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เฉลย 
หน้า4-5 

จงเลือกคําทสีะกดถูกต้อง 

๑. บอมกนิขาวเสยีจนอ้ิมแปร/อ่ิมแปล 

๒. เขาไมรูวาได  ผล็อยหลับ/ผลอยหลับไปตัง้แตเม่ือไหร 

๓. ถานักเรยีนมัวแต  ผัดวันประกนัพรุง / ผลัดวันประกนัพรุงอยูอยางนี้ จางใหกส็อบไมตดิ 

๔. สุนัขเปนสัตวเลี้ยงที่ผูกพัน / ผูกพันธกับคนมากที่สดุ 

๕. เขากําลัง พยกัเพยดิ / พยักพเยดิกับเดก็ที่ซอนตัวอยูหลงัมาน 

๖. หนุมสาวสมัยนี้หนาดาน ดูส ิพลอดรัก / พรอดรัก กนัไมดูเวลาและสถานที่เลย 

๗. แมคาที่ ร.ร. เทพศรินิทรรมเกลาทําแกงพะแนง / แพนงเนื้อ อรอยมาก 

๘.  เม่ือวานนี้อดดูชอง ๑๒ เรื่องพิสวาท / พิศวาส ฆาตกรรม 

๙. พวกเพชรฆาต / เพชฌฆาต เปนอาชีพที่นากลัวมากเพราะตองฆาคนเกอืบทกุวัน 

๑๐. นองนั่งเรยีนวธิกีาร ฟนเทยีน / คว่ันเทยีนอบจากแม 

๑๑. เขาวากันวาเรื่องภูตผี / ภูตผีิ เนี่ย ไมเช่ือแตอยาลบหลู 

๑๒. ลเิกสมัยนี้นางเอกนยิมใส มงกุฎ / มงกุฏมากกวาสวมชฎา 

๑๓. เชือกมนลิา / มะนลิา มีความเหนยีวและทนมาก 

๑๔. ฉันไมรูวาฝนจะตก เลยไมไดเอารมมาเลยเปยกมอลอกมอแลก / มะลอกมะแลก 

๑๕. สมัยนี้ผูชายหลายคนแตงงานกับหญิงมาย / หมายโดยไมนกึรงัเกยีจแตอยางใด 

๑๖. ยุค IMF นี้ใคร ๆ ก็อยากจะซ้ือของราคายอมเยาว /ยอมเยา กันทัง้นัน้ 

๑๗. ลาดกระบังนี่ยงุกนปอง / กนปลองชุมจนนักศกึษาหลายคนตองปวยเปนมาลาเรยีกัน 

๑๘. เด็กสมัยนี้แทบจะไมเช่ือเรื่องโชคชะตาราษ ี/ ราศ ีกนัเทาไหรนกั 

๑๙. รัฐบาลคงเขาตาจนถงึขนาดตองเรี่ยราย / เรี่ยไร เงนิไปใช IMF 

๒๐. พวกโมเดรินฮบิปบางคนชอบแตงตัวรุมราม / รุมลาม เหน็แลวเกะกะแทน 

๒๑. สมาคมอาซ้ิมแหงประเทศไทย เชิญเจาปาไปเปดงานตรงตามฤกษผานาท ี/ ฤกษพานาททีี่เตรยีมไว 

๒๒. พอนกึถงึหนังเรื่องยามเม่ือลมพัดหวล / พัดหวนทีห่มิวกบัเจเลนสมัยสมัยสาว ๆ นะ นกึถงึแฟนเกาทุก

ท ี

๒๓. คนเราสมัยนี้มีแตละโมบ / ละโมภ โลภมากกันดูอยางนางงามสถิายนูดนดิเดยีวเรยีกกนัเปนลาน ๆ  

๒๔. ถังนี้จุน้ําได ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก/ ลกูบาศเมตร 

๒๕. เคทหกลมเพราะดันไปเลนวิ่งเปรี้ยว / วิ่งเปยว กับพ่ีฟลุก 

๒๖. เสื่อมวลชนปจจุบันมีอิสระเสรทีี่จะวพิากยวจิารณ/วพิากษวจิารณ 

๒๗. โครงการไฟฟามหานครไดเวนคนื/เวรคนื ที่ดนิบรเิวณถนนลาดพราว 

๒๘. หนวยศกึษานเิทศ / นเิทศก ของกรมสามัญออกไปประชาสัมพันธเรื่องการสอบระบบใหม 
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๒๙. ทาทา ใชผลติภัณฑของเทโรแครซ่ึงสะกัด / สกดัมาจากสะเก็ด /เสกด็ของหนิอุกกาบาต 

๓๐. พระยาครุฑเลนสะกา / สกา กับทาวพรหมทัตเพื่อชิงนางกาก ี

๓๑. หญิงยุค ๒๐๐๐ เกลยีดที่สดุคอืผูชายสับปรับ / สับปลับ 

๓๒. ตางนั่ง สัปหงก/สัปปะหงก จนออฟรําคาญ 

๓๓. ตาย ! นองมาตาขา เนี่ยเขาเรยีกสากเฉย ๆ นะคะ อยาเรยีกวา สากกะเบอื / สากกระเบือ เลย ไม

สุภาพคะ 

๓๔. คนตายแลวไปไหนไมมีใครตอบได นาน ๆ ไปกส็าปสูญ / สาบสูญไมมีใครจําได 

๓๕. สงิโต / สงิหโต เปนสัตวที่เปนเจาปาและมีรางกายทีส่วยงาม 

๓๖. หองนี้เปนหองสุญญากาศ / สูญญากาศ ไมมีอากาศเขาออก 

๓๗. ตอนไทยรบกับพมา เราขาดเสบยีง /สเบยีง ก็เลยแพ 

๓๘. ซินดี้ไดยนิเสยีงหมาไน /หมาใน รองกก็ลัวมากรองกรี๊ดออกมาอยางหวาดกลัว 

๓๙. ไอปด มันเพ่ิงแตงงานใหม ไมยอมดแูลแม ไมรูเมียมันมีดอีะไรถงึได หลงใหล /หลงไหล นักหนา 

๔๐. ทาทา วันนี้อาบน้ํามาหรอืเปลาเหม็นสาบ /เหม็นสาปจัง 

๔๑. เวลาถูกผ้ึงตอยตองใชลกูกุญแจรดูเอาเหลก็ใน /เหลก็ไน ออก 

๔๒. The Death of Saleman มีช่ือเปนภาษาไทยวา อวสาน /อวสานตแซลแมน 

๔๓. แตกอนสรวงสดุาเคยมีความเปนอยูทีอั่ตคัด /อัตคัตมากอน แตเธอก็ไมไดปดบังแตอยางใด 

๔๔. พวกเดก็วศิวะชอบไปเดนิหา อะไหล /อะหลั่ย/อาไหล แถบ ๆ คลองถม 

๔๕. รัฐมนตรหีลายคนชอบแสดงอํานาจบาตรใหญ /อํานาจบาดใหญ จนนาเบื่อ 

๔๖. ตอนนี้นกอินทรี /อินทรยี กําลังจะสูญพันธุแลว 

๔๗. ตอนนี้สื่ออิเลก็ทรอนกิส /อิเล็กโทรนคิ กําลังเปนที่นยิมในหมูประชาชนเปนอยางมาก 

๔๘. ขอใหอานสิงส /อานสิงฆ จากการทําบุญครัง้นี้ทําใหฉนัสวยกวาหมอเบริทเถอะ 

๔๙. ญา ญา หญิง เลนอิเล็กโทน /อิเลคโทนเกงมาก 

๕๐. ครูบางคนใจดําอํามหติ /อัมหติ ลงโทษเดก็ดวยวธิทีี่รนุแรงมาก 

๕๑. ที่อยูของพระนารายณคอื เกษยีรสมุทร /เกษยีณสมุทร 

๕๒. ผูที่ทําบาปเอาไวนัน้กรรมจะตดิตามตนเหมือนกงเกวยีนกําเกวยีน/กงเกวยีนกรรมเกวยีน/กงกํากง

เกวยีน 

๕๓. ตัวเรอืด /เลอืด ชอบกนิเลอืดคนและสัตว 

๕๔. ขาวกอง/ กลอง คอืขาวที่สแีลวแตยังมีขาวเปลอืกปนอยู 

๕๕. ผูหญิงคนนี้วาจาไมดจีงึถูกรุมตบจนเลอืดกบ/กลบปาก 

หน้า10 

ส่วนที ๒ การใช้ถ้อยคาํสํานวนให้ถูกต้องตรงตามความหมาย 
ชุดที 1แบบฝึกหัดคาํทีมีความหมายใกล้เคียงกัน 

1. คณะกรรมการกําลงั......................................ผู้กระทําผิด (สอบสวน, สืบสวน, ไตส่วน) 
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2. เมือตํารวจรบแจ้งความเกียวกบัคดีฆาตกรรมไว้แล้ว ได้ ......................... หาตวัคนร้ายทนัที (สอบสวน, 

สืบสวน, ไตส่วน) 

3. ศาลได้นดั....................................ปากคําของโจทก์และจําเลย (สอบสวน, สืบสวน, ไต่สวน) 

4. เทศบาลมี.....................................ทีจะตดัถนนอีกหลายสาย (หลกัการ, แผนการ, โครงการ) 

5. การบ่อนทําลายความมนัคงภายในประเทศ มกัเกิดขนึตาม...........................ของศตัรู (หลกัการ, แผนการ, 

โครงการ) 

6. เขาตืนแตเ่ช้าแล้วลงไปดแูลต้นไม้เป็น............................... (กิจการ, กิจวัตร, กิจกรรม) 

7. การไปชมพิพิธภณัฑ์สถานจดัเป็น...................นอกหลกัสตูรการศกึษาได้อย่างหนึง (กิจการ, กิจวตัร, 

กิจกรรม) 

8. การขบัรถเร็วเป็นการ...............................ตอ่อนัตราย (ล่อแหลม, หลกัแหลม, เฉียบแหลม) 

9. เขามีสติปัญญารอบคอบ.......................ยิงนกั (ลอ่แหลม, หลกัแหลม, เฉียบแหลม) 

10. เขาเดนิทางถึงทีหมายโดย............................. (สวัสดิภาพ, สวสัดิการ, สวสัด)ี 

11. ผู้บริหารประเทศทีเลวมกัไมค่ํานึงถึง.......................ของประชาชน (สวสัดิภาพ, สวัสดิการ, สวสัด)ี 

12. ห้องสมดุแห่งนีมี....................................ทีมีความสามารถ (บรรณารักษ์, บรรณาธิการ) 

13. การออกหนงัสือจําต้องมี......................รับผิดชอบตามกฎหมาย (บรรณารักษ์, บรรณาธกิาร) 

14. เขาเป็น........................ประจําตวัของกรรมการผู้จดัการบริษัท (เลขานุการ, เลขาธิการ) 

15. เรืองทีเขาแตง่ได้ใจความ.........ชดัเจน........มาก เพราะเขามีความ.....จดัเจน........ในอกัษรศาสตร์ (ชดัเจน, 

จดัเจน, ชําชอง) 

16. ชายหนุ่มผู้นนัมีใบหน้า......คมสนั.......ท่าทีและคําพดู..........คมคาย............... (คมสนั,คมคาย, แยบคาย) 

17. อาจารย์ใหญ่เป็นคน.......พิถีพิถนั........ในการปกครองโรงเรียนและไมย่อมให้ครูน้อย....พินอบพิเทา....... ให้

เสียระเบียบวินยั (พิถีพิถนั, พินอบพิเทา) 

18. สามีภรรยาคูนี่มีชีวิต........ระหกระเหิน............แตไ่มเ่คย........ระหองระแหง............กนัเลย (ระหกระเหิน, 

ระหองระแหง) 

19. คนร้ายเสนอ.......เงือนไข........ในการมอบตวัตอ่เจ้าหน้าทีอย่างมี.....เงือนงํา........... (เงือนไข, เงือนงํา) 

20. อินเดียและปากีสถานกําลงัมีกรณีพิพาทเกียวกบัสิทธิ...........ในแคว้นแคชเมียร์ (ครอบครอง, คุ้มครอง) 

21. ราชนาวีไทยทําหน้าที..............................น่านนําไทย (ครอบครอง, คุ้มครอง) 

22. ถ้าผู้ใหญ่ไมเ่ป็นคน.........ใจเบา..............ผู้ น้อยย่อม............เบาใจ...................... (ใจเบา, เบาใจ) 

23. นกัเรียนทีสอบไลต่กเสมอๆ จะต้อง....เปลียนแปลง..........วิธีเรียนใหมเ่พือ..ปรับปรุง.....วิชาความรู้ของตน

ให้ดีขนึ (เปลียนแปลง, ปรับปรุง) 

24. อย่าเป็นคน...............................วนัประกนัพรุ่ง (ผลดั, ผัด) 

25. โรงเรียนของเราชนะเลิศในการแขง่ขนักรีฑาประเภทวิง........................ (ผลัด, ผดั) 



เอกสารติวสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ภาค ก. (ภาษาไทย)สถาบัน WIN-WIN 

อลังการภาษาไทย BY คุณครูต้นและคุณครูทวิลปิ 4

26. กรมตํารวจนําอปุกรณ์ทีพวกคอมมิวนิสตใ์ช้........เผยแผ.่..........ลทัธิของเขาไป........เผยแพร่..........ให้

ประชาชนทีสนามหลวง (เผยแพร่, เผยแผ)่ 

27. ลกูหนีขอ...ผดัผอ่น....ให้เจ้าหนีเลือนเวลาชําระดอกเบียออกไปอีก แตเ่จ้าหนีไมย่อม...ผอ่นผนั...(ผดัผอ่น, 

ผอ่นผนั) 

28. การจบัคนร้ายเกิด....ขดัข้อง..เพราะคนร้าย......ขดัขืน.....การจบักมุของเจ้าหน้าที (ขดัข้อง, ขดัขวาง, ขดัขืน) 

29. ประเทศทีล้าหลงั ถงึแม้จะยงัไมถ่กูศตัรูใช้กําลงั....ขม่เหง.....แตก่็จะต้องถกูศตัรู.....ขม่ขี...ไมใ่ห้

เจริญก้าวหน้าไปได้ (ขม่ขี, ขม่เหง) 

30. ตกึของเศรษฐี...มหาศาล.....หลงันีใหญ่โต...มโหฬาร.....มาก แตไ่มส่ง่างามเท่าทีควรเพราะตงัอยูใ่นที....

รโหฐาน.... (มโหฬาร, มหาศาล, รโหฐาน) 

31. ตํารวจผู้มีใจ.....เหียมหาญ.......ตอ่สู้กบัคนร้ายผู้มีใจ........เหียมโหด.......... (เหียมหาญ, เหียมโหด) 

32. เขาแตง่กาย.......ภมิูฐาน...........เสมอเมือเข้าไปในสถานที.....โออ่า............ (โอ่อา่, โอโ่ถง, ภมิูฐาน) 

33. บ้านเรือนตงักนัอยู่อย่าง......หนาแน่น........ตกึบริเวณนีสร้างเอาไว้ด.ู....แน่นหนา......... (แน่นหนา, 

หนาแน่น) 

34. เมือเพือนทีได้รับรางวลัที 1 ในการประกวดวาดภาพจนจิราก็ยินดกีบัเขาโดย ............. (ดุษฎี, ดษุณี) 

35. .......................โจรก่อการร้ายนีวา่ร้ายแล้วพวกกองกําลงัก๊อดอาร์มีนนัร้ายกวา่พวกนีหลายเท่านกั 

(ขบวนการ, กระบวนการ) 

36. อนวชัถกูตอ่ยจนเลือด................ปาก (กบ, กลบ) 

37. พ่อดแุมค่รัว..............................คนขบัรถทีมวัไปเถลไถลอยู่ในตลาดสด (กบั, และ) 

38. ปลดัอําเภอทีเกียจคร้านจะถกู....................ไปประจําอยู่ทีอําเภอกนัการ (เคลือนย้าย, โยกย้าย) 

39. ในโรงเก็บศพของวดันนั............................ไปด้วยกลินเหมน็หืน (คละคลุ้ง, อบอวล) 

40. ผงึบิน....................ออกจากรัง (กรู, พรู) 

41. อิทธิภมิูมี...................ในการทํางานมาก (อดุมคติ, อุดมการณ์) 

42. ไมพ่บ.........................ของคนร้ายแตอ่ย่างใด (วีแวว, ร่องรอย) 

43. สนีุย์มีความคิดที...............................ไมย่อมเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ  (ครําครึ, ครําคร่า) 

44. สกัรียาเป็นนกัวิทยาศาสตร์ที..............................วิชาฟิสิกส์มาก (เชียวชาญ, ชําชอง) 

45. รัฐบาลองักฤษสงัให้เกบ็นมผงที........................กมัมนัตภาพรังสี (ปนเปือน, เจือปน) 
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หน้า 16 

การใช้สํานวน 
จงเลือกสํานวนทีถูกต้อง 

๑. แก้วชอบนําความลบัของคนในบ้านไปเลา่ให้เพือนๆ ฟังเสมอ พฤติกรรมของแก้วตรงกบัสํานวน   (หนอนบ่อน

ไส้)(สาวไส้ให้กากิน) 

๒. งานทีคณุทําไมต้่องลงทนุอะไรเลย แถมได้ผลกําไรตอบแทนมากจริงๆ อย่างนีเท่ากบั  (จับเสือมือเปล่า)    

     (จบัแพะชนแกะ) เลยทีเดยีว 

๓. ผู้บงัคบับญัชาสงัให้ทําอะไรก็ทําไปเถอะ เราเป็นแคล่กูน้องอย่าไปขดัท่านเลย เดยีวจะเข้าทํานอง (เอาไม้ซีก

ไปงัดไม้ซุง)    (เอามือซุกหีบ) จะเดือดร้อนเปลา่ๆ 

๔. ดคูณุแซมเจ้าของโรงแรม แตง่ตวัเข้าสิ ซอมซ่อจริงๆ เหมือน (ผ้าขีริวห่อทอง)(กาคาบพริก) 

๕. ฉนัไมเ่ข้าใจวา่ทําไมนายเข้มถึงทําตวัเป็น (หมาหวงก้าง)(หมาในรางหญ้า) ทงัๆ ทีเลิกกนัไปตงันานแล้ว เขาไม่

มีสิทธิ มาหึงหวงฉนัแม้แตนิ่ดเดยีว 

๖. เดก็กลุม่นีถึงจะแนะนําพรําสอนเท่าไรก็ไมเ่ป็นผล เธออย่าเสียเวลา (ตักนํารดหัวตอ)(เข้าหซู้ายทะลหุขูวา) 

ดีกวา่ 

๗. โอกาสดีๆ เข้ามา เธอก็ควรรีบคว้าไว้นะ เหมือนทีโบราณวา่(นําขนึให้รีบตัก)(หวงันําบ่อหน้า) 

๘. ทกุคนตา่งกย็กย่องครูหนุ่มวา่เป็นเซียนเลข ฉนัวา่พวกเราอย่าไป (ยกตนขม่ท่าน) (สอนหนังสือสังฆราช) 

ดีกวา่ เพราะความรู้ของเราไมส่ามารถสอนท่านได้หรอก 

๙.  น้องต้นชอบ (ชักใบให้เรือเสีย)(ชกัแมนํ่าทงัห้า) อยูเ่รือยคนอืนเขาตกลงกนัดีแล้วก็ต้องมาเขวไปอีก 

๑๐. นกัพนนักลุม่นี เหมือนจะรู้ตวัก่อน จึงหนีรอดไปได้อีกแล้ว  (หูผีจมูกมด)   (ตาเป็นสบัปะรด)  จริงๆ  

๑๑. สามีภรรยาคูนี่มกัจะลงไม้ลงมือกนัอยูเ่สมอ เข้าทํานอง (ขนมผสมนํายา)  (ขงิก็ราข่าก็แรง) 

๑๒. ถ้าชาวประมงไมช่่วยกนัอนรัุกษ์ป่าชายเลนซึงเป็นแหลง่อนบุาลสตัว์นํา กเ็ท่ากบัวา่เป็นการ  (ทุบหม้อข้าว) 

(กินนําไมเ่ผือแล้ง) ของชาวประมงจํานวนมาก 

๑๓. โตโน่กําลงัลงัเลใจไมรู้่วา่จะคบกบัเกรซหรือแกรนด์ดี การกระทําของโตโน่เข้าทํานอง(รักพีเสียดายน้อง)(จบั

ปลาสองมือ)              

๑๔. ของขวญัทีสมชายจบัฉลากได้เป็นลิปสตกิสีแดงสด ข้อความข้างต้นตรงกบัสํานวน  (หัวล้านได้หว)ี (ไก่ได้

พลอย) 

๑๕. หม้ายสาวพราวเสน่ห์อย่างแนนซีเปรียบเสมือน (ไก่แก่แมป่ลาช่อน)  (กระดังงาลนไฟ) มีหนุ่ม ๆ มารุมจีบ

มากมาย 
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หน้า 19 

ราชาศัพท์  
จงขีดเส้นใต้คาํทีถูกต้อง 

๑. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระราชทาน (ราโชวาท  พระราโชวาท  พระบรมราชโอวาท  พระบรม

ราโชวาท) แกบ่ณัฑิตทีเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ณ สวนอมัพร 

๒. (พระบณัฑรู  พระราชเสาวนีย์  พระราชดาํรัส  พระบรมราชโองการ)  ในสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินีนาถ ในวนัสายใจไทย ไพเราะจบัใจข้าราชบริพารเป็นอนัมาก 

๓. สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกฎุราชกมุารมี (พระราชบัณฑูร  พระราชเสาวนีย์  พระราช

โองการ)  ให้นายทหารราชองครักษ์ดแูลชาวสลมัทีเป็นลมในขณะเฝ้าฯ รับเสดจ็ 

๔. สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี มี (พระบณัฑรู  พระราชดํารัส   

พระดํารัส  พระราชเสาวนีย์) เปิดการสมัมนาระหวา่งชาตเิรืองการเลียงสตัว์ทะเลในอควาเรียมทีสถาบนั

วิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

๕. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  (ตรัสปราศรัย  ทรงทกัทาย  มีพระราชปฏิสันถาร  ทรงสนทนาปราศรัย)  

กบัประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

๖. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  (ทรงตรัส  ทรงยนิดี  ทรงเสดจ็  ทรงประสตูิ  ทรงบรรทม) 

๗. ราษฎรมา  (ถวายการต้อนรับ  ถวายความจงรักภกัดี  เฝ้า ฯ รับเสด็จ) อย่างหนาแน่น 

๘. กรมศิลปากรจดัแสดงละคร  (หน้าพระพกัตร์  เฉพาะพระพักตร์  หน้าพระทีนงั) 

๙. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  (ทรงทําบญุ  ทรงบําเพ็ญกศุล  ทรงบําเพญ็พระราชกุศล)  ในวนัเฉลิม

พระชนมพรรษา 

๑๐. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระบรมราชินีนาถ  (เสดจ็ย้ายทีประทบั  เสดจ็ฯแปรพระตําหนกั  

เสด็จฯแปรพระราชฐาน) ไปประทบั ณ พระตําหนกัทกัษิณราชนิเวศน์ 

๑๑. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ (ทรงลงพระนาม   

ทรงลงพระปรมาภิไธย  ทรงลงพระปรมาภไิธย และพระนามาภไิธย) 

๑๒. ข้าพระพทุธเจ้ารู้สกึสํานึกในพระมหากรุณาธิคณุของ  (ธลีุพระบาท  ใต้ฝ่าพระบาท  ฝ่าละอองธลีุพระบาท  

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท)  ด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่ม ขอเดชะ 

๑๓. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  (เสด็จออก  เสดจ็พระราชดําเนินออก)  ณ  ตําหนกัจิตรลดารโหฐาน  

(พระราชทานโอกาส  พระราชทานพระราชวโรกาส  พระราชทานพระบรมราชวโรกาส)  ให้นายอกุฤษ มงคล

นาวิน ประธานรัฐสภานํานายบโูร เฮค ประธานมลูนิธิคอนราด อเดเนาว์แห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั และคณะ

เข้าเฝ้าในโอกาสเดนิทางมาเยือนประเทศไทยเพือ (น้อมเกล้า ฯ  ทูลเกล้า ฯ)  ถวายทนุการศกึษาระดบั

มหาวิทยาลยัในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั จํานวน ๖ ทนุ ในโอกาสที  (ทรงมี  ทรงเจริญ)  พระชนมพรรษา ๕ 

รอบ 
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หน้า 20 

ระดับภาษา 
ระดบัภาษา 

1. ข้อใดใช้ภาษาระดบัทางการ  

       1.วิถีชีวิตไทยริมสองฝังนํากลบัมาคกึคกัอีกครัง 

       2.เมือกระบวนเห่เรือพระราชพิธีในแมนํ่าเจ้าพระยาปิดฉากลง 

       3.ถนนการลงทนุทกุสายตา่งเร่งปัดฝุ่ นเศรษฐกิจฟืนจดุขาย 

      4. กระทรวงการท่องเทียวและกีฬาส่งเสริมการท่องเทียวเชงิอนุรักษ์ 

2. ข้อใดใช้ภาษาตา่งระดบักบัข้ออืน   

     1. ศตัรูสําคญัของเห็ดขอนและเหด็หหูนคูือไรไขป่ลาและราเขียว 

      2. เหด็ขอนถงึจะเป็นเหด็ในสกุลของเหด็หอมแต่รูปร่างหน้าตาเหมือนเหด็นางรม 

     3. การปลกูเห็ดขอนใช้วิธีเพาะด้วยขีเลือยในถงุพลาสติกเช่นเดียวกบัการเพาะเห็ดนางฟ้า 

     4. เห็ดขอนมีดอกมากในสภาพอากาศร้อน สว่นเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าออกดอกได้ดีในทีอากาศเย็น 

3. ข้อความตอ่ไปนีใช้ภาษาระดบัใด 

 ภาพสลกัทีถํากาใหญ่ เขาช้างล้วง อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก คล้ายกบัภาพสลกัทีพบในภาคอีสาน 

เป็นร่องรอยทียืนยนัวา่มีคนย้ายถินจากดินแดนสองฝังแมนํ่าโขง โดยเฉพาะจากภาคอีสานเข้ามาตงัหลกัแหล่งอยู่

บริเวณลุม่นําน่าน 

  1.   พิธีการ  2.   ทางการ                3.   กึงทางการ  4.   กนัเอง 

4. ข้อใดใช้ภาษาตา่งระดบักบัข้ออืน  

 1. ถ้าพดูถึงโซเดียมเกือบทกุคนก็จะนึกถึงอาหารรสเคม็ 

 2. อาหารรสเคม็จะมีรสชาตถิกูปากมากกวา่อาหารรสจืดๆ 

 3. คนไข้บางคนรับไมไ่ด้เลยกบัการกินอาหารรสจืดชืด 

 4. ผู้ประกอบกิจการอาหารจงึเลือกใช้เกลือโพแทสเซียมแทน 

 

หน้า21 

การเรียงลําดับความ 
1. ข้อความตอ่ไปนีจะเรียงลําดบัได้อย่างเหมาะสมตามข้อใด   

 ก.  ผมงามช่วยดงึดดูใจของเพศตรงข้าม 

 ข.  นกัโฆษณาก็พยามชีช่องบอกใบ้ให้ทงัหญิงและชายตระหนกัวา่ความงามของผมเป็นเรืองใหญ่ 

 ค.  กวีทีสามารถบรรยายความงามของสตรีไมเ่ว้นกลา่วความงามของผม 

 ง.  ผมช่วยเชิดชใูบหน้า ผมเรียบสวยหรือยุง่เป็นกระเซิงมองเห็นแตไ่กล 

 1.  ก  ง  ค  ข  2.  ข  ง  ก  ค  3.  ค  ก  ข  ง    4.  ง  ข  ค  ก 
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2. ข้อความตอ่ไปนีจดัเรียงลําดบัตามข้อใดจงึได้ใจความทีสมบรูณ์    

      ก.  ก้านใบเหลาใช้เป็นไม้กลดัห่อของหรือมดัรวมเป็นไม้กวาด 

      ข.  ใบมะพร้าวนํามาใช้มงุหลงัคา  ห่อขนม  สานทําของเลน่ของใช้ตา่งๆ 

      ค.  ผลมะพร้าวถ้าออ่นเนือใช้รับประทาน ถ้าแกใ่ช้คนักะทิทําอาหารคาวหวาน 

      ง.  กะลาใช้เป็นเชือเพลิงทําเครืองใช้ เครืองประดบั และรากใช้เป็นสีย้อมผ้า 

 1. ค  ง  ข  ก  2.  ค  ข  ก  ง    3.  ข  ค  ง  ก   4. ค  ก  ข  ง 

3. ข้อความตอ่ไปนีจดัเรียงลําดบัความตามข้อใดจงึได้ใจความสมบรูณ์   

      ก.  สตัว์ป่าทีอาศยัอยู่บริเวณปากอา่วและสตัว์ป่าบริเวณชายฝังปากแมนํ่า 

      ข.  ในขณะเดียวกนักทํ็าให้ลํานําทรุดโทรมเร็วกวา่ปกติอีกด้วย 

      ค.  เมือกระแสนําไมไ่หลตามธรรมชาติดงัเดิมและการไหลของตะกอนธรรมชาตถิกูรบกวน 

      ง.  เนืองจากการสญูเสียขีตะกอนให้กบัเขือน 

      จ.  ผลเสียหายย่อมเกิดขนึกบัอตุสาหกรรมประมงใต้เขือนเกษตร คณุภาพของนําปริมาณของนํา 

 1.  ง  ข  ก  จ  ค  2.  ก  ข  ค  ง  จ  3.  จ  ง  ข  ค  ก  4.  ค  จ  ก  ข  ง 

4.  ข้อความตอ่ไปนีจดัเรียงลําดบัความตามข้อใดจึงได้ใจความสมบรูณ์   

     ก.  จดุทีนกพิราบมีอาหารกินมากจนรวมกนัเป็นฝงูใหญ่คือสนามหลวงสวนสตัว์ดสิุตและวดัตา่งๆ เป็นต้น 

     ข.  การแก้ปัญหาในการลดจํานวนพิราบทีน่าจะได้ผลดีนนั ควรจะต้องหยดุให้อาหารนกพร้อมๆกนัทกุจดุ 

     ค.  เมือนกกระจายกนัออกไป ปัญหากจ็ะบรรเทาลงจนอยู่ในระดบัทีทําให้เกิดความเสียหายได้น้อย 

     ง.  เมืออาหารมีไมม่ากพอสําหรับนกจํานวนมาก จะเป็นการบงัคบให้นกต้องกระจายกนัออกหากิน 

 1.  ก ข ง ค  2.  ข ง ค ก  3.  ง ค ข ก  4.  ค ง ก ข 

5. จากข้อความ ก-ง ข้างลา่งนี ตวัเลือกข้อใดเรียบเรียงใจได้ความสมบรูณ์  

ก.  ในกรณีของหนงัตะลงุผู้บริโภคก็คือคนทีดหูนงัตะลงุเป็นประจํา เขาเหลา่นีเท่านนัทีเป็นตลาดทีแท้จริงของหนงัตะลงุ 

ข.  กลุม่ผู้บริโภควฒันธรรมพืนบ้านทีแท้จริงก็คือสมาชิกสว่นใหญ่ของกลุม่ชนทีประกอบการร่วมอยู่ด้วย 

ค.  นกัท่องเทียวและนกัวิชาการเป็นเพียงผู้บริโภคจร การสง่เสริมทีมุ่งเอาแต่ใจคนกลุม่หลงันีเป็นทางหายนะของ

วฒันธรรมพืนบ้าน 

ง.  การสร้างเยาวชนให้เป็นทายาททางวฒันธรรมโดยให้เป็นผู้บริโภคจงึสาํคญัยิงต่อการสง่เสริมและเผยแพร่ 

 1.  ก ข ค ง  2.  ข ง ก ค  3.  ค ง ก ข  4.  ง  ค ข ก 

6. ข้อใดเรียงลําดบัความข้อได้เหมาะสม      

ก. ดงัหลกัฐานภาพแกะสลกับนแผน่หินทีปราสาทหินนครธมกมัพชูา 

 ข. การนําววันําควายมาใช้แรงงานเกิดขนึไมน้่อยกวา่ห้าพนัปีมาแล้ว 

 ค. หากไมมี่ววัควายมาลากไถ ก็คงจะไมมี่ใครคดิถึงการใช้แรงงานอืนๆ 

 ง. การใช้แรงงานววัควายจึงเป็นจดุเปลียนของพฒันาการด้านแรงงาน 

 1.  ง ค ข ก  2.  ก ข ง ค  3.  ข ก ค ง  4.  ค ข ก ง 
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7. ข้อใดเรียงลําดบัข้อความตอ่ไปนีได้เหมาะสมทีสดุ   

 ก. ผู้ ป่วยเป็นต้อหินจะมีอาการตามวั สญูเสียลานสายตา 

 ข. การรักษาต้อหินอาจใช้ยาหยอดตาและยารับประทาน 

 ค. ต้อหินเกิดจากความดนัในสายตาเพิมสงูขนึจนทําลายประสาทตา 

 ง. ถ้าเป็นต้อหินชนิดรุนแรงจะปวดตา ปวดศีรษะมากและคลืนไส้ อาเจียน 

 จ. ผู้ ทีเป็นต้อหินบางรายอาจจําเป็นต้องรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์หรือโดยผา่นการผา่ตดั 

 1.   ก ค ง ข จ   2.   ค ก ง ข จ      3.   ก ข จ ค ง        4.  ค ก ข ง จ 

8. ข้อความตอ่ไปนีควรจดัเรียงลําดบัตามข้อใดจงึจะได้ความสมบรูณ์  

      ก.  ดอกแตงโมออ่นรวมกบัผกัอืนๆ นํามาแกงเลียง 

    ข.  ยอดแตงโมออ่นคนมกัเก็บมาต้มกบักะทิจิมนําพริกกิน 

      ค.  ผลออ่นของเขาก็เอามาแกงส้มใช้ทงัเนือทงัเมลด็อร่อยมาก 

      ง.  ผลแก่นนัใช้รับประทาน เนือหวานเย็น ชุ่มคอชืนใจดี   

 1.  ก ข ค ง           2. ก ค ง ข 3.  ข ก ค ง  4.  ข ค ง ก 

9. จากข้อความตอ่ไปนี ข้อใดจดัลําดบัความได้ดีทีสดุ 

      1. ประการหนึงในเรืองการใช้ภาษา   

     2. การเขียนสะกดการันตใ์ห้ถกูต้อง 

      3. ยงัเป็นเครืองสง่เสริมบคุลิกภาพผู้เขียนอีกด้วย 

      4. เป็นสิงทีพึงปรารถนาอย่างยิง 

      5. เพราะเหตวุา่นอกจากจะทําให้ความหมายถกูต้องดงักลา่วมาแล้ว 

 1.  1  2  4  3  5      2.  2  4  5  1  3      3.  1  4  5  2  3       4.  2  4  1  5  3 

หน้า 26 

ส่วนที 3 การอ่านจับใจความสําคัญและการลําดับความ 
การอ่านจับใจความ 

1. ข้อใดเป็นประโยคใจความสําคญัของข้อความตอ่ไปนี  

(1) ภาวะโภชนาการเป็นเรืองจําเป็นอย่างมากในวัย 50 ปี / (2) เพราะการได้รับสารอาหารทีเป็น

ประโยชน์ตา่งๆ อย่างครบถ้วนสมดลุ / (3) โดยเฉพาะวิตามินและเกลือแร่จะมีสว่นช่วยให้ร่างกายแขง็แรง 

มีภมิูต้านทาน ไมต่ิดเชือและเจ็บป่วยได้ง่าย / (4) ร่างกายจะสามารถต้านโรคร้ายต่างๆ รวมถึงป้องกัน

และชะลอความเสือมของร่างกายและจิตใจได้ 

1. ข้อ (1)  2. ข้อ (2)  3. ข้อ (3)  4. ข้อ (4) 
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2. ข้อใดเป็นใจความสําคญัของข้อความตอ่ไปนี  

          อาหารญีปุ่ นทีเดน่ ๆ คือ ปลาซึงมีโปรตีนทีดีกวา่เนือสตัว์ชนิดอืนเพราะมีโอเมก้า 3ซึงช่วยลดอตัรา

เสียงตอ่โรคหวัใจและโรคหลอดเลือด และยงัมีวิตามิน เกลือแร่มากอีกทงัอาหารญีปุ่ นมกัใช้สาหร่ายเป็น

สว่นประกอบหลกัซึงมีทงัโปรตนี ไอโอดีนและใยอาหารสงู จึงช่วยเรืองการย่อยและระบบขบัถ่าย 

1. อาหารญีปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง      2.อาหารญีปุ่ นให้โปรตนีสงูกวา่อาหารชาติอืน 

3. อาหารญีปุ่ นช่วยรักษาโรคตา่ง ๆ ได้  4. อาหารญีปุ่ นช่วยควบคมุนําหนกัได้ 

3. ข้อความตอ่ไปนีมีสาระสําคญัเกียวกบัเรืองใด  

ข้าพเจ้าใคร่จะกลา่วแก่ทกุท่านวา่ การทํานบํุารุงประเทศชาตินนัมิใช่เป็นหน้าทีของผู้หนึงผู้ใดโดยเฉพาะ 

หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทกุคนทีจะต้องขวนขวายกระทําหน้าทีของตนให้ดทีีสดุ เพือ

ธํารงรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญมนัคงและผาสกุร่มเยน็ 

 1. ความรับผิดชอบของผู้นํา   2. ความสามคัคีของคนในสงัคม 

 3. ความเจริญมนัคงของประเทศ   4. ความสาํนึกรู้หน้าทีของคนไทย 

4. ข้อใดเป็นใจความสําคญัของข้อความตอ่ไปนี 

      ความตายเป็นเพียงการเดินทางไปสูบ้่านหลงัใหม ่ ไมมี่ใครเคย “ตาย” ไปจากหวัใจของคนทีรัก 

ตราบใดทีเรายงัระลกึถึง คนทีเรารักก็ยงัคง “มีชีวิต” อยู่ตราบนนั ไมมี่วนัแตกดบัไปตามกาลเวลา 

  1.  ความตายเป็นสิงทีทกุคนต้องพบ  2.  การตายเป็นการเปลียนทีอยูใ่หม ่

  3.  ผู้ตายยังคงอยู่ ในใจของผู้ทีรักเขา  4.  ผู้ ทีตายแล้วยงัมีผู้ระลกึถึงอยูเ่สมอ 

5. ข้อใดเป็นประเดน็สําคญัของข้อความตอ่ไปนี 

 ขณะนีสารวตัรนกัเรียนทีทางกระทรวงศกึษาธิการแตง่ตงัจากครูอาจารย์มีอปุสรรคด้าน

งบประมาณ   และกําลงัเจ้าหน้าทีมีน้อย  สง่ผลให้นกัเรียนนกัเลงไมเ่กรงกลวั  อีกทงัสถานทีบางแห่ง

ไมใ่ห้ความร่วมมือ ในการตรวจค้นหรือวา่กลา่วตกัเตือน  จึงเสนอแผนงานให้พิจารณาด้านงบประมาณ

จดัอบรมกําลงั เจ้าหน้าทีสารวตัรนกัเรียนเพิมเติม 

  1.  การเพิมกําลงัสารวตัรนกัเรียน  2. การเพมิงบประมาณในการจัดอบรม 

  3.  การกวาดล้างนกัเรียนนกัเลง  4.  การกวดขนัให้สารวตัรนกัเรียนดแูลสถานทีตา่ง ๆ 

6. ข้อใดสรุปใจความสําคญัของข้อความตอ่ไปนีได้ดีทีสดุ 

 โลกทกุวนันีเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี เครืองยนต์กลไกช่วยทําให้ชีวิตผู้คนสะดวกสบายเพียง

แคก่ดปุ่ มนนัปุ่ มนี จนหลายคนคิดวา่ตวัเองสามารถควบคมุได้ทกุอย่างแม้กระทงัควบคมุโลก บางครัง

คนเรากทํ็าอะไรทีขดักบัความเคยชินเพียงเพือประสบการณ์บางอย่าง เช่น การตนืมาเฝ้ารอพระอาทิตย์

ขนึ บางคนบอกวา่มนัคือความสขุอย่างหนงึในชีวิต 

1.เทคโนโลยี ไมด่ีเท่าธรรมชาต ิ    

2.เทคโนโลยีดี ชีวีมีสขุ 

3.ธรรมชาติให้ความสขุได้ ทําไมต้องใช้เทคโนโลยี  

4.เทคโนโลยีให้ความสบาย ธรรมชาตเิรียบง่ายให้ความสุข 
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7. ข้อความตอ่ไปนีสรุปความได้ตามข้อใด 

 ทกุวนันีอารยธรรมตา่งประเทศหลงัไหลเข้าประเทศมากทงัวตัถนิุยม คตินิยม ความเชือ     ถ้าคน

ไทยออ่นไหวรับวฒันธรรมตา่งประเทศ ความเป็นไทยกจ็ะหมดไปเรือย ๆ คนรุ่นหลงัจะไมมี่โอกาสได้เหน็

ศิลปวฒันธรรมไทย คนรุ่นเราจะต้องตระหนกัสืบทอดตอ่งานทีบรรพบรุุษได้สร้างไว้อย่างมหาศาลอย่าง

ตอ่เนือง เพือเป็นมรดกทางวฒันธรรม 

1.คนรุ่นหลงัจะไมไ่ด้เหน็ศิลปวฒันธรรมไทย ถ้าคนรุ่นปัจจบุนัยงัลุม่หลงวฒันธรรมตา่งประเทศ 

2.อารยธรรมตา่งประเทศหลงัไหลเข้ามามากเพราะคนไทยออ่นไหวและเชือง่าย 

3.การรับวฒันธรรมตา่งประเทศทําลายความเป็นชาติไทย 

4.คนไทยควรเหน็คุณค่าและช่วยกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

8. ข้อใดเป็นแนวคดิของข้อความตอ่ไปนี 

        คําวา่  “ขอโทษ” เป็นคําทีแสดงความสํานึก ความนอบน้อม และความมีมารยาท เราจึงควรหดั

พดู ไว้ให้ติดปาก ด้วยขนึชือวา่มนษุย์ตอ่ให้ยิงใหญ่หรือมีตาํแหน่งใหญ่โตเพียงใดกต็าม ก็ย่อมมีโอกาส 

กระทําผิดด้วยกนัทงันนั 

1.  การขออภยั     2.  การถ่อมตน   

3.  การยอมรับผดิ    4.  การทําตามคา่นิยมของสงัคม 

9. ข้อใดแสดงเจตนาทีชดัเจนทีสดุของข้อความตอ่ไปนี 

  ขวานทีไมมี่ด้ามนําไปใช้ย่อมไร้พลงั  คนไทยไมเ่คยแบง่ข้างไทย  แขก  จีน  ฝรังทีเกิดเมืองไทยใต้

ร่มบรม โพธิสมภาร พระเจ้าอยู่หวั  พระราชินีทรงห่วงใย  ลกูเอยหลานเอยล้วนคนไทย  มาสร้างฝันวนั

ใหมใ่ห้ขวานไทยใจหนึงเดียว 

  1.  ชีให้เห็นความสําคญัของแผน่ดินไทยทกุสว่น  2.  ยําให้สํานึกในพระมหากรุณาธิคณุ 

  3.  กระตุ้นให้คนไทยมีความหวงั   4.  เตือนให้คนไทยรักสามัคคี 

10. ผู้กลา่วข้อความตอ่ไปนีมีจดุประสงค์ตามข้อใด 

 ต้นไม้น้อย ๆ ยงัให้ออกซิเจนแก่โลกดอกไม้น้อย ๆ ยงัให้ความเพลินตาแก่มนษุย์ ผีเสือและนกกา

บินไปมายงัให้ความสบายตาแก่ผู้พบเหน็เราเกิดมาชาติหนึงจะไมใ่ห้อะไรแก่แผน่ดินทีเราเกิดมาบ้างหรือ 

1.  ให้เหน็คณุคา่ของทรัพยากรของโลก  2.  ให้รู้จกับญุคณุของธรรมชาต ิ

  3.  ให้ทาํตนให้มีประโยชน์ต่อส่วนร่วม  4.  ให้เหน็ประโยชน์ของสรรพสิงในโลก 

อา่นข้อความตอ่ไปนีแล้วตอบคําถาม ข้อ 11-12 

 พวกเราทกุคนควรช่วยกนัประหยดัพลงังาน  เพือจะได้มีพลงังานใช้ตลอดไป  เพราะถ้าเราไม่

ประหยดั  กิจการแทบทกุอย่างในบ้านเมืองก็จะชะงกังนัไปหมด  ความเดือดร้อนก็จะเกิดขนึทวัไปทกุ

ระดบัของสงัคม 

11. ข้อใดไมใ่ชเ่จตนาของผู้เขียนข้อความข้างต้น 

1.  ชีแจง  2.  ขอร้อง  3.  เชิญชวน  4.  แนะนํา 
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12. ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีการนําเสนอตามข้อใด (โจทย์ผิด แก้เป็น ไมใ่ช้)  

1.  แสดงเหตผุลทีหนกัแน่น  2.  แสดงให้เหน็ทงัด้านดีและด้านเสีย 

3.  แสดงให้ประจกัษ์ถึงการมีสว่นร่วม 4.  แสดงให้ประจักษ์ถงึความเชือถือของผู้พูด 

13. ตามสาระของข้อความตอ่ไปนี ข้อใดกลา่วผิด  

การเรียบเรียงลําดบัข้อความผิดทีในประโยคเป็นอีกเรืองหนึงทีทําให้อา่นยากและกํากวม จะเห็นกนัอยู่

เสมอถ้าผู้ เขียนหรือผู้พิสจูน์อกัษรอา่นทบทวนและจดัลําดบัเสียใหมก่่อนปลอ่ยผา่นออกไปกจ็ะช่วยให้

การอา่นราบรืนไมส่ะดดุ 

1. ความกํากวมของข้อความเกิดจากการเรียงลําดบัความผิดตําแหน่ง 

2. ผู้ เขียนสามารถขจดัความกํากวมของข้อเขียนได้ด้วยตนเอง 

3. การตรวจทานเป็นวิธีหนึงทีช่วยให้มีการเรียงลําดบัความได้ 

4. ความบกพร่องด้านการเรียงลําดับข้อความเกิดขนึเป็นประจาํจนแก้ไขไม่ได้ 

14. ตามรายงานตอ่ไปนี ข้อใดไมใ่ช่สาเหตโุดยตรงของโรคอ้วน  

             ผลสํารวจลา่สดุในจีนพบวา่ หนึงในสีของเดก็วยัรุ่นชายในเมืองใหญ่ได้กลายสภาพเป็นเดก็อ้วน

ไปแล้ว อนัเป็นผลมาจากความนิยมตะวนัตกและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขนึ 

เดก็ต้องครําเคร่งกบัการเรียนจนไมมี่เวลาได้ออกกําลงักาย นโยบายจํากดัให้แตล่ะครอบครัวมีบตุรได้

เพียงคนเดียวของทางการจีนกเ็ป็นอีกปัจจยัสําคญัทีสง่ผลตอ่โรคอ้วนในเดก็ชาย เพราะลกูชายโทนจะ

ได้รับการปรนเปรอเยียง “จกัรพรรดิน้อย” 

1. เดก็ครําเคร่งเรียนหนงัสือมากเกินไป           2. เดก็ไมไ่ด้ออกกําลงัเพียงพอ 

3. เดก็อยู่ดีกินดีมากเกินไป                             4. เด็กนิยมกินอาหารทีไม่เป็นประโยชน์ 

15. ข้อความตอ่ไปนีผู้ เขียนมีจดุมุง่หมายอย่างไร  

วยัรุ่นจะรักเพือนมาก เพราะมองเห็นวา่เพือนมีปัญหาคล้ายกบัตนเอง จงึมกัเห็นอกเหน็ใจกนั

และมกัคิดวา่ผู้ใหญ่ไมเ่ข้าใจ จงึได้พยายามเกาะกลุม่กนัเอง พดูคยุกนัเอง ปรึกษากนัเอง พ่อแมห่ลายคน

ไมเ่ข้าใจ ไปตําหนิวา่เหน็เพือนดีกวา่พ่อแม ่จึงทําให้น้อยใจและโต้ตอบกลบัมา เกิดเป็นความขดัแย้งใน

ครอบครัว 

 1. ให้ผู้ใหญ่เข้าใจวัยรุ่น   2. แสดงความเห็นใจวยัรุ่น 

 3. แสดงพฤตกิรรมของวยัรุ่นในแง่ลบ  4. แก้ปัญหาการคบเพือนของวยัรุ่น 

16. ข้อความตอ่ไปนี ข้อใดไมอ่าจอนมุานได้  

        สงัคมปัจจบุนัเป็นสงัคมทีต้องดินรนเพือความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว ความสมัพนัธ์

ของสมาชิกในครอบครัวจึงไมแ่นน่แฟ้นเท่าทีควร 

1.ครอบครัวสว่นมากพ่อแมทํ่างานนอกบ้าน          2.พ่อแมไ่มมี่เวลารับฟังปัญหาของลกู 

3.สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกนัน้อย  4.เวลาส่วนใหญ่ของลูกอยู่กับเพือนทีโรงเรียน 

 

 



เอกสารติวสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ภาค ก. (ภาษาไทย)สถาบัน WIN-WIN 

อลังการภาษาไทย BY คุณครูต้นและคุณครูทวิลปิ 13

17. ข้อใดอนมุานได้จากข้อความตอ่ไปนี  

ความสะดวกสบายในการอยูห่อพกัของนกัศกึษาเป็นไปตามกําลงัเงิน อยูห่อพกัทีสถานศกึษา

จดัให้อาจสะดวกสบายน้อยกวา่ เสียเงินน้อยกวา่ แตมี่สิงหนึงทีหอพกัเอกชนไมมี่ให้ คือการรู้จกัอยู่

ร่วมกนั รู้จกัอดทนตอ่ความไมพ่อใจคนอืน เป็นการฝึกให้มีมนษุยสมัพนัธ์ได้อย่างด ี

1. หอพกัของสถานศกึษามีความปลอดภยัมากกวา่หอพกัเอกชน 

2. นกัศกึษาชอบอยู่หอพกัเอกชนมากกวา่หอพกัทีสถานศกึษาจดัให้ 

3. หอพักเอกชนมีสิงอาํนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศกึษา 

4. สถานศกึษามีงบประมาณจํากดัในการสร้างหอพกั จึงไมอ่าจแขง่ขนักบัเอกชนได้ 

18. ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความตอ่ไปนี 

 “การบํารุงพ่อแมไ่มต้่องรอจนพ่อแมแ่ก่เฒา่ ลกูประพฤติตวัดีไมทํ่าให้พ่อแมเ่ดือดร้อนหรือหนกัใจ 

ตรงกนัข้ามนําความปลืมปีติมาสูพ่่อแมแ่คน่นัก็ถือได้วา่เป็นการบํารุงพอ่แมไ่ด้อย่างหนงึคือบํารุงหวัใจ” 

1. ความภมิูใจของพ่อแม ่   2. ความรับผิดชอบของลกู 

3. การตอบแทนพระคุณของพ่อแม่  4. การแสดงความเคารพรักบพุการี 

19. ข้อความตอ่ไปนีข้อใดไมใ่ช่คณุลกัษณะของผู้พดู  

แม้วา่ฉนัจะตายในการรับใช้ชาติ ฉนัก็จะรู้สกึภมิูใจเป็นอยา่งมาก เพราะเลือดทกุหยดทีรินรด

ออกมาจะสร้างความเจริญให้ประเทศชาติ และก่อให้เกิดความเข้มแขง็อนัทรงพลงั 

1. ความเสียสละ  2. ความมุง่มนั            3. ความซือสัตย์ 4. ความรับผิดชอบ 

20. ข้อใดไมไ่ด้กลา่วถึงในข้อความตอ่ไปนี  

          แพทย์ไทยเห็นวา่เดก็ไทยกําลงัถกูโรคอ้วนรุมเร้าอนัเป็นผลมาจากการกินอาหารฟาสต์ฟู้ ด จงึ

ร่วมกนัจดัการประกวดการลดนําหนกัเพือขจดัความเสียง เป็นการจงูใจคนทกุวยัให้เหน็ความสําคญัของ

การลดนําหนกัมากกวา่ทีจะปลอ่ยให้ตวัเองอ้วนตอ่ไป 

1.ผลเสียของโรคอ้วน                                      2.การแขง่ขนัลดความอ้วน 

3.ภยัของการบริโภคอาหารจานดว่น                4.วธีิการป้องกันและรักษาโรคอ้วน 
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คาํศัพท์ 
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แบบฝึกหัดเพมิเติม 

14. ข้อใดมีคําทีไมใ่ช่ราชาศพัท์  

         1. ทอดพระเนตร ทีประทบั รับประทาน 2. ลาดพระบาท  บ้วนพระโอษฐ์ เครืองต้น 

         3. ฉลองพระองค์   ทรงกีฬา ทรงธรรม 4. พระยอด-ฝี   พระพมิพ์ พระแท่น-เตียง/ทีนัง 

15. ข้อใดมีคําทีไมใ่ช่ราชาศพัท์ปนอยูด้่วย  

       1. สนบัเพลา  โอรส  เครืองต้น  2. ชายา  เจ้าจอม  เจ้านาย 

        3. พระกร  พระอู ่ลกูหลวง                4. พระหตัถ์  พระมชัฌิมา  พระกนิษฐา 

16. เลือกข้อทีถกูต้องเพือเติมลงในช่องวา่ง  

.           พระเจ้าหลานเธอยงัทรงพระเยาว์จึง............................................. 

           1. ไม่โปรดทีจะประทับนิงนานๆ  2. ทรงไมโ่ปรดทีจะประทบันิงนานๆ 
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           3. ไมท่รงโปรดทีจะประทบันิงนานๆ  4. ทรงไมโ่ปรดทีจะทรงประทบันิงนานๆ 

17. ข้อความตอ่ไปนีใช้ราชาศพัท์ผิดกีคํา  

         สมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดํารัสถึงความประทบัพระราชหฤทยัในการเสดจ็พระ

ราชดําเนินไปยงัสหพนัธรัฐรัสเซียกบัคนไทยและนกัเรียนไทยทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มให้เข้าเฝ้า

ทลูละอองพระบาททีโรงแรมบอลตช์กุ เคมพินสกี กรุงมอสโก เมือวนัที 4 กรกฎาคมทีผา่นมา 

            1. 1 คํา                2. 2 คาํ           3. 3 คํา                      4. 4 คํา 

18. ข้อความตอ่ไปนีใช้คําราชาศพัท์ผิดกีแห่ง  

         สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส

วลี พระวรราชาทินดัดามาต ุเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานรางวลั “แมที่ควรยกย่อง” 

            1. 1 แห่ง          2. 2 แห่ง                3. 3 แห่ง  4. 4 แห่ง 

19. ราชาศพัท์ในข้อใดใช้เติมในช่องวา่งได้ถกูต้อง  

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา....................โดยรถพระทีนังจากพระทีนังอมัพรสถาน 

พระราชวงัดสิุต ไป....................ในงาน “มดัหมีมดัใจเดก็” ณ บริเวณสวน โรงแรมแชงกรีลา 

 1. เสด็จ ทรงเป็นประธาน   2. เสดจ็ ทรงเป็นองค์ประธาน 

 3. เสดจ็ฯ เป็นประธาน    4. เสดจ็ฯ เป็นองค์ประธาน 

20. ข้อใดใช้ราชาศพัท์ถกูต้อง  

            1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดําเนินไปตามลาดพระบาท 

             2. สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บณัฑิตทีสําเร็จการศกึษา 

            3. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารีทรงลงพระปรมาภิไธยในสมดุเยียม 

             4. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จะทรง*มีพระชนมาย*ุ 2 พรรษา*ในปีนี 

21.  ข้อใดใช้ราชาศพัท์ถกูต้อง 

 1. สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชนีิในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระ

ราชจริยาวัตรงดงาม 

 2. สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารีทรงทํางานเป็นพระอาจารย์พิเศษสอน

วิชาพิษวิทยาแก่นิสิต 

 3. เจ้าหน้าทีประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าพีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์หน้าพระโกศพระศพ 

 4.สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประสตูิเมือวนัที 28 กรกฎาคม พ.ศ.2495/ทรงพระ/

เสดจ็พระราชสมภพ 

22. ควรเติมคําราชาศพัทขอใดในชองวางจึงจะถกูตอง  

“สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มี...................เนืองใน....................... วนั....................๗๗ พรรษา ทรง

ยําคนไทยใหเห็นคณุคา่ข้าววา่เปน็อาหารทียอดเยียมทีสดุของมนษุย”  

1. พระราโชวาท วาระ ประสตู ิ 



เอกสารติวสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ภาค ก. (ภาษาไทย)สถาบัน WIN-WIN 
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2. พระราชดาํรัส โอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา  

3. พระราชเสาวนีย วโรกาส พระราชสมภพ  

4. กระแสรับสงั พระราชวโรกาส คล้ายวนัพระราชสมภพ/พระราชกระแส/กระแสพระราชดํารัส 

23. “สมเดจ็พระโสทรเชษฐภคินี” มีความหมายตรงกบัข้อใด 

 1. พีสาวคนเดียว   2. พีสาวคนโต 

 3. พีสาวผู้มีพระคณุ   4. พีสาวร่วมท้องมารดาเดียวกัน 

24. คําวา่ "กระเป๋าถือ" หมายถึงคําราชาศพัท์ในข้อใด  

1. พระกระเป๋า  2. พระลว่ม  3. พระเวฐนะ  4. กระเป๋าทรงถือ 

25. คําสามญัวา่ "เจ็ดอย่าง" คําสภุาพได้กําหนดใช้ชือวา่อะไร ? 

1. เจ็ดชิน  2. เจด็ประการ  3. เจ็ดขนาด  4. เจ็ดแบบ 

 

วธีิใช้คาถาพระอนิทร์(คาถาเดาข้อสอบ) 

ก่อนอา่นหนงัสือให้นกึถึงพระพทุธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ นึกถึงเสดจ็ปู่ พระอินทร์ ท่องนะโม 3 จบ 

แล้วท่อง "สหสัสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจกัขงุ วิโสทายิ" 7 ครังอธิษฐานขอให้จําได้ หรือให้ได้อา่นทีจะออกข้อสอบ

และ ให้จําได้หมดอีกอย่างคือเวลาอยูใ่นห้องสอบ ให้ลองทําดกู่อน วา่ทําได้ไหม ถ้าไมไ่ด้ ก็ให้ควํากระดาษข้อสอบ

ลง แล้วนึกถึงพระพทุธเจ้า นึกถึงพระอินทร์ ท่องนะโม 3 จบ แล้วท่อง คาถา 3 ครัง แล้วหงายกระดาษขนึมาดู

ข้อสอบวา่ทําได้หมดไหมถ้าไมห่มด ควํากระดาษอีกครัง นึกถึงพระพทุธเจ้า นึกถึงพระอินทร์ ท่องนะโม 3 จบ แล้ว

ท่องคาถาอีก 7 จบ แล้วหงายกระดาษขนึมา คราวนีไมต้่องดแูล้ว ให้ตอบตามความรู้สกึ ผลก็เป็นไปตามนนั (คํา

เตือน-คาถานีไมไ่ด้มีไว้สําหรับคนไมอ่า่นหนงัสือนะ จ๊ะถ้าใครไมอ่า่นหนงัสือแล้วไปเข้าสอบกะจะมวัอย่างเดียว 

อย่างนีก็ไมเ่กิดประโยชน์อะไร) 

คาํอธิษฐานเมือไปถงึสถานทีสอบ(ถ้าจะให้ดีให้อธิษฐานหน้าศาลเจ้าทีของบริเวณนัน) 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมา สมัพทุธสัสะ ( ๓ จบ ) 

พทุโธ ธมัโม สงัโฆ นะโมพทุธายะ ๓ จบ 

ขออํานาจของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ จงบนัดาลบญุของข้าพเจ้าประมวลรวมกบับญุทีได้จาก การอนโุมทนา

บญุกบั องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าองค์ปฐม และทกุๆท่านบนพระนิพพาน แผไ่ปกบัแสงทิพย์อริยทรัพย์และ

แสงฉพัพรรณรังสีรัศมี ๖ ประการ ให้ถงึแก่เทวดารักษาตวัข้าพเจ้าและเทวดาทีอยู่ ณ สถานทีแห่งนีและสถานที

ทวัไปทีเกียวข้องกบัการสอบของข้าพเจ้า เสดจ็ปู่ พระอินทร์ ท้าวจตรุมหาราช ท้าวจตรุมหาพรหม และท่านอินทกะ

ทงัสีพนัองค ์ขอให้ท่านช่วยดลใจข้าพเจ้าให้สามารถทําข้อสอบได้ถกูต้อง แม้จะคาดเดากใ็ห้คาดเดาได้อย่าง

แมน่ยํา ประสบผลสําเร็จเป็นทีน่าพอใจและสอบบรรจตุิดและได้รับเรียกบรรจภุายในปี..............นีด้วย และด้วย

บญุนีเมือข้าพเจ้าจะทําการสิงใดจงพบแตค่ําวา่ได้ มี สําเร็จ สมหวงั ดงัทีใจปรารถนาทกุประการเทอญ มยัหงัปตุ

โต ปญุญะวากะตา ภินิหาโร ภะวิสสะติ เทวะตะหิ ปาติง ปเูรตะวา ปวูาปะหิตา ภะวิสสะตีต.ิ.. 

ขอให้ทกุท่านได้เป็นข้าราชการสมใจนึกนะครับ/คะ่ 

     ครูต้นและครูทิวลิป 


