
 
แบบทดสอบการเรียนรู้ 

รายวชิาประวตัิศาสตร์ไทย 2 ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ ภาคเรียนที ่๑/๒๕๕๕ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั เชียงราย (โรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค) 

   เร่ือง อาณาจักรสุโขทยั  
 
ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเลือกค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว   
๑. อำณำจกัรสุโขทยัถือก ำเนิดข้ึนมำไดอ้ยำ่งไร 
  ก. กลุ่มคนไทยอพยพเขำ้มำตั้งถ่ินฐำนโดยเลือกท ำเลท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์  
  ข. ท่ีตั้งเหมำะสมเป็นศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้จึงมีกำรรวมตวักนัตั้งเป็นเมืองข้ึนมำ 
  ค. อำณำจกัรท่ียิง่ใหญ่สถำปนำข้ึนมำเป็นรัฐไทย แต่ตอ้งส่งเคร่ืองรำชบรรณำกำรไปถวำย 
  ง. กลุ่มคนไทยรวมตวักนัตั้งตนเป็นอิสระ เพื่อใหห้ลุดพน้จำกกำรยดึครองของอำณำจกัรขอม 
๒. “ตลำดกลำงในยำ่นชุมชน ส ำหรับติดต่อซ้ือขำยในชีวติประจ ำวนั” คือขอ้ใด 
  ก. ปสำน   
  ข. สรีดภงส์ 
  ค. ตระพงั    
  ง. ทุเรียง 
๓. กำรท่ี “เจำ้เมืองบ่เอำจกอบในไพร่ลู่ทำง” ก่อใหเ้กิดผลในขอ้ใด 
  ก. ไพร่ไม่ตอ้งถูกเกณฑแ์รงงำน   
  ข. รัฐขำดรำยไดจ้ำกกำรเก็บภำษี  
  ค. ไพร่ไม่ตอ้งเสียค่ำปรับถำ้ท ำผดิ 
  ง. สินคำ้บำงอยำ่งรัฐไม่อนุญำตใหข้ำย 
๔. ผูท้รงพระรำชนิพนธ์หนงัสือ เร่ือง “ไตรภูมิพระร่วง” คือใคร 
  ก. พอ่ขนุศรีอินทรำทิตย ์   
  ข. พอ่ขนุรำมค ำแหงมหำรำช 
  ค. พระมหำธรรมรำชำท่ี ๑ (ลิไทย)   
  ง. พระมหำธรรมรำชำท่ี ๔ (บรมปำล) 
๕. ศตัรูท่ีอยูท่ำงเหนือและใตข้องสุโขทยั คือขอ้ใด 
  ก. ลำ้นนำ - อยธุยำ   
  ข. เขมร - อยธุยำ 
  ค. ลำ้นนำ - นครศรีธรรมรำช   
  ง. อยธุยำ – นครศรีธรรมรำช 



 
๖. พระมหำกษตัริยข์องสุโขทยัพระองคใ์ดท่ีทรงน ำพระพุทธศำสนำมำเป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำง 
  สัมพนัธไมตรีกบัอำณำจกัรต่ำง ๆ 
  ก. พอ่ขนุศรีอินทรำทิตย ์  
  ข. พอ่ขนุรำมค ำแหงมหำรำช 
  ค. พระมหำธรรมรำชำท่ี 1 (ลิไทย)   
  ง. พระมหำธรรมรำชำท่ี 4 (บรมปำล) 
๗. กำรสร้ำง “สรีดภงส์” ในสมยัสุโขทยั มีจุดมุ่งหมำยเพื่ออะไร 
  ก. เพื่อแกปั้ญหำท่ีเกิดจำกธรรมชำติ   
  ข. เพื่อใหอ้ำณำจกัรเกิดควำมมัน่คง 
  ค. เพื่อเป็นเกียรติประวติัแก่คนรุ่นหลงั   
  ง. เพื่อใหส้ังคมเกิดควำมสงบสุข 
๘. ภูมิปัญญำของชำวสุโขทยัท่ีเก่ียวกบักำรสร้ำงเคร่ืองมือใช ้คือภูมิปัญญำใด 
  ก. กำรสร้ำงตระพงั   
  ข. กำรสร้ำงเคร่ืองสังคโลก 
  ค. กำรสร้ำงพระพุทธรูป   
  ง. กำรสร้ำงอำวธุท่ีท ำดว้ยส ำริด 
๙. แหล่งผลิตเคร่ืองสังคโลกท่ีส ำคญัในสมยัสุโขทยั คือท่ีใด 
  ก. เมืองอู่ทอง   
  ข. เมืองสองแคว 
  ค. เมืองก ำแพงเพชร  
  ง. เมืองศรีสัชนำลยั 
๑๐. มรดกทำงวฒันธรรมท่ีส ำคญัท่ีคนปัจจุบนัไดรั้บจำกสมยัพอ่ขนุรำมค ำแหงมหำรำช คือส่ิงใด 
  ก. ลำยสือไทย   
  ข. เมืองฉอด 
  ค. พระพุทธรูปสมยัสุโขทยั   
  ง. กำรปกครองแบบปิตุลำธิปไตย 
๑๑. ขอ้แตกต่ำงท่ีเด่นชดัมำกท่ีสุดของพระมหำกษตัริยอ์ยธุยำและกษตัริยสุ์โขทยัคืออะไร 
 ก.   สถำนภำพของกษตัริย ์ ข. พระรำชอ ำนำจของกษตัริย ์
 ค.   คุณธรรมของกษตัริย ์ ง. ควำมเป็นประมุขของอำณำจกัร 
๑๒. “พระมหำธรรมรำชำ” ปรำกฎในสมยัใดเป็นคร้ังแรก 
 ก.  สมยัสุโขทยั ข.   สมยัอยธุยำตอนตน้ 
 ค.   สมยัอยธุยำตอนปลำย ง.   สมยัรัตนโกสินทร์ 



 
 
๑๓.  ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งพระมหำกษตัริยสุ์โขทยักบัรำษฎรอยูใ่นลกัษณะใด 
 ก.   นำยปกครองบ่ำว ข.   เจำ้ปกครองขำ้ 
 ค.   บิดำปกครองบุตร ง.   เทวรำชปกครองไพร่ฟ้ำ 
๑๔.  พระรำชอ ำนำจของกษตัริยอ์ยธุยำอยูใ่นลกัษณะใด 
 ก. มีอ ำนำจสูงสุดในฐำนะธรรมรำชำ 
 ข. มีอ ำนำจเบด็เสร็จเด็ดขำดในฐำนะเทวรำชำ 
 ค. เป็นศูนยร์วมแห่งอ ำนำจรัฐในฐำนปิตุรำชำ 
 ง. มีอ ำนำจโดยควำมยนิยอมจำกสภำขนุนำง 
๑๕.  ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
 ก. พระรำชพิธีเสด็จข้ึนครองรำชสมบติัอยำ่งเป็นทำงกำร 
 ข.   พระรำชพิธีท่ีเนน้ควำมส ำคญัของเทวรำชำ 
 ค. พระรำชพิธีเสด็จข้ึนครองรำชยเ์ฉพำะวธีิกำรปรำบดำภิเษก 
 ง. พระรำชพิธีท่ีแสดงควำมสูงส่งและศกัด์ิสิทธ์ิของพระมหำกษตัริย ์
๑๖.  ขอ้ใดเป็นพระรำชอ ำนำจของพระมหำกษตัริยต์ำมรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 
 ก. กำรพระรำชทำนทุนกำรศึกษำ ข. กำรพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 
 ค. กำรตั้งโครงกำรในพระรำชด ำริ ง. กำรเสด็จเยีย่มเยยีนประชำชน 
๑๗.  ควำมสัมพนัธ์ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งตำมหลกัทศพิธรำชธรรม 
 ก. อกัโกธะ - ควำมไม่โกรธ ข.  ขนัติ - ควำมอดทน 
 ค. ตปะ - ควำมซ่ือตรง ง.  มทัทวะ - ควำมอ่อนโยน 
๑๘.  ในสมยัใดท่ีสังคมไทยไม่ไดแ้บ่งชนชั้นอยำ่งเป็นทำงกำร 
 ก. สมยัสุโขทยั ข. สมยัอยธุยำ 
 ค. สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ง. สมยัปัจจุบนั 
๑๙.  ลกัษณะของสังคมในสมยัสุโขทยัเป็นอยำ่งไร 
  ก.  กำรก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของประชำชนโดยระบบศกัดินำ 
  ข.  กำรควบคุมประชำชนผำ่นระบบไพร่และระบบกรมกอง 
  ค.  ลกัษณะสังคมเป็นระบบเขำ้ขนุมูลนำยอยำ่งชดัเจน 
  ง. ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งผูค้นของสุโขทยัเป็นระบบเครือญำติ 

๒๐. ปัจจยัส ำคญัท่ีสุดท่ีท ำใหก้ำรควบคุมผูค้นในสมยัอยธุยำมีประสิทธิภำพสูงมำก 
 ก. ระบบรวมศูนยอ์  ำนำจไวใ้นรำชธำนี  ข. ระบบเมืองลูกหลวง 
 ค. ระบบกรมกอง  ง. ระบบศกัดินำและระบบไพร่ 
 



๒๑.  ผูท่ี้สถำปนำอำณำจกัรสุโขทยัคือใคร  
 ก.  พอ่ขนุบำงกลำงหำว   ข.  พอ่ขนุสำมเมือง 
 ค.  พอ่ขนุรำมค ำแหงมหำรำช  ง.  พอ่ขนุสำมชน 
๒๒.  เพรำะเหตุใดกำรปกครองแบบพอ่ปกครองลูกจึงถูกยกเลิกไปในสมยัอำณำจกัรอยธุยำ  
 ก.  เพรำะไม่มีกษตัริยพ์ระองคใ์ดปกครองแบบน้ีได ้
 ข.  เพรำะอำณำจกัรใหญ่ข้ึนมีคนมำกข้ึนกำรปกครองตอ้งมีควำมเด็ดขำดมำกข้ึน 
 ค.  เพรำะอำณำจกัรใหญ่ข้ึนตอ้งใชพ้อ่หลำยคนจึงเป็นไปไม่ได ้
 ง.  เพรำะอำณำจกัรสุโขทยัล่มสลำยท ำใหก้ำรปกครองถูกยกเลิกไปดว้ย 
๒๓.  ศกัดินำมีควำมส ำคญัอยำ่งไร  
 ก. เป็นกำรแบ่งชนชั้นในสังคม 
 ข.  เป็นกำรแบ่งเร่ืองกำรลงโทษเวลำกระท ำควำมผดิ 
 ค.  เป็นกำรตอบแทนควำมดีควำมชอบ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
๒๔.  กำรยกเลิกจตุสดมภแ์ลว้พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้ฯ ไดโ้ปรดเกลำ้ฯ ใหท้  ำอยำ่งไร  
 ก.  ตั้งกระทรวง 
 ข.  ตั้งหมู่บำ้น 
 ค.  ตั้งมณฑล 
 ง.   ตั้งสุขำภิบำล 
๒๕.  สรีดภงคมี์ควำมส ำคญัอยำ่งไร   
 ก.  เป็นท ำนบกั้นน ้ำขนำดใหญ่ 
 ข.  เป็นถนนเช่ือระหวำ่งหมู่บำ้น 
 ค.  เป็นแหล่งตน้น ้ำล ำธำร 
 ง.  เป็นแหล่งเพำะพนัธ์ปลำขนำดใหญ่ 
 

************** 
ครูสำยพิน  วงษำรัตน์ 


