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ตอนที่ 1  ภาษาอังกฤษ  :   จํานวน   25  ขอ   (รวม  25  คะแนน) 
 

SECTION 1  :  Language Use and Usage               (10  marks) 
สวนที่ 1  :       การใชภาษา  :  จํานวน  10  ขอ  :  ขอละ 1  คะแนน 
         
Part 1:     Pictures   (Nos. 1 – 5) 
 

Directions:     Look at each picture and choose the best answers to the  

                     questions.  Each picture is followed by two questions.   

                 Both answers must be correct in order for you to gain one  

                    mark.  If either of your answers is wrong, you will not gain  

                    any mark. 

   จงดูภาพตอไปนี้   และเลือกคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคําถามแตละ 

   คําถาม ในแตละขอจะมีคําถาม สอง คําถามที่สัมพันธกนั    

   นักเรียนจะตองเลือกคําตอบสําหรับคาํถามทั้งสองขอใหถูกตองจึง 

   จะได หนึ่ง คะแนน  ถาตอบคําถามขอหนึ่งขอใดผิดจะไมไดคะแนน 

   เลย     
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Example /ตัวอยาง 
 

         No. 0.    Look at the picture below. 
       Picture 1/ ภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

  A.    Where is the box? 
1.  The box is on the cup. 

   2.  The box is near the cup.     
3.   The box is near the table. 

  4.   The box is under the table.    
 

B.   What is on the table? 
1.   There is a glass on the table. 
2.  A dish is on the table. 
3.  A cup and a box are on the table.    
4.   There are a plate and a glass on the table.      
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The correct answers are A2 and B3.   Therefore, you must darken  

the circle under number 2 for question A and darken the circle  

under number 3 for question B as follows: 

คําตอบที่ถูกตองคือ A2 and B3  ดังนั้นนักเรียนจะตองระบายวงกลมที ่

อยูใตเลข  2  สําหรับคําถาม A  และระบายวงกลมที่อยูใตเลข  3  สําหรับ 

คําถาม B  ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

 
                         

 Choice    1        2       3      4 
              Item No. 
          

                    0.   A. 

                              B. 
                                    
                            1.    A.  

                   B. 
                         

2.   A. 

     B. 

 

Now start to work on the following questions.  

                เร่ิมทําขอสอบได 
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1.    Look at the picture below. 
 
 

                          

                             

 
 

 

 

 

 

 
 
A.  What is the boy doing? 
     1.  He’s sitting on the bed.    

2.   He’s writing in his book. 
     3.  He’s looking at his bed.                           

4.   He’s reading a book. 
  
       B.   Where is the boy? 
               1.   He’s at school.     

2.   He’s in a classroom. 
               3.   He’s in his bedroom.    

4.   He’s in his bathroom. 
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2.   Look at the picture below. 
 

 

                     

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  What does this man do? 
1.   He’s a man.     
2.   He’s standing. 
3.   He’s wearing a hat.    
4.   He’s a policeman. 

  
B.  Where does the man work? 

1.   He walks in the street.   
2.   He works at a school. 
3.  He walks to the post office.   
4.   He works at a police station. 
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3.   Look at the picture below. 
    
 

                         

 

 

 

 

 

 

 
A.  What’s the matter with the girl? 

1.   She hurt her head. 
2.  She hurt her hand. 
3.  She has a cold. 
4.  She has a toothache. 

  
B. What should she do? 

1.  She should have some ice-cream.   
2.   She should go to see her teacher. 
3.    She should see a dentist. 
4.   She should go swimming. 
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4.  Look at the picture below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. What is the boy doing? 
1.   He is talking to the bus driver. 
2.   He is calling a taxi. 
3.   He is looking at a truck. 
4.   He is waiting for the bus. 
 

B. Where is the boy? 
1.   He is at the bus stop. 
2.   He is behind the bus. 
3.   He is in a train station. 
4.   He is on a bus. 
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5.  Look at the picture below. 
 

 

                         

 
             

                     

 

            
                    Jane           Betty           Tina 
   

 

 

A.   Which sentence is true? 
              1.    Jane is the shortest of the three.      
 2.  Betty is shorter than Jane and Tina.   

 3.    Tina is shorter than Jane. 
4.  Jane is shorter than Betty. 
 

B.   Which sentence is true? 
1.  Jane is taller than Tina. 
 2.   Jane is the tallest girl. 
 3.  Betty is the tallest of all the three girls. 
 4.   Tina is taller than Betty and Jane.   
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Part 2  :    Dialogues   (Nos. 6 – 10)  
Directions:    Read each situation and the dialogue carefully.  Choose   

    1.   the  appropriate expression for the first missing part  

           (Item A) and  

                     2.   the response/ reaction to the expression for the second  

                          missing part (Item B). 

                Both answers in Items A and B must be correct in order for  

      you to gain ONE mark.  If either of your answers is wrong, you  

      will not gain any mark. 

   จงอานบทสนทนาตอไปนี้ แลวเลือกคําตอบที่เหมาะสมสําหรับขอความ 

   ที่ขาดไปในสวนของ A และสวนของ B 

      ในแตละขอจะมีคําถาม สอง คําถามที่สัมพันธกนั   นักเรียนจะตอง 

                 เลือกคําตอบสําหรับคาํถามทั้งสองขอใหถูกตองจึงจะได หนึง่ คะแนน   

   ถาตอบคําถามขอหนึ่งขอใดผดิจะไมไดคะแนนเลย     
 

Example/ตัวอยาง 
      
 No. 0.       Situation:  John is introducing Bob to Jim. 
                     John:  Bob, this is Jim.  Jim, this is Bob. 
        Bob:   __A__ 
        Jim:    __B__ 
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        A.  1.   How are you?     2.    How do you do? 
          3.    It’s nice of you.    4.    I’d love to. 
        B.  1.    That’s very nice.      2.   Yes, how are you? 
          3.   Very good.       4.   How do you do? 

 

The correct answers are A2 and B4.   Therefore, you must darken  

the circle under number 2 for question A and darken the circle  

under number 4 for question B as follows: 

คําตอบที่ถูกตองคือ A2 and B4 ดังนั้นนักเรียนจะตองระบายวงกลมที ่

อยูใตเลข  2  สําหรับคําถาม A  และระบายวงกลมที่อยูใตเลข  4 สําหรับ 

คําถาม B  ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

                         

 Choice    1        2       3      4 
              Item No. 
          

                    0.   A. 

                              B. 
                                    
                            1.    A.  

                   B. 
                         

2.   A. 

     B. 
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Now start to work on the following questions. 

     เร่ิมทําขอสอบได 
 
6.   Situation:  John is buying a book.    

      Salesgirl:   This book is eighty baht. 
      John:       O.K.  __A__ 
      Salesgirl:    __B__ 
 
      A.   1.   This is my money.     2.   Here you are. 
           3.   There it is.                   4.   It is. 
   

B.   1.   How nice.         2.   All right. 
           3.   Thank you.                      4.   Good. 
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7.   Situation:  Jane sees Don and talks to him. 
        Jane:   How are you, Don?   
      Don:    Fine.  Thanks. __A__ 
      Jane:   __B__ 
 

A.   1.   What do you do?     2.   What are you doing? 
          3.   And you?         4.   Are you? 
 

B.   1.   Very well, thank you.    2.   That’s good. 
          3.   It is very nice.        4.   I’m sorry to hear that. 
 
 

8.  Situation:   Mary is asking Jum to go swimming with her.   
         Mary:    Jum, I’m going for a swim tomorrow.  __A__          

Jum:     __B__   I’ll  see you at the pool, then. 
 

         A.   1.  Would you like to come?          
  2.   Can you swim? 

          3.   What do you want to do? 
4.   Where do you like to swim? 

 
B.   1.   I don’t like swimming.   2.   Swimming is difficult. 

3.  I’d love to.         4.   Oh no, I can’t swim. 
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  9.  Situation:   Fred and Jill are having lunch together. 
    Jill:   Oh, this soup needs salt.  Fred, __A__ 
    Fred:  __B__ 
    Jill:   Thank you. 
 
    A.   1.   does your soup taste good? 
       2.   do you like soup? 
       3.   will you pass the salt, please? 
         4.   do you want more salt? 
 

B.    1.  Yes, I like soup.    
2.   Certainly.  Here it is. 
3.   I like some more salt, too. 
4.  Yes, there is some salt here. 
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10.  Situation:  Nisa offers Betty some cake. 
    Nisa:   My mother made a cake for me.  __A__ 
    Betty:   __B__  It looks very good. 
 
    A.    1.  Do you eat cake?     

2.   Have you ever eaten this? 
       3.   Can you eat cake?    

4.   Would you like some? 
     
    B.    1.    I don’t like that.     

2.   Certainly I will. 
       3.   Sure, it is.        

4.   Yes, please. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

รหัสวิชา  63  ภาษาอังกฤษ/สุขศึกษาฯ                                           หนา      16 

วันอังคารที่  2  กมุภาพันธ  2553                                            เวลา  12.30 - 13.30 น. 
 

 

 

  

SECTION 2  :   Reading Ability                (15 marks) 
สวนที่ 2  :       ความสามารถในการอาน  :  จํานวน  15  ขอ :  ขอละ  1  คะแนน 
  
Directions:    In this section there are two parts: Vocabulary and Reading  

                    Comprehension.   Read the sentence/passages carefully and  

      choose the best answer.  You will gain ONE mark for each  

      correct answer.   

          อานเนื้อเร่ืองตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกตอง  ในสวนนี้นักเรียนจะได  

                หนึ่ง คะแนน  เมื่อตอบถูกหนึ่งขอ 
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Part 1  :   Vocabulary (Nos. 11 – 15) 
 

       Nut and his friend are driving downtown.  Nut is driving very  
  11  .   A police car is behind them.  “You should stop, Nut,” says his  
friend.  “The   12   on the police car is flashing.”   

When Nut stops, the policeman tells him, “The   13   in the city 
is 30 kilometres an hour.  You should   14  ,” says the policeman  
while looking at Nut’s   15  .  “I’m giving you a ticket.  You shouldn’t  
drive so fast.”  

 

11.   1.  loudly            2.  slowly 
     3.  quickly            4.  happily 
 

12.  1.  sign             2.  light 
    3.  lamp             4.  roof 
 

13.   1.  speed rate          2.   time measure 
   3.   time limit           4.  speed limit 
 

14.   1.  speed up           2.  stand up 
   3.  slow down          4.  sit down 
 

15.   1.  motorcycle          2.  photograph 
       3.  student card         4.  driving licence 
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Part 2  :     Reading Comprehension  (Nos. 16 - 25) 
Directions  :   Read the sentence and passages carefully and choose the  

        correct answer to each question. 

                    อานประโยค/ขอความตอไปนี้ และเลอืกคําตอบที่ถูกตอง  ในสวนนี ้

                  นักเรียนจะได หนึ่ง คะแนนเมื่อตอบถูกหนึ่งขอ 

    
Sentence/ประโยค: 
  

      This evening, John and Kathy are going to eat at a Chinese restaurant, 
and after that they will go to the cinema.  

 
  16. Where will they have dinner? 

1.  They will have dinner at home. 
2.  They will have dinner at a restaurant. 
3.  They will have dinner at the cinema. 
4.  They are going to China for dinner. 

 
  17. What will they do after that? 

1. They will go home. 
2. They will watch a film. 
3. They will eat Chinese food. 
4. They will read at home. 
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Passage 1 
 
      One day Fred went swimming in a canal.   He dove to the bottom  

of the canal and came back up with a big wooden box.  He opened it and  
found a jacket, two pairs of trousers, five shirts and three pairs of shoes.   
He put his hand into the right pocket of the jacket and took out a plastic  
bag full of coins.  In the pocket of one pair of trousers he found a pocket  
knife.  In a pocket of a shirt he found a pair of glasses.  He was very happy 
and took all the things home. 

 
18.  Where did Fred get the box? 

1.   He found it while he was swimming. 
2.   He got the box open. 
3.  Someone left it at his house. 
4.  It was floating on the canal. 

 
19.  How many shirts did he find? 

1.  1               2.  2 
3.  3              4.  5  
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20.   What did he do with those things? 
            1.   He threw them into the canal. 

          2.   He put them back in the box. 
3.   He took them home. 
4.   He left them near the canal. 

 
21.  What was in the pocket of one pair of trousers? 

1.  a knife          2.  a plastic bag 
3.  coins         4.  reading glasses 

 
  

Passage 2 
 
     It is Maggie’s birthday.  Her mother bought a big cake for her from  
  a bakery near her house.  There are twelve candles on it.  She is not  
    twelve years old yet.  But the baker put one more candle on the cake 

for good luck.  Her mother bought 15 balloons and put them around the  
room.  She gave her a nice bicycle for her birthday. 

       Maggie invited a lot of friends to her party: Joy, Jane, Bob, Mary, 
    Tom, Peter and John.   Joy and Jane gave her a box of water colours,  
    Bob and Mary a beautiful basket, Tom a book, and Peter and  
    John a nice music box.   She likes all the gifts very much. 
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 22.  How old is Maggie? 
1. She is eleven years old. 
2. She is twelve years old. 
3. She is thirteen years old. 
4. She is fifteen years old. 
 

   23.  How many boys and girls came to the party? 
   1.  3 boys and 4 girls     2.  4 boys and 3 girls   

       3.  3 boys and 3 girls       4.  4 boys and 4 girls 
 

   24.  What did her mother give her? 
   1.  a basket            2.  a new bicycle 
   3.  a music box        4.  a box of water colours 

 
25.  Where did the cake come from? 

 1.  Her mother made it.     
 2.  Her friends brought it. 
 3.   It came from a bakery.  

        4. Maggie baked it. 
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ตอนที่  2     สุขศึกษาและพลศึกษา  :    จํานวน  25  ขอ  :  (รวม  25 คะแนน) 
   แบบระบายตัวเลือก  แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
   จํานวน  25  ขอ   :   ขอละ   1   คะแนน 
 
1. ขอใดคือปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  
 1. อาหาร- สิ่งแวดลอม - การออกกําลังกาย 
 2. การออกกําลงักาย - การพักผอน - สิง่แวดลอม 
 3. อาหาร - กรรมพันธุ - การออกกําลังกาย 
 4. กรรมพันธุ - การออกกําลงักาย – การพักผอน 
  
2. นักเรียนอายุ 10-12 ป  การเจริญเติบโตของรางกายที่มีการพัฒนาอยางเห็นเดนชัด 
 คือขอใด  
 1. ระบบหายใจและระบบกลามเนื้อ 
 2. ระบบกลามเนื้อและระบบสืบพันธุ 
 3. ระบบประสาทและระบบหายใจ 
 4. ระบบยอยอาหารและระบบสืบพันธุ 
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3. กิจกรรมวันหยุดขอใดทีทํ่าใหสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดีและมีความสขุมากที่สุด  
 1. พอแมไปตีกอลฟสวนลูกเลนเกมที่บาน 
 2. พอแมสงลูกไปอยูกับตายายแลวไปทํางานพิเศษ  
 3. พอแมสงลูกไปเรียนพิเศษแลวไปซื้อของที่หางสรรพสินคา 
 4. ไปสวนสาธารณะเพื่อออกกําลังกายและกลับมาทําอาหารรวมกนั   
          
4. พฤติกรรมใดที่เหมาะสมในการปฏบิัติตัวตอเพื่อนเพศตรงขาม  หลังจากไดรับชัยชนะ 
 ในการแขงขนักีฬา  
 1. แสดงความดีใจดวยการกอดเพื่อนทุกคน 
 2. แสดงความดีใจดวยการดื่มของมึนเมา 
 3. แสดงความดีใจดวยการกระโดดตบมือและยิ้มดวยความยินดี 
 4. แสดงความดีใจดวยการปรบมือและกอดเพื่อนทุกคน 
  
5. การรับลูกบอล  สายตาของนักเรียนควรเปนอยางไร  
 1. มองมือของตนเองที่จะรับลูกบอล 
 2. มองลูกบอลที่เคลื่อนที่มาหานักเรียน 
 3. มองเพื่อนที่สงลูกบอลมาให 
 4. มองเพื่อนขางเคียงที่จะรับลูกบอลคนตอไป 
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6. การเลนลิงชิงบอลขอใด  เปนการเลนที่ปลอดภัยและสนุกสนาน  
 1. วิ่งรับลูกบอลทั่วสนาม 
 2. วิ่งไปชวยเพื่อนรับลูกบอล 
 3. ทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดครอบครองลูกบอล 
 4. ยืนรอรับลูกบอลจากเพื่อนที่สงมา 
 
7. กิจกรรมขอใดที่นักเรียนเลือกมาใชสรางเสริมความแข็งแรงของกลามเนื้อขามากที่สุด  
 1. กระโดดเชือก  
 2. กระโดดกระตาย 
 3. กระโดดไกล  
 4. กระโดดขามสิ่งของ  
 
8. การเขารวมกิจกรรมที่สรางเสริมสุขภาพควรปฏิบัติตามขอใด  
 1. ออกกําลังกายในวันเสาร-อาทิตย  ครั้งละ  2  ชั่วโมง 
 2. ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ  3  วัน  ครั้งละประมาณ  30  นาที 
 3. ออกกําลังกายเฉพาะวันที่วางครั้งละ  30  นาท ี
 4. ออกกําลังกายทุกวันหลังรับประทานอาหารครั้งละ  30  นาท ี
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9. การปฏิบัติตนขอใดเหมาะสมในการเปนผูเลนกีฬาเปนทีม  
 1. เลือกตําแหนงผูเลนที่นักเรียนชอบ 
 2. เลือกตําแหนงที่มีความสําคัญและเปนหัวใจของทมี 
 3. เลนตามตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย 
 4. ยอมเปนตัวสํารองเมื่อไมไดเลนตําแหนงที่ตองการ 
 
10. ขอใดแสดงถึงการเคารพสิทธิของผูอื่นในการแขงขันฟุตบอล  
 1. ผูรักษาประตูเลี้ยงลูกบอลไปยิงประตูฝายตรงขาม 
 2. กองหลังทําหนาที่เลนเปนกองหนา 
 3. กองหนามาทาํหนาที่เลนเปนกองหลัง 
 4. ผูเลนกองกลางสงลูกใหกองหนายิงประตู 
   
11. เมื่อนักเรียนไดรับคัดเลือกเปนตัวสํารองของทีมฟตุบอลควรปฏิบัติตนตามขอใด  
 1. มารวมฝกซอมสม่ําเสมอ 
 2. มาเฉพาะในวันแขงขัน 
 3. มาฝกซอมเปนบางวัน 
 4. มาฝกซอมเฉพาะกอนวันแขงขัน 
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12. การกําจัดขยะที่ถูกตองควรปฏิบัติอยางไร  
 1. เผาขยะทุกชนิด  
 2. ฝงกลบขยะทุกชนิด 
 3. แยกขยะทิ้งตามประเภท     
 4. กําจัดขยะดวยสารเคมี  
 
13. การรับประทานอาหารรวมกัน นักเรียนมีวิธีปฏิบัติตนอยางไรเพื่อความปลอดภัยของทุกคน  
 1. ตางคนตางใชชอนของตนเองตักอาหาร 
 2. ใชชอนกลางตักอาหารใสจาน 
 3. ใชมือหยิบอาหารมาใสจานของตนเอง 
 4. ใชชอนตัวเองตักอาหารใหผูอื่น    
          
14. ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมความงาม นักเรียนมีหลักในการเลือกซื้ออยางไร  
 1. เชื่อตามคําโฆษณาในวิทยุและโทรทัศน 
 2. เชื่อตามคําแนะนําในแผนโฆษณา 
 3. ศึกษาจากฉลากแนะนําผลิตภัณฑ 
 4. เลือกตามคําแนะนําของเพื่อน 
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15. เมื่อนักเรียนมีความวิตกกังวลใจในเรือ่งการสอบ  นักเรียนมีวิธกีารแกปญหาที่ 
 เหมาะสมกบัสุขภาพอยางไร  
 1. ดูหนังสือและรับประทานอาหารเพิ่มขึ้น 
 2. ดูหนังสือและแบงเวลาออกกําลังกาย 
 3. ดูหนังสือและเลนเกมคอมพิวเตอร 
 4. ดูหนังสือท้ังกลางวันและกลางคืน       
 
16. ถาตองการสรางเสริมกลามเนื้อทอง นกัเรียนควรเลือกกิจกรรมขอใด  
 1. กมแตะ     
 2. ลุก-นั่ง 
 3. วิ่งรอบสนาม          
 4. บิดตัว  
 
17. ขอใดคือการปฏิบัติตนที่ถูกตองในการขามถนนบนทางมาลายที่ปลอดภัย  
 1. มาถึงทางมาลายแลวขามถนนทันที 
 2. มาถึงทางมาลายรีบวิ่งขามถนน 
 3. ขามถนนเมือ่มีสัญญาณไฟสีเขียวรูปคนเดิน  
 4. มองขวา-ซายและขวาไมมีรถแลวขามถนน  
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18. ขอใดเปนการปฏิบัติท่ีถูกตองเมื่อนักเรียนไมสบายมาก  
 1. หยิบยากินเอง         
 2. ซื้อยาจากรานขายยา 
 3. ไปพบแพทย          
 4. ปรึกษาเพื่อน  
 
19. ขอใดเปนวิธีปฐมพยาบาลเลือดกําเดาไหลที่ถูกตองจากการเลนกีฬา  
 1. หยุดเลนทันที กมหนาบบีจมูกใหแนน หายใจทางปาก 
 2. หยุดเลนทันที เงยหนาขึน้ หายใจทางปาก 
 3. หยุดเลนชั่วคราวใชมือบบีจมูกไวแลวเลนตอไป 
 4. หยุดเลนชั่วคราวใชผาเช็ดเลือดแลวเลนตอไป 
  
20. ขอใดเปนวิธีการชวยเหลอืผูท่ีเปนลมแดด  
 1. พาเขาที่รม และพัดใหผูปวย      
 2. พาเขาที่รมใหนั่งพักแลวกินยาลม 
 3. พาเขาที่รม จับนอนหงายใหดมยา   
 4. พาเขาที่รม คลายเสื้อผาใหหลวม  
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อานขอความตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ  21 – 25 
    วันนี้เปนวันเกิดของฟาใส  ฟาใสตื่นแตเชาไปเลือกซื้ออาหารสด  ขนม
หวาน และเครื่องดื่มท่ีตลาด เพื่อมาจัดงานเลี้ยงเพื่อน ๆ ท่ีบาน  เมื่อกลบัถึงบานฟาใสและ
แมชวยกันประกอบอาหาร หลังจากรบัประทานอาหารเสร็จแลว  ฟาใสและเพื่อน ๆ ไดรวม
กิจกรรมบันเทิงอยางสนุกสนาน 

 

21. ฟาใสควรเลือกอาหารสดขอใดจึงจะปลอดภัยและมีประโยชนท่ีสุด  
 1. ไขไก      หนอไมดอง      ลูกชิ้นเดง 
 2. ไขไก      ผักกาดขาว      ปลาทู 
 3. เนื้อหมู     ผักกาดดอง      กุนเชียงสีแดง 
 4. เนื้อหมู      ลูกชิ้นเดง      ไขไก 
  
22. ขอใดเปนของหวานที่ฟาใสควรเลือกซื้อมากที่สุด  
 1. ทอฟฟหลากสี    วุนแข็งสีสดสวย    เคกรสสม 
 2. มังคุด    บวยหวาน    ทอฟฟหลากสี 
 3. สังขยาฟกทอง    เคกรสสม    เงาะ 
 4. เงาะ    มะมวงดอง    มังคดุ 
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23. เครื่องดื่มชนิดใดที่เหมาะสมกับฟาใสและเพื่อน ๆ  
 1. นมกลองรสจืด    น้ําผลไม    น้ําเปลา 
 2. นมรสกาแฟ    น้ําหวาน    น้ําผลไม  
 3. ชาดําเย็น    น้ํามะพราว    น้ําเปลา 
 4. น้ําสมค้ัน    น้ําอัดลม    น้ําหวาน                
 
24. เมื่อกลับถึงบาน ฟาใสควรปฏิบัติตนขอใดกอน 
 1. ดื่มน้ําทันที 
 2. นั่งพักจนหายเหนื่อย 
 3. นําสิ่งของที่ซื้อมาจัดเรียง 
 4. ลางมือใหสะอาด 
  
25. ขอใดเปนกิจกรรมบันเทิงที่มีผลดีตอรางกายมากที่สุด  
 1. เลนเกาอี้ดนตรี   รองเพลง   
 2. เลนเกาอี้ดนตรี   เตนรํา    
 3. เลนหมากฮอส   เตนรํา 
 4. เลนหมากฮอส   รองเพลง  


