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แบบทดสอบครั้งที่ 7 

รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส21101  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนจุฬาภรณาชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

  เร่ือง กายภาพของไทย เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย   
ให้เลือกขอ้ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ตราขึ้นเมื่อใด   
 ก.  พ.ศ. 2535  ข.  พ.ศ. 2536  ค. พ.ศ. 2537  ง.  พ.ศ. 2538 
2.  วิธีการรักษาหน้าดินท าอย่างไร   
 ก.  ตัดต้นไม่ใหญ่ทิ้งเพื่อดินได้รับออกซิเจนเพียงพอ ข.  ปลูกพืชคลุมดิน 
 ค.  ถางพื้นที่ให้โล่งเพื่อรับปุ๋ยได้เต็มที่   ง.  พรวนดินใส่ปุ๋ยอยู่เสมอ 
3.  ผู้ที่ท าลายสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุดคือใคร   
 ก.  สมพรตัดไม้ท าลายป่าต้นน้ า    ข.  สมศรีทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลอง 
 ค.  สมรักจับปลาในฤดูวางไข่    ง.  สมใจปลูกพืชใช้ปุ๋ยเคม ี
4.  กีเซอร์สามารถน าไปท าสิ่งใด   
 ก.  ผลิตกระแสไฟฟ้า  ข.  เลี้ยงปลา ค.  อาบน้ าแร่ ง.  อุตสาหกรรมอาหาร 
5.   สัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียคือข้อใด   
 ก.  จิงโจ้  ข.  ม้าลาย ค.  ม้าน้ า ง.  หมีด า 
6.  วิธีการที่จะท าให้คนรักษาสิ่งแวดล้อมควรใช้วิธีการใด   
 ก.  สร้างจิตส านึก    ข.  ให้ความรู้  

ค.  ใช้กฎหมายบังคับ    ง.  สร้างกติกาภายในสังคม 
7.  ผลที่เกิดจากการเผาขยะที่เป็นสารเคมีคืออะไร   
 ก.  ปรากฏการณ์เรือนกระจก   ข.  กลิ่นเหม็น  

ค.  เกิดก๊าซอันตราย    ง.  ท าให้มนุษย์และสัตว์ตาย 
8.  ข้อใดคือข้อดีของแผนปฏิบัติการ 21   
 ก.  หลายประเทศร่วมมือกัน   ข.  เพื่อความอยู่ดีกินดี 
 ค.  การพัฒนาที่ยั่งยืน    ง.  ถูกต้องทุกข้อ 
9.  สาเหตุใดที่ท าให้เกิดภัยธรรมชาติ  
 ก.  ประชากรเพิ่ม    ข.  ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี 
 ค.  ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์   ง.  อยู่เฉย ๆ ไม่สร้างปัญหา 
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10.  CITES มีความส าคัญอย่างไร   

 ก.  อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์สัตวป์่าและพันธ์พืชที่ใกล้สูญพันธ์ 

 ข.  อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (CDB) 
 ค.  อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ า (อนุสัญญาแรมซา  
 ง.  อนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือปกป้องการท าลายชั้นโอโซน (อนุสัญญาเวียนนา) 
11.ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับที่ตั้งของประเทศไทย 
 ก. ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
 ข. ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
 ค. มีพื้นที่บางส่วนของประเทศอยู่ในซีกโลกใต้  
 ง.  มีพื้นที่ประเทศอยู่ในซีกโลกตะวันตกทั้งหมด 
12. แนวเขตแดนใดกั้นระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา 
 ก. ทิวเขาแดนลาว                  ข. ทิวเขาถนนธงชัย 
 ค. ทิวเขาพนมดงรัก                 ง.  ทิวเขาสันกะลาคีรี 
13. แอนนาต้องการเดินทางท่องเที่ยวดินแดนด้ามขวาน แอนนาจะต้องเดินทางไปยังภาคใด    
 ก. ภาคเหนือ                    ข. ภาคกลาง   
 ค. ภาคตะวันตก                  ง.  ภาคใต้  
14. ประเทศเพื่อนบ้านใดมีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยเป็นระยะทางน้อยที่สุด 
 ก. ประเทศลาว                   ข. สหภาพพม่า 
 ค. ประเทศกัมพูชา                 ง.  ประเทศมาเลเซีย 
15. “ฉนวนไทย” หมายถึงพื้นที่บริเวณใด 
 ก. ที่ราบภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา   
 ข. แนวพรมแดนของประเทศไทย สหภาพพม่า และลาว บริเวณสบรวก 
 ค. ช่องเขาบริเวณทิวเขาพนมดงรักที่ใช้เดินทางติดต่อกับประเทศกัมพูชา  
 ง.  ปากแม่น้ ากระบุรีซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า 
16. ทิวเขาสูงต่างๆ ในภาคเหนือมีความส าคัญต่อสภาพภูมิศาสตร์ของภาคอย่างไร 
 ก. เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของภาค 
 ข. เขตที่ประชากรตั้งถิ่นฐานกันอยู่อย่างหนาแน่น 
 ค. เป็นแนวพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างภาคเหนือกับภาคอ่ืนๆ 
 ง.  ปัจจัยทางธรรมชาติที่ท าให้ภาคเหนือมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีสูง 
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17. เพราะเหตุใด บริเวณภาคกลางตอนล่างสภาพดินจึงอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการเพาะปลูก 
 ก. พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางไม่มากนัก 
 ข. ดินเกิดจากตะกอนที่แม่น้ าสายต่างๆ พัดพามาทับถม 
 ค. เป็นดินร่วนที่มีแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 ง.  เป็นภาคที่มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีมากที่สุดในประเทศ 
18. ปัจจัยส าคัญข้อใดที่ส่งเสริมให้ประชากรไทยมีอาชีพเกษตรกรรม 
 ก. มีพื้นที่จ านวนมาก 
 ข. สืบทอดจากบรรพบุรุษ 
 ค. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม 
 ง.  เป็นอาชีพที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด 
19. ข้อใดไม่ใช่ความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามัน 
 ก. พื้นที่ราบ                   ข. ลักษณะชายหาด 
 ค. ระดับความลึกของทะเล            ง.  เกาะขนาดใหญ่ใกล้ชายฝั่ง 
20. ในช่วงอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะอากาศของภาคใดที่แตกต่างจากภาคอ่ืนๆ ในประเทศ 
 ก. ภาคเหนือ                   ข. ภาคกลาง 
 ค. ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย               ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
21. สาเหตุหลักที่ท าให้เกิดแผ่นดินทรุดในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร คืออะไร 
 ก. การน าน้ าบาดาลขึ้นมาใช้มากเกินไป  
 ข. การที่มีประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น  
 ค. ลักษณะทางธรณีวิทยาที่ชั้นดินมีความอ่อนนุ่ม  
 ง.  การก่อสร้างตึกระฟ้า อาคารสูงบริเวณริมแม่น้ า 
22. ทรัพยากรการท่องเที่ยวในข้อใดจัดอยู่ในประเภทที่แตกต่างจากข้ออ่ืน 
 ก. ผาแต้ม บ้านเชียง                  ข. ออบหลวง  ป่าหินงาม 
 ค. หมู่เกาะพีพี แพะเมืองผี               ง.  เกาะเสม็ด น้ าตกทีลอซู 
23. แม่น้ าสายใดในภาคเหนือเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
 ก. แม่น้ ารวก-แม่น้ ากก                 ข. แม่น้ าสาละวิน-แม่น้ าโขง 
 ค. แม่น้ าปาย-แม่น้ าขุนยวม               ง.  แม่น้ าเจ้าพระยา – แม่น้ าศรีสวัสดิ์ 
24. “ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว” เปน็ค ากล่าวที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของภาคใด 
 ก. ภาคกลาง                      ข. ภาคเหนือ  
 ค. ภาคตะวันออก                    ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 



4 

 

 

25. ข้อใดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมของภาคตะวันออก 
 ก. หาดหัวหิน-หาดชะอ า                ข. หาดจอมเทียน-เกาะช้าง 
 ค. เกาะสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง              ง.  หมู่เกาะสิมิลัน-หาดเจ้าไหม 
26. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ก. กุด       ข. ถ้ าหินปูน      ค. พุน้ าร้อน      ง.  ชายหาดยาว 
27. “ฝนแปด แดดสี่” เป็นลักษณะภูมิอากาศเด่นของภาคใด 
 ก. ภาคเหนือ    ข. ภาคกลาง      ค. ภาคใต้       ง.  ภาคตะวันตก 
28. ในปัจจุบันมีการน าน้ าบาดาลขึ้นมาใช้มาก จะส่งผลให้เกิดปัญหาใดตามมา 
 ก. ภัยแล้ง     ข. แผ่นดินถล่ม     ค. แผ่นดินทรุด     ง.  น้ าทะเลหนุน 
/29. บุคคลใดมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม 
 ก. โก้ ตัดไม้ในป่ามาสร้างบ้าน 
 ข. อ้อม  ไปซื้อสัตว์ป่าจากชาวบ้านมาเลี้ยง 
 ค. แก้ว  ไปปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 
 ง.  ผึ้ง  ซื้อแอปเปิลไปให้ลิงแสมที่จังหวัดชลบุรีกินทุกวัน 
30. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของใคร 
 ก. องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม            ข. ประชากรไทยทุกคน  
 ค. ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ           ง.  หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ  
31. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของอาณาเขตของทวีปเอเชียได้ถูกต้อง 

 ก. แหลมปิไอ-จุดเหนือสุด            ข. เกาะต-ิจุดตะวันออกสุด 

 ค. คาบสมุทรมลายู-จุดตะวันออกสุด       ง.  ทะเลอาหรับ-จุดตะวันตกสุด 

32. ทุกข้อกล่าวถึงทวีปเอเชียได้ถูกต้อง ยกเว้นข้อใด 

 ก. มีเนื้อที่คร่ึงหนึ่งของพื้นที่โลก         ข. เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก 

 ค. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร     ง.  เป็นดินแดนต่อเนื่องกับทวีปแอฟริกา 

33. เขตหมู่เกาะภูเขาไฟ อยู่บริเวณภูมิภาคใดของทวีปเอเชีย 

 ก. เอเชียใต้                   ข. เอเชียกลาง   

 ค. เอเชียตะวันตก                ง.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

34. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนของทวีปเอเชีย จะพบในบริเวณชายฝั่งของประเทศใด 

 ก. จีน  ญ่ีปุ่น  เกาหลีใต้              ข. อิสราเอล  ตุรกี  ญ่ีปุ่น 

 ค. มองโกเลีย  อิรัก  อิหร่าน            ง.  อิสราเอล  ซีเรีย  เลบานอน 
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35. พืชพรรณธรรมชาติประเภท ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้แดง จะพบมากในบริเวณใดของทวีปเอเชีย 

 ก. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น             ข. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น 

 ค. ภูมิอากาศแบบกึ่งชื้นเขตร้อน          ง.   ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน 

36. เพราะเหตุใด ทวีปเอเชียจึงมีต้นไม้นานาพันธุ์ 

 ก. ป่ามีความอุดมสมบูรณ์              

 ข. ทวีปเอเชียมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล 

 ค. ความหลากหลายของสภาพภูมิอากาศ  

 ง.  ความร่วมมือกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าของประเทศต่างๆ 

37. การเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน พบมากบริเวณใดของทวีปเอเชีย 

 ก. ที่ราบลุ่มน้ าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ข. ตอนเหนือของทวีปเอเชียและภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

 ค. เขตมรสุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตอนใต้ของทวีป  

 ง.  ทุ่งหญ้าใจกลางของทวีปเอเชียและภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 

38. ประเทศที่มีการท าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของทวีปเอเชีย คือประเทศในกลุ่มใด 

 ก. จีน  เกาหลีใต้  มองโกเลีย  ญี่ปุ่น  

 ข. ญ่ีปุ่น  เกาหลีใต้  ไต้หวัน  สิงคโปร์  

 ค. บาห์เรน  ญี่ปุ่น  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  

 ง.  ญ่ีปุ่น  จอร์เจีย  อิสราเอล  ซาอุดีอาระเบีย 

39. ประชากรในภาพนี้ จัดอยู่ในกลุ่มใด 

 

 

 

 

 ก. กลุ่มนิกรอยด์               ข. กลุ่มมองโกลอยด์ 

 ค. กลุ่มคอเคซอยด์              ง.  กลุ่มเมลานีซอยด์ 

40. ลักษณะป่าชายเลนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะพบที่ชายฝั่งของประเทศในกลุ่มใดมากกว่าที่อ่ืน 

 ก. พม่า  ลาว  กัมพูชา               ข. มาเลเซีย  ไทย  ฟิลิปปินส ์

 ค. อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ไทย           ง.  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  เวียดนาม 
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41. พื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีลักษณะอย่างไร 

 ก. เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่มน้ า   

 ข. เป็นที่ราบ ที่ราบลุ่มน้ า และที่ราบชายฝั่งทะเล 

 ค. เป็นที่ราบริมฝั่งทะเล  ที่ราบสูงสลับกับภูเขาสูง 

 ง.  เป็นเทือกเขาสลับกับที่ราบสูงทางตะวันตกและลาดเอียงต่ าลงทางตะวันออก 

42. ที่ราบสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้จะพบในบริเวณใด 

 ก. ระหว่างเทือกเขา                ข. ระหว่างที่ราบลุ่ม  

 ค. ระหว่างที่ราบกับทะเลทราย           ง.  ระหว่างที่ราบลุ่มน้ ากับชายฝั่งทะเล 

43. อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ คืออะไร 

 ก. อุตสาหกรรมป่าไม้                ข. อุตสาหกรรมน้ ามัน 

 ค. อุตสาหกรรมในครัวเรือน             ง.  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

44. ที่ราบสูงทิเบตและที่ราบสูงยูนนานอยู่ในภูมิภาคใดของทวีปเอเชีย 

 ก. ภูมิภาคเอเชียใต้                 ข. ภูมิภาคเอเชียกลาง 

 ค. ภูมิภาคเอเชียตะวันตก              ง.  ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

45. ประเทศใดในทวีปเอเชียที่จับสัตว์น้ าได้มากที่สุดในโลก 

 ก. จีน       ข. ญ่ีปุ่น      ค. เกาหลีใต้      ง.  มาเลเซีย 

46. ภูมิภาคใดของทวีปเอเชียที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปเอเชียและในโลก 

 ก. เอเชียใต้                     ข. เอเชียกลาง 

 ค. เอเชียตะวันออก                 ง.  เอเชียตะวันตก   

47. ข้อความเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียกลาง ข้อใดถูกต้องที่สุด 

 ก. เอเชียกลางมีความก้าวหน้ากว่าภูมิภาคอื่น  

 ข. อุตสาหกรรมส าคัญ คือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมี  

 ค. เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์การประมงที่มีชื่อเสียงประเภทไข่ปลาคาร์เวียร์  

 ง.  เลี้ยงสัตว์ได้น้อย เนื่องจากพื้นที่แห้งแล้งไม่มีพืชพรรณธรรมชาติเป็นอาหารสัตว์ 

48. ประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียใต้นับถือศาสนาใด 

 ก. ศาสนาเชน                  ข. ศาสนาอิสลาม 

 ค. พระพุทธศาสนา                ง.  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
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49. ข้อความที่บรรยายลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ ข้อใดถูกต้อง 

 ก. ที่ราบสูงเดคคานเป็นบริเวณที่มีฝนตกชุก  

 ข. เทือกเขาหิมาลัยมียอดเขาที่สูงที่สุดในโลก คือ ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ 

 ค. ที่ราบลุ่มแม่น้ าสินธุเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส าคัญของประเทศบังกลาเทศ  

 ง.  ทางตะวันออกเฉียงใต้มีหมู่เกาะส าคัญ คือ หมู่เกาะมัลดีฟส์ของประเทศอินเดีย 

50. ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 

 ก. ไทย  มาเลเซีย  ลาว               ข. ลาว  มาเลเซีย  บรูไน 

 ค. อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  บรูไน          ง.  เวียดนาม  อินโดนีเซีย  กัมพูชา 
51. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับท าเลที่ตั้งและขนาดของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. มีพื้นที่อยู่ในซีกโลกใต้ทั้งหมด    ข. มีอาณาเขตติดต่อกับทวีปยุโรป 
 ค. เป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุด     ง. ประกอบด้วยประเทศที่มีเนื้อที่ใกล้เคียงกัน 
52. ถ้าเดินทางจากขั้วโลกใต้ขึ้นมาทางเหนือมายังทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย จะถึงประเทศใดเป็น 
 ประเทศแรก 
 ก. ปาปัวนิวกินี    ข. ตูวาลู   ค. ซามัว  ง. นิวซีแลนด์ 
53. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดครอบคลุมพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย 
 ก. เทือกเขาสูง          ข. ที่ราบลุ่มแม่น้ า    
 ค. ที่ราบชายฝั่งทะเล        ง. ที่ราบสูงและทะเลทราย 
54. เกรตแบริเออร์รีพ คืออะไร 
 ก. หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก      ข. เทือกเขาที่เป็นอาณาเขตของประเทศ 
 ค. แนวเกาะปะการังขนาดใหญ่ที่สุดในโลก   ง. ทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย 
55. คณะนักท่องเที่ยวคณะหนึ่งเดินทางไปยังตอนกลางของประเทศออสเตรเลีย พวกเขาจะพบกับลักษณะ 
 ภูมิอากาศแบบใด 
 ก. เทือกเขาสูงชัน         ข.   ป่าดิบอันอุดมสมบูรณ์ 
 ค. ที่ราบลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่       ง.   ทะเลทรายที่แห้งแล้ง 
56. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. ทางตอนเหนือของทวีปมีอากาศร้อนชื้น   ข. ลักษณะภูมิอากาศส่วนใหญ่เป็นแบบทรุนดา 
 ค. มีอากาศร้อนและฝนตกชุกทางตอนใต้ของทวีป  ง. บริเวณหมู่เกาะขนาดเล็กมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี 
57. ข้อใดแสดงถึงสัตว์ป่าที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได้สัมพันธ์กัน 
 ก. นกกีวี - นิวซีแลนด์        ข. หมีโคอาลา - ฟีจิ    
 ค. จิงโจ้ - ตองกา         ง. สุนัขป่าดิงโก – ปาเลา 
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58. ข้อใดเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้มีการเลี้ยงแกะมากในประเทศนิวซีแลนด์ 
 ก. มีทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์       ข. มีฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล 
 ค. มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์       ง. อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ 
59. แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญของออสเตรเลีย อยู่บริเวณใด 
 ก. แหลมยอร์ก          ข. ที่ราบนัลลาบอร์ 
 ค. ชายฝั่งอ่าวคาร์เพนทาเรีย       ง.    ลุ่มแม่น้ าเมอร์รีย์-ดาร์ลิง 
60. ข้อใดเป็นชนพื้นเมืองในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
 ก. อินคา – มายา         ข. มาไซ - บุชแมน 
 ค. แอบอร์จินิส – เมารี        ง. เอสกิโม – อินเดียนแดง 
 
 
แหล่งท่ีมา    ส านักงานพิมพ์แม็ค จ ากัด  และส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ 
 

  
************** 

ครูสายพิน  วงษารัตน์ 
ครู  ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


