกข้ึนมาก็วิ่งหนาตาตื่นมารอง

ตะโกนบอกชาวบานวาฝูงหมาปาจะมากินแกะ พวก

ชาวบานก็ถืออาวุธพากันวิ่งไปเพ่ือจะชวย แตพอไปถึง

ก็ไมเห็นหมาปา เด็กคนนี้ก็หัวเราะชอบใจที่ตนสามารถ

หลอกผูใหญได พวกชาวบานรูวาถูกหลอกก็โกรธ พา

กันกลับไป  

ตอมาอีกไมก่ีวัน ขณะท่ีเด็กคนนี้เลี้ยงแกะอยู ก็

มีหมาปาฝูงใหญจะมากินแกะจริง ๆ เด็กคนนี้ก็วิ่งไป

รองตะโกนบอกชาวบานใหมาชวยอีก แตคราวนี้พวก

ชาวบานทำเฉยเสีย ไมมีใครชวยเพราะคิดวาเด็กคนนี้

มาหลอกอีก ฝูงหมาปาก็กินแกะจนหมด เด็กคนนี้วิ่ง

หนีกลับบานไปบอกพอกับแม พอพอกับแมสอบถาม

ความเปนมาก็รูวาลูกของตนเคยพูดจาเหลวไหล     

พอเกิดเหตุจริง ๆ ก็ไมมีใครเชื่อ จึงเฆ่ียนตีลูกของตน 

 

 

 

 คนที่ชอบ “ปนน้ำเปนตัว” จะผิดศีลขอใด 
1) ปาณาติปาตา เวระมะณี 
2) อะทินนาทานา เวระมะณี 
3) กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณ ี
4) มุสาวาทา เวระมะณี 

 การกระทำของเด็กเลี้ยงแกะ ไดกระทำสิ่งใดใหหมด
สิ้นลง 
1) ความสามัคคี  2) ความเชื่อถือ 
3) ความปราถนาดี 4) ความเคารพนับถือ 

วิชาสังคมศึกษา 
ขอ 73 – 92  ขอละ 4 คะแนน 
ขอ 93 – 96  ขอละ 5 คะแนน  

 อานขอความท่ีกำหนดให มีเกี่ยวของกับศาสนาใด 

 
 

วัดเปนสถานท่ีทางศาสนา ตามปกติแลวจะมีเสนาสนะ

และอาคารถาวรวัตถุตางๆ เปนท่ีพํานัก อาศัย ศึกษา

ปฏิบัติพระธรรมวินัย และประกอบศาสนกิจของ

พระภิกษุสงฆ ตลอดจนเปนที่บําเพ็ญกุศลตาง ๆ 

นอกจากนีว้ัดยังเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษา

และทางสังคม รวมทั้งเปนแหลงสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

1) คริตส   2) พุทธ 

3) อิสลาม   4) พรามหณ-ฮินดู 
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 อานขอความท่ีกำหนดให แลวนักเรียนคิดวามี

ความเกี่ยวของกับหลักธรรมขอใดของศาสนาพุทธ 

ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ไดแก ทุกข สมุทัย 

นิโรธ มรรค อันเปนหลักธรรมท่ีสำคัญท่ีสุดในพระพุทธ 

ศาสนา ถือเปนแกนของพระพุทธศาสนา คำสอนใน

พระพุทธศาสนาทั้งหมดสามารถสรุปรวมไวในหลัก 

ธรรมท่ีกลาวมาแลวไดทั้งสิ้น 

1) สังคหวัตถุ 4  2) ฆราวาสธรรม 4 

3) อริยสัจ 4   4) พรหมวิหาร 4 

 ชาดก คือเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจาที่

พระองคทรงแสดงแกพระภิกษุในโอกาสตาง ๆ 

บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผูท่ีพระองคตองการ

แสดงธรรมใหฟง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ 

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  ดังนั้นผูอานชาดก  ควรอานและ 

ศึกษาชาดกใหประโยชนแกตนอยางไร 

1) อานเพ่ือจดจำและเขียนนิยาย  

2) อานเพ่ือความเพลิดเพลิน 

3) อานเพ่ือใชเปนนิทานมาเลาใหเพ่ือนฟง  

4) อานเพ่ือเปนคติสอนใจและนำไปปฏิบัติตน 

 อานขอความท่ีกำหนดให แลวเปนการกราบท่ี

เรียกวาอะไร 

การกราบพระรัตนตรัย  ในลักษณะซึ่งประกอบดวย

องค ๕ คือ หัวเขา ๒  ฝามือ ๒ หนาผาก ๑ ใหจรดลง

แนบกับพ้ืน และกราบ ๓ ครั้ง 

1) ไตรคประดิษฐ 2) เบญจางคประดิษฐ  

3) สัตตะประดิษฐ 4) อัษฎางคประดิษฐ 

 
 

 จากขอความท่ีกำหนดให แลวพิจารณาวา

สอดคลองกับขอใด 

วนัแรม � คํ�า เดือน � เป็นวนัที�พระพทุธเจ้าเสด็จดบั

ขนัธ์ปรินิพพานแล้ว � วนั มลัลกษัตริย์แห่งเมืองกสุิ

นารา พร้อมด้วยประชาชนและพระภิกษุได้ร่วมกนั

ถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระของพระพทุธเจ้าใน

เมืองกสุินารา 

1) วันปลงสังขาร  2) วันอัฎฐมีบูชา 

3) วันวิสาขบูชา  4) วันออกพรรษา 

 อานขอความท่ีกำหนดให แลวพิจารณาวา      

“การไหว”  จัดเปนวัฒนธรรมไทยในขอใด 

 
"การไหว" เวลาพบปะกันหรือลาจากกัน ซึ่งเปนการ

แสดงถึงความมีสัมมาคารวะ และการใหเกียรติซ่ึงกัน

และกัน นอกเหนือจากการกลาวคำวา "สวัสดี" แลวยัง

แสดงออกถึงความหมาย "การขอบคุณ" และ "การขอ

โทษ" การไหวเปนการแสดงมิตรภาพ มิตรไมตรี ท่ีเปน

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  

1) วัฒนธรรมดานประเพณี 
2) วัฒนธรรมดานมารยาท 
3) วัฒนธรรมดานภาษา 
4) วัฒนธรรมดานการแตงกาย 
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 อานขอความท่ีกำหนดให แลวพิจารณาตัวเลอืกท่ี
สอดคลองกับประเพณีของไทยในขอใด 

เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม การทำ
เลือกสวนนาไรจำเปนตองอาศัยน้ำจำนวนมาก ดังนั้น
หากวันหนึ่งฝนท่ีเคยตกตองตามฤดูกาลไมตกเชนเคย
ยอมสรางความเดือนรอนใหกับชาวนาชาวไรทั่วไป 
เพราะฉะนั้นเพ่ือใหฝนตกลงมาจะไดมีน้ำเพียงพอใน
การทำการเกษตรกรรมจึงตองทำพิธีขอฝนของชุมชนที่
ประสบปญหาความแหงแลง 

      1) ประเพณีบุญกฐิน   
      2) ประเพณีแหนางแมว 
      3) ประเพณีลอยกระทง     
      4) ประเพณีสงกรานต 

 อานขอความท่ีกำหนดให แลวพิจารณาตัวเลือกท่ี
สอดคลองกับวันสำคัญในทุกๆปของไทย 

 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร รัฐบาลกำหนดใหเปนวันพอแหงชาติของทุกป 
เพ่ือนอมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของของพระองค
ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพ่ือปวงชนชาวไทย 

  1) 6 เมษายน   2) 5 พฤษภาคม 
  3) 23 ตุลาคม  4) 5 ธันวาคม 
 จากขอความ หมายถึงตัวเลือกใด 

เปนการปกครองสวนภูมิภาคที่เล็กที่สุด  
โดยมีผูใหญบานเปนหัวหนาคอยปกครอง 

   1) หมูบาน  2)  ตำบล 
   3) แขวง  4)  องคการบิหารสวนตำบล 
 ถาบานของนักเรียนจัดบานเรือนของตนใหสะอาด 
เปนระเบียบเปนการชวยเหลือชุมชนในขอใด 

      1) เอ้ือเฟอตอกัน            
      2) สามัคคีตอกัน 

  3) ไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน   
  4) พัฒนาชุมชนใหนาอยู  

ใชตัวเลือกตอไปนี้ตอบคำถามขอ 83-86 
  1) เงินออม       2) ผูบริโภค 
  3) รายได      4) ภาษี 

อานขอความ ขอ 83-86  ท่ีกำหนดใหแลวพิจารณา 
ตัวเลือกท่ีสอดคลอง 

   

ผลตอบแทนที่กิจการไดรับจากการขายสินคาหรือ

บริการตามปกติของกิจการรวมท้ังผลตอบแทนอ่ืน ๆ 

ที่ไมไดเกิดจากการดำเนินงานตามปกติ 

 

  

สวนของรายไดที่เหลืออยู  หรือที่กันเอาไวไมนำมาใช
จายในการบริโภคอุปโภคในขณะปจจุบัน  โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือเก็บไวใชจายในยามเจ็บปวย  เม่ือมี
เหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนหรือเม่ือแกชรา  หรือเพ่ือใชจายใน
กิจการอ่ืนใดที่สมควร 

  

ผูที่เลือกซื้อสินคาหรือบริการเพ่ือสนองความตองการ

ของตนเองในการดำเนินชีวิต 
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เงินที่รัฐบาลเก็บจากผูมีรายไดเพ่ือนำไปใชในการ

พัฒนาประเทศในดานตาง ๆ

 
  

 การเรียนรูเรื่องเศรษฐศาสตรใหประโยชนอยางไร
ตอตัวนักเรียน 

 1) รูคิดตัดสินใจและทำงานไดด ี
 2) รูจักการบริโภคท่ีเหมาะสม 
 3) ฝกการประหยัดและรูจักเก็บออม 
 4) ถูกทุกขอ 
 อานขอความท่ีกำหนดให แลวพิจารณาตัวเลือกท่ี
สอดคลองกับการนับวันเวลา 

การนับชวงเวลาและนับวันเวลาแบบไทย สมัยโบราณ 
เปนการนับชวงเวลาโดยถือการโคจรของดวงจันทร
รอบโลกเปนหลัก  

 1) สุริยคติ   2) จันทรคติ 
 3) สุริยคราส   4) จันทรคราส  
 การนับ วัน เดือน ป แบบสุริยวงศหรือแบบสากล 
จะพบท่ีใด 
1) ตำราหมอดู  2) หนังสือธรรมะ 
3) แผนท่ี   4) ปฎิทิน 

 อานขอความท่ีกำหนดให แลวพิจารณาตัวเลือกท่ี
สอดคลองกับการนับวันเวลา 

วันวิสาขบูชาซึ่งโดยปกติจะตรงกับวันข้ึน 15 ค่ำเดือน 
6 แตในปที่มีเดือน 8 สองหน ใหเลื่อนไปอยูในเดือน 7 
แทน โดยถือวาเดือน 8 หนหลังเปนเดือน 8 ท่ีแทจริง 
สวนเดือน 8 หนแรกก็จะมีคาเทากับเดือน 7 

 1) ปกติวาร   2) อธิกวาร  
3) อธิกวาร   4) อธิกมาส 

 ตามขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตรขอมูลท่ีสืบคน
ได จะถูกนำมาเรียบเรียงเรื่องราวตามลำดับของ   
ขอใด 

 1) ตัวอักษร   2) ความสำคัญ 
3) เหตุการณที่เกิด 4) งายไปหายาก 

 ขอใดสัมพันธกัน 
 1) พอขุนรามคำแหง - กรุงศรีอยุธยา 
 2) พระเจาอูทอง - กรุงรัตนโกสินทร 
 3) พระเจาตากสินมหาราช - กรุงธนบุร ี
 4) สมเด็จพระปยมหาราช - กรุงสุโขทัย 
 อานขอความท่ีกำหนดใหแลว อยากทราบวา
ดานบนของแผนที่เปนทิศใด 

  ในแผนที่ทุกแผนจะมีเครื่องหมายบอกทิศดัง

สัญลักษณที่ปรากฎ      

 1)  ทิศตะวันออก  2) ทิศตะวันตก  
 3)  ทิศเหนือ   4) ทิศใต 
 อานขอความท่ีกำหนดให เสนสมมติท่ีกลาวถึงคือ
ตัวเลือกใด 

เก่ียวกับพิกัดทางภูมิศาสตร เรื่องการหาตำแหนงบน
แผนท่ี นักภูมิศาสตรกำหนดเสนสมมุติแนวตั้ง ลาก
จากข้ัวโลกเหนือ มายังข้ัวโลกใต 

 1)  เสนละติจูด  2) เสนลองติจูด 
 3)  เสนแอปจูด  4) เสน date line 
 อานขอความท่ีกำหนดให นักเรียนคิดวาจัดเปนขยะ
ในตัวเลือกใด 

วัสดุเหลือใช ซึ่งสามารถนำกลับมาใชประโยชนใหมได 
เชน แกว กระดาษ กระปอง เครื่องด่ืม เศษพลาสติก 
เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต 

1) ขยะยอยสลาย 2) ขยะรีไซเคิล 
 3) ขยะทั่วไป   4) ขยะอันตราย 
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 ขอใดไมจัดเปนการสงวนรักษาน้ำ 
1) โรงงานอุตสาหกรรมกำจัดน้ำเสียกอนจะปลอยลง 

 แหลงน้ำ 
 2) สรางอางเก็บน้ำ ฝาย และเข่ือนเพ่ือเก็บน้ำไวใชใน 
 ยามขาดแคลน 
 3) การแลนเรือในแมน้ำเจาพระยากวาดผักตบชวา
 ออกมาอยูตามฝง 
 4) ชวยกันอนุรักษปาไมและปลูกปาทดแทน 

วิชาวิทยาศาสตร 
ขอ   97 – 116  ขอละ 4 คะแนน 
ขอ 117 – 120  ขอละ 5 คะแนน 

  สัตวในภาพมีลักษณะคลายหรือ

เหมือนกับสัตวในขอใด 

 
 ลักษณะในขอใดสามารถถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากพอแมสูลูกได 
1) ติดสุรา   2) สีผิว 
3) แผลเปน   4) นิสัย 

 ถาเราปลูกตนพืชไวในที่รม ตนพืชจะมีการปรับตัว
อยางไร 
1) ลำตนสูงชะลูด 
2) ลำตนเอนไปในทิศทางที่มีแสง 
3) เปลี่ยนใบไปเปนหนาม 
4) เปลี่ยนใบไปเปนมือเกาะ 
 ตนพืชท่ีขึ้นอยูในบริเวณที่แหงแลงจะมีการปรับตัว
ในการหาอาหารอยางไร 
1) เปลี่ยนใบไปเปนมือเกาะ 
2) มีรากที่เคลื่อนที่ได 
3) มีรากยาวหยั่งลึกลงในดิน 
4) มีลำตนสูงและใหญ 

 ขอใดไมใชภัยธรรมชาติท่ีมีผลตอการสูญพันธุ 
ของส่ิงมีชีวิต 
1) ไฟปา   2) ฝนตก 
3) แผนดินไหว  4) ภูเขาไฟระเบิด 
 สาเหตุในขอใดท่ีทำใหสัตวบางชนิด 
เกิดการสูญพันธุมากท่ีสุด 

   1) สัตวอาศัยอยูรวมกันเปนฝูง ทำใหหลบหลีกศัตรู 
  ลำบาก 
  2) สัตวไมสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมได 
   3) สัตวอาศัยอยูในปาทึบ ทำใหขาดแหลงอาหาร 
   4) สัตวอาศัยอยูรวมกัน ทำใหขาดอากาศหายใจ 

 วัสดุในขอใดท่ีเกิดสนิมได 
 1) กระดาษ   2) แกว 
 3)  ยาง   4) เหล็ก 
 ถาจะเลือกวัสดุมาใชทำของเลนเด็กเล็กไมควรเลือก
วัสดุท่ีมีสมบัติในขอใด 
1) มีน้ำหนักเบา  
2) แตกหักงาย 
3) มีสีสันสวยงาม  
4) มีความแข็งแรง ทนทาน 
 ถาตองการใชวัสดุท่ีมีสมบัติในการนำไฟฟา      
ควรเลือกวัสดุในขอใด 
1) พลาสติก   2) ผา 
3) โลหะ   4) แกว 
 เสนไหม เปนวัตถุดิบท่ีใชในการทอผาซ่ึงไดจาก 
สิ่งใด 
1) แรธาตุ   2) พืช 
3) สัตว   4) พลาสติก 
 ดินเหนียวกับดินน้ำมัน ท่ีไดรับความรอนท่ีมากเกิน
พอจะมีการเปล่ียนแปลงเหมือนกันหรือไม อยางไร 
1) เหมือนกัน เพราะ ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ชนดิ 
2) เหมือนกัน เพราะหลอมเหลวทั้ง 2 ชนิด 
3) ไมเหมือนกันเพราะดินน้ำมันหลอมเหลว 
แตดินเหนียวแหงและแข็ง 
4) ไมเหมือนกันเพราะดินเหนียวหลอมเหลว 
แตดินน้ำมันจับตัวเปนกอนแข็ง 
 วัสดุในขอใดเม่ือถูกดึงใหยืดแลว เม่ือหมดแรง
กระทำสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได 
1) กระดาษ   2) ยางยืด 
3) พลาสติก   4) เชือกฟาง 
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 วัสดุท่ีขีดเสนใตในขอใดมีการเคลื่อนที่ตามทิศทาง
ของแรงโนมถวงของโลก 
1) ดึงถังน้ำข้ึนจากบอ 
2) ชักธงข้ึนสูยอดเสา 
3) ออกแรงเข็นตูเสื้อผา 
4) เทน้ำใสตุมจนเต็ม 
 ในการเลนหวงยาง ถาตองการใหหวงยางเคลื่อนที่
ไปไดเร็ว ตองทำอยางไร 
1) โยนไปขางหนา 2) โยนไปขางหลัง 
3) โยนไปดานขาง 4) ออกแรงโยนแรง ๆ 
 น้ำหนักของวัตถุเกิดจากอะไร 
1) แรงที่โลกดึงดูดวัตถุ    2) ปริมาตรของวัตถุ 
3) ขนาดของวัตถุ          4) รูปทรงของวัตถุ 
 ขอใดไมใชแหลงผลิตกระแสไฟฟา 
1) น้ำ   2) ดิน 
3) แสงแดด   4) ลม 
 พลังงานไฟฟาที่ใชตามบานสวนใหญไดมาจาก
แหลงกำเนิดไฟฟาชนิดใด 
1) เซลลสุริยะ  2) แบตเตอรี่ 
3) กังหันลม   4) ไดนาโม 
 เครื่องใชไฟฟาชนิดใดเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปน
พลังงานความรอน 
1) วิทย ุ   2) เตารีดไอน้ำ 
3) เครื่องซักผา  4) พัดลม 

 บอน้ำแหงหนึ่งใชแรงคนขุดลึกลงไป เพื่อนำน้ำ

ขึ้นมาใช น้ำในบอนี้เปนน้ำประเภทใด 

1) น้ำผิวดิน   2) น้ำบาดาล 

3) น้ำในดิน   4) ถูกทั้งขอ 1), 2) และ 3) 

 น้ำในขอใดอยูในสถานะแกส 

1) น้ำเย็น   2) น้ำแข็ง 

3) ไอน้ำ   4) น้ำเปลา 

 

 

 

 

 ขอใดเปนสิ่งที่ใชบอกคุณภาพทางกายภาพของน้ำ

วาเปนน้ำเสียหรือไม 

 ก. สีและกล่ินของน้ำ   

 ข. แรธาตุท่ีเจือปนในน้ำ 

 ค. จำนวนก่ิงไมท่ีลอยน้ำ 

 1) ขอ  ก.   2) ขอ  ข. 

3) ขอ  ค.   4) ขอ  ข.  และ  ค. 

 การทดลองโดยนำลูกโปงท่ีไมไดเปากับลูกโปง 

ท่ีเปาจนพองมาชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกัน 

อยากทราบวาการทดลองนี้สามารถสรุปผลไดอยางไร 

 1) อากาศมีปริมาตร 2) อากาศตองการท่ีอยู 

 3) อากาศไมมีรูปราง 4) อากาศมีน้ำหนัก 

 ดวงจันทรจะขึ้นและตกทางทิศใด ตามลำดับ 

 1) ทิศเหนือและทิศใต 

 2) ทิศใตและทิศเหนือ 

 3) ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก 

 4) ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 

 ถานักเรียนยืนหันหนาไปทางดานท่ีพระอาทิตยขึ้น 

แลวดานซายมือของนักเรียนจะเปนทิศใด 

1) ทิศตะวันออก  2) ทิศตะวันตก 

3) ทิศใต   4) ทิศเหนือ 
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ป.ตน (ป.1-ป.3) 

 

โครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ 

ประจำปการศึกษา 2563 

เฉลยขอสอบ : TOP GPA TEST 

คร้ังท่ี 11 
สอบเม่ือวันเสารท่ี 17 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 

ระดับชั้น 

ประถมศึกษาตอนตน (ป.1-ป.3) 

TOP GPA TEST 
ดูประกาศผลสอบไดที่ www.toptestcenter.comในหัวขอ ประกาศผลสอบ 

การจัดอันดับและการมอบรางวัล แบงออกเปน 
ระดับประเทศ 

ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 – 3  ไดรับทุนการศึกษาพรอมถวยรางวัล 

ระดับภาค 

ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 - 3 ของแตละภาค ไดรับเหรียญรางวัลพรอมใบเกียรติบัตร 

ระดับจังหวัด 

ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 - 3 ของแตละจังหวัด ไดรับใบเกียรติบัตร 
 

การประกาศผลสอบรายบุคคล จะแสดงคะแนนที่ไดในแตละสวนและคะแนนรวม  

พรอมทั้งสรุปอนัดับที่ไดของนักเรียนแตละคนในระดับจังหวัด, ภาค และประเทศ 
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1.  ตอบขอ 1) ขอ (ก) ถูกเพียงขอเดียว 

หลักท่ีมีคานอยท่ีสุด  คือ หลักหนวย  แต  หลักท่ีมีคามาก

ท่ีสุดไมสามารถบอกได เพราะขึ้นอยูกับวาจะมีกี่หลัก 

ดังนั้น  ขอ  (ก)  ถูกเพียงขอเดียว 

2.  ตอบขอ 1) 0 

 ทุกตัวเลขในโจทยมีคาทุกตัว  ยกเวน  เลข  0  มีคาเปน 0  

 (ซึ่งมีคานอยท่ีสุด) 

3.  ตอบขอ 3) 500,000 + 2,000 + 300 + 4     

 502,304 = 500,000 + 2,000 + 300 + 4     
4.  ตอบขอ 3) 7 

 482,357–294,678 = 187,679  ซึ่งหลักพัน คือ  7 

5.  ตอบขอ 4) สมบัติการเปลี่ยนหมูของการบวก 

 จากโจทยเปนการใชสมบตัิการเปลี่ยนหมูของการบวก 

6.  ตอบขอ 1) 10,123  คน 

 วันท่ีสองมีผูชม  12,345 – 3,456  =  8,889  คน 

 ดังนั้น วันท่ีสามมผีูชม  8,889 + 1,234  = 10,123  คน 

7.  ตอบขอ  2) กอยสอบตก 

ผิด  เพราะ  กอยไดคะแนน 25 คะแนน ซึ่งถือวาไมต่ำกวา

ครึ่งหน่ึงของคะแนนเต็ม จึงสอบผาน 

8.  ตอบขอ 1) 5  คะแนน 

 คะแนนของกุกกับกอยรวมกัน คือ  20 + 25  =  45 

 ซึ่งมากกวาคะแนนของเกง คือ 45 – 40 = 5 คะแนน 

9.  ตอบขอ 3) 34  คะแนน 

 คะแนนเฉลีย่ คือ  35+50+20+25+40

5
 =  34  คะแนน 

10.  ตอบขอ 2)  คืบ 

 อุปกรณการวดั  คือ  ตลับเมตร  , ไมบรรทัด , สายวดั  สวน   

 คืบ เปนหนวยของการวัดไมใชอุปกรณการวัด 

11.  ตอบขอ 4) 100,000  มิลลิเมตร 

 50 วา  =  50  2  =  100  เมตร 

 =  100  100   =  10,000  เซนติเมตร 

 =  10,000  10  =  100,000   มิลลเิมตร 

 

 

 

12.  ตอบขอ 3) 4 กิโลเมตร 150 เมตร ยาวกวา 4,075     

                  เมตร 

 ตัวเลือก 3) ถูกตอง เพราะ 4  กิโลเมตร 150 เมตร  คือ   

 4,150  เมตร ยาวกวา 4,075  เมตร  

 ตัวเลือกอื่นไมถูกตอง เพราะ 

 1) 3 วา = 3  2  100 = 600 เซนติเมตร ดังนั้น 3 วา   

 ยาวกวา  500 เซนติเมตร 

2) 220 เซนติเมตร ยาวกวา 2 เมตร ( 2 เมตร = 200 

เซนติเมตร ) 

 4) 7 เซนติเมตร 9 มลิลิเมตร (79 มิลลเิมตร) สั้นกวา 85  

 มิลลเิมตร 

13.  ตอบขอ 4) 18.00 น. 

 เมื่อพิจารณาจากตัวเลือกจะไดวา เวลาท่ีเข็มสั้นและเข็มยาว 

 ทำมุมกัน 180 องศา มี 2 ตัวเลือกคือตัวเลือกท่ี 1 และ 4  

และเมื่อพิจารณาจากโจทยพบวาเปนเวลาในชวงเย็น 

 เวลาท่ีนารดีูนาิกาอยู เปนเวลา 18.00 น. 

14.  ตอบขอ 1)  วันอังคาร 

 เพราะ ใน 1 สัปดาห มี 7 วัน  ถาวันน้ีเปนวันจันทร

 ดังนั้น อีก 14  วันถัดไป  ก็จะเปนวันจันทร น่ันแสดงวา 15  

วันถัดไป คือวันอังคาร 

. . . . . . .
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15

จ อ พ พฤ ศ ส อา
วันนี�

 

15.  ตอบขอ 3)  2  ป  8  เดือน 

เหตุผล  1 ป เทากับ 12 เดือน ดังนั้น  

มาลัยอายุ เทากับ ( 6  12 ) + 7 =  79  เดือน 

มาลีอายุ  เทากับ  ( 3  12 ) + 11 =  47  เดือน 

มาลัยอายมุากกวามาลี  79 – 47 =  32  เดือน 

เปลี่ยนจากเดือน ใหเปนป  =  
32

12
  =  2  เศษ  8 

ดังนั้น  มาลัยอายุมากกวามาลี  2  ป  8  เดือน 
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16.  ตอบขอ 1)  1  ชั่วโมง  45  นาที 

 วิธีทำ             ช่ัวโมง นาที 

ปูถึงอุดรธานีเวลา              87 1070  _ 

ตารางการเดินรถจะถึงอุดรธานีเวลา  6  25 

ปูถึงอุดรธานีชากวาเวลาท่ีกำหนด  1  45 

ดังนั้น ปูถึงอุดรธานีชากวาเวลาท่ีกำหนด 1 ช่ัวโมง 45 นาที 

17.  ตอบขอ 2)  กรัม 

 เพราะ กรมั เปนหนวยในการช่ัง 

18.  ตอบขอ 3)  2  กิโลกรัม  960  กรัม  

วิธีทำ 1 กิโลกรัม มีคาเทากับ 1,000 กรัม 

ซื้อแปงสาลีมา  5  กิโลกรัม  =  5,000 กรัม 

ใชทำขนมไป  =  2 กิโลกรัม  40  กรัม   

                 = 2,000 + 40 = 2,040  กรัม 

เหลือแปงสาลี   5,000 – 2,040  =  2,960 กรัม 
  จะเหลือแปงสาลี  2  กิโลกรมั  960  กรัม 

19.  ตอบขอ 3)  โตะครูสูง 90 มิลลิลิตร 

เพราะ มลิลลิิตร เปนหนวยท่ีใชสำหรับ การตวง  

โตะครู หนวยท่ีเหมาะสมท่ีสดุ คือ เซนติเมตร 

20.  ตอบขอ 2)  1 กิโลกรัม 4 ขีด    

                                                      กิโลกรมั  ขีด 

ไก  3  ตัวขนาดตางกัน  เมื่อช่ังรวมกันหนัก   32         010 

หยิบไกตัวเล็กออกจะช่ังไดหนัก           2            4 

จะไดวา ไกตัวเล็ก หนัก                 6 

หยิบไกตัวกลางออกจะช่ังไดหนกั  2  กิโลกรัม 

จะไดวา ไกตัวกลางหนัก  3 – 2  =  1  กิโลกรัม 

ดังนั้น ไกตัวกลางและไกตัวเล็กรวมกันหนัก  1 กิโลกรัม 6 

ขีดน่ันคือ  ไกตัวใหญหนัก 1 กิโลกรัม 4 ขีด 

21.  ตอบขอ 1) 420 ใบ 

  จะตองแลกธนบัตรใบละหน่ึงพัน หารอย หน่ึงรอย 

 อยางละ 1 ใบ และหาสิบ 2 ใบ เพื่อไมใหเหลือเศษรวม 

 ธนบัตร 5 ใบ เปนเงิน 1,700 บาท  

 เหลือเงิน 10,000 – 1,700 = 8,300 บาท  

แลกธนบัตรใบละ ยีส่ิบได 8,300  20 = 415  ใบ       

รวมมีธนบัตรทั้งหมด 415 + 5 = 420 ใบ 

22.  ตอบขอ 2) 2  เสน 

 
 รูปสี่เหลี่ยมจัตรุัสมีเสนทแยงมุม  2  เสน 

23.  ตอบขอ 1) เสนตรง 

  

24.  ตอบขอ 1)  5 : 7 : 4  

 อัตราสวน (Ratio) คือ การเปรยีบเทียบจำนวนของสิ่งของ 

 ตั้งแต 2 สิ่งขึ้นไป โดยใชสญัลักษณ a : b หรือ 
a

b
 ซึ่งเรียก  

 “a” วาจำนวนแรกหรือจำนวนท่ีหนึ่ง และเรียก “b” วา 

 จำนวนหลังหรือจำนวนท่ีสอง เมื่อพิจารณาจากโจทย จะได 

 วา ราคาของสมุด คือจำนวนแรก, ราคาของดินสอ คือ 

 จำนวนท่ีสอง และราคาของยางลบคือจำนวนท่ีสาม จะไดวา  

 ราคาสมุด 1 เลม มีราคา = 
50

10  
 =  5 บาท 

ราคาดินสอ 1 แทง มีราคา = 
70

10
 = 7 บาท 

ราคายางลบ 1 กอน มีราคา = 
40

10
 = 4 บาท 

 อัตราสวนระหวางราคาของสมุด ตอราคาของดินสอ ตอ

ราคาของยางลบ คือ 5 : 7 : 4  

25.  ตอบขอ 4) cold 

 คำตอบคือ cold (หนาว) เนื่องจาก hot = รอน 

26.  ตอบขอ 1) full 

 คำตอบคือ full (เต็ม) เนื่องจาก empty = วาง 

27.  ตอบขอ 3) long 

 คำตอบคือ long (ยาว) เนื่องจาก short = สั้น 



เฉลยขอสอบ  TOP GPA TEST  ครั้งท่ี 11 ประจำปการศึกษา 2563  ระดับช้ัน ป.1-3 
 

#  หนา  4  # 

28.  ตอบขอ 1) zoo 
 คำตอบคือ zoo (สวนสัตว) เนื่องจาก elephant = ชาง 

29.  ตอบขอ 2) English 
  คำตอบคือ English (ภาษาอังกฤษ) เนื่องจาก speak= พูด 

30.  ตอบขอ 1) hot 
 คำตอบคือ hot (รอน) เนื่องจาก coffee = กาแฟ 

31.  ตอบขอ 2)  Yes, I do 
 คำถามใช V. to do : คำตอบถูกจึงเปน Yes, I do 

32.  ตอบขอ 3)  Bangkok 
 บทสนทนาจะเปนเหตุการณของคนสองคนคือบอย(BOY)  
 พูดคุยกันกับบ๊ิก(BIG) เปนการพูดคุยถามกันถึงสถานท่ีพัก 
 อาศัยของกัน 
 ถาม : Where do you live? (คณุอาศัยอยูท่ีไหน) 

คำตอบจึงควรเปนช่ือเมืองท่ีอาศัยอยูคือ Bangkok 
(กรุงเทพฯ) 

33.  ตอบขอ 4) What does he do 
 คำตอบ : He is a businessman. (เขาเปนนักธุรกิจ) 
 ดังนั้นคำถามจะตองถามวา : What does he do? (เขา 
 มีอาชีพอะไร) 

34.  ตอบขอ 4) are 
 There are หมายถึง มี เปนกลาวถึงสิ่งท่ีมีอยูและเปนพหูพจน 

35.  ตอบขอ 1) many 
 How  many  ใชกับคำนามท่ีนับได 

36.  ตอบขอ 4) cake 
 hungry หมายถึง หิว  orange  juice , milk และ water   
 เปนเครื่องดืม่  ตองใช  thirsty 

37.  ตอบขอ 3) Does 
 ประโยคคำถามท่ีมีประธานเปนเอกพจน ใช  Does  มาชวย  
 สวนกริยา have ไมตองผันตามประธาน 

38.  ตอบขอ 1) a  piece  of 
 จำนวนนับของ เคก 1 ช้ิน ใช a piece of   cake 

39.  ตอบขอ 1) or 
 or (หรือ) ประโยค Do you like Coke or  Pepsi ?  
 เปนการถามเพื่อใหเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

40.  ตอบขอ 3)  A dog 
 ถาม : อะไรท่ีนั่งอยูใกลเกาอ้ีมายาว 
 จากบรรทัดที่3 : A dog is near the bench. 

41.  ตอบขอ 1)  Yes, it is. 
 ถาม: สุนัขกำลังกินอยูใชไหม 
 จากบรรทัดท่ี 3-4 : It has a bone. (หมายถึง มันกินกระดูก) 

42.  ตอบขอ 1)  under the tree 
 ถาม : เกาอ้ีมายาววางอยูท่ีไหน 
 จากบรรทัดที2่-3 : There is a bench under the tree.  
 (มีเกาอ้ีมายาวใตตนไม) 

43.  ตอบขอ 1)  on the road 
 ถาม : จิมอยูท่ีไหน 
 จากบรรทัดที9่ : On the road, Jim has a bicycle. 

44.  ตอบขอ 4)  road 
 จากบรรทัดที่9-10 : On the road, Jim has a bicycle.   
 His father has a bicycle, too. They are riding. 
 หมายถึง จิมและพอของจิมข่ีจักรยานอยูบนถนน 

45.  ตอบขอ 3)  bicycles 
จากบรรทัดที ่9-10 : On the road, Jim has a bicycle.  
His father has a bicycle, too. They are riding. 
หมายถึง จิมและพอของจิมข่ีจักรยานอยูบนถนน 

46.  ตอบขอ 4) I feel lucky to be living in Thailand. 
 เปนประโยคบอกเลา เพ่ือบอกความรูสึกของตนวาโชคดี ท่ีได 

 อาศัยอยูในประเทศไทย เครื่องหมายท่ีใชคือ .  โดยไมตองม ี

 เครื่องหมาย , ในประโยค 

47.  ตอบขอ 4) friendly – nice – show – with 
 ลำดบัคำตามพจนานกุรม  friendly  nice  show  with 

48.  ตอบขอ 3) Somchai likes to collect  stamps. 
 Somchai (ประธาน) likes to collect (กริยา) stamps 

 (กรรม). 

49.  ตอบขอ 1) ระยิบระยับ 
 เพราะอักษรต่ำ มี   24  ตัว  คือ   ค  ต  ฆ  ง  ช  ว   ฌ  ญ   
 ฑ  ฒ  ณ  ท  ธ  น  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ฬ 

50.  ตอบขอ 1) น้ำใจไมตรี 
 มาตราแม  ก กา  คือมาตราท่ีไมมตีัวสะกด 

51.  ตอบขอ 1) เธอ  เร่ิม  เดิน  เถิด 
 เพราะ สระลดรูป ไดแก คำท่ีใช  สระโอะ  สระอัว  สระออ    
 สระเออ 

52.  ตอบขอ 4) หะ-รึ-หัน 
 หฤหรรษ  อานวา   หะ-รึ-หัน 
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53.  ตอบขอ 2) โปรดปราน ปรับปรุง 
 คำควบกล้ำ (อักษรควบ) หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียน 
 เรียงกันอยูตนพยางค และใชสระเดียวกัน เวลาอานออกเสียง 
 กล้ำเปนพยางคเดียวกัน เสียงวรรณยุกตของพยางคน้ันจะผัน 
 เปนไปตามเสียงพยัญชนะตัวหนา 
 พยัญชนะตนควบกับ ร ไดแก โปรดปราน  ปรับปรุง 
 ปรวนแปร ขรุขระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ครื้นเครง  

54.  ตอบขอ 1) เทศน 
 เทศน หมายถึง การแสดงธรรมสั่งสอนในทางศาสนา 

55.  ตอบขอ 4)  คำสรรพนาม 
 เพราะ คำสรรพนาม  คือ คำท่ีใชแทนคำนาม 

56.  ตอบขอ 4) อุลิด  -  มะมวง 
 เพราะ  อุลิด  หมายถึง แตงโม 

57.  ตอบขอ 2) วีรสตรี 
 เพราะคำสรรพนามคือ คำท่ีใชแทนคำนามหรือขอความท่ีผู 
 พูดไดกลาวมาแลว 

58.  ตอบขอ 1)  ประธาน 
 “สีเหลือง” ทำหนาท่ีขยาย ประธาน (ดอกกุหลาบ) 

59.  ตอบขอ 1) อิฐ 
 คำคลองจอง คือ คำท่ีมีเสียงสระเดียวกัน  และถามตีัวสะกด 
 จะตองอยูในมาตราเดยีวกัน เชน ศิษย และ อิฐ มีสระเดียว  
 กัน และมี ษ และ ฐ เปนตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแมกด 

60.  ตอบขอ 4) ไมมีขอใดที่แตกตางจากพวก 
 บักหุง(อีสาน), ลอกอ(ใต), บะกวยเตด(เหนือ) หมายถึง  
 มะละกอ 

61.  ตอบขอ 3) รีบดวน 
 ฉุกเฉิน หมายถึง เรงดวน, รบีดวน, เรงรีบ, ฉับพลัน 

62.  ตอบขอ 1) แพรกระจาย 
 ระบาด หมายถึง แพรกระจาย, แพรไปอยางกวางขวาง,  
 แพรไปท่ัว 

63.  ตอบขอ 3) สวมหนากากอนามัยในที่สาธารณะ 
 การใสหนากากท้ังคนท่ัวไปและคนปวยจะชวยลดการแพร 
 เช้ือ โดยเฉพาะในท่ีสาธารณะ 

64.  ตอบขอ 3) ทำสวน 

 การทำสวน คือ การปลูก พืช ผัก หรือตนไม หลากหลาย 

 ชนิด  เมื่อพิจารณาจากขอความ การทำสวนจึงเปนคำตองท่ี 

 ถูกตอง 

65.  ตอบขอ 2) ใชชีวิตเรียบงาย 
 ลุงสมาน ยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการใชชีวิต ซึ่งหลัก 
 เศรษฐกิจพอเพียง รูจักกินรูจักใช รูจักพอประมาณ ไมใชจาย 
 ในสิ่งท่ีไมจำเปน อาหารก็ไดจาก พืช ผัก ผลไมท่ีปลูกไว โดย 
 ไมไดซื้อ เหลือจึงนำไปขายเปนรายได 

66.  ตอบขอ 3) ญาติผูสูงอายุ เชน คุณปู คุณยา 
 “รักและเคารพยิ่ง” ควรใชในคำลงทายจดหมายถึงญาต ิ
 ผูใหญ เชน พอ แม ปู ยา ตา ยาย 

67.  ตอบขอ 3) เปนเคร่ืองหาเลี้ยงชีพสำหรับตน 
 จากบทรอยกรอง วรรคที่แสดงใหเห็นประโยชนของการเรียน  
 คือ เปนเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน หมายถึง การเรยีน 
 หนังสือจะทำใหเรามีหนาท่ีการงานท่ีดีไวประกอบอาชีพเมื่อ 
 เติบโตขึ้น 

68.  ตอบขอ 4) ความสำคัญในการศึกษาเลาเรียน 
 จากบทรอยกรอง  มีจุดมุงหมายในการแตงเพื่อใหเด็ก ๆ  
 เห็นความสำคัญของการศึกษาเลาเรียน และตั้งใจเรยีนเพ่ือ 
 จะไดมีอนาคตท่ีด ี

69.  ตอบขอ 2) ความรักของคนเลี้ยงเด็กทีม่ีตอเด็กที่ไมใชลูก 
 จากบทรอยกรองท่ีกำหนด ใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของ 
 นกกาเหวาและนกกา สะทอนความรักความผูกพันของคน 
 เลี้ยงท่ีมีตอเด็กแมวาจะไมใชลูกของตน 

70.  ตอบขอ 2) เราควรมีความกตัญูรูคุณตอผูที่เลี้ยงดูเรา 
 จากบทรอยกรองท่ีกำหนด ใหขอคิดวา เราควรกตญัูตอผูที ่
 เลี้ยงดเูรามา แมวาคนๆ น้ันจะไมใชพอแมแทๆ ก็ตาม 

71.  ตอบขอ 4) มุสาวาทา เวระมะณี 
 “ปนน้ำเปนตัว” คำนี้มักใชกับคนท่ีมีนิสัยชอบโกหกเปนนิสัย  
 พูดจาเช่ือถือไมไดเลย สรางเรื่องเท็จขึ้นมาอยางเปนจริงเปนจัง  
 ซึ่งมีผลใหผิดศีลขอ 4 คือ การพูดโกหก (มุสาวาทา เวระมะณี...) 

72.  ตอบขอ 2) ความเชื่อถือ 
 การพูดเหลวไหล หาสาระไมได ผลก็คือวาไมมีคนเช่ือถือ 

73.  ตอบขอ 2) พุทธ 

 เพราะ วัดเปนสถานท่ีทางพุทธศาสนา และพระภิกษุสงฆ  

 เปนคำใชเรียก "นักบวชชาย" ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ  

 คูกับภิกษุณี (นักบวชหญิง) คำวา ภิกษุ เปนศัพทเฉพาะใน 

 พระพุทธศาสนา เปนศัพทบญัญตัท่ีิใชเรียกนักบวชชายใน 

 พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ไมสาธารณะท่ัวไปสำหรับทุก 

 ศาสนา 
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74.  ตอบขอ 3) อริยสัจ 4 
 พระพุทธเจา ทรงตรสัรูอริยสจั  4  คือ ความจริงอัน 
 ประเสริฐ 4 ประการ  ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค  อัน 
 เปนหลักธรรมทีส่ำคัญท่ีสุดในพระพุทธศาสนา ถือเปนแกน 
 ของพระพุทธศาสนา  คำสอนในพระพุทธศาสนาท้ังหมด 
 สามารถสรปุรวมไวในหลักอรยิสัจ 4 ไดท้ังสิ้น 

75.  ตอบขอ 4) อานเพ่ือเปนคติสอนใจและนำไปปฏิบัติตน 
 ชาดก คือเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจาท่ีพระองคทรง 
 แสดงแกพระภิกษุในโอกาสตาง ๆ บางครั้งก็เพ่ือแสดงภูม ิ
 หลังของผูที่พระองคตองการแสดงธรรมใหฟง บางครั้งก็เพ่ือ 
 อธิบายเหต ุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  ผูอานชาดก  ควรอาน 
 อยางพิจารณา และนำหลักธรรมไปใชเปนคุณประโยชน นำ 
 คติสอนใจไปปฏิบัตสิวนความเพลดิเพลินจากชาดกน้ัน ถือ 
 เปนเพียงผลพลอยไดเทาน้ัน จึงจะนับไดวารบัประโยชนจาก 
 ชาดก ท่ีพระองคทรงแสดงไวแลวอยางแทจริง 

76.  ตอบขอ 2) เบญจางคประดิษฐ 
 การกราบพระรตันตรยั  นิยมกราบแบบเบญจางคประดิษฐ  
 ซึ่งประกอบดวยองค ๕ คือ หัวเขา ๒  ฝามือ ๒ หนาผาก ๑  
 ใหจรดลงแนบกับพ้ืน และกราบ ๓ ครั้ง  
 สวน อัษฎางคประดิษฐ เปนทากราบแบบนอนราบไปท้ังตัว 
 ตามแบบฉบับของชาวธิเบต โดยใหสวนสำคญัของรางกาย 
 แตะพ้ืน 8 จุดหรือ 8 สวน ไดแก มือท้ังสอง เขาท้ังสอง เทา 
 ท้ังสอง ลำตัว และหนาผาก 

77.  ตอบขอ 2) วันอัฎฐมีบูชา 
 วันอัฏฐมีบูชา  ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เปนวันท่ี 
 พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว 8 วัน มัลลกษัตริย 
 แหงเมืองกุสินารา พรอมดวยประชาชนและพระภิกษุได 
 รวมกันถวายพระเพลิงพระพุทธสรรีะของพระพุทธเจาใน 
 เมืองกุสินารา 

78.  ตอบขอ 2) วัฒนธรรมดานมารยาท 
 วัฒนธรรมดานมารยาท  หมายถึง  การประพฤต ิปฏิบัต ิ
 ระหวางบุคคลตอบุคคลที่สังคมยอมรับ ไดแก มารยาททาง 
 กาย และมารยาททางวาจา การไหว เปนมารยาททางกายท่ี 
 เปนวัฒนธรรมการทักทาย เวลาพบปะกันหรือลาจากกัน  
 "การไหว" เปนการแสดงถึง ความมีสัมมาคารวะ และการให 
 เกียรตซิึ่งกันและกัน นอกเหนือจากการกลาวคำวา "สวัสดี"  
 แลวยังแสดงออกถึง ความหมาย "การขอบคุณ" และ "การ 
 ขอโทษ" การไหวเปนการแสดงมติรภาพ มิตรไมตรี ท่ีเปน 
 ขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดีงาม 

79.  ตอบขอ 2) ประเพณีแหนางแมว 
 สำหรับความเช่ือเก่ียวกับประเพณแีหนางแมวนั้น คนไทยม ี
 ความเช่ือวาฝนตกลงมาเพราะเทวดา เมื่อฝนไมตกจึงตองทำ 
 พิธีขอฝนกับเทวดา ชวงเวลาในการทำพิธีแหนางแมวนั้นจะ 
 จัดข้ึนเมื่อฝนไมตกตองตามฤดูกาลและมีความแหงแลงมาก 
 จริง ๆ ซึ่งการทำพิธีน้ันตองมีขบวนแห 

80.  ตอบขอ 4) 5 ธันวาคม 
วันท่ี 5 ธันวาคม เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวง
รัชกาลที่ 9 รัฐบาลกำหนดใหเปน “วันพอแหงชาติ” ของทุก
ป เพื่อนอมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของของพระองคท่ี
ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพ่ือปวงชนชาวไทย 

81.  ตอบขอ 1) หมูบาน 
 การบริหารราชการสวนภมูิภาค เปนลักษณะการ 
 กระจายอำนาจในการปกครองออกไปยังจังหวัดแตละจังหวดั 
 แบงเขตการปกครองเปนอำเภอ และแตละอำเภอ 
 ประกอบดวยหลายๆ ตำบล แตละตำบลจะประกอบไปดวย 
 หลายๆ หมูบาน ซึ่งหมูบานเปนการปกครองสวนภมูิภาคท่ี 
 เล็กท่ีสดุ โดยมีผูใหญบานเปนหัวหนาคอยปกครอง 

82.  ตอบขอ 4) พัฒนาชุมชนใหนาอยู  
 การพัฒนาชุมชนใหนาอยู เริ่มไดจาก การดูแลบานเรือนของ 

ตนเองใหสะอาดเปนระเบียบ ถาทุกบานดูแลบานของตนเอง
ใหสะอาดก็จะไมเกิดปญหาขยะ แหลงนำ้เนาเสีย ทำให
ชุมชนนาอยู 

83.  ตอบขอ 3) รายได  
 รายได หมายถึง ผลตอบแทนท่ีกิจการไดรับจากการขาย 
 สินคาหรือบริการตามปกติของกิจการรวมท้ังผลตอบแทน 
 อื่น ๆ ท่ีไมไดเกิดจากการดำเนินงานตามปกต ิ

84.  ตอบขอ 1) เงินออม 
 เงินออม หมายถึง สวนของรายไดท่ีเหลืออยู หรือท่ีกันเอาไว 
 ไมนำมาใชจายในการบรโิภคอุปโภคในขณะปจจุบัน โดยมจีุด 
 มุงหมายเพ่ือเก็บไวใชจายในยามเจ็บปวย เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
 เกิดข้ึนหรือเมื่อแกชรา หรือเพ่ือใชจายในกิจการอื่นใดท่ี 
 สมควร 

85.  ตอบขอ 2) ผูบริโภค  
 ผูบริโภค คือผูที่เลือกซื้อสินคาหรือบริการเพื่อสนองความ 
 ตองการของตนเองในการดำเนินชีวิต  
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86.  ตอบขอ 4) ภาษี  
 ภาษี คือเงินท่ีรัฐบาลเก็บจากผูมีรายไดเพื่อนำไปใชในการ 
 พัฒนาประเทศ 

87.  ตอบขอ 4) ถูกทุกขอ 
 เพราะ  การเรียนรูเรื่องเศรษฐศาสตร สามารถนำมา 
 ประยุกตใชใหเหมาะสมในชีวิตประจำวันเพ่ือใหการดำรงชีวิต 
 เปนไปอยางถูกตอง 

88.  ตอบขอ 2) จันทรคติ 
 การนับชวงเวลาตามแบบไทย เปนการนับชวงเวลาโดยถือ 
 การโคจรของดวงจันทรรอบโลกเปนหลัก เรียกวา การนับ 
 ชวงเวลาทางจันทรคต ิ

89.  ตอบขอ 4) ปฎิทิน 
 การนับชวงเวลาแบบสรุิยคติ เปนท่ีนิยมใชท่ัวไป โดยถือเอา 
 การเคลื่อนท่ีของดวงอาทิตยเปนหลัก ซึ่งเปนการนับเวลา 
 แบบสากล ท่ีปรากฏในปฏิทินท่ีใชกันท่ัวไป 

90.  ตอบขอ 4) อธิกมาส 
 อธิกมาส หมายถึง เดือนท่ีเพิ่มข้ึนในปจันทรคติ คือในปนั้นมี  
 13 เดือน มีเดือน 8 สองหน สาเหตุที่ตองเพิ่มเดือน 8 เขาไป 
 อีก 1 เดือน ก็เพ่ือใหปฏิทินทางจันทรคติเทียบไดกับปฏิทิน 
 ทางสุริยคตไิด โดยจำนวนวันไมตางกันมากเกินไป ซ่ึงเรยีกป 
 ดังกลาวนี้วา ปอธิกมาส โดยท่ี อธิก แปลวา เพิ่ม, มาส  
 แปลวา เดือน มีเดือนแปด 2 ครั้ง ไมใชไปเพิ่มเปนเดือนท่ี 13  
 สวนปท่ีมี 12 เดือน เรียกวา ปกตมิาส (มาส หมายถึงเดือน , 
 วาร หมายถึงวัน) 

91.  ตอบขอ 3) เหตุการณที่เกิด 
 ตามข้ันตอน วิธีการทางประวัติศาสตรขอมลูที่สืบคนไดจะถูก 
 นำมาเรยีบเรยีงเรื่องราวตามลำดบัเหตุการณที่เกิดขึ้น 

92.  ตอบขอ 3) พระเจาตากสินมหาราช - กรุงธนบุรี 
 พระเจาตากสินมหาราชทรงกษัตรยิองคเดียวแหงกรุงธนบุรี  
 ตัวเลือกนอกน้ันไมสมัพันธกัน 

93.  ตอบขอ 3) ทิศเหนือ 

 
 ในแผนท่ีทุกแผนจะมเีครื่องหมายบอกทิศ โดย :  

 หัวลูกศรจะหันไปทางทิศเหนือ 

 ดานบนของแผนท่ี แสดงวา เปนทิศเหนือ 

 ดานขวาของแผนท่ี แสดงวา เปนทิศตะวันออก 

94.  ตอบขอ 2) เสนลองติจูด 
 พิกัดทางภูมิศาสตร คือการหาตำแหนงบนแผนท่ี  
 นักภูมิศาสตรกำหนดเสนสมมุติ 2 เสน คือ  
 - เสนละติจูด หรือ เปนเสนสมมุตแินวนอน ลากจาก 
 ตะวันออกไปตะวันตก  
 - เสนลองติจูด หรือ เปนเสนสมมตุิ แนวตั้ง ลากจากขั้วโลก 
 เหนือ มายงัขั้วโลกใต 

95.  ตอบขอ 2) ขยะรีไซเคิล 
 ขยะรีไซเคลิ หรือ มลูฝอยท่ียังใชได คือ ของเสียบรรจุภณัฑ  
 หรือวัสดเุหลือใช ซ่ึงสามารถนำกลับมาใชประโยชนใหมได  
 เชน แกว กระดาษ กระปอง เครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษ 
 โลหะ อลูมิเนยีม ยางรถยนต 

96.  ตอบขอ 3) การแลนเรือในแมน้ำเจาพระยากวาด 
  ผักตบชวาออกมาอยูตามฝง 
 การสงวนรักษาน้ำ  ไดแก 
 1). ใชน้ำอยางประหยัด  และใชใหเกิดประโยชนสูงสุด   

 2). รวมกันรักษาความสะอาดของแหลงน้ำตาง ๆ โดยไมท้ิง 

 ขยะมูลฝอยและสิ่งสกปรกตาง ๆ รวมท้ังสารเคมลีงในแมน้ำ 

 ลำคลอง   

 3). โรงงานอุตสาหกรรมควรกำจัดน้ำเสียกอนจะปลอยลงสู 

 แหลงน้ำ   

 4).ชวยกันอนุรักษปาไมและปลูกปาทดแทนเพ่ือรักษาตนน้ำ 

 ลำธาร   

 5). สรางอางเก็บน้ำ  ฝาย  และเขือ่นเพ่ือเก็บน้ำไวใชในยาม 

 ขาดแคลน  

 6). ชวยกันขุดลอกคูคลอง เพ่ือใหน้ำไหลไดสะดวก ไมเกิดการ 

 สะสมของน้ำเสีย 

97.  ตอบขอ 1)  

 สุนัขตองเกิดจากสุนัขลูกของสุนัขท่ีเกิดมาจะมีลักษณะ 
 เหมือนหรือคลายพอแมสุนัข 

98.  ตอบขอ 2) สีผิว 
เนื่องจากสิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะการถายทอดตาง ๆ จากพอ
แมไปสูลูก ไดแก รูปหนา สีผม สีผวิ ความสูง ช้ันของหนังตา 
ลักยิ้ม ติ่งหู เปนตน 
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99.  ตอบขอ 2) ลำตนเอนไปในทิศทางท่ีมีแสง 

พืชจะตองใชแสงแดดในการสังเคราะหแสงดังนั้นเมื่อแสง
สองเขามาทิศทางใดก็ตามตนพืชท่ีถูกบังแสงจะพยายามเบน
ลำตน หรือกิ่งกานเขาหาแสง 

100.  ตอบขอ 3) มีรากยาวหย่ังลึกลงในดิน 
 การที่รากยาวหยั่งลึกลงในดิน เพ่ือชวยในการหาอาหารและ 
 น้ำในดิน 

101.  ตอบขอ 2) ฝนตก 
 ฝนตก เปนปรากฏการณตามธรรมชาติไมใชภัยธรรมชาต ิ

102.  ตอบขอ 2) สัตวไมสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมได 
 การที่สิ่งมีชีวิตบางชนิดตองสญูพันธุ มีสาเหตุสำคญัมาจาก 
 การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอม ซ่ึงสิ่งมีชีวิตท่ีไมสามารถ 
 ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมได ก็ตองยายท่ีอยูหรือไมก ็
 ตายไป 

103.  ตอบขอ 4) เหล็ก 
 เปนวัสดุท่ีเกดิสนมิเพราะเหล็กทำปฏิกิริยากับออกซิเจนใน 
 อากาศแลวเกิดสนิม 

104.  ตอบขอ 2) แตกหักงาย 
 เพราะอาจเปนอันตรายตอเด็กไดเมื่อเกิดการแตกหัก 

105.  ตอบขอ 3) โลหะ 
 โลหะ มีคุณสมบตัิในการนำไฟฟาไดดี เชน เงิน ทองแดง 

106.  ตอบขอ 3) สัตว 
 ไหม เปนวสัดุที่ไดจากสัตว 

107.  ตอบขอ 3) ไมเหมือนกัน 
 ดินเหนียวกับดินนำ้มัน ไดรับความรอนมีการเปลีย่นแปลงท่ี 
 ไมเหมือนกัน คือ ดินน้ำมันจะหลอมเหลว แตดินเหนียวแหง 
 และแข็ง 

108.  ตอบขอ 2) ยางยืด 
คุณสมบัติของยางยืด คือ มีปฏิกิรยิาสะทอนกลบัหรือมีแรง
ดึงกลับจากการถูกดึงใหยืดออก ดงันั้นเมื่อหมดแรงกระทำ
สามารถกลับคืนสูสภาพเดมิได 

109.  ตอบขอ 4) เทน้ำใสตุมจนเต็ม 
การเทน้ำใสตุม น้ำจะเคลื่อนท่ีออกจากภาชนะเดมิตาม
ทิศทางของแรงโนมถวงของโลกลงสูตุม 

110.  ตอบขอ 4) ออกแรงโยนแรงๆ 
การเลนหวงยาง ถาตองการใหหวงยางเคลื่อนท่ีไปไดเร็ว ตอง
ออกแรงโยนมาก ๆ  

111.  ตอบขอ 1) แรงท่ีโลกดึงดูดวัตถุ 
 น้ำหนักของวัตถุเกิดจากกแรงท่ีโลกดึงดูดของโลก 

112.  ตอบขอ 2) ดิน 
 ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเองไมใชแหลงผลิต 
 กระแสไฟฟา 

113.  ตอบขอ 4) ไดนาโม 
 ไดนาโม เปน อุปกรณที่เปลีย่นพลงังานกลเปนพลังงานไฟฟา  
 โดยอาศัยหลักการหมุนขดลวดตัวนำตัดผานสนามแมเหล็ก  
 ใชกับโรงไฟฟาพลังน้ำ ซึ่งเปนแหลงผลิตไฟฟาท่ีมีมากท่ีสดุใน 
 ประเทศไทย 

114.  ตอบขอ 2) เตารีดไอน้ำ  
 สวนประกอบสำคัญของเครื่องใชไฟฟาท่ีใหพลังงานความ 
 รอน คือ ขดลวดหรือแผนความรอนหรือขดลวดนิโครม ซึ่ง 
 เปนโลหะผสมระหวางนิกเกลิกับโครเมียม 

115.  ตอบขอ 3) น้ำในดิน 
 เปนแหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึนโดยการที่มนุษยขุดดวยแรงคน 
 ลงไปใหลึกกวาระดบัน้ำในดิน 

116.  ตอบขอ 3) ไอน้ำ 
 ถาน้ำไดรับความรอนหรือมีอุณหภมูิเพิ่มข้ึนน้ำจะกลายเปน 
 ไอน้ำ หรืออยูในสถานะแกส 

117.  ตอบขอ 1) ขอ ก. 
 คุณสมบัติทางกายภาพประกอบดวย สี กลิ่น ความขุน  
 ตะกอน อุณหภมูิ และการไหล คณุสมบัติเหลานี้นอกจากจะ 
 นำมาใชออกแบบและวัดความผิดปกติของระบบแลว ยังมผีล 
 ตอการดำรงชีวิตของพืชน้ำ และสตัวน้ำอีกดวย 

118.  ตอบขอ 4) อากาศมีน้ำหนัก 
 เนื่องจาก ลูกโปงท่ีเปาจนพองมีน้ำหนักมากกวาลูกโปงท่ี 
 ไมไดเปา 

119.  ตอบขอ 4)  ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 
 ดวงจันทรขึ้น ณ ขอบฟาทิศตะวันออกและดวงจันทรตกมา 
 ปรากฏอยู ณ ขอบฟาทิศตะวันตก 

120.  ตอบขอ 4) ทิศเหนือ  
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