
1 
 

บทเรียนส าเร็จรูปเร่ือง 
การบริหารจติและเจริญปัญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

เล่มที ่4 เร่ือง จติ 
 
 
 
 
 

โดย...นางสาวพชัรินทร์ ประสิทธ์ิสมบตั ิ
ต าแหน่ง ครู  วทิยฐานะ ครูช านาญการ โรงเรียนสามร้อยยอดวทิยาคม 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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         ข้อแนะน าส าหรับการใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
 
 บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาเร่ือง จิต จดัท าข้ึนเพ่ือใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระการเรียนรู้ท่ี 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในหน่วยการเรียนรู้ การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา มีลกัษณะเป็นนวตักรรมประเภทบทเรียนส าเร็จรูปชนิดเส้นตรง 
(Linear Programmer) ซ่ึงมีคุณลกัษณะพิเศษท่ีช่วยส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ
และพฒันาความสามารถของนกัเรียน โดยเฉพาะการด าเนินชีวิตในสงัคม ท่ีตอ้ง
มีการฝึกฝนให้พ่ึงพาตนเองให้มาก ตามพุทธภาษิตท่ีว่า “อตฺตาหิ อตฺตโนนาโถ 
ตนเองเป็นท่ีพึงแห่งตน” รายละเอียดของเน้ือหาได้อธิบายไวใ้นกรอบแต่ละ
กรอบ โดยพยามใช้ถอ้ยค าท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ได้
กวา้งขวางข้ึน 
 ความรู้พืน้ฐานของผู้เรียน 
 

 ส าหรับผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หรือผูท่ี้สนใจ ผูเ้รียนไม่
จ าเป็นตอ้งผา่นวิชาพ้ืนฐานใดมาก่อนกเ็รียนได ้

 สาระส าคญั 
 
 จิตเป็นองคป์ระกอบส าคญัของชีวิตอนัประกอบไปดว้ยร่างกายและจิต มี
ลกัษณะธรรมชาติของจิตเอง ท่ีไม่ค่อยหยุดน่ิง จ าเป็นตอ้งได้รับการฝึกอบรม 
ดว้ยการบริหารจิตและเจริญปัญญาซ่ึงเป็น การฝึกฝนจิตใจ ให้บริสุทธ์ิสะอาด 
จิตเกิดสมาธิ และปัญญา ตามมา 
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 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 จุดประสงค์ปลายทาง 
 
  ให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองจิต และสามารถวิเคราะห์
ความส าคญัของจิตในการบริหารจิตและเจริญปัญญา สามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้
 
 จุดประสงค์น าทาง 
 

1. อธิบายความหมายของจิต และองคป์ระกอบของจิต 
2. บรรยายลกัษณะธรรมชาติของจิต 

  3.   รู้แนวทางการบริหารจิตใหเ้กิดสมาธิ 
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 ค าช้ีแจงในการศึกษานวตักรรมบทเรียนส าเร็จรูป 
 

1. นวตักรรมแบบบทเรียนส าเร็จรูปน้ีมีช่ือเร่ืองว่า “การบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง  จิต” กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

2. ก่อนศึกษาท่านควรท าความเขา้ใจว่า นวตักรรมแบบบทเรียนส าเร็จรูปน้ี
ไม่ใช่ขอ้สอบแต่เป็นการศึกษาเพ่ือความรู้ของท่านเอง ดงันั้นจึงไม่ควร
เปิดดูเฉลยค าตอบก่อน ท่านตอ้งซ่ือสตัยต่์อตนเอง 

3. ใหท่้านท าแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนลงมือศึกษาเน้ือหา 
4. นวตักรรมน้ีมีเน้ือหาให้ศึกษาจ านวน 4 กรอบ ให้ท่านศึกษาดว้ยตนเอง
อยา่งเตม็ความสามารถจะไม่มีการก าหนดเวลาใหท้ า 

5. ในกรอบเน้ือหา จะเรียงล าดบัเน้ือหาเป็นขั้นตอน ท่านจะตอ้งศึกษาแต่ละ
กรอบไปตามล าดบัเม่ือเขา้ใจแลว้ใหท้ าแบบฝึกหดั โดยเขียนค าตอบไวใ้น
กระดาษท่ีเตรียมไวห้้ามขีดเขียนหรือเติมขอ้ความใดบนแบบฝึกหดั โดย
เดด็ขาด 

6. ค าตอบท่ีท่านตอบ ตรวจไดจ้ากค าตอบท่ีเฉลยไว ้กรุณาเปิดเฉพาะค าตอบ
ท่ีท่านเลือกเท่านั้น 

7. ถา้ท่านตรวจค าตอบแลว้ปรากฏว่าไม่ถูกตอ้ง ให้ยอ้นกลบัมาอ่านเน้ือหา
อีกคร้ัง ถา้ค าตอบทุกขอ้เม่ือถูกตอ้งแลว้ จึงจะศึกษากรอบต่อไปได ้

8. เม่ือไดศึ้กษาหมดทุกกรอบแลว้ โปรดท าแบบทดสอบหลงัเรียนใหม่อีก
คร้ังหน่ึงเพ่ือเปรียบเทียบผลของความกา้วหน้าในการเรียนรู้ เกณฑ์การ
ตดัสินดูจากคะแนนการทดสอบหลงัเรียนรู้ ถา้ท าถึง 80%ข้ึนไป ก็จะผา่น
บทเรียนน้ี 
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ลงมือปฏิบตัไิด้ ขอให้โชคด ี
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แบบทดสอบ เร่ือง “การบริหารจติและเจริญปัญญา 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเร่ือง จติ” 

 
 
     ค าช้ีแจง 
  

1. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ขอ้ละ 4 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ ๆ 
ละ 1    
คะแนน 

2. ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว แลว้ท า
เคร่ืองหมาย  
กากบาท (X) ลงในกระดาษค าตอบ 

                     ตวัอยา่ง (ตอ้งการเลือก ก ) 
 

ขอ้ ก ข ค ง 
1 X    

 
3. ถา้ตอ้งการเปล่ียนค าตอบใหม่ใหท้ าเคร่ืองหมาย * ขอ้ท่ีกาไวแ้ลว้ท า  

เคร่ืองหมายกากบาท (X) ค าตอบท่ีตอ้งการ 
                     ตวัอยา่ง  ตอ้งการเปล่ียนค าตอบจากขอ้ ก เป็น ง 
 

ขอ้ ก ข ค ง 
1    X 

  
* 
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 4. ใหเ้วลาท าขอ้ทดสอบ 20 นาที 
 5. เม่ือท าเสร็จแลว้ใหน้ าขอ้สอบและกระดาษค าตอบส่งใหก้รรมการผูคุ้ม
สอบ 
 6. หา้มขีดเขียนและท าเคร่ืองหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
 7. หา้มน าแบบทดสอบออกนอกหอ้งสอบ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  

 

“การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง จิต”  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย X หน้าค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
    ลงในกระดาษค าตอบ 

 

1. ความรู้สึกและความนึกคิด ท่ีตั้งอยู ่
    ในกายเราเรียกวา่อะไร 
    ก. อารมณ์ 
    ข. จิตใจ 
    ค. สมาธิ 
    ง. ปัญญา 

2.  การคิดเร่ืองต่างๆ คือส่วนใดของจิต 
     ก. ส่วนความนึกคิด 
     ข. ส่วนความรู้สึก 
     ค. ส่วนลึก 
     ง. ส่วนต้ืน 

  
3. การมีอารมณ์ต่างๆ เกิดข้ึน 
    คือส่วนใดของจิต 
    ก. ส่วนความนึกคิด 
    ข. ส่วนความรู้สึก 
    ค. ส่วนลึก 
    ง. ส่วนต้ืน 

4. จิตและอารมณ์เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร 
     ก. จิตและอารมณ์ คือส่ิงเดียวกนั 
          ทั้งหมด 
     ข. อารมณ์เป็นส่วนหน่ึงของสติ 
     ค. จิตเป็นส่วนหน่ึงของอารมณ์ 
     ง.  อารมณ์ คือความรู้สึกหรือ 
         อาการของจิตท่ีแสดงออกมา 
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5. จิตเดิมแทเ้ป็นปภสัสร  
     เปรียบเสมือนส่ิงใด 
     ก. พระจนัทร์สุกสวา่ง 
     ข. แสงเทียนส่องสวา่ง 
     ค. ระฆงัดงักงัวาน 
     ง. น ้าทะเลคล่ืนแรง 

6. หากจิตของเราขุ่นมวัเศร้าหมอง 
     จะมีวิธีปฏิบติัอยา่งไร 
      ก. ฟังเพลงไทยเดิม 
      ข. ปฏิบติัธรรม 
      ค. รับประทานยา 
      ง.ไปเท่ียวตากอากาศ 

  
7. การบริหารจิต สามารถเรียกอีก 
    อยา่งวา่อะไร 
    ก. การปฏิบติัดี 
    ข. การเจริญปัญญา 
    ค. การเจริญสติ 
    ง. การบริหารกาย 

8. ส่ิงใดจะเป็นเคร่ืองคุม้ครอง  
   ประคบัประคองไม่ใหจิ้ตเผลอไป 
    ก. ปัญญา 
    ข. ศีล 
    ค. คุณธรรม 
    ง. สติ  

  
9. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการฝึก   
    จิตใหมี้สติ 
    ก. ไม่สร้างบาปใหต้วัเอง 
    ข. ไม่ท าอะไรผดิพลาด 
    ค. จิตไม่ฟุ้งซ่าน 
    ง. จิตใจอ่อนไหว 
 

10. ออ้มใจชอบคิดฟุ้งซ่านเร่ืองต่างๆ  
      นานาเป็นเพราะออ้มใจมิไดฝึ้กฝน 
      ในดา้นใด 
      ก. การบริหารสมาธิ 
      ข. การบริหารปัญญา 
      ค. การบริหารจิต 
      ง. การบริหารร่างกาย 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 

“การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง จิต”  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ข. ก. ข. ง. ก. ข. ค. ง. ง. ค. 
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กรอบที่ 1 

 

จติคอือะไร 

 

 จิตหรือจิตใจ เป็นความรู้สึกและความนึกคิด ท่ีตั้งอยูใ่นกาย อาศยักายอยู ่

ตัวอย่างความรู้สึก เช่น ความรู้สึกร้อน เยน็ เจบ็ ปวด 

ตัวอย่างความนึกคิด เช่น การคิดเร่ืองต่างๆ จนเกิดความเขา้ใจ หรือการสัง่การให้
ร่างกายเคล่ือนไหวท าอะไรต่างๆ  

 จิตจบัตอ้งไม่ไดแ้ต่รู้ว่ามีอยู่ในกาย บางคร้ังจึงเรียกจิตว่า “ธาตุรู้” ถา้กาย
ไม่มีจิตตั้งอยู่ เช่น ศพ จะไม่มีความรู้สึกสุข ทุกข ์เจ็บ ปวด ให้เห็นได ้และขยบั
เขยื้อนไม่ได ้

 ขอ้สงัเกต (คิดวิเคราะห์) : เม่ือจิตประกอบดว้ยความรู้สึกและความนึกคิด 
แต่อารมณ์คือความรู้สึกของจิต ดงันั้นอารมณ์จึงเป็นส่วนหน่ึงของจิตนัน่เอง 
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แบบฝึกหัดกรอบที่ 1 

 
ค าถาม 
 จิต คืออะไร 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ค าตอบ 
 จิต คือ ความรู้สึกและความนึกคิด ท่ีตั้งอยูใ่นกาย อาศยักายอยู ่

http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/
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กรอบที่ 2 

 
จติและอารมณ์เกีย่วข้องกนัอย่างไร 

 

 อารมณ์ คือ ความรู้สึกของจิตหรือเป็นอาการของจิตท่ีเกิดข้ึนมา เพราะมี
ส่ิงต่างๆ มากระทบจิตโดยผา่นมาทางตามองเห็น หูไดย้ินเสียง จมูกดมกล่ิน ล้ิน
ชิมรส ผสัสะรับการสัมผสั หรือจิตเองเอาเร่ืองต่างๆมาคิด สุดท้ายเกิดเป็น
อารมณ์ต่างๆ เช่น ทุกข ์สุข ชอบ ไม่ชอบ วิตกกงัวลข้ึนแก่จิตหรือกล่าวว่าจิตไป
ยดึติดอารมณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เหล่านั้น   

 ดงันั้นเราจึงจ าเป็นตอ้งมีสติ ควบคุมอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้จะท าหรือไม่ท า
อะไรกไ็ด ้ถา้เราเห็นคุณและโทษของส่ิงท่ีจะท าซ่ึงตรงกบันกัปราชญพ์ูดว่า “ไม่
ท าอะไรไปตามอารมณ์” 
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แบบฝึกหัดกรอบที่ 2 

 
ค าถาม 
 จิตและอารมณ์เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ค าตอบ 
 จิตและอารมณ์มีความเก่ียวขอ้งกนัคือ อารมณ์เป็นความรู้สึกหรืออาการ
ของจิตท่ีแสดงออกมาเช่น ทุกข ์สุข เวลาถูกเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆมากระทบ 
โดยผา่นมาทางอวยัวะรับสมัผสั หรือตวัจิตคิดเร่ืองต่างๆ ข้ึนมาเอง 

http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/
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กรอบที่ 3 

 
ลกัษณะทางธรรมชาตขิองจติ 

 

 1. จิตเดิมแทเ้ป็นปภสัสร หมายความวา่ จิตของคนเรามีความใสสะอาดมา
แต่เดิมเปรียบเหมือนพระจนัทร์สุกสว่าง แลว้ต่อมาเม่ือเติบโตข้ึน มีเหตุการณ์
และส่ิงต่างๆ มากระทบจิต ท าให้จิตขุ่นมวั เศร้าหมองไม่แจ่มใส ดุจมีเมฆเขา้มา
บดบงั จึงตอ้งมีการช าระจิตใจให้บริสุทธ์ิสะอาดดงัเดิมดว้ยวิธีปฏิบติัธรรม ค า
สอนทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะเร่ืองศีล สมาธิ และปัญญา 

 

 

 

 

 2. ธรรมชาติของจิตอยูส่งบน่ิงไดย้าก มกัคิดไปต่างๆ นานา หลายๆ เร่ือง มีผู ้
คน้ควา้ศึกษาไวว้่าวนัหน่ึงๆ คนเราคิดเร่ืองต่างๆ ประมาณ 50,000 เร่ือง จึงตอ้งมี
การฝึกจิตให้มีความสงบ เม่ือจิตมีความสงบน่ิง จิตจะมีพลงัมาก ใชจิ้ตเพ่ือเรียนรู้
เร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นวิชาการทางโลกก็ได้ผลดีเรียนเร่ืองทางธรรมก็บรรลุผลส าเร็จ 
เปรียบเหมือนการฝึกลิง โค กระบือ ใหเ้ช่ืองแลว้ยอ่มน าใชป้ระโยชน์ ท างานได ้

 
ลิงผกูหลกั

จิตเดิมแทสุ้ขสวา่ง
เหมือนพระจนัทร์ 

มีส่ิงมากระทบจิตให้
ขุ่นมวั เศร้าหมอง
หมอง 

ช าระจิตดว้ย ศีล 
สมาธิ ปัญญา 

จิตกลบัสุขสวา่ง
ดงัเดิม 
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แบบฝึกหัดกรอบที่ 3 

 
ค าถาม 
 ลกัษณะธรรมชาติของจิตเป็นอยา่งไร 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ค าตอบ 
 ลกัษณะธรรมชาติของจิตมี 2 อยา่ง คือ  
 1. จิตมีความบริสุทธ์ิสะอาดมาแต่เดิม นับแต่เกิดมา แลว้ค่อยขุ่นมวัข้ึน
เม่ือเติบโตเพราะรับส่ิงมากระทบต่างๆ 
 2. จิตอยูส่งบน่ิงไดย้าก มกัคิดไปต่างๆ นานา 

http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/
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กรอบที่ 4 

 
การบริหารจติคอือะไร 

 

 การบริหารจิต ก็คือ การปฏิบัติธรรม ด้วยวิธีฝึกให้จิตมีความสงบท่ี
เรียกวา่ ฝึกสมาธิ ซ่ึงท่ีจริงกคื็อการเจริญสติ ให้มีสติอยูต่ลอดเวลา สมาธิก็จะเกิด
ข้ึนมาเอง 

 

 ดังนั้นการฝึกจิตให้มีสติจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น สติจะเป็นเคร่ืองคุม้ครอง 
ประคบัประคองไม่ให้จิตเผลอไป เช่น เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านเร่ืองต่างๆ และสติยงั
เหน่ียวร้ังควบคุมตนเองไม่ให้กระท าผิดตามอารมณ์ฟุ้งซ่านท่ีเกิดข้ึนมานั้น 
เพราะอาจสร้างบาปกรรมใหต้วัเอง เช่น หนีโรงเรียนไปเท่ียว ฆ่าสตัวต์ดัชีวิต 

 

 

ลิงผกูหลกั 

จิตเปรียบเหมือนลิงไม่อยูน่ิ่ง 
สติเปรียบเหมือนเชือกล่ามลิงคือจิตไว ้
ใหอ้ยูก่บัเสา เสาคืองานท่ีจะท า 
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แบบฝึกหัดกรอบที่ 4 

 
ค าถาม 
 การบริหารจิต คืออะไร 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
ค าตอบ 
 การบริหารจิต คือการปฏิบติัธรรม ดว้ยวิธีฝึกจิตใหมี้ความสงบ เรียกวา่ 
ฝึกสมาธิ โดยการเจริญสติ 

http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/
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แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

“การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง จิต”  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย X หน้าค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. ความรู้สึกและความนึกคิด ท่ีตั้งอยู ่
    ในกายเราเรียกวา่อะไร 
     ก. จิตใจ 
     ข. สมาธิ 
     ค. ปัญญา 
     ง. อารมณ์ 

2.  การคิดเร่ืองต่างๆ คือส่วนใดของจิต 
     ก. ส่วนความรู้สึก 
     ข. ส่วนความนึกคิด 
     ค. ส่วนลึก 
     ง. ส่วนต้ืน 

  
3. การมีอารมณ์ต่างๆ เกิดข้ึน 
    คือส่วนใดของจิต 
    ก. ส่วนลึก 
    ข. ส่วนต้ืน 
    ค. ส่วนความนึกคิด 
    ง. ส่วนความรู้สึก 

4. จิตและอารมณ์เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร 
    ก. จิตและอารมณ์ คือส่ิงเดียวกนั  
         ทั้งหมด 
    ข. อารมณ์เป็นส่วนหน่ึงของสติ 
    ค. จิตเป็นส่วนหน่ึงของอารมณ์ 
    ง. อารมณ์ คือความรู้สึกหรืออาการของ 
        จิตท่ีแสดงออกมา 
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5. จิตเดิมแทเ้ป็นปภสัสร เปรียบเสมือน 
     ส่ิงใด 
     ก. แสงเทียนส่องสวา่ง 
     ข. พระจนัทร์สุกสวา่ง 
     ค. ระฆงัดงักงัวาน 
     ง. น ้าทะเลคล่ืนแรง 

6. หากจิตของเราขุ่นมวัเศร้าหมอง 
     จะมีวิธีปฏิบติัอยา่งไร 
     ก. ปฏิบติัธรรม 
     ข. ฟังเพลงไทยเดิม 
     ค. รับประทานยา 
     ง. ไปเท่ียวตากอากาศ 

  
7. การบริหารจิต สามารถเรียก 
    อีกอยา่งวา่อะไร 
     ก. การเจริญสติ 
     ข. การปฏิบติัดี 
      ค. การเจริญปัญญา 
      ง. การบริหารกาย 

8. ส่ิงใดจะเป็นเคร่ืองคุม้ครอง  
    ประคบัประคองไม่ใหจิ้ตเผลอไป 
     ก. สติ 
     ข. ศีล 
     ค. ปัญญา 
     ง. คุณธรรม 

  
9. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการฝึก   
    จิตใหมี้สติ 
    ก. ไม่สร้างบาปใหต้วัเอง 
    ข. ไม่ท าอะไรผดิพลาด 
    ค. จิตไม่ฟุ้งซ่าน 
    ง. จิตใจอ่อนไหว 

10. ออ้มใจชอบคิดฟุ้ งซ่านเร่ืองต่างๆ นานา 
      เป็นเพราะออ้มใจมิไดฝึ้กฝนในดา้นใด 
      ก. การบริหารจิต 
      ข. การบริหารสมาธิ 
      ค. การบริหารปัญญา 
      ง. การบริหารร่างกาย 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

“การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง จิต”  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ก. ข. ง. ง. ข. ก. ก. ก. ง. ก. 
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