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ข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุดที% 1
วิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ชันประถมศึกษาปี ที% 1

จํานวน 30 ข้ อ

ให้ กาเครื%องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคําตอบทีถ% ูกต้ อง
1.
ควรเติมคําใด
ภูผาและฟ้าใสเป็ น__________กัน
ก. วิทยุ
2.

3.
4.

5.
6.
7.

ข. เพือน

ค. นักเรี ยน

ภูผาและฟ้าใสเป็ น__________ พ่อแม่ จึงดีใจ

ควรเติมคําใด

ก. เด็กดี
ข. เพือนรัก
ค.
เราควรทําตัวอย่างไร จึงจะมีเพือน
ก. นิงเฉย
ข. มีน+ าํ ใจ
ค.
หากเราแตกต่างจากเพือน เราควรทําอย่างไร
ก. เลียนแบบเพือน
ข. ทําตัวตามปกติ
ค. ให้เพือนเลียนแบบเรา
การเก็บของของเพือนทีทาํ ตกไว้ แล้วนําไปคืน จัดว่ามีคุณธรรมใด
ก. อดทน
ข. มีวนิ ยั
ค.
เมืออยูบ่ า้ น เราควรทําตัวอย่างไร
ก. ช่วยพ่อแม่ทาํ งานบ้าน
ข. วิง เล่นรอบบ้าน
ค.
หากเราไม่เชือฟังผูใ้ หญ่ จะเกิดผลเสี ยอย่างไร
ก. ถูกผูใ้ หญ่ดุวา่
ข. ผูใ้ หญ่ไม่สนใจเราอีก ค.

นักเรี ยน
คุยเก่ง

ซือสัตย์
อยูเ่ ฉยๆ
อาจได้รับอันตรายได้

8.
จากภาพ คุณตาทําของเล่นอะไรให้หลานเล่น
ก. ม้าก้านกล้วย

ข. ลูกข่าง
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ค. วงล้อไม้ไผ่

9. ของเล่นทีคุณตาทําให้หลานเล่น มีประโยชน์อย่างไร
ก. ทําให้หลานเจริ ญเติบโต
ข. ทําให้หลานสนุกสนาน
ค. ทําให้หลานมีความรู ้
10. จากบทร้องเล่น จันทร์เจ้า ผูข้ อขอช้างขอม้า เพืออะไร
ก. ให้นอ้ งขี
ข. ให้นอ้ งนัง

ค. ให้นอ้ งดู

ดูภาพ แล้วตอบคําถามข้ อ 11 – 12

11. จากภาพคือสถานทีใดในโรงเรี ยน
ก. ห้องพักครู
ข. ห้องสมุด
12. สถานทีจากภาพมีไว้เพืออะไร
ก. เพือให้นกั เรี ยนใช้เรี ยนหนังสื อ
ข. เพือให้ครู ใช้เป็ นทีทาํ งาน
ค. เพือใช้คน้ คว้าหาความรู ้
13. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของการมาโรงเรี ยน
ก. ได้รับความรู ้
ข. ได้ไปเทียว
14. เมือเจอคุณครู หรื อเพือน เราควรทําอย่างไร
ก. ทักทายกัน แล้วพูดว่า “สวัสดี”
ข. หัวเราะให้กนั แล้วพูดว่า “ดีใจ”
ค. ทําเฉยๆ แล้วจับมือกัน
15. วันใดทีเราไม่ตอ้ งไปโรงเรี ยน
ก. วันจันทร์
ข. วันอังคาร
16. การปลูกต้นไม้รอบบ้าน มีประโยชน์อย่างไร
ก. ทําให้บา้ นกว้างขวาง
ข. ทําให้บา้ นร่ มรื น
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ค. ห้องเรี ยน

ค. มีเพือน

ค. วันอาทิตย์
ค. ทําให้บา้ นสะอาด

17. พืชในข้อใด นํามาใช้ทาํ อาหารไม่ได้
ก. กะเพรา
ข. มะพร้าว
ค. มะลิ
18.
ธรรมชาติสร้ างให้ คน สั ตว์ และพืช อยู่ร่วมกัน แบบ____________________กัน

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

ควรเติมคําใด
ก. พึงพาอาศัย
ข. เอื+อเฟื+ อเผือ แผ่
ค. อาศัยไหว้วาน
คนเราควรปฏิบตั ิตนต่อบุคคลอืนตามอย่างสํานวนใด จึงจะอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข
ก. เพือนเกลอ
ข. นํ+าพึงเรื อ เสื อพึงป่ า
ค. คนเดียวหัวหาย สองคนเพือนตาย
จากบทอาขยาน ฝนตกแดดออก พีมะพร้าวช่วยเหลือนกกระจอกอย่างไร
ก. ให้ทีพกั หลบฝน
ข. ช่วยชี+ทางให้นกกระจอก
ค. ให้ผลมะพร้าวเป็ นอาหาร
ข้อความใดไม่ ได้ หมายถึงในหลวง
ก. พ่อของแผ่นดิน
ข. องค์อคั รศิลปิ น
ค. แม่ฟ้าหลวง
ข้อใดไม่ ใช่ หลักธรรมทีในหลวงทรงใช้ในการปกครองบ้านเมือง
ก. การให้
ข. ความรัก
ค. ความซือสัตย์
จากเพลง ต้ นไม้ ของพ่ อ ต้ นไม้ หมายถึงอะไร
ก. แผ่นดินไทย
ข. ต้นไม้ทีในหลวงทรงปลูก
ค. งานต่างๆ ทีในหลวงทรงปฏิบตั ิ
นักเรี ยนควรปฏิบตั ิอย่างไร จึงจะแสดงว่า รักในหลวง
ก. อ่านหนังสื อมากๆ
ข. เป็ นเด็กดี
ค. ประหยัด
จากบทอาขยาน รั กเมืองไทย ธงชาติไทย มีกีสี
ก. 3 สี
ข. 4 สี
ค. 5 สี
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26. จากนิทานเรื อง จระเข้ อวดรู้ เราควรปฏิบตั ิตนอย่างไร จึงจะไม่เป็ นอย่างเจ้าเบิม+
ก. ช่างพูดช่างคุยกับเพือน
ข. ออกกําลังกายมากๆ
ค. ตั+งใจเรี ยน หมัน ศึกษาหาความรู ้
27. นิทานเรื อง จระเข้ อวดรู้ แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของสิ งใดมากทีสุด
ก. ทรัพย์สมบัติ
ข. การศึกษา
ค. รู ปร่ าง
28. จากนิทานเรื อง นางฟ้ าอยากไปโลก เหล่านางฟ้ าจะมายังโลกได้ในวันใด
ก. วันพระจันทร์เต็มดวง
ข. วันทีโลกมืด
ค. วันทีฝนตก
29. หิงห้อยอาศัยอยูท่ ีใด
ก. ต้นลําพู
ข. ใต้หมอน
ค. ในกล่อง
30. ข้อใดไม่ ใช่ ขอ้ คิดทีได้จากนิทานเรื อง กองฟื นเท่ าภูเขาก็มิอาจทดแทนคุณมารดา
ก. ไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่
ข. เราควรช่วยพ่อแม่ทาํ งานเท่าทีจะทําได้
ค. เราควรแสดงความดีใจเมือได้อยูก่ บั พ่อแม่
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ตารางวิเคราะห์ ข้อสอบมาตรฐานชันปี วิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชุ ดที% 2
ชันประถมศึกษาปี ที% 1
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ข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุดที% 2
วิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ชันประถมศึกษาปี ที% 1

จํานวน 30 ข้ อ

ให้ กาเครื%องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคําตอบทีถ% ูกต้ อง
1. หากเราเป็ นเด็กดี พ่อและแม่จะรู ้สึกอย่างไร
ก. ดีใจ พอใจ
ข. ใจบุญ ใจอ่อน
ค. รู ้ใจ ใจลอย
2. กาดําเลียนแบบหงส์ ขาวโดยการไปแช่ นํา เพราะหวังว่าตัวจะขาวเหมือนหงส์
แต่ มันก็ยงั มีขนสี ดํา และมันก็ไม่ มีอะไรกินเลย
นิทานเรื องนี+ ให้ขอ้ คิดอย่างไร
ก. เราควรหาข้อแตกต่างของตัวเองกับเพือน
ข. เราควรทําตัวเหมือนคนอืน
ค. เราควรเป็ นตัวของตัวเอง
3. หากเพือนของเรา มีความแตกต่างจากเรา เราควรทําอย่างไร
ก. ทําตัวปกติ
ข. ล้อเลียนเพือน
ค. เลียนแบบเพือน
4. หากเราพบสิ งของทีไม่ทราบว่าผูใ้ ดทําตกไว้ ควรทําอย่างไร
ก. นําไปคืนเจ้าของด้วยตัวเอง
ข. นํามาให้ผใู ้ หญ่ประกาศหาเจ้าของ
ค. รอให้มีคนมาถามหาจึงคืนเจ้าของไป
5. เราควร_____________ต่ อเพือ% นเรา
ควรเติมคําใด
ก. ใจบุญ
ข. ใจแข็ง
6. บ้านแสนสุ ข หมายถึงข้อใด
ก. สมาชิกในบ้านมีฐานะดี
ข. สมาชิกในบ้านรักใคร่ กนั ดี
ค. สมาชิกในบ้านแต่งกายดี
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ค. มีน+ าํ ใจ

7. ในฐานะสมาชิกคนหนึงในบ้าน เมืออยูบ่ า้ นเราควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ช่วยทํางานบ้านเท่าทีทาํ ได้
ข. ทํางานทุกอย่างแทนพ่อแม่
ค. ไม่ทาํ อะไรเลย
8. ลูกแพะไม่ ยอมเชื%อฟังแม่ ทบี% อกให้ อยู่บ้าน มันพบหมาป่ า และเกือบ
ถูกหมาป่ ากิน แต่ แม่ แพะมาช่ วยไว้ทนั

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

นิทานเรื องนี+ให้ขอ้ คิดอย่างไร
ก. เมือมีอนั ตราย จะมีคนมาช่วยเราไว้ได้
ข. เด็กควรระวังตัวให้ดีเวลาออกจากบ้าน
ค. เด็กควรเคารพและเชือฟังผูใ้ หญ่
จากบทร้อยกรองเรื อง เล่ นกลางแจ้ ง ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของการละเล่นต่างๆ
ก. ทําให้ร่างกายแข็งแรง
ข. ทําให้ร้านค้าขายของได้
ค. ทําให้เกิดความสนุกสนาน
จากบทร้องเล่น จันทร์ เจ้ า ผูข้ อขออะไรให้นอ้ งนัง
ก. เก้าอี+
ข. ช้าง ม้า
ค. เตียงตัง
เมือไปโรงเรี ยน ใครเป็ นผูส้ อนนักเรี ยนให้มีความรู ้
ก. ภารโรง
ข. แม่คา้
ค. คุณครู
สถานทีใดทีไม่มีในโรงเรี ยน
ก. ห้องสมุด
ข. โรงอาหาร
ค. ห้างสรรพสิ นค้า
เมือพบเพือน หรื อลาจากกัน ควรพูดอย่างไร
ก. สวัสดี
ข. ขอโทษ
ค. ขอบคุณ
สี ใดเป็ นสี ประจําวันศุกร์
ก. สี มว่ ง
ข. สี ฟ้า
ค. สี ชมพู
วันใดทีนกั เรี ยนไม่ตอ้ งไปโรงเรี ยน
ก. อาทิตย์ – จันทร์
ข. ศุกร์ – เสาร์
ค. เสาร์ – อาทิตย์
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16. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของต้นไม้
ก. เป็ นอาหารของคนและสัตว์
ข. ช่วยให้คนในบ้านนอนหลับดี
ค. ทําให้เกิดความร่ มรื น
17. _____________เป็ นผู้ทาํ ลายความสั มพันธ์ ทธี% รรมชาติสร้ าง
ควรเติมคําใด
ก. คน
ข. สัตว์
ค. พืช
18. การทีนกั เรี ยนจะอยูร่ ่ วมกันกับเพือนๆ ได้อย่างมีความสุ ข ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. มีการพูดคุยกันทุกวัน
ข. ทําการบ้านให้เพือนทุกวัน
ค. มีความรักและเอื+ออารี ต่อกัน
19. กวาง นก หนู และเต่ า เป็ นเพือ% นรักกันมาก วันหนึ%งเต่ าถูกนายพรานจับไป
กวาง นก และหนู จึงไปช่ วยเต่ าให้ รอดชีวติ มาได้
นิทานเรื องนี+ ให้ขอ้ คิดตรงกับสํานวนใด
ก. คนเดียวหัวหาย สองคนเพือนตาย
ข. เพือนกินหาง่าย เพือนตายหายาก
ค. นํ+าพึงเรื อ เสื อพึงป่ า
20. จากบทอาขยาน ฝนตกแดดออก ให้คติสอนใจเรื องใด
ก. นกต้องอาศัยพึงพาต้นไม้
ข. เราควรขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ืนทุกครั+งทีมีปัญหา
ค. การอยูร่ ่ วมกันในสังคมควรช่วยเหลือเกื+อกูลกัน
21. เมือมีคนให้ความช่วยเหลือเรา เราควรกล่าวคําว่าอะไร
ก. ขอโทษ
ข. ขอบคุณ
22. วันใดทีในหลวงทรงครองราชย์ครบ 60 ปี
ก. 5 พฤษภาคม 2549
ข. 9 มิถุนายน 2549
ค. 5 ธันวาคม 2549
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ค. สวัสดี

23. ข้อความใด จากเพลง พ่ อของแผ่ นดิน ทีไม่ได้หมายถึงในหลวง
ก. พ่อแห่งไทย
ข. องค์พระทรงชัย
ค. เทิดไท้
24. ข้อใดไม่ ใช่ สถาบันหลักของคนไทย
ก. พระมหากษัตริ ย ์
ข. สังคม
ค. ศาสนา
ข้อ 25 – 26 ควรเติมคําใดลงในช่องว่างของบทอาขยาน รักเมืองไทย
เรารักเพือ% นบ้ าน
เมื%อยามมีภัย
เรารักท้องถิ%น
ถิ%นไทยเรานัน

ไม่ ____________ใคร
25
ร่ วมใจป้องกัน
ทํากิน____________
26
ช่ วยกันดูแล
นภาลัย สุวรรณธาดา

25. ก. รานรุ ก
ข. คัดค้าน
ค. ต่อต้าน
26. ก. ช่วยกัน
ข. สุ ขใจ
ค. แบ่งปัน
27. จระเข้ ตัวหนึ%งไม่ สนใจใฝ่ เรียนรู้ และชอบทําตัวเป็ นอันธพาล
ทําให้ ชีวติ ตกอับเมื%อเติบโตขึน
นิทานเรื องนี+ ให้ขอ้ คิดอย่างไร
ก. เราควรขยันหมัน เรี ยนรู ้ เพือให้มีอนาคตทีดี
ข. เราควรทํางานให้มีเงินทองมากๆ
ค. เราควรเลือกทําแต่งานเบาๆ
28. จากนิทานเรื อง นางฟ้ าอยากไปโลก เหล่านางฟ้ าต้องระวังอะไร เมือเดินทางมาโลกแล้ว
ก. ต้องรี บกลับเมือใกล้สว่าง มิฉะนั+นสายรุ ้งจะปิ ด
ข. ระวังเด็กๆ ตืนมาพบ แล้วจับตัวไว้
ค. ระวังฝนตก เพราะจะไม่มีสายรุ ้ง
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29. จากนิทานเรื อง กองฟื นเท่ าภูเขาก็มิอาจทดแทนคุณมารดา ลูกชายทําสิ งใดเพือ ทดแทน
ความเกียจคร้านทีตนเคยทํา
ก. เก็บฟื นไปขายทีตลาดทุกวัน
ข. ตัดต้นไม้บนภูเขามาทําเป็ นฟื น
ค. เก็บฟื นมากองไว้จนกองใหญ่เท่าภูเขา
30. นิทานเรื อง กองฟื นเท่ าภูเขาก็มิอาจทดแทนคุณมารดา ให้ขอ้ คิดอย่างไร
ก. เราควรตั+งใจทํางานทุกวัน
ข. เราควรช่วยเหลือตัวเองให้ได้
ค. เราควรทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก่อนจะสายเกินไป
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เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุ ดที% 1
1.
6.
11.
16.
21.
26.

ข
ก
ข
ข
ค
ค

2.
7.
12.
17.
22.
27.

ก
ค
ค
ค
ข
ข

3.
8.
13.
18.
23.
28.

ข
ค
ข
ก
ค
ข

4.
9.
14.
19.
24.
29.

ข
ข
ก
ข
ข
ก

5.
10.
15.
20.
25.
30.

ค
ก
ค
ก
ก
ค

ข
ข
ข
ก
ข
ค

5.
10.
15.
20.
25.
30.

ค
ก
ค
ค
ก
ค

เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุ ดที% 2
1.
6.
11.
16.
21.
26.

ก
ข
ค
ข
ข
ค

2.
7.
12.
17.
22.
27.

ค
ก
ค
ก
ข
ก

3.
8.
13.
18.
23.
28.

ก
ค
ก
ค
ค
ก
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4.
9.
14.
19.
24.
29.

เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุดที% 1
เฉลยอย่ างละเอียด
1.
2.
3.
4.

ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

ข
ก
ข
ข

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

ค
ก
ค
ค
ข
ก
ข
ค
ข
ก
ค
ข
ค
ก
ข

20. ตอบ ก

21. ตอบ ค
22. ตอบ ข
23. ตอบ ค

เพราะ ภูผาและฟ้ าใสเป็ นเพือนกัน
พ่อแม่ดีใจ เพราะภูผาและฟ้ าใสเป็ นเด็กดี
เราควรมีน+ าํ ใจต่อผูอ้ ืน จึงจะทําให้ผอู ้ ืนอยากเป็ นเพือนกับเรา
หากเราแตกต่างจากเพือนก็ควรทําตัวตามปกติ เพราะการเลียนแบบเพือนอาจทําให้
เกิดผลเสี ยได้
การเก็บของได้แล้วนําไปคืน จัดว่ามีความซือสัตย์
เมืออยูบ่ า้ น เราควรช่วยพ่อแม่ทาํ งานบ้านเท่าทีทาํ ได้ เพือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
การไม่เชือฟังผูใ้ หญ่ อาจทําให้เกิดอันตรายแก่ตวั เราเองได้
จากภาพ เด็กในภาพเล่นวงล้อไม้ไผ่
การเล่นของเล่นต่างๆ ทําให้เกิดความสนุกสนาน
บทร้องเล่น จันทร์เจ้า “ขอช้างขอม้า ให้นอ้ งข้าขี”
จากภาพ คือ ห้องสมุด
ห้องสมุดเป็ นสถานทีใช้คน้ คว้าหาความรู ้
ประโยชน์ของการมาโรงเรี ยนคือได้รับความรู ้และมีเพือน
เมือเจอคุณครู หรื อเพือน เราควรทักทายคุณครู หรื อเพือน แล้วพูดว่า “สวัสดี”
เราไปโรงเรี ยน วันจันทร์ – ศุกร์ และหยุดวันเสาร์ - อาทิตย์
การปลูกต้นไม้รอบบ้านจะทําให้บา้ นร่ มรื น
มะลิเป็ นดอกไม้ ไม่สามารถนํามาปรุ งอาหารได้
ควรเติมคําว่า พึงพาอาศัย จึงจะได้ใจความสมบูรณ์และเหมาะสมกับข้อความ
นํ+าพึงเรื อ เสื อพึงป่ า หมายถึง การพึงพาอาศัยซึงกันและกัน ซึงถ้าคนเราปฏิบตั ิตน
ตามสํานวนนี+กจ็ ะอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข
บทอาขยาน ฝนตกแดดออก มะพร้าวช่วยนกระจอกโดยการให้ทีพกั หลบฝน
จากตอนทีวา่ .........ไปพบมะพร้าว
นกหนาวครวญคราง
พีมะพร้าวใจกว้าง
ขอพักสักวัน...........
พระราชินี ไม่ได้หมายถึง ในหลวง
ความรัก ไม่ใช่หลักธรรมทีในหลวงใช้ในการปกครองบ้านเมือง
เพลง ต้นไม้ของพ่อ ต้นไม้ หมายถึง งานต่างๆ ทีในหลวงทรงปฏิบตั ิ
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24. ตอบ ข เราเป็ นนักเรี ยน เราควรตั+งใจเรี ยนและทําตัวเป็ นเด็กดีจึงจะแสดงว่า เรารักในหลวง
25. ตอบ ก ธงชาติไทย มี 3 สี คือ แดง ขาว นํ+าเงิน
26. ตอบ ค เจ้าเบิม+ ตกอับเพราะไม่เรี ยนหนังสื อ หากไม่อยากเป็ นอย่างเจ้าเบิม+ เราจึงควรตั+งใจ
เรี ยนและหมัน ศึกษาหาความรู ้
27. ตอบ ข นิทานเรื อง จระเข้อวดรู ้ แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการศึกษา เพราะถ้าเราไม่มี
การศึกษาเราอาจตกอับได้
28. ตอบ ข นิทานเรื อง นางฟ้ าอยากไปโลก เหล่านางฟ้ าจะมาโลกได้ในวันทีโลกมืด
29. ตอบ ก หิงห้อยอาศัยอยูท่ ีใต้ตน้ ลําพู
30. ตอบ ค เราควรแสดงความดีใจ เมือได้อยูก่ บั พ่อแม่ ไม่ใช่ขอ้ คิดทีได้จากนิทานเรื อง กองฟื น
เท่าภูเขาก็มิอาจทดแทนคุณมารดา
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เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุดที% 2
เฉลยอย่ างละเอียด
1. ตอบ ก หากเราเป็ นเด็กดี พ่อและแม่ยอ่ มรู ้สึก ดีใจและพอใจ
2. ตอบ ค จากนิทานทีกาํ หนดให้ขอ้ คิด คือ เราควรเป็ นตัวของตัวเอง
3. ตอบ ก หากเพือนของเรา แตกต่างจากเรา เราควรทําตัวปกติ ยอมรับในความแตกต่างของ
เพือน ไม่ลอ้ เลียนเพือน
4. ตอบ ข หากเราเจอของตก เราควรนําไปให้ผใู ้ หญ่ประกาศหาเจ้าของ
5. ตอบ ค ควรเติมคําว่า มีน+ าํ ใจ จึงจะได้ใจความชัดเจน ถูกต้อง
6. ตอบ ข บ้านแสนสุ ข หมายถึง บ้านทีสมาชิกในบ้านรักใคร่ สามัคคีกนั
7. ตอบ ก เมือเราอยูบ่ า้ น เราควรช่วยพ่อแม่ทาํ งานเท่าทีช่วยได้
8. ตอบ ค จากนิทานทีกาํ หนดให้ขอ้ คิด คือ เด็กควรเคารพและเชือฟังผูใ้ หญ่
9. ตอบ ข จากบทร้อยกรองเรื อง เล่นกลางแจ้ง การทีร้านค้าขายของได้ ไม่ใช่ประโยชน์ของ
การละเล่นต่างๆ
10. ตอบ ก บทร้องเล่น จันทร์เจ้า ผูข้ อขอเก้าอี+ให้นอ้ งนัง
11. ตอบ ค คุณครู เป็ นผูส้ อนนักเรี ยนทีโรงเรี ยน
12. ตอบ ค ในโรงเรี ยนไม่มีหา้ งสรรพสิ นค้า
13. ตอบ ก เมือเจอเพือนหรื อลาจากกัน ควรพูดว่า สวัสดี
14. ตอบ ข สี ฟ้า เป็ นสี ประจําวันศุกร์
15. ตอบ ค เราไปโรงเรี ยนวันจันทร์ – ศุกร์ และหยุดวันเสาร์ – อาทิตย์
16. ตอบ ข การช่วยให้คนในบ้านนอนหลับดีไม่ใช่ประโยชน์ของต้นไม้
17. ตอบ ก คนเป็ นผูท้ าํ ลายความสัมพันธ์ทีธรรมชาติสร้างโดยการใช้เทคโนโลยีและสารเคมีตา่ งๆ
18. ตอบ ค การทีนกั เรี ยนและเพือนๆ จะอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข เราควรมีความรักและ
เอื+ออารี ต่อกัน
19. ตอบ ก จากนิทานทีกาํ หนดให้ขอ้ คิด คือ การมีเพือนร่ วมเดินทางหรื อทําสิ งต่างๆ ย่อม
ปลอดภัยกว่าไปหรื อทําคนเดียว ตรงกับสํานวน คนเดียวหัวหาย สองคนเพือนตาย
20. ตอบ ค จากบทอาขยาน ฝนตกแดดออก ให้ขอ้ คิด คือ การอยูร่ ่ วมกันในสังคม ควรช่วยเหลือ
เกื+อกูลกัน จึงจะอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข
21. ตอบ ข เมือมีคนช่วยเหลือเรา เราควรกล่าวว่า ขอบคุณ
22. ตอบ ข วันทีในหลวงทรงครองราชย์ครบ 60 ปี คือ วันที 9 มิถุนายน 2549
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23. ตอบ ค จากเพลง พ่อของแผ่นดิน เทิดไท้ หมายถึง เชิดชู จึงไม่ได้หมายถึง ในหลวง
24. ตอบ ข สถาบันหลักของไทย มี 3 สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ สังคมจึงไม่ใช่
สถาบันหลักของไทย
25. ตอบ ก จากบทอาขยานรักเมืองไทย ต้องเติมคําว่า รานรุ ก
26. ตอบ ค จากบทอาขยานรักเมืองไทย ต้องเติมคําว่า แบ่งปัน
27. ตอบ ก จากนิทานทีกาํ หนดให้ขอ้ คิด คือ เราควรขยันหมัน เรี ยนรู ้ เพือให้มีอนาคตทีดี
28. ตอบ ก จากนิทานเรื อง นางฟ้ าอยากไปโลก เหล่านางฟ้ าต้องรี บกลับเมือใกล้สว่าง มิฉะนั+น
สายรุ ้งจะปิ ด แล้วจะกลับไม่ได้
29. ตอบ ค จากนิทานเรื อง กองฟื นเท่าภูเขาก็มิอาจทดแทนคุณมารดา ลูกชายเก็บฟื นมากองไว้
จนเป็ นกองใหญ่ เพือทดแทนความเกียจคร้านทีตนเคยทํา
30. ตอบ ค จากนิทานเรื อง กองฟื นเท่าภูเขาก็มิอาจทดแทนคุณมารดา ให้ขอ้ คิด คือ เราควร
ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก่อนจะสายเกินไป
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