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๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

แบบฝกหัดระบบเสียงภาษาไทย
ขอใดมีพยัญชนะตนเปนอักษรสูงมากที่สดุ
๑.
ภูเขาสูงแผนดินกวางทางรก
เรายกทัพฝากลาหาญ
๒.
ใครขวางฟนฟาดแหลกลาญ
ลางผลาญปปน วอดวาย
๓.
ชีวิตอุทิศเพื่อชาติ
เราสูเพื่อราษฎรทั้งหลาย
๔.
ชาติเสือแลวตองไวลาย
ชาติชายแลวตองตอกร
คําในขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเกิดที่เดียวกันทุกคํา
๑.
หนาม ทราม
๒.
ชอน ซอน
๓.
พาด ฟาด
๔.
ฉัตร หัตถ
ขอใดออกเสียงพยัญชนะทุกตัว
๑.
อัจกลับ เรขาคณิต พรหมเทพ
๒. คมนาคม ยนตรกิจ พันธมิตร
๓.
ภยันตราย วิทยายุทธ อุตรประเทศ ๔. เทศบาลพัทยา อนารยชน กลกามเทพ
คําทุกคําในขอใดมีเสียงพยัญชนะทายเหมือนคําวา "ชาญ"
๑.
ยาน ชาย กาฬ
๒.
เณร ปราณ สรวล
๓.
ขรรค เสร็จ เทศน
๔.
ใหญ ครวญ ปราชญ
ขอใดมีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ํานอยที่สดุ
๑.
ขอกายเจาจงเปนเชนตนไม
๒.
รูจกั เพียงพอดีที่จะรับ
๓.
เลิกเดือดรอนดิ้นรนคนไยดี
๔.
ยิ่งทําใหฉันปวดหัวมากที่สุด
คําคูใดมีเสียงพยัญชนะตนในพยางคที่ ๑ และพยางคที่ ๒ เหมือนกัน
๑.
คูชีพ เขาทรง
๒.
นิราศ หนูหริง่
๓.
อมมือ อยูหมัด
๔.
เวียนหัว หวั่นไหว
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๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

ขอใดมีพยางคในมาตรา "กด" มากที่สดุ
๑.
พระสามีที่สนิทพิศวาส
งามสะอาดโออาดูกลาหาญ
๒.
จึงแยมเยื้อนเอือ้ นโอษฐดว ยโปรดปราน แลวประทานหัตถใหจับรับทุกนาย
๓.
เสร็จดํารัสตรัสถามตามประสงค ก็เคลื่อนองคหา งหันกลับผันผาย
๔.
ราชบุตรสุดสวาทจึงนาดกราย มาทักทายพูดจาแลวลาไป
คําในขอใด ไมมี อิทธิพลของการอานอยางอักษรนําทั้งสองคํา
๑.
ประมาท ตลอด
๒.
สมัครสมาน สําเร็จ
๓.
ตํารับ ประโยชน
๔.
สมาคม จําอวด
คําคูใดเสียงพยัญชนะตนเหมือนกันทั้ง ๒ พยางค
๑.
ไรฟน ลอยฟา
๒.
วันไหน ไหวหวั่น
๓.
ชางเหล็ก ฉอเลาะ
๔.
ชะตา กังขา
คําคูใดมีเสียงพยัญชนะตนตางกัน
๑.
หนายแหนง เณรนอย
๒.
ควงแขน ควาไขว
๓.
ทรวดทรง ศีรษะ
๔.
ฟาฮาม ฝายหิน
ขอใดออกเสียงควบกล้ําทุกคํา
๑.
ขวัญ ความ กรุ ขลัง พลัง
๒.
คล้ํา ปรัง ทลาย เกร็ง พลอย
๓.
ปรี เตรียม กร่ํา พลาง ขวิด
๔.
กรน ครวญ กราน ขลุง ผลิต
ขอใดมีเสียงพยัญชนะสะกดของพยางคตน ตางจากเสียงพยัญชนะตนของพยัญชนะถัดมา
๑.
ชัยภูมิ
๒.
นามรูป
๓.
กุลบุตร
๔.
คุณภาพ
ขอใดมีพยัญชนะควบกล้ําในขอใดตรงกับเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทยที่มีมาแตเดิม
๑.
ทรีตเมนต
๒.
อิเควเตอร
๓.
ฟลอรโชว
๔.
บรอดเวย
คําในขอใดมีเสียงพยัญชนะทายอยูในแมกดทุกคํา
๑.
เทศน สรรพ พุธ
๒.
นุช ทิศ ลึก เย็บ
๓.
ดุจ โยชน เหตุ
๔.
ยุค อัศว รัฐ
คําตอบในขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกันทุกคํา
๑.
หนุม เหนือ โหน ไหน
๒.
ควา ไขว คัว่ แขน
๓.
พลั้ง เผลอ ไพล แผลง
๔.
อยาก แหย อยู แหน

175
๑๖.

๑๗.

๑๘.

๑๙.

๒๐.

๒๑.

๒๒.

๒๓.

๒๔.

เสียงพยัญชนะ "ฑ" ในคําคูใดเหมือนกัน
๑.
มณฑา จัณฑาล
๒.
บัณฑิต กุณฑล
๓.
ทัณฑฆาต มณฑป
๔.
มณฑล บัณเฑาะก
ขอใดมีเสียงพยัญชนะทายเปนเสียงนาสิกทั้งสองพยางค
๑.
ภาคภูมิ
๒.
แชมชอย
๓.
ราวราน
๔.
สรางสรรค
ขอใดที่มี "ฤ" อานออกเสียงเดียวกัน
๑.
คฤนถ พฤติ กฤป
๒.
พฤนท กฤษฎา ปฤจฉา
๓.
หฤทัย ตฤณมัย ปฤษฎางค
๔.
ทฤษฎี คฤหาสน พฤษภ
ขอใดมีรูปพยัญชนะที่ไมออกเสียงทุกคํา
๑.
แมลงวัน สละสลวย ทรุดโทรม ๒.
การเกษตร หวามหวั่น ขวนขวาย
๓.
พราหมณี ปรารถนา สรอยทอง ๔.
แหนงหนาย ยุทธหัตถี ไปรษณียากร
ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนมากที่สุด
๑.
ถึงทุกรอนออนระอาชีวาเศรา ๒.
ไมปลอยใจใหเหงาเศราก็ขาม
๓.
ไมชาพลันก็จะดับลับไปตาม
๔.
เหมือนมียามเชาฉะนี้ก็มีเย็น
คําในขอใดมีเสียงพยัญชนะตนกับพยัญชนะทายเปนเสียงเดียวกัน
๑.
เณร
๒.
ภาพ
๓.
ธาตุ
๔.
ศิษย
ขอใดที่อา นแบบอักษรควบทัง้ หมด
๑.
ผลีผลาม ปรุ
๒.
ปรักปรํา ขรม
๓.
พลุ ปลัด
๔.
ขวนขวาย ผลึก
ขอใดมีพยัญชนะควบกล้ํานอยที่สุด
๑.
ทุกขไมกล้ํากรายหากบริโภคกวางทองตอนพฤษภาที่บานกฤษณ
๒.
นึกแปลกใจไยแสรงแกวงไกวขรรค จะมุงผลาญชีพกันกระไรหรือ
๓.
กรมพละฯ ตระเตรียมแขงตะกรอตลอดเดือนมกราคมปหนา
๔.
ซึมเศราคร่ําครวญกลางหาดทราย ปริศนานี้ไกลเกินปญญาแท
ขอใดมีคําทีไ่ มมีเสียงพยัญชนะทาย
๑.
ไมคอยรับทรัพยใดจากใครหมด ๒.
ทั้งศักดิ์ยศสดใสลาภไพศาล
๓.
ไมหวังใหใครหนุนบุญบันดาล ๔.
หวังผลงานทุกอยางสรางดวยตัว
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๒๕.

บทประพันธในขอใดที่มีเสียงวรรณยุกตครบ ๕ เสียง
๑.
คําขนานธารเกษมก็สมชื่อ
สนุกคือเรื่องอิเหนาเสนหหา
๒.
ดอกพะยอมหอมหวนลําดวนดง
สายหยุดประยงคโยทะกา
๓.
วันรุงแรมสามค่ําเปนสําคัญ
อภิวันทลาบาทพระชินวร
๔.
ทั้งคนฟงคนอานสารแสดง
ฉันขอแบงสวนกุศลทุกคนเอย
ใหใชขอ ความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๒๖ - ๒๗
ก.
ยอเหลี่ยมเยี่ยมลอยบัลลังกเลิศ ข.
โอเทิดองคธาตุทิพยไอศูรย
ค.
สีเทียนศรัทธาสงาทูน
ง.
จํารูญจํารัสยอดฉัตรชัย
๒๖. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบหาเสียง
๑.ขอ ก.
๒.ขอ ข.
๓.ขอ ค.
๔.ขอ ง.
๒๗. ขอใดมีคําตายมากที่สุด
๑.
วรรค ก. และ ข.
๒.
วรรค ข. และ ค.
๓.
วรรค ข. และ ง.
๔.
วรรค ก. และ ค.
๒๘. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตสามัญ เอก โท ตรี อยางละเทากัน
๑.
เหยี่ยวปกลายนาดูมากนะครับ ๒.
หากเธอวาดีกแ็ ยแลวจะ
๓.
แมบอกกี่ครั้งแลววาอยาซน
๔.
ทําโตะเกาอี้หกั ไปกี่ตวั
๒๙. ขอใดเปนพยางคปดทุกคํา
๑.
คําโบราณเคยกลาวขานไว
๒.
หากน้ําตาลเมาวางใกลมด
๓.
เชื่อหรือมดเพียงเมียงมอง
๔.
ไมยอมลองลิม้ เลียเอย
๓๐. คําในขอใดไมมีเสียงสระผสม
๑.
ถึงแมเขาจะพูดจาวกวนไมไดความ ๒. แตฉันก็ไมรูสกึ วาถูกกวนประสาท
๓.
สวนเธอคลาย ๆ กับพูดจาไดความชัด ๔. ยิ่งทําใหฉันปวดหัวมากที่สุด
๓๑. คําทุกคําในขอใดลงครุลหุเหมือนคําวา "ปจจุบัน"
๑.
สุจริต กิรยิ า ผลไม
๒.
บรรโลก เวทนา ศฤงคาร
๓.
ลักเพศ มโนรมย สวัสดี
๔.
สัมมนา วรรณกรรม มูลคา
๓๒. คําในคูใดมีเสียงแตกตางกันเพียง ๑ เสียง
๑.
แรด-แปด
๒.
สรวล-ญวน
๓.
เกวียน-เศียร
๔.
กรัก-กระ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

แบบฝกแยกชนิดคําประพันธ
จะไดทราบบาปบุญทั้งคุณโทษปะบุตรโฉดต่ําชาก็พาเหียรไมสมหวังดังบิดาปูตาเพียรเพิ่มจําเนียนแพลง
พลัดกระจัดกระจาย
อกคืออกเพลิงผาวยังผากรอนประดังเผชิญเปลวอกหมกใจทุรนทุรายภายในแผกเปลวกันไปก็ยอมผิด
แผกลีลา
ปฏิบัติบูชาพระรัตนะเปนประจําขอเวนจากเวรกรรมอยูใ นธรรมพระพุทธองค
ทรงพระภูษาเชิงชอรจนาสไบบรรจงทรงเครื่องประดับสําหรับพระองคสวมใสธํามรงคมงกุฎกษัตรีย
เดือนจรัสโพยมแจมฟาผิบไดเห็นหนาลอราชไซรดูเดือนดุจแล
อาภรณพิพธิ พรอมเพราองคเอี่ยมเอยมาศมุทิกทานทรงสอดนิ้วเรียบรัตนคูควรคงขัดคาเมืองฤาเรื่องมณี
นพริว้ รวงรุงรังสี
พฤกษาเบียดเสียดสีดังปแกววิเวกแววหวางลําเนาภูเขาเขินสดับฟงวังเวงเปนเพลงเพลินตองรีบเดินโดย
ดวนดวยจวนเย็น
พิศกรรณงามเพริศแพรวกลกลีบบงกชแกวอีกแกมปรางทองเทียบนา
พรายพรายแกววิเชียรโมลีพรายพรายรัศมีพรายสีสุวรรณพรายตา
ธงแดงดังแสงชาดลายชางกาจกองกายินบอกตรงธงแผนดินถิ่นสยามอันงามงอน
ไปแจงการแหงเลหเทกลไทยใชนอยตางเรงติดเรงตอยเรงเตาตีนตามมานา
นานาประเทศลวนนับถือคนที่รูหนังสือแตงไดใครเกลียดอักษรคือคนปาใครเยาะกวีไซรแนแทคนดง
ปานกอนพระไกรลาสวรนาถมเหศรสองเสพสถาพรสิรสิ ุนทรารมณ
อาเพศก็เพศนุชอนงคอรองคก็บอบบางควรแตผดุงสิริสะอางศุภลักษณประโลมใจ
เปลื้องหฤทัยรําจวนเหลาลําดวนดาษดงแกวกาหลงชงโคยี่สุนยีโ่ ถโยทะกาพุดจีบลาลาญเนตรเกดพิกุล
แบงกลีบ
หมายละเลิงใจอาจประมาทประมาณหมื่นหมั้นเบาเรงเบาเชิงชั้นชื่นหนามาสรลมสรลอนนา
งามกนกกานเครือระหงงามดุมงามวงงามรูปมังกรงอนงามสีแกวแววสีวับวามสีพลอยเพชรพลามสี
มรกตสดสี
วุงเวิ้งชะวากผาฆนแผนศิลาสลอนชองชานชโลทรชลเผนกระเซ็นสาย
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แบบฝกหัดคําที่มาจากภาษาตางประเทศ(ทําแบบฝกแยกบาลี-สันสกฤตกอน)
ขอ ๑ - ๑๐ ขอใดเปนคําภาษาบาลีทั้งหมด
๑.
๑.
บัลลังก ทิฐิ อาจารย โอฬาร
๓.
พิสดาร อัคคี วัฒนา เมตตา
๒.
๑.
จักษุ อิทธิ
๓.
จริยา ฐาปนา
๓.
๑.
กิรยิ า ปฐม โมลี วชิระ
๓.
บุปผา ธัมมะ อาชญา อารยะ
๔.
๑.
ประโยชน อมตะ วิชา
๓.
สันติ วัฒนา บุญ
๕.
๑.
อัจฉรา บุษบา รังสี
๓.
ปญญา วิจารณ สัตย
๖.
๑.
ประถม ปรัศจิม
๓.
สัตตา สตรี
๗.
๑.
สัมปทาน จุฬา สตรี ศาสตร
๓.
นิสิต กิจ วิชา จุฬา สมภาร
๘.
๑.
ธรณี บุษบา
๓.
อัคคี สงฆ
๙.
๑.
กรีฑา อาชญา สัปดาห เสาร
๓.
เขต จิต ฤษี ไมตรี
๑๐. ๑.
สิทธิ์ วัตถุ ฤทธิ์
๓.
ทุกข มัจฉา รังสี
ขอ ๑ - ๑๒ ขอใดเปนภาษาสันตกฤตทั้งหมด
๑.
๑.
สุริยะ วัตถุ อิตถี
๓.
พฤกษ ประพฤติ ศาสนา
๒.
๑.
กันยา การุญ ขณะ ทิฐิ
๓.
รัตนะ ปฏิเสธ วัตถุ ทฤษฎี
๓.
๑.
จุฬาฯ เกษตรฯ ศิลปากร
๓.
จุฬาฯ ธรรมศาสตร เกษตรฯ

๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.

อาญา สามัญ วิชา อิสิ
ภัสดา วิทยา กรีฑา จิต
วิชา หัสดิน
สถานะ ภรรยา
สภาพ ปญญา สถาน พัสดุ
แพทย สัตย ปรีชา นิตย
สถาน เขต เกษตร
อิจฉา ริษยา ปกษ
เวช สิทธิ จุฬา
อัคนี วิเคราะห แพทย
สักกะ สิกขา
อาญา อาชญา
สัมผัส มณฑป กษัตริย ไปรษณีย
สงฆ พุทธ ไอศวรรย พฤกษ จันทร
สงเคราะห มฤตยู
ฤดู ศรัทธา
รัฐ ทิฐิ วิชา โอฬาร
ศาล มิตร วัฒนา สราญ
วิทยา ปรกติ สงฆ
บุปผา มัธยม ไมตรี

๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.

รุกข สุญ สิริ
ฤกษ นิจ กัป
เกษม ดรรชนี วิทยุ ประจิม
จุฑา จรรยา ปฐพี ประถม
ธรรมศาสตร เกษตรฯ ศิลปากร
จุฬาฯ ขอนแกน เกษตรฯ
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๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

๑.
๓.
๑.
๓.
๑.
๓.
๑.
๓.
๑.
๓.
๑.
๓.
๑.
๓.
๑.
๓.
๑.
๓.

อัคคี รัฐ
วัชระ สัตย
กฤษณา เขต
มฤตยู เคราะห
อินทร อัคนี ภัสดา มัธยม
ศาสตร อารยะ เภสัช ณัฏฐา
กิตติ เกียรติ
ศึกษา ศากยะ
กษัตริย พิสดาร
เวช ไวยากรณ
พฤษภ พฤกษ
อาจารย อาจาริยะ
อัคนี ปราณี เกษม
มนุษย สามัคคี โบกขรณี
กัณหา นิทรา ตฤณ
บริจาค ประทุม บุษบา
กรีฑา อาชญา สราญ บันดาล
สวรรค กรรม ฤทธิ์ อภิเษก

๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.
๒.
๔.

จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สดุ
๑.
ขอใดเปนคําเขมรทั้งหมด
๑.
อนิจจา สําเร็จ
๒.
๓.
บําเรอ บําราบ
๔.
๒.
กลุมคําในขอใดแตกตางจากขออื่น ๆ
๑.
ถมอ ขนิษฐา ฉมา สราญ
๒.
๓.
ไถง ขนาด ฉนวน เสนอ
๔.
๓.
ขอใดเปนคําประสมที่ประกอบดวยคําไทยกับคํายืมทุกคํา
๑.
โรงพัก ตูโ ชว
๒.
๓.
ชาวโลก น้ําพุ
๔.

สวรรค อัจฉรา
ศรี สิริ
มัธยม ปรินพิ พาน
อุตุ ปฐม
จุฑา กฤษณา ราตรี รัตติ
อริยะ กีรติ สุภาคย สุคนธ
ปญญา ปรัชญา
วิตถาร พิสดาร
อาชญา กีฬา
หทัย ปริญญา
ปญญา ปรัชญา
วชิระ เวช
สถิต วิญญาณ มัจฉา
เมตตา กัญญา อัจฉริยะ
มัชฌิม สมัคร ประทีป
เกษียณ ศรี รัศมี
เจริญ ถวิล อํานาจ
สมัคร เพชร อัศจรรย ปลุกเสก

บัลลังก บัญชี
ผนวช อินทร
ถนัด เขนย ไฉน สรุป
ถนน ขยาย เฉลย สนอง
กินเจ ขาวสาร
ฝูงชน ลําแขง
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ขอใด ไมมี คําที่มาจากภาษาสันสกฤต
๑.
รานศรีวิชัย สินทรัพยธานี
๒.
หอศิลปเจาฟา องคการเภสัชกรรม
๓.
หมูบานกฤษฎา เมืองทองนิเวศน
๔.
ศึกยุทธหัตถี หมูบานโอฬาร
๕.
ขอใดมีคํามาจากภาษาบาลีทุกคํา
๑.
พิสดาร วิทยุ มัจฉา
๒.
ทิฐิ ลักขณา วุฒิ
๓.
บุญ บารมี เชษฐา
๔.
องค ครรภ สังข
๖.
ขอใดมีคําสันสกฤตทุกคํา
๑.
จักร มรรค ปญจวัคคีย
๒.
ปูชนีย สัพพัญู โอฬาร
๓.
วรรณะ พยัคฆ อัธยาศัย
๔.
สังสรรค สุวรรณ พัสดุ
๗.
ขอใดไมมีคาํ จากภาษาตางประเทศ
๑.
แกว มังคุด กระดาษ
๒.
ถุง กะละออม ทุเรียน
๓.
กระปอง แข ควาย
๔.
มะมวง เสื้อ เรือน
๘.
ขอใดมีที่มาจากคําภาษาบาลีทุกคํา
๑.
อมตะ กีฬา วัตถุ
๒.
ถาวร นิพพาน นิตยสาร
๓.
ภักดี นิมิต มัธยม
๔.
พิสดาร ปจฉิม ธัญบุรี
๙.
ขอใดมีคําที่มาจากภาษาตางประเทศมากทีส่ ุด
๑.
จงเจริญยศดวยเดชะ
๒.
ปราชญแสดงดําริดวย ไตรยางศ
๓.
อาจอมจักรพรรดิผูเพ็ญยศ
๔.
บัณฑิตวินิจเลิศ แถลงสาร
๑๐. ขอใดมีคําที่มาจากภาษาเขมรมากที่สุด
๑.
ชาติกําเนิดของคนไมใชสิ่งสําคัญ
๒.
ขาราชการบํานาญชวนกันไปบําเพ็ญประโยชน
๓.
เมื่อพัสดุชํารุดตองรีบจําหนายตามระเบียบ
๔.
ตํารวจเขาไปตรวจในทําเนียบเพื่อเตรียมการรับเสด็จ
คําสั่ง จงขีดเสนใตคาํ ราชาศัพทที่ถูกตอง
๑.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน (ราโชวาท พระราโชวาท พระบรมราโชวาท พระบรม
ราชโชวาท) แกบัณฑิตทีเ่ ขารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร
๒.
(พระบัณฑูร พระราชเสาวนีย พระราชดํารัส พระบรมราชโองการ) ในสมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในวันสายใจไทย ไพเราะจับใจขาราชบริพารเปนอันมาก
๔.
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๓.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารมี (พระบัณฑูร พระราชเสาวนีย พระราช
โองการ) ใหนายทหารราชองครักษดูแลชาวสลัมที่เปนลมในขณะเฝาฯ รับเสด็จ
๔.
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี มี (พระบัณฑูร พระราชดํารัส
พระดํารัส พระราชเสาวนีย) เปดการสัมมนาระหวางชาติเรื่องการเลี้ยงสัตวทะเลในอควาเรียมที่สถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
๕.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ตรัสปราศรัย ทรงทักทาย มีพระราชปฏิสันถาร ทรงสนทนา
ปราศรัย) กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
๖.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ทรงตรัส ทรงยินดี ทรงเสด็จ ทรงประสูติ ทรงบรรทม)
๗.
ราษฎรมา (ถวายการตอนรับ ถวายความจงรักภักดี เฝา ฯ รับเสด็จ) อยางหนาแนน
๘.
กรมศิลปากรจัดแสดงละคร (หนาพระพักตร เฉพาะพระพักตร หนาพระที่นั่ง)
๙.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ทรงทําบุญ ทรงบําเพ็ญกุศล ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล) ในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
๑๐. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ (เสด็จยายที่ประทับ เสด็จฯแปรพระ
ตําหนัก เสด็จฯแปรพระราชฐาน) ไปประทับ ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน
๑๑. (ในหลวงและพระราชินี พระเจาอยูหัวและพระราชินี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ) เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรที่สวนอัมพร
๑๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ (ทรงลงพระนาม
ทรงลงพระปรมาภิไธย ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย)
๑๓. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จในการพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๗ วัน (ถวายพระศพ ถวายพระบรมศพ ถวายพระบรมราชศพ)
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี (ราชินี พระราชินี พระบรมราชินี พระบรมราชินนี าถ) ในรัชการที่ ๗ ณ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๗
๑๔. อาคารทันสมัยที่สุดของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยชื่อวา "อาคารมหาธีรราชานุสรณ" ซึ่งมี (พระรูป
ปน พระบรมรูปปน พระรูป พระบรมรูป) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ประดิษฐานอยู
๑๕. ขาพระพุทธเจารูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ (ธุลพี ระบาท ใตฝาพระบาท ฝาละอองธุลี
พระบาท ใตฝา ละอองธุลพี ระบาท) ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
๑๖. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ถวาย ทรงถวาย ทรงประเคน) จตุปจจัยไทยธรรม พระสงฆ
(กลาวอนุโมทนา ถวายอนุโมทนา) (กลาวอดิเรก ถวายอติเรก ถวายอดิเรก) ออกจากพระอุโบสถแลว
(เสด็จกลับ เสด็จพระราชดําเนินกลับ)
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๑๗. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (เสด็จออก เสด็จพระราชดําเนินออก) ณ ตําหนักจิตรลดารโหฐาน
(พระราชทานโอกาส พระราชทานพระราชวโรกาส พระราชทานพระบรมราชวโรกาส) ใหนายอุกฤษ
มงคลนาวิน ประธานรัฐสภานํานายบูโร เฮค ประธานมูลนิธิคอนราด อเดเนาวแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมัน และคณะเขาเฝาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อ (นอมเกลา ฯ ทูลเกลา ฯ) ถวาย
ทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน จํานวน ๖ ทุน ในโอกาสที่ (ทรงมี
ทรงเจริญ) พระชนมพรรษา ๕ รอบ
๑๘. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (เสด็จออก เสด็จราชดําเนินออก) ณ พระ
ตําหนักจิตรลดารโหฐาน (พระราชทานโอกาส พระราชทานพระราชวโรกาส พระราชทานพระบรมราช
วโรกาส) ใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝา (ทูลเกลา ฯ ถวาย นอมเกลา ฯ ถวาย) เงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล
บํารุงสภากาชาดไทย
๑๙. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให ทรงโปรดเกลา ฯ ให) สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ทรงปฏิบัติ ทรงกระทํา) (พระราชกรณียกิจ พระบรมราชกรณีย
กิจ) แทนพระองค
๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินินาถ (โปรดเกลา ฯ ให
พระราชทานให) ศ. สัญญา ธรรมศักดิ์ เปนผูแ ทนพระองค (นํา พา อัญเชิญ นิมนต) แจกันดอกไม
พระราชทาน ไป (เยีย่ ม ทรงเยี่ยม) ไข ศ. ประภาศน อวยชัย ณ โรงพยาบาลพรอมมิตร
ตอนที่ ๑ ประโยคตอไปนี้จดั เปนประโยคประเภทใด
๑.
ประโยคความเดียว
๒.
ประโยคความรวม
๓.
ประโยคความซอน
__________ ๑.
พระพุทธโอวาทกลาววา ความพยายามเปนหนทางแหงความสําเร็จ
__________ ๒.
เธอจะไปเทีย่ วเชียงใหมหรือ
__________ ๓.
เธอจะไปเทีย่ วเชียงใหมหรือไม
__________ ๔.
เพื่อนที่ดยี อมรักและหวังดีตอ เพื่อนอยางเสมอตนเสมอปลาย
__________ ๕.
ถาเธอเตรียมตัวสอบตั้งแตตน เธอตองไดคะแนนเปนเยีย่ ม
__________ ๖.
การทําความดีตองขึ้นอยูกับบุคคล
__________ ๗.
คนไทยควรสนับสนุนสินคาที่ผลิตในประเทศไทย
__________ ๘.
ตามปกติมนุษยเราจะทนระดับของเสียงไดประมาณ ๑๒๐ เดซิเบล
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__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.

ถาเธอมาชากวานี้อีกนิด ฉันก็จะไมคอย
ในประเทศไทย โบราณวัตถุสวนใหญเปนศาสนวัตถุ
ภาพยนตรเรื่องนี้ไดรับความนิยมในหมูวัยรุนของตางประเทศ
นักเรียนจะเลือกเรียนแผนกวิทยาศาสตรหรือศิลปะ
การอานหนังสือสารคดีใหประโยชนทั้งทางดานความรูและความเพลิดเพลิน
เขามาโรงเรียนสายจึงถูกตําหนิ
ถาเขาไมทุจริตในการสอบ เขาก็ไมถกู ปรับตกทุกวิชา
ฉันเบื่อคนที่ทาํ งานไมตรงเวลา
บุคคลที่ฉันเคารพเปนคนที่เปย มไปดวยคุณธรรม
เพราะเขาเปนคนดี สังคมจึงยกยอง
ครูจะไมลงโทษเธอ ถาเธอพูดความจริง
วันนีเ้ ขาจะไมไปทํางาน
ปลาหมอตายเพราะปาก
ปลาหมอตายเพราะปากของมันไมดี
เขาทํางานเฉพาะที่ครูสั่งเทานั้น
หนังสือเลมที่ฉันอานเปนหนังสือที่ยืมมาจากหองสมุด
ความสุขเปนสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา
เขาจะรีบไปไหนกัน
ความอิจฉาริษยาเปนสิ่งที่ควรหลีกเลีย่ ง
สองกับสามเปนหา
วันที่ ๑๓ ตุลาคม เปนวันตํารวจ
เราควรชวยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เรียกวา พระรัตนตรัย
ถาเธอตัดสินใจพูดความจริงเธอก็ไมนาจะไดรับโทษ
กวาถั่วจะสุกงาก็ไหม
ทีมตะกรอไทยไดรับเหรียญเงินจากการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมที่ประเทศญี่ปุน
ขอสอบภาษาไทยไมยากนัก
ฉันชอบเลนดนตรี แตนองชอบเลนกีฬา
เขาอยากไดคะแนนดี แตก็ไมยอมทําการบาน
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__________ ๓๘.
__________ ๓๙.
__________ ๔๐.

นักเรียนตางก็เลนกีฬาอยางเต็มที่ เพื่อชัยชนะของสีตน
อยาทําสกปรกนะ
ฉันไมชอบเด็กเกเร

จงหาคํากริยาของประโยค
1. เจาหนาที่ของการไฟฟาฝายผลิต กําลังซอมเครื่องกําเนิดไฟฟา
2. ความคิดเห็นของประชาชนควรมีอิสระเสรี
3. เชาวันนี้อากาศเย็นสบาย ทองฟาสดใส มองออกไปจากที่พัก
4. เทพองคใดจะยื้อยุดฉุดกระชากภาพแหงอดีตกาลเหลานี้
5. กาลเวลา ผูคนเปลีย่ นความคิดไปตามยุคสมัย
6. นองรีบฉวยหนังสือออกจากกระเปาของพีส่ าว
7. คนในสังคมปจจุบันนี้ไมสนใจปญหาเรื่องสุขภาพแตชอบทําตัวไปในแนวทางสุขสบายที่สุดของแตละคน

8.
9.
10.
11.

เขาทะเลาะกับนองเพื่อนบานจึงตะโกนหามแตเขาก็ไมยอมเลิกเลยโดนขวางบาน
เพื่อนที่อยูก อนมีความขยัน เพื่อนที่มาใหมจึงไดขยันตาม
เราตองหารือเรื่องน้ําตาลกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยซึ่งมีอํานาจเต็มแตผเู ดียว
ขาวโจรปลนธนาคารและยิงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตายแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว

12. วัฒนธรรมเปนสิ่งสําคัญที่เราตองหวงแหนเพราะวัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตซึ่งเราไดปฏิบัติสั่งสมกันมาแตอดีต

13. การอานหนังสือมิไดใหประโยชนเฉพาะดานความรูเทานั้น แตยังเปนเครื่องมือสําหรับแสวงหาความรู
ตลอดชีวิตอีกดวย
14. ทุกคนพยายามจองมองดูวัตถุประหลาดชิน้ นั้น
15. พี่ของเพื่อนของพี่ฉันเห็นมากับตาของเขา
16. เขาตอวาฉันโดยเขารูเทาไมถึงการณ เพราะเขาไดรับฟงมาจากผูที่ไมชอบฉันวาฉันไดคานายหนาจาก
การซื้อของครัง้ นี้
17. ขาวเธอสอบชิงทุนไปตางประเทศไดและเพื่อนๆรวมรุน เลี้ยงฉลองใหอยางหรูหราทีโ่ รงแรมริมแมนา้ํ
ปง ปรากฏในหนาหนังสือพิมพหลายฉบับ
18. เขาทุมกอนหินกอนโตอยางสุดแรงเกิดเขาไปในพุมไมทมี่ ีขโมยซอนอยู
19. เขาตอวาฉันกอนฉันจึงตอบโตเขาบางแตคนอืน่ ไดยินเฉพาะคําตอบโตของฉันคนเหลานั้นจึงหาวาฉันพาล

20. เขาพูดยาวจนคนฟงเบื่อแตเราก็ทนฟงเขาพูดไปจนจบ เพราะเกรงใจประธานในที่ประชุม
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ตอนที่ ๒ : จงขีดเสนใตขอ ความที่เปนสํานวนภาษาตางประเทศ
๑.
หลอนเดินเขามาพรอมกับรอยยิ้มแหงความสุข
๒.
ปจจุบันประเทศไทยสั่งเขาไมสักจากประเทศพมา
๓.
สําหรับผมแลว เรื่องนี้งายแกการเขาใจ
๔.
สี่โจรปลนธนาคารจนมุมตํารวจแลว
๕.
ตอไปนี้คุณรังสรรคจะมาในเพลง "รักสิบลอตองรอสิบโมง"
๖.
มีหกโรครายทีค่ ุกคามชีวิตของทารกนับลานในแตละป
๗.
ผมเต็มใจใหความชวยเหลือเต็มที่
๘.
ผลงานของคุณเปนทีน่ าพอใจมาก
๙.
มันเปนการยากที่คนเราจะเห็นขอบกพรองของตนเอง
๑๐. ชาวตางชาติมกั จะกลาววาภาษาไทยยากแกการเรียน
๑๑. คณะกรรมการชมรมนักเรียนเกาชุดนีถ้ ูกจับตามองจากสมาชิกตลอดเวลา
๑๒. การนําชาวบานมาชุมนุมประทวงครั้งนี้ทําใหประเทศไดรับความเสียหายอยางมาก
๑๓. มิใชเปนการงายนักหรอกที่จะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
๑๔. โรงเรียนรัฐบาลอยูภ ายใตการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
๑๕. เธอพบวาตัวเองกําลังรองไหอยูคนเดียวในหอง
๑๖. เขาเดินเขามาในหองพรอมกับหนังสือหอบใหญ
๑๗. เราควรรักษาไวซึ่งเกียรติยศ และความรับผิดชอบ
๑๘. ในความคิดของขาพเจา ฝายผูหญิงไมไดรบั ความยุตธิ รรม
๑๙. ความอดทนของคุณจะนํามาซึ่งความสําเร็จ
๒๐. ขอสอบนี้ยากเพียงพอกับความสามารถของฉัน
๒๑. โรคตับอักเสบในผูใ หญมีอาการรุนแรงและเปนนานกวาเด็กเล็ก
๒๒. เราควรเลือกซื้อผักที่มรี ูพรุนจากการถูกแมลงกัดกินบางจะดีกวา
๒๓. วิธีทําไมยาก เมื่อผักสุกตักออกแชนําเย็น เพื่อหยุดการสุกของผัก
๒๔. ประชากรโลกกําลังเผชิญโศกนาฏกรรมเงียบจากโรคราย ทั้งเอดส มาลาเรีย และวัณโรค
๒๕. ตอขอซักถามผูสอื่ ขาว ตัวแทนสภากาชาดสากลแถลงวาสถานการณโรครายในปจจุบันกําลังนาวิตก
๒๖. โรงเรียนตองเสียคาใชจายในการจัดประชุมผูปกครองครั้งนีร้ ายละ ๓๐๐ บาท
๒๗. ในอดีตแหลงน้ําของไทยมีอยางเพียงพอตอการใชประโยชน
๒๘. ปจจุบันโทรศัพทไดววิ ัฒนาการใหมีความสามารถในการใชที่ทนั สมัยขึ้น
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ตอนที่ ๓ : จงเขียนเสนใตขอ ที่ใชคําตางประเทศโดยไมจําเปน
๑.
หลอนรูปรางสวยงาม ผิวสีแทนเนียนละเอียด
๒.
รถคันนี้เหมาะสําหรับผูหญิงเพราะใชเกียรอัตโนมัติ
๓.
ในวันปใหมทกุ คนจะสงการดอวยพรปใหมใหแกกนั
๔.
ทุกวันนี้บริษัทไมมีนโยบายใหมีการเพิ่มออเดอรสินคาตางประเทศ
๕.
รถคันนี้เวลาเปลี่ยนเกียรมักจะกระตุกเสมอตองเขาอูเช็คดูเสียที
๖.
เด็กผูหญิงชอบริบบิ้นสีสวย ๆ เด็กผูชายชอบลูกบอลแตหนังสือการตนู ใคร ๆ ก็ชอบ
๗.
ภาษาไทยสมัยไหน ๆ ก็มีคําฮิต วลีฮติ ในปจจุบันยกใหกบั "เปนอะไรที่"
๘.
ผูชายเซ็กซี่สําหรับดิฉันเหรอคะ ตองกลามใหญเปนแมน สูงสงา หนาตาไมตองหลอมากก็ได
๙.
สไตลของภาษาเขียนที่เดนมากในปจจุบัน คือยอหนาบอยมากมีประโยคสิบประโยคก็ยอหนาสิบยอหนา
๑๐. ปจจุบันนีก้ ริ ิยาที่สาวผมยาวมักจะทํา คือสะบัดหนาแรง ๆ ใหผมเหวี่ยงไปเหวี่ยงมากิริยาทีจ่ งใจเพื่อ
การโฆษณาสินคากลายเปนแฟชั่นไปแลว
๑๑. เมื่อไฟดับควรตรวจดูวาเปนเพราะฟวสขาดหรือปลั๊กหลุด
๑๒. เด็ก ๆ ชอบรับประทานไอศกรีมช็อกโกแลตมากกวาไอศกรีมกะทิสด
๑๓. กอนเขาแบงกผูขับขี่รถจักรยานตองถอดหมวกกันน็อกและแวนตาดําออก
๑๔. นักกอลฟหลายคนอยากเปลีย่ นวงสวิงใหคลายกับไทเกอรวดู สเพื่อใหตลี ูกไดแมนและไกล
ตอนที่ ๔ : จงขีดเสนใตคําศัพทจากภาษาตางประเทศที่ไมออกเสียงตรงตามอักขรวิธีไทย
๑.
ชีวิตยุคไฮเทค ตองขับรถเกง ใชคอมพิวเตอร
๒.
รถกระปองของผมเขาอูซอมทั้งเบรกและคลัตช
๓.
คนรุนใหมแตงตัว ขับรถโชว อยูคอนโดมิเนียม
๔.
นิวยอรกไทมลงขาวไทยเปนเจาภาพเอเชียนเกมส
๕.
ถาฉันสอบไดโควตาฉันก็ไมตองมาสอบเอนทรานซ
๖.
คนจนชอบซื้อลอตเตอรี่ หวังจะซื้อเฟอรนิเจอรหรูๆ
๗.
การเลนฟุตบอลทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ
ตอนที่ ๕ : คําทับศัพทในขอใดผิดจงแกใหถูกตองตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
๑.
เขาใสเสื้อเชิ๊ตไปดูคอนเสิรตที่ไนทคลับ
๒.
ไอศกรีมรสช็อกโกแลตขางคลีนิคหมอฟนอรอยมาก
๓.
คนขับรถแทกซี่มิเตอรที่จอดอยูขางเตนทมปี ลาสเตอรติดที่ศีรษะดวย
๔.
สมัยนี้ใชเครื่องอิเล็กโทรนิคสเอ็กซเรยเพื่อตรวจสอบเชื้อบัคเตรีในกระดูก
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แบบฝกหัดสะกดคํา
จงขีดเสนใตคาํ ที่เขียนถูก
1
กนกุฏิ
กิจจะลักษณะ
เกษียณอายุ
กฎ
กบฎ
กระตือรือรน
กระทะ
กะเพรา
กังวาน
การบูร
กาลเทศะ
เกล็ดความรู
กะหรี่ปบ
เกษร
ขบถ
ขโมย
ขะมักเขมน
ขะมุกขะมอม
ขาดดุลย
เขม็ดแขม
ไขมุก
ครอบคลุม
คริสตจักร
คฤหาสน
คลีนิก
ตระเวณ

2
กนกุฎิ
กิจจลักษณะ
เกษียรอายุ
กฏ
กบฏ
กระตือรือลน
กะทะ
กระเพรา
กังวาล
การะบูร
กาละเทศะ
เกร็ดความรู
กระหรี่พั๊บ
เกสร
ขบฏ
โขมย
ขะมักขะเมน
ขมุกขมอม
ขาดดุล
ขะเม็ดแขม
ไขมุกด
ครอบครุม
คริสตจักร
คฤหาสถ
คลินิก
ตระเวน

1
คลุมเครือ
คอนเสิรท
คะนึง
คําภีร
คุกกี้
โควตา
งูสวัด
เงินทดลองจาย
จั๊กจั่น
จรเข
จตุรัส
จาระไน
จํานงค
จุลทัศน
โจทยจําเลย
ฉะนั้น
ฉันญาติ
ชมดชมอย
ชะโลม
ชอุม
ชมด
เชิ้ต
ซาก
ซาลาเปา
เซ็นชื่อ
ดอกไมจนั ทน

2
ครุมเครือ
คอนเสิรต
คนึง
คัมภีร
คุกกี้
โควตา
งูสะหวัด
เงินทดรองจาย
จักจั่น
จระเข
จัตุรัส
จาระนัย
จํานง
จุลทรรศน
โจทกจําเลย
ฉนั้น
ฉันทญาติ
ชะมดชมอย
ชโลม
ชะอุม
ชะมด
เชิ๊ต
ทราก
ซาละเปา
เซ็นตชื่อ
ดอกไมจนั
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ตลบแตลง
ตาลขโมย
เตนท
ถนนราดยาง
ถั่วพลู
ทโมน
ทลาย (แตกหัก)
ทะเลสาป
ทูต
ทูลหัว
โทรมหญิง
ธํามรงค
น้ํามันกาด
ไนทคลับ
บวดชี
บวงบาศ
ปลาสเตอร

ตลบตะแลง
ตานขโมย
เต็นท
ถนนลาดยาง
ถั่วพู
ทะโมน
ทะลาย
ทะเลสาบ
ฑูต
ทูนหัว
โซมหญิง
ทํามะรงค
น้ํามันกาซ
ไนตคลับ
บวชชี
บวงบาศก
พลาสเตอร

เดียดฉันท
ตะหงิด
ประกายพรึก
ประจันบาน
ประณาม
ประณีต
ประดิดประดอย
ประพิมประพาย
ปราณี
ปรารถนา
บังสุกุล
บางลําพู
บาทบงส
บิณฑบาต
บิดพลิว้
บุคลากร
เบญจเพศ

เดียดฉัน
ตงิด
ประกายพฤกษ
ประจัญบาน
ประนาม
ประนีต
ประดิษฐประดอย
ประพิมพประพาย
ปรานี
ปราถนา
บังสกุล
บางลําภู
บาทบงสุ
บิณฑบาตร
บิวพริ้ว
บุคคลากร
เบญจเพส

จงเลือกคําที่สะกดถูกตอง
๑.
บอมกินขาวเสียจนอิ้มแปร/อิม่ แปล
๒.
เขาไมรวู าได ผล็อยหลับ/ผลอยหลับไปตั้งแตเมื่อไหร
๓.
ถานักเรียนมัวแต ผัดวันประกันพรุง / ผลัดวันประกันพรุงอยูอยางนี้ จางใหก็สอบไมติด
๔.
สุนัขเปนสัตวเลี้ยงทีผ่ กู พัน / ผูกพันธกับคนมากที่สุด
๕.
เขากําลัง พยักเพยิด / พยักพเยิดกับเด็กที่ซอนตัวอยูหลังมาน
๖.
หนุมสาวสมัยนี้หนาดาน ดูสิ พลอดรัก / พรอดรัก กันไมดูเวลาและสถานที่เลย
๗.
แมคาที่ ร.ร. เทพศิรินทรรมเกลาทําแกงพะแนง / แพนงเนื้อ อรอยมาก
๘.
เมื่อวานนี้อดดูชอง ๑๒ เรื่องพิสวาท / พิศวาส ฆาตกรรม
๙.
พวกเพชรฆาต / เพชฌฆาต เปนอาชีพที่นากลัวมากเพราะตองฆาคนเกือบทุกวัน
๑๐. นองนั่งเรียนวิธีการ ฟน เทียน / ควั่นเทียนอบจากแม
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๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.

เขาวากันวาเรือ่ งภูตผี / ภูติผี เนี่ย ไมเชื่อแตอยาลบหลู
ลิเกสมัยนี้นางเอกนิยมใส มงกุฎ / มงกุฏมากกวาสวมชฎา
เชือกมนิลา / มะนิลา มีความเหนียวและทนมาก
ฉันไมรวู าฝนจะตก เลยไมไดเอารมมาเลยเปยกมอลอกมอแลก / มะลอกมะแลก
สมัยนี้ผูชายหลายคนแตงงานกับหญิงมาย / หมายโดยไมนึกรังเกียจแตอยางใด
ยุค IMF นี้ใคร ๆ ก็อยากจะซือ้ ของราคายอมเยาว /ยอมเยา กันทั้งนัน้
ลาดกระบังนีย่ งุ กนปอง / กนปลองชุมจนนักศึกษาหลายคนตองปวยเปนมาลาเรียกัน
เด็กสมัยนี้แทบจะไมเชื่อเรื่องโชคชะตาราษี / ราศี กันเทาไหรนัก
รัฐบาลคงเขาตาจนถึงขนาดตองเรี่ยราย / เรีย่ ไร เงินไปใช IMF
พวกโมเดิรน ฮิบปบางคนชอบแตงตัวรุมราม / รุมลาม เห็นแลวเกะกะแทน
สมาคมอาซิ้มแหงประเทศไทย เชิญเจาปาไปเปดงานตรงตามฤกษผานาที / ฤกษพานาทีที่เตรียมไว
พอนึกถึงหนังเรื่องยามเมื่อลมพัดหวล / พัดหวนที่หมิวกับเจเลนสมัยสมัยสาว ๆ นะ นึกถึงแฟนเกาทุกที

คนเราสมัยนี้มแี ตละโมบ / ละโมภ โลภมากกันดูอยางนางงามสิถายนูด นิดเดียวเรียกกันเปนลาน ๆ
ถังนี้จนุ ้ําได ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก/ ลูกบาศเมตร
เคทหกลมเพราะดันไปเลนวิง่ เปรี้ยว / วิ่งเปยว กับพี่ฟลุก
เสื่อมวลชนปจจุบันมีอิสระเสรีที่จะวิพากยวจิ ารณ/วิพากษวจิ ารณ
โครงการไฟฟามหานครไดเวนคืน/เวรคืน ที่ดินบริเวณถนนลาดพราว
หนวยศึกษานิเทศ / นิเทศก ของกรมสามัญออกไปประชาสัมพันธเรื่องเอนทรานซระบบใหม
ทาทา ใชผลิตภัณฑของเทโรแครซึ่งสะกัด / สกัดมาจากสะเก็ด /เสก็ดของหินอุกกาบาต
พระยาครุฑเลนสะกา / สกา กับทาวพรหมทัตเพื่อชิงนางกากี
หญิงยุค ๒๐๐๐ เกลียดที่สุดคือผูชายสับปรับ / สับปลับ
ตางนั่ง สัปหงก/สัปปะหงก จนออฟรําคาญ
ตาย ! นองมาตาขา เนี่ยเขาเรียกสากเฉย ๆ นะคะ อยาเรียกวา สากกะเบือ / สากกระเบือ เลย ไมสุภาพคะ

คนตายแลวไปไหนไมมีใครตอบได นาน ๆ ไปก็สาปสูญ / สาบสูญไมมีใครจําได
สิงโต / สิงหโต เปนสัตวที่เปนเจาปาและมีรางกายที่สวยงาม
หองนี้เปนหองสุญญากาศ / สูญญากาศ ไมมีอากาศเขาออก
ตอนไทยรบกับพมา เราขาดเสบียง /สเบียง ก็เลยแพ
ซินดี้ไดยินเสียงหมาไน /หมาใน รองก็กลัวมากรองกรีด๊ ออกมาอยางหวาดกลัว
ไอปด มันเพิ่งแตงงานใหม ไมยอมดูแลแม ไมรูเมียมันมีดีอะไรถึงได หลงใหล /หลงไหล นักหนา
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๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.

ทาทา วันนี้อาบน้ํามาหรือเปลาเหม็นสาบ /เหม็นสาปจัง
เวลาถูกผึ้งตอยตองใชลกู กุญแจรูดเอาเหล็กใน /เหล็กไน ออก
The Death of Saleman มีชื่อเปนภาษาไทยวา อวสาน /อวสานตแซลแมน
แตกอนสรวงสุดาเคยมีความเปนอยูทอี่ ัตคัด /อัตคัตมากอน แตเธอก็ไมไดปดบังแตอยางใด
พวกเด็กวิศวะชอบไปเดินหา อะไหล /อะหลั่ย/อาไหล แถบ ๆ คลองถม
รัฐมนตรีหลายคนชอบแสดงอํานาจบาตรใหญ /อํานาจบาดใหญ จนนาเบื่อ
ตอนนี้นกอินทรี /อินทรีย กําลังจะสูญพันธุแลว
ตอนนี้สื่ออิเล็กทรอนิกส /อิเล็กโทรนิค กําลังเปนทีน่ ิยมในหมูประชาชนเปนอยางมาก
ขอใหอานิสงส /อานิสงฆ จากการทําบุญครั้งนี้ทําใหฉันสวยกวาหมอเบิรทเถอะ
ญา ญา หญิง เลนอิเล็กโทน /อิเลคโทนเกงมาก
ครูบางคนใจดําอํามหิต /อัมหิต ลงโทษเด็กดวยวิธีทรี่ ุนแรงมาก
ที่อยูของพระนารายณคือ เกษียรสมุทร /เกษียณสมุทร
ผูที่ทําบาปเอาไวนนั้ กรรมจะติดตามตนเหมือนกงเกวียนกําเกวียน/กงเกวียนกรรมเกวียน
ตัวเรือด /เลือด ชอบกินเลือดคนและสัตว
ขาวกอง/ กลอง คือขาวที่สีแลวแตยังมีขาวเปลือกปนอยู
ผูหญิงคนนี้วาจาไมดีจึงถูกรุมตบจนเลือดกบ/กลบปาก

กอนรวม
ราช + ทัณฑ
สาธารณะ + สมบัติ
ราช + อนุสรณ
ศิษย + อนุศิษย
คมน + อาคม
สุข + อุทัย
มุรธ + อภิเษก
หิมะ + อาลัย
เดช + อาวุธ
ประภา + อาคาร
ศีล + ธรรม

หลังรวม

กอนรวม
สุร + อังค
เกษตร + อธิการ
กิตติ + คุณ
มหิตล + อธิเบศ
ศต + วรรษ
ภย + อันตราย
จล + อาจล
สัจจะ + อธิษฐาน
จิรฏั + ฐิติ + กาล
กัมปน + อาการ
รัชมังคลา + อภิเษก

หลังรวม
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นาฏ + ศิลป
เดช + อนุภาพ
วีระ + สตรี
อธิ + บดี
พุทธ + มณฑล
อุณห + ภูมิ
พันธน + อาการ
สถล + มารค
ตฤณ + มัย
จุฬ + อลงกรณ
มหา + โอฬาร
มัตยะ + อธิบาย
สิริ + อินทร
พุทธ + องค
ธุระ + กิจ
เกษตร + ศาสตร
ทัศนะ + คติ
กาญจนา + อภิเษก
ผล + อานิสงส
วิทยะ + อาลัย
มหา + อิสี
กระยา + อาหาร
วร + อุดม
ภูมิ + ศาสตร
สุข + ภาพ
จุล + ทรรศน
ทาน + อัธยาศัย
มหา + อาตมะ
คุณ + อุปการ

เวสส + อันดร
คห + กรรม
พุทธ + ศักราช
ประถม + ศึกษา
วิทยะ + ฐานะ
วรรณ + คดี
บดี + อินทร
หัตถะ + อาภรณ
คช + อินทร
ขีปน + อาวุธ
ราช + การ
สิทธิ์ + บัตร
สามัคคี + ธรรม
พุทธ + โอวาท
ศาสน + จักร
มหา + อรรณพ
ศักย + ภาพ
อริ + อินทร
สาระ + คดี
สํ + อิทธิ
อุทก + ภาชน
ทศ + ชาติ
เอก + ภาพ
ราช + อุปถัมภ
ราช + ไอศูรย
สุริยะ + อุทัย
วิทยา + กร
วิเทศ + อุบาย
คุณ + อุปการ
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ปยะ + โอรส
สุนทร + พจน
นร + อธิป
สังฆ + ทาน
ปฐม + ฤกษ
กรี + อินทรีย
สุข + อภิบาล
มัคค + อุเทศก
ปยะ + โอรส
คณะ + บดี
ศัลย + แพทย
ธนา + อาคาร
ธน + อิศวร
วน + อาราม
วร + โอกาส
สุร + อินทร
ราช + อุปถัมภ
มหา + ไอศวรรย
ธน + บัตร
มหา + อัศจรรย
สํ + มนา
วิทยะ + อาลัย
เยาว + ชน
ทูต + อนุฑูต
เสรี + ภาพ
พัสตร + อาภรณ
ภัตต + อาคาร
พุทธ + จักร
อภิ + บาล

ปรม + อินทร
บุญญ + อธิการ
กมล + อาสน
วร + โอรส
กัมป + นาท
ยุคล + บาท
นันทน + อาการ
มหา + อิทธิ
ปจจ + เอกชน
กิจ + กรรม
ศาสตร + อาจารย
ปจจ + อุบัน
นร + อุดม
นร + อิศวร
ภูมิ + อินทร
ราช + อธิราช
อนุ + กาชาด
อน + เอก
อรุณ + อุทัย
วิทยา + เขต
พละ + อนามัย
ฤทธิ์ + อนุภาพ
สํ + พันธ
ไปรษณีย + บัตร
สต + อังค
ประชา + อภิบาล
นย + อุบาย
ปญญา + ชน
ธรรม + จรรยา
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กาย + อินทรีย
รัชดา + อภิเษก
ทิฑ + อัมพร
ศึกษา + อธิการ
คูหา + อาวาส
กอนแยก
ราชทัณฑ
สาธารณสมบัติ
ราชานุสรณ
ศิษยานุศษิ ย
คมนาคม
สุโขทัย
มุรธาภิเษก
หิมาลัย
เดชาวุธ
ประภาคาร
ศีลธรรม
นาฎศิลป
เดชานุภาพ
วีรสตรี
อธิบดี
พุทธมณฑล
อุณหภูมิ
พันธนาการ
รัชดาภิเษก
ทิฆัมพร
สุขาภิบาล
ภูมินทร
คุณูปการ

หลังแยก

คช + อินทร
พิทยะ + อาจารย
บรรณ + ศาลา
อุปทว + อันตราย
สํ + คีต
กอนแยก
สถลมารค
ตฤณมัย
จุฬาลงกรณ
มโหฬาร
มัตยาธิบาย
สิรินทร
พุทธองค
ธุรกิจ
เกษตรศาสตร
ทัศนคติ
กาญจนาภิเษก
ผลานิสงส
วิทยาลัย
มเหสี
กระยาหาร
สุรางค
เกษตราธิการ
สุนทรพจน
นพรัตน
ภัตตาคาร
สังฆทาน
ปฐมฤกษ
กรินทรีย

หลังแยก
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ปโยรส
กายินทรีย
มัคคุเทศก
ปโยรส
คณบดี
ศัลยแพทย
ธนาคาร
ธเนศวร
วนาราม
วโรภาส
สุรินทร
อรินทร
สารคดี
สมิทธิ
อุทกภาชน
ทศชาติ
เอกภาพ
ราชูปถัมภ
ราไชศูรย
ยุคลบาท

นราธิป
สังคีต
อเนก
อรุโณทัย
วิทยาเขต
พลานามัย
เยาวชน
ทูตานุทูต
เสรีภาพ
พัสตราภรณ
สุริโยทัย
วิทยากร
วิเทโศบาย
คุณูปการ
ปรมินทร
บุญญาธิการ
กมลาสน
วโรรส
กัมปนาท
อนุกาชาด

ขอสอบเรือ่ งการสะกดคํา
ตอนที่ 1
1. ปายหนารานในขอใดเขียนถูกตอง
(สามัญ 2 40)
1. เชิญชิมกวยเตี๋ยวราดหนา เกี๊ยว บะหมี่ ขนมจีบ ซาลาเปา เจาเการสเลิศ
2. รับทําเหล็กดัด มุงลวด โครงเหล็ก อลูมิเนียม ฝมือ ปราณีต ราคามาตราฐาน
3. จําหนายไมแปรรูป ปารเก อุปกรณกอสราง นอต สกรู ตะปู สังกะสี
4. ซอมเบรค คลัช ถวงลอ พรอมจําหนายอะไหลรถยนตรทุกชนิด
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2. ขอใดมีคําสะกดผิด
1. พฤกษานานาพรรณสงกลิ่นขจายตรลบไปทั่วบริเวณ
2. จักจั่นเรไรสงเสียงกรีดรองกองไพรยามพระอาทิตยอัสดง
3. ความมืดโรยตัวครอบคลุมไปทั่วดูวังเวงนาอัศจรรยใจ
4. ทุกชีวิตที่เคยคึกคนองตางหลับใหลมิรูสมประดี
3. คําในขอใดสะกดถูกทุกคํา
1. ลมหวล กฎหมาย เสนทแยงมุม
2. เขียวชอุม พรรณนาโวหาร สะอาดสะอาน
3. สิงหโตทะเล กบฏ สะบักสะบอม
4. ซุดโทรม สุกสกาว ภูมิปญ
 ญา
4. ขอใดประวิสรรชนียถ ูกตองทั้ง 3 คํา
1. ภาระกิจ ชะลูด ชะนัก
2. ชะมด ชะลอ สะพาย
3. กิจจะลักษณะ สะดวก สอาง
4. สาระแน สาระวอน สะไบ
5. ขอใดมีคําทีส่ ะกดถูกทุกคํา
1. ตนโปยเซียนออกดอกดกดอกเล็กๆกระจิดริดเต็มตน
2. ดอกพุตตานดูคลายดอกชบาแตเปลี่ยนสีได
3. ดอกกรรณิการมกี ลีบสีขาวบริสุทธิ์เชนเดียวกับดอกพุทธชาด
4. ดอกจันทรกะพอมีกลีบดอกเล็กๆ กลิน่ หอมเย็น
ตอนที่ 2
1.ขอใดสะกดผิดทุกคํา
1. ทะลึ่ง ตาลปตร อุปโลกน ธัญพืช
3. หรุบหรู คนึง กรมธรรม ถนนลาดยาง
2.ขอใดมีคําที่เขียนถูกตองตามพจนานุกรมทุกคํา
1. กัป จั๊กจัน่ เจตภูติ พูกัน
3. ขาวของ จัตุรัส โพธิญาณ ทะเลสาบ

(ไทย กข 40)

(สามัญ 2 มช 40)

(สามัญ 2 มช 40)

(สามัญ 1 40)

(ไทย กข 39)
2. ถนัดถนี่ ปรารมภ ขเม็ดแขม ทุรกันดาร
4. เคี่ยวเข็น อาเพท เนรมิตร โชคชตา
(ไทย กข 37)
2. กาวราว คลีนิค ชะลอ จิตกาธาน
4. กงสุล คอนเสิรต จะละเม็ด ซาลาเปา
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3. ขอใดมีคําสะกดผิดปนอยู
(ไทย กข 36)
ก. ไตรยางค ราชูปถัมภ วันทยาวุธ สยามานุสติ
ข. ธัญญาหาร โรคาพาธ นักษัตร วิกลจริต
ค. กิตติศัพท ภัทรบิฐ สัญชาติญาณ วันทยหัตถ
ง. เดียรดาษ นพปฎล นมัสการ สังคญาติ
1. ขอ ก และ ข 2. ขอ ก และ ค 3. ขอ ข และ ค
4. ขอ ค และ ง
4. ขอใดมีคําทีส่ ะกดผิด
(สามัญ 2 39)
1. ชบา ชโย ยโส
2. ชอุม ชะตา ชโลม
3. คะนึง ทะนุบํารุง ฉะนั้น
4. ขะมุกขะมอม ขะมักเขมน ขะมุกขะมัว
5. ขอใดสะกดคําไมถูกตอง
1. ขนมเคกช็อกโกแลตและคุกกี้ที่นี่อรอยมากเจาของก็ใจกวางกอปปว ธิ ที ําแจกลูกคา
2. เขาไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจึงมีความรูเ กี่ยวกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสเปนอยางดี
3. การจัดคอนเสิรตครั้งนี้มีแกงอันธพาลมากอกวนความวุน วายจนเต็นทพัง เจาหนาที่ตอ งนํา
ผูบาดเจ็บไปรักษาในคลินิกใกลๆ
4. ผูที่จะไปเทีย่ วใหมาเซ็นชื่อไวกอนเพื่อใหครบตามโควตา โรงภาพยนตรทจี่ ะไปนัน้ อยูติดกับ
ไนตคลับที่เพิง่ เปดใหม
6. ขอใดมีคําสะกดผิด
(สามัญ 1 37)
1. คุณชอบคุกกี้ไหมละคะ ราน “เนี้ยบ” เขาทําอรอย
2. คุณสมบัติของเขาเพียบพรอมจารนัยไมหมด
3. คนวัยเบญจเพสมักจะประสบเหตุการณพิสดาร
4. กอนออกจากบานอยาลืมตรวจปลั๊กไฟและปดวาลวแกสดวย
7. ขอใดสะกดถูกทุกคํา
(สามัญ 1 36)
1.พรากุง ครองแครง ปลากริม
2. คอลัมน อานิสงค ปรารมภ
3. สัญญลักษณ บุคคลิกภาพ สัมมนา 4. ประดิดประดอย กิจจะลักษณะ ประนีประนอม
8. ขอใดเขียนถูกทุกคํา
(สามัญ 2 38)
1. ปฐมนิเทศก ทรนง เจตภูติ
2. จันทรกะพอ เทาความ นกพิราป
3. อุปโลกน ทโมน ขะเยอแขยง
4. เจดียสถาน ควินนิน คะนอง
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9. คําทับศัพทภาษาอังกฤษในขอใดเขียนถูกตองทุกคํา
(มี.ค. 42)
1. วิลลี่ขึ้นแท็กซี่ไปคลีนกิ เพื่อเอ็กซเรยกระดูก
2. ดอนไปแบงกเพื่อแลกดอลลารแลวเลยเอาเช็คไปขึ้นบัญชี
3. สปาเกตตีและมะกะโรนีที่เสริฟวันนีถ้ กู ปากมอสทั้งนั้น
4. กอนไปพัทยาเจมสเอารถไปซอมเบรกแลวเปลีย่ นคลัตชและแบตเตอรี่ใหม
10. ขอใดสะกดถูกทุกคํา
(ต.ค. 42)
1. เที่ยวประพาสในพนมพนาสัณฑ
2. ทิศประจิมริมฐานมนฑปนั้น
3. ประณมหัตถทักษิณเกษมสันต
4. กระแสสินธสายชลเปนวนวัง

ขอสอบเรือ่ ง การอานคํา
1. คําในขอใด กําหนดใหอานเพียงอยางเดียวทั้ง สอง คํา
1. สัตบุรุษ บาปกรรม
2. อาชญา ปรัชญา
3. บุรุษเพศ โจรกรรม
4. วิตถาร คุณคา
2. คําในขอใดออกเสียงตางจากขออื่น
1. ศฤงคาร
2. สฤษฏิ์
3. กฤษฎาภินหิ าร
4. กฤดาภินิหาร
3. คําในขอใดออกเสียงตางจากพวก
1.ปรก แปรก ปริก ปราศ ปรุง
2. ปลอด ปลา ปลิด ปลด เปล
3. กราย กรวย กรีกุง เกรง กรอง
4. ตรุ ตรวจ ตรา ตรอง
4. คําในขอใดมีคําควบแท
1. จริง ทรุด โทรม
2. เทริด อินทรีย มัทรี
3. พุทรา อินทรา ไซร
4. เสริม สราง สรง
5. คําในขอใดออกเสียงแบบอักษรนําทุกคํา
1. จรวด กริว ผอบ 2. ปลัด ปลก ขรม 3. ตนุ สวิง สรวง 4. สวรรค เสร็จ เตร็ดเตร
6. คําในขอใดไมใชอักษรนําทุกคํา
1. อยา อยู อยาง อยาก
2. หงอน ใหญ หนี หรู หวาน หมา หลาย หยา
3. ขมา ไผท ไถล ไถง เถกิง
4. จํารัส ตํารับ ประวัติ กะรัต ดิลก
7. ขอใดออกเสียงตรงกับรูปทุกคํา
1. กิโลเมตร ไมโครโฟน
2. ฟสิกส ซอฟแวร
3. สปาเกตตี ปกนิก
4. เซรุม กาซ
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8. “ส.ส. วิ่งขอโควตารัฐมนตรีกนั สลอน ไมไดเที่ยวนี้ มีหวังฝนสลาย ทุนปลาสนาการ ใครขวางขวิดดะ ส.ส.
ออกอาการแบบนี้ เลือกตั้งคราวหนา อยาไปเลือก” ขอความขางตน มีคําควบกล้าํ และอักษรนําอยางละกี่คํา
1. ควบ 3 คํา นํา 5 คํา
2. ควบ 4 คํา นํา 4 คํา
3. ควบ 6 คํา นํา 6 คํา
4. ควบ 7 คํา นํา 6 คํา
9. ขอใดออกเสียงไมตรงกับรูปทุกคํา
1. แบงก โคมา 2. แท็งก แท็กซี่ 3. วอลเลยบอล ปรูฟ
4. นอต เพชร
10. ขอใด ออกเสียงตรงกับรูปทุกคํา
1. จํารัส อเนก
2. ประโยชน สวาง
3. จําแนก กอบป
4. สลาง ไปป

ขอสอบเรือ่ งเสียงในภาษา
ตอนที่ 1 ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 1-3
“ทั้งนอกเมืองในเมืองเนืองมา พรอมกันยังหนาศาลากลาง”
1. คําประพันธขางตนมีเสียงสระเดี่ยวกี่เสียง (ไมนับเสียงซ้ํา)
(มี.ค.
1. 3 เสียง
2. 4 เสียง
3. 5 เสียง
4. 6 เสียง
2. คําประพันธขางตนมีเสียงพยัญชนะทายกี่เสียง (ไมนบั เสียงซ้ํา)
(มี.ค.
1. 4 เสียง
2. 5 เสียง
3. 6 เสียง
4. 7 เสียง
3. คําประพันธขางตนมีเสียงวรรณยุกตใดบาง (ไมนับเสียงซ้ํา)
(มี.ค.
1. สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
2. สามัญ โท ตรี จัตวา
3. เอก โท ตรี จัตวา
4. สามัญ เอก ตรี จัตวา
4. ขอใดมีโครงสรางพยางคตางกับขออื่น
(มี.ค.
1. ขึ้น
2. คับ
3. ซึ้ง
4. นก
5. ขอใดมีจํานวนพยางคที่ประกอบดวยสระลดรูปมากทีส่ ุด
1. กวนขนม ทุมทุน ทางขนาน
2. ปลดปลง ปกปอง ครบครัน
3. ตกใจ สิ้นเคราะห กราบกราน
4. เกรีย้ วกราด กลบเกลื่อน เกรงกริ่ง
6. ขอใดมีคําตายมากที่สุด
(มี.ค.
1. นักธุรกิจตางแลกนามบัตรกัน
2.ใฝใจศึกษาเพื่ออนาคตอันรุงโรจน
3. แมวนอยนอนบิดขี้เกียจอยางเปนสุข
4 หลบหลีกใหหางจากคนพาลสันดานหยาบ

42)
42)
42)

42)

42)
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7. คําในขอใดมีโครงสรางพยางคเหมือนกันทั้งสองคํา
(ต.ต. 42)
1. ตั้งราน
2. ขางขึ้น
3. คลองแคลว
4. ทรุดโทรม
8. ขอใดมีพยางคคําเปนนอยที่สุด
(มี.ค. 42)
1. ตับเหล็กลวกหลอนตม เจือน้ําสมโรยพริกไทย
2. โอชาจะหาไหน ไมมีเทียบเปรียบมือนาง
3. เทโพพืน้ เนือ้ ทอง เปนมันยองลองลอยมัน
4. เรือมาหนามุงน้ํา แลนเฉื่อยฉ่ําลําระหง
9. ขอใดประกอบดวยพยางคคําตายทั้งหมด
(มี.ค. 42)
1.กฎเกณฑ
2. ผลลัพธ
3. พิษสง
4. อุกฤษฎ
10. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบทุกเสียง
(มี.ค. 42)
1. ประเทืองฟาบาฝนนิรนั ดร
2. นิรมิตวิจิตรกรรมร่ําเฉลย
3. ระยับรอยพลอยเพชรเกล็ดมณี
4. เปลงลําแสงสีทองปองเปาหมาย
ตอนที่ 2
1. คําในขอใดมีเสียงพยัญชนะทายเหมือนกันทุกคํา
(สามัญ 2 มช 40)
1. ชาติ เวช ดุจ ทัศน
2. เพชร โลภ วัฒน วาด
3. เทศน ภูต เสพ พิศ
4. โรจน บาป เทพ สูบ
2. ขอใดมีเสียงพยัญชนะทายครบทุกคํา
(สามัญ 2 มช 40)
1. เจาของตาลรักหวานเขาปนตน
2. มันสิบหัวสิบเบี้ยออกเรีย่ ทาง
3. ตองน้ําคางชอชุมเปนพุมพวง
4. เหมือนจันทรเตือนใจตัวใหตรอมตรม
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 3-4
(สามัญ 1 41)
ก. ยินคดีมีเรื่องนอย ใหญไฉน ก็ดี
ข. ยังบลงเห็นไป เด็ดดวน
ค. ฟงตอบสอบคําไข คิดใคร ครวญนา ง. หอนตัดสินหวนหวน เหตุดวยเบาความ
3. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวนอยที่สุด (ไมนบั เสียงซ้ํา)
1. ขอ ก
2. ขอ ข
3. ขอ ค
4. ขอ ง
4. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวมากที่สุด (ไมนับคําซ้ํา)
1. ขอ ก
2. ขอ ข
3. ขอ ค
4. ขอ ง
5. “เขาไดรับคําสอนวาทําการคาควรมีกําไรหาไมก็เหนื่อยแรงเปลา” จากขอความขางตน พยัญชนะทาย
เสียงใดมีจํานวนมากที่สุด
(สามัญ 1 40)
1. / ม /
2. / น /
3. / ว /
4. / ย /
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6. ขอใดมีเสียงสระสั้นทุกพยางค
(สามัญ 1 40)
1. น้ําแข็ง น้ําใจ น้ําเชื่อม น้ํามัน
2. นมขน นมผง นมกลอง นมสด
3. นงนุช นงเยาว นงคราญ นงลักษณ 4. นพเกา นพคุณ นพเคราะห นพรัตน
7. ขอใดมีเสียงสระประสมมากที่สุด
(สามัญ 1 40)
1. หลอก แทรก ปลวก ปวน
2. เชิง เชื่อม ไข มวน
3. บวม เรียง กลัว เปลือก
4. กวน ออน เปยก รํา
8. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตเหมือนกันทุกคํา
(สามัญ 1 40)
1. หิว เขา ใส เมือก
2. ครั้ง ปลื้ม คลาย พรอม
3. กอด เบี่ยง มิตร ศิษย
4. กบ ถก ต่ํา ปด
9. เสียงของพยางคในขอใดมีโครงสรางตางกับพยางคอนื่
(สามัญ 1 40)
1. ครั่ง
2. ไขว
3. เศรา
4. กลา
10. ขอใดมีคําตายมากที่สุด และคําเปนมากที่สุด
(สามัญ 1 40)
1. พูดปากกลาคารมคมเปนกรด
2. พูดประชดหมดสนุกเพื่อนลุกหนี
3. พูดกาวราวไมหวั่นไหววาภัยมี
4. พูดเสียดสีปวดแปลบแสบถึงใจ
1. ขอ 1 และ 2
2. ขอ 2 และ 3
3. ขอ 3 และ 4
4. ขอ 1 และ 4
11. เสียงควบกล้ําในขอใดไมปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย
(ต.ค. 43)
1. บรั่นดี
2. นิวเคลียส
3. อิเควเตอร
4. เพนกวิน
12. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบทั้ง 5 เสียง
(ต.ค. 43)
1. ประหยัดวันนี้สบายวันหนา
2. สมบัติเดินเซถลาหัวทิ่ม
3. หมึกแดงแผลงฤทธิ์ใหรสอรอย
4. จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ

ขอสอบเรือ่ ง คําประสม คําซอน คําซ้ํา
ตอนที่ 1 ใชคาํ ประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 1-2
(สามัญ 1 40)
ก. ชมแลวชมเลา
เฝาชะแงแลดู
เพลินพิศเพลินอยู
ไมรลู ืมเลือน
ข. แดดรอนรอน
เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล
ยามนี้จําตองพรากจากดวงใจ
ไกลแสนไกลสุดหวงยอดดวงตา
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ค. บานเมืองเราเราตองรักษา
อยากทําลายเชิญมาเราสู
เกียรติศักดิข์ องเราเราเชิดชู
เราสูไมถอยจนกาวเดียว
ง. ทองฟาสายัณหตะวันเลือน
แสงลับนับวันจะเตือนใหใจตองขื่นขม
หากเย็นลงฟาคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรม ชีวิตระทมเพราะรอมา
1. ขอใดมีทั้งคําซอน คําซ้ํา และคําประสม
(สามัญ 1 40)
1. ขอ ก
2. ขอ ข
3. ขอ ค
4. ขอ ง
2. ขอใดไมมีคาํ ประสม
(สามัญ 1 40)
1. ขอ ง
2. ขอ ค
3. ขอ ข
4. ขอ ก
3. ขอใดมีความหมายของคําซอนอยูที่คําหลังทั้งหมด
(สามัญ 1 40)
1. หัวหู เนื้อตัว ผีสาง
2. ครูบา ภูเขา บานชอง
3. หนทาง ทรวงอก กาลเวลา 4. ขมเหง ผุยผง กลิ่นอาย
4. “ทรัพยสินทางปญญาเปนสิ่งของมีคายิ่ง จึงมีลิขสิทธิก์ ารคิดคนประดิษฐกรรมใหม”
ขอความขางตนมีคําสมาสและคําประสมอยางละกี่คาํ
(สามัญ 1 40)
1. คําสมาส 1 คํา คําประสม 2 คํา
2. คําสมาส 2 คํา คําประสม 1 คํา
3. คําสมาส 3 คํา คําประสม 2 คํา
4. คําสมาส 2 คํา คําประสม 2 คํา
5. คําประสมในขอใดมีโครงสรางตางจากของอื่น
(สามัญ 1 40)
1. เสื้อใบบัว หมอไฟฟา เรือกลไฟ
2. เล็บมือนาง กระดูกงู กวางภูเขา
3. เตาไฟฟา ถังขาวสาร เจาน้ําตา
4. เรือดําน้ํา ผาพันคอ แปรงสีฟน
6. คําซอนในขอใดเกิดจากคําสามคํามาซอนกัน
(สามัญ 1 40)
1. อุปถัมภค้ําจุน เคารพนบนอบ
2. เกงกลาสามารถ เมตตาปรานี
3. ลําบากยากแคน ขับไลไสสง
4. เสาะแสวงหา ลมหายตายจาก
7. ขอใดมีคําประสมที่มีความหมายเชิงอุปมาทุกคํา
(สามัญ 1 40)
1. มาใช แกะดํา ไกแกว ขี้กบ
2. กาฝาก แมวมอง นกตอ หนามา
3. ลูกหมอ ติดกระเปา เทกระจาด ตกกระปอง 4. คอหอย กนกบ มือมืด ขาไพ
8. ประเภทของคําในขอใดตางกับขออื่น
(สามัญ 1 40)
1. กลมกลืน หนักแนน บีบคั้น ลมจม
2. แกหนา ถอมตัว เขาหมอ ถอดสี
3. ฟนไฟ เสือ้ แสง ปากคอ คลอนแคลน
4. โยกโย ทรุดโทรม คลอนแคลน ถากถาง
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9. คําซ้ําในขอใดที่บอกความหมายที่ชัดเจน
(สามัญ 1 40)
1. ฉันวาวันนัน้ เธอใสเสื้อสีเขียวๆ
2. ตกอยูแถวๆ นี้แหละทําไมถึงหาไมเจอก็ไมรู
3. ถาจะใหเขาใจคุณควรอธิบายเปนประเด็นๆ จึงจะถูก
4. สงครามอาวเปอรเซียทําใหทหารอิรักตายเปนพันๆ คน
10. คําที่เสียงซ้ําในขอใด ทําหนาที่เปนคําซ้ํา
(สามัญ 1 40)
1. ความรูร ูยิ่งได สินทรัพย
2. รอนรอนออนแสงพระสุริยา
3. แมลาลาลดไห หาศรี
4. ยามคืนคืนทุกขทิ้ง กลางไพร
ตอนที่ 2
1. คําคูใดตองใชเปนคําซ้ําเทานั้น
1. งกๆ เงิน่ ๆ 2. ชั่วๆ ดีๆ 3. ขางๆ คูๆ 4. หลบๆ ซอนๆ
2. คําซอนทุกคําในขอใดมีโครงสรางเชนเดียวกับคําซอน “ใหญโตโอฬาร”
1. รองรําทําเพลง ปวดหัวตัวรอน
2. แกวแหวนเงินทอง ขาทาสบริวาร
3. เหลายาปลาปง แมน้ําลําคลอง
4. ภูตผีปศาจ เยื่อใยไมตรี
3. “ดาราเปนนักขาวทีร่ ับผิดชอบตอหนาที่ เธอจะติดตามไปถึงที่มาของแหลงขาวอยางตอเนื่องโดยไมหวาดหวั่นตอ
อันตรายใดๆ เธอจึงไดรับรางวัลผูสื่อขาวดีเดน” ขอความขางตนมีจาํ นวนคําประสมและคําซอนตามขอใด
1. คําประสม 7 คํา คําซอน 3 คํา
2. คําประสม 6 คํา คําซอน 4 คํา
3. คําประสม 5 คํา คําซอน 5 คํา
4. คําประสม 4 คํา คําซอน 6 คํา
4. คําซอนในขอใดมีวธิ ีประกอบตางกับขออื่น
1. ตื้นลึกหนาบาง ขาเจาบาวนาย ปูยาตายาย
2. เกิดดอกออกผล เก็บภาษีเรียกอากร จุดไตตามไฟ
3. ขบเขี้ยวเคีย้ วฟน ลมหมอนนอนเสื่อ กอรางสรางตัว
4. กูหนี้ยืมสิน ทําไรไถนา อุมลูกจูงหลาน
5. ขอใดมีคําสมาสและคําประสมจํานวนเทากัน
1. อดิเรก ถายทอด ประทานพร อํานาจรัฐ
2. ฆาตกรรม สมัยนิยม สามัญชน เบญจวรรณ
3. วิทยุสาร ชัยเภรี กลโกง มารสังคม
4. สัจนิยม อัฐทิศ ภัยธรรมชาติ ขัติยนารี
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6. ขอความตอไปนี้เปนคําซอนกี่คํา
ธรรมชาติสรรคสรางสิ่งดีๆ ใหมวลมนุษย แตมนุษยเปนผูทําลายตนโลกเปลีย่ นแปลง จึงตองตักเตือนกันให
นําโลกเขาสูสภาพเดิมโดยเร็วไว
1. 2 คํา
2. 3 คํา
3. 4 คํา
4. 5 คํา
7. คําประสมทุกคําในขอใดมีสวนประกอบเหมือนคําวา “คนพิมพดีด”
1. เครื่องตัดหญา รถลอยฟา
2. คนเก็บขยะ นักการเมือง
3. หัวกาวหนา ผูใจบุญ
4. หองนั่งเลน ผากันเปอน
8. ขอใดมีคําซ้ําที่ใชเปนคําเดีย่ วไมได
1. กําลังเดินๆอยู ฝนก็ตก
2. เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆ เชื่อเถอะ
3. นักมวยฝายแดงทําหนางงๆ เมื่อถูกจับแพ
4. เปดพัดลมเบาๆ เดีย๋ วเปนหวัด
9. คําในขอใดเปนคําประสมทุกคํา
1. แผงลอย โอดครวญ เสื้อนอน ผักดอง
2. เรือนแพ เผ็ดรอน ไขมัน โหยหวน
3. มืออาชีพ หอบหิ้ว กลองขาว ปาวรอง
4. เดินหนา ของใจ รางทรง ออนโยน
10. คําซ้ําคูในขอใดมีความหมายเปลี่ยนไป
1. เขาอยูดว ยกันอยางลุมๆ ดอนๆ
2. เขาเบื่องานจึงทําๆ หยุดๆ
3. เขากังวลวาจะตกรถไฟจึงหลับๆ ตื่นๆ
4. คนไทยสวนใหญมีนิสยั กินทิ้งๆ ขวางๆ

ขอสอบเรือ่ ง คําที่มาจากภาษาตางประเทศ
ตอนที่ 1
1. ขอความตอนใดมีคํายืมภาษาตางประเทศนอยที่สุด
(1) เมื่อพูดกับบุคคลที่เรายกยอง
(2) ตองเลือกใชกับคําที่สุภาพ แสดงวาใหเกียรติ
(3) เมื่อพูดกับผูที่มีฐานะทางสังคมเทาๆกัน(4) อาจใชแสดงความเปนกันเองได
1. ตอนที่ 1 2. ตอนที่ 2 3. ตอนที่ 3 4. ตอนที่ 4
2. ขอใดไมมีคาํ ยืมจากภาษาตางประเทศ
1. พอแมควรสอนลูกวายาเสพยติดและเครื่องดื่มมึนเมาเผยแพรกนั อยางไร
2. การยกตัวอยางจากรายการโทรทัศนเพื่อสอนลูกใหเขาใจอันตรายเปนวิธีที่ดี
3. ในกรณีที่ลกู อายุต่ํากวา 10 ขวบ พอแมควรอธิบายสัน้ ๆ ใหเขาใจงาย
4. ถาสอนอะไรยาวๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กไมรูจกั เด็กจะเบือ่ และสับสน
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3. คําประพันธขอใดมีคํายืมจากภาษาบาลีสนั สกฤตนอยทีส่ ุด
1. พระแตงองคเปนพราหมณงามลออ เอาเพลิงจอจุดเผาสําเภายนต
2. สองพระองคอันดํารงอยุธเยศ
กระเดื่องเดชเลิศลบจบสถาน
3. ชําระพักตรหยิบสบูมาถูลา ง
เสร็จสําอางคลาไคลเหมือนใจหมาย
4. เมื่อพระองคยังทรงพระพิโรธ
ที่ไหนจะโปรดยกโทษให
4. ขอใดเปนคํายืมทุกคํา
1. จงกรม จงอาง จรณะ
2. ดรุณ ตรุษ ตฤณ
3. ทําเล ทําลาย ทําเนา
4. ไตคู ไตฝนุ ไตรเพท
5. ขอความตอไปนี้มีคํายืมภาษาเขมรและภาษาจีนกี่คํา
หางสรรพสินคาที่เพิ่งเปดใหมจําหนายสินคาที่มีคุณภาพสูง เชน เสื้อผา เครื่องใช เครื่องเรือน
พวกตู โตะ เกาอี้ และนาฬิกาหลายยี่หอ ฉันอยากไปซื้อเสื้อสักตัวไวใสแทนเสื้อตัวโปรดทีใ่ ชจนเกาแลว
1. ภาษาเขมร 3 คํา ภาษาจีน 4 คํา
2. ภาษาเขมร 2 คํา ภาษาจีน 3 คํา
3. ภาษาเขมร 2 คํา ภาษาจีน 2 คํา
4. ภาษาเขมร 1 คํา ภาษาจีน 3 คํา
ตอนที่ 2
1. ขอความตอไปนี้มีคํายืมจากภาษาบาลีสนั สกฤตกี่คํา
(มี.ค. 43)
ไวเปนมหรสพซรอง
สุขศานติ์
สําหรับราชสําราญ
เริ่มรั้ง
บําเทิงหฤทัยบาน
ประดิยุทธ นัน้ นา
เสนอเนตรมนุษยตั้ง
แตหลาเลอสรวง
1. 6 คํา
2. 7 คํา
3. 8 คํา
4. 9 คํา
2.ขอใดไมมีคาํ ยืมจากภาษาเขมร
(มี.ค. 43)
1. เสียงเสือกวางกลางเนินพนมวัน
ใหหวั่นหวั่นวังเวงหวาดฤทัย
2. พวกแตกทัพคงกลับไปกราบทูล
เปนเคามูลวาเราคิดขบถ
3. ทั้งผัวเมียแสนอนาถเพียงขาดใจ
สุดอาลัยแลวก็กอดกันโศกา
4. ไกปาขันแจวอยูแ นวไพร
เขี่ยคุยขุยไผเปนถิ่นถิ่น
3. ขอใดไมมีคาํ ที่มาจากภาษาเขมร
(ต.ค. 43)
1. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 2. คุณปูทํากนกแกวลายไทยงามไพจิตร
3. ใหรื่นเริงสุขสําราญเหมือนดอกไมบานยามเชา
4. เพลงลาวดําเนินทรายมีทาํ นองไพเราะออนหวาน

205

ขอสอบเรือ่ ง คําสมาส สนธิ
1. “เขาตั้งสัจจาธิษฐานตอพระพุทธรูปในโบสถวา ขออยาใหธัญญาหารเสียหายจากภัยธรรมชาติเขาจะดํารงชีวิต
อยูในธรรมตลอดไป” ขอความขางตนมีคําสมาสกี่คํา
(สามัญ 2 40)
1. 2 คํา
2. 3 คํา
3. 4 คํา
4. 5 คํา
2. คําในขอใดมีโครงสรางเหมือนคําสมาสแตไมใชคําสมาส
(สามัญ 2 40)
1. พลเมือง
2. กายกรรม 3. ธุรกิจ
4. สันติภาพ
3. คําทุกคําในขอใดมีคําสมาสที่ประกอบจาก 3 คํา
(ไทย กข 40)
1. สหราชอาณาจักร ทรัพยากรศาสตร จุลชีววิทยา
2. พุทธศตวรรษ สรีรวิทยา พฤติกรรมศาสตร
3. นิรโทษกรรม กิตติกรรมประกาศ ไตรโลกนาถ
4. สารานุกรรม พันธุกรรมศาสตร ประชาทัณฑ
5. ขอใดมีลกั ษณะเหมือนคําวา “ราโชวาท”
(สามัญ 1 40)
1. วัฒนธรรม พลศึกษา ภารกิจ
2. ธุรการ พุทธคุณ อักษรศาสตร
3. ธนาลัย มโหฬาร สุโขทัย
4. ครุภณ
ั ฑ สุนทรทาน สัณหจุฑา
6. ขอใดเปนคําสมาสที่ใชวิธกี ารสนธิเพียง 1 คํา
(สามัญ 1 39)
1. ขีปนาวุธ ยุทโธปกรณ
2. สรรพากร สรรพสามิต
3. ปฏิชีวนะ ปฏิกริ ิยา
4. กัมมันตภาพ อุณหภูมิ
7. ขอใดมีคําสมาสที่กลมกลืนเสียง
(ไทย กข 39)
1. ธรรมบท บุญฤทธิ์ มงคลวาร
2. เยาวลักษณ วิทยาเขต ทศวรรษ
3. โลกนาถ ภัณฑารักษ กรรมฐาน
4. ศุภนิมิต สหกรณ นิติกรรม
8. มีโฆษณาวารสารฉบับหนึง่ เขียนวา กลองกระดาษชนิดเติมเปนบรรจุภัณฑสําหรับใสของเหลวที่ใชกัน
แพรหลายในประเทศซึ่งพัฒนาแลว เพราะกลองชนิดนีจ้ ะชวยใหมีขยะนอยปญหาสิ่งแวดลอมก็จะลดลงดวย
กลองเหลานี้ขนสงไปไดคราวละมากๆ จึงชวยประหยัดพลังงานทีจ่ ะตองสูญเสียในแตละเที่ยว
ขอความขางตนมีคําสมาสกี่คํา
(สามัญ 2 39)
1. 1 คํา
2. 2 คํา
3. 3 คํา
4. 4 คํา
9. “ขอพระมหากรุณาธิคณ
ุ บุญญาธิการจงชักนํา ใหเกิดสามัคคีธรรมในหมูไทย อยาไดรรู าวราน
ใหทุกฝายมีใจสมัครสมานเปนอันหนึ่งอันเดียวเกลียวกลม เปนพลังอันอุดมยิ่งใหญ ที่จะประกอบกิจกรณีย
นําไทยวัฒนายืนยิ่ง ประสบแตสิ่งศุภสวัสดิ์ตลอดจิรัฏฐิติกาล” ขอความขางตนมีคําสมาสกี่คํา (ไทย กข 39)
1. 2 คํา
2. 3 คํา
3. 4 คํา
4. 5 คํา
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10. ขอใดเปนคําสมาสซึ่งไมมีการสนธิ
1. สุขาภิบาล ราโชบาย ภูมนิ ทร เทศาภิบาล
2. ราชาธิปไตย กาญจนาภรณ มหานิสงส มหรรณพ
3. มหัศจรรย นรินทร มเหสี คเชนทร
4. ศิลปวิทยา พลโลก มนุษยธรรม จันทรคติ
ตอนที่ 2
1. ขอใดที่ทุกคํามีการสรางคําเชนเดียวกับคําวา พลานามัย
( สามัญ 1 มช 40)
1. อัธยาศัย นิโลบล นภาลัย
2. ทัศนาจร ภูมิปญญา เพชฌฆาต
3. ฐานันดร กมลาสน จินตนาการ
4. จิตวิทยา ปฐมยาม มรณภาพ
2. ขอใดที่ทุกคํามีการสรางคําเชนเดียวกับคําวา สุขภาพ
(สามัญ 1 มช 40)
1. จตุบท ธนบดี นภาลัย
2. จุลกฐิน บุพบท รัชกาล
3. จิตนิยม ชิโนรส ธัญญาหาร
4. ภูมิภาค ปฐมยาม มรณภาพ
3. “สารพิษตางๆ อันเนื่องมาจากการพัฒนาดานอุตสาหกรรมลวนเปนสิ่งที่ทําใหเกิดมลพิษทั้งสิ้น
นอกจากนั้นอุณหภูมิของน้ําที่สูงขึ้นจากการระบายถายเทความรอนจากโรงงานตางๆ ทําใหออกซิเจน
ที่ละลายน้ําไดลดนอยลง ซึ่งมีผลกระทบตอปลาและสัตวน้ําเปนอันมาก”
ขอความขางตนมีคําสมาสกี่คํา
(สามัญ 2 38)
1. 2 คํา
2. 3 คํา
3. 4 คํา
4. 5 คํา
4. คําในขอใดเปนคําสมาสทุกคํา
(ไทย กข 37)
1. คุณสมบัติ คุณากร คุณคา
2. ราชการ ราชวัง ราชรถ
3. มโหฬาร มหาวิทยาลัย มหาภัย
4. พลานามัย พลศึกษา พลความ
5. “เมื่อกอนชาวนาในบางภาคประสบปญหาเพาะปลูกไมไดผลเพราะพื้นดินแหงแลง แมจะทํางาน
หนักอยางไมยอ ทอแตก็มีชีวติ อยูอยางอดอยาก มีหนี้สิน แตในปจจุบันยุคโลกาภิวตั น พวกเขารูเกี่ยวกับ
วิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหไดผลผลิตมากขึ้นชีวิตจึงดีขนึ้ ทุกดาน บางคนร่ํารวยจนสามารถใช
โทรศัพทมือถือและโทรสารไดดว ย” ขอความขางตนมีคําสมาสกี่คํา (สามัญ 1 39)
1. 3 คํา
2. 4 คํา
3. 5 คํา
4. 6 คํา
6. ขอใดมีคําสมาสที่มีการสนธิทั้งหมด
(สามัญ 1 38)
1. มโนมัย สัมมาทิฐิ โยธาธิการ
2. คุณูปการ นามาภิไธย ชราภาพ
3. ทัศนูปกรณ ชโลทร นิทรารมณ
4. มหาวิทยาลัย ธนาณัติ รัชนีกร
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7. “การตัดไมทําลายปา การใชพลังงานอยางฟุมเฟอย ลวนเปนมูลเหตุในการทําลายสภาพแวดลอม
แลวพรุงนี้จะยังมีอากาศหลงเหลืออยูอีกหรือ เรามาชวยกันปกปองชีวติ และรักษาสภาพแวดลอมให
ปราศจากมลพิษเสียตั้งแตวนั นี้ พรุงนี้จะไดมีอากาศบริสทุ ธิ์ไวหายใจ”
ขอความขางตน ไมมี การใชคําชนิดใด
(สามัญ 2 36)
1. คําประสม
2. คําซอนเพื่อเสียง
3. คําซอนเพื่อความหมาย
3. คําสมาสที่มีการสนธิ
8. ขอใดไมเปนคําสมาสทุกคํา
( ต.ค. 42)
1. วีรบุรษุ ทุนทรัพย นาฏศิลป
2. เอกชน ปาฐกถา วาตภัย
3. ภาพยนตร บุตรทาน วิศวกรรม
4. โจรภัย ปยมหาราช มยุรฉัตร
9. ขอความตอไปนี้มีคําประสมและคําสมาสกี่คํา (ไมนับคําซ้ํา)
(ต.ค. 41)
ในบรรดาเครือ่ งปรุงรส สิ่งหนึ่งที่ไมสามารถขาดไดเลยในครอบครัวของเราก็คือ “น้ําปลา”
เรารูจกั น้ําปลากันดี แตคงมีไมกี่คนนักทีจ่ ะทราบวา น้ําปลาดีมีคณ
ุ ภาพและมีคุณคาทางโภชนาการเปน
อยางไร สวนกรรมวิธีในการผลิตก็มีสวนทําใหรสของน้ําปลาแตกตางกันดวย
1. คําประสม 2 คํา คําสมาส 4 คํา
2. คําประสม 3 คํา คําสมาส 3 คํา
3. คําประสม 4 คํา คําสมาส 3 คํา
4. คําประสม 5 คํา คําสมาส 2 คํา
10. ขอใดเรียงลําดับประเภทคําดังนี้ คําประสม คําซอน คําสมาส
( ต.ค. 41)
1. แสวงหา สนใจ สุตกวี
2. พิษภัย บทบาท บริโภค
3. จุดหมาย เบิกบาน อรรถคดี
4. อางอิง ตกต่ํา เสรีภาพ

ขอสอบเรือ่ ง ประโยค
1. คําสันธานในขอใดที่เชื่อมบอกเวลาตางจากขออื่น
(สามัญ 1 40)
1. ตอนที่คุณไมอยูมีโทรศัพทมาหา
2. เขาทํางานอยูจนภารโรงปดหอง
3. คุณแมเปนลมเมื่ออานจดหมาย
4. เขากุมมือฉันไวตลอดเวลาขณะที่นั่งคอยฟงผลจากหมอ
2. ขอใดเปนประโยคตางชนิดกับขออื่น
(สามัญ 1 40 )
1. ถึงเธอจะสวยเลิศเลอแตกริยาไมงามก็ไมนาดู
2. สาวนอยยืน่ หนาเขามาทางชองประตูอยางกลาๆ กลัวๆ
3. กํานันโปรดเปนกํานันตัวอยางที่เอาใจใสดูแลลูกบานเปนอยางดี
4. แมคาคนนัน้ ขายขาวแกงไมแพง แถมอรอยดวย
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3. ขอใดเปนประโยคชนิดเดียวกับประโยคดังตอไปนี้
(สามัญ 1 40)
“การขยายตัวทางหลักสูตรในการเรียนการสอนปจจุบันมีผลอยางมากตอการประกันคุณภาพการศึกษา”
1. การแตงงานคือบทอวสานของความรัก
2. การนินทาเหมือนจุดไฟเผาฟา ดวยฟานั้นวางเปลา
3. ยิ่งปนสูงมากเทาไหร ตกลงมาก็เจ็บมากเทานั้น
4. ทางขางหนามีหุบเหวเปลวไฟ ถาออนแอจะกาวไปอยางไรกัน
4. คําที่ขีดเสนใตในขอใดเปนคําสันธาน
(สามัญ 2 40 )
1. พอไดยนิ เสียงรองวาชวยดวยเขาก็รีบวิ่งไปทันที
2. ใครๆ ก็อยากใหเธอไปดวยเพราะเปนคนคุยสนุก
3. โรงพยาบาลนี้ตรวจรักษาตาดวยเครื่องมือทันสมัย
4. ทางการจะปรับปรุงการเก็บภาษีดวยปรากฏวามีผูเลีย่ งภาษีมากขึ้น
5. ขอใดเปนประโยคตางกับชนิดอื่น
(สามัญ 2 40)
1. ครูของเราพูดเร็วจนนักเรียนจดไมทัน
2. ตนกลวยทีร่ ิมลวดหนามออกเครือแลว
3. ไมมีใครกลาตัดตนโพธิข์ างโบสถ
4. หนังสือดีมีสาระหาอานไดยาก
6. ขอใดเปนประโยคตางชนิดกับประโยคตัวอยาง
(สามัญ 2 40)
“ปนี้ครอบครัวของเราไดบูรณะวัดประจําตระกูล”
1. สมัยกอนพวกเราตองดูมหรสพในงานวัดเทานั้น
2. พรุงนีน้ ักเรียนรอยกวาคนจะไปทัศนศึกษาที่บางแสน
3. เย็นนีแ้ มครัวอาจจะทําหอหมกปลาชอน
4. กอนหนานีด้ าราหลายคนไดมาชมสวนสนุกอันโอฬาร
7. ขอใดไมใชประโยคความซอน
( ไทย กข 40)
1. หลานคนเล็กอยูบานหลังที่ยายซื้อใหม
2. อําเภอไกลปนเที่ยงที่คุณทํางานมีโทรศัพทแลว
3. ผูปกครองนักเรียนเดินไปที่หอประชุมอยางรวดเร็ว
4. คนสวนกําลังตัดกิ่งไมที่อยูใกลเสาไฟฟา

209
8. ขอใดไมใชประโยคความรวม
( ไทย กข 40)
1. กระแสน้ําไหลแรงจนเซาะตลิ่งพังไปแถบหนึ่ง
2. แมวนอยตัวอวนไลตะครุบลูกบอลอยางสนุกสนาน
3. เขานอนฟงเสียงปจากวิทยุอยางเพลิดเพลิน
4. ครูใหญของเราไมตดั ตนมะขามหลังโรงเรียนแนๆ
ตอนที่ 2
1. ขอใดไมใชประโยค
( มี.ค. 42)
1. รวมกันพิทกั ษสิ่งแวดลอมเพื่อโลกใบใหญของเรา
2. ธรรมชาติตา งผูกพันดวยสายใยแหงชีวติ อันละเอียดออน
3. จากอยุธยาสูเมืองจันท ตามรอยทัพกูชาติพระเจาตากสินมหาราช
4. 80 ป อุโมงครถไฟถ้ําขุนตาน สถานที่อนุรกั ษทรัพยากรปาไมของกรมปาไม
2. ขอใดมีสวนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตัวอยาง
(มี.ค. 42)
“ดอกไมเหี่ยวในแจกันดูนาเกลียด”
1. แมวนอยสีขาวตัวอวนนอนหลับสนิท 2. ผูหญิงแกขา งบานใหอาหารหมาจรจัด
3. คนกวาดถนนผูหญิงทํางานอยางคลองแคลว 4. พนักงานหนุมหนารานขี้เกียจมาก
3. ขอใดเปนประโยคความซอน
(มี.ค. 42)
1. ปจจุบันทอน้ําใช ทอระบายน้ําตามอาคารบานเรือน ทอรอยสายไฟและสายโทรศัพท
มักเปนผลิตภัณฑพลาสติกที่เรียกกันทัว่ ไปวาทอพีวซี ี
2. ทอชนิดนี้ไดรับความนิยมมากกวาทอเหล็กอาบสังกะสีก็เพราะมีนา้ํ หนักเบากวา
ทอเหล็กขนาดเดียวกันถึงหาเทา
3. ทอพีวีซีสะดวกในการขนสงและติดตั้ง ไมมีกลิน่ เหม็นและไมทําปฏิกริ ิยาทางเคมี
กับกรดออนทุกชนิด
4. นอกจากนัน้ ทอชนิดนีย้ ังเกิดแรงตานทานการไหลของน้ํานอย เพราะมีผวิ เรียบเปนมัน
4. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ
(มี.ค. 42)
1. การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเปนกระแสของคนรุน ใหม
2. การเสนอผลงานวิจยั ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้
3. การเอยถึงสวรรคบนดิน ซึ่งหางไกลจากเมืองเจาพอ
4. การทําความรูจกั รากเหงาของบรรพบุรษุ ของเรา
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5. ชนิดของประโยคในขอใดตางกับขออื่น
(มี.ค. 42)
1. เกาะสิงคโปรเกือบทั้งเกาะเต็มไปดวยตึกรามบานชอง จึงไมมีพื้นที่สาํ หรับทําการเกษตร
2. ถาพื้นที่ทั้งหมดบนดาดฟาสามารถนํามาปลูกพืชผักได ก็จะทําใหสิงคโปรมีวัตถุดบิ ในการ
ผลิตอาหารมากเพียงพอ
3. โรงเรียนมัธยมหลายแหงในสิงคโปรไดเปดหลักสูตรกิจกรรมภาคพิเศษเกีย่ วกับการปลูก
ผักบนดาดฟา คอนโดมิเนียม หรือสํานักงานทันสมัย
4. อีกไมนานเราคงไดเห็นดาดฟาตึกระฟาของสิงคโปรเต็มไปดวยผักลอยฟา สวนทีเ่ มืองไทย
เราจะเห็นแตผักชีโรยหนาเหมือนเดิม
6. ขอใดเปนประโยคความซอน
( ต.ค. 42)
1. สมชายวางมือจากกิจกรรมทุกอยางที่บริษัท
2. แมใสนาฬิกาเรือนใหมทพี่ อให
3. คุณยายไปถือศีลแปดทีว่ ดั ทุกวันพระ
4. วันนี้พอประชุมที่ทํางานตลอดวัน
7. ขอใดเปนไดทั้งวลีและประโยค
( ต.ค. 42)
1. สถานีสูบน้าํ พระโขนง
2. เด็กสงของ
3. นักเรียนมาสาย
4. ผูจัดการมรดก
8. ขอใดไมใชประโยค
( ต.ค. 42)
1. เด็กที่นั่งรถไฟมากับฉันเปนนองชายของเพื่อน
2. คณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาสมาคมสตรี
3. สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแหงออกอากาศพรอมกัน
4. สัมมนาเรื่องการพัฒนาสือ่ มวลชนของนักขาวหนังสือพิมพ
9. ขอใดเปนประโยคความเดียว
(ต.ค. 42)
1. สมบัติขึ้นรถไฟไปเที่ยวทางใตทุกป
2. คุณยายตื่นขึ้นมาทําอะไรกุกกักตอนดึกบอยๆ
3. เรื่องสั้นของ “วินทร” มักจะจบแบบหักมุม
4. ตอนเด็กๆ เขาวายน้ําไปเกาะเรือโยงเสมอ
10. ขอใดเปนประโยคความรวม
(ต.ค. 42)
1. แมนอนซมตลอดวันเพราะพิษไข
2. ขณะนีเ้ ราลดคาใชจายไดหลายอยาง
3. คุณตาออกกําลังกายดวยการเดินทุกเชา
4. เราคงซื้อหนังสือตอนเขาลดราคาเทานัน้
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11. ขอใดเปนประโยคความรวม
(ต.ค. 42)
1. สุดารองเพลงไทยเกงมาก
2. สมชายกับเพื่อนนัดซอมฟุตบอลตอนเย็น
3. ฐานะการเงินของเราตกต่าํ ลงอยางมาก
4. นักกีฬาพิการไดรับคําชมในความอดทน
ตอนที่ 3
1. โครงสรางของประโยคขอใดตางจากขออื่น
(ไทย กข 38)
1. แกวใบนีใ้ ครทําแตก
2. น้ําหอมขวดนี้ใครจะซื้อ
3. รางวัลนี้ครูใหญจะใหนักเรียนเกง
4. เพลงนีย้ อดรัก สลักใจรองคนแรก
2. ขอใดที่ทุกคํามีโครงสรางเหมือนกับคําวา “หองเก็บของ”
1. คนกวาดถนน แมวนอนหวด คายกักกัน
2. เกาอี้รับแขก รถดับเพลิง ตั๋วแลกเงิน
3. ชางทาสี คนทรงเจา ยาเสพยติด
4. คนเดินตลาด แมวเกาชีวติ สนามเด็กเลน
3. ขอความใดเปนประโยค
(ไทย กข 38)
1. พิธีมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนไทยทีไ่ ดรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาตอระดับมัธยมศึกษา
ในตางประเทศ
2. การอนุมตั สิ ถานที่เพื่อใหคาขายสินคาบางประเภทเชน ขนมเบื้อง หรือกลวยแขก ซึง่ เปน
วัฒนธรรมการกินที่จับตองได
3. ถิ่นกําเนิดฝูงเยมสบ็อคที่อยูรว มกันเปนฝูงขนาดใหญ โดยมีตวั ผูเ ปนจาฝูงในบริเวณแอฟริกาใต
จนถึงนามิเบีย และอังโกลา
4. นโยบายของวิทยาลัยทีใ่ หเทียบและโอนหนวยกิตจากสถาบันการศึกษาตางประเทศเปน
ขอตกลงที่ตองพิจารณาเปนรายบุคล
4. “ยุคสมัยทีค่ วามเจริญทางดานวัตถุมีอํานาจครอบงําทางจิตและวิญญาณของมนุษยอยางรุนแรง”
ขอความนี้มีโครงสรางของภาษาตามขอใด
(ไทย กข 38)
1. กลุมคํา
2. ประโยคความเดียว
3. ประโยคความรวม
4. ประโยคความซอน
5. ขอใดที่ “กรรม” ไมมีคําขยาย
(ไทย กข 38)
1. เพชรซาอุหรือเพชรรัสเซียฉันไมชอบทัง้ นั้น
2. คาเสียหายผมยินดีรับผิดชอบทั้งหมด
3. เขายังไมสนใจผูหญิงสวยๆอยางเธออีกหรือ
4. เด็กๆ ทุกคนอยากใหเปนที่รักของพอแมทั้งนั้น
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6. ขอใดมีสวนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตัวอยาง
(ต.ค. 41)
“เทศบาลเรงปลูกตนไมใหม”
1. แดงไปเทีย่ วตามสวนสาธารณะตางๆ
2. นองชอบอานการตูนญี่ปนุ
3. แมครัวมักซื้อผลไมรานประจํา
4. แมกําลังตรวจบัญชีรายจายของบาน
7. สํานวนในขอใดเปนวลี
(ต.ค. 41)
1. เรือใหญคับคลอง
2. ปากไมสิ้นกลิ่นน้ํานม
3. หวานเปนลมขมเปนยา
4. ทรัพยในดินสินในน้ํา
8. ขอใดเปนประโยคความเดียว
(ต.ค. 41)
1. คนที่มีสุขภาพดีมาจากคนที่กินอาหารดีถูกหลักโภชนาการ
2. การทํางานใหสําเร็จลุลว งอยางมีประสิทธิภาพมิไดอยูท ี่คนเพียงคนเดียว
3. ขณะนีถ้ ึงเวลาที่ทุกคนตองรวมมือแกไขปญหาเศรษฐกิจของชาติอยางจริงจัง
4. ความมีน้ําใจที่แทไมไดมาจากความจําเปน หากมาจากความตองการที่จะให
9. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ
(ต.ค. 41)
1. สภาพของโลกาภิวัตนทมี่ ีความเขมขนและจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น จนมีผลกระทบ
อยางจริงจังตอการอุดมศึกษาไทยในอนาคต
2. ปจจุบันองคกรปกครองทองถิ่นที่นับวาสําคัญมากทีส่ ุดของประเทศไทยที่มีความสัมพันธ
ใกลชดิ กับชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด
3. ดังนั้นการมองดูสภาพแหงโลกาภิวัตนที่จะมีผลกระทบตอการอุดมศึกษาไทย จึงนาจะเปน
จุดสําคัญในการหลอหลอมปรัชญาและความหมายของการอุดมศึกษาไทยในอนาคต
4. ถึงแมวาขณะนี้หลายหนวยงานจะไดตระหนักถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนแนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจใหดําเนินควบคูไปกับการรักษาและฟน ฟูคณ
ุ ภาพสิ่งแวดลอม
10. ขอใดเปนประโยคตางชนิดกับขออื่น
(ต.ค. 41)
1. ของกินสําหรับเด็กๆ เต็มตะกราใบใหญ
2. เราจะไดนงั่ รถรางรอบเกาะรัตนโกสินทร
3. สินคาในรานของเขาทันสมัยทุกชนิด
4. เรื่องที่เสนอขึ้นไปติดขัดตรงไหนบาง

ขอสอบเรือ่ ง การลําดับความ
ตอนที่ 1
1. ขอใดแบงวรรคตอนไดเหมาะสม
(ไทย กข 38)
1. เพลงบุหลัน/ เปนเพลงรองยากที่สุดเพลงหนึ่ง /ที่มีในบรรดาเพลงสามชั้นตองอาศัยการฝกฝนนาน
2. เพลงบุหลัน/ เปนเพลงรองยากที่สุดเพลงหนึ่งที่มีในบรรดาเพลงสามชั้น /ตองอาศัยการฝกฝนนาน
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3. เพลงบุหลันเปนเพลงรองยากที่สุดเพลงหนึ่ง/ ที่มีในบรรดาเพลงสามชั้นตองอาศัยการฝกฝนนาน
4. เพลงบุหลันเปนเพลงรองยากที่สุดเพลงหนึ่งที่มีในบรรดาเพลงสามชั้น/ ตองอาศัยการฝกฝนนาน
2. ขอความตอไปนี้จะเรียงลําดับไดอยางเหมาะสมตามขอใด
( ไทย กข 39)
ก. ผมงามชวยดึงดูดใจของเพศตรงขาม
ข. นักโฆษณาก็พยามชี้ชองบอกใบใหทั้งหญิงและชายตระหนักวาความงามของผมเปนเรื่องใหญ
ค. กวีที่สามารถบรรยายความงามของสตรีไมเวนกลาวความงามของผม
ง. ผมชวยเชิดชูใบหนา ผมเรียบสวยหรือยุง เปนกระเซิงมองเห็นแตไกล
1. ก ง ค ข
2. ข ง ก ค
3. ค ก ข ง
4. ง ข ค ก
3. ขอความตอไปนี้จัดเรียงลําดับตามขอใดจึงไดใจความที่สมบูรณ
(ไทย กข 40)
ก. กานใบเหลาใชเปนไมกลัดหอของหรือมัดรวมเปนไมกวาด
ข. ใบมะพราวนํามาใชมุงหลังคา หอขนม สานทําของเลนของใชตางๆ
ค. ผลมะพราวถาออนเนื้อใชรบั ประทาน ถาแกใชคั้นกะทิทําอาหารคาวหวาน
ง. กะลาใชเปนเชื้อเพลิงทําเครื่องใช เครื่องประดับ และรากใชเปนสียอมผา
1. ค ง ข ก 2. ค ข ก ง 3. ข ค ง ก 4. ค ก ข ง
4. ขอความตอไปนี้จัดเรียงลําดับความตามขอใดจึงไดใจความสมบูรณ
( สามัญ 1 39)
ก. สัตวปาที่อาศัยอยูบริเวณปากอาวและสัตวปาบริเวณชายฝงปากแมน้ํา
ข. ในขณะเดียวกันก็ทําใหลําน้ําทรุดโทรมเร็วกวาปกติอีกดวย
ค. เมื่อกระแสน้ําไมไหลตามธรรมชาติดังเดิมและการไหลของตะกอนธรรมชาติถูกรบกวน
ง. เนื่องจากการสูญเสียขี้ตะกอนใหกับเขื่อน
จ. ผลเสียหายยอมเกิดขึน้ กับอุตสาหกรรมประมงใตเขื่อนเกษตร คุณภาพของน้ําปริมาณของน้าํ
1. ง ข ก จ ค
2. ก ข ค ง จ
3. จ ง ข ค ก
4. ค จ ก ข ง
5. ขอความตอไปนี้ควรเรียงลําดับตามขอความใดจึงจะไดใจความสมบูรณ
(สามัญ 1 39)
1. ตัวขาพเจาสังเกตไดเพียงวา
2. เรื่องสั้นก็คอื นวนิยายนอยๆนั่นเอง
3. เรื่องสั้นแคไหนจึงเปนเรือ่ งสั้น
4. นวนิยายมักมีความคิดมากกวาหนึ่งแนว
5. จนบัดนีย้ ังไมมกี ฎเกณฑที่แนนอนวา 6. ยาวแคไหนจะเปนนวนิยาย
7. เรื่องสั้นมักจะมีแนวคิดแนวเดียว
1. 1 2 5 3 6 7 4
2. 2 1 7 4 5 3 6 3. 1 2 3 4 5 6 7
4. 2 5 3 6 1 7 4
6. ขอใดเขียนเวนวรรคไดถกู ตอง
(สามัญ 1 38)
1. ชางสิบหมูในสังคมไทยโบราณ / คือกลุม ศิลปนที่สรางงานศิลปะแขนงตางๆ / ซึ่งตามหลัก
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ฐานสมัยอยุธยานั้น / ชางสิบหมูในสมัยโบราณเปนชางหลวงที่สรางงานศิลปะ / สนองพระราชประสงค
ของพระมหากษัตริยเทานั้น
2. เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ / เครื่องสิริราชกกุธภัณฑ / และเครื่องราชูปโภค / เปนเครื่องหมาย
แสดงถึงความเปนเสด็จมหากษัตริยาธิราชเจา / อันเปนประเพณีของพระมหากษัตริยไ ทย / ในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก
3. นับจากอดีตถึงปจจุบัน / ชายฉกรรจสวนหนึ่ง / ยังมีความเชื่อวา / การสักลายเปนการแสดง
ความทรหดอดทนของชายชาตรี / นอกจากนี้ยังมีผลทางเมตตามหานิยม / และผลทางอยูยงคงกระพันอีกดวย

4. น้ําอบไทย / เครื่องหอมประจําชาติและสิ่งจําเปนประจําบานที่ขาดไมได / น้ําอบไทยสมัยกอน
นั้นจะปรุงแตงกลิ่นและสีตามตํารับพระสุคนธ / ผลิตจากวังเจานายหรือตามบานขุนนางเทานั้น / แลวให
แมคาไดรับไปขายตามบาน
7. ขอความตอไปนี้จัดเรียงลําดับความตามขอใดจึงไดใจความสมบูรณ
(สามัญ 2 39)
ก. จุดที่นกพิราบมีอาหารกินมากจนรวมกันเปนฝูงใหญคือสนามหลวง สวนสัตวดุสิตและวัดตางๆ เปนตน
ข. การแกปญหาในการลดจํานวนพิราบที่นาจะไดผลดีนั้น ควรจะตองหยุดใหอาหารนกพรอมๆกันทุกจุด

ค. เมื่อนกกระจายกันออกไป ปญหาก็จะบรรเทาลงจนอยูในระดับที่ทําใหเกิดความเสียหายไดนอย
ง. เมื่ออาหารมีไมมากพอสําหรับนกจํานวนมาก จะเปนการบังคบใหนกตองกระจายกันออกหากิน
1. ก ข ง ค
2. ข ง ค ก
3. ง ค ข ก
4. ค ง ก ข
8. ขอใดเวนวรรคตอนในขอใดเหมาะสมมากที่สุด
(สามัญ 2 39)
1. ในกรณีที่ไมมีเงินผอนตอ / ทานจะคืนสินคาเมื่อใดก็ได / แต / ทานจะไมไดเงินทีผ่ อนชําระ
แลวคืนเลย
2. ในกรณีที่ไมมีเงินผอนตอ / ทานจะคืนสินคาเมื่อใดก็ได / แตทาน / จะไมไดเงินทีผ่ อนชําระ
แลวคืนเลย
3. ในกรณีที่ไมมีเงินผอนตอ / ทานจะคืนสินคาเมื่อใดก็ได / แตทานจะไมไดเงินทีผ่ อ นชําระ
แลวคืนเลย
4. ในกรณีที่ไมมีเงินผอนตอทาน / จะคืนสินคาเมื่อใดก็ได / แต / ทานจะไมไดเงินทีผ่ อ นชําระ
แลวคืนเลย
9. ขอใดเรียงลําดับคําในประโยคไดเหมาะสมที่สุด
(มี.ค. 42)
1. ปรากฏวาเด็กมีแผลฟกช้ําดําเขียวที่ตนขาจากการตรวจของแพทย
2. ประวัติศาสตรแบบอาณานิคมไมนอย ใหอิทธิพลแกการศึกษาประวัติศาสตรไทย
3. ในทางกลับกันวิชาการเกษตรก็มีสวนชวยสงเสริมวิธกี ารจัดการตางๆ
4. เหมือนตุกตาที่ผูถือปลอยมือ เขาสิ้นสติสัมปชัญญะและหลนไปกองอยูกับพื้น

215
10. จากขอความ ก-ง ขางลางนี้ ตัวเลือกขอใดเรียบเรียงใจไดความสมบูรณ
(สามัญ 2 39 )
ก. ในกรณีของหนังตะลุง ผูบ ริโภคก็คือคนที่ดูหนังตะลุงเปนประจํา เขาเหลานี้เทานัน้
ที่เปนตลาดที่แทจริงของหนังตะลุง
ข. กลุมผูบริโภควัฒนธรรมพื้นบานที่แทจริงก็คือสมาชิกสวนใหญของกลุมชนที่ประกอบ
การรวมอยูดว ย
ค. นักทองเทีย่ วและนักวิชาการเปนเพียงผูบ ริโภคจร การสงเสริมที่มุงเอาแตใจคนกลุม หลัง
นี้เปนทางหายนะของวัฒนธรรมพื้นบาน
ง. การสรางเยาวชนใหเปนทายาททางวัฒนธรรมโดยใหเปนผูบริโภคจึงสําคัญยิ่งตอการสงเสริม
และเผยแพร
1. ก ข ค ง
2. ข ง ก ค
3. ค ง ก ข
4. ง ค ข ก
11. 1. หากยังมีความเปนเหตุเปนผลระหวางมนุษยกับมนุษย
2. มนุษยเปนสวนหนึ่งของสังคมที่กําเนิดมา
3. ซึ่งมิไดเกิดมาอยางโดดเดี่ยว
4. จากกระแสภายในระบบการเปลีย่ นแปลงของธรรมชาติ
5. และระหวางมนุษยกบั สิ่งตางๆบนพื้นฐานความเปนจริงอีกดวย
เรียงลําดับขอความขางตนใหถูกตอง
(สามัญ 2 38)
1. 1 3 2 5 4 2. 4 5 3 1 2 3. 1 2 5 4 3 4. 2 4 3 1 5
ตอนที่ 2
1. ขอความใดมีความหมายเหมือนกัน
( มี.ค. 42)
ก. แนวทางการสรางงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
ข. แนวทางการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ค. แนวทางทีม่ ีคุณภาพในการสรางงานวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษา
ง. แนวทางของสถาบันอุดมศึกษาในการสรางงานวิจยั ทีม่ ีคุณภาพ
1. ก และ ค
2. ข และ ค
3. ก และ ง
4. ข และ ง
2. ขอใดเรียงลําดับความขอไดเหมาะสม
(มี. ค. 42)
ก. ดังหลักฐานภาพแกะสลักบนแผนหินทีป่ ราสาทหินนครธมกัมพูชา
ข. การนําวัวนําควายมาใชแรงงานเกิดขึ้นไมนอยกวาหาพันปมาแลว
ค. หากไมมีวัวควายมาลากไถ ก็คงจะไมมใี ครคิดถึงการใชแรงงานอื่นๆ
ง. การใชแรงงานวัวควายจึงเปนจุดเปลี่ยนของพัฒนาการดานแรงงาน
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1. ง ค ข ก
2. ก ข ง ค
3. ข ก ค ง
4. ค ข ก ง
3. ขอใดเรียงลําดับขอความตอไปนี้ไดเหมาะสมที่สุด
(ต.ค. 42)
ก. ผูปว ยเปนตอหินจะมีอาการตามัว สูญเสียลานสายตา
ข. การรักษาตอหินอาจใชยาหยอดตาและยารับประทาน
ค. ตอหินเกิดจากความดันในสายตาเพิ่มสูงขึ้นจนทําลายประสาทตา
ง. ถาเปนตอหินชนิดรุนแรงจะปวดตา ปวดศีรษะมากและคลื่นไส อาเจียน
จ. ผูที่เปนตอหินบางรายอาจจําเปนตองรักษาโดยใชแสงเลเซอรหรือโดยผานการผาตัด
1. ก ค ง ข จ 2. ค ก ง ข จ 3. ก ข จ ค ง
4. ค ก ข ง จ
4. ขอใดเรียงลําดับขอความทีเ่ หมาะสม
(ต.ค. 42)
ก. กําแพงทั่วไปที่ใชปองกันเสียงมักจะเปนกําแพงคอนกรีตสูง 12 ฟุต
ข.ทางดวนจะตองสรางกําแพงปองกันเสียงที่มีความดังมากกวา 67 เดซิเบลขึ้นไป
ค. เพราะเมื่อเสียงผานขึน้ ไปถึงยอดกําแพงมักจะกระทบขอบและกระจายตัวออกเปน
เสียงดังขามกําแพงไปได
ง. แตแมจะสรางกําแพงสูงอยางนั้น กําแพงก็จะปองกันเสียงไวไดเพียง 10 เดซิเบลขึน้ ไป
1. ก ข ค ง
2. ก ค ง ข
3. ข ค ก ง
4. ข ก ง ค
5. ประโยคใดวางสวนขยายถูกตอง
(ต.ค. 42)
1. หามเด็ดขาดนั่งหลังคารถไฟ
2. การอานเปนปุยอยางดีทบี่ ํารุงสมองเด็ก
3. ครูเปนทรัพยากรบุคคลในการสงเสริมการศึกษาที่สําคัญ
4. เขาเริ่มพัฒนาอยางเรงรีบเรื่องสาธารณูปโภคในหมูบา น
6. ขอความตอไปนี้ควรจัดเรียงลําดับตามขอใดจึงจะไดความสมบูรณ
(ต.ค. 41)
ก. ดอกแตงโมออนรวมกับผักอื่นๆ นํามาแกงเลียง
ข. ยอดแตงโมออนคนมักเก็บมาตมกับกะทิจิ้มน้ําพริกกิน
ค. ผลออนของเขาก็เอามาแกงสมใชทั้งเนื้อทั้งเมล็ดอรอยมาก
ง. ผลแกนนั้ ใชรับประทาน เนื้อหวานเย็น ชุมคอชื่นใจดี
1. ก ข ค ง
2. ก ค ง ข
3. ข ก ค ง
4. ข ค ง ก
7. การเรียงลําดับความในขอใดที่ไมสื่อความหมาย
ก. ฟนแทจะมีโอกาสผุมากขึ้น
ข. เมื่อฟนน้ํานมผุ
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ค. โอกาสที่ฟนจะเรียบสวยงามเหมือนนางแบบนายแบบยาสีฟนหลายๆยี่หอก็จะหดหายไป
ง. ผลลัพธที่ตามมาก็คือวา
1. ก ข ง ค
2. ข ก ง ค
3. ข ง ก ค
4. ค ง ข ก
8. ขอความตอไปนี้ควรเรียงลําดับอยางไร
ก. ซึ่งเปนวิธีคิดของการกระทําเกษตรกรรมแผนใหม
ข. เขาไมคอยไดคํานึงถึงพิษภัยอันอาจเกิดจากสิ่งเหลานี้เทาใดนัก
ค. คนที่ใชปุยหรือยาฆาแมลง
ง. เขาจะมุงหวังเพียงวาทําอยางไรจึงจะใหผลผลิตตอไรสูงสุด
1. ค ง ก ข 2. ค ข ก ง
3. ค ข ง ก
4. ค ง ข ก
10. ขอความตอไปนี้ควรเรียงลําดับเปนประโยคตามขอใด
ก.การพัฒนาในสวนที่เกีย่ วกับการเลี้ยงสัตว
ข. ไดมาศึกษาเรียนรู
ค. เปดใหประชาชนและขาราชการ
ง. โคนมการเกษตรและการบริหารการประมง
จ. ศูนยศกึ ษาพัฒนานี้
1. ก ค ข ง จ 2. จ ค ข ก ง 3. ง ค ข ก จ 4. ก ง ค ข จ
11.ขอความตอไปนี้ควรเรียงลําดับตามขอใด
ก. ราคาพืชผลในแตละป
ข. นาจะเปนปญหา
ค. ปญหาหลักของเกษตรกร
ง. ดานการตลาด
จ. ไมมีความแนนอน
1. ก ข ง ค จ 2. ก จ ค ข ง 3. ค ข ง ก จ 4. ง ข ก ค จ
12. ขอความตอไปนี้จะเรียงลําดับเปนประโยคไดตามขอใด
ก. ไมควรทําลายสมบัตขิ องสวนรวม
ข. แมวาจะเห็นเปนเรื่องเล็กนอย
ค. นาจะเปนแบบอยางทีด่ ี
ง. ความเปนระเบียบนี้
จ. แตไมใชเรื่องที่จะมองขามไปเสีย
ฉ. โดยเฉพาะเยาวชน
1. ง ข จ ฉ ค ก 2. ข ง จ ฉ ก ค 3. ฉ ค ง ข จ ก 4. ข ง จ ฉ ก ค
13. จากขอความตอไปนี้ ขอใดจัดลําดับความไดดีที่สุด
1. ประการหนึ่งในเรื่องการใชภาษา
2. การเขียนสะกดการันตใหถูกตอง
3. ยังเปนเครื่องสงเสริมบุคลิกภาพผูเขียนอีกดวย
4. เปนสิ่งที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง
5. เพราะเหตุวานอกจากจะทําใหความหมายถูกตองดังกลาวมาแลว
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1. 1 2 4 3 5 2. 2 4 5 1 3 3. 1 4 5 2 3 4. 2 4 1 5 3
14. ขอใดเรียงลําดับคําสื่อความหมายไดชัดเจนที่สุด
1. การประชุมครั้งนั้นไดกลาวถึงเกาะสมุยในทรรศนะของชาวยุโรปตางๆกัน
2. ครูควรสอนใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดโดยใชภาษาเปนเครื่องมือชวยอยางมีเหตุผล
3. การกินอาหารมื้อเย็นเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเธอลดความอวนไมได
4. ในนิทรรศการครั้งนี้มีศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงรูปจําลองมาตั้งไวใหชมดวย
15. การเรียงลําดับคําในขอใดใหความหมายชัดเจน
1. แกวไปเยีย่ มเพื่อนที่เพิ่งแตงงานเมื่อวานนี้กับนองสาวของเขา
2. แกวไปเยีย่ มเพื่อนกับนองสาวของเขาที่เพิ่งแตงงานเมือ่ วานนี้
3. เมื่อวานนีแ้ กวกับนองสาวของเขาไปเยีย่ มเพื่อนทีเ่ พิ่งแตงงาน
4. เมื่อวานนีแ้ กวไปเยีย่ มเพื่อนที่เพิ่งแตงงานกับนองสาวของเขา
16. 1. คนเขลายอมจะมีความทุกขอยางแสนสาหัส
2. ชีวิตจริงคือสภาพที่ปรากฏอยูตอหนาเราในปจจุบัน
3. เพราะมัวแตเศราโศกและอาลัยอดีตที่ไมอาจเรียกคืนมาได
4. หรือมัวแตใฝฝน ฟุงซานถึงอนาคตที่ยังไมปรากฏ
5. คนที่ฉลาดที่สุด คือคนที่สามารถยอมรับสภาพชีวิตปจจุบันไดอยางสงบและเปนสุข
ถาเรียงลําดับขอความทั้ง 5 ตอนเขาเปนเรื่อง ควรเริ่มตนเรื่องนี้ดว ยขอความใด
1. ตอนที่ 1
2. ตอนที่ 2 3. ตอนที่ 3 4. ตอนที่ 4
17. ควรใชขอความใดมาตอหลังขอความตอนที่ 1 (ในขอ 16)
1. ตอนที่ 2 2. ตอนที่ 3 3. ตอนที่ 4 4. ตอนที่ 5
18. ขอใดเรียงลําดับความตอไปนี้ไดดีที่สุด
1. ก็ตองฟงความคิกเห็นของผูอื่นดูบาง
2. เราจะถือวาเรามีความคิดความเห็นถูกเสมอไปยอมไมได
3. คนทุกคนยอมจะมีความเห็นเปนของตนเองบางไมมากก็นอย
4. เมื่ออยูรว มกัน
5. ตองทํางานรวมกัน
1. 4 5 1 3 2
2. 3 2 4 5 1 3. 3 4 5 2 1 4. 4 3 5 1 2
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19. ขอใดเรียงลําดับความตอไปนี้ไดเหมาะสมที่สุด
1. มิใชไดแตความสงบ
2. แตทวาคนทั่วไปมักไมรูความหมายฟงกันไปโดยศรัทธาเทานัน้
3. เรื่องที่พระทานนํามาสวดนัน้ ลวนเปนหลักธรรมคําสอนอันเปนประโยชนตอชีวิต
4. ถาไดศกึ ษาไวบางก็จะเปนประโยชน
5. เวลาทีเ่ รานิมนตพระไปเจริญพระพุทธมนตตามบาน
1. 41532
2. 15324
3. 53241
4. 53124
20. ขอใดเรียงลําดับความตอไปนี้ไดดีที่สุด
1. แมยอมแมจะตองตายเพื่อลูก
2. แมยอมรักลูกและใหอภัยแกลูกไดเสมอ
3. ความรักของแมนั้นมีคา ยิ่งนัก
4. แมวาลูกจะทําผิดหรือหลงผิดไปก็ตาม
1. 3 1 2 4
2. 2 4 3 1
3. 4 2 3 1
4. 2 1 4 3

ขอสอบเรือ่ ง การใชคําใหถูกตองตามหนาที่และความหมาย
ตอนที่ 1
1. ขอใดใชคําไดตรงความหมาย
(ไทย กข 40)
1. ไมเคยมีแพทยคนใดในโรงพยาบาลนีถ้ ูกตําหนิวาไมมีจรรยาแพทย
2. เด็กคนนี้ดอื้ เหลือเกิน คุณยายซึ่งใจเย็นมากยังเอยปากเลย
3. เธอสบายใจเมื่อไดตกแตงลูกสาวเรียบรอยแลว
4. เขาปฏิเสธวาเขาไมเคยผูกพันกับคดีนี้
2. ขอใดมีคําทีเ่ หมาะสมที่จะเติมในชองวางตามลําดับ
(ไทย กข 40)
“หญิงสาวสวยที่ยืนอยูใ กลๆเขา..............เขามาก เขาจองมองเธออยูน านพอสมควรในที่สุด
เขาจึงตัดสินใจ...................เขาไปถามเวลา และถือโอกาสจับมือเธอ แตเธอ..................และเดินหนี
เขาไป”
1. บาดตา ทําที สลัดมือ
2. ตองตา ทําทา สลัดมือ
3. บาดตา ทําทา สะบัดมือ
4. ตองตา ทําที สะบัดมือ
3. ขอใดมีคําทีม่ ีความหมาย ไมเขากลุม ปรากฏอยู
(สามัญ 1 มช 40)
1. ประณต ประณม บังคม
2. บุษบง บุษบก บุษกร
3. อมร อมตะ อมฤต
4. ไศล ศิขริน สิงขร
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4. คําที่ขีดเสนใตในขอใดใชถูกตองตรงตามความหมาย
1. เขาอุตสาหบากหนามา ฉันไมอยากจะตัดรอน
2. เธอไมควรตื่นเตน ทําใจใหสงบเงียบเปนดีที่สุด
3. เขามีฝมือในการทําอาหาร กับขาวทุกอยางรสกลมกลืนมาก
4. เขามอบนโยบายใหลูกนอง พรอมกําชับเรงใหเกิดมรรคผลอยางตอเนื่อง
6. ขอใดใชเฉพาะภาษาพูดเทานั้น
(สามัญ 2 40)
1. คนที่มีปญญายอมรูทันความคิดของผูอนื่
2. เด็กหญิงตุม กําลังเริ่มรูความ พอแมรักมาก
3. นายสมควรเปนคนฉลาดและรูมากเอาเปรียบเพื่อนๆ เสมอ
4. นักเรียนในชั้นเราตางรูไ สนายสมชายเปนอยางดีจึงไมมีใครคบ
7. ขอใดใชคําไมเหมาะสมกับประโยค
(สามัญ 1 มช 40)
1. วีรชนชาวบานบางระจันหาวหาญสูศึกจนถึงที่สุด
2. นายขนมตมมีใจคอเหี้ยมหาญใชไหวพริบเอาชนะคูตอสูได
3. ตํารวจกลาหาญมากที่เขาไปเจรจากับผูร ายจนสามารถชวยตัวประกันใหปลอดภัยได
4. อยาทําการหักหาญเอาแตใจตัว ควรถือคติ “ชาชาไดพราสองเลมงาม”
8. ขอใดใชคํา ไดหมาะสม กับประโยค
(สามัญ 1 มช 40)
1. คนคาขายไมเปน ลงทุนเทาไหรก็ไมมวี นั งอกงาม
2. คนปวยกินอะไรก็บนวาไมอรอย ไมถกู คอไปเสียทั้งนัน้
3. เธอเปนผูเพียบพรอมไปดวยคุณสมบัตขิ องสตรี
4. เขาทอดทิ้งงานอาชีพเดิมไปหาอาชีพใหม
9.ประโยคใดไมมีขอบกพรองในเรื่องการใชคํา
(ไทย กข 40)
1. เด็กเล็กๆ เหลานี้กําลังนารักนาชังกันทั้งนั้น
2. ทําไมเมื่อหัวเขาถูกโขลก ปลายเทาจึงถีบออกไปขางหนาอยางไมรตู ัว
3. ชาวบานรวมมือกันพัฒนาการหมูบานของตนเพื่อใหมนี ้ําใชในฤดูแลง
4. การเปลีย่ นแปลงของภาษาที่ยังมีผูใชอยูเปนเรื่องธรรมดา
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ตอนที่ 2
1. ประโยคใดใชคํากริยาทีถ่ กู ตอง
(ไทย กข 39 )
1. กองทัพสงทหารเขาไปขวางกั้นการโจมตีของขาศึก
2. ผูจัดการกีดกันโครงการทีพ่ นักงานเสนอใหพิจารณา
3. กําแพงประเพณีใดๆ ก็ไมอาจกีดกัน้ ความรักของเราได
4. รถยนตทจี่ อดอยูนนั้ ขัดขวางการจราจรของรถคันอื่น
2. ขอใดใชภาษาผิดระดับในประโยคเดียวกัน
(สามัญ 1 39 )
1. ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2539 เวลาบาย 4 โมงเย็นจะมีการแขงขันขวางจักรและโดดขามรั้ว
2. ครูสอนคหกรรมศาสตรของนิตยาบอกวา การปรุงอาหารไทยนั้นงายยิ่งกวาปอกกลวยเขาปาก
3. เราเปนนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน อาจมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบาง หนักนิดเบาหนอยควรใหอภัยกัน
4. ความรักเปนสิ่งมีคุณคา สามารถทําใหคนหมดอาลัยตายอยากกลับมีกําลังใจสูชีวติ ตอไป
3. ขอใดใชภาษาผิดระดับในประโยคเดียวกัน
1. กองบัญชาการตํารวจนครบาลเตรียมความพรอมในการรักษาความปลอดภัยและจัดการ
จราจรเนื่องในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
2. คณะนักฟุตบอลของประเทศอุรุกวัยลอยลําเขารอบสองของการแขงขันฟุตบอลปรีโอลิมปก
หลังจาก ไดรับชัยชนะในการแขงขันกับประเทศปารากวัยมาแลว
3. ขอเชิญชวนพอแมพนี่ องทั้งหลายมารวมบริจาคเงินซอมแซมหลังคาโบสถหลวงพอใหญ
ที่เคารพนับถือของเรา
4. ชาวยิวรูสึกสลดใจอยางแรงเมื่อไดทราบขาวการเสียชีวิตของผูเคราะหรายในการวางระเบิด
แบบพลีชพี ของพวกมุสลิมหัวรุนแรง
4. ขอใดใชคําตอบถูกตองตรงตามความหมาย
(มี.ค. 42)
1. เธองอนเขาจนเกินเลย
2. เขาปอกมะพราวมากจนเกินแกง
3. เขาทํางานไดปริมาณเกินหนากวาทุกครัง้
4. นองสาวของฉันทํางานหนักจนเกินตัว
5. ประโยคใดใชคํากิริยาถูกตองตรงตามความหมาย
(ต.ค. 41)
1. หลังจากผาตัดไดเพียง 1 อาทิตย ดาราชือ่ ดังก็ฟนตัวดีขึ้นมาก
2. รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 300 ลานบาท ใหฟนฟูบาทวิถใี นกรุงเทพฯ
3. สะพานนี้ชาํ รุดแลว ทางจังหวัดกําลังเตรียมรื้อฟนตนเดือนหนานี้
4. ชาวบานสามารถพลิกฟนแผนดินทีแ่ หงแลงแหงนี้ใหอุดมสมบูรณได
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ตอนที่ 3
1. คําที่ขีดเสนใตคูใดที่ทําหนาที่ไวยากรณตางกัน
(มี.ค. 42)
การศึกษาที่ดี (1) และการสําเร็จในกิจการตางๆที่อาจทําใหเราเปนคนใหญคนโตในภายหนา
ไมใชแตจะไปอยูที่มหาวิทยาลัย (2) อยางเดียว ผูที่มีการศึกษาที่ดี (1)ไมใชผูที่ไดรับโอกาสไป
เรียนตามมหาวิทยาลัย (2) แตเปนผูที่สามารถจะเรียนไดไมวาที่ไหน (3) ผูที่ไมตองมีครู (4)
ผูที่มีความสามารถมีสมองที่จะเรียนไดดว ยตนเองไมวาจะอยูทไี่ หน (3) โดยใชหนังสือ เปนมัคคุเทศก
แทนครู (4)
1. คูที่ 1 การศึกษาที่ดี
2. คูที่ 2 มหาวิทยาลัย
3. คูที่ 3 ที่ไหน
4. คูที่ 4 ครู
2. คําที่ขีดเสนใตขอใดเปนคํากริยาอกรรม
( มี. ค. 42)
1. บริเวณปารอบตัวที่มืดสนิท
2. น้ําหวานเหนียวขนกระเซ็นติดฝามุมหอง
3. เราตางถอดรองเทาออกวางไวขางบันได
4. สายลมแรงโยกกิ่งกานตนไมไหวเอน
3. คําที่ขีดเสนใตในขอใดเปนคําบุพบท
(มี.ค. 42 )
1. แสงอาทิตยสองกระทบแหวนทีเ่ ธอสวมอยู
2. ผมเห็นเด็กชายถือขนมปงและขนมแปงอบ
3. สาวนอยนางหนึ่งยืนอยูร มิ ลําธาร
4. นกสาลิกาดงจากเราไปแลว
4. คําที่ขีดเสนใตในขอใดเปนคํากริยาสกรรม
(มี.ค. 42)
2. วัวแดงตัวนั้นลมจมพงหญา
1. พวกตัดไมยังตัดกันไมหยุด
3. ขบวนเรือถึงวัดตอนดึกเกือบหาทุม
4. ไมสักตนกําลังงานขึ้นปนกับไมแดงไมยาง
5. ขอความใดประกอบดวยประโยคที่ละทั้งคําที่ทําหนาที่ประธานและกรรม
(มี.ค. 42)
1. ฉันไมชอบซื้อปลาที่ตลาดสดเพราะไมอยากเห็นปลาถูกฆาตายตอหนาตอตา
2. วันนีแ้ มจะกลับบานเย็นคงไมมีเวลาทํากับขาว พอจะทําเอง
3. บุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ
4. รัฐกําลังดําเนินการเวนคืนที่ดิน เราจะถูกเวนคืนทีด่ ินบางหรือเปลาก็ไมรู
6. ขอใดใชคําเชื่อมถูกตอง
(ต.ค. 42)
1. พิธีกรประกาศกําหนดการชวงบายกับผูเ ขาสัมมนา
2. นายกสมาคมติดตอขอมอบทุนกับนักเรียน
3. บรรณาธิการสนทนากับผูอานในหนาคํานํา
4. กระเปาใบนี้คุณตองสงใหกับเจาหนาที่เปดดูเอง
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7. คํากริยาที่ขดี เสนใตในขอใดไมใชกริยาอกรรม
(ต.ค. 42)
1. ตัวละครผานออกมาทางประตูนี้
2. นางกินรีพํานักอยูที่เขาไกรลาส
3. พระสุธนตามนางมโนราหไป
4. ผูแสดงรายรําดวยทวงทาเขากับทํานองเพลง
8. ขอใดใชคํา “ซึ่ง” ถูกตอง
(ต.ค. 42 )
1. บริษัทควรปรับเปลี่ยนการวางแผนใชเงินเปนการวางแผนใชคนซึ่งก็คือพนักงานของบริษัทนัน่ เอง
2. ปจจุบันสังคมไทยประสบปญหาคนวางงานอยางรุนแรงซึ่งรัฐบาลกําลังหามาตรการแกไขอยู
3. วันนีโ้ รงพยาบาลบริการตรวจสายตาฟรี ซึ่งทุกคนมารับบริการนี้ไดตั้งแต 9.00 น.ถึง 16.00 น.
4. รางกายจะสูญเสียน้ําวันละประมาณ 2-3 ลิตร ซึ่งถาเราไมดมื่ น้ําเขาไปชดเชยจะทําใหกระหายน้าํ
9. ขอใดตองใชกริยา “ขัน”
(ต.ค. 42)
1. ชางประปาคงใชคีม.........ฝาทอไมออก เลยยังไมซอม
2. กอกน้ําเกลียวหวาน........ไมอยู น้ํายังหยด
3. ผนังปูน........ตะปูไมอยู ปูนรวงมาก
4. เชือกหลุดทําให............รอก ปดหลังคาไมได
10. ขอใดมีคําพองที่เปนทั้งคํานามและคํากริยา
(ต.ค. 42)
1. มันชนิดนีเ้ ปนมันที่อรอยกวาชนิดอื่น
2. เขาปนเขาไดแสดงวาเขาแข็งแรง
3. แมขันนองจนขันตกจากมือก็ยังไมหายขัน
4. ถากันไปดวย ก็คงจะกันแกไมใหไปตีกันกับเขา
11. ขอใดใช “ซึ่ง” ไดถูกตอง
(ต.ค. 41)
1. นมชนิดพรองมันเนยมาเหมาะกับเด็กซึง่ อยูในวัยเจริญเติบโต
2. ผูประสงคจะเขาอบรมโปรดแจงความจํานงลวงหนา ซึ่งรายละเอียดการฝกปฏิบตั ิ
นั้นจะไดแจงใหทราบภายหลัง
3. ราคาขาวของชาวนาไทยตกต่ําลงทุกป ซึ่งไมวาจะเปนรัฐบาลไหนตางก็เคยประสบปญหา
นี้มาแลวทั้งสิน้
4. เด็กสมัยนีม้ ีพัฒนาซึ่งเร็วกวาสมัยกอนมาก ไมวาจะเปนการรับรูหรือการแสดงออก ทาง
ความคิด
12. ขอใดใชคาํ เชื่อมไดถกู ตอง
(ต.ค. 41)
1. บริษัทจะจัดฝกอบรมใหกบั พนักงานขายประมาณปลายเดือนนี้
2. เขาไดรับเชิญใหบรรยายเรื่องเทคนิคการสมัครงานตอนักศึกษาชั้นปที่ 4
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3. การสัมมนาครั้งนี้เปนประโยชนแกอาจารยและนักศึกษาที่เขาฟงอยางยิ่ง
4. ผูบริหารโรงเรียนจะตองตระหนักถึงความสัมพันธของหนวยงานของตน
ตอหนวยงานที่เกี่ยงของ
ตอนที่ 4
1. ขอใดมีคําทีใ่ ชผิดความหมาย
(ต.ค. 43)
1. เมื่อประตูเปดผูทรี่ ออยูก ว็ ิ่งกรูเขาไปยื้อแยงซื้อบัตรชมฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ
2. เยอรมันคิดคนการใชเทคโนโลยีการใชแมเหล็กลอยตัวสําหรับรถไฟความเร็วสูงไดสําเร็จ
3. ไทยเตรียมโยกยายทหารออกไปจากติมอรตะวันออกภายในเดือนมีนาคม
4. ตํารวจพยายามสืบสวนหาตัวคนรายอยูห ลายสัปดาห แตก็ไมไดรองรอยอะไรเลย
2. ขอใดใชคําไดถกู ตอง
(ต.ค. 43)
1. เชานี้อากาศปลอดโปรง นักทองเที่ยวตางชื่นชมกับพระอาทิตยยามเชา
2. กอนไปสอบเปนผูประกาศขาว ขาพเจาฝกอานขาวกับคุณศันสนียจ นคลอง
3. นักเรียนทีล่ งทะเบียนชากวากําหนด ตองยื่นคํารองกับเจาหนาที่
4. ในอนาคตขาพเจาอยากทํางานกับกระทรวงศึกษาธิการ
3. ขอใดใชถอยคําไดถูกตองเหมาะสม
(ต.ค. 43)
1. การสรางงานศิลปะมีตั้งแตระดับการประดิดประดอยไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมศิลป
2. การคนควาวิจัยเปนกระบวนการเชิงวิทยาศาสตรทใี่ ชเหตุผลและตรรกะ
3. ในสังคมไทยอาจารยจํานวนมากเปนผูบริโภควิชาการมากกวาสรางสรรค
4. สถาบันตางๆ ควรสอนใหนักศึกษาประยุกตความลุมลึกในวิชาชีพไปพัฒนาการสังคม
4. ขอใดใชคําไมถูกความหมาย
( ต.ค. 43)
1. ผูอานหาซื้อหนังสือใหมๆ ที่นักอานเสนอแนะไว
2. นักรองกําลังใหคะแนนผูร องที่เขาประกวดแตละคน
3. นักพูดไมประหมาเวทีเพราะผูพ ูดกลุมนีม้ ีประสบการณสูง
4. ผูเขียนเรื่องสั้นใหสัมภาษณวาการเปนนักเขียนตองอานมาก
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ขอสอบเรือ่ ง ประโยคฟุมเฟอย และสํานวนตางประเทศ
ตอนที่ 1
1. ประโยคใดไมกระชับ
(ไทย กข 40)
1. เขาสอบเขามหาวิทยาลัยไดเพราะความขยัน
2. ผูคนกําลังกระทําการรณรงคเรื่อง สสร.
3. หลายคนตืน่ เตนที่ไดรับเลือกเปนสมาชิก
4. เลือกประธานไดถูกคนนัน่ ละถูกตอง
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 2-4
(ไทย กข 40)
ก. เทาที่ผานมายังมีผูปฏิบัตหิ นาที่สับสนและขาดความเขาใจ
ข. ป 2539 ถือวาเปนปแหงความยากลําบากของผูทําธุรกิจซึ่งผานพนไป
ค. เช็คทําใหนักธุรกิจจํานวนมากตองติดคุกและลมละลายนักตอนักแลว
ง. เรื่องนี้ทําใหผูประกอบการหยุดนิ่งอยูก ับที่ไมได ตองติดตามขาวสารอยางใกลชิด
จ. ในชวงแนะนําสินคาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2539 - มกราคม 2540 สินคาทุกชนิด
ลดราคา 10 เปอรเซ็นต
2. ประโยคใดวางสวนขยายผิดที่
1. ประโยค ก
2. ประโยค ข
3. ประโยค ค
4. ประโยค จ
3. ประโยคใดใชสํานวนพูด
1. ประโยค ก และ ข
2. ประโยค ข และ ค
3. ประโยค ค และ ง
4. ประโยค ง และ จ
4. ประโยคใดใชภาษาฟุมเฟอย
1. ประโยค ก ข และ ค
2. ประโยค ข ค และ ง
3. ประโยค ค ง และ จ
4. ประโยค ก ข และ ง
5.ประโยคใดไมกะทัดรัด
(สามัญ 1 40)
1. คนดีมีนอย คนถอยมีมาก
2. เราหาเงินมาไวใช ไมใชใหเปนนายเรา
3. ศาสตรตางๆลวนอํานวยประโยชนแกผูเรียนรูด วยกันทุกวิชา
4. กลวยไมออกดอกชาฉันใด การศึกษาเปนไปฉันนัน้
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6. ขอใดไมใช สํานวนวนภาษาตางประเทศ
(สามัญ 2 39)
1. เราขอแสดงความยินดีที่คณ
ุ นําความสําเร็จและชื่อเสียงมาสูประเทศไทย
2. งานกาวไกลไทยจัดทําขึน้ โดยคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุนระหวางวันที่ 17-26
กุมภาพันธ 2538
3. คนที่มีมิตรมากยอมทําการใหญสําเร็จเพราะมีผูชว ยคิด ชวยทําและชวยออกทรัพย หลายคน
ดวยกัน
4. เครื่องปนดินเผาของไทยมีลักษณะแตกตางจากเครื่องปนดินเผาของจีน ในเรื่องสีและลวดลาย
7. ขอใดไมใชขอบกพรองที่เกิดจากสํานวนภาษาตางประเทศ
(สามัญ 1 มช 40)
1. ลูกๆควรรักษาไวซึ่งเกียรติยศของวงศตระกูล
2. เขาพบวาตัวเองกําลังเจอทางตันเพราะปญหานี้ซับซอน
3. ทฤษฏีจิตวิเคราะหมักโดดเดี่ยวตัวเองออกจากวิชาสังคมศาสตร
4. รัฐบาลไทยภายใตการนําของนายบรรหาร ศิลปอาชา ประกาศยุบสภา
8. ประโยคใดมีลักษณะ “กะทัดรัด”
(ไทย กข 38)
1. มนุษยทกุ ชีวิตที่เกิดมาจําเปนตองมีเพื่อนและอยูรว มกัน
2. ในชวงเวลา 10 ปที่ผานมา ทั่วโลกตางแตกตื่นสนใจในปญหาสิ่งแวดลอม
3. ความภูมใิ จที่ไดกําเนิดบนดินแดนแหงนีเ้ ดนชัดอยูในใจทุกคน ตั้งแตสมัยบรรพบุรษุ
สืบทอดมาจนถึงรุน ลูกรุน หลาน
4. เราตองชวยกันรักษาสภาพของแหลงมรดกโลกไวอยางดีที่สุด ไมใชเพื่อศักดิ์ศรีของ
เรา เองแตเพื่อลูกหลานของเราตอไป
9. ขอใดเปนประโยคที่กะทัดรัดชัดเจน
(สามัญ 1 36)
1. เธอเปนดาวดวงใหมที่เพิง่ เขามาในวงการละคร
2. อาหารสวนใหญใหสารอาหารมากกวาหนึ่งอยาง ยกเวนอาหารทีถ่ กู สกัดจนเหลือ
สารอาหารเพียงอยางเดียว
3. สําหรับคนปกตินั้น นักโภชนาการอาจใหคําแนะนําเพียงกวางๆ วาควรรับประทาน
อาหารหลายๆอยางจึงจะมีสุขภาพดีไมเจ็บปวย
4. การกินอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันที่อิ่มตัวซึ่งมาจากไขมันสัตวจะทําให
ระดับโคเลสโตรอลในเลือดอยูในระดับสูง
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10. ประโยคใดมีใจความกะทัดรัด
(สามัญ 1 37)
1. ขอใหทานไดสืบสวนใหไดความวาผูใดกระทําการทุจริตยักยอกเงินรายนี้
2. พยานหลักฐานยืนยันสอดคลองตองกันนาเชื่อวาผูถ กู กลาวหากระทําผิดจริง
3. จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดนําหลักฐานทั้งหมดไปแสดงในวัน เวลา และสถานที่
ดังกลาว
4. ขออภัยที่ไมอาจใหใชสถานที่ในวันแจงมาตามที่ขอไปไดหากเปนวันอื่นก็ไมขดั ของ
ตอนที่ 2
1. ขอใดไมใชสํานวนภาษาตางประเทศ
(สามัญ 42)
1. ชาวตางชาติมักจะกลาววาวิชาภาษาไทยยากแกการเรียน
2. รัฐบาลพยายามประชาสัมพันธใหคนไทยชวยกันประหยัดอยางจริงจัง
3. คณะกรรมการชมรมนักเรียนเกาชุดนีถ้ กู จับตามองจากสมาชิกตลอดเวลา
4. การนําชาวบานมาชุมนุมประทวงครั้งนีท้ ําใหประเทศไดรับความเสียหายมาก
2. ขอใดไมใชสํานวนภาษาตางประเทศ
(มี.ค. 42)
1. โรงเรียนตองเสียคาใชจายในการจัดประชุมผูปกครองครั้งนีร้ ายละ 300 บาท
2. ในอดีตแหลงน้ําของไทยมีอยูอยางเพียงพอตอการใชประโยชน
3. การทองเทีย่ วของไทยในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนไปสูก ารทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
4. ปจจุบันโทรศัพทไดววิ ัฒนาการใหมีความสามารถในการใชที่ทันสมัยขึ้น
3. ประโยคใดใชภาษากะทัดรัดที่สุด
(มี .ค. 42)
1. งานเปนสิ่งที่ทําใหคนมีชีวิตที่สมบูรณและเปนคนที่ใครๆ ยอมรับ
2. โรงแรมขอขอบคุณที่ทานใหความสนใจในการใหบริการของเรา
3. อาหารที่ซื้อตามทองถนน กอนรับประทานก็ควรทําใหอุนอีกครั้ง
4. ขอเชิญผูที่สนใจชมประติมากรรมกลางแจงนีด้ วยตาตนเองที่ถนนสีลม
4. ขอใดไมใชสํานวนภาษาตางประเทศ
(ต.ค. 42)
1. โรคตับอักเสบในผูใ หญมอี าการรุนแรงและเปนนานกวาในเด็กเล็ก
2. เราควรเลือกซื้อผักที่มรี ูพรุนจากการถูกแมลงกัดกินบางจะดีกวา
3. วิธีทําไมยากเมื่อผักสุกตักออกแชน้ําเย็นหยุดการสุกของผัก
4. โรงเรียนควรกระตุน ผูปกครองใหชว ยกันเอาใจใสเรือ่ งการเรียนของลูกหลาน
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5. ขอใดใชภาษากะทัดรัด
( ต.ค. 42)
1. ฝนกระหน่าํ ติดตอกัน 2 วัน 2 คืนเชนนี้ ผลสืบเนื่องอันเลวรายที่ตามมาคือ
กรุงเทพฯ เปนอัมพาต
2. ไมมีใครรับผิดชอบที่เกิดมีการทุจริตคดโกงการเลือกตั้ง ณ เทศบาลนครใหญ
แหงหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้
3. ถาจะใหลกู หลานลดน้ําหนักความอวนเสียบาง ใหลดเวลาทีเ่ ด็กขลุกอยูหนา
จอโทรทัศนลง จะเห็นผลทันตา
4. แมจะตัดคาคะแนนเฉลีย่ สะสมและคาเปอรเซ็นตไทลแรงคออกไปขาพเจาก็ยังคง
สอบไดในคณะที่ตองการ
6. ประโยคใดใชคําฟุมเฟอย
(ต.ค. 42)
1. น้ําตาที่มาหลอเลี้ยงลูกตาสวนใหญมาจากตอมน้ําตาที่อยูปลายหางตา
2. อันที่จริงเรือ่ งที่ฉันเลาใหฟงนี้เปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆ
3. อยาคิดอะไรมาก ถางานไหนนาทําและพอทําไดก็ทําไป
4. เขาบอกฉันวา สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือความกลัว
7. ขอใดไมใชโครงสรางประโยคแบบภาษาตางประเทศ
(ต.ค. 42)
1. เรื่องนี้งายตอการเขาใจ
2. งานเขียนของเขาเปนเรื่องที่สนใจของคนหมูมาก
3. แมมีลกู ถึง 7 คน จึงตองรูจ ักวิธีบริหารเงิน
4. ทุกสิ่งทุกอยางจบลงดวยความตายของตัวเอก
8. ขอใดเปนประโยคที่มีใจความกะทัดรัด
(ต.ค. 42)
1. ทางเดินขึ้นภูขรุขระไมเรียบทําใหเดินลําบาก
2. เขาเดินไปจนสุดถนนก็พบบานคนหลังหนึ่ง
3. สาวนอยเดินพลางวิ่งพลางไปตลอดทาง
4. เด็กนอยรองตะโกนเสียงดังลั่น
ตอนที่ 3
1. ขอใดใชภาษากะทัดรัด
(ต.ค. 43)
1. เราควรอนุรกั ษสิ่งแวดลอมของโลกเรานี้
2. การอานมากและฟงมากนําไปสูความเปนพหูสูต
3. ชั้นบรรยากาศถูกทําลายเสียหายเพราะมลพิษจากโลกนี้เอง
4. เพื่อใหไดทกุ สิ่งที่สมปองดังปรารถนา ตองยึดคําขวัญวาอุปสรรคคือบทเรียนของชีวิต
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2. ขอใดไมใชสํานวนตางประเทศ
(ต.ค. 43)
1. ประชากรโลกกําลังเผชิญกับโศกนาฏกรมเงียบจากโรคราย ทั้งเอดส มาราเลีย และวัณโรค
2. ตอขอซักถามของผูสื่อขาว ตัวแทนสภากาดสากลแถลงวาสถานการณโรครายในปจจุบันกําลังนาวิตก
3. สภากาชาติสากลพรอมดวยผูนําจากประเทศในเอเชียแถลงวาประเทศในทวีปแอฟริกาเปน
พื้นที่ ที่มีโรคเอดสระบาดมากที่สุด
4. รัฐบาลแตละประเทศควรสนใจปญหาโรคเอดส เพราะปจจุบนั โรคเอดสเปนมหันตภัยที่ทําลาย
เศรษฐกิจและสังคม
3. ขอใดใชคําภาษาตางประเทศโดยไมจําเปน
(ต.ค. 43)
1. เมื่อไฟดับควรตรวจดูกอนวาเปนเพราะฟวสขาดหรือปลั๊กหลุด
2. เด็กๆ ชอบรับประทานไอศกรีมช็อกโกแลตมากกวาไอศกรีมกะทิสด
3. กอนเขาแบงกผูขับขี่รถจักรยานยนตตองถอดหมวกกันน็อกและแวนตาดําออก
4. นักกอลฟหลายคนอยากเปลี่ยนวงสวิงใหคลายกับไทเกอรวูดสเพื่อใหตีลูกไดแมน

ขอสอบเรือ่ ง ความหมายของคํา
ตอนที่ 1
1. กลุมคําในขอใดมีความหมายกวาง
(ไทย กข 40)
1. คุณยายชอบใชเครื่องบดอาหาร
2. นองซื้อเครือ่ งดูดฝุน ใหม
3. แมทําความสะอาดเครื่องเงิน
4. พี่สาวใชเครื่องเปาผมทุกวัน
2. กลุมคําในขอใดทุกคํามีความหมายมากกวา 1 ความหมาย
(ไทย กข 40)
1. จําวัด สับหลีก เจาถนน
2. ชักใย ขึน้ หมอ ตามน้ํา
3. ทอดตลาด ทอดนอง ทอดเสียง
4. ลายคราม เจาบาน ซองขาว
3. คําในขอใดทุกคําใชไดทั้งความหมายในตรงและความหมายโดยนัย
(สามัญ 1 40)
1. คอแข็ง ใจดี มือเบา
2. ใจดํา ขาแข็ง มือหนัก
3. หัวแข็ง มือออน ตาโต
4. มือไว ปากแข็ง ใจออน
4. ขอใดมีคําประสมที่มีความหมายเชิงอุปมาทุกคํา
(สามัญ 2 40)
1. มาใช แกะดํา ไกแกว ขี้กบ
2. กาฝาก แมวมอง นกตอ หนามา
3. ลูกหมอ ติดกระเปา เทกระจาด ตกกระปอง 4. คอหอย กนกบ มือมืด ขาไพ
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5. คําที่เกี่ยวกับ “รส” ในขอใดบอกความหมายไดตรง
(สามัญ 1 39)
1. นี่เธอจาอยาเปรีย้ วนักเลย เดี๋ยวมะนาวจะเรียกพีน่ ะ
2. แหมไมไหว จืดชืดไมเปนสับปะรด รูอยางนี้นอนดูทวี ีอยูกับบานดีกวา
3. โอยเจาหลอนหวานเสียจนหนุมๆ น้ําลายหยด
4. ตายจริง เค็มออกอยางนีร้ ะวังโรคความดันโลหิตสูงกับโรคไตนะ
6. ขอใดไมมีคาํ พองรูปคําพองเสียง
(สามัญ 1 39)
1. ครอบครัวของเราจนแสนจนจะไมมกี ินอยูแลว
2. คุณกับฉันคบกันฉันเพื่อนตอไปดีกวา
3. กอนลงวายน้ําในสระ คุณควรสระผมเสียกอน
4. ที่นี่ติดปายหามจับสัตวนา้ํ แตยังมีคนลอบมาจับปลาบอยๆ
7. คําประสมในขอใดที่ ไมมี ความหมายเชิงอุปมา
(ไทย กข 39)
1. ตาขาว ตาคาง ตาพอง ตาโต
2. รูมาก รูทนั รูไส รูอยู
3. ปากแข็ง ปากตลาด ปากเบา ปากคม 4. หนาไม หนาแขง หนาบัน หนาจั่ว
8. คําในขอใดสามารถใชไดทั้งความหมายโดยนัยทุกคํา
(ไทย กข 38 )
1. เขาฌาน เขาถึง เขาเนื้อ
2. แกลํา แกเผ็ด แกเกี้ยว
3. ขึ้นหมอ ขึ้นสาย ขึ้นชื่อ
4. คอแข็ง คอตก คอสูง
9. ขอใด ไมมี คําพองรูพองเสียง
(สามัญ 1 38)
1. กันวาเขากันของเอาไวแจกกันเอง
2. ขัดไปเถอะ ไมมีใครเขามาขัดใหหรอก
3. ดูเสียกอนวาขนมนี่นากินแคไหน ลองชิมดูซิ
4. ผมรับประกันไดวาผาตกมารุนนี้สีไมตก
10. ขอใดเปนคําไวพจนทุกคํา
(สามัญ 1 38)
1. กนก มาศ รัชดา
2. วนิดา ปทมา มารศรี
3. นภาลัย คคนางค ธาษตรี
4. กําธร นาท อุโฆษ
ตอนที่ 2
1. ขอใดใชคําที่มีความหมายตรงนัย
(สามัญ 1 38)
1. คนรุนใหมกลุมหนึ่งกําลังมุงสูความวุนวายในกระแสธุรกิจ
2. เขาจริงใจกับทุกคนแมความจริงใจนัน้ จะยอนกลับมาประหารเขาก็ตาม
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3. ผูมาชุมนุมประทวงเหลานี้ตกเปนเครื่องมือของเอกชนผูมีอิทธิพลเพื่อตอรองกับ
รัฐบาล
4. ชาวไทยนิยมใชวีซานักทองเที่ยวไปทํางานตามโรงงานแถบชานเมืองในตางประเทศ
2.ขอใดใชคําพองรูปพองเสียง
(สามัญ 2 39)
1. ธรรมดาเครื่องประดับที่งดงามยอมคูควรกับหญิงงาม
2. รานนัน้ เปดขายของทุกคืน แตทําไมคืนนี้ปดประตูเงียบ
3. กองทหารเดินตามมาเปนทิว ขณะนี้กําลังจะขามทิวเขาแลว
4. เจาของบานนี้คงระเบียบจัด ดูวิธจี ัดบานก็รูได
3. ขอใดไมมคี ําพองรูปพองเสียง
(สามัญ 2 38)
1. รีดผาตั้งนาน เพิ่งไดตัวเดียว
2. แหมตานี่ ชอบทําอะไรขัดตาอยูเรื่อย
3. พอรูว าเงินไมพอ เขาก็โกรธ
4. พูดแลวพูดอีกจนออนใจวาฉันไมอยากไปที่นั่นอีก
4. คําในขอใดใชทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยทุกคํา
(สามัญ 2 38)
1. เสนสาย เสนตึง เสนตื้น
2. เสนทาง เสนใย เสนเลือด
3. เสนรอบวง เสนผานศูนยกลาง เสนลึก
4. เสนทางใหญ เสนขนาน เสนสาย
5. คําวา “ออน” ในขอใด ไมไดมีความหมายทํานองเดียวกันทุกคํา
(สามัญ 2 38)
1. ออนใน ออนหู ออนแรง
2. ออนเค็ม ออนหัด ออนขอ
3. ไกออน มะพราวออน เด็กออน
4. ไฟออน แดดออน เขียวออน
6. ขอใดใชคําแสดงความหมายแคบกวางตางกันไดอยางเหมาะสม
(ไทย กข 37)
1. เขาสนใจทัง้ กีฬาและมวย
2. เขาชอบปลูกตนไมและไมผล
3. ฤดูนี้มผี ลไมมากทั้งเงาะและทุเรียน 4. ประชาชนและชาวนามาชุมนุมกันมากมาย
7. ขอใดใชคําวา “นอง” ในความหมายตรง
(มี.ค. 41)
1. นอง นอง หองน้ําอยูไหนคะ
2. คุณอาแดงเปนนองของพอเรา
3. นองนุนไดรับรางวัลเรียนดีทุกป
4. ริจะเปนโจรมันก็อยางนี้แหละนอง ตองเจอตํารวจบอย
8. คําวา “ทิ้ง” ขอใดเปนความหมายนัยตรงทุกคํา
(ต.ค. 41)
1. ทิ้งจดหมาย ทิ้งทาย ทิ้งไพ
2. ทิ้งทาน ทิ้งกระจาด เททิง้
3. ผาเนื้อทิ้ง ทิ้งทวน ทิ้งธุระ
4. ทิ้งเพื่อน ทิ้งขวาง ทิ้งตา
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9. คําในขอใดมีความหมายทั้งความหมายโดยตรง และความหมายเชิงอุปมา
(ต.ค. 41)
1. อินทรี ปลอยแก กันเปอน เดินสาย
2. ตีนแมว วาดภาพ ตีปก ซื้อเสียง
3. ไขแดง เสือหิว มวนเสื่อ แจกหมอน
4. จับกบ ลมเย็น ตรายาง ลบเหลี่ยม
10. เขาเขาไปในรานเครื่องหนัง หากระเปาถือใหแมไดแลวซื้อกระเปาสตางคแบบที่พออยากได
“หลังจากนั้นไปรานขายของเลนไดตุกตาแบบที่นองชอบ แวะรานขายหนังสือไดหนังสือ แปลให
ตัวเอง” ขอความขางตนมีคําที่มีความหมายกวาง ความหมายแคบจํานวนกี่คํา
(ต.ค. 41)
1. ความหมายกวาง 1 คํา ความหมายแคบ 4 คํา
2. ความหมายกวาง 2 คํา ความหมายแคบ 3 คํา
3. ความหมายกวาง 3 คํา ความหมายแคบ 4 คํา
4. ความหมายกวาง 4 คํา ความหมายแคบ 3 คํา

ขอสอบเรือ่ ง ระดับภาษา
ตอนที่ 1
1. ตัวแทนจากชมรมผูสื่อขาว ไดนัดพบเพือ่ สัมภาษณผวู า ราชการจังหวัดเรื่องการเตรียมตอนรับ
วีรบุรษุ นักชกเหรียญทองโอลิมปก การแนะนําตัวตามขอใดที่เหมาะสมที่สุด (ไทย กข 40)
1. ผม อุปนายกชมรมผูสื่อขาวที่ไดกราบเรียนนัดทานขอสัมภาษณเรื่องตอนรับนักชกเหรียญทอง
โอลิมปกครับ
2. ผมมาตามนัด วิพัฒน พลอยงาม มาสอบถามการเตรียมตอนรับวีรบุรุษครับ
3. ผม อุปนายกผูสื่อขาว ขออนุญาตทานสักครู เพื่อสัมภาษณการเตรียมตอนรับแชมปนักชกบานเราครับ
4. ผม วิพัฒน พลอยงาม จากชมรมผูสื่อขาว ที่ไดเรียนนัดทานลวงหนาเพื่อขออนุญาตถามเรื่อง
นักมวยครับ
2. ขอใดใชภาษาระดับทางการ
(ไทย กข 40)
1. ในระยะนี้จะมีเตามาวางไขที่ชายฝงทะเลวันละหลายตัว
2. พิธรี ดน้ําศพมักจะกระทําทันทีหลังจากที่บุคคลนั้นเสียชีวิต
3. ในหนาหนาวจะมีนักทองเที่ยวมาชมทัศนียภาพที่นี่เปนจํานวนมาก
4. เพื่อความสะดวกในการเบิกจาย อาจขออนุมัติถวั กันไปทุกรายก็ได
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3. ในกรณีที่นกั ศึกษาตองการขอนัดพบครู อาจารยหรือผูใ หญที่มีคุณวุฒิ เพื่อขอคําปรึกษาดาน
วิชาการ ควรใชคําขึ้นตน คําลงทายแบบใดจึงเหมาะสมและบรรลุประโยชน (ไทย กข 39)
1. เรียนอาจารยรจนา ที่เคารพรัก / ขอบพระคุณยิ่งคะ
2. เรียนอาจารยที่เคารพอยางสูง / ดวยความเคารพอยางสูง
3. เรียนอาจารยรจนาที่นับถืออยางสูง / ขอแสดงความนับถือยิง่
4. กราบเรียนอาจารยที่นับถืออยางสูง / กราบขอบพระคุณอยางสูง
4. คําพูดของประธานที่พูดตอไปนี้ จะแกไขใหนาฟงขึ้น ไดดีที่สุดตามขอใด (สามัญ 2 40)
“ผมเอง ก็อยางที่เห็นๆ ไมชอบเผด็จการ แตก็สุดปญญาเพราะถาทุกคนนั่งนิ่งกันอยูอยางนี้
ก็ไมรจู ะไปบังคับใครใหอาปากได”
1. ผมเอง ก็เสนอโนนนี่มาเยอะแลว เดี๋ยวจะกลายเปนผูกขาดไป เอาเปนวาใครมีอะไรเชิญ
2. เพื่อนสมาชิกทุกทานครับ เพื่อไมใหผมตกที่นั่งเผด็จการ ผมคงตองขอฟงความคิดเห็นจาก
พวกเราแลวละครับ
3. โดยเอกสิทธของประธาน ผมสามารถรวบรัดประเด็นไดถาทานไมพูด แตผมก็ไมอยากทํา
อยางนั้น
4. เพื่อนสมาชิกครับ ถามัวแตนิ่ง ไมชวยกันนึก ทําอยางไรเราจะเจาะลึกถึงปญหาไดละครับ

5. ขอใดใชภาษาผิดระดับในประโยคเดียวกัน
(สามัญ 2 39)
1. กองบัญชาการตํารวจนครบาลเตรียมความพรอมในการรักษาความปลอดภัยและจัดการ
จราจรเนื่องในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
2. คณะนักฟุตบอลของประเทศอุรุกวัยลอยลําเขารอบสองของการแขงขันฟุตบอล
ปรีโอลิมปก หลังจากไดรับชัยชนะในการแขงขันกับประเทศปารากวัยมาแลว
3. ขอเชิญชวนพอแมพนี่ องทั้งหลายมารวมบริจาคเงินซอมแซมหลังคาโบสถหลวงพอใหญ
ที่เคารพนับถือของพอเรา
4. ชาวยิวรูสึกสลดใจอยางแรงเมื่อไดทราบขาวการเสียชีวิตของผูเคราะหรายในการวางระเบิด
แบบพลีชพี ของพวกมุสลิมหัวรุนแรง
6. นักเรียนไปพบกับผูจ ัดการฝายประชาสัมพันธของบริษัทใหญแหงหนึ่งเพื่อขอรับเงินคาลงโฆษณาใน
หนังสืออนุสรณของโรงเรียน โดยนัดหมายไวลว งหนา ขอใดเหมาะสมที่สุดในการติดตอครั้งนี้
1. ผม วิฑูรย ประสงคทรัพย ประธานนักเรียนจากโรงเรียนวิเชียรบุรี มาขออนุญาตพบ
ทานเพื่อขอรับเงินตามที่กรุณาอนุเคราะหครับ
2. ผมมาจากโรงเรียนวิเชียรบุรี เปนประธานนักเรียน วันนี้เปนตัวแทนมาขอรับเงินตามที่
ทานแจงไปครับ
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3. ผมมารับเงินที่จะลงหนังสืออนุสรณโรงเรียน ผมวิฑูรย ประสงคทรัพย จากวิเชียรบุรีครับ
4. ผมเปนตัวแทนจากวิเชียรบุรี มาขอรับเงินคาโฆษณาตามที่ทานกรุณาครับ
7. ขอใดใชภาษาผิดในระดับเดียวกัน
(สามัญ 1 39)
1. ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2539 เวลาบาย 4 โมงเย็นจะมีการแขงขันขวางจักรและโดดขามรั้ว
2. ครูสอนคหกรรมศาสตรของนิตยาบอกวา การปรุงอาหารไทยนั้นงายยิ่งกวาปอกกลวยเขาปาก
3. เราเปนนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน อาจมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบาง หนักนิดเบาหนอยควรใหอภัยกัน

4. ความรักเปนสิ่งมีคุณคา สามารถทําใหคนหมดอาลัยตายอยากกลับมีกําลังใจสูชีวิตตอไป
8. ประโยคในขอใดใชภาษาตางระดับ
(สามัญ 37)
1. เขาแนใจวารถมอเตอรไซคจะชวยบรรเทาการแกไขปญหาการจราจรติดขัด
2. อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหปญหาสมองไหลก็คือ การไมไดรับความยุตธิ รรมจากเจานาย
3 ปจจุบันอัตราการเสียชีวิตของประชากรเพราะอุบัติเหตุมีมากกวาอัตราการตายเพราะโรครายตางๆ
4. นิสิตป 3 ที่เรียนวิชาขับรองเปนวิชาเอกจะตองฝกรองเพลงทั้งเพลงไทยและเพลงสากลกับเปยโน

9. ขอใดบกพรองเรื่องระดับภาษา
(ไทย กข 38)
1. อาชีพทุกลวนแตมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีดว ยกันทั้งสิ้น ความสําคัญของทุกอาชีพอยูตรงทีเ่ รา
ทุกคนไดทําหนาที่การงานอยางสุจริตชนนัน่ เอง
2. ในชวงระยะเวลา 1 ป นอกจากบริษัทของทานจะถูกฟองลมละลายแลว ทานยังถูกตั้งขอหา
วาประพฤติมชิ อบในวงการราชการอีก
3. นายกรัฐมนตรีกลาวถึงกรณีปญ
 หาที่เกิดขึ้นกับดาวเทียมไทยคมวา ในที่สุดแลวจะตอง
แกไขไดอยางแนนอน เพียงแตกําลังรอโอกาสที่เหมาะสมอยู
4. ความรูแ ละเทคโนโลยีนั้นเปนดาบสองคม หากใชในทางสรางสรรคยอมกอใหเกิดประโยชน
แตหากใชเครือ่ งมือถลุงทรัพยากรเพื่อประโยชนของคนบางกลุม ยอมกอใหเกิดโทษมหาศาล
10. ขอใดใชภาษาที่มีระดับแตกตางจากขออื่น
(สามัญ 2 37 )
1. ดิฉันขออนุญาตไปฟงบรรยายพิเศษเรื่องขบวนการแกเซ็ง
2. วันอาทิตยหนาวาจะนิมนตพระมาสวดแค 7 องค เพราะหองเล็ก
3. ทานผูชมคงจะยกโทษใหนะคะ เพราะจิว๋ เพิ่งจะทําหนาที่พิธีกรเปนครั้งแรก
4. ทานนายกคงจะเหมาเอาวาทุกคนมีหนาที่ตองมารับผิดชอบในสวนที่ตัวเกีย่ วของ
11. ขอใดใชระดับภาษาทางการ
(มี.ค. 42)
1. พิธีเปดเอเชีย่ นเกมสที่ไทยเปนเจาภาพครั้งนี้ ทําไดไมเลวทีเดียว
2. เทาที่ทราบ ทางบริษัทผูร บั ผิดชอบไดระดมมืออาชีพมารวมเตรียมงานนานนับเดือน
3. นับไดวาเปนเกียรติประวัติของไทยอีกครั้งที่สรางความพรอมจนเปนที่เชื่อมั่นแก
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ประธานสมาชิกโอลิมปกแหงเอเชีย
4. ทําใหเห็นชัดแลววาในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเชนนี้ เราก็มิไดทําใหมนตรีเอเชี่ยนเกมส
ทั้งหลายผิดหวัง
12. ขอความตอนใดใชคําระดับเดียวกัน
(มี.ค. 42)
(1) ภิกษุ 9 รูปรับนิมนตมาในพิธีมงคลสมรสที่บานเจาภาพ / (2) เมื่อมาถึง มรรคนายกผูเฒา
ก็กลาวเชิญแขกที่มาในงาน แจงวาจะเริม่ พิธี / (3) ในขณะที่พระกําลังฉัน ก็ไดแจงใหญาติ
โยมรอรับศีล และอยูร ับประทานอาหารดวยกันกอน / (4) จากนั้นก็ไดเอยปากขอรองผูมี
เกียรติทั้งฝายเจาบาวและเจาสาวใหชวยกันเก็บขาวของกอนกลับ
1. ตอนที่ 1
2. ตอนที่ 2
3. ตอนที่ 3
4. ตอนที่ 4
13. ขอใดที่นักเรียนควรเลือกใชในการไปขอรับการสนับสนุนคาใชจายจากบริษัทสําหรับการทํากิจกรรม
ของโรงเรียนตามที่นัดหมายไวลวงหนา
(มี.ค. 42)
1. ตองประทานโทษที่รบกวน แตคิดวาบริษัททานมีศักยภาพที่จะสนับสนุนไดใน
ฐานะทีล่ ูกๆ ทานก็เคยเรียนทีน่ ี่
2. ขออนุญาตเรียนใหทานชวยพิจารณา หากเห็นวาสาระของกิจกรรมในโครงการครั้งนี้
พอจะมีคณ
ุ คาที่จะกรุณาที่จะสนับสนุนได
3. ตองกราบเรียนวาเราใครครวญแลวกอนจะมาขอความอนุเคราะห เพราะทราบอยูว า
บริษัทกําลังประสบภาวะวิกฤต แตทานก็คงชวยเราได
4. ใครเรียนวาที่เจาะจงมาขอความอนุเคราะห เพราะบริษัททานมีนโยบายสงเสริม
กิจกรรมเชิงพัฒนาอยูแลว อยางนอยก็เทากับทานรูจ ักคืนกําไรใหสังคมครับ
14. ขอใดเหมาะสมที่จะใชเปนบันทึกอยางทางการ
(มี.ค. 42)
1. ผูที่จะประสงคจะเขารวมกิจกรรมกีฬา กรุณาเตรียมชุดกีฬาตัวโปรดของทานมาดวย
2. การประชุมวิชาการครั้งนีจ้ ริงๆ แลวจัดขึ้นสําหรับสมาชิกชมรมคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ
3. นักศึกษาทีย่ ังไมไดยื่นแบบขอกูเงินทุนเพื่อการศึกษาโปรดดําเนินการโดยดวน
4. เนื่องจากบุคลากรที่มีอยูใ นปจจุบันทํางานที่มีอยูจํานวนมากไมไหวจึงจําเปนตองขอเพิ่มอัตรา
15. ขอใดมิใชภาษาในระดับเดียวกันกับขออื่นๆ
( ต.ค. 42)
1. แมจะอางวาเปนการใชสทิ ธิตามรัฐธรรมนูญ แตพฤติการณก็ชดั วา เปนการเตะถวง
2. การมุงเอาชนะกันโดยปราศจากความรับผิดชอบ กอใหเกิดผลเสียอันประมาณมิได
3. แนวคิดเรื่อง “ธรรมรัฐ” กําลังไดรับการขานรับจากสังคม
4. ถามิใชเกมการเมือง ไฉนจึงตัดสินใจอยางฉุกละหุกลุกลี้ลกุ ลน
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ขอสอบเรือ่ ง ราชาศัพท
ตอนที่ 1
1. ขอใดใชคําราชาศัพทไมถกู ตอง
(สามัญ 1 40)
1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชดําริหาวิธีการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของราษฎรในชนบทเสมอมา
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงโปรดการเรียนรูสรรพวิชา
แมจะทรงไมถนัดชัดเจนในบางเรื่อง
3. สมเด็จพระสังฆราชไดประทานพรปใหมแกประชาชนในคืนวันที่ 31 ธันวาคม
4. พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิตยิ าภา เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิรต
การกุศลทีโ่ รงแรมแหงหนึ่งเร็วๆ นี้
2. ขอใดใชราชาศัพทไดถูกตองเหมาะสม
(สามัญ 1 39)
1. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถทรงรับเชิญเปนพระราชอาคันตุกะของ
ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา
2. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
3. ประชาชนตางมาเฝารอชมพระบารมีและถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ
4. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
3. ขอใดใชราชาศัพทไมถกู ตอง
(สามัญ 2 40)
1. สถาบันการดนตรีและศิลปะแหงกรุงเวียนนาไดถวายปริญญากิตติมศักดิ์แดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เมื่อป พ.ศ. 2507
2. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค 1 ลาน
บาท เปนทุนประเดิมในการจัดตั้งมูลนิธิสงเสริมศิลปะชีพ
3. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จสาธารณรัฐฟลิปปนส เพื่อ
ทรงรวมบรรยายเรื่องสิ่งแวดลอม
4. โครงการอาสา “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” เปนโครงการในพระราชดําริของพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิตยิ าภา
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5. ขอใดใชคําราชาศัพทไดถกู ตอง
1. เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จถึงสนามบิน มีขาราชการ
นักศึกษาและประชาชนมาถวายการตอนรับอยางเนืองแนน
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพุมดอกไมเปนราชสักการะที่
หนาพระบรมราชานุสาวรียพ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงฉายพระบรมฉายาลักษณรว ม
กับคณะกรรมการจัดงาน “นอมเกลา” ในโอกาสที่เขาเฝาฯ ถวายพระพร
4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาธิคณ
ุ รับ
ด.ช. เดชชาย อินทรศรี เปนคนไขในพระบรมราชานุเคราะห
6. การใชคําราชาศัพทแทนคําธรรมดาในประโยคตอไปนีข้ อใดไมถูกตอง (ไทย กข 40)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ให(1) โอกาส(2) ประธานาธิบดีแหงสาธารณะรัฐอเมริกาและภริยาพบ (3)
ในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขก (4) ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
1. พระราชทาน
2. พระบรมราชวโรกาส
3. เฝาทูลละอองธุลพี ระบาท
4. อาคันคุกะ
7. จงเติมคําในชองวางตามลําดับ
(สามัญ 2 มช 40)
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี..............นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรกั ษ
มรดกไทย...............รางวัลแกผูชนะการประกวดภาพถายมรดกไทย ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต”ิ์
1. เสด็จไปทรงเปด
พรอมกับทรงพระราชทาน
2. เสด็จพระราชดําเนินไปเปด และทรงพระราชทาน
3. เสด็จไปทรงเปด พรอมดวยพระราชทาน
4. เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปด และพระราชทาน
8. ขอใดใชราชาศัพทถูกตองตามหลัก
(ไทย กข มช 40)
1. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปรียบเสมือนพระมารดาของคนไทยทั้งมวล
2. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเปนพระอาจารยของนักศึกษาแพทย
3. สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเปนพระบิดาแหงประวัติศาสตรไทย
4. นายกําชัย ทองหลอ เคยเปนพระอาจารยของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอและสมเด็จพระเจาลูกเธอ
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9. ขอใดใชคําราชาศัพทถูกตอง
(สามัญ 1 มข 40 )
1. สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 แหงสหราชอาณาจักรเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศ
ไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
2. สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 เยือนประเทศไทยเพื่อทรงรวมในพระราชพิธเี ฉลิมฉลอง
ปกาจญนาภิเษก และทรงทอดพระเนตรการแสดง
3. การแสดงแสงสีเสียง ที่วัดไชยวัฒนารามเปนการถวายการตอนรับการเสด็จของสมเด็จ
พระราชินีอลิซาเบธที่ 2 แหงสหราชอาณาจักร
4. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหอาจารยสมิทธิ
ศิริภัทร แหงมหาวิทยาลัยศิลปากรการเขียนบทละครสําหรับการแสดงหนาพระพักตร
10. ขอใดใชคาํ ราชาศัพทผิด
(สามัญ 1 มข 40)
1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงบําเพ็ญพระกุศลถวายพระบูรพกษัตริยาธิราชเจา
2. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ถวายน้ําสรงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับคนไขรายนี้เปนคนไขในพระบรมราชานุเคราะห
4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินเปนองค
ประธานพิธกี ารเปดประชุมประชุมนานาชาติไทยศึกษา
ตอนที่ 2
1. ขอใดใชคําราชาศัพทไดถกู ตอง
(สามัญ 2 มข 40)
1. นักเรียนทุนเลาเรียนหลวงกราบถวายบังคมทูลลา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไป
ศึกษาตอตางประเทศ
2. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
เมื่อป พ.ศ. 2535
3. พระเจาวรวงคเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระอนุญาต
ใหตั้งกองทุนสงเคราะหเด็กพิการ
4. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออก ณ พระตําหนักจิตลดารโหฐาน พระราชทาน
พระราชวโรกาส ใหเอกอัครราชทูต เฝาทูลละอองธุลพี ระบาท
2. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง
(สามัญ 2 มข 40)
1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาเปนฤดูหนาว และทรงพระสุหราย
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2. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เสด็จแทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตรใหกับผูสําเร็จการศึกษา
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโปรดเกลาฯ ใหอาสาสมัคร
สังคมสงเคราะห เขาเฝาถวายผาผูกคอยุวกาชาดนอกโรงเรียน
4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปดงานสัปดาห
หนังสือแหงชาติ และพระราชทานรางวัลผูช นะการประกวดหนังสือ
3. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง
(สามัญ 2 38)
1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหประชาชน
เฝาทูลละอองธุลพี ระบาท
2. สมเด็จพระบรมราชกุมารีประทานพระราชานุญาตใหจัดพิมพบทพระราชนิพนธของพระองค
3. สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นาฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่หมูบาน
แหงหนึ่งและไดทรงพระราชดํารัสกับผูใหญบานเปนเวลานาน
4. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชจะไปทรงเปนประธานในพิธพี ระราชทานพัดยศ
4. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง
(สามัญ 2 37)
1. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับหญิงชราพิการ
เปนคนไขในพระบรมราชานุเคราะห
2. ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกราบบังคลทูลถวายรายงานผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติ
งานแกไขปญหาจราจรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
3. สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปน
ประธานในพิธีเปดการ สัมมนาเรื่อง “ ภาษาไทยในวงราชการทหาร”
4. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระประสงคใหขาราชการบริพารรวม
กันประหยัดการใชน้ําและไฟฟา
5. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง
(สามัญ 1 38)
1. ในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวไดมีผเู ขาเฝาทูลละออง
ธุลพี ระบาทถวายพระพรชัยมงคล
2. ตอไปนี้เปนการถายทอดสดพิธีนอมเกลานอมกระหมอมถวายปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิแ์ ดสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ
3. สมเด็จพระเจาลูกเธอพรอมดวยพระสวามี ทรงเปนพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระ
จักรพรรดิแหงประเทศญี่ปนุ
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4. เหลาภริยารัฐมนตรีไดไถชีวิตโคกระบือจํานวนมากเพื่อถวายเปนราชสดุดี
6. ขอความตอไปนี้ตอนใดใชราชาศัพทไดถูกตอง
(มี.ค. 42)
1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปนี้ ทุกสถาบันไดมีหมายกําหนดการใหมหาบัณฑิตรับ
รับพระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณแทน
2. ทั้งนี้ดวยถือวาเคยไดรบั พระบรมราชานุเคราะหมาครั้งหนึ่งแลวในระดับปริญญาตรี
3. แตอยางไรก็ตามมหาบัณฑิตทุกระดับก็จะไดรับพระราชทานพระบรมราโชวาทพรอมกัน
4. ซึ่งก็นับเปนพระมหากรุณาธิคณ
ุ ยิ่งทีท่ รงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสดังกลาว
1. ตอนที่ 1
2 ตอนที่ 2
3. ตอนที่ 3
4. ตอนที่ 4
7. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง
(ต.ค. 42)
1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารเสด็จฯ แทนพระองค ไปทรงเปด
พระราชานุสาวรียสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
2. สมเด็จพระสังฆราชเสด็จพระราชดําเนินไปเจิมปายคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. กอนที่จะสิ้นพระชนม สมเด็จพระมหาวีรวงศประชวรอยูเปนเวลานาน
4. พระบรมฉายาลักษณของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีในนิตยสารฉบับนี้งดงามมาก
8. ขอใดเปนคําราชาศัพททใี่ ชกับสมเด็จพระสังฆราชไดถูกตอง
(ต.ค. 42)
1. สมเด็จพระสังฆราชฯ มีพระลิขิตแสดงพระวินิฉัยกรณีเกีย่ วกับวินัยสงฆ
2. สมเด็จพระสังฆราชฯ มีลายพระหัตถประทานพรประชาชนชาวไทย
3. สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จไปเสวยภัตตาหารเพลในพระบรมมหาราชวัง
4. สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงพระประชวร แพทยผถู วายการรักษาจึงถวายคําแนะนําใหทรงพัก
9. ขอใดใชคําราชาศัพทไมถกู ตอง
(ต.ค. 41)
1. สมาคมไดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในแนวทางซึ่งสมเด็จพระสังฆราชไดประทานไว
2. คณะนิตศิ าสตรจัดงานครัง้ นี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ หรือพระนามเดิม พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์
3. อธิการบดีไดถวายปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรม
เครื่องกลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
4. มีพิธวี างพวงมาลาทีพ่ ระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
ณ ปอมพระจุลจอมเกลา จังหวัดสมุทรปราการ
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10. “ขาพเจาคือปุถุชนธรรมดา พระราชดํารัสจริงๆ เปนอยางไรไมทราบ เพราะวาสนานอยไมอาจไดฟง
จากพระโอษฐ แตเพียงเทานีก้ ็เกินพอแลวที่ทําใหรูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เปนลนพน”
บุคคลที่พูดกลาวถึงมิใชพระราชวงศระดับใด
(ต.ค. 42)
1. สมเด็จพระบรมราชินี
2. สมเด็จพระยุพราช
3. สมเด็จพระบรมราชกุมารี
4. สมเด็จเจาฟา

ขอสอบเรือ่ ง สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
ตอนที่ 1
1.ขอใดใชสํานวนไทยไดถกู ตอง
(ไทย กข 40)
1. โจรปลนแบงคเลือดเขาตาสูไมถอย
2. กางเกงยีนสตัวนี้มิใชใสไปวัดไปวาไดเทานั้น แตไปไดทั่ว
3. สังคมปจจุบันดูไมจริงใจตอกัน ใสหนายักษเขาหากันตลอดเวลา
4. หนวยงานนี้ทํางานเหมือน “หุนกระบอก” ที่ถูกชักใยอยูขางหลังไมมีผิด
2. สํานวนในขอใด ไมเหมาะสม ที่จะเติมในขอความขางลางนี้
(ไทย กข 40)
“นายกฯขอรองใหทุกฝายรัดเข็มขัด เพราะถาเรายังขืนทําทุกอยางแบบ.........กันอยางนี้บานเมืองคงไปไมรอด”

1. ฆาชางเอางา
2. ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
3. ขี่ชางจับตั๊กแตน
4. ฆาควายเสียดายพริก
3. “ถึงวากษัตริยทั้งสี่กรุง
จะมาชวยรบพุง เปนศึกใหญ
(ไทย กข 40)
ก็ก็ไมครั่นครามขามใคร
จะหักใหเปนภัสมธลุ ีลง”
ผูกลาวขอความนี้อยูในภาวะอารมณตรงกับสํานวนใด
(ไทย กข 39)
1. เลือดเขาตา
2. เลือดขึ้นหนา
3. เลือดรอน
4. เลือดเดือด
4. “คํายอยกยองเที้ยร
ทุกประการ
(ไทย กข 39)
พักตรจิตผิดกันประมาณ
ยากรู
เร็วรักผลักพลันขาน
คํากลับ พลันฤา
สามสวนควรแลวผู
พะพองพึงแคลน ฯ
ขอความใดไมสอดคลองกับตอนที่หนึ่งในคําประพันธขางตน
1. ยกยอปอปน
2. หนาซื่อใจคด
3. รักงายหนายเร็ว
4. น้ํากลิ้งบนใบบอน

242
5. “ทีจะเปนพอชาลีแมกัณหา ทั้งถอยคําวาจาฉลาดเหลือเจาเลห ถาแมนขอไดสมคะเนจะใชตาง
ทาส จะฉลาดเฉโกโกงเอากู จําจะขูเสียใหราบปราบเสียแตเดิมที”
(ไทย กข 39)
เนื้อความขางตนแสดงวาผูพ ูดมีเจตนาอยางไร
1. ตัดไมขมหนาม
2. เขียนเสือใหวัวกลัว
3. ตัดไฟแตตน ลม
4. ตีปาใหเสือกลัว
6. ขอใดใชสํานวนถูกตอง
(ไทย กข 38)
1. ถึงฉันจะทําความผิดมามากแตคราวนี้เธอจะมาตีขลุมวาฉันผิดอีกไมไดนะ
2. ผูใหญบานบางคนหมดพออํานาจก็ไมมบี ริวารหอมลอมเขาทํานองนกไรไมโหด
3. หมอยังไมไดลงความเห็นวาเธอเปนโรคราย อยาทําเปนกระตายตืน่ ตูมไปเลย
4. ถูกนองวาแคนี้ทําไมตองโกรธจนตาลุกตาพองดวย
7. “จรรยาเก็บเงินไดกอนหนึ่ง เพื่อนชวนไปซื้อหุน แตเธอไมสนใจ เธอไดนําเงินสวนหนึ่งไปซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อรับพิมพงานทั่วไป เงินอีกสวนหนึ่งยังคงฝากไวกับธนาคาร”
การบริหารเงินของจรรยาตรงกับสํานวนในขอใด
(สามัญ 1 40)
1. น้ําซึมบอทราย
2. น้ําขึ้นใหรบี ตัก
3. หมายน้ําบอหนา
4. น้ําบอนอย
8. สํานวนในขอใดเหมาะสมที่จะเติมลงในชองวางของขอความตอไปนี้
“ แมเตือนแลวเตือนอีกจน.........วาใหตงั้ ใจเรียน อยาเกเร แตกไ็ มเคยฟง จนเกิดเรือ่ ง
ฐานะเราก็ไมดี กวาแมจะ.............กับเขาได ก็ตอง.............มาตลอดชีวิต” (สามัญ 1 40)
1. ปากเปยกปากแฉะ ลืมตาอาปาก ปากกัดตีนถีบ
2. ปากเปยกปากแฉะ เงยหนาอาปาก ตีนถีบปากกัด
3. จ้ําจี้จ้ําไช
เงยหนาอาปาก ตีนถีบปากกัด
4. จ้ําจี้จ้ําไช
ลืมตาอาปาก ปากกัดตีนถีบ
9. สํานวนในขอใดเหมาะสมที่จะเติมลงในชองวางของขอความตอไปนี้
“นายคนนี้คงจะยังไมยอมเขาเปนสมาชิก ของพรรคใดหรอก จนกวาเขาจะเห็นพรรคไหนมี
แนวโนมจะไดเปนรัฐบาล เขาจึงตัดสินใจ อยางนี้เขาทํานอง................”
(สามัญ 1 39)
1. ตีสองหนา
2. นกสองหัว
3. นกมีหูหนูมีปก
4. เหยียบเรือสองแคม
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ตอนที่ 2
1. สํานวนในขอใดมีความหมายหลักตางกัน
(สามัญ 1 38)
1. จับปลาสองมือ
เหยียบเรือสองแคม
2. เพชรตัดเพชร
เกลือจิ้มเกลือ
3. ขี่ชางจับตั๊กแตน
ฆาชางเอางา
4. ขายผาเอาหนารอด ตกบันไดพลอยโจน
2. ความหมายของสํานวนใดแสดงความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนา
(สามัญ 2 40)
1. กงเกวียนกําเกวียน
2. ตกนรกทั้งเปน
3. วันพระไมมีหนเดียว
4. สอนหนังสือสังฆราช
3. สํานวนไทยในขอใดทั้งสองสํานวนไมเกี่ยวกับการพูด
(สามัญ 2 39)
1. เอาน้ําเย็นเขาลูบ
เอาทองไปรูก ระเบื้อง
2. ชักใบใหเรือเสีย
ยิ้มดวยปากถากดวยตา
3. ปากไมสิ้นกลิ่นน้ํานม
ไมพูดพร่ําทําเพลง
4. ฟงไมไดศพั ทจับไปกระเดียด ฝนตกก็แชงฝนแลงก็ดา
4. สํานวนในขอใดที่เหมาะสมที่จะเติมลงในชองวางของขอความตอไปนี้
“ นองของฉันนํากลอนทีแ่ ตงไดรับรางวัลชนะเลิศในชั้นเรียนไปคุยฟุงกับคุณอาทีอ่ ยู
ขางบานหารูไหมวาเขาเปนศิลปนแหงชาติ อยางนี้เขาลักษณะ.....................”
(สามัญ 2 39)
1. จุดไตตําตอ
2. สอนหนังสือสังฆราช
3. เอามะพราวหาวมาขายสวน 4. รูนอยพลอยรําคาญ
5. ขอใดไมใชสํานวน
(สามัญ 2 38)
1. นักเรียนหองนี้เกงที่สุดในชั้น ม.6 มีแตหนอนหนังสือเทานั้น
2. คุณสองคนนั่งหันหลังใหกันอยางนี้เมื่อไหรจะดีกนั เสียที่
3. ปนี้ทีมฟุตบอลของเรามีภาษีดกี วาทีมมหาวิทยาลัยคูแ ขง
4. ผมอาศัยลําแขงของตัวผมเองมาตลอดจนประสบความสําเร็จในชีวติ อยางที่เห็นทุกวันนี้
6. ขอใดใชสํานวน ไมถกู ตอง
(สามัญ 2 มข 40)
1. วันนี้เจานายพื้นเสียมาจากบานเพราะทะเลาะกับภรรยา
2. จะจัดงานใหญทั้งที อยาทําเปนฆาควายเสียดายพริกไปหนอยเลย
3. เขาสอบภาษาอังกฤษหลายครั้งจึงผาน อยางนี้เรียกวา ฝนทั่งใหเปนเข็มจริงๆ
4. นักศึกษาคนนี้เหมาะที่จะเรียนประชาสัมพันธ เพราะเธอมีลกั ษณะเปนฆองปากแตก
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7. “โครงการนีใ้ ชเงินหลายรอยลานบาท แตผลทีไ่ ดไมคมุ ทุน เขาตํารา..........” (สามัญ 2 มข 40)
1. ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
2. น้ํานอยแพไฟ
3. เกี่ยวแฝกมุงปา
4. ขี่ชางจับตั๊กแตน
8. “ผิวสูววู ามยาม
เพลิงพลุง
ดับมิดับยิ่งไหม
มากเขาเผาผลาญ”
(สามัญ 2 มข 40)
ขอความขางตนตรงกับสํานวนใด
1. ตัดไฟตนลม
2. น้ํานอยแพไฟ
3. จุกชองลอมวง
4. น้ําเชี่ยวขวางเรือ
9. ขอใดใชสํานวนไมถกู ตอง
(ไทย กข มข 40)
1. เขามีวิธีการทําใหอีกฝายหนึ่งไมโกรธ เพราะตัดไฟแตตนลม
2. เขามีพิษสงไมแพพอเขาเลยเหมือนลูกไมหลนไมไกลตน
3. คนเราถาจะคบกันนานๆ ก็ตองถือคติวา รักยาวใหบั่นรักสั้นใหตอ
4. เขาพูดจาไมอยูกับรองกับรอย จะจับผิดยาก เปรียบเหมือนมะกอกสามตะกราปาไมถูก
10. สํานวนคูใด ไมมีความหมายในทางเดียวกัน
(ไทย กข มข 40)
1. กินน้ําใตศอก
เปนเบี้ยลาง
2. ขิงก็ราขาก็แรง
ขนมพอสมน้ํายา
3. เนื้อเตายําเตา
อัฐยายซื้อขนมยาย
4. บุญทํากรรมแตง
บุญหนักศักดิ์ใหญ
ตอนที่ 3
1. ขอใดใชสํานวนเปรียบเทียบไดถูกตอง
(สามัญ 1 มช 40)
1. นี่คุณ มีอะไรพูดกันตรงๆดีกวา อยาเสียเวลาเปนเจาถอยหมอความอยูเลย
2. เด็กคนนี้ซนเหลือเกินเหมือนจับแพะชนแกะ ครูประจําชั้นหนักใจมาก
3. เรื่องนีจ้ ะโทษใครคนเดียวไมได ฉันเห็นวาผิดทั้งสองคนเขาทํานอง ขนมพอสมน้ํายา
4. ปาอาศัยลูกที่มีรายไดไมมากนัก จึงคอยเก็บเงินไดเล็กๆนอยๆแบบน้าํ ซึมบอทราย
2. สํานวนในขอใดมีความหมายตางจากขออื่นมากที่สุด
(สามัญ 1 มช 40)
1. หวานอมขมกลืน
2. หวานนอกขมใน
3. หวานลิ้นกินตาย
4. หวานเปนลมขมเปนยา
3. ขอใดใชสํานวนไทยถูกตอง
(มี.ค. 42)
1. ลูกสาวเธอโชคดีนะตกถังขาวสาร ไดแตงงานกับเศรษฐีที่ดินสบายไปเลย
2. แกงชามนี้เติมเกลือแลวรสดีขึ้นมาก เห็นไหมละแกงจืดจึงรูคุณเกลือ
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3. คนบานใกลเรือนเคียง ตองมีน้ําใจไมตรีแบงปนกันแบบหมูไปไกมา
4. เชิญคุณเลือกทําเลและแบบบานเองดีกวาครับ เพราะเดี๋ยวจะเขาตําราปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย
4.สํานวนใดใชกลาวเพื่อเตือนสติ
(มี.ค. 42)
1. เงาตามตัว
2. ไวเนื้อเชื่อใจ
3. คอขาดบาดตาย
4. บานเมืองมีขื่อมีแป
6. สํานวนใดไมสามารถใชไดในตัวอยางสถานการณดงั ตอไปนี้
(ต.ค. 42)
“ตั้งแตเจาโตเปนหนุมมักทําความเดือดรอนและสรางปญหาใหฉันแสนสาหัสทุกวัน
ฉันอยากจะ................ไปเลยจะไดพนทุกพนรอนเสียที”
(ต.ค. 42)
1. ตัดเชือก
2. ตัดหางปลอยวัด
3. ตัดไฟตนลม
4. ตัดเปนตัดตาย
7. ขอใดใชสํานวนไทยถูกตอง
(ต.ค. 42)
1. เด็กคนนี้เอาการเอางาน ทาทางเปนโลเปนพายดีมาก
2. ตํารวจที่ดีตอ งปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยไมคิดหาเศษหาเลยจากหนาที่
3. เปนลูกผูหญิงตองเดินเหินใหเรียบรอยสงางามไมเดินมือหางตีนหาง
4. พนักงานพวกนีพ้ อเจานายไมอยูก ็ไมทํางานทําตัวเปนลิงหลอกเจาอยูได
8. ความหมายของคําประพันธในขอใดแตกตางไปจากกลุม
(ต.ค. 41)
1. ริแระแกะกามปู
หาเลือด
2. อุตริรองน้ําคาง
ใสน้ําสาคร
3. จักเจียนจอมปลวกเตีย้
เติมภู เขาแฮ
4. เบียดเบียนเจียนพิษงู
เพิ่มพิษ นาคนา
9. “ งานจะสําเร็จไดทุกคนตองรวมมือกันปรึกษาหารือ กัน รวมทํางานกัน ไมใชตางคนตางคิด
ตางคนตางทํา ถาเปนเชนนีย้ อ มประสบความสําเร็จไดยาก”
(ต.ค. 41)
การทํางานที่ไมประสบความสําเร็จตรงกับสํานวนในขอใด
1. พายเรือคนละที 2. พายเรือทวนน้ํา 3. พายเรือในหนอง 4. พายเรือในอาง
10. ความหมายของสํานวนคูใดไมเปนไปในทํานองเดียวกัน
(ต.ค. 41)
1. ขิงก็ราขาก็แรง
ขนมผสมน้ํายา
2. ยุใหรําตําใหรั่ว
เสี้ยมเขาควายใหชนกัน
3. ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
ตําขาวสารกรอกหมอ
4. แกวงเทาหาเสี้ยน
เอามือซุกหีบ
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ขอสอบเรือ่ ง ประโยคกํากวม
ตอนที่ 1
1. ขอใดเปนประโยคกํากวม
(ไทย กข 40)
1. กรมตํารวจเรงดําเนินการปราบปรามยาบาทั่วประเทศ
2. การบุกรุกปาของราษฎรเปนบอเกิดของความวุน วาย
3. รัฐพยามอยางเต็มที่ในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
4. การรางรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญยังไมยุติ
2. ประโยคในขอใดมีความหมายไมกํากวม
(สามัญ 2 40)
1. หนังสือพิมพมาแลวตั้งแตเมื่อวานนี้ 2. รอนจังขอผาเช็ดหนาหนอย
3. เกาอี้โยกซอมหรือยัง
4. ขนมถวยนีห่ วานมันดี
3. ขอใดมีความหมายชัดเจน
(สามัญ 1 มข 40)
1. ไหลเขาลาดดีจริง
2. เขาใชตาปูยดึ ประตูไวแนนหนา
3. คนที่มารวมงานเปนลูกนองทั้งนั้น
4. ในการตอสูครั้งนี้กํานันเสียมือขวาไป
4. ขอใดมีความหมายชัดเจน
(สามัญ 1 มข 40)
1. ตํารวจไดจบั กุมหญิงนักลักทรัพยกรีดกระเปาประชาชนรายสําคัญ
2. ไมควรสงเสียงดังในหองสมุดเพราะคนอานหนังสือจะเปนทีน่ ารําคาญ
3. เมื่อวานนีเ้ ราไปฟงบรรยายเรื่องกาซพิษของอาจารยวรัญญา ศาสนากิจ
4. โรงเรียนในประเทศญี่ปนุ มีวธิ ีการฝกความประหยัดใหแกเด็กของเขาโดยวิธีงายๆ
5. ขอใดความหมายกํากวมทีส่ ุด
(สามัญ 2 37)
1. ดีแตวามันบอกฉันกอนนะ
2. ดีแตวามันแพงไปหนอย
3. ดีแตวาทําไมมันไมดูตวั เอง
4. ดีแตวาน้ํามันไมทวมนะ
6. ประโยคใดมีความหมายไดเพียงประการเดียว
(สามัญ 2 37)
1. คนขับรถบรรทุกไปตั้งแตเชา
2. นองของสมชายที่ถกู รถชนไปตางประเทศแลว
3. ละครเรื่องนี้ไมไดรับความนิยมเหมือนเรื่องกอน
4. ขณะนีภ้ าคอีสานมีปญหาเล็กนอยเรื่องน้าํ ทวมไรนา
7. ประโยคใดมีความหมายไดเพียงประการเดียว
(สามัญ 2 37)
1. ในงานนิทรรศการครั้งนีไ้ ดมีการแสดงตนไมชนิดตางๆ ที่มีชื่ออยูใ นวรรณคดี
2. องคเจดียน ยี้ ามเมื่อไดเห็นใกลๆ ดูสีทองเคลือบไวไมสุกสกาวเทาที่เห็นเมื่อเราอยูใ นรถ
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3. จากเกาะปนหยีเราลงเรือตอไปขึ้นบกทีเ่ ขาพิงกัน สถานที่ถายทําภาพยนตรที่มีชื่อ
4. วิมาลาอยากอยูที่นี่ เมืองที่มีแตความสงบ รมเย็น ความสวยงามตามธรรมชาติ
ซึ่งจะหาดูไดยากเสียเหลือเกินในปจจุบนั
8. ประโยคใดไมอาจแกความกํากวมไดโดยการเติมคําหรือกลุมคํา (สามัญ 2 36)
1. ฉันเห็นเหมือนคุณ
2. ควรใชประตูซายหรือประตูขวา
3. บริษัทนี้ถาเงินหาย เจาหนาที่ตองออก 4. วันนี้คณ
ุ แมของนักเรียนทีถ่ ูกรถชนมาหาคุณ
9. ขอใดสื่อความหมายกํากวม แตมิไดเกิดจากการวางสวนขยายผิดที่ (ไทย กข 34)
1. โรงงานแหงนี้มีระบบถายเทน้ําเสียที่ดี
2. มงคลสนิทกับนองสาวของวนิดาทีเ่ ปนนักรอง
3. ดวงตากําลังเรงทํางานใหญ ไมยอมพูดจากับใครเลย
4. บริษัทฯ มีทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยตางๆ ที่ขาดแคลน
10. ขอใดไมกาํ กวม
(สามัญ 1 34)
1. ที่จังหวัดเชียงใหมผลการตรวจเลือดของเจาหนาที่ปรากฏวามีผตู ิดเชื้อเอดสเปนจํานวนมาก
2. เจาหนาที่แจงผลการตรวจเลือดวามีผูตดิ เชื้อเอดสในจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก
3. เจาหนาที่พบวาผลการตรวจเลือดมีผูติดเชื้อเอดสในจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก
4. ที่จังหวัดเชียงใหมเจาหนาที่แจงผลการตรวจเลือดวามีผูติดเชื้อเอดสเปนจํานวนมาก
ตอนที่ 2
1. ประโยคใดเกิดความกํากวมเมื่อพูด
1. เหมาดานนีห้ นอย
2. เธอตองยืนยันเอาไวใหดี
3. ถาเขาตกลงไปคุณจะเสียใจ
4. เขาจะตองสอนใหมันรูจกั คาคน
2. ประโยคใดไมกํากวม
1. คนจับเชือกควรจะเปนคนสาว
2. หนังสือพิมพที่คุรุสภาขายดี
3. นองของเขาที่เพิ่งกลับมาเสียชีวิตแลว 4. นายสิงหขับมอเตอรไซครถชนตายแลวหนี
3. ประโยคใดสื่อความหมายชัดเจนที่สุด
1. พวกเราจะไปเยีย่ มเพื่อนที่บาดเจ็บเพราะถูกรถชนทีโ่ รงพยาบาล
2. เคกชิ้นนี้เปนฝมือแตงหนาของนองที่สวยมาก
3. คนในหมูบานไมชอบซื้อสินคาที่พอคาเรขาย
4. ปจจุบันเฟอรนิเจอรไมเปนสินคาสงออกของประเทศที่ทํารายไดสูง
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4. สายใจไมสวย แมของสายใจไมสวย
การเปรียบเทียบสายใจกับแมในขอใดทําใหเกิดความเขาใจผิดได
1. สายใจไมสวยเหมือนแม
2. สายใจเหมือนแมคือไมสวย
3. สายใจเหมือนแมจึงไมสวย
4. สายใจไมสวยเหมือนๆ กับแม
5. ขอใดไมอาจเขียนเวนวรรคเพื่อแกไขความกํากวม
1. แมจะเสียดายนองก็แกไขมันไมได 2. แดงเก็บเงินที่แมใหไวซื้อขนม
3. ขาวของเงินทองก็ใหไปหมดแลวยังจะมาขออะไรอีก
4. หองเก็บของไมแนนหนาพอรุงเชาจึงพบวาของบางอยางหายไป
6. ขอใดไมกํากวม
1. เมื่อคืนกอนฉันนอนสวดมนตดว ย
2. รถบรรทุกของออกจากไรไปตลาดทุกเชา
3. สถาบันพัฒนาสตรีจดั อบรมการพันดอกไมกระดาษญี่ปุน
4. สรางพิพธิ ภัณฑใหมในแหลงทองเที่ยวเพื่อจัดเก็บวัตถุโบราณล้ําคา
7. ขอใดความหมายไมกํากวม
1. งานเดินเงินดี
2. ผลเปนอยางไร
3. ทําไมเธอไมชอบกินขาวเย็น
4. แมสาวทองเรือลมไมมีเงินทําศพ
8. ประโยคขอใดสื่อความหมายไมกํากวม
1. รถขุดทรายแมน้ําเลยทําใหตลิ่งพัง
2. เขาไปหัวหินดวยดวยขัดใจไมได
3. ของมันๆ อยางนี้ใครจะไมชอบ
4. เธอทําบุญใหคนจนหมดตัว
9. ประโยคคูใดสื่อความหมายไดทั้งเหมือนและตางกัน
(มี.ค. 42)
1. เขาซื้อจานทองเหลืองใสคลิปพรอมปากกาทอง
เขาซื้อปากกาทองพรอมจานใสคลิปทองเหลือง
2. ทําไมไมชว ยเขาละ
นาสงสารออก
ชวยเขาหนอยซิ
เขานาสงสารออก
3. ผมไดขายแหวนคุณสุดาไปแลว
ผมไดขายแหวนใหคุณสุดาไปแลว
4. ทําไมถามอยูได
นารําคาญ
ถามตั้งหลายครั้งแลว
รําคาญจริง

249
10. ขอใดเปนประโยคกํากวม
(ต.ค. 42)
1. กลิ่นน้ําหอมอบอวลทัว่ หองประชุม
2. เขานั่งอานหนังสือทั้งวันทั้งคืน
3. เมื่อคืนฝนตกหนักมากกวาวันกอน
4. อาหารจานนี้แมบอกใหนองกินเอง
11. ขอใดสื่อความหมายไมชดั เจน
(ต.ค. 43 )
1. พรุงนี้หัวหนาจะเรียกประชุมตอนบายๆ
2. คุณยาชอบดูละครหลังโทรทัศนหลังขาวภาคค่ํา
3. สมสิริมาหาครูตอนเชากอนเขาหองเรียน
4. เมื่อวานนีแ้ มแวะมาหาตอนกินขาวเย็น
12. ขอใดมีความหมายกํากวม
1. ผูไดรับรางวัลเปนกวีที่มชี ื่อเสียงชาวญีป่ ุน
2. ตํารวจจับผูค ายาเสพติดจํานวนมากที่กลางกรุง
3. แมคาหยิบเหรียญบาทออกมาทอน 4 เหรียญ
4. แผนดินไหวทําใหบานเรือนพังพินาศและผูคนลมตายจํานวนมาก

ขอสอบเรือ่ ง ความคิดกับภาษา
ตอนที่ 1
1. ขอใดเปนการอางขอสรุปกอนแลวจึงกลาวถึงขอสนับสนุน
1. ปาไมเปนทรัพยากรที่มคี าเพราะทําใหฝนตกตองตามฤดูกาล
2. ปาไมเปนทรัพยากรที่มคี า เราจึงตองชวยกันรักษาเอาไวอยางสุดความสามารถ
3. เนื่องจากปาไมชวยปองกันน้ําทวม เราจึงตองชวยกันรักษาปาไมใหอุดมสมบูรณ
4. ที่ใดมีปาไมอยูมาก ที่นนั่ น้ําจะไมทวม
2. “เขาถูกนายจางเพงเล็ง เพราะเขามาสายเสมอ มีหวังจะถูกตัดเงินเดือน”
ลักษณะการอนุมานนี้ตรงกับขอใด
1. การอนุมานจากสาเหตุไปหาสาเหตุ 2. การอนุมานจากผลลัพธไปหาผลลัพธ
3. การอนุมานจากผลลัพธไปหาสาเหตุ 4. การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ
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3. “ 1 / เมื่อธรรมชาติมีความสัมพันธอันแนนแฟนและสลับซับซอน 2 / มนุษยซึ่งเชื่อไดวา
เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ 3 / ก็ยอมจะมีสวนอยูในความสัมพันธอันแนนแฟนและสลับซับซอนนี้
ดวย” ขอความนี้มีโครงการอนุมานวาอยางไร
1. (1) เปนขอสนับสนุน (2)และ(3) เปนขอสรุป
2. (1) และ (2) เปนขอสนับสนุน (3) เปนขอสรุป
3. (1) เปนขอสรุป (2) และ (3) เปนขอสนับสนุน
4. (1) และ (2) เปนขอสรุป (3) เปนขอสนับสนุน
4. 1. ดังจะเห็นไดจากสัดสวนของเงินกูต อจํานวนเงินฝากธนาคารพาณิชย
2. ที่เปลีย่ นแปลงจากรอยละ 100.1 เมื่อสิ้นป พ.ศ. 2521 เปนรอยละ 112.3 เมือ่ สิ้นป พ.ศ. 2522
3. การลดลงของเงินออมของประชาชนในระบบธนาคารและบริษัทเงินทุน
4. สาเหตุของการเกิดภาวะเงินตึงตัวประการหนึ่งก็คือ
5. ทําใหธนาคารและบริษัทเงินทุนไมสามารถขยายการให “เครดิต” ไดเทาที่ควร
ขอความขางตนนี้เรียงลําดับตามเหตุผลไดตามขอใด
1. 2 5 1 3 4
2. 4 3 5 1 2
3. 2 4 5 1 3
4. 4 2 3 1 5
5. ประโยคในขอใดที่ไมใชโครงสรางทางภาษาแบบเหตุผล
1. นี่ดีวาเราจองบัตรลวงหนา จึงไดทนี่ ั่งในรม
2. เขาไมคบเพื่อนเพราะไมชอบเกี่ยวของกับใคร
3. หลอนตัดสินใจออกจากโรงเรียนมิไยดีที่พอแมจะทัดทาน
4. เมื่อวานเขาซอมกีฬาเหนื่อยมาก พอกลับถึงบานก็เลยหลับเปนตาย
6. ขอใดเปนการอนุมานดวยวิธกี ารนิรนัย
1. นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร นักเรียนสวนใหญจึงสอบไดคะแนนดี
2. การจัดดนตรีการกุศลในวันปดภาคตนไดกําไร การจัดดนตรีการกุศลในวันปดภาคปลาย
ควรจะไดกําไรเชนเดียวกัน
3. นักเรียนชัน้ มัธยมปลายทุกคนตองการเรียนตอขั้นอุดมศึกษา วิชัยก็อยากเรียนตอใน
มหาวิทยาลัยเชนกัน
4. เดือนมีนาคมปนี้อากาศหนาวกวาเดือนกุมภาพันธ เดือนมีนาคมทุกปอากาศจะหนาวเชนนี้
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7. ใหใชขอความตอไปนี้ตอบขอ 7-8
“สําหรับวาปนคี้ ิดวาเศรษฐกิจของอเมริกาจะมีแนวโนมดีขึ้น ยอดของการขาดดุลการคามีทีทาวา
จะลดลง ทั้งนี้เปนผลดีที่เกิดจากการที่คาเงินสหรัฐออนตัวลงมาก ดังนัน้ จึงพอจะคาดไดวาความรุนแรง
ของมาตรการกีดกันทางการคาที่อเมริกานําออกมาใชจะบรรเทาลงและคลี่คลายไปเรื่อยๆในอนาคต”
ขอความนี้มีลําดับโครงสรางของการแสดงทรรศนะอยางไร
1. ที่มา
ขอสนับสนุน ขอสรุป
2. ที่มา
ขอสรุป
ขอสนับสนุน
3. ขอสรุป
ขอสนับสนุน ขอสรุป
ขอสนับสนุน
4. ขอสรุป ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสรุป
8. ขอความนี้จดั ไดวาเปนการแสดงทรรศนะประเภทใด
1. ขอเท็จจริง
2. นโยบาย
3. ขอเท็จจริงและนโยบาย
4. ขอเท็จจริงและคานิยม
9. “เด็กคนนีด้ ไู มมีความสุข การเรียนก็แย พอแมคงไมมีเวลาใหลูก”
ลักษณะการอนุมานเชนนีต้ รงกับขอใด
1. การอนุมานจากสาเหตุไปหาสาเหตุ 2. การอนุมานผลลัพธไปหาผลลัพธ
3. การอนุมานจาผลลัพธไปหาสาเหตุ 4. การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ
10. “คุณสมคิดตองเปนผูหญิงแนเพราะเปนปาของคุณสมชาย” ประโยคนี้อางเหตุผลแบบใด
1. อุปนัยเพราะสรุปจากกรณีเฉพาะวาคุณสมคิดเปนผูหญิงไปสูหลักทัว่ ไปวาปาทุกคนเปนผูหญิง
2. อุปนัยเพราะสรุปจากกรณีเฉพาะวาปาทุกคนเปนผูหญิงไปสูหลักทัว่ ไปวาคุณสมคิดเปนผูหญิง
3. นิรนัยเพราะสรุปจากหลักทั่วไปวาคุณสมคิดเปนผูหญิงไปสูกรณีเฉพาะวาปาทุกคนตองเปนผูหญิง
4. นิรนัยเพราะสรุปจากหลักทั่วไปวาปาทุกคนเปนผูหญิงไปสูกรณีเฉพาะวาคุณสมคิดเปนผูหญิง
11. ขอใดเปนการอนุมานจากผลลัพธไปหาสาเหตุ
1. เธอมาโรงเรียนสาย เธอตองไปพบครูใหญ
2. เธอมาโรงเรียนสาย เธอคงตองชวยคุณแมทํางาน
3. เธอมาโรงเรียนสาย จึงตองเขาเรียนชา
4. เธอมาโรงเรียนสาย เพราะเลยเวลาเขาเรียนมามากแลว
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ตอนที่ 2
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอที่ 1-3
( ขอ 1-10 ไทย กข 40)
“เราควรยุติการพัฒนาปญญาอยางรวดเร็วของเราเสีย แลวหันไปสรางหัวใจและความรักดี
กวา การศึกษามิไดทําใหคนเปนคนดี เพียงแตทําใหคนฉลาดเทานั้น และมักจะฉลาดในการทํา
ความชั่วรายเสียดวย สัญชาตญาณ และความรูสึกเปนสิ่งที่นาไววางใจไดมากกวาปญญาเสียอีก”
1. ขอใดเปนโครงสรางของการแสดงเหตุผลจากขอเขียนขางตน
1. ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสรุป
2. ขอสรุป
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
3. ขอสนับสนุน ขอสรุป
ขอสนับสนุน
4. ขอสรุป
ขอสรุป
ขอสนับสนุน
2. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความขางตน
1. การอธิบายถึงวัตถุประสงคของการศึกษา
2. การชีแ้ จงสถานการณการศึกษาปจจุบัน
3. การจูงใจใหเปลี่ยนหลักการศึกษา
4. การบรรยายสภาพทางเลือกของการศึกษา
3. ขอใดตรงกับทรรศนะของผูเขียน
1. ความรูคูคณ
ุ ธรรม ค้ําจุนสังคม
2. คนฉลาดทีช่ ั่วรายเปนภัยของสังคม
3. ความรักความเอาใจใสคือหัวใจของการอยูรว มกัน
4. สัญชาตญาณและความรักเปนหลักของการศึกษา
ใชขอความตอไปนี้ตอบขอ 4-6
“ผูที่เขาไปในหุบผาแหงบุปผชาติจะมีความรูสึกวาเดินอยูระหวางขนมชั้น เขาปลูกดอกไม
สีเปนแถบๆ ไปบนเนินเขาตลอดทางเดิน เมื่อมองดูจากทีส่ ูงหรือเนินเขาเล็กๆ จะเห็นสีชมพู สีมวง
สีเหลือง เปนสายยาวเปนชัน้ ๆ มีสระเล็กๆ และมีตน ไมเปนกอๆ จัดไวอยางสวยงามตามทางเดิน”
4. ขอความขางตนนี้ใชวธิ ีเขียนแบบใด
1. บรรยาย
2. พรรณนา
3. อธิบาย
4. บรรยายและพรรณนา
5. สารขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความนี้
1. ตื่นตาตื่นใจของผูประสบ
2. การปลูกตนไมอยางมีระเบียบ
3. ความงามอยางละลานตาของสวนดอกไม
4. สวนพฤกษชาติเขตรอนของตางประเทศ
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6. ขอความขางตนประกอบดวยประโยคกีป่ ระโยค
1. 2 ประโยค
2. 3 ประโยค
3. 4 ประโยค
4. 5 ประโยค
7. ขอใดเปนการใชภาษาทีแ่ สดงวาเปนการแสดงทรรศนะ
1. การศึกษางานสรางสรรคชวยสรางความแข็งแกรงทางวัฒนธรรม
2. หากเก็บเวลาไวในขวดได ทุกคนก็อยากจะเก็บเวลาอันเต็มไปดวยความฝน
3. รัฐนาจะกระจายอํานาจลงสูระดับตําบลไดโดยการสงเจาหนาที่ไปดูแล
4. มนุษยกลัวความแกเพราะไมใชมีแคอายุที่มากขึ้น แตความแกเปนโรคอยางหนึ่ง
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 8
“การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคําพูดงายๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถ
จะทําลายงานที่ผูมีความปรารถนาดีทั้งหลายพยายามสรางไวดว ยความยากลําบากเปนเวลาแรมป
หากจะแกตัววาเปนการพูดพลอยๆ เพียงสองสามคํานี้เปนเรื่องเล็กๆ ไมนาจะเก็บมาถือเปนเรื่องใหญ
เลยก็ไมถูก เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถาเขาไปอยูในสายเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนไดทั้งคน”
8. ขอความขางตนใชกลวิธกี ารนําเสนอตามขอใด
1. อธิบายและอุปมา
2. อธิบายและบรรยาย
3. พรรณนาและอุปมา
4. พรรณนาและบรรยาย
ตอนที่ 3
1. ขอใดเปนการอุปมานแบบนิรนัย
(สามัญ 1 40)
1. ปที่ผานมาเศรษฐกิจของไทยตกต่ําเพราะเศรษฐกิจทัว่ โลกไมดี
2. อุบัติเหตุทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะความประมาทขาดความระวัง
3. วัยรุนสมัยใหมตองแตงตัวสวย เดินศูนยการคา และมีโทรศัพทมือถือ
4. ความรักของพอแมคือความปรารถนาใหลูกประสบความสําเร็จ
2. ขอใดมีวธิ ีการแสดงเหตุผลตางกับขออืน่
(สามัญ 1 40)
1. เขาทุมเทเวลาและเงินทองมากมายเขาจึงไดเปน ส.ส.
2. ผูคนไรวินยั การจราจรในกรุงเทพฯ ทัว่ ไปถึงไดตดิ ขัด
3. ความขยันหมั่นเพียรคือจุดเริ่มตนของความสําเร็จ
4. เศรษฐกิจกาวไกล ชนบทไทยไมแหงแลง
3. “พวกแมคาเรียงรายขายของ
ลวนผักปลามากองกอนจะสาย
เสียงเชิญซือ้ สินคานาวุนวาย
คนจับจายหิว้ ถุงพะรุงพะรัง”
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ขอใดอนุมานจากบทประพันธนี้
(สามัญ 1 39)
1. ตลาดมีสินคาทุกชนิดขาย
2. ตลาดสดมีของขายเปนเวลา
3. ผูซื้อมีฐานะดี
4. ผูซื้อใชจายสุรุยสุรา ย
4. ขอใดใชภาษาอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ
(สามัญ 1 39)
1. สมคิดสอบคัดเลือกไมไดทั้งๆ ที่เขาเปนคนชางคิดชางเขียน
2. สมจิตขาดสอบ 1 วิชา เขาก็ยังสอบไดเนื่องจากเกงมาก
3. สมหวังไมเคยอานหนังสือมาทั้งปก็ไมแปลกเลยที่การสอบของเขาไมสมหวัง
4. สมใจเปนคนขี้เกียจผลการสอบของเขากลับสมใจพอแมเขา
5. การแสดงเหตุผลในขอใดไมมีขอสนับสนุน
(สามัญ 1 39)
1. ชางเขียนนับเปนแมบทของกระบวนการชางทั้งหลาย เพราะไมวาจะเปนงานอยางใด
ยอมตองมีการเขียนวาดเพื่อวาดแบบกอนเสมอ
2. การทําลายปาเปนเหตุที่สําคัญของการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต เพราะปาไมเปนทีร่ วม
ของสรรพสิ่งมีชีวิตมากมาย
3. สาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําในกลุมลุมน้ําเจาพระยา คือการมีน้ํา
ใชเพิ่มมากขึน้ ในพื้นที่ตอนบนของแมน้ํา
4. ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตลอดระยะเวลาทีโ่ ลกเราไดววิ ัฒนาการ
มานั้นอัตราการสูญพันธุมีนอ ยกวาการเกิดใหมของสิ่งมีชีวิตใหม
6. “ทุกคนตองตายในเวลาไมนาน คนไมไดอายุยืนเพราะทรัพย จะทําทุกวิธีทางที่ชั่วชานารังเกียจหรือ
ทารุณโหดรายเพียงเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยทําไมเลา”
ขอความขางตนนี้แสดงการใหเหตุผลตามขอใด
(สามัญ 2 40)
1. จากสาเหตุไปหาผลลัพธ
2. จากผลลัพธไปหาสาเหตุ
3. จากผลลัพธไปหาผลลัพธ
4. จากสาเหตุไปหาผลลัพธและไปหาสาเหตุ
7. ขอใดเปนการอางจากผลมาหาสาเหตุ
(สามัญ 2 39)
1. “ผมคิดวาสังคมตองการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผมอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับสังคมบาง”
2. “ผมไมสนใจอะไรและไมอยากยุงกับการเมือง ประกอบกับสุขภาพไมคอยดีดว ย
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เลยไมอยากหาเรื่องเครียด”
3. “คุณปูอายุ 94 ปแลวยังแข็งแรงดี ก็ทานออกกําลังกายทุกวันนี่นา”
4. “ผมไดไปเปนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บานพักคนชรา เห็นแลวก็สงสารพวกเขาก็เลย
อยากเปนแพทย”
8. ขอใดใชการอนุมานตางกับขออื่น
1. เนื่องจากไมมีแรงจูงใจ ทําใหคนรุนใหมไมอยากทํางานกับหนวยงานของรัฐอีกตอไป
2. การทํางานอยางสม่ําเสมอจะไมทําใหใครผิดหวัง
3. คนไทยเราทุกวันนี้ไมมีหลักประกันอะไรมากนัก จึงอยูกันไปวันๆเทานั้น
4. อุบัติเหตุบนถนนหลวงนับวันจะเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ ทั้งๆ ที่กฎจราจรก็มอี ยู แตกไ็ มปฏิบัติตามกัน
ตอนที่ 4
1. พอแมเสมอพระเจา บนสวรรค
ลูกจุงนอมมิ่งขวัญ กราบไหว
ขอใดเรียงลําดับเหตุเหมือนคําประพันธขางตน
(ต.ค. 42)
1. อันชิงนางอยางไมมผี ิดธรรม
ธรรมเนียมนั้นมีแตบุราณมา
2. จําจะไปตานตอรอฤทธิ์
ถึงมวยมิดมิใหใครดูหมิ่น
3. เราจะตัดศึกใหญใหยอยน
ดวยกําลังลีพ้ ลเขมแข็ง
4. เห็นจะรักเมียจริงยิ่งกวาญาติ
ไหนจะคลาดจากเมืองหมันหยาได
2. ขอความตอไปนี้ใชวิธีอนุมานแบบใด
(มี.ค. 42)
ขยะมูลฝอยเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญประการหนึ่งของประเทศไทย เพราะยังไมสามารถเก็บ
ขยะมูลฝอยตางๆ ไปกําจัดหมด มีขยะมูลฝอยตกคาง กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและจะเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพผูคน
1. อนุมานจากเหตุไปหาผล
2. อนุมานจากผลไปหาเหตุ
3. อนุมานจากเหตุไปหาเหตุ
4. อนุมานจากผลไปหาผล
3. ขอใดเปนอนุมานแบบอุปนัย
(มี.ค. 42)
1. กฎหมายหามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ถาใครฝาฝนจะถูกปรับไมเกิน 1,000 บาท
2. ปลาทูเปนอาหารทะเลที่มีคุณคาทางอาหารสูง สัตวทะเลอื่นๆ ก็นาจะมีคุณคาทางสารอาหารสูงดวย
3. มลพิษทางน้ํามีผลกระทบตอสัตวน้ําและผูคน ผูอยูร มิ น้ําจึงตองรวมมือกันแกปญหา
4. ปรากฏการณเอลนิโนมผี ลกระทบตอประเทศตางๆ ปหนาประชากรโลกจะตองประสบภาวะ
ขาดแคลนอาหารแนนอน
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4. ขอใดใชวิธอี นุมานตางกับขออื่น
(มี.ค. 42)
1. กินขาวกับน้ําพริกปลาทูแบบไทยๆ จะไมเปนโรคมากมายอยางแนนอน
2. คนที่เปนโรคอวน โรคเบาหวานและโรคหัวใจนั้นเปนเพราะไมไดออกกําลังกาย
3. คนเราจะไดรับวิตามินและเกลือแรอยางครบถวนจากอาหารทั่วไปหากรูจักเลือกกิน
4. เราควรเลือกทานอาหารทีม่ ีประโยชน เพราะอาหารทีด่ ีชวยใหรางกายแข็งแรง
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 5
(มี.ค. 42)
ในระบบของธรรมชาตินั้น น้ําจะเกิดไดเพราะมีความชุมชื้นของปาไมแหงเทือกขุนเขาใหกําเนิด
ตนน้ําลําธาร และปาไมสามารถสรางระบบความสัมพันธอันซับซอนตั้งแตไมเล็กจนถึงไมใหญได ก็ดวยมี
ผืนดินสรางธาตุอาหารไวใหทั้งปาไม ดิน และน้ําจึงมีความผูกพันที่ตางใหซึ่งกันและกัน และตางไมอาจอยู
ไดเพียงลําพังในระบบของธรรมชาติ
5. ขอความขางตนผูเขียนเรียงลําดับการแสดงเหตุผลอยางไร
1. เหตุ - ผล - เหตุ - ผล
2. เหตุ - เหตุ - ผล - เหตุ
3. ผล - ผล - เหตุ - ผล
4. ผล - เหตุ - ผล - เหตุ
ตอนที่ 5
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 1-2
(ต.ค. 42)
ก. ชีวิตนีถ้ าคลุกคลีกับความทุกขก็เปนชีวิตที่มืดมน คนเราทุกคนไมควรเปนเชนนัน้
ข. วันที่เดินออกจากบานไปไมรูสึกอะไร แนใจวาหนทางนี้เปนทางสวางที่ควรเดิน
ค. คนเราควรมีจุดมุงหมาย ควรพบชีวิตทีส่ วางถึงจะคุมคากับการเกิดมามีลมหายใจ
ง. ชีวิตที่เหลืออยูไมรวู าจะยาวหรือสั้นแคไหน นาจะใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด
1. ขอใดไมใชการแสดงทรรศนะ
1. ขอ ก
2. ขอ ข
3. ขอ ค
4. ขอ ง
2. ขอใดมีขอสรุปอยูหนาขอสนับสนุน
1. ขอ ก
2. ขอ ข
3. ขอ ค
4. ขอ ง
3. การมีลมหายใจไมใชชวี ิต การใชความคิดเพื่อประกอบคุณความดีฝากไวในโลกตางหากคือ คนมีชีวิต
ขอความนี้เปนการแสดงทรรศนะประเภทใด
(ต.ค. 42)
1. คุณคา
2. ความเชื่อ
3. ขอเท็จจริง
4. นโยบาย
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อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 4
(ต.ค. 42)
“การดํารงชีวิตอยูของคนเราไมควรที่จะหวังพึ่งเพียงโชคชะตา มนุษยสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุก
อยางไดเสมอ ขอเพียงแตใหเรามีความมัน่ ใจในตัวเอง เปนตัวของตัวเองและไมยอมแพเสียแตตน มือ”
4. ขอความขางตนเปนสารประเภทใด
1. สารแสดงขอเท็จจริง
2. สารแสดงทรรศนะ
3. สารแสดงความรูสกึ
4. สารแสดงการจูงใจ
5. ขอความใดไมใชสารโนมนาวใจ
(ต.ค. 42)
1. ครอบครัวเปนสุขและอบอุนยอมเปนฐานที่มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. ขาวกลองอุดมดวยวิตามิน กินทุกวันปองกันโรคภัยได
3. การขับรถอยางมีเทคนิคและมีการบํารุงรักษาอยางถูกตองจะชวยประหยัดน้ํามันไดอยางดี
4. ถึงน้ําประปาจะขึ้นราคา แตถาเราใชน้ําอยางประหยัดเราจะไมตองจายเงินเพิ่ม
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 6
เศรษฐกิจในปจจุบันแมไมพึงปรารถนา แตก็ดูเหมือนจะเปนสิ่งเดียวในเวลาที่มีพลังพอที่จะปลุก
คนไทยใหมาอยูกับความจริง หรือฉุดคนไทยไมใหหลงระเริงไปกับมายาภาพเกินไปกวานี้ หลายปที่ผาน
มาคนไทยหนามืดตามัวอยางนาตกใจ พฤติกรรมการหาเงินและการใชเงินของคนทุกวงการอยูใ นสภาพ
คลั่งไคลไรสติ
6. ขอความขางตนเปนทรรศนะประเภทใด
1. ทรรศนะเชิงขอเท็จจริง
2. ทรรศนะเชิงคุณคา
3. ทรรศนะเชิงนโยบายและขอเท็จจริง
4. ทรรศนะเชิงคุณคาและนโยบาย
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 9-10
(มี.ค. 42)
ก. การสูบบุหรี่เปนเรื่องธรรมดา เราเห็นกันจนชินตา
ข. แมแตสังคมผูหญิงเองการสูบบุหรี่ก็ไมใชเรื่องแปลก
ค. ปจจุบันผูห ญิงไทยหันมาสูบบุหรี่กันมากขึ้น ผูหญิงบางคนเห็นวาการสูบบุหรี่เปนผูนําสมัยแฟชั่น
ง. หญิงที่สูบบุหรี่ก็ควรระวังไวบาง เพราะการสูบบุหรีม่ ากอาจมีผลทําใหเปนมะเร็งปอดและไมสามารถ
มีลูกได
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9. ขอความขางตนขอใดมีขอ สนับสนุนและขอสรุปอยูข อเดียวกันทั้งหมด
1. ขอ ก และขอ ข
2. ขอ ข และขอ ค
3. ขอ ค และขอ ง
4. ขอ ง และขอ ก
10. ขอความขางตนเปนทรรศนะประเภทใด
1. เสนอแนะ
2. วิเคราะห
3. สันนิษฐาน
4. ประเมินคา
11. ขอความใดมีทั้งขอเท็จจริงและทรรศนะ
(มี.ค. 42)
1. การอานวรรณกรรมทําใหเราเขาใจมนุษยและเห็นบทเรียนของชีวติ ผูคนผานตัวละคร
2. ความขมเปนรสของชีวิตอยางหนึ่งที่ตองยอมรับ โดยทําใหรสขมนัน้ เปนคุณ
3. น้ําที่รางกายตองการตองเปนน้ําสะอาดปราศจากเชื้อโรคเราจึงควรดืม่ น้ําที่ตมแลว
4. ดื่มกาแฟแลวสดชืน่ หูตาสวาง มีกําลังวังชา พรอมที่จะทํางานในทันที
12. ขอใดเปนสารแสดงการโนมนาวใจ
(ต.ค. 41)
1. อุทยานแหงชาติควรมีแผนการจัดการพืน้ ที่ชายหาดทีช่ ัดเจน เพื่อประโยชน
ทั้งตอคนและนกชายฝงทะเลใหยังยืนตอไป
2. ใครจะเชื่อวา “นก” ผูเปนสัญลักษณแหงเสรีภาพบนทองฟา มีวิวฒ
ั นาการมาจาก
สัตวเลื้อยคลานซึ่งอาศัยอยูบนพื้นดิน
3. การพัฒนาที่ดินบริเวณชายหาดริมทะเลเพื่อเปนสถานที่ทองเที่ยว เปนภัยคุกคาม
อันรายแรงที่สดุ ตอการอยูร อดของนก
4. นกขนาดเล็กชนิดหนึ่งยังคงโลดแลนอยูใ นครรลองธรรมชาติ โดยไมรูตวั วา
จุดจบของนกเผาพันธุกําลังจะมาถึงในไมชา นี้
13. ขอใดไมใชสารแสดงการโนมนาวใจ
(ต.ค. 41)
1. ตราไปรษณียากรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
คุณคาและความหมายแหงการสะสม มีจําหนายทุกที่ทําการไปรษณีย
2. หนาที่สําคัญของนักบินและลูกเรือทุกคนคือ ทําใหคุณมั่นใจไดวาคุณจะปลอดภัย
ที่สุดระหวางที่คุณเดินทางกับสายการบินของเรา
3. การทองเทีย่ วในฟารมหรือเขตเกษตรกรรมอื่นๆ เปนการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
เพราะคุณจะไดทั้งสาระและความรืน่ รมยในขณะเดียวกัน
4. ขอเชิญทานผูมีจติ รศรัทธาเขารวมโครงการ “สมาชิกอุปถัมภ” เพื่อสนับสนุนการศึกษา
นอกหองเรียนของเยาวชน โดยบอกรับเปนสมาชิกใหแกหองสมุดในชนบท
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14. นักศึกษารุน พี่ไดพดู คุยกับนองใหมถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาวา (ต.ค. 41)
“กวาจะเขามาได.....ใช...มันยาก
เรียนใหจบนัน้ ลําบากยากยิ่งกวา
ในสนามความถวิลปริญญา
อยาลืมวาในทีน่ ี้มีรีไทร”
ขอความขางตนเปนการแสดงทรรศนะประเภทใด
1. ทรรศนะเชิงคุณคา
2. ทรรศนะเชิงขอเท็จจริง
3. ทรรศนะเชิงขอเท็จจริงและนโยบาย
4. ทรรศนะเชิงคุณคาและขอเท็จจริง
15. ขอใดไมใชการคิดเชิงโตแยง
(ต.ค. 41)
1. เรียนอะไรก็ไดที่ชอบ
ตรวจสอบตัวเองใหดี
2. การสอบแขงขันเปนสิ่งดี
แตคิดอีกทีเหมือนดาบสองคม
3. สายวิทยอยาคิดวาแน
สายศิลปทรี่ ูจริงนะเกงแท
4. มหาวิทยาลัยเปด มหาวิทยาลัยปด
จบเปนบัณฑิตไมตางกัน
ขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 16-17
(ต.ค. 41)
สินคาตางๆ ทีข่ ายไดเดี๋ยวนี้ ไมไดขายดวยคุณภาพอยางเดียวแลว แตขายดวยภาพลักษณที่
ดีดวย นัน่ หมายถึงวาหางนั้น บริษัทนั้นมีชอื่ เสียงดี มีสินคาดี มีภูมิหลังดี เปนสินคาทีเ่ คยประสบ
ความสําเร็จมาดี อยางนีแ้ ลวความเชื่อถือในการเลือกซื้อสินคานั้นก็มีมากขึ้น
16. ขอความขางตนจัดเปนการแสดงทรรศนะประเภทใด
1. ทรรศนะเชิงคุณคา
2. ทรรศนะเชิงนโยบาย
3. ทรรศนะเชิงขอเท็จจริงและนโยบาย
4. ทรรศนะเชิงคุณคาและขอเท็จจริง
17.ขอความขางตนมีโครงสรางการแสดงเหตุผลตามขอใด
1. ขอสนับสนุน ขอสรุป ขอสนับสนุน
2. ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสรุป
3. ขอสรุป ขอสรุป ขอสนับสนุน
4. ขอสรุป ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
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ขอสอบเรือ่ ง สุนทรียภาพทางวรรณคดี
ตอนที่ 1
1. ขอใดใชภาพพจน
(ไทย กข 40)
1. แขกเตาเคลาคูเคียง
เรียงจับไมไซปกหาง
เรียมคะนึงถึงเอวบาง
เคยแนบขางรางแรมนอน
2. ปกษีมีหลายพรรณ
บางชมกันขันเพรียกไพร
ยิ่งฟงวังเวงใจ
ลวนหลายหลากมากภาษา
3. ลมชวยรวยกลิ่นนอง
หอมเรื่อยตองคลองนาสา
เคลือบเคลนเห็นคลายมา
เหลียวหาเจาเปลาวังเวง
4. พิกุลบุนนาคบาน
กลิ่นหอมหวานซานขจร
แมนนุชสุดสายสมร
เห็นจะวอนออนพี่ชาย
2.
เพรางายวายเสพรส
แสนกําสรดอดโอชา
อิ่มทุกขอิ่มชลนา
อิ่มโศกาหนานองชล
ขอใดไมใชลักษณะเดนของบทประพันธขา งตน
1. ใชถอยคําที่เสียงจังหวะดุจดนตรี
2. ใชถอยคําไดดุลเสียงและความหมาย
3. ใชถอยคําที่ทําใหเกิดความรูสึกและจินตนาการ
4. ใชถอยคํางายๆ สั้นพรรณนาใหเกิดความสะเทือนอารมณ
3. คําประพันธในขอใดใชภาพพจน
(ไทย กข 40)
1. จะรวมทีโ่ ตะนั่งตั้งเสวย
เหมือนคุนเคยไมรังเกียจคิดเดียดฉันท
2. ก็กมรับเหมือนกับบังคมบาท
แลวลีลาศเยื้องยองไปหองขวาง
3. อีกกระดูกคนโบราณที่นานครัน
ดูยืนยันเหมือนยังเปรตสังเวชใจ
4. อนิจจาเกิดมาไมเหมือนคน
ชางพิกลตางๆ ทุกอยางไป
ใชคําประพันธนี้ตอบคําถามขอ 4-5
“หางนกยูงระยาเรี่ยคลอเคลียน้ํา
งามดั่งเปลวเพลิงปามานิรมิต
เพชรน้ําคางคางหลนบนพรมหญา
เคลาเคลียหยอกดอกหญาอยางอาลัย

(ไทย กข 40)
แพนดอกฉ่ําชอยชอวรวิจิตร
สรอยโสภิตอภิรุมพุมหัวใจ
เย็นหยาดฟามาฝนหลงวันใหม
เมื่อแฉกดาวใบไผไหวตะวัน”
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4. กวีใชภาพพจนชนิดใดมากที่สุดในคําประพันธขางตน
1. อุปมา
2. อุปลักษณ
3. บุคลาธิษฐาน
4. การกลาวเกินจริง
5. ขอใดมิใชลกั ษณะเดนของคําประพันธขางตน
1. มีการเลนคํา
2. มีสัมผัสแวววาว
3. อุดมไปดวยกวีโวหาร
4. ใชภาพพจนที่ใหเห็นภาพชัดเจน
6.
“ตีเขาปบรับโปกสองมือปด
ประจบติดเตะผางหมัดขวางหวือ
กระหวัดหวิดหวิวเสียงฮาอือ
คนดูอื้อเออเอาสนั่นอึง”
คําประพันธขางตนไมปรากฏลักษณะใด
(ไทย กข 40)
1. การเลียนเสียงธรรมชาติ
2. การเปรียบเทียบ
3. การเลนเสียงสัมผัส
4. การใหภาพเคลื่อนไหว
7. ขอใดที่แสดงอารมณโศกชัดเจนที่สุด
(ไทย กข 40)
1. ถึงคลองขวางบางจากยิ่งตรมจิต
ใครชางคิดชื่อบางไวกางกั้น
2. ตะลึงเหลียวเปลีย่ วเปลาใหเหงาหงิม
สุชลปริ่มเปย มเหยาะเผาะเผาะผอย
3. อันโศกอืน่ หมื่นแสนในแดนโลก
มันไมโศกลึกซึ้งเหมือนหึงผัว
4. ดึกสงัดเงียบงอมทุกหยอมหญา
โขมดผาโหยหวนครวญกระหึม
8. ขอใดใชจนิ ตภาพตางจากขออื่น
(ไทย กข 40)
1. ปะโทนปะโทนปะโทนโทน
2. กระจอยรอยกระจิหริดจิดจิ๊ดจิว๋
3. แออีออยสรอยฟาสุมาลัย
4. ผะผัวะผะผุบผับปุปปปแปะ
9. ขอใดมีคําทีแ่ สดงความเคลื่อนไหว
(ต.ค. 42)
1. พลมอญเมิลมืดทอง
รัถยา
2. อเนกนิกรอาชา
ชาติชาง
3. ทวนทองเถือกทอตา
เปลือยปลาบ
4. เทียวธวัชแลสลาง
เฟองฟาปลิวปลาย
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ตอนที่ 2
1. ผมยังจําภาพรถรางสีเหลืองๆ ตัดดวยเสนสีแดงทีว่ ิ่งกึ่งๆ ไปตามถนนสายตางๆ ในกรุงเทพฯเมื่อสามสิบ
กวาปกอน ไมเคยลืมภาพของคนขับรถรางในเครื่องแบบเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกางเกงขายาวสีกากี ทีย่ ืนเดน
อยูดานหนาของตัวรถ สายตามุงตรงไปเบือ้ งหนาในขณะที่เทาคอยเหยียบกระเดื่องเหล็กเสียงดังแงๆ แทน
เสียงแตรในเวลาทีร่ ถสามลอถีบลําเขามาในราง
ขอความขางตนมีกลวิธีในการเขียนแบบใด
(ต.ค. 42)
1. บรรยาย
2. บรรยายและพรรณนา
3. พรรณนา
4. บรรยายและอธิบาย
2. ขอความตอไปนี้ผเู ขียนไมไดใชวิธกี ารเขียนตามขอใด
(มี.ค. 42)
“สิ่งที่ควรปลูกฝงลูกเตาในขณะนี้คือเห็นอาหารใหเปนอาหาร ไมเกีย่ งวามื้อเชาตองเปนอยางนัน้
มื้อเย็นตองเปนอยางนี”้
1. การซอนคํา
2. การซ้ําคํา
3. การใชคําซ้ํา
4. การใชประโยคขยายความ
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 3-4
(มี.ค. 42)
คาใชจายในบานมีทั้งรายจายประจํา เชน คาอาหาร คาสาธารณูปโภค และรายจายพิเศษ เชน คา
รักษาพยาบาล คาซอมแซมที่อยูอาศัย ผูเปนแมบานจึงตองรูจักใชเงินที่ไดรับแตละเดือนเพื่อจะไดไมมี
หนี้สิน
3. ผูเขียนไมไดใชกลวิธใี ดในการเขียนขอความขางตน
1. การใหนิยาม
2. การใชตัวอยาง
3. การอธิบายความตามลําดับ 4. การชี้สาเหตุและผลลัพธ
4. ผูเขียนมีจุดประสงคตามขอใด
1. บอกกลาว
2. แนะนํา
3. ตักเตือน
4. สั่งสอน
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 5-6
(มี.ค. 42)
ก. แมควาตะกราวิ่งหนาตั้ง
พอควากะละมังวิ่งตั้งหนา
พี่ควาเขงลิบไปพริบตา
นองหันซายขวาพะวาพะวน
ข. พลิกกายหมายโอบสูออมกอด
พร่ําพรอดกอดจูบลูบผม
ลูกรักของแมคงหิวนม
ตะแคงกมปลดกระดุมเสื้อกุมไว
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ค. แสงอรุณไอเอื้อเมื่อแดดแตม
ใหเหลืองชวงแรกแยมแจมเจิดจา
ทั่วทองทุงทิวทาบอาบทองทา
ณ เถียงนอยปลายนาจําเหมอมอง
ง. เธอก็คือสะเก็ดดาวทีร่ าวรวง
โชนแสงโชติชวงกอนลับหาย
ขีดเสนฟากอนวูบดับลับมลาย
กลับกลายเปนอุกาบาตอนาถนัก
5. คําประพันธขางตนขอใดเปนการเขียนพรรณนา
1. ขอ ก
2. ขอ ข
3. ขอ. ค
4. ขอ ง
6. คําประพันธขางตนขอใดใชภาพพจน
1. ขอ ก
2. ขอ ข
3. ขอ. ค
4. ขอ ง
ใชคําประพันธตอบคําถามขอ 7-8
ก. กวาเจาจะสูงใหญเกินไหลแม
ลําบากแทเพียงไหนดวงใจเอย
ข. สักหายใจหางเจาแมไมเคย
เฝาชมเชยลูกนอยผูก ลอยใจ
ค. ความชรามาเยือนเตือนใหรู
แมจะอยูกับเราอีกเทาไหร
ง. ไมใกลฝง ทรุดพังลงวันใด
เย็นรมไทรจักลับไปกับกาล
7. ขอใดใชภาพพจนแบบบุคคลวัต
1. ขอ ก
2. ขอ ข
3. ขอ. ค
4. ขอ ง
8. ขอใดเปนวัตถุประสงคของผูเขียนคําประพันธขางตน
1. พรรณนาความรักที่มีตอแม
2. ระบายความโศกเศราทีแ่ มจะจากไป
3. แสดงความรูสึกระลึกถึงพระคุณของแม
4. เตือนใหลกู ดูแลแมเพื่อทดแทนคุณ
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 9-10
(มี.ค. 42)
1. พระผานเกลา
แมใครถามขุนเขานอยใหญ
หุบหวยเหวละหานพนานตไพร
ที่ยืนเฝาแควนไทยมานมนาน
2. ขอขอนบหมูพระศราพกทรงคุณา
นุคุณประดุจรําพัน
3. กระจิบจิบจอลอรับ
เขาไฟจับกิ่งประดูชูคอชัน
ไกฟาฟอนรางชางเยื้องยางพลัน
เปนสีสันแหงไพรในวันนี้
4. ยิ่งเกงยิ่งกีดกัน
กันกรอน ลงนา
ดั่งหับดับหิ่งหอย
เหือดแหงแสงหาย
9. ขอใดไมใชภาพพจน
1. ขอ 1
2. ขอ 2
3. ขอ 3
4. ขอ 4
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10. ขอใดแสดงความคิดเห็นของกวีไดมากที่สุด
1. ขอ 1
2. ขอ 2
3. ขอ 3
4. ขอ 4
11. สงครามครานีห้ นัก
ใจเจ็บ ใจนา
เรียมเรงเหนงหนาวเหน็บ
อกโอ
ลูกตายฤใครเก็บ
ผีฝาก พระเอย
ผีจักเทงทีโ่ พล
ที่เพลใครเผา
ลักษณะทางวรรณศิลปขอใดไมปรากฏในคําประพันธขางตน
(มี.ค. 42)
1. การซ้ําคํา
2. การเลนเสียง
3. การใชภาพพจน
4. การสรางอารมณสะเทือนใจ
12. ขอใดใหจนิ ตนาภาพการเปลี่ยนแปลงของฉาก
(มี.ค. 42)
1. ราตรีกลีกลพิโรธ
หฤโหดคระหึมลม
2. มืดตื้อกระพือพิรณ
ุ พรม
และฤเราจะแยแส
3. น้ําคางพระพรางโปรย
ชลโชยชะดอกใบ
4. ดาวเดือนก็เลือนรชนิหาย
ระพิจาทิวาแทน
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 13
(มี.ค. 42)
หนาของสิงหนั้นซึ่งแมจะเปนสิงหเด็ก ก็ไมใชวาอยูในลักษณะบอกบุญรับ ปากลางยอยแสยะ
หนวดแข็ง ฟนโตเทานิ้วมือ เทาหนาเบอเรอมองดูเทอะทะดอก แตใครๆ ก็ประมาณไดวากวางสักเทาสอง
ฝามือคน และอาจสามารถทีจ่ ะตบลูกวัวใหแนบติดอยูกับที่ในพริบตาเดียว
13. ขอความขางตนเปนโวหารประเภทใด
1. อธิบายและอุปมา
2. บรรยายและพรรณนา
3. พรรณนาและอุปมา
4. บรรยายและสาธก
14.
“รัศมีมีเสียงเพียงดนตรี
ประทีปทีฆรัสสะจังหวะโยน
ระเมียรไมใบโบกสุโนคเกาะ
สุดเสนาะเสียงนกซึ่งผกโผน
โผตนนัน้ ผันตนไปตนโนน
จังหวะโจนสงจับรับกันไป”
ภาพสรวงสวรรคชั้นกวีจากขอความขางตน ขอใดสามารถตีความเกีย่ วกับความไพเราะ
ดานเสียงของกวีนพิ นธไดนอ ยที่สุด
(มี.ค. 42)
1. เสียงสูงต่ํา
2. เสียงสั้นยาว
3. เสียงสัมผัส
4. เสียงหนักเบา
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ขอสอบเรือ่ ง รอยกรองประเภทตางๆ
1. “ทุกคนเกิดมาเปนคนชั่วดีมีจนเปนผลแหงกรรมทําเอง ถือธรรมเชื่อกรรมยําเยงบาปชั่วกลัวเกรง
ทําแตกรรมดีทวีพร”
(สามัญ 1 40)
ขอความขางตนนี้ ถานํามาจัดวรรคใหมจะไดคําประพันธตามขอใด
1. รายสุภาพ
2. กลอนสุภาพ
3. กาพยฉบัง
4. กาพยสรุ างคนางค
2. “ฉันไปตลาดมากะจะหาอะไรกินเรียกเธอมิไดยินรึจะไมไปดวยกัน”
(สามัญ 2 40)
ขอความขางตนนี้ถา จัดวรรคใหถกู ตองจะไดคําประพันธตามขอใด
1. กลอน
2. กาพยยานี
3. โคลงสี่สุภาพ
4. อินทรวิเชียรฉันท
3. “บอกแลวก็ไมเชื่อจะมิเหลืออะไรเลยคราวนี้แหละเธอเอยฤจะเฉยก็ตามใจ” (สามัญ 2 40)
ขอความขางตนนี้ถาจัดวรรคใหถูกตองจะไดคําประพันธตามขอใด
1. กลอน
2. กาพยยานี
3. อินทรวิเชียรฉันท
4. กาพยสรุ างคนางค
4.
“พอวายวรวากยอาง
โอษฐพระ
ดาลมหาวาตะ
ตื่นฟา
ทรหึงทรหวลพะ
พานพัด หาวแฮ
หอบธุมางคจางจา
จรัสดาวแดนสมร”
โคลงบทนี้ปรากฏลักษณะตามขอใดชัดเจนที่สุด
(ไทย กข 38)
1. ใชคําตายแทนคําเอกหลายแหง
2. ใชโทโทษ
3. ใชคําเกินบังคับ
4. ใชคําอัพภาส
5. เอเชี่ยนเกมสครั้ง “สิบสาม” เปดงานงดงามชาวโลกตืน่ ตาตื่นใจชื่นชมยกยองชาติไทยชื่อเสียงลือไกล
จารึกเกียรติไว...นิรันดร
ขอความขางตนถาจัดวรรคใหถูกตองจะไดคําประพันธตามขอใด
(มี.ค. 42)
1. รายยาว
2. กลอนแปด
3. กาพยฉบัง
4. โคลงสามสุภาพ
6.
เหงงหงั่งระฆังเสนาะสนั่น
ระยะพรรษวัสสา
คําประพันธขางตนมีครุและลหุตรงกับขอใด
(มี.ค. 42)
1. ยอดไมกเ็ อนประดุจดัง
ทลายโคนถลมลง
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2. คราวชอบประกอบกุศลบุญ
วรคุณพิสุทธิ์ใส
3. ฟาใหพิรณ
ุ ดูดุจไห
ชลไหลฉะออนดิน
4. หรีดหริ่งระงมระดะระรัว
ประดุจพิณประโลมใจ
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 7-8
(ต.ค. 42)
เซอะซะซุมซามไซร
ไปควร
เงอะงะเกะกะกวน
จิตฟุง
ทําใด.........ยัว่ ยวน
ความโกรธ เสมอนา
ชักแตดดุ ากลุม
..........ดวยเซอะเซิง
7. ขอใดเหมาะสมที่จะนํามาเติมในชองวางของคําประพันธขางตนใหถูกตองตามฉันทลักษณและ
ความหมาย
1. มัก เพราะ 2. เยา เนือ่ ง
3. ดุจ อัน 4. ได เกิด
8. คําประพันธขางตนไมใชกลวิธีการแตงตามขอใด
1. เลนเสียงพยัญชนะ
2. เลียนเสียงธรรมชาติ
3. เสียงสัมผัสสระ
4. เลนคํา
9. ก. แลลวนจะนาสยดสยอน
ข. พวกพลทุกคนคําแหง
ค. พรอมเพื่อผจญสงคราม
ง. เสือสิงหวิ่งหลาม
จ. หาญเหิมฤทธิแรง
ฉ. พาหนคํารนคําราม
ขอความขางตนสามารถลําดับตามขอใดใหถูกตองตามฉันทลักษณ
(ต.ค. 42)
1. ก ข ค ง จ ฉ
2. ข จ ค ฉ ง ก
3. ค ง ข จ ฉ ก
4. ฉ ค ง จ ข ก
10. ขอความตอไปนี้ถาจัดวรรคใหถกู ตองจะไดคําประพันธตามขอใด
(ต.ค. 42)
“มากินขนมกันนะจะ ฉันจะสุขใจ กินไปก็คุยไปจะสนุกและเบิกบาน”
1. กาพยยานี 2. โคลงสาม
3. กลอนสุภาพ
4. อินทรวิเชียรฉันท
11. ขอความตอไปนี้ ถาเขียนแยกวรรคใหถูกตองจะเปนคําประพันธตรงตามขอใด
“ พิเศษสารเสกสรางรังสรรคสารประจงจารฉันทภาคพริ้งพรายฉายเฉกเพชรพรรณเพราเฉิดเลิศ
แลลายระยับสายสะอิ้งสองสรอยกรองทรวง”
(ต.ค. 43)
1. โคลงสี่สุภาพและกลอนแปด
2. กาพยยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ
3. กาพยยานี 16 และกลอนสุภาพ
4. กาพยยานี 11 และกาพยฉบัง 16
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ขอสอบเรือ่ ง รายงาน เรียงความ จดหมาย ประกาศ
ตอนที่ 1
อานเคาโครงเรื่องทางวิชาการเรื่อง “พระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
แลวตอบคําถามขอ 1-2
(ไทย กข 40)
ก. ประวัตกิ ารกอสราง
ข. สิ่งกอสรางในพระราชวัง
ค. ที่ตั้ง
ง. ความสําคัญทางประวัตศิ าสตร
จ. การอนุรักษและการบูรณะ
1. เคาโครงเรื่องรายงานทางวิชาการขางตนนี้ควรเรียงตามขอใดจึงไดใจความที่สมบูรณ
1. ก ค ข จ ง 2. ค ข ก ง จ
3. ง ค ก ข จ
4. ค ก ข ง จ
2. เคาโครงการเขียนรายงานทางวิชาการขางตนนี้ควรจะเพิ่มเนื้อหาขอใดเพื่อใหทราบรายงาน
สมบูรณขึ้น
1. ประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. การตกแตงในบริเวณพระราชวังบางประอิน
3. สภาพภูมิศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. คุณคาทางศิลปกรรมของพระราชวังบางปะอิน
3. คําขึ้นตน ลงทาย และการใชสรรพนามในจดหมายสวนตัว ขึ้นอยูกับสิ่งใดเปนสําคัญ
1. ฐานะทางสังคมของผูเขียนและผูร ับ
2. วัยวุฒิ คุณวุฒิ ทั้งของผูเขียนและผูร ับ
3. ความสัมพันธระหวางผูเขียนและผูร ับ
4. ตําแหนงหนาที่ของทั้งสองฝาย
4. ขอความใดโทรเลขที่สงถึงเพื่อนเพื่อแจงขาวผลการสอบเขามหาวิทยาลัย ขอใดเหมาะสมที่สุด
1. ติดวิศวะลาดกระบัง มาดวน รายงานตัวพรอมเอกสารภายในสิ้นเดือน
2. รายงานตัวดวน ไดแพทยมหิดล ภายในอาทิตยหนานี้เกาโมงพรอมเอกสาร
3. สอบไดคณะประมง เตรียมเอกสารรายงานตัว 21 พฤษภา 9.00 น. ทีต่ ึกคณะ
4. ไดเภสัชจุฬา รับโทรเลขนี้แลวรีบมารายงานตัวพรอมเอกสารสําคัญดวน
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ขอความตอไปนี้เปนขอมูลเพือ่ ทํารายงานเรือ่ ง “งิ้ว” ใหใชขอความดังกลาวตอบคําถามขอ 5-7
ก. ประวัติความเปนมาของงิว้
ข. ศิลปะการแสดงของชาวจีนที่แสดงเปนเรื่องตางๆ มีการขับรองและเจรจาประกอบ
ทาทาง การแสดงเรียกวา “งิ้ว”
ค. สันนิษฐานวามีการกําเนิดมาจากชนชาติตาด
ง. ขอสันนิษฐานอีกประการหนึ่งกลาววางิว้ เปนการแสดงที่เกิดขึ้นในจีน มิไดรับอิทธิพล
มาจากชนชาติอื่น
จ. ในอนาคตคาดวาผูแสดงงิ้วสวนใหญกลับกลายเปนคนไทยที่มจี ากภาคอีสาน
ฉ. งิ้วงัวกัง งิว้ กวางตุง งิ้วตงคง
ช. ประเภทของงิ้ว
ญ. องคประกอบของการแสดงงิ้ว
5. ในสวนเนื้อหาของรายงานเรื่องนี้มีหัวขอใหญกี่หัวขอ
1. 2 หัวขอ
2. 3 หัวขอ
3. 4 หัวขอ
4. 5 หัวขอ
6. ขอใดควรเปนคํานําของรายงาน
1. ขอ ก
2. ขอ ข
3. ขอ ค
3. ขอ ง
7. ขอใดควรเปนสวนสรุปของรายงาน
1. ขอ ค
2. ขอ ง
3. ขอ จ
4. ขอ ฉ
8. ขอใดเปนการเขียนประกาศที่เหมาะสมที่สุด
(สามัญ 2 38)
1. พลอยทาวเวอร อพารตเมนทในซอยเอกมัย หองพักหรู ราคาสุดประหยัด เฟอรนิเจอร แอร
โทรศัพท รปภ. 24 ชั่งโมง โทร. 3817116
2. อิสราอพารตเมนต หองพักทันสมัย เฟอรนิเจอร โทรศัพท แอร ลิฟต รปภ. 24 ชัว่ โมง
ที่จอดรถกวางขวาง 125/3 สุขุมวิท (ใกลทางดวนบางนา) โทร. 3329182
3. ไพลินแมนชั่น ในซอยโชคชัย 4 ลาดพราว หองน้ําสวนตัว โทรศัพทสายตรง
เฟอรนิเจอร เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด สะอาด สะดวก ปลอดภัย เขาอยูไดทันที 7,000 บาท /เดือน
4. โอ เอ คอรต มีหองพรอมเฟอรนิเจอรใหเชา โทรศัพท 100 เมตร 2,500 บาท/เดือน โทร.
3769966
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9. การเขียนรายงานเรื่อง “การเลี้ยงสุกร” ควรกําหนดโครงเรื่องเฉพาะสวนของเนื้อเรื่องอยางไร(สามัญ 2 37)
1. การคัดเลือกพันธุสุกร การใหอาหารสุกร การดูแลรักษาสุกร
2. หลักการเลีย้ งสุกร ปญหาและอุปสรรคในการเลีย้ งสุกร การหาตลาดสําหรับสุกร
3. ความเปนมาของการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย วิธกี ารเลี้ยงสุกร การดูแลรักษาสุกร
4. ความสําคัญของการเลี้ยงสุกร ปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสุกร การดูแลรักษาสุกร
10. การเขียนเรียงความเรื่อง “เทคโนโลยีการศึกษา” ควรเนนเรื่องใด (สามัญ 1 36)
1. การเรียนการสอนเกีย่ วกับเทคโนโลยี
2. การนําเทคโนโลยีมาชวยในการเรียนการสอน
3. การชีใ้ หเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีการเรียนการสอน
4. การพัฒนาเทคโนโลยีชว ยการพัฒนาการเรียนการสอนดวย
ตอนที่ 2
1. ขอใดเรียงลําดับโครงเรื่องการเขียนรายงานทางวิชาการเรื่อง “วัฒนธรรมไทย” ไดเหมาะสมที่สุด
1. ลักษณะวัฒนธรรมไทย แนวคิดในการอนุรกั ษวัฒนธรรมไทย บทบาทของวัฒนธรรมไทย
2. ลักษณะวัฒนธรรมไทย บทบาทของวัฒนธรรมไทย แนวคิดในการอนุรกั ษวัฒนธรรมไทย
3. บทบาทของวัฒนธรรมไทย ลักษณะวัฒนธรรมไทย แนวคิดในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย
4. บทบาทของวัฒนธรรมไทย แนวคิดในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย ลักษณะวัฒนธรรมไทย
2. ประกาศในขอใดที่มีขอบกพรองมากทีส่ ุด
1. เรียนบัญชีทางไปรษณีย 6 เดือนจบ ติดตอที่ตูปณ. 79
2. ตองการพนักงานขายประจําหาง 200 อัตรา ติดตอทีฝ่ ายบุคคล
3. แอร เงินสดลดพิเศษ เงินผอนไมมเี งินดาวน ติดตอ 238 7567
4. ขายตึกแถว 4 ชั้น พรอมทีด่ ิน ใกลตลาดแจมเจริญ ติดตอเจาของตลาด
3. ถาทานตองการจะเขียนจดหมายถึงหนวยงานหนึ่ง เพือ่ ขอใชสถานที่ประชุม ขอใดเหมาะสมที่สุด
1. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหวังในความกรุณา
2. จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมตั ิ ขอขอบพระคุณลวงหนา
3. จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาชวยเหลือ และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
4. จึงเรียนมาเพื่อโปรดมาพิจารณาใหความอนุเคราะห จักเปนพระคุณยิ่ง
4. ขอใดเปนประกาศที่ดีที่สดุ
1. “ลําตัดแมประยูร” พบทานแนนอน 2 เม. ย. นี้ เวลาทุม ตรง ที่หอประชุมโรงเรียน
2. ชุมนุมการแสดงขอเชิญชม “ลําตัดแมประยูร” จันทรที่ 2 เม.ย. นี้ เวลา 19.00 น. เปนตันไป
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3. ชุมนุมการแสดงขอเชิญชม “ลําตัดแมประยูร” วันจันทรที่ 2 เมษายน 2531 เวลา 19.00น21.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน
4. จันทรที่ 2 เม.ย. นี้ อยาพลาดชม “ลําตัดแมประยูร” ที่หอประชุมโรงเรียน รายไดสนับสนุน
กิจกรรมการแสดง
5. ถาจะเขียนเรียงความเรื่อง “ทองถิ่นของฉัน” ขอใดมีโครงเรื่องที่เหมาะสมที่สุด (ต.ค. 42)
1. ที่ตั้ง ชีวิตความเปนอยูและอาชีพของคนในทองถิ่น แหลงทองเที่ยว ความภูมใิ จในทองถิ่น
2. ที่ตั้ง แหลงทองเที่ยว การอนุรักษแหลงเที่ยว ชีวิตความเปนอยูแ ละอาชีพของคนในทองถิ่น
3. ที่ตั้ง แหลงทองเที่ยว ประวัติทองถิน่ ชีวติ ความเปนอยูแ ละอาชีพของคนในทองถิ่น
4. ที่ตั้ง การคมนาคม ชีวิตความเปนอยูและอาชีพของคนในทองถิ่น ความภูมใิ จในทองถิ่น
6. การใชภาษาในขอใดเหมาะสมที่จะใชในการเขียนรายงานทางวิชาการ (ต.ค. 41)
1. เคล็ดลับการทําตมยําใหอรอยคือตองใสเนือ้ สัตวตางๆ เมื่อน้ําเดือดแลวทิ้งไวสักพักจึงคน
2. กีฬาชวยขจัดความเครียด ทั้งยังชวยเสริมสรางจิตใจใหเขมแข็งและปลอดโปรง
3. หลังจากผาตัดไดไมถึง 1 สัปดาห อาการปวยของเขาก็คอยยังชัว่ ขึ้นอยางเห็นไดชดั
4. การจราจรแถวสะพานพระปน เกลาติดขัดมาก โดยเฉพาะในเวลาเชาและเวลาเย็น

ขอสอบเรือ่ ง การสื่อสาร และ การประชุม
ตอนที่ 1
1. ศัพทในการประชุมในขอใดใชแทนคําทีข่ ีดเสนใตไดถกู ตอง
(สามัญ 1 40)
“สหกรณออมทรัพยครูกําหนดประชุมตามหัวขอบังคับปละหนึ่งครั้งในเดือนมิถุนายน
เพื่อพิจารณากฎระเบียบตางๆ โดยมีเรื่องทีจ่ ะประชุมจํานวนมาก และหลังจากนั้นอาจเปนไปไดที่
ประธานอาจจะเรียกประชุมพิเศษอีกครั้งเฉพาะผูทเี่ กีย่ วของเพื่อหาขอยุติของที่ประชุมในกรณี
เรงดวน”
1. ประชุมวิสามัญ ระเบียบวาระ ประชุมลับ ญัตติ
2. ประชุมวิสามัญ วาระ ประชุมปรึกษา มติ
3. ประชุมสามัญ ระเบียบ วาระ ประชุมวิสามัญ มติ
4. ประชุมสามัญ วาระ ประชุมปฏิบัตกิ าร ญัตติ
2. ประโยคขอใดแสดงเจตนาเชนเดียวกับประโยคที่กําหนด
(สามัญ 2 40)
“ขอสอบมากอยางนี้ จะไปทันทําไดอยางไร”
1. คุณชวยสอนฉันหนอยซิ จะไดไปดวยกัน
2. อยากจะไปตาย แตจะเอาเวลาทีไ่ หน
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3. ทั้งงานหลวงงานราษฎรไมไดหยุด
4. กะทันหันจริงๆ ใครจะไปไดละ
3. ขอใดไมเหมาะสมในการถามถึงจุดหมายที่ตองการ
(สามัญ 2 40)
1. คุณคะ หองสมุดเฉลิมพระเกียรติอยูไกลไหมคะ
2. ขอโทษคะ หองสมุดเฉลิมพระเกียรติไปทางไหนคะ
3. คุณคะ รูจักหองสมุดเฉลิมพระเกียรติไหมคะ ไปทางไหนคะ
4. ขอโทษคะ คุณจะบอกทางไปหองสมุดเฉลิมพระเกียรติใหหนอยไดไหมคะ
4. ขอใดไมใชวัจนภาษา
(สามัญ 2 39)
1. ขอยมะขามตามทางสลางเรียง
นกเขาเคียงคูคูประสานคํา
2. พี่เห็นนกแลววิตกถึงนองนอย
จะครวญคอยนับวันกระสันเสียว
3. นิจจาเอยถาเปนอกนกตัวเมีย
จะละเหี่ยหาผัวอยูตวั เดียว
4. พี่เวียนเตือนเหมือนอยางน้ําคางยอย
ใหแชมชอยชืน่ ชอเชนกอเกา
5. ขอใดไมใชวัจนภาษา
(สามัญ 2 38)
1. อยูสี่วันแซลบันขุนนางใหญ
บัญชาใหคนขํานําอักษร
2. ฝายนงลักษณเลิศลบภพไตร
ยืนใกลพวกเรากลาวสุนทร
3. ตองทําเบือนเชือนเฉลยจนเลยเลี้ยว
ประเดี๋ยวเดียวรัถามากระทั่ง
4. มิสเฟาลเฝาเตือนใหเคลื่อนคลาย
เจาคุณฝายทูตใหญก็ไคลคลา
6. คําขวัญขอใด ไมใช ประโยคบอกใหทํา
(ไทย กข 40)
1. หลงมัวเมาอบายมุข
ทําลายความสุขในครอบครัว
2. เพิ่มคุณภาพใหแกชวี ิต
สิ่งเสพยติดตองหางไกล
3. อยาบอนทําลายชาติ
ดวยการเปนทาสยาเสพยติด
4. ละเวนอบายมุข
เพื่อความสุขของตนเอง
7. ประโยคใดแสดงเจตนาถามใหตอบ
(สามัญ 2 มช 40)
1. ปายนี้บอกวาหนังจะเริ่มฉายเมื่อไหร
2. ใครจะรูวาน้ําทวมอีกเมื่อไร
3. สันติภาพจะเกิดขึ้นไดในโลกเมื่อไร
4. หนังสือนี่พิมพใหมเสียเมือ่ ไร
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ขอสอบเรือ่ ง คุณคา แนวคิด คานิยม น้ําเสียง ในคําประพันธ
ตอนที่ 1
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 1-3
(สามัญ 1 40)
“เทาหนอเทาทั้งลายังกลากาว
ทําหนาที่ของเทาเพื่อเจาของ
เจาของเทาทั้งทุกขสุดร่ํารอง
มิประคองรางขึ้นใหมก็อายเทา”
1. คําประพันธขางตนมีลักษณะเดนในขอใด
1. เลนสัมผัสสระและอักษร
2. เลนคําเลนความหมาย
3. ใชถอยทําที่ทําใหเกิดภาพ
4. ซ้ําคําย้ําความหมาย
2. คําประพันธนี้มีความหมายใกลเคียงกับขอใดมากที่สดุ
1. ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูท ี่นั่น
2. ชวยตนเองกอนแลวพระเจาจะชวยทาน
3. อยายืมจมูกคนอื่นหายใจ
4. ตนเปนที่พงึ่ แหงตน
3. คําประพันธนี้มุงใหผรู ับสารเกิดพฤติกรรมใดมากที่สดุ
1. มุมานะ
2. อดทน
3. ฮึกเหิม
4. มีกําลังใจ
4. “ขาพเจาเขียนอะไรไมคอยเปน คิดถึงเรื่องนี้คิดถึงเรื่องนั้นเตลิดเปดเปงไปจนบางครั้งหวน
กลับมาคิดถึงเรื่องเดิมไมถกู และในที่สุดก็ไมสามารถสรุปเนื้อหามาเปนขอเขียนได
ขอใดสรุป “ลักษณะความคิดของขาพเจา” ไดดีที่สุด
(สามัญ 1 39)
1. สับสน
2. ฟุงซาน
3. วาวุน
4. ฟนเฟอน
ใชคําประพันธนี้ตอบขอ 5-6
(สามัญ 1 38)
“ชีวิตเวียนวันผานพบ
กวาดินกลบรางลับชีพดับสูญ
คนละคนปนเกลศเหตุมวั่ มูล
จะคิดพูนเพิ่มกุศล...ดูหมนมัว”
5. ผูแตงมีน้ําเสียงตามขอใด
1. เหนื่อยหนาย
2. สังเวช
3. สิ้นหวัง
4. วิตก
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6. ผูแตงมีน้ําเสียงตามขอใด
1. เตือนใหคิด
2. แนะนําใหทํา
3. ติเตือน
4. สั่งสอน
7. “ขอใหเขาใจวาขาราชการชั้นผูใหญเทานั้น แตแรกก็เปนผูนอยมากอนทั้งนั้น ผูนอ ยในเวลานี้ก็
ยอม มีชองทางที่จะเปนผูใ หญในภายหนา แสวงหาทุนรอนใหความรูส ําหรับตัวไวเสียตั้งแตยัง
เปนผูน อยที่มีเวลาและกําลังรางกายมาก” ขอความขางตนแสดงคานิยมของสังคมไทยไดอยางไร
1. เปนผูน อยคอยประนมกร
2. สิบพอคาไมเทาพระยาเลีย้ ง
3. มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูน บั แสน
4. เมื่อนอยใหเรียนวิชา
8.
“คณาเนื้อนวลก็ครวญคลอขับ
ระริกแคนรับสลับเสียงใส
กระเดื่องตําขาวก็กราวเสียงไกล
สนุกน้ําใจสมัยสายัณห”
คําประพันธมงุ สื่อความตามขอใด
1. การรองเพลงอยางสนุกสนาน
2. การเลนดนตรีพื้นบาน
3. การทํางานอยางมีความสุข
4. การเกี้ยวพาราสีของหนุมสาวยามเย็น
อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 9-10
(ไทย กข 40)
ก. ชีวิตคนเรานั้นสวยงาม ขอเราอยาไดคอตก
ข. การมีชวี ิตอยูหมายความวาทํางานโดยคํานึงถึงผูอื่น
ค. นกมันอาจรองเพลงไดเมื่อมันนึกอยากรองโดยไมคดิ ถึงความทุกขยากของชีวิตอืน่
ง. ชีวิตใชจะพบเห็นรอยยิม้ กันไดงาย ทุกขใจทําไม
9. ผูพูดในขอใดมีแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในทํานองเดียวกัน
1. ขอ ก และ ค
2. ขอ ก และ ง
3. ขอ ข และ ค
4. ขอ ค และ ง
10. ขอความในขอใดแสดงการใชเหตุผล
1. ขอ ก และ ค
2. ขอ ก และ ง
3. ขอ ข และ ค
4. ขอ ค และ ง
ตอนที่ 2
ใชคําประพันธตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 1-2
นาวาแนนเปนขนัด
ลวนรูปสัตวแสนยากร
เรือริ้วทิวธงสลอน
สาครลั่นครั่นครื้นฟอง

(มี.ค. 42)
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เรือครุฑยุดนาคหิ้ว
ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
พลพายกรายพายทอง
รองโหเหโอเหมา
1. ขอใดไมใชลักษณะเดนของคําประพันธขางตน
1. ภาพ
2. เสียง
3. แสงสี
4. อารมณ
2. ภาพสะทอนดานใดไมไดปรากฏอยูใ นคําประพันธขางตนมากที่สุด
1. วัฒนธรรมพื้นบาน
2. ศิลปะ
3. ประเพณี
4. วรรณกรรม
3.
คราหิวใชจักตอง
เสียศรี
อุทกกลัว้ นาภี
อยูได
เย็นซานผานอินทรีย
พอชื่น จิตนา
แมมิไดอิ่มไซร
ใชตองวางวาย
คําประพันธขางตนนีไ้ มไดกลาวถึงเรื่องใด
(มี.ค. 42)
1. สมถะ อดทน และมีศกั ดิ์ศรี
2. รักษาศักดิศ์ รีของตนทุกเมื่อ
3. สูชีวิตและมีความหวัง
4. ปรับตัวเขากับสถานการณและตอสู
4.
ความรักประเทศผู
ยอมสละ
ทั้งรางและชีวะ
ปลดเปลื้อง
รักษาอิสรภาพแหง ไทยแฮ
ยงยศสยามราชเรื้อง
รัฐคุงอวสาน
คําประพันธขางตนนี้ไมไดกลาวถึงขอใด
(มี.ค. 42)
1. ความเปนเอกราชของชาติ
2. ความมั่นคงของชาติ
3. ความสามัคคีของคนในชาติ
4. ความเสียสละของคนในชาติ
5. ขอใดแสดงหนาที่ของ “อาจารย” ไดตรงที่สุด
(มี.ค. 42)
1. จิตมากดวยเมตตา และกรุณาบเอียงเอน
2. ขจัดเขลาบรรเทาโม หะจิตมืดที่งุนงม
3. โอบเอื้อและเจือจุน อนุสาสนทุกสิ่งสรรพ
4. ชี้แจงและแบงปน ขยายอัตถใหชดั เจน
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6. ขอใดไมสงเสริมวิธีหาความรูเพื่อความสําเร็จในชีวติ ความสุขสบายและความเจริญกาวหนาใน
อนาคต
1. ใจโปรงปราศราคี ขุนของ
( มี.ค. 42)
2. มั่นคงไมคืนคลาย คลอนกลับ กลายแฮ
3. ใจซึ่งรับเร็วไว
กอนรู
4. ศรัทธาทําจิตหมั้น คงตรง
7. ขอใดสะทอน “ภูมิปญ
 ญาไทย” ที่เกิดจากการคนควาและความชางสังเกตของบรรพบุรุษไทยได
เดนชัดที่สุด
(มี.ค. 42)
1. ลักจัน่ วัลยเปรียงแกนปรูลาย
เปนยาหายโรคภัยที่ในตัว
2. บานทวารลานแลลวนลายมุก
นาสนุกในกระหนกดูผกผัน
3. นกบินกรวดพรวดพราดประกายพราย พลุกระจายชอชวงดังดวงเดือน
4. มีตนกํามพฤกษทานในลานวัด
ลูกหมากยัดเงินทิ้งอุทิศถวาย
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 8-10
(มี.ค. 42)
พมาอนารยะอํามหิตดิบดาน
ลางผลาญศิลปะเลิศประเสริฐศรี
“พุกามสวรรค” นั้นรักทะนุถนอมอยางดี
เอาอัคคีเผาเมืองเพื่อนเถื่อนนัก
เสีย “อยุธยา” ฟาโลกโศกเศรา
ระยาดาวไรวาวรุงเกียรติศกั ดิ์
ปรางคเจดียโ บสถวิหารสุดแสนรัก
จักรกรางอางวางทุกคืนวัน
8. ขอใดไมใชสาระที่ปรากฏอยูในคําประพันธ
1. สาเหตุของสงคราม
2. ลักษณะของสงคราม
3. ความหมายของสงคราม
4. ผลของสงคราม
9. น้ําเสียงของผูประพันธไดแกขอใด
1. ประชด
2. โกรธแคน
3. ดูแคลน
4. เยยหยัน
10. ขอใดไมอาจ อนุมานไดวาเปนบุคลิกภาพของผูประพันธ
1. รักศิลปะ
2. รักความยุตธิ รรม
3. รักสันติภาพ
4. รักบานเกิดเมืองนอน
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ตอนที่ 3
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 1-2
“อันนารีทยี่ ังสาวพวกชาวบาน
ดูแคลวคลองลองแลนแฉลบลอย
อันพวกเขาชาวประโมงไมโหยงหยิบ
จะไดกินขาวเชาก็ราวเพล

(ต.ค. 42)
ถีบกระดานถือตระกราเที่ยวหาหอย
เอาขาหอยทําเปนหางไปกลางเลน
ลวนตีนถีบปากกัดขัดเขมร
ดูจัดเจนโลดโผนในโคลนตม”

1. คําประพันธขางตนมิไดสะทอนภาพสังคมชาวบานตามขอใด
1. อาชีพ
2. ภูมิปญญา
3. คานิยม
4. การแตงกาย
2. ขอใดเปนน้าํ เสียงที่แสดงความรูสึกทีเ่ ดนชัดที่สุดของผูประพันธ
1. ยกยอง
2. ชื่นชม
3. สงสาร
4. เห็นใจ
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 3-4
(ต.ค. 42)
หวังเปนเกือกทองรองบาทา
พระผูว งศเทวาอันปรากฏ
จะขอพระบุตรีมียศ
ใหโอรสขานอยดังจินดา
อันกรุงไกรไอศูรยทั้งสอง
จะเปนทองแผนเดียวไปวันหนา
ขอพํานักพักพึง่ พระเดชา
ไปกวาชีวันจะบรรลัย
3. คําประพันธขางตนใชภาพพจนกแี่ หง
1. 1 แหง
2. 2 แหง
3. 3 แหง
4. 4 แหง
4. ขอใดไมใช น้ําเสียงที่ปรากฏในคําประพันธขางตน
1. ออนนอม
2. ถอมตน
3. ยําเกรง
4. ทะนงในศักดิ์ศรี
5. “พระชาลีกท็ ูลเฉลยสารฉลองพระโองการพระอัยกาวา ซึ่งทรงพระกรุณานับวาเปน หนอเนื้อเชือ้
ประยูรวงศ พระคุณของพระองคก็เปนเหลือลนพนจะพรรณนา หาสิ่งซึ่งจะอุปมามิไดแตขาบาทนี้เปนขา
ชวงใชของพฤฒาจารย เหตุฉะนี้กระหมอมผูชื่อวาชาลีเกรงเกลือกจะหมนหมองละอองบทศรีเสื่อมพระ
เดช จึงเฝาอยูแ ตหางๆ อยางหีนเพศพอพักตรตน”ขอความนี้ ไมปรากฏแนวคิดตามขอใด (ต.ค. 42)
1. การรูจกั ประมาณตน
2. การแสดงความจงรักภักดี
3. การแบงชนชั้นในสังคม
4. บุญบารมีของพระมหากษัตริย
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6. ทองเนื้อในไรคนมองทองเนื้อแท
ทองเนื้อนอกสิของแนคอยเกื้อหนุน
(ต.ค. 42)
ทองจึงสาปใหหลงบาปใหลืมบุญ
ทองวัตถุจึงทารุณทองคุณธรรม
คําประพันธขางตนไมแสดงคุณคาของเนื้อหาใด
1. ใหแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
2. ชี้ใหเห็นสัจธรรม
3. จรรโลงใจ
4. สะทอนสังคม
7. ขอใดไมใชความรูสึกนึกคิดของพระเวสสันดรเมื่อกลาวกับพระชาลีวา “อยาโศกศัลยนอยพระทัยเลยนะ
พระลูกเอยวาบิดาลําเอียง รักลูกก็ไมเทีย่ งเสมอกัน”
(ต.ค. 42)
1. หวงหนาพะวงหลัง 2. ละเอียดรอบครอบ 3. คิดการณไกล
4. ยุติธรรม
8. ขอใดไมปรากฏลักษณะทางวัฒนธรรมไทย
(ต.ค. 42)
1. ทั้งซุมเสามณฑปกระจกแจม
กระจังแซมปลายเสาเปนบัวหงาย
2. หอมควันธูปเทียนตลบอยูอบอาย
ฟุงกระจายรื่นรื่นทั้งหองทอง
3. มีรมโพธิ์รกุ ขังเปนรังรืน่
พิกุลชืน่ ชอบังพระสุริยฉาย
4. เห็นขนเมนพี่ยังหมายเสียดายนาง
เจาเคยสางสอยเสนกระเด็นราย
9. แนวคิดเกีย่ วกับ “ความสุข” ในขอใดตางกับขออื่น
(ต.ค. 42)
1. ขอกายเจาจงเปนเชนตนไม ยืนอยูไ ดโดยภพสงบนิ่ง
2. พรอมรูสึกตามวิสัยไปทุกตอน เหมือนทุกกอนกรวดทรายยอมคลายกัน
3. มีความสุขอยูทุกยามตามที่ควร ไมปนปวนไปตามความเรารอน
4. เพื่อชื่นชมรมณียกับชีวิต
ที่จะคิดทีจ่ ะทําตามคิดเห็น
10. ราตรีก็แมนมี
ขณะดีรายปน
(ต.ค. 42)
ความหมายของคําประพันธในขอใดตางกับขอตรงขาม
1. ราตรีนี้มืดมิดไฉน
ดาวลับดับไฟนักฝน
2. อนิจจาเมฆคล้ําดําแทแท
อุตสาหแรขอบน้ําเงินเพลิดเพลินได
3. การเปลีย่ นแปลงเปนธรรมดาโลก
มีเดนโชคมีอบั เฉาชื่นเหงาได
4. ในฟามืดมีดาววับวาวสอง
ในใจหมองมีดาววับวาวสี
11. การหลั่งของน้ําตาในขอใดแสดงความรูสึกตางกับขออื่น
(ต.ค. 42)
1. อิ่มทุกขอิ่มชลนา
อิ่มโศกาหนานองชล
2. เธอทรงพระโศกีกรรแสงไห
น้ําพระชลนัยนไหลลงหลั่งๆ
3. ขุนแผนวันทองนองน้ําตา
กราบลาพอแมทั้งสองศรี
4. ยามบวชบมบุญไป
น้ําตาไหลเพราะอิ่มบุญ
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12. คณาเนื้อนวลก็ครวญคลอขับ
ระริกแคนรับสลับเสียงใส
(ต.ค. 42)
กระเดื่องตําขาวก็กราวเสียงไกล
สนุกน้ําใจสมัยสายัณห
คําประพันธขางตนแสดงคุณคาตามขอใด
1. ความงดงามของประเพณีไทยในสมัยโบราณ
2. ความรักสมัครสมานที่ทาํ ใหไมยอทอตอความทุกข
3. ความประสานของศิลปะกับการงานและความกลมเกลียวของชาวบาน
4. ความไพเราะของบทเพลงและความขยันขันแข็งของเกษตรกรในชนบท
13. แนวคิดในคําประพันธขอใดตางกับขออื่น
(ต.ค. 42)
1. ชาติสยามผิยามตก
ไรยาก ไฉนนา
ยังแตตวั ยังตอง
หอนไดภัยมี
2. กรุงศรีอยุธยา
ไปขาด ดีเลย
3. หากสยามยังอยูยั้ง
ยืนยง
เราก็เหมือนอยูคง
ชีพดวย
4. ไทยคงเอกราชดวย
ฝมือ ไทยเอย
ก) พยางค
๑.
คําในขอใดมีองคประกอบของพยางค เหมือนคําวา อัศว
ก.
นิตย
ข.
เสร็จ
ค.
โยชน
ง.
มารค
๒.
คําใดประกอบดวยพยางคเปดทุกพยางค
ก.
ไฟฉาย
ข.
พอครัว
ค.
อําเภอ
ง.
นอยหนา
๓.
คําในขอใดมีทงั้ พยางคปดและพยางคเปด
ก.
ทําเล
ข.
เฝาไข
ค.
เนื้อคู
ง.
เหลวไหล
๔.
คําในทุกคําในขอใดมีจาํ นวนพยางคเทากับคํา ปริญญาบัตร
ก.
บุญราศี ปรมาณู
ข.
ธารกํานัล นาคบริพันธ
ค.
ปุริมพรรษา นักขัตฤกษ ง.
นาวิกโยธิน สารประโยชน
๕.
คําใดมีองคประกอบของพยางคตางจากคําอื่น
ก.
น้ํา
ข. แพ
ค. ไฟ
ง. นอย
๖.
คําในขอใดมีจาํ นวนพยางคเทากับคํา กุลธิดา ทุกคํา
ก.
โฆษณา สมาคม
ข.
อุณหภูมิ กาลสมัย
ค.
คุณสมบัติ รสนิยม ง.
ธรรมทายาท อุทกภัย
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ขอใดมีจาํ นวนพยางคเทากับคํา บุคลาธิษฐาน
รัฐประหาร
ข.
โลกุตรธรรม
มนุษยสัมพันธ
ง.
มหาภิเนษกรมณ
ข) คํา
๑.
ตอไปนี้ขอ ใดถือเปน ๑ คํา
ก.
วิลาสินี (ชื่อกาพย)
ข.
ศรีปราชญกําสรวล
ค.
กําสรวลศรีปราชญ
ง.
โฉมงามทรามสงวน
๒.
ขอใดมีคําพองรูป
ก.
เขาโจษขานกันวาคดีนี้โจทกแพ
ข.
จงสุขสันตไรโศกศัลยทุกวันวาร
ค.
จะกันอะไรกันหนักหนากับคนอยางกัน ง.
เขาเมาเซเหมาชนฉันเองแลวเหมาวาฉันชนลม
๓.
ขอใดมีคํามากพยางค ซึ่งเกิดการแบงคําผิดทั้งหมด
ก.
กะจิบ กะจอก กะจง
ข. กะจาบ กะแต กะรอก
ค.
กะทือ กะเบือ กะชาย
ง. กะเต็น กะเดือก กะดุม
๔.
ตอไปนี้ขอ ใดเปนคํามูลทุกคํา
ก.
ยี่โถ ยี่สิบ
ข. ชมพู ชมเชย ค. มะระ มะเร็ง ง. สันดาน สันดอน
๕.
ขอใดมีคําพองเสียง
ก.
พอไกขันเขาก็รีบควาขันตักน้ําเพื่อลางหนา
ข.
ความหมายของเบญจขันธปรากฏอยูใ นพระธรรมขันธ
ค.
สมาคมจัดสรรเงินจํานวนหนึ่งไวเพื่อการสรางสรรคสามัคคี
ง.
มีการแหแหนพระราชาองคใหม เพื่อใหราษฎรไดเฝาแหนอยางใกลชดิ
๖.
ขอใดมีคํามากพยางค ซึ่งเกิดจากเสียงกรอนมาจากคําอื่นทั้งหมด
ก.
ตะปู ตะมอ ตะวัน
ข.
มะรืน มะเรื่อง มะโรง
ค.
มะเส็ง มะปราง มะกา
ง.
ตะเคียน ตะขบ ตะไคร
ค) คําประสม
๑.ขอใดมีคําประสมทุกคําทีป่ ระกอบดวยคํานามกับคํากริยา
ก.
ใจดํา น้าํ ใช ใบพัด
ข. เข็มกลัด ขาวตม สมตํา
ค.
กันชน หองเรียน นักเขียน
ง. เครื่องดื่ม น้ําหวาน บานพัก
๗.
ก.
ค.
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๒.
คําทุกคําในขอใดเปนคําประสมประกอบดวย คํานาม คํากริยา และคํานาม
ก.
โตะกินขาว ราวตากผา กาตมน้ํา
ข.
เด็กสงของ เงินรองจาย ไมจิ้มฟน
ค.
หมอหุงขาว เตาไฟฟา ผากันเปอน
ง.
เรือนรับรอง รถบดถนน คนขนขยะ
๓.
คําประสมในขอใดเปนคําไทยทุกคํา
ก.
น้ําปลา เลือกตั้ง รถจิ๊ป
ข.
เลขทาย หอหมก เด็กปม
ค.
หมอฟน เตาถาน กันสาด
ง.
ผลไม ลายเซ็น รานกาแฟ
๔. คําประสมในขอใดใชเปนประโยคไดทุกคํา
ก.
ใบขับขี่รถยนต เกาอี้โยก สมุดฉีก
ข.
ไมแคะหู ผากันเปอน คนกวาดขยะ
ค.
รถบดถนน พนักงานเก็บตั๋ว ฟาแลบ
ง.
โตะเขียนหนังสือ หองอัดเสียง มาดีดกะโหลก
๕.
คําตนกับคําเดิมในคําประสมขอใดทีแ่ สดงความสัมพันธทางความหมายแบบเดียวกับคํา รถมา
ก.
มาใช ยาดม ข. เรือบิน รถไฟ
ค.
แมบาน สวนงู ง. ปนลม เตาถาน
๖.
ขอใดเปนคําประสมที่เลียนแบบวิธกี ารสรางคําของสมาส
ก.
ผลไม
ข.
ทุนนิยม
ค. พลเมือง
ง.
พลังงาน
๗.
ขอใดมีคําประสม ๓ คํา
ก.
แมทัพ แวนตา น้ําแข็ง ยางลบ
ข. ฝอยทอง น้ําตก ถุงเทา ขาวตม
ค.
ไฟฟา ปากกา รถยนต ตลาดสด
ง. ดอกเบี้ย พิษณุโลก สีแ่ ยก โรงพัก
๘. คําที่พมิ พ ตัวหนา ในขอใดเปนคําประสมทั้งหมด
ก.
ที่รานคาขางบานฉัน จะขายน้ํามันพืชมากกวาของใชอนื่ ๆ
ข.
แมวาเขาจะตกอยูในภาวะคับขัน เขาก็ยังอุน ใจ เพราะมีเพื่อนคูคิดอยูดว ย
ค.
ควรกินขาวปลากอนนะ แลวคอยตกลงกันวาจะไปตอบเบี่ยงบายเขาอยางไร
ง.
ถาเราไปบานนอก จะพบวาเจาของบานนัน้ ตอนรับขับสูอ ยางดีและไมแสดงทาทีวาเบื่อเลย
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ง) คําซอน
๑.

คําในขอใดเปนคําซอนเพื่อความหมายทุกคํา

ก.
ค.
๒.
ก.
ค.

เร็วไว สื่อสาร กาลเวลา
รอคอย หมูคณะ บอกเลา
คําทุกคําในขอใดเปนคําซอนเพื่อเสียง
รุงริ่ง รกราง รุงรัง
ทอดทิ้ง ทาบทาม ทอดถอน

๓.

คําในขอใดมีวิธีการสรางคําเหมือนคํา รูปภาพ

ก.
ค.
๗.

ถายเท ทรัพยสิน เจ็บไข
ข. สุญญากาศ ธนาคาร เหตุการณ
วนศาสตร เศวตฉัตร เศรษฐกิจ
ง. เครื่องยนต สะพานไฟ ศูนยการคา
ขอความตอไปนี้มีคําซอนและคําประสมอยางละกีค่ ํา
ในคลองมีสาหรายและพืชน้ําขึ้นเต็มไปหมด จนเกิดปญหาทําใหลําน้ําตื้นเขินและเนาเสียได
ซอน ๓ ประสม ๒
ข. ซอน ๓ ประสม ๓
ซอน ๒ ประสม ๒
ง. ซอน ๒ ประสม ๓
คําในขอใดเปนคําซอนทุกคํา
ผิดถูก ชัว่ ดี ถีห่ าง วางใจ
ไขมัน ครัน่ คราม ซบเซา บอกกลาว
เขี้ยวเล็บ เหลากอ คอหอย พริกขิง
ขาวสาร ขาวคราว ขาวสาร ขาวแกง
ขอใด ไมมี คําซอน
ขาวขจรเจริญมาเนิ่นนาน
ข. จึงตอนรับเชิญนั่งที่ตั่งเตียง
งามประโลมหลงแลดังแขไข
ง. รมระรื่นครื้นครึกลวนพฤกษา
ขอใด ไมใช คําซอน
ปาไผ
ข. รางกาย ค. เรือนทับกระทอม ง. โบราณดึกดําบรรพ
คําซอนในขอใดเมื่อใชพยางคหนามาทําเปนคําซ้ําแทนแลวมีความหมายตางไป
ทาทางเขามึนชา ไมยอมพูดกับฉัน
บานของเขาอยูไกลลิบลับ เธอเดินไปไมไหวหรอก
ทําอยางไรฉันถึงจะขับรถไดคลองแคลวอยางคุณบาง
เขาจวนเจียนจะตอยกันอยูแ ลว ดีแตครูหามเสียกอน

ก.
ค.
๔.
ก.
ข.
ค.
ง.
๕.
ก.
ค.
๖.
ก.
๘.
ก.
ข.
ค.
ง.

ข.
ง.

สูญเปลา ขัดแยง เก็บตก
เขตแดน เดินทาง บานเรือน

ข.
ง.

บากบั่น บอบบาง บิดเบือน
กรอบแกรบ กรีดกราด กระดากกระเดื่อง
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จ) คําซ้ํา
๑.
ก.
ค.
๒.
ก.
ค.
๓.
ก.
ข.
ค.
ง.
๔.
ก.
ข.
ค.

ขอใด ไมควร ใชไมยมก
ทําไมรีบฝงเสียยังเปนเปนอยูนี่
ข.
คนคนนี้ไมควรคบหาสมาคมดวย
ถาแนจริงขอใหมาพบกันซึ่งซึ่งหนา
ง.
ลูกหมาตัวนั้นหนาวสั่นริกริกทีเดียว
ขอใดใชไมยมกไดถูกตอง
ฉันยังไมรูนวี่ าของ ๆ ใคร
ข.
พูดกันใหจะ ๆ จะดีกวากระมัง
นักเรียนมีสองกลุม ๆ นี้เรียนเกง
ง.
เขาจัดเตรียมเสื้อผาสําหรับแตละวัน ๆ
การซ้ําคําในขอใดมีความหมายวา ทํากริยา นั้นซ้ํา ๆ
พูดกันอยูหยก ๆ ลืมเสียแลว
ถูกดุเขานิด นัง่ ทําตาปริบ ๆ เชียวนะ
ชางหวงรูปเสียจริงมองเฉย ๆ ก็ไมได
เมื่อแรกนะอยากไป แตไป ๆ ก็มายกเลิกเสียนี่
การซ้ําคําในขอใดมีความหมายทํานองเดียวกับ การซ้ําคําในตัวอยางนี้
ฉันชอบเสื้อสีเทา ๆ ตัวนั้นของเธอจังเลย
ผูหญิงสวย ๆ คนนั้นเปนใคร
ที่พูดมานี้หวังวานอง ๆ คงเขาใจ

ง.

การวัดผลครั้งนี้นาจะพิจารณาเปนคน ๆ ไป
พรุงนี้พบกันขาง ๆ สระน้ําหนาโรงเรียนนะ

๕.
ก.
ข.
ค.
ง.
๖.
ก.
ข.
ค.
ง.

คําซ้ําในขอใดมีความหมายเปลี่ยนไปจากคําเดิมมากที่สดุ
คุณยายชอบไปวัดแถว ๆ บาน
รีบ ๆ หนอย เดี๋ยวจะไมทันรออก
เธอรูจักผูหญิงที่สวมเสื้อสีฟา ๆ นั่นไหม
ครูสัญญาวาจะบอกคะแนน แตไป ๆ ก็ลืม
การซ้ําคําในขอใดบอกความหมายวาอยูในพวกใดแตไมกาํ หนดแนนอน
ชวยหั่นหมูเปนชิ้นเล็ก ๆ ใหที
ครูกําลังสอน ๆ อยูเขาก็วิ่งมา
ตอนขาไป ออยนั่งรถคันหลัง ๆ ใชไหม
เธอเลนกวาดสง ๆ อยางนี้ บานจะสะอาดไดอยางไร
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๗.
ก.
ค.
๘.
ก.
ค.
๙.
ก.
ข.
ค.
ง.
๑๐.
ก.
ข.
ค.
ง.
๑.
ก.
ค.
๒.
ก.
ค.
๓.
ก.
ค.
๔.
ก.
ค.

คําซ้ําในขอใดมีความหมายแยกจํานวน
เขามีเสื้อผาเปนตู ๆ
ข.
ฟง ๆ ดูเรื่องนีถ้ าจะยุง
เธอเลาเปนเรื่อง ๆ ไปนะ
ง.
แม ๆ ยืนดูลูก ๆ อยูร ิมสนาม
ขอใดเปนการใชคําซ้ําเพือ่ ย้ําความหมาย
สมรเถียงแมเสียงฉอด ๆ
ข.
ดี ๆ ชัว่ ๆ เขาก็แมลูกกัน
ประสานบอกนองใหเดินชา ๆ
ง.
พบกันบาย ๆ แถว ๆ หนาตลาด
คําซ้ําในขอใดเนนความเปนพหูพจน
เขาทําทาเปนเด็ก ๆ
เขาเลือกเอาแตชิ้นโต ๆ
ปลาตัวนี้ตายเสียแลว เมื่อกีน้ ี้ยังเปน ๆ อยูเ ลย
เขาสวมเสื้อขาว ๆ มาทุกวันแตวนั นี้กลับเปลี่ยนเปนเสื้อสีดํา
คําซ้ําในขอใดเกินเขามาโดย ไม จําเปน
เดี๋ยวนี้ใคร ๆ เขาก็ซากันทั้งนั้นแหละ
ใคร ๆ เขาทํางานกันเสร็จแลวเหลือคุณคนเดียว
ฉันยังไมเคยเลาเรื่องนีใ้ หใคร ๆ ฟงเลยสักคนเดียว
เสียงตวาดของเธอใคร ๆ ไดยนิ ก็หวาดผวาไปตามกัน
ฉ) คําสมาส
ขอใดเปนคําสมาสทุกคํา
สิทธิบัตร เอกภาพ ราชครู
ข.
ทศชาติ พลความ เยาวชน
นาฏศิลป พิมพดีด กรรมบถ
ง.
ชีวประวัติ รัฐสภา ภาพเขียน
คําในขอใด ไมใช คําสมาสทุกคํา
ภาคภูมิ ผลผลิต นายกสภา
ข.
วนาราม เดชานุภาพ ราชพาหนะ
ประวัติการณ วิทยาลัย ราไชศูรย
ง.
สามัคคีธรรม ราชูปถัมภ ทูตานุทูต
คําในขอใดเปนคําสมาสทุกคํา
อัคคีภัย พลเมือง อุตุนิยม
ข.
ธุรการ วิทยาเขต กรินทร
บุรุษโทษ วารดิถี นานาชนิด
ง.
เคมีภัณฑ วนาราม สมณเพศ
ขอใดเปนตัวอยางของคําสมาสทั้งหมด
พลการ พลขันธ พลากร
ข.
บุตรธิดา อุบัตเิ หตุ ทิวทัศน
พเนจร พนาสณฑ พนาดอน
ง.
ทุนทรัพย รสนิยม สิทธิบัตร
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๕.
ก.
ข.
ค.
ง.
๖.
ก.
ข.
ค.
ง.
๗.
ก.
ข.
ค.
ง.
๘.
ก.
ค.
๙.
ก.
ค.
๑๐.
ก.
ค.
๑๑.
ก.
ค.
๑๒.
ก.

ขอใดเปนตัวอยางของคําสมาสทุกคํา
ราชกิจ ราชธรรม ราชวัง ราชฐาน
เทพบุตร เทพนม เทพไท เทพนิยาย
ภูมิประเทศ ภูมิภาค ภูมิฐาน ภูมิปญญา
เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ เกียรติภูมิ เกียรตินยิ ม
ขอใดเปนคําสมาสที่ประกอบสนธิทกุ คํา
มหาทาน มหานุภาพ มหายาน
ธันวาคม พลานามัย ศุลกากร
วราฤทธิ์ จริยาวัตร วิทยาการ
จราจร ตุลาการ ทักษิณาวรรต
ขอใดเปนคําสมาสที่ประกอบสนธิสองคํา
ศาสนจักร วิเทโศบาย หิมาลัย ชโลทร
พัสตราภรณ สุริโยทัย พุทโธวาท นเรศวร

เสรีภาพ มัจจุราช จุฬาภรณ มหิทธิฤทธิ์
อักษรศาสตร สุโขทัย วิทยาลงกรณ ภัตตาคาร
คํา คมนาคม แยกสนธิไดอยางไร
คมนา + คม ข.
คมน + อคม
คมน + อาคม ง.
คมนา + อคม
คํา หัตถาจารย เมื่อแยกสนธิจะเปนเชนไร

หัตถี + จารย ข.
หัตถา + จารย
หัตถี + อาจารย ง.
หัตถ + อาจารย
คํา อัคคี + โอภาส เมื่อสนธิกันจะเปนเชนไร
อัคโคภาส
ข.
อัคโยภาส
อัคโวภาส
ง.
อัคคิโยภาส
คํา ราชินี สนธิกับ อนุสรณ เปนไดเชนไร
ราชินิสรณ
ข.
ราชินานุสรณ
ราชินยานุสรณ ง.
ราชินยิ านุสรณ
คํา สํ สนธิกับ ญา จะเปนเชนไร
สมญา
ข.
สัญญา
ค.
สมัญญา

ง.

ถูกทุกขอ
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เขฬะ
โบกขรณี
เสมหะ
ดิรัจฉาน
ฤดู
ทิพย
บุพโพ
สัปดาห
ไพฑูรย
วิทยุ
กาสาวะ
รมย
ครุฑ
คิมหันต
ประกาศ
ธัญญา
ประภา
บุญ
นาฏ
พรต
นลาฏ
จักษุ
นังคัล
ดาบส
ประมาท
สัตว
สกุณ
สัญญา
วิญญาณ
วิชา
กักขฬะ
จิต
จุฬา
ประกาศิต
วิรุฬห
ทรัพย
ศรัทธา
เศรษฐี
ทวีป
อากาศ
หัตถี
ปจจุบัน
ขันติ
มิจฉา
อัญญา
สถล
สนาน
เสโท
สตรี
ธวัช
หลักบาลี
1.ใชอักษรคู
2.หลักตัวสะกดตัวตาม
112-334-512345 (เวนง-ง)
3.นาสิกสะกด ห ตาม
4. ใช ฬ (คําคูสัน.)
5.อื่นๆ
- อานเรียงพยางค
- อักษรคูหรือตัวสะกดตัวตามแต
ตัดออก

เกษม
โศลก
จุติ
อุปชฌาย
ทุกข
จักร
บาตร
ปฏิญญา
ปสสาสะ
อัสสาสะ
บัตร
ภัทร
อาศรม
ปริญญา
เชฏฐา
โชติ
ศุกล
อัศว
อัศวิน
ฌาน
ชุติ
สังเขป
ขณะ
วุฒิ
มัจฉา
หลักสันสกฤต

วิปลาส
เศวต
กุศล
พิศวาส
สวรรค
สวัสดี
วินิจฉัย
บริขาร
ครรชิต
วรรณ
ศัลย
กัลยา
สัณห
อุณหิส
ปญหา
ชิวหา
ดุษณี
พัสตร
สายัณห
โลกีย
วิริยะ
อินทขีล
มุกดา
แพทย
อัคร

1. ศ ษ
2.ไ เ-า ฤ ฤา ฦ ฦา
3. ควบกล้ํา(คําคู)
4. รร
5. ส นําหนา วรรค ตะ
6. อื่นๆ
- นอกหลักตัวสะกดตัวตาม
- อานรวบพยางค

สุนัข
ขัย
อักขระ
ผรุสวาท
สิริ
ลหุ
ศรี
กสิ
สิเนหา
อุทิศ
นิตย
พิศมัย
นิจ
ไศล
สัท
มุสา
ศัพท
สินธพ
อาตมา
โบราณ
หิรัญ
ดุริยะ
หิรัณย
สามัคคี
อรรถ
เคหะ
อัคคี
เมรัย
ครุ
อุบัติ
คุรุ
โขม
บัลลังก
หทัย
บรรยงค
มน
โอรส
หฤทัย
เอารส
มนัส
พฤกษ
หัสดิน
รุกข
ดาวดึงส
ทฤษฎี
สาลิกา
ทิฐิ
สาริกา
มฤค
กษัย
มิค
1
2
3
4
5
ก
ข
ค
ฆ
ง
จ
ฉ
ช
ฌ
ญ
ฏ
ฐ
ฑ
ฒ
ณ
ต
ถ
ท
ธ
น
ป
ผ
พ
ภ
ม
..............................................................
ย
ร
ล
ว
(ศ
ษ)
ส
ห
ฬ
๐

อักษร
สุริยะ
สูรย
ปทุม
ปทมา
วชิระ
วัชระ
จริยา
จรรยา
ฐิติ
สถิติ
ขัตติยะ
กษัตริย
สามัญ
สามานย
มัจจุราช
มฤตยู
วิทยุ
ปรัชญา
ปญญา
คัพภ
ครรภ
อธิบาย
อภิปราย
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