ตารางวิเคราะห์ ข้อสอบมาตรฐานปลายภาควิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษา ชุ ดที$ 1
ชั'นประถมศึกษาปี ที$ 1
มาตรฐาน / ตัวชี'วดั
ข้ อ

มฐ.
พ 1.1
1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2

มฐ.
พ 2.1
1

2

มฐ.
พ 3.1
3

1

มฐ.
พ 3.2

2

1

2

มฐ.
พ 4.1
1

2

มฐ.
พ 5.1
3

1

2




























1
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มาตรฐาน / ตัวชี'วดั
ข้ อ

มฐ.
พ 1.1
1

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2

มฐ.
พ 2.1
1

2

มฐ.
พ 3.1
3

1

มฐ.
พ 3.2

2

1

2

มฐ.
พ 4.1
1

2

มฐ.
พ 5.1
3

1

2

3
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ข้ อสอบมาตรฐานปลายภาค ชุดที$ 1
วิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ชั'นประถมศึกษาปี ที$ 1
จํานวน 40 ข้ อ

ให้ กาเครื$องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคําตอบทีถ$ ูกต้ อง
1. ข้อใดเป็ นลักษณะของดวงตา
ก. มี 2 ข้าง มีรูตรงกลาง
ข. มี 2 ข้าง รู ปร่ างยาวรี
ค. มี 2 ข้าง มีรอยหยัก
2. เพราะเหตุใดจมูกจึงจัดเป็ นอวัยวะภายนอก
ก. มองเห็นด้วยตาเปล่าได้
ข. มีขนาดไม่ใหญ่มาก
ค. ตั/งอยูบ่ นใบหน้า
3. ถ้ามือได้รับบาดเจ็บ จะเกิดผลเสี ยอย่างไร
ก. เคลื6อนที6ได้ลาํ บาก
ข. หยิบจับสิ6 งของได้ลาํ บาก
ค. เชื/อโรคเข้าสู่ ร่างกายได้ง่าย
4. ข้อใดไม่ ใช่ การดูแลรักษาผมที6ถูกต้อง
ก. หวีผมทุกเช้าและเย็น
ข. สระผมอย่างน้อยวันละ 2 ครั/ง
ค. ใส่ น/ าํ มันทุกครั/งหลังสระผมเสร็ จแล้ว
5. ใครดูแลรักษาความสะอาดฟันได้ถูกต้อง
ก. โต้งใช้เส้นด้ายขัดฟันหลังกินอาหารเสร็ จแล้ว
ข. ต้อมแปรงฟันหลังตื6นนอนและก่อนเข้านอน
ค. หน่อยขัดลิ/นทุกครั/งหลังกินอาหารเสร็ จแล้ว
6.
จากภาพหลังใช้อุปกรณ์น/ ีในการทําความสะอาดอวัยวะแล้ว จะเกิดผลอย่างไร
ก. ทําให้ดวงตาใส ไม่เป็ นฝ้ า
ข. ทําให้ฟันขาวสะอาด
ค. ทําให้ผวิ หนังสะอาด
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7. พ่อของพ่อ มีความสัมพันธ์เกี6ยวข้องกับนักเรี ยนอย่างไร
ก. เป็ นปู่ ของเรา
ข. เป็ นตาของเรา
ค. เป็ นทวดของเรา
8. พ่อแม่มีความสําคัญต่อเราอย่างไรมากที6สุด
ก. เป็ นผูใ้ ห้เงินเรา
ข. เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดเรา
ค. เป็ นผูห้ าอาหารให้เรา
9. ข้อใดเป็ นสิ6 งที6แสดงถึงความรักในครอบครัว
ก. พ่อแม่อบรมสัง6 สอนลูก
ข. พ่อแม่ทาํ งานอยูก่ บั บ้าน
ค. ลูกขอของเล่นจากพ่อแม่
10. ข้อใดเป็ นลักษณะที6น่าภาคภูมิใจในตนเอง
ก. เป็ นผูท้ ี6เงียบและขี/อาย
ข. เป็ นผูท้ ี6พดู โกหกได้เก่ง
ค. เป็ นผูม้ ีน/ าํ ใจเอื/อเฟื/ อเผื6อแผ่
11. การรู ้จุดดีของตนเอง ทําให้เกิดผลดีอย่างไร
ก. เกิดความรู ้สึกว่าชนะผูอ้ ื6น
ข. เกิดความอยากเอาชนะผูอ้ ื6น
ค. เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
12. เราควรทําอย่างไรกับจุดด้อยของตนเอง
ก. ปกปิ ดไม่ให้ใครรู ้
ข. หาวิธีแก้ไขปรับปรุ ง
ค. ไม่สนใจกับจุดด้อยของตนเอง
13. ส่ วนใดของร่ างกายที6บง่ บอกเพศได้ชดั เจนมากที6สุด
ก. อวัยวะเพศ
ข. ใบหน้า
ค. สะโพก
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อ่านข้ อความทีก$ าํ หนดและตอบคําถามข้ อ 14-15
- เอร้องไห้เมื6อดูละครเศร้า
- บีชอบเล่นกีฬาที6โลดโผนกับเพื6อนๆ
14. ใครมีลกั ษณะตรงกับเพศหญิงมากที6สุด เพราะเหตุใด
ก. เอ เพราะมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย
ข. เอ เพราะชอบดูละคร
ค. บี เพราะชอบเล่นกีฬา
15. ใครมีลกั ษณะตรงกับเพศชายมากที6สุด เพราะเหตุใด
ก. เอ เพราะชอบร้องไห้
ข. บี เพราะชอบเล่นโลดโผน
ค. บี เพราะชอบเล่นกับเพื6อน
16. การปฏิบตั ิตนตามหลักสุ ขบัญญัติแห่งชาติ ทําให้เกิดผลดีอย่างไร
ก. ทําให้มีสุขภาพดี
ข. ทําให้เรี ยนเก่งขึ/น
ค. ทําให้เพื6อนๆ ยกย่อง
17. ใครไม่ปฏิบตั ิตนตามหลักสุ ขบัญญัติแห่งชาติ
ก. เข็มแปรงฟันก่อนเข้านอน
ข. บัวกินอาหารก่อนล้างมือ
ค. พุดทิง/ ขยะลงในถังขยะ
18. “น้ อยชอบกินอาหารที$ปรุงสุ กๆดิบๆ” น้อยทําถูกหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ถูก เพราะทําให้กินอาหารได้มาก
ข. ไม่ถูก เพราะเป็ นการสิ/ นเปลืองเงิน
ค. ไม่ถูก เพราะอาจทําให้ร่างกายได้รับเชื/อโรคที6ติดมากับอาหาร
19. การวิง6 ชนโต๊ะ อาจทําให้เกิดอาการใด
ก. ทําให้ปวดท้อง
ข. เป็ นแผลฟกชํ/า
ค. ทําให้ตวั ร้อน
20. ข้อใดเป็ นอาการที6บง่ บอกว่าเรามีไข้
ก. ตัวร้อน
ข. ท้องเสี ย
ค. ฟกชํ/า
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21. ในวัยของนักเรี ยน ถ้ามีอาการท้องเสี ยควรทําอย่างไรเป็ นลําดับแรก
ก. บอกพ่อแม่ให้ทราบ
ข. ซื/อยาแก้ทอ้ งเสี ยมากิน
ค. ดื6มนํ/าตาลผสมเกลือแร่ มากๆ
22. การบอกพ่อแม่ให้ทราบว่าปวดท้องลักษณะใด ทําให้เกิดผลดีอย่างไร
ก. ทําให้พอ่ แม่ไม่ตาํ หนิเรา
ข. รักษาได้ตรงกับอาการที6เกิดขึ/น
ค. ป้ องกันไม่ให้เกิดอาการขึ/นในครั/งหน้าได้อีก
23. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรเกาเมื6อเกิดอาการผืน6 คัน
ก. เพราะอาจทําให้เกิดบาดแผลถลอก
ข. เพราะเป็ นการแพร่ เชื/อโรคสู่ ผอู ้ ื6น
ค. เพราะอาจทําให้ผนื6 คันลุกลาม
24. ข้อใดเป็ นสิ6 งของที6ควรใช้อย่างระมัดระวังมากที6สุด
ก. ไม้กวาด
ข. ไม้ขีดไฟ
ค. ไม้ขนไก่
25. การไม่เช็ดนํ/าที6หกเลอะพื/น จะทําให้เกิดผลเสี ยอย่างไร
ก. เมื6อเดินเหยียบแล้วอาจลื6นได้
ข. เมื6อเดินเหยียบแล้วสกปรกเท้า
ค. เมื6อเดินเหยียบแล้วทําให้บา้ นสกปรก
26. ถ้าต้องการเก็บสิ6 งของที6ตกลงไปที6ระเบียงของโรงเรี ยน ควรทําอย่างไร
ก. ปี นระเบียงไปเก็บของ
ข. ขอร้องคุณครู ให้ช่วยเก็บให้
ค. ใช้ไม้เขี6ยของให้เข้าใกล้ แล้วชะโงกลงไปหยิบ
27. “นัทให้ เพือ$ นช่ วยไกวชิงช้ าที$ตนเองนั$งให้ แรงๆ” นัททําถูกหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ถูก เพราะจะทําให้เล่นได้สนุกสนานขึ/น
ข. ไม่ถูก เพราะจะทําให้เพื6อนไม่ได้เล่นชิงช้า
ค. ไม่ถูก เพราะอาจทําให้นทั พลัดตกจากชิงช้าได้

6

28. ใครมีโอกาสได้รับอุบตั ิเหตุจากการเล่นมากที6สุด
ก. เก่งเตะฟุตบอลกับเพื6อนที6ริมถนน
ข. ก้อยเล่นขายของกับเพื6อนที6หน้าบ้าน
ค. กุก๊ เล่นซ่อนหากับเพื6อนที6สนามเด็กเล่น
29. หลังเล่นของเล่นเสร็ จแล้ว ควรทําอย่างไร
ก. เก็บของเล่นให้เข้าที6
ข. วางไว้ตรงที6เดิม
ค. หาผ้ามาคลุม
30. ถ้านักเรี ยนถูกมีดบาดขณะช่วยแม่หนั6 ผัก ควรทําอย่างไร
ก. บอกแม่ให้ช่วยทําแผลให้
ข. บอกแม่วา่ จะเลิกหัน6 ผักแล้ว
ค. ลุกเดินหนีไปทําอย่างอื6นแทน
31. ใครใช้คาํ พูดที6เหมาะสมเมื6อจะขอความช่วยเหลือเมื6อได้รับอุบตั ิเหตุลื6นตกบันได
ก. “พ่อ ผมลื6น”
ข. “พ่อครับ ผมเจ็บขาจัง”
ค. “พ่อครับ ผมลื6นตกบันได และเจ็บขาด้วย”
32. ถ้าพบเพื6อนตกนํ/า นักเรี ยนควรทําอย่างไรก่อน
ก. กระโดดลงไปช่วยเพื6อน
ข. วิง6 ไปหาเสื/ อชูชีพมาให้เพื6อนเกาะ
ค. ตะโกนขอความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่
33. ข้อใดจัดเป็ นการเคลื6อนไหวอยูก่ บั ที6ท/งั หมด
ก. ก้มเงย, หมุนข้อเท้า
ข. โยนบอล, กระโดด
ค. เอียงตัวซ้าย-ขวา, กลิ/งตัว
34. เพราะเหตุใดการวิง6 จึงจัดเป็ นการเคลื6อนไหวแบบเคลื6อนที6
ก. มีการใช้อวัยวะหลายๆ ส่ วนประกอบการเคลื6อนไหว
ข. ทําให้ร่างกายเคลื6อนที6จากจุดหนึ6งไปอีกจุดหนึ6งได้
ค. เป็ นการเคลื6อนไหวที6รวดเร็ วและว่องไว
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35. ก่อนเล่นเกมเบ็ดเตล็ด นักเรี ยนควรทําอย่างไร
ก. ดื6มนํ/ามากๆ
ข. ศึกษาวิธีการเล่น
ค. ทําความสะอาดร่ างกาย
36. การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดเป็ นการออกกําลังกายหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. เป็ น เพราะเป็ นกิจกรรมที6ตอ้ งเล่นในที6กลางแจ้ง
ข. เป็ น เพราะร่ างกายได้ใช้กาํ ลังขณะเล่น
ค. ไม่เป็ น เพราะไม่ตอ้ งเล่นเป็ นกลุ่ม
37. การเล่นเกมทําให้เกิดประโยชน์ตามข้อใด
ก. เกิดความสนุกสนาน
ข. เกิดความอยากเอาชนะ
ค. เกิดความเห็นแก่ตนเอง
38. การเล่นเกมให้เกิดความสนุกสนาน ควรทําต่อไปนี/ ยกเว้ นข้อใด
ก. ไม่แกล้งเพื6อนขณะเล่น
ข. ไม่สนใจเพื6อนขณะเล่น
ค. ไม่ลอ้ เลียนเพื6อนขณะเล่น
39. เพราะเหตุใดจึงต้องเล่นเกมตามกฎ กติกา
ก. เพื6อให้เล่นได้นาน
ข. เพื6อให้เล่นได้อย่างปลอดภัย
ค. เพื6อให้เล่นพร้อมกันได้หลายคน
40. ขณะเล่นเกม เมื6อนักเรี ยนทําผิดกติกา นักเรี ยนต้องทําอย่างไร
ก. ยืนนิ6งๆ อยูใ่ นพื/นที6เล่นเกม
ข. โทษว่าเพื6อนทําผิด
ค. ออกจากการเล่น
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ตารางวิเคราะห์ ข้อสอบมาตรฐานปลายภาควิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษา ชุ ดที$ 2
ชั'นประถมศึกษาปี ที$ 1
มาตรฐาน / ตัวชี'วดั
ข้ อ

มฐ.
พ 1.1
1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2

มฐ.
พ 2.1
1

2

มฐ.
พ 3.1
3

1

มฐ.
พ 3.2

2

1

2

มฐ.
พ 4.1
1

2

มฐ.
พ 5.1
3

1

2




























9

3

มาตรฐาน / ตัวชี'วดั
ข้ อ

มฐ.
พ 1.1
1

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2

มฐ.
พ 2.1
1

2

มฐ.
พ 3.1
3

1

มฐ.
พ 3.2

2

1

2

มฐ.
พ 4.1
1

2

มฐ.
พ 5.1
3

1

2

3
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ข้ อสอบมาตรฐานปลายภาค ชุดที$ 2
วิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ชั'นประถมศึกษาปี ที$ 1
จํานวน 40 ข้ อ

ให้ กาเครื$องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคําตอบทีถ$ ูกต้ อง
1. “มีนิว' 5 นิว' อยู่ต่อจากขา” คืออวัยวะใด
ก. มือ
ข. เท้า
ค. ฟัน
2. ถ้ามีอาการเจ็บคอจะมีผลเสี ยต่อกิจกรรมต่อไปนี/ ยกเว้นข้อใด
ก. การพูด
ข. การกินอาหาร
ค. การเคลื6อนไหว
3. การรับชมละครโทรทัศน์เกี6ยวข้องกับอวัยวะใด
ก. หู
ข. ฟัน
ค. ผิวหนัง
4. เพราะเหตุใดจึงควรตัดเล็บมือเล็บเท้าให้ส/ นั อยูเ่ สมอ
ก. เพื6อทําให้เขียนหนังสื อได้สะดวก
ข. เพื6อป้ องกันการสะสมของเชื/อโรค
ค. เพื6อป้ องกันการหักเปราะง่ายของเล็บ
5. เพราะเหตุใดเราจึงควรเลือกใช้ยาสี ฟันที6มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
ก. เพื6อทําให้ลดหายใจหอมสดชื6น
ข. เพื6อทําให้มีรอยยิม/ ที6สดใส
ค. เพื6อช่วยป้ องกันฟันผุ
6. การไม่สง6ั นํ/ามูกแรงๆ ขณะเป็ นหวัด ทําให้เกิดผลอย่างไร
ก. ทําให้น/ าํ มูกลดลง
ข. ทําให้จมูกไม่อกั เสบ
ค. ทําให้หายใจได้คล่อง
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7. “แม่ ของแม่ ” เกี6ยวข้องกับเราอย่างไร
ก. เป็ นป้ าของเรา
ข. เป็ นย่าของเรา
ค. เป็ นยายของเรา
8. ถ้าเห็นแม่กาํ ลังกวาดบ้าน นักเรี ยนควรทําอย่างไร
ก. เข้าไปช่วยแม่กวาดบ้าน
ข. นัง6 มองอย่างเรี ยบร้อย
ค. บอกให้พี6ไปช่วยแม่
9. ครอบครัวที6สมาชิกมีความรักให้กนั จะมีลกั ษณะอย่างไร
ก. สมาชิกในครอบครัวมีฐานะดี
ข. สมาชิกในครอบครัวมีความสุ ข
ค. สมาชิกในครอบครัวมีจาํ นวนมาก
10. เพราะเหตุใดการมีอารมณ์ยมิ/ แย้มแจ่มใสจึงเป็ นจุดดี
ก. ทําให้มีผอู ้ ื6นอยากคบหาด้วย
ข. ทําให้จดจําสิ6 งต่างๆ ได้มากขึ/น
ค. ทําให้เกิดความมัน6 ใจในตนเองมากขึ/น
11. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. แก้วไม่มีจุดดีเพราะแก้วหน้าตาขี/เหร่
ข. นิดไม่มีจุดด้อยเพราะนิดมีฐานะรํ6ารวย
ค. จุดดีของแป้ งคือมีน/ าํ ใจ และจุดด้อยคือขี/อาย
12. “ป่ านไม่ ยอมคุยกับเพือ$ นขณะครูสอน” ลักษณะนี/เป็ นจุดดีหรื อจุดด้อย เพราะเหตุใด
ก. จุดดี เพราะแสดงว่าป่ านตั/งใจเรี ยน
ข. จุดด้อย เพราะป่ านไม่มีน/ าํ ใจต่อเพื6อน
ค. จุดด้อย เพราะป่ านสนใจครู มากกว่าเพื6อน
13. เพศชายส่ วนใหญ่มีรูปร่ างลักษณะอย่างไร
ก. กํายํา บึกบึน
ข. เอวบาง ร่ างน้อย
ค. ผอมบาง อ้อนแอ้น
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14. ใครมีลกั ษณะตรงกับ “มีอารมณ์อ่อนไหวง่ าย”
ก. ด.ช. โด่งยิม/ เมื6อพบครู
ข. ด.ญ. แก้วร้องไห้เพราะทําตุก๊ ตาหาย
ค. ด.ช. บอยหัวเราะเมื6อได้ฟังเรื6 องตลก
15. “ด.ช. กมล ต่ อยเพือ$ นทีเ$ ดินมาชน” เขาทําถูกตามลักษณะของเพศหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ถูก เพราะเพศชายเป็ นเพศที6ใช้กาํ ลัง
ข. ไม่ถูก เพราะเพศชายต้องไม่ทาํ ร้ายผูอ้ ื6น
ค. ไม่ถูก เพราะเพศชายต้องมีกิริยามารยาทที6อ่อนหวาน
16. เพราะเหตุใด นักเรี ยนจึงต้องปฏิบตั ิตนตามหลักสุ ขบัญญัติแห่งชาติ
ก. เพื6อเป็ นการปฏิบตั ิตามที6กฎหมายกําหนด
ข. เพื6อเป็ นตัวอย่างที6ดีแก่รุ่นน้อง
ค. เพื6อทําให้ตนเองมีสุขภาพที6ดี
17. “น้ อยสวมใส่ แต่ เสื'อผ้าทีส$ ะอาด” น้อยทําถูกหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไม่ถูก เพราะทําให้สิ/นเปลือง
ข. ถูก เพราะทําเหมือนกับเพื6อนๆ
ค. ถูก เพราะเป็ นการป้ องกันเชื/อโรค
18. การอาบนํ/าอย่างน้อยวันละ 2 ครั/ง ทําให้เกิดผลดีอย่างไร
ก. ทําให้มีผวิ ขาว
ข. ทําให้ผวิ อ่อนนุ่ม
ค. ทําให้ผวิ หนังสะอาด
19. การกินอาหารที6มีรสเผ็ดจัด อาจทําให้เกิดอาการเจ็บป่ วยในข้อใด
ก. มีผนื6 คัน
ข. ปวดท้อง
ค. ปวดศีรษะ
20. ใครมีอาการไม่สบาย
ก. หญิงนํ/าลายไหลเมื6อเห็นอาหาร
ข. จอยมีน/ าํ มูกไหลขณะนัง6 เรี ยน
ค. มดนํ/าตาไหลเมื6อถูกครู ตี
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21. เมื6อใดที6ควรกินยาพาราเซตามอล
ก. เมื6อรู ้สึกปวดเมื6อย
ข. เมื6อมีอาการไข้สูง
ค. เมื6อมีน/ าํ มูกไหล
22. ถ้ามีอาการท้องเสี ย ไม่ควรทําสิ6 งใด
ก. ดื6มนํ/าตาลผสมเกลือแร่
ข. งดกินอาหารทุกชนิด
ค. นอนพักผ่อนมากๆ
23. ปิ6 นกินกุง้ แล้วเกิดอาการคัน ปิ6 นควรทําอย่างไร
ก. เลิกกินกุง้
ข. กินยาก่อนกินกุง้ ทุกครั/ง
ค. กินยาหลังกินกุง้ ทุกครั/ง
24. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรวิง6 ขณะขึ/นหรื อลงบันได
ก. อาจทําให้ลื6นตกลงมาได้
ข. ทําให้บนั ไดพังเร็ วขึ/น
ค. ทําให้เคลื6อนที6ได้ชา้
25. หลังใช้อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์เสร็ จแล้ว ควรทําอย่างไร
ก. ทําความสะอาด แล้วเก็บเข้าที6
ข. วางไว้ รอให้นกั เรี ยนชั/นอื6นมาใช้ตอ่
ค. แอบนํามาเล่นกับเพื6อนในช่วงพักเที6ยง
26. ถ้าพบเศษแก้วแตกบนพื/น นักเรี ยนควรทําอย่างไร
ก. เก็บไปทิง/ ที6ถงั ขยะ
ข. กวาดแอบไว้ที6มุมห้อง
ค. นําผ้ามาคลุมเศษแก้วไว้
27. สิ6 งใดที6นาํ มาเล่นแล้วควรมีผใู ้ หญ่อยูด่ ว้ ย
ก. ลูกบอล
ข. หุ่นยนต์
ค. ดอกไม้ไฟ
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28. ถ้าเพื6อนชวนไปเล่นในที6รกร้าง นักเรี ยนควรทําอย่างไร
ก. ปฏิเสธเพื6อน แต่ไม่หา้ มเพื6อนที6จะไปเล่น
ข. ปฏิเสธเพื6อน แล้วชวนเพื6อนไปเล่นที6อื6น
ค. ตอบตกลง แล้วชวนเพื6อนคนอื6นๆ ด้วย
29. เพราะเหตุใด นักเรี ยนจึงไม่ควรวิง6 เล่นในห้องเรี ยน
ก. เพราะเป็ นการสร้างความรําคาญให้กบั เพื6อนๆ
ข. เพราะอาจวิง6 ชนสิ6 งของจนได้รับบาดเจ็บได้
ค. เพราะห้องเรี ยนเป็ นสถานที6ที6คบั แคบ
30. ข้อใดเป็ นคําพูดที6เหมาะสมในการแจ้งเหตุร้ายที6เกิดขึ/นกับเพื6อน
ก. “ครู ครับ ต้นอยูท่ ี6หอ้ ง”
ข. “ครู ครับ ต้นเจ็บมือครับ”
ค. “ครู ครับ ต้นเจ็บมือ เพราะถูกนํ/าร้อนลวกครับ”
31. ถ้านักเรี ยนตกต้นไม้และเจ็บข้อเท้าจนเดินไม่ได้ นักเรี ยนควรทําอย่างไร
ก. ร้องตะโกนให้พอ่ แม่ช่วย
ข. พยามยามลุกเดินไปหาพ่อแม่
ค. นอนรอเฉยๆ จนกว่าพ่อแม่จะมาพบ
32. ถ้านักเรี ยนถูกมีดบาด เพราะนํามีดมาเล่น นักเรี ยนควรทําอย่างไร
ก. บอกให้พอ่ แม่ทราบเพื6อขอให้ช่วยทําแผล
ข. พยายามทําแผลเองเท่าที6สามารถทําได้
ค. เก็บเงียบไม่บอกใคร เพราะกลัวถูกดุ
33. ข้อใดเป็ นอุปกรณ์ที6ไม่ควรนํามาใช้ประกอบการเคลื6อนไหว
ก. ลูกบอล
ข. ท่อนไม้
ค. ขวดแก้ว
34. “การยืนกางแขน แล้วก้มตัวให้ ปลายนิว' แตะปลายเท้า” เป็ นการเคลื6อนไหวแบบใด
ก. การเคลื6อนไหวแบบอยูก่ บั ที6
ข. การเคลื6อนไหวแบบเคลื6อนที6
ค. การเคลื6อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์
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35. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ขณะเล่นเกม ร่ างกายต้องมีการเคลื6อนไหว
ข. ขณะเล่นเกม ร่ างกายไม่ตอ้ งเคลื6อนไหว
ค. การเล่นเกมไม่เป็ นการออกกําลังกาย
36. เกมไล่จบั ใช้ทกั ษะการเคลื6อนไหวข้อใดมากที6สุด
ก. ยืน
ข. วิง6
ค. กระโดด
37. ผูท้ ี6เล่นเกมอย่างสนุกสนานจะมีลกั ษณะอย่างไร
ก. ปากเม้ม คิว/ ขมวด
ข. เสี ยงดัง ขี/โมโห
ค. ยิม/ แย้ม แจ่มใส
38. เพราะเหตุใดจึงควรอบอุน่ ร่ างกายก่อนเล่นเกม
ก. เพื6อให้ร่างกายเตรี ยมพร้อม
ข. เพื6อให้ผเู ้ ล่นได้ทาํ ความรู ้จกั กัน
ค. เพื6อให้ผเู ้ ล่นมีเวลาศึกษาวิธีเล่น
จากข้ อความนี' ใช้ ตอบคําถามข้ อ 39 – 40
ผูเ้ ล่นต้องส่ งบอลต่อๆ กันเป็ นวงกลม เมื6อได้ยนิ สัญญาณว่า “หยุด” ให้หยุดส่ งบอล
ถ้าบอลอยูท่ ี6ใคร ให้ผเู ้ ล่นคนนั/นออกจากการแข่งขัน
39. ข้อใดไม่ ใช่ กติกาของเกมนี/
ก. ผูเ้ ล่นต้องเข้าแถวเป็ นวงกลม
ข. ผูเ้ ล่นต้องส่ งบอลต่อให้คนถัดไป
ค. ผูเ้ ล่นที6ถือบอลหลังสัญญาณหยุดเป็ นผูเ้ ริ6 มส่ งบอล
40. หลังจบเกมใครต้องออกจากการแข่งขัน
ก. แก้วที6ถือลูกบอลหลังสัญญาณหยุด
ข. ไก่ที6เป็ นผูใ้ ห้สัญญาณหยุด
ค. เกดที6เป็ นผูเ้ ริ6 มส่ งบอล

16

เฉลยข้ อสอบมาตรฐานปลายภาค ชุ ดที$ 1
1.
6.
11.
16.
21.
26.
31.
36.

ข
ค
ค
ก
ก
ข
ค
ข

2.
7.
12.
17.
22.
27.
32.
37.

ก
ก
ข
ข
ข
ค
ค
ก

3.
8.
13.
18.
23.
28.
33.
38.

ข
ข
ก
ค
ก
ก
ก
ข

4.
9.
14.
19.
24.
29.
34.
39.

ค
ก
ก
ข
ข
ก
ข
ข

5.
10.
15.
20.
25.
30.
35.
40.

ข
ค
ข
ก
ก
ก
ข
ค

ข
ข
ข
ข
ก
ข
ก
ค

5.
10.
15.
20.
25.
30.
35.
40.

ค
ก
ข
ข
ก
ค
ก
ก

เฉลยข้ อสอบมาตรฐานปลายภาค ชุ ดที$ 2
1.
6.
11.
16.
21.
26.
31.
36.

ข
ข
ค
ค
ข
ก
ก
ข

2.
7.
12.
17.
22.
27.
32.
37.

ค
ค
ก
ค
ข
ค
ก
ค

3.
8.
13.
18.
23.
28.
33.
38.

ก
ก
ก
ค
ก
ข
ค
ก
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4.
9.
14.
19.
24.
29.
34.
39.

เฉลยข้ อสอบมาตรฐานปลายภาค ชุดที$ 1
เฉลยอย่ างละเอียด
1. ตอบ ข เพราะถ้าเราส่ องกระจก เราจะเห็นว่า ดวงตาที6อยูบ่ นใบหน้าของเรา มีอยู่ 2 ข้างและมี
ลักษณะยาวรี
2. ตอบ ก เพราะอวัยวะภายนอก คือ อวัยวะที6เราสามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ซึ6งจมูกเป็ น
อวัยวะที6เราสามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า จมูกจึงจัดเป็ นอวัยวะภายนอก
3. ตอบ ข เพราะมือมีหน้าที6ในการหยิบจับสิ6 งของต่างๆ ดังนั/นถ้ามือได้รับบาดเจ็บ จะทําให้เรา
หยิบจับสิ6 งของได้ลาํ บาก
4. ตอบ ค เพราะการสระผมทําให้เส้นผมสะอาด และการหวีผมก็เป็ นการนําสิ6 งสกปรกออกจาก
เส้นผม แต่การใส่ น/ าํ มันเป็ นเพียงการตกแต่งทรงผมให้สวยงาม ดังนั/น ค. จึงเป็ น
คําตอบที6ถูก
5. ตอบ ข เพราะการแปรงฟันเป็ นการกําจัดเศษอาหารและคราบแบคทีเรี ยที6ติดอยูต่ ามซอกฟัน
ให้ออกไป ดังนั/นจึงเป็ นวิธีในการดูแลรักษาฟันที6ถูกต้อง
6. ตอบ ค เพราะจากภาพคือสบู่ ซึ6งเป็ นอุปกรณ์ในการทําความสะอาดร่ างกาย ดังนั/นเมื6อใช้สบู่
เพื6อถูคราบสกปรกที6ติดอยูต่ ามผิวหนังออกไป จึงทําให้ผวิ หนังสะอาด
7. ตอบ ก พ่อของพ่อของเรา คือปู่ ของเรา
8. ตอบ ข พ่อแม่เป็ นบุคคลที6ทาํ ให้เราเกิดมา ดังนั/นพ่อแม่จึงมีความสําคัญต่อลูก
9. ตอบ ก พ่อแม่มีหน้าที6เลี/ยงดูอบรมสัง6 สอนลูกให้โตขึ/นมาเป็ นคนดี ดังนั/นถ้าพ่อแม่อบรม
สัง6 สอนเราแสดงว่าพ่อแม่รักเรา เพราะอยากให้เราเป็ นคนดี
10. ตอบ ค การที6เรามีน/ าํ ใจเอื/อเฟื/ อเผือ6 แผ่ตอ่ ผูอ้ ื6น ทําให้มีความสุ ขทั/งผูใ้ ห้และผูร้ ับ จึงเป็ นจุดดี
ของเราที6น่าภาคภูมใจ
11. ตอบ ค จุดดีคือสิ6 งที6ดีในตัวเรา ดังนั/นถ้าเราทราบจุดดีของเรา เราก็ควรเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง
12. ตอบ ข จุดด้อยคือสิ6 งที6บกพร่ องในตัวเราทุกคน ซึ6งสามารถปรับปรุ งแก้ไขได้ ดังนั/นถ้าเรา
ทราบจุดด้อยของเรา เราก็ควรปรับปรุ งแก้ไข
13. ตอบ ก อวัยวะเพศเป็ นสิ6 งที6บง่ บอกอย่างชัดเจนว่าเราเป็ นเพศใด เพราะอวัยวะเพศของชายและ
หญิงจะมีลกั ษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน
14. ตอบ ก เพศหญิงเป็ นเพศที6มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ดังนั/นเอร้องไห้เมื6อดูละครเศร้าจึงเป็ น
คําตอบที6ถูก
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15. ตอบ ข เพศชายเป็ นเพศที6มีลกั ษณะนิสัยชอบเล่นโลดโผน ดังนั/นบีชอบเล่นโลดโผนจึงเป็ น
คําตอบที6ถูก
16. ตอบ ก หลักสุ ขบัญญัติแห่งชาติเป็ นหลักที6กาํ หนดขึ/นมาเพื6อให้ประชาชนที6ปฏิบตั ิมีสุขภาพที6ดี
แข็งแรงและมีความปลอดภัย ดังนั/นถ้าใครปฏิบตั ิตนตามหลักสุ ขบัญญัติแห่งชาติกจ็ ะ
ทําให้มีสุขภาพดี
17. ตอบ ข หลักสุ ขบัญญัติแห่งชาติขอ้ 3 กําหนดให้ ล้างมือก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย
ดังนั/นบัวไม่ลา้ งมือก่อนกินอาหารจึงไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักสุ ขบัญญัติแห่งชาติ
18. ตอบ ค การกินอาหารตามหลักสุ ขบัญญัติแห่งชาติตอ้ งกินอาหารที6ปรุ งสุ กและสะอาด
ส่ วนอาหารที6ปรุ งสุ กๆดิบๆ อาจทําให้ได้รับเชื/อโรคที6ปะปนมากับอาหาร เช่น พยาธิ
เป็ นต้น
19. ตอบ ข การวิง6 ชนโต๊ะทําให้อวัยวะที6กระทบกับโต๊ะเกิดการบวมชํ/าได้
20. ตอบ ก เมื6อมีไข้ จะทําให้อุณหภูมิของร่ างกายสู งขึ/นได้ ซึ6งทําให้เกิดอาการตัวร้อน
21. ตอบ ก นักเรี ยนยังเป็ นเด็ก ดังนั/นเมื6อเกิดอาการไม่สบายควรบอกพ่อแม่ เพื6อจะได้หาทาง
รักษาที6ถูกต้อง และไม่ควรหยิบยามากินเองเพราะอาจใช้ยาผิดได้
22. ตอบ ข พ่อแม่เป็ นผูใ้ หญ่ มีความรู ้และประสบการณ์มากกว่าเราที6เป็ นเด็ก ดังนั/นท่านสามารถ
ดูแลเราได้เมื6อเกิดอาการไม่สบาย
23. ตอบ ก เมื6อเกิดอาการผืน6 คันที6ผิวหนัง ไม่ควรเกา เพราะอาจทําให้เกิดบาดแผลได้
24. ตอบ ข ไม้ขีดไฟเป็ นวัตถุไวไฟจึงไม่ควรนํามาเล่น เพราะอาจทําให้เกิดเหตุไฟไหม้ได้
25. ตอบ ก พื/นที6เปี ยกนํ/า ทําให้ผทู ้ ี6เดินเหยียบลื6นได้ง่าย
26. ตอบ ข ระเบียงอยูบ่ นที6สูง ถ้าปี นป่ ายอย่างไม่ระมัดระวังอาจลื6นหล่นลงมาจากระเบียงได้
ดังนั/นถ้ามีส6ิ งของตกลงไปที6ระเบียง ไม่ควรปี นไปเก็บเอง แต่ควรของให้ผใู ้ หญ่
ช่วยเก็บให้
27. ตอบ ค การนัง6 ชิงช้าที6ไกวแรงๆ อาจทําให้ผนู ้ ง6ั ชิงช้าตกลงมาได้ ดังนั/นจึงไม่ควรไกว
ชิงช้าแรงๆ ขณะเล่น
28. ตอบ ก การเล่นที6ริมถนนอาจทําให้ถูกรถที6แล่นสวนไปมาชนได้ ดังนั/นเราจึงไม่ควรเล่น
ที6ริมถนน
29. ตอบ ก หลังเล่นของเล่นเสร็ จแล้ว ควรเก็บของเล่นเข้าที6ให้เรี ยบร้อย เพื6อป้ องกันการเดิน
สะดุดหรื อเหยียบของเล่น
30. ตอบ ก นักเรี ยนยังเป็ นเด็ก ดังนั/นถ้าถูกมีดบาด ควรขอร้องให้ผใู ้ หญ่ช่วยทําแผลให้
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31. ตอบ ค การขอความช่วยเหลือเมื6อเกิดเหตุร้าย ผูข้ อความช่วยเหลือต้องบอกรายละเอียดให้
ชัดเจน และใช้คาํ พูดที6สุภาพ เพื6อให้ผทู ้ ี6ช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง
32. ตอบ ค นักเรี ยนยังเป็ นเด็ก ถ้าลงไปช่วยเพื6อนที6ตกนํ/าด้วยตัวเอง อาจทําให้จมนํ/าลงไปพร้อม
กันได้ ดังนั/นถ้าพบเหตุการณ์เช่นนี/ให้รีบร้องขอความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่ที6อยูใ่ กล้
โดยด่วน
33. ตอบ ก การก้มเงยและการหมุนข้อเท้าเป็ นการเคลื6อนไหวร่ างกายโดยที6ไม่ตอ้ งเคลื6อนที6จากจุด
หนึ6งไปอีกจุดหนึ6ง ส่ วนการกระโดดและการกลิ/งตัวเป็ นการเคลื6อนไหวแบบเคลื6อนที6
34. ตอบ ข การวิง6 เป็ นกิจกรรมที6ทาํ ให้ร่างกายมีการเคลื6อนที6จากจุดหนึ6งไปยังอีกจุดหนึ6ง ดังนั/นจึง
จัดเป็ นการเคลื6อนไหวแบบเคลื6อนที6
35. ตอบ ข ก่อนเล่นเกม ผูเ้ ล่นควรศึกษาวิธีการเล่นเกมให้เข้าใจ เพื6อให้เล่นเกมได้อย่างถูกต้อง
และสนุกสนาน
36. ตอบ ข เกมเบ็ดเตล็ดเป็ นเกมที6ตอ้ งมีการเคลื6อนไหวร่ างกายและใช้แรงในการเล่นเกม ดังนั/น
จึงนับว่าเป็ นการออกกําลังกายประเภทหนึ6ง
37. ตอบ ก การเล่นเกมเป็ นกิจกรรมที6ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพราะได้ใช้ทกั ษะด้านต่างๆ
และได้เล่นกับเพื6อนๆ
38. ตอบ ข การเล่นเกมต้องเล่นตามกฎ กติกาการเล่น และต้องไม่แกล้งเพื6อนขณะเล่น จะทําให้
เล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน ส่ วนการไม่สนใจเพื6อนขณะเล่นจะทําให้เล่นเกมไม่ได้
39. ตอบ ข การเล่นเกมตามกฎ กติกาจะทําให้เล่นเกมได้อย่างปลอดภัย เพราะไม่มีการกลัน6 แกล้ง
กันขณะเล่นเกม
40. ตอบ ค เกมส่ วนใหญ่จะมีกฎ กติกาว่าผูเ้ ล่นที6ทาํ ผิดกฎ กติกาต้องออกจากการเล่นเกม
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เฉลยข้ อสอบมาตรฐานปลายภาค ชุดที$ 2
เฉลยอย่ างละเอียด
1. ตอบ ข เพราะเท้ามีนิ/ว 5 นิ/ว และอยูต่ อ่ จากขา ส่ วนมือมีนิ/ว 5 นิ/ว แต่อยูต่ ่อจากแขน
2. ตอบ ค เพราะคอเป็ นอวัยวะที6เกี6ยวข้องกับการพูดและการกินอาหาร ดังนั/นถ้าคอได้รับ
บาดเจ็บก็จะทําให้กลืนอาหารได้ลาํ บาก และพูดออกเสี ยงได้ลาํ บาก
3. ตอบ ก เพราะขณะดูโทรทัศน์ ต้องใช้ตาดูภาพและใช้หูฟังเสี ยง ดังนั/นหูจึงเป็ นคําตอบที6ถูก
ที6สุด
4. ตอบ ข เพราะเล็บเป็ นแหล่งสะสมของเชื/อโรคที6ติดมากับมือ ซึ6งถ้าเล็บยาวจะทําให้ทาํ ความ
สะอาดเล็บได้ยาก ดังนั/นจึงควรตัดเล็บให้ส/ นั อยูเ่ สมอ เพื6อจะได้ทาํ ความสะอาดเล็บ
ได้ง่าย
5. ตอบ ค เพราะฟลูออไรด์เป็ นสารที6ช่วยป้ องกันฟันผุ ดังนั/นการใช้ยาสี ฟันที6มีส่วนผสมของ
ฟลูออไรด์จึงเป็ นวิธีหนึ6งที6ช่วยป้ องกันฟันผุได้
6. ตอบ ข การสัง6 นํ/ามูกเบาๆ เมื6อเป็ นหวัด จะทําให้จมูกไม่อกั เสบ
7. ตอบ ค แม่ของแม่มีความเกี6ยวข้องกับเรา โดยเป็ นยายของเรา
8. ตอบ ก นักเรี ยนในฐานะที6เป็ นลูก เมื6อเห็นแม่ทาํ งานบ้าน ก็ควรช่วยแม่ทาํ งานบ้านเพื6อเป็ น
การแบ่งเบาภาระของแม่ ซึ6งจะทําให้แม่มีความสุ ข
9. ตอบ ข ครอบครัวที6สมาชิกมีความรักให้กนั คอยดูแลซึ6งกันและกัน จะทําให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความสุ ขและเกิดความอบอุ่นในครอบครัว
10. ตอบ ก การที6เรามีอารมณ์ยมิ/ แย้มแจ่มใสอยูเ่ สมอแสดงว่าเราเป็ นผูท้ ี6มีสุขภาพจิตดี และมี
ความสุ ข จึงทําให้ผทู ้ ี6พบเห็นอยากคุยด้วย เพราะจะทําให้เขาได้รับความสบายใจ
11. ตอบ ค ทุกคนมีท/งั จุดดีและจุดด้อยที6แตกต่างกันออกไป ซึ6งข้อ ก. และ ข. แก้วและนิดไม่มี
จุดดีหรื อจุดด้อยเลยนั/นเป็ นไปไม่ได้ ข้อ ค. จึงเป็ นคําตอบที6ถูกที6สุด
12. ตอบ ก ขณะครู สอน นักเรี ยนที6ดีควรตั/งใจฟัง ดังนั/นการที6ป่านไม่คุยกันเพื6อนขณะครู สอนจึง
เป็ นจุดดีของป่ านที6แสดงให้เห็นว่าป่ านเป็ นผูท้ ี6รู้จกั กาลเทศะ
13. ตอบ ก เพศชายส่ วนใหญ่ จะมีรูปร่ างกํายําบึกบึน ส่ วนผูห้ ญิง จะมีรูปร่ างเอวบางร่ างน้อย
14. ตอบ ข เพศหญิงเป็ นเพศที6มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ดังนั/น ด.ญ. แก้วที6ร้องไห้เพราะเพียงแค่
ตุก๊ ตาหายไป จึงแสดงถึงการมีอารมณ์ที6ออ่ นไหวง่าย
15. ตอบ ข เพศชายเป็ นเพศที6เข้มแข็ง อดทน และเป็ นสุ ภาพบุรุษ ดังนั/นการทําร้ายผูอ้ ื6นจึงเป็ น
สิ6 งที6ไม่ถูกต้อง แม้จะโกรธก็ตาม แต่ควรพูดจากันด้วยเหตุผลมากกว่า
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16. ตอบ ค หลักสุ ขบัญญัติแห่งชาติ เป็ นข้อควรปฏิบตั ิเพื6อดูแลสุ ขภาพในชีวติ ประจําวัน ดังนั/น
ถ้าเราปฏิบตั ิตามหลักสุ ขบัญญัติแห่งชาติจะทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิมีสุขภาพดี
17. ตอบ ค เพราะการสวมใส่ เสื/ อผ้าที6สะอาดจะช่วยป้ องกันเชื/อโรค ทําให้ไม่เป็ นโรคผิวหนัง
18. ตอบ ค การอาบนํ/าเป็ นการทําความสะอาดร่ างกาย โดยการล้างฝุ่ นละอองและคราบเหงื6อไคล
ที6ติดตามผิวหนังให้ออกไป ทําให้ผวิ หนังสะอาด
19. ตอบ ข การกินอาหารที6มีรสเผ็ดจัด อาจเป็ นสาเหตุของอาการปวดท้องและอาจเป็ น
โรคกระเพาะอาหารอักเสบได้
20. ตอบ ข การมีน/ าํ มูกไหลเป็ นสาเหตุของการเป็ นโรคไข้หวัดหรื อโรคภูมิแพ้
21. ตอบ ข ยาพาราเซตามอลเป็ นยาที6ใช้เมื6อมีอาการปวดและมีไข้ ซึ6งในวัยของนักเรี ยน
ก่อนกินยา ควรบอกให้ผปู ้ กครองทราบก่อน
22. ตอบ ข เมื6อมีอาการท้องเสี ย ทําให้ร่างกายอ่อนเพลีย ดังนั/นควรพักผ่อนให้มากๆ
และดื6มนํ/าตาลและเกลือแร่ แทนที6ร่างกายสู ญเสี ยไป แต่ไม่ควรงดกินอาหารทุกชนิด
เพียงแค่เลือกกินอาหารที6ออ่ นๆ และย่อยง่าย เพื6อให้ร่างกายได้รับพลังงานบ้าง
23. ตอบ ก เมื6อรู ้วา่ แพ้อาหารชนิดใด ก็ควรงดกินอาหารชนิดนั/นอีก เพื6อป้ องกันอาการแพ้อาหาร
24. ตอบ ก การวิง6 ขึ/นหรื อลงบันได อาจทําให้พลาดและลื6นตกบันไดได้ ดังนั/นจึงไม่ควรวิง6 ขึ/น
หรื อลงบันได
25. ตอบ ก หลังใช้อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์เสร็ จแล้วควรทําความสะอาดและเก็บเข้าที6ให้
เรี ยบร้อย เราไม่ควรวางอุปกรณ์ทิง/ ไว้หรื อนําอุปกรณ์มาเล่น เพราะอาจเกิดอันตรายได้
เช่น อุปกรณ์แตกหรื อระเบิด แล้วทําให้เราบาดเจ็บ
26. ตอบ ก ถ้าพบเศษแก้วที6แตกบนพื/น เราควรเก็บเศษแก้วอย่างระมัดระวัง เช่น ใช้ไม้กวาด
กวาดใส่ ที6โกยขยะ แล้วนําไปทิง/ ในถังขยะ หรื อหยิบอย่างระมัดระวังแล้วห่อใส่
กระดาษก่อนนําไปทิง/ ที6ถงั ขยะ เราไม่ควรปล่อยให้เศษแก้วอยูบ่ นพื/น เพราะอาจ
มีผเู ้ ผลอไปเดินเหยียบและเกิดบาดแผลได้
27. ตอบ ค ดอกไม้ไฟเป็ นวัตถุไวไฟที6เด็กไม่ควรนํามาเล่นตามลําพัง แต่ควรมีผปู ้ กครองอยูด่ ว้ ย
เพราะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิ น จะได้มีผใู ้ หญ่ให้ความช่วยเหลือได้ทนั ที
28. ตอบ ข บริ เวณที6รกร้างเป็ นสถานที6อนั ตราย เช่น อันตรายจากสัตว์มีพิษ อันตรายจากผูร้ ้าย
เป็ นต้น ดังนั/นถ้ามีเพื6อนชวนไปเล่นที6บริ เวณนั/น ควรปฏิเสธและชวนเพื6อนให้ไปเล่น
ที6อื6นแทน
29. ตอบ ข ในห้องเรี ยนมีส6ิ งของอยูม่ าก เช่น โต๊ะ เก้าอี/ เป็ นต้น ดังนั/นการวิง6 เล่นในห้องเรี ยน
อาจทําให้ชนสิ6 งของที6อยูใ่ นห้องเรี ยนจนได้รับบาดเจ็บได้
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30. ตอบ ค เพราะการแจ้งเหตุร้ายเพื6อขอความช่วยเหลือเมื6อเกิดอุบตั ิเหตุ ควรใช้คาํ สุ ภาพและบอก
รายละเอียดให้ชดั เจน เพื6อผูท้ ี6ให้ความช่วยเหลือจะได้ช่วยได้ถูกต้อง
31. ตอบ ก เพราะเมื6อเราได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก็ควรร้อง
ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรื อผูท้ ี6อยูใ่ กล้เคียง ไม่ควรอยูเ่ ฉยหรื อฝื นกําลังตนเอง
เพราะอาจบาดเจ็บมากขึ/น
32. ตอบ ก เพราะเรายังเป็ นเด็ก อาจทําแผลเองได้ไม่ถูกต้อง ดังนั/นเมื6อเราได้รับบาดเจ็บจาก
การถูกมีดบาด เราก็ควรให้พอ่ แม่ช่วยทําแผลให้
33. ตอบ ค เพราะขวดแก้วอาจตกแตกและทําให้เราได้รับบาดเจ็บได้
34. ตอบ ก เพราะการยืนกางแขน แล้วก้มตัว ให้ปลายนิ/วแตะปลายเท้า เป็ นการเคลื6อนไหวที6
ร่ างกายไม่ได้เคลื6อนที6จากที6ใดไปอีกที6หนึ6งและไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ประกอบ ดังนั/นจึง
เป็ นการเคลื6อนไหวแบบอยูก่ บั ที6
35. ตอบ ก เพราะการเล่นเกม ต้องใช้การเคลื6อนไหวตามธรรมชาติ เช่น ยืน เดิน นัง6 วิง6 เป็ นต้น
36. ตอบ ข เพราะเกมไล่จบั ผูไ้ ล่จบั ต้องวิง6 ไล่จบั ผูเ้ ล่นที6หนี ส่ วนผูเ้ ล่นที6หนีตอ้ งวิง6 หนีผไู ้ ล่จบั
ดังนั/นจึงใช้ทกั ษะการวิง6 มากที6สุด
37. ตอบ ค เพราะการเล่นเกมอย่างสนุกสนานสามารถสังเกตได้จากลักษณะทางสี หน้าและอารมณ์
ของผูเ้ ล่นที6แสดงออกมา ถ้าผูเ้ ล่นมีลกั ษณะที6ยมิ/ แย้มแจ่มใสในขณะเล่น แสดงว่า
ผูเ้ ล่นเล่นอย่างสนุกสนาน
38. ตอบ ก เพราะการอบอุน่ ร่ างกายเป็ นการเตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย โดยบริ หารกล้ามเนื/อ
ส่ วนต่างๆ ก่อนทํากิจกรรมออกกําลังกาย
39. ตอบ ค เพราะกติกาของเกมนี/ไม่ได้ระบุวา่ ให้ใครเป็ นผูส้ ่ งบอล
40. ตอบ ก เพราะกติกาของเกมนี/ระบุไว้วา่ ผูท้ ี6ถือบอลไว้ในครอบครองหลังได้ยนิ สัญญาณหยุด
ต้องออกจากการแข่งขันนี/
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