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¤ÓÍ¸ÔºÒÂ
1. ¢éÍÊÍºÁÕ·§éÑ ËÁ´ 3 μÍ¹ ( 47 Ë¹éÒ)
μÍ¹·Õè 1 ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¾ÅÈÖ¡ÉÒ : ¨Ó¹Ç¹ 40 ¢éÍ ÃÇÁ 40 ¤Ðá¹¹
μÍ¹·Õè 2 ÈÔÅ»Ð
: ¨Ó¹Ç¹ 35 ¢éÍ ÃÇÁ 40 ¤Ðá¹¹
μÍ¹·Õè 3 ¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾Ï
: ¨Ó¹Ç¹ 30 ¢éÍ ÃÇÁ 36 ¤Ðá¹¹
2. ¡èÍ¹μÍº¤Ó¶ÒÁãËéà¢ÕÂ¹ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ àÅ¢·Õè¹Ñè§ÊÍº Ê¶Ò¹·ÕèÊÍºáÅÐËéÍ§ÊÍºº¹¢éÍÊÍº
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¼Ùéà¢éÒÊÍºËÃ×ÍäÁè ¡Ã³ÕäÁèμÃ§ ãËéá¨é§¼Ùé¤ØÁÊÍºà¾×èÍ¢Í¡ÃÐ´ÒÉ¤ÓμÍºÊÓÃÍ§
áÅéÇ¡ÃÍ¡¢éÍ¤ÇÒÁËÃ×ÍÃÐºÒÂãËéÊÁºÙÃ³ì
4. ã¹¡ÒÃμÍº ãËéãªé´Ô¹ÊÍ´ÓàºÍÃì 2B ÃÐºÒÂÇ§¡ÅÁμÑÇàÅ×Í¡ã¹¡ÃÐ´ÒÉ¤ÓμÍºãËéàμçÁÇ§
(ËéÒÁÃÐºÒÂ¹Í¡Ç§) ¶éÒμéÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹μÑÇàÅ×Í¡ãËÁè μéÍ§ÅºãËéÊÐÍÒ´¨¹ËÁ´ÃÍÂ´Ó
áÅéÇ¨Ö§ÃÐºÒÂÇ§¡ÅÁμÑÇàÅ×Í¡ãËÁè
5. ËéÒÁ¹Ó¢éÍÊÍºáÅÐ¡ÃÐ´ÒÉ¤ÓμÍºÍÍ¡¨Ò¡ËéÍ§ÊÍº
6. äÁèÍ¹Ø-ÒμãËé¼Ùéà¢éÒÊÍºÍÍ¡¨Ò¡ËéÍ§ÊÍº ¡èÍ¹ËÁ´àÇÅÒÊÍº
7. äÁèÍ¹Ø-ÒμãËé¼Ùé¤ØÁÊÍºà»Ô´ÍèÒ¹¢éÍÊÍº
àÍ¡ÊÒÃ¹Õàé »ç¹àÍ¡ÊÒÃÊ§Ç¹ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô¢ì Í§Ê¶ÒºÑ¹·´ÊÍº·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáËè§ªÒμÔ (Í§¤ì¡ÒÃÁËÒª¹)
ËéÒÁà¼Âá¾Ãè ÍéÒ§ÍÔ§ ËÃ×Í à©ÅÂ ¡èÍ¹ä´éÃÑºÍ¹Ø-Òμ
Ê¶ÒºÑ¹Ï ¨ÐÂèÍÂ·ÓÅÒÂ¢éÍÊÍºáÅÐ¡ÃÐ´ÒÉ¤ÓμÍº·Ñ§é ËÁ´ ËÅÑ§¨Ò¡»ÃÐ¡ÒÈ¼ÅÊÍºáÅéÇ 3 à´×Í¹
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หนา 2
เวลา 12.30 - 14.30 น.

ตอนที่ 1 สุขศึกษาและพลศึกษา : จํานวน 40 ขอ รวม 40 คะแนน
แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
จํานวน 40 ขอ : ขอละ 1 คะแนน
1. ฟนน้ํานมของเด็กจะเริ่มหลุดครั้งแรก เมื่ออายุเทาไร
1. 6 ป
2. 7 ป
3. 8 ป
4. 9 ป
2. ชวงวัยใดของมนุษยที่มีอารมณเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
1. วัยเด็กกอนเขาเรียน
2. วัยเด็กเขาเรียน
3. วัยทารก
4. วัยรุน
3. จงพิจารณาวาบุคคลใดจัดวาเปนคนอวน
1. ชายอายุ 12 ป น้ําหนัก 35 กิโลกรัม
2. หญิงอายุ 14 ป น้ําหนัก 50 กิโลกรัม
3. หญิงอายุ 35 ป น้ําหนัก 75 กิโลกรัม
4. ชายอายุ 50 ป น้ําหนัก 70 กิโลกรัม

สูง 133 เซนติเมตร
สูง 150 เซนติเมตร
สูง 150 เซนติเมตร
สูง 171 เซนติเมตร

4. การดูแลสุขภาพตนเองในยามปกติ ควรดําเนินการอยางไร
1. สมศรี กินยาตามแพทยสั่ง
2. สมชาย ออกกําลังกายเกือบทุกวัน
3. สมควร เดินกลับบานเพื่อประหยัดพลังงานน้ํามัน
4. สมหญิง ดื่มน้ําอุนแทนน้ําเย็นเมื่อสงสัยวาตนเองเปนหวัด
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5. ขอใดที่การตรวจสอบและการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตจะไมไดผลดี
1. ผูประเมินเลือกคําตอบที่เห็นวาถูกตอง
2. ผูประเมินตอบตามความเปนจริง
3. ผูประเมินปรึกษาผูเชี่ยวชาญกอนตอบ
4. ผูประเมินใหความรวมมือตอบทุกขอ
6. สายดวนผูบริโภคคือขอใด
1. 1616
3. 1515

2. 1669
4. 1556

7. ขอใดเปนการวางตัวตอเพศตรงขามที่เหมาะสมที่สุด
1. พูดคุยเทาที่จําเปนเทานั้น
2. ไมพูดคุยกับเพื่อนเพศตรงขาม
3. ไมอยูสองตอสองกับเพื่อนเพศตรงขาม
4. ปฏิบัติตนเหมือนเพื่อนเพศเดียวกัน
8. ขอใดสําคัญนอยที่สุดของการเปนครอบครัวที่ดี
1. ความรัก
2. ฐานะทางการเงิน
3. การนับถือซึ่งกันและกัน
4. การชวยเหลือซึ่งกันและกัน
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9. ถาถูกลวงเกินหรือถูกลวนลาม ควรทําอยางไรเปนลําดับแรก
1. ลุกหนีทันที
2. ปฏิเสธแสดงทีทาไมพอใจ
3. วากลาวดวยถอยคําที่รุนแรง
4. บอกพอ แม หรือผูปกครอง
10. การคุมกําเนิดดวยวิธีใดที่ชวยปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธได
1. ใสหวงอนามัย
2. นับวันปลอดภัย
3. กินยาคุมกําเนิด
4. ใสถุงยางอนามัย
11. ขอใดเปนลักษณะของวัยรุนชาย
1. ไหลจะกวางขึ้น
3. สะโพกจะขยายออก
12. โรคใดที่สามารถติดตอไดทางเพศสัมพันธ
1. โรครูมาตอยด
2. โรคทาลัสซีเมีย
3. โรคเลปโตสไปโรซิส
4. โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี

2. สะสมไขมันเพิ่มขึ้น
4. เสียงจะแหลมหรือสูงขึ้น
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13. การออกกําลังกายแบบใด เปนการออกกําลังกายแบบอยูกับที่
1. วิ่งเหยาะ ๆ รอบสนาม 2 รอบ
2. เลี้ยงลูกบาสเกตบอลเปนวงกลม
3. วิ่งเขาไปยิงประตูฟุตบอล 5 ครั้ง
4. ใชมือผลักดันกําแพงและนิ่งคางไว
14. จากขอความตอไปนี้ “ด.ช.แดง สามารถเลี้ยงลูกบาสเกตบอลหลบหลีกคูตอสู 2 คน
และเขาไปยิงประตูไดอยางรวดเร็ว” ขอความดังกลาวตรงกับสมรรถภาพทางกาย
ขอใด
1. พลังของกลามเนื้อ
2. ความคลองแคลววองไว
3. ความแข็งแรงของกลามเนื้อ
4. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต
15. ขอใดแสดงถึงจํานวนนักกีฬาที่ถูกตามชนิดกีฬา
1. วอลเลยบอล 5 คน
2. บาสเกตบอล 6 คน
3. ฟุตบอล 11 คน
4. แฮนดบอล 12 คน
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16. ขอใดจับคูถกู ตองระหวางชนิดกีฬากับคะแนนในการแขงขัน
1. เทเบิลเทนนิส (ทีม A ชนะ ทีม B 21 : 18 , 22 : 20 , และ 21 : 19)
2. วอลเลยบอล (ทีม A ชนะ ทีม B 15 : 9 , 15 : 13 , และ 15 : 10)
3. เซปกตะกรอ (ทีม A ชนะ ทีม B 15 : 10 , 15 : 8)
4. แบดมินตัน (ทีม A ชนะ ทีม B 21 : 18 , 21 : 15)
17. ขอใดเปนองคประกอบของสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของกับสุขภาพที่ถูกตอง
1. ความเร็ว
2. การทรงตัว
3. ความคลองแคลววองไว
4. องคประกอบของรางกาย
18. ขอใดแสดงวา ด.ช.ดํา แสดงพฤติกรรมวามีเจตคติที่ดีตอวิชาพลศึกษา
1. เมื่อ ด.ช.ดําดันพื้นได 30 ครั้งตอนาที
2. เมื่อด.ช.ดําเลนกีฬาบาสเกตบอลทุกวันในตอนเย็น
3. เมื่อ ด.ช.ดํา สามารถเลี้ยงลูกเขาไปยิงประตูได 9 ใน 10 ครั้ง
4. เมื่อ ด.ช.ดํา เลี้ยงลูก แลวชนกับคูตอสู ด.ช.ดํารีบขอโทษทันที
19. ตัวบงชี้ที่แสดงวารางกายมีการออกกําลังกายหนักระดับปานกลาง คือขอใด
1. อัตราการหายใจ
2. ปริมาณเหงื่อที่ออก
3. อัตราการเตนของชีพจร
4. ความดันโลหิต
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20. หลักการออกกําลังกายที่ถูกตองที่สุดสําหรับบุคคลที่มีสุขภาพปกติไดแกขอใด
1. ออกกําลังกาย 3 ครั้ง ตอสัปดาห ครัง้ ละ 30 นาที
2. ออกกําลังกาย 5 ครั้ง ตอสัปดาห ครัง้ ละ 60 นาที
3. ออกกําลังกาย 7 ครั้ง ตอสัปดาห ครัง้ ละ 90 นาที
4. ออกกําลังกายวันเวนวัน ครั้งละ 120 นาที
21. การเคลื่อนไหวในกิจกรรมพลศึกษาประเภทใดที่พัฒนาความคิดสรางสรรคไดดีที่สุด
1. วิ่งเร็ว 100 เมตร
2. มวนหนาได 10 เมตร
3. เตนลีลาศ
4. ชูตลูกโทษ 10 ลูก
22. ขอใดไมใชกฬ
ี าไทย
1. กระบี่กระบอง
3. ตะกรอลอดบวง

2. มวยไทย
4. เซปกตะกรอ

23. รูปแบบใดเปนการเลนฟุตบอลที่เนนการเลนเปนฝายรุก
1. 5-3-1
2. 4-3-3
3. 3-2-5
4. 4-4-2
24. กีฬาชนิดใดชวยพัฒนาระบบและอวัยวะของรางกายไดมากที่สุด
1. กีฬาวายน้ํา
2. กีฬายิมนาสติก
3. กีฬาเตนรํา
4. กีฬาเทเบิลเทนนิส
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25. เมื่อนักเรียนมีความคิดเห็นไมตรงกับเพื่อน นักเรียนจะแกปญหานี้อยางไร
1. พยายามเอาชนะใหได
2. ไมแสดงความคิดเห็นอีก
3. เห็นดวยกับความคิดของเพื่อน
4. แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
26. สุรามีผลตอระบบประสาทอยางไร
1. ออกฤทธิ์ผสมผสาน
3. ออกฤทธิ์หลอนประสาท

2. ออกฤทธิ์กดประสาท
4. ออกฤทธิก์ ระตุนประสาท

27. ขอใดเปนจุดที่ใชจับชีพจร ขณะพักที่ดีที่สุด
1. บริเวณคอ
2. บริเวณขอมือ
4. บริเวณขอพับใตหัวเขา
3. บริเวณขอพับขอศอก
28. เมื่อตองเคลื่อนยายผูปวยที่ขาดานซายหักลงบันได ควรเคลือ่ นยายดวยวิธใี ด
จึงจะเหมาะสมที่สุด
1. อุมแบก
2. พยุงเดิน
3. อุมคูดานหนา - ดานหลัง
4. เคลื่อนยายโดยใชเกาอี้
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29. ยาในขอใดจัดเปนกลุมยาที่ใชภายนอกทั้งหมด
1. คาลาไมน น้ํามันระกํา ยาแกแพ
2. พาราเซตามอล โซดามิ้นท คาลาไมน
3. น้ํายาลางตา คาลาไมน แอลกอฮอลเช็ดแผล
4. ผงน้ําตาลเกลือแร น้ํามันระกํา โซดามิ้นท
30. ขอความตอไปนี้ “อารมณออนไหวงาย ความคิดเลื่อนลอย รับรูภาพผิดเพี้ยนไป
กลามเนื้อลีบ หัวใจเตนเร็ว หูแวว” เปนลักษณะของผูติดยาเสพติดชนิดใด
1. ยาบา
2. กัญชา
3. มอรฟน
4. สารระเหย
จงอานบทความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 31 – 35
เด็กไทยใชเวลาและเงินสวนใหญในการเลนวีดีโอเกม การใชเวลาสวนใหญอยูในบาน
และอยูคนเดียว ยิ่งเปนตัวสงเสริมใหเด็กเลนคอมพิวเตอรและวีดีโอเกมมากขึ้น เด็กอายุ
12-17 ปในสหรัฐอเมริกาเลนเกมโดยเฉลี่ย 7 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยเด็กผูหญิงเลนเกมโดย
เฉลี่ย 5 ชั่วโมงตอสัปดาห เด็กผูชายเลนเกมโดยเฉลี่ย 13 ชั่วโมงตอสัปดาห เด็กผูชายชอบ
เลนวีดีโอเกมที่มีความรุนแรงและเลนเกมมากกวาเด็กผูหญิง
ในขณะที่ ป ระเทศไทยจากการสํ า รวจสภาวการณข องสถาบั น รามจิตติ ป พ.ศ.
2548-2549 พบวา เด็กที่เลนเกมชวงวัยประถมมีประมาณ 50%ของทั้งหมด มัธยมศึกษา
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ตอนตนมีประมาณ 47% และอาชีวศึกษามีประมาณ 43% ของประชากรกลุมนี้ และเวลาที่
ใชในการเลนเกมออนไลน เกมคอมพิวเตอรและเกมอื่นๆของเด็กประถม ประมาณ 1.30
ชม./วัน ในขณะที่มัธยมศึกษาตอนตน และอาชีวศึกษาประมาณ 2 ชม./วัน
นอกจากนี้ ใ นการศึ ก ษาของเด็ ก และเยาวชนไทยอายุ 7-21 ป ในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล นิยมเลนเกมออนไลนถึง 1,451,179 คน และวีดีโอเกม
เปนกิจกรรมที่วัยรุนชอบมากที่สุด พบวามีการเลนเกมเฉลี่ย 4.5 ชม./วัน คาใชจายในการ
เลนเกมออนไลนโดยเฉลี่ยเทากับ 1,114 บาทตอเดือน บริเวณใกลบานมีรานเลนเกมเฉลี่ย 5
ราน ใชเวลาเดินทางจากบานไปรานเลนเกมไมเกิน 10 นาที
ในอดีตที่ผานมาไดมีการศึกษาบทบาทของพอแม ผูปกครอง ตอการเลนเกมหรือ
คอมพิวเตอรตางๆ ของเด็กและเยาวชน พอแมสวนใหญยอมรับวาไมไดกําหนดระยะเวลาที่
อนุญาตใหเด็กเลนเกมหรือคอมพิวเตอรใหแนชัดลงไปเปนเวลาที่แนนอนหรือกําหนดวากี่
ชั่วโมง นอกจากนี้ผูปกครองสวนใหญไมไดใหความสนใจในเนื้อหาและรายละเอียดของ
เกม และไมไดใหความสําคัญกับการแบงชนิดของเกมตามความเหมาะสมของอายุของผู
เลน เด็กที่เลนเกมวีดีโอหรือเกมออนไลนตาง ๆ ยอมรับวาเลนเกมเกินเวลาที่ตั้งใจไวเปน
สวนใหญ เด็กและเยาวชนหรือเด็กที่มีอายุนอยจะใชเวลาเลนวีดีโอเกมมากกวาผูใหญหรือ
คนที่มีอายุมากขึ้น
ปญหาดังกลาวมีผลกระทบตอการเรียนรูและพัฒนาการในดานตางๆ ไมวาจะเปน
ทางดานความคิด การตัดสินใจ เจตคติ การกระทํา และการแสดงออกพฤติกรรมดานตางๆ
ซึ่งจะมี ผลกระทบทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิ ตใจและสังคม ทําให เกิ ดป ญหาต างๆ
ตามมา เช น การมีพฤติก รรมที่กาวราว การทําร ายร างกายและการละเมิดทางเพศ ซึ่ง
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บางครั้งความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต มีผลกระทบทางดานการเรียน การใชสารเสพติด การ
พัฒนาการที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและทักษะชีวิตไดไมสมบูรณหรือไมเหมาะสม เชน การมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร ฯลฯ
ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/node/5748
31. ขอใดตอไปนี้สรุปประเด็นไดถูกตองที่สุด
1. เด็กผูหญิงเลนเกมที่รุนแรงมากกวาเด็กผูชาย
2. การเลนเกมชวยเสริมสรางพัฒนาการดานความรู
3. เด็กไทยอายุ 12-17 ป เลนเกม 7 ชั่วโมงตอสัปดาห
4. จํานวนเด็กวัยประถมศึกษาที่เลนเกมมีมากกวามัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
32. ขอใดที่บทความไมไดกลาวถึง
1. การเลนเกมมีผลทําใหเกิดความกาวราว
2. วิดีโอเกมเปนกิจกรรมทีว่ ัยรุนชอบมากที่สุด
3. กําหนดบทลงโทษรานเกมที่ไมมใี บอนุญาต
4. เด็กอายุนอยใชเวลาเลนเกมมากกวาผูใหญ
33. จากปญหาดังกลาว ใครมีสวนรับผิดชอบมากที่สุด
1. ครู
2. ตัวเด็ก
3. พอแมและผูป กครอง
4. เจาของรานเกม
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34. ขอใดเปนผลที่เกิดจากการติดเกม
1. เกิดความคิดสรางสรรค
2. พฤติกรรมที่กาวราวรุนแรง
3. พัฒนาการทางรางกายกอนวัยอันควร
4. มีความคิดที่เปนผูใหญมากกวาเพื่อนรุนเดียวกัน
35. จุดประสงคของบทความนี้ เพื่ออะไร
1. รายงานพฤติกรรมของเด็กติดเกม
2. รายงานสถานการณเด็กติดเกม
3. เสนอแนวทางการแกไขปญหาเด็กติดเกม
4. เสนอบทบาทของผูปกครองที่มีตอเด็กติดเกม
จงอานบทความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 36 – 40
เรื่อง การออกกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสมอง
การออกกําลังกาย (Physical Exercise)
- ออกกําลังกายแบบสลับชวง (Interval Training) เปนการออกกําลังกายที่ชวย
ควบคุ ม น้ํ า หนั ก และลดแคลอรี่ ไ ด ดี ที่ สุ ด เปรี ย บเสมื อ นจั บ หั ว ใจกั บ ปอดมาออกกํ า ลั ง
โดยตรงเลยทีเดียว
- ใชมานานในนักกีฬามืออาชีพสหรัฐอเมริกา กอนลงแขงขันจริง
ตั้งแต ค.ศ. 1960
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- ประกอบดวย การออกกําลังอยางเต็มที่ชวงหนึ่ง (Work) ประมาณสองนาที
สลับกับชวงพัก (Rest) คือ ยังออกกําลังกายอยู แตผอนลงมาใหเหลือ 30-40 เปอรเซ็นต
- ปรับใชกับการออกกําลังกายแบบใดก็ไดตามที่ทานถนัด หรือไมมีโรคประจําตัว
ที่ตองหาม เชน ถาทานชอบวิ่ง ก็วิ่งอยางเต็มที่สองนาที สลับกับเดินพักสองนาที
- ทําทั้งหมดเปนเวลา 20 นาที ดูเหมือนไมมาก แตทานจะเหนื่อยเลยทีเดียว และ
หัวใจกับปอดไดออกกําลังอยางเต็มที่นําไปสูการสรางหลอดเลือดฝอยใหมตามอวัยวะตาง ๆ
ทําใหออกซิเจนไปเลี้ยงไดทั่ว ทําใหความชราไมมา กล้ํากราย
การออกกําลังสมองโดยนิวโรบิก (Neurobic)
- เปนวิธีบริหารสมองที่ไดผลดีมากจากงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา
- ทํากิจกรรมที่เคยทําอยูเปนประจํา โดยเปลี่ยนไปใชมือหรือขาขางที่ไมถนัด
- เชน แปรงฟนดวยมือซาย (สําหรับคนถนัดขวา) หรือหวีผมดวยมือซาย
- เลนเกมคําศัพทตาง ๆ (Word Play) เชน สแครบเบิ้ล หรือเวิรดเพลย
- เลนเกมคอมพิวเตอร
- เปลี่ยนมาออกกําลังกายแบบใหม ๆ ที่ไมเคยลอง เชน รํามวยจีน ลีลาศ ไทเกก
เตนแอโรบิก โมเดิรนแดนซ
- พูดคุย สังคมกับคนอาชีพอื่น ๆ
- ขอควรจํา คือ การดูโทรทัศนนานเกินไป ไมใชเปนการฝกสมองที่ดีเพราะไมได
สรางจินตนาการใหเรา หากแตปอนขอมูล (Passive) ใหเราเพียงอยางเดียว
การออกกําลังใจ (Mental Exercise)
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- เพื่อใหเกิดความสงบเปนสุขจริงในใจ ทําใหรางกายหลั่งฮอรโมนชะลอความ
ชราหรือสารสุขออกมา เชน เอนดอรฟน เอนเคฟาลิน โกรทฮอรโมน ดีเอชอีเอ ซึ่งชวยให
เรามีความสุขและเปนหนุมสาวขึ้นดวย
- วิธีคือ ทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ทําใหจิตใจไดมีความจดจอ (Focus) เปนสมาธิ
- ดีที่สุดคือการทําสมาธิวันละ 15 นาที หรือกําหนดลมหายใจ มีจิตจดจออยูกับ
ลมหายใจเขาออก (Breathing Exercise) ไมวาชาติใดหรือนับถือศาสนาใดก็ทําได
- ฝกโยคะ เตนลีลาศ หรือฟอนรํา
- อานหนังสือวรรณคดีที่มีคําสละสลวย ทําใหเราไดใชจิตจดจอมีจินตนาการ เชน
ขุนชางขุนแผน พระอภัยมณี รามเกียรติ์ หรือวรรณกรรมของเชคสเปยร ลอรดไบรอน คาลิล
ยิบราน รพินทรนารถ ฐากุร ชารลส ดิคเคนส

แหลงที่มา : กฤษดา ศิรามพุช. Anti-Aging ตานความแกดวยวิธีธรรมชาติ. 2551, หนา 44-46.
36. การออกกําลังกายแบบสลับชวง มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาอวัยวะสวนใดของรางกาย
1. กลามเนื้อ-ขอตอ
2. กระดูก-เอ็น
3. หัวใจ-ปอด
4. สมอง-ไขสันหลัง
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37. ถานักเรียนจะออกกําลังกายแบบสลับชวง นักเรียนจะตองปฏิบัติขั้นตอนใด
เปนขั้นตอนแรก
1. อบอุนรางกายและยืดเหยียดกลามเนื้อ
2. เดินสลับวิ่ง
3. วิ่งสลับเดิน
4. คลายอุนและยืดเหยียดกลามเนื้อ
38. ขอใดไมใชกจิ กรรมการออกกําลังกายเพื่อบริหารสมอง
1. โยคะ
2. ไทเกก
3. รํามวยจีน
4. รําไมพลอง
39. ขอใดไมใชฮอรโมนชนิดดีตอรางกาย
1. เอ็นดอรฟน
3. ดี เอช เอ ดี

2. เอ็นเดฟาลีน
4. อะดรีนาลีน

40. เวลาที่ใชในขัน้ ตอนคลายอุน (Cool Down) ไดแกขอใด
1. 1-5 นาที
2. 5-10 นาที
3. 10-15 นาที
4. 15-20 นาที

