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บอมกินขาวเสียจนอิ้มแปร/อิ่มแปล
เขาไมรูวาได ผล็อยหลับ/ผลอยหลับไปตั้งแตเมื่อไหร
ถานักเรียนมัวแต ผัดวันประกันพรุง / ผลัดวันประกันพรุงอยูอยางนี้ จางใหกส็ อบไมตดิ
สุนัขเปนสัตวเลี้ยงที่ผกู พัน / ผูกพันธกับคนมากที่สดุ
เขากําลัง พยักเพยิด / พยักพเยิดกับเด็กที่ซอนตัวอยูห ลังมาน
หนุมสาวสมัยนี้หนาดาน ดูสิ พลอดรัก / พรอดรัก กันไมดูเวลาและสถานที่เลย
แมคาที่ ร.ร. เทพศิรนิ ทรรมเกลาทําแกงพะแนง / แพนงเนื้อ อรอยมาก
เมื่อวานนี้อดดูชอง ๑๒ เรื่องพิสวาท / พิศวาส ฆาตกรรม
พวกเพชรฆาต / เพชฌฆาต เปนอาชีพที่นากลัวมากเพราะตองฆาคนเกือบทุกวัน
นองนั่งเรียนวิธีการ ฟนเทียน / ควั่นเทียนอบจากแม
เขาวากันวาเรื่องภูตผี / ภูติผี เนี่ย ไมเชื่อแตอยาลบหลู
ลิเกสมัยนี้นางเอกนิยมใส มงกุฎ / มงกุฏมากกวาสวมชฎา
เชือกมนิลา / มะนิลา มีความเหนียวและทนมาก
ฉันไมรูวาฝนจะตก เลยไมไดเอารมมาเลยเปยกมอลอกมอแลก / มะลอกมะแลก
สมัยนี้ผูชายหลายคนแตงงานกับหญิงมาย / หมายโดยไมนึกรังเกียจแตอยางใด
ยุค IMF นี้ใคร ๆ ก็อยากจะซื้อของราคายอมเยาว /ยอมเยา กันทัง้ นั้น
ลาดกระบังนี่ยงุ กนปอง / กนปลองชุมจนนักศึกษาหลายคนตองปวยเปนมาลาเรียกัน
เด็กสมัยนี้แทบจะไมเชื่อเรื่องโชคชะตาราษี / ราศี กันเทาไหรนกั
รัฐบาลคงเขาตาจนถึงขนาดตองเรี่ยราย / เรี่ยไร เงินไปใช IMF
พวกโมเดิรนฮิบปบางคนชอบแตงตัวรุมราม / รุมลาม เห็นแลวเกะกะแทน
สมาคมอาซิ้มแหงประเทศไทย เชิญเจาปาไปเปดงานตรงตามฤกษผานาที / ฤกษพานาทีที่เตรียมไว
พอนึกถึงหนังเรื่องยามเมื่อลมพัดหวล / พัดหวนทีห่ มิวกับเจเลนสมัยสมัยสาว ๆ นะ นึกถึงแฟนเกาทุก
คนเราสมัยนี้มแี ตละโมบ / ละโมภ โลภมากกันดูอยางนางงามสิถายนูดนิดเดียวเรียกกันเปนลาน ๆ
ถังนีจ้ ุน้ําได ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก/ ลูกบาศเมตร
เคทหกลมเพราะดันไปเลนวิ่งเปรี้ยว / วิ่งเปยว กับพี่ฟลุก
เสื่อมวลชนปจจุบันมีอสิ ระเสรีที่จะวิพากยวจิ ารณ/วิพากษวิจารณ
โครงการไฟฟามหานครไดเวนคืน/เวรคืน ที่ดินบริเวณถนนลาดพราว
หนวยศึกษานิเทศ / นิเทศก ของกรมสามัญออกไปประชาสัมพันธเรื่องการสอบระบบใหม
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๒๙. ทาทา ใชผลิตภัณฑของเทโรแครซึ่งสะกัด / สกัดมาจากสะเก็ด /เสก็ดของหินอุกกาบาต
๓๐. พระยาครุฑเลนสะกา / สกา กับทาวพรหมทัตเพื่อชิงนางกากี
๓๑. หญิงยุค ๒๐๐๐ เกลียดที่สดุ คือผูชายสับปรับ / สับปลับ
๓๒. ตางนั่ง สัปหงก/สัปปะหงก จนออฟรําคาญ
๓๓. ตาย ! นองมาตาขา เนี่ยเขาเรียกสากเฉย ๆ นะคะ อยาเรียกวา สากกะเบือ / สากกระเบือ เลย ไม
สุภาพคะ
๓๔. คนตายแลวไปไหนไมมีใครตอบได นาน ๆ ไปก็สาปสูญ / สาบสูญไมมีใครจําได
๓๕. สิงโต / สิงหโต เปนสัตวที่เปนเจาปาและมีรางกายทีส่ วยงาม
๓๖. หองนี้เปนหองสุญญากาศ / สูญญากาศ ไมมีอากาศเขาออก
๓๗. ตอนไทยรบกับพมา เราขาดเสบียง /สเบียง ก็เลยแพ
๓๘. ซินดี้ไดยนิ เสียงหมาไน /หมาใน รองก็กลัวมากรองกรี๊ดออกมาอยางหวาดกลัว
๓๙. ไอปด มันเพิง่ แตงงานใหม ไมยอมดูแลแม ไมรูเมียมันมีดอี ะไรถึงได หลงใหล /หลงไหล นักหนา
๔๐. ทาทา วันนี้อาบน้ํามาหรือเปลาเหม็นสาบ /เหม็นสาปจัง
๔๑. เวลาถูกผึง้ ตอยตองใชลกู กุญแจรูดเอาเหล็กใน /เหล็กไน ออก
๔๒. The Death of Saleman มีชื่อเปนภาษาไทยวา อวสาน /อวสานตแซลแมน
๔๓. แตกอนสรวงสุดาเคยมีความเปนอยูทอี่ ัตคัด /อัตคัตมากอน แตเธอก็ไมไดปดบังแตอยางใด
๔๔. พวกเด็กวิศวะชอบไปเดินหา อะไหล /อะหลั่ย/อาไหล แถบ ๆ คลองถม
๔๕. รัฐมนตรีหลายคนชอบแสดงอํานาจบาตรใหญ /อํานาจบาดใหญ จนนาเบื่อ
๔๖. ตอนนีน้ กอินทรี /อินทรีย กําลังจะสูญพันธุแ ลว
๔๗. ตอนนีส้ ื่ออิเล็กทรอนิกส /อิเล็กโทรนิค กําลังเปนที่นิยมในหมูประชาชนเปนอยางมาก
๔๘. ขอใหอานิสงส /อานิสงฆ จากการทําบุญครั้งนี้ทําใหฉนั สวยกวาหมอเบิรทเถอะ
๔๙. ญา ญา หญิง เลนอิเล็กโทน /อิเลคโทนเกงมาก
๕๐. ครูบางคนใจดําอํามหิต /อัมหิต ลงโทษเด็กดวยวิธีที่รนุ แรงมาก
๕๑. ที่อยูของพระนารายณคือ เกษียรสมุทร /เกษียณสมุทร
๕๒. ผูที่ทําบาปเอาไวนั้นกรรมจะติดตามตนเหมือนกงเกวียนกําเกวียน/กงเกวียนกรรมเกวียน/กงกํากง
เกวียน
๕๓. ตัวเรือด /เลือด ชอบกินเลือดคนและสัตว
๕๔. ขาวกอง/ กลอง คือขาวที่สแี ลวแตยังมีขาวเปลือกปนอยู
๕๕. ผูหญิงคนนี้วาจาไมดีจึงถูกรุมตบจนเลือดกบ/กลบปาก

หน้ า10
ส่ วนที ๒ การใช้ ถ้อยคําสํานวนให้ ถูกต้ องตรงตามความหมาย
ชุดที 1แบบฝึ กหัดคําทีมีความหมายใกล้ เคียงกัน
1. คณะกรรมการกําลัง......................................ผู้กระทําผิด (สอบสวน, สืบสวน, ไต่สวน)
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เอกสารติวสอบบรรจุ ครู ผ้ ชู ่ วย ภาค ก. (ภาษาไทย)สถาบัน WIN-WIN
2. เมือตํารวจรบแจ้ งความเกียวกับคดีฆาตกรรมไว้ แล้ ว ได้ ......................... หาตัวคนร้ ายทันที (สอบสวน,
สืบสวน, ไต่สวน)
3. ศาลได้ นดั ....................................ปากคําของโจทก์และจําเลย (สอบสวน, สืบสวน, ไต่ สวน)
4. เทศบาลมี.....................................ทีจะตัดถนนอีกหลายสาย (หลักการ, แผนการ, โครงการ)
5. การบ่อนทําลายความมันคงภายในประเทศ มักเกิดขึนตาม...........................ของศัตรู (หลักการ, แผนการ,
โครงการ)
6. เขาตืนแต่เช้ าแล้ วลงไปดูแลต้นไม้ เป็ น............................... (กิจการ, กิจวัตร, กิจกรรม)
7. การไปชมพิพิธภัณฑ์สถานจัดเป็ น...................นอกหลักสูตรการศึกษาได้ อย่างหนึง (กิจการ, กิจวัตร,
กิจกรรม)
8. การขับรถเร็วเป็ นการ...............................ต่ออันตราย (ล่ อแหลม, หลักแหลม, เฉียบแหลม)
9. เขามีสติปัญญารอบคอบ.......................ยิงนัก (ล่อแหลม, หลักแหลม, เฉียบแหลม)
10. เขาเดินทางถึงทีหมายโดย............................. (สวัสดิภาพ, สวัสดิการ, สวัสดี)
11. ผู้บริหารประเทศทีเลวมักไม่คํานึงถึง.......................ของประชาชน (สวัสดิภาพ, สวัสดิการ, สวัสดี)
12. ห้ องสมุดแห่งนีมี....................................ทีมีความสามารถ (บรรณารักษ์ , บรรณาธิการ)
13. การออกหนังสือจําต้ องมี......................รับผิดชอบตามกฎหมาย (บรรณารักษ์ , บรรณาธิการ)
14. เขาเป็ น........................ประจําตัวของกรรมการผู้จดั การบริษัท (เลขานุการ, เลขาธิการ)
15. เรืองทีเขาแต่งได้ใจความ.........ชัดเจน........มาก เพราะเขามีความ.....จัดเจน........ในอักษรศาสตร์ (ชัดเจน,
จัดเจน, ชําชอง)
16. ชายหนุ่มผู้นนมี
ั ใบหน้ า......คมสัน.......ท่าทีและคําพูด..........คมคาย............... (คมสัน,คมคาย, แยบคาย)
17. อาจารย์ใหญ่เป็ นคน.......พิถีพิถนั ........ในการปกครองโรงเรียนและไม่ยอมให้ ครูน้อย....พินอบพิเทา....... ให้
เสียระเบียบวินยั (พิถีพิถนั , พินอบพิเทา)
18. สามีภรรยาคูน่ ีมีชีวิต........ระหกระเหิน............แต่ไม่เคย........ระหองระแหง............กันเลย (ระหกระเหิน,
ระหองระแหง)
19. คนร้ ายเสนอ.......เงือนไข........ในการมอบตัวต่อเจ้ าหน้ าทีอย่างมี.....เงือนงํา........... (เงือนไข, เงือนงํา)
20. อินเดียและปากีสถานกําลังมีกรณีพิพาทเกียวกับสิทธิ...........ในแคว้ นแคชเมียร์ (ครอบครอง, คุ้มครอง)
21. ราชนาวีไทยทําหน้ าที..............................น่านนําไทย (ครอบครอง, คุ้มครอง)
22. ถ้ าผู้ใหญ่ไม่เป็ นคน.........ใจเบา..............ผู้น้อยย่อม............เบาใจ...................... (ใจเบา, เบาใจ)
23. นักเรียนทีสอบไล่ตกเสมอๆ จะต้ อง....เปลียนแปลง..........วิธีเรียนใหม่เพือ..ปรับปรุง.....วิชาความรู้ของตน
ให้ ดีขนึ (เปลียนแปลง, ปรับปรุง)
24. อย่าเป็ นคน...............................วันประกันพรุ่ง (ผลัด, ผัด)
25. โรงเรียนของเราชนะเลิศในการแข่งขันกรีฑาประเภทวิง........................ (ผลัด, ผัด)
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

เอกสารติวสอบบรรจุ ครู ผ้ ชู ่ วย ภาค ก. (ภาษาไทย)สถาบัน WIN-WIN
กรมตํารวจนําอุปกรณ์ทีพวกคอมมิวนิสต์ใช้ ........เผยแผ่...........ลัทธิของเขาไป........เผยแพร่..........ให้
ประชาชนทีสนามหลวง (เผยแพร่, เผยแผ่)
ลูกหนีขอ...ผัดผ่อน....ให้ เจ้ าหนีเลือนเวลาชําระดอกเบียออกไปอีก แต่เจ้ าหนีไม่ยอม...ผ่อนผัน...(ผัดผ่อน,
ผ่อนผัน)
การจับคนร้ ายเกิด....ขัดข้ อง..เพราะคนร้ าย......ขัดขืน.....การจับกุมของเจ้ าหน้ าที (ขัดข้ อง, ขัดขวาง, ขัดขืน)
ประเทศทีล้ าหลัง ถึงแม้ จะยังไม่ถกู ศัตรูใช้ กําลัง....ข่มเหง.....แต่ก็จะต้ องถูกศัตรู.....ข่มขี...ไม่ให้
เจริญก้ าวหน้ าไปได้ (ข่มขี, ข่มเหง)
ตึกของเศรษฐี ...มหาศาล.....หลังนีใหญ่โต...มโหฬาร.....มาก แต่ไม่สง่างามเท่าทีควรเพราะตังอยูใ่ นที....
รโหฐาน.... (มโหฬาร, มหาศาล, รโหฐาน)
ตํารวจผู้มีใจ.....เหียมหาญ.......ต่อสู้กบั คนร้ ายผู้มใี จ........เหียมโหด.......... (เหียมหาญ, เหียมโหด)
เขาแต่งกาย.......ภูมิฐาน...........เสมอเมือเข้ าไปในสถานที.....โออ่า............ (โอ่อา่ , โอ่โถง, ภูมิฐาน)
บ้ านเรือนตังกันอยู่อย่าง......หนาแน่น........ตึกบริเวณนีสร้ างเอาไว้ ด.ู ....แน่นหนา......... (แน่นหนา,
หนาแน่น)
เมือเพือนทีได้ รับรางวัลที 1 ในการประกวดวาดภาพจนจิราก็ยินดีกบั เขาโดย ............. (ดุษฎี, ดุษณี)
.......................โจรก่อการร้ ายนีว่าร้ ายแล้ วพวกกองกําลังก๊ อดอาร์มีนนร้
ั ายกว่าพวกนีหลายเท่านัก
(ขบวนการ, กระบวนการ)
อนวัชถูกต่อยจนเลือด................ปาก (กบ, กลบ)
พ่อดุแม่ครัว..............................คนขับรถทีมัวไปเถลไถลอยู่ในตลาดสด (กับ, และ)
ปลัดอําเภอทีเกียจคร้ านจะถูก....................ไปประจําอยู่ทีอําเภอกันการ (เคลือนย้ าย, โยกย้าย)
ในโรงเก็บศพของวัดนัน............................ไปด้ วยกลินเหม็นหืน (คละคลุ้ง, อบอวล)
ผึงบิน....................ออกจากรัง (กรู, พรู)
อิทธิภมู ิมี...................ในการทํางานมาก (อุดมคติ, อุดมการณ์ )
ไม่พบ.........................ของคนร้ ายแต่อย่างใด (วีแวว, ร่ องรอย)
สุนีย์มีความคิดที...............................ไม่ยอมเปิ ดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ (ครําครึ, ครําคร่า)
สักรียาเป็ นนักวิทยาศาสตร์ที..............................วิชาฟิ สิกส์มาก (เชียวชาญ, ชําชอง)
รัฐบาลอังกฤษสังให้ เก็บนมผงที........................กัมมันตภาพรังสี (ปนเปื อน, เจือปน)
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หน้ า 16

การใช้ สํานวน
จงเลือกสํานวนทีถูกต้ อง
๑. แก้ วชอบนําความลับของคนในบ้ านไปเล่าให้ เพือนๆ ฟั งเสมอ พฤติกรรมของแก้ วตรงกับสํานวน (หนอนบ่อน
ไส้ )(สาวไส้ ให้ กากิน)
๒. งานทีคุณทําไม่ต้องลงทุนอะไรเลย แถมได้ ผลกําไรตอบแทนมากจริงๆ อย่างนีเท่ากับ (จับเสือมือเปล่ า)
(จับแพะชนแกะ) เลยทีเดียว
๓. ผู้บงั คับบัญชาสังให้ ทําอะไรก็ทําไปเถอะ เราเป็ นแค่ลกู น้ องอย่าไปขัดท่านเลย เดียวจะเข้ าทํานอง (เอาไม้ ซกี
ไปงัดไม้ ซุง) (เอามือซุกหีบ) จะเดือดร้ อนเปล่าๆ
๔. ดูคณ
ุ แซมเจ้ าของโรงแรม แต่งตัวเข้ าสิ ซอมซ่อจริงๆ เหมือน (ผ้ าขีริวห่ อทอง)(กาคาบพริก)
๕. ฉันไม่เข้ าใจว่าทําไมนายเข้ มถึงทําตัวเป็ น (หมาหวงก้ าง)(หมาในรางหญ้ า) ทังๆ ทีเลิกกันไปตังนานแล้ ว เขาไม่
มีสิทธิ มาหึงหวงฉันแม้ แต่นิดเดียว
๖. เด็กกลุม่ นีถึงจะแนะนําพรําสอนเท่าไรก็ไม่เป็ นผล เธออย่าเสียเวลา (ตักนํารดหัวตอ)(เข้ าหูซ้ายทะลุหขู วา)
ดีกว่า
๗. โอกาสดีๆ เข้ ามา เธอก็ควรรีบคว้ าไว้ นะ เหมือนทีโบราณว่า(นําขึนให้ รีบตัก)(หวังนําบ่อหน้ า)
๘. ทุกคนต่างก็ยกย่องครูหนุ่มว่าเป็ นเซียนเลข ฉันว่าพวกเราอย่าไป (ยกตนข่มท่าน) (สอนหนังสือสังฆราช)
ดีกว่า เพราะความรู้ของเราไม่สามารถสอนท่านได้ หรอก
๙. น้ องต้ นชอบ (ชักใบให้ เรือเสีย)(ชักแม่นําทังห้ า) อยูเ่ รือยคนอืนเขาตกลงกันดีแล้ วก็ต้องมาเขวไปอีก
๑๐. นักพนันกลุม่ นี เหมือนจะรู้ตวั ก่อน จึงหนีรอดไปได้ อีกแล้ ว (หูผีจมูกมด) (ตาเป็ นสับปะรด) จริงๆ
๑๑. สามีภรรยาคูน่ ีมักจะลงไม้ ลงมือกันอยูเ่ สมอ เข้ าทํานอง (ขนมผสมนํายา) (ขิงก็ราข่ าก็แรง)
๑๒. ถ้ าชาวประมงไม่ช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนซึงเป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์นํา ก็เท่ากับว่าเป็ นการ (ทุบหม้ อข้ าว)
(กินนําไม่เผือแล้ ง) ของชาวประมงจํานวนมาก
๑๓. โตโน่กําลังลังเลใจไม่ร้ ูวา่ จะคบกับเกรซหรือแกรนด์ดี การกระทําของโตโน่เข้ าทํานอง(รักพีเสียดายน้ อง)(จับ
ปลาสองมือ)
๑๔. ของขวัญทีสมชายจับฉลากได้ เป็ นลิปสติกสีแดงสด ข้อความข้ างต้ นตรงกับสํานวน (หัวล้ านได้ หวี) (ไก่ได้
พลอย)
๑๕. หม้ ายสาวพราวเสน่ห์อย่างแนนซีเปรียบเสมือน (ไก่แก่แม่ปลาช่อน) (กระดังงาลนไฟ) มีหนุ่ม ๆ มารุมจีบ
มากมาย
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หน้ า 19
ราชาศัพท์
จงขีดเส้ นใต้ คาํ ทีถูกต้ อง
๑.
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั พระราชทาน (ราโชวาท พระราโชวาท พระบรมราชโอวาท พระบรม
ราโชวาท) แก่บณ
ั ฑิตทีเข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร
๒.
(พระบัณฑูร พระราชเสาวนีย์ พระราชดํารัส พระบรมราชโองการ) ในสมเด็จพระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในวันสายใจไทย ไพเราะจับใจข้ าราชบริพารเป็ นอันมาก
๓.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารมี (พระราชบัณฑูร พระราชเสาวนีย์ พระราช
โองการ) ให้ นายทหารราชองครักษ์ ดแู ลชาวสลัมทีเป็ นลมในขณะเฝ้าฯ รับเสด็จ
๔.
สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มี (พระบัณฑูร พระราชดํารัส
พระดํารัส
พระราชเสาวนีย)์ เปิ ดการสัมมนาระหว่างชาติเรืองการเลียงสัตว์ทะเลในอควาเรียมทีสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
๕.
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั (ตรัสปราศรัย ทรงทักทาย มีพระราชปฏิสันถาร ทรงสนทนาปราศรัย)
กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
๖.
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั (ทรงตรัส ทรงยินดี ทรงเสด็จ ทรงประสูติ ทรงบรรทม)
๗.
ราษฎรมา (ถวายการต้ อนรับ ถวายความจงรักภักดี เฝ้า ฯ รับเสด็จ) อย่างหนาแน่น
๘.
กรมศิลปากรจัดแสดงละคร (หน้ าพระพักตร์ เฉพาะพระพักตร์ หน้ าพระทีนัง)
๙.
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั (ทรงทําบุญ ทรงบําเพ็ญกุศล ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล) ในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
๑๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั สมเด็จพระบรมราชินีนาถ (เสด็จย้ ายทีประทับ เสด็จฯแปรพระตําหนัก
เสด็จฯแปรพระราชฐาน) ไปประทับ ณ พระตําหนักทักษิ ณราชนิเวศน์
๑๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ (ทรงลงพระนาม
ทรงลงพระปรมาภิไธย ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย)
๑๒. ข้ าพระพุทธเจ้ ารู้สกึ สํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ (ธุลพี ระบาท ใต้ ฝ่าพระบาท ฝ่ าละอองธุลีพระบาท
ใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาท) ด้ วยเกล้ าด้ วยกระหม่อม ขอเดชะ
๑๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั (เสด็จออก เสด็จพระราชดําเนินออก) ณ ตําหนักจิตรลดารโหฐาน
(พระราชทานโอกาส พระราชทานพระราชวโรกาส พระราชทานพระบรมราชวโรกาส) ให้ นายอุกฤษ มงคล
นาวิน ประธานรัฐสภานํานายบูโร เฮค ประธานมูลนิธิคอนราด อเดเนาว์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และคณะ
เข้ าเฝ้าในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพือ (น้ อมเกล้ า ฯ ทูลเกล้ า ฯ) ถวายทุนการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน จํานวน ๖ ทุน ในโอกาสที (ทรงมี ทรงเจริญ) พระชนมพรรษา ๕
รอบ
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หน้ า 20
ระดับภาษา
ระดับภาษา
1. ข้ อใดใช้ ภาษาระดับทางการ
1.วิถีชีวิตไทยริมสองฝั งนํากลับมาคึกคักอีกครัง
2.เมือกระบวนเห่เรือพระราชพิธีในแม่นําเจ้ าพระยาปิ ดฉากลง
3.ถนนการลงทุนทุกสายต่างเร่งปั ดฝุ่ นเศรษฐกิจฟื นจุดขาย
4. กระทรวงการท่ องเทียวและกีฬาส่ งเสริมการท่ องเทียวเชิงอนุรักษ์
2. ข้ อใดใช้ ภาษาต่างระดับกับข้ ออืน
1. ศัตรูสําคัญของเห็ดขอนและเห็ดหูหนูคือไรไข่ปลาและราเขียว
2. เห็ดขอนถึงจะเป็ นเห็ดในสกุลของเห็ดหอมแต่ รูปร่ างหน้ าตาเหมือนเห็ดนางรม
3. การปลูกเห็ดขอนใช้ วิธีเพาะด้ วยขีเลือยในถุงพลาสติกเช่นเดียวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า
4. เห็ดขอนมีดอกมากในสภาพอากาศร้ อน ส่วนเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าออกดอกได้ ดีในทีอากาศเย็น
3. ข้ อความต่อไปนีใช้ ภาษาระดับใด
ภาพสลักทีถํากาใหญ่ เขาช้ างล้ วง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก คล้ ายกับภาพสลักทีพบในภาคอีสาน
เป็ นร่องรอยทียืนยันว่ามีคนย้ ายถินจากดินแดนสองฝั งแม่นําโขง โดยเฉพาะจากภาคอีสานเข้ ามาตังหลักแหล่งอยู่
บริเวณลุม่ นําน่าน
1. พิธีการ
2. ทางการ
3. กึงทางการ
4. กันเอง
4. ข้ อใดใช้ ภาษาต่างระดับกับข้ ออืน
1. ถ้ าพูดถึงโซเดียมเกือบทุกคนก็จะนึกถึงอาหารรสเค็ม
2. อาหารรสเค็มจะมีรสชาติถกู ปากมากกว่าอาหารรสจืดๆ
3. คนไข้ บางคนรับไม่ได้ เลยกับการกินอาหารรสจืดชืด
4. ผู้ประกอบกิจการอาหารจึงเลือกใช้ เกลือโพแทสเซียมแทน

หน้ า21
การเรียงลําดับความ
1. ข้ อความต่อไปนีจะเรียงลําดับได้ อย่างเหมาะสมตามข้ อใด
ก. ผมงามช่วยดึงดูดใจของเพศตรงข้ าม
ข. นักโฆษณาก็พยามชีช่องบอกใบ้ ให้ ทงหญิ
ั งและชายตระหนักว่าความงามของผมเป็ นเรืองใหญ่
ค. กวีทีสามารถบรรยายความงามของสตรีไม่เว้ นกล่าวความงามของผม
ง. ผมช่วยเชิดชูใบหน้ า ผมเรียบสวยหรือยุง่ เป็ นกระเซิงมองเห็นแต่ไกล
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. ข้ อความต่อไปนีจัดเรียงลําดับตามข้ อใดจึงได้ ใจความทีสมบูรณ์
ก. ก้ านใบเหลาใช้ เป็ นไม้กลัดห่อของหรือมัดรวมเป็ นไม้ กวาด
ข. ใบมะพร้ าวนํามาใช้ มงุ หลังคา ห่อขนม สานทําของเล่นของใช้ ตา่ งๆ
ค. ผลมะพร้ าวถ้ าอ่อนเนือใช้ รับประทาน ถ้ าแก่ใช้ คนกะทิ
ั
ทําอาหารคาวหวาน
ง. กะลาใช้ เป็ นเชือเพลิงทําเครืองใช้ เครืองประดับ และรากใช้ เป็ นสีย้อมผ้ า
1. ค ง ข ก
2. ค ข ก ง
3. ข ค ง ก
4. ค ก ข ง
3. ข้ อความต่อไปนีจัดเรียงลําดับความตามข้ อใดจึงได้ ใจความสมบูรณ์
ก. สัตว์ป่าทีอาศัยอยู่บริเวณปากอ่าวและสัตว์ป่าบริเวณชายฝั งปากแม่นํา
ข. ในขณะเดียวกันก็ทําให้ ลํานําทรุดโทรมเร็วกว่าปกติอีกด้ วย
ค. เมือกระแสนําไม่ไหลตามธรรมชาติดงั เดิมและการไหลของตะกอนธรรมชาติถกู รบกวน
ง. เนืองจากการสูญเสียขีตะกอนให้ กบั เขือน
จ. ผลเสียหายย่อมเกิดขึนกับอุตสาหกรรมประมงใต้ เขือนเกษตร คุณภาพของนําปริมาณของนํา
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. ข้ อความต่อไปนีจัดเรียงลําดับความตามข้ อใดจึงได้ใจความสมบูรณ์
ก. จุดทีนกพิราบมีอาหารกินมากจนรวมกันเป็ นฝูงใหญ่คือสนามหลวงสวนสัตว์ดสุ ิตและวัดต่างๆ เป็ นต้ น
ข. การแก้ ปัญหาในการลดจํานวนพิราบทีน่าจะได้ ผลดีนนั ควรจะต้ องหยุดให้ อาหารนกพร้ อมๆกันทุกจุด
ค. เมือนกกระจายกันออกไป ปั ญหาก็จะบรรเทาลงจนอยู่ในระดับทีทําให้ เกิดความเสียหายได้ น้อย
ง. เมืออาหารมีไม่มากพอสําหรับนกจํานวนมาก จะเป็ นการบังคบให้ นกต้ องกระจายกันออกหากิน
1. ก ข ง ค
2. ข ง ค ก
3. ง ค ข ก
4. ค ง ก ข
5. จากข้ อความ ก-ง ข้ างล่างนี ตัวเลือกข้ อใดเรียบเรียงใจได้ ความสมบูรณ์
ก. ในกรณีของหนังตะลุงผู้บริโภคก็คือคนทีดูหนังตะลุงเป็ นประจํา เขาเหล่านีเท่านันทีเป็ นตลาดทีแท้ จริ งของหนังตะลุง
ข. กลุม่ ผู้บริโภควัฒนธรรมพืนบ้ านทีแท้ จริงก็คือสมาชิกส่วนใหญ่ ของกลุม่ ชนทีประกอบการร่วมอยู่ด้วย
ค. นักท่องเทียวและนักวิชาการเป็ นเพียงผู้บริโภคจร การส่งเสริมทีมุ่งเอาแต่ใจคนกลุม่ หลังนีเป็ นทางหายนะของ
วัฒนธรรมพืนบ้ าน
ง. การสร้ างเยาวชนให้ เป็ นทายาททางวัฒนธรรมโดยให้ เป็ นผู้บริโภคจึงสําคัญยิงต่อการส่งเสริมและเผยแพร่

1. ก ข ค ง
2. ข ง ก ค
3. ค ง ก ข
6. ข้ อใดเรียงลําดับความข้ อได้ เหมาะสม
ก. ดังหลักฐานภาพแกะสลักบนแผ่นหินทีปราสาทหินนครธมกัมพูชา
ข. การนําวัวนําควายมาใช้ แรงงานเกิดขึนไม่น้อยกว่าห้ าพันปี มาแล้ ว
ค. หากไม่มีววั ควายมาลากไถ ก็คงจะไม่มีใครคิดถึงการใช้ แรงงานอืนๆ
ง. การใช้ แรงงานวัวควายจึงเป็ นจุดเปลียนของพัฒนาการด้ านแรงงาน
1. ง ค ข ก
2. ก ข ง ค
3. ข ก ค ง
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เอกสารติวสอบบรรจุ ครู ผ้ ชู ่ วย ภาค ก. (ภาษาไทย)สถาบัน WIN-WIN
7. ข้ อใดเรียงลําดับข้ อความต่อไปนีได้ เหมาะสมทีสุด
ก. ผู้ป่วยเป็ นต้ อหินจะมีอาการตามัว สูญเสียลานสายตา
ข. การรักษาต้ อหินอาจใช้ ยาหยอดตาและยารับประทาน
ค. ต้ อหินเกิดจากความดันในสายตาเพิมสูงขึนจนทําลายประสาทตา
ง. ถ้ าเป็ นต้ อหินชนิดรุนแรงจะปวดตา ปวดศีรษะมากและคลืนไส้ อาเจียน
จ. ผู้ทีเป็ นต้ อหินบางรายอาจจําเป็ นต้ องรักษาโดยใช้ แสงเลเซอร์หรือโดยผ่านการผ่าตัด
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. ข้ อความต่อไปนีควรจัดเรียงลําดับตามข้ อใดจึงจะได้ ความสมบูรณ์
ก. ดอกแตงโมอ่อนรวมกับผักอืนๆ นํามาแกงเลียง
ข. ยอดแตงโมอ่อนคนมักเก็บมาต้ มกับกะทิจิมนําพริกกิน
ค. ผลอ่อนของเขาก็เอามาแกงส้ มใช้ ทงเนื
ั อทังเมล็ดอร่อยมาก
ง. ผลแก่นนใช้
ั รับประทาน เนือหวานเย็น ชุ่มคอชืนใจดี
1. ก ข ค ง
2. ก ค ง ข
3. ข ก ค ง
4. ข ค ง ก
9. จากข้ อความต่อไปนี ข้ อใดจัดลําดับความได้ ดีทีสุด
1. ประการหนึงในเรืองการใช้ ภาษา
2. การเขียนสะกดการันต์ให้ ถกู ต้ อง
3. ยังเป็ นเครืองส่งเสริมบุคลิกภาพผู้เขียนอีกด้ วย
4. เป็ นสิงทีพึงปรารถนาอย่างยิง
5. เพราะเหตุวา่ นอกจากจะทําให้ ความหมายถูกต้ องดังกล่าวมาแล้ ว
1. 1 2 4 3 5
2. 2 4 5 1 3
3. 1 4 5 2 3
4. 2 4 1 5 3

หน้ า 26
ส่ วนที 3 การอ่ านจับใจความสําคัญและการลําดับความ
การอ่านจับใจความ
1. ข้ อใดเป็ นประโยคใจความสําคัญของข้ อความต่อไปนี
(1) ภาวะโภชนาการเป็ นเรื องจํ าเป็ นอย่างมากในวัย 50 ปี / (2) เพราะการได้ รับ สารอาหารที เป็ น
ประโยชน์ตา่ งๆ อย่างครบถ้ วนสมดุล / (3) โดยเฉพาะวิตามินและเกลือแร่จะมีสว่ นช่วยให้ ร่างกายแข็งแรง
มีภมู ิต้านทาน ไม่ติดเชือและเจ็บป่ วยได้ ง่าย / (4) ร่างกายจะสามารถต้ านโรคร้ ายต่างๆ รวมถึงป้องกัน
และชะลอความเสือมของร่างกายและจิตใจได้
1. ข้ อ (1)
2. ข้ อ (2)
3. ข้ อ (3)
4. ข้ อ (4)
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เอกสารติวสอบบรรจุ ครู ผ้ ชู ่ วย ภาค ก. (ภาษาไทย)สถาบัน WIN-WIN
2. ข้ อใดเป็ นใจความสําคัญของข้ อความต่อไปนี
อาหารญีปุ่ นทีเด่น ๆ คือ ปลาซึงมีโปรตีนทีดีกว่าเนือสัตว์ชนิดอืนเพราะมีโอเมก้ า 3ซึงช่วยลดอัตรา
เสียงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด และยังมีวิตามิน เกลือแร่มากอีกทังอาหารญีปุ่ นมักใช้ สาหร่ายเป็ น
ส่วนประกอบหลักซึงมีทงโปรตี
ั
น ไอโอดีนและใยอาหารสูง จึงช่วยเรืองการย่อยและระบบขับถ่าย
1. อาหารญีปุ่ นมีคุณค่ าทางโภชนาการสูง 2.อาหารญีปุ่ นให้ โปรตีนสูงกว่าอาหารชาติอืน
3. อาหารญีปุ่ นช่วยรักษาโรคต่าง ๆ ได้
4. อาหารญีปุ่ นช่วยควบคุมนําหนักได้
3. ข้ อความต่อไปนีมีสาระสําคัญเกียวกับเรืองใด
ข้ าพเจ้ าใคร่จะกล่าวแก่ทกุ ท่านว่า การทํานุบํารุงประเทศชาตินนมิ
ั ใช่เป็ นหน้ าทีของผู้หนึงผู้ใดโดยเฉพาะ
หากเป็ นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนทีจะต้ องขวนขวายกระทําหน้ าทีของตนให้ ดที ีสุด เพือ
ธํารงรักษาชาติบ้านเมืองให้ เจริญมันคงและผาสุกร่มเย็น
1. ความรับผิดชอบของผู้นํา
2. ความสามัคคีของคนในสังคม
3. ความเจริญมันคงของประเทศ
4. ความสํานึกรู้หน้ าทีของคนไทย
4. ข้ อใดเป็ นใจความสําคัญของข้ อความต่อไปนี
ความตายเป็ นเพียงการเดินทางไปสูบ่ ้ านหลังใหม่ ไม่มีใครเคย “ตาย” ไปจากหัวใจของคนทีรัก
ตราบใดทีเรายังระลึกถึง คนทีเรารักก็ยงั คง “มีชีวิต” อยู่ตราบนัน ไม่มีวนั แตกดับไปตามกาลเวลา
1. ความตายเป็ นสิงทีทุกคนต้ องพบ
2. การตายเป็ นการเปลียนทีอยูใ่ หม่
3. ผู้ตายยังคงอยู่ ในใจของผู้ทีรักเขา
4. ผู้ทีตายแล้ วยังมีผ้ รู ะลึกถึงอยูเ่ สมอ
5. ข้ อใดเป็ นประเด็นสําคัญของข้ อความต่อไปนี
ขณะนีสารวัตรนักเรียนทีทางกระทรวงศึกษาธิการแต่งตังจากครูอาจารย์มีอปุ สรรคด้ าน
งบประมาณ และกําลังเจ้ าหน้ าทีมีน้อย ส่งผลให้ นกั เรียนนักเลงไม่เกรงกลัว อีกทังสถานทีบางแห่ง
ไม่ให้ ความร่วมมือ ในการตรวจค้ นหรือว่ากล่าวตักเตือน จึงเสนอแผนงานให้ พิจารณาด้ านงบประมาณ
จัดอบรมกําลัง เจ้ าหน้ าทีสารวัตรนักเรียนเพิมเติม
1. การเพิมกําลังสารวัตรนักเรียน
2. การเพิมงบประมาณในการจัดอบรม
3. การกวาดล้ างนักเรียนนักเลง
4. การกวดขันให้ สารวัตรนักเรียนดูแลสถานทีต่าง ๆ
6. ข้ อใดสรุปใจความสําคัญของข้ อความต่อไปนีได้ ดีทีสุด
โลกทุกวันนีเพียบพร้ อมไปด้ วยเทคโนโลยี เครืองยนต์กลไกช่วยทําให้ ชีวติ ผู้คนสะดวกสบายเพียง
แค่กดปุ่ มนันปุ่ มนี จนหลายคนคิดว่าตัวเองสามารถควบคุมได้ ทกุ อย่างแม้ กระทังควบคุมโลก บางครัง
คนเราก็ทําอะไรทีขัดกับความเคยชินเพียงเพือประสบการณ์บางอย่าง เช่น การตืนมาเฝ้ารอพระอาทิตย์
ขึน บางคนบอกว่ามันคือความสุขอย่างหนึงในชีวิต
1.เทคโนโลยี ไม่ดีเท่าธรรมชาติ
2.เทคโนโลยีดี ชีวีมีสขุ
3.ธรรมชาติให้ ความสุขได้ ทําไมต้ องใช้ เทคโนโลยี
4.เทคโนโลยีให้ ความสบาย ธรรมชาติเรียบง่ายให้ ความสุข
อลังการภาษาไทย BY คุณครู ต้นและคุณครู ทวิ ลิป
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เอกสารติวสอบบรรจุ ครู ผ้ ชู ่ วย ภาค ก. (ภาษาไทย)สถาบัน WIN-WIN
7. ข้ อความต่อไปนีสรุปความได้ ตามข้ อใด
ทุกวันนีอารยธรรมต่างประเทศหลังไหลเข้ าประเทศมากทังวัตถุนิยม คตินิยม ความเชือ ถ้ าคน
ไทยอ่อนไหวรับวัฒนธรรมต่างประเทศ ความเป็ นไทยก็จะหมดไปเรือย ๆ คนรุ่นหลังจะไม่มีโอกาสได้ เห็น
ศิลปวัฒนธรรมไทย คนรุ่นเราจะต้ องตระหนักสืบทอดต่องานทีบรรพบุรุษได้ สร้ างไว้ อย่างมหาศาลอย่าง
ต่อเนือง เพือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
1.คนรุ่นหลังจะไม่ได้ เห็นศิลปวัฒนธรรมไทย ถ้ าคนรุ่นปัจจุบนั ยังลุม่ หลงวัฒนธรรมต่างประเทศ
2.อารยธรรมต่างประเทศหลังไหลเข้ ามามากเพราะคนไทยอ่อนไหวและเชือง่าย
3.การรับวัฒนธรรมต่างประเทศทําลายความเป็ นชาติไทย
4.คนไทยควรเห็นคุณค่ าและช่ วยกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
8. ข้ อใดเป็ นแนวคิดของข้ อความต่อไปนี
คําว่า “ขอโทษ” เป็ นคําทีแสดงความสํานึก ความนอบน้ อม และความมีมารยาท เราจึงควรหัด
พูด ไว้ ให้ ติดปาก ด้ วยขึนชือว่ามนุษย์ตอ่ ให้ ยิงใหญ่หรือมีตาํ แหน่งใหญ่โตเพียงใดก็ตาม ก็ย่อมมีโอกาส
กระทําผิดด้ วยกันทังนัน
1. การขออภัย
2. การถ่อมตน
3. การยอมรับผิด
4. การทําตามค่านิยมของสังคม
9. ข้ อใดแสดงเจตนาทีชัดเจนทีสุดของข้ อความต่อไปนี
ขวานทีไม่มีด้ามนําไปใช้ ย่อมไร้ พลัง คนไทยไม่เคยแบ่งข้ างไทย แขก จีน ฝรังทีเกิดเมืองไทยใต้
ร่มบรม โพธิสมภาร พระเจ้ าอยู่หวั พระราชินีทรงห่วงใย ลูกเอยหลานเอยล้ วนคนไทย มาสร้ างฝั นวัน
ใหม่ให้ ขวานไทยใจหนึงเดียว
1. ชีให้ เห็นความสําคัญของแผ่นดินไทยทุกส่วน 2. ยําให้ สํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
3. กระตุ้นให้ คนไทยมีความหวัง
4. เตือนให้ คนไทยรักสามัคคี
10. ผู้กล่าวข้ อความต่อไปนีมีจดุ ประสงค์ตามข้ อใด
ต้ นไม้ น้อย ๆ ยังให้ ออกซิเจนแก่โลกดอกไม้น้อย ๆ ยังให้ ความเพลินตาแก่มนุษย์ ผีเสือและนกกา
บินไปมายังให้ ความสบายตาแก่ผ้ พู บเห็นเราเกิดมาชาติหนึงจะไม่ให้ อะไรแก่แผ่นดินทีเราเกิดมาบ้ างหรือ
1. ให้ เห็นคุณค่าของทรัพยากรของโลก
2. ให้ ร้ จู กั บุญคุณของธรรมชาติ
3. ให้ ทาํ ตนให้ มีประโยชน์ ต่อส่ วนร่ วม
4. ให้ เห็นประโยชน์ของสรรพสิงในโลก
อ่านข้ อความต่อไปนีแล้ วตอบคําถาม ข้ อ 11-12
พวกเราทุกคนควรช่วยกันประหยัดพลังงาน เพือจะได้ มีพลังงานใช้ ตลอดไป เพราะถ้ าเราไม่
ประหยัด กิจการแทบทุกอย่างในบ้ านเมืองก็จะชะงักงันไปหมด ความเดือดร้ อนก็จะเกิดขึนทัวไปทุก
ระดับของสังคม
11. ข้ อใดไม่ใช่เจตนาของผู้เขียนข้ อความข้ างต้ น
1. ชีแจง
2. ขอร้ อง
3. เชิญชวน
4. แนะนํา
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12. ข้ อความข้ างต้ นใช้ กลวิธีการนําเสนอตามข้ อใด (โจทย์ผิด แก้ เป็ น ไม่ใช้ )
1. แสดงเหตุผลทีหนักแน่น
2. แสดงให้ เห็นทังด้ านดีและด้ านเสีย
3. แสดงให้ ประจักษ์ ถึงการมีสว่ นร่วม 4. แสดงให้ ประจักษ์ ถงึ ความเชือถือของผู้พูด
13. ตามสาระของข้ อความต่อไปนี ข้ อใดกล่าวผิด
การเรียบเรียงลําดับข้ อความผิดทีในประโยคเป็ นอีกเรืองหนึงทีทําให้ อา่ นยากและกํากวม จะเห็นกันอยู่
เสมอถ้ าผู้เขียนหรือผู้พิสจู น์อกั ษรอ่านทบทวนและจัดลําดับเสียใหม่ก่อนปล่อยผ่านออกไปก็จะช่วยให้
การอ่านราบรืนไม่สะดุด
1. ความกํากวมของข้ อความเกิดจากการเรียงลําดับความผิดตําแหน่ง
2. ผู้เขียนสามารถขจัดความกํากวมของข้ อเขียนได้ ด้วยตนเอง
3. การตรวจทานเป็ นวิธีหนึงทีช่วยให้ มีการเรียงลําดับความได้
4. ความบกพร่ องด้ านการเรียงลําดับข้ อความเกิดขึนเป็ นประจําจนแก้ ไขไม่ ได้
14. ตามรายงานต่อไปนี ข้ อใดไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคอ้ วน
ผลสํารวจล่าสุดในจีนพบว่า หนึงในสีของเด็กวัยรุ่นชายในเมืองใหญ่ได้ กลายสภาพเป็ นเด็กอ้ วน
ไปแล้ ว อันเป็ นผลมาจากความนิยมตะวันตกและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให้ ประชาชนอยู่ดีกินดีขนึ
เด็กต้ องครําเคร่งกับการเรียนจนไม่มีเวลาได้ ออกกําลังกาย นโยบายจํากัดให้ แต่ละครอบครัวมีบตุ รได้
เพียงคนเดียวของทางการจีนก็เป็ นอีกปัจจัยสําคัญทีส่งผลต่อโรคอ้ วนในเด็กชาย เพราะลูกชายโทนจะ
ได้ รับการปรนเปรอเยียง “จักรพรรดิน้อย”
1. เด็กครําเคร่งเรียนหนังสือมากเกินไป
2. เด็กไม่ได้ ออกกําลังเพียงพอ
3. เด็กอยู่ดีกินดีมากเกินไป
4. เด็กนิยมกินอาหารทีไม่ เป็ นประโยชน์
15. ข้ อความต่อไปนีผู้เขียนมีจดุ มุง่ หมายอย่างไร
วัยรุ่นจะรักเพือนมาก เพราะมองเห็นว่าเพือนมีปัญหาคล้ ายกับตนเอง จึงมักเห็นอกเห็นใจกัน
และมักคิดว่าผู้ใหญ่ไม่เข้ าใจ จึงได้ พยายามเกาะกลุม่ กันเอง พูดคุยกันเอง ปรึกษากันเอง พ่อแม่หลายคน
ไม่เข้ าใจ ไปตําหนิวา่ เห็นเพือนดีกว่าพ่อแม่ จึงทําให้ น้อยใจและโต้ ตอบกลับมา เกิดเป็ นความขัดแย้ งใน
ครอบครัว
1. ให้ ผ้ ใู หญ่ เข้ าใจวัยรุ่น
2. แสดงความเห็นใจวัยรุ่น
3. แสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นในแง่ลบ
4. แก้ ปัญหาการคบเพือนของวัยรุ่น
16. ข้ อความต่อไปนี ข้ อใดไม่อาจอนุมานได้
สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมทีต้ องดินรนเพือความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว ความสัมพันธ์
ของสมาชิกในครอบครัวจึงไม่แน่นแฟ้นเท่าทีควร
1.ครอบครัวส่วนมากพ่อแม่ทํางานนอกบ้ าน
2.พ่อแม่ไม่มีเวลารับฟั งปั ญหาของลูก
3.สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกันน้ อย 4.เวลาส่ วนใหญ่ ของลูกอยู่กับเพือนทีโรงเรียน
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17. ข้ อใดอนุมานได้ จากข้ อความต่อไปนี
ความสะดวกสบายในการอยูห่ อพักของนักศึกษาเป็ นไปตามกําลังเงิน อยูห่ อพักทีสถานศึกษา
จัดให้ อาจสะดวกสบายน้ อยกว่า เสียเงินน้ อยกว่า แต่มีสิงหนึงทีหอพักเอกชนไม่มีให้ คือการรู้จกั อยู่
ร่วมกัน รู้จกั อดทนต่อความไม่พอใจคนอืน เป็ นการฝึ กให้ มมี นุษยสัมพันธ์ได้ อย่างดี
1. หอพักของสถานศึกษามีความปลอดภัยมากกว่าหอพักเอกชน
2. นักศึกษาชอบอยู่หอพักเอกชนมากกว่าหอพักทีสถานศึกษาจัดให้
3. หอพักเอกชนมีสิงอํานวยความสะดวกให้ มากกว่าหอพักของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีงบประมาณจํากัดในการสร้ างหอพัก จึงไม่อาจแข่งขันกับเอกชนได้
18. ข้ อใดเป็ นแนวคิดของข้ อความต่อไปนี
“การบํารุงพ่อแม่ไม่ต้องรอจนพ่อแม่แก่เฒ่า ลูกประพฤติตวั ดีไม่ทําให้ พ่อแม่เดือดร้ อนหรือหนักใจ
ตรงกันข้ ามนําความปลืมปี ติมาสูพ่ ่อแม่แค่นนก็
ั ถือได้ วา่ เป็ นการบํารุงพ่อแม่ได้ อย่างหนึงคือบํารุงหัวใจ”
1. ความภูมิใจของพ่อแม่
2. ความรับผิดชอบของลูก
3. การตอบแทนพระคุณของพ่ อแม่
4. การแสดงความเคารพรักบุพการี
19. ข้ อความต่อไปนีข้ อใดไม่ใช่คณ
ุ ลักษณะของผู้พดู
แม้ วา่ ฉันจะตายในการรับใช้ ชาติ ฉันก็จะรู้สกึ ภูมิใจเป็ นอย่างมาก เพราะเลือดทุกหยดทีรินรด
ออกมาจะสร้ างความเจริญให้ ประเทศชาติ และก่อให้ เกิดความเข้ มแข็งอันทรงพลัง
1. ความเสียสละ
2. ความมุง่ มัน
3. ความซือสัตย์ 4. ความรับผิดชอบ
20. ข้ อใดไม่ได้ กล่าวถึงในข้ อความต่อไปนี
แพทย์ไทยเห็นว่าเด็กไทยกําลังถูกโรคอ้ วนรุมเร้ าอันเป็ นผลมาจากการกินอาหารฟาสต์ฟ้ ดู จึง
ร่วมกันจัดการประกวดการลดนําหนักเพือขจัดความเสียง เป็ นการจูงใจคนทุกวัยให้ เห็นความสําคัญของ
การลดนําหนักมากกว่าทีจะปล่อยให้ ตวั เองอ้ วนต่อไป
1.ผลเสียของโรคอ้ วน
2.การแข่งขันลดความอ้ วน
3.ภัยของการบริโภคอาหารจานด่วน
4.วิธีการป้องกันและรักษาโรคอ้ วน
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คําศัพท์
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แบบฝึ กหัดเพิมเติม
14. ข้ อใดมีคําทีไม่ใช่ราชาศัพท์
1. ทอดพระเนตร ทีประทับ
รับประทาน 2. ลาดพระบาท บ้ วนพระโอษฐ์ เครืองต้ น
3. ฉลองพระองค์ ทรงกีฬา
ทรงธรรม
4. พระยอด-ฝี พระพิมพ์ พระแท่ น-เตียง/ทีนัง
15. ข้ อใดมีคําทีไม่ใช่ราชาศัพท์ปนอยูด่ ้ วย
1. สนับเพลา โอรส เครืองต้ น
2. ชายา เจ้าจอม เจ้ านาย
3. พระกร พระอู่ ลูกหลวง
4. พระหัตถ์ พระมัชฌิมา พระกนิษฐา
16. เลือกข้ อทีถูกต้ องเพือเติมลงในช่องว่าง
.
พระเจ้ าหลานเธอยังทรงพระเยาว์จึง.............................................
1. ไม่ โปรดทีจะประทับนิงนานๆ
2. ทรงไม่โปรดทีจะประทับนิงนานๆ
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3. ไม่ทรงโปรดทีจะประทับนิงนานๆ
4. ทรงไม่โปรดทีจะทรงประทับนิงนานๆ
17. ข้ อความต่อไปนีใช้ ราชาศัพท์ผิดกีคํา
สมเด็จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดํารัสถึงความประทับพระราชหฤทัยในการเสด็จพระ
ราชดําเนินไปยังสหพันธรัฐรัสเซียกับคนไทยและนักเรียนไทยทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมให้ เข้ าเฝ้า
ทูลละอองพระบาททีโรงแรมบอลต์ชกุ เคมพินสกี กรุงมอสโก เมือวันที 4 กรกฎาคมทีผ่านมา
1. 1 คํา
2. 2 คํา
3. 3 คํา
4. 4 คํา
18. ข้ อความต่อไปนีใช้ คําราชาศัพท์ผิดกีแห่ง
สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมส
วลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัล “แม่ทีควรยกย่อง”
1. 1 แห่ง
2. 2 แห่ ง
3. 3 แห่ง
4. 4 แห่ง
19. ราชาศัพท์ในข้ อใดใช้ เติมในช่องว่างได้ ถกู ต้ อง
พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ าพัชรกิ ติย าภา....................โดยรถพระที นังจากพระที นังอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต ไป....................ในงาน “มัดหมีมัดใจเด็ก” ณ บริเวณสวน โรงแรมแชงกรีลา
1. เสด็จ ทรงเป็ นประธาน
2. เสด็จ ทรงเป็ นองค์ประธาน
3. เสด็จฯ เป็ นประธาน
4. เสด็จฯ เป็ นองค์ประธาน
20. ข้ อใดใช้ ราชาศัพท์ถกู ต้ อง
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงพระดําเนินไปตามลาดพระบาท
2. สมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บณ
ั ฑิตทีสําเร็จการศึกษา
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยียม
4. พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ าทีปังกรรัศมีโชติ จะทรง*มีพระชนมายุ* 2 พรรษา*ในปี นี
21. ข้ อใดใช้ ราชาศัพท์ถกู ต้ อง
1. สมเด็จพระนางเจ้ ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัวมีพระ
ราชจริยาวัตรงดงาม
2. สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงทํางานเป็ นพระอาจารย์พิเศษสอน
วิชาพิษวิทยาแก่นิสิต
3. เจ้ าหน้ าทีประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้ าพีนางเธอเจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์หน้ าพระโกศพระศพ
4.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประสูติเมือวันที 28 กรกฎาคม พ.ศ.2495/ทรงพระ/
เสด็จพระราชสมภพ
22. ควรเติมคําราชาศัพทขอใดในชองวางจึงจะถูกตอง
“สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ มี...................เนืองใน....................... วัน....................๗๗ พรรษา ทรง
ยําคนไทยใหเห็นคุณค่าข้ าวว่าเปน็อาหารทียอดเยียมทีสุดของมนุษย”
1. พระราโชวาท วาระ ประสูติ
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เอกสารติวสอบบรรจุ ครู ผ้ ชู ่ วย ภาค ก. (ภาษาไทย)สถาบัน WIN-WIN
2. พระราชดํารัส โอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา
3. พระราชเสาวนีย วโรกาส พระราชสมภพ
4. กระแสรับสัง พระราชวโรกาส คล้ ายวันพระราชสมภพ/พระราชกระแส/กระแสพระราชดํารัส
23. “สมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี” มีความหมายตรงกับข้ อใด
1. พีสาวคนเดียว
2. พีสาวคนโต
3. พีสาวผู้มีพระคุณ
4. พีสาวร่ วมท้ องมารดาเดียวกัน
24. คําว่า "กระเป๋ าถือ" หมายถึงคําราชาศัพท์ในข้ อใด
1. พระกระเป๋ า
2. พระล่วม
3. พระเวฐนะ
4. กระเป๋าทรงถือ
25. คําสามัญว่า "เจ็ดอย่าง" คําสุภาพได้ กําหนดใช้ ชือว่าอะไร ?
1. เจ็ดชิน
2. เจ็ดประการ
3. เจ็ดขนาด
4. เจ็ดแบบ
วิธีใช้ คาถาพระอินทร์ (คาถาเดาข้ อสอบ)
ก่อนอ่านหนังสือให้ นกึ ถึงพระพุทธเจ้ า พระธรรม พระอริยสงฆ์ นึกถึงเสด็จปู่ พระอินทร์ ท่องนะโม 3 จบ
แล้ วท่อง "สหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสทายิ" 7 ครังอธิษฐานขอให้ จําได้ หรือให้ ได้ อา่ นทีจะออกข้ อสอบ
และ ให้ จําได้ หมดอีกอย่างคือเวลาอยูใ่ นห้ องสอบ ให้ ลองทําดูก่อน ว่าทําได้ ไหม ถ้ าไม่ได้ ก็ให้ ควํากระดาษข้ อสอบ
ลง แล้ วนึกถึงพระพุทธเจ้ า นึกถึงพระอินทร์ ท่องนะโม 3 จบ แล้ วท่อง คาถา 3 ครัง แล้ วหงายกระดาษขึนมาดู
ข้ อสอบว่าทําได้ หมดไหมถ้ าไม่หมด ควํากระดาษอีกครัง นึกถึงพระพุทธเจ้ า นึกถึงพระอินทร์ ท่องนะโม 3 จบ แล้ ว
ท่องคาถาอีก 7 จบ แล้ วหงายกระดาษขึนมา คราวนีไม่ต้องดูแล้ ว ให้ ตอบตามความรู้สกึ ผลก็เป็ นไปตามนัน (คํา
เตือน-คาถานีไม่ได้ มีไว้ สําหรับคนไม่อา่ นหนังสือนะ จ๊ ะถ้ าใครไม่อา่ นหนังสือแล้ วไปเข้ าสอบกะจะมัวอย่างเดียว
อย่างนีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร)
คําอธิษฐานเมือไปถึงสถานทีสอบ(ถ้าจะให้ ดีให้ อธิษฐานหน้ าศาลเจ้าทีของบริเวณนัน)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )
พุทโธ ธัมโม สังโฆ นะโมพุทธายะ ๓ จบ
ขออํานาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงบันดาลบุญของข้ าพเจ้ าประมวลรวมกับบุญทีได้ จาก การอนุโมทนา
บุญกับ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าองค์ปฐม และทุกๆท่านบนพระนิพพาน แผ่ไปกับแสงทิพย์อริยทรัพย์และ
แสงฉัพพรรณรังสีรัศมี ๖ ประการ ให้ ถงึ แก่เทวดารักษาตัวข้ าพเจ้ าและเทวดาทีอยู่ ณ สถานทีแห่งนีและสถานที
ทัวไปทีเกียวข้ องกับการสอบของข้ าพเจ้ า เสด็จปู่ พระอินทร์ ท้ าวจตุรมหาราช ท้ าวจตุรมหาพรหม และท่านอินทกะ
ทังสีพันองค์ ขอให้ ท่านช่วยดลใจข้ าพเจ้ าให้ สามารถทําข้ อสอบได้ ถกู ต้ อง แม้ จะคาดเดาก็ให้ คาดเดาได้ อย่าง
แม่นยํา ประสบผลสําเร็จเป็ นทีน่าพอใจและสอบบรรจุติดและได้ รับเรียกบรรจุภายในปี ..............นีด้ วย และด้ วย
บุญนีเมือข้ าพเจ้ าจะทําการสิงใดจงพบแต่คําว่าได้ มี สําเร็จ สมหวัง ดังทีใจปรารถนาทุกประการเทอญ มัยหังปุต
โต ปุญญะวากะตา ภินิหาโร ภะวิสสะติ เทวะตะหิ ปาติง ปูเรตะวา ปูวาปะหิตา ภะวิสสะตีต.ิ ..
ขอให้ ทกุ ท่านได้ เป็ นข้ าราชการสมใจนึกนะครับ/ค่ะ
ครูต้นและครูทิวลิป
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