
  
 

 
 
 

 

แบบทดสอบ Pre NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ความสามารถด้านเหตุผล 

ปีการศึกษา 2560 
 ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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แบบทดสอบนีเ้ปน็เอกสารลับของทางราชการ 
ห้ามคัดลอกเปดิเผยหรือน าไปเผยแพร่ 

 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ 
 
 
 
 



 

ค าแนะน าท่ัวไป 
 

1. แบบทดสอบฉบับน้ี  คะแนนรวมท้ังหมด 35 คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
1.1 ตอนที่ 1  แบบเลอืกตอบ : เลือกค าตอบที่ถกูทีสุ่ด 1 ค าตอบ จ ำนวน 27 ข้อ คือ  
ข้อ 1-27 (ข้อละ 1 คะแนน) รวม 27 คะแนน ให้นักเรียนเลือกค ำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียง
ค ำตอบเดียวแล้วระบำยค ำตอบให้ตรงกับตัวเลือกท่ีต้องกำรลงในกระดำษค ำตอบ 
1.2 ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบสัน้ จ ำนวน 2 ข้อ คือ ข้อท่ี 28-29 (ข้อละ 2 คะแนน) รวม 
4 คะแนน  ให้นักเรียนหำค ำตอบท่ีถูกต้องแล้วเขียนตอบลงในกระดำษค ำตอบ 
1.3 ตอนที่ 3 แบบเขียนตอบอิสระ จ ำนวน 1 ข้อ คือ ข้อท่ี 30 (4 คะแนน) ให้นักเรียน
เขียนค ำตอบพร้อมแสดงวิธีท ำอย่ำงละเอียดลงในกระดำษค ำตอบ 

2. เวลำท่ีใช้ในกำรท ำข้อสอบท้ังหมดเวลำ 90 นำที  
 

3. ในกำรตอบข้อสอบแบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกค ำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด หรือเหมำะสมท่ีสุด
เพียง 1 ตัวเลือก ท่ีต้องกำรลงในกระดาษค าตอบ ถ้ำนักเรียนคิดว่ำในข้อ 0 ตัวเลือกท่ี 1 เป็น
ค ำตอบท่ีถูกต้อง ให้ระบำยทับเลข ดังน้ี                           
 
 
 
 3.1 ถ้ำต้องกำรเปลี่ยนตอบใหม่ ให้ใช้ยำงลบดินสอเท่ำน้ันลบค ำตอบเดิมให้สะอำด แล้วเลือก
ระบำยค ำตอบใหม่  
 3.2 ห้ำมขีด เขียน หรือกรอกข้อควำมอื่นใดนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในกระดำษค ำตอบและ
ระวังอย่ำใหก้ระดำษค ำตอบยับ ย่น มีรอยพับ หรือหักงอ 
 3.3 ห้ำมขีดเขียนข้อควำมใด ๆ ในแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 1 
 

บ้ำนของแดงใช้ปุ๋ยเคมีหว่ำนในนำข้ำว 
เป็นประจ ำ เพรำะข้ำวงำมไว รวงใหญ่  

บ้ำนของด ำใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนำข้ำวเป็น
ประจ ำ เพรำะประหยัด 

     

1. เมื่อเวลำผ่ำนไปหลำยๆปี บ้ำนของแดงจะประสบปัญหำใดมำกที่สุด   
 1) ปัญหำปุ๋ยแพง 
 2) ปัญหำดินเสื่อมสภำพ 
 3) ปัญหำผลผลิตตกต่ ำ 
 4) ปัญหำศัตรูพืชรบกวน 

2.  ลักษณะกำรท ำงำนของหัวใจเปรียบเทียบได้กับเครื่องมือเครื่องใช้ชนิดใด   
 1) เครื่องฟอกอำกำศ 
 2) เครื่องกรองน้ ำ 
 3) เครื่องบดอำหำร 

4) เครื่องสูบน้ ำ 

3.  นักกำรภำรโรงก ำลังฉีดยำฆ่ำหญ้ำในบริเวณโรงเรียน ขณะท่ีครูก ำลังท ำกำรเรียนกำรสอน 
ส่งผลให้ครูและนักเรียนมีอำกำรปวดหัวและคลื่นไส้ นักเรียนคิดว่ำอะไรเป็นสำเหตุท่ีท ำให้ครูและ
นักเรียนปวดหัวและคลื่นไส้  
 1) ครูและนักเรียนเครียดจำกกำรเรียนกำรสอน 
 2) ครูและนักเรียนได้กลิ่นยำฆ่ำหญ้ำ 
 3) ครูและนักเรียนรับประทำนอำหำรกลำงวันท่ีมีสำรปนเปื้อน 
 4) ครูและนักเรียนไม่ได้รับประทำนอำหำรเช้ำ 

จากตาราง ใช้ตอบค าถามข้อ  4    
กลุ่มท่ี 1 ควำย     วัว     ช้ำง 
กลุ่มท่ี 2 เสือ     สิงโต   จระเข้ 
กลุ่มท่ี 3 ไก่        ลิง     คน 

 

4.  ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
 1)  กำรจัดกลุ่มใช้จ ำนวนขำ   2)  กำรจัดกลุ่มใช้แหล่งท่ีอยู่ 
 3)  กำรจัดกลุ่มใช้ลักษณะอำหำรท่ีกิน           4)  กำรจัดกลุ่มใช้ลักษณะกำรป้องกันตัว 
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อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 5    
 ณเดชต้องกำรสังเกตกำรเปลี่ยนแปลงของสำร จึงน ำสำรปริมำณ 1 ช้อนชำ ใส่ลงไปใน  
แก้วน้ ำท่ีมีน้ ำอยู่ครึ่งแก้ว แล้วคนไปเรื่อยๆ เป็นเวลำ 5 นำที หลังจำกน้ันเขำจึงน ำผลกำรสังเกตมำ
ใช้จัดกลุ่มสำร ได้ดังตำรำงต่อไปน้ี 

กลุ่มท่ี 1 เกลือ  น้ ำตำล  ผงชูรส 
กลุ่มท่ี 2 ทรำย พริกป่น น้ ำมันพืช 

  

5.  ณเดชจัดกลุ่มสำรโดยใช้เหตุผลใด  
 1) กลุ่ม 1 ไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง    2) กลุ่ม 2 เปลี่ยนสี 
 3) กลุ่ม 1 เกิดกำรละลำย     4) กลุ่ม 2 เปลี่ยนรูปร่ำง 
 

อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 6   
                  คุณแม่ท ำกับข้ำวเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดเก็บ “เครื่องปรุง” เพรำะต้องรีบไปท ำงำน  
จึงวำนให้น้ ำฝนช่วยเก็บให้  น้ ำฝนเห็นว่ำเครื่องปรุงท่ีวำงอยู่บนช้ันวำงไม่เป็นระเบียบ  
จึงช่วยจัดใหม่ให้แม่  โดยจัดแยกเครื่องปรุงไว้เป็นประเภทต่ำงๆ ดังน้ี 

ช้ันวำงที่ 1 พริกไทย  เกลือป่น  พริกป่น  ผงชูรส  
ช้ันวำงที่ 2 น้ ำปลำ   น้ ำมันพืช   น้ ำส้มสำยชู  น้ ำมันหอย  

 

6.  น้ ำฝนควรจัดเก็บ “น้ ำตำลทรำย” ไว้บนช้ันใด เพรำะเหตุใด 
1)  ช้ันวำงที่ 1 เพรำะมีรสชำติเหมือนกัน 
2)  ช้ันวำงที่ 2 เพรำะข้ึนต้นด้วยค ำว่ำ “น้ ำ” เหมือนกัน 
3)  ช้ันวำงที่ 1 เพรำะมีลักษณะเป็นของแห้งเหมือนกัน 
4)  ช้ันวำงที่ 2 เพรำะมีสถำนะเป็นของเหลวเหมือนกัน 
 

อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 7   
 
 
 
 

7. ถ้ำวีระอยำกให้เพื่อนๆ รักเหมือนมำนะ วีระควรท ำอย่ำงไร   
 1) ซื้อขนมแจกเพื่อน 
 2) ช่วยเพื่อนท ำกำรบ้ำน 
 3) ให้เพื่อนลอกกำรบ้ำนและช่วยเหลือเพื่อนให้มำกขึ้น 
 4) ร่วมกิจกรรมทุกครั้งและมีน้ ำใจช่วยเหลือเพื่อนอย่ำงจริงใจ 
 

   มำนะเป็นเด็กท่ีมีผลกำรเรียนปำนกลำง ได้รับเลือกเป็นหัวหน้ำห้อง เมื่อมีเวลำว่ำงชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น ส่วนวีระเป็นเด็กท่ีเรียนเก่งมำก จะร่วมกิจกรรมของโรงเรียนก็ต่อเมื่อได้รับ
มอบหมำย เพื่อนๆ จึงรักมำนะมำกกว่ำวีระ 
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8.  นักเรียนกลุ่มหน่ึง เลือกซื้อเสื้อผ้ำดังน้ี 
    
 
 
 
 
 

ถ้ำนักเรียนจะซื้อเสื้อให้น้องเป็นของขวัญวันเกิดท่ีจะถึงในเดือนธันวำคมน้ี นักเรียนควรเลือกซื้อ
เสื้อเหมือนใคร เพรำะเหตุใด 
 1) นุ้ย เพรำะสวมใส่ง่ำย   2) แอม เพรำะเน้ือผ้ำหนำท ำให้อบอุ่น 
 3) ฝน เพรำะมีสีสันสวยงำมและสะดุดตำ 4) ฝน เพรำะมีควำมสะดวก ใส่ง่ำย                                
 

ดูรปูภาพที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 9   
 
 
 
 
 
 
 

                     ภำพท่ี 1 อดีต                                     ภำพท่ี 2 ปัจจุบัน 
9. เปรียบเทียบภำพท่ี 1 กับภำพท่ี 2 สิ่งใดท่ีเปลี่ยนแปลงมำกที่สุด 
 1) กำรคมนำคม    2) กำรนับถือศำสนำ 
 3) กำรประกอบอำชีพ    4) กำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย  
 

อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 10 
 
 
 
10. เหตุผลใดท่ีชำวประมงใช้วิธีน้ีในกำรจับปลำ    
 1) ปลำมักอำศัยอยู่บริเวณโขดหิน  2) นกบินต้อนฝูงปลำเข้ำหำโขดหิน 
 3) นกกับคนต่ำงได้ประโยชน์ร่วมกัน  4) นกมองเห็นปลำได้ชัดกว่ำชำวประมง 
 
 
 
 

  ชำวประมงยืนอยู่บนโขดหินริมทะเล เมื่อเห็นฝูงนกบินโฉบลงบนผิวน้ ำ ท่ีบริเวณใดก็จะ
ทอดแหลงไปท่ีบริเวณน้ัน และจะได้ปลำติดแหข้ึนมำทุกครั้ง 

นุ้ย   :  ซื้อเสื้อกล้ำมเน้ือผ้ำบำงๆ  
แอม :  ซื้อเสื้อแขนยำวเน้ือผ้ำหนำนุ่ม 
ฝน   :  ซื้อเสื้อแขนสั้นสีสันสวยงำม 
เปีย  :  ซื้อเสื้อแขนยำวเน้ือผ้ำบำงเบำ 
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อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 11 
     ตำรำงกำรจัดกลุ่มวันส ำคัญ    

ก วันวิสำขบูชำ วันออกพรรษำ 
ข วันสงกรำนต์ วันปีใหม่ 
ค วันเด็ก วันครู 
ง วันจักรี วันปิยะมหำรำช 

  

11. นักเรียนจะน ำวันแม่แห่งชำติ เติมลงข้อใดในตำรำง เพรำะเหตุใด   
  1) ข้อ ก เพรำะเป็นวันส ำคัญทำงศำสนำ 
  2) ข้อ ข เพรำะเป็นวันส ำคัญทำงประเพณี 
  3) ข้อ ค เพรำะเป็นวันส ำคัญทั่วไป 
  4) ข้อ ง เพรำะเป็นวันส ำคัญเกี่ยวกับพระมหำกษัตริย์ 

จากตารางจงตอบค าถามข้อ 12    

ตำรำงดวงอำทิตย์ข้ึนลงในแต่วัน 
วันท่ี เวลำข้ึน (นำฬิกำ) เวลำตก (นำฬิกำ) 
1 5.50 18.00 
2 5.55 18.05 
3 6.00 18.10 
4 6.05 18.15 

 

12. ในวันท่ี 5 ดวงอำทิตย์น่ำจะข้ึนในเวลำเท่ำไหร่ 
 1)  6.00  นำฬิกำ    2)  6.05  นำฬิกำ 
 3)  6.10  นำฬิกำ    4)  6.15  นำฬิกำ 

อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 13 
 
 
 
13. ถ้ำนักเรียนเป็นเด็กชำยชัย นักเรียนจะปฏิบัติอย่ำงไร   
 1) เดินผ่ำนไปเฉย ๆ    2) เก็บลูกนกไปเลี้ยงท่ีบ้ำน 
 3) น ำลูกนกไปไว้ในรังท่ีตกลงมำ  4) ไปตำมเพื่อนมำดูว่ำเป็นนกอะไร 
 
 

        ระหว่ำงเดินทำงกลับบ้ำน เด็กชำยชัยเห็นลูกนกตกลงมำจำกรังท่ีอยู่บนต้นไม้ ซึ่งอยู่
ไม่สูงมำกนัก   
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อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 14 
 
 
 
 

14.  นักเรียนคิดว่ำเพรำะเหตุใด จึงใช้ดอกดำวเรืองมำใส่แทนดอกเบญจมำศท่ีไม่พอ   
1) เพรำะหำดอกไม้อื่นไม่ได้ 

 2) เพรำะดอกดำวเรืองมีกลิ่นหอมเหมือนกัน 
 3) เพรำะดอกดำวเรืองหำได้ง่ำย มีหลำยสีและมีกลิ่นหอม 
 4) เพรำะดอกดำวเรืองมีสีและขนำดใกล้เคียงกับดอกเบญจมำศ 

อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 15 

 
 
 

15.  นักเรียนคิดว่ำแนวกำรปฏิบัติใดท่ีเหมำะสมกว่ำกำรเผำฟำงข้ำว  
1) น ำไปท ำปุ๋ยหมัก ลดกำรใช้สำรเคมี 

 2) น ำไปเลี้ยงสัตว์ ลดกำรท ำลำยพืชสีเขียว 
 3) น ำไปสร้ำงบ้ำน ลดกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ 
 4) น ำไปอัดเป็นถ่ำน ลดกำรใช้พลังงำน 

อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 16 
 
 
 
16.  ข้อใดสนับสนุนเหตุกำรณ์ดังกล่ำว  

1) งำนจะส ำเร็จได้ด้วยควำมพยำยำม 
 2) ถ้ำทุกคนมีน้ ำใจห้องเรียนจะสงบ 
 3) ควำมมีระเบียบวินัยน ำมำซึ่งควำมส ำเร็จ 
 4) ควำมสำมัคคีน ำมำซึ่งควำมส ำเร็จ 

 

 

          จอยและเพื่อนๆ ก ำลังช่วยกันท ำกระทง เพื่อสืบสำนประเพณีกำรลอยกระทงโดย
ใช้ดอกเบญจมำศสีเหลืองในกำรตกแต่ง แต่ดอกเบญจมำศสีเหลืองมีไม่พอขำดอีก 3 ดอก  
เพื่อนๆ จึงใช้ดอกดำวเรืองมำใส่แทน   

          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนนำ มีนโยบำยส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว 
เผำฟำงข้ำวหลังกำรเก็บเกี่ยว 

          นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ของโรงเรียนแห่งหน่ึง มักมีเร่ืองทะเลำะกัน 
เป็นประจ ำ  ส่งผลให้งำนท่ีได้รับมอบหมำยจำกครูไม่ประสบผลส ำเร็จ 

5 



 

อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 17 
 
 
 

17.  จำกข้อควำมข้ำงต้น ถ้ำนักเรียนเป็นเกษตรกรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  นักเรียนจะมีวิธี
แก้ปัญหำเกี่ยวกับน้ ำในกำรท ำกำรเกษตรในฤดูแล้งได้อย่ำงไรจึงจะเหมำะสมท่ีสุด  

1) ขุดบ่อน้ ำไว้ใช้ท่ีบ้ำน 
 2) ใช้น้ ำประปำหมู่บ้ำนในกำรท ำกำรเกษตร 
 3) ขุดสระน้ ำ เพื่อกักเก็บน้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
 4) สร้ำงถังเก็บน้ ำฝนไว้ในฤดูแล้ง 

อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 18  

 

 
18.  ชำวบ้ำนควรท ำตำมข้อใดจึงจะแก้ปัญหำได้อย่ำงยั่งยืน 

1)   ขุดสระไว้รองรับน้ ำป่ำ 
2)   สร้ำงก ำแพงกั้นทำงน้ ำ 
3)  ปลูกต้นไม้และพืชคลุมดิน 
4)  ปลูกบ้ำนให้แข็งแรงทนทำน 

 

อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 19 
 
 
 
19. กำรกระท ำของพิชัย มีเหตุผลส ำคัญตำมข้อใด   

  1) กำรปั้นกวำงต้องอำศัยแสงจำกดวงอำทิตย์ 
   2) แสงอำทิตย์ท ำให้ดินน้ ำมันเปลี่ยนสถำนะ 
   3) แสงสว่ำงช่วยให้ดินน้ ำมันปั้นเป็นกวำงได้ง่ำยข้ึน 
   4) ควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์ท ำให้ดินน้ ำมันอ่อนตัวลง 
 
 
 

   พิชัยน ำดินน้ ำมันมำปั้นเป็นกวำง แต่ไม่สำมำรถปั้นได้ จึงน ำดินน้ ำมันไปวำงไว้กลำง
แสงแดดประมำณ 5 นำที 

          พื้นท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือมักประสบปัญหำภัยแล้ง  ในฤดูแล้งขำดแคลนน้ ำ
ในกำรท ำเกษตรกรรม  ท ำให้ผลผลิตตกต่ ำ 
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ฝนตกหนักติดต่อกันหลำยวันท ำให้เกิดน้ ำป่ำไหลหลำก ดินถล่ม อำคำร 
บ้ำนเรือนของชำวบ้ำนท่ีต้ังอยู่เชิงเขำพังทลำยซึ่งในอดีตไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์เช่นน้ีมำก่อน 
 



 
 

อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 20 
 
 
 
20. ถ้ำนักเรียนจะไปร่วมพิธีทำงศำสนำ นักเรียนไม่ควรแต่งตัวตำมแบบใคร เพรำะเหตุใด  
 1) ปรียำ  เพรำะเสื้อแขนยำวจะท ำให้ร้อน 
 2) ปรียำ เพรำะกำงเกงขำสั้นไม่สุภำพ 
 3) อำภรณ์ เพรำะกระโปรงยำวรุ่มร่ำมเดินไม่สะดวก 
 4) อำภรณ์ เพรำะเสื้อแขนสั้นดูไม่เหมะสม 
 

อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 21 
 
 
 
 
21. เหตุผลในข้อใดสนับสนุนควำมคิดของนิดเหมำะสมท่ีสุด  
 1) รวดเร็วและสนุก    2) สนุกและปลอดภัย 
 3) รวดเร็วและประหยัด   4) ปลอดภัยและไม่เปียกฝน 
 

อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 22-23 
 
 
 
 
22. ถ้ำนักเรียนพบกับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว นักเรียนจะปฏิบัติตนเหมือนใคร เพรำะเหตุใด   
 1) ต๊ัก  เพรำะกลัวเมื่อย  2) ต๊ัก  เพรำะง่วงนอนและต้องพักผ่อนให้เพียงพอ  
 3) แตน  เพรำะสงสำรคุณยำย  4) แตน  เพรำะท ำตำมหน้ำท่ีของเด็กดี 

23.  นักเรียนคิดว่ำคุณธรรมใดเหมำะสมกับกำรปฏิบัติตนของแตนมำกที่สุด   
1) เมตตำและกรุณำ   2) กำรให้และมีน้ ำใจ  

 3) กำรเคำรพและเสียสละ  4) ควำมประหยัดและเสียสละ 
 
 
 

   ปรียำสวมกำงเกงขำสั้น เสื้อแขนยำว ส่วนอำภรณ์สวมกระโปรงยำว สวมเสื้อแขนสั้น      
ท้ังสองคนไปเข้ำร่วมพิธีท ำบุญทำงศำสนำกับพ่อและแม่ 

     ต้อยกับนิดอยู่บ้ำนใกล้กัน ต้อยข่ีจักรยำนยนต์ไปโรงเรียนโดยมีน้องซ้อนท้ำยไปด้วยกัน    
ต้อยเสียค่ำน้ ำมันรถประมำณวันละ 15 บำท แต่นิดน่ังรถสองแถวไปโรงเรียนโดยเสียค่ำโดยสำร 
วันละ 15 บำทเท่ำกัน  นิดคิดว่ำดีกว่ำกำรข่ีจักรยำนยนต์ 

     ต๊ักและแตนเดินทำงไปโรงเรียน ขณะน่ังอยู่บนรถโดยสำรประจ ำทำง มีคุณยำยเดินข้ึนมำ 
ต๊ักรีบหันไปท่ีหน้ำต่ำงของรถและนอนหลับ ส่วนแตนยืนข้ึนแล้วเรียกคุณยำยมำน่ังแทนท่ีของ
ตนเอง 
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อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 24-25 
 
 
 
 
 
 

24.  ถ้ำสุดสวยเลือกปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของสมชำย นักเรียนคิดว่ำสุดสวยท ำเช่นน้ันเพรำะเหตุใด  
 1) ไม่ต้องรบกวนเพื่อน 
 2) เพื่อนจะได้ช่ืนชม 
 3) ไม่ท ำให้แม่และตนเองเดือนร้อน 
 4) ยอมเหน็ดเหน่ือยเพื่อช่วยเหลือแม่ 
25.  ตำมค ำแนะนะของสมชำย  มีควำมเหมำะสมกับข้อใดมำกที่สุด  
 1) กำรท ำหน้ำท่ีให้ดีท่ีสุด 
 2) กำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
 3) กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
 4) กำรยอมรับควำมช่วยเหลือจำกเพื่อน 

26. ต้อมเดินเข้ำไปในโบสถ์ของศำสนำคริสต์ สิ่งใดต่อไปน้ีท่ีต้อมไม่ควรปฏิบัติ  
1) สอบถำมถึงประวัติของสถำนท่ี 

 2) สังเกตสิ่งต่ำง ๆ ด้วยควำมสนใจ 
 3) ขออนุญำตถ่ำยภำพจำกเจำ้ของสถำนท่ี 
 4) หยิบจับสิ่งของท่ีสนใจท่ีอยู่ในโบสถ์ 

27.  ถ้ำนักเรียนได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้ำห้อง นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่ำงไรจึงจะเหมำะสมท่ีสุด  
1) ใช้อ ำนำจตำมท่ีตนมีอย่ำงเต็มท่ี 

 2) รับฟังควำมคิดเห็นจำกเพื่อนๆ 
 3) มอบหมำยงำนตำมท่ีต้องกำร 
 4) ระดมเงินจำกเพื่อนมำพัฒนำห้องให้มำกที่สุด 

 

 

 

     สุดสวยท ำกำรบ้ำนไม่ทัน  เพรำะต้องช่วยแม่ขำยของจนดึก เพื่อนจึงแนะน ำ  ดังน้ี 
สมใจ    “บอกแม่และขอหยุดช่วยแม่ขำยของ” 
สมศรี   “ฉันจะให้เธอลอกกำรบ้ำน” 
สมชำย   “เธอต้องท ำกำรบ้ำนในเวลำว่ำงที่โรงเรียนให้เสร็จ” 
สมหมำย  “ไปบอกครูว่ำขอลดกำรบ้ำนให้น้อยลง 
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ชื่อ-นามสกุล.................................................................โรงเรียน.............................................. 

ห้องสอบที่.............................................เลขทีน่ั่งสอบ................................. 
 

ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ข้อ 28-29  ข้อละ 2 คะแนน  ให้นักเรียนเขียนเติมค ำให้ถูกต้อง   
 

  พิจำรณำภำพท่ีก ำหนด แล้วตอบค ำถำมข้อ 28   

 
28. จำกภำพ กำรกระท ำของใครท่ีท ำให้เกิดมลภำวะทำงน้ ำ เพรำะเหตุใดกำรกระท ำดังกล่ำว 
      จึงเกิดมลภำวะทำงน้ ำ ( 2 คะแนน) 
ตอบ................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
เพรำะ............................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

29.  พิจำรณำข้อควำมที่ก ำหนด แล้วตอบค ำถำมข้อ 29     

 
 

 
 
อะไรเป็นสำเหตุของโรคระบบทำงเดินหำยใจ และมีวิธีป้องกันอย่ำงไร  (  2 คะแนน) 
สำเหตุคือ.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
วิธีป้องกันคือ.................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
 

     กรุงเทพมหำนครในปัจจุบันมีกำรจรำจรท่ีติดขัด เน่ืองจำกรถยนต์มีจ ำนวนมำก
และมีแนวโน้มเพิ่มมำกข้ึนทุกปี ท ำให้เกิดมลภำวะทำงอำกำศ  ส่งผลให้ประชำชนป่วย
เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ 
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ตอนที่ 3 แบบเขียนตอบอิสระ  จ านวน 1 ข้อ   ข้อละ 4 คะแนน  
ค าช้ีแจง   ให้นกัเรียนเขียนเติมค าให้ถูกต้อง   
 

30. ทุกๆ วันหลังรับประทำนอำหำรกลำงวันเสร็จแล้ว เด็กชำยวิชิตจะสังเกตเห็นว่ำมีนักเรียน 
ช้ันอนุบำลวิ่งเล่นกันใกล้ๆ กับสระน้ ำในโรงเรียน ถ้ำนักเรียนเป็นเด็กชำยวิชิตนักเรียนจะท ำอย่ำงไร 
เพรำะอะไร  (4 คะแนน) 
ตอบ.................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
เพราะ................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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ชื่อ-นามสกุล.................................................................โรงเรียน.............................................. 

ห้องสอบที่.............................................เลขทีน่ั่งสอบ................................. 
 
 

 

กระดาษค าตอบ ความสามารถด้านเหตุผล 
 
ตอนที่ 1 จงใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ตรงกับค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
 

ข้อ 1) 2) 3) 4) ข้อ 1) 2) 3) 4) 
1     16     
2     17     
3     18     
4     19     
5     20     
6     21     
7     22     
8     23     
9     24     
10     25     
11     26     
12     27     
13          
14          
15          

 
 
 
 

 


