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แบบทดสอบการเรียนรู้หลงัเรียน  เร่ือง  อาณาจักรสุโขทัย    

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั เชียงราย  
ตอนที ่1   ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  (นักเรียนท าในสมุดของนักเรียน) 
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
1. ก่อนสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยัเป็นราชธานี คนไทยตั้งหลกัแหล่งอยูบ่ริเวณใด  
ก. ชายฝ่ังทะเล     ข. ท่ีราบลุ่มแม่นา้ 
ค. เทือกเขาสูงภาคเหนือ    ง. ท่ีราบสูงภาคตะวนัตก 
2. ผูท่ี้ขบัไล่ขอมแลว้สถาปนาอาณาจกัรสุโขทยัข้ึน คือใคร 
 ก. พอ่ขนุมงัรายและพอ่ขนุผาเมือง  ข. พอ่ขนุรามคาแหงและพอ่ขนุผาเมือง 
ค. พอ่ขนุผาเมืองและพอ่ขนุบางกลางหาว  ง. พอ่ขนุบางกลางหาวและพอ่ขนุรามคาแหง 
3. ราชวงศข์องกษตัริยสุ์โขทยั คือราชวงศใ์ด 
ก. ราชวงศจ์กัรี  ข. ราชวงศว์รมนั  ค. ราชวงศสุ์โขทยั ง. ราชวงศพ์ระร่วง 
4. ประวติัศาสตร์สุโขทยัส่วนใหญ่ไดจ้ากขอ้มูลใด 
 ก. พงศาวดาร  ข. โบราณวตัถุ  ค. โบราณสถาน  ง. หลกัศิลาจารึก 
5. อาณาจกัรสุโขทยัถือก าเนิดมาไดอ้ยา่งไร 
ก. ท่ีตั้งเหมาะสมเป็นศูนยก์ลางทางการคา้จึงรวมตวักนัเป็นเมืองข้ึนมา 
ข. กลุ่มคนไทยรวมตวักนัเป็นอิสระเพื่อใหห้ลุดพน้จาการยดึครองจากขอม 
ค. กลุ่มคนไทยอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานโดยเลือกทาเลท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
ง. อาณาจกัรท่ีสถาปนาข้ึนมาเป็นรัฐไทย แต่ตอ้งส่งเคร่ืองราชบรรณาการไปถวาย 
6. ขั้นแรกท่ีผูน้าคนไทยไดก้ระทาในการสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ คือ 
ก. ขบัไล่อิทธิพลจากขอม    ข. บูรณะฟ้ืนฟูกรุงสุโขทยั 
ค. ส่งคณะทูตไปประเทศจีน   ง. ยา้ยราชธานีไปสร้างใหม่ 
7. การกระทาท่ีผูน้าคนไทยไดก้ระทาในการสถาปนาราชธานี คือขอ้ใด 
ก. การรู้จกัสร้างปัญหา    ข. การรู้จกัขจดัปัญหา 
ค. การยอมรับสภาพปัญหา   ง. ความร่วมมือในการแกปั้ญหา 
8. ประวติัศาสตร์สุโขทยัส่วนใหญ่ไดจ้ากขอ้มูลในขอ้ใด 
ก. พงศาวดาร  ข. โบราณวตัถุ  ค. โบราณสถาน  ง. หลกัศิลาจารึก 
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9. ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัภายในท่ีทาใหสุ้โขทยัพน้จากการปกครองขอมไดส้าเร็จ 
ก. ผูค้นมีกาลงัใจดี          ข. มีอาวธุท่ีเหนือกวา่       
ค. ผูน้าการต่อสู้ท่ีเขม้แขง็    ง. มีเสบียงอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ 
10. สุโขทยัมีความเจริญรุ่งเรืองอยา่งรวดเร็วเพราะมีปัจจยัเก้ือหนุน อยูห่ลายประการ ยกเวนขอ้ใด 
ก. ผูน้ามีความสามารถ    ข. ท่ีตั้งเหมาะสมเป็นศูนยก์ลางการคา้ 
ค. อาณาจกัรจีนและขอมใหก้ารสนบัสนุน  ง. การเพาะปลูกไดผ้ลดีเพราะมีระบบชลประทานท่ีดี 
11. พระราชกรณียกิจเร่ืองใดของพอ่ขนุรามคาแหง ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ชาติไทยมีอารยธรรมสูง 
ก. การประดิษฐ์อกัษร    ข. การอุปถมัภห์วัเมืองต่างๆ 
ค. การแขวนกระด่ิงไวป้ระตูวงั   ง. การเป็นองคพ์ุทธศาสนูปถมัภก 
12. พอ่ขนุศรีอินทราทิตยมี์ความสาคญัต่อประวติัศาสตร์ชาติไทยอยา่งไร 
ก. เผยแผพ่ระพุทธศาสนา    ข. รวมอาณาจกัรสุโขทยัเขา้ดว้ยกนั 
ค. ส่งทูตไปเจริญสัมพนัธไมตรีกบัผูอ่ื้น  ง. สถาปนากรุงสุโขทยัและตั้งราชวงศพ์ระร่วง 
13. ขอ้ใดเป็นพระราชกรณียกิจท่ีสาคญัของพระยาลิไท 
ก. ทาสงครามแผข่ยายอาณาเขต   ข. ส่งเสริมการทาสังคโลก 
ค. ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา   ง. การพฒันาการคมนาคมขนส่ง 
14. นโยบายใดท่ีพอ่ขนุรามคาแหงนามาสร้างความเป็นระเบียบและความสงบสุขใหแ้ก่ราษฎร 
ก. การปกครองแบบธรรมราชา    
ข. การขยายอาณาเขตใหก้วา้งขวาง 
ค. การออกกฎหมายการปกครองท่ีเขม้งวด   
ง. การน าค าสอนของพระพุทธศาสนามาอบรมสั่งสอนราษฎร 
การเมือง การปกครองสมัยสุโขทัย 
1. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะเด่นของการปกครองสมยัสุโขทยั 
ก. ฐานะของประมุข เรียกวา่ “สมเด็จ” 
ข. การอบรมสั่งสอนประชาชนสามรถทาไดโ้ดยตรง 
ค. พระมหากษตัริยเ์ปรียบเสมือนหวัหนา้ครอบครัว 
ง. ราษฎรเล่าความทุกขค์วามสุขใหผู้ป้กครองทราบโดยตรง 
2. ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัทศพิธราชธรรม 
ก. เป็นหลกัธรรมทางพุทธศาสนา   ข. เป็นหลกัปฏิบติัของผูป้กครองแผน่ดิน 
ค. เป็นการจดัระเบียบบริหารราชการของแผน่ดิน ง. เป็นการจากดัการใชอ้านาจของพระมหากษตัริย ์
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3. “ธรรมราชา” หมายความวา่อยา่งไร 
ก. การปกครองโดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นสมมติเทพ 
ข. การปกครองท่ีพระมหากษตัริยมี์พระราชอานาจสูงสุด 
ค. พระมหากษตัริยท์รงปกครองโดยอาศยัพราหมณ์เป็นผูใ้ชอ้านาจ 
ง. พระมหากษตัริยท์รงปกครองโดยอาศยัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
4. การปกครองแบบพอ่ปกครองลูกของสุโขทยัมีขอ้ดีอยา่งไร 
ก. การละเมิดกฎหมายนอ้ยลง    
ข. ขนุนางตั้งใจปัญหาบา้นเมืองไดร้วดเร็ว 
ค. สามารถแกปั้ญหาบา้นเมืองไดร้วดเร็ว 
ง. กษตัริยก์บัราษฎรมีความใกลชิ้ดกนัมากข้ึนสามารถแกปั้ญหาบา้นเมืองไดร้วดเร็ว 
5. ขอ้ใดคือรูปแบบการปกครองหวัเมืองของสุโขทยั 
ก. เมืองลูกหลวง –เมืองชั้นใน –เมืองชั้นนอก ข. เมืองลูกหลวง –เมืองหนา้ด่าน –เมืองชั้นใน 
ค. เมืองชั้นใน –เมืองชั้นนอก –เมืองประเทศราช ง. เมืองชั้นใน –เมืองประเทศราช –เมืองชั้นนอก 
6. ศูนยก์ลางการปกครองการศาสนาและศิลปวฒันธรรมอยูท่ี่ใด 
ก. เมืองหลวง  ข. เมืองลูกหลวง  ค. เมืองประเทศราช ง. เมืองพระยามหานคร 
7. เมืองลูกหลวงมีความสาคญัอยา่งไร 
ก. เป็นเมืองข้ึนของอาณาจกัรไทย   ข. เป็นเมืองท่ีเจา้เมืองปกครองโดยอิสระ 
ค. เป็นเมืองท่ีอยูร่อบเมืองหลวงทั้ง 4 ทิศ  ง. เป็นเมืองท่ีใหโ้อรสไปปกครองเท่านั้น 
8. การแบ่งเมืองเขตการปกครองอาณาจกัรสุโขทยัเป็นอยา่งไร 
ก. แบ่งเป็น 3 ชั้น  ข. แบ่งเป็น 4 ทิศ  ค. แบ่งเป็น 4 ชั้น  ง. แบ่งเป็นชั้นนอกชั้นใน 
9. การปกครองแบบพอ่ปกครองลูกไดผ้ลดีในสมยัสุโขทยัตอนตน้เพราะเหตุใด 
ก. สภาพแวดลอ้มอานวย 
ข. ประชาชนยงัมีจ านวนนอ้ย 
ค. ไม่มีตวัอยา่งการปกครองอ่ืนเปรียบเทียบ 
ง. ประชาชนเพิ่มพน้จากการปกครองของขอมจึงพอใจ 
10. รูปแบบการปกครองในสมยัสุโขทยัเป็นแบบใด 
ก. แยกพื้นท่ีเป็นมณฑล    ข. รวมอานาจไวท่ี้ราชธานี 
ค. กระจายอานาจสู่ทอ้งถ่ิน   ง. เป็นอิสระไม่ข้ึนกบัสุโขทยั 
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11. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัเมืองประเทศราช 
ก. ยามมีศึกสงครามตอ้งส่งกองทพัมาช่วย 
ข. เมืองประเทศราชเป็นเมืองท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัร 
ค. พระมหากษตัริยข์องสุโขทยัเป็นผูป้กครองดว้ยตนเอง 
ง. เมืองประเทศราชจะตอ้งส่งเคร่ืองราชบรรณาการมาถวายต่อสุโขทยั 
12. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะการปกครองในสมยัสุโขทยัตอนปลาย 
ก. พระมหากษตัริยมี์อานาจสูงสุดการปกครองบา้นเมือง 
ข. พระมหากษตัริยมี์ความสัมพนัธ์กบัราษฎรเสมือนบิดากบับุตร 
ค. พระมหากษตัริยท์รงยดึหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารบา้นเมือง 
ง. เป็นรูปแบบการปกครองแบบสมมติเทพพระมหากษตัริยเ์ปรียบเหมือนพระเจา้ 
ด้านเศรษฐกจิสมัยสุโขทัย 
1. การส่งเสริมการคา้แบบเสรีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสมยัสุโขทยัเร่ืองใดมากท่ีสุด 
ก. ท าใหเ้ศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง   ข. ท าใหเ้ศรษฐกิจเกิดการหมุนเวยีน 
ค. ท าใหเ้ศรษฐกิจค่อยๆ หมุนเวยีน  ง. ท าใหเ้ศรษฐกิจเกิดความคล่องตวั 
2. ขอ้ใดเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อลกัษณะเศรษฐกิจสมยัสุโขทยัมากท่ีสุด 
ก. จ านวนราษฎร     ข. ขนาดของราษฎร 
ค. ท าเลท่ีตั้งเหมาะสม    ง. ระดบัความเป็นอยูข่องราษฎร 
3. ขอ้ใดคือปัจจยัส าคญัท่ีทาใหอ้าณาจกัรสุโขทยัเป็นศูนยก์ลางการคา้ 
ก. ชาวสุโขทยัชอบคา้ขาย    ข. สินคา้ของสุโขทยัราคาไม่แพง 
ค. ท าเลท่ีตั้งและพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์  ง. ตลาดในการแลกเปล่ียนสินคา้มีอยูท่ ัว่ไป 
4. การใชเ้งินตราเป็นส่ือกลางในการคา้มีผลดีอยา่งไร 
ก. ช่วยใหค้นมีงานทามากข้ึน   ข. มีความสะดวกในการซ้ือขาย 
ค. เกิดความยติธรรมแก่ผูซ้ื้อผูข้าย   ง. ช่วยใหรั้ฐควบคุมการซ้ือชายไดง่้าย 
5. ขอ้ใดเป็นลกัษณะเด่นทางการคา้ของสุโขทยั 
ก. ราษฎรคา้ขายไดอ้ยา่งเสรี   ข. ราชการเป็นผูผ้กูขาดการคา้ 
ค. ราษฎรทาการคา้ไดบ้างชนิด   ง. ราชการคา้ขายแข่งกบัราษฎร 
6. ขอ้ใด กล่าวไม่ถูกตอ้ง 
ก. การคา้สมยัสุโขทยัเป็นการคา้แบบเสรี  ข. การคา้ไดรั้บการส่งเสริมจากทางราชการ 
ค. ใครจะคา้ขายส่ิงใดก็นามาแลกเปล่ียนกนัได ้ ง. สินคา้ออกอยา่งหน่ึงท่ีท ารายไดใ้หสุ้โขทยัคือแร่ธาตุ 
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7. “ตลาดกลางในยา่นชุมชน สาหรับติดต่อซ้ือขายในชีวติประจ าวนั” คือขอ้ใด 
ก. ปสาน ข. สรีดภงส์  ค. ตระพงั ง. ทุเรียง 
8. การท่ี “เจา้เมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง” ก่อใหเ้กิดผลในขอ้ใด 
ก. ไพร่ไม่ตอ้งถูกเกณฑแ์รงงาน   ข. รัฐขาดรายไดจ้ากการเก็บภาษี 
ค. ไพร่ไม่ตอ้งเสียค่าปรับถา้ทาผดิ   ง. สินคา้บางอยา่งรัฐไม่อนุญาตใหข้าย 
9. การสร้าง “สรีดภงส์” ในสมยัสุโขทยั มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร 
ก. เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดจากธรรมชาติ  ข. เพื่อให้อาณาจกัรเกิดความมัน่คง 
ค. เพื่อเป็นเกียรติประวติัแก่คนรุ่นหลงั  ง. เพื่อใหส้ังคมเกิดความสงบสุข 
10. แหล่งผลิตเคร่ืองสังคโลกท่ีสาคญัในสมยัสุโขทยั คือท่ีใด 
ก. เมืองอู่ทอง  ข. เมืองสองแคว  ค. เมืองก าแพงเพชร ง. เมืองศรีสัชนาลยั 
ด้านศิลปวฒันธรรมสมัยสุโขทยั 
1. กลุ่มบุคคลในสังคมสุโขทยัมีลกัษณะอยา่งไร  
ก.  ผกูพนัฉนัเครือญาติ     ข.  สนิทสนมกนัแน่นแฟ้น  
ค.  มีอิสระในการด าเนินชีวติ    ง.  แบ่งแยกตามชนชั้นวรรณะ 
2.  ขอ้ใดบอกลกัษณะสังคมสมยัสุโขทยัไดถู้กตอ้งมากท่ีสุด  
ก.  เป็นสังคมท่ีปราศจากชนชั้น    ข.  เป็นสังคมท่ีมีความเสมอภาค  
ค.  เป็นสังคมท่ีไม่มีระบบเจา้ขนุมูลนาย   ง.  เป็นสังคมท่ีมีความสามคัคีกลมเกลียว  
3. การท่ีพอ่ขนุรามค าแหงทรงนิมนตพ์ระสงฆม์าเทศน์ทุกๆ  วนัพระแสดงใหเ้ห็นลกัษณะของ    
    สังคมตามขอ้ใดมากท่ีสุด  
ก.  เช่ือในประมุข     ข.  เช่ือในความจริง   
ค.  เช่ือมนัในการปกครอง    ง.  เช่ือในพระพุทธศาสนาร่วมกนั 
4. ส่ิงใดเป็นเคร่ืองมือแกไ้ขความขดัแยง้ของคนในสังคม  
ก.  กฎหมาย  ข.  ความเขม้แขง็อดทน   ค.  พิธีกรรมทางศาสนา  ง.  ความศรัทธาเล่ือมใส  
5. วฒันธรรมสมยัสุโขทยัมีรากฐานส าคญัมาจากเร่ืองใดมากท่ีสุด  
ก.  ความเช่ือในศาสนาฮินดู    ข.  ความเช่ือในผสีางเทวดา  
ค.  ความเช่ือในลทัธิพราหมณ์    ง.  ความเช่ือในพระพุทธศาสนา 
6. ความส าคญัของระบบชนชั้นในสมยัสุโขทยัคือขอ้ใด  
ก.  เพื่อแสดงฐานะทางสังคม    ข.  เพื่อใหเ้กิดความรับผดิชอบ  
ค.  เพื่อประโยชน์ในการปกครอง    ง.  เพื่อท าหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัออกไป  
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7. สถาปัตยกรรมใดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองในสังคมสมยัสุโขทยั  
ก.  เจดียแ์บบไทย     ข.  เจดียแ์บบลงักา  
ค.  เจดียแ์บบสุโขทยั     ง.  เจดียแ์บบทรงพุม่ขา้วบิณฑ ์  
8. สถานท่ีใดมีบทบาทมากในการใหค้  าปรึกษาและจดักิจกรรมต่างๆ  ในสมยัสุโขทยั  
ก.  ในวงั   ข.  ในวดั   ค.  หนา้วงั   ง.  กลางดงตาล  
9.  การมีอกัษรไทยใชเ้ป็นของตนเอง  ช่วยสร้างความเจริญดา้นใดให้แก่สังคมสมยัสุโขทยั  
ก.  จิตรกรรม   ข.  วรรณกรรม   ค.  ประติมากรรม  ง.  สถาปัตยกรรม 
10. ศิลาจารึกหลกัท่ี  1  มีคุณค่าต่อคนไทยในสมยัปัจจุบนัอยา่งไร  
ก.  เป็นจารึกเก่าแก่     ข.  จารึกดว้ยตวัอกัษรไทย  
ค.  มีช่างฝีมือดีในอาณาจกัรสุโขทยั   ง.  ใชเ้ป็นขอ้มูลเก่ียวกบัอาณาจกัรสุโขทยั  
11. ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัท่ีท าให้ชาวสุโขทยัสามารถสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมออกมาไดอ้ยา่งงดงาม  
ก.  บา้นเมืองมีความสงบสุข    ข.  ความเป็นผูมี้สุนทรียศิลป์  
ค.  ผลงานประติมากรรมไดค้่าจา้งสูง   ง.  มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา 
12.  ถา้นกัเรียนเกิดในสมยัพอ่ขนุรามค าแหงมหาราชแลว้ตอ้งการจะร้องทุกขต่์อกษตัริยจ์ะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
ก.  ยืน่เร่ืองของถวายฎีกา    ข.  ไปสั่นกระด่ิงหนา้ประตูวงั 
ค.  ไปตีกลองหนา้ประตูเมือง   ง.  ใหท้หารพาไปเขา้เฝ้าพระมหากษตัริย ์
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย 
1. ขอ้ใดคือนโยบายดา้นต่างประเทศท่ีสาคญัท่ีสุด 
ก. ขยายอาณาเขต    ข. สร้างสัมพนัธไมตรี 
ค. เพื่อรักษาความมัน่คงของอาณาจกัร  ง. เพื่อเผยแพร่วฒันธรรมอนัรุ่งเรือง 
2. สุโขทยัมกัใชว้ธีิการใดในการสร้างความเป็นปึกแผน่ใหแ้ก่อาณาจกัร 
ก. ใหผ้ลประโยชน์เพื่อจูงใจ   ข. สร้างเมืองบริวารข้ึนมาใหม่ 
ค. ขยายอาณาเขตโดยการทาสงคราม  ง. ส่งทูตไปเจรจาเกล้ียกล่อมใหอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครอง 
3. ขอ้ใดเป็นผลท่ีสังคมไทยไดรั้บจากการท่ีพ่อขนุรามคาแหงนิมนตพ์ระสงฆข้ึ์นมาจากเมืองนครศรีธรรมราช 
ก. ท าใหไ้ทยกบัลงักาเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั   
ข. ทาใหค้นไทยเห็นความสาคญัของศาสนา 
ค. ทาใหมี้การสร้างศิลปวตัถุท่ีเก่ียวกบัศาสนา  
ง. ทาใหมี้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ 
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4. เพราะเหตุใดสุโขทยักบัลา้นนาจึงไม่เคยทาสงคราม 
ก. เพราะต่างฝ่ายต่างรักความสามคัคี   
ข. เพราะต่างฝ่ายต่างเกรงบารมีต่อกนั 
ค. เพราะอยูห่่างจากกนัมากไม่สะดวกต่อการสงคราม 
ง. เพราะพระมหากษตัริยท์ ั้งสองอาณาจกัรทรงเป็นพระสหายกนั 
5. ในระยะหลงักษตัริยไ์ม่มีความใกลชิ้ดกบัประชาชนเพราะสาเหตุใด 
ก. เพราะมีเมืองข้ึนเพิ่มข้ึน   ข. เพราะมีศาสนาหลายลทัธิ 
ค. เพราะมีจานวนประชาการเพิ่มข้ึน  ง. เพราะมีระบบการปกครองท่ีอ่อนแอ 
6. การเปล่ียนฐานะกษตัริยจ์ากพอ่ขนุเป็นธรรมราชามีความมุ่งหมายเพื่อแกปั้ญหาอะไร 
ก. ปัญหาสังคม    ข. ปัญหาเศรษฐกิจ ค. ปัญหาดา้นวฒันธรรม     ง. ปัญหาการเมืองการปกครอง 
7. ขอ้ใดเป็นภยัต่อความมัน่คงของอาณาจกัรสุโขทยัมากท่ีสุด 
ก. การแผอ่ านาจของขอม    ข. การแผอ่ านาจของอยธุยา 
ค. การแผอ่ านาจของมอญ    ง. การแผอ่ านาจของลา้นนา 
8. ขอ้ใดคือสาเหตุส าคญัท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ใหเ้กิดความแตกแยกภายในอาณาจกัรสุโขทยั 
ก. มอญมีอานาจเพิ่มมากข้ึน   ข. การขาดความสามคัคีต่อกนั 
ค. การมุ่งคา้ขายกบัต่างประเทศมากไป  ง. การมวัเมาความร่ืนรมยใ์นหมู่ราษฎร์ 
9. สาเหตุท่ีสุโขทยัเส่ือมอานาจลงเป็นจริงตามขอ้ใดมากท่ีสุด 
ก. มีระบบการปกครองท่ีอ่อนแอ   ข. ความไม่สามคัคีกนัของทหาร 
ค. ความลม้เหลวทางดา้นเศรษฐกิจ  ง. ถูกคุกคามจากบรรดาเมืองประเทศราช 
10. เพราะสาเหตุใดอาณาจกัรสุโขทยัจึงตกเป็นเมืองข้ึนของอาณาจกัรอยธุยา 
ก. เพราะถูกอาณาจกัรอยธุยานาทหารเขา้ยดึ 
ข. เพราะมีอาณาจกัรอ่ืนๆ หนุนหลงัอาณาจกัรอยธุยา 
ค. เพราะพระมหากษตัริยสุ์โขทยัฝักใฝ่พระพุทธศาสนามากเกินไป 
ง. เพราะอาณาจกัรสุโขทยัเกิดการแยง่ชิงราชสมบติัระหวา่งพระราชโอรส 
 
ตอนที ่2  ตอบค าถาม 
1. เมืองสุโขทยัและศรีสัชนาลยัก่อนจะสถาปนาเป็นอาณาจกัรมีผูใ้ดปกครอง  ..................................................... 
2. ก่อนท่ีจะสถาปนาเป็นอาณาจกัรสุโขทยับริเวณน้ีเคยตกอยูใ่ตอ้  านาจของชนชาติใด  ........................................ 
3. เพราะอะไรคนไทยจึงรวมพลงักนัไม่ยอมถูกดข่ีข่มเหง  .................................................................................... 
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4.  ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสถาปนากรุงสุโขทยั  คืออะไรบา้ง?  ..................................................................................... 
5  ปัจจยัท่ีมีผลต่อลกัษณะเศรษฐกิจสมยัสุโขทยัมีอะไรบา้ง .............................................................................. 
6  การกระทาใดท่ีแสดงออกถึงพฒันาการการสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา ..................................................................... 
7.  พระมหากษตัริยสุ์โขทยัทรงมีวธีิการส่งเสริมเศรษฐกิจใหเ้จริญรุ่งเรืองอยา่งไร 
8. ลกัษณะเศรษฐกิจท่ีเด่นชดัมากในสมยักรุงสุโขทยั คืออะไร  .............................................................................. 
9.การท่ีมีผูน้ าคนไทยคือพอ่ขุนบางกลางหาวและพอ่ขนุผาเมืองไดข้บัไล่ขอมไดส้ าเร็จถือวา่ทั้งสองท่านเป็นผูน้ า
เช่นไร  ............................................................................................................................................................. 
10. ปัจจยัใดท่ีทาใหก้รุงสุโขทยักลายเป็นแหล่งชุมชนท่ีหนาแน่น  ........................................................................ 
ตอนที ่3   
คาช้ีแจง   ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย .หนา้ขอ้ความท่ีเห็นวา่ถูกตอ้ง และทาเคร่ืองหมายหนา้ขอ้ความท่ีเห็นวา่ผดิ 
.........1. พระมหาธรรมราชาท่ี 2 ทรงสถาปนากรุงสุโขทยัเป็นราชธานี 
........ 2. พระราชกรณียกิจท่ีส าคญัของพ่อขนุศรีอินทราทิตย ์คือ การทานุบารุงศาสนาใหเ้จริญ 
........ 3. การประดิษฐ์อกัษรไทยเป็นพระราชกรณียกิจของพอ่ขนุรามคาแหงมหาราชท่ีเป็นรากฐานส าคญั 
             ของวฒันธรรมไทย 
........ 4. การนาหลกัธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนามาอบรมสั่งสอน เป็นนโยบายท่ีพระมหากษตัริย ์
              แห่งกรุงสุโขทยันามาใชส้ร้างความเป็นระเบียบและสงบสุขแก่ราษฎร 
..........5. พระยาลิไทพระกษตัริยก์รุงสุโขทยัมีความสามารถดา้นการทานุบ ารุงศาสนา 
..........6. ประวติัศาสตร์สมยัสุโขทยัส่วนใหญ่ไดจ้ากขอ้มูลในหลกัศิลาจารึก  
..........7. พระมหาธรรมราชาท่ี 2 ทรงเป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรสุโขทยั  
..........8. พระราชกรณียกิจสาคญัท่ีสุดของพระยาลิไท คือ การทานุบารุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง  
..........9. พอ่ขนุรามคาแหงโปรดใหส้ร้างแท่นหินไวก้ลางดงตาลเพื่อวา่ราชการ  
..........10. การประดิษฐ์อกัษรไทยเป็นพระปรีชาสามารถของพอ่ขนุรามคาแหงในดา้นทางเป็นนกัปราชญ ์ 
..........11. อาณาจกัรสุโขทยัมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมยัพอ่ขนุศรีอินทราทิตย ์ 
..........12. พอ่ขนุผาเมืองเป็นผูส้มควรไดรั้บการยกยอ่งเพราะเป็นผูท้าใหสุ้โขทยัมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ท่ีสุด  
..........13. การริเร่ิมใหมี้การคา้เสรีแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษตัริยใ์นดา้นเศรษฐกิจ  
..........14. พระมหาธรรมราชาท่ี 4 ทรงนิพนธ์หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  
..........15. บทบาทท่ีส าคญัท่ีสุดของพระมหากษตัริยไ์ทย คือดูแลราษฎรใหมี้ความสุข  

****************** 
ครูสายพิน  วงษารัตน์ 


