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กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษาฯ               ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

หน่วยที ่3 ชุมชนของเรา                            จ  านวน 30 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. สถานท่ีใด เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม 6. ชุมชนท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมน ้า ผูค้นในชุมชน 
 ทางพระพุทธศาสนา   ส่วนใหญ่ใชย้านพาหนะใดในการเดินทาง 
 ก. วดั  ข.   มสัยดิ  ก. รถยนต ์ ข. เรือ 
 ค. สุเหร่า    ค. เกวยีน 
2. ขอ้ใดคือลกัษณะความเป็นอยูข่องชุมชน 7. แม่ใหฝ้้ายไปซ้ือผกั ฝ้ายจะไปซ้ือผกั 
 ในชนบท    ไดจ้ากท่ีใด 
 ก. แบบชิงดีชิงเด่น   ก. ตลาด 
 ข. แบบตวัใครตวัมนั   ข. สถานีต ารวจ 
 ค. แบบพึ่งพาอาศยักนั  ค. ท่ีวา่การอ าเภอ 
3. สถานท่ีใด เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม 8. ใครมีหนา้ท่ีดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ทางศาสนาอิสลาม   ภายในหมู่บา้น 
 ก. วดั  ข.   มสัยดิ  ก. ก านนั  
 ค. สุเหร่า    ข. ผูใ้หญ่บา้น 
4. ชุมชนท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว  ค. อบต. 
 ผูค้นในชุมชนมกัจะประกอบอาชีพใด 9. ใครเป็นผูป้กครองดูแลคนในต าบล  
 ก. ขายของท่ีระลึก   ก. ก านนั 
 ข. เล้ียงสัตว ์   ข. ผูใ้หญ่บา้น 
 ค. ท าไร่    ค. อบต. 
5. เม่ืออายคุรบ 15 ปี เราจะไปท าบตัรประจ าตวั 10. ใครเป็นผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
 ประชาชนไดจ้ากท่ีใด   ก. โตเล่นการพนนัในชุมชน  
 ก. โรงเรียน  ข.   สวนสาธารณะ  ข. เล็กใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ส.ส. 
 ค. ท่ีวา่การอ าเภอ   ค. หน่ึงไม่ช่วยงานพฒันาชุมชน 
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11. ขอ้ใดไม่ใช่การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 17. อาชีพใดท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 
 ของชุมชน    กระดูกสันหลงัของชาติ 
 ก. การรณรงคก์ าจดัลูกน ้ายงุลาย  ก. ครู ข. ชาวนา 
 ข. การรณรงคฉี์ดวคัซีนป้องกนั  ค. ต ารวจ 
  โรคพิษสุนขับา้  18. อาชีพท่ีจ าหน่ายหรือรับแลกเปล่ียนสินคา้ 
 ค. การเขา้ร่วมประกวดนางงาม  คืออาชีพใด 
12. เพราะเหตุใดชุมชนจ าเป็นตอ้งมีผูป้กครอง  ก. ครู ข. ต ารวจ 
 คอยดูแล    ค. พอ่คา้แม่คา้ 
 ก. เพื่อใหค้นในชุมชนนบัถือ 19. ขอ้ใดไม่ใช่อาชีพบริการ 
 ข. เพื่อใหค้นในชุมชนแบ่งพรรคแบ่งพวก  ก. ชาวสวน 
 ค. เพื่อใหค้นในชุมชนอยูก่นั  ข. ช่างตดัเส้ือผา้ 
  อยา่งมีความสุข   ค. พนกังานขบัรถ 
13. ใครปฏิบติัตนไม่ถูกตอ้ง 20. ผูท่ี้น าผลผลิตหรือบริการมาแลกกบัเงิน 
 ก. เก่งน าสุนขัท่ีเล้ียงมาปล่อยในวดั  เรียกวา่อะไร 
 ข. ต๋อยท าบุญตกับาตรทุกวนัพระ  ก. ผูซ้ื้อ ข. ผูข้าย 
 ค. อ๋อยร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว  ค. ลูกคา้ 
14. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการปฏิบติัตนในการอยู ่ 21. ส่ือกลางท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนสินคา้ 
 ร่วมกนัในชุมชน   และบริการในปัจจุบนั คือขอ้ใด 
 ก. ปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณี  ก. เปลือกหอย 
 ข. ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม  ข. ลูกปัด 
 ค. ปฏิบติัตามใจของตนเอง  ค. เงินตรา 
15. อาชีพใดถือวา่เป็นร้ัวของชาติ 22. ขอ้ใดไม่ใช่สัญลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็น 
 ก. ต ารวจ  ข.   ทหาร  ชาติไทย 
 ค. ครู    ก. การฟัง ข. การไหว ้
16. ขอ้ใดไม่ใช่อาชีพเกษตรกรรม  ค. การแต่งกาย 
 ก. การคา้ขาย   23. ภาษาประจ าชาติของคนไทยคือขอ้ใด 
 ข. การเล้ียงสัตว ์  ก. ภาษาจีน ข. ภาษาไทย 
 ค. การเพาะปลูกพืช   ค. ภาษาองักฤษ 
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24. เราจะช่วยกนัอนุรักษภ์าษาไทยไดอ้ยา่งไร 27. ขอ้ใดไม่ใช่การแสดงความเคารพของคนไทย  
 ก. พดูไม่ตอ้งชดั แต่อ่านและเขียน  ก. การไหว ้ ข. การกราบ 
  ใหถู้กตอ้ง    ค. การจบัมือ 
 ข. พดูใหช้ดัเจน อ่านใหถู้กตอ้ง  28. ขอ้ใดไม่ใช่ส่ิงท่ีแสดงถึงความเป็นมา  
  เขียนผดิไดบ้า้ง   ของชาติไทย 
 ค. พดูใหช้ดัเจน อ่านและเขียนใหถู้กตอ้ง  ก. ศิลาจารึก ข. ตึกแถว 
25. อาหารในขอ้ใดไม่ไดแ้สดงถึงความเป็นไทย  ค. อนุสาวรีย ์
 ก. พิซซ่า   29. ขอ้ใดคือสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็น 
 ข. ตม้ย  ากุง้    ชาติไทย 
 ค. น ้าพริกกะปิ   ก. สีผวิ ข. สีผม 
26. ขอ้ใดเป็นการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม  ค. ธงชาติ 
 ก. ไปนัง่เล่นในวดั  30. ใครปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงความเป็นชาติไทย 
 ข. ไม่ขีดเขียนก าแพงวดั  ก. หน่อยรับประทานพิซซ่า 
 ค. ไปดูพระพุทธรูปท่ีขดุได ้ ข. ออ้มใส่ชุดไทยไปงานแต่งงาน 
      ค. หนิงทกัทายดว้ยการจบัมือ 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


