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แบบฝกหัดระบบเสียงภาษาไทย 
๑.  ขอใดมีพยัญชนะตนเปนอกัษรสูงมากท่ีสุด 
 ๑. ภูเขาสูงแผนดนิกวางทางรก เรายกทัพฝากลาหาญ 
 ๒. ใครขวางฟนฟาดแหลกลาญ ลางผลาญปปนวอดวาย 
 ๓. ชีวิตอุทิศเพื่อชาติ  เราสูเพื่อราษฎรท้ังหลาย 
 ๔. ชาติเสือแลวตองไวลาย  ชาติชายแลวตองตอกร 
๒. คําในขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเกดิท่ีเดียวกันทุกคํา 
 ๑. หนาม  ทราม   ๒.  ชอน  ซอน 
 ๓. พาด  ฟาด   ๔. ฉัตร  หัตถ 
๓. ขอใดออกเสียงพยัญชนะทุกตัว 
 ๑. อัจกลับ  เรขาคณิต  พรหมเทพ    ๒. คมนาคม  ยนตรกิจ  พันธมิตร 
 ๓. ภยันตราย  วิทยายุทธ  อุตรประเทศ   ๔. เทศบาลพัทยา  อนารยชน  กลกามเทพ 
๔. คาํทุกคาํในขอใดมีเสียงพยัญชนะทายเหมือนคําวา "ชาญ" 
 ๑. ยาน  ชาย  กาฬ   ๒. เณร  ปราณ  สรวล 
 ๓. ขรรค  เสร็จ  เทศน  ๔. ใหญ  ครวญ  ปราชญ 
๕. ขอใดมีพยัญชนะตนเปนอกัษรตํ่านอยท่ีสุด 
 ๑. ขอกายเจาจงเปนเชนตนไม ๒. รูจักเพยีงพอดท่ีีจะรับ 
 ๓. เลิกเดือดรอนดิ้นรนคนไยด ี ๔. ยิ่งทําใหฉันปวดหัวมากที่สุด 
๖. คําคูใดมีเสียงพยัญชนะตนในพยางคท่ี ๑ และพยางคท่ี ๒ เหมือนกนั 
 ๑. คูชีพ  เขาทรง   ๒. นิราศ  หนูหริง่ 
 ๓. อมมือ  อยูหมัด   ๔. เวียนหัว  หวั่นไหว 
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๗. ขอใดมีพยางคในมาตรา "กด" มากท่ีสุด 
 ๑. พระสามีที่สนิทพิศวาส  งามสะอาดโออาดูกลาหาญ 
 ๒. จึงแยมเยื้อนเอ้ือนโอษฐดวยโปรดปราน แลวประทานหัตถใหจับรับทุกนาย 
 ๓. เสร็จดํารัสตรสัถามตามประสงค ก็เคลื่อนองคหางหันกลับผันผาย 
 ๔. ราชบุตรสุดสวาทจึงนาดกราย มาทักทายพดูจาแลวลาไป 
๘. คําในขอใด ไมมี อิทธพิลของการอานอยางอกัษรนําท้ังสองคํา 
 ๑. ประมาท  ตลอด   ๒. สมัครสมาน  สําเร็จ 
 ๓. ตํารับ  ประโยชน  ๔. สมาคม  จําอวด 
๙. คําคูใดเสียงพยัญชนะตนเหมือนกันท้ัง ๒ พยางค 
 ๑. ไรฟน  ลอยฟา   ๒. วันไหน  ไหวหวั่น 
 ๓. ชางเหล็ก  ฉอเลาะ  ๔. ชะตา   กังขา 
๑๐. คําคูใดมีเสียงพยัญชนะตนตางกนั 
 ๑. หนายแหนง  เณรนอย  ๒. ควงแขน  ควาไขว 
 ๓. ทรวดทรง  ศีรษะ  ๔. ฟาฮาม  ฝายหิน 
๑๑. ขอใดออกเสียงควบกล้ําทุกคาํ 
 ๑. ขวัญ  ความ  กรุ  ขลัง  พลัง ๒. คล้ํา  ปรัง  ทลาย  เกร็ง  พลอย 
 ๓. ปรี  เตรียม  กร่ํา  พลาง  ขวดิ ๔. กรน  ครวญ  กราน  ขลุง  ผลิต 
๑๒. ขอใดมีเสียงพยัญชนะสะกดของพยางคตนตางจากเสียงพยัญชนะตนของพยัญชนะถัดมา 
 ๑. ชัยภูมิ    ๒. นามรูป 
 ๓. กุลบุตร    ๔. คุณภาพ 
๑๓. ขอใดมีพยัญชนะควบกล้ําในขอใดตรงกับเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทยท่ีมีมาแตเดิม 
 ๑. ทรีตเมนต   ๒. อิเควเตอร 
 ๓. ฟลอรโชว   ๔. บรอดเวย 
๑๔. คําในขอใดมีเสียงพยัญชนะทายอยูในแมกดทุกคาํ 
 ๑. เทศน  สรรพ  พุธ  ๒. นุช  ทิศ  ลึก  เย็บ 
 ๓. ดุจ  โยชน  เหตุ   ๔. ยุค  อัศว  รัฐ 
๑๕. คําตอบในขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเหมอืนกนัทุกคาํ 
 ๑. หนุม เหนือ โหน ไหน  ๒. ควา  ไขว  ค่ัว  แขน 
 ๓. พลั้ง  เผลอ  ไพล  แผลง  ๔. อยาก  แหย  อยู  แหน 
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๑๖. เสียงพยัญชนะ "ฑ"  ในคําคูใดเหมือนกนั 
 ๑. มณฑา  จณัฑาล   ๒. บัณฑิต กณุฑล 
 ๓. ทัณฑฆาต  มณฑป  ๔. มณฑล  บัณเฑาะก 
๑๗. ขอใดมีเสียงพยัญชนะทายเปนเสียงนาสิกท้ังสองพยางค 
 ๑. ภาคภูมิ    ๒. แชมชอย 
 ๓. ราวราน    ๔. สรางสรรค 
๑๘. ขอใดท่ีมี "ฤ"  อานออกเสียงเดียวกนั 
 ๑. คฤนถ  พฤติ  กฤป  ๒. พฤนท  กฤษฎา  ปฤจฉา 
 ๓. หฤทัย  ตฤณมัย  ปฤษฎางค ๔. ทฤษฎี  คฤหาสน  พฤษภ 
๑๙. ขอใดมีรูปพยัญชนะท่ีไมออกเสียงทุกคาํ 
 ๑. แมลงวัน  สละสลวย  ทรุดโทรม ๒. การเกษตร  หวามหวั่น  ขวนขวาย 
 ๓. พราหมณี  ปรารถนา  สรอยทอง ๔. แหนงหนาย  ยุทธหัตถ ี ไปรษณียากร 
๒๐. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนมากท่ีสุด 
 ๑. ถึงทุกรอนออนระอาชีวาเศรา ๒. ไมปลอยใจใหเหงาเศราก็ขาม 
 ๓. ไมชาพลนัก็จะดับลับไปตาม ๔. เหมือนมียามเชาฉะนี้ก็มีเย็น 
๒๑. คําในขอใดมีเสียงพยัญชนะตนกับพยัญชนะทายเปนเสียงเดียวกัน 
 ๑. เณร    ๒. ภาพ 
 ๓. ธาตุ    ๔. ศิษย 
๒๒. ขอใดท่ีอานแบบอกัษรควบท้ังหมด 
 ๑. ผลผีลาม  ปร ุ   ๒. ปรักปรํา  ขรม 
 ๓. พลุ  ปลัด   ๔. ขวนขวาย  ผลกึ 
๒๓. ขอใดมีพยัญชนะควบกล้ํานอยท่ีสุด 
 ๑. ทุกขไมกล้ํากรายหากบรโิภคกวางทองตอนพฤษภาที่บานกฤษณ 
 ๒. นึกแปลกใจไยแสรงแกวงไกวขรรค จะมุงผลาญชีพกันกระไรหรือ 
 ๓. กรมพละฯ ตระเตรียมแขงตะกรอตลอดเดอืนมกราคมปหนา 
 ๔. ซึมเศราคร่ําครวญกลางหาดทราย ปริศนานี้ไกลเกนิปญญาแท 
๒๔. ขอใดมีคําท่ีไมมีเสียงพยัญชนะทาย 
 ๑. ไมคอยรับทรพัยใดจากใครหมด ๒. ทั้งศักดิ์ยศสดใสลาภไพศาล 
 ๓. ไมหวังใหใครหนุนบุญบันดาล ๔. หวังผลงานทุกอยางสรางดวยตัว 
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๒๕. บทประพนัธในขอใดท่ีมีเสียงวรรณยกุตครบ ๕ เสียง 
 ๑.   คําขนานธารเกษมก็สมช่ือ  สนุกคือเรื่องอิเหนาเสนหหา 
 ๒. ดอกพะยอมหอมหวนลําดวนดง  สายหยุดประยงคโยทะกา 
 ๓. วันรุงแรมสามค่ําเปนสําคัญ  อภิวันทลาบาทพระชินวร 
 ๔. ท้ังคนฟงคนอานสารแสดง  ฉันขอแบงสวนกุศลทุกคนเอย 
ใหใชขอความตอไปนี้ตอบคาํถามขอ ๒๖ - ๒๗ 
 ก. ยอเหลี่ยมเย่ียมลอยบัลลังกเลศิ ข. โอเทิดองคธาตุทิพยไอศูรย 
 ค. สีเทียนศรัทธาสงาทูน  ง. จํารญูจํารัสยอดฉัตรชัย 
๒๖. ขอใดมีเสียงวรรณยกุตครบหาเสียง 
 ๑.ขอ ก.   ๒.ขอ ข.  ๓.ขอ ค.   ๔.ขอ ง. 
๒๗. ขอใดมีคําตายมากท่ีสุด 
 ๑. วรรค ก. และ ข.   ๒. วรรค ข. และ ค. 
 ๓. วรรค ข. และ ง.   ๔. วรรค ก. และ ค. 
๒๘. ขอใดมีเสียงวรรณยกุตสามัญ เอก โท ตรี อยางละเทากนั 
 ๑. เหยี่ยวปกลายนาดูมากนะครบั ๒. หากเธอวาดีกแ็ยแลวจะ 
 ๓. แมบอกกี่ครั้งแลววาอยาซน ๔. ทําโตะเกาอ้ีหักไปกี่ตัว 
๒๙. ขอใดเปนพยางคปดทุกคํา 
 ๑. คําโบราณเคยกลาวขานไว ๒. หากนํ้าตาลเมาวางใกลมด 
 ๓. เช่ือหรือมดเพียงเมียงมอง  ๔. ไมยอมลองลิม้เลียเอย 
๓๐. คําในขอใดไมมีเสียงสระผสม 
 ๑. ถึงแมเขาจะพดูจาวกวนไมไดความ       ๒. แตฉันก็ไมรูสึกวาถูกกวนประสาท 
 ๓. สวนเธอคลาย ๆ กับพูดจาไดความชัด   ๔. ยิ่งทําใหฉันปวดหัวมากที่สุด 

๓๑. คําทุกคาํในขอใดลงครลุหุเหมือนคาํวา "ปจจบุัน" 
 ๑. สุจริต  กริยิา  ผลไม  ๒. บรรโลก  เวทนา  ศฤงคาร 
 ๓. ลักเพศ  มโนรมย  สวัสดี  ๔. สัมมนา  วรรณกรรม  มูลคา 
๓๒. คําในคูใดมีเสียงแตกตางกนัเพียง ๑ เสียง 
 ๑. แรด-แปด   ๒. สรวล-ญวน 
 ๓. เกวยีน-เศียร   ๔. กรกั-กระ 
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แบบฝกแยกชนิดคําประพันธ 
1. จะไดทราบบาปบุญทั้งคุณโทษปะบุตรโฉดตํ่าชาก็พาเหยีรไมสมหวังดังบิดาปูตาเพียรเพ่ิมจําเนียนแพลง

พลัดกระจดักระจาย 
2. อกคืออกเพลิงผาวยังผากรอนประดังเผชิญเปลวอกหมกใจทุรนทุรายภายในแผกเปลวกันไปกย็อมผดิ

แผกลลีา 
3. ปฏิบัติบูชาพระรัตนะเปนประจําขอเวนจากเวรกรรมอยูในธรรมพระพทุธองค 
4. ทรงพระภูษาเชิงชอรจนาสไบบรรจงทรงเครื่องประดับสําหรับพระองคสวมใสธํามรงคมงกุฎกษตัรีย 
5. เดือนจรัสโพยมแจมฟาผิบไดเห็นหนาลอราชไซรดูเดือนดุจแล 
6. อาภรณพิพิธพรอมเพราองคเอ่ียมเอยมาศมุทิกทานทรงสอดน้ิวเรยีบรัตนคูควรคงขัดคาเมืองฤาเรื่องมณี

นพริว้รวงรุงรงัสี 
7. พฤกษาเบียดเสียดสีดังปแกววิเวกแววหวางลําเนาภูเขาเขินสดับฟงวังเวงเปนเพลงเพลนิตองรีบเดินโดย

ดวนดวยจวนเย็น 
8. พิศกรรณงามเพริศแพรวกลกลีบบงกชแกวอีกแกมปรางทองเทียบนา 
9. พรายพรายแกววิเชียรโมลีพรายพรายรัศมีพรายสีสุวรรณพรายตา 
10. ธงแดงดังแสงชาดลายชางกาจกองกายินบอกตรงธงแผนดนิถิ่นสยามอันงามงอน 
11. ไปแจงการแหงเลหเทกลไทยใชนอยตางเรงติดเรงตอยเรงเตาตีนตามมานา 
12. นานาประเทศลวนนับถือคนที่รูหนังสือแตงไดใครเกลยีดอักษรคือคนปาใครเยาะกวไีซรแนแทคนดง 
13. ปานกอนพระไกรลาสวรนาถมเหศรสองเสพสถาพรสริสุินทรารมณ 
14. อาเพศก็เพศนุชอนงคอรองคก็บอบบางควรแตผดุงสิริสะอางศุภลกัษณประโลมใจ 
15. เปลื้องหฤทัยราํจวนเหลาลําดวนดาษดงแกวกาหลงชงโคย่ีสุนย่ีโถโยทะกาพุดจีบลาลาญเนตรเกดพิกุล

แบงกลีบ 
16. หมายละเลิงใจอาจประมาทประมาณหมื่นหม้ันเบาเรงเบาเชิงช้ันช่ืนหนามาสรลมสรลอนนา 
17. งามกนกกานเครือระหงงามดุมงามวงงามรูปมังกรงอนงามสีแกวแววสีวับวามสีพลอยเพชรพลามสี

มรกตสดส ี
18. วุงเวิ้งชะวากผาฆนแผนศลิาสลอนชองชานชโลทรชลเผนกระเซ็นสาย 
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แบบฝกหัดคําที่มาจากภาษาตางประเทศ(ทําแบบฝกแยกบาลี-สันสกฤตกอน) 
ขอ ๑ - ๑๐ ขอใดเปนคําภาษาบาลีท้ังหมด 
๑. ๑. บัลลังก  ทิฐิ  อาจารย  โอฬาร  ๒.   อาญา  สามัญ  วิชา  อิสิ 
 ๓. พิสดาร  อัคคี  วัฒนา  เมตตา  ๔. ภัสดา  วิทยา  กรีฑา  จิต 
๒. ๑. จักษุ  อิทธ ิ    ๒. วิชา  หัสดิน 
 ๓. จรยิา  ฐาปนา    ๔. สถานะ  ภรรยา 
๓. ๑. กิรยิา ปฐม  โมลี  วชิระ   ๒. สภาพ  ปญญา  สถาน  พัสด ุ
 ๓. บุปผา  ธัมมะ  อาชญา  อารยะ  ๔. แพทย  สัตย  ปรีชา  นิตย 
๔. ๑. ประโยชน  อมตะ  วิชา   ๒.   สถาน  เขต  เกษตร 
 ๓. สันติ  วัฒนา  บุญ   ๔. อิจฉา  ริษยา  ปกษ 
๕. ๑. อัจฉรา  บุษบา  รังสี   ๒. เวช  สิทธิ  จุฬา 
 ๓. ปญญา  วจิารณ  สัตย   ๔. อัคนี  วิเคราะห  แพทย 
๖. ๑. ประถม  ปรัศจมิ    ๒. สักกะ  สิกขา 
 ๓. สัตตา  สตรี    ๔. อาญา  อาชญา 
๗. ๑.  สัมปทาน  จุฬา  สตรี  ศาสตร  ๒. สัมผัส  มณฑป  กษัตริย  ไปรษณีย 
 ๓. นิสิต  กิจ  วิชา  จุฬา  สมภาร  ๔. สงฆ  พุทธ  ไอศวรรย  พฤกษ  จันทร 
๘. ๑. ธรณี  บษุบา    ๒. สงเคราะห  มฤตย ู
 ๓. อัคคี  สงฆ    ๔. ฤดู  ศรัทธา 
๙. ๑.  กรีฑา  อาชญา  สัปดาห  เสาร  ๒. รัฐ  ทิฐิ  วิชา  โอฬาร 
 ๓. เขต  จิต  ฤษี  ไมตร ี   ๔. ศาล  มิตร  วัฒนา  สราญ 
๑๐. ๑. สิทธิ์  วัตถุ  ฤทธิ ์   ๒. วิทยา  ปรกติ  สงฆ 
 ๓. ทุกข  มัจฉา  รงัสี    ๔. บุปผา   มัธยม  ไมตร ี
ขอ ๑ - ๑๒ ขอใดเปนภาษาสันตกฤตท้ังหมด 
๑. ๑. สุริยะ  วัตถุ  อิตถ ี   ๒. รุกข  สุญ  สิร ิ
 ๓. พฤกษ  ประพฤติ  ศาสนา   ๔. ฤกษ  นิจ  กัป 
๒. ๑. กันยา  การุญ  ขณะ  ทิฐิ   ๒. เกษม  ดรรชน ี วิทยุ  ประจิม 
 ๓. รัตนะ  ปฏิเสธ  วัตถุ  ทฤษฎี  ๔. จุฑา  จรรยา  ปฐพี  ประถม 
๓. ๑. จุฬาฯ  เกษตรฯ  ศิลปากร   ๒. ธรรมศาสตร  เกษตรฯ  ศิลปากร 
 ๓. จุฬาฯ  ธรรมศาสตร  เกษตรฯ  ๔. จุฬาฯ  ขอนแกน  เกษตรฯ 
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๔. ๑. อัคคี  รัฐ     ๒. สวรรค  อัจฉรา 
 ๓.   วัชระ  สัตย    ๔. ศรี  สิร ิ
๕. ๑. กฤษณา  เขต    ๒. มัธยม  ปรินพิพาน 
 ๓. มฤตยู  เคราะห    ๔. อุตุ  ปฐม 
๖. ๑. อินทร  อัคนี  ภัสดา  มัธยม  ๒. จุฑา  กฤษณา  ราตรี  รตัติ 
 ๓. ศาสตร  อารยะ  เภสัช  ณัฏฐา  ๔.   อริยะ  กรีติ  สุภาคย  สุคนธ 
๗. ๑. กิตติ  เกยีรติ    ๒. ปญญา  ปรัชญา 
 ๓. ศึกษา  ศากยะ    ๔. วิตถาร  พิสดาร 
๘. ๑. กษัตริย  พิสดาร    ๒. อาชญา  กีฬา 
 ๓. เวช  ไวยากรณ    ๔. หทัย  ปรญิญา 
๙. ๑. พฤษภ  พฤกษ    ๒. ปญญา  ปรัชญา 
 ๓. อาจารย  อาจาริยะ   ๔. วชิระ  เวช 
๑๐. ๑. อัคนี  ปราณี  เกษม   ๒. สถิต  วญิญาณ  มัจฉา 
 ๓. มนุษย  สามัคคี  โบกขรณ ี  ๔. เมตตา  กญัญา  อัจฉริยะ 
๑๑. ๑. กัณหา  นิทรา  ตฤณ   ๒. มัชฌิม  สมัคร  ประทีป 
 ๓. บริจาค  ประทุม  บุษบา   ๔. เกษียณ  ศรี  รศัมี 
๑๒. ๑. กรีฑา  อาชญา  สราญ  บันดาล  ๒. เจรญิ  ถวลิ  อํานาจ 
 ๓. สวรรค  กรรม  ฤทธิ์  อภิเษก  ๔. สมัคร  เพชร  อัศจรรย  ปลุกเสก 
 
จงเลอืกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 
๑. ขอใดเปนคําเขมรท้ังหมด 
 ๑. อนิจจา  สําเร็จ    ๒. บัลลังก  บญัชี 
 ๓. บําเรอ  บําราบ    ๔. ผนวช  อินทร 
๒. กลุมคําในขอใดแตกตางจากขออื่น ๆ 
 ๑. ถมอ  ขนิษฐา  ฉมา  สราญ  ๒. ถนัด  เขนย  ไฉน  สรุป 
 ๓. ไถง  ขนาด  ฉนวน  เสนอ  ๔. ถนน  ขยาย  เฉลย  สนอง 
๓. ขอใดเปนคําประสมท่ีประกอบดวยคําไทยกับคาํยืมทุกคํา 
 ๑. โรงพัก  ตูโชว    ๒. กินเจ  ขาวสาร 
 ๓. ชาวโลก  น้ําพ ุ    ๔. ฝูงชน  ลําแขง 



 180 

๔. ขอใด  ไมมี  คาํท่ีมาจากภาษาสันสกฤต 
 ๑. รานศรวีิชัย  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  พัสด ุ
๗. ขอใดไมมีคาํจากภาษาตางประเทศ 
 ๑. แกว  มังคุด  กระดาษ   ๒. ถุง  กะละออม  ทุเรยีน 
 ๓. กระปอง  แข  ควาย   ๔. มะมวง  เส้ือ  เรือน 
๘. ขอใดมีท่ีมาจากคําภาษาบาลทุีกคํา 
 ๑. อมตะ  กีฬา  วตัถ ุ   ๒. ถาวร  นพิพาน  นิตยสาร 
 ๓. ภักดี  นิมิต  มัธยม   ๔. พิสดาร  ปจฉิม  ธญับุร ี
๙. ขอใดมีคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศมากท่ีสุด 
 ๑. จงเจรญิยศดวยเดชะ   ๒. ปราชญแสดงดํารดิวย  ไตรยางศ 
 ๓. อาจอมจักรพรรดผิูเพ็ญยศ  ๔. บัณฑิตวินิจเลศิ  แถลงสาร 
๑๐. ขอใดมีคําท่ีมาจากภาษาเขมรมากท่ีสุด 
 ๑. ชาติกําเนิดของคนไมใชส่ิงสําคัญ   

๒. ขาราชการบํานาญชวนกันไปบําเพ็ญประโยชน 
 ๓. เม่ือพัสดุชํารดุตองรีบจําหนายตามระเบียบ   

๔. ตํารวจเขาไปตรวจในทําเนยีบเพ่ือเตรียมการรับเสด็จ 

คําส่ัง  จงขีดเสนใตคาํราชาศัพทท่ีถูกตอง 
๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน (ราโชวาท  พระราโชวาท  พระบรมราโชวาท  พระบรม
ราชโชวาท) แกบัณฑิตทีเ่ขารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร 
๒. (พระบณัฑูร  พระราชเสาวนีย  พระราชดํารัส  พระบรมราชโองการ)  ในสมเดจ็พระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในวันสายใจไทย ไพเราะจับใจขาราชบริพารเปนอันมาก 
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๓. สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ  สยามมกฎุราชกุมารมี (พระบณัฑูร  พระราชเสาวนีย  พระราช
โองการ)  ใหนายทหารราชองครักษดูแลชาวสลัมท่ีเปนลมในขณะเฝาฯ รับเสดจ็ 
๔. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัยลกัษณ อัครราชกุมารี มี (พระบัณฑรู  พระราชดํารัส   
พระดํารัส  พระราชเสาวนีย)  เปดการสัมมนาระหวางชาติเรื่องการเลี้ยงสัตวทะเลในอควาเรยีมที่สถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเลมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ บางแสน 
๕. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (ตรัสปราศรัย  ทรงทักทาย  มีพระราชปฏิสันถาร  ทรงสนทนา
ปราศรยั)  กับประธานาธิบดสีหรัฐอเมรกิา 
๖. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (ทรงตรัส  ทรงยินดี  ทรงเสด็จ  ทรงประสูติ  ทรงบรรทม) 
๗. ราษฎรมา  (ถวายการตอนรับ  ถวายความจงรักภักดี  เฝา ฯ รับเสด็จ) อยางหนาแนน 
๘. กรมศลิปากรจดัแสดงละคร  (หนาพระพักตร  เฉพาะพระพักตร  หนาพระที่นั่ง) 
๙. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (ทรงทําบุญ  ทรงบําเพญ็กศุล  ทรงบําเพญ็พระราชกุศล)  ในวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษา 
๑๐. พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  (เสด็จยายที่ประทับ  เสด็จฯแปรพระ
ตําหนัก  เสด็จฯแปรพระราชฐาน) ไปประทับ ณ พระตําหนักทักษณิราชนิเวศน 
๑๑. (ในหลวงและพระราชินี   พระเจาอยูหัวและพระราชิน ี  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเดจ็
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ)  เสด็จพระราชดําเนนิไปพระราชทานปรญิญาบตัรที่สวนอัมพร 
๑๒. พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนีาถ (ทรงลงพระนาม   
ทรงลงพระปรมาภิไธย  ทรงลงพระปรมาภไิธย และพระนามาภิไธย) 
๑๓. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสดจ็ในการพระราชพธิี
ทรงบําเพญ็พระราชกุศลทกัษิณานุปทาน ๗ วัน (ถวายพระศพ  ถวายพระบรมศพ  ถวายพระบรมราชศพ)  
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  (ราชิน ี  พระราชินี  พระบรมราชินี  พระบรมราชินีนาถ)  ในรัชการที่ ๗ ณ 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๗   
๑๔. อาคารทันสมัยที่สุดของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัช่ือวา "อาคารมหาธรีราชานุสรณ" ซ่ึงมี (พระรปู
ปน  พระบรมรูปปน  พระรูป  พระบรมรปู)  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัวประดิษฐานอยู 
๑๕. ขาพระพุทธเจารูสึกสํานึกในพระมหากรณุาธิคุณของ  (ธุลพีระบาท  ใตฝาพระบาท  ฝาละอองธลุี
พระบาท  ใตฝาละอองธุลพีระบาท)  ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ 
๑๖. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ถวาย  ทรงถวาย  ทรงประเคน)  จตุปจจยัไทยธรรม พระสงฆ  
(กลาวอนุโมทนา  ถวายอนุโมทนา)  (กลาวอดิเรก  ถวายอติเรก  ถวายอดิเรก)  ออกจากพระอุโบสถแลว 
(เสด็จกลับ  เสด็จพระราชดาํเนินกลับ) 
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๑๗. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (เสด็จออก  เสด็จพระราชดําเนินออก)  ณ  ตําหนักจิตรลดารโหฐาน  
(พระราชทานโอกาส  พระราชทานพระราชวโรกาส  พระราชทานพระบรมราชวโรกาส)  ใหนายอุกฤษ 
มงคลนาวิน ประธานรัฐสภานํานายบโูร เฮค ประธานมูลนิธิคอนราด อเดเนาวแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมัน และคณะเขาเฝาในโอกาสเดนิทางมาเยือนประเทศไทยเพ่ือ (นอมเกลา ฯ  ทูลเกลา ฯ)  ถวาย
ทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน จํานวน ๖ ทุน ในโอกาสที่  (ทรงมี   
ทรงเจรญิ)  พระชนมพรรษา ๕ รอบ 
๑๘. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (เสด็จออก  เสด็จราชดําเนนิออก)  ณ พระ
ตําหนักจิตรลดารโหฐาน  (พระราชทานโอกาส  พระราชทานพระราชวโรกาส  พระราชทานพระบรมราช
วโรกาส)  ใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝา  (ทูลเกลา ฯ ถวาย  นอมเกลา ฯ ถวาย)  เงนิเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล
บํารุงสภากาชาดไทย 
๑๙. พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว  (ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให  ทรงโปรดเกลา ฯ ให)  สมเด็จพระ
บรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฏุราชกุมาร  (ทรงปฏิบัติ  ทรงกระทํา)  (พระราชกรณยีกิจ  พระบรมราชกรณีย
กิจ)  แทนพระองค 
๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินินาถ  (โปรดเกลา ฯ ให 
พระราชทานให)  ศ. สัญญา  ธรรมศักดิ์  เปนผูแทนพระองค  (นํา  พา  อัญเชิญ  นิมนต)  แจกนัดอกไม
พระราชทาน ไป (เย่ียม  ทรงเย่ียม)  ไข ศ. ประภาศน อวยชัย ณ โรงพยาบาลพรอมมิตร  
 
ตอนท่ี ๑  ประโยคตอไปนี้จัดเปนประโยคประเภทใด 
 ๑. ประโยคความเดียว 
 ๒. ประโยคความรวม 
 ๓. ประโยคความซอน 
__________  ๑.  พระพุทธโอวาทกลาววา ความพยายามเปนหนทางแหงความสําเรจ็ 
__________  ๒.  เธอจะไปเทีย่วเชียงใหมหรือ 
__________  ๓.   เธอจะไปเทีย่วเชียงใหมหรือไม 
__________  ๔.   เพื่อนที่ดยีอมรกัและหวังดีตอเพ่ือนอยางเสมอตนเสมอปลาย 
__________  ๕.   ถาเธอเตรียมตัวสอบต้ังแตตน  เธอตองไดคะแนนเปนเย่ียม 
__________  ๖.   การทําความดตีองข้ึนอยูกับบุคคล 
__________  ๗.   คนไทยควรสนับสนุนสินคาที่ผลติในประเทศไทย 
__________  ๘.   ตามปกติมนุษยเราจะทนระดับของเสียงไดประมาณ ๑๒๐ เดซิเบล 
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__________  ๙.   ถาเธอมาชากวาน้ีอีกนิด ฉันก็จะไมคอย 
__________  ๑๐. ในประเทศไทย โบราณวัตถสุวนใหญเปนศาสนวัตถ ุ
__________  ๑๑. ภาพยนตรเรื่องนี้ไดรับความนิยมในหมูวัยรุนของตางประเทศ 
__________  ๑๒. นักเรียนจะเลอืกเรียนแผนกวิทยาศาสตรหรือศิลปะ 
__________  ๑๓. การอานหนังสือสารคดีใหประโยชนทั้งทางดานความรูและความเพลิดเพลิน 
__________  ๑๔. เขามาโรงเรียนสายจึงถูกตําหนิ 
__________  ๑๕. ถาเขาไมทุจรติในการสอบ เขาก็ไมถกูปรบัตกทุกวิชา 
__________  ๑๖. ฉันเบ่ือคนท่ีทํางานไมตรงเวลา 
__________  ๑๗. บุคคลที่ฉันเคารพเปนคนท่ีเปยมไปดวยคุณธรรม 
__________  ๑๘. เพราะเขาเปนคนดี สังคมจึงยกยอง 
__________  ๑๙. ครูจะไมลงโทษเธอ ถาเธอพูดความจริง 
__________  ๒๐. วันนีเ้ขาจะไมไปทํางาน 
__________  ๒๑. ปลาหมอตายเพราะปาก 
__________  ๒๒. ปลาหมอตายเพราะปากของมันไมด ี
__________  ๒๓. เขาทํางานเฉพาะท่ีครูส่ังเทาน้ัน 
__________  ๒๔. หนังสือเลมที่ฉันอานเปนหนังสือท่ียืมมาจากหองสมุด 
__________  ๒๕. ความสุขเปนส่ิงที่ทุกคนพึงปรารถนา 
__________  ๒๖. เขาจะรีบไปไหนกัน 
__________  ๒๗.  ความอิจฉาริษยาเปนส่ิงที่ควรหลีกเลีย่ง 
__________  ๒๘. สองกับสามเปนหา 
__________  ๒๙. วันที่ ๑๓ ตุลาคม เปนวันตํารวจ 
__________  ๓๐. เราควรชวยกนัรกัษาความสะอาดของโรงเรียน 
__________  ๓๑. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เรียกวา พระรัตนตรัย 
__________  ๓๒. ถาเธอตัดสินใจพูดความจริงเธอกไ็มนาจะไดรับโทษ 
__________  ๓๓. กวาถั่วจะสุกงาก็ไหม 
__________  ๓๔. ทีมตะกรอไทยไดรับเหรยีญเงินจากการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมที่ประเทศญี่ปุน 
__________  ๓๕. ขอสอบภาษาไทยไมยากนกั 
__________  ๓๖. ฉันชอบเลนดนตรี แตนองชอบเลนกีฬา 
__________  ๓๗. เขาอยากไดคะแนนดี แตก็ไมยอมทําการบาน 
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__________  ๓๘. นักเรียนตางก็เลนกีฬาอยางเต็มที่ เพื่อชัยชนะของสีตน 
__________  ๓๙. อยาทําสกปรกนะ 
__________  ๔๐. ฉันไมชอบเดก็เกเร  
 
จงหาคํากริยาของประโยค 
1. เจาหนาท่ีของการไฟฟาฝายผลิต กําลังซอมเครื่องกําเนิดไฟฟา 
2. ความคิดเห็นของประชาชนควรมีอิสระเสร ี
3. เชาวันนี้อากาศเย็นสบาย ทองฟาสดใส มองออกไปจากที่พัก 
4. เทพองคใดจะยื้อยุดฉุดกระชากภาพแหงอดตีกาลเหลาน้ี 
5. กาลเวลา  ผูคนเปลีย่นความคิดไปตามยุคสมัย 
6. นองรีบฉวยหนังสือออกจากกระเปาของพ่ีสาว 
7. คนในสังคมปจจุบันนี้ไมสนใจปญหาเร่ืองสุขภาพแตชอบทําตัวไปในแนวทางสุขสบายท่ีสุดของแตละคน 

8. เขาทะเลาะกับนองเพ่ือนบานจึงตะโกนหามแตเขาก็ไมยอมเลิกเลยโดนขวางบาน 
9. เพื่อนท่ีอยูกอนมีความขยนั เพ่ือนที่มาใหมจึงไดขยันตาม 
10. เราตองหารือเรื่องนํ้าตาลกับรัฐมนตรกีระทรวงพาณิชยซ่ึงมีอํานาจเตม็แตผูเดียว 
11. ขาวโจรปลนธนาคารและยิงเจาหนาที่รักษาความปลอดภยัตายแพรกระจายไปอยางรวดเรว็ 
12. วัฒนธรรมเปนสิ่งสําคัญท่ีเราตองหวงแหนเพราะวัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตซึ่งเราไดปฏิบัติสั่งสมกันมาแตอดีต 

13. การอานหนังสือมิไดใหประโยชนเฉพาะดานความรูเทาน้ัน แตยังเปนเครื่องมือสําหรับแสวงหาความรู
ตลอดชีวิตอีกดวย 

14. ทุกคนพยายามจองมองดูวัตถุประหลาดช้ินน้ัน 
15. พ่ีของเพ่ือนของพี่ฉันเห็นมากับตาของเขา 
16. เขาตอวาฉันโดยเขารูเทาไมถึงการณ เพราะเขาไดรับฟงมาจากผูที่ไมชอบฉันวาฉันไดคานายหนาจาก

การซ้ือของครัง้นี้ 
17. ขาวเธอสอบชิงทุนไปตางประเทศไดและเพ่ือนๆรวมรุนเลี้ยงฉลองใหอยางหรูหราทีโ่รงแรมริมแมนํ้า

ปง   ปรากฏในหนาหนังสือพิมพหลายฉบับ 
18. เขาทุมกอนหินกอนโตอยางสุดแรงเกิดเขาไปในพุมไมทีมี่ขโมยซอนอยู 
19. เขาตอวาฉันกอนฉันจึงตอบโตเขาบางแตคนอืน่ไดยินเฉพาะคําตอบโตของฉันคนเหลานั้นจึงหาวาฉันพาล 

20. เขาพูดยาวจนคนฟงเบ่ือแตเราก็ทนฟงเขาพูดไปจนจบ เพราะเกรงใจประธานในท่ีประชุม 
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ตอนท่ี ๒  :  จงขีดเสนใตขอความที่เปนสํานวนภาษาตางประเทศ 
๑. หลอนเดินเขามาพรอมกับรอยย้ิมแหงความสุข 
๒. ปจจุบันประเทศไทยส่ังเขาไมสักจากประเทศพมา 
๓. สําหรับผมแลว เรื่องนี้งายแกการเขาใจ 
๔. ส่ีโจรปลนธนาคารจนมุมตํารวจแลว 
๕. ตอไปน้ีคุณรังสรรคจะมาในเพลง "รักสิบลอตองรอสิบโมง" 
๖. มีหกโรครายทีคุ่กคามชีวิตของทารกนับลานในแตละป 
๗. ผมเต็มใจใหความชวยเหลือเต็มที่ 
๘. ผลงานของคุณเปนทีน่าพอใจมาก 
๙. มันเปนการยากที่คนเราจะเห็นขอบกพรองของตนเอง 
๑๐. ชาวตางชาติมักจะกลาววาภาษาไทยยากแกการเรียน 
๑๑. คณะกรรมการชมรมนักเรียนเกาชุดน้ีถูกจับตามองจากสมาชิกตลอดเวลา 
๑๒. การนําชาวบานมาชุมนุมประทวงครั้งน้ีทําใหประเทศไดรับความเสียหายอยางมาก 
๑๓. มิใชเปนการงายนักหรอกท่ีจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
๑๔. โรงเรียนรฐับาลอยูภายใตการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๕. เธอพบวาตัวเองกําลังรองไหอยูคนเดียวในหอง 
๑๖. เขาเดินเขามาในหองพรอมกบัหนังสือหอบใหญ 
๑๗. เราควรรกัษาไวซ่ึงเกียรติยศ และความรับผดิชอบ 
๑๘. ในความคิดของขาพเจา ฝายผูหญิงไมไดรบัความยุติธรรม 
๑๙. ความอดทนของคุณจะนํามาซ่ึงความสําเร็จ 
๒๐. ขอสอบนี้ยากเพียงพอกับความสามารถของฉัน 
๒๑. โรคตับอักเสบในผูใหญมีอาการรุนแรงและเปนนานกวาเด็กเล็ก 
๒๒. เราควรเลือกซ้ือผักท่ีมีรูพรุนจากการถูกแมลงกัดกินบางจะดีกวา 
๒๓. วิธีทําไมยาก เม่ือผักสุกตักออกแชนําเย็น เพ่ือหยุดการสุกของผัก 
๒๔. ประชากรโลกกําลังเผชิญโศกนาฏกรรมเงยีบจากโรคราย ทั้งเอดส  มาลาเรีย  และวัณโรค 
๒๕. ตอขอซกัถามผูสือ่ขาว ตัวแทนสภากาชาดสากลแถลงวาสถานการณโรครายในปจจุบันกําลังนาวิตก 

๒๖. โรงเรียนตองเสียคาใชจายในการจัดประชุมผูปกครองครั้งนีร้ายละ ๓๐๐ บาท 
๒๗. ในอดีตแหลงนํ้าของไทยมีอยางเพยีงพอตอการใชประโยชน 
๒๘.    ปจจุบันโทรศัพทไดววิัฒนาการใหมีความสามารถในการใชที่ทนัสมัยข้ึน 
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ตอนท่ี ๓ : จงเขียนเสนใตขอท่ีใชคําตางประเทศโดยไมจําเปน 
๑. หลอนรูปรางสวยงาม ผิวสีแทนเนียนละเอียด 
๒. รถคันน้ีเหมาะสําหรับผูหญิงเพราะใชเกียรอัตโนมัติ 
๓. ในวนัปใหมทุกคนจะสงการดอวยพรปใหมใหแกกนั 
๔. ทุกวันนี้บริษัทไมมีนโยบายใหมีการเพ่ิมออเดอรสินคาตางประเทศ 
๕. รถคันน้ีเวลาเปลี่ยนเกยีรมักจะกระตุกเสมอตองเขาอูเช็คดูเสียท ี
๖. เด็กผูหญิงชอบริบบิ้นสีสวย ๆ เดก็ผูชายชอบลูกบอลแตหนังสือการตูนใคร ๆ ก็ชอบ 
๗. ภาษาไทยสมัยไหน ๆ ก็มีคําฮิต วลีฮติในปจจุบันยกใหกบั "เปนอะไรที่" 
๘. ผูชายเซ็กซ่ีสําหรับดิฉันเหรอคะ ตองกลามใหญเปนแมน สูงสงา หนาตาไมตองหลอมากก็ได 
๙. สไตลของภาษาเขียนที่เดนมากในปจจุบัน คือยอหนาบอยมากมีประโยคสิบประโยคก็ยอหนาสิบยอหนา 
๑๐. ปจจุบันนีก้ริิยาท่ีสาวผมยาวมักจะทํา คือสะบัดหนาแรง ๆ ใหผมเหวี่ยงไปเหวี่ยงมากริิยาทีจ่งใจเพ่ือ

การโฆษณาสินคากลายเปนแฟชั่นไปแลว 
๑๑. เม่ือไฟดับควรตรวจดวูาเปนเพราะฟวสขาดหรือปลั๊กหลดุ 
๑๒. เด็ก ๆ ชอบรับประทานไอศกรีมช็อกโกแลตมากกวาไอศกรีมกะทิสด 
๑๓. กอนเขาแบงกผูขับข่ีรถจกัรยานตองถอดหมวกกนัน็อกและแวนตาดําออก 
๑๔. นักกอลฟหลายคนอยากเปล่ียนวงสวิงใหคลายกับไทเกอรวดูสเพื่อใหตีลูกไดแมนและไกล 
ตอนท่ี ๔ :  จงขีดเสนใตคําศัพทจากภาษาตางประเทศท่ีไมออกเสียงตรงตามอกัขรวธิีไทย 
๑. ชีวิตยุคไฮเทค ตองขับรถเกง ใชคอมพิวเตอร 
๒. รถกระปองของผมเขาอูซอมทั้งเบรกและคลัตช 
๓. คนรุนใหมแตงตัว ขับรถโชว อยูคอนโดมิเนียม 
๔. นิวยอรกไทมลงขาวไทยเปนเจาภาพเอเชียนเกมส 
๕. ถาฉันสอบไดโควตาฉันก็ไมตองมาสอบเอนทรานซ 
๖. คนจนชอบซ้ือลอตเตอรี่ หวังจะซ้ือเฟอรนิเจอรหรูๆ  
๗. การเลนฟุตบอลทําใหรางกายแข็งแรงสมบรูณ 
ตอนท่ี ๕ : คําทับศัพทในขอใดผดิจงแกใหถูกตองตามพจนานกุรมฉบบัราชบัณฑติยสถาน 
๑. เขาใสเส้ือเช๊ิตไปดูคอนเสิรตที่ไนทคลับ 
๒. ไอศกรีมรสช็อกโกแลตขางคลีนิคหมอฟนอรอยมาก 
๓. คนขับรถแทกซ่ีมิเตอรที่จอดอยูขางเตนทมีปลาสเตอรติดที่ศีรษะดวย 
๔. สมัยนี้ใชเครื่องอิเล็กโทรนิคสเอ็กซเรยเพ่ือตรวจสอบเช้ือบัคเตรีในกระดูก 
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แบบฝกหัดสะกดคํา 
จงขีดเสนใตคาํท่ีเขียนถูก 

1 2 1 2 
กนกฏุ ิ

กิจจะลักษณะ 
เกษยีณอาย ุ

กฎ 
กบฎ 

กระตือรือรน 
กระทะ 
กะเพรา 
กังวาน 
การบรู 
กาลเทศะ 
เกลด็ความรู 
กะหรี่ปบ 
เกษร 
ขบถ 
ขโมย 

ขะมักเขมน 
ขะมุกขะมอม 
ขาดดุลย 
เขม็ดแขม 
ไขมุก 

ครอบคลุม 
คริสตจักร 
คฤหาสน 
คลีนิก 
ตระเวณ 

กนกุฎิ 
กิจจลักษณะ 
เกษยีรอาย ุ

กฏ 
กบฏ 

กระตือรือลน 
กะทะ 

กระเพรา 
กังวาล 
การะบูร 
กาละเทศะ 
เกรด็ความรู 
กระหรี่พั๊บ 
เกสร 
ขบฏ 
โขมย 

ขะมักขะเมน 
ขมุกขมอม 
ขาดดุล 

ขะเม็ดแขม 
ไขมุกด 

ครอบครุม 
คริสตจักร 
คฤหาสถ 
คลินิก 
ตระเวน 

คลุมเครือ 
คอนเสิรท 
คะนึง 
คําภีร 
คุกกี ้
โควตา 
งูสวัด 

เงินทดลองจาย 
จ๊ักจั่น 
จรเข 
จตุรัส 
จาระไน 
จํานงค 
จุลทัศน 

โจทยจําเลย 
ฉะน้ัน 
ฉันญาติ 
ชมดชมอย 
ชะโลม 
ชอุม 
ชมด 
เชิ้ต 
ซาก 

ซาลาเปา 
เซ็นช่ือ 

ดอกไมจนัทน 

ครุมเครือ 
คอนเสิรต 
คนึง 
คัมภีร 
คุกกี ้
โควตา 
งูสะหวัด 

เงินทดรองจาย 
จักจ่ัน 
จระเข 
จัตุรัส 
จาระนัย 
จํานง 

จุลทรรศน 
โจทกจําเลย 

ฉนั้น 
ฉันทญาติ 
ชะมดชมอย 

ชโลม 
ชะอุม 
ชะมด 
เช๊ิต 
ทราก 

ซาละเปา 
เซ็นตช่ือ 
ดอกไมจนั 
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ตลบแตลง 
ตาลขโมย 
เตนท 

ถนนราดยาง 
ถั่วพล ู
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 
นํ้ามันกาซ 
ไนตคลับ 
บวชชี 

บวงบาศก 
พลาสเตอร 

เดียดฉันท 
ตะหงิด 

ประกายพรกึ 
ประจันบาน 
ประณาม 
ประณีต 

ประดิดประดอย 
ประพิมประพาย 

ปราณ ี
ปรารถนา 
บังสุกุล 
บางลําพู 
บาทบงส 
บิณฑบาต 
บิดพลิว้ 
บุคลากร 
เบญจเพศ 

เดียดฉัน 
ตงิด 

ประกายพฤกษ 
ประจญับาน 
ประนาม 
ประนีต 

ประดิษฐประดอย 
ประพิมพประพาย 

ปราน ี
ปราถนา 
บังสกุล 
บางลําภ ู
บาทบงสุ 
บิณฑบาตร 
บิวพริ้ว 
บุคคลากร 
เบญจเพส 

 
จงเลอืกคําท่ีสะกดถูกตอง 
๑. บอมกินขาวเสียจนอิ้มแปร/อิม่แปล 
๒. เขาไมรูวาได  ผลอ็ยหลับ/ผลอยหลับไปต้ังแตเม่ือไหร 
๓. ถานักเรยีนมัวแต  ผดัวันประกนัพรุง / ผลดัวนัประกันพรุงอยูอยางนี้ จางใหก็สอบไมติด 
๔. สุนัขเปนสัตวเลี้ยงทีผ่กูพัน / ผูกพันธกับคนมากที่สุด 
๕. เขากําลัง พยักเพยิด / พยกัพเยิดกับเด็กที่ซอนตัวอยูหลังมาน 
๖. หนุมสาวสมัยน้ีหนาดาน ดูสิ พลอดรกั / พรอดรกั กนัไมดูเวลาและสถานท่ีเลย 
๗. แมคาที่ ร.ร. เทพศิรินทรรมเกลาทําแกงพะแนง / แพนงเนื้อ อรอยมาก 
๘.  เม่ือวานนี้อดดชูอง ๑๒ เรื่องพิสวาท / พิศวาส ฆาตกรรม 
๙. พวกเพชรฆาต / เพชฌฆาต เปนอาชีพที่นากลวัมากเพราะตองฆาคนเกอืบทุกวัน 
๑๐. นองน่ังเรียนวธิีการ ฟนเทียน / ควั่นเทียนอบจากแม 
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๑๑. เขาวากนัวาเรือ่งภูตผี / ภตูิผ ีเน่ีย ไมเช่ือแตอยาลบหลู 
๑๒. ลิเกสมยันี้นางเอกนิยมใส มงกุฎ / มงกุฏมากกวาสวมชฎา 
๑๓. เชือกมนลิา / มะนลิา มีความเหนียวและทนมาก 
๑๔. ฉันไมรูวาฝนจะตก เลยไมไดเอารมมาเลยเปยกมอลอกมอแลก / มะลอกมะแลก 
๑๕. สมัยนี้ผูชายหลายคนแตงงานกับหญิงมาย / หมายโดยไมนึกรังเกยีจแตอยางใด 
๑๖. ยุค IMF น้ีใคร ๆ ก็อยากจะซ้ือของราคายอมเยาว /ยอมเยา กันท้ังนัน้ 
๑๗. ลาดกระบังน่ียงุกนปอง / กนปลองชุมจนนกัศึกษาหลายคนตองปวยเปนมาลาเรียกัน 
๑๘. เด็กสมัยนี้แทบจะไมเช่ือเรื่องโชคชะตาราษี / ราศี กันเทาไหรนัก 
๑๙. รัฐบาลคงเขาตาจนถึงขนาดตองเรี่ยราย / เรีย่ไร เงินไปใช IMF 
๒๐. พวกโมเดิรนฮิบปบางคนชอบแตงตัวรุมราม / รุมลาม เห็นแลวเกะกะแทน 
๒๑. สมาคมอาซ้ิมแหงประเทศไทย เชญิเจาปาไปเปดงานตรงตามฤกษผานาที / ฤกษพานาทีท่ีเตรยีมไว 
๒๒. พอนึกถึงหนังเร่ืองยามเม่ือลมพัดหวล / พัดหวนท่ีหมิวกับเจเลนสมัยสมัยสาว ๆ นะ นึกถึงแฟนเกาทุกที 

๒๓. คนเราสมัยนี้มีแตละโมบ / ละโมภ โลภมากกันดูอยางนางงามสิถายนูดนิดเดยีวเรยีกกันเปนลาน ๆ  
๒๔. ถังนี้จุน้ําได ๓๐,๐๐๐ ลกูบาศก/ ลูกบาศเมตร 
๒๕. เคทหกลมเพราะดันไปเลนวิง่เปรี้ยว / วิ่งเปยว กับพ่ีฟลุก 
๒๖. เส่ือมวลชนปจจุบันมีอิสระเสรีท่ีจะวพิากยวจิารณ/วิพากษวจิารณ 
๒๗. โครงการไฟฟามหานครไดเวนคืน/เวรคืน ที่ดินบริเวณถนนลาดพราว 
๒๘. หนวยศึกษานิเทศ / นิเทศก ของกรมสามัญออกไปประชาสัมพันธเรื่องเอนทรานซระบบใหม 
๒๙. ทาทา ใชผลิตภัณฑของเทโรแครซ่ึงสะกดั / สกัดมาจากสะเกด็ /เสกด็ของหินอุกกาบาต 
๓๐. พระยาครุฑเลนสะกา / สกา กับทาวพรหมทัตเพ่ือชิงนางกาก ี
๓๑. หญิงยุค ๒๐๐๐ เกลยีดที่สุดคือผูชายสับปรบั / สับปลับ 
๓๒. ตางนั่ง สัปหงก/สัปปะหงก จนออฟรําคาญ 
๓๓. ตาย ! นองมาตาขา เนี่ยเขาเรียกสากเฉย ๆ นะคะ อยาเรียกวา สากกะเบือ / สากกระเบือ เลย ไมสุภาพคะ 

๓๔. คนตายแลวไปไหนไมมีใครตอบได นาน ๆ ไปก็สาปสูญ / สาบสูญไมมีใครจําได 
๓๕. สิงโต / สิงหโต เปนสัตวท่ีเปนเจาปาและมีรางกายที่สวยงาม 
๓๖. หองน้ีเปนหองสุญญากาศ / สูญญากาศ ไมมีอากาศเขาออก 
๓๗. ตอนไทยรบกบัพมา เราขาดเสบียง /สเบียง ก็เลยแพ 
๓๘. ซินดี้ไดยินเสียงหมาไน /หมาใน รองก็กลัวมากรองกร๊ีดออกมาอยางหวาดกลวั 
๓๙. ไอปด มันเพิ่งแตงงานใหม ไมยอมดูแลแม ไมรูเมียมันมีดีอะไรถึงได หลงใหล /หลงไหล นักหนา 
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๔๐. ทาทา วันนี้อาบนํ้ามาหรือเปลาเหม็นสาบ /เหม็นสาปจัง 
๔๑. เวลาถกูผึ้งตอยตองใชลกูกญุแจรูดเอาเหลก็ใน /เหลก็ไน ออก 
๔๒. The Death of Saleman มีช่ือเปนภาษาไทยวา อวสาน /อวสานตแซลแมน 
๔๓. แตกอนสรวงสุดาเคยมีความเปนอยูท่ีอัตคัด /อัตคตัมากอน แตเธอกไ็มไดปดบังแตอยางใด 
๔๔. พวกเด็กวิศวะชอบไปเดินหา อะไหล /อะหลั่ย/อาไหล แถบ ๆ คลองถม 
๔๕. รัฐมนตรีหลายคนชอบแสดงอํานาจบาตรใหญ /อาํนาจบาดใหญ จนนาเบื่อ 
๔๖. ตอนนี้นกอนิทรี /อินทรีย กาํลังจะสูญพนัธุแลว 
๔๗. ตอนนี้ส่ืออิเลก็ทรอนกิส /อิเลก็โทรนิค กาํลังเปนทีน่ิยมในหมูประชาชนเปนอยางมาก 
๔๘. ขอใหอานิสงส /อานิสงฆ จากการทําบญุครั้งนี้ทําใหฉันสวยกวาหมอเบิรทเถอะ 
๔๙. ญา ญา หญิง เลนอิเลก็โทน /อิเลคโทนเกงมาก 
๕๐. ครูบางคนใจดาํอํามหิต /อัมหิต ลงโทษเดก็ดวยวิธีทีรุ่นแรงมาก 
๕๑. ที่อยูของพระนารายณคือ เกษียรสมุทร /เกษียณสมุทร 
๕๒. ผูที่ทําบาปเอาไวน้ันกรรมจะติดตามตนเหมือนกงเกวียนกาํเกวียน/กงเกวียนกรรมเกวียน 
๕๓. ตัวเรอืด /เลอืด ชอบกินเลือดคนและสัตว 
๕๔. ขาวกอง/ กลอง คือขาวท่ีสีแลวแตยังมีขาวเปลือกปนอยู 
๕๕. ผูหญิงคนน้ีวาจาไมดีจึงถูกรมุตบจนเลือดกบ/กลบปาก 
 

กอนรวม หลังรวม กอนรวม หลังรวม 
 ราช + ทัณฑ 

สาธารณะ + สมบัติ 
ราช + อนุสรณ 
ศิษย + อนุศิษย 
คมน + อาคม 
สุข + อุทัย 

มุรธ + อภิเษก 
หิมะ + อาลัย 
เดช + อาวธุ 

ประภา + อาคาร 
ศีล + ธรรม 

 สุร + อังค 
เกษตร + อธิการ 
กิตติ + คุณ 

มหิตล + อธิเบศ 
ศต + วรรษ 
ภย + อันตราย 
จล + อาจล 

สัจจะ + อธิษฐาน 
จิรฏั + ฐิติ + กาล 
กัมปน + อาการ 

รัชมังคลา + อภิเษก 
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นาฏ + ศิลป 
เดช + อนุภาพ 
วีระ + สตรี 
อธิ + บด ี

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 + อาลยั 
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 + อิทธ ิ

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 + อินทรยี 
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 + อาลยั 
เยาว + ชน 
ทูต + อนุฑูต 

ปรม + อินทร 
บุญญ + อธิการ 
กมล + อาสน 
วร + โอรส 
กัมป + นาท 
ยุคล + บาท 

นันทน + อาการ 
มหา + อิทธ ิ
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 
ไปรษณยี + บัตร 

เสรี + ภาพ 
พัสตร + อาภรณ 
ภัตต + อาคาร 
พุทธ + จักร 
อภิ + บาล 

 สต + อังค 
ประชา + อภิบาล 

นย + อุบาย 
ปญญา + ชน 
ธรรม + จรรยา 
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กาย + อินทรีย 
รัชดา + อภิเษก 
ทิฑ + อัมพร 
ศึกษา + อธิการ 
คูหา + อาวาส 

คช + อินทร 
พิทยะ + อาจารย 
บรรณ + ศาลา 

อุปทว + อันตราย 
สํ + คีต 

กอนแยก หลังแยก กอนแยก หลังแยก 
ราชทัณฑ 

สาธารณสมบติั 
ราชานุสรณ 
ศิษยานุศิษย 
คมนาคม 
สุโขทัย 

มุรธาภิเษก 
หิมาลัย 
เดชาวธุ 

ประภาคาร 
ศีลธรรม 
นาฎศิลป 
เดชานุภาพ 
วีรสตร ี
อธิบด ี

พุทธมณฑล 
อุณหภูมิ 

พันธนาการ 
รัชดาภิเษก 
ทิฆัมพร 
สุขาภิบาล 

 สถลมารค 
ตฤณมัย 

จุฬาลงกรณ 
มโหฬาร 
มัตยาธิบาย 
สิรินทร 
พุทธองค 
ธุรกิจ 

เกษตรศาสตร 
ทัศนคติ 

กาญจนาภิเษก 
ผลานิสงส 
วิทยาลัย 
มเหสี 

กระยาหาร 
สุรางค 

เกษตราธิการ 
สุนทรพจน 
นพรัตน 
ภัตตาคาร 
สังฆทาน 

 

ภูมินทร 
คุณูปการ 

 ปฐมฤกษ 
กรนิทรยี 
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ปโยรส 
กายินทรยี 
มัคคุเทศก 
ปโยรส 
คณบด ี

ศัลยแพทย 
ธนาคาร 
ธเนศวร 
วนาราม 
วโรภาส 
สุรินทร 
อรินทร 
สารคด ี
สมิทธิ 

อุทกภาชน 
ทศชาติ 
เอกภาพ 
ราชูปถมัภ 
ราไชศรูย 
ยุคลบาท 

นราธิป 
สังคีต 
อเนก 

อรโุณทยั 
วิทยาเขต 
พลานามัย 
เยาวชน 
ทูตานุทูต 
เสรีภาพ 

พัสตราภรณ 
สุริโยทัย 
วิทยากร 
วิเทโศบาย 
คุณูปการ 
ปรมินทร 
บุญญาธกิาร 
กมลาสน 
วโรรส 
กัมปนาท 
อนุกาชาด 

 
ขอสอบเร่ืองการสะกดคํา 

ตอนท่ี 1 
1. ปายหนารานในขอใดเขียนถูกตอง      (สามัญ  2 40)  
 1. เชิญชิมกวยเต๋ียวราดหนา เกี๊ยว บะหมี่ ขนมจีบ ซาลาเปา เจาเการสเลิศ 
 2. รับทําเหลก็ดัด มุงลวด โครงเหลก็ อลูมิเนียม ฝมือ ปราณีต ราคามาตราฐาน 
 3. จําหนายไมแปรรูป  ปารเก อุปกรณกอสราง นอต สกรู ตะปู สังกะสี 
 4. ซอมเบรค คลัช ถวงลอ พรอมจําหนายอะไหลรถยนตรทุกชนิด 
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2. ขอใดมีคําสะกดผิด        (ไทย  กข 40) 
 1. พฤกษานานาพรรณสงกลิ่นขจายตรลบไปทั่วบริเวณ 
 2. จักจ่ันเรไรสงเสียงกรดีรองกองไพรยามพระอาทิตยอัสดง 
 3. ความมืดโรยตัวครอบคลมุไปทั่วดูวังเวงนาอัศจรรยใจ 
 4. ทุกชีวิตท่ีเคยคึกคนองตางหลับใหลมิรูสมประดี 
3. คําในขอใดสะกดถูกทุกคํา       (สามัญ  2  มช 40) 
 1. ลมหวล  กฎหมาย  เสนทแยงมุม 
 2. เขียวชอุม  พรรณนาโวหาร  สะอาดสะอาน 
 3. สิงหโตทะเล  กบฏ  สะบกัสะบอม 
 4. ซุดโทรม  สุกสกาว  ภูมิปญญา 
4. ขอใดประวิสรรชนียถูกตองทั้ง 3 คํา      (สามัญ  2  มช 40) 
 1. ภาระกจิ  ชะลดู  ชะนัก 
 2. ชะมด  ชะลอ  สะพาย 
 3. กิจจะลักษณะ  สะดวก  สอาง 
 4. สาระแน  สาระวอน  สะไบ 
5. ขอใดมีคําทีส่ะกดถูกทกุคํา       (สามัญ  1  40) 
 1. ตนโปยเซียนออกดอกดกดอกเล็กๆกระจิดรดิเต็มตน 
 2. ดอกพุตตานดูคลายดอกชบาแตเปลี่ยนสีได 
 3. ดอกกรรณกิารมีกลีบสีขาวบริสุทธิ์เชนเดียวกับดอกพทุธชาด 
 4. ดอกจันทรกะพอมีกลีบดอกเลก็ๆ กลิน่หอมเย็น 
 
ตอนท่ี 2 
1.ขอใดสะกดผิดทุกคํา        (ไทย  กข  39) 
 1. ทะลึ่ง  ตาลปตร  อุปโลกน  ธญัพืช  2. ถนัดถนี่  ปรารมภ  ขเม็ดแขม  ทุรกันดาร 
 3. หรุบหรู  คนึง  กรมธรรม  ถนนลาดยาง   4. เค่ียวเข็น  อาเพท  เนรมิตร  โชคชตา 
2.ขอใดมีคําที่เขียนถกูตองตามพจนานกุรมทุกคํา     (ไทย  กข  37) 
 1. กัป  จ๊ักจัน่  เจตภูติ  พูกัน   2. กาวราว  คลนีิค  ชะลอ  จิตกาธาน 
 3. ขาวของ  จตุัรัส  โพธญิาณ  ทะเลสาบ  4. กงสุล  คอนเสิรต  จะละเม็ด  ซาลาเปา 
 



 196 

3. ขอใดมีคําสะกดผิดปนอยู       (ไทย  กข  36) 
 ก. ไตรยางค  ราชูปถัมภ  วันทยาวธุ  สยามานุสติ 
 ข. ธัญญาหาร  โรคาพาธ  นกัษัตร  วกิลจรติ 
 ค. กิตติศัพท  ภัทรบฐิ  สัญชาติญาณ  วนัทยหัตถ 
 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. ขอใดมีคําทีส่ะกดผิด        (สามัญ   2  39) 
 1. ชบา  ชโย  ยโส   2. ชอุม  ชะตา  ชโลม 
 3. คะนึง  ทะนบํุารุง  ฉะนั้น  4. ขะมุกขะมอม  ขะมักเขมน  ขะมุกขะมัว 
5. ขอใดสะกดคําไมถูกตอง 
 1. ขนมเคกช็อกโกแลตและคุกกี้ที่นี่อรอยมากเจาของกใ็จกวางกอปปวธิทีําแจกลูกคา 
 2. เขาไดรับปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจึงมีความรูเกี่ยวกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสเปนอยางด ี
 3. การจัดคอนเสิรตครั้งน้ีมีแกงอันธพาลมากอกวนความวุนวายจนเต็นทพัง เจาหนาที่ตองนํา
ผูบาดเจ็บไปรกัษาในคลนิิกใกลๆ  
 4. ผูท่ีจะไปเท่ียวใหมาเซ็นช่ือไวกอนเพ่ือใหครบตามโควตา โรงภาพยนตรทีจ่ะไปนัน้อยูติดกับ
ไนตคลับท่ีเพิง่เปดใหม 
6.  ขอใดมีคําสะกดผิด        (สามัญ  1  37) 
 1.  คุณชอบคุกกี้ไหมละคะ ราน  “เนี้ยบ” เขาทําอรอย 
 2.  คุณสมบัติของเขาเพียบพรอมจารนัยไมหมด 
 3.  คนวัยเบญจเพสมักจะประสบเหตุการณพิสดาร 
 4.  กอนออกจากบานอยาลืมตรวจปลั๊กไฟและปดวาลวแกสดวย 
7.  ขอใดสะกดถูกทกุคํา       (สามัญ  1  36) 
 1.พรากุง  ครองแครง  ปลากริม  2.  คอลัมน  อานิสงค  ปรารมภ 
 3. สัญญลักษณ  บุคคลิกภาพ  สัมมนา 4.  ประดิดประดอย  กิจจะลกัษณะ  ประนปีระนอม 
8.  ขอใดเขียนถูกทุกคํา       (สามัญ  2  38) 
 1.  ปฐมนิเทศก  ทรนง  เจตภูติ   2.  จันทรกะพอ  เทาความ  นกพริาป 
 3. อุปโลกน  ทโมน  ขะเยอแขยง   4.  เจดียสถาน  ควินนนิ  คะนอง 
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9.  คําทับศัพทภาษาอังกฤษในขอใดเขียนถกูตองทุกคํา   (มี.ค.  42) 
 1. วิลลี่ข้ึนแทก็ซ่ีไปคลีนกิเพื่อเอ็กซเรยกระดูก 
 2. ดอนไปแบงกเพื่อแลกดอลลารแลวเลยเอาเช็คไปข้ึนบัญชี  
 3. สปาเกตตีและมะกะโรนทีี่เสริฟวันนีถ้กูปากมอสท้ังนั้น 
 4. กอนไปพัทยาเจมสเอารถไปซอมเบรกแลวเปลีย่นคลัตชและแบตเตอร่ีใหม 
10. ขอใดสะกดถูกทกุคํา       (ต.ค.  42) 
 1. เที่ยวประพาสในพนมพนาสัณฑ  2. ทิศประจิมรมิฐานมนฑปน้ัน 
 3. ประณมหัตถทักษิณเกษมสันต   4. กระแสสินธสายชลเปนวนวัง 
 

ขอสอบเร่ือง การอานคํา 
1.  คําในขอใด กําหนดใหอานเพียงอยางเดียวท้ัง สอง คํา 
 1. สัตบุรุษ  บาปกรรม   2.  อาชญา  ปรชัญา  
 3. บุรุษเพศ  โจรกรรม   4. วิตถาร   คุณคา 
2. คําในขอใดออกเสียงตางจากขออ่ืน 
 1. ศฤงคาร 2. สฤษฏิ ์ 3. กฤษฎาภินหิาร 4. กฤดาภินิหาร 
3. คําในขอใดออกเสียงตางจากพวก 
 1.ปรก  แปรก  ปริก  ปราศ  ปรุง   2. ปลอด  ปลา  ปลิด ปลด  เปล 
 3. กราย  กรวย  กรกีุง  เกรง  กรอง   4. ตรุ ตรวจ  ตรา  ตรอง 
4. คําในขอใดมีคําควบแท 
 1. จริง  ทรุด  โทรม  2. เทริด  อินทรีย  มัทร ี
 3. พุทรา  อินทรา  ไซร  4. เสริม  สราง  สรง 
5. คําในขอใดออกเสียงแบบอักษรนําทุกคํา 
 1. จรวด  กรวิ  ผอบ      2. ปลัด  ปลก  ขรม       3. ตนุ  สวงิ สรวง 4. สวรรค  เสรจ็  เตรด็เตร 
6. คําในขอใดไมใชอักษรนําทุกคํา 
 1. อยา  อยู  อยาง  อยาก   2. หงอน  ใหญ  หนี  หรู  หวาน  หมา  หลาย  หยา 
 3. ขมา  ไผท  ไถล  ไถง  เถกงิ  4. จํารัส  ตํารบั  ประวัติ  กะรัต  ดลิก 
7. ขอใดออกเสียงตรงกับรูปทุกคํา 
 1. กิโลเมตร  ไมโครโฟน  2.  ฟสิกส  ซอฟแวร 
 3. สปาเกตตี  ปกนิก  4.  เซรุม  กาซ 
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8. “ส.ส. วิ่งขอโควตารัฐมนตรีกนัสลอน ไมไดเท่ียวนี้ มีหวังฝนสลาย ทนุปลาสนาการ ใครขวางขวิดดะ ส.ส.
ออกอาการแบบนี้ เลือกต้ังคราวหนา อยาไปเลือก”  ขอความขางตน มีคําควบกล้าํและอักษรนําอยางละกี่คํา 
 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  แท็กซ่ี         3. วอลเลยบอล  ปรูฟ          4. นอต  เพชร 
10. ขอใด ออกเสียงตรงกับรปูทุกคํา 
 1. จํารัส  อเนก          2. ประโยชน  สวาง          3. จําแนก  กอบป          4. สลาง  ไปป 
 

ขอสอบเร่ืองเสียงในภาษา 
ตอนท่ี 1 ใชคําประพันธตอไปน้ีตอบคําถามขอ 1-3 
 “ทั้งนอกเมืองในเมืองเนืองมา พรอมกนัยังหนาศาลากลาง” 
1. คําประพนัธขางตนมีเสียงสระเด่ียวกี่เสียง  (ไมนับเสียงซํ้า)   (มี.ค.  42) 
 1.  3 เสียง 2.  4 เสียง 3.  5 เสียง 4.  6 เสียง 
2. คําประพนัธขางตนมีเสียงพยัญชนะทายกี่เสียง  (ไมนบัเสียงซํ้า)   (มี.ค.  42) 
 1.  4 เสียง 2.  5 เสียง 3. 6 เสียง 4. 7 เสียง 
3. คําประพนัธขางตนมีเสียงวรรณยกุตใดบาง  (ไมนับเสียงซํ้า)   (มี.ค.  42) 
 1.  สามัญ  เอก  โท  ตรี  จัตวา  2.  สามัญ โท  ตรี  จัตวา 
 3.  เอก  โท  ตรี  จัตวา   4.  สามัญ  เอก  ตรี  จัตวา 
4. ขอใดมีโครงสรางพยางคตางกับขออ่ืน      (มี.ค.  42) 
 1.  ข้ึน  2.  คับ  3.  ซ้ึง  4.  นก 
5. ขอใดมีจํานวนพยางคท่ีประกอบดวยสระลดรูปมากท่ีสุด 
 1.  กวนขนม  ทุมทุน  ทางขนาน  2. ปลดปลง  ปกปอง  ครบครัน 
 3.  ตกใจ  ส้ินเคราะห กราบกราน  4.  เกรีย้วกราด  กลบเกลื่อน  เกรงกริ่ง 
6. ขอใดมีคําตายมากท่ีสุด        (มี.ค.  42) 
 1. นักธรุกิจตางแลกนามบัตรกนั 
 2.ใฝใจศึกษาเพื่ออนาคตอันรุงโรจน 
 3. แมวนอยนอนบิดข้ีเกยีจอยางเปนสุข 
 4 หลบหลีกใหหางจากคนพาลสันดานหยาบ 
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7. คําในขอใดมีโครงสรางพยางคเหมือนกนัทั้งสองคํา    (ต.ต.  42) 
 1.  ต้ังราน  2.  ขางข้ึน  3.  คลองแคลว  4. ทรุดโทรม 
8. ขอใดมีพยางคคําเปนนอยที่สุด       (มี.ค.  42) 
 1. ตับเหล็กลวกหลอนตม    เจือน้ําสมโรยพริกไทย 
 2. โอชาจะหาไหน        ไมมีเทียบเปรียบมือนาง 
 3. เทโพพืน้เนือ้ทอง       เปนมันยองลองลอยมัน 
 4. เรือมาหนามุงน้ํา        แลนเฉ่ือยฉํ่าลําระหง 
9. ขอใดประกอบดวยพยางคคําตายท้ังหมด      (มี.ค.  42) 
 1.กฎเกณฑ  2.  ผลลัพธ  3.  พิษสง  4. อุกฤษฎ 
10. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบทุกเสียง      (มี.ค.  42) 
 1.  ประเทืองฟาบาฝนนรินัดร  2.  นิรมิตวิจิตรกรรมร่ําเฉลย 
 3.  ระยับรอยพลอยเพชรเกล็ดมณ ี  4.  เปลงลําแสงสีทองปองเปาหมาย 
ตอนท่ี 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. ขอใดมีเสียงพยญัชนะทายครบทกุคํา      (สามัญ  2  มช  40) 
 1. เจาของตาลรักหวานเขาปนตน  2. มันสิบหัวสิบเบี้ยออกเรีย่ทาง 
 3.  ตองน้ําคางชอชุมเปนพุมพวง  4. เหมือนจันทรเตือนใจตัวใหตรอมตรม 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 3-4      (สามัญ  1  41) 
 ก. ยินคดีมีเรื่องนอย  ใหญไฉน ก็ด ี ข. ยังบลงเห็นไป เด็ดดวน 
 ค. ฟงตอบสอบคําไข คิดใคร ครวญนา ง. หอนตัดสินหวนหวน เหตุดวยเบาความ  
3. ขอใดมีเสียงพยญัชนะตนเดี่ยวนอยท่ีสุด  (ไมนบัเสียงซํ้า) 
 1.  ขอ ก  2.  ขอ ข  3.  ขอ  ค 4. ขอ ง 
4. ขอใดมีเสียงพยญัชนะตนเดี่ยวมากที่สุด  (ไมนับคําซํ้า) 
 1.  ขอ ก  2.  ขอ ข  3.  ขอ  ค 4. ขอ ง 
5. “เขาไดรับคําสอนวาทําการคาควรมีกําไรหาไมก็เหนื่อยแรงเปลา”    จากขอความขางตน พยญัชนะทาย
เสียงใดมีจํานวนมากที่สุด         (สามัญ  1  40) 
 1.  / ม /  2.  / น /  3.  / ว /   4.  / ย /  
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6. ขอใดมีเสียงสระส้ันทุกพยางค       (สามัญ  1  40) 
 1.  น้ําแข็ง  น้ําใจ  นํ้าเช่ือม  นํ้ามัน  2.  นมขน  นมผง  นมกลอง  นมสด 
 3.  นงนุช  นงเยาว  นงคราญ  นงลักษณ 4.  นพเกา  นพคุณ  นพเคราะห  นพรตัน 
7. ขอใดมีเสียงสระประสมมากท่ีสุด      (สามัญ  1  40) 
 1. หลอก  แทรก  ปลวก  ปวน  2.  เชิง  เช่ือม  ไข  มวน 
 3.  บวม  เรียง  กลวั  เปลือก  4.  กวน  ออน  เปยก  รํา 
8. ขอใดมีเสียงวรรณยกุตเหมือนกันทุกคํา      (สามัญ  1  40) 
 1.  หิว  เขา  ใส  เมือก   2.  ครั้ง  ปลื้ม  คลาย  พรอม 
 3.  กอด  เบี่ยง  มิตร  ศิษย   4.  กบ  ถก  ตํ่า  ปด 
9. เสียงของพยางคในขอใดมีโครงสรางตางกับพยางคอืน่    (สามัญ  1  40) 
 1.  ครั่ง  2.  ไขว  3.  เศรา   4. กลา 
10. ขอใดมีคําตายมากท่ีสุด และคําเปนมากที่สุด     (สามัญ  1  40) 
 1. พูดปากกลาคารมคมเปนกรด  2. พูดประชดหมดสนุกเพื่อนลุกหน ี
 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.  บรั่นด ี  2. นิวเคลียส   
 3.  อิเควเตอร  4. เพนกวิน 
12. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบท้ัง 5 เสียง      (ต.ค.  43) 
 1.  ประหยดัวนันี้สบายวันหนา  2.  สมบัติเดินเซถลาหัวทิ่ม 
 3.  หมึกแดงแผลงฤทธิ์ใหรสอรอย  4.  จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ  
 

ขอสอบเร่ือง คําประสม คําซอน คําซ้ํา 
 

ตอนท่ี 1  ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ  1-2     (สามัญ  1  40) 
 ก.  ชมแลวชมเลา   เฝาชะแงแลด ู
       เพลินพิศเพลินอยู   ไมรูลืมเลือน 
 ข.  แดดรอนรอน    เม่ือทินกรจะลาโลกไปไกล 
      ยามน้ีจําตองพรากจากดวงใจ  ไกลแสนไกลสุดหวงยอดดวงตา 
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 ค.  บานเมืองเราเราตองรักษา  อยากทําลายเชญิมาเราสู 
     เกียรติศักดิข์องเราเราเชิดชู  เราสูไมถอยจนกาวเดียว 
 ง.  ทองฟาสายัณหตะวนัเลือน  แสงลับนับวันจะเตือนใหใจตองข่ืนขม 
      หากเย็นลงฟาคงย่ิงมืดย่ิงตรอมตรม ชีวิตระทมเพราะรอมา 
1. ขอใดมีทั้งคําซอน คําซํ้า และคําประสม     (สามัญ  1  40)  
 1. ขอ ก  2. ขอ ข  3. ขอ ค  4. ขอ ง 
2. ขอใดไมมีคําประสม       (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. “ทรัพยสินทางปญญาเปนส่ิงของมีคายิ่ง จึงมีลิขสิทธิก์ารคิดคนประดิษฐกรรมใหม” 
     ขอความขางตนมีคําสมาสและคําประสมอยางละกี่คํา   (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. คําประสมในขอใดมีโครงสรางตางจากของอ่ืน    (สามัญ  1  40)  
 1.  เส้ือใบบัว  หมอไฟฟา  เรอืกลไฟ 2. เล็บมือนาง  กระดกูงู  กวางภูเขา 
 3.  เตาไฟฟา  ถังขาวสาร  เจาน้ําตา  4.  เรือดําน้ํา  ผาพันคอ  แปรงสีฟน 
6. คําซอนในขอใดเกดิจากคําสามคํามาซอนกัน    (สามัญ  1  40)  
 1. อุปถัมภคํ้าจนุ  เคารพนบนอบ  2.  เกงกลาสามารถ  เมตตาปรานี 
 3. ลําบากยากแคน  ขับไลไสสง  4.  เสาะแสวงหา  ลมหายตายจาก 
7. ขอใดมีคําประสมที่มีความหมายเชิงอุปมาทุกคํา    (สามัญ  1  40)  
 1.  มาใช  แกะดํา  ไกแกว  ข้ีกบ   2.  กาฝาก  แมวมอง  นกตอ  หนามา 
 3.  ลูกหมอ  ติดกระเปา เทกระจาด  ตกกระปอง 4.  คอหอย  กนกบ  มือมืด  ขาไพ 
8. ประเภทของคําในขอใดตางกับขออ่ืน     (สามัญ  1  40)  
 1.  กลมกลืน  หนักแนน  บบีคั้น  ลมจม  2.  แกหนา  ถอมตัว  เขาหมอ  ถอดสี 
 3.  ฟนไฟ  เส้ือแสง  ปากคอ  คลอนแคลน  4.  โยกโย  ทรดุโทรม  คลอนแคลน  ถากถาง 
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9. คําซํ้าในขอใดที่บอกความหมายที่ชัดเจน      (สามัญ  1  40)  
 1.  ฉันวาวนันัน้เธอใสเส้ือสีเขียวๆ 
 2.  ตกอยูแถวๆ นี้แหละทําไมถึงหาไมเจอก็ไมรู 
 3.  ถาจะใหเขาใจคุณควรอธิบายเปนประเด็นๆ จึงจะถกู 
 4.  สงครามอาวเปอรเซียทําใหทหารอิรักตายเปนพนัๆ คน 
10.  คําที่เสียงซํ้าในขอใด ทําหนาที่เปนคําซํ้า     (สามัญ  1  40)  
 1.  ความรูรูย่ิงได  สินทรพัย  2.  รอนรอนออนแสงพระสุริยา 
 3.  แมลาลาลดไห หาศรี   4.  ยามคืนคืนทุกขทิ้ง กลางไพร 
ตอนท่ี 2 
1. คําคูใดตองใชเปนคําซํ้าเทาน้ัน  
 1.  งกๆ เงิน่ๆ 2.  ช่ัวๆ ดีๆ 3.  ขางๆ คูๆ 4.  หลบๆ ซอนๆ 
2. คําซอนทุกคําในขอใดมีโครงสรางเชนเดียวกับคําซอน “ใหญโตโอฬาร” 
 1.  รองราํทําเพลง  ปวดหัวตัวรอน  2.  แกวแหวนเงินทอง  ขาทาสบริวาร 
 3.  เหลายาปลาปง  แมนํ้าลําคลอง  4.  ภูตผีปศาจ  เยื่อใยไมตร ี
3. “ดาราเปนนกัขาวทีร่ับผดิชอบตอหนาท่ี เธอจะติดตามไปถึงที่มาของแหลงขาวอยางตอเน่ืองโดยไมหวาดหวั่นตอ
อันตรายใดๆ เธอจึงไดรับรางวัลผูส่ือขาวดเีดน”      ขอความขางตนมีจํานวนคําประสมและคําซอนตามขอใด 
 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. คําซอนในขอใดมีวธิีประกอบตางกับขออ่ืน 
 1.  ต้ืนลึกหนาบาง   ขาเจาบาวนาย    ปูยาตายาย 
 2.  เกิดดอกออกผล   เก็บภาษีเรยีกอากร    จุดไตตามไฟ 
 3.  ขบเข้ียวเคีย้วฟน    ลมหมอนนอนเส่ือ    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  ขัติยนาร ี
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6. ขอความตอไปน้ีเปนคําซอนกี่คํา 
       ธรรมชาติสรรคสรางส่ิงดีๆ ใหมวลมนษุย แตมนุษยเปนผูทําลายตนโลกเปลีย่นแปลง จึงตองตักเตือนกนัให 
นําโลกเขาสูสภาพเดิมโดยเรว็ไว       
 1.  2 คํา  2.  3 คํา  3.  4 คํา  4.  5 คํา 
7. คําประสมทกุคําในขอใดมีสวนประกอบเหมือนคําวา  “คนพิมพดีด” 
 1.  เครื่องตัดหญา  รถลอยฟา  2.  คนเก็บขยะ  นักการเมือง 
 3.  หัวกาวหนา  ผูใจบุญ   4.  หองนั่งเลน  ผากันเปอน 
8. ขอใดมีคําซํ้าท่ีใชเปนคําเดีย่วไมได 
 1.  กําลังเดินๆอยู ฝนก็ตก 
 2.  เรื่องนี้เกิดข้ึนจริงๆ เช่ือเถอะ 
 3.  นักมวยฝายแดงทําหนางงๆ เม่ือถกูจับแพ  
 4.  เปดพัดลมเบาๆ เดีย๋วเปนหวัด 
9. คําในขอใดเปนคําประสมทุกคํา 
 1.  แผงลอย  โอดครวญ  เส้ือนอน  ผกัดอง  2.  เรือนแพ  เผ็ดรอน  ไขมัน  โหยหวน 
    3.  มืออาชีพ หอบห้ิว  กลองขาว  ปาวรอง  4.  เดินหนา  ของใจ  รางทรง  ออนโยน 
10. คําซํ้าคูในขอใดมีความหมายเปลี่ยนไป 
 1.  เขาอยูดวยกันอยางลุมๆ ดอนๆ   2.  เขาเบ่ืองานจึงทําๆ หยุดๆ 
 3.  เขากังวลวาจะตกรถไฟจึงหลับๆ ต่ืนๆ  4.  คนไทยสวนใหญมีนิสัยกนิทิ้งๆ ขวางๆ 

ขอสอบเร่ือง คําที่มาจากภาษาตางประเทศ 
ตอนท่ี 1 
1. ขอความตอนใดมีคํายืมภาษาตางประเทศนอยที่สุด 
 (1)  เม่ือพดูกับบุคคลที่เรายกยอง  (2)  ตองเลือกใชกับคําที่สุภาพ แสดงวาใหเกียรติ 
 (3)  เม่ือพดูกับผูท่ีมีฐานะทางสังคมเทาๆกัน(4)  อาจใชแสดงความเปนกนัเองได 
 1.  ตอนท่ี 1 2.  ตอนท่ี 2 3.  ตอนท่ี 3   4.  ตอนท่ี 4 
2. ขอใดไมมีคํายืมจากภาษาตางประเทศ 
 1.  พอแมควรสอนลูกวายาเสพยติดและเคร่ืองดื่มมึนเมาเผยแพรกนัอยางไร 
 2.  การยกตัวอยางจากรายการโทรทัศนเพ่ือสอนลูกใหเขาใจอันตรายเปนวิธีท่ีดี 
 3.  ในกรณีที่ลกูอายุตํ่ากวา 10 ขวบ พอแมควรอธิบายส้ันๆ ใหเขาใจงาย 
 4.  ถาสอนอะไรยาวๆ เกี่ยวกับส่ิงท่ีเด็กไมรูจกั เดก็จะเบือ่และสับสน 
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3. คําประพนัธขอใดมีคํายืมจากภาษาบาลีสันสกฤตนอยท่ีสุด 
 1.  พระแตงองคเปนพราหมณงามลออ     เอาเพลิงจอจุดเผาสําเภายนต 
 2.  สองพระองคอันดํารงอยธุเยศ              กระเดื่องเดชเลิศลบจบสถาน 
 3.  ชําระพักตรหยิบสบูมาถูลาง                 เสร็จสําอางคลาไคลเหมือนใจหมาย 
 4.  เม่ือพระองคยังทรงพระพิโรธ            ที่ไหนจะโปรดยกโทษให 
4.  ขอใดเปนคํายืมทุกคํา 
 1.  จงกรม  จงอาง  จรณะ   2.  ดรณุ  ตรุษ  ตฤณ 
 3.  ทําเล  ทําลาย  ทําเนา   4.  ไตคู  ไตฝุน  ไตรเพท 
5. ขอความตอไปน้ีมีคํายืมภาษาเขมรและภาษาจีนกี่คํา 
 หางสรรพสินคาที่เพ่ิงเปดใหมจําหนายสินคาที่มีคุณภาพสูง เชน เส้ือผา เครื่องใช เครื่องเรือน 
พวกตู โตะ เกาอ้ี และนาฬิกาหลายยี่หอ ฉันอยากไปซื้อเส้ือสักตัวไวใสแทนเส้ือตัวโปรดทีใ่ชจนเกาแลว 
 1.  ภาษาเขมร  3 คํา  ภาษาจีน  4 คํา  2.  ภาษาเขมร  2 คํา  ภาษาจีน 3 คํา 
  3.  ภาษาเขมร 2 คํา  ภาษาจนี 2 คํา   4.  ภาษาเขมร 1 คํา  ภาษาจนี 3 คํา 
ตอนท่ี 2 
1. ขอความตอไปน้ีมีคํายืมจากภาษาบาลีสันสกฤตกี่คํา    (มี.ค.  43) 
          ไวเปนมหรสพซรอง สุขศานต์ิ 
สําหรับราชสําราญ  เริ่มรั้ง 
บําเทิงหฤทัยบาน  ประดิยุทธ น้ันนา 
เสนอเนตรมนษุยต้ัง  แตหลาเลอสรวง 
 1.  6 คํา  2.  7 คํา  3.  8 คํา  4.  9 คํา 
2.ขอใดไมมีคาํยืมจากภาษาเขมร                                                          (มี.ค. 43) 
 1.  เสียงเสือกวางกลางเนนิพนมวนั ใหหวั่นหวั่นวงัเวงหวาดฤทัย 
 2.  พวกแตกทัพคงกลับไปกราบทูล เปนเคามูลวาเราคิดขบถ 
 3.  ทั้งผัวเมียแสนอนาถเพยีงขาดใจ สุดอาลัยแลวกก็อดกันโศกา 
 4.  ไกปาขันแจวอยูแนวไพร  เข่ียคุยขุยไผเปนถิ่นถิ่น 
3. ขอใดไมมีคําที่มาจากภาษาเขมร                                                          (ต.ค. 43) 
 1.  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 2.  คุณปูทํากนกแกวลายไทยงามไพจิตร 
 3.  ใหรื่นเริงสุขสําราญเหมือนดอกไมบานยามเชา 
 4.  เพลงลาวดาํเนินทรายมีทาํนองไพเราะออนหวาน 
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ขอสอบเร่ือง คําสมาส สนธิ 
1. “เขาต้ังสัจจาธิษฐานตอพระพุทธรูปในโบสถวา 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  พันธกุรรมศาสตร  ประชาทัณฑ 
5. ขอใดมีลกัษณะเหมือนคําวา  “ราโชวาท”                                             (สามัญ  1 40)                  
 1.  วัฒนธรรม  พลศึกษา  ภารกจิ  2.  ธุรการ  พุทธคุณ  อักษรศาสตร 
 3.  ธนาลัย  มโหฬาร  สุโขทัย  4.  ครุภณัฑ  สุนทรทาน  สัณหจุฑา 
6. ขอใดเปนคําสมาสที่ใชวิธกีารสนธิเพยีง 1 คํา                                            (สามัญ  1 39) 
 1.  ขีปนาวธุ  ยุทโธปกรณ   2.  สรรพากร  สรรพสามิต 
 3.  ปฏิชีวนะ  ปฏิกริิยา   4.  กัมมันตภาพ  อุณหภูมิ 
7. ขอใดมีคําสมาสที่กลมกลนืเสียง                                                          (ไทย  กข 39) 
 1.  ธรรมบท  บุญฤทธิ์  มงคลวาร  2.  เยาวลักษณ  วิทยาเขต  ทศวรรษ 
 3.  โลกนาถ  ภัณฑารกัษ  กรรมฐาน 4.  ศุภนิมิต  สหกรณ  นิติกรรม 
8. มีโฆษณาวารสารฉบับหนึง่เขียนวา กลองกระดาษชนิดเติมเปนบรรจุภัณฑสําหรับใสของเหลวที่ใชกัน 
แพรหลายในประเทศซึ่งพฒันาแลว เพราะกลองชนิดนีจ้ะชวยใหมีขยะนอยปญหาส่ิงแวดลอมกจ็ะลดลงดวย 
 กลองเหลานี้ขนสงไปไดคราวละมากๆ จึงชวยประหยัดพลังงานท่ีจะตองสูญเสียในแตละเที่ยว  
      ขอความขางตนมีคําสมาสกี่คํา                                                                                          (สามัญ  2 39) 
 1.  1 คํา  2.  2 คํา  3.  3 คํา   4.  4 คํา 
9.  “ขอพระมหากรุณาธิคุณบุญญาธกิารจงชักนํา ใหเกดิสามัคคีธรรมในหมูไทย อยาไดรูราวราน 
 ใหทุกฝายมีใจสมัครสมานเปนอันหนึ่งอันเดียวเกลยีวกลม เปนพลังอันอุดมยิ่งใหญ ท่ีจะประกอบกิจกรณีย 
นําไทยวัฒนายืนยิ่ง  ประสบแตส่ิงศุภสวัสดิ์ตลอดจริัฏฐิติกาล”  ขอความขางตนมีคําสมาสกี่คํา     (ไทย กข 39) 
 1.  2 คํา  2.  3 คํา  3.  4 คํา  4.  5 คํา 
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10. ขอใดเปนคําสมาสซ่ึงไมมีการสนธ ิ                                                        
 1.  สุขาภิบาล  ราโชบาย  ภูมินทร  เทศาภิบาล 
 2.  ราชาธิปไตย  กาญจนาภรณ  มหานิสงส  มหรรณพ 
 3.  มหัศจรรย  นรินทร  มเหสี  คเชนทร 
 4.  ศิลปวิทยา  พลโลก  มนษุยธรรม  จันทรคติ 
ตอนท่ี 2 
1. ขอใดที่ทุกคํามีการสรางคําเชนเดยีวกับคําวา  พลานามัย                                         ( สามัญ 1 มช 40) 
 1.  อัธยาศัย  นโิลบล  นภาลัย  2.  ทัศนาจร  ภูมิปญญา  เพชฌฆาต 
 3.  ฐานันดร  กมลาสน  จินตนาการ   4.  จิตวิทยา  ปฐมยาม  มรณภาพ 
2. ขอใดที่ทุกคํามีการสรางคําเชนเดยีวกับคําวา  สุขภาพ                                             (สามัญ 1 มช 40) 
 1.  จตุบท  ธนบดี  นภาลยั   2.  จุลกฐิน  บุพบท  รัชกาล 
 3.  จิตนิยม ชิโนรส  ธัญญาหาร  4.  ภูมิภาค  ปฐมยาม  มรณภาพ 
3.  “สารพิษตางๆ อันเนื่องมาจากการพัฒนาดานอุตสาหกรรมลวนเปนส่ิงที่ทําใหเกิดมลพิษทั้งส้ิน 
นอกจากนั้นอุณหภูมิของนํ้าที่สูงข้ึนจากการระบายถายเทความรอนจากโรงงานตางๆ ทําใหออกซิเจน 
ท่ีละลายน้ําไดลดนอยลง ซ่ึงมีผลกระทบตอปลาและสัตวน้ําเปนอันมาก” 
      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  มหาวิทยาลยั  มหาภัย 4.  พลานามัย  พลศึกษา  พลความ 
5.  “เม่ือกอนชาวนาในบางภาคประสบปญหาเพาะปลกูไมไดผลเพราะพื้นดินแหงแลง แมจะทํางาน 
หนักอยางไมยอทอแตก็มีชีวติอยูอยางอดอยาก มีหน้ีสิน แตในปจจุบันยุคโลกาภิวตัน พวกเขารูเกี่ยวกับ 
วิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหไดผลผลิตมากข้ึนชีวิตจึงดีขึน้ทกุดาน บางคนร่ํารวยจนสามารถใช
โทรศัพทมือถอืและโทรสารไดดวย”     ขอความขางตนมีคําสมาสกี่คํา         (สามัญ  1 39) 
 1.  3 คํา  2.  4 คํา  3.  5 คํา  4.  6 คํา 
6. ขอใดมีคําสมาสที่มีการสนธิทั้งหมด                                                 (สามัญ  1 38) 
 1.  มโนมยั  สัมมาทิฐิ  โยธาธิการ  2.  คุณูปการ  นามาภิไธย  ชราภาพ 
 3.  ทัศนูปกรณ  ชโลทร  นทิรารมณ 4.  มหาวิทยาลยั  ธนาณัติ  รัชนีกร 
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7.  “การตัดไมทําลายปา การใชพลังงานอยางฟุมเฟอย ลวนเปนมูลเหตุในการทําลายสภาพแวดลอม 
 แลวพรุงนี้จะยังมีอากาศหลงเหลืออยูอีกหรือ เรามาชวยกันปกปองชีวติและรักษาสภาพแวดลอมให 
ปราศจากมลพษิเสียต้ังแตวนันี้ พรุงนี้จะไดมีอากาศบริสุทธิ์ไวหายใจ” 
      ขอความขางตน ไมมี การใชคําชนิดใด                                                                     (สามัญ 2  36) 
 1.  คําประสม    2. คําซอนเพื่อเสียง 
 3.  คําซอนเพื่อความหมาย  3.  คําสมาสที่มีการสนธ ิ
8. ขอใดไมเปนคําสมาสทุกคํา                                                          ( ต.ค.  42) 
 1.  วีรบรุษุ  ทุนทรัพย  นาฏศิลป  2.  เอกชน  ปาฐกถา  วาตภัย 
 3.  ภาพยนตร  บุตรทาน  วิศวกรรม 4.  โจรภยั  ปยมหาราช  มยุรฉัตร 
9. ขอความตอไปน้ีมีคําประสมและคําสมาสกี่คํา (ไมนับคําซํ้า)                               (ต.ค.  41) 
 ในบรรดาเครือ่งปรุงรส ส่ิงหนึ่งท่ีไมสามารถขาดไดเลยในครอบครวัของเราก็คือ “นํ้าปลา” 
เรารูจกัน้ําปลากันดี แตคงมีไมกี่คนนักท่ีจะทราบวา น้ําปลาดีมีคุณภาพและมีคุณคาทางโภชนาการเปน
อยางไร สวนกรรมวธิีในการผลิตก็มีสวนทาํใหรสของน้ําปลาแตกตางกนัดวย 
 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  สุตกว ี  2.  พิษภยั  บทบาท  บรโิภค 
 3.  จุดหมาย  เบิกบาน  อรรถคด ี  4.  อางอิง  ตกตํ่า  เสรีภาพ 
 

ขอสอบเร่ือง ประโยค 

1. คําสันธานในขอใดท่ีเช่ือมบอกเวลาตางจากขออ่ืน                                                         (สามัญ 1 40) 
 1.  ตอนท่ีคุณไมอยูมีโทรศัพทมาหา 2.  เขาทํางานอยูจนภารโรงปดหอง 
 3.  คุณแมเปนลมเม่ืออานจดหมาย  4.  เขากุมมือฉันไวตลอดเวลาขณะที่น่ังคอยฟงผลจากหมอ 
2. ขอใดเปนประโยคตางชนดิกับขออ่ืน                                                    (สามัญ  1 40 ) 
 1.  ถึงเธอจะสวยเลิศเลอแตกริยาไมงามก็ไมนาด ู
 2.  สาวนอยยืน่หนาเขามาทางชองประตูอยางกลาๆ กลวัๆ 
 3.  กํานันโปรดเปนกํานนัตัวอยางที่เอาใจใสดูแลลูกบานเปนอยางด ี
 4.  แมคาคนนัน้ขายขาวแกงไมแพง แถมอรอยดวย 
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3. ขอใดเปนประโยคชนิดเดยีวกับประโยคดังตอไปน้ี                                              (สามัญ 1 40)  
        “การขยายตัวทางหลกัสูตรในการเรียนการสอนปจจุบันมีผลอยางมากตอการประกันคุณภาพการศึกษา” 
 1.  การแตงงานคือบทอวสานของความรัก   

2.  การนินทาเหมือนจุดไฟเผาฟา  ดวยฟานั้นวางเปลา 
 3. ยิ่งปนสูงมากเทาไหร ตกลงมาก็เจ็บมากเทานั้น 
 4.  ทางขางหนามีหุบเหวเปลวไฟ ถาออนแอจะกาวไปอยางไรกัน  
4. คําที่ขีดเสนใตในขอใดเปนคําสันธาน                                                                          (สามัญ 2 40 ) 
 1.  พอไดยนิเสียงรองวาชวยดวยเขากร็ีบวิ่งไปทันท ี
 2.  ใครๆ ก็อยากใหเธอไปดวยเพราะเปนคนคุยสนุก 
 3.  โรงพยาบาลน้ีตรวจรักษาตาดวยเครื่องมือทันสมัย 
 4.  ทางการจะปรับปรุงการเก็บภาษดีวยปรากฏวามีผูเลีย่งภาษีมากข้ึน 
5. ขอใดเปนประโยคตางกับชนิดอ่ืน                                                    (สามัญ  2 40) 
 1.  ครูของเราพูดเร็วจนนกัเรียนจดไมทัน 
 2.  ตนกลวยทีร่ิมลวดหนามออกเครือแลว 
 3.  ไมมีใครกลาตัดตนโพธิข์างโบสถ 
 4.  หนังสือดีมีสาระหาอานไดยาก 
6. ขอใดเปนประโยคตางชนดิกับประโยคตัวอยาง                                       (สามัญ 2 40) 
      “ปนี้ครอบครัวของเราไดบูรณะวัดประจําตระกลู” 
 1. สมัยกอนพวกเราตองดูมหรสพในงานวัดเทานั้น 
 2.  พรุงนีนั้กเรยีนรอยกวาคนจะไปทัศนศึกษาที่บางแสน 
 3.  เย็นนีแ้มครวัอาจจะทําหอหมกปลาชอน 
 4.  กอนหนานีด้าราหลายคนไดมาชมสวนสนุกอันโอฬาร 
7. ขอใดไมใชประโยคความซอน                                            ( ไทย กข  40) 
 1.  หลานคนเล็กอยูบานหลงัที่ยายซ้ือใหม 
 2.  อําเภอไกลปนเที่ยงท่ีคุณทํางานมีโทรศัพทแลว 
 3.  ผูปกครองนักเรียนเดนิไปที่หอประชุมอยางรวดเรว็  
 4. คนสวนกําลังตัดกิ่งไมที่อยูใกลเสาไฟฟา 
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8.  ขอใดไมใชประโยคความรวม                       ( ไทย กข  40) 
 1.  กระแสน้ําไหลแรงจนเซาะตลิ่งพังไปแถบหนึ่ง 
 2.  แมวนอยตัวอวนไลตะครบุลูกบอลอยางสนุกสนาน  
 3.  เขานอนฟงเสียงปจากวิทยุอยางเพลดิเพลิน 
 4.  ครูใหญของเราไมตัดตนมะขามหลังโรงเรียนแนๆ 
ตอนท่ี 2 
1. ขอใดไมใชประโยค        ( มี.ค.  42) 
 1.  รวมกันพิทกัษส่ิงแวดลอมเพื่อโลกใบใหญของเรา 
 2.  ธรรมชาติตางผูกพนัดวยสายใยแหงชีวติอันละเอียดออน 
 3.  จากอยุธยาสูเมืองจันท  ตามรอยทัพกูชาติพระเจาตากสินมหาราช 
 4.  80 ป อุโมงครถไฟถ้ําขุนตาน สถานที่อนุรกัษทรัพยากรปาไมของกรมปาไม 
2. ขอใดมีสวนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตวัอยาง   (มี.ค.  42) 
     “ดอกไมเห่ียวในแจกันดนูาเกลียด” 
 1.  แมวนอยสีขาวตัวอวนนอนหลับสนิท 2.  ผูหญิงแกขางบานใหอาหารหมาจรจัด  
 3.  คนกวาดถนนผูหญิงทํางานอยางคลองแคลว 4.  พนักงานหนุมหนารานข้ีเกียจมาก 
3. ขอใดเปนประโยคความซอน       (มี.ค.  42) 
 1.  ปจจุบันทอนํ้าใช ทอระบายนํ้าตามอาคารบานเรือน ทอรอยสายไฟและสายโทรศัพท 
      มักเปนผลติภัณฑพลาสติกที่เรียกกันท่ัวไปวาทอพีวซีี 
 2.  ทอชนิดน้ีไดรับความนยิมมากกวาทอเหล็กอาบสังกะสีก็เพราะมีนํ้าหนักเบากวา 
     ทอเหล็กขนาดเดียวกันถึงหาเทา 
 3.  ทอพีวีซีสะดวกในการขนสงและติดต้ัง ไมมีกลิน่เหม็นและไมทําปฏิกริิยาทางเคมี 
      กับกรดออนทุกชนิด 
 4. นอกจากน้ันทอชนิดนีย้ังเกิดแรงตานทานการไหลของน้ํานอย เพราะมีผวิเรียบเปนมัน 
4. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ       (มี.ค.  42) 
 1.  การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเปนกระแสของคนรุนใหม 
 2.  การเสนอผลงานวิจัย ท่ีจะมีข้ึนในวันพฤหัสบดีน้ี 
 3.  การเอยถึงสวรรคบนดิน ซ่ึงหางไกลจากเมืองเจาพอ 
 4.  การทําความรูจกัรากเหงาของบรรพบุรษุของเรา 
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5. ชนิดของประโยคในขอใดตางกับขออ่ืน      (มี.ค.  42) 
 1.  เกาะสิงคโปรเกือบทั้งเกาะเต็มไปดวยตึกรามบานชอง จึงไมมีพื้นท่ีสําหรับทําการเกษตร 
 2.  ถาพื้นที่ทั้งหมดบนดาดฟาสามารถนํามาปลูกพืชผักได ก็จะทําใหสิงคโปรมีวัตถุดบิในการ 
      ผลิตอาหารมากเพียงพอ 
 3.  โรงเรียนมัธยมหลายแหงในสิงคโปรไดเปดหลักสูตรกิจกรรมภาคพิเศษเกีย่วกับการปลกู 
      ผักบนดาดฟา คอนโดมิเนียม หรือสํานักงานทันสมัย 
 4.  อีกไมนานเราคงไดเห็นดาดฟาตึกระฟาของสิงคโปรเต็มไปดวยผักลอยฟา สวนท่ีเมืองไทย 
      เราจะเห็นแตผักชีโรยหนาเหมือนเดิม 
6. ขอใดเปนประโยคความซอน       ( ต.ค.  42) 
 1.  สมชายวางมือจากกิจกรรมทุกอยางที่บริษัท 
 2.  แมใสนาฬิกาเรือนใหมทีพ่อให 
 3.  คุณยายไปถือศีลแปดทีว่ดัทุกวนัพระ 
 4.  วันนี้พอประชุมที่ทํางานตลอดวัน 
7. ขอใดเปนไดท้ังวลีและประโยค       ( ต.ค.  42) 
 1.  สถานีสูบน้าํพระโขนง   2.  เด็กสงของ 
 3.  นักเรียนมาสาย   4.  ผูจัดการมรดก 
8. ขอใดไมใชประโยค        ( ต.ค.  42) 
 1. เด็กที่นั่งรถไฟมากับฉันเปนนองชายของเพ่ือน 
 2. คณะกรรมการพจิารณาแผนพัฒนาสมาคมสตรี 
 3.  สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแหงออกอากาศพรอมกนั 
 4.  สัมมนาเรื่องการพัฒนาส่ือมวลชนของนักขาวหนังสือพิมพ 
9. ขอใดเปนประโยคความเดยีว       (ต.ค.  42) 
 1.  สมบัติข้ึนรถไฟไปเที่ยวทางใตทุกป 
 2.  คุณยายต่ืนข้ึนมาทําอะไรกุกกกัตอนดกึบอยๆ 
 3.  เรื่องส้ันของ “วินทร” มักจะจบแบบหักมุม 
 4.  ตอนเด็กๆ เขาวายน้ําไปเกาะเรือโยงเสมอ 
10. ขอใดเปนประโยคความรวม       (ต.ค.  42) 
 1.  แมนอนซมตลอดวันเพราะพิษไข  2. ขณะนีเ้ราลดคาใชจายไดหลายอยาง 
 3.  คุณตาออกกําลังกายดวยการเดินทกุเชา  4. เราคงซื้อหนังสือตอนเขาลดราคาเทาน้ัน 
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11. ขอใดเปนประโยคความรวม       (ต.ค.  42) 
 1.  สุดารองเพลงไทยเกงมาก   2.  สมชายกับเพ่ือนนัดซอมฟุตบอลตอนเย็น 
 3.  ฐานะการเงินของเราตกตํ่าลงอยางมาก  4.  นักกีฬาพิการไดรับคําชมในความอดทน 
ตอนท่ี 3 
1. โครงสรางของประโยคขอใดตางจากขออ่ืน     (ไทย กข 38) 
 1.  แกวใบนีใ้ครทําแตก   2.  นํ้าหอมขวดนี้ใครจะซ้ือ 
 3.  รางวลัน้ีครใูหญจะใหนักเรียนเกง 4.  เพลงน้ียอดรัก สลักใจรองคนแรก 
2. ขอใดที่ทุกคํามีโครงสรางเหมือนกับคําวา “หองเก็บของ”    
 1.  คนกวาดถนน  แมวนอนหวด  คายกกักนั 2.  เกาอ้ีรับแขก  รถดับเพลิง  ต๋ัวแลกเงิน 
 3.  ชางทาสี  คนทรงเจา  ยาเสพยติด  4.  คนเดินตลาด  แมวเกาชีวติ  สนามเด็กเลน 
3. ขอความใดเปนประโยค       (ไทย  กข  38) 
 1.  พิธีมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนไทยท่ีไดรับทนุการศึกษาเพื่อศึกษาตอระดับมัธยมศึกษา 
      ในตางประเทศ 
 2.  การอนุมัติสถานที่เพื่อใหคาขายสินคาบางประเภทเชน ขนมเบื้อง หรอืกลวยแขก ซ่ึงเปน 
      วัฒนธรรมการกินท่ีจับตองได 
 3.  ถิ่นกําเนิดฝงูเยมสบ็อคที่อยูรวมกนัเปนฝงูขนาดใหญ โดยมีตัวผูเปนจาฝูงในบรเิวณแอฟรกิาใต 
      จนถึงนามิเบีย และอังโกลา 

4.  นโยบายของวิทยาลัยทีใ่หเทียบและโอนหนวยกิตจากสถาบันการศึกษาตางประเทศเปน
ขอตกลงท่ีตองพิจารณาเปนรายบุคล 

4.  “ยุคสมัยทีค่วามเจรญิทางดานวัตถุมีอํานาจครอบงําทางจิตและวิญญาณของมนุษยอยางรุนแรง” 
       ขอความน้ีมีโครงสรางของภาษาตามขอใด     (ไทย  กข  38) 
 1.  กลุมคํา    2.  ประโยคความเดียว  
 3.  ประโยคความรวม   4. ประโยคความซอน 
5. ขอใดที่ “กรรม” ไมมีคําขยาย       (ไทย  กข  38) 
 1.  เพชรซาอุหรือเพชรรัสเซียฉันไมชอบทัง้นั้น  
 2.  คาเสียหายผมยนิดรีับผดิชอบท้ังหมด 
 3.  เขายังไมสนใจผูหญิงสวยๆอยางเธออีกหรือ  
 4.  เด็กๆ ทุกคนอยากใหเปนที่รักของพอแมทั้งน้ัน 
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6. ขอใดมีสวนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตวัอยาง   (ต.ค.  41) 
     “เทศบาลเรงปลูกตนไมใหม” 
 1.  แดงไปเทีย่วตามสวนสาธารณะตางๆ  2.  นองชอบอานการตูนญี่ปุน 
 3.  แมครวัมักซ้ือผลไมรานประจํา   4.  แมกําลังตรวจบญัชีรายจายของบาน 
7. สํานวนในขอใดเปนวล ี       (ต.ค.  41) 
 1.  เรือใหญคับคลอง    2.  ปากไมส้ินกลิ่นนํ้านม 
 3.  หวานเปนลมขมเปนยา   4.  ทรัพยในดนิสินในน้ํา 
8. ขอใดเปนประโยคความเดยีว       (ต.ค.  41) 
 1.  คนที่มีสุขภาพดีมาจากคนที่กินอาหารดถีูกหลกัโภชนาการ 
 2.  การทํางานใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพมิไดอยูที่คนเพียงคนเดียว 
 3.  ขณะน้ีถึงเวลาท่ีทุกคนตองรวมมือแกไขปญหาเศรษฐกิจของชาติอยางจริงจัง 
 4.  ความมีน้ําใจที่แทไมไดมาจากความจําเปน หากมาจากความตองการที่จะให 
9. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ       (ต.ค. 41) 
 1.  สภาพของโลกาภวิัตนทีมี่ความเขมขนและจะเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น จนมีผลกระทบ 
      อยางจริงจังตอการอุดมศึกษาไทยในอนาคต 
 2.  ปจจุบันองคกรปกครองทองถิ่นที่นับวาสําคัญมากทีสุ่ดของประเทศไทยที่มีความสัมพันธ 
      ใกลชิดกับชุมชนและทรพัยากรธรรมชาติมากท่ีสุด 
 3.  ดังนั้นการมองดูสภาพแหงโลกาภวิัตนที่จะมีผลกระทบตอการอุดมศึกษาไทย จึงนาจะเปน 
      จุดสําคัญในการหลอหลอมปรัชญาและความหมายของการอุดมศึกษาไทยในอนาคต 
 4.  ถึงแมวาขณะนี้หลายหนวยงานจะไดตระหนกัถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนแนวทาง 
      การพัฒนาเศรษฐกิจใหดําเนินควบคูไปกับการรกัษาและฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอม 
10. ขอใดเปนประโยคตางชนิดกับขออ่ืน      (ต.ค.  41) 
 1.  ของกินสําหรับเด็กๆ เต็มตะกราใบใหญ  2.  เราจะไดน่ังรถรางรอบเกาะรัตนโกสินทร 
 3.  สินคาในรานของเขาทันสมัยทุกชนดิ  4.  เรื่องที่เสนอข้ึนไปติดขัดตรงไหนบาง 

ขอสอบเร่ือง การลําดับความ 
ตอนท่ี 1 
1. ขอใดแบงวรรคตอนไดเหมาะสม      (ไทย  กข  38) 
1.  เพลงบุหลนั/ เปนเพลงรองยากท่ีสุดเพลงหน่ึง /ที่มีในบรรดาเพลงสามชั้นตองอาศัยการฝกฝนนาน 
2.  เพลงบุหลนั/ เปนเพลงรองยากท่ีสุดเพลงหน่ึงที่มีในบรรดาเพลงสามชั้น /ตองอาศัยการฝกฝนนาน 
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3.  เพลงบุหลนัเปนเพลงรองยากที่สุดเพลงหนึ่ง/  ท่ีมีในบรรดาเพลงสามช้ันตองอาศัยการฝกฝนนาน 
4.  เพลงบุหลนัเปนเพลงรองยากที่สุดเพลงหนึ่งท่ีมีในบรรดาเพลงสามช้ัน/ ตองอาศัยการฝกฝนนาน 
2. ขอความตอไปน้ีจะเรียงลําดับไดอยางเหมาะสมตามขอใด    ( ไทย  กข  39) 
 ก.  ผมงามชวยดึงดูดใจของเพศตรงขาม 
 ข.  นักโฆษณาก็พยามช้ีชองบอกใบใหท้ังหญิงและชายตระหนกัวาความงามของผมเปนเรื่องใหญ 
 ค.  กวีที่สามารถบรรยายความงามของสตรีไมเวนกลาวความงามของผม 
 ง.  ผมชวยเชิดชูใบหนา ผมเรียบสวยหรือยุงเปนกระเซิงมองเห็นแตไกล 
 1.  ก  ง  ค  ข  2.  ข  ง  ก  ค  3.  ค  ก  ข  ง    4.  ง  ข  ค  ก 
3. ขอความตอไปน้ีจัดเรยีงลาํดับตามขอใดจึงไดใจความที่สมบูรณ   (ไทย  กข  40) 
      ก.  กานใบเหลาใชเปนไมกลัดหอของหรือมัดรวมเปนไมกวาด 
      ข.  ใบมะพราวนํามาใชมุงหลังคา  หอขนม  สานทําของเลนของใชตางๆ 
      ค.  ผลมะพราวถาออนเน้ือใชรบัประทาน ถาแกใชค้ันกะทิทําอาหารคาวหวาน 
      ง.  กะลาใชเปนเช้ือเพลิงทําเครื่องใช เครื่องประดับ และรากใชเปนสียอมผา 
 1. ค  ง  ข  ก 2.  ค  ข  ก  ง   3.  ข  ค  ง  ก  4. ค  ก  ข  ง 
4. ขอความตอไปน้ีจัดเรยีงลาํดับความตามขอใดจึงไดใจความสมบูรณ  ( สามัญ  1  39) 
      ก.  สัตวปาที่อาศัยอยูบริเวณปากอาวและสัตวปาบริเวณชายฝงปากแมน้ํา 
      ข.  ในขณะเดยีวกันก็ทําใหลําน้ําทรุดโทรมเร็วกวาปกติอีกดวย 
      ค.  เม่ือกระแสน้ําไมไหลตามธรรมชาติดังเดิมและการไหลของตะกอนธรรมชาติถูกรบกวน 
      ง.  เนื่องจากการสูญเสียข้ีตะกอนใหกับเข่ือน 
      จ.  ผลเสียหายยอมเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมประมงใตเข่ือนเกษตร คณุภาพของน้ําปริมาณของน้าํ 
 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. ขอความตอไปน้ีควรเรียงลําดับตามขอความใดจึงจะไดใจความสมบูรณ  (สามัญ  1  39) 
 1.  ตัวขาพเจาสังเกตไดเพียงวา  2.  เรื่องส้ันก็คือนวนยิายนอยๆน่ันเอง 
 3.  เรื่องส้ันแคไหนจึงเปนเรือ่งส้ัน  4.  นวนิยายมกัมีความคิดมากกวาหน่ึงแนว 
 5.  จนบัดนียั้งไมมีกฎเกณฑที่แนนอนวา 6.  ยาวแคไหนจะเปนนวนยิาย 
 7.  เรื่องส้ันมักจะมีแนวคิดแนวเดียว 
 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. ขอใดเขียนเวนวรรคไดถกูตอง       (สามัญ  1  38) 
 1.  ชางสิบหมูในสังคมไทยโบราณ / คือกลุมศิลปนที่สรางงานศิลปะแขนงตางๆ / ซ่ึงตามหลัก 
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ฐานสมัยอยุธยานั้น /  ชางสิบหมูในสมัยโบราณเปนชางหลวงท่ีสรางงานศิลปะ /  สนองพระราชประสงค 
ของพระมหากษัตริยเทาน้ัน 
 2.  เครื่องเบญจราชกกธุภณัฑ / เครื่องสิริราชกกธุภณัฑ / และเคร่ืองราชูปโภค / เปนเครื่องหมาย 
แสดงถึงความเปนเสด็จมหากษัตริยาธริาชเจา / อันเปนประเพณีของพระมหากษัตริยไทย / ในพระราช 
พิธีบรมราชาภเิษก 
 3.  นับจากอดีตถึงปจจุบัน / ชายฉกรรจสวนหนึ่ง / ยังมีความเช่ือวา / การสักลายเปนการแสดง 
ความทรหดอดทนของชายชาตรี / นอกจากนี้ยังมีผลทางเมตตามหานิยม / และผลทางอยูยงคงกระพันอีกดวย 

 4. น้ําอบไทย / เครื่องหอมประจําชาติและสิ่งจําเปนประจําบานที่ขาดไมได / น้ําอบไทยสมัยกอน 
น้ันจะปรุงแตงกลิ่นและสีตามตํารับพระสุคนธ / ผลติจากวังเจานายหรอืตามบานขุนนางเทานั้น / แลวให 
แมคาไดรับไปขายตามบาน  
7.  ขอความตอไปน้ีจัดเรยีงลําดับความตามขอใดจึงไดใจความสมบูรณ  (สามัญ  2  39) 
     ก.  จุดท่ีนกพิราบมีอาหารกินมากจนรวมกันเปนฝูงใหญคือสนามหลวง สวนสัตวดุสิตและวัดตางๆ เปนตน 
     ข.  การแกปญหาในการลดจํานวนพิราบท่ีนาจะไดผลดีนั้น ควรจะตองหยุดใหอาหารนกพรอมๆกันทุกจุด 

     ค.  เม่ือนกกระจายกันออกไป ปญหาก็จะบรรเทาลงจนอยูในระดับที่ทําใหเกิดความเสียหายไดนอย 
     ง.  เม่ืออาหารมีไมมากพอสําหรับนกจํานวนมาก จะเปนการบังคบใหนกตองกระจายกนัออกหากิน 
 1.  ก ข ง ค 2.  ข ง ค ก 3.  ง ค ข ก 4.  ค ง ก ข 
8. ขอใดเวนวรรคตอนในขอใดเหมาะสมมากท่ีสุด     (สามัญ  2  39) 

1.  ในกรณีที่ไมมีเงินผอนตอ /  ทานจะคนืสินคาเม่ือใดกไ็ด / แต / ทานจะไมไดเงินท่ีผอนชําระ 
       แลวคืนเลย 
 2.  ในกรณีที่ไมมีเงินผอนตอ /  ทานจะคนืสินคาเม่ือใดกไ็ด / แตทาน / จะไมไดเงินท่ีผอนชําระ 
       แลวคืนเลย 
 3.  ในกรณีที่ไมมีเงินผอนตอ /  ทานจะคนืสินคาเม่ือใดกไ็ด / แตทานจะไมไดเงินทีผ่อนชําระ 
       แลวคืนเลย 
 4.  ในกรณีที่ไมมีเงินผอนตอทาน / จะคืนสินคาเม่ือใดก็ได / แต / ทานจะไมไดเงินทีผ่อนชําระ 
       แลวคืนเลย 
9. ขอใดเรียงลําดับคําในประโยคไดเหมาะสมท่ีสุด     (มี.ค.  42) 
 1. ปรากฏวาเดก็มีแผลฟกชํ้าดําเขียวท่ีตนขาจากการตรวจของแพทย 
 2. ประวัติศาสตรแบบอาณานิคมไมนอย ใหอิทธิพลแกการศึกษาประวติัศาสตรไทย 
 3. ในทางกลับกันวิชาการเกษตรก็มีสวนชวยสงเสริมวธิกีารจัดการตางๆ 
 4. เหมือนตุกตาท่ีผูถือปลอยมือ เขาส้ินสติสัมปชัญญะและหลนไปกองอยูกับพื้น 
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10. จากขอความ ก-ง ขางลางน้ี ตัวเลือกขอใดเรียบเรยีงใจไดความสมบูรณ   (สามัญ  2  39 ) 
 ก.  ในกรณีของหนังตะลุง ผูบรโิภคก็คือคนท่ีดูหนังตะลงุเปนประจํา เขาเหลานี้เทานัน้ 
 ที่เปนตลาดที่แทจริงของหนังตะลุง 
 ข.  กลุมผูบรโิภควัฒนธรรมพื้นบานที่แทจริงก็คือสมาชิกสวนใหญของกลุมชนท่ีประกอบ 
 การรวมอยูดวย 
 ค.  นักทองเท่ียวและนกัวิชาการเปนเพยีงผูบรโิภคจร การสงเสริมท่ีมุงเอาแตใจคนกลุมหลัง 
 นี้เปนทางหายนะของวัฒนธรรมพื้นบาน 
 ง.  การสรางเยาวชนใหเปนทายาททางวัฒนธรรมโดยใหเปนผูบรโิภคจึงสําคัญย่ิงตอการสงเสริม  
 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. มนุษยเปนสวนหน่ึงของสังคมท่ีกําเนิดมา 
       3. ซ่ึงมิไดเกิดมาอยางโดดเดี่ยว 
       4. จากกระแสภายในระบบการเปลีย่นแปลงของธรรมชาติ 
       5. และระหวางมนุษยกบัส่ิงตางๆบนพ้ืนฐานความเปนจริงอีกดวย 
เรยีงลําดับขอความขางตนใหถูกตอง      (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 
ตอนท่ี 2 
1. ขอความใดมีความหมายเหมือนกัน      ( มี.ค.  42) 
 ก. แนวทางการสรางงานวจัิยของสถาบันอดุมศึกษาที่มีคุณภาพ 
 ข. แนวทางการสรางงานวจัิยที่มีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
 ค. แนวทางทีมี่คุณภาพในการสรางงานวิจยัของสถาบันอุดมศึกษา 
 ง. แนวทางของสถาบันอุดมศึกษาในการสรางงานวิจยัทีมี่คุณภาพ 
 1.   ก และ ค  2.  ข และ ค  3.   ก และ ง  4.   ข และ ง 
2. ขอใดเรียงลาํดับความขอไดเหมาะสม      (มี. ค. 42) 
 ก. ดังหลักฐานภาพแกะสลักบนแผนหินทีป่ราสาทหินนครธมกัมพูชา 
 ข. การนําววันําควายมาใชแรงงานเกิดข้ึนไมนอยกวาหาพันปมาแลว 
 ค. หากไมมีวัวควายมาลากไถ ก็คงจะไมมีใครคิดถึงการใชแรงงานอ่ืนๆ 
 ง. การใชแรงงานววัควายจึงเปนจุดเปลี่ยนของพัฒนาการดานแรงงาน 
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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. ขอใดเรียงลาํดับขอความตอไปนี้ไดเหมาะสมที่สุด    (ต.ค.  42) 
 ก. ผูปวยเปนตอหินจะมีอาการตามัว สูญเสียลานสายตา 
 ข. การรักษาตอหินอาจใชยาหยอดตาและยารับประทาน 
 ค. ตอหินเกิดจากความดันในสายตาเพ่ิมสูงข้ึนจนทําลายประสาทตา 
 ง. ถาเปนตอหินชนิดรุนแรงจะปวดตา ปวดศีรษะมากและคลื่นไส อาเจยีน 
 จ. ผูที่เปนตอหินบางรายอาจจําเปนตองรกัษาโดยใชแสงเลเซอรหรือโดยผานการผาตัด 
 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. ขอใดเรียงลาํดับขอความท่ีเหมาะสม      (ต.ค. 42) 
 ก. กําแพงทั่วไปท่ีใชปองกันเสียงมักจะเปนกําแพงคอนกรตีสูง 12 ฟุต 
 ข.ทางดวนจะตองสรางกําแพงปองกันเสียงที่มีความดังมากกวา 67 เดซิเบลขึ้นไป 
 ค. เพราะเม่ือเสียงผานข้ึนไปถึงยอดกําแพงมักจะกระทบขอบและกระจายตัวออกเปน 
      เสียงดังขามกําแพงไปได 
 ง. แตแมจะสรางกําแพงสูงอยางน้ัน กําแพงก็จะปองกันเสียงไวไดเพยีง 10 เดซิเบลข้ึนไป 
 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.  หามเด็ดขาดน่ังหลังคารถไฟ 
 2.  การอานเปนปุยอยางดีทีบํ่ารุงสมองเดก็ 
 3.  ครูเปนทรพัยากรบุคคลในการสงเสริมการศกึษาที่สําคัญ 
 4. เขาเริ่มพัฒนาอยางเรงรีบเรื่องสาธารณูปโภคในหมูบาน 
6. ขอความตอไปน้ีควรจดัเรยีงลําดับตามขอใดจึงจะไดความสมบูรณ   (ต.ค.  41) 
     ก.  ดอกแตงโมออนรวมกบัผักอ่ืนๆ นํามาแกงเลียง 
     ข.  ยอดแตงโมออนคนมักเก็บมาตมกับกะทิจิ้มน้ําพรกิกิน 
     ค.  ผลออนของเขาก็เอามาแกงสมใชทั้งเนื้อทั้งเมลด็อรอยมาก 
     ง.  ผลแกนัน้ใชรับประทาน เนื้อหวานเย็น ชุมคอช่ืนใจดี   
 1.  ก ข ค ง           2. ก ค ง ข 3.  ข ก ค ง  4.  ข ค ง ก 
7. การเรยีงลําดับความในขอใดที่ไมส่ือความหมาย 
     ก.  ฟนแทจะมีโอกาสผุมากขึ้น 
     ข.  เม่ือฟนน้ํานมผ ุ
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     ค.  โอกาสท่ีฟนจะเรียบสวยงามเหมือนนางแบบนายแบบยาสีฟนหลายๆย่ีหอก็จะหดหายไป 
     ง.  ผลลัพธที่ตามมาก็คือวา 
 1.  ก ข ง ค  2.  ข  ก ง ค  3.  ข ง ก ค  4.  ค ง ข ก 
8. ขอความตอไปน้ีควรเรียงลําดับอยางไร 
     ก. ซ่ึงเปนวธิีคิดของการกระทําเกษตรกรรมแผนใหม 
     ข. เขาไมคอยไดคํานึงถึงพิษภยัอันอาจเกิดจากส่ิงเหลานี้เทาใดนัก 
     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.การพัฒนาในสวนท่ีเกีย่วกับการเลี้ยงสัตว      ข. ไดมาศึกษาเรยีนรู 
     ค. เปดใหประชาชนและขาราชการ       ง. โคนมการเกษตรและการบริหารการประมง 
     จ. ศูนยศึกษาพัฒนานี ้
 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.ขอความตอไปน้ีควรเรียงลําดับตามขอใด 
     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. ไมควรทําลายสมบัติของสวนรวม  ข. แมวาจะเห็นเปนเรื่องเล็กนอย 
     ค. นาจะเปนแบบอยางท่ีดี   ง.  ความเปนระเบยีบน้ี 
     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. จากขอความตอไปน้ี ขอใดจัดลําดับความไดดีที่สุด 
     1. ประการหน่ึงในเรื่องการใชภาษา   
     2. การเขียนสะกดการันตใหถูกตอง 
     3. ยังเปนเครื่องสงเสริมบุคลิกภาพผูเขียนอีกดวย 
     4. เปนส่ิงที่พึงปรารถนาอยางย่ิง 
     5. เพราะเหตุวานอกจากจะทําใหความหมายถกูตองดังกลาวมาแลว 
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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. ขอใดเรียงลําดับคําส่ือความหมายไดชัดเจนที่สุด 
 1.  การประชุมครั้งนั้นไดกลาวถึงเกาะสมุยในทรรศนะของชาวยโุรปตางๆกัน 
 2.  ครูควรสอนใหนักเรยีนไดฝกทกัษะการคิดโดยใชภาษาเปนเครื่องมือชวยอยางมีเหตุผล 
 3.  การกินอาหารม้ือเย็นเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเธอลดความอวนไมได 
 4.  ในนิทรรศการคร้ังน้ีมีศิลาจารกึพอขุนรามคําแหงรูปจําลองมาต้ังไวใหชมดวย 
15. การเรยีงลาํดับคําในขอใดใหความหมายชัดเจน 
 1.  แกวไปเย่ียมเพ่ือนที่เพิ่งแตงงานเม่ือวานน้ีกับนองสาวของเขา 
 2.  แกวไปเย่ียมเพ่ือนกับนองสาวของเขาที่เพิ่งแตงงานเม่ือวานน้ี 
 3.  เม่ือวานนีแ้กวกับนองสาวของเขาไปเยีย่มเพ่ือนทีเ่พ่ิงแตงงาน 
 4.  เม่ือวานนีแ้กวไปเยีย่มเพ่ือนที่เพ่ิงแตงงานกับนองสาวของเขา 
16.   1. คนเขลายอมจะมีความทุกขอยางแสนสาหัส 
        2. ชีวิตจริงคือสภาพที่ปรากฏอยูตอหนาเราในปจจุบัน 
      3. เพราะมัวแตเศราโศกและอาลัยอดีตท่ีไมอาจเรยีกคืนมาได 
       4. หรือมัวแตใฝฝนฟุงซานถงึอนาคตที่ยังไมปรากฏ 
        5. คนที่ฉลาดที่สุด คือคนท่ีสามารถยอมรบัสภาพชีวิตปจจุบันไดอยางสงบและเปนสุข 
ถาเรียงลําดับขอความท้ัง 5 ตอนเขาเปนเรื่อง ควรเริ่มตนเรื่องนี้ดวยขอความใด 
 1. ตอนที่ 1 2.  ตอนท่ี 2 3.  ตอนท่ี 3 4.  ตอนท่ี 4 
17. ควรใชขอความใดมาตอหลังขอความตอนที่ 1 (ในขอ 16) 
 1.  ตอนท่ี 2 2.  ตอนท่ี 3 3.  ตอนท่ี 4 4.  ตอนท่ี 5 
18. ขอใดเรียงลําดับความตอไปนี้ไดดีท่ีสุด 
     1. ก็ตองฟงความคิกเห็นของผูอ่ืนดูบาง 
     2. เราจะถือวาเรามีความคิดความเห็นถูกเสมอไปยอมไมได 
     3. คนทุกคนยอมจะมีความเห็นเปนของตนเองบางไมมากก็นอย 
     4. เม่ืออยูรวมกัน   
     5.  ตองทํางานรวมกนั 
 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. ขอใดเรียงลําดับความตอไปนี้ไดเหมาะสมท่ีสุด 
     1. มิใชไดแตความสงบ 
     2. แตทวาคนทั่วไปมักไมรูความหมายฟงกันไปโดยศรทัธาเทานัน้ 
     3. เรื่องที่พระทานนํามาสวดนัน้ลวนเปนหลักธรรมคําสอนอันเปนประโยชนตอชีวิต 
     4. ถาไดศกึษาไวบางก็จะเปนประโยชน 
     5. เวลาทีเ่รานิมนตพระไปเจรญิพระพทุธมนตตามบาน 
 1. 41532 2.  15324 3.  53241 4.  53124 
20. ขอใดเรียงลําดับความตอไปนี้ไดดีท่ีสุด 
     1. แมยอมแมจะตองตายเพ่ือลูก  2. แมยอมรักลกูและใหอภัยแกลูกไดเสมอ 
     3. ความรกัของแมน้ันมีคาย่ิงนัก 4. แมวาลูกจะทําผิดหรือหลงผิดไปก็ตาม 
 1.  3  1  2  4  2.  2  4  3  1  3.  4  2  3  1  4.  2  1  4  3 
 

ขอสอบเรือ่ง การใชคําใหถูกตองตามหนาที่และความหมาย 
ตอนท่ี 1 
1. ขอใดใชคําไดตรงความหมาย       (ไทย กข  40) 
 1.  ไมเคยมีแพทยคนใดในโรงพยาบาลน้ีถูกตําหนิวาไมมีจรรยาแพทย 
 2.  เด็กคนน้ีดือ้เหลือเกิน คณุยายซ่ึงใจเย็นมากยังเอยปากเลย 
 3.  เธอสบายใจเม่ือไดตกแตงลูกสาวเรียบรอยแลว 
 4.  เขาปฏิเสธวาเขาไมเคยผกูพันกับคดีนี ้
2. ขอใดมีคําทีเ่หมาะสมท่ีจะเติมในชองวางตามลําดับ    (ไทย กข  40) 
 “หญิงสาวสวยที่ยืนอยูใกลๆ เขา..............เขามาก  เขาจองมองเธออยูนานพอสมควรในท่ีสุด 
เขาจึงตัดสินใจ...................เขาไปถามเวลา และถือโอกาสจับมือเธอ  แตเธอ..................และเดนิหนี 
เขาไป” 
 1.  บาดตา  ทําที  สลัดมือ   2.  ตองตา  ทําทา  สลัดมือ 
 3.  บาดตา  ทําทา  สะบัดมือ  4.  ตองตา  ทําที  สะบัดมือ 
3. ขอใดมีคําทีมี่ความหมาย ไมเขากลุมปรากฏอยู     (สามัญ 1 มช 40) 
 1.  ประณต  ประณม  บังคม   2.  บุษบง  บุษบก  บุษกร 
 3.  อมร  อมตะ  อมฤต    4.  ไศล  ศิขรนิ  สิงขร 
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4. คําที่ขีดเสนใตในขอใดใชถูกตองตรงตามความหมาย 
 1.  เขาอุตสาหบากหนามา ฉันไมอยากจะตัดรอน 
 2.  เธอไมควรต่ืนเตน ทําใจใหสงบเงียบเปนดีท่ีสุด 
 3.  เขามีฝมือในการทําอาหาร กับขาวทุกอยางรสกลมกลนืมาก 
 4.  เขามอบนโยบายใหลูกนอง พรอมกําชับเรงใหเกิดมรรคผลอยางตอเน่ือง 
6. ขอใดใชเฉพาะภาษาพูดเทานั้น        (สามัญ  2  40) 
 1.  คนที่มีปญญายอมรูทันความคิดของผูอ่ืน 
 2.  เด็กหญิงตุมกําลังเริ่มรูความ พอแมรักมาก 
 3.  นายสมควรเปนคนฉลาดและรูมากเอาเปรียบเพื่อนๆ เสมอ 
 4.  นักเรียนในช้ันเราตางรูไสนายสมชายเปนอยางดจีึงไมมีใครคบ 
7. ขอใดใชคําไมเหมาะสมกับประโยค      (สามัญ  1 มช 40) 
 1. วีรชนชาวบานบางระจันหาวหาญสูศึกจนถึงที่สุด 
 2.  นายขนมตมมีใจคอเห้ียมหาญใชไหวพริบเอาชนะคูตอสูได 
 3.  ตํารวจกลาหาญมากท่ีเขาไปเจรจากับผูรายจนสามารถชวยตัวประกนัใหปลอดภัยได 
 4.  อยาทําการหักหาญเอาแตใจตัว ควรถือคติ “ชาชาไดพราสองเลมงาม” 
8. ขอใดใชคํา ไดหมาะสม กบัประโยค      (สามัญ 1 มช  40) 
 1.  คนคาขายไมเปน ลงทนุเทาไหรก็ไมมีวนังอกงาม 
 2.  คนปวยกินอะไรก็บนวาไมอรอย ไมถกูคอไปเสียทั้งนัน้ 
 3.  เธอเปนผูเพียบพรอมไปดวยคุณสมบัติของสตรี 
 4.  เขาทอดทิ้งงานอาชีพเดิมไปหาอาชีพใหม 
9.ประโยคใดไมมีขอบกพรองในเรื่องการใชคํา     (ไทย  กข  40) 
 1. เด็กเล็กๆ เหลานี้กําลังนารกันาชังกนัทั้งนั้น 
 2.  ทําไมเม่ือหัวเขาถกูโขลก ปลายเทาจึงถบีออกไปขางหนาอยางไมรูตัว 
 3.  ชาวบานรวมมือกันพัฒนาการหมูบานของตนเพื่อใหมีน้ําใชในฤดูแลง 
 4.  การเปลีย่นแปลงของภาษาท่ียังมีผูใชอยูเปนเรื่องธรรมดา 
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ตอนท่ี 2 
1. ประโยคใดใชคํากริยาทีถ่กูตอง       (ไทย กข 39 ) 
 1. กองทัพสงทหารเขาไปขวางก้ันการโจมตีของขาศึก 
 2.  ผูจัดการกีดกันโครงการทีพ่นักงานเสนอใหพิจารณา 
 3.  กําแพงประเพณใีดๆ ก็ไมอาจกีดกัน้ความรักของเราได 
 4. รถยนตทีจ่อดอยูนัน้ขัดขวางการจราจรของรถคนัอ่ืน 
2. ขอใดใชภาษาผดิระดับในประโยคเดยีวกัน     (สามัญ 1  39 ) 
1.  ในวนัพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2539 เวลาบาย 4 โมงเย็นจะมีการแขงขันขวางจักรและโดดขามรั้ว 
2.  ครูสอนคหกรรมศาสตรของนิตยาบอกวา การปรุงอาหารไทยน้ันงายยิ่งกวาปอกกลวยเขาปาก 
3.  เราเปนนักเรียนโรงเรยีนเดียวกัน อาจมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบาง หนักนิดเบาหนอยควรใหอภยักัน 
4.  ความรักเปนส่ิงมีคุณคา สามารถทําใหคนหมดอาลัยตายอยากกลับมีกําลังใจสูชีวติตอไป 
3. ขอใดใชภาษาผดิระดับในประโยคเดยีวกัน 
 1.  กองบัญชาการตํารวจนครบาลเตรียมความพรอมในการรักษาความปลอดภัยและจัดการ 
 จราจรเน่ืองในพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ 
 2.  คณะนักฟุตบอลของประเทศอุรุกวัยลอยลําเขารอบสองของการแขงขันฟุตบอลปรโีอลิมปก  
 หลังจาก ไดรับชยัชนะในการแขงขันกบัประเทศปารากวยัมาแลว 
 3.  ขอเชิญชวนพอแมพีน่องทั้งหลายมารวมบริจาคเงินซอมแซมหลังคาโบสถหลวงพอใหญ 
 ที่เคารพนับถือของเรา 
 4. ชาวยิวรูสึกสลดใจอยางแรงเม่ือไดทราบขาวการเสียชีวิตของผูเคราะหรายในการวางระเบิด 
 แบบพลีชีพของพวกมุสลิมหัวรนุแรง 
4. ขอใดใชคําตอบถูกตองตรงตามความหมาย     (มี.ค. 42) 
 1. เธองอนเขาจนเกนิเลย    2. เขาปอกมะพราวมากจนเกินแกง 
 3.  เขาทํางานไดปริมาณเกนิหนากวาทุกครัง้ 4.  นองสาวของฉันทํางานหนักจนเกินตัว 
5. ประโยคใดใชคํากริิยาถูกตองตรงตามความหมาย     (ต.ค.  41) 
 1.  หลังจากผาตัดไดเพียง 1 อาทิตย ดาราช่ือดังก็ฟนตัวดข้ึีนมาก 
 2.  รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 300 ลานบาท ใหฟนฟูบาทวิถใีนกรุงเทพฯ 
 3.  สะพานนี้ชํารุดแลว ทางจงัหวัดกําลังเตรยีมรื้อฟนตนเดือนหนานี ้
 4.  ชาวบานสามารถพลกิฟนแผนดินท่ีแหงแลงแหงนี้ใหอุดมสมบูรณได 
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ตอนท่ี 3 
1. คําที่ขีดเสนใตคูใดท่ีทําหนาที่ไวยากรณตางกัน     (มี.ค. 42) 
การศึกษาที่ด ี(1) และการสําเร็จในกจิการตางๆที่อาจทําใหเราเปนคนใหญคนโตในภายหนา 
ไมใชแตจะไปอยูที่มหาวิทยาลัย (2) อยางเดียว ผูท่ีมีการศึกษาที่ดี (1)ไมใชผูที่ไดรับโอกาสไป 
เรยีนตามมหาวิทยาลัย (2) แตเปนผูที่สามารถจะเรยีนไดไมวาที่ไหน (3)  ผูที่ไมตองมีคร ู(4) 
ผูที่มีความสามารถมีสมองที่จะเรียนไดดวยตนเองไมวาจะอยูทีไ่หน (3) โดยใชหนังสือ เปนมัคคุเทศก 
แทนครู (4) 
 1.  คูที่ 1 การศึกษาท่ีด ี   2.  คูที่ 2 มหาวิทยาลัย 
 3.  คูที่ 3 ที่ไหน    4.  คูที่ 4 คร ู
2. คําที่ขีดเสนใตขอใดเปนคํากรยิาอกรรม      ( มี. ค.  42) 
 1.  บริเวณปารอบตัวที่มืดสนิท   2.  น้ําหวานเหนียวขนกระเซ็นติดฝามุมหอง 
 3.  เราตางถอดรองเทาออกวางไวขางบันได 4.  สายลมแรงโยกกิ่งกานตนไมไหวเอน  
3. คําที่ขีดเสนใตในขอใดเปนคําบุพบท      (มี.ค.  42 ) 
 1.  แสงอาทิตยสองกระทบแหวนท่ีเธอสวมอยู 2.  ผมเห็นเดก็ชายถือขนมปงและขนมแปงอบ 
 3.  สาวนอยนางหนึ่งยืนอยูรมิลําธาร  4.  นกสาลิกาดงจากเราไปแลว 
4. คําที่ขีดเสนใตในขอใดเปนคํากรยิาสกรรม     (มี.ค.  42) 
 1.  พวกตัดไมยังตัดกนัไมหยุด   2.  วัวแดงตัวนั้นลมจมพงหญา 
 3.  ขบวนเรือถึงวัดตอนดึกเกือบหาทุม  4.  ไมสักตนกาํลังงานข้ึนปนกับไมแดงไมยาง 
5.  ขอความใดประกอบดวยประโยคที่ละทั้งคําท่ีทําหนาที่ประธานและกรรม  (มี.ค.  42) 
 1.  ฉันไมชอบซ้ือปลาท่ีตลาดสดเพราะไมอยากเห็นปลาถูกฆาตายตอหนาตอตา 
 2.  วันนีแ้มจะกลับบานเย็นคงไมมีเวลาทํากบัขาว พอจะทําเอง 
 3.  บุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 4.  รัฐกําลังดําเนินการเวนคืนท่ีดิน เราจะถกูเวนคืนท่ีดินบางหรือเปลากไ็มรู 
6. ขอใดใชคําเช่ือมถูกตอง       (ต.ค.  42) 
 1.  พิธีกรประกาศกําหนดการชวงบายกับผูเขาสัมมนา 
 2.  นายกสมาคมติดตอขอมอบทุนกับนักเรียน 
 3.  บรรณาธิการสนทนากับผูอานในหนาคํานํา 
 4.  กระเปาใบนี้คุณตองสงใหกับเจาหนาที่เปดดูเอง 
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7. คํากรยิาที่ขีดเสนใตในขอใดไมใชกริยาอกรรม     (ต.ค.  42) 
 1.  ตัวละครผานออกมาทางประตูนี ้ 2.  นางกินรีพํานักอยูที่เขาไกรลาส 
 3.  พระสุธนตามนางมโนราหไป  4.  ผูแสดงรายรําดวยทวงทาเขากับทํานองเพลง 
8. ขอใดใชคํา “ซ่ึง” ถกูตอง       (ต.ค.  42 ) 
1. บริษัทควรปรับเปลี่ยนการวางแผนใชเงนิเปนการวางแผนใชคนซ่ึงก็คือพนักงานของบริษัทนัน่เอง 
2.  ปจจุบันสังคมไทยประสบปญหาคนวางงานอยางรุนแรงซ่ึงรัฐบาลกําลังหามาตรการแกไขอยู 
3.  วันน้ีโรงพยาบาลบริการตรวจสายตาฟรี ซ่ึงทุกคนมารับบริการนี้ไดต้ังแต 9.00 น.ถึง 16.00 น. 
4.  รางกายจะสูญเสียน้ําวันละประมาณ 2-3 ลิตร ซ่ึงถาเราไมดืม่น้ําเขาไปชดเชยจะทําใหกระหายนํ้า 
9. ขอใดตองใชกรยิา “ขัน”       (ต.ค. 42) 
 1.  ชางประปาคงใชคีม.........ฝาทอไมออก เลยยังไมซอม 
 2.  กอกนํ้าเกลยีวหวาน........ไมอยู นํ้ายังหยด 
 3.  ผนังปูน........ตะปูไมอยู ปนูรวงมาก 
 4.  เชือกหลุดทําให............รอก ปดหลังคาไมได 
10. ขอใดมีคําพองที่เปนท้ังคํานามและคํากรยิา     (ต.ค.  42) 
 1.  มันชนิดนีเ้ปนมันท่ีอรอยกวาชนดิอ่ืน 
 2.  เขาปนเขาไดแสดงวาเขาแข็งแรง 
 3.  แมขันนองจนขันตกจากมือก็ยังไมหายขัน 
 4.  ถากันไปดวย ก็คงจะกันแกไมใหไปตีกันกับเขา 
11. ขอใดใช “ซ่ึง” ไดถูกตอง       (ต.ค.  41) 
 1.  นมชนิดพรองมันเนยมาเหมาะกับเด็กซ่ึงอยูในวัยเจรญิเติบโต 
 2.  ผูประสงคจะเขาอบรมโปรดแจงความจํานงลวงหนา ซ่ึงรายละเอียดการฝกปฏิบติั 
 นั้นจะไดแจงใหทราบภายหลัง 
 3.  ราคาขาวของชาวนาไทยตกตํ่าลงทกุป ซ่ึงไมวาจะเปนรัฐบาลไหนตางก็เคยประสบปญหา 
 นี้มาแลวทั้งส้ิน 

4.  เด็กสมัยนีมี้พัฒนาซ่ึงเรว็กวาสมัยกอนมาก ไมวาจะเปนการรับรูหรือการแสดงออก  ทาง
ความคิด 

12. ขอใดใชคําเช่ือมไดถกูตอง       (ต.ค. 41) 
 1. บริษัทจะจัดฝกอบรมใหกบัพนักงานขายประมาณปลายเดือนนี ้
 2.  เขาไดรับเชิญใหบรรยายเรื่องเทคนิคการสมัครงานตอนักศึกษาช้ันปที่ 4 
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 3.  การสัมมนาครั้งนี้เปนประโยชนแกอาจารยและนกัศึกษาที่เขาฟงอยางย่ิง 
 4.  ผูบริหารโรงเรยีนจะตองตระหนักถึงความสัมพันธของหนวยงานของตน 
 ตอหนวยงานท่ีเกี่ยงของ 
ตอนท่ี 4 
1. ขอใดมีคําทีใ่ชผิดความหมาย       (ต.ค.  43) 
 1.  เม่ือประตูเปดผูทีร่ออยูกว็ิ่งกรูเขาไปยื้อแยงซ้ือบัตรชมฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ 
 2.  เยอรมนัคิดคนการใชเทคโนโลยีการใชแมเหล็กลอยตวัสําหรับรถไฟความเร็วสูงไดสําเรจ็ 
 3.  ไทยเตรียมโยกยายทหารออกไปจากติมอรตะวันออกภายในเดือนมีนาคม 
 4.  ตํารวจพยายามสืบสวนหาตัวคนรายอยูหลายสัปดาห แตก็ไมไดรองรอยอะไรเลย 
2. ขอใดใชคําไดถกูตอง        (ต.ค. 43) 
 1.  เชานี้อากาศปลอดโปรง นักทองเท่ียวตางช่ืนชมกับพระอาทิตยยามเชา 
 2.  กอนไปสอบเปนผูประกาศขาว ขาพเจาฝกอานขาวกับคุณศันสนียจนคลอง 
 3.  นักเรียนทีล่งทะเบียนชากวากําหนด ตองย่ืนคํารองกบัเจาหนาที่ 
 4.  ในอนาคตขาพเจาอยากทํางานกับกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ขอใดใชถอยคําไดถูกตองเหมาะสม      (ต.ค. 43) 
 1.  การสรางงานศิลปะมีต้ังแตระดับการประดิดประดอยไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมศิลป 
 2.  การคนควาวิจัยเปนกระบวนการเชิงวิทยาศาสตรท่ีใชเหตุผลและตรรกะ 
 3.  ในสังคมไทยอาจารยจํานวนมากเปนผูบริโภควิชาการมากกวาสรางสรรค 
 4.  สถาบันตางๆ ควรสอนใหนักศึกษาประยุกตความลุมลึกในวิชาชีพไปพัฒนาการสังคม 
4. ขอใดใชคําไมถูกความหมาย       ( ต.ค.  43) 
 1.  ผูอานหาซ้ือหนังสือใหมๆ ที่นักอานเสนอแนะไว 
 2.  นักรองกําลงัใหคะแนนผูรองท่ีเขาประกวดแตละคน 
 3.  นักพูดไมประหมาเวทีเพราะผูพูดกลุมนีมี้ประสบการณสูง 
 4.  ผูเขียนเรื่องส้ันใหสัมภาษณวาการเปนนกัเขียนตองอานมาก 
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ขอสอบเร่ือง ประโยคฟุมเฟอย และสํานวนตางประเทศ 
ตอนท่ี 1 
1. ประโยคใดไมกระชับ       (ไทย กข  40) 
 1.  เขาสอบเขามหาวิทยาลยัไดเพราะความขยัน 
 2.  ผูคนกําลังกระทําการรณรงคเรื่อง  สสร. 
 3.  หลายคนต่ืนเตนที่ไดรับเลือกเปนสมาชิก 
 4.  เลือกประธานไดถูกคนนัน่ละถกูตอง 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 2-4      (ไทย  กข  40) 
 ก. เทาที่ผานมายังมีผูปฏิบัติหนาที่สับสนและขาดความเขาใจ 
 ข. ป 2539 ถือวาเปนปแหงความยากลําบากของผูทําธุรกจิซ่ึงผานพนไป 
 ค. เช็คทําใหนักธรุกจิจํานวนมากตองติดคุกและลมละลายนักตอนกัแลว 
 ง. เรื่องน้ีทําใหผูประกอบการหยุดนิ่งอยูกับที่ไมได ตองติดตามขาวสารอยางใกลชิด 
 จ. ในชวงแนะนําสินคาต้ังแตเดือนพฤศจกิายน 2539 - มกราคม 2540 สินคาทุกชนิด 
      ลดราคา 10 เปอรเซ็นต 
2. ประโยคใดวางสวนขยายผิดที ่
 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.ประโยคใดไมกะทัดรดั       (สามัญ 1  40) 
 1.  คนดีมีนอย คนถอยมีมาก 
 2.  เราหาเงินมาไวใช  ไมใชใหเปนนายเรา 
 3.  ศาสตรตางๆลวนอํานวยประโยชนแกผูเรียนรูดวยกนัทุกวิชา 
 4.  กลวยไมออกดอกชาฉันใด การศึกษาเปนไปฉันนัน้ 
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6. ขอใดไมใช สํานวนวนภาษาตางประเทศ     (สามัญ  2  39) 
 1.  เราขอแสดงความยินดีที่คุณนําความสําเร็จและช่ือเสียงมาสูประเทศไทย 
 2.  งานกาวไกลไทยจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการการสงเสริมการลงทนุระหวางวนัที่ 17-26 
กุมภาพันธ 2538 
 3.  คนที่มีมิตรมากยอมทําการใหญสําเรจ็เพราะมีผูชวยคดิ ชวยทําและชวยออกทรัพย หลายคน
ดวยกัน 
 4.  เครื่องปนดนิเผาของไทยมีลักษณะแตกตางจากเครื่องปนดินเผาของจีน ในเรื่องสีและลวดลาย 
7. ขอใดไมใชขอบกพรองที่เกิดจากสํานวนภาษาตางประเทศ  (สามัญ 1 มช 40) 
 1.  ลูกๆควรรกัษาไวซ่ึงเกยีรติยศของวงศตระกูล 
 2.  เขาพบวาตัวเองกําลังเจอทางตันเพราะปญหานี้ซับซอน 
 3.  ทฤษฏีจิตวิเคราะหมักโดดเดี่ยวตัวเองออกจากวิชาสังคมศาสตร 
 4.  รัฐบาลไทยภายใตการนําของนายบรรหาร ศิลปอาชา ประกาศยุบสภา 
8. ประโยคใดมีลักษณะ  “กะทัดรัด”     (ไทย กข 38) 
 1. มนุษยทกุชีวิตท่ีเกดิมาจําเปนตองมีเพื่อนและอยูรวมกัน 
 2.  ในชวงเวลา 10 ปที่ผานมา ทั่วโลกตางแตกต่ืนสนใจในปญหาส่ิงแวดลอม 
 3.  ความภูมิใจท่ีไดกําเนิดบนดินแดนแหงน้ีเดนชัดอยูในใจทุกคน ต้ังแตสมัยบรรพบรุษุ 
      สืบทอดมาจนถึงรุนลกูรุนหลาน 

4.  เราตองชวยกันรักษาสภาพของแหลงมรดกโลกไวอยางดีที่สุด ไมใชเพ่ือศักดิ์ศรีของ
เรา เองแตเพ่ือลูกหลานของเราตอไป 

9.  ขอใดเปนประโยคที่กะทัดรดัชัดเจน     (สามัญ 1  36) 
 1.  เธอเปนดาวดวงใหมที่เพ่ิงเขามาในวงการละคร 
 2.  อาหารสวนใหญใหสารอาหารมากกวาหนึ่งอยาง ยกเวนอาหารท่ีถกูสกัดจนเหลอื 
    สารอาหารเพียงอยางเดียว  
 3.  สําหรับคนปกตินั้น นักโภชนาการอาจใหคําแนะนําเพียงกวางๆ วาควรรับประทาน 
      อาหารหลายๆอยางจึงจะมีสุขภาพดีไมเจ็บปวย 

4.  การกินอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันที่อ่ิมตัวซ่ึงมาจากไขมันสัตวจะทําให
ระดับโคเลสโตรอลในเลือดอยูในระดับสูง 
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10. ประโยคใดมีใจความกะทัดรดั      (สามัญ 1  37) 
 1.  ขอใหทานไดสืบสวนใหไดความวาผูใดกระทําการทจุริตยักยอกเงินรายนี ้
 2.  พยานหลักฐานยืนยันสอดคลองตองกนันาเช่ือวาผูถกูกลาวหากระทําผิดจริง 
 3.  จึงเรยีนมาเพื่อทราบและโปรดนําหลกัฐานทั้งหมดไปแสดงในวัน เวลา และสถานท่ี
ดังกลาว 
 4.  ขออภัยที่ไมอาจใหใชสถานที่ในวันแจงมาตามที่ขอไปไดหากเปนวนัอ่ืนก็ไมขัดของ 
 
ตอนท่ี 2 
1. ขอใดไมใชสํานวนภาษาตางประเทศ     (สามัญ 42) 
 1.  ชาวตางชาติมักจะกลาววาวิชาภาษาไทยยากแกการเรยีน 
 2.  รัฐบาลพยายามประชาสัมพันธใหคนไทยชวยกันประหยัดอยางจริงจัง 
 3.  คณะกรรมการชมรมนักเรียนเกาชดุน้ีถกูจับตามองจากสมาชิกตลอดเวลา 
 4.  การนําชาวบานมาชุมนุมประทวงครั้งน้ีทําใหประเทศไดรับความเสียหายมาก 
2. ขอใดไมใชสํานวนภาษาตางประเทศ     (มี.ค. 42) 
 1. โรงเรียนตองเสียคาใชจายในการจัดประชุมผูปกครองครั้งนีร้ายละ 300 บาท 
 2.  ในอดีตแหลงน้ําของไทยมีอยูอยางเพยีงพอตอการใชประโยชน 
 3.  การทองเท่ียวของไทยในปจจุบันไดปรบัเปลี่ยนไปสูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 4.  ปจจุบันโทรศัพทไดววิัฒนาการใหมีความสามารถในการใชที่ทันสมัยข้ึน 
3. ประโยคใดใชภาษากะทัดรัดท่ีสุด      (มี .ค.  42) 
 1.  งานเปนส่ิงที่ทําใหคนมีชีวิตท่ีสมบูรณและเปนคนท่ีใครๆ ยอมรับ 
 2.  โรงแรมขอขอบคุณท่ีทานใหความสนใจในการใหบริการของเรา 
 3.  อาหารท่ีซ้ือตามทองถนน กอนรับประทานก็ควรทําใหอุนอีกครั้ง 
 4. ขอเชิญผูท่ีสนใจชมประติมากรรมกลางแจงน้ีดวยตาตนเองที่ถนนสลีม 
4. ขอใดไมใชสํานวนภาษาตางประเทศ     (ต.ค.  42) 
 1.  โรคตับอักเสบในผูใหญมีอาการรุนแรงและเปนนานกวาในเด็กเลก็ 
 2.  เราควรเลือกซ้ือผักท่ีมีรูพรุนจากการถูกแมลงกัดกนิบางจะดกีวา 
 3.  วิธีทําไมยากเม่ือผกัสุกตักออกแชน้ําเย็นหยุดการสุกของผัก 
 4.  โรงเรียนควรกระตุนผูปกครองใหชวยกันเอาใจใสเรือ่งการเรยีนของลูกหลาน 
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5. ขอใดใชภาษากะทัดรัด       ( ต.ค.  42) 
 1.  ฝนกระหนํ่าติดตอกัน 2 วนั 2 คืนเชนน้ี ผลสืบเนื่องอันเลวรายที่ตามมาคือ 
 กรุงเทพฯ เปนอัมพาต 
 2.  ไมมีใครรับผิดชอบที่เกดิมีการทุจริตคดโกงการเลือกต้ัง ณ เทศบาลนครใหญ 
 แหงหนึ่งเม่ือเร็วๆนี ้
 3.  ถาจะใหลกูหลานลดน้ําหนักความอวนเสียบาง ใหลดเวลาทีเ่ด็กขลุกอยูหนา 
 จอโทรทัศนลง จะเห็นผลทนัตา 
 4.  แมจะตัดคาคะแนนเฉลีย่สะสมและคาเปอรเซ็นตไทลแรงคออกไปขาพเจากย็ังคง 
 สอบไดในคณะท่ีตองการ 
6. ประโยคใดใชคําฟุมเฟอย      (ต.ค.  42) 
 1.  น้ําตาท่ีมาหลอเลี้ยงลกูตาสวนใหญมาจากตอมน้ําตาที่อยูปลายหางตา 
 2.  อันที่จริงเรือ่งที่ฉันเลาใหฟงน้ีเปนเรื่องจริงที่เกิดข้ึนจริงๆ 
 3.  อยาคิดอะไรมาก ถางานไหนนาทําและพอทําไดก็ทําไป 
 4.  เขาบอกฉันวา ส่ิงที่เขากลวัที่สุดคือความกลวั 
7. ขอใดไมใชโครงสรางประโยคแบบภาษาตางประเทศ   (ต.ค.  42) 
 1.  เรื่องนี้งายตอการเขาใจ 2.  งานเขียนของเขาเปนเรื่องที่สนใจของคนหมูมาก 
 3.  แมมีลกูถึง 7 คน จึงตองรูจักวธิีบริหารเงิน 
 4.  ทุกส่ิงทุกอยางจบลงดวยความตายของตัวเอก 
8. ขอใดเปนประโยคท่ีมีใจความกะทัดรัด     (ต.ค.  42) 
 1.  ทางเดินข้ึนภูขรุขระไมเรยีบทําใหเดินลาํบาก 
 2.  เขาเดินไปจนสุดถนนก็พบบานคนหลังหนึ่ง 
 3.  สาวนอยเดนิพลางวิ่งพลางไปตลอดทาง 
 4.  เด็กนอยรองตะโกนเสียงดังลั่น 
ตอนท่ี 3 
1. ขอใดใชภาษากะทัดรัด       (ต.ค. 43) 
 1. เราควรอนุรกัษส่ิงแวดลอมของโลกเรานี้ 
 2.  การอานมากและฟงมากนําไปสูความเปนพหูสูต 
 3.  ช้ันบรรยากาศถกูทําลายเสียหายเพราะมลพิษจากโลกนี้เอง 
 4.  เพื่อใหไดทุกส่ิงที่สมปองดังปรารถนา ตองยึดคําขวญัวาอุปสรรคคือบทเรยีนของชีวิต 
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2. ขอใดไมใชสํานวนตางประเทศ       (ต.ค. 43) 
1.  ประชากรโลกกาํลังเผชิญกับโศกนาฏกรมเงียบจากโรคราย ท้ังเอดส มาราเลีย และวัณโรค 
2.  ตอขอซักถามของผูส่ือขาว ตัวแทนสภากาดสากลแถลงวาสถานการณโรครายในปจจุบันกําลังนาวิตก 
3.  สภากาชาติสากลพรอมดวยผูนําจากประเทศในเอเชียแถลงวาประเทศในทวีปแอฟริกาเปน
พ้ืนที่ ที่มีโรคเอดสระบาดมากที่สุด 
4.  รัฐบาลแตละประเทศควรสนใจปญหาโรคเอดส เพราะปจจุบนัโรคเอดสเปนมหันตภัยที่ทําลาย
เศรษฐกจิและสังคม 
3. ขอใดใชคําภาษาตางประเทศโดยไมจําเปน    (ต.ค.  43) 
 1.  เม่ือไฟดับควรตรวจดูกอนวาเปนเพราะฟวสขาดหรือปลั๊กหลดุ 
 2.  เด็กๆ ชอบรับประทานไอศกรีมช็อกโกแลตมากกวาไอศกรีมกะทิสด 
 3.  กอนเขาแบงกผูขับข่ีรถจักรยานยนตตองถอดหมวกกันน็อกและแวนตาดําออก 
 4. นักกอลฟหลายคนอยากเปลี่ยนวงสวิงใหคลายกับไทเกอรวูดสเพื่อใหตีลูกไดแมน 
 

ขอสอบเร่ือง ความหมายของคํา 
ตอนท่ี 1 
1. กลุมคําในขอใดมีความหมายกวาง     (ไทย  กข 40) 
 1.  คุณยายชอบใชเครื่องบดอาหาร  2.  นองซ้ือเครือ่งดูดฝุนใหม 
 3.  แมทําความสะอาดเครื่องเงิน  4.  พ่ีสาวใชเครื่องเปาผมทุกวัน 
2. กลุมคําในขอใดทุกคํามีความหมายมากกวา 1 ความหมาย   (ไทย  กข  40) 
 1.  จําวัด สับหลีก  เจาถนน  2.  ชักใย  ข้ึนหมอ  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  ข้ีกบ   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. นี่เธอจาอยาเปรีย้วนักเลย เดี๋ยวมะนาวจะเรยีกพีน่ะ   
 2. แหมไมไหว จืดชืดไมเปนสับปะรด รูอยางนี้นอนดูทีวีอยูกับบานดกีวา 
 3.  โอยเจาหลอนหวานเสียจนหนุมๆ น้ําลายหยด 
 4.  ตายจริง เค็มออกอยางนีร้ะวังโรคความดันโลหิตสูงกบัโรคไตนะ 
6. ขอใดไมมีคําพองรูปคําพองเสียง     (สามัญ 1 39) 
 1.  ครอบครวัของเราจนแสนจนจะไมมีกินอยูแลว 
 2.  คุณกับฉันคบกันฉันเพื่อนตอไปดีกวา 
 3.  กอนลงวายนํ้าในสระ คุณควรสระผมเสียกอน 
 4.  ที่นี่ติดปายหามจับสัตวน้าํ แตยังมีคนลอบมาจับปลาบอยๆ 
7. คําประสมในขอใดท่ี ไมมี ความหมายเชิงอุปมา    (ไทย กข 39) 
 1.  ตาขาว  ตาคาง  ตาพอง  ตาโต  2.  รูมาก  รูทนั  รูไส  รูอยู 
 3.  ปากแข็ง  ปากตลาด  ปากเบา  ปากคม 4.  หนาไม  หนาแขง  หนาบัน  หนาจ่ัว 
8. คําในขอใดสามารถใชไดท้ังความหมายโดยนยัทุกคํา    (ไทย  กข  38 ) 
 1.  เขาฌาน  เขาถึง  เขาเนื้อ   2.  แกลํา  แกเผ็ด  แกเกี้ยว 
 3.  ข้ึนหมอ  ข้ึนสาย  ข้ึนช่ือ   4.  คอแข็ง คอตก  คอสูง 
9. ขอใด ไมมี คําพองรูพองเสียง      (สามัญ 1  38) 
 1. กันวาเขากนัของเอาไวแจกกันเอง 
 2.  ขัดไปเถอะ ไมมีใครเขามาขัดใหหรอก 
 3. ดูเสียกอนวาขนมนี่นากนิแคไหน ลองชิมดูซิ 
 4.  ผมรับประกันไดวาผาตกมารุนน้ีสีไมตก 
10. ขอใดเปนคําไวพจนทุกคํา      (สามัญ  1 38) 
 1.  กนก  มาศ  รัชดา   2.  วนิดา  ปทมา  มารศร ี
 3.  นภาลัย  คคนางค  ธาษตรี  4.  กําธร  นาท  อุโฆษ 
 
ตอนท่ี 2 
1. ขอใดใชคําท่ีมีความหมายตรงนัย     (สามัญ 1 38) 
 1.  คนรุนใหมกลุมหนึ่งกําลงัมุงสูความวุนวายในกระแสธุรกิจ 
 2.  เขาจริงใจกบัทุกคนแมความจริงใจนัน้จะยอนกลับมาประหารเขากต็าม 
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 3.  ผูมาชุมนุมประทวงเหลานี้ตกเปนเครื่องมือของเอกชนผูมีอิทธิพลเพ่ือตอรองกับ
รัฐบาล 
 4.  ชาวไทยนิยมใชวีซานกัทองเท่ียวไปทํางานตามโรงงานแถบชานเมืองในตางประเทศ 
2.ขอใดใชคําพองรูปพองเสียง      (สามัญ 2  39) 
 1.  ธรรมดาเครื่องประดับท่ีงดงามยอมคูควรกับหญงิงาม 
 2.  รานนัน้เปดขายของทุกคืน แตทําไมคืนน้ีปดประตูเงยีบ 
 3.  กองทหารเดินตามมาเปนทิว ขณะนี้กําลงัจะขามทิวเขาแลว 
 4.  เจาของบานนี้คงระเบยีบจัด ดวูิธจีัดบานกร็ูได 
3.  ขอใดไมมีคําพองรูปพองเสียง      (สามัญ  2  38) 
 1.  รีดผาต้ังนาน เพิ่งไดตัวเดยีว 
 2.  แหมตานี่  ชอบทําอะไรขัดตาอยูเรื่อย 
 3.  พอรูวาเงินไมพอ เขากโ็กรธ 
 4.  พูดแลวพูดอีกจนออนใจวาฉันไมอยากไปที่นั่นอีก 
4. คําในขอใดใชทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยทุกคํา  (สามัญ  2  38) 
 1.  เสนสาย  เสนตึง  เสนต้ืน   2.  เสนทาง  เสนใย  เสนเลอืด 
 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.  เขาสนใจท้ังกีฬาและมวย  2.  เขาชอบปลกูตนไมและไมผล 
 3.  ฤดูนี้มีผลไมมากท้ังเงาะและทุเรยีน 4.  ประชาชนและชาวนามาชุมนุมกันมากมาย 
7. ขอใดใชคําวา “นอง” ในความหมายตรง     (มี.ค.  41) 
 1.  นอง นอง หองน้ําอยูไหนคะ  2.  คุณอาแดงเปนนองของพอเรา 
 3.  นองนุนไดรับรางวลัเรียนดีทุกป 4.  ริจะเปนโจรมันก็อยางนี้แหละนอง ตองเจอตํารวจบอย 

8. คําวา “ทิ้ง” ขอใดเปนความหมายนัยตรงทุกคํา     (ต.ค. 41) 
 1.  ทิ้งจดหมาย  ท้ิงทาย  ท้ิงไพ  2.  ท้ิงทาน  ทิ้งกระจาด เททิง้ 
 3.  ผาเนื้อท้ิง  ท้ิงทวน  ทิ้งธรุะ  4.  ท้ิงเพ่ือน  ท้ิงขวาง  ทิ้งตา 
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9. คําในขอใดมีความหมายทั้งความหมายโดยตรง และความหมายเชิงอุปมา  (ต.ค. 41) 
 1.  อินทรี  ปลอยแก  กันเปอน  เดินสาย 
 2.  ตีนแมว  วาดภาพ  ตีปก  ซ้ือเสียง 
 3.  ไขแดง  เสือหิว  มวนเส่ือ  แจกหมอน 
 4.  จับกบ  ลมเย็น  ตรายาง  ลบเหลี่ยม 
10. เขาเขาไปในรานเครื่องหนัง หากระเปาถือใหแมไดแลวซ้ือกระเปาสตางคแบบท่ีพออยากได 
      “หลังจากนั้นไปรานขายของเลนไดตุกตาแบบท่ีนองชอบ 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 
    

ขอสอบเร่ือง ระดับภาษา 
 

ตอนท่ี 1 
1. ตัวแทนจากชมรมผูส่ือขาว ไดนัดพบเพือ่สัมภาษณผูวาราชการจังหวดัเรื่องการเตรยีมตอนรับ 
วีรบุรษุนักชกเหรียญทองโอลิมปก     การแนะนําตัวตามขอใดท่ีเหมาะสมที่สุด         (ไทย กข 40) 
 1.  ผม อุปนายกชมรมผูส่ือขาวที่ไดกราบเรยีนนดัทานขอสัมภาษณเรื่องตอนรับนักชกเหรียญทอง
โอลิมปกครับ 
 2.  ผมมาตามนัด วพิัฒน พลอยงาม มาสอบถามการเตรียมตอนรับวรีบุรุษครับ 
 3.  ผม อุปนายกผูสื่อขาว ขออนุญาตทานสักครู เพื่อสัมภาษณการเตรียมตอนรับแชมปนักชกบานเราครับ 

 4.  ผม วพิัฒน พลอยงาม จากชมรมผูส่ือขาว ท่ีไดเรยีนนดัทานลวงหนาเพื่อขออนุญาตถามเรื่อง
นักมวยครับ 
2. ขอใดใชภาษาระดับทางการ      (ไทย กข  40) 
 1.  ในระยะนี้จะมีเตามาวางไขท่ีชายฝงทะเลวันละหลายตัว 
 2.  พิธรีดนํ้าศพมักจะกระทําทันทีหลังจากที่บุคคลน้ันเสียชีวิต 
 3.  ในหนาหนาวจะมีนักทองเท่ียวมาชมทัศนียภาพท่ีนี่เปนจํานวนมาก 
 4.  เพื่อความสะดวกในการเบิกจาย อาจขออนุมัติถวักันไปทุกรายก็ได 
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3. ในกรณีที่นักศึกษาตองการขอนัดพบครู อาจารยหรือผูใหญที่มีคุณวฒิุ เพื่อขอคําปรึกษาดาน 
วิชาการ ควรใชคําข้ึนตน คําลงทายแบบใดจึงเหมาะสมและบรรลปุระโยชน  (ไทย  กข  39) 
 1.  เรียนอาจารยรจนา ที่เคารพรัก  /  ขอบพระคณุย่ิงคะ 
 2.  เรียนอาจารยที่เคารพอยางสูง   /  ดวยความเคารพอยางสูง 
 3.  เรียนอาจารยรจนาที่นับถอือยางสูง  /  ขอแสดงความนับถือย่ิง 
 4.  กราบเรยีนอาจารยที่นับถอือยางสูง   /  กราบขอบพระคุณอยางสูง 
4. คําพูดของประธานท่ีพูดตอไปน้ี จะแกไขใหนาฟงข้ึน ไดดีที่สุดตามขอใด   (สามัญ  2  40) 
“ผมเอง ก็อยางที่เห็นๆ ไมชอบเผดจ็การ แตก็สุดปญญาเพราะถาทกุคนนั่งน่ิงกันอยูอยางน้ี 
ก็ไมรูจะไปบังคับใครใหอาปากได” 
 1.  ผมเอง ก็เสนอโนนนี่มาเยอะแลว เด๋ียวจะกลายเปนผูกขาดไป เอาเปนวาใครมีอะไรเชิญ 
 2.  เพ่ือนสมาชิกทุกทานครับ เพ่ือไมใหผมตกท่ีนั่งเผด็จการ ผมคงตองขอฟงความคิดเห็นจาก
พวกเราแลวละครับ 
 3.  โดยเอกสิทธของประธาน ผมสามารถรวบรัดประเด็นไดถาทานไมพูด แตผมก็ไมอยากทํา
อยางน้ัน 
 4. เพ่ือนสมาชิกครับ ถามัวแตน่ิง ไมชวยกันนึก ทําอยางไรเราจะเจาะลึกถึงปญหาไดละครับ 

5. ขอใดใชภาษาผดิระดับในประโยคเดยีวกัน    (สามัญ  2  39) 
 1.  กองบัญชาการตํารวจนครบาลเตรียมความพรอมในการรักษาความปลอดภัยและจัดการ 
 จราจรเน่ืองในพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ 
 2.  คณะนักฟุตบอลของประเทศอุรุกวัยลอยลําเขารอบสองของการแขงขันฟุตบอล 
 ปรโีอลิมปก หลังจากไดรับชัยชนะในการแขงขันกับประเทศปารากวัยมาแลว 
 3.  ขอเชิญชวนพอแมพีน่องทั้งหลายมารวมบริจาคเงินซอมแซมหลังคาโบสถหลวงพอใหญ 
 ที่เคารพนับถือของพอเรา 
 4. ชาวยิวรูสึกสลดใจอยางแรงเม่ือไดทราบขาวการเสียชีวิตของผูเคราะหรายในการวางระเบิด 
 แบบพลีชีพของพวกมุสลิมหัวรนุแรง 
6. นักเรียนไปพบกับผูจัดการฝายประชาสมัพันธของบรษัิทใหญแหงหน่ึงเพ่ือขอรับเงินคาลงโฆษณาใน
หนังสืออนุสรณของโรงเรยีน โดยนดัหมายไวลวงหนา     ขอใดเหมาะสมท่ีสุดในการติดตอครั้งนี ้  
 1.  ผม วฑิูรย  ประสงคทรัพย ประธานนักเรียนจากโรงเรยีนวเิชียรบรุี มาขออนุญาตพบ 
 ทานเพื่อขอรับเงินตามที่กรณุาอนุเคราะหครับ 
 2.  ผมมาจากโรงเรียนวเิชียรบุรี เปนประธานนักเรยีน วนันี้เปนตัวแทนมาขอรับเงินตามที่ 
 ทานแจงไปครบั 
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 3.  ผมมารับเงินท่ีจะลงหนังสืออนุสรณโรงเรียน ผมวิฑูรย ประสงคทรัพย จากวิเชียรบุรีครับ 

 4.  ผมเปนตัวแทนจากวิเชียรบรุี มาขอรับเงินคาโฆษณาตามท่ีทานกรณุาครับ 
7. ขอใดใชภาษาผดิในระดับเดียวกัน     (สามัญ 1  39)  
  1.  ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 กุมภาพันธ 2539 เวลาบาย 4 โมงเย็นจะมีการแขงขันขวางจักรและโดดขามร้ัว 
 2.  ครูสอนคหกรรมศาสตรของนิตยาบอกวา การปรุงอาหารไทยนั้นงายย่ิงกวาปอกกลวยเขาปาก 
 3.  เราเปนนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน อาจมีเร่ืองกระทบกระท่ังกันบาง หนักนิดเบาหนอยควรใหอภัยกัน 

 4.  ความรกัเปนส่ิงมีคุณคา สามารถทําใหคนหมดอาลัยตายอยากกลับมีกําลังใจสูชีวิตตอไป 
8. ประโยคในขอใดใชภาษาตางระดับ     (สามัญ  37) 
 1.  เขาแนใจวารถมอเตอรไซคจะชวยบรรเทาการแกไขปญหาการจราจรติดขดั 
 2.  อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหปญหาสมองไหลก็คือ การไมไดรับความยุติธรรมจากเจานาย 
 3  ปจจุบันอัตราการเสียชีวิตของประชากรเพราะอุบัติเหตุมีมากกวาอัตราการตายเพราะโรครายตางๆ 
 4.  นิสิตป 3 ท่ีเรียนวิชาขับรองเปนวิชาเอกจะตองฝกรองเพลงท้ังเพลงไทยและเพลงสากลกับเปยโน 

9. ขอใดบกพรองเรื่องระดับภาษา      (ไทย  กข  38) 
 1.  อาชีพทุกลวนแตมีเกยีรติ มีศักดิ์ศรีดวยกนัทั้งส้ิน ความสําคัญของทุกอาชีพอยูตรงทีเ่รา 
 ทุกคนไดทําหนาที่การงานอยางสุจรติชนนัน่เอง 
 2.  ในชวงระยะเวลา 1 ป นอกจากบริษัทของทานจะถูกฟองลมละลายแลว ทานยังถกูต้ังขอหา 
 วาประพฤติมิชอบในวงการราชการอีก 
 3.  นายกรัฐมนตรกีลาวถึงกรณีปญหาที่เกดิข้ึนกับดาวเทียมไทยคมวา ในที่สุดแลวจะตอง 
 แกไขไดอยางแนนอน เพียงแตกําลังรอโอกาสท่ีเหมาะสมอยู 
 4.  ความรูและเทคโนโลยีนั้นเปนดาบสองคม หากใชในทางสรางสรรคยอมกอใหเกดิประโยชน 
  แตหากใชเครือ่งมือถลุงทรพัยากรเพื่อประโยชนของคนบางกลุมยอมกอใหเกิดโทษมหาศาล 
10. ขอใดใชภาษาที่มีระดับแตกตางจากขออ่ืน    (สามัญ  2 37 ) 
 1.  ดิฉันขออนญุาตไปฟงบรรยายพิเศษเร่ืองขบวนการแกเซ็ง 
 2.  วันอาทิตยหนาวาจะนิมนตพระมาสวดแค 7 องค เพราะหองเล็ก 
 3.  ทานผูชมคงจะยกโทษใหนะคะ เพราะจิว๋เพิ่งจะทําหนาท่ีพิธีกรเปนครั้งแรก 
 4.  ทานนายกคงจะเหมาเอาวาทุกคนมีหนาที่ตองมารับผดิชอบในสวนท่ีตัวเกีย่วของ 
11. ขอใดใชระดับภาษาทางการ      (มี.ค.  42) 
 1.  พิธีเปดเอเช่ียนเกมสที่ไทยเปนเจาภาพครั้งนี้ ทําไดไมเลวทีเดยีว 
 2.  เทาท่ีทราบ ทางบริษัทผูรบัผิดชอบไดระดมมืออาชีพมารวมเตรียมงานนานนับเดือน 
 3.  นับไดวาเปนเกียรติประวัติของไทยอีกครั้งที่สรางความพรอมจนเปนท่ีเช่ือม่ันแก 
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 ประธานสมาชิกโอลิมปกแหงเอเชีย 
 4.  ทําใหเห็นชัดแลววาในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเชนนี้ เราก็มิไดทําใหมนตรีเอเช่ียนเกมส 
 ทั้งหลายผดิหวัง 
12. ขอความตอนใดใชคําระดับเดียวกนั     (มี.ค. 42) 
     (1) ภกิษุ 9 รูปรับนิมนตมาในพิธีมงคลสมรสที่บานเจาภาพ  /  (2)     เม่ือมาถึง มรรคนายกผูเฒา 
     ก็กลาวเชิญแขกท่ีมาในงาน แจงวาจะเริม่พิธี   /     (3)   ในขณะท่ีพระกําลังฉัน กไ็ดแจงใหญาติ 
     โยมรอรับศีล และอยูรับประทานอาหารดวยกันกอน  /   (4)     จากน้ันก็ไดเอยปากขอรองผูมี 
     เกียรติท้ังฝายเจาบาวและเจาสาวใหชวยกันเก็บขาวของกอนกลับ     
 1.  ตอนท่ี  1             2.  ตอนท่ี  2         3.  ตอนท่ี  3              4.  ตอนท่ี  4 
13. ขอใดท่ีนักเรยีนควรเลือกใชในการไปขอรับการสนับสนุนคาใชจายจากบริษัทสําหรับการทํากิจกรรม 
ของโรงเรยีนตามท่ีนัดหมายไวลวงหนา     (มี.ค.  42) 
 1.  ตองประทานโทษท่ีรบกวน แตคิดวาบรษัิททานมีศักยภาพที่จะสนับสนุนไดใน 
 ฐานะท่ีลูกๆ ทานก็เคยเรยีนทีน่ี่ 
 2.  ขออนุญาตเรยีนใหทานชวยพจิารณา หากเห็นวาสาระของกิจกรรมในโครงการคร้ังนี ้
 พอจะมีคุณคาที่จะกรณุาที่จะสนับสนุนได 
 3.  ตองกราบเรียนวาเราใครครวญแลวกอนจะมาขอความอนุเคราะห เพราะทราบอยูวา 
 บริษัทกําลังประสบภาวะวกิฤต แตทานก็คงชวยเราได 
 4.  ใครเรยีนวาที่เจาะจงมาขอความอนุเคราะห เพราะบรษิัททานมีนโยบายสงเสริม 
 กิจกรรมเชิงพฒันาอยูแลว อยางนอยก็เทากบัทานรูจักคืนกําไรใหสังคมครับ 
14. ขอใดเหมาะสมท่ีจะใชเปนบันทึกอยางทางการ    (มี.ค.  42) 
 1.  ผูที่จะประสงคจะเขารวมกิจกรรมกีฬา กรณุาเตรียมชุดกีฬาตัวโปรดของทานมาดวย 
 2.  การประชุมวิชาการครั้งนีจ้ริงๆ แลวจัดขึ้นสําหรับสมาชิกชมรมคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ 
 3.  นักศึกษาทียั่งไมไดย่ืนแบบขอกูเงินทุนเพ่ือการศึกษาโปรดดําเนินการโดยดวน 
 4.  เนื่องจากบุคลากรท่ีมีอยูในปจจุบันทํางานที่มีอยูจํานวนมากไมไหวจึงจําเปนตองขอเพ่ิมอัตรา 
15. ขอใดมิใชภาษาในระดับเดียวกันกับขออ่ืนๆ    ( ต.ค.  42) 
 1.  แมจะอางวาเปนการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แตพฤติการณก็ชัดวา เปนการเตะถวง 
 2.  การมุงเอาชนะกนัโดยปราศจากความรับผิดชอบ กอใหเกิดผลเสียอันประมาณมิได 
 3.  แนวคดิเรื่อง “ธรรมรัฐ” กําลังไดรับการขานรับจากสังคม 
 4.  ถามิใชเกมการเมือง ไฉนจึงตัดสินใจอยางฉุกละหุกลุกลี้ลกุลน 



 236 

ขอสอบเร่ือง ราชาศัพท 
ตอนท่ี 1 
1. ขอใดใชคําราชาศัพทไมถกูตอง      (สามัญ  1  40)  
 1.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชดําริหาวธิีการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ของราษฎรในชนบทเสมอมา 
 2.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงโปรดการเรยีนรูสรรพวิชา  
 แมจะทรงไมถนัดชัดเจนในบางเร่ือง 
 3. สมเด็จพระสังฆราชไดประทานพรปใหมแกประชาชนในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 
 4.  พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิรต 
 การกุศลทีโ่รงแรมแหงหนึ่งเร็วๆ น้ี 
2. ขอใดใชราชาศัพทไดถูกตองเหมาะสม      (สามัญ  1  39) 
 1.  สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถทรงรับเชิญเปนพระราชอาคันตุกะของ 
 ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา 
 2.  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 
 3.  ประชาชนตางมาเฝารอชมพระบารมีและถวายความจงรักภกัดีสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ 
 4. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเย่ียม 
3. ขอใดใชราชาศัพทไมถกูตอง      (สามัญ  2  40) 
 1.  สถาบันการดนตรแีละศิลปะแหงกรุงเวียนนาไดถวายปริญญากติติมศักดิ์แดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เม่ือป พ.ศ. 2507 
 2.  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค 1 ลาน
บาท เปนทุนประเดิมในการจดัต้ังมูลนิธิสงเสริมศิลปะชีพ 
 3.  สมเด็จพระเจาลกูเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสดจ็สาธารณรัฐฟลิปปนส เพื่อ
ทรงรวมบรรยายเรื่องส่ิงแวดลอม 
 4.  โครงการอาสา “เพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”  เปนโครงการในพระราชดําริของพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาพชัรกิติยาภา 
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5. ขอใดใชคําราชาศัพทไดถกูตอง   
 1.  เม่ือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จถึงสนามบิน มีขาราชการ 
 นักศึกษาและประชาชนมาถวายการตอนรบัอยางเนืองแนน 
 2.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพุมดอกไมเปนราชสักการะที ่
 หนาพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว 
 3.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงฉายพระบรมฉายาลกัษณรวม 
 กับคณะกรรมการจัดงาน “นอมเกลา” ในโอกาสที่เขาเฝาฯ ถวายพระพร 
 4.   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรณุาธิคุณรับ 
 ด.ช. เดชชาย อินทรศรี เปนคนไขในพระบรมราชานุเคราะห 
6. การใชคําราชาศัพทแทนคําธรรมดาในประโยคตอไปนีข้อใดไมถูกตอง (ไทย  กข  40) 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ให(1)   โอกาส(2) ประธานาธิบดแีหงสาธารณะรัฐอเมริกาและภรยิาพบ (3)  
ในโอกาสท่ีมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขก (4) ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 1.  พระราชทาน    2. พระบรมราชวโรกาส 
 3.  เฝาทลูละอองธุลพีระบาท  4.  อาคันคุกะ 
7.  จงเติมคําในชองวางตามลําดับ      (สามัญ 2 มช  40) 
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี..............นิทรรศการพิเศษเน่ืองในวันอนุรกัษ 
มรดกไทย...............รางวัลแกผูชนะการประกวดภาพถายมรดกไทย ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ” 
 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 ทรงเปนพระบิดาแหงประวติัศาสตรไทย 
 4.  นายกําชัย  ทองหลอ  เคยเปนพระอาจารยของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอและสมเด็จพระเจาลูกเธอ 
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9. ขอใดใชคําราชาศัพทถูกตอง      (สามัญ 1 มข  40 ) 
 1.  สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 แหงสหราชอาณาจักรเสด็จพระราชดาํเนินเยือนประเทศ 
 ไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
 2.  สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 เยือนประเทศไทยเพ่ือทรงรวมในพระราชพิธเีฉลิมฉลอง 
 ปกาจญนาภิเษก และทรงทอดพระเนตรการแสดง  
 3.  การแสดงแสงสีเสียง ที่วัดไชยวัฒนารามเปนการถวายการตอนรับการเสด็จของสมเด็จ 
 พระราชนิีอลซิาเบธท่ี 2 แหงสหราชอาณาจักร 
 4.  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯใหอาจารยสมิทธ ิ
 ศิริภัทร แหงมหาวิทยาลยัศิลปากรการเขียนบทละครสําหรับการแสดงหนาพระพักตร 
10.  ขอใดใชคําราชาศัพทผิด      (สามัญ 1 มข 40) 
 1.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงบําเพญ็พระกุศลถวายพระบรูพกษัตรยิาธิราชเจา 
 2.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ถวายนํ้าสรงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 3.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับคนไขรายนี้เปนคนไขในพระบรมราชานุเคราะห 
 4.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินเปนองค 
 ประธานพิธกีารเปดประชุมประชุมนานาชาติไทยศึกษา 
 
ตอนท่ี 2 
1. ขอใดใชคําราชาศัพทไดถกูตอง      (สามัญ 2  มข  40) 
 1.  นักเรียนทนุเลาเรยีนหลวงกราบถวายบังคมทูลลา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไป 
 ศึกษาตอตางประเทศ 
 2.  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมายคุรบ 60 พรรษา 
 เม่ือป  พ.ศ.  2535 
 3.  พระเจาวรวงคเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ประทานพระอนุญาต 
 ใหต้ังกองทุนสงเคราะหเดก็พิการ 
 4.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออก ณ พระตําหนกัจิตลดารโหฐาน พระราชทาน 
 พระราชวโรกาส ใหเอกอัครราชทูต เฝาทลูละอองธุลพีระบาท 
2. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง      (สามัญ  2 มข  40) 
 1.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดฝูนพระพุทธมหามณ-ี 
 รัตนปฏิมากรมาเปนฤดูหนาว และทรงพระสุหราย 
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 2.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  เสด็จแทนพระองคพระราชทานปรญิญาบัตรใหกับผูสําเร็จการศึกษา 
 3.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารโีปรดเกลาฯ ใหอาสาสมัคร 
 สังคมสงเคราะห เขาเฝาถวายผาผูกคอยุวกาชาดนอกโรงเรียน 
 4.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชดําเนินเปดงานสัปดาห 
 หนังสือแหงชาติ และพระราชทานรางวัลผูชนะการประกวดหนังสือ 
3. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง      (สามัญ  2  38) 
 1.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหประชาชน
 เฝาทลูละอองธุลพีระบาท 
 2.  สมเด็จพระบรมราชกุมารปีระทานพระราชานญุาตใหจัดพิมพบทพระราชนิพนธของพระองค 
 3.  สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากลัยาณิวฒันาฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่หมูบาน  
 แหงหนึ่งและไดทรงพระราชดํารัสกับผูใหญบานเปนเวลานาน 
 4.  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชจะไปทรงเปนประธานในพิธพีระราชทานพัดยศ 
4.  ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง      (สามัญ  2  37) 
 1.  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ รับหญิงชราพิการ 
 เปนคนไขในพระบรมราชานุเคราะห 
 2.  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกราบบังคลทูลถวายรายงานผลการปฏิบัติผลการปฏบัิติ 
 งานแกไขปญหาจราจรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 3. สมเด็จพระโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปน 
 ประธานในพธิีเปดการ สัมมนาเรื่อง “ ภาษาไทยในวงราชการทหาร”   
 4.  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระประสงคใหขาราชการบริพารรวม  
 กันประหยัดการใชน้ําและไฟฟา 
5. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง      (สามัญ 1  38) 
 1. ในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีผูเขาเฝาทูลละออง  
 ธุลพีระบาทถวายพระพรชัยมงคล 
 2.  ตอไปน้ีเปนการถายทอดสดพิธีนอมเกลานอมกระหมอมถวายปรญิญาเอกดุษฎีบัณฑิต 
 กิตติมศักดิแ์ดสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนีาถ 
 3.  สมเด็จพระเจาลกูเธอพรอมดวยพระสวามี ทรงเปนพระราชอาคนัตุกะของสมเด็จพระ
จักรพรรดิแหงประเทศญี่ปุน 
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 4.  เหลาภริยารัฐมนตรไีดไถชีวิตโคกระบอืจํานวนมากเพ่ือถวายเปนราชสดุดี 
6. ขอความตอไปน้ีตอนใดใชราชาศัพทไดถูกตอง    (มี.ค. 42) 
     1. พิธีพระราชทานปรญิญาบัตรปนี้ ทุกสถาบันไดมีหมายกําหนดการใหมหาบัณฑิตรับ 
         รับพระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณแทน 
     2. ทั้งนี้ดวยถือวาเคยไดรบัพระบรมราชานุเคราะหมาครั้งหน่ึงแลวในระดบัปรญิญาตร ี
     3. แตอยางไรกต็ามมหาบัณฑิตทุกระดับก็จะไดรับพระราชทานพระบรมราโชวาทพรอมกนั 
     4.  ซ่ึงก็นับเปนพระมหากรุณาธิคุณยิ่งท่ีทรงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสดังกลาว 
 1.  ตอนท่ี  1  2  ตอนท่ี  2      3. ตอนท่ี 3  4.  ตอนท่ี  4 
7. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง      (ต.ค.  42) 
 1.  สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามกุฎราชกุมารเสดจ็ฯ แทนพระองค ไปทรงเปด 
 พระราชานุสาวรยีสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชิน ี

2.  สมเด็จพระสังฆราชเสด็จพระราชดําเนินไปเจิมปายคณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 3. กอนที่จะส้ินพระชนม สมเด็จพระมหาวีรวงศประชวรอยูเปนเวลานาน 
 4. พระบรมฉายาลกัษณของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีในนิตยสารฉบับนี้งดงามมาก 
8. ขอใดเปนคําราชาศัพททีใ่ชกับสมเด็จพระสังฆราชไดถูกตอง  (ต.ค. 42) 
 1.  สมเด็จพระสังฆราชฯ มีพระลิขิตแสดงพระวนิิฉัยกรณีเกีย่วกับวนัิยสงฆ 
 2.  สมเด็จพระสังฆราชฯ มีลายพระหัตถประทานพรประชาชนชาวไทย 
 3.  สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จไปเสวยภัตตาหารเพลในพระบรมมหาราชวัง 
 4.  สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงพระประชวร แพทยผูถวายการรักษาจึงถวายคําแนะนําใหทรงพัก 
9. ขอใดใชคําราชาศัพทไมถกูตอง      (ต.ค. 41) 
 1.  สมาคมไดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในแนวทางซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชไดประทานไว 
 2.  คณะนิติศาสตรจัดงานครัง้น้ี เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงราชบุร ี
 ดิเรกฤทธิ์ หรอืพระนามเดมิ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ ์
 3.  อธิการบดีไดถวายปรญิญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรม 
 เครื่องกลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 4.  มีพิธวีางพวงมาลาทีพ่ระบรมราชานุสาวรยีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 ณ ปอมพระจลุจอมเกลา จังหวัดสมุทรปราการ 
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10. “ขาพเจาคือปุถุชนธรรมดา พระราชดํารัสจริงๆ เปนอยางไรไมทราบ เพราะวาสนานอยไมอาจไดฟง 
จากพระโอษฐ แตเพยีงเทานีก้็เกินพอแลวที่ทําใหรูสึกซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน” 
     บุคคลท่ีพูดกลาวถึงมิใชพระราชวงศระดับใด    (ต.ค.  42) 
 1.  สมเด็จพระบรมราชิน ี   2.  สมเด็จพระยุพราช 
 3.  สมเด็จพระบรมราชกุมาร ี  4.  สมเด็จเจาฟา 
 

ขอสอบเร่ือง สํานวน สุภาษิต คําพังเพย 
ตอนท่ี 1 
1.ขอใดใชสํานวนไทยไดถกูตอง      (ไทย  กข  40) 
 1.  โจรปลนแบงคเลือดเขาตาสูไมถอย 
 2.  กางเกงยีนสตัวน้ีมิใชใสไปวัดไปวาไดเทาน้ัน แตไปไดทั่ว 
 3.  สังคมปจจุบันดูไมจริงใจตอกัน ใสหนายักษเขาหากันตลอดเวลา 
 4.  หนวยงานน้ีทํางานเหมือน “หุนกระบอก” ที่ถูกชักใยอยูขางหลังไมมีผิด 
2. สํานวนในขอใด ไมเหมาะสม ที่จะเติมในขอความขางลางนี ้  (ไทย  กข  40) 
“นายกฯขอรองใหทุกฝายรัดเข็มขัด เพราะถาเรายังขืนทําทุกอยางแบบ.........กันอยางนี้บานเมืองคงไปไมรอด” 

 1. ฆาชางเอางา   2. ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา 
 3.  ข่ีชางจับต๊ักแตน  4.  ฆาควายเสียดายพริก 
3.  “ถึงวากษัตริยท้ังส่ีกรุง  จะมาชวยรบพุงเปนศึกใหญ (ไทย  กข  40) 
      ก็ก็ไมครั่นครามขามใคร  จะหักใหเปนภัสมธลุีลง” 
ผูกลาวขอความนี้อยูในภาวะอารมณตรงกบัสํานวนใด   (ไทย  กข  39) 
 1. เลือดเขาตา  2.  เลือดข้ึนหนา  3. เลือดรอน  4.  เลือดเดือด 
4.  “คํายอยกยองเท้ียร   ทุกประการ   (ไทย  กข  39) 
     พักตรจิตผดิกันประมาณ  ยากรู 
     เรว็รกัผลกัพลันขาน   คํากลับ พลันฤา 
     สามสวนควรแลวผู   พะพองพึงแคลน ฯ 
ขอความใดไมสอดคลองกับตอนที่หนึ่งในคําประพันธขางตน  
 1.  ยกยอปอปน   2.  หนาซ่ือใจคด 
 3.  รักงายหนายเร็ว  4.  น้ํากลิ้งบนใบบอน 
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5. “ทีจะเปนพอชาลีแมกัณหา ท้ังถอยคําวาจาฉลาดเหลือเจาเลห ถาแมนขอไดสมคะเนจะใชตาง 
ทาส จะฉลาดเฉโกโกงเอากู  จําจะขูเสียใหราบปราบเสียแตเดิมท”ี  (ไทย  กข  39) 
    เน้ือความขางตนแสดงวาผูพูดมีเจตนาอยางไร 
 1.  ตัดไมขมหนาม  2.  เขียนเสือใหวัวกลัว 
 3.  ตัดไฟแตตนลม  4.  ตีปาใหเสือกลวั 
6. ขอใดใชสํานวนถูกตอง      (ไทย  กข  38) 
 1.  ถึงฉันจะทําความผดิมามากแตคราวนี้เธอจะมาตีขลุมวาฉันผิดอีกไมไดนะ 
 2.  ผูใหญบานบางคนหมดพออํานาจก็ไมมีบริวารหอมลอมเขาทํานองนกไรไมโหด 
 3.  หมอยังไมไดลงความเห็นวาเธอเปนโรคราย อยาทําเปนกระตายต่ืนตูมไปเลย 
 4.  ถูกนองวาแคนี้ทําไมตองโกรธจนตาลกุตาพองดวย 
7. “จรรยาเก็บเงินไดกอนหนึ่ง เพื่อนชวนไปซ้ือหุน แตเธอไมสนใจ เธอไดนําเงินสวนหนึ่งไปซ้ือ 
เครื่องคอมพวิเตอรเพื่อรับพมิพงานทั่วไป เงินอีกสวนหนึ่งยังคงฝากไวกับธนาคาร” 
      การบริหารเงินของจรรยาตรงกับสํานวนในขอใด   (สามัญ  1  40) 
 1.  น้ําซึมบอทราย 2.  นํ้าข้ึนใหรบีตัก 3.  หมายน้ําบอหนา 4.  นํ้าบอนอย 
8. สํานวนในขอใดเหมาะสมท่ีจะเติมลงในชองวางของขอความตอไปนี้ 
      “ แมเตือนแลวเตือนอีกจน.........วาใหต้ังใจเรียน อยาเกเร แตกไ็มเคยฟง  จนเกิดเรือ่ง 
       ฐานะเราก็ไมดี  กวาแมจะ.............กับเขาได  ก็ตอง.............มาตลอดชีวิต” (สามัญ  1 40) 
 1.   ปากเปยกปากแฉะ      ลมืตาอาปาก       ปากกัดตีนถีบ 
 2.   ปากเปยกปากแฉะ    เงยหนาอาปาก     ตีนถีบปากกัด 
 3.   จํ้าจี้จํ้าไช       เงยหนาอาปาก    ตีนถีบปากกัด 
 4.  จ้ําจ้ีจํ้าไช       ลืมตาอาปาก       ปากกัดตีนถีบ 
9. สํานวนในขอใดเหมาะสมท่ีจะเติมลงในชองวางของขอความตอไปนี้ 
 “นายคนน้ีคงจะยังไมยอมเขาเปนสมาชิก ของพรรคใดหรอก จนกวาเขาจะเห็นพรรคไหนมี 
แนวโนมจะไดเปนรัฐบาล เขาจึงตัดสินใจ อยางนี้เขาทํานอง................”  (สามัญ  1  39) 
 1.   ตีสองหนา   2.  นกสองหัว 
 3.  นกมีหูหนูมีปก  4.  เหยียบเรือสองแคม 
 
 
 



 243 

ตอนท่ี 2 
1. สํานวนในขอใดมีความหมายหลักตางกนั     (สามัญ 1  38) 
 1.  จับปลาสองมือ เหยียบเรือสองแคม 
 2.  เพชรตัดเพชร  เกลือจ้ิมเกลือ 
 3.  ข่ีชางจับต๊ักแตน ฆาชางเอางา 
 4.  ขายผาเอาหนารอด ตกบันไดพลอยโจน 
2. ความหมายของสํานวนใดแสดงความเช่ือทางพระพุทธศาสนา   (สามัญ  2  40) 
 1.  กงเกวียนกาํเกวยีน  2.  ตกนรกท้ังเปน 
 3.  วันพระไมมีหนเดียว  4.  สอนหนังสือสังฆราช 
3. สํานวนไทยในขอใดทั้งสองสํานวนไมเกี่ยวกับการพดู    (สามัญ  2  39) 
 1.  เอาน้ําเยน็เขาลูบ  เอาทองไปรูกระเบื้อง 
 2.  ชักใบใหเรอืเสีย  ยิ้มดวยปากถากดวยตา 
 3.  ปากไมส้ินกลิ่นนํ้านม  ไมพูดพร่ําทําเพลง 
 4.  ฟงไมไดศพัทจับไปกระเดียด ฝนตกก็แชงฝนแลงก็ดา 
4. สํานวนในขอใดท่ีเหมาะสมท่ีจะเติมลงในชองวางของขอความตอไปนี้ 
     “ นองของฉันนํากลอนท่ีแตงไดรับรางวัลชนะเลิศในช้ันเรยีนไปคุยฟุงกับคุณอาทีอ่ยู 
ขางบานหารูไหมวาเขาเปนศิลปนแหงชาติ อยางน้ีเขาลกัษณะ.....................”         (สามัญ  2 39) 
 1.  จุดไตตําตอ   2.  สอนหนังสือสังฆราช 
 3.  เอามะพราวหาวมาขายสวน 4.  รูนอยพลอยรําคาญ 
5. ขอใดไมใชสํานวน     (สามัญ  2  38) 
 1.  นักเรียนหองน้ีเกงที่สุดในช้ัน ม.6 มีแตหนอนหนังสือเทาน้ัน 
 2.  คุณสองคนน่ังหันหลังใหกันอยางน้ีเม่ือไหรจะดีกนัเสียที ่
 3.  ปนี้ทีมฟุตบอลของเรามีภาษีดกีวาทีมมหาวิทยาลยัคูแขง 
 4.  ผมอาศัยลําแขงของตัวผมเองมาตลอดจนประสบความสําเร็จในชีวติอยางที่เห็นทุกวันนี ้
6. ขอใดใชสํานวน ไมถกูตอง      (สามัญ 2  มข  40) 
 1.  วันนี้เจานายพื้นเสียมาจากบานเพราะทะเลาะกับภรรยา 
 2.  จะจัดงานใหญทั้งที อยาทําเปนฆาควายเสียดายพริกไปหนอยเลย 
 3.  เขาสอบภาษาอังกฤษหลายครั้งจึงผาน อยางนี้เรียกวา ฝนทั่งใหเปนเข็มจริงๆ 
 4.  นักศึกษาคนน้ีเหมาะท่ีจะเรียนประชาสัมพันธ เพราะเธอมีลกัษณะเปนฆองปากแตก 
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7. “โครงการนีใ้ชเงินหลายรอยลานบาท  แตผลท่ีไดไมคุมทุน เขาตํารา..........”  (สามัญ  2  มข  40) 
 1.  ตําน้ําพรกิละลายแมน้ํา  2.  นํ้านอยแพไฟ 
 3.  เกี่ยวแฝกมุงปา   4.  ข่ีชางจับต๊ักแตน 
8. “ผิวสูวูวามยาม  เพลิงพลุง 
     ดับมิดับยิ่งไหม  มากเขาเผาผลาญ”   (สามัญ 2 มข  40) 
     ขอความขางตนตรงกับสํานวนใด 
 1. ตัดไฟตนลม   2.  น้ํานอยแพไฟ  
 3.  จุกชองลอมวง  4.  น้ําเช่ียวขวางเรือ 
9. ขอใดใชสํานวนไมถกูตอง      (ไทย  กข  มข  40) 
 1.  เขามีวิธีการทําใหอีกฝายหนึ่งไมโกรธ เพราะตัดไฟแตตนลม 
 2.  เขามีพิษสงไมแพพอเขาเลยเหมือนลูกไมหลนไมไกลตน 
 3.  คนเราถาจะคบกันนานๆ ก็ตองถือคตวิา  รักยาวใหบั่นรกัส้ันใหตอ 
 4.  เขาพูดจาไมอยูกับรองกบัรอย จะจับผดิยาก เปรยีบเหมือนมะกอกสามตะกราปาไมถูก 
10. สํานวนคูใด ไมมีความหมายในทางเดยีวกัน    (ไทย กข มข  40) 
 1.  กินน้ําใตศอก  เปนเบ้ียลาง  2.  ขิงก็ราขากแ็รง ขนมพอสมนํ้ายา 
 3.  เนื้อเตายําเตา  อัฐยายซ้ือขนมยาย 4. บุญทํากรรมแตง บุญหนักศักดิ์ใหญ 
 
ตอนท่ี 3 
1. ขอใดใชสํานวนเปรยีบเทยีบไดถูกตอง     (สามัญ  1 มช  40) 
 1.  นี่คุณ มีอะไรพดูกันตรงๆดีกวา อยาเสียเวลาเปนเจาถอยหมอความอยูเลย 
 2.  เด็กคนน้ีซนเหลือเกนิเหมือนจับแพะชนแกะ ครูประจําช้ันหนักใจมาก 
 3.  เรื่องนีจ้ะโทษใครคนเดียวไมได ฉันเห็นวาผิดทั้งสองคนเขาทํานอง ขนมพอสมน้ํายา 
 4.  ปาอาศัยลกูท่ีมีรายไดไมมากนัก จึงคอยเก็บเงินไดเล็กๆนอยๆแบบน้าํซึมบอทราย 
2. สํานวนในขอใดมีความหมายตางจากขออ่ืนมากท่ีสุด   (สามัญ  1 มช  40) 
 1.  หวานอมขมกลืน   2.  หวานนอกขมใน  
 3.  หวานลิ้นกนิตาย   4.  หวานเปนลมขมเปนยา 
3. ขอใดใชสํานวนไทยถูกตอง      (มี.ค.  42) 
 1.  ลูกสาวเธอโชคดีนะตกถังขาวสาร ไดแตงงานกับเศรษฐีท่ีดินสบายไปเลย 
 2.  แกงชามนี้เติมเกลือแลวรสดีข้ึนมาก เห็นไหมละแกงจืดจึงรูคุณเกลอื 
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 3.  คนบานใกลเรือนเคียง ตองมีนํ้าใจไมตรีแบงปนกันแบบหมูไปไกมา 
 4.  เชิญคุณเลือกทําเลและแบบบานเองดีกวาครับ เพราะเด๋ียวจะเขาตําราปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย 

4.สํานวนใดใชกลาวเพื่อเตือนสติ      (มี.ค. 42) 
 1.  เงาตามตัว   2.  ไวเน้ือเช่ือใจ 
 3.  คอขาดบาดตาย  4.  บานเมืองมีข่ือมีแป 
6.  สํานวนใดไมสามารถใชไดในตัวอยางสถานการณดงัตอไปนี ้   (ต.ค.  42) 
      “ต้ังแตเจาโตเปนหนุมมักทําความเดือดรอนและสรางปญหาใหฉันแสนสาหัสทุกวัน 
ฉันอยากจะ................ไปเลยจะไดพนทกุพนรอนเสียที”    (ต.ค.  42) 
 1.  ตัดเชือก   2.  ตัดหางปลอยวัด 
 3.  ตัดไฟตนลม   4.  ตัดเปนตัดตาย 
7. ขอใดใชสํานวนไทยถูกตอง       (ต.ค.  42) 
 1.  เด็กคนน้ีเอาการเอางาน  ทาทางเปนโลเปนพายดีมาก 
 2.  ตํารวจที่ดีตองปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยไมคิดหาเศษหาเลยจากหนาที่ 
 3.  เปนลกูผูหญิงตองเดินเหินใหเรยีบรอยสงางามไมเดนิมือหางตีนหาง 
 4.  พนักงานพวกน้ีพอเจานายไมอยูก็ไมทํางานทําตัวเปนลิงหลอกเจาอยูได 
8. ความหมายของคําประพันธในขอใดแตกตางไปจากกลุม    (ต.ค.  41) 
 1.  ริแระแกะกามปู  หาเลือด 
 2.  อุตรริองน้ําคาง  ใสนํ้าสาคร 
 3.  จักเจยีนจอมปลวกเตีย้  เติมภู เขาแฮ 
 4.  เบียดเบียนเจียนพษิง ู  เพิ่มพิษ  นาคนา 
9.  “ งานจะสําเร็จไดทุกคนตองรวมมือกันปรึกษาหารือ กัน  รวมทํางานกัน ไมใชตางคนตางคิด 
ตางคนตางทํา ถาเปนเชนน้ียอมประสบความสําเร็จไดยาก”    (ต.ค.  41) 
     การทํางานที่ไมประสบความสําเรจ็ตรงกับสํานวนในขอใด 
 1.  พายเรือคนละที     2.  พายเรือทวนน้ํา       3.  พายเรือในหนอง 4.  พายเรือในอาง 
10. ความหมายของสํานวนคูใดไมเปนไปในทํานองเดียวกัน    (ต.ค.  41) 
 1.  ขิงก็ราขากแ็รง  ขนมผสมนํ้ายา 
 2.  ยุใหรําตําใหรั่ว  เส้ียมเขาควายใหชนกัน 
 3.  ตําน้ําพรกิละลายแมน้ํา ตําขาวสารกรอกหมอ 
 4.  แกวงเทาหาเส้ียน  เอามือซุกหีบ 
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ขอสอบเรือ่ง ประโยคกํากวม 
ตอนท่ี 1 
1. ขอใดเปนประโยคกํากวม     (ไทย  กข  40) 
 1. กรมตํารวจเรงดําเนินการปราบปรามยาบาทั่วประเทศ 
 2.  การบุกรกุปาของราษฎรเปนบอเกิดของความวุนวาย 
 3.  รัฐพยามอยางเต็มท่ีในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ 
 4.  การรางรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญยังไมยุต ิ
2. ประโยคในขอใดมีความหมายไมกํากวม    (สามัญ  2 40) 
 1. หนังสือพิมพมาแลวต้ังแตเม่ือวานน้ี 2.  รอนจังขอผาเช็ดหนาหนอย 
 3.  เกาอ้ีโยกซอมหรือยัง   4.  ขนมถวยนีห่วานมันด ี
3. ขอใดมีความหมายชัดเจน     (สามัญ  1 มข 40) 
 1.  ไหลเขาลาดดีจริง   2. เขาใชตาปูยดึประตูไวแนนหนา 
 3. คนที่มารวมงานเปนลูกนองทั้งน้ัน 4.  ในการตอสูครั้งน้ีกํานันเสียมือขวาไป 
4. ขอใดมีความหมายชัดเจน     (สามัญ 1 มข 40) 
 1. ตํารวจไดจบักุมหญิงนักลกัทรัพยกรดีกระเปาประชาชนรายสําคัญ 
 2.  ไมควรสงเสียงดังในหองสมุดเพราะคนอานหนังสือจะเปนทีน่ารําคาญ 
 3.  เม่ือวานนีเ้ราไปฟงบรรยายเรื่องกาซพิษของอาจารยวรญัญา  ศาสนากิจ 
 4.  โรงเรียนในประเทศญี่ปุนมีวธิีการฝกความประหยัดใหแกเด็กของเขาโดยวิธีงายๆ 
5. ขอใดความหมายกํากวมท่ีสุด     (สามัญ  2  37) 
 1.  ดีแตวามันบอกฉันกอนนะ  2.  ดีแตวามันแพงไปหนอย 
 3.  ดีแตวาทําไมมันไมดูตัวเอง  4.  ดีแตวาน้ํามันไมทวมนะ 
6. ประโยคใดมีความหมายไดเพียงประการเดียว   (สามัญ  2  37)   
 1.  คนขับรถบรรทุกไปต้ังแตเชา 
 2.  นองของสมชายท่ีถกูรถชนไปตางประเทศแลว 
 3.  ละครเรื่องนี้ไมไดรับความนิยมเหมือนเรื่องกอน 
 4.  ขณะน้ีภาคอีสานมีปญหาเล็กนอยเรื่องน้าํทวมไรนา 
7. ประโยคใดมีความหมายไดเพียงประการเดียว   (สามัญ  2  37) 
 1.  ในงานนิทรรศการคร้ังนีไ้ดมีการแสดงตนไมชนิดตางๆ ท่ีมีช่ืออยูในวรรณคด ี
 2.  องคเจดียน้ียามเม่ือไดเห็นใกลๆ  ดูสีทองเคลือบไวไมสุกสกาวเทาที่เห็นเม่ือเราอยูในรถ 
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 3.  จากเกาะปนหยีเราลงเรือตอไปข้ึนบกทีเ่ขาพิงกัน สถานที่ถายทําภาพยนตรที่มีช่ือ 
 4.  วิมาลาอยากอยูท่ีนี่ เมืองที่มีแตความสงบ รมเย็น ความสวยงามตามธรรมชาติ 
  ซ่ึงจะหาดูไดยากเสียเหลือเกินในปจจุบนั 
8. ประโยคใดไมอาจแกความกํากวมไดโดยการเติมคําหรือกลุมคํา (สามัญ  2 36) 
 1. ฉันเห็นเหมือนคุณ   2.  ควรใชประตูซายหรือประตูขวา 
 3.  บริษัทน้ีถาเงินหาย เจาหนาท่ีตองออก   4.  วันน้ีคุณแมของนักเรียนท่ีถูกรถชนมาหาคุณ 
9. ขอใดส่ือความหมายกํากวม แตมิไดเกิดจากการวางสวนขยายผิดที ่ (ไทย  กข  34) 
 1.  โรงงานแหงน้ีมีระบบถายเทน้ําเสียที่ด ี
 2.  มงคลสนิทกับนองสาวของวนิดาทีเ่ปนนักรอง 
 3.  ดวงตากาํลงัเรงทํางานใหญ ไมยอมพูดจากับใครเลย 
 4.  บริษัทฯ มีทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยตางๆ ที่ขาดแคลน 
10. ขอใดไมกาํกวม      (สามัญ  1  34) 
 1.  ที่จังหวัดเชียงใหมผลการตรวจเลือดของเจาหนาที่ปรากฏวามีผูติดเช้ือเอดสเปนจาํนวนมาก 
 2.  เจาหนาที่แจงผลการตรวจเลือดวามีผูติดเช้ือเอดสในจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก 
 3.  เจาหนาที่พบวาผลการตรวจเลือดมีผูติดเช้ือเอดสในจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก 
 4.  ที่จังหวัดเชียงใหมเจาหนาที่แจงผลการตรวจเลือดวามีผูติดเช้ือเอดสเปนจํานวนมาก 
ตอนท่ี 2 
1. ประโยคใดเกิดความกํากวมเม่ือพูด 
 1.  เหมาดานนีห้นอย   2.  เธอตองยืนยันเอาไวใหด ี
 3.  ถาเขาตกลงไปคุณจะเสียใจ  4.  เขาจะตองสอนใหมันรูจักคาคน 
 2. ประโยคใดไมกํากวม 
 1.  คนจับเชือกควรจะเปนคนสาว  2.  หนังสือพิมพท่ีคุรุสภาขายดี 
 3.  นองของเขาที่เพ่ิงกลับมาเสียชีวิตแลว 4.  นายสิงหขับมอเตอรไซครถชนตายแลวหนี 
3. ประโยคใดส่ือความหมายชัดเจนที่สุด 
 1.  พวกเราจะไปเย่ียมเพ่ือนที่บาดเจ็บเพราะถกูรถชนท่ีโรงพยาบาล 
 2.  เคกช้ินน้ีเปนฝมือแตงหนาของนองที่สวยมาก 
 3.  คนในหมูบานไมชอบซื้อสินคาท่ีพอคาเรขาย 
 4.  ปจจุบันเฟอรนิเจอรไมเปนสินคาสงออกของประเทศที่ทํารายไดสูง 
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4. สายใจไมสวย  แมของสายใจไมสวย 
     การเปรยีบเทียบสายใจกับแมในขอใดทําใหเกิดความเขาใจผิดได 
 1.  สายใจไมสวยเหมือนแม  2.  สายใจเหมอืนแมคือไมสวย 
 3.  สายใจเหมอืนแมจึงไมสวย  4. สายใจไมสวยเหมือนๆ กบัแม 
5. ขอใดไมอาจเขียนเวนวรรคเพ่ือแกไขความกํากวม 
 1.  แมจะเสียดายนองกแ็กไขมันไมได 2.  แดงเก็บเงนิที่แมใหไวซ้ือขนม 
 3.  ขาวของเงนิทองก็ใหไปหมดแลวยังจะมาขออะไรอกี 
 4.  หองเก็บของไมแนนหนาพอรุงเชาจึงพบวาของบางอยางหายไป 
6. ขอใดไมกํากวม 
 1.  เม่ือคืนกอนฉันนอนสวดมนตดวย 
 2.  รถบรรทุกของออกจากไรไปตลาดทกุเชา 
 3.  สถาบันพฒันาสตรีจัดอบรมการพนัดอกไมกระดาษญี่ปุน 
 4.  สรางพิพิธภัณฑใหมในแหลงทองเท่ียวเพ่ือจัดเกบ็วัตถโุบราณล้ําคา 
7. ขอใดความหมายไมกํากวม 
 1. งานเดินเงินดี    2.  ผลเปนอยางไร 
 3.  ทําไมเธอไมชอบกินขาวเย็น  4.  แมสาวทองเรือลมไมมีเงนิทําศพ 
8. ประโยคขอใดส่ือความหมายไมกํากวม 
 1.  รถขุดทรายแมนํ้าเลยทําใหตลิ่งพัง 2.  เขาไปหัวหินดวยดวยขัดใจไมได 
 3.  ของมันๆ อยางน้ีใครจะไมชอบ  4.  เธอทําบญุใหคนจนหมดตัว 
9. ประโยคคูใดส่ือความหมายไดทั้งเหมือนและตางกัน   (มี.ค.  42) 
 1.  เขาซ้ือจานทองเหลืองใสคลิปพรอมปากกาทอง 
      เขาซ้ือปากกาทองพรอมจานใสคลิปทองเหลือง 
 2.  ทําไมไมชวยเขาละ  นาสงสารออก 
         ชวยเขาหนอยซิ  เขานาสงสารออก 
 3.  ผมไดขายแหวนคุณสุดาไปแลว 
      ผมไดขายแหวนใหคุณสุดาไปแลว 
 4.  ทําไมถามอยูได  นารําคาญ 
      ถามต้ังหลายครั้งแลว  รําคาญจริง 
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10. ขอใดเปนประโยคกํากวม      (ต.ค.  42) 
 1.  กลิ่นน้ําหอมอบอวลท่ัวหองประชุม 
 2.  เขานั่งอานหนังสือท้ังวันทั้งคืน 
 3.  เม่ือคืนฝนตกหนักมากกวาวนักอน 
 4. อาหารจานนี้แมบอกใหนองกินเอง 
11. ขอใดส่ือความหมายไมชัดเจน      (ต.ค.  43 ) 
 1.  พรุงนี้หัวหนาจะเรยีกประชุมตอนบายๆ 
 2.  คุณยาชอบดูละครหลังโทรทัศนหลังขาวภาคคํ่า 
 3.  สมสิริมาหาครูตอนเชากอนเขาหองเรียน 
 4.  เม่ือวานนีแ้มแวะมาหาตอนกินขาวเย็น 
12. ขอใดมีความหมายกํากวม 
 1.  ผูไดรับรางวัลเปนกวีที่มีช่ือเสียงชาวญีปุ่น 
 2.  ตํารวจจับผูคายาเสพติดจํานวนมากท่ีกลางกรุง 
 3.  แมคาหยิบเหรียญบาทออกมาทอน 4 เหรียญ 
 4.  แผนดินไหวทําใหบานเรอืนพังพินาศและผูคนลมตายจํานวนมาก 

 

ขอสอบเรือ่ง ความคิดกับภาษา 
ตอนท่ี 1 
1. ขอใดเปนการอางขอสรุปกอนแลวจึงกลาวถึงขอสนับสนุน 
 1.  ปาไมเปนทรัพยากรท่ีมีคาเพราะทําใหฝนตกตองตามฤดูกาล 
 2.  ปาไมเปนทรัพยากรท่ีมีคา เราจึงตองชวยกันรักษาเอาไวอยางสุดความสามารถ 
 3.  เนื่องจากปาไมชวยปองกนัน้ําทวม เราจงึตองชวยกันรกัษาปาไมใหอุดมสมบูรณ 
 4. ที่ใดมีปาไมอยูมาก  ที่น่ันน้ําจะไมทวม 
2. “เขาถูกนายจางเพงเล็ง เพราะเขามาสายเสมอ มีหวังจะถูกตัดเงินเดือน” 
      ลักษณะการอนุมานน้ีตรงกับขอใด 
 1.  การอนุมานจากสาเหตุไปหาสาเหตุ 2.  การอนุมานจากผลลัพธไปหาผลลัพธ 
 3.  การอนุมานจากผลลัพธไปหาสาเหตุ 4.  การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ 
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3.  “  1  / เม่ือธรรมชาติมีความสัมพันธอันแนนแฟนและสลับซับซอน    2  /  มนุษยซ่ึงเช่ือไดวา 
เปนสวนหนึ่งของธรรมชาต ิ  3  /  ก็ยอมจะมีสวนอยูในความสัมพันธอันแนนแฟนและสลับซับซอนน้ี
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.  ดังจะเห็นไดจากสัดสวนของเงินกูตอจํานวนเงินฝากธนาคารพาณิชย 
         2.  ที่เปลีย่นแปลงจากรอยละ 100.1  เม่ือส้ินป  พ.ศ.  2521  เปนรอยละ  112.3 เม่ือส้ินป พ.ศ.  2522 
          3.  การลดลงของเงินออมของประชาชนในระบบธนาคารและบริษัทเงนิทุน 
          4.  สาเหตุของการเกิดภาวะเงินตึงตัวประการหน่ึงกคื็อ 
          5.  ทําใหธนาคารและบริษัทเงนิทุนไมสามารถขยายการให “เครดิต” ไดเทาท่ีควร 
 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 จึงไดท่ีนั่งในรม 
 2.  เขาไมคบเพื่อนเพราะไมชอบเกี่ยวของกับใคร 
 3.  หลอนตัดสินใจออกจากโรงเรียนมิไยดทีี่พอแมจะทัดทาน 
 4.  เม่ือวานเขาซอมกีฬาเหน่ือยมาก พอกลบัถึงบานก็เลยหลับเปนตาย 
6. ขอใดเปนการอนุมานดวยวิธกีารนิรนยั 
 1.  นักเรียนทกุคนต้ังใจเรียนวิชาคณติศาสตร นักเรยีนสวนใหญจึงสอบไดคะแนนดี 
 2.  การจัดดนตรีการกุศลในวันปดภาคตนไดกําไร การจัดดนตรีการกุศลในวันปดภาคปลาย 
 ควรจะไดกําไรเชนเดียวกนั 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมปลายทุกคนตองการเรยีนตอข้ันอุดมศึกษา วิชัยกอ็ยากเรียนตอใน 
 มหาวิทยาลยัเชนกัน 
 4.  เดือนมีนาคมปนี้อากาศหนาวกวาเดือนกุมภาพนัธ เดอืนมีนาคมทุกปอากาศจะหนาวเชนน้ี 
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7. ใหใชขอความตอไปนี้ตอบขอ  7-8 
 “สําหรับวาปน้ีคิดวาเศรษฐกจิของอเมรกิาจะมีแนวโนมดข้ึีน ยอดของการขาดดุลการคามีทีทาวา
จะลดลง ทั้งน้ีเปนผลดีท่ีเกิดจากการท่ีคาเงินสหรัฐออนตัวลงมาก ดังน้ันจึงพอจะคาดไดวาความรุนแรง
ของมาตรการกีดกนัทางการคาที่อเมริกานาํออกมาใชจะบรรเทาลงและคลี่คลายไปเรื่อยๆในอนาคต” 
        ขอความน้ีมีลําดับโครงสรางของการแสดงทรรศนะอยางไร 
 1.   ที่มา         ขอสนับสนุน      ขอสรุป 
 2.   ที่มา    ขอสรุป       ขอสนับสนุน 
 3.  ขอสรุป     ขอสนับสนุน      ขอสรุป    ขอสนับสนุน      
 4.   ขอสรุป       ขอสนับสนุน     ขอสนับสนุน      ขอสรุป 
8. ขอความนี้จัดไดวาเปนการแสดงทรรศนะประเภทใด 
 1.  ขอเท็จจริง     2.  นโยบาย 
 3.  ขอเท็จจริงและนโยบาย 4.  ขอเท็จจริงและคานิยม 
9. “เด็กคนนีด้ไูมมีความสุข การเรยีนก็แย พอแมคงไมมีเวลาใหลูก” 
   ลักษณะการอนุมานเชนน้ีตรงกับขอใด 
 1.  การอนุมานจากสาเหตุไปหาสาเหตุ 2. การอนุมานผลลัพธไปหาผลลัพธ 
 3.  การอนุมานจาผลลัพธไปหาสาเหตุ 4.  การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ 
10.  “คุณสมคิดตองเปนผูหญิงแนเพราะเปนปาของคุณสมชาย”    ประโยคนี้อางเหตุผลแบบใด 
 1.  อุปนัยเพราะสรุปจากกรณีเฉพาะวาคุณสมคิดเปนผูหญิงไปสูหลักท่ัวไปวาปาทุกคนเปนผูหญิง 
 2.  อุปนัยเพราะสรุปจากกรณีเฉพาะวาปาทุกคนเปนผูหญิงไปสูหลักท่ัวไปวาคุณสมคิดเปนผูหญิง 
 3.  นิรนัยเพราะสรุปจากหลักท่ัวไปวาคุณสมคดิเปนผูหญิงไปสูกรณีเฉพาะวาปาทุกคนตองเปนผูหญิง 

 4. นิรนัยเพราะสรุปจากหลกัทั่วไปวาปาทกุคนเปนผูหญงิไปสูกรณีเฉพาะวาคุณสมคิดเปนผูหญิง 
11.  ขอใดเปนการอนมุานจากผลลพัธไปหาสาเหตุ 
 1.  เธอมาโรงเรียนสาย   เธอตองไปพบครใูหญ 
 2.  เธอมาโรงเรียนสาย   เธอคงตองชวยคุณแมทํางาน 
  3.  เธอมาโรงเรียนสาย   จึงตองเขาเรยีนชา 
 4.  เธอมาโรงเรียนสาย   เพราะเลยเวลาเขาเรียนมามากแลว 
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ตอนท่ี 2 
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอท่ี  1-3     ( ขอ  1-10  ไทย กข  40) 
 “เราควรยุติการพัฒนาปญญาอยางรวดเรว็ของเราเสีย แลวหันไปสรางหัวใจและความรักด ี
กวา การศกึษามิไดทําใหคนเปนคนดี เพียงแตทําใหคนฉลาดเทานั้น และมักจะฉลาดในการทํา 
ความช่ัวรายเสียดวย สัญชาตญาณ และความรูสึกเปนส่ิงที่นาไววางใจไดมากกวาปญญาเสียอีก” 
1. ขอใดเปนโครงสรางของการแสดงเหตุผลจากขอเขียนขางตน 
 1.  ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน ขอสรุป 
 2.  ขอสรุป    ขอสนับสนุน    ขอสนับสนุน 
 3.  ขอสนับสนุน ขอสรุป   ขอสนับสนุน 
 4.  ขอสรุป    ขอสรุป     ขอสนับสนุน 
2. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความขางตน 
 1.  การอธิบายถึงวัตถุประสงคของการศึกษา 2.  การช้ีแจงสถานการณการศึกษาปจจุบัน 
 3.  การจูงใจใหเปลี่ยนหลกัการศึกษา  4.  การบรรยายสภาพทางเลือกของการศึกษา 
3. ขอใดตรงกบัทรรศนะของผูเขียน 
 1.  ความรูคูคุณธรรม  คํ้าจุนสังคม 
 2.  คนฉลาดทีช่ั่วรายเปนภยัของสังคม 
 3.  ความรกัความเอาใจใสคือหัวใจของการอยูรวมกนั 
 4.  สัญชาตญาณและความรกัเปนหลกัของการศึกษา 
 ใชขอความตอไปนี้ตอบขอ  4-6 
 “ผูที่เขาไปในหุบผาแหงบุปผชาติจะมีความรูสึกวาเดินอยูระหวางขนมชั้น เขาปลกูดอกไม 
สีเปนแถบๆ ไปบนเนินเขาตลอดทางเดิน เม่ือมองดูจากท่ีสูงหรือเนินเขาเล็กๆ จะเห็นสีชมพู สีมวง  
สีเหลือง เปนสายยาวเปนช้ันๆ มีสระเล็กๆ และมีตนไมเปนกอๆ จัดไวอยางสวยงามตามทางเดิน” 
4. ขอความขางตนน้ีใชวธิีเขียนแบบใด 
 1.  บรรยาย   2.  พรรณนา 
 3.  อธิบาย   4.  บรรยายและพรรณนา 
5. สารขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความน้ี 
 1.  ต่ืนตาต่ืนใจของผูประสบ 2.  การปลูกตนไมอยางมีระเบียบ 
 3.  ความงามอยางละลานตาของสวนดอกไม 
 4.  สวนพฤกษชาติเขตรอนของตางประเทศ 
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6. ขอความขางตนประกอบดวยประโยคก่ีประโยค 
 1.  2  ประโยค   2.  3  ประโยค 
 3.   4  ประโยค   4.   5  ประโยค 
7. ขอใดเปนการใชภาษาทีแ่สดงวาเปนการแสดงทรรศนะ 
 1.  การศึกษางานสรางสรรคชวยสรางความแข็งแกรงทางวัฒนธรรม 
 2.  หากเก็บเวลาไวในขวดได ทุกคนก็อยากจะเก็บเวลาอนัเต็มไปดวยความฝน 
 3.  รัฐนาจะกระจายอํานาจลงสูระดับตําบลไดโดยการสงเจาหนาท่ีไปดแูล 
 4.  มนุษยกลวัความแกเพราะไมใชมีแคอายุที่มากข้ึน แตความแกเปนโรคอยางหนึ่ง 
   อานขอความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ  8 
 “การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคําพดูงายๆ เพยีงนดิเดียว ก็สามารถ 
 จะทําลายงานท่ีผูมีความปรารถนาดีทั้งหลายพยายามสรางไวดวยความยากลําบากเปนเวลาแรมป 
หากจะแกตัววาเปนการพูดพลอยๆ เพยีงสองสามคํานี้เปนเรื่องเล็กๆ ไมนาจะเก็บมาถือเปนเรื่องใหญ 
เลยก็ไมถูก เหมือนฟองอากาศนิดเดยีว ถาเขาไปอยูในสายเลือดก็สามารถปลดิชีวิตคนไดทั้งคน” 
8. ขอความขางตนใชกลวิธกีารนําเสนอตามขอใด 
 1.  อธิบายและอุปมา   2.  อธิบายและบรรยาย 
 3.  พรรณนาและอุปมา   4.  พรรณนาและบรรยาย 
ตอนท่ี 3 
1. ขอใดเปนการอุปมานแบบนิรนัย    (สามัญ  1  40) 
 1.  ปที่ผานมาเศรษฐกิจของไทยตกตํ่าเพราะเศรษฐกิจท่ัวโลกไมด ี
 2.  อุบัติเหตุทั้งหลายเกดิข้ึนเพราะความประมาทขาดความระวัง 
 3. วัยรุนสมัยใหมตองแตงตัวสวย เดินศูนยการคา และมีโทรศัพทมือถอื 
 4.  ความรกัของพอแมคือความปรารถนาใหลูกประสบความสําเร็จ 
2. ขอใดมีวธิีการแสดงเหตุผลตางกับขออ่ืน    (สามัญ  1  40) 
 1.  เขาทุมเทเวลาและเงินทองมากมายเขาจึงไดเปน ส.ส. 
 2.  ผูคนไรวินยั การจราจรในกรุงเทพฯ ทัว่ไปถึงไดติดขัด 
 3.  ความขยันหม่ันเพียรคือจดุเริ่มตนของความสําเรจ็ 
 4.  เศรษฐกิจกาวไกล ชนบทไทยไมแหงแลง 
3. “พวกแมคาเรียงรายขายของ   ลวนผกัปลามากองกอนจะสาย 
     เสียงเชิญซ้ือสินคานาวุนวาย   คนจับจายห้ิวถุงพะรุงพะรัง” 
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ขอใดอนุมานจากบทประพนัธน้ี     (สามัญ  1  39) 
 1.  ตลาดมีสินคาทุกชนิดขาย 
 2.  ตลาดสดมีของขายเปนเวลา 
 3.  ผูซ้ือมีฐานะด ี
 4.  ผูซ้ือใชจายสุรุยสุราย 
4. ขอใดใชภาษาอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลพัธ   (สามัญ  1  39) 
 1.  สมคิดสอบคัดเลือกไมไดทั้งๆ ที่เขาเปนคนชางคิดชางเขียน 
 2.  สมจิตขาดสอบ 1 วิชา เขาก็ยังสอบไดเนื่องจากเกงมาก 
 3.  สมหวังไมเคยอานหนังสือมาท้ังปก็ไมแปลกเลยท่ีการสอบของเขาไมสมหวัง 
 4. สมใจเปนคนข้ีเกียจผลการสอบของเขากลับสมใจพอแมเขา 
5. การแสดงเหตุผลในขอใดไมมีขอสนับสนุน   (สามัญ  1  39) 
 1.  ชางเขียนนับเปนแมบทของกระบวนการชางทั้งหลาย เพราะไมวาจะเปนงานอยางใด 
 ยอมตองมีการเขียนวาดเพื่อวาดแบบกอนเสมอ 
 2.  การทําลายปาเปนเหตุที่สําคัญของการสูญพันธุของส่ิงมีชีวิต เพราะปาไมเปนทีร่วม 
 ของสรรพส่ิงมีชีวิตมากมาย 
 3.  สาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําในกลุมลุมนํ้าเจาพระยา คือการมีน้ํา 
 ใชเพ่ิมมากข้ึนในพื้นท่ีตอนบนของแมน้ํา 
 4.  ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตลอดระยะเวลาท่ีโลกเราไดววิัฒนาการ 
 มานั้นอัตราการสูญพันธุมีนอยกวาการเกดิใหมของส่ิงมีชีวิตใหม 
6. “ทุกคนตองตายในเวลาไมนาน คนไมไดอายุยืนเพราะทรัพย จะทําทกุวธิีทางท่ีช่ัวชานารังเกียจหรอื
ทารุณโหดรายเพียงเพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยทําไมเลา” 
ขอความขางตนน้ีแสดงการใหเหตุผลตามขอใด   (สามัญ  2  40) 
 1.  จากสาเหตุไปหาผลลัพธ  
 2.  จากผลลัพธไปหาสาเหตุ 
 3.  จากผลลัพธไปหาผลลัพธ  
 4.  จากสาเหตุไปหาผลลัพธและไปหาสาเหตุ 
7. ขอใดเปนการอางจากผลมาหาสาเหตุ    (สามัญ  2  39) 
 1.  “ผมคิดวาสังคมตองการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผมอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับสังคมบาง” 
 2.  “ผมไมสนใจอะไรและไมอยากยุงกับการเมือง ประกอบกับสุขภาพไมคอยดีดวย 
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 เลยไมอยากหาเร่ืองเครียด” 
 3. “คุณปูอายุ 94 ปแลวยังแข็งแรงดี ก็ทานออกกําลังกายทุกวันนี่นา” 
 4.  “ผมไดไปเปนอาสาสมัครดแูลผูสูงอายุที่บานพักคนชรา เห็นแลวกส็งสารพวกเขาก็เลย 
 อยากเปนแพทย” 
8. ขอใดใชการอนุมานตางกบัขออ่ืน 
 1.  เนื่องจากไมมีแรงจูงใจ ทําใหคนรุนใหมไมอยากทํางานกับหนวยงานของรัฐอีกตอไป 
 2.  การทํางานอยางสมํ่าเสมอจะไมทําใหใครผดิหวัง 
 3.  คนไทยเราทุกวันน้ีไมมีหลักประกันอะไรมากนัก จึงอยูกันไปวันๆเทานั้น 
 4. อุบัติเหตุบนถนนหลวงนบัวันจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่กฎจราจรก็มีอยู แตกไ็มปฏบิัติตามกัน 
ตอนท่ี 4 
1. พอแมเสมอพระเจา บนสวรรค 
     ลูกจุงนอมม่ิงขวัญ  กราบไหว 
ขอใดเรียงลําดบัเหตุเหมือนคําประพันธขางตน    (ต.ค.  42) 
 1.  อันชิงนางอยางไมมีผิดธรรม  ธรรมเนียมน้ันมีแตบุราณมา 
 2.  จําจะไปตานตอรอฤทธิ ์  ถึงมวยมิดมิใหใครดูหม่ิน 
 3.  เราจะตัดศึกใหญใหยอยน  ดวยกําลังลีพ้ลเขมแข็ง 
 4.  เห็นจะรักเมียจริงยิ่งกวาญาติ  ไหนจะคลาดจากเมืองหมันหยาได 
2. ขอความตอไปน้ีใชวิธีอนมุานแบบใด     (มี.ค.  42) 
 ขยะมลูฝอยเปนปญหาส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญประการหนึ่งของประเทศไทย เพราะยังไมสามารถเก็บ
ขยะมูลฝอยตางๆ ไปกําจัดหมด มีขยะมูลฝอยตกคาง กอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมและจะเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพผูคน 
 1.  อนุมานจากเหตุไปหาผล  2.  อนุมานจากผลไปหาเหตุ 
 3.  อนุมานจากเหตุไปหาเหตุ  4.  อนุมานจากผลไปหาผล 
3.  ขอใดเปนอนุมานแบบอุปนัย      (มี.ค.  42) 
 1.  กฎหมายหามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี ่ถาใครฝาฝนจะถกูปรับไมเกนิ  1,000 บาท 
 2.  ปลาทูเปนอาหารทะเลท่ีมีคุณคาทางอาหารสูง สัตวทะเลอื่นๆ ก็นาจะมีคุณคาทางสารอาหารสูงดวย 

 3.  มลพิษทางน้ํามีผลกระทบตอสัตวน้ําและผูคน ผูอยูรมิน้ําจึงตองรวมมือกันแกปญหา 
 4.  ปรากฏการณเอลนิโนมีผลกระทบตอประเทศตางๆ ปหนาประชากรโลกจะตองประสบภาวะ
ขาดแคลนอาหารแนนอน 
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4. ขอใดใชวิธอีนุมานตางกบัขออ่ืน     (มี.ค.  42) 
 1.  กินขาวกับน้ําพรกิปลาทูแบบไทยๆ จะไมเปนโรคมากมายอยางแนนอน 
 2.  คนที่เปนโรคอวน โรคเบาหวานและโรคหัวใจน้ันเปนเพราะไมไดออกกําลังกาย 
 3.  คนเราจะไดรับวิตามินและเกลือแรอยางครบถวนจากอาหารทั่วไปหากรูจักเลือกกิน 
 4.  เราควรเลือกทานอาหารท่ีมีประโยชน เพราะอาหารทีด่ีชวยใหรางกายแข็งแรง 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ  5     (มี.ค.  42) 
 ในระบบของธรรมชาตินั้น น้ําจะเกิดไดเพราะมีความชุมช้ืนของปาไมแหงเทือกขุนเขาใหกําเนิด
ตนน้ําลาํธาร และปาไมสามารถสรางระบบความสัมพันธอันซับซอนต้ังแตไมเล็กจนถงึไมใหญได กด็วยมี
ผืนดนิสรางธาตุอาหารไวใหทั้งปาไม ดิน และน้ําจึงมีความผูกพนัที่ตางใหซ่ึงกันและกัน และตางไมอาจอยู
ไดเพยีงลําพังในระบบของธรรมชาติ 
5. ขอความขางตนผูเขียนเรยีงลําดับการแสดงเหตุผลอยางไร 
 1.  เหตุ  -  ผล  -  เหตุ -  ผล 
 2.  เหตุ  -  เหตุ  -  ผล  -  เหตุ  
 3.  ผล  -  ผล  -  เหตุ  -  ผล 
 4.  ผล  -  เหตุ  -  ผล  -  เหตุ 
 
ตอนท่ี 5 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 1-2     (ต.ค.  42) 
ก.  ชีวิตน้ีถาคลุกคลีกับความทุกขก็เปนชีวิตที่มืดมน คนเราทกุคนไมควรเปนเชนน้ัน 
ข.  วันที่เดนิออกจากบานไปไมรูสึกอะไร แนใจวาหนทางนี้เปนทางสวางที่ควรเดิน 
ค.  คนเราควรมีจุดมุงหมาย ควรพบชีวิตทีส่วางถึงจะคุมคากับการเกดิมามีลมหายใจ 
ง.  ชีวิตที่เหลอือยูไมรูวาจะยาวหรือส้ันแคไหน นาจะใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 
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. การมีลมหายใจไมใชชีวิต การใชความคิดเพ่ือประกอบคุณความดฝีากไวในโลกตางหากคือ คนมีชีวิต 
    ขอความนี้เปนการแสดงทรรศนะประเภทใด    (ต.ค.  42) 
 1.  คุณคา  2.  ความเช่ือ  3.  ขอเท็จจริง  4.  นโยบาย 
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อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 4    (ต.ค.  42) 
 “การดํารงชีวิตอยูของคนเราไมควรที่จะหวังพึ่งเพยีงโชคชะตา มนุษยสามารถเอาชนะทุกส่ิงทุก
อยางไดเสมอ ขอเพียงแตใหเรามีความมัน่ใจในตัวเอง เปนตัวของตัวเองและไมยอมแพเสียแตตนมือ” 
4. ขอความขางตนเปนสารประเภทใด 
 1.  สารแสดงขอเท็จจริง   2.  สารแสดงทรรศนะ 
 3.  สารแสดงความรูสึก   4.  สารแสดงการจูงใจ 
5. ขอความใดไมใชสารโนมนาวใจ     (ต.ค.  42) 
 1.  ครอบครวัเปนสุขและอบอุนยอมเปนฐานที่ม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2.  ขาวกลองอุดมดวยวติามิน กินทุกวันปองกันโรคภัยได 
 3.  การขับรถอยางมีเทคนิคและมีการบํารุงรักษาอยางถูกตองจะชวยประหยัดน้ํามันไดอยางด ี
 4.  ถึงน้ําประปาจะขึ้นราคา แตถาเราใชนํ้าอยางประหยัดเราจะไมตองจายเงินเพิ่ม 
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 6 
 เศรษฐกิจในปจจุบันแมไมพึงปรารถนา แตก็ดูเหมือนจะเปนส่ิงเดียวในเวลาที่มีพลังพอที่จะปลุก
คนไทยใหมาอยูกับความจรงิ หรือฉุดคนไทยไมใหหลงระเริงไปกับมายาภาพเกินไปกวาน้ี หลายปท่ีผาน
มาคนไทยหนามืดตามัวอยางนาตกใจ พฤติกรรมการหาเงินและการใชเงินของคนทุกวงการอยูในสภาพ
คลั่งไคลไรสติ 
6. ขอความขางตนเปนทรรศนะประเภทใด 
 1.  ทรรศนะเชิงขอเท็จจริง 
 2.  ทรรศนะเชิงคุณคา 
 3.  ทรรศนะเชิงนโยบายและขอเท็จจริง 
 4.  ทรรศนะเชิงคุณคาและนโยบาย 
 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 9-10     (มี.ค.  42) 
  ก.  การสูบบุหรี่เปนเรื่องธรรมดา เราเห็นกันจนชินตา 
  ข.  แมแตสังคมผูหญิงเองการสูบบุหรี่ก็ไมใชเรื่องแปลก 
  ค.  ปจจุบันผูหญิงไทยหันมาสูบบุหรี่กันมากข้ึน ผูหญิงบางคนเห็นวาการสูบบุหรี่เปนผูนําสมัยแฟช่ัน 
  ง.  หญิงที่สูบบุหรี่ก็ควรระวงัไวบาง เพราะการสูบบุหรีม่ากอาจมีผลทาํใหเปนมะเร็งปอดและไมสามารถ
มีลูกได 
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9. ขอความขางตนขอใดมีขอสนับสนุนและขอสรุปอยูขอเดียวกันทั้งหมด 
 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. ขอความใดมีท้ังขอเท็จจริงและทรรศนะ    (มี.ค.  42) 
 1.  การอานวรรณกรรมทําใหเราเขาใจมนุษยและเห็นบทเรยีนของชีวติผูคนผานตัวละคร 
 2.  ความขมเปนรสของชีวิตอยางหนึ่งที่ตองยอมรับ โดยทําใหรสขมน้ันเปนคุณ 
 3.  น้ําท่ีรางกายตองการตองเปนน้ําสะอาดปราศจากเช้ือโรคเราจึงควรดืม่น้ําท่ีตมแลว 
 4.  ดื่มกาแฟแลวสดช่ืน หูตาสวาง มีกําลังวงัชา พรอมที่จะทํางานในทันที 
12. ขอใดเปนสารแสดงการโนมนาวใจ     (ต.ค.  41) 
 1.  อุทยานแหงชาติควรมีแผนการจัดการพืน้ที่ชายหาดทีชั่ดเจน เพื่อประโยชน 
 ทั้งตอคนและนกชายฝงทะเลใหยังยืนตอไป 
 2.  ใครจะเช่ือวา “นก”  ผูเปนสัญลักษณแหงเสรีภาพบนทองฟา มีวิวฒันาการมาจาก 
 สัตวเลื้อยคลานซ่ึงอาศัยอยูบนพ้ืนดนิ 
 3.  การพัฒนาที่ดินบริเวณชายหาดริมทะเลเพื่อเปนสถานที่ทองเท่ียว เปนภัยคุกคาม 
 อันรายแรงที่สุดตอการอยูรอดของนก 
 4.  นกขนาดเลก็ชนิดหน่ึงยังคงโลดแลนอยูในครรลองธรรมชาติ โดยไมรูตัววา 
 จุดจบของนกเผาพันธุกําลังจะมาถึงในไมชาน้ี 
13. ขอใดไมใชสารแสดงการโนมนาวใจ     (ต.ค.  41) 
 1.  ตราไปรษณียากรเฉลิมพระเกยีรติ 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง 
 คุณคาและความหมายแหงการสะสม มีจําหนายทุกท่ีทําการไปรษณีย 
 2.  หนาที่สําคัญของนักบินและลูกเรือทกุคนคือ ทําใหคุณม่ันใจไดวาคุณจะปลอดภยั 
 ที่สุดระหวางที่คุณเดินทางกับสายการบนิของเรา 
 3.  การทองเท่ียวในฟารมหรอืเขตเกษตรกรรมอ่ืนๆ เปนการทองเทีย่วเชิงนิเวศ 
 เพราะคุณจะไดทั้งสาระและความร่ืนรมยในขณะเดียวกนั 
 4.  ขอเชิญทานผูมีจิตรศรัทธาเขารวมโครงการ “สมาชิกอุปถัมภ” เพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
 นอกหองเรยีนของเยาวชน โดยบอกรับเปนสมาชิกใหแกหองสมุดในชนบท 
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14. นักศึกษารุนพี่ไดพดูคุยกบันองใหมถึงการศกึษาในระดับอุดมศกึษาวา (ต.ค.  41) 
    “กวาจะเขามาได.....ใช...มันยาก  เรยีนใหจบนัน้ลําบากยากย่ิงกวา 
      ในสนามความถวิลปรญิญา  อยาลืมวาในทีน่ี้มีรีไทร” 
ขอความขางตนเปนการแสดงทรรศนะประเภทใด 
 1.  ทรรศนะเชิงคุณคา 
 2.  ทรรศนะเชิงขอเท็จจริง 
 3.  ทรรศนะเชิงขอเท็จจริงและนโยบาย 
 4.  ทรรศนะเชิงคุณคาและขอเท็จจริง 
15. ขอใดไมใชการคิดเชิงโตแยง     (ต.ค. 41) 
 1.  เรียนอะไรก็ไดท่ีชอบ   ตรวจสอบตัวเองใหดี 
 2.  การสอบแขงขันเปนส่ิงด ี  แตคิดอีกทีเหมือนดาบสองคม 
 3.  สายวิทยอยาคิดวาแน   สายศิลปทีรู่จรงินะเกงแท 
 4.  มหาวิทยาลยัเปด มหาวิทยาลยัปด  จบเปนบณัฑิตไมตางกัน 
 
ขอความตอไปนี้  ตอบคําถามขอ 16-17    (ต.ค.  41) 
 สินคาตางๆ ทีข่ายไดเดี๋ยวนี้ ไมไดขายดวยคุณภาพอยางเดียวแลว แตขายดวยภาพลักษณท่ี
ดีดวย น่ันหมายถึงวาหางนั้น บริษัทน้ันมีช่ือเสียงดี มีสินคาดี มีภูมิหลังดี เปนสินคาทีเ่คยประสบ
ความสําเรจ็มาดี อยางนีแ้ลวความเช่ือถือในการเลือกซ้ือสินคานั้นก็มีมากข้ึน 
16. ขอความขางตนจัดเปนการแสดงทรรศนะประเภทใด 
 1.  ทรรศนะเชิงคุณคา    2.  ทรรศนะเชิงนโยบาย 
 3.  ทรรศนะเชิงขอเท็จจริงและนโยบาย  4.  ทรรศนะเชิงคุณคาและขอเท็จจริง 
17.ขอความขางตนมีโครงสรางการแสดงเหตุผลตามขอใด 
 1. ขอสนับสนุน  ขอสรุป   ขอสนับสนุน 
 2.  ขอสนับสนุน   ขอสนับสนุน   ขอสรปุ 
   3.  ขอสรุป   ขอสรุป   ขอสนับสนุน 
   4.  ขอสรุป    ขอสนับสนุน   ขอสนับสนุน 
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ขอสอบเร่ือง สุนทรียภาพทางวรรณคด ี
ตอนท่ี 1 
1.  ขอใดใชภาพพจน       (ไทย  กข  40) 
 1.  แขกเตาเคลาคูเคียง   เรยีงจับไมไซปกหาง 
      เรียมคะนึงถึงเอวบาง   เคยแนบขางรางแรมนอน 
 2.  ปกษีมีหลายพรรณ   บางชมกันขันเพรียกไพร 
       ย่ิงฟงวังเวงใจ   ลวนหลายหลากมากภาษา 
 3.  ลมชวยรวยกลิ่นนอง   หอมเรื่อยตองคลองนาสา 
       เคลือบเคลนเห็นคลายมา  เหลียวหาเจาเปลาวังเวง 
 4.  พิกุลบนุนาคบาน   กลิ่นหอมหวานซานขจร 
      แมนนุชสุดสายสมร   เห็นจะวอนออนพ่ีชาย 
2.   เพรางายวายเสพรส   แสนกําสรดอดโอชา 
        อ่ิมทุกขอ่ิมชลนา    อ่ิมโศกาหนานองชล 
ขอใดไมใชลักษณะเดนของบทประพันธขางตน 
 1.  ใชถอยคําท่ีเสียงจังหวะดจุดนตร ี
 2.  ใชถอยคําไดดุลเสียงและความหมาย 
 3.  ใชถอยคําท่ีทําใหเกิดความรูสึกและจินตนาการ 
 4.  ใชถอยคํางายๆ ส้ันพรรณนาใหเกิดความสะเทือนอารมณ 
3. คําประพนัธในขอใดใชภาพพจน     (ไทย  กข  40) 
 1.  จะรวมท่ีโตะนั่งต้ังเสวย  เหมือนคุนเคยไมรังเกียจคิดเดียดฉันท 
 2.  ก็กมรับเหมือนกับบังคมบาท  แลวลลีาศเย้ืองยองไปหองขวาง 
 3.  อีกกระดกูคนโบราณที่นานครัน ดูยืนยันเหมือนยังเปรตสังเวชใจ 
 4.  อนิจจาเกิดมาไมเหมือนคน   ชางพิกลตางๆ ทุกอยางไป 
 
ใชคําประพันธน้ีตอบคําถามขอ  4-5     (ไทย  กข  40) 
  “หางนกยูงระยาเรี่ยคลอเคลยีน้ํา  แพนดอกฉํ่าชอยชอวรวจิิตร 
งามด่ังเปลวเพลิงปามานิรมิต   สรอยโสภิตอภิรุมพุมหัวใจ 
 เพชรน้ําคางคางหลนบนพรมหญา  เย็นหยาดฟามาฝนหลงวันใหม 
เคลาเคลียหยอกดอกหญาอยางอาลัย  เม่ือแฉกดาวใบไผไหวตะวัน” 
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4. กวีใชภาพพจนชนิดใดมากท่ีสุดในคําประพันธขางตน 
 1.  อุปมา    2.  อุปลักษณ 
 3.  บุคลาธษิฐาน    4.  การกลาวเกินจริง 
5. ขอใดมิใชลกัษณะเดนของคําประพันธขางตน 
 1.  มีการเลนคํา    2.  มีสัมผัสแวววาว 
 3.  อุดมไปดวยกวีโวหาร   4.  ใชภาพพจนท่ีใหเห็นภาพชัดเจน 
6.  “ตีเขาปบรับโปกสองมือปด  ประจบติดเตะผางหมัดขวางหวือ 
กระหวัดหวดิหวิวเสียงฮาอือ      คนดูอ้ือเออเอาสนั่นอึง” 
คําประพันธขางตนไมปรากฏลักษณะใด     (ไทย  กข  40) 
 1.  การเลยีนเสยีงธรรมชาต ิ   2.  การเปรยีบเทียบ 
 3.  การเลนเสียงสัมผัส    4.  การใหภาพเคลื่อนไหว 
7.  ขอใดท่ีแสดงอารมณโศกชัดเจนที่สุด     (ไทย กข  40) 
 1.  ถึงคลองขวางบางจากย่ิงตรมจิต  ใครชางคิดช่ือบางไวกางกั้น 
 2.  ตะลึงเหลียวเปลีย่วเปลาใหเหงาหงิม  สุชลปริ่มเปยมเหยาะเผาะเผาะผอย 
 3.  อันโศกอ่ืนหม่ืนแสนในแดนโลก  มันไมโศกลึกซ้ึงเหมือนหึงผัว 
 4.  ดึกสงัดเงียบงอมทุกหยอมหญา   โขมดผาโหยหวนครวญกระหึม 
8.  ขอใดใชจนิตภาพตางจากขออ่ืน     (ไทย  กข  40) 
 1.  ปะโทนปะโทนปะโทนโทน  2.  กระจอยรอยกระจิหริดจิดจ๊ิดจิว๋ 
 3.  แออีออยสรอยฟาสุมาลัย  4.  ผะผวัะผะผบุผับปุปปปแปะ 
9. ขอใดมีคําทีแ่สดงความเคลื่อนไหว     (ต.ค.  42) 
 1.  พลมอญเมลิมืดทอง  รัถยา 
 2.  อเนกนิกรอาชา    ชาติชาง 
 3.  ทวนทองเถอืกทอตา  เปลือยปลาบ 
 4.  เทียวธวัชแลสลาง  เฟองฟาปลวิปลาย 
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ตอนท่ี 2 
1. ผมยังจําภาพรถรางสีเหลอืงๆ ตัดดวยเสนสีแดงทีว่ิ่งกึ่งๆ ไปตามถนนสายตางๆ ในกรุงเทพฯเม่ือสามสิบ
กวาปกอน ไมเคยลืมภาพของคนขับรถรางในเครื่องแบบเส้ือเช้ิตแขนส้ันและกางเกงขายาวสีกากี ทียื่นเดน
อยูดานหนาของตัวรถ สายตามุงตรงไปเบ้ืองหนาในขณะที่เทาคอยเหยยีบกระเดื่องเหล็กเสียงดังแงๆ แทน
เสียงแตรในเวลาท่ีรถสามลอถีบลําเขามาในราง 
ขอความขางตนมีกลวธิีในการเขียนแบบใด     (ต.ค.  42) 
 1.  บรรยาย   2.  บรรยายและพรรณนา 
 3.  พรรณนา   4.  บรรยายและอธิบาย 
2. ขอความตอไปน้ีผูเขียนไมไดใชวิธกีารเขียนตามขอใด   (มี.ค.  42) 
“ส่ิงที่ควรปลูกฝงลกูเตาในขณะนี้คือเห็นอาหารใหเปนอาหาร ไมเกีย่งวาม้ือเชาตองเปนอยางนัน้ 
ม้ือเย็นตองเปนอยางน้ี” 
 1.  การซอนคํา   2.  การซํ้าคํา   
 3.  การใชคําซํ้า   4. การใชประโยคขยายความ 
 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 3-4    (มี.ค.  42) 
 คาใชจายในบานมีทั้งรายจายประจํา เชน  คาอาหาร  คาสาธารณูปโภค และรายจายพิเศษ เชน คา
รักษาพยาบาล  คาซอมแซมท่ีอยูอาศัย ผูเปนแมบานจึงตองรูจักใชเงินที่ไดรับแตละเดือนเพ่ือจะไดไมมี
หนี้สิน 
3. ผูเขียนไมไดใชกลวธิใีดในการเขียนขอความขางตน 
 1.  การใหนิยาม   2.  การใชตัวอยาง 
 3.  การอธิบายความตามลําดบั 4.  การช้ีสาเหตุและผลลัพธ 
4. ผูเขียนมีจุดประสงคตามขอใด 
 1.  บอกกลาว   2.  แนะนํา 
 3.  ตักเตือน   4.  ส่ังสอน 
ใชคําประพันธตอไปน้ีตอบคําถามขอ 5-6    (มี.ค.  42) 
ก.  แมควาตะกราวิ่งหนาต้ัง  พอควากะละมังวิ่งต้ังหนา 
   พี่ควาเขงลิบไปพริบตา   นองหันซายขวาพะวาพะวน 
ข.  พลิกกายหมายโอบสูออมกอด  พร่ําพรอดกอดจูบลูบผม 
   ลูกรักของแมคงหิวนม   ตะแคงกมปลดกระดุมเส้ือกมุไว 
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ค.  แสงอรุณไอเอ้ือเม่ือแดดแตม  ใหเหลืองชวงแรกแยมแจมเจิดจา 
    ทั่วทองทุงทวิทาบอาบทองทา  ณ เถยีงนอยปลายนาจําเหมอมอง 
ง.  เธอก็คือสะเก็ดดาวท่ีราวรวง  โชนแสงโชติชวงกอนลับหาย 
    ขีดเสนฟากอนวูบดับลับมลาย  กลับกลายเปนอุกาบาตอนาถนัก 
5. คําประพนัธขางตนขอใดเปนการเขียนพรรณนา 
 1.  ขอ  ก       2.  ขอ   ข     3.    ขอ. ค           4.   ขอ  ง 
6. คําประพนัธขางตนขอใดใชภาพพจน 
 1.  ขอ  ก       2.  ขอ   ข     3.    ขอ. ค           4.   ขอ  ง 
ใชคําประพันธตอบคําถามขอ   7-8 
 ก.  กวาเจาจะสูงใหญเกินไหลแม  ลําบากแทเพยีงไหนดวงใจเอย 
 ข.  สักหายใจหางเจาแมไมเคย  เฝาชมเชยลกูนอยผูกลอยใจ 
 ค.  ความชรามาเยือนเตือนใหรู  แมจะอยูกับเราอีกเทาไหร 
 ง.  ไมใกลฝงทรุดพังลงวันใด  เย็นรมไทรจักลับไปกับกาล 
7. ขอใดใชภาพพจนแบบบคุคลวัต 
 1.  ขอ  ก       2.  ขอ   ข     3.    ขอ. ค           4.   ขอ  ง 
8. ขอใดเปนวตัถุประสงคของผูเขียนคําประพันธขางตน 
 1.  พรรณนาความรกัที่มีตอแม   2.  ระบายความโศกเศราทีแ่มจะจากไป 
 3.  แสดงความรูสึกระลึกถึงพระคุณของแม  4.  เตือนใหลกูดูแลแมเพ่ือทดแทนคุณ 
ใชคําประพันธตอไปน้ีตอบคําถามขอ  9-10    (มี.ค.  42) 
 1.  พระผานเกลา    แมใครถามขุนเขานอยใหญ 
      หุบหวยเหวละหานพนานตไพร  ท่ียืนเฝาแควนไทยมานมนาน 
 2.  ขอขอนบหมูพระศรา-   พกทรงคุณา 
 นุคุณประดุจราํพัน 
 3.  กระจิบจิบจอลอรับ   เขาไฟจับกิ่งประดูชูคอชัน 
 ไกฟาฟอนรางชางเยื้องยางพลัน  เปนสีสันแหงไพรในวันน้ี 
 4. ยิ่งเกงยิ่งกีดกัน   กันกรอน  ลงนา 
 ดั่งหับดับห่ิงหอย    เหือดแหงแสงหาย 
9. ขอใดไมใชภาพพจน 
 1. ขอ 1  2. ขอ 2  3.  ขอ 3  4.  ขอ  4 
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10. ขอใดแสดงความคิดเห็นของกวีไดมากท่ีสุด 
 1. ขอ 1  2. ขอ 2  3.  ขอ 3  4.  ขอ  4 
11. สงครามคราน้ีหนัก  ใจเจ็บ  ใจนา 
      เรียมเรงเหนงหนาวเหน็บ  อกโอ 
      ลูกตายฤใครเก็บ   ผีฝาก   พระเอย 
      ผีจักเทงทีโ่พล   ที่เพลใครเผา 
 ลักษณะทางวรรณศลิปขอใดไมปรากฏในคําประพันธขางตน (มี.ค.  42) 
 1.  การซํ้าคํา   2.  การเลนเสียง 
 3.  การใชภาพพจน  4.  การสรางอารมณสะเทือนใจ 
12. ขอใดใหจินตนาภาพการเปล่ียนแปลงของฉาก    (มี.ค. 42) 
 1.  ราตรีกลีกลพิโรธ  หฤโหดคระหึมลม 
 2.  มืดต้ือกระพือพิรณุพรม และฤเราจะแยแส 
 3.  น้ําคางพระพรางโปรย  ชลโชยชะดอกใบ 
 4.  ดาวเดือนกเ็ลือนรชนิหาย ระพิจาทวิาแทน 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ  13     (มี.ค.  42) 
 หนาของสิงหนั้นซ่ึงแมจะเปนสิงหเด็ก ก็ไมใชวาอยูในลกัษณะบอกบุญรับ ปากลางยอยแสยะ 
หนวดแข็ง ฟนโตเทานิ้วมือ เทาหนาเบอเรอมองดูเทอะทะดอก แตใครๆ ก็ประมาณไดวากวางสักเทาสอง
ฝามือคน และอาจสามารถท่ีจะตบลูกวัวใหแนบติดอยูกับที่ในพริบตาเดยีว 
13. ขอความขางตนเปนโวหารประเภทใด 
 1.  อธิบายและอุปมา   2. บรรยายและพรรณนา 
 3.  พรรณนาและอุปมา   4.  บรรยายและสาธก 
14.          “รัศมีมีเสียงเพียงดนตรี   ประทีปทีฆรัสสะจังหวะโยน 
 ระเมียรไมใบโบกสุโนคเกาะ  สุดเสนาะเสียงนกซ่ึงผกโผน 
 โผตนน้ันผนัตนไปตนโนน  จังหวะโจนสงจับรับกันไป” 
 ภาพสรวงสวรรคช้ันกวีจากขอความขางตน ขอใดสามารถตีความเก่ียวกบัความไพเราะ 
ดานเสียงของกวีนพินธไดนอยที่สุด     (มี.ค.  42) 
 1.  เสียงสูงตํ่า  2.  เสียงส้ันยาว  3.  เสียงสัมผัส  4.  เสียงหนักเบา 
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ขอสอบเร่ือง รอยกรองประเภทตางๆ 
1. “ทุกคนเกิดมาเปนคนช่ัวดมีีจนเปนผลแหงกรรมทําเอง ถือธรรมเช่ือกรรมยําเยงบาปช่ัวกลัวเกรง 
ทําแตกรรมดทีวีพร”       (สามัญ  1  40) 
      ขอความขางตนนี้ ถานํามาจัดวรรคใหมจะไดคําประพันธตามขอใด 
 1.  รายสุภาพ   2.  กลอนสุภาพ 
 3. กาพยฉบัง   4.  กาพยสุรางคนางค 
2. “ฉันไปตลาดมากะจะหาอะไรกินเรยีกเธอมิไดยินรจึะไมไปดวยกนั” (สามัญ 2 40) 
     ขอความขางตนน้ีถาจัดวรรคใหถกูตองจะไดคําประพนัธตามขอใด 
 1.  กลอน   2.  กาพยยานี 
 3.  โคลงส่ีสุภาพ   4.  อินทรวิเชียรฉันท 
3. “บอกแลวก็ไมเช่ือจะมิเหลืออะไรเลยคราวน้ีแหละเธอเอยฤจะเฉยกต็ามใจ”  (สามัญ  2  40) 
ขอความขางตนน้ีถาจัดวรรคใหถูกตองจะไดคําประพันธตามขอใด 
 1.  กลอน   2.  กาพยยานี 
 3.  อินทรวิเชียรฉันท  4.  กาพยสุรางคนางค 
4. “พอวายวรวากยอาง  โอษฐพระ 
       ดาลมหาวาตะ   ต่ืนฟา 
       ทรหึงทรหวลพะ   พานพัด  หาวแฮ 
      หอบธุมางคจางจา   จรัสดาวแดนสมร” 
โคลงบทน้ีปรากฏลักษณะตามขอใดชัดเจนท่ีสุด    (ไทย  กข  38) 
 1.  ใชคําตายแทนคําเอกหลายแหง  2.  ใชโทโทษ 
 3.  ใชคําเกินบงัคับ   4.  ใชคําอัพภาส 
5. เอเช่ียนเกมสครั้ง  “สิบสาม” เปดงานงดงามชาวโลกต่ืนตาต่ืนใจช่ืนชมยกยองชาติไทยช่ือเสียงลอืไกล  
จารกึเกยีรติไว...นิรันดร 
ขอความขางตนถาจัดวรรคใหถูกตองจะไดคําประพันธตามขอใด  (มี.ค.  42) 
 1.  รายยาว    2.  กลอนแปด 
 3.  กาพยฉบัง    4.  โคลงสามสุภาพ 
6. เหงงหง่ังระฆงัเสนาะสนั่น  ระยะพรรษวัสสา 
   คําประพันธขางตนมีครแุละลหุตรงกับขอใด    (มี.ค.  42) 
 1.  ยอดไมกเ็อนประดุจดัง  ทลายโคนถลมลง 
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 2.  คราวชอบประกอบกุศลบุญ  วรคุณพิสุทธิ์ใส 
 3.  ฟาใหพิรณุดูดุจไห   ชลไหลฉะออนดิน 
 4.  หรีดหริ่งระงมระดะระรัว  ประดุจพิณประโลมใจ 
ใชคําประพันธตอไปน้ีตอบคําถามขอ  7-8     (ต.ค.  42) 
 เซอะซะซุมซามไซร  ไปควร 
เงอะงะเกะกะกวน   จิตฟุง 
ทําใด.........ยัว่ยวน   ความโกรธ  เสมอนา 
ชักแตดดุากลุม    ..........ดวยเซอะเซิง 
7. ขอใดเหมาะสมท่ีจะนํามาเติมในชองวางของคําประพนัธขางตนใหถูกตองตามฉันทลักษณและ
ความหมาย 
 1.  มัก เพราะ     2.  เยา    เนือ่ง    3.  ดุจ    อัน 4.  ได    เกดิ 
8. คําประพนัธขางตนไมใชกลวธิีการแตงตามขอใด     
 1.  เลนเสียงพยัญชนะ   2.  เลียนเสียงธรรมชาต ิ
 3.  เสียงสัมผัสสระ   4. เลนคํา 
9.  ก. แลลวนจะนาสยดสยอน   ข.  พวกพลทุกคนคําแหง 
     ค.  พรอมเพื่อผจญสงคราม   ง.  เสือสิงหวิ่งหลาม 
     จ.   หาญเหิมฤทธแิรง    ฉ.  พาหนคํารนคําราม 
ขอความขางตนสามารถลําดบัตามขอใดใหถูกตองตามฉันทลักษณ  (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. ขอความตอไปนี้ถาจัดวรรคใหถกูตองจะไดคําประพนัธตามขอใด (ต.ค.  42) 
“มากินขนมกนันะจะ ฉันจะสุขใจ กินไปกคุ็ยไปจะสนุกและเบิกบาน” 
 1.  กาพยยานี 2.  โคลงสาม    3.  กลอนสุภาพ 4.  อินทรวิเชียรฉันท 
11. ขอความตอไปนี้ ถาเขียนแยกวรรคใหถูกตองจะเปนคําประพันธตรงตามขอใด 
“ พิเศษสารเสกสรางรังสรรคสารประจงจารฉันทภาคพริ้งพรายฉายเฉกเพชรพรรณเพราเฉิดเลิศ
แลลายระยับสายสะอ้ิงสองสรอยกรองทรวง”     (ต.ค. 43) 
 1.  โคลงส่ีสุภาพและกลอนแปด  2.  กาพยยานี  11  และโคลงส่ีสุภาพ 
 3.  กาพยยานี 16  และกลอนสุภาพ  4.  กาพยยานี  11  และกาพยฉบัง  16 
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ขอสอบเร่ือง รายงาน เรียงความ จดหมาย ประกาศ 
ตอนท่ี 1 
อานเคาโครงเรื่องทางวิชาการเรื่อง “พระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยธุยา”   
แลวตอบคําถามขอ 1-2      (ไทย  กข  40) 
 ก.  ประวัติการกอสราง 
 ข.  ส่ิงกอสรางในพระราชวัง 
 ค.  ท่ีต้ัง 
 ง.  ความสําคัญทางประวัติศาสตร 
 จ.  การอนุรักษและการบรูณะ 
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. เคาโครงการเขียนรายงานทางวิชาการขางตนน้ีควรจะเพ่ิมเนื้อหาขอใดเพื่อใหทราบรายงาน
สมบูรณข้ึน 
 1.  ประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.  การตกแตงในบริเวณพระราชวังบางประอิน 
 3.  สภาพภูมิศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
 4.  คุณคาทางศิลปกรรมของพระราชวังบางปะอิน 
3. คําข้ึนตน ลงทาย และการใชสรรพนามในจดหมายสวนตัว ข้ึนอยูกับส่ิงใดเปนสําคัญ    
 1.  ฐานะทางสังคมของผูเขียนและผูรับ     
 2.  วัยวุฒิ  คุณวุฒิ ท้ังของผูเขียนและผูรับ 
 3.  ความสัมพันธระหวางผูเขียนและผูรับ 
 4. ตําแหนงหนาท่ีของทั้งสองฝาย 
4. ขอความใดโทรเลขที่สงถงึเพ่ือนเพ่ือแจงขาวผลการสอบเขามหาวิทยาลยั ขอใดเหมาะสมท่ีสุด 
 1.  ติดวิศวะลาดกระบัง มาดวน รายงานตัวพรอมเอกสารภายในส้ินเดือน 
 2.  รายงานตัวดวน ไดแพทยมหิดล ภายในอาทิตยหนาน้ีเกาโมงพรอมเอกสาร 
 3.  สอบไดคณะประมง เตรยีมเอกสารรายงานตัว 21 พฤษภา  9.00 น. ทีตึ่กคณะ 
 4.  ไดเภสัชจุฬา รับโทรเลขน้ีแลวรีบมารายงานตัวพรอมเอกสารสําคัญดวน 
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ขอความตอไปนี้เปนขอมูลเพือ่ทํารายงานเรือ่ง “ง้ิว” ใหใชขอความดังกลาวตอบคําถามขอ 5-7 
 ก.  ประวัติความเปนมาของงิว้ 

ข.  ศิลปะการแสดงของชาวจีนท่ีแสดงเปนเรื่องตางๆ มีการขับรองและเจรจาประกอบ
ทาทาง การแสดงเรยีกวา “งิ้ว” 

 ค.  สันนิษฐานวามีการกําเนิดมาจากชนชาติตาด 
 ง.  ขอสันนิษฐานอีกประการหนึ่งกลาววางิว้เปนการแสดงท่ีเกิดข้ึนในจนี มิไดรับอิทธพิล 
      มาจากชนชาติอ่ืน 
 จ.  ในอนาคตคาดวาผูแสดงงิ้วสวนใหญกลับกลายเปนคนไทยที่มีจากภาคอีสาน 
 ฉ.  ง้ิวงัวกงั   งิว้กวางตุง    งิ้วตงคง 
 ช.  ประเภทของง้ิว 
 ญ.  องคประกอบของการแสดงง้ิว 
5. ในสวนเนื้อหาของรายงานเร่ืองนี้มีหัวขอใหญกี่หัวขอ 
 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. ขอใดควรเปนสวนสรปุของรายงาน      
 1.  ขอ  ค  2.  ขอ  ง 
 3.  ขอ  จ  4.  ขอ  ฉ 
8. ขอใดเปนการเขียนประกาศที่เหมาะสมท่ีสุด     (สามัญ  2  38) 

1.  พลอยทาวเวอร  อพารตเมนทในซอยเอกมัย หองพักหรู ราคาสุดประหยัด  เฟอรนิเจอร แอร
โทรศัพท รปภ.  24  ช่ังโมง โทร. 3817116 

 2.  อิสราอพารตเมนต หองพักทันสมัย เฟอรนิเจอร โทรศัพท  แอร  ลิฟต รปภ.  24  ช่ัวโมง 
 ที่จอดรถกวางขวาง  125/3 สุขุมวิท (ใกลทางดวนบางนา)  โทร.  3329182 
 3.  ไพลินแมนช่ัน ในซอยโชคชัย 4 ลาดพราว หองน้ําสวนตัว โทรศัพทสายตรง 
 เฟอรนิเจอร เครื่องใชไฟฟาทกุชนิด สะอาด สะดวก ปลอดภัย เขาอยูไดทันที 7,000  บาท /เดือน 

4.  โอ เอ คอรต มีหองพรอมเฟอรนิเจอรใหเชา โทรศัพท 100 เมตร 2,500  บาท/เดือน โทร.  
3769966 



 269 

9. การเขียนรายงานเรื่อง “การเล้ียงสุกร” ควรกําหนดโครงเร่ืองเฉพาะสวนของเนื้อเร่ืองอยางไร(สามัญ  2  37) 

 1.  การคัดเลือกพันธุสุกร  การใหอาหารสุกร  การดูแลรักษาสุกร     
 2.  หลักการเลีย้งสุกร ปญหาและอุปสรรคในการเลีย้งสุกร การหาตลาดสําหรับสุกร 
 3.  ความเปนมาของการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย  วธิกีารเลี้ยงสุกร การดูแลรักษาสุกร 
 4.  ความสําคัญของการเลี้ยงสุกร ปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสุกร การดูแลรกัษาสุกร 
10.  การเขียนเรียงความเรื่อง “เทคโนโลยกีารศึกษา” ควรเนนเรื่องใด (สามัญ 1 36) 
 1.  การเรยีนการสอนเก่ียวกบัเทคโนโลยี 
 2.  การนําเทคโนโลยีมาชวยในการเรยีนการสอน 
 3.  การช้ีใหเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีการเรียนการสอน 
 4.  การพัฒนาเทคโนโลยีชวยการพฒันาการเรียนการสอนดวย 
 
ตอนท่ี 2 
1. ขอใดเรียงลาํดับโครงเรื่องการเขียนรายงานทางวิชาการเรื่อง “วัฒนธรรมไทย” ไดเหมาะสมท่ีสุด 
 1.  ลักษณะวัฒนธรรมไทย  แนวคิดในการอนุรกัษวัฒนธรรมไทย  บทบาทของวัฒนธรรมไทย 
 2.  ลักษณะวัฒนธรรมไทย บทบาทของวัฒนธรรมไทย  แนวคิดในการอนุรกัษวัฒนธรรมไทย 
 3.  บทบาทของวัฒนธรรมไทย ลกัษณะวฒันธรรมไทย  แนวคิดในการอนรุักษวัฒนธรรมไทย 
 4.  บทบาทของวัฒนธรรมไทย  แนวคิดในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย  ลักษณะวัฒนธรรมไทย 
2. ประกาศในขอใดที่มีขอบกพรองมากท่ีสุด     
 1.  เรียนบัญชีทางไปรษณยี 6 เดือนจบ ติดตอท่ีตูปณ. 79 
 2.  ตองการพนักงานขายประจําหาง 200  อัตรา ติดตอทีฝ่ายบุคคล 
 3.  แอร เงินสดลดพิเศษ เงินผอนไมมีเงินดาวน  ติดตอ 238 7567 
 4.  ขายตึกแถว 4 ช้ัน พรอมทีด่ิน ใกลตลาดแจมเจรญิ ติดตอเจาของตลาด 
3. ถาทานตองการจะเขียนจดหมายถึงหนวยงานหน่ึง เพือ่ขอใชสถานที่ประชุม ขอใดเหมาะสมท่ีสุด 
 1.  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และหวังในความกรุณา 
 2.  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดอนุมัติ ขอขอบพระคุณลวงหนา 
 3.  จึงเรยีนมาเพื่อพิจารณาชวยเหลือ และขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี ้
 4.  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดมาพิจารณาใหความอนุเคราะห จกัเปนพระคุณย่ิง 
4. ขอใดเปนประกาศท่ีดีท่ีสุด 
 1.  “ลําตัดแมประยรู” พบทานแนนอน 2 เม. ย. น้ี เวลาทุมตรง ที่หอประชุมโรงเรยีน 
 2.  ชุมนุมการแสดงขอเชิญชม “ลําตัดแมประยูร” จันทรที่ 2 เม.ย. น้ี เวลา  19.00 น. เปนตันไป 
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 3.  ชุมนุมการแสดงขอเชิญชม “ลําตัดแมประยูร” วันจันทรที่ 2 เมษายน 2531 เวลา  19.00น- 
 21.00 น.  ณ หอประชุมโรงเรียน 
 4.  จันทรที่ 2 เม.ย. น้ี อยาพลาดชม “ลําตัดแมประยรู” ท่ีหอประชุมโรงเรียน รายไดสนับสนุน 
 กิจกรรมการแสดง 
5. ถาจะเขียนเรียงความเรื่อง “ทองถิ่นของฉัน” ขอใดมีโครงเรื่องที่เหมาะสมท่ีสุด  (ต.ค.  42) 
 1.  ที่ต้ัง ชีวิตความเปนอยูและอาชีพของคนในทองถิ่น แหลงทองเท่ียว ความภูมิใจในทองถิ่น 
 2.  ที่ต้ัง  แหลงทองเท่ียว การอนรุักษแหลงเที่ยว ชีวิตความเปนอยูและอาชีพของคนในทองถิ่น 
 3.  ที่ต้ัง แหลงทองเที่ยว ประวัติทองถิน่ ชีวติความเปนอยูและอาชีพของคนในทองถิ่น 
 4.  ที่ต้ัง การคมนาคม ชีวิตความเปนอยูและอาชีพของคนในทองถิ่น ความภูมิใจในทองถิ่น 
6. การใชภาษาในขอใดเหมาะสมท่ีจะใชในการเขียนรายงานทางวิชาการ (ต.ค.  41) 
 1.  เคล็ดลับการทําตมยําใหอรอยคือตองใสเนือ้สัตวตางๆ เม่ือน้ําเดือดแลวท้ิงไวสักพักจึงคน 

 2.  กีฬาชวยขจดัความเครียด ทั้งยังชวยเสรมิสรางจิตใจใหเขมแข็งและปลอดโปรง 
 3.  หลังจากผาตัดไดไมถึง 1 สัปดาห อาการปวยของเขาก็คอยยังช่ัวข้ึนอยางเห็นไดชัด 
 4.  การจราจรแถวสะพานพระปนเกลาติดขัดมาก โดยเฉพาะในเวลาเชาและเวลาเย็น 

ขอสอบเร่ือง การสื่อสาร และ การประชุม 
ตอนท่ี 1 
1. ศัพทในการประชุมในขอใดใชแทนคําท่ีขีดเสนใตไดถกูตอง  (สามัญ  1  40) 
 “สหกรณออมทรัพยครกูําหนดประชุมตามหัวขอบังคับปละหนึ่งครั้งในเดือนมิถุนายน 
เพ่ือพิจารณากฎระเบียบตางๆ โดยมีเรื่องท่ีจะประชุมจํานวนมาก และหลังจากน้ันอาจเปนไปไดที่
ประธานอาจจะเรียกประชุมพิเศษอีกครั้งเฉพาะผูทีเ่กีย่วของเพื่อหาขอยุติของท่ีประชุมในกรณี
เรงดวน” 
 1.  ประชุมวิสามัญ  ระเบยีบวาระ ประชุมลับ ญตัติ 
 2.  ประชุมวิสามัญ วาระ ประชุมปรกึษา มติ 
 3.  ประชุมสามัญ  ระเบียบ  วาระ ประชุมวสิามัญ มติ 
 4.  ประชุมสามัญ  วาระ ประชุมปฏิบัติการ  ญัตติ 
2. ประโยคขอใดแสดงเจตนาเชนเดยีวกับประโยคท่ีกําหนด   (สามัญ 2  40) 
      “ขอสอบมากอยางนี้ จะไปทันทําไดอยางไร” 
 1.  คุณชวยสอนฉันหนอยซิ จะไดไปดวยกนั 
 2.  อยากจะไปตาย แตจะเอาเวลาทีไ่หน 
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 3.  ทั้งงานหลวงงานราษฎรไมไดหยุด 
 4.  กะทันหันจริงๆ ใครจะไปไดละ 
3. ขอใดไมเหมาะสมในการถามถึงจุดหมายท่ีตองการ   (สามัญ  2  40) 
 1.  คุณคะ หองสมุดเฉลิมพระเกียรติอยูไกลไหมคะ 
 2.  ขอโทษคะ หองสมุดเฉลิมพระเกียรติไปทางไหนคะ 
 3.  คุณคะ รูจักหองสมุดเฉลิมพระเกียรติไหมคะ ไปทางไหนคะ 
 4.  ขอโทษคะ คุณจะบอกทางไปหองสมุดเฉลิมพระเกียรติใหหนอยไดไหมคะ 
4. ขอใดไมใชวัจนภาษา       (สามัญ  2  39) 
 1.  ขอยมะขามตามทางสลางเรยีง   นกเขาเคียงคูคูประสานคํา 
 2.  พี่เห็นนกแลววิตกถึงนองนอย   จะครวญคอยนับวันกระสันเสียว 
 3.  นิจจาเอยถาเปนอกนกตัวเมีย   จะละเห่ียหาผวัอยูตัวเดยีว 
 4.  พี่เวยีนเตือนเหมือนอยางนํ้าคางยอย  ใหแชมชอยช่ืนชอเชนกอเกา 
5. ขอใดไมใชวัจนภาษา       (สามัญ  2 38) 
 1.  อยูส่ีวันแซลบันขุนนางใหญ   บัญชาใหคนขํานําอักษร 
 2.  ฝายนงลกัษณเลิศลบภพไตร   ยืนใกลพวกเรากลาวสุนทร 
 3.  ตองทําเบือนเชือนเฉลยจนเลยเลี้ยว  ประเดี๋ยวเดียวรัถามากระท่ัง 
 4.  มิสเฟาลเฝาเตือนใหเคลื่อนคลาย  เจาคุณฝายทูตใหญก็ไคลคลา  
6. คําขวัญขอใด ไมใช ประโยคบอกใหทํา     (ไทย  กข  40) 
 1.  หลงมัวเมาอบายมุข  ทําลายความสุขในครอบครวั 
 2.  เพิ่มคุณภาพใหแกชีวิต  ส่ิงเสพยติดตองหางไกล 
 3.  อยาบอนทาํลายชาติ  ดวยการเปนทาสยาเสพยติด 
 4.  ละเวนอบายมุข  เพื่อความสุขของตนเอง 
7. ประโยคใดแสดงเจตนาถามใหตอบ    (สามัญ 2 มช  40) 
 1.  ปายนี้บอกวาหนังจะเริ่มฉายเม่ือไหร   
 2.  ใครจะรูวาน้ําทวมอีกเม่ือไร 
 3.  สันติภาพจะเกดิข้ึนไดในโลกเม่ือไร 
 4.  หนังสือนี่พิมพใหมเสียเม่ือไร 
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ขอสอบเรือ่ง คุณคา แนวคิด คานิยม น้ําเสียง ในคําประพันธ 
 
ตอนท่ี 1 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 1-3          (สามัญ  1  40) 
 “เทาหนอเทาทั้งลายังกลากาว  ทําหนาท่ีของเทาเพื่อเจาของ 
เจาของเทาทั้งทุกขสุดร่ํารอง   มิประคองรางข้ึนใหมก็อายเทา” 
1. คําประพนัธขางตนมีลักษณะเดนในขอใด   
 1.  เลนสัมผัสสระและอักษร  2.  เลนคําเลนความหมาย 
 3.  ใชถอยทําที่ทําใหเกิดภาพ  4.  ซํ้าคําย้ําความหมาย 
2. คําประพนัธนี้มีความหมายใกลเคียงกับขอใดมากที่สุด 
 1.  ความพยายามอยูที่ไหน  ความสําเรจ็อยูท่ีนั่น 
 2.  ชวยตนเองกอนแลวพระเจาจะชวยทาน 
 3.  อยายืมจมูกคนอ่ืนหายใจ 
 4.  ตนเปนที่พ่ึงแหงตน 
3. คําประพนัธนี้มุงใหผูรับสารเกิดพฤติกรรมใดมากที่สุด 
 1.  มุมานะ    2.  อดทน 
 3.  ฮึกเหิม    4.  มีกําลังใจ 
4. “ขาพเจาเขียนอะไรไมคอยเปน คิดถงึเรื่องน้ีคิดถึงเรื่องนั้นเตลิดเปดเปงไปจนบางครั้งหวน
กลับมาคิดถึงเรื่องเดิมไมถกู และในท่ีสุดกไ็มสามารถสรปุเน้ือหามาเปนขอเขียนได 
ขอใดสรุป “ลักษณะความคิดของขาพเจา” ไดดีที่สุด   (สามัญ  1  39) 
 1.  สับสน    2.  ฟุงซาน 
 3.  วาวุน    4.  ฟนเฟอน 
ใชคําประพันธน้ีตอบขอ 5-6      (สามัญ 1 38) 
 “ชีวิตเวยีนวันผานพบ  กวาดนิกลบรางลับชีพดับสูญ 
คนละคนปนเกลศเหตุม่ัวมูล  จะคิดพนูเพิ่มกุศล...ดูหมนมัว” 
5. ผูแตงมีน้ําเสียงตามขอใด   
 1.  เหน่ือยหนาย    2.  สังเวช 
 3.  ส้ินหวัง    4.  วิตก 
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6. ผูแตงมีน้ําเสียงตามขอใด 
 1.  เตือนใหคิด    2.  แนะนําใหทํา 
 3.  ติเตือน    4.  ส่ังสอน 
7. “ขอใหเขาใจวาขาราชการชั้นผูใหญเทานั้น แตแรกกเ็ปนผูนอยมากอนทั้งนั้น ผูนอยในเวลาน้ีก็
ยอม มีชองทางท่ีจะเปนผูใหญในภายหนา แสวงหาทุนรอนใหความรูสําหรับตัวไวเสียต้ังแตยัง
เปนผูนอยที่มีเวลาและกําลังรางกายมาก” ขอความขางตนแสดงคานยิมของสังคมไทยไดอยางไร
 1.  เปนผูนอยคอยประนมกร  2.  สิบพอคาไมเทาพระยาเลีย้ง 
 3.  มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนบัแสน 4.  เม่ือนอยใหเรยีนวิชา 
8. “คณาเนื้อนวลก็ครวญคลอขับ  ระรกิแคนรับสลับเสียงใส 
      กระเดื่องตําขาวก็กราวเสียงไกล  สนุกน้ําใจสมัยสายัณห” 
 คําประพันธมุงส่ือความตามขอใด 
 1.  การรองเพลงอยางสนกุสนาน  2.  การเลนดนตรีพื้นบาน 
 3.  การทํางานอยางมีความสุข  4. การเกี้ยวพาราสีของหนุมสาวยามเย็น 
อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ  9-10    (ไทย กข  40) 
  ก.  ชีวิตคนเรานั้นสวยงาม ขอเราอยาไดคอตก 
  ข.  การมีชีวิตอยูหมายความวาทํางานโดยคํานึงถึงผูอ่ืน 
  ค.  นกมันอาจรองเพลงไดเม่ือมันนึกอยากรองโดยไมคิดถึงความทุกขยากของชีวิตอ่ืน 
  ง.  ชีวิตใชจะพบเห็นรอยย้ิมกันไดงาย ทกุขใจทําไม 
9. ผูพูดในขอใดมีแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในทาํนองเดียวกนั 
 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 
 
ตอนท่ี 2 
ใชคําประพันธตอไปน้ี ตอบคําถามขอ  1-2     (มี.ค.  42) 
 นาวาแนนเปนขนัด  ลวนรูปสัตวแสนยากร 
เรือริ้วทวิธงสลอน   สาครลั่นครั่นครื้นฟอง 
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 เรือครุฑยดุนาคห้ิว  ลิ่วลอยมาพาผนัผยอง 
พลพายกรายพายทอง   รองโหเหโอเหมา 
1. ขอใดไมใชลักษณะเดนของคําประพนัธขางตน 
 1.  ภาพ   2.  เสียง   3.  แสงสี  4.   อารมณ 
2. ภาพสะทอนดานใดไมไดปรากฏอยูในคําประพันธขางตนมากท่ีสุด 
 1.  วัฒนธรรมพ้ืนบาน   2.  ศิลปะ 
 3.  ประเพณ ี    4.  วรรณกรรม 
3. คราหิวใชจักตอง   เสียศร ี
     อุทกกลัว้นาภ ี   อยูได 
     เย็นซานผานอินทรีย   พอช่ืน  จิตนา 
     แมมิไดอ่ิมไซร   ใชตองวางวาย 
     คําประพนัธขางตนนีไ้มไดกลาวถึงเรื่องใด    (มี.ค.  42) 
 1.  สมถะ  อดทน  และมีศักดิ์ศร ี
 2.  รักษาศักดิศ์รีของตนทุกเม่ือ 
 3.  สูชีวิตและมีความหวัง 
 4.  ปรับตัวเขากับสถานการณและตอสู 
4. ความรกัประเทศผู ยอมสละ 
     ท้ังรางและชีวะ  ปลดเปลื้อง 
      รักษาอิสร-   ภาพแหง ไทยแฮ 
     ยงยศสยามราชเรื้อง  รัฐคุงอวสาน 
คําประพันธขางตนนี้ไมไดกลาวถึงขอใด     (มี.ค.  42) 
 1.  ความเปนเอกราชของชาติ  2.  ความม่ันคงของชาติ 
 3.  ความสามัคคีของคนในชาติ  4.  ความเสียสละของคนในชาติ 
5. ขอใดแสดงหนาที่ของ “อาจารย” ไดตรงท่ีสุด    (มี.ค.  42) 
 1.  จิตมากดวยเมตตา  และกรณุาบเอียงเอน 
 2.   ขจัดเขลาบรรเทาโม   หะจิตมืดที่งุนงม 
 3.  โอบเอ้ือและเจือจนุ   อนุสาสนทุกส่ิงสรรพ 
 4.  ช้ีแจงและแบงปน  ขยายอัตถใหชัดเจน 
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6. ขอใดไมสงเสริมวธิีหาความรูเพื่อความสําเร็จในชีวติ ความสุขสบายและความเจรญิกาวหนาใน
อนาคต 
 1.  ใจโปรงปราศราคี   ขุนของ      ( มี.ค.  42) 
 2.  ม่ันคงไมคืนคลาย  คลอนกลับ กลายแฮ 
 3.  ใจซ่ึงรับเรว็ไว   กอนรู  
 4.  ศรัทธาทําจติหม้ัน   คงตรง 
7. ขอใดสะทอน “ภูมิปญญาไทย” ที่เกิดจากการคนควาและความชางสังเกตของบรรพบุรุษไทยได 
เดนชัดที่สุด         (มี.ค.  42) 
 1.  ลักจัน่วลัยเปรียงแกนปรลูาย  เปนยาหายโรคภัยท่ีในตัว 
 2.  บานทวารลานแลลวนลายมุก  นาสนุกในกระหนกดผูกผัน 
 3.  นกบินกรวดพรวดพราดประกายพราย พลุกระจายชอชวงดังดวงเดือน 
 4.  มีตนกํามพฤกษทานในลานวัด  ลูกหมากยัดเงินทิ้งอุทิศถวาย 
 
ใชคําประพันธตอไปน้ีตอบคําถามขอ 8-10      (มี.ค.  42) 
 พมาอนารยะอํามหิตดิบดาน  ลางผลาญศิลปะเลิศประเสริฐศร ี
“พุกามสวรรค” นั้นรกัทะนุถนอมอยางด ี  เอาอัคคีเผาเมืองเพ่ือนเถื่อนนัก 
เสีย “อยุธยา” ฟาโลกโศกเศรา   ระยาดาวไรวาวรุงเกยีรติศักดิ์ 
ปรางคเจดียโบสถวิหารสุดแสนรกั   จักรกรางอางวางทุกคืนวนั 
8. ขอใดไมใชสาระท่ีปรากฏอยูในคําประพนัธ 
 1.  สาเหตุของสงคราม  2.  ลักษณะของสงคราม 
 3.  ความหมายของสงคราม 4.  ผลของสงคราม 
9. น้ําเสียงของผูประพันธไดแกขอใด 
 1.  ประชด   2.  โกรธแคน 
 3.  ดูแคลน   4.  เยยหยัน 
10. ขอใดไมอาจ อนุมานไดวาเปนบุคลิกภาพของผูประพันธ 
 1.  รักศิลปะ  2.  รักความยุติธรรม 
 3.  รักสันติภาพ  4.  รักบานเกดิเมืองนอน 
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ตอนท่ี 3 
ใชคําประพันธตอไปน้ีตอบคําถามขอ 1-2    (ต.ค.  42) 
 “อันนารีทียั่งสาวพวกชาวบาน  ถีบกระดานถอืตระกราเท่ียวหาหอย 
ดูแคลวคลองลองแลนแฉลบลอย   เอาขาหอยทําเปนหางไปกลางเลน 
อันพวกเขาชาวประโมงไมโหยงหยิบ  ลวนตีนถีบปากกัดขัดเขมร 
จะไดกินขาวเชาก็ราวเพล    ดูจัดเจนโลดโผนในโคลนตม” 
 
1. คําประพนัธขางตนมิไดสะทอนภาพสังคมชาวบานตามขอใด 
 1.  อาชีพ   2.  ภูมิปญญา 
 3.  คานิยม   4.  การแตงกาย 
2. ขอใดเปนน้าํเสียงที่แสดงความรูสึกทีเ่ดนชัดท่ีสุดของผูประพันธ 
 1.  ยกยอง   2.  ช่ืนชม 
 3.  สงสาร   4.  เห็นใจ 
ใชคําประพันธตอไปน้ีตอบคําถามขอ 3-4     (ต.ค.  42) 
 หวังเปนเกือกทองรองบาทา  พระผูวงศเทวาอันปรากฏ 
 จะขอพระบุตรีมียศ   ใหโอรสขานอยดังจินดา 
 อันกรุงไกรไอศูรยทั้งสอง   จะเปนทองแผนเดียวไปวันหนา 
 ขอพํานักพักพึง่พระเดชา   ไปกวาชีวันจะบรรลยั 
3. คําประพนัธขางตนใชภาพพจนกีแ่หง 
 1.  1  แหง  2.   2  แหง  3.   3  แหง  4.  4  แหง 
4. ขอใดไมใช น้ําเสียงที่ปรากฏในคําประพันธขางตน 
 1.  ออนนอม    2.  ถอมตน   
 3. ยําเกรง    4.  ทะนงในศกัดิ์ศร ี
5. “พระชาลกีท็ูลเฉลยสารฉลองพระโองการพระอัยกาวา ซ่ึงทรงพระกรณุานับวาเปน  หนอเน้ือเช้ือ
ประยรูวงศ พระคุณของพระองคก็เปนเหลือลนพนจะพรรณนา หาส่ิงซ่ึงจะอุปมามิไดแตขาบาทน้ีเปนขา
ชวงใชของพฤฒาจารย  เหตุฉะน้ีกระหมอมผูช่ือวาชาลีเกรงเกลือกจะหมนหมองละอองบทศรีเส่ือมพระ
เดช จึงเฝาอยูแตหางๆ อยางหีนเพศพอพักตรตน”ขอความนี้ ไมปรากฏแนวคิดตามขอใด (ต.ค.  42)  
  1.  การรูจกัประมาณตน   2.  การแสดงความจงรักภักด ี
 3.  การแบงชนช้ันในสังคม  4.  บุญบารมีของพระมหากษัตรยิ 
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6. ทองเนื้อในไรคนมองทองเน้ือแท ทองเน้ือนอกสิของแนคอยเกื้อหนุน       (ต.ค.  42) 
      ทองจึงสาปใหหลงบาปใหลืมบุญ        ทองวัตถจุึงทารุณทองคุณธรรม 
 คําประพันธขางตนไมแสดงคุณคาของเน้ือหาใด 
 1.  ใหแนวปฏิบัติในการดาํเนินชีวิต 2.  ช้ีใหเห็นสัจธรรม 
 3.  จรรโลงใจ    4.  สะทอนสังคม 
7. ขอใดไมใชความรูสึกนึกคิดของพระเวสสันดรเม่ือกลาวกับพระชาลีวา “อยาโศกศัลยนอยพระทัยเลยนะ  
พระลกูเอยวาบิดาลําเอียง รกัลูกก็ไมเท่ียงเสมอกัน”     (ต.ค.  42) 
 1.  หวงหนาพะวงหลัง 2.  ละเอียดรอบครอบ 3.  คิดการณไกล          4.  ยุติธรรม 
8. ขอใดไมปรากฏลักษณะทางวัฒนธรรมไทย    (ต.ค.  42) 
 1.  ทั้งซุมเสามณฑปกระจกแจม  กระจังแซมปลายเสาเปนบัวหงาย 
 2.  หอมควันธปูเทียนตลบอยูอบอาย ฟุงกระจายรื่นรื่นทั้งหองทอง 
 3.  มีรมโพธิ์รกุขังเปนรังรืน่  พิกุลช่ืนชอบังพระสุริยฉาย 
 4.  เห็นขนเมนพี่ยังหมายเสียดายนาง เจาเคยสางสอยเสนกระเด็นราย 
9. แนวคิดเกีย่วกับ “ความสุข” ในขอใดตางกับขออื่น   (ต.ค.  42) 
 1.  ขอกายเจาจงเปนเชนตนไม ยืนอยูไดโดยภพสงบนิ่ง 
 2. พรอมรูสึกตามวิสัยไปทุกตอน  เหมือนทุกกอนกรวดทรายยอมคลายกนั 
 3.  มีความสุขอยูทุกยามตามที่ควร ไมปนปวนไปตามความเรารอน 
 4.  เพื่อช่ืนชมรมณยีกับชีวิต  ที่จะคิดทีจ่ะทาํตามคิดเห็น 
10.         ราตรกี็แมนมี           ขณะดรีายปน     (ต.ค.  42) 
ความหมายของคําประพันธในขอใดตางกับขอตรงขาม 
 1.  ราตรีนี้มืดมิดไฉน   ดาวลับดับไฟนักฝน 
 2.  อนิจจาเมฆคล้ําดําแทแท  อุตสาหแรขอบนํ้าเงินเพลิดเพลินได 
 3.  การเปลีย่นแปลงเปนธรรมดาโลก มีเดนโชคมีอับเฉาช่ืนเหงาได 
 4.  ในฟามืดมีดาววับวาวสอง  ในใจหมองมีดาววับวาวสี 
11.  การหล่ังของน้ําตาในขอใดแสดงความรูสึกตางกับขออ่ืน  (ต.ค.  42) 
 1.  อ่ิมทุกขอ่ิมชลนา   อ่ิมโศกาหนานองชล 
 2.  เธอทรงพระโศกีกรรแสงไห  นํ้าพระชลนยันไหลลงหลั่งๆ 
 3.  ขุนแผนวนัทองนองน้ําตา  กราบลาพอแมทั้งสองศรี 
 4.  ยามบวชบมบุญไป   นํ้าตาไหลเพราะอ่ิมบุญ 
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12. คณาเนื้อนวลก็ครวญคลอขับ  ระรกิแคนรับสลับเสียงใส (ต.ค.  42) 
      กระเดื่องตําขาวก็กราวเสียงไกล สนุกนํ้าใจสมัยสายัณห 
คําประพันธขางตนแสดงคุณคาตามขอใด 
 1.  ความงดงามของประเพณีไทยในสมัยโบราณ 
 2.  ความรกัสมัครสมานท่ีทาํใหไมยอทอตอความทุกข 
 3.  ความประสานของศิลปะกับการงานและความกลมเกลยีวของชาวบาน 
 4.  ความไพเราะของบทเพลงและความขยนัขันแข็งของเกษตรกรในชนบท 
13. แนวคิดในคําประพันธขอใดตางกับขออ่ืน     (ต.ค.  42) 
 1.  ชาติสยามผยิามตก  ไรยาก ไฉนนา 
       ยังแตตวัยังตอง  หอนไดภัยมี 
 2.  กรุงศรีอยธุยา   ไปขาด  ดีเลย 
 3.  หากสยามยังอยูย้ัง  ยืนยง 
       เรากเ็หมือนอยูคง  ชีพดวย 
 4.  ไทยคงเอกราชดวย  ฝมือ  ไทยเอย 

ก)  พยางค 
๑. คําในขอใดมีองคประกอบของพยางค เหมอืนคาํวา อัศว 
ก.   นิตย  ข. เสร็จ                ค. โยชน  ง. มารค 
๒. คําใดประกอบดวยพยางคเปดทุกพยางค 
ก. ไฟฉาย  ข. พอครัว             ค. อําเภอ  ง. นอยหนา 
๓. คําในขอใดมีท้ังพยางคปดและพยางคเปด 
ก. ทําเล  ข. เฝาไข               ค. เนื้อคู  ง. เหลวไหล 
๔. คําในทกุคําในขอใดมีจาํนวนพยางคเทากับคํา ปรญิญาบัตร 
ก. บุญราศี  ปรมาณ ู  ข. ธารกํานัล  นาคบริพันธ 
ค. ปุริมพรรษา  นักขัตฤกษ    ง. นาวิกโยธนิ  สารประโยชน 
๕. คําใดมอีงคประกอบของพยางคตางจากคําอื่น 
ก. น้ํา          ข.  แพ                 ค. ไฟ          ง. นอย 
๖. คําในขอใดมีจาํนวนพยางคเทากับคาํ กลุธดิา ทุกคาํ 
ก. โฆษณา  สมาคม            ข. อุณหภูมิ  กาลสมัย 
ค. คุณสมบัติ  รสนิยม        ง. ธรรมทายาท  อุทกภัย 



 279 

๗. ขอใดมีจาํนวนพยางคเทากับคํา บุคลาธิษฐาน 
ก. รัฐประหาร  ข. โลกุตรธรรม 
ค. มนุษยสัมพันธ  ง. มหาภิเนษกรมณ 

ข)  คํา 
๑. ตอไปนี้ขอใดถือเปน ๑ คํา 
ก. วิลาสินี (ช่ือกาพย) ข. ศรีปราชญกําสรวล 
ค. กําสรวลศรีปราชญ ง. โฉมงามทรามสงวน 
๒. ขอใดมีคําพองรูป 
ก. เขาโจษขานกนัวาคดนีี้โจทกแพ                   ข. จงสุขสันตไรโศกศัลยทุกวันวาร 
ค. จะกนัอะไรกนัหนักหนากบัคนอยางกนั       ง. เขาเมาเซเหมาชนฉันเองแลวเหมาวาฉันชนลม 

๓. ขอใดมีคํามากพยางค ซ่ึงเกิดการแบงคําผิดท้ังหมด 
ก. กะจิบ  กะจอก  กะจง                         ข. กะจาบ  กะแต  กะรอก 
ค. กะทือ  กะเบือ  กะชาย                        ง. กะเต็น  กะเดือก  กะดุม 
๔. ตอไปนี้ขอใดเปนคํามูลทุกคาํ 
ก. ยี่โถ  ย่ีสิบ ข.  ชมพู  ชมเชย      ค. มะระ  มะเร็ง ง.  สันดาน  สันดอน 
๕. ขอใดมีคําพองเสียง 
ก. พอไกขันเขากร็ีบควาขันตักนํ้าเพ่ือลางหนา 
ข. ความหมายของเบญจขันธปรากฏอยูในพระธรรมขันธ 
ค. สมาคมจัดสรรเงินจํานวนหน่ึงไวเพ่ือการสรางสรรคสามัคคี 
ง. มีการแหแหนพระราชาองคใหม เพื่อใหราษฎรไดเฝาแหนอยางใกลชิด 
๖. ขอใดมีคํามากพยางค ซ่ึงเกิดจากเสียงกรอนมาจากคําอื่นท้ังหมด 
ก. ตะปู  ตะมอ  ตะวนั 
ข. มะรนื  มะเรื่อง  มะโรง 
ค. มะเส็ง  มะปราง  มะกา 
ง. ตะเคียน  ตะขบ  ตะไคร 

ค) คําประสม 
๑.ขอใดมีคําประสมทุกคาํท่ีประกอบดวยคํานามกับคาํกริยา 
ก. ใจดํา  น้าํใช  ใบพัด                              ข. เข็มกลดั  ขาวตม  สมตํา 
ค. กันชน  หองเรยีน  นักเขียน                   ง.   เครื่องดื่ม  น้ําหวาน  บานพกั 
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๒. คําทุกคาํในขอใดเปนคําประสมประกอบดวย คํานาม คํากริยา และคํานาม 
ก. โตะกินขาว  ราวตากผา  กาตมน้ํา 
ข. เด็กสงของ  เงนิรองจาย  ไมจิ้มฟน 
ค. หมอหุงขาว  เตาไฟฟา  ผากนัเปอน 
ง. เรือนรับรอง  รถบดถนน  คนขนขยะ 
๓. คําประสมในขอใดเปนคําไทยทุกคาํ 
ก. น้ําปลา  เลือกต้ัง  รถจ๊ิป 
ข. เลขทาย  หอหมก  เด็กปม 
ค. หมอฟน  เตาถาน  กันสาด 
ง. ผลไม  ลายเซ็น  รานกาแฟ 
๔.      คําประสมในขอใดใชเปนประโยคไดทุกคํา 
ก. ใบขับข่ีรถยนต  เกาอ้ีโยก  สมุดฉีก 
ข. ไมแคะหู  ผากนัเปอน  คนกวาดขยะ 
ค. รถบดถนน  พนักงานเก็บต๋ัว  ฟาแลบ 
ง. โตะเขียนหนังสือ  หองอัดเสียง  มาดีดกะโหลก 
๕. คําตนกับคําเดมิในคําประสมขอใดท่ีแสดงความสัมพันธทางความหมายแบบเดยีวกับคาํ รถมา 
ก. มาใช  ยาดม ข.   เรือบิน  รถไฟ 
ค. แมบาน  สวนงู ง.   ปนลม  เตาถาน 
๖. ขอใดเปนคําประสมท่ีเลียนแบบวธิกีารสรางคําของสมาส 
ก. ผลไม           ข.  ทุนนิยม                ค. พลเมือง  ง. พลังงาน 
๗. ขอใดมีคําประสม ๓ คํา 
ก. แมทัพ  แวนตา  น้ําแข็ง  ยางลบ              ข. ฝอยทอง  นํ้าตก  ถุงเทา  ขาวตม 
ค. ไฟฟา  ปากกา  รถยนต  ตลาดสด           ง. ดอกเบ้ีย  พิษณุโลก  ส่ีแยก  โรงพัก 
๘.         คําท่ีพิมพ  ตัวหนา  ในขอใดเปนคําประสมท้ังหมด 
ก.   ที่รานคาขางบานฉัน  จะขายน้ํามันพืชมากกวาของใชอ่ืน ๆ  
ข. แมวาเขาจะตกอยูในภาวะคับขัน  เขากยั็งอุนใจ  เพราะมีเพ่ือนคูคิดอยูดวย 
ค. ควรกินขาวปลากอนนะ  แลวคอยตกลงกันวาจะไปตอบเบี่ยงบายเขาอยางไร 
ง. ถาเราไปบานนอก  จะพบวาเจาของบานนัน้ตอนรับขบัสูอยางดีและไมแสดงทาทีวาเบื่อเลย 
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ง)  คําซอน 
๑. คําในขอใดเปนคาํซอนเพื่อความหมายทุกคํา 

ก. เรว็ไว  ส่ือสาร  กาลเวลา                                ข. สูญเปลา ขดัแยง  เก็บตก 
ค. รอคอย  หมูคณะ  บอกเลา                              ง. เขตแดน  เดินทาง  บานเรือน 
๒. คําทุกคาํในขอใดเปนคําซอนเพ่ือเสียง 
ก. รุงริ่ง  รกราง  รุงรัง                                        ข. บากบั่น  บอบบาง  บิดเบือน 
ค. ทอดท้ิง  ทาบทาม  ทอดถอน                             ง.   กรอบแกรบ  กรดีกราด  กระดากกระเดื่อง 

๓. คําในขอใดมีวิธีการสรางคําเหมือนคํา รูปภาพ 

ก. ถายเท  ทรัพยสิน  เจ็บไข                                 ข. สุญญากาศ  ธนาคาร  เหตุการณ 
ค. วนศาสตร  เศวตฉัตร  เศรษฐกิจ                       ง. เครื่องยนต  สะพานไฟ  ศูนยการคา 
๗. ขอความตอไปนี้มีคําซอนและคําประสมอยางละกีค่ํา 
 ในคลองมีสาหรายและพืชน้ําข้ึนเต็มไปหมด จนเกดิปญหาทําใหลํานํ้าต้ืนเขินและเนาเสียได 
ก. ซอน ๓ ประสม ๒                                           ข. ซอน ๓ ประสม ๓ 
ค. ซอน ๒ ประสม ๒                                 ง. ซอน ๒ ประสม ๓ 
๔. คําในขอใดเปนคําซอนทุกคาํ 
ก. ผิดถูก  ช่ัวดี  ถีห่าง  วางใจ 
ข. ไขมัน  ครัน่คราม  ซบเซา  บอกกลาว 
ค. เข้ียวเล็บ  เหลากอ  คอหอย  พริกขิง 
ง. ขาวสาร  ขาวคราว  ขาวสาร  ขาวแกง 
๕. ขอใด ไมมี คาํซอน 
ก. ขาวขจรเจรญิมาเนิ่นนาน                                   ข. จึงตอนรับเชิญนั่งท่ีต่ังเตียง 
ค. งามประโลมหลงแลดังแขไข                              ง. รมระร่ืนครื้นครึกลวนพฤกษา 
๖. ขอใด ไมใช คาํซอน 
ก. ปาไผ           ข.   รางกาย        ค. เรือนทับกระทอม       ง. โบราณดึกดําบรรพ 
๘. คําซอนในขอใดเม่ือใชพยางคหนามาทําเปนคําซํ้าแทนแลวมีความหมายตางไป 
ก. ทาทางเขามึนชา ไมยอมพูดกับฉัน 
ข. บานของเขาอยูไกลลิบลับ  เธอเดินไปไมไหวหรอก 
ค. ทําอยางไรฉันถึงจะขับรถไดคลองแคลวอยางคุณบาง 
ง. เขาจวนเจียนจะตอยกันอยูแลว  ดีแตครูหามเสียกอน 
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จ)  คาํซํ้า 
๑. ขอใด ไมควร ใชไมยมก 
ก. ทําไมรีบฝงเสียยังเปนเปนอยูนี่                  ข. คนคนน้ีไมควรคบหาสมาคมดวย 
ค. ถาแนจริงขอใหมาพบกันซ่ึงซ่ึงหนา          ง. ลูกหมาตัวนั้นหนาวส่ันรกิรกิทีเดยีว 
๒. ขอใดใชไมยมกไดถูกตอง 
ก. ฉันยังไมรูน่ีวาของ ๆ ใคร                         ข. พูดกันใหจะ ๆ จะดกีวากระมัง 
ค. นักเรียนมีสองกลุม ๆ นี้เรยีนเกง               ง. เขาจัดเตรียมเส้ือผาสําหรับแตละวนั ๆ 
๓. การซํ้าคาํในขอใดมีความหมายวา ทํากรยิา น้ันซํ้า ๆ  
ก. พูดกันอยูหยก ๆ ลืมเสียแลว 
ข. ถูกดเุขานิด  น่ังทําตาปริบ ๆ เชียวนะ 
ค. ชางหวงรูปเสียจริงมองเฉย ๆ ก็ไมได 
ง. เม่ือแรกนะอยากไป  แตไป ๆ ก็มายกเลิกเสียน่ี 
๔. การซํ้าคาํในขอใดมีความหมายทํานองเดียวกับ การซํ้าคําในตวัอยางน้ี 
 ฉันชอบเสื้อสีเทา ๆ ตัวนั้นของเธอจังเลย 
ก. ผูหญิงสวย ๆ คนน้ันเปนใคร 
ข. ที่พูดมานี้หวังวานอง ๆ คงเขาใจ 
ค. การวัดผลคร้ังนี้นาจะพิจารณาเปนคน ๆ ไป 
ง. พรุงน้ีพบกันขาง ๆ สระน้ําหนาโรงเรียนนะ 

๕. คําซํ้าในขอใดมีความหมายเปลี่ยนไปจากคําเดิมมากท่ีสุด 
ก. คุณยายชอบไปวัดแถว ๆ บาน 
ข. รีบ ๆ หนอย เดี๋ยวจะไมทันรออก 
ค. เธอรูจักผูหญิงที่สวมเสื้อสีฟา ๆ นั่นไหม 
ง. ครูสัญญาวาจะบอกคะแนน แตไป ๆ กล็ืม 
๖. การซํ้าคาํในขอใดบอกความหมายวาอยูในพวกใดแตไมกาํหนดแนนอน 
ก. ชวยห่ันหมูเปนช้ินเล็ก ๆ ใหที 
ข. ครูกําลังสอน ๆ อยูเขาก็วิ่งมา 
ค. ตอนขาไป ออยน่ังรถคันหลงั ๆ ใชไหม 
ง. เธอเลนกวาดสง ๆ อยางนี้ บานจะสะอาดไดอยางไร 
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๗. คําซํ้าในขอใดมีความหมายแยกจํานวน 
ก. เขามีเส้ือผาเปนตู ๆ                                   ข. ฟง ๆ ดูเรื่องนีถ้าจะยุง 
ค. เธอเลาเปนเรื่อง ๆ ไปนะ                           ง. แม ๆ ยืนดลููก ๆ อยูริมสนาม 
๘. ขอใดเปนการใชคําซํ้าเพ่ือย้ําความหมาย 
ก. สมรเถยีงแมเสียงฉอด  ๆ                           ข. ดี ๆ ช่ัว  ๆ เขาก็แมลูกกนั 
ค. ประสานบอกนองใหเดินชา ๆ                    ง. พบกันบาย ๆ แถว ๆ หนาตลาด 
๙. คําซํ้าในขอใดเนนความเปนพหูพจน 
ก. เขาทําทาเปนเด็ก ๆ 
ข. เขาเลือกเอาแตช้ินโต ๆ  
ค. ปลาตัวนี้ตายเสียแลว เม่ือกีน้ี้ยังเปน ๆ อยูเลย 
ง. เขาสวมเส้ือขาว ๆ มาทกุวนัแตวนัน้ีกลับเปลี่ยนเปนเส้ือสีดํา 
๑๐. คําซํ้าในขอใดเกินเขามาโดย ไม จําเปน 
ก. เดี๋ยวนี้ใคร ๆ เขาก็ซากันท้ังนั้นแหละ 
ข. ใคร ๆ เขาทํางานกันเสร็จแลวเหลือคุณคนเดียว 
ค. ฉันยังไมเคยเลาเรื่องน้ีใหใคร ๆ ฟงเลยสักคนเดียว 
ง. เสียงตวาดของเธอใคร ๆ ไดยินก็หวาดผวาไปตามกัน 

ฉ)  คําสมาส 
๑. ขอใดเปนคําสมาสทุกคํา 
ก. สิทธิบัตร  เอกภาพ  ราชครู                         ข. ทศชาติ  พลความ  เยาวชน 
ค. นาฏศิลป  พิมพดีด  กรรมบถ                      ง. ชีวประวัติ  รฐัสภา  ภาพเขยีน 
๒. คําในขอใด ไมใช คําสมาสทกุคํา 
ก. ภาคภูมิ  ผลผลติ  นายกสภา                        ข. วนาราม  เดชานุภาพ  ราชพาหนะ 
ค. ประวัติการณ  วิทยาลัย  ราไชศูรย               ง. สามัคคีธรรม  ราชูปถมัภ  ทตูานุทูต 
๓. คําในขอใดเปนคําสมาสทุกคํา 
ก. อัคคีภัย  พลเมือง  อุตุนิยม                           ข. ธุรการ  วิทยาเขต กรนิทร 
ค. บุรุษโทษ  วารดิถี  นานาชนดิ                      ง. เคมีภัณฑ  วนาราม  สมณเพศ 
๔. ขอใดเปนตวัอยางของคาํสมาสท้ังหมด 
ก. พลการ  พลขันธ  พลากร                             ข. บุตรธิดา  อุบัติเหตุ  ทิวทัศน 
ค. พเนจร  พนาสณฑ  พนาดอน                       ง. ทุนทรัพย  รสนิยม  สิทธิบัตร 
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๕. ขอใดเปนตวัอยางของคาํสมาสทุกคาํ 
ก. ราชกจิ  ราชธรรม  ราชวัง  ราชฐาน 
ข. เทพบุตร  เทพนม  เทพไท  เทพนิยาย 
ค. ภูมิประเทศ  ภมิูภาค  ภูมิฐาน  ภูมิปญญา 
ง. เกียรติยศ  เกยีรติศักดิ์  เกยีรติภูมิ  เกยีรตินยิม 
๖. ขอใดเปนคําสมาสท่ีประกอบสนธิทุกคาํ 
ก. มหาทาน  มหานุภาพ  มหายาน 
ข. ธันวาคม  พลานามัย  ศุลกากร 
ค. วราฤทธิ์  จริยาวัตร  วิทยาการ 
ง. จราจร  ตุลาการ  ทักษิณาวรรต 
๗. ขอใดเปนคําสมาสท่ีประกอบสนธิสองคํา 
ก. ศาสนจักร  วิเทโศบาย  หิมาลัย  ชโลทร 
ข. พัสตราภรณ  สุริโยทัย  พุทโธวาท  นเรศวร 

ค. เสรีภาพ  มัจจุราช  จุฬาภรณ  มหิทธิฤทธิ ์
ง. อักษรศาสตร  สุโขทัย  วทิยาลงกรณ  ภัตตาคาร 
๘. คํา  คมนาคม  แยกสนธไิดอยางไร 
ก. คมนา + คม ข. คมน + อคม 
ค. คมน + อาคม ง. คมนา + อคม 
๙. คํา  หัตถาจารย  เมื่อแยกสนธิจะเปนเชนไร 

ก. หัตถี + จารย ข. หัตถา + จารย 
ค. หัตถี + อาจารย ง. หัตถ + อาจารย 
๑๐. คํา  อัคคี + โอภาส  เมื่อสนธกิันจะเปนเชนไร 
ก. อัคโคภาส ข. อัคโยภาส 
ค. อัคโวภาส ง. อัคคิโยภาส 
๑๑. คํา ราชินี  สนธกิับ  อนุสรณ  เปนไดเชนไร 
ก. ราชินิสรณ ข. ราชินานุสรณ 
ค. ราชินยานุสรณ ง. ราชินยิานุสรณ 
๑๒. คํา สํ  สนธกิับ ญา จะเปนเชนไร 
ก. สมญา  ข. สัญญา            ค.         สมัญญา  ง. ถูกทุกขอ 
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เขฬะ  โบกขรณี  เกษม  วิปลาส  สุนัข  ขัย   อักขระ  
เสมหะ  ดิรัจฉาน  โศลก  เศวต  ผรุสวาท  สิริ  อักษร 

 ฤด ู  ทิพย  จุต ิ  กศุล  ลห ุ  ศร ี  สุริยะ 
 บุพโพ  สัปดาห  อุปชฌาย  พิศวาส  กส ิ  สิเนหา  สูรย 
 ไพฑูรย  วิทยุ  ทุกข  สวรรค  อุทิศ  นิตย  ปทุม 
 กาสาวะ  รมย  จักร  สวัสด ี  พิศมัย  นิจ  ปทมา 
 ครุฑ  คิมหันต  บาตร  วินิจฉัย  ไศล  สัท  วชิระ 
 ประกาศ  ธัญญา  ปฏิญญา  บริขาร  มุสา  ศัพท  วัชระ 
 ประภา  บุญ  ปสสาสะ  ครรชิต  สินธพ  อาตมา  จรยิา 
 นาฏ  พรต  อัสสาสะ  วรรณ  โบราณ  หิรัญ  จรรยา 
 นลาฏ  จักษ ุ  บัตร  ศลัย  ดุริยะ  หิรัณย  ฐิติ 
 นังคัล  ดาบส  ภัทร  กัลยา  สามัคคี  อรรถ  สถติ ิ
 ประมาท  สัตว  อาศรม  สัณห  เคหะ  อัคคี  ขัตติยะ 
 สกุณ  สัญญา  ปริญญา  อุณหิส  เมรัย  ครุ  กษัตริย 
 วิญญาณ  วิชา  เชฏฐา  ปญหา  อุบัต ิ  คุรุ  สามัญ 
 กักขฬะ  จิต  โชต ิ  ชิวหา  โขม  บัลลังก  สามานย 
 จุฬา  ประกาศิต ศกุล  ดุษณี  หทัย  บรรยงค  มัจจุราช  
 วิรุฬห  ทรัพย  อัศว  พัสตร  มน  โอรส  มฤตยู 
 ศรัทธา  เศรษฐี  อัศวิน  สายัณห  หฤทัย  เอารส  วิทยุ 
 ทวีป  อากาศ  ฌาน  โลกีย  มนัส  พฤกษ  ปรัชญา 
 หัตถ ี  ปจจุบัน  ชุต ิ  วิริยะ  หัสดิน  รุกข  ปญญา  
 ขันติ  มิจฉา  สังเขป  อินทขีล  ดาวดึงส  ทฤษฎ ี  คัพภ 
 สถล  อัญญา  ขณะ  มุกดา  สาลิกา  ทิฐิ  ครรภ 
 สนาน  เสโท  วุฒิ  แพทย  สารกิา  มฤค  อธิบาย 
 สตร ี  ธวัช  มัจฉา  อัคร  กษัย  มิค  อภิปราย   

หลักบาล ี หลักสันสกฤต 
1.ใชอักษรคู 1. ศ  ษ 
2.หลกัตัวสะกดตัวตาม 
112-334-512345 (เวนง-ง) 

2.ไ เ-า ฤ ฤา ฦ ฦา 

3.นาสกิสะกด ห  ตาม 3. ควบกล้ํา(คําคู) 
4. ใช ฬ (คําคูสัน.) 4. รร 
5.อ่ืนๆ 
- อานเรียงพยางค 
- อักษรคูหรือตัวสะกดตัวตามแต

ตัดออก 

5. ส นําหนา วรรค ตะ 
6. อื่นๆ 
-   นอกหลักตัวสะกดตัวตาม 
-   อานรวบพยางค 

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 
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