
วชิาภาษาไทย (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

1.ความเขา้ใจภาษา (ขอ้สอบมีอยู ่2 แบบ) แบบท่ี 1 ขอ้ความสั้นๆ 

1. “เน้ือหาในพระไตรปิฎกเป็นค าสอนท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงสั่งสอนพุทธบริษทัใหไ้ดด้วงตาเห็น 

ธรรมบรรลุเป็นพระอริยะตั้งแต่พระโสดาบนัถึงพระอรหนัต ์ปัจจุบนัแมพ้ระพุทธองคจ์ะเสด็จดบัขนัธ์ 

ปรินิพพานแลว้ แต่ค าสอนพระไตรปิฎกอนัไดแ้ก่ พระธรรมวนิยัยงัมีอยูคู่่กบัพระพุทธศาสนา” บทความน้ี

ตอ้งากรเนน้ใหผู้ฟั้งไดต้ระหนกัเร่ืองพระพุทธศาสนาในแง่ใด 

 ก. ค าสอนของพระพุทธองคย์งัทนัสมยั 

 ข. พุทธบริษทัตอ้งตระหนกัยึดมัน่ในค าสอนของพระพุทธองค ์

 ค. พระธรรมวินยัยอ่มเป็นพระบรมศาสดาในปัจจุบนัสมยั 

 ง. พระพุทธศาสนาจะยงัมีอยูคู่่กบัพุทธศาสนิกชนตลอดไป 

ค าตอบ ค. มีความหมายตรงประเด็นส าคญัท่ีตอ้งการเนน้วา่ พระพุทธองคย์งัอยูก่บัค าสอนดงัพระพุทธ พจน์

ท่ีบนัทึกไวใ้นพระไตรปิฎกวา่ “พระธรรมและพระวินยัจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย เม่ือตถาคต ล่วงลบั

ไป” นัน่คือผูใ้ดดวงตาเห็นธรรมผูน้ั้นก็เสมือนไดเ้ขา้เฝ้าพระพุทธองค ์

2. “ปัจจุบนัมีแนวโนม้การใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหารมากข้ึน ในมุมมองหน่ึงอาจมองเป็นเร่ืองท่ีดี เพราะ

สะทอ้นถึงความห่วงใยดา้นสุขภาพ แต่การส่งเสริมการขาย การทุ่มงบโฆษณาการขาตรง และการ โออ้วด

เกินจริง ในบางกรณีมีส่วนชกัจูงใหก้ารบริโภคมากข้ึนและไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงทางราชการท่ีมีส่วน รับผดิชอบ

จะตอ้งควบคุมการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมไม่ใช่ยา ตอ้งประกาศใหป้ระชาชน รับทราบขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้ง” บทความน้ีตอ้งการสอนคนใหท้ าอยา่งไร ในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ี ถูกตอ้ง 

 ก. รู้จกัตดัสินใจเลือกซ้ือ     ค. มีความระมดัระวงัในการเลือกซ้ือ 

 ข. รู้จกัคุณค่าของเงินและประหยดัการใชจ่้าย ง. ใหพ้ิจารณาคุณภาพของผลิตภณัฑก่์อนซ้ือ 

ค าตอบ ค. เพราะพิจารณาจากบทความท่ีเนน้วา่ มีการทุ่มงบประมาณ เพื่อการโฆษณาชวนเช่ือรวมทั้ง การ

ขายตรง คงจะมีของแถมของแจกดว้ย รวมทั้งการโออ้วดคุณสมบติัเกินจริงซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีผูซ้ื้อจะตอ้ง มีความ

ระมดัระวงัในการเลือกซ้ือเป็นพิเศษกวา่ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนั้นดีจริงแค่ไหน เม่ือรับประทาน แลว้ไม่

เกิดผลขา้งเคียง จึงควรปรึกษาเภสัชกรหรือ นกัโภชนาการก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ 



3. “ปัจจุบนัหน่วยงานภาครัฐ ไดมี้การพฒันาดชันีวดัวามสุขในระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ินหลาย แนวคิด 

แต่พบวา่ตวัช้ีวดัความสุขท่ีหลายส านกัเห็นพอ้งกนัคือ เร่ืองของสุขภาพกายและสุขภาพใจ และ 

ความอบอุ่นในครอบครัว ส่วนตวัช้ีวดัท่ีค่อนขา้งจะเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป ไดแ้ก่ เร่ือง รายได ้หน้ีสิน เงิน

ออม การท างาน ส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนเขม้แขง็” จากบทความดงักล่าวมาขา้งตน้น้ีเป็นการวดั ความสุขใน

ประเทศไทยท่ีตอ้งการวดัความสุขจากตวัช้ีวดัใด เป็นหลกัส าคญั 

 ก. รายไดเ้งินเก็บออม และชุมชนเขม้แขง็ 

 ข. การท างาน รายไดเ้พียงพอ ไม่มีหน้ีสิน 

 ค. ร่างกายแขง็แรง ครอบครัวอบอุ่น ไม่มีหน้ีสิน 

 ง. สุขภาพร่างกายแขง็แรง สุขภาพใจดี ครอบครัวอบอุ่น 

ค าตอบ ง. สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพในดี มีความอบอุ่นในครอบครัว 

4 “จากพระพุทธพจน์บทท่ีวา่ดว้ย ศีล สมาธิ ปัญญา และเร่ิมตน้ดว้ยการเปรียบเทียบวา่ ศีล คือ ความ ส ารวม

ระวงัทางกาย และวาจา คือ ก าแพงท่ีแขง็แกร่งและมัน่คง เป็นการสอนวา่ความมัน่คงท่ีแทจ้ริง มิใช่เป็นเร่ือง

เหตุปัจจยัภายนอก แต่เป็นเร่ืองของจิตใจท่ีมีธรรมะ เป็นเคร่ืองสังวรระวงั และมีปัญญาเป็น เคร่ืองก ากบัการ

กระท าทุกส่ิงทุกอยา่งของคนคนนั้น” จากบทความขา้งตน้พระพุทธองคท์รงมุ่งสอน เร่ืองใดเป็นหลกัธรรมะ 

 ก.เร่ืองการรักษาศีลหา้ใหม้ัน่คง 

 ข. การรักษาส ารวมกายและวาจา 

 ค. การบ าเพญ็ภาวนาธรรมสม ่าเสมอ  

 ง. การรักษาจิตใจมุ่งมัน่อยูใ่นศีลมีปัญญาก ากบั  

ค าตอบ ง. เม่ือพิจารณาจากบทความตามพุทธพจน์ท่ีเป็นค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีมุ่ง สอนพระ

ธรรมและพระวนิยัเป็นหลกัค าสอน พระพุทธองคมุ์่งสอนท่ีจิตใจคนใหมี้ศีล รักษาศีล ไม่วา่จะเป็นศีลหา้ 

หรือศีล 8 ท่ีมุ่งการส ารวมกาย วาจา ใจ ไม่คิดล่วงละเมิดผูใ้ดดว้ยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม นัน่คือ

ใหทุ้กคนรักษาศีล โดยใชปั้ญญาก ากบัในการประพฤติปฏิบติัตน และ เอาสติเป็นท่ีตั้ง 

 

 



5. “การพนนัเป็นกิจกรรมท่ีคนไทยนิยมชมชอบ นอกจากเป็นการเส่ียงโชคแลว้ ยงัแฝงไปดว้ยความ 

สนุกสนาน ดงันั้น ผูเ้ล่นท่ียงัไม่มีสภาวะดา้นอารมณ์อยา่งสมบูรณ์แลว้ โอกาสท่ีจะติดการพนนัยอ่มมีสูง 

เช่น วยัรุ่นเป็นกลุ่มท่ีถูกชกัจูงใหติ้ดการพนนัไดง่้าย” บทความดงักล่าวน้ีตอ้งการสอนคนใหท้ าอยา่งไร ใน

การดูแลเยาวชน 

 ก. คอยสอดส่องไม่ใหเ้ยาวชนเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัการพนนั  

 ข. คอยแนะน าสั่งสอนผลเสียเม่ือติดการพนนัจะเสียคน 

 ค. คอยแนะน าหา้มปรามไม่ใหเ้ยาวชนเขา้ไปมัว่สุมล่นการพนนั 

 ง. การพนนัเล่นไดเ้ฉพาะผูใ้หญ่ เยาวชนไม่ควรเล่นการพนนั 

ค าตอบ ข. ผูป้กครองจะตอ้งคอยดูแลเอาใจใส่ อบรม สั่งสอนแนะน าลูกหลานของตนไม่ใหห้ลงผดิไป ติด

เล่นการพนนัทุกชนิด เช่น การพนนัในโตะ๊บอล (ฟุตบอล) เพราะการพนนัอาจน าไปสู่ปัญหา อาชญากรรม 

และความรุนแรง 

6. “ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีหากไดรั้บควนับุหร่ี จึงมีอตัราเส่ียงในการเคโรคไดเ้กือบเท่าๆ กบัผูสู้บบุหร่ี และจะ มี

อนัตรายมากข้ึน หากผูไ้ดรั้บควนับุหร่ีเป็นเด็ก ซ่ึงมีโอกาสอยา่งมากในการไดรั้บอนัตรายของควนั บุหร่ีมือ

สองจากผูใ้หญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีบา้นซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเด็กส่วนใหญ่อยูน่านท่ีสุด” จาก บทความดงักล่าว

ขา้งตน้ไดส้อนแนะน าเก่ียวกบัภยัอนัตรายอยา่งไร 

 ก. โทษของบุหร่ีท่ีมีต่อผูสู้บบุหร่ีเป็นประจ า 

 ข. โทษของบุหร่ีท่ีจะมีต่อเด็กและเยาวชนท่ีรสูบบุหร่ี 

 ค. โทษของควนับุหร่ีท่ีจะมีต่อเด็กในครอบครัว 

 ง. อนัตรายของควนับุหร่ีมือสองจากผูสู้บบุหร่ีในบา้นท่ีอยูอ่าศยั  

ค าตอบ ง. เม่ือผูไ้ม่สูบบุหร่ีไดสู้ดเอาควนับุหร่ีของผูสู้บบุหร่ีเขา้สู่ร่างกายเรียกวา่เป็น “การสูบบุหร่ีมือสอง” 

(Passive Smoking) และทนัทีท่ีบุหร่ีถูกจุดข้ึน จะเกิดควนับุหร่ีทั้งจากมวนบุหร่ีและควนัท่ีผูสู้บบุหร่ีพน่

ออกมา รวมเรียกวา่ “ควนับุหร่ีมือสอง” ซ่ึงควนัน้ีมีสารมากกวา่ 4,000 ชนิด เป็นสารพิษร้ายแรง 250 ชนิด 

และเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษยท่ี์ไม่วา่จะไดรั้บมากหรือนอ้ยก็ไม่ ปลอดภยัเลย 

 



7 “น ้าท่วมเป็นภยัธรรมชาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยบ่อยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัภยัธรรมชาติรูปแบบ อ่ืนๆ 

แมใ้นอดีตบา้นเมืองของเราจะเผชิญกบัอุทกภยัร้ายแรงมาแลว้หลายคร้ัง แต่ก็เป็นเหตุการณ์น ้า ท่วมใหญ่ ท่ี

เวน้ช่วงห่างค่อนขา้งมาก ซ่ึงแตกต่างจากปรากฏการณ์น ้ายคุปัจจุบนั โดยเฉพาะในปี 2549 ท่ี แผลงฤทธ์ิ

บ่อยคร้ังในเวลาไล่เล่ียกนัและทวคีวามรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ” จากบทความขา้งตน้น้ีน่าจะเรียกได ้วา่สถานการณ์

เขา้ขั้นใดเก่ียวกบัภยัธรรมชาติท่ีเกิดอุทกภยั  

 ก. เขา้ขั้นร้ายแรงท่ีสุด 

 ข. เขา้ขั้นมหาวินาศภยั 

 ค. เขา้ขั้นวกิฤติ 

 ง. เขา้ขั้นมหนัตภยั 

ค าตอบ ค. ค าวา่ “วกิฤติ” มีความหมายวา่ เปล่ียนไป ไม่ปรกติ จึงมีความหมายชดัเจนวา่สถานการณ์ ของน ้า

ท่วมท่ีผดิปกติไม่ใช่น ้าท่วมธรรมดาทัว่ไป จึงมีความรุนแรงมากกวา่และเกิดบ่อยคร้ัง ตามปกติ นานๆ จะ

เกิดข้ึนสักคร้ัง ลกัษณะการเกิดข้ึนบ่อยๆ และเพิ่มความรุนแรงข้ึน เช่นน้ี จึงเรียกวา่ขั้นวิกฤติ 

8. “ในอุดมคติของครอบครัวไทย การดูแลเก้ือหนุนพอ่แม่ท่ีแก่ชราเป็นหนา้ท่ีของบุตรหลานหนา้ท่ี อนัน้ีถูก

ท าใหเ้ป็น “ภารกิจอนัศกัด์ิสิทธ์ิ” เพราะผูใ้หญ่พร ่ าสอนลูกหลานต่อๆ กนัมาเป็นรุ่นๆ วา่เกิดมา จะตอ้งเป็น

คนดี ความกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี การท าความดี คือ การสะสมบุญ ส่วนผู ้ประพฤตินอกรีต 

ไม่ท าตามก็ถือวาเป็นบาปอาจตกนรกไม่มีโอกาสข้ึนสวรรค ์โดยมีบรรทดัฐานทาง สังคมท าหนา้ท่ีคอยก ากบั

ในสังคมไทยอยูต่ลอดเวลา” จากบทความดงักล่าวมาน้ี บรรทดัฐานทางสังคม ท่ีคอยก ากบันั้นมาจากอะไร

เป็นหลกัท่ีจะชกัน าใหลู้กหลานเล้ียงดูพอ่ แม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย เป็นการตอบ แทนพระคุณท่าน 

 ก. ดว้ยค าสั่งสอนอบรมผูใ้หญ่ 

 ข. ดว้ยความสอนและความเช่ือทางศาสนา 

 ค. ดว้ยความเช่ือทางศาสนาท่ีกล่าวถึงนรก สวรรค ์

 ง. ดว้ยค าสอนของพระสงฆ ์หรือนกับวชทุกศาสนา 

ค าตอบ ข. จากบริบทท่ีกล่าวถึงบ่อยๆ เร่ืองบาปบุญคุณโทษในโลกน้ีมีจริง ใครท ากรรมอะไรไวจ้ะ เห็นผล

ในชาติน้ีไม่ชา้ก็เร็ว ตลอดจนค าสั่งสอนของผูใ้หญ่ ท่ีคอยพร ่ าสอนลูกหลานอยูต่ลอดมาวา่ ลูกท่ี ดีจะตอ้งมี

ความกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี 



9. “ครูสาวจากอุบลราชธานีคนน้ีรู้จกักบัคนร้ายต่างชาติโดยการสนทนาผา่นโปรแกรมสนทนา ออนไลน์ 

หลงัจากนั้นก็นดัพบกนัท่ีกรุงเทพฯ และต่อมาถูกท าร้ายถึงเสียชีวติโดยคนในครอบครัวต่าง ไม่มีใครรู้จกั

คนร้ายคนน้ีมาก่อน ความเห้ียมดหดของคนร้ายไม่ไดเ้ป็นจุดสนใจของสาธารณชนมากเท่า ความสงสัยท่ี

ผูค้นมีต่อครูผูท่ี้ถูกท าร้ายวา่เหตุใดเธอถึงกลา้เดินทางมาพบคนแปลกหนา้ ทั้งๆท่ีไม่เคย รู้จกักนัมาก่อนเลย” 

จากบทความดงักล่าวมาน้ี ท่านคงจะตอบไดว้า่ท าไมครูผูห้ญิงจึงกลา้ตดัสินใจ เดินทางมาพบกบัคนร้าย 

 ก. เพราะผูห้ญิงท่ีเป็นครูดีคิดวา่ทุกคนเป็นคนดีจึงมองโลกในแง่ดีหวงัไดแ้ฟนฝร่ังเป็นคู่ครองท่ี 

 ข. เพราะถูกผูช้ายหลอกจนเช่ือใจสนิท 

 ค. เพราะการสนทนาผา่นโปรแกรมสนทนาออนไลน์ใชไ้ดผ้ลดี 

 ง. เช่ือวา่การสนทนาออนไลน์เป็นส่ิงท่ีดีไม่น่าจะมีการแอบแฝงหลอกลวง 

ค าตอบ ก. ครูผูห้ญิงเป็นคนดี จึงเช่ือวา่ทุกคนดีเหมือนตน จึงมองโลกในแง่ดี หวงัมีแฟนเป็นฝร่ัง เน่ืองจาก

ครูผูห้ญิงมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง และพดูภาษาต่างประเทศเขา้ใจไดดี้จึงเช่ือในคารมของ ชายหนุ่ม

ต่างชาติ ท่ีมีกลวธีิเล่ห์เหล่ียมในการหลอกล่อผูห้ญิงและฝ่ายหญิงยงัอ่อนต่อโลกมาก จึงเช่ือ อยา่งสนิทใจวา่ 

ชาวต่างชาติหนุ่มคนน้ีมีความจริงใจต่อตนทุกเร่ืองจึงกลา้ตดัสินใจเดินทางมาพบชาย ชาวต่างชาติดงักล่าว 

และพบจุดจบชีวติในท่ีสุด 

10. “ปัญหาพื้นฐานทางฝ่ายรัฐตลอดระยะเวลา 3 ปีเศษ ของเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดั ชายแดนใต ้

ปัญหายงัคล าเป้าหาศตัรูไม่เจอและสอบตกงานดา้นมวลชนถึงจะมี 4 มาตรการดบัไฟใต ้พ.ศ. 2550 ท่ีพลเอก

สุรยทุธ์ จุลานนท ์(นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นยงัเช่ือมัน่วา่การแกปั้ญหาในปี 2550 ในเหตุการณ์ก่อการร้ายใน 

3 จงัหวดัชายแดนใตจ้ะไม่ใช่การตั้งรับอีกต่อไป และการท างานของ ศอ.บต. จะเป็นช่องทางในการพบปะ

พดูคุยกนัเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได ้แลว้จึง น าไปสู่การท่ีช่วยแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยนื”           

จากบทความดงักล่าวขา้งตน้ ท่านคิดวา่มีวธีิการใดท่ีจะช่วยแกปั้ญหา 3 จงัหวดั ชายแดนใตใ้หย้ติุการก่อการ

ร้ายลงได ้และเกิดความสงบเป็นปกติสุข 

 ก. แกด้า้นการข่าวดว้ยสันติวิธี 

 ข. แกด้ว้ยการข่าวและปราบปรามอยา่งรุนแรง 

 ค. แกด้ว้ยการข่าวเขา้ถึงประชาชนทุกพื้นท่ี 

 ง. แกด้ว้ยการข่าวร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ี 

ค าตอบ ก. “สันติวธีิ” เป็นวธีิการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งย ัง่ยนืท่ีสุด 



 

ค าสั่ง ใหห้าขอ้ความท่ีเหมาะสมส าหรับเขียนข้ึนตน้ หรือต่อทา้ยขอ้ความ โดยเลือกจากตวัเลือกท่ี ก าหนดให ้ 

11. ........................ไดถู้กคนเขา้ไปท าลายเป็นอนัมาก ซ่ึงเป็นสาเหตุท าใหข้าดสมดุลในธรรมชาติ หากพวก

เราไม่ช่วยกนัอนุรักษไ์ว ้ธรรมชาติส่วนน้ีก็จะไม่เหลือใหเ้ห็นอีกต่อไป 

 ก. สัตวป่์าสงวน เช่น ชา้ง แรด สัตวป่์าหายาก 

 ข. ตน้น ้าล าธารเป็นแหล่งก าเนิดแม่น ้าสายส าคญั 

 ค. ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรอนัส าคญัยิง่ของไทย 

 ง. แหล่งแร่ธาตุในธรรมชาติทุกภาค 

ค าตอบ ค. ประเด็นของบทความน้ีจะอยูท่ี่ตอนตน้ของขอ้ความท่ีเนน้ตรง ท่ีวา่ “ท าใหข้าดความสมดุล ใน

ธรรมชาติ” เม่ือรู้วา่สมดุลในธรรมชาตินั้น คือ จะตอ้งมีป่าไมน้านาพนัธ์ุแต่ปัจจุบนัมีคนเขา้ไปตดั ไมท้  าลาย

ป่าเพื่อหาท่ีท าการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยหวงัผลก าไรจากผลิตผลจากพืชเศรษฐกิจนั้น 

12. ...............................เป็นส่ิงท่ีประชาชนชาวไทยเคารพและยดึมัน่ เพื่อเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ 

ก่อใหเ้กิดความมัน่คงภายในชาติ และความสงบสุขของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ 

 ก. รัฐธรรมนูญและกฎหมายบา้นเมือง 

 ข. สถาบนัชาติ ศาสน์ และพระมหากษตัริย ์

 ค. สถาบนัศาลและสถาบนัการปกครอง  

 ง. สถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละศาสนา 

ค าตอบ ข. สาระของบทความน้ีอยูต่อนตน้ของบทความและยงัเนน้ส่ิงท่ีประชาชนยดึมัน่เคารพนบัถือ และ

ยดึเหน่ียวจิตใจประชาชนทั้งประเทศ นัน่คือ ศาสนาและพระมหากษตัริยร์วมทั้งสถาบนัชาติท่ี ประชาชนมี

ความผกูพนัตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั โดยไม่เก่ียวกบัระบอบการปกครอง 

13. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้น ประชาชนทัว่ไปตอ้งตระหนกัเห็นคุณค่าของ ระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมีพระมากษตัริยเ์ป็นประมุข และใหค้วามรักชาติมีความเคารพยดึมัน่ใน 

 ก. รัฐธรรมนูญและกฎหมายบา้นเมือง 

 ข. สถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละศาสนา 



 ค. สถาบนัศาลและสถาบนัการปกครอง  

 ง. สถาบนัชาติ ศาสน์ และพระมหากษตัริย ์

ค าตอบ ง. สาระส าคญัของบทความน้ีอยูต่อนทา้ยของบทความโดยตรวจสอบขอ้ความท่ีเป็น องคป์ระกอบ

ส าคญัคือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข จะพบ จุดประเด็นส าคญั

ของบทความน้ี 3 ประการคือ 1. สถาบนัชาติ 2. สถาบนัศาสนา และ 3. สถาบนั พระมหากษตัริย ์

14. ............ก าลงัผนัผวนเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีก าลงัมี ปัญหาในเร่ืองระบบ

การเงิน การธนาคาร การคา้ แบะการช าระเงินตราสกุลดอลลาร์ซ่ึงระบบน้ีไดใ้ชก้นั ในหมู่ประเทศโลกเสรี

มาชา้นานตั้งแต่สมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา 

 ก. เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบนั 

 ข. เศรษฐกิจของโลกเม่ือศตวรรษท่ีผา่นมา 

 ค. เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาน ้ ามนัท่ีสูงข้ึน 

 ง. ภาวะเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบจากภยัธรรมชาติ  

ค าตอบ ก. บทความน้ีมีสาระส าคญัอยูต่อนตน้ของขอ้ความท่ีระบุถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา ใน

สหรัฐอเมริกาก่อนแลว้ ส่งผลกระทบมายงัประเทศต่างๆ ในโลกเสรีทั้งยโุรป และเอเชีย ซ่ึงหลาย ประเทศยงั

ผกูการแลกเปล่ียนเงินตราอยูก่บัเงินดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกา โดยยดึดอลลาร์เป็นมาตรฐาน การแลกเปล่ียน 

และใชเ้งินดอลลาร์จบัจ่ายซ้ือสินคา้จากต่างประเทศ และส่งสินคา้ออกไปขายยงัตลาด ต่างประเทศก็ยงัยดึ

เงินดอลลาร์เป็นหลกั ลกัษณะดงักล่าวจึงมีผลกระทบกบัเศรษฐกิจของโลกในยคุ ปัจจุบนั 

15. อุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร โดยมีแนวทางในการด าเนินงานใหอุ้ทยานเป็นเสมือน พิพิธภณัฑ์

ธรรมชาติท่ีมีชีวติเผยแพร่ขอ้มูลในดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประวติัศาสตร์ และ

ศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ตลอดจนเป็นสถานท่ี 

 ก. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และเชิงประวติัศาสตร์ 

 ข. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติและวฒันธรรม 

 ค. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติและเรียนรู้ธรรมชาติ 

 ง. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติและประวติัศาสตร์ 



ค าตอบ ก. สาระส าคญัองบทความน้ีอยูต่อนทา้ยของบทความโดยจบัประเด็นท่ีนโยบายของอุทยาน 

ส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสินรินธร วา่ตอ้งการใหอุ้ทยานน้ีเป็นเสมือนพิพิธภณัฑธ์รรมชาติประวติัศาสตร์ฯ ทั้งน้ี 

ก็เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ (ส่ิงแวดลอ้ม + ศิลปวฒันธรรม) และเชิงประวติัศาสตร์ 

16. .............เป็นค าสอนแบบไทยๆ ท่ีลึกซ้ึงและถูกถ่ายทอดกนัมานาน แต่ความยาก ในการเขา้ใจปัญหาทาง

จิตหรือทุกขท์างใจ และภาคอคติท่ีมีต่อผูป่้วยทางใจ ท าใหห้ลายคนไม่ตระหนกั หรือไม่รับรู้วา่ทุกขห์รือโรค

ทางใจเหล่าน้ีก าลงัคุกคามอยูใ่กลต้วัเรามาก 

 ก. จิตใจท่ีเขม้แขง็ยอ่มแฝงอยูใ่นกายท่ีสมบูรณ์ 

 ข. ในเป็นนายกายเป็นบ่าว 

 ค. ต่างจิตต่างใจ ต่างวยัต่างคิด 

 ง. ร่างกายท่ีสมบูรณ์จะเก้ือกูลจิตใจไว ้

ค าตอบ ข. สาระส าคญัของบทความน้ีจะเนน้ถึงโรคทางกายมีความสัมพนัธ์กบัโรคทางใจเพราะกายกบั ใจมี

ความผกูพนักนัแยกออกจากกนัไม่ไดเ้ม่ือป่วยทางกาย จิตใจของคนนั้นก็จะเกิดห่อเท่ียวเป็นทุกขใ์จ 

ตลอดเวลา และในเวลาเดียวกนัเม่ือจิตใจกระทบกบัส่ิงไม่สบอารมณ์ ก็จะเกิดภาวะจิตใจไม่สบาย ร่างกายก็

จะไม่สดช่ืน แสดงออกทางใบหนา้แบบเศร้าหมอง ซึมเศร้าตามไปดว้ย บางคร้ังก็เป็นเหตุให ้กินไม่ไดน้อน

ไม่หลบั จึงดูเสมือนวา่จิตนั้นท าหนา้ท่ีเป็นนาย ส่วนกายของคนก็ท าหนา้ท่ีเป็นบ่าวนั้นเอง 

17.เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเป็นผูป้ระกอบการตอ้งน ามาใช ้เพระถา้ปล่อยให ้คนลน้งานสุดทา้ยธุรกิจก็ไปไม่

รอด ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการมีทางเลือกวธีิน้ีเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการลงทุน ใหก้บัตวัเองท่ีจะท าใหก้ารประกอบ

ธุรกิจด าเนินต่อไปไดโ้ดยตลอด 

 ก. มาตรการการปิดโรงงาน 

 ข. มาตรการการลดการผลิตสินคา้จากโรงงาน 

 ค. มาตรการปลดคนงานออก 

 ง. มาตรการลดค่าจา้งแรงงานลงต่าํ 10 % 

ค าตอบ ค. สาระส าคญัของบทความน้ีอยูต่อนตน้ของบทความโดยวนิิจฉยัจากขอ้ความประเด็นท่ีวา่ เพระถา้

ปล่อยใหค้นลน้งาน สุดทา้ยธุรกิจคงไปไม่รอด และประเด็นท่ีวา่เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการลงทุนนัน่ คือ การลด

เงินค่างจา้งแรงงานลงจากเดิมก็เป็นการลดตน้ทุนในการผลิตส่วนหน่ึงจะท าให้ 



ผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัโรงานด าเนินต่อไปได ้โดยไม่ตอ้งปิดโรงงาน นัน่คือมาตรการท่ีจ าเป็น จะตอ้ง

ปลดคนงานออก 

18. การใหค้วามรู้ สร้างความตระหนกัถึงปัญหา สร้างการยอมรับและลดอคติท่ีมีต่อโรคทางจิต ตลอดจน

การเขา้ถึงการรักษา และการยอมรับผูป่้วยท่ีไดรั้บการเยยีวยารักษาแลว้ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ ชุมชนน้ี คือ 

องคป์ระกอบส าคญัของ 

 ก. การป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพจิต 

 ข. การป้องกนัและบรรเทาปัญหาสุขภาพกาย 

 ค. การฟ้ืนฟูสุขภาพจิตใหก้ลบัคืนสู่ปกติ สุขภาพจิต 

 ง. การป้องกนัและบรรเทาปัญหา 

ค าตอบ ง. สาระส าคญัของบทความน้ีอยูต่อนทา้ยของบทความท่ีตอ้งการเนน้ถึงกรป้องกนัไม่ใหผู้ค้น ทัว่ไป

ป่วยทางจิต 

19. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด าเนินชีวติและปฏิบติัตนของประชาชนทุก ระดบัชั้น

เพื่อใหพ้ฒันาและกา้วทนัยคุของโลกาภิวตัน์ โดยมีหลกัการส าคญัอยูท่ี่ 3 องคป์ระกอบ คือ ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดี นอกจากน้ียงัมีเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีจะท า ใหห้ลกัการ 

ไดด้ าเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนัน่คือ... 

 ก. คุณธรรม ความซ่ือสัตย ์ความอดทนและความรอบรู้ 

 ข. จริยธรรม ความขยนัอดทน ความรอบรู้ 

 ค. ความซ่ือสัตย ์ความมธัยสัถ ์ความรอบรู้ 

 ง. คุณธรรม ความอดทน ความซ่ือสัตย ์

ค าตอบ ก. คุณธรรม ความซ่ือสัตย ์ความอดทนและความรอบรู้ คือ องคป์ระกอบส าคญัท่ีมีส่วนจะ ช่วย

สนบัสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหด้ าเนินไปอยา่งราบร่ืน ส าหรับชุมชนท่ีน ามาใชไ้ดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 

 



20. ..................ท่ีจะท าใหเ้กิดการแกปั้ญหาของผูบ้ริโภคคือ การจดัใหมี้องคก์ารอิสระ ผูบ้ริโภคท าหนา้ท่ี

ประมวลปัญหา และน าเสนอแนวทางแกไ้ขในระดบันโยบาย เพื่อท าใหก้ลไก มาตรการรวมถึงกฎหมายท่ีจะ

ท าใหเ้กิดหลกัประกนัดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 ก. ขอ้เสนอขององคก์รเอกชนและนกัวชิาการ 

 ข. ขอ้เสนอขององคก์รผูบ้ริโภคและนกัวชิาการ 

 ค. ขอ้เสนอขององคก์รผูบ้ริโภคและนกักฎหมาย 

 ง. ขอ้เสนอขององคก์รชุมชนและนกัวชิาการ  

ค าตอบ ข. สาระส าคญัของบทความน้ีอยูท่ี่ตอนตน้ของขอ้ความเป็นเหตุและผลท่ีเกิดตามมา คือ กฎหมาย

ขอ้บงัคบัในมาตรการท่ีจะท าใหเ้กิดหลกัประกนัดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยวนิิจฉยั ความหมายของแต่ละ

ขอ้ความท่ีจะถูกเลือกมาเติมลงในช่องวา่งดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอขององคก์รเอกชนและนกัวชิาการ ไม่มีองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคท่ีมีปัญหา โดยตรงเขา้มา

เก่ียวขอ้งดว้ย ท่ีเนน้อยูใ่นบทความทั้งหมด 

2. ขอ้เสนอขององคก์รผูบ้ริโภคและนกัวชิาการ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาสาระตามทอ้งเร่ือง ทุกขั้นตอน 

และทุกส่วนครบถว้น เพราะเป็นผูป้ระสบปัญหาดา้นการบริโภคดว้ยกนั 

3. ขาดบุคคลท่ีมีกลุ่มนกัวชิาการหายไปเพราะมีส่วนท่ีจะช่วยแสดงความคิดเห็นและผลกัดนัให ้เกิดกฎหมาย 

และมาตรการท่ีจะท าให้เกิดประกนัดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมกบัองคก์รผูบ้ริโภค 

4. ขาดองคก์รส าคญัคือ องคก์รผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูป้ระสบปัญหาเร่ืองการบริโภคโดยตรง จึงเป็น ตวัตั้งตวัตี

ส าคญัท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดมาตรการและกฎหมายท่ีจะท าใหเ้กิดหลกัประกนัดา้นการคุม้ครอง ผูบ้ริโภค 

 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม 

 “ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูส้มคัรหาเสียงเป็นเวลาสองสัปดาห์ เพื่อใหน้กัเรียนอ่ืนๆ ได ้ศึกษาและ

จ าหมายเลขผูท่ี้เขาจะเลือกเป็นตวัแทน ดงันั้น ทุกๆ วนัจึงมีการโจษจนักนัถึงตวัเก็งท่ีจะได ้เป็นประธาน

นกัเรียน ผูส้มคัรคนหน่ึงแอบแจกขนมเพื่อน เพื่อเป็นอามิสสินจา้งใหเ้ลือกตน แต่เพื่อนก็ รู้วา่เขาเป็นคน

เฉ่ือยแฉะไม่เหมาะท่ีจะเป็นตวัแทนของพวกเขา จึงไม่มีใครสนใจ บางคนรู้ตวัวา่ตวัเอง ไม่สามารถเป็นตวั

แทนท่ีดีได ้จึงรีบไปขอถอนช่ือออกจากการแข่งขนัท่ีมี 



21. ส่ิงท่ีผูล้งคะแนนตอ้งจดจ าใหไ้ดคื้ออะไร 

 ก. ตวัผูส้มคัร   ค. นโยบายของผูส้มคัร 

 ข. วธีิการหาเสียง  ง. หมายเลขของผูส้มคัร 

ค าตอบ ง. หมายเลขของผูส้มคัร 

222. ระยะเวลาท่ีทางโรงเรียนเปิดโอกาสใหช้ี้แจงเรียกวา่อยา่งไร 

 ก. ฤดูแห่งการหาเสียง  ค. ระยะแห่งการปราศรัย 

 ข. ช่วงแห่งการเลือกตั้ง  ง. เวลาแห่งการเลือกเฟ้น 

ค าตอบ ค. ระยะแห่งการปราศรัย 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 223. - 224. 

 “เสียงระฆงัดงัเป็นสัญญาณใหน้กัเรียนเขา้ห้องประชุม ซ่ึงเม่ือตอนเชา้จดัเป็นท่ีลงคะแนน เลือกตั้ง 

พวกนกัเรียนรู้สึกต่ืนเตน้ต่างอยากรู้วา่ผูท่ี้ตนเลือกไวจ้ะไดรั้บต าแหน่งประธานนกัเรียนหรือไม่ ขณะท่ีเดิน

เป็นแถวเขา้หอ้งประชุมจึงคุยกนัจอ้กแจก้จนครูตอ้งคอยเตือน เม่ือนกัเรียนและครูทุกคนเขา้ มานัง่ในหอ้ง

ประชุมเรียบร้อยแลว้ อ านวยการถือกระดาษแผน่หน่ึงเดินข้ึนไปบนเวทีแลว้กล่าวชมเชย นกัเรียนวา่ นกัเรียน

รู้จกัหนา้ท่ีของตนดี ไม่มีใครนอนหลบัทบัสิทธ์ิเลย การกากบาทหมายเลขท่ีตน เลือกลงในบตัรเลือกตั้งก็

เรียบร้อยชดัเจนท าใหก้ารตรวจนบัคะแนนไดร้วดเร็ว” 

23. จากขอ้ความขา้งตน้ควรตั้งช่ือเร่ืองวา่อยา่งไร 

 ก. ผูช้นะ    ค. ค าชมเชย 

 ข. นาทีระทึกใจ    ง.ประธานคนใหม่ 

ค าตอบ ข. นาทีระทึกใจ 

24. นกัเรียนท่ีลงคะแนนเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละเท่าไร 

 ก. ร้อยละ 80    ค. ร้อยละ 90 

 ข. ร้อยละ 85    ง. ร้อยละ 100 

ค าตอบ ง. ร้อยละ 100 



อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม 

 “อะไรๆ มนัก็ตอ้งฉนัทั้งนั้น หาเล้ียงลุก หาเล้ียงเมีย ฉนัอยากจะรู้นกัถา้บา้นน้ีไม่มีฉนัเสียคน     

เดียวคงจะตอ้งพากนัอดตาย เฮอะใครๆ ก็จนปัญญาแลว้หละ นัง่ๆ นอนๆ กนัอยา่งน้ี” 

25. ผูก้ล่าวขอ้ความน้ีมีอารมณ์อยา่งไร 

 ก. กงัวลค.    ค. ห่วงใย 

 ข. ร าคาญ    ง. ฉุนเฉียว 

ค าตอบ ง. ฉุนเฉียว 

26. ใครขยนัท่ีสุดในครอบครัว 

 ก. พอ่     ค. ลูก 

 ข. แม่     ง. หลาน 

ค าตอบ ก. พอ่ 

 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม 

“ปัญหาส่ิงเสพติดเป็นปัญหาท่ีก าลงัทวคีวามรุนแรงข้ึนทุกขณะ และก่อความวติกใหแ้ก่รัฐบาล และสถาบนั

ต่างๆ ของประเทศเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีร้ายแรงก่อความเสียหายให ้ไม่เฉพาะแต่

สุขภาพอนามยัของผูเ้สพติดอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัความเสียหายใหเ้กิดแก่ครอบครัวของผู ้ติดส่ิงเสพติด

และแก่สวสัดิภาพทางสังคมกบัเสถียรภาพของบา้นเมือง เป็นปัญหาการเส่ือมทางศีลธรรม 

ก่อใหเ้กิดอาชญากรรมนานาชนิดและเป็นปัญหาความมัน่คงของชาติ รวมทั้งความเสียหายแก่ 

ประเทศชาติเป็นส่วนรวมในดา้นการพฒันาตนและเศรษฐกิจดว้ย” 

27 ขอ้ความน้ีกล่าวถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงเสพติดไวก่ี้อยา่ง 

 ก. 1   ค. 3 

 ข. 2   ง. 4 

ค าตอบ ค. 3 



28. “ทวคีวามรุนแรง” หมายถึงอะไร 

 ก. มีการต่อสู้กนัอยา่งรุนแรง  ค. มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมากมาย 

 ข. มีก าลงัเพิ่มมากข้ึน    ง. มีความรุนแรงเพิ่มข้ึน 

ค าตอบ ค. มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมากมาย 

29 “ปัญหาส่ิงเสพติด” หมายถึง ปัญหาท่ีเกิดจากขอ้ใด 

 ก. ความขาดแคลนของส่ิงเสพติด  ค. การเพิ่มจ านวนการผลิตส่ิงเสพติด 

 ข. การพฒันาผูท่ี้เสพส่ิงเสพติด  ง. การเพิ่มจ านวนของผูเ้สพส่ิงเสพติด 

ค าตอบ ง. การเพิ่มจ านวนของผูเ้สพส่ิงเสพติด 

30. ขอ้ความน้ีสรุปถึงปัญหาส่ิงเสพติดวา่เป็นอยา่งไร 

 ก. เป็นปัญหาท่ีร้ายแรงมาก  ค. เป็นปัญหาท่ีทุกคนควรเอาใจใส่ 

 ข. เป็นปัญหาจะตอ้งช่วยกนัแกไ้ข  ง. เป็นปัญหาร่วมของรัฐบาลกบัสถาบนัต่างๆ 

ค าตอบ ก. เป็นปัญหาท่ีร้ายแรงมาก 

 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 31. - 34. 

 “วนัน้ีทีมเยาวชนไทยสร้างความต่ืนเตน้สุดขีดใหแ้ก่แฟนลูกหนงัท่ีไปเชียร์กนัอยา่งเนืองแน่ รอบๆ 

สนามดว้ยการเอาชนะนกัเตะเวยีดนาม “ตวัเก็ง” ในนาทีสุดทา้ยดว้ยคะแนน 2:1 หลงัจากเก่ียว กนัมาอยา่ง

ดุเดือด” 

31. ส่ิงใดเกิดข้ึนเป็นอนัดบัแรก 

 ก. ความดุเดือด   ค. ความชนะ 

 ข. ความต่ืนเตน้   ง. ความภาคภูมิใจ 

ค าตอบ ค. ความชนะ 

 

 



32. ชยัชนะของทีมไทยจดัอยูใ่นประเทศใด 

 ก. ชนะอยา่งดุเดือด   ค. ชนะอยา่งหวดุหวดิ 

 

 ข. ชนะอยา่งท่วมทน้   ง. ชนะอยา่งยิง่ใหญ่ 

ค าตอบ ค. ชนะอยา่งหวดุหวิด 

33. “เยาวชน” ในขอ้ความน้ีหมายถึงใคร 

 ก. เด็กทัว่ไป    ค. ผูเ้ชียร์กีฬา 

 ข. ผูเ้ล่นกีฬา    ง. ผูช้มกีฬา 

ค าตอบ ข. ผูเ้ล่นกีฬา 

34. ขอ้ใดท าใหเ้กิดความต่ืนเตน้สุดขีด 

 ก. การชนะทีมตวัเก็ง   ค. การมีผูช้มมากมาย 

 ข. การชนะอยา่งดุเดือด   ง. การชนะในนาทีสุดทา้ย 

ค าตอบ ง. การชนะในนาทีสุดทา้ย 

 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 35. – 37. 

 “เม่ือวานขอ้ขา้พเจา้ไปหาหมอ แต่กลบัไปพบครูแกว้ ครูคนน้ีช่างพดู พดูถึงแต่ญาติของตนวา่ บาง

คนรวยมาก บางคนจนมาก คนท่ีร ่ ารวยส่งเงินใหพ้อ่แม่ใช ้ส่วนคนท่ีจนมีแต่มาเบียดเบียนพอ่แม่ แต่ ก็ถือวา่

เป็นกรรมก็แลว้กนัตามความเช่ือทางศาสนา อาจเป็นกรรมดีหรือกรรมชัว่ก็ได ้คนชัว่เกิดมาหนกัแผน่ดิน 

เป็นคนไม่รู้จกัปรับปรุงหรือพฒันาตนเองอาจเป็นคนโง่หรือเป็นคนข้ีเกียจก็ได ้คนเราถา้ขยนั รับรองไม่มี

ทางจนได ้

35. คนท่ีเขาพบเป็นคนอยา่งไร 

 ก. พดูเก่ง   ค. ใจบุญ 

 ข. ใจดี    ง. มีเมตตา 



ค าตอบ ก. พดูเก่ง 

36. ท่ีคนเป็นคนจนเพราะ 

 ก. ไม่มีใครช่วยเหลือ   ค. ไม่ขวนขวายพยายาม 

 ข. มิไดรั้บการศึกษาท่ีดี   ง. ข้ีเกียจ 

ค าตอบ ง. ข้ีเกียจ 

37 ขอ้ความน้ีเช่ือวา่อยา่งไร 

 ก. คนบาป    ค. คนมีเคราะห์ 

 ข. คนมีกรรม    ง. คนมีดีในตวั 

ค าตอบ ข. คนมีกรรม 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 238. – 239. 

 “เน่ืองจากทะเลมีคล่ืนจดั ดงันั้น จึงขอใหเ้รือเล็กทุกชนิดงดออกจากฝ่ังตั้งแต่ 15.00 น. เป็นตน้ 

38. ขอ้ความน้ีเป็นเร่ืองประเภทใด 

 ก. ข่าว     ค. ค าชกัชวน 

 ข. ประกาศ    ง. ค าโฆษณา 

ค าตอบ ข. ประกาศ 

39. ขอ้ความน้ีควรจะเพิ่มเติมรายละเอียดในเร่ืองใด 

 ก. เวลาท่ีเกิด    ค. ลกัษณะของคล่ืน 

 ข. สถานท่ีท่ีเกิด    ง. ลกัษณะของเรือท่ีหา้ม 

ค าตอบ ข. สถานท่ีท่ีเกิด 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 40. – 41. 

 “ไม่มีใครรังเกียจเธอเลยสมศรี รูปธรรม นามธรรม ท าเองไม่ไดแ้ละความพิการของเธอก็มีแต่คน

เห็นใจ อยา่มองตวัเองวา่ตวัเองเป็นปมดอ้ยซิจะ๊” 



40. ขอ้ความน้ีเป็นขอ้ความเป็นไร 

 ก. ใหข้อ้คิด    ค. ตกัเตือน 

 ข. อบรม    ง. ปลอบใจ 

ค าตอบ ง. ปลอบใจ 

41. บุคคลในขอ้ความน้ีมีความรู้สึกอยา่งไร 

 ก. นอ้ยใจ    ค. ไม่พอใจ 

 ข. เกรงใจ    ง. กระดากใจ 

ค าตอบ ก. นอ้ยใจ 

 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 242. - 244. 

  “ฟักแฟงแตงเตา้ถัว่  งายล 

 หวา่นส่ิงใดใหผ้ล   ส่ิงนั้น 

 ท าทานหวา่นกุศล   ผลเพิ่ม พนูนา 

 ท าบาปบาปชั้นชั้น   ตามตน 

42. บทประพนัธ์น้ีมีขอ้ความเป็นอยา่งไร 

 ก. ตกัเตือน    ค. สั่งสอน 

 ข. ชกัชวน    ง. อบรม 

ค าตอบ ค. สั่งสอน 

43. บทประพนัธ์น้ีมีความหมายตรงกบัภาษิตใด 

 ก. ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน   ค. ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 

 ข. หวา่นพืชตอ้งหวงัผล   ง. ใหทุ้กขแ์ก่ท่านทุกขน์ั้นถึงตวั 

ค าตอบ ค. ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 



44. บทประพนัธ์น้ีกล่าวถึงพืชกชนิด 

 ก. 6     ค. 4 

 

 ข. 5     ง. 3 

ค าตอบ ก. 6 

 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 45. – 46. 

 “พฤติกรรมกลา้แสดงออก เป็นส่ิงส าคญัมากในการด าเนินชีวติประจ าวนัในสังคมน้ีเพราะเป็น ส่ิงท่ี

ช่วยใหบุ้คคลสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ผูท่ี้มีความบกพร่อง เก่ียวกบั

พฤติกรรมกลา้แสดงออก จึงมกัจะเกิดปัญหาในสังคมปัจจุบนั แต่ในบางคร้ังการกลา้แสดงออก จนเกินงาม 

ก็อาจไดค้  าต าหนิไดเ้ช่นกนั” 

45. การน าเสนอขอ้ความน้ี ตอ้งการส่ิงใด 

 ก. การต่อสู้กบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป  ค. การด าเนินชีวิตอยา่งไรให้มีความสุข 

 ข. การปรับตวัเป็นส่ิงท่ีส าคญัในสังคม  ง. การเรียนรู้สังคมกบัความเปล่ียนแปลง 

ค าตอบ ค. การด าเนินชีวิตอยา่งไรใหมี้ความสุข 

46. ขอ้ความน้ีมองคนในสังคมอยา่งไร 

 ก. ไม่เก็บตวั     ค. พฒันาตนตลอดเวลา 

 ข. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ง. รู้จกัสังคม 

ค าตอบ ก. ไม่เก็บตวั 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 247. – 248. 

 “ผลจากภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบนัประเทศต่างๆ ทัว่โลกต่างก็ไดรั้บความกระทบกระเทือน รวมทั้ง

ประเทศไทยดว้ย อนัเป็นเหตุใหป้ระเทศกา้วหนา้เขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่าํและพลอยท าใหก้าร พฒันา

ประเทศก็หยดุชะงกัชะงนัไปดว้ย ก่อใหเ้กิดปัญหาการวา่งงานการผลิตสินคา้ต่างๆ ลดลง อนั เน่ืองจากผูค้น

มีก าลงัซ้ือนอ้ยลง และค่าของเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป” 



47. จากขอ้ความขา้งตน้ ภาวะท่ีเกิดข้ึนมีลกัษณะอยา่งไร 

 ก. ภาวะเงินมีความตึงตวั    ค. ระดบัราคาสินคา้ทัว่ไปสูงข้ึนเงินถูกลง 

 

 ข. ระดบัของสินคา้สูงข้ึน อ านาจในการซ้ือลดลง ง. ภาวะราคาสินคา้ลดลง อ านาจซ้ือมากข้ึน 

ค าตอบ ข. ระดบัของสินคา้สูงข้ึน อ านาจในการซ้ือลดลง 

48. ผลท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลใหป้ระเทศต่างๆ ไดรั้บผลกระทบในดา้นใดมากท่ีสุด 

 ก. ทางดา้นเกษตรกรรม   ค. ทางดา้นการลงทุน 

 ข. ทางดา้นการคา้   ง. ภาวะค่าครองชีพ 

ค าตอบ ง. ภาวะค่าครองชีพ 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 249. – 250. 

 “ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรอนัส าคญัของไทยไดถู้กคนเขา้ไปท าลายลงเป็นอนัมาก ซ่ึงเป็นเหตุท าให ้ขาด

สมดุลในธรรมชาติหากพวกเราไม่ช่วยกนัอนุรักษป่์าไมแ้ลว้ ป่าไมใ้นประเทศไทยคงจะหมดไปใน ไม่ชา้น้ี

เพราะป่าไมไ้ดอ้  านวยประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นอนัมากทั้งทางตรง เช่น เป็นยารักษาโรค เคร่ืองใชไ้มส้อย 

และทางออ้ม เช่น เป็นท่ีอยูข่องสัตวป่์าป้องกนัน ้าท่วมเป็นตน้” 

49. สาเหตุท่ีมนุษยท์  าลายป่าไมเ้กิดผลเสียมากท่ีสุด 

 ก. การลกัลอบตดัไมช้กัลากมาขาย 

 ข. การตดัไมม้าเผาท าถ่านขาย 

 ค. การตดัตน้ไมใ้นป่าเพื่อท าไร่เล่ือนลอย  

 ง. ไฟไหมป่้าเกิดจากมนุษยเ์ผลอเลอ 

ค าตอบ ค. การตดัตน้ไมใ้นป่าเพื่อท าไร่เล่ือนลอย 

50. วธีิการในขอ้ใดท่ีจะเป็นการอนุรักษป่์าไมไ้ดผ้ลดีท่ีสุด 

 ก. ลงโทษผูก้ระท าผดิใหม้ากข้ึน   ค. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ ์

 ข. ปลูกสวนป่า     ง. ประกาศเขตป่าสงวนใหม้ากท่ีสุด 



ค าตอบ ค. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ ์

 

แบบท่ี 2 บทความ 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 51. - 54. 

 ฝนซึมลงมาจากฟ้าทั้งวนั ชาวบา้นบอกวา่อากาศอยา่งน้ีนานปีจะมีสักคร้ังหน่ึง ตั้งแต่โรงเรียน เปิด

เทอมแรกมาก็พอมองเห็นฟ้าอยูป่ระมาณสองอาทิตย ์หลงัวสิาขบูชาฝนตกมาตลอดฟ้าคร้ึมฝนอยู ่ตลอดเวลา 

กอ้นเมฆท่ีหนาทึบจะบางลงบา้งในช่วง 14 นาฬิกาของทุกวนับางวนัก็มีแสงอาทิตยพ์อได ้ส่องลงมาร าไร แต่

ไม่เกิน 5 นาที ฝนลงเม็ดหนาในช่วงเยน็และเชา้ส่วนช่วงอ่ืนๆจะรินพร าๆ เป็นอยู ่อยา่งน้ีทั้งวนั พอยา่งเขา้

เดือนท่ีสองฝนท่ีรินพร าๆ กลายเป็นละอองฝนละเอียดเป็นฝนลอยฟองลงมา ตามบรรยากาศเหมือนกอ้นเมฆ 

51. ขอ้ความน้ีมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร 

 ก. ใหค้วามรู้เก่ียวกบัฝน   ค. เสนอรายงานสภาพอากาศ 

 ข. ใหค้วามรู้เก่ียวกบัอากาศ  ง. บอกเล่าสภาพอากาศ 

ค าตอบ ง. สังเกตค าวา่ “ชาวบา้นบอกวา่...” 

52. วนัวสิาขบูชาตรงกบัวนัใด 

 ก. วนัข้ึน 15 ค  ่า เดือน 3   ค. วนัข้ึน 15 ค  ่า เดือน 8 

 ข. วนัข้ึน 15 ค  ่า เดือน 6    ง. วนัข้ึน 15 ค  ่า เดือน 1 

ค าตอบ ข. การบูชาในวนัเพญ็เดือน 6 ซ่ึงเป็นวนัท่ีพระพุทธเจา้ประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน 

53. ขอ้ใดใชภ้าษาท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกไดดี้ท่ีสุด 

 ก. ฝนซึมลงมาจากฟ้าทั้งวนั  ค. ก็พอมองเห็นฟ้าอยูป่ระมาณสองอาทิตย ์

 ข. ชาวบา้นบอกวา่อากาศอยา่งน้ีนานปีจะมีสักคร้ัง  ง. หลงัวสิาขบูชาฝนตกมาตลอด 

ค าตอบ ก. “ซึมลงมาจากฟ้าทั้งวนั ใหค้วามรู้สึกวา่ฝนตกตลอดเวลา 

 

 



54. ลกัษณะขอ้ใดแตกต่างจากพวก 

 ก. ฝนซึมลงมาจากฟ้า   ค. ฝนตกปรอยๆ 

 ข. ฝนลงเมด็หนา    ง. ฝนรินพร าๆ 

ค าตอบ ข. หมายถึง ฝนตกมาก 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 55 - 58. 

  “เม่ือความรู้ยอดเยีย่มสูงเทียมเมฆ 

 แต่คุณธรรมต ่าเฉกยอดหญา้นัน่ 

 อาจเสกสรรมิจฉาสารพนั 

 เพราะจิตอนัไร้อายในโลก” 

55. ค าประพนัธ์น้ี วรรคใดมีโวหารกล่าวเกินความจริง 

 ก. วรรคท่ี 4    ค. วรรคท่ี 2 

 ข. วรรคท่ี 3   ง. วรรคท่ี 1 

ค าตอบ ง. ความรู้สูงเท่าเมฆ เป็นการกล่าวเกินจริง 

56. วรรคใดมีการกล่าวแบบอุปมา 

 ก. วรรคท่ี 1   ค. วรรคท่ี 3 

 ข. วรรคท่ี 2   ง. วรรคท่ี 4 

ค าตอบ ข. สังเกตค าวา่ เฉก แสดงการเปรียบเทียบ 

57. วรรคใดเป็นการแสดงเหตุผล 

 ก. วรรคท่ี 1   ค. วรรคท่ี 3 

 ข. วรรคท่ี 2   ง. วรรคท่ี 4 

ค าตอบ ง. สังเกตค าวา่ เพราะ แสดงเหตุผล 

 



58. ค าประพนัธ์น้ีกล่าวสรุปไดอ้ยา่งไร 

 ก. ความรู้สึกดีกวา่คุณธรรม ค. มีคุณธรรมแต่ไม่มีความรู้ท่ีไม่ดี 

 ข. คุณธรรมดีกวา่ความรู้สึก ง. มีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมก็ท าชัว่ได ้

ค าตอบ ง. ใจความส าคญักล่าวถึง คนท่ีมีความรู้สูง แต่ไม่มีคุณธรรมก็ท าชัว่ได ้เพราะใจไม่ละอายในการท าชัว่ 

 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 59. – 61. 

 “สุ่มเป็นเคร่ืองมือจบัปลา มีลกัษณะคลา้ยกระโจมหรือกะลาคว  ่า แต่ภายในไม่มืดทึบเพราะสุ่ม      

ท าจากซ่ีไมไ้ผส่านเป็นตาห่างๆ สามารถมองเห็นส่ิงท่ีอยูภ่ายในได”้ 

59. ขอ้ความน้ีมีวธีิการเขียนลกัษณะใด 

 ก. อธิบาย   ค. พรรณนา 

 ข. โนม้นา้วใจ   ง. โตแ้ยง้ 

ค าตอบ ก. มุ่งใหเ้ขา้ใจเร่ืองราว 

60. ขอ้ความน้ีใชก้ลวธีิใดเป็นส าคญั 

 ก. การเปรียบเทียบ  ค. ประโยชน์ของสุ่ม 

 ข. การใชต้วัอยา่ง  ง. เคร่ืองมือปลาชนิดหน่ึง 

ค าตอบ ง. กล่าวถึงสุ่มจบัปลา 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 62. – 67. 

 เม่ือเกิดเสียงดงัสนัน่ พระอิศวรและพระอุมาก็ต่ืนบรรทมและเสด็จออกมาท่ีประตูทอดพระเนตร 

เห็นพระคเณศร์ทรงถืองาชา้งท่ีหกั พระอุมาก็สวมกอดแลว้ไต่ถามเน้ือความพระคเณศร์ก็กราบทูล เร่ืองราว

โดยตลอด พระอุมาก็ทูลพระอิศวรวา่น่ีเพราะคนโปรดของพระอิศวรถือดีจะทรงโปรดวา่ อยา่งไร พระอิศวร

ก็ทรงถามขอ้เทจ็จริงจากปรศุราม ซ่ึงก็มีขอ้ความใกลเ้คียงกนั แต่ช้ีแจงวา่ท่ีใชข้วาน นั้นเพราะพระคเณสร์ใช้

วงจบัป่ันจนเวยีนหวัพระอุมาไดท้รงฟังก็กร้ิวและวา่การใชอ้ านาจนั้นไม่ได ้ไตร่ตรอง ต่อไปก็จะใชก้ าลงัแก่

คนอ่ืนจึงขอตดัไฟแต่ตน้ลม ขอใหป้รศุรามองหมดก าลงัเหมือนท่อนไม ้จนกวา่พระอุมาจะคืนก าลงัใหพ้ระ

อิศวรก็สงสาร แต่ไม่ทราบจะท าประการใด เพราะปรศุรามเป็นผูผ้ดิ 



62. พระอิศวร คือ เทพเจา้องคใ์ด 

 ก. พระนารายณ์    ค. พระอินทร์ 

 ข. พระศิวะ    ง. พระพรหม 

ค าตอบ ข. พระอิศวรเป็นช่ือเรียกพระศิวะ พระเจา้ของพราหมณ์ 

63. “ตดัไฟแต่ตน้ลม” หมายความวา่อยา่งไร 

 ก. ท าเร่ืองร้ายใหก้ลายเป็นดี  ค. ตดัตน้เหตุก่อนลุกลามต่อไป 

 ข. เคารพสิทธิของกนัและกนั  ง. สั่งสอนใหรู้้ส านึกตน 

ค าตอบ ค. เป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดเร่ืองต่อไป 

64. พระคเณศร์ไดช่ื้อวา่เป็นเทพเจา้แห่งอะไร 

 ก. เทพเจา้แห่งศิลปะ   ค. เทพเจา้แห่งความอุดมสมบูรณ์ 

 ข. เทพเจา้แห่งความยติุธรรม  ง. เทพเจา้แห่งความยิง่ใหญ่  

ค าตอบ ก. ถือเป็นเทพแห่งศิลปะ เช่ือกนัวา่ถา้บูชาแลว้จะป้องกนัความขดัขอ้งท่ีอาจเกิดมีข้ึนได ้

65. การท่ีพระอุมาและพระอิศวรไต่ถามเร่ืองราวจากทั้งสองฝ่าย แสดงใหเ้ห็นวา่อยา่งไร 

 ก. ผูใ้หญ่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ  ค. ผูใ้หญ่ท าตามอารมณ์ 

 ข. ผูใ้หญ่หูเบา เช่ือง่าย   ง. ผูใ้หญ่ไม่ล าเอียง 

ค าตอบ ง. ไม่เขา้ขา้งใคร เปิดโอกาสใหท้ั้งสองฝ่ายไดช้ี้แจง 

66. เหตุใดพระอุมาจึงสาปให้ปรศุรามหมดก าลงั 

 ก. เพราะความอาฆาตแคน้ปรศุราม ค. เพราะโกรธท่ีพระอิศวรเขา้ขา้งปรศุราม 

 ข. เพราะตอ้งการสั่งสอนให้ส านึกตวั ง.เพราะเกลียดปรศุราม 

ค าตอบ ข. เพื่อไม่ใหใ้ชก้  าลงักบัคนอ่ืนอีก 

 

 



67. จากขอ้ความท่ีอ่าน ปรศุรามถูกลงโทษเพราะสาเหตุใด 

 ก. ไม่รับผดิชอบในหนา้ท่ี  ค. พระอุมาไม่ชอบปรศุราม 

 ข. ถูกพระคเณศร์ใส่ร้าย   ง. ใชอ้  านาจในทางไม่ถูกไม่ควร 

ค าตอบ ง. สังเกตจากขอ้ความท่ีวา่ “ใชอ้ านาจโดยไม่ไตร่ตรอง” 

 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 68. - 72. 

 ผเีส้ือเป็นแมลงท่ีมีปีกสีสวยงาม สีสันของผเีส้ือมีหลายสีสลบักนัสวยงาม บางตวัมีปีกสีเหลือง แดง 

และด าชอบบินพร้อมกนัเป็นฝงู วางไข่ตามใบไมท้ัว่ๆ ไป เช่น ใบของตน้ยีโ่ถใบของตน้รัก เม่ือครบ ก าหนด

ตวัหนอนก็จะทะลุเปลือกไข่ออกมาสู่โลกภายนอกเม่ือตั้งหนอนคลานออกจากไข่เป็นคร้ังแรก จะกดักิน

เปลือกไข่ของตนเองเป็นอาหารก่อนท่ีจะกินใบไมต่้อไป ระยะน้ีจะเป็นระยะท่ีตวัหนอนกินเก่ง ท่ีสุด เม่ือ

สะสมอาหารไวใ้นตน้จนกระทัง่หนอนโตข้ึนพอสมควรก็จะลอกคราบ เลือกท่ีเหมาะเกาะน่ิง ติดก่ิงไม ้คร้ัง

ถึงก าหนดส่วนหวัของดกัแดก้็จะโตข้ึน และแตกออกจากเปลือกท่ีหุม้ตวัอยูเ่ป็นตวัผเีส้ือท่ี สวยงาม ซ่ึงจะ

เกาะอยูก่บัท่ีก่อนเม่ือตวัแหง้ก็จะค่อยค่อยโผบินไป 

68. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี แบ่งระยะการเจริญเติบโตเป็นกระยะ 

 ก. 2 ระยะ    ค. 4 ระยะ 

 ข. 3 ระยะ    ง. 5 ระยะ 

ค าตอบ ค. มี 4 ระยะ คือ ไข่ ตวัหนอน ดกัแด ้ผเีส้ือ 

69. ควรตั้งช่ือขอ้ความน้ีวา่อยา่งไร 

 ก. ผเีส้ือแสนสวย   ค. โลกของผเีส้ือ 

 ข. ประโยชน์ของผเีส้ือ   ง. ชีวติของผีเส้ือ 

ค าตอบ ง. กล่าวถึงวงจรชีวติของผเีส้ือ 

70. แมลง หมายถึงสัตวป์ระเภทใด 

 ก. สัตวมี์ปีทุกชนิด   ค. สัตวปี์กมีขา 8 ขา 

 ข. สัตวปี์กมีขา 6 ขา   ง. สัตวปี์กท่ีกินน ้าหวานเป็นอาหาร 



ค าตอบ ข. แมลงมีขา 6 ขา 

71. ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิใดในการน าเสนอเร่ือง 

 ก. การเปรียบเทียบ   ค. การอธิบายตามล าดบัขั้น 

 ข. ใชต้วัอยา่ง    ง. การใหค้  านิยาม 

ค าตอบ ค. อธิบายระยะเรียงตามล าดบัไป ตั้งแต่เป็นไข่จนเป็นผเีส้ือ 

72 ขอ้ความท่ีอ่านน้ีจดัเป็นสารประเภทใด 

 ก. ประเภทแสดงอารมณ์   ค. ประเภทโนม้นา้วใจ 

 ข. ประเภทแสดงความคิดเห็น  ง. ประเภทขอ้เทจ็จริง 

ค าตอบ ง. บอกรายละเอียดท่ีเป็นความจริง 

 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 73. - 76. 

 มิตรท่ีรัก คุณเคยรู้สึกเหงาบา้งไหม อาการเหงาเปล่าเปล่ียนนั้นอาจจะเกินกบัใครๆ ไดทุ้กคน มิ ใช้

เฉพาะคนท่ีไร้ญาติมิตรจริงๆ แมแ้ต่คนท่ีแต่งงานแลว้หรือคนท่ีอยูใ่นหมู่ญาติมิตรมากมายแมแ้ต่ในถนนผูค้น

พลุกพล่านแต่ก็อาจรู้สึกเหงาเศร้าใจไดเ้หมือนกบัวา่ตอ้งอยูค่นเดียวความเบ่ือหรือไม่ก็ ความรู้สึกวา่ตวัเองไม่

ปลอดภยัก็เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเหงาไดน้อกจากสาเหตุอ่ืนๆ อีกมากมาย ความเหงาเพียงชัว่คร้ัง

ชัว่คราวก็ดูไม่กระไรนกัแต่ถา้เหงาติดต่อนานก็คงไม่ดีแน่ จิตแพทยไ์ดแ้นะน าคน ท่ีเกิดอาการเหงามีทาง

รักษาไดโ้ดยวิเคราะห์ตนเองหรือศึกษาตนเองและรักษาตนเองเพราะความเหงา นั้นเป็นอาการของความไม่มี

สุขท่ีเกิดข้ึนจากตวัเอง 

73. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีความเหงาเกิดจากอะไรเป็นส าคญั 

 ก.ขาดเพื่อนฝงู    ค. ตวัเอง 

 ข. การท างาน    ง. ญาติมิตร 

ค าตอบ ค. สังเกตจากประโยคสุดทา้ยของขอ้ความ 

 

 



74. ค าวา่ “เหงา” มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัค าใดมากท่ีสุด 

 ก. เบ่ือหน่าย    ค. เศร้าโศก 

 ข. วา้เหว ่    ง. กงัวล 

ค าตอบ ข. วา้เหว ่เป็นอาการท่ีมีความรู้สึกอยูโ่ดดเด่ียว 

75. ขอ้ความน้ีข้ึนตน้เร่ืองโดยใชว้ธีิการใด 

 ก. การใชบ้ทสนทนา   ค. การกล่าวถึงเหตุการณ์ 

 ข. การใชค้  าทกัทาย   ง. การใชค้  าถาม 

ค าตอบ ง. สังเกตจากขอ้ความ “คุณเคยรู้สึกเหงาบา้งไหม” 

76. ค าวา่ “วเิคราะห์" มีความหมายใกลเ้คียงกบัค าใดมากท่ีสุด 

 ก. ใคร่ครวญ    ค. วจิารณ์ 

 ข. คิดริเร่ิม    ง. ตดัสินใจ 

ค าตอบ ก. เป็นการพิจารณาไตร่ตรองรายละเอียด 

 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 77. – 83. 

 พิธีแห่บั้งไฟมีมาแต่โบราณแลว้ พิธีน้ีกระท ากนัในระหวา่งเดือน 6 ขา้งแรม ถึงเดือน 7 ขา้งข้ึน ก่อน

จะลงมือท านา เช่ือกนัวา่ท าใหข้า้วปลาอุดมสมบูรณ์ บา้นเมืองร่มเยน็เป็นสุขธรรมเนียมในการแห่บั้งไฟมีใน

หลายๆจงัหวดั เช่น ชยัภูมิ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี ก าหนดงานแบ่งเป็น 3 วนั คือ วนัสุกดิบ วนัประชุมร่ืนเริง 

และวนัจุดบั้งไฟในวนัสุกดิบจะมีการปลูกตูบเป็นโรงส าหรับผูเ้ป็นแขกจะไดน้ัง่ ประชุมกนั ในวนัท่ีสอง

บรรดาแขกท่ีท าบั้งไฟไปพร้อมกนัท่ีศาลาการเปรียญ พวกตอ้นรับแขกก็จะ รับแขกกนัไป พิธีของแขกก็จะ

มากนัเป็นขบวน มีคนตีฆอ้งกลองน าหนา้มีพระและสามเณรเดินน า ติดตามดว้ยบรรดาหนุ่มสาว ชาวบา้น

เม่ือถึงท่ีพกัก็จะตีกลองใหรู้้วา่แขกมาถึงท่ีพกัแลว้มีการท าพิธีแห่ง บั้งไฟ เม่ือครบพิธีแลว้ก็น าบั้งไฟนั้นไป

พาดอยูบ่นคาคบไม ้ตกแต่งบั้งไฟอยา่งสวยงามเม่ือถึงวนัจุดบั้ง ไฟทีละบงั มีการระดมตีฆอ้งกลองอยา่ง

สนุกสนาน ถา้บั้งไฟของบา้นใดจุดแลว้พุง่ข้ึนสูงสุดก็จะพากนั โดดโลดเตน้ดีใจ 

 



77. พิธีแห่บั้งไฟกระท ากนัในภาคใด 

 ก. ภาคเหนือ    ค. ภาคกลาง 

 ข. ภาคอีสาน    ง. ภาคใต ้

ค าตอบ ข. พิธีน้ีกระท ากนัแถวจงัหวดั ชยัภูมิ อุบลราชธานี  

78. บั้ง หมายถึงอะไร 

 ก. ผฟ้ีา     ค. กระบอกไมไ้ผ ่

 ข. ดอกไม ้    ง. การท าบุญ 

ค าตอบ ค. ตวับั้งไฟใชไ้มก้ระบอกท า 

79 จุดมุ่งหมายส าคญัในการแห่บั้งไฟ คืออะไร 

 ก. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ค. เพื่อใหบ้า้นเมืองสงบสุข 

 ข. เพื่อเซ่นไหวผ้ฟ้ีา    ง. เพื่อสืบทอดประเพณีไว ้

ค าตอบ ค. พิธีน้ีท าก่อนการท านา เพื่อใหข้า้วปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ 

80. สัญญาณท่ีบอกใหรู้้วา่แขกมาถึงท่ีพกัแลว้ คืออะไร 

 ก. กลอง     ค. แคน 

 ข. ฆอ้ง      ง. เสียงโห่ 

ค าตอบ   ก. สังเกตจากขอ้ความ “เม่ือถึงท่ีพกัก็จะตีกลองใหรู้้วา่แขกมาถึงท่ีพกัแลว้” 

81. การตดัสินการจุดบั้งไฟ ดูจากอะไรเป็นส าคญั 

 ก. ความสวยงามของบั้งไฟ   ค. บ่งใดมีเสียงฆอ้งกลองดงัท่ีสุด 

 ข. ความสนุกสนานของขบวนแห่   ง. ดูวา่บั้งใดจุแลว้พุง่ข้ึนสูงท่ีสุด 

ค าตอบ ง. ผูช้นะคือ เจา้ของบั้งไฟท่ีจุดไดสู้งท่ีสุด  

 

 



82. ขอ้ความน้ีอ่านแลว้ใหป้ระโยชน์ใดมากท่ีสุด 

 ก. ความเพลิดเพลิน   ค. คติขอ้คิด 

 ข. ความรู้    ง. ความคิดสร้างสรรค ์

ค าตอบ ข. ใหค้วามรู้เก่ียวกบัประเพณี 

83. วนัสุกดิบ หมายความวา่อยา่งไร 

 ก. วนัก่อนถึงก าหนดวนังานพิธี  ค. วนัพระข้ึน 15 ค  ่า 

 ข. วนัฤกษง์ามยามดี   ง. วนัเปล่ียนจุลศกัราชใหม่ 

ค าตอบ ก. วนัสุกดิบเป็นวนัเตรียมงาน 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 84. - 90. 

 “ปรากฏวา่การอนุเคราะห์บุคคลพิการ เป็นการสาธารณกุศลอนัเป็นท่ีสนใจของประชาชน ทัว่ไป

ดว้ย มีผูบ้ริจาคท่ีดินเพื่อใหก้ระทรวงศึกษาธิการจดัตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกมีผูรั้บบริจาค ทรัพยบ์  ารุง

กิจการของหน่วยน้ีเร่ือยๆ มา กระทรวงศึกษาธิการจึงด าริวา่ สมควรจะก่อตั้งองคก์าร สงเคราะห์คนหูหนวง

ข้ึนเป็นนิติบุคคล เป็นการเทศจากทางราชการ เพื่อจะไดส้ามารถเรียกร้องความ ร่วมมือร่วมใจจากประชาชน

มากข้ึน เป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนชาวไทยสนใจในการช่วยเหลือเพื่อ มนุษยใ์หไ้ดรั้บการศึกษาและเพื่อ

จะเป็นทางหารายไดม้าบ ารุงกิจการในดา้นน้ี เป็นการช่วยเงินประมาณ แผน่ดินดว้ยอีกทางหน่ึง องคก์ารน้ีจะ

ใหช่ื้อวา่ “มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก” 

84. ค าวา่ “อนุเคราะห์” มีความหมายใกลเ้คียงกบัค าใด 

 ก. สงสาร   ค. เอ้ือเฟ้ือ 

 ข.เมตตา    ง. สนใจ 

ค าตอบ ค. อนุเคราะห์ แปลวา่ เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือกนั 

85. จุดมุ่งหมายส าคญัของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกคืออะไร 

 ก. เพื่อช่วยเหลือคนหูหนวกใหไ้ดรั้บการศึกษา 

 ข. เพื่อหารายไดบ้  ารุงกิจการคนหูหนวก 

 ค. เพื่อหารายไดช่้วยเหลืองบประมาฯแผน่ดิน 



 ง. เพื่อเป็นการสาธารณกุศลของประชาชนทัว่ไป 

ค าตอบ ก. พิจารณาจากขอ้ความ “เป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนชาวไทยสนใจในการช่วยเหลือเพื่อ มนุษย์

ใหไ้ดรั้บการศึกษา” 

86. โรงเรียนสอนคนหูหนวก ปัจจุบนัข้ึนอยูก่บัหน่วยงานใด 

 ก. กรมการฝึกหดัครู 

 ข.กรมสามญัศึกษา 

 ค. กรมอาชีวศึกษา 

 ง. กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

ค าตอบ ข. โรงเรียนสอนคนหูหนวก ข้ึนกบักองการศึกษาพิเศษ กรมสามญัศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

87.ต่อไปน้ีขอ้ใดถือเป็นนิติบุคคล 

 ก. สมาคมราชวทิยาลยั 

 ข. พิพิธภณัฑพ์ระปฐมเจดีย ์

 ค. ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

 ง. สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ค าตอบ ก. นิติบุคคล หมายถึง องคก์ารหรือคณะบุคคล ซ่ึงกฎหมายใหมี้สิทธิและมีหนา้ท่ีก าหนดไวต้าม 

กฎหมาย ขอ้ ข. ค. ง. เป็นหน่วยงานราชการ 

88. ขอ้ความน้ี มีจุดมุ่งหมายในการน าเสนอเร่ืองอยา่งไร 

 ก. เพื่อแนะน า 

 ข. เพื่อโนม้นา้วใจ 

 ค.เพื่อเล่าเร่ืองราว 

 ง. เพื่อแสดงความคิดเห็น 

ค าตอบ ค. มุ่งให้รู้เร่ืองราวเก่ียวกบัความเป็นมาของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก 

 



89. ค าใดมีความหมายต่างจากพวก 

 ก. สงเคราะห์ 

 ข. อนุเคราะห์ 

 ค.ช่วยเหลือ 

 ง. บริจาค 

ค าตอบ ง. บริจาค แปลวา่ให้ค  าอ่ืนๆ แปลวา่ช่วยเหลือ 

90 จุดมุ่งหมาของ “มูลนิธิ” คืออะไร 

ก. เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือกนั 

ข. เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นกนั 

ค. เพื่อหาก าไรน ามาใชป้ระโยชน์ต่างๆกนั 

ง. เพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ 

ค าตอบ ง. มูลนิธิตั้งข้ึนเพื่อบ าเพญ็ ทางสาธารณประโยชน์มิไดมุ้่งดา้นธุรกิจ 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม 91. - 96. 

 “วนัน้ีพระวาลมิกิพรหมฤษีไปสู่ส านกัพระนารท สนทนาไต่ถามบุคคลส าคญัในโลกวา่ใครเป็น ผู ้

แกลว้กลา้สามารถ พระนารทจึงเล่าประวติัพระราม ซ่ึงพระวาลมิกิไม่เคยไดฟั้งเร่ืองมาเลยจนตลอด เม่ือ

เดินทางกลบัมาตามทางเห็นนายพรานยงินกกระเรียนตวัผูต้วัหน่ึงซ่ึงก าลงัยนิดีอยูก่บัคู่ของตนพลดั ตกลง

ตาย ฤษีเกิดสมเพชจึงกล่าวถอ้ยค าสาปพรานผูน้ั้น  คร้ังเดินทางต่อมา หวนระลึกก็เสียใจดว้ยมิใช่กิจการอะไร

ของตน ทา้วมหาพรหมทางพระกรุณามา ปรากฏพระกายใหเ้ห็น ช่วยปลอบโยนใหค้ลายโทมนสัเพราะ

แทจ้ริงค าวา่สาปพรานนั้นกลายเป็น ความหมายในทางสรรเสริญพระผูป้ราบมาร ถอ้ยค าของพระวาลมิกินั้น

จึงใหเ้รียกวา่ “โศลก” และให ้เป็นบทแรกของรามายณะซ่ึงนบัเป็นมหากาพยเ์ร่ืองหน่ึง” 

91. ตามความเช่ือ พระรามคือเทพเจา้องคใ์ด 

ก. พระพรหม 

ข. พระอิศวร 

ค. พระอินทร์ 



ง. พระนารายณ์ 

ค าตอบ ง. พระราม คือ พระนารายณ์ลงมาปราบยกัษ ์

92 “โศลก” หมายถึงขอ้ใด 

ก. เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัเทพเจา้ 

ข. นิทานชาดกในศาสนา 

ค. ค าขบัร้องบูชายญั 

ง. ค าประพนัธ์ในภาษาสันสกฤต 

ค าตอบ ง. โศลก เป็นค าประพนัธ์ชนิดหน่ึง 

93. เร่ืองรามายณะเก่ียวกบัเร่ืองใด 

ก. มทันะพาชา 

ข. ศกุนตลา 

ค. สาวติรี 

ง. รามเกียรต์ิ 

ค าตอบ ง. รามายณะเป็นบ่อเกิดเร่ืองรามเกียรต์ิ 

94 “พระผูป้ราบมาร” หมายถึงเทพเจา้องคใ์ด 

ก. พระวษิณุ 

ข. พระพรหม 

ค. พระอิศวร 

ง. พระอินทร์ 

ค าตอบ ก. พระวษิณุ คือ พระนารายณ์ 

95. ศพัทค์  าใด มิได ้หมายถึงพระอิศวร 

ก. สยมภ ู



ข. ตรีโลจน์ 

ค. พระศิวะ 

ง. อมรบดี 

ค าตอบ ง. อมรบดี คือ พระอินทร์ ศพัทอ่ื์น หมายถึง พระอิศวร 

96. ขอ้ใด มิใช่ ลกัษณะของมหากาพย ์

ก. เป็นเร่ืองสดุดีวรีบุรุษ 

ข. พรรณนาถึงบา้นเมือง การเดินทพั 

ค. เป็นเร่ืองท่ีเกิดจากค าสาปของพระวาลมิกิ 

ง. เป็นหนงัสือท่ีมีความยาวมาก 

ค าตอบ ค. ลกัษณะของมหากาพย ์คือ ขอ้ ก. ข. ง. 

 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 97. – 100. 

 “การย  าปลากดันั้นตอ้งไปเงียบๆ เดินไปชายบึงสายตาคอยมองดูหวอดปลากดั ซ่ึงมนัก่อหวอด เล็ก 

เท่า 2 น้ิวเป็นเมด็ขาวๆ คลา้ยหวอดปลากระด่ี แต่เล็กกวา่และสีไม่เหลืองอยา่งนั้นถา้ตวัมนัอยูค่อยดู 

ประเด๋ียวๆมนัจะวา่ออกมาผุดหายใจท่ีผวิน ้า ถา้พบตวัมนัก็รีบเอาตะแกรงเล็กๆ ซอ้นใตห้วอด ตอ้งใช ้

ความเร็วและความช านาญพอสมควรมนัจึงจะไม่ทนัหนีพน้ไปได”้ 

97. ขอ้ความน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ขียนเป็นคนอยา่งไร 

 ก. มีความพยายามจบัปลากดั 

 ข. มีประสบการณ์เร่ืองปลากดั 

 ค. มีความสนใจเร่ืองปลากดั 

 ง. มีความตั้งใจจบัปลากดั 

ค าตอบ ข. รู้รายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีเป็นความช านาญ 

 



98, ขอ้ความน้ีมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร 

 ก. ใหค้วามคิดเห็น 

 ข. ชกัจูงใจ 

 ค. อธิบาย 

 ง. ใหค้วามเพลิดเพลิน 

ค าตอบ ค. ให้รายละเอียดวธีิการจบัปลากดั 

99. “หวอดปลากดั” หมายถึงอะไร 

 ก.รังท่ีอยูอ่าศยัของปลากดั 

 ข. ไข่ของปลากดั 

 ค. ฟองน ้าท่ีปลากดัพน่ไว ้

 ง. โพรงหญา้ท่ีปลากดัท าไว ้

ค าตอบ ค. หวอดปลากดัเป็นฟองน ้าท่ีปลาพน่ไวส้ าหรับเก็บไข่ 

100. “สีไม่เหลืองอยา่งนั้น” จากขอ้ความมีความหมายตามขอ้ใด 

 ก. หวดปลากระดีสีขาว 

 ข. หวอดปลากระดีสีเหลือง 

 ค. หวอดปลากดัสี ไม่เหลือง 

 ง. หวอดปลากดัสีเหลือง 

ค าตอบ ข. เพราะบอกวา่หวอดปลากดัเป็นสีขาว หวอดปลากระด่ีเป็นสีเหลือง ส่วนขอ้ ค. ไม่เหลืองแต่ อาจ

ไม่ใช่ขาวจึงไม่ถูก 

 

 

 



2. การใชภ้าษา (ขอ้สอบมี 4 แบบ) 

แบบท่ี 1 การเลือกใชค้  าท่ีถูกตอ้งเติมลงในช่องวา่ง 

101. เขาขอยมืเงินกองกลาง...จ่ายไปก่อน 

 ก.ทดลอง 

 ข. ทดรอง 

 ค.ทดหน 

 ง. ทดแทน 

ค าตอบ ข. ทอรอง หมายถึง จ่ายทรัพยแ์ทนไปก่อน 

ขอ้ 102. –106. ใหพ้ิจารณาเติมค าใหถู้กตอ้ง 

 ภาษาไทยนบัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัท่ีสุด (102.) แสดงใหเ้ห็นความเป็นไทยของเราภาษาไทยมี 

(103.) ภาษาพดู (103.) ภาษาเขียน (104.) ภาษาเขียนนั้นไดมี้ภาษาต่างประเทศเขา้มาปะปนอยูม่ากมาย (105.) 

ภาษาสีสันสกฤต มอญ จีน อาหรับ (106.) ภาษาฝร่ังฯบางค าเราออกเสียงตามส าเนียงเดิมของเขา บางค าเรา 

(106.) น ามาปรับใหเ้ขา้ (106.) ล้ินของเรา 

102. ก.จึง ข. กบั ค. ซ่ึง ง.ก็ 

ค าตอบ ค. ซ่ึงเป็นสรรพนามท่ีใชแ้ทนขอ้ความท่ีอยูข่า้งหนา้ 

103.  ก. ทั้งอีก ข. ทั้งตลอด ค. ทั้งดว้ย ง. ทั้ง...และ 

ค าตอบง.เช่ือความคลอ้ยตามกนั 

104. ก. เพราะฉะนั้น ข. อีกทั้ง ค. ตลอดจน ง. โดยเฉพาะ 

ค าตอบ ง. แสดงความเจาะจง 

105,  ก. ทั้ง.....กบั ข.ก็......กบั ค. ทั้ง......อีก ง. ทั้ง.......ดว้ย 

ค าตอบ ข. เช่ือมความเขา้ดว้ยกนั 

106. ก. ก.็..ดว้ย   ข. ก็...กบั  ค. ก็โดย  ง. ก.็..แต่ 

ค าตอบ ข. ค าเช่ือมความท่ีเก่ียวขอ้งกนั 



ขอ้ 107. – 109. พิจารณาเติมค าในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 

ขายอาหารบางชนิดท่ีตอ้งเก็บไวน้านๆ..... หมูยอ แหนมพริกดอง อาหาร 

107. ร้านอาหารบางแห่ง หมกัดองต่างๆ 

 ก. จะ... ไดแ้ก่..ซ่ึง 

 ข. ตอ้งไดแ้ก่...คือ 

 ค. จึงเช่น...ดว้ย 

 ง. อาจ.เช่น...หรือ 

ค าตอบ ง. อาจ เป็นการบอกการคาดคะเน, เช่น เป็นการยกตวัอยา่ง, หรือ เป็นค าเช่ือมความใหก้ าหนด 

เอา 

108. ใหผู้ใ้ชส้ามารถใชเ้คร่ืองวรรคตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงกนั ... มีระเบียบแบบแผน จึงควร ศึกษา

วธีิการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนใหเ้ขา้ใจ  

 ก. ทั้งจึง   ข. เพื่อจึง  

 ค. ดว้ย...ก็  ง. ฉะนั้น เพราะฉะนั้น 

ค าตอบ ข. เพื่อเป็นการบอกเหตุ และ เช่ือมความเขา้ดว้ยกนัควรระมดัระวงั.... อาจ 

109. เคร่ืองส าอางปัจจุบนัมีหลายชนิด... หลายยีห่อ้ การเลือกใช ้ก่อใหเ้กิดการแพเ้ป็นอนัตรายต่อร่างกายได ้

 ก. ทั้ง......ก็.....ดงันั้น 

 ข. กบั....จึง....เพราะฉะนั้น 

 ค. และ......จึง...เพราะ 

 ง.ตลอดจน....ตอ้ง....เพื่อ 

ค าตอบ ค. ขอ้ความเป็นเหตุแกกนั 

ขอ้110.-116. พิจารณาเติมขอ้ความใหเ้หมาะสม 

(110.) จะอุปมาอธิบายคุณค่าของราชาศพัท ์(110.) ค าสุภาพ ก็จะพดูไดว้า่ธรรมดาของผูดี้ (111.) มีผา้หลาย

ผนื (111.) เลือกใชไ้ดเ้หมาะสมส าหรับงานท่ีต่างลกัษณะกนั การท่ีใครคนหน่ึงมีผา้ (112.) จงใจใชผ้า้เพียง



ผนืเดียว (112.) เช็ดหนา้ เช็ดมือ เช็ดพื้นใชต้ลอดเร่ือยไปจนถึงขดัรองเทา้ (113.) ส่อใหเ้ห็นชดัวา่ผูน้ั้นมีนิสัย

เสีย มกัง่าย ไม่มีระเบียบเอาแต่สะดวก (113.) เป็นคนแร้นแคน้ส้ินคิด เร่ืองน้ี เป็น (114.) การท่ีใครคนหน่ึง

ใชค้  าๆ เดียวกนัแทนตวัเองพดู (114.) บุคคลทุกชั้นทุกโอกาส ยอ่มแสดงวา่ ผูน้ั้นใชภ้าษาอยา่งมกัง่ายส้ินคิด 

และนิสัยเอา (115.) สะดวกในทุกดา้นตรงกนัขา้ม (115.) คนท่ีใชผ้า้คน ละผนืกนั (116.) งานต่างชนิดกนั 

(116.) 

110. ก. ถา้..หรือ ข. ถา้....อีก ค. ถา้...ทั้ง ง. ถา้....และ 

ค าตอบ ง. เช่ือมความคลอ้ยตามกนั 

111. ก. จึง....เพื่อ ข. ยอ่ม.....เพื่อ ค. ยอ่ม....กบั ง. จึง....กบั 

ค าตอบ ข.บอกจุดประสงค ์

112. ก. อีก....และ ข. ทั้ง....ดว้ย ค. แม.้...หรือ ง. หรือ.....ทั้งส าหรับ 

ค าตอบ ง. บอกความใหเ้ลือก 

113.ก. จึง...กบั ข. ยอ่ม....และ ค. แม.้..กบั ง. ดงันั้นกบั 

ค าตอบ ข. บอกความคลอ้ยตามกนั 

314. ก. ฉนัใด...กบั ข. อะไร...และ ค. ท าไม...กบั ง. เหตุใด...และ 

ค าตอบ ก. บอกวา่อยา่งใดกบัส่ิงใด บอกความเปรียบเทียบเป็นภาษาอุปไมย 

115. ก. ดว้ย...กบั ข. และ...กบั ค. กบั...กบั ง. แต่...กบั 

ค าตอบ ก. บอกความคลอ้ยตามกนั 

316.ก. ดว้ย...ดงันั้น ข. เฉพาะ..ทั้งหมด ค. ส าหรับฉนันั้น ง. กบั...อยา่งไร 

ค าตอบ ค. บอกเพื่อส าหรับส่ิงนั้น บอกความเปรียบเทียบเป็นบทอุปมา 

117. สมปองมี...................................ท่ีไม่ดีต่อการน าแรงานต่างชาติมาใช ้

 ก. ทรรศนะ  ข. ทศันคติ 

 ค. ความเห็น  ง. ความคิด 

ค าตอบ ข. ทศันคติ หมายถึง แนวความคิดเห็น 



118.ครู ....ใหฉ้นัเขียนเรียงความซ่ึงฉนัไม่ชอบเลย 

 ก. เข้ียวเขญ็  ข.เค่ียวเข็ญ  ค. บีบคั้น ง. บงัคบั 

 ค  าตอบ ข. เค่ียวเข็ญ หมายถึง บีบบงัคนั, บีบคั้นใหไ้ดล้ าบาก 

119. ชาวนาไทยไม่ควรจะ.................................กบัอุปสรรคต่างๆ 

 ก.หวาดไหว 

 ข.หวาดกลวั 

 ค.หวาดหวัน่ 

 ง.หวาดเสียว 

ค าตอบ ค. หวาดหวัน่ หมายถึง พร่ันกลวั  

120. นกัมวยไทยก่อนชกจะร าไหวค้รู และกระทืบเทา้เพื่อเป็นการ....คู่ต่อสู้ 

 ก. เขยา่ขวญั  ข. ข่มขวญั  ค.ขยม่ขวญั  ง.ข่มเหง 

ค าตอบ ข. ข่มขวญั หมายถึง ท าใหเ้สียขวญั 

121.ต ารวจพยายาม..........ใหผู้ร้้ายยอมรับสารภาพ 

 ก. ไกล่เกล่ีย 

 ข. เกล้ียกล่อม 

 ค. ขู่เขญ็ 

 ง.บงัคบั 

ค าตอบ ข. เกล้ียกล่อม หมายถึง ชกัชวนจูงใจใหร่้วมพวก, พดูจูงใจใหค้ลอ้ยตามหรือปฏิบติัตาม 

122. บิดาของเธอเป็นคนท่ีมีจิตใจ.................ต่อคนทัว่ไป 

 ก. เก้ือหนุน  ข. โอบออ้ม 

 ค.อ่อนนอ้ม ง.นอบนอ้ม 

ค าตอบ ข. โอบออ้ม หมายถึง เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ก่ผูอ่ื้น 



123. ถา้เธอท างานน้ีส าเร็จเธอจะเป็นท่ี................ของเจา้นาย 

 ก. ถูกใจ  ข. ตอ้งใจ 

 ค. อ่อนนอ้ม ง. โปรดปราน 

ค าตอบ ง. โปรดปราน หมายถึง เอน็ดู, รักใคร่ 

124. เกษตรกาท่ีบา้นเรือนถูกน ้าท่วมไดรั้บการ.............ไม่ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียธนาคาร 

 ก. ผอ่นผนั ข. ผดัผอ่น 

 ค. ผอ่นปรน ง. ผอ่นช าระ 

ค าตอบ ก. ผอ่นผนั หมายถึง ลดหยอ่นตาม, ลดหยอ่นให้ 

125. แถวน้ีไม่ค่อยมีบา้นคนอาศยัอยู ่ท  าใหฉ้นัรู้สึก......... 

 ก. เงียบกริบ ข. เงียบขรึม 

 ค. เงียบเชียบ ง. เงียบเหงา 

ค าตอบ ง. เงียบเหงา หมายถึง เปล่าเปล่ียว, วา้เหว,่ ไม่มีใคร ไปมาหาสู่ 

126. ผูท่ี้ไม่เห็น...............ของการชิงสุกก่อนห่าม ยอ่มจะมีแต่ความเดือดร้อน 

 ก. ผล  ข. โทษ 

 ค.บาป  ง. กรรม 

ค าตอบ ข. โทษ หมายถึง ความไม่ดี ความชัว่ 

127. ครูเป็นบุคคลท่ีสามารถจะ.....................เยาวชนใหเ้ป็นคนดีได ้

 ก.ปลุกป่ัน ข. ปลุกปล้าํ 

 ค. กล่อมเกลา ง. กลัน่กรอง 

ค าตอบ ค. กล่อมเกลา หมายถึง อบรมใหมี้นิสัยไปในทางท่ีดี 

 

 



128. ส่ิงท่ีเรายดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการด าเนินชีวิต เรียกวา่ 

 ก. คติ  ข. ทรรศนะ 

 ค. ทศันคติ ง. อุดมคติ 

ค าตอบ ก. คติ หมายถึง แบบอยา่ง, วธีิ, แนวทาง 

129, อยูค่นเดียวระวงัความคิดจะ................ 

 ก. เฟ่ือง  ข. ฟังซ่าน 

 ค. ฟังเฟ้อ ง. ฟังเฟ่ือง 

ค าตอบ ข. ฟุ้งซ่าน หมายถึง ไม่สงบ, พล่านไป, ส่ายไป 

130. แมอ้ายจุะล่วงเลยใกลเ้จด็สิบแลว้ แต่เขายงัเดิน..............อยูเ่ลย 

 ก. กระฉบักระเฉง 

 ข.กระชุ่มกระชวย 

 ค. กระชดกระชอ้ย 

 ง. กระปร้ีกระเปร่า 

ค าตอบ ก. กระฉบักระเฉง หมายถึง คล่องแคล่ว, กระปร้ีกระเปร่า 

131. เจา้หนา้ท่ีศาลนดั.......................ปากค าของโจทก์และจ าเลยเก่ียวกบัคดีทุจริต 

 ก. สอบสวน  ข. สืบสวน 

 ค. ไต่สวน  ง. ตรวจสอบ 

ค าตอบ ค. ไต่สวน หมายถึง สอบสวน 

132. แม่คา้ตั้งของขาย..............การจราจร 

 ก. ขดัขวาง  ข. กีดขวาง 

 ค. กีดกั้น  ง. ขวางกนั 

ค าตอบ ข. กีดขวาง หมายถึง ขวางกั้นไว,้ ขวางเกะกะเจิตใจ 



133. ชาวพุทธมีหลกัธรรมเป็นเคร่ือง 

 ก. ยดึเหน่ียว   ข. เหน่ียวร้ัง 

 ค. ผกูพนั  ง. เช่ือมโยง 

ค าตอบ ก.ยดึเหน่ียว หมายถึง อาศยัเป็นท่ีพึ่ง 

134. เม่ืออ่านขอ้ความน้ีแลว้รู้สึก.........................เกินไป ควรตดัค าบางค าออกไปบา้ง  

 ก. ยดืเยื้อ  ข. ยดึยาว  

 ค. ยดืยาด   ง. ยานคาง 

ค าตอบ ก. ยดืเยื้อ หมายถึง ยาวนาน, ไม่ใคร่จะจบส้ิน 

135. ขณะท่ีเขาก าลงัพดูอยูน่ั้นมีผูฟั้ง......................................พดูตะโกนข้ึนมา 

 ก. ขดัจงัหวะ  ข. ขดับท 

 ค.ขดัแยง้  ง. ขดัขวาง 

ค าตอบ ข. ขดับท หมายถึง แทรกเขา้มาเม่ือเขาพดูยงัไม่จบเร่ือง  

136. ฉนั.............ใหเ้ธอท างานน้ีเพราะเช่ือในความสามารถของเธอ 

 ก. ตั้งใจ   ข. เช่ือใจ 

 ค.วางใจ   ง. ไวใ้จ 

ค าตอบ ค. วางใจ หมายถึง เช่ือใจ ไวใ้จ 

137. หลงัจากท่ีไดพ้กัผอ่นจึงรู้สึก..................มาก  

 ก. กระฉบักระเฉง ข.กระปร้ีกระเปร่า 

 ค.กระง่อนกระแง่น ง. กระป้อกระแป้ 

ค าตอบ ข. กระปร้ีกระเปร่า หมายถึง แคล่วคล่องวอ่งไว 

 

 



138. รุ่นพี่บางคนพยายาม..................ใหรุ่้นนอ้งท าตาม 

 ก. ไกล่เกล่ีย ข. เกล้ียกล่อม 

 ค. ช้ีแจง  ง. สั่งสอน 

ค าตอบ ข. เกล้ียกล่อม หมายถึง ชกัชวนจูงใจใหร่้วมพวก 

139. ในการแสดงเคร่ืองเพชรในคืนน้ีมีเจา้หนา้ท่ีต ารวจอารักเขาอยา่ง 

 ก. หนาแน่น ข. แน่นหนา 

 ค. แน่นขนดั ง.มากมาย 

ค าตอบ ข. แน่นหนา หมายถึงมัน่คง 

140. แม่คา้ก าลงั..................เชือกเพื่อเตรียมไวจ้  าหน่าย 

 ก. คว ัน่  ข. ฟัน 

 ค. แน่นขนดั ง. หกั 

ค าตอบ ข. ฟัน หมายถึง ท าส่ิงท่ีเป็นเส้นให้เขา้เกลียวกนัเป็นเชือก 

141. ฉนัขออโหสิกรรมกบัเธอ อยา่ไดต้ามมา.................... 

ฉนัอีกเลย 

 ก. หลอกลวง  ข. หลอกล่อ 

 ค. หลอกหลอน   ง. หลอกใช ้

ค าตอบ ก. หลอกลวง หมายถึง ล่อใหเ้ขา้ใจผดิ 

142. พวก 18 มงกุฏท่ีชอบ.......................ผูอ่ื้น 

 ก. หลอกลวง  ข. หลอกล่อ 

 ค.หลอกหลอน  ง.หลอกใช ้

ค าตอบ ก. หลอกลวง หมายถึง ล่อใหเ้ขา้ใจผดิ 

143. เราตอ้งรู้จกั..............ต่อความยากล าบาก 



 ก. อดกลั้น  ข.อดทน 

 ค.อดออม  ง.ต่อสู่ 

ค าตอบ ข.อดทน หมายถึง บ๊ิกปืน, อดใจ 

144. เราตอ้ง............ต่อความโลภ โกรธ หลง ทั้งปวงดว้ย 

 ก.อดกลั้น  ข. อดทน 

 ค.อดออม  ง. ต่อสู้ 

ค าตอบ ก. อดกลั้น หมายถึง ระงบัใจ 

145. นอกจากจะตอ้งมีกิริยามารยาท.....................................แลว้ 

 ก.อ่อนโยน  ข. อ่อนนอ้ม 

 ค.อ่อนชอ้ย  ง.อ่อนหวาน 

ค าตอบ ค.อ่อนชอ้น หมายถึง มีกิริยาท่าทางงดงาม 

146.เราควรตอ้งรู้จกัรการพฒันาคุณภาพชีวติให้เขา้กบัการ...............ของสังคมปัจจุบนั 

 ก.ปรับปรุง  ข. ปรับตวั 

 ค.เปล่ียนแปลง  ง. เปล่ียนไป 

ค าตอบ ค.เปล่ียนแปลง หมายถึง ท าใหล้กัษณะต่างไป 

147.แมว้า่เธอจะมีความรู้สึก...................ต่ออุปสรรคต่างๆ ในชีวติ 

 ก.ทอ้ถอย ข. ทอ้แท ้

 ค.ทอ้ถอย ง. ถดถอย 

ค าตอบ ข. ทอ้แท ้หมายถึง อ่อนเปล้ียเพลียใจ 

148.คุณหมอช่วย......................บาดแผลใหผู้ป่้วยหลงัจากการผา่ตดั 

 ก.ตบแต่ง  ข.ตกแต่ง 

 ค.ต่อเติม  ง.ตบตา 



ค าตอบ ก.ตบแต่ง หมายถึง ประดบั,ปรุงจดัใหดี้, ท าใหง้าม 

149.การแสดงผาดโผนตอ้งใช.้...................เฉพาะตวั 

 ก.คล่องตวั  ข.คล่องแคล่ว 

 ค.ความสมมารถ   ง.ความอดทน 

ค าตอบ ค. ความสามารถ หมายถึง มีคุณสมบติัเหมาะแก่ต าแหน่งหนา้ท่ี 

150. เธอระวงัไวใ้ห้ดีหากกินทั้งวนัจะเป็นโรคอว้นเขา้สักวนั 

 ก. จุกจิก  ข. จุบจิบ 

 ค. พร ่ าเพร่ือ  ง.ยบุยบั 

ค าตอบ ข.จุบจิบ หมายถึง การกินนอ้ยๆ ไม่เป็นม้ือเป็นคราว กินพร ่ าเพร่ือทีละเล็กทีละนอ้ย 

151. ระวงัไวใ้หดี้เถอะ แกลง้ฉนัดีนกั สักวนัฉนัจะ.........................คือบา้ง 

 ก. แกแ้คน้  ข. ตอบแทน 

 ค.แกเ้ผด็  ง. โตต้อบ 

ค าตอบ ค. แกแ้คน้ หมายถึง ท าตอบแทนแก่ผูท้  าความเผด็ร้อนเจบ็ปวดแก่ตวัไว ้

152. ถา้เธอยงั...........................ฉนัอีกเราเลิกกนัไปเลยดีกวา่ 

 ก.ขดัคอ   ข. ขดับท 

 ค.ขดัขวาง  ง. ขดัใจ 

ค าตอบ ง. ขดัใจ หมายถึง ท าไม่ถูกใจ 

153. ฉนัจะไป.....................................ต  ารวจวา่เธอท าร้ายร่างกายฉนั 

 ก. ประกาศ  ข.บอก 

 ค.เล่า   ง. แจง้ 

ค าตอบ ง. แจง้ หมายถึง บอก รู้,กระจ่าง,สวา่ง, ชดั 

 



154. เราไดรั้บมอบหมายให.้........................ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการทุจริตในคร้ังน้ี 

 ก. ตรวจตรา  ข. ตรวจสอบ 

 ค. ตรวจหา  ง.ตรวจคน้ 

ค าตอบ ข. ตรวจสอบ หมายถึง ส ารวจและสอบสวน ส ารวจและนบัจ านวนวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 

155. ขอตั้งไวว้า่จะตั้งใจเรียนใหม้ากข้ึน 

 ก.ปฏิญาณ  ข. อธิฐาน 

 ค. ปณิธาน  ง.สัตย ์

ค าตอบ ค. ปณิธาน หมายถึง ตั้งความปรารถนา 

156. ก่อนเขา้ชมการแสดงอยา่ลืมรับ...................ท่ีหนา้งานดว้ยนะครับ 

 ก. สูติบตัร  ข. ประกาศ 

 ค.สูจิบตัร  ง. ใบปลิว 

ค าตอบ ค.สูจิบตัร หมายถึง เอกสารแสดงรายการ 

157. นกัเรียนมี.............................ท่ีไม่ดีต่อการเรียนวชิาภาษาต่างประเทศ 

 ก.เจตคติ  ข.เจตจ านง 

 ค. ทศันคติ  ง. เจตนา 

ค าตอบ ก. เจตคติ หมายถึง ท่าท่ีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

158. ต ารวจ....................สงสัยต่อการเกิดเพลิงไหมใ้นคร้ังน้ี 

 ก. เคลือบแคลง   ข. เคลือบแฝง 

 ค.เคลือบคลุม  ง.วติกกงัวล 

ค าตอบ ก. เคลือบแคลง หมายถึง สงสยั, แคลงใจ,ระแวง 

 

 



159.เขา...................จนเธอตกลงไปเท่ียวกบัเขา 

 ก. ออ้นวอน  ข. ออดออ้น 

 ค.ชกัชาน  ง. เชิญชวน 

ค าตอบ ข. ออดออ้น หมายถึง กิริยาท่ีชายหรือหญิงใชก้บัคู่รักของตน 

160. ฉนัใหเ้พื่อนมาท างานดว้ยกนัท่ีบา้นในวนัพรุ่งน้ี 

 ก. เช้ือเชิญ  ข. ช้ีชวน 

 ค. ชกัชวน  ง. เชิญชวน 

ค าตอบ ค. ชกัชวน หมายถึง ชวนใหม้าดว้ยกนั 

161. ในวนัสงกรานตพ์วกเราตอ้งไป................ขอพรจากผูสู้งอายุ 

 ก. ราดน ้า  ข. รดน ้า 

 ค. สาดน ้า  ง. หลัง่น ้า 

ค าตอบ ข. รดน ้า หมายถึง เท, ราด หรือท าให้เปียกน ้า 

162. นอ้งร้องไห.้........................ดว้ยความเสียใจ 

 ก. ฟูมฟาย  ข. ระงม 

 ค. คร ่ าครวญ  ง. สะอึกสะอ้ืน 

ค าตอบ ก. ฟูมฟาย หมายถึง มีน ้าตาอาบหนา้มากมายลน้เหลือ 

163. เขาเตรียมของไวรั้บแขกอยา่ง.................................... 

 ก. ครบเคร่ือง  ข. ครบถว้น 

 ค. ครบมือ  ง.ครบครัน 

ค าตอบ ง. ครบครัน หมายถึง พร้อมเพรียง, ไม่ขาดเหลือ, บริบูรณ์ 

 

 



164. เขา................มาก จึงรีบออกไปท าธุระตั้งแต่เชา้ 

 ก.ร้อนรน  ข.ร้อนใจ 

 ค. วุน่วาย  ง. สับสน 

ค าตอบ ข.ร้อนใจ หมายถึง กระวนกระวาย 

165. มีผูเ้ขา้ไปขโมยของในบา้นโดยไม่มีใครรู้ตวัเลย 

 ก. ยอ่งกริบ  ข. ยอ่งแยง่ 

 ค. ยอ่งเบา  ง. ยอ่ง 

ค าตอบ ค. ยอ่งเบา หมายถึงอาการท่ียอ่งเขา้ไปลกัส่ิงของของเขาเพื่อไม่ใหเ้จา้ของรู้ตวั 

166. เขา....................เปล่ียนท่ีของบางอยา่งไม่ใหใ้ครจ าได ้

 ก. ยกัยอก  ข. ยกัยา้ย 

 ค. ยกัเยื้อง  ง.ยกัท่า 

ค าตอบ ข. ยกัยา้ย หมายถึง เปล่ียนท่ีเสียหรือน าไปไวเ้สียท่ีอ่ืน 

แบบท่ี 2 การเขียนประโยคใหถู้กตอ้ง 

ค าช้ีแจง จงพิจารณาถอ้ยค าส านวนโวหารท่ีปรากฏอยูใ่นแต่ละขอ้ และใหห้าความหมายท่ีถูกตอ้งของ 

ถอ้ยค าท่ีขีดเส้นใตใ้นขอ้ 167. - 171. 

167. หวัหนา้งานปรึกษากนัวา่ จะปล่อยใหลู้กนอ้งท าตามใจชอบไม่ไดห้รอก เราจะตอ้งตดัไฟแต่ตน้ลม 

เสียก่อน เพื่อป้องกนัความเสียหายร้ายแรงท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลงั”ค าท่ีขีดเส้นใตมี้ความหมายตาม ขอ้ใด 

 ก. ใหห้าน ้ามาดบัไฟก่อนจะลุกไหมต่้อไป 

 ข. ตดัตน้เหตุก่อนท่ีจะปล่อยใหเ้กิดเร่ืองไม่ดีเกิดข้ึน 

 ค. ตดัตน้เหตุทนัทีท่ีเกิดเร่ืองลุกลามอยู ่

 ง. หา้มปรามลูกนอ้งไม่ใหท้  าส่ิงชัว่ร้าย 

ค าตอบ ข. “ตดัไฟแต่ตน้ลม”เป็นค ากริยาหมายความถึง “ตดัตน้เหตุเพื่อไม่ใหเ้หตุการณ์ลุกลามต่อไป ซ่ึง มกั

ใชว้า่ ตดัไฟตน้ลม, ตดัไฟหวัลม 



168. ผูใ้หญ่มกัจะกล่าวตกัเตือนลูกจา้งไวอ้ยูเ่สมอวา่ “การไปก่อเร่ืองทะเลาะกบัเจา้นายจา้งไม่ดีแน่ 

เหมือนกบัทุบหมอ้ขา้วตวัเองพงัพินาศลง 

 ก. ท าลายตวัเอง 

 ข. ท าลายอาชีพของตนเอง 

 ค. ท าใหต้วัเองเดือดร้อน 

ง. ท าลายนายจา้งทางออ้ม 

ค าตอบ ข. “ทุบหมอ้ขา้วตวัเอง” เป็นค าส านวนไทยและเป็นค ากริยา หมายความถึง “ตดัอาชีพ” ท าลาย

หนทางท ามาหากิน มกัจะใชว้า่ทุบหมอ้ขา้ว เม่ือน ามาเพิ่มเป็นทุบหมอ้ขา้วตวัเอง ก็คือตดัอาชีพ ของตนเอง 

(ท าลายอาชีพของตนเอง) 

169, ถึงจะเกิดเร่ืองเดือดร้อนอยา่งไร เขาก็ไม่กระทบกระเทือน เพราะมีบุคคลท่ีเป็นหนงัหนา้ไฟคอยรับ 

แทนไวก่้อนแลว้ ค าวา่ “หนงัหนา้ไฟ” เป็นส านวนโวหารหมายถึง 

 ก. ท างานต่างๆเพื่อเอาหนา้ 

 ข. ตวัหนงัท่ีอยูห่นา้ไฟของหนงัตะลุง 

 ค. คนท่ีคอยรับหนา้แทนกนั 

 ง. ผูรั้บความเดือดร้อนก่อนผูอ่ื้น 

ค าตอบ ง. “หนงัหนา้ไฟ” เป็นค านาม หมายความถึง ผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนก่อนผูอ่ื้น เช่น ลูกไปท า 

ความผดิกลบัมาบา้น พอ่แม่ก็ตอ้งเป็นหนงัหนา้ไฟ รับผิดชอบก่อนลูก 

170. พอ่แม่ท่ีมีลูกประพฤติตวัไม่ดี แต่ก็รักษาหนา้ของลูกและตวัเองไว ้จึงมีชีวติอยู ่อยา่งหนา้ช่ืนอก ตรม 

ขอ้ความท่ีขีดเส้นใตห้มายถึง 

 ก. ฝืนยิม้ทั้งท่ีจิตใจเศร้าหมอง 

 ข. พดูกลบเกล่ือนในทางดี 

 ค. ท าตวัแบบสบายๆ เหมือนปกติ 

 ง. ท าทุกอยา่งเพื่อปกป้องลูก 



ค าตอบ ก. “หนา้ช่ืนอกตรม” เป็นค านาม หมายถึง ฝืนยิม้ ทั้งท่ีจิตใจเศร้าหมอง คือแสดงทางสีหนา้ไม่มี 

ปัญหาอะไร จิตใจยงัเบิกบาน แต่ในใจขมข่ืนส้ินดี 

171.การแกไ้ขกฎหมายรัฐธรรมนูญ ถา้ยงัมีจุดยนืท่ีไม่มัน่คงดีกวา่เดิมก็เปรียบเสมือนถอยหลงัเขา้คลอง ร ่ าไป 

ขอ้ความท่ีขีดเส้นใตห้มายถึง 

 ก. ความคิดไม่พฒันา 

 ข.คิดแต่ส่ิงท่ีปฏิบติัไม่ได ้

 ค. ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

 ง. หนักลบัไปหาแนวทางเดิม 

ค าตอบ ง. “ถอยหลงัเขา้คลอง” เป็นค ากิริยา หมายถึง หวนกลบัไปหาแบบเดิม ความคิดไม่กา้วหนา้ ความคิด

ยงัลา้หลงัหมายถึงเป็นความคิด หรือวธีิการท่ีจะกลบัไปสู่สภาพเดิมท่ียงัลา้หลงัไม่มีความหนา้ ใดๆ คือหนั

กลบัไปหาแนวทางเดิม 

ค าช้ีแจง จงพิจารณาเลือกประโยคท่ีมีใจความกะทดัรัด รัดกุม สั้นท่ีสุดในกลุ่มประโยคท่ีอยูใ่นขอ้ 172, - 

176. ต่อไปน้ี 

172. ก. ชาวเหนือ ชาวอีสาน ชาวใต ้ลว้นเป็นชาวไทยทั้งส้ิน 

 ข. ชาวเหนือ ชาวอีสาน ชาวใต ้เป็นชาวไทย 

 ค. ชาวเหนือ ชาวอีสาน ชาวใต ้ทุกคนเป็นคนไทย 

 ง. ชาวเหนือ ชาวอีสาน ชาวใต ้เป็นชาวไทยดว้ยกนัทั้งส้ิน 

ค าตอบ ก. พิจารณาจากการใชค้  าท่ีมีความหมายหมดจดครบถว้น คือ ใชค้  าวา่ ลว้น หมายถึง ไม่มีอะไร ปน 

คือไม่มีคนชาติอ่ืนเขา้มาปะปนนบัจ านวนจากคนทั้ง 3 ภาคน้ีแทจ้ริงและใชค้  าวา่ ทั้งส้ิน ความหมาย คือ รวม

ทั้งหมดนัน่คือพดูถึงคนทั้ง 3 ภาค ทุกคนรวมหมด 3 ภาคไม่นบัคนชาติอ่ืน หรือคนภาคกลางมา รวมปนดว้ย 

ดงันั้น ส านวนขอ้น้ีจึงเด่นมีความกะทดัรัดมากกวา่ขอ้อ่ืน 

173. ก. เขาไม่เคยโกงใครถึงแมว้า่เขาจะไม่เก่งไม่กลา้สามารถและไม่สู้เฉลียวฉลาดเหมือนคนอ่ืน 

 ข. ถึงเขาไม่เก่งกลา้สามารถและไม่สู้ฉลาดเหมือนใครๆ แต่เขาไม่เคยโกงใคร 

 ค. เขาไม่เคยโกงใคร ไม่ฉลาดเหมือนใครๆ ถึงแมว้า่เขาไม่เก่งกลา้สามารถ 



 ง. เขาไม่เก่งกลา้สามารถและไม่เคยโกงใคร และไม่สู้ฉลาดเหมือนใครๆ  

ค าตอบ ข. พิจารณา ขอ้ ข. น้ี ใชค้  าวา่ ถึง น าหนา้ประโยคเป็นการเปรียบเทียบเช่ือมโยงขอ้ความมี 

ความหมายบรรลุหรือประจวบ จึงท าใหข้อ้ความแต่ละตอนมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงความหมายเขา้หา กนั 

และใชถ้อ้ยค าไดก้ะทดัรัดเหมาะสม 

174. ก.เขาไดรั้บเชิญไปในงานเล้ียง 

 ข. เขาไดรั้บการเชิญไปในงานกินเล้ียง 

 ค. เขาไดรั้บเชิญไปในงานรับประทานเล้ียง 

 ง. เขาไดถู้กเชิญไปในงานรับประทานเล้ียง 

ค าตอบ ค. เขาไดรั้บเชิญไปในงานรับประทานเล้ียง เป็นขอ้ความท่ีมีใจความกะทดัรัดเหมาะสม เพราะ ขอ้ ค. 

ขอ้ความไม่สับสนลกัลัน่กนัอ่านแลว้ร่ืนหู และใชค้  าถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา  

175.  ก. นายแดงข้ึนายด าใหดู้นกบนตน้ไม ้ 

 ข. นายแดงในกใหน้ายด าดูนกบนตน้ไม ้

 ค. นายแดงช้ีใหน้ายด าดูนกบนตน้ไม ้

 ง. นายด าถูกนายแดงช้ีใหดู้นกบนตน้ไม ้

ค าตอบ ค. พิจารณาการใชถ้อ้ยค าและการวางรูปประโยค ถูกตอ้งทั้งค าขยาย กรรม กิริยาแทข้อง ประโยค 

ประธานวางไดต้รงต าแหน่งไม่สับสน จะเห็นไดว้า่ ขอ้ ค. จดัเรียงล าดบัค าตรงตามต าแหน่ง ของประโยค

บอกเล่าไดถู้กตอ้งกะทดัรัดเหมาะสม 

176. ก. นกกินปลาตวัโต 

 ข. นกตวัโตกินปลา 

 ค. ปลาตวัโตถูกนกกิน 

 ง. นกกินปลาจิกปลาตวัโตกิน 

ค าตอบ ง. พิจารณารูปประโยค ค าวา่ นกกินปลา เป็นช่ือของนกชนิดหน่ึงเป็นค านามและท าหนา้ท่ี ประธาน

ของประโยค จิก เป็นกรรมของประโยค ตวัโต เป็นค ามาขยายปลาและกิน เป็นกริยาช่วย 

ค าช้ีแจง ขอ้ 177.-178. จงเลือกความหมายของค าท่ีขีดเส้นใตใ้นแต่ละขอ้ 



177. น่ีคือ กติกา การแข่งขนัฟุตบอล 

 ก. ขอ้แนะน า 

 ข. ขอ้ตกลง 

 ค. ขอ้หา้ม 

 ง. ขอ้เสนอ 

ค าตอบ ข. “กติกา” แปลวา่ “ขอ้ตกลง, ขอ้บงัคบั” เง่ือนไขท่ีก าหนดไวท่ี้เรียกวา่ ขอ้กติกา 

178. คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน ยบัย ั้ง การเดินขบวนใดๆ 

 ก. ระวงั 

 ข. หยดุไว ้

 ค. เปล่ียนแปลง 

 ง. รอคอย 

ค าตอบ ข. “ยบัย ั้ง” แปลวา่ หยดุไว,้ ระงบัไว,้พกัอยู ่

179, เธอท าท่าทาง ยโส เหลือเกิน 

 ก.ด้ือ 

 ข. เด่น 

 ค.หยิง่ 

 ง. สวย 

ค าตอบ ค. “ยโส” แปลวา่ ถือตวั,หยิง่, ไวย้ศ 

180. มีแถลงการณ์ ของคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดินฯ 

 ก. ค าสั่ง   ข.ค าอธิบาย 

 ค. ค าแนะน า   ง. ค าตกัเตือน 

ค าตอบ ข. “แถลงการณ์” แปลวา่ อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ 



181. ขณะน้ีเวลาจวนจะ โพลเ้พล ้แลว้ 

 ก. ใกลรุ่้ง 

 ข. ใกลเ้ท่ียง 

 ค. ใกลค้  ่า 

 ง. ค ่าแลว้ 

ค าตอบ ค. “โพลเ้พล”้ แปลวา่ เวลาจวนค ่าเวลาพลบค ่า 

182. พระกอดจูบลูบเนตรเกศ กรรณ 

 ก. ปาก 

 ข, จมูก 

 ค. คอ 

 ง.หู 

ค าตอบ ง. “กรรณ” แปลวา่ หู, ใบหู 

183. ดวงใจไปงานสวดศพคุณยายของวนัเพญ็ท่ีเป็นเพื่อนสนิทกนั ค าพดูของดวงใจในขอ้ใดเหมาะแก่ 

โอกาสและสถานการณ์ดงักล่าว 

 ก. สงสารเธอจงั คุณยายป่วยทรมานอยูเ่ป็นปี 

 ข. อยา่ร้องไหม้ากหนกัเลย เธอยงัมีงานตอ้งท าอีกมาก 

 ค. เส้ือเธอสวยจงัดูเป็นผูดี้ในงานศพคุณยายเลย 

 ง. ฉนัวางแผนไวแ้ลว้นะ เสร็จงานเม่ือไร ไปเท่ียวบา้นฉนันะ 

ค าตอบ ข. ขอ้ ข. เป็นค าพดูปลอบประโลมใจท่ีดวงใจพดูกบัวนัเพญ็ให้คลายความทุกขล์งไดบ้า้ง 

จงพิจารณาวา่ประโยคท่ีเรียงค าหรือใชค้  า ไม่รัดกุม หรือ ไม่ถูกตอ้งตามหลกัภาษา 

184. ก. เขาไปศึกษาวชิาต่างๆ อยูใ่นประเทศองักฤษมา 10 ปี 

 ข. เขาไปใชชี้วติอยูใ่นประเทศองักฤษเม่ือ 10 ปีก่อน  



 ค. เม่ือ 10 ปี ท่ีแลว้เขาอยูท่ี่ประเทศองักฤษ 

 ง. ประเทศองักฤษเขาเคยอยูม่าแลว้ 10 ปี 

ค าตอบ ข. จากรูปประโยคใชค้  าวา่ การใชชี้วติเขาอยูใ่นประเทศองักฤษเม่ือ 10 ปี ก่อน ค าวา่ เม่ือ 10 ปี ก่อน

นั้น และ “การใชชี้วติ” เป็นส านวนภาษาต่างประเทศ 

185. ก. เขาพบวา่ตวัเองก าลงัเจอทางตนั เพราะปัญหาน้ีซบัซอ้น 

 ข. เม่ือเขาพบปัญหายุง่ยากก็ถึงทางตนัเสียแลว้ 

 ค. ตวัเองก าลงัถึงทางตนั เม่ือพบปัญหาซบัซอ้น 

 ง. ตวัเองก าลงัแกปั้ญหาซบัซอ้น เพื่อใหพ้น้จากทางตนั 

ค าตอบ ก. จากประโยคในขอ้ ก. น้ี เป็นการใชถ้อ้ยค าส านวนภาษาต่างประเทศ คือ การพบวา่ตวัเอง ดงันั้น 

ขอ้ ก. จึงเป็นกานใชค้  าท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย 

186. ก. ทุกคนตอ้งรักษาเกียรติยศของวงศต์ระกลู 

 ข. ลูกทุกคนตอ้งรักษาไวซ่ึ้งเกียรติยศของวงศต์ระกลู 

 ค. ลูกทุกคนตอ้งรักษาไวซ่ึ้งเกียรติยศของวงศต์ระกลูไวใ้หดี้ 

 ง. ช่ือเสียงเกียรติยศวงศต์ระกูลลูกๆ ตอ้งรักษาไวใ้หดี้ 

ค าตอบ ข. ค าวา่ ควรรักษาไวซ่ึ้งเกียรติยศ เป็นส านวนภาษาต่างประเทศ จึงเป็นการใชค้  าท่ีไม่ถูกตอ้ง ตาม

หลกัภาษาไทย 

187. ก. รักษารัฐบาลไทยประกาศยบุสภา โดย พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร นายยกรัฐมนตรี 

 ข. รัฐบาลไทยภายใตก้ารน าของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ประกาศยบุสภา 

 ค. พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร นายยกรัฐมนตรี ประกาศยบุสภา 

 ง. สภาถูกยบุโดย พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร นายยกรัฐมนตรี 

ค าตอบ ข. ค าวา่ ภายใตก้ารน าของ.....................เป็นส านวนภาษาต่างประเทศ 

 

 



188. ก.ชาวต่างประเทศมกัจะพดูวา่วชิาภาษาไทยเรียนยากมาก 

 ข.ชาวต่างชาติมกัจะกล่าววา่การเรียนวชิาภาษาไทยยากแก่การเรียน 

 ค. ชาวต่างชาติมกัจะกล่าววา่การเรียนวชิาภาษาไทยนั้นยาก 

 ง. ภาษาไทยเรียนรู้ยาก ชาวต่างชาติมกักล่าวอยา่งทอ้แท ้

ค าตอบ ข. ส านวนท่ีวา่ ยากแก่การเรียน เป็นส านวนภาษาต่างประเทศ ควรใชว้า่ “ชาวต่างชาติมกัจะ กล่าววา่

การเรียนวชิาภาษาไทยนั้นยาก” จึงจะเป็นส านวนไทย 

189. ขอ้ใดใช ้ค ารัดกุม หรือ ถูกตอ้งตามหลกัภาษา 

 ก. โรคตบัอกัเสบในผูใ้หญ่มีอาการรุนแรงและเป็นนานกวา่เด็กเล็ก 

 ข. เราควรเลือกซ้ือผกัท่ีมีรูพรุนจากการถูกแมลงกดักินบา้งจะดีกวา่ ค. วธีิท าไม่ยากเม่ือผกัสุกตกั

ออกแช่น ้าเยน็หยดุการสุกของผกั 

 ง. โรงเรียนควรกระตุน้ผูป้กครองใหช่้วยดูแลการเรียนของลูกหลาน 

ค าตอบ ก. เป็นการใชค้  ารัดกุมตามหลกัภาษา 

ข. ใชค้  าวา่ จากการถูกแมลง เป็นส านวนภาษาต่างประเทศ 

ค. ท่ีใชว้า่หยดุการสุขของผกั เป็นส านวนภาษาต่างประเทศ 

ง. ท่ีใชว้า่เร่ืองการเรียนของลูกหลาน เป็นส านวนภาษาต่างประเทศ 

190. ขอ้ใดใช ้ค ารัดกุม หรือ ถูกตอ้งตามหลกัภาษา 

 ก. โรงเรียนตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมผูป้กครองรายละ 200 บาท 

 ข. ในอดีตของแหล่งน ้าของไทยมีอยูอ่ยา่งพอเพียงต่อการใชป้ระโยชน์ 

 ค. การท่องเท่ียวของไทยในปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนไปสู่การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 ง. ปัจจุบนัโทรศพัทไ์ดว้ิวฒันาการใหมี้ความสามารถในการใชท่ี้ทนัสมยัข้ึน 

ค าตอบ ค. เป็นส านวนไทยลว้นไม่มีส านวนภาษาต่างประเทศปะปนแต่อยา่งใด 

191. ขอ้ใดใช ้ค ารัดกุม หรือ ถูกตอ้งตามหลกัภาษา 

 ก.เร่ืองน้ีง่ายต่อการเขา้ใจ 



 ข. งานเขียนของเขาเป็นเร่ืองท่ีสนใจของคนหมู่มาก 

 ค. แม่มีลูกถึง 7 คน จึงตอ้งรู้จกัวธีิบริหารเงิน 

 ง. ทุกส่ิงทุกอยา่งจบลงดว้ยความตายของตวัเอก 

ค าตอบ ค. เป็นโครงสร้างประโยคแบบภาษาไทย 

ขอ้ ก. เป็นโครงสร้างประโยคแบบภาษาต่างประเทศ ควรแกเ้ป็นโครงสร้างแบบไทย คือ “เร่ืองน้ีเขา้ใจง่าย” 

(จากเดิมท่ีวา่เร่ืองน้ีง่ายต่อความเขา้ใจ) 

ขอ้ ข. งานเขียนของเขาเป็นเร่ืองท่ีสนใจของคนหมู่มากเป็นโครงสร้าง ภาษาต่างประเทศ แกเ้ป็นโครงสร้าง

แบบไทยก็ไดคื้อ “คนหมู่มากสนใจงานเขียนของเขา” 

ขอ้ ง. ทุกส่ิงทุกอยา่งจบลงดว้ยความตายของตวัเอก เป็นโครงสร้างแบบ ภาษาต่างประเทศ แกเ้ป็นโครงสร้าง

แบบไทยได ้คือ ตวัเอกตายในตอนจบ 

192, ขอ้ใดใช ้ค ารัดกุม หรือ ถูกตอ้งตามหลกัภาษา 

 ก. เม่ือไฟดบัควรตรวจดูวา่เป็นเพราะฟิวส์ขาดหรือปลกัหลุด 

 ข. เด็กๆ ชอบรับประทานไอศกรีมช็อกโกแลตมากกวา่ไอศกรีมกะทิสด 

 ค. ก่อนเขา้แบงคผ์ูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตต์อ้งถอดหมวกกนัน็อกออก  

 ง. นกักอลฟ์หลายคนอยากเปล่ียนวงสวงิใหค้ลา้ยกบัไทเกอร์วดู เพื่อใหตี้ลูกไดแ้ม่น 

ค าตอบ ค. ประโยคน้ีใชค้  าภาษาต่างประเทศแทรกอยูคื่อค าวา่ แบงค ์ควรใชค้  าวา่ ธนาคารแทนและค า วา่ 

หมวกกนัน็อก ควรใชค้  าวา่ หมวกนิรภยัแทน ส่วนขอ้อ่ืนๆ (ขอ้ ก. ขอ้ ข. และ ขอ้ ง.) ใชท้บัศพัท ์ค า 

ภาษาต่างประเทศไดอ้ยูเ่พราะยงัไม่มีค  าบญัญติัเหล่านั้นเป็นภาษาไทยแทแ้ต่ประการใด 

193. ขอ้ใดใช ้ค ารัดกุม หรือ ถูกตอ้งตามหลกัภาษา 

 ก. มนัเป็นการยากท่ีจะยอมรับพรรคการเมืองน้ี 

 ข. รัฐบาลพยายามประชาสัมพนัธ์ใหค้นไทยช่วยกนัประหยดัอยา่งแทจ้ริง 

 ค. คณะกรรมการชมรมครูเก่าชุดน้ี ถูกจบัตามองจากสมาชิกตลอดเวลา 

 ง. การน าชาวบา้นมาชุมนุมประทว้งคร้ังน้ีท าใหป้ระเทศไดรั้บความเสียหายมาก 



ค าตอบ ข. เป็นส านวนภาษาไทย 

ขอ้ ก. ส านวนในประโยคท่ีวา่ “มนัเป็นการยากท่ีจะยอมรับ” เป็นส านวน ภาษาต่างประเทศ แกเ้ป็นส านวน

ไทยวา่ยงัไมเ่ป็นท่ียอมรับของคนทั้งหลาย 

ขอ้ ค. ค าวา่ “ถูกจบัตามองจากสมาชิก” เป็นส านวนภาษาต่างประเทศ ควรแกไ้ขเป็น สมาชิกจบัตามอง

คณะกรรมการนกัเรียนเก่าชุดน้ีตลอดเวลา 

ขอ้ ง. ส านวนท่ีวา่ “ประเทศไดรั้บความเสียหายมาก” เป็นส านวนภาษาต่างประเทศ ควรใชค้  าวา่ ท าให้

ประเทศเสียหายมาก 

194 ขอ้ใดใช ้ค าไม่รัดกุม หรือ ไม่ถูกตอ้ง ตามหลกัภาษา 

 ก. หนงัสือเล่มน้ีถูกแต่โดยฉนั 

 ข. ภายใตก้ารน าของบ๊ิกหอยพาทีมฟุตบอลไทยผา่นสู่รอบสอง  

 ค. ทฤษฎีจิตวเิคราะห์มกัโดดเด่ียวตนเองออกจากการวชิาสังคมศาสตร์ 

 ง. พี่นอ้งทุกคนควรรักษาไวซ่ึ้งเกียรติยศของวงศต์ระกลู 

ค าตอบ ค. ขอ้น้ีมีขอ้บกพร่องท่ีใชค้  าผดิความหมายในรูปประโยคคือ โดดเด่ียว ควรแกเ้ป็นแยกตวั ส่วน ก. 

ขอ้ ข. และขอ้ ง. ใชส้ านวนต่างประเทศดว้ยถอ้ยค าท่ีถูกตอ้งตรงตามความหมายของประโยค 

195. ขอ้ใดใช ้ค ารัดกุม หรือ ไม่ถูกตอ้งตามหลกัภาษา 

 ก. ประชากรโลกก าลงัเผชิญกบัโศกนาฏกรรมเงียบจากโรคเอดส์ 

 ข. ต่อขอ้ซกัถามของผูส่ื้อข่าวตวัแทนสภากาชาดไทย แถลงวา่โรคเอดส์ในปัจจุบนัก าลงัน่าวติก 

 ค. สภากาชาดสากล แถลงวา่ในทวปีอาฟริกาเป็นพื้นท่ีท่ีมีโรคเอดส์ระบาดมากท่ีสุด 

 ง. รัฐบาลแต่ละประเทศสนใจปัญหาโรคเอดส์ เพราะโรคน้ีเป็นมหนัตภยัท่ีท าลายเศรษฐกิจและ 

สังคม 

ค าตอบ ง. ประโยคน้ีเป็นส านวนไทย 

196. ค าขวญัในขอ้ใดท่ีใชค้  าจูงใจมากท่ีสุด 

 ก. ตน้ไมคื้อมิตร ดูดควนัพิษแทนขา้ 



 ข. บา้นเมืองสะอาด ประชาราษฎร์สุขสันต์ 

 ค. อ่านวนัละหนา้ เพิ่มคุณค่าแก่ชีวติ 

 ง. เก็บเท่าไหร่ไม่หมด ถา้ไม่งดทิ้งขยะ 

ค าตอบ ค. เม่ือพิจารณาความหมายของค าขวญัขอ้ ค. จะพบความจริงท่ีทุกคนรักชีวติตอ้งการไดส่ิ้งดีๆ มี

คุณค่าต่อชีวติมากท่ีสุด เม่ือตอ้งการอ่านหนงัสือเพียงวนัละ 1 หนา้ ก็ไม่เป็นการยุง่ยากท่ีทุกคนยอ่มท า ไดอ้ยู่

แลว้ จึงน่าจะเป็นค าขวญัท่ีจูงใจคนไดดี้ท่ีสุด 

197. ขอ้ใดเป็นภาษาท่ีมีลกัษณะโนม้นา้วใจเด่นชดัท่ีสุด 

 ก. ขบัชา้ๆ อนัตราย 

 ข. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง 

 ค. เท่อยา่งมีท่า ไม่พึ่งพาบุหร่ี 

 ง. ไม่มีท่านเราอด ไม่มีรถท่านตอ้งเดิน 

ค าตอบ ข. พิจารณาจากความหมายของค ากล่าวขอ้น้ีเป็นเร่ืองความงามของคนทุกคนจะตอ้งรักสวยรัก งาม

อยูแ่ลว้ เม่ือเปรียบเทียบเร่ืองความงามจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมากกวา่ 

ขอ้ ก. เร่ืองขบัรถชา้ๆ อนัตรายความจริงขบัรถเร็วน่าจะอนัตรายมากกวา่ 

ขอ้ ค. บอกถึงความเท่ความเด่น และเร่ืองบุหร่ี ซ่ึงคนส่วนใหญ่รังเกียจบุหร่ีและไม่ ชอบคนสูบบุหร่ีอยูแ่ลว้

จึงไม่ใช่เร่ืองท่ีน่าสนใจ 

ขอ้ ง. ไม่มีท่านเราอด ไม่ทราบวา่อดอะไร ไม่มีท่านตอ้งเดินก็เป็นเหตุผลท่ีถูกตอ้งเป็น จริง จึงไม่น่าสนใจใน

เม่ือคนเราตอ้งเดินกนัอยูทุ่กวนั 

198. ขอ้ใดเป็นค าขวญัท่ี ถูกตอ้ง ตามลกัษณะการใชภ้าษาและความสมจริง 

 ก. มีลูกสองสนองนโยบาย 

 ข. บา้นเมืองจะสะอาดถา้ปราศจากคนมกัง่าย 

 ค. ออกก าลงักายวนัละนิด ชีวติจะยนืยาว 

 ง. เม่ือเสียชีวติอุทิศนยัน์ตาช่วยชีวาเพื่อนมนุษย ์



ค าตอบ ข. เม่ือพิจารณาความหมายจากขอ้ ข. จะเห็นวา่บา้นเมืองจะตอ้งสะอาดแน่นอนถา้ไม่มีคนมกั ง่ายท่ี

ชอบทิ้งขยะลงพื้นดิน พื้นถนนหนทางโดยไม่เป็นท่ีเป็นทางเพราะความมกัง่ายของคนไม่ชอบทิ้ง ขยะลงถงั

เก็บขยะ 

199. ประโยคไดท่ีใชส้ านวนภาษา ไม่กะทดัรัด 

 ก. คนดีมีนอ้ย คนถ่อยมีมาก 

 ข. เราหาเงินมาไวใ้ช ้ไม่เป็นนายเรา 

 ค. ศาสตร์ต่างๆ ลว้นอ านวยประโยชน์ผูเ้รียนรู้ดว้ยกนัทุกวิชา 

 ง. กลว้ยไมอ้อกดอกชา้ฉนัได การศึกษาเป็นไปฉนันั้น 

ค าตอบ ค. ค าวา่ ลว้น แทนค าวา่ศาสตร์ต่างๆ หรือทุกวชิา จึงควรตดัค าวา่ ทุกวชิาออกเพราะเป็นค า ฟุ่มเฟือย

ท าใหป้ระโยคไม่กะทดัรัด 

ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 200.-203. 

ก. เท่าท่ีผา่นมายงัมีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีสับสน และขาดความเขา้ใจ 

ข. ปี 2539 ถือวา่เป็นปีแห่งความยากล าบากของผูท้  าธุรกิจซ่ึงเพิ่งผา่นพน้ไป 

ค. เช็คท าใหน้กัธุรกิจจ านวนมากตอ้งติดคุกและลม้ละลายนกัต่อนกัแลว้ 

ง. เร่ืองน้ีท าใหผู้ป้ระกอบการหยดุน่ิงอยูก่บัท่ีไม่ไดติ้ดตามข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด 

จ. ในช่วงแนะน าสินคา้ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2549- มกราคม 2550 สินคา้ทุกชนิดลดราคา 100% 

200. ประโยคไดบางส่วนท่ีขยาย ผดิ 

 ก. ประโยค ก. 

 ข. ประโยค ข. 

 ค. ประโยค ค. 

 ง. ประโยค ง. 

ค าตอบ ข. ประโยค ข. “ซ่ึงเพิ่งผา่นพน้ไป” เป็นส่วนขยายประธานคือ ปี 2539 ควรใชว้า่ปี 2539 ซ่ึงผา่น พน้

ไป. จึงวางส่วนขยายผดิท่ี 



201. ประโยคใดใชส้ านวนพูด 

 ก. ประโยค ก. และ ง. 

 ข. ประโยค ข. และ ค. 

 ค. ประโยค จ. และ ก. 

 ง. ประโยค ง. และ จ. 

ค าตอบ ข. ในขอ้ ข. มีค าวา่ “ถือวา่” และค าวา่ “เพิ่งผา่นพน้ไป” และในขอ้ ค. มีค าวา่ “ติดคุก” และค าวา่ “นกั

ต่อนกั” ส่วนขอ้งอ่ืนๆ ไม่มีส านวนพดู 

202. ประโยคใดใชภ้าษาฟุ่มเฟือย 

 ก. ประโยค ก. ข. และ ค. 

 ข. ประโยค ข. ค. และ ง. 

 ค. ประโยค ค. ง. และ จ. 

 ง. ประโยค ก. ข. และ ง. 

ค าตอบ ข. ประโยค ข. ค. และ ง. ท่ีใชค้  าฟุ่มเฟือย ตดัส่วนท่ีฟุ่มเฟือยออกไป ความหมายรวมในแต่ละ 

ประโยคก็ยงัเท่าเดิม ภาษาฟุ่มเฟือยท่ีควรตดัออกมีดงัน้ี 

ประโยคในขอ้ ข. ควรตดั ซ่ึงเพิ่งผา่นพน้ไป” ใจความส าคญัก็ยงัคงเหมือนเดิม ประโยคในขอ้ ค. ควรตดั “มา

นกัต่อนกัแลว้” เพราะใจความอยูท่ี่ “จ านวนมาก” 

ประโยคในขอ้ ง. ควรตดั “อยูก่บัท่ี” ไม่จ  าเป็นตอ้งน ามาใชข้ยาย “หยดุน่ิง” เพราะ ความหมายเหมือนกนั 

203. ประโยคใดท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ในการใชภ้าษาเขียน 

 ก. ประโยค ข. 

 ข. ประโยค ข. 

 ค. ประโยค ก. 

 ง. ประโยค จ. 



ค าตอบ ง. ประโยค จ. มีลกัษณะสมบูรณ์ในการใชภ้าษาเขียนท่ีกะทดัรัดท่ีวา่ “ในช่วงแนะน าสินคา้ ตั้งแต่

เดือนธนัวาคม 2549 - มกราคม 2550 ส้ินคา้ทุกชนิดลดราคา 10 เปอร์เซ็นต ์

204. ขอ้ใดเป็นประโยคท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง 

 ก. เธอช่วยปลอบความทุกขเ์ขาใหค้ลาย 

 ข. เธอช่วยปลอบใหค้ลายความทุกขเ์ขา 

 ค. เธอช่วยเขาปลอบใหค้ลายความทุกข ์

 ง. เธอช่วยเขาปลอบเขาใหค้ลายความทุกข ์

ค าตอบ ง. พิจารณาตามรูปประโยคในขอ้ ง. มีประธาน กริยา และกรรม กบัส่วนขยายสมบูรณ์แบบตาม รูป

ประโยค หรือโครงสร้างประโยคตามหลกัการใชภ้าไทยอยา่งถูกตอ้งชดัเจน อ่านแลว้ไดใ้จความสมบ 

205. ประโยคต่อไปน้ีขอ้ใด ถูกตอ้ง 

 ก. เธอร้องไหร้ ่ าไรท่ีถูกเขาเร้าใจ 

 ข. หนงัสือวรรณคดีขา้พเจา้สนใจมาก 

 ค. ใบหนา้ของหล่อนข้ึนสิวมีมากมาย 

 ง. น าหนงัสือเล่มใหญ่เขา้มาดว้ย 

ค าตอบ ง. พิจารณาขอ้ ง. จะพบความจริงวา่ ประธาน กริยา และกรรม วางไวต้ามต าแหน่งของประโข คอ

ยา่งถูกตอ้งครบสมบูรณ์ จึงเป็นประโยคท่ีถูกตอ้ง 

206. ประโยคแต่ละคู่ในขอ้ไดมี้ความความหมายเหมือนกนั 

 ก. ผูช้ายคนนั้นใจดี กบั ใจผูช้ายดีเหมือนกนั 

 ข. เด็กคนนั้นตาขาว กบั ตาเด็กคนนั้นขาว 

 ค. ผูห้ญิงคนนั้นหนา้สวย กบั หนา้ผูห้ญิงคนนั้นสวย 

 ง. ขอ้ ก. และ ค. 

ค าตอบ ค. ประโยคคู่ในขอ้ ค. มีความหมายเหมือนกนัแต่ต่างกนัท่ีวางรูปเป็นประโยคท่ีประธานเป็น 

ประธานกบัประโยคกรรมเป็นประธาน 



207. ประโยคใดมีความหมายก ากวม 

 ก. เขาขายรถใหเ้พื่อน 

 ข. ครุก าลงับอกคะแนนนกัเรียน 

 ค. ผูใ้หญ่แจกสตางคเ์ด็ก 

 ง. เด็กคนนั้นมาตามพอ่เขา 

ค าตอบ ง. เม่ือพิจารณารูปประโยคในขอ้ ง. จะเห็นวา่มีความหมายได ้2 ประการคือ 

ประการท่ี 1 เด็กคนนั้นมาตามหาพอ่ของเขาใหม้าพบตวัใหไ้ด ้ประการท่ี 2 เด็กคนนั้นมาพร้อมกบัพอ่ของ

เขาคือมาดว้ยกนั 

208. ประโยคต่อไปน้ีมีขอ้บกพร่องอยา่งไร “ต ารวจเจอตัว๋จ  าน านาฬิกาของผูต้ายในกระเป๋าเส้ือ ผูต้อ้งหา” 

 ก. วรรคตอนไม่ดี 

 ข. การเรียงล าดบัค าไม่ดี 

 ค. ขอ้ความบางตอนท าใหค้วามหมาย  ากวม 

 ง. ใชก้ริยาไม่เหมาะสม 

ค าตอบ ค. พิจารณาจากขอ้ความในประโยคตีความหมายแยกออกไดด้งัน้ี 

ประการท่ี 1 ต  ารวจคน้พบตัว๋จ  าน านาฬิกาของผูต้ายไปอยูใ่นกระเป๋า เส้ือผา้ผูต้อ้งหา นั้น ความจริงตัว๋จ  าน าน้ี

น่าจะอยูใ่นกระเป๋าเส้ือผูต้ายท่ีถูกผูต้อ้งหาฆ่า 

ประการท่ี 2 ผูต้อ้งหาน านาฬิกาของผูต้ายไปจ าน าไดอ้ยา่งไร หรือผูต้อ้งหาติดใจ ยงัไม่ ชดัเจน จึงคิดจะไปไถ่

เอานาฬิกาของผูต้ายซ่ึงเป็นไปไม่ได ้เพราะผูต้อ้งหาไม่มีเงินท่ีจะไปไถ่นาฬิกาคืน 

209. ประโยคต่อไปน้ีควรแกไ้ขอยา่งไร “สมเด็จพระนางเจา้ทรงรับทูลเกลา้ถวายช่อดอกไม”้ 

 ก. สมเด็จพระนางเจา้ทรงรับทูลเกลา้ถวายช่อดอกไมท่ี้มีผูทู้ลเกลา้ฯถวาย 

 ข. สมเด็จพระนางเจา้ทรงรับทูลเกลา้ถวายช่อดอกไมท่ี้มีผูถ้วาย 

 ค. สมเด็จพระบรมราชะนีนาถทรงรับช่อดอกไมท่ี้มีผูทู้ลเกลา้ฯถวาย 



 ง. สมเด็จพระบรมราชะนีนาถทรงรับช่อดอกไมท่ี้มีผูน้อ้มเกลา้ฯถวาย ค าตอบ ค. เน่ืองจาก ขอ้ ก. 

ประธานของประโยคท่ีใช ้“สมเด็จพระนางเจา้” ไม่ไดร้ะบุช่ือชดัเจนวา่เป็น พระนางเจา้องคใ์ด จึงท าให้

ประโยคไม่สมบูรณ์ 

ขอ้ ข. ก็มีบกพร่องเช่นเดียวกบั ขอ้ ก. และยงัผดิบกพร่องตอนทา้ยของประโยคน้ีไม่มี “ผู ้ทูลเกลา้ถวาย” ( ท่ี

เป็นค าราชาศพัท)์ 

ขอ้ ง. ช่อดอกไมเ้ป็นของเล็กสามารถยกไดถื้อไดต้อ้งใชค้  าราชาศพัทว์า่ทูลเกลา้ถวาย ถา้เป็น ส่ิงของท่ีใหญ่

ยกได ้จึงใชค้  าราชาศพัทว์า่ “นอ้มเกลา้ถวาย” ขอ้น้ีจึงผดิในเร่ืองใชค้  าราชาศพัทไ์ม่ถูกตอ้ง 

210. “ผมไปสังเกตการณ์ ในร้านขายอาหารค่อนขา้งใหญ่แห่งหน่ึงกบันกัข่าวหนุ่มซ่ึงนัง่ท างานอยูข่า้งๆ ตาม

ค าสั่งบรรณาธิการ” ขอ้ความน้ีบกพร่องในการใชภ้าษาอยา่งไร 

 ก. ใชค้  าผดิ 

 ข. ขาดกริยาส าคญั 

 ค. วรรคตอนไม่ดี 

 ง.เรียงล าดบัความยงัไม่ดี 

ค าตอบ ง. เม่ือพิจารณาขอ้ความโดยละเอียดจะพบวา่ การเรียงประโยคหลกัและอนุประโยคยงัสับสนท า ให้

ผูอ่้านเขา้ใจความหมายสับสนวา่ขอ้ความส่วนใดน่าจะมาก่อนขอ้ความใด 

ขอ้ความน้ีท่ีถูกตอ้งควรจดัเรียงล าดบัขอ้ความในประดงัน้ี “บรรณาธิการมีค าสั่งใหผ้มกบันกัข่าวหนุ่มท่ี นัง่

ท างานอยูด่ว้ยกนัออกไปสังเกตการณ์ภายในร้านอาหารค่อนขา้งใหญ่แห่งหน่ึง” 

แบบท่ี 3 การสะกดค าไดถู้กตอ้ง 

211. นกัยอ่งเบาชาวบา้นเรียกวา่ ตีนแมวบงัอาจเขา้ไปขโมยของในบา้นผูมี้อ านาจและมีอาวธุได ้โดยไม่ ตอ้ง

เกรงกลวั เช่นน้ี ก็จะเขา้กบัส านวนน้ี ส่วนค าวา่ “ตีนแมว” หมายถึง ผูท่ี้เป็นนกัยอ่งเบามีอาชีพแบบ มิจฉาชีพ

ท่ีหาเล้ียงชีพในทางท่ีผดิเปรียบเสมือนแมวท่ีเดินไปไหนไม่มีเสียงดงัโจทยข์อ้งน้ีถามถึง พฤติกรรมของคน

ผูก้ระท าการดงักล่าวไม่ไดถ้ามความหมายค าวา่ “ตีนแมว” 

 ก. จุดไตต้ าตอ 

 ข. ลว้งคองูเห่า 

 ค. จบังูขา้งหาง 



 ง. แกวง่เทา้หาเส้ียน 

ค าตอบ ข. “ลว้งคองูเห่า” หมายถึง ผูท่ี้กลา้เขา้ไปขโมยของในบา้นผูมี้อ านาจและมีอาวธุ ไดโ้ดยไม่เกรง กลวั 

เช่นน้ีก็จะขา้กบัส านวนน้ี ส่วนค าวา่ “ตีนแมว” หมายถึง ผูท่ี้เป็นนกัยอ่ยเบามีอาชีพแบบมิจฉาชีพท่ี กาเล้ียง

ชีพ ในทางท่ีผดิเปรียบเสมือนแมวท่ีเดินไปไหนไม่มีเสียงดงั โจทยข์อ้น้ีถามถึงพฤติกรรมของคน ผูก้ระท า

การดงักล่าวไม่ไดถ้ามความหมายค าวา่ “ตีนแมว” 

212. ประโยคใดใชค้  ากริยา ถูกตอ้งตรงตามความหมาย 

 ก. หลงัจากผา่ตดัได ้1 อาทิตย ์ดาราช่ือดงัก็ฟ้ืนตวัดีข้ึนมาก 

 ข. รัฐบาลอนุมติัเงินงบประมาณ 300 ลา้นบาท ใหฟ้ื้นฟูบาทวถีิในกรุงเทพฯ 

 ค. สะพานน้ีช ารุดแลว้ทางจงัหวดัก าลงัเตรียมร้ือฟ้ืนตน้เดือนหนา้น้ี 

 ง. ชาวบา้นสามารถพลิกฟ้ืนแผน่ดินท่ีแหง้แลง้แห่งน้ีใหอุ้ดมสมบูรณ์ได ้ค าตอบ ง. ชาวบา้นสามารถ

พลิกฟ้ืนแผน่ดินท่ีแหง้แลง้แห่งน้ีใหอุ้ดมสมบูรณ์ไดเ้ป็นประโยคท่ีใช ้ค ากริยาถูกตอ้งตามความหมายเพราะ 

ขอ้ ง. ใชค้  ากริยาวา่ พลิกฟ้ืน ในพจนานุกรม แปลวา่ พลิกกลบั ข้ึนมาเช่น พลิกฟ้ืนแผน่ดิน (พื้นดิน) ขอ้ง. จึง

ใชค้  ากริยาถูกตอ้งตรงความหมายท่ีแทจ้ริง 

213. ขอ้ใดใชค้  า ถูกตอ้งตรงความหมาย 

 ก. เธองอนเขาจนเกินเลย 

 ข. เขาปอกมะพร้าวมากจนเกินแกง 

 ค. เขาท างานไดป้ริมาณเกินหนา้กวา่ทุกคร้ัง 

 ง. นอ้งสาวของฉนัท างานหนกัจนเกินตวั 

ค าตอบ ง. เน่ืองจาก ขอ้ ก. เกินเลย น่าจะใชค้  าวา่เกินงาม จะเหมาะสมกวา่ 

ขอ้ ข. เกินแกง หมายถึง มีมากจนไม่สามารถจะน ามาใชไ้ด ้ค าวา่ เกินแกง ในท่ีน้ีหมายถึง ส่ิง นั้นน ามาใส่

แกงหรือท าอาหารไม่ไดเ้ลย 

ขอ้ ค. เกินหนา้ หมายความถึง ท าล้าํหนา้มากกวา่ผูอ่ื้น แต่ในประโยคน้ีเกินหนา้ตวัเอง จึงไม่ เหมาะควรใชว้า่ 

มากกวา่ 

214. จงพิจารณาวา่ขอ้ความต่อไปน้ีบกพร่องอยา่งไร 



“ปัจจุบนั แพทยพ์ยายามแนะน าการเล้ียงเด็กใหไ้ดข้นาดพอดี” 

 ก. เวน้วรรคผิด 

 ข. ใชค้  าไม่เหมาะสมกบับุคคล 

 ค. ใจความก ากวม 

 ง. วางต าแหน่งค าผดิท่ี 

ค าตอบ ค. จากขอ้ความท่ีวา่ “ปัจจุบนัแพทยพ์ยายามแนะน าการเล้ียงเด็กใหไ้ดข้นาดพอดี” จากประโยค น้ี

ตีความหมายไดห้ลายประเด็น เช่น การเล้ียงเด็กใหไ้ดข้นาดพอดีในดา้นความสูง เม่ือเทียบกบัน ้าหนกั ไม่

เกินมาตรฐานหรือการเล้ียงเด็กใชไ้ดข้นาดพอดีในดา้นการใหอ้าหารแก่เด็กไม่มากหรือไม่นอ้ย จนเกินไป จึง

มีความหมายท่ีไม่ชดัเจน จึงท าใหเ้ป็นประโยคท่ีมีใจความก ากวม 

215. ประโยคใดใชค้  าฟุ่มเฟือย 

 ก. น ้าตาท่ีมาหล่อเล้ียงลูกตาส่วนใหญ่มากจากต่อมน ้าตาท่ีอยูป่ลายหางตา  

 ข. อนัท่ีจริงเร่ืองท่ีฉนัเล่าให้ฟังน้ีเป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนจริงๆ 

 ค. อยา่คิดอะไรมาก ถา้งานไหนน่าท าและพอท าไดก้็ท  าไป 

 ง. เขาบอกฉนัวา่ส่ิงท่ีเขากลวัท่ีสุดคือความกลวั 

ค าตอบ ข. “ขอ้น้ีเป็นประโยคใชค้  าฟุ่มเฟือยควรแกใ้หม่โดยตดัค าฟุ่มเฟือยออกและควรใชว้า่ “อนัท่ีจริง เร่ือง

ท่ีฉนัเล่าใหฟั้งน้ีเป็นเร่ืองจริง” ตดัค าวา่ท่ีเกิดข้ึนจริงๆออกไป 

216. กลุ่มค าใจขอ้ใดมีความหมายกวา้ง 

 ก. คุณยายชอบใชเ้คร่ืองบดอาหาร  

 ข. นอ้งซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่ นใหม่ 

 ค. แม่ท าความสะอาดเคร่ืองบิน  

 ง. พี่สาวใชเ้คร่ืองเป่าผมทุกวนั  

ค าตอบ ค. ขอ้น้ีเป็นกลุ่มค าในประโยคน้ีมีความหมายกวา้งตรงท่ีใชค้  าวา่ “เคร่ืองเงิน” จะมีความหมาย ถึง 

ขนัเงิน พานเงิน แหวนและ สร้อยเงิน เขม็ขดัท าดว้ยเงิน ลว้นจดัเป็นเคร่ืองเงินทั้งส้ิน 



217. ขอ้ใดเป็นประโยคท่ีมีใจความกะทดัรัด 

 ก. ทางเดินข้ึนภูเขาขรุขระไม่เรียบท าใหเ้ดินล าบาก 

 ข. เขาเดินไปจนสุดถนนก็พบบา้นคนหลงัหน่ึง 

 ค. สาวนอ้ยเดินพลางวิง่พลางไปตลอดทาง 

 ง. เด็กนอ้ยร้องตะโกนเสียงดงัลัน่ 

ค าตอบ ค. เป็นประโยคท่ีมีใจความกะทดัรัดส่วนขอ้ ก. เป็นประโยคฟุ่มเฟือยควรแกเ้ป็นทางเดินข้ึน ภูเขา

ขรุขระท าให้เดินล าบาก 

ขอ้ ข. มีค าฟุ่มเฟือยควรแกเ้ป็น เขาเดินไปจนสุดถนนก็พบบา้นหลงัหน่ึง 

ขอ้ ง. เป็นประโยคใชค้  าฟุ่มเฟือย ควรแกเ้ป็นเด็กนอ้ยตะโกนลัน่ 

218. กลุ่มค าในขอ้ใหทุ้กค ามีความหมายมากกวา่ 1 ความหมาย 

 ก. จ าวดั สับหลีก เจา้ถนน 

 ข. ชกัใย ข้ึนหมอ้ ตามน ้า 

 ค. ทอดตลาด ทอดน่อง ทอดเสียง 

 ง.ลายคราม เจา้บา้น ซองขาว 

ค าตอบ ข. พิจารณาความหมาย ดงัค าอธิบายความหมายแต่ละค าต่อไปน้ี 

ชกัใย มีความหมายตรงตามตวัคือ อาการชกัใยของแมงมุม มีความหมาย เชิงอุปมา คือมีคนบก การอยู่

เบ้ืองหลงัข้ึนหมอ้ มีความหมายตรงตวั คือ การเรียกขา้วท่ีหุงแลว้มีปริมาณขา้วสุกมากกวา่ธรรมดา “ข้ึน 

หมอ้” ความหมายเชิงอุปมา คือ คนท่ีเจริญกา้วหนา้เฟ่ืองฟูในหนา้ท่ีการงานตามน ้า ความหมายตรงตวัคือ 

การไปตามน ้าไหลไป (พายเรือไปทางทิศน ้าไหล) ความหมายเชิง อุปมา คือ การฉอ้ราษฎร์บงัหลวงชนิดท่ี

จบัผดิไดย้ากคือกินตามน ้า 

219. ค าในขอ้ใดทุกค าใชไ้ดท้ั้งความหมายนยัตรงและความหมายโดยนยั 

 ก. คอแขง็ ใจดี มือเบา 

 ข. ใจด า ขาแขง็ มือหนกั 



 ค. หวัแขง็ มืออ่อน ตาโต 

 ง. มือไว ปากแขง็ ใจอ่อน 

ค าตอบ ค.หวัแขง็ ความหมายนยัตรง คือ ศีรษะแขง็ ความหมายโดยนยั คือ แขง็แรงไม่เจบ็ป่วยง่ายๆ หรือพดู

ถึงเด็กหวัแขง็ ก็คือเด็กวา่นอนสอนยาก กระดา้ง ไม่เช่ือฟังใครมืออ่อน ความหมายนยัตรง คือ มือท่ีตดั

ไดม้าก เช่น ผูฝึ้กนาฏศิลป์, หมดแรงความหมายโดยนยั คือ มีความเคารพนอบนอ้มผูใ้หญ่, ไม่แขง็กระดา้ง

ตาโต ความหมายนยัตรง คือ ตาท่ีมีลกัษณะขนาดโตกวา่ปกติดงัส านวนวา่ตาโตเท่าไข่ห่าน ความหมาย

โดยนยั คือ อาการท่ีท าตาเบิกกวา้ง เพราะอยากไดเ้ม่ือเห็นเงินหรือส่ิงของมีค่าท่ีมีคนยกให ้

220. ขอ้ใด ไม่ จ  าเป็นตอ้งใชค้  าศพัทภ์าษาต่างประเทศ 

 ก. เขาคิดปลูกบา้นแบบบงักะโลสักหลงัหน่ึง 

 ข. เขาจบัสลากไดเ้บอร์หน่ึง จึงตอ้งพูดหนา้ชั้นเป็นคนแรก ค. นกัศึกษาปีท่ี 1 ซอ้มร้องเพลงเชียร์ทุก

เยน็ตลอดเดือนน้ี 

 ง. มหาวทิยาลยัจะจ่ายเงินเป็นเช็ค ถา้จ านวนเงินเกิน 5,000 บาท 

ค าตอบ ก. ค าวา่บงักะโล ควรใชว้า่บา้นยกพื้นชั้นเดียวหรือบา้นชั้นเดียว จึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชท้บัศพัท ์

ภาษาองักฤษ 

221. ค าทุกค าในขอ้ใดสามารถใชค้วามหมายกวา่หน่ึงความหมาย 

 ก. พดัลม แกว้ตา มือขวา 

 ข. เรือจา้ง แม่พิมพ ์เพื่อนบา้น 

 ค. เกา้อ้ี ผา้ขาวงูพิษ 

 ง. ทุ่มสามโคก หนงัหนา้ไฟ โรงเล้ียงเด็ก 

ค าตอบ ข. เรือจา้ง มีความหมายนยัตรง คือ เรือท่ีรับจา้งขนส่ิงของและคนเขา้ฟากแม่น ้า 

ความหมายโดยนยั คือ อาชีพครู เปรียบเสมือนเรือจา้ง (สั่งสอนศิษยใ์หส้ าเร็จการศึกษาเหมือน ส่งศิษยข้ึ์น

ฝร่ังส าเร็จ)แม่พิมพ ์ความหมายนยัตรง คือ ตวัแบบท่ีเป็นแท่นหรือตวัองัษรส าหรับใชพ้ิมพก์ระดาษหรือผา้ 

ท่ีละหลายๆชุดความหมายโดยนยั คือ ครู อาจารยท่ี์ท าหนา้ท่ีสอนศิษยจึ์งเปรียบเสมือนเป็นแม่พิมพใ์หแ้ก่

ศิษยทุ์กคนเพื่อนบา้น ความหมายนยัตรง คือ ชาวบา้นท่ีอยูด่ว้ยกนั บา้นใกลก้นัเป็นเพื่อนบา้นกนัไปมาหา 



สู่กนัเสมอความหมายโดยนยั คือ ชาวบา้นท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นหมู่บา้นหรือชุมชนเดียวกนั ก็นบัวา่เป็นเพื่อน บา้น

เดียวกนั 

222. ขอ้ใดมีค าท่ีไม่ไดม้าจากภาษาต่างประเทศ 

 ก. พิธี มุกดา สบู่ ถนน 

 ข. ป่ินโต บ ารุง โกดงั บุหงา 

 ค. ประปา สบาย ป้ันหยา กุหลาบ 

 ง. รสชาติ เวที ส าเนียง ประสบ 

ค าตอบ ง. รสชาติ, เวที, ส าเนียง, ประสบ ลว้นเป็นกลุ่มค าภาษาไทยทุกค า 

223. ขอ้ใดใชค้  าไม่ถูกตอ้งตามความหมาย 

 ก. เราชอบอาหารร้านน้ี เพราะรสชาติดี ราคาประหยดั 

 ข. เด๋ียวน้ีคนขายทุเรียนจะตอ้งฉีกทุเรียนใหลู้กคา้ดว้ย 

 ค. ในช่วงน้ีตอนเยน็ๆ จะไดย้นิเสียงจ้ิงหรีดร้องเซ็งแซ่ 

 ง. เราจะบริจาคเงินเท่าไหร่ก็ได ้ทางโรงเรียนไม่ไดก้ะเกณฑ ์

ค าตอบ ข. ภาษาท่ีถูกควรใชว้า่ แกะ แทนค าวา่ ฉีก เพราะอาการคนขายตอนน้ีตอ้งใชมี้ดแคะหูทุเรียน ออก

จากกล่องเปลือกทุเรียนจึงจะถือวา่ท าส าเร็จ (แกะ แปลวา่ แคะออก, สลกั) 

224. ขอ้ใดใชค้  า ไม่ถูกตอ้งตามความหมาย 

 ก. เธอปักผา้ผดิจึงตอ้งเลาะออกแลว้ปักใหม ่

 ข. คุณปู่ ขริบผมไฟหลานคนแรกเม่ืออายคุรบเดือน 

 ค. เธอมีน ้าตากลบตาเม่ือฟังข่าวเด็กถูกทิ้งถงัขยะ 

 ง. แม่บอกลูกวา่อยา่ปล่อยผมยาวรุ่ยร่ายเวลาไปโรงเรียน 

ค าตอบ ง. เม่ือพิจารณาค าวา่ รุ่ยร่าย แปลวา่ ตก, หล่นๆ เก็บง าไม่เรียบร้อย ขอ้น้ี จึงควรใช ้ค าวา่ รุงรัง แทน 

รุ่ยร่าย 

 



225. ขอ้ใดใชส้ านวน ถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา 

 ก. เร่ืองมนัล่วงเลยมาตั้งนานแลว้ คุณจะแกวง่เทา้หาเส้ียนใหก้ลบัเป็นเร่ืองเป็นราวข้ึนมาอีก 

ท าไม 

 ข. มีข่าวความไม่สงบเกิดข้ึนทีไร ชาวบา้นก็ซ้ือสินคา้ไปตุนกนัจนแทบหมดหา้ง วนัน้ีห้างเลย เงียบ

เป็นป่าสาก 

 ค. เป็นลูกผูห้ญิงตอ้งละเมียดละไมจะหยบิเอาอะไรใหเ้บามือหน่อยขา้วของจะไดไ้ม่เสียหาย เหมือน

ท่ีวา่ บวัไม่ใหซ้้าํ น ้าไม่ใหขุ้่น 

 ง. คุณมีต าแหน่งใหญ่ข้ึนมาอยา่งน้ี อยา่เช่ือค าพูดหรือค าสนบัสนุนของคนท่ีอยูแ่วดลอ้มใหม้าก นกั 

พวกลูกขนุพลอยพยกั จะท าใหคุ้ณล าบาก 

ค าตอบ ง. “ลูกขนุพลอยพยกั” หมายถึง คนท่ีคอยวา่ตามหรือเห็นดว้ยกบัผูใ้หญ่เป็นเชิงประจบสอพลอ 

226. ขอ้ใดใชค้  า ไม่ถูกตอ้ง ตามความท่ีแทจ้ริง 

 ก. มีการประชุมทวภิาคีระหวา่งประเทศทั้งหลาย เม่ือเดือนท่ีแลว้ 

 ข. มีผูค้าดการณ์วา่ประเทศไทยจะส่งสินคา้ออกไดม้ากข้ึนในปลายปีน้ี 

 ค. ภาพลกัษณ์ของครูภาษาไทยปัจจุบนัคือ เป็นคนทนัสมยัและคล่องแคล่ว 

 ง.ในยคุโลกาภิวตัน์ เม่ือประเทศใดประสบปัญหาทางเศษฐกิจก็จะมีผลต่อประเทศ อ่ืนๆดว้ย 

ค าตอบ ก. ทวภิาคี แปลวา่ มีสมาชิกเพียง 2 ประเทศท่ีมาประชุมกนั คือ ประชุมกนัเพียง 2 ฝ่าย เช่น ฝ่าย ไทย

กบัฝ่ายเขมร จึงไม่ขดัแยง้กบัค าวา่ประเทศทั้งหลาย ซ่ึงหมายถึง หลายประเทศ ( มากกวา่ 2 ประเทศ ข้ึนไป) 

227. ขอ้ใดใชค้  าได ้ถูกตอ้งตามหนา้ท่ีของค า 

 ก. สถาบนัไดป้ระชาสัมพนัธ์เร่ืองน้ีแลว้ 

 ข. เขาประณีตในการท างานฝีมือทุกชนิด 

 ค. เธอช่วยส าเนาเอกสารชุดน้ีใหด้ว้ย 

 ง. การสอนของท่ีน่ีเนน้เร่ืองพึงพอใจของผูเ้รียน 

ค าตอบ ก. ประชาสัมพนัธ์ เป็นค ากริยา หมายถึงการกระจายใหรู้้ทัว่ถึงกนั 



จงใชข้อ้ความต่อไปน้ีน าไปตอบค าถามในขอ้ 228-229. 

 ก. ทุกวนัน้ีชาวต่างประเทศช่ืนชมกบัอาหารไทยและยิง่มีอุปกรณ์ตกแต่งร้านอาการเป็นศิลปะ ไทยๆ 

ก็ยิง่จะเป็นท่ีนิยมมากข้ึน 

 ข. คนไทยควรเชิญชวนใหช้าวต่างประเทศหนัมาสนใจรับประทานอาหารไทย ซ่ึงมีคุณค่าต่อ 

ร่างกายไม่แพอ้าหารชาติอ่ืนๆ 

 ค. ร้านอาหารขอคนไทยในต่างประเทศด าเนินการอยูไ่ด ้เพราะชาวต่างประเทศนิยมอาหารท่ีมี 

รสชาติแบบไทยๆ 

 ง. ตลาดต่างประเทศเก่ียวกบัธุรกิจร้านอาการเป็นตลาดท่ีใหญ่โตมาก แต่ผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือสูง 

228. ขอ้ใดใชค้  าบุพบท ไม่ถูกตอ้ง 

 ก. ขอ้ ก.  ข.ขอ้ ข.  ค. ขอ้ ค. ง. ขอ้ ง. 

ค าตอบ ก. ค าวา่ กบัและท่ี ในประโยคน้ีควรตดัออกไม่จ  าเป็นตอ้งใชก้็ใหค้วามหมายสมบูรณ์ ดงัน้ี ทุก วนัน้ี

ชาวต่างประเทศช่ืนชมกบัอาการไทย ยิง่มีอุปกรณ์ตกแต่งร้านอาการเป็นศิลปะไทยๆ กย็ิง่นิยมมาก 

229. ขอ้ใดใชค้  าสันธาน ไม่ถูกตอ้ง 

 ก. ขอ้ ก.  ข. ขอ้ ข.  ค. ขอ้ ค.  ง. ขอ้ ง.  

ค าตอบ ง. ค  าวา่ แต่เป็นค าสันธานควรใช ้เพราะ แทนจึงจะเหมาะสมกลมกลืนในประโยค ดงัน้ี “ตลาด 

ต่างประเทศเก่ียวกบัธุรกิจร้านอาหารเป็นตลาดท่ีใหญ่โตมากเพราะผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือสูง 

230. ขอ้ใด ไม่ใช่ ประโยคความรวม 

 ก. พอฝนจะตก เขาก็รีบกลบับา้นทนัที 

 ข. คนไทยรักสงบ แต่ยามรบก็ไม่ขลาด 

 ค. ทางการประกาศวา่ แถวสีลมอากาศเป็นพิษ 

 ง. ประชาชนไม่ใชส้ะพานลอย ต ารวจจึงตอ้งตกัเตือน 

ค าตอบ ค. ขอ้ ค. เป็นประโยคความซอ้นแบบนามานุประโยค “ทางการประกาศวา่แถวสีลมอากาศเป็น พิษ” 

แยกประโยคคือ แถวสีลมอากาศเป็นพิษเป็นประโยคหลกั ทางการประกาศวา่แถวสีลมเป็นประโยคตรง 

 



231. ขอ้ใดเป็นประโยคต่างจากขอ้อ่ืน 

 ก. ตน้ขา้วใหม่เป็นช่ืออีกชนิดหน่ึงของตน้ชมนาด 

 ข. ปัจจุบนัการเรียนในชั้นเรียนเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แทบจะหาไม่ไดใ้นสังคมไทย 

 ค. ความรู้เร่ืองภาษาในดา้นต่างๆ เป็นกุญแจไขความรู้เร่ืองวฒันธรรมในภาษาใดภาษาหน่ึง 

 ง. การหนีปัญหาครอบครัวดว้ยการเสพยาเสพติด ก าลงับ่อนท าลายเยาวชนไทยอยูใ่นขณะน้ี 

ค าตอบ ค. ขอ้ ค. เป็นประโยคต่างชนิดกบัขอ้อ่ืนเพราะขอ้ ค. เป็นประโยคความซอ้นแบบนามานุ ประโยค 

จึงถือวา่ขอ้ ค. เป็นค าตอบท่ีถูกตอ้ง ส่วนขอ้อ่ืนๆ จดัวา่เป็นประโยคความเดียวจึงแตกต่างกบั ขอ้ ค. จึงไม่ใช่

ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

232. ขอ้ใดส่วนสรุปของเรียงความเร่ือง “การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ” ไดเ้หมาะสมท่ีสุด 

 ก. การออกก าลงักายมีคุณค่าต่อชีวิตของบุคคลทุกเพศทุกวยั 

 ข. สรุปไดว้า่วธีิออกก าลงักายเพื่อสุขภาพมีหลายวธีิ แต่ท่ีเหมาะสมส าหรับผูสู้งอายมุากท่ีสุดคือ การ

เดิน 

 ค. การออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบัเพศวยัและเวลาจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพใหส้มบูรณ์และ 

แขง็แรง 

 ง. การออกก าลงักายมีหลายวธีิดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ทั้งน้ีผูอ้อกก าลงัการจะตอ้งเลือกให้ เหมาะสมกบั

โอกาสละสถานท่ี 

ค าตอบ ง. โดยพิจารณาในขอ้ ง. ท่ีวา่ “การออกก าลงักายมีหลายวธีิดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ทั้งน้ีผูอ้อกก าลงั กาย

จะตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัโอกาสและสถานท่ี ซ่ึงมีความครอบคลุมเน้ือหาสาระของเร่ืองทั้งหมด 

233. ขอ้ความต่อไปน้ีในส่วนใดท่ีใชค้  าฟุ่มเฟือย 

 ก. ข้ึนช่ือวา่คนพาลยอ่มคิด พดู และท าความชัว่อยูเ่นืองๆ 

 ข. คนพาลไม่ท าความชัว่เฉพาะแก่คนอ่ืนเท่านั้น เพื่อนฝงู ญาติพี่นอ้ง หรือแมแ้ต่บิดามารดา ของตน 

คนพาลก็ไม่ละเวน้ท่ีจะเบียดเบียน 

 ค. เราคงเคยไดย้นิข่าวคนท่ีเคยมาปลน้บา้นญาติของตน 

 ง. หรือมกัน าเพื่อนฝงูมากระท าความเสียหายใหบ้งัเกิดแก่พี่สาวนอ้งสาวของตน 



ค าตอบ ง. พิจารณาในส่วนท่ี 4 ของบทความ” หรือมกัน าเพื่อนฝงูมากระท าความเสียหายใหบ้งัเกิดแก่ พี่สาว

นอ้งสาวของตน ซ่ึงเป็นส่วนท่ี 4 ของบทความน้ี ซ่ึงมีค าท่ีใชฟุ่้มเฟือยคือ” กระท าความเสียหายให ้บงัเกิดแก่

................ ควรใชว้า่" หรือมกัน าเพื่อนฝงูมาท าใหพ้ี่สาวนอ้งสาวของตนเสียหาย 

แบบท่ี4 การเรียงล าดบัขอ้ความใหถู้กตอ้ง 

ขอ้ความต่อไปน้ีควรเรียงล าดบัอยา่งไร 

234.  (1) ทุกคนไปเยีย่มคุณยา่ท่ีโรงพยาบาล 

  (2) แกว้จึงลืมเร่ืองนั้นไปสนิท 

 (3) กบัมาคุยกบัเร่ืองคุณยา่  

 (4) เยน็นั้นบงัเอิญคุณยา่ป่วย 

 ก. 1,2,3,4 

 ข. 1,4,2,3 

 ค. 2,3,4,1 

 ง. 2,1,3,4 

ต าตอบ ค. เรียงล าดบัตามเหตุการณ์ 

235. (1) ไม่เช่ือในเร่ืองใดส่ิงใด 

 (2) ถา้มีเหตุผลถูกตอ้งแลว้ 

  (3) ไม่เรียกวา่หวัด้ือ 

  (4) แมจ้ะไม่เช่ือค าใคร 

 ก. 1,2,34 

 ข. 14,2,3 

 ค. 2,3,4,1 

 ง. 2.1,3,4 

ค าตอบ ค. เรียงล าดบัตามเหตุผล เพราะเป็นการอธิบาย/ช้ีแจง ใหเ้ขา้ใจ 



236.  (1) กระสับกระส่ายไปมา 

 (3) ผวิหนา้ของท่านแดงก ่า 

 (2) บอกใหรู้้วา่ไขก้ าลงัข้ึนสูง 

 (4) คุณปู่ หายใจหอบถ่ี 

 ก. 21,34 

 ข. 2,3,4,1 

 ค. 4,3,2,1 

 ง. 4,3,1,2 

ค าตอบ ง. เรียงตามล าดบัอาการ เพราะถา้ (1) ไวท้า้ย อ่านแลว้เหมือนยงัไม่จบ 

237. (1) หมายความวา่ มีส่วนต่างๆ หลากหลายซบัซอ้น 

 (2) กินกนัและอนุกลูกนัไปตามวถีิทางธรรมชาติ  

 (3) ป่าเป็นระบบทั้งระบบ 

 (4) และเก่ียวโยงสัมพนัธ์กนัเองไปหมด 

 ก. 3,24,1 

 ข. 3,14,2 

 ค. 4,1,2,3 

 ง.4,3,2,1 

ค าตอบ ข. เป็นการใหค้  าจ  ากดัความ 

238.  (1) วา่ผดุโผผินบินผกผนั 

 (2) เวิง้วา้งระหวา่งฟ้ามหาสมุทร 

 (3) เหน่ือยนกัพกัคลายใตต้ะวนั 

 (4) ปีกแห่งฝันฝากชีวติอิสรา 



 ก. 1,2,3,4 

 ข. 1,3,4,2 

 ค. 2,3,14 

 ง. 2,1,3,4 

ค าตอบ ง. เรียงตามลกัษณะการประพนัธ์กลอนแปด 

239, (1) ดวงอาทิตยแ์รกข้ึนดูดวงใหญ่  (2) แสงอรุณเร่ิมจบัขอบฟ้า 

  (3) แสงงามกวา่ท่ีเคยเห็นท่ีบา้น  (4) สวา่งข้ึนทีละนอ้ยๆ 

 ก. 1,2,3,4 

 ข.2,41,3 

 ค.3,4,2,1  

 ง.4,3.2.1 

ค าตอบ ข. เรียงล าดบัตามเวลา 

240.  (1) แดดเดือนสามยิง่ร้อนจา้ถึงนยัน์ตา  (3) มนัแดดเด่นเม่ือมองไกล 

 (2) และแดงเดือดทรมานสายตาเม่ือมองใกล ้ (4) เม่ือสาดจบัดอกทอกราวริมทาง 

 ก. 1,2,3,4 

 ข. 14,2,3 

 ค. 2,3,4,1 

 ง. 2.1,3,4 

ค าตอบ ข. เรียงล าดบัจากไกลมาใกล ้

241. (1) โดยไม่สนใจกบัส่ิงรอบขา้ง    

 (2) ครู่หน่ึงเขาก็กม้หวัลงซบบนท่อนแขนน่ิง 

 (3) ค านวณเงินท่ีหลงเหลือจากการจ าน านาฬิกาได ้



 (4) เขาทรุดนัง่ลงฟุตบาทอยา่งระโหยโรยแรง 

ก. 1,2,3,4 

ข. 2.1,3,4 

ค. 3,1,2,4 

ง. 4,32,1 

ค าตอบ ง. เรียงล าดบัตามอาการกระท า 

242. จงเรียงประโยคต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 

 (1) ยงัเป็นศิลปะอยา่งหน่ึงอีกดว้ย 

 (2) การปรุงอาหารนอกจากจะเป็นศาสตร์อยา่งหน่ึงแลว้ 

 (3) ดงัท่ีเราเห็นกนัอยูทุ่กวนัน้ี 

 (4) ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นออกมาในรูปแบบของการบริโภคท่ีแตกต่างกนั 

ก. 1,2,3,4 

ข. 2,1,3,4 

ค. 3,1,24 

ง. 4,3,2,1 

ค าตอบ ค. เรียงล าดบัขอ้ความไดด้งัน้ี การปรุงอาหารนอกจากจะเป็นศาสตร์อยา่งหน่ึงแลว้ยงัเป็นศิลปะ 

อยา่งหน่ึงอีกดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นออกมาในรูปแบบของการบริโภคท่ีแตกต่างกนัดงัท่ีเราเห็นกนัอยู ่

ทุกวนัน้ี 

243. จงเรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

 (1) ในรายท่ีเด็กด่ืมเป็นประจ า 

 (3) หากคุณอดใจใหลู้กเลิกด่ืมไม่ได ้

 (2) เพราะทนรบเร้าไม่ไหว 



 (4) ก็ตอ้งใหล้ดจ านวนลง 

ก. 1,2,3,4 

ข.1,3,2,4 

ค. 4,3,2,1 

ง. 4,1,3,2 

ค าตอบ ข. เรียงล าดบัขอ้ความไดด้งัน้ีในรายท่ีเด็กด่ืมเป็นประจ า หากคุณอดใจใหลู้กเลิกด่ืมไม่ไดเ้พราะ ทน

รบเร้าไม่ไหว ก็ตอ้งใหล้ดจ านวนลง 

244. ขอ้ความใดควรเรียงไวเ้ป็น ล าดบัแรก 

 (1) มนัก็จะผละออกจากกนัโดยตวัเมียมรสิทธ์ท่ีจะถ่ายไข่ใหม้า้น ้าหนุ่มตวัต่อไป 

 (2) มา้น ้าผูเ้มียจะเอาทอ้งชนกนัอยูจ่นกระทัง่แม่น ้าจะถ่ายไข่ออกหมด 

 (3) เพราะค าวา่ “ชู”้ ไม่ไดมี้บญัญติัไวใ้นภาษาของพวกมนัแต่อยา่งใด 

 (4) ในกรณีท่ีไข่ครอกนั้นมีจ านวนมาก จนถุงหนา้ทอ้งมา้น ้ าตวัผูรั้บไม่หมด 

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

ค าตอบ ข. ขอ้ 2 เรียงล าดบัขอ้ความไดด้งัน้ี มา้น ้าผูเ้มียจะเอาทอ้งชนกนัอยูจ่นกระทัง่แมน้ ้าจะถ่ายไข่ ออก

หมด ในกรณีท่ีไข่ครอกนั้นมีจ านวนมาก จนถุงหนา้ทอ้งมา้น ้าตวัผูรั้บไม่หมด มนัก็จะผละออกจาก กนัโดย

ตวัเมียมีสิทธ์ิท่ีจะถ่ายไข่ใหม้า้น ้าหนุ่มตวัอ่ืนต่อไปเพราะค าวา่ “ชู”้ ไม่ไดมี้บญัญติัไวใ้นภาษา ของพวกมนัแต่

อยา่งใด 

245. ขอ้ความใดควรเรียงไวเ้ป็น ล าดบัสุดทา้ย 

 (1) มีผลเป็นควนัตลบอยู ่

 (2) การจะแลเห็นความบริสุทธ์ิแห่งจิต ยอ่มเป็นไปไม่ได ้

 (3) ควนันั้นจกับดบงัความประภสัสรแห่งจิต 

 (4) ริษยาเป็นไฟท าใหใ้จร้อนไหม ้

ก. ขอ้ 4 



ข. ขอ้ 3 

ค. ขอ้ 2 

ง. ขอ้ 1 

ค าตอบ ค. ขอ้ 2 เรียงล าดบัขอ้ความไดด้งัน้ี ริษยาเป็นไฟท าใหใ้จร้อนไหม ้มีผลเป็นควนัตลบอยู ่ควนั นั้นจกั

บดบงัความประภสัสรแห่งจิต การจะแลเห็นความบริสุทธ์ิแห่งจิตยอ่มเป็นไปไม่ได ้

246.  (1) แถมยงัมีส่วนชกัจูงเด็กๆ ใหเ้ป็นโรคอว้นไดอี้กดว้ย 

 (2) เพราะน ้าอดัลมมีน ้าตาลเป็นส่วนผสมหลกั  

 (3) เม่ือพดูถึงน ้าอดัลมแลว้ก็อดเปรยไม่ไดว้า่ “สวยแต่รูปจูบไม่หอม” ไม่ได ้

 (4) เพราะจริงๆแลว้ น ้าอดัลมแทบจะไม่มีความจ าเป็นเลย 

ก. 1,2,3,4 

ข. 2,1,3,4 

ค. 3,1,24 

ง. 4,3,2,1 

ค าตอบ ค. เรียงล าดบัขอ้ความไดด้งัน้ี เม่ือพดูถึงน ้าอดัลมแลว้ก็อดเปรยไม่ไดว้า่ “สวยแต่รูป จูบไม่ หอม” 

ไม่ได ้เพราะจริงๆ แลว้ น ้าอดัลมแทบจะไม่มีความจ าเป็นเลย แถมยงัมีส่วนชกัจูงเด็กๆ ใหเ้ป็น โรคอว้นได้

อีกดว้ย เพราะน ้าอดัลมมีน ้าตาลเป็นส่วนผสมหลกั 

247. (1) ใหก้ลบับา้นไดเ้พราะครูตอ้งไปประชุม 

 (2) ครูใหญ่ใหค้รูประจ าชั้นทุกชั้นแจง้นกัเรียนวา่ 

 (3) จึงงดการเรียนใจตอนบ่าย 

 (4) พอถึงเวลาพกักลางวนั 

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

ค าตอบ ข. เรียงล าดบัความไดด้งัน้ี พอถึงเวลาพกักลางวนั ครูใหญ่ใหค้รูประจ าชั้นทุกชั้น แจง้นกัเรียน วา่ ให้

กลบับา้นไดเ้พราะครูตอ้งไปประชุม จึงงดการเรียนในตอนบ่าย 



248. (1) คือความส านึกวา่อยูส่บายเพราะใคร 

 (2) สมยัก่อนเขาท าตามแบบท่ีเรียกวา่ เคารพนบัถือกนั 

 (3) ชีวติจึงไม่มีความวุน่วาย 

 (4) เตม็ไปดว้ยความเรียบร้อย เพราะเขามัน่อยูใ่นคุณธรรม 

 ก. 1,2,3,4 ข. 2.1,3,4 ค. 3,1,2,4 ง. 4,3,2,1 

ค าตอบ ค. เรียงล าดบัขอ้ความไดด้งัน้ี สมยัก่อนเขาท าตามแบบยกวา่คารพนบัถือกนัชีวิตจึงไม่มี 

ความวุน่วาย เตม็ไปดว้ยความเรียบร้อย เพราะเขามัน่อยูใ่นคุณธรรม คือ ความส านึกวา่อยูส่บายเพราะ 

ใคร 

249. ประโยคใดควรเรียงไวเ้ป็นล าดบัท่ี 3 

 ก. จะมนัก็ไม่เรียบร้อย 

 ข. ไดอี้กทีก็เอาเผาไฟเสีย 

 ค. ไมค้ดนั้นชะตาไม่ดีเลย 

 ง. แมจ้ะเอากองรวมกนัไวเ้ฉยๆ มนัก็เกะกะ 

ค าตอบ ง. เรียงล าดบัขอ้ความไดด้งัน้ี ไมค้ดนั้นชะตาไม่ดีเลย จะใชป้ลูกเรือนมนัก็ไม่เรียบร้อยแมจ้ะเอา กอง

รวมกนัไวเ้ฉยๆ มนัก็เกะกะ ไดอี้กทีก็เอาเผาไฟเสีย 

250. ประโยคใดควรเรียงไวเ้ป็นล าดบัท่ี 2 

 ก. เศร้าหมองก็จะเกิดเป็นดงัฝุ่ นละอองจบัของสะอาด 

 ข. สาเถยยะ คือ อุปกิเลสขอ้ 10 ก็จะไม่เกิด 

 ค. หรือไม่มีจริงก็ตามเพียงเท่านั้น 

 ง. เพียงไม่คิดปรุงแต่งเพื่อโออ้วดส่ิงท่ีมีแลว้ก็ตาม 

ค าตอบ ค. เรียงล าดบัขอ้ความไดด้งั เพียงไม่คิดปรุงแต่งเพื่อโออ้วดส่ิงท่ีมีแลว้ก็ตามหรือไม่มีจริงก็ตาม เพียง

เท่านั้น สาเถยยะ คือ อุปกิเลสขอ้ 10 ก็จะไม่เกิด เศร้าหมองก็จะไม่เกิดเป็นดงัฝุ่ นละอองจบัของสะอาด 

 



251. ประโยคใดควรเรียงไวเ้ป็นล าดบัท่ี 1 

 ก. ความคบัจริงซ่ึงคือทุกขห์รือ  

 ข. จะไดค้วามรู้ยิง่  

 ค. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 

 ง. คือความดบัก าหนดั  

ค าตอบ ค. เรียงล าดบัขอ้ความไดด้งัน้ี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จะไดค้วามรู้ยิง่ ความดบัจริงซ่ึงทุกขห์รือ คือ 

ความดบัก าหนดั 

252.ประโยคใดควรเรียงไวเ้ป็นล าดงัท่ี 4 

 ก. ขอนก็มอดไหม ้

 ข. การดบัไฟสุมขอน 

 ค. ไฟดบัสนิทแลว้ 

 ง. ตอ้งใชน้ ้าราดรด 

ค าตอบ ก. เรียงล าดบัขอ้ความไดด้งัน้ี การดบัไปสุมขอน ตอ้งใชน้ ้าราดรด ไปดบัสนิทแลว้ขอนก็มอด ไหม ้

(มอดไหม ้ไหมจ้นจวนจะดบั) 

253. ประโยคใดควรเรียงไวเ้ป็นล าดบัท่ี 2 

 ก. การรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการ 

 ข. หรือรักษาโรคติดเช้ือแทรกซอ้นท่ีเกิด 

 ค. ปัจจุบนัยงัไม่มียาท่ีใชรั้กษาโรคเอดส์ใหห้ายไดโ้ดยตรง 

 ง. ยาท่ีมีฤทธ์ิเพียงยบัย ั้งการแบ่งตวัของเช้ือเท่านั้น ค าตอบ ก. เรียงล าดบัขอ้ความไดด้งัน้ี ปัจจุบนัยงั

ไม่มียาท่ีรักษาโรคเอดส์ไดห้ายไดโ้ดยตรง การรักษาจึง เป็นการรักษาตามอาการ หรือรักษาโรคติดเช้ือแทรก

ซอ้นท่ีเกิด ยาท่ีใชมี้ฤทธ์ิเพียงยบัย ั้งการแบ่งตวัของ เช้ือเท่านั้น 

254. ก. รักแม่แน่ใจหมาย 

 ข. ยงัผกูพนัไม่เส่ือมคลาย 



 ค. แม่จ  าดวงใจลูก 

 ง. มุ่งกตเวทีนิรันดร 

 ก. ค ข ก ง ข. ข ค ก ง ค. ง ก ค ข ง. ก ค ข ง 

ค าตอบ ก. 

 แม่จ  าดวงใจลูก ยงัผกูพนัไม่เส่ือมคลาย 

รักแม่แน่ใจหมาย มุ่งกตเวทีนิรันดร 

255. ก. ไมย้ิง่ใหญ่เหมาะท่ีจะน ามาท าชา้ง 

 ข. มนัท าใหรู้้สึกถึงความแขง็แรง 

 ค. พอ่เล้ียงชอบชา้งไมต้วัใหญ่ 

 ง. มีอ านาจ 

 ก.ข ง ก ก ข. คข ง ก ค. ง ก ข ค ง. ก ข ง ค 

ค าตอบ ข. พ่อเล้ียงชอบชา้งไมต้วัใหญ่ มนัท าใหรู้้สึกถึงความแขง็แรง มีอ านาจ ไมย้ิง่ใหญ่เหมาะท่ีจะ น ามา

ท าชา้ง 

256. ก. ควรรู้จกัความพอเพียงไม่โลภ 

 ข. ท าร้ายกนัใหเ้กิดความจ าเป็นในการด ารงชีวติ 

 ค. เพื่อช่วยใหส้ังคมมีความสงบสุข 

 ง. แต่ละชีวติไม่ควรเบียดเบียนกนั 

 ก. ง ข ก ค ข. ข ค ก ง ค. ค ก ง ข ง. ก ง ค ข 

ค าตอบ ก. แต่ละชีวติไม่ควรเบียดเบียนกนั ท าร้ายกนัให้เกิดความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ควรรู้จกั ความ

พอเพียงไม่โลภ เพื่อช่วยใหส้ังคมมีความสงบสุข 

257. ก. ใหเ้ป็นเวรกรรมต่อไปไม่ส้ินสุด 

 ข. คนดียอ่มรู้จกัการให้อภยั 

 ค. และผูมี้น ้าใจนกักีฬายอ่มไม่ท าร้ายผูไ้ม่มีทางสู้ 



 ง. ไม่คิดจองเวรหรือผกูพยาบาท 

 ก. ก ข ง ค ข. ข ง ก ค ค. ค ข ง ก ง. ก ค ฆ ง 

ค าตอบ ข. คนดียอ่มรู้จกัการใหอ้ภยั ไม่คิดจองเวรหรือผกูพยาบาท ใหเ้ป็นเวรกรรมต่อไปไม่ส้ินสุด และผูมี้

น ้าใจนกักีฬายอ่มไมท่ าร้ายผูไ้ม่มีทางสู้ 

258. ก. และใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรม  

 ข.แสดงถึงความมีศิลปวฒันธรรมท่ีล้าํเลิศ 

 ค. วดัวาอารามท่ีงดงามหลายแห่ง 

 ง. เป็นท่ียดึเหน่ียวทางใจ 

ก. ข ก ง ค ข. ข ง ค ก ค. ค ข ง ก ง. ข ค ง ก 

ค าตอบ ค. วดัวาอารามท่ีงดงามหลายแห่งแสดงถึงความมีศิลปวฒันธรรมท่ีล้าํเลิศ เป็นท่ียดึเหน่ียวทาง ใจ

และใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรม 

259. ก. เพื่อใหเ้กดความผาสุก 

 ข. ทุกคนเม่ือมาอยูร่วมกนั 

 ค. ควรปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

 ง. ไม่วุน่วายและสับสน 

 ก. ค ง ก ข ข. ข ค ก ง ค. ก ค ง ข ง. ก ข คง 

ค าตอบ ข. ทุกคนเม่ือมาอยูร่วมกนั ควรปฏิบติัตามกฎระเบียบ เพื่อใหเ้กดความผาสุก ไม่วุน่วายและ 

สับสน 

260. ก. ตอ้งเกิดจากทุกคนรู้จกัหนา้ท่ีของตนเองอยา่งถูกตอ้ง 

 ข. ขยนัท างานท่ีสุจริต อดทนและสามคัคี 

 ค. ครอบครัวจะผาสุก ราบร่ืน มัน่คง 

 ง. เพื่อใหส่้วนรวมและประเทศชาติเจริญมัน่คง 

 ก. ค ก ข ง ข. ก ข กง ค. ง ค ข ก ง. ข ค ง ก 



ค าตอบ ก. ครอบครัวจะผาสุก ราบร่ืน มัน่คง ตอ้งเกิดจากทุกคนรู้จกัหนา้ท่ีของตนเองอยา่งถูกตอ้ง 

ขยนัท างานท่ีสุจริต อดทนและสามคัคี เพื่อใหส่้วนรวมและประเทศชาติเจริญมัน่คง 

261. ก. รักครอบครัวและเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีต่อไปในอนาคต 

 ข. สอนเด็กให้รู้จกัท างานช่วยครอบครัว 

 ค. ซ่ึงจะช่วยปลูกฝังใหไ้ดเ้ด็กมีนิสัยรักการท างาน 

 ง. สอนลูกใหรู้้จกัขยนั อดทน และประหยดั 

 ก. ข ง ค ก ข. ง ข ก ค ค. ง ข ค ก ง. ข ง ก ค 

ค าตอบ ค. สอนลูกใหรู้้จกัขยนั อดทน และประหยดั สอนเด็กใหรู้้จกัท างานช่วยครอบครัว ซ่ึงจะช่วย 

ปลูกฝังใหไ้ดเ้ด็กมีนิสัยรักการท างาน รักครอบครัวและเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีต่อไปในอนาคต 

262. ก. มีความกลา้หาญ รู้จกัคิดวางแผนการ 

 ข. ท างานใดๆ ยอ่มจะประสบผลส าเร็จไดใ้นท่ีสุด 

 ค. ผูมี้คุณความดีจะไม่พา่ยแพแ้ก่ผูช้ัว่ร้าย 

 ง, ธรรมยอ่มชนะอธรรม 

 ก. ค ข ก ง ข. ง ค ก ข ค. ง ก ข ค ง. ค ก ข ง 

ค าตอบ ข. ธรรมยอ่มชนะอธรรม ผูมี้คุณความดีจะไม่พา่ยแพแ้ก่ผูช้ัว่ร้าย มีความกลา้หาญ รู้จกัคิดวาง 

แผนการ ท างานใดๆ ยอ่มจะประสบผลส าเร็จไดใ้นท่ีสุด 

263. ก. มรดกล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีเป็นหลกัฐานส าคญั 

 ข. ดงันั้นเราจึงตอ้งช่วยกนัอนุรักษไ์วใ้หค้นรุ่นหลงั 

 ค. เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของไทย 

 ง. แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาในอดีตท่ีรุ่งเรือง 

 ก. ค ก ข ง ข. ข ง ค ก ค. ก ง ข ค ง. ค ข ง ก 

ค าตอบ ค. มรดกล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีเป็นหลกัฐานส าคญัแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาในอดีตท่ีรุ่งเรือง เกิด

ความภาคภูมิใจในมรดกของไทย 



264. ก. เป็นผูค้วรไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญ 

 ข. การท างานท่ียากล าบากจะส าเร็จได ้

 ค. ผูท่ี้มีความกลา้หาญ เด็ดเด่ียว และรักชาติ 

 ง. เพราะความคิดรอบคอบและการวางแผนท่ีฉลาด 

 ก. ข ง ค ก ข. ค ก ข ง ค. ข ก ง ค ง. ค ก ข ง 

ค าตอบ ง. ผูท่ี้มีความกลา้หาญ เด็ดเด่ียว และรักชาติ เป็นผูค้วรไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญการท างานท่ี 

ยากล าบากจะส าเร็จไดเ้พราะความคิดรอบคอบและการวางแผนท่ีฉลาด 

265. ก. ทุกคนตอ้งมีระเบียบวนิยั 

 ข. การอยูร่่วมกนัในสังคมให้เกิดความสงบสุขนั้น 

 ค. รู้จกัเคารพและปฏิบติัตามกฎ  

 ง. กติกาของสังคมนั้นๆ เสมอ 

 ก. ก ค ง ข ข. ข ก ง ค ค. ข ก ค ง ง. ก ค ข ง 

ค าตอบ ค. การอยูร่่วมกนัในสังคมใหเ้กิดความสงบสุขนั้นทุกคนตอ้งมีระเบียบวินยั รู้จกัเคารพและ ปฏิบติั

ตามกฎกติกาของสังคมนั้นๆ เสมอ 

266. ก. ปลอดภยักวา่สีสังเคราะห์ทางเคมี 

 ข. ไดคุ้ณค่าทางอาหารต่างๆ อีกดว้ย 

 ค. การใชสี้ธรรมชาติผสมอาหาร 

 ง. ซ่ึงเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย 

 ก. ค ก ข ง ข. ง ค ก ข ค. ค ก ง ข ง. ข ค ก ง 

ค าตอบ ก. การใชสี้ธรรมชาติผสมอาหาร ปลอดภยักวา่สีสังเคราะห์ทางเคมี ไดคุ้ณค่าทางอาหารต่างๆ อีก

ดว้ย ซ่ึงเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย 

 

 



267. ก. เราจึงควรช่วยกนัรักษาป่าไมไ้ว ้

 ข. เอ้ืออ านวยต่อทุกชีวิต 

 ค. ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากมาย 

 ง. เพื่อเป็นสมบติัของชาติไว ้

ก. ค ก ข ง ข. ค ข ก ง ค. ก ค ขง ง ง ก ข ค 

ค าตอบ ข. ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากมาย เอ้ืออ านวยต่อทุกชีวติ เราจึงควรช่วยกนัรักษาป่าไมไ้ว ้

เพื่อเป็นสมบติัของชาติไว ้

268. ก. ช่วยใหง้านประสบผลส าเร็จดว้ยดี 

 ข. อนัเป็นคุณลกัษณะหน่ึงของคนไทย 

 ค. การช่วยกนัท างานเป็นการแสดงความรัก 

 ง. เป็นวฒันธรรมท่ีเราควรช่วยกนัรักษาไว ้

 ก. ค ก ง ข ข. ค ก ข ง ค. ง ข ค ก ง. ค ง ข ก 

ค าตอบ ข. การช่วยกนัท างานเป็นการแสดงความรัก ช่วยใหง้านประสบผลส าเร็จดว้ยดี อนัเป็น คุณลกัษณะ

หน่ึงของคนไทย เป็นวฒันธรรมท่ีเราควรช่วยกนัรักษาไว ้

269. ก. การคิดอาฆาตแคน้ในส่ิงท่ีผา่นไปแลว้ 

 ข. ใหผู้อ่ื้นไดรั้บผลร้ายตอบแทน 

 ค. การคิดร้ายและลงมือท าความเดือดร้อน 

 ง. เป็นการก่อเวรกรรมไม่ส้ินสุด 

 ก. ค ข ก ง ข. ข ก ง ค ค. ง ค ก ข ง. ก ก ข ง 

ค าตอบ ง. การคิดอาฆาตแคน้ในส่ิงท่ีผา่นไปแลว้ การคิดร้ายและลงมือท าความเดือดร้อน ใหผู้อ่ื้นไดรั้บ 

ผลร้ายตอบแทน เป็นการก่อเวรกรรมไม่ส้ินสุด 

 

 



270. ก. คนในชาติตอ้งช่วยกนัดูแลปกป้องอธิปไตยใหค้งอยู ่

 ข. ยามใดท่ีบา้นเมืองเกิดศึกสงคราม 

 ค. ยามใดท่ีบุตรเห็นบิดา มารดามีความทุกข ์

 ง. ก็ตอ้งคิดหาทางช่วยเหลือ 

 ก. ค ง ข ก ข. ข ค ก ง ค. ค ข ก ง ง. ข ก ค ง 

ค าตอบ ง. ยามใดท่ีบา้นเมืองเกิดศึกสงครามคนในชาติตอ้งช่วยกนัดูแลปกป้องอธิปไตยใหค้งอยูย่ามใด ท่ี

บุตรเห็นบิดา มารดามีความทุกข ์ก็ตอ้งคิดหาทางช่วยเหลือ 

271. ก. ผูท่ี้ท  าความชัว่ยอ่มไดรั้บผลร้ายตอบแทนเช่นกนั 

 ข. ผูท่ี้ท  าความดียอ่มไดรั้บผลดีตอบสนอง 

 ค. ยอ่มจะประสบผลส าเร็จเสมอ 

 ง. การมีความพยายามเอาชนะอุปสรรค 

 ก. ก ค ข ง ข. ก ข ง ค ค. ข ก ง ค ง. ข ก ค ง 

ค าตอบ ค. ผูท่ี้ท  าความดียอ่มไดรั้บผลดีตอบสนอง ผูท่ี้ท  าความชัว่ยอ่มไดรั้บผลร้ายตอบแทนเช่นกนั การมี

ความพยายามเอาชนะอุปสรรคยอ่มจะประสบผลส าเร็จเสมอ 

272. ก. ช่วยใหเ้กิดความสงบสุข 

 ข. ความรักใคร่ สามคัคี ซ่ือสัตยต่์อกนั 

 ค. ความเจริญมัน่คงของคนในชุมชนนั้น  

 ง. จะช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

ก. ค ง ก ข ข. ค ข ก ง ค. ข ค ง ก ง. ข ง ก ค 

ค าตอบ ง. ความรักใคร่ สามคัคี ซ่ือสัตยต่์อกนัจะช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ช่วยใหเ้กิดความสงบสุข ความ

เจริญมัน่คงของคนในชุมชนนั้น 

 

 



273. ก. ช่วยลดรายจ่ายภายในครอบครัว 

 ข. การใชน้ ้าและไฟฟ้าอยา่งประหยดั 

 ค. เป็นการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 ง. อีกทั้งเป็นการช่วยชาติประหยดัค่าพลงังาน 

 ก. ข ก ค ง ข. ข ค ก ง ค. ข ก ง ค ง. ข ก ง ค 

ค าตอบ ก. การใชน้ ้าและไฟฟ้าอยา่งประหยดั ช่วยลดรายจ่ายภายในครอบครัว เป็นการช่วยรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการช่วยชาติประหยดัค่าพลงังาน 

274. ก. รัฐบาลตอ้งใหค้วามสนใจในการท่ีจะพฒันาใหท้นัสมยั  

 ข. โดยน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการผลิต 

 ค. ตอ้งอาศยัความร่วมมือท่ีดีระหวา่งเกษตรกรกบัผูผ้ลิต 

 ง. การอุตสาหกรรมเกษตรมีความส าคญั 

ก. ก ง ค ข 

ข. ง ก ข ค 

ค. ค ง ข ก 

ง. ข ง ก ค 

ค าตอบ ข. การอุตสาหกรรมเกษตรมีความส าคญั รัฐบาลตอ้งใหค้วามสนใจในการท่ีจะพฒันาให ้ทนัสมยั 

โดยน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการผลิต ตอ้งอาศยัความร่วมมือท่ีดีระหวา่งเกษตรกรกบั ผูผ้ลิต 

275. ก. เกิดจากการปฏิบติัตามหลกัของศาสนา 

 ข. เป็นผูรั้กงานท่ีท า มีความเพียร 

 ค. แสวงหาความรู้ท่ีทนัสมยัอนัจะเกิดประโยชน์แก่ตน 

 ง. ผูท่ี้จะประสบผลส าเร็จใจชีวติ 

 ก. ค ก ง ข ข. ข ค ก ง ค. ง ก ข ค ง. ก ข ค ง 



ค าตอบ ค. ผูท่ี้จะประสบผลส าเร็จใจชีวติ เกิดจากการปฏิบติัตามหลกัของศาสนา เป็นผูรั้กงานท่ีท า มี ความ

เพียร แสวงหาความรู้ท่ีทนัสมยัอนัจะเกิดประโยชน์แก่ตน 

276. ก. เป็นเคร่ืองหมายของคนดีและท าใหเ้กิดแต่ผลดี 

 ข. เหมือนกบัค ากล่าวท่ีวา่ ธรรมยอ่มชนะอธรรม 

 ค. ความกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

 ง. ความชัว่ร้ายทั้งปวงในท่ีสุด 

 ก. ก ค ง ข ข. ง ข ก ค ค. ข ก ง ค ง. ค ก ข ง 

ค าตอบ ง. ความกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณเป็นเคร่ืองหมายของคนดีและท าใหเ้กิดแต่ผลดีเหมือนกบั ค า

กล่าวท่ีวา่ ธรรมยอ่มชนะอธรรม ความชัว่ร้ายทั้งปวงในท่ีสุด 

277. ก. เห็นคุณค่าในมรดกของคุณธรรมของไทย 

  ข. เราควรภาคภูมิใจ 

  ค. โดยตอ้งช่วยกนัฟ้ืนฟู 

  ง. อนุรักษไ์วใ้ห้อยูคู่่เมืองไทยต่อไป 

 ก. ข ค ก ง ข. ง ก ข ค ค. ข ก ค ง ง. ก ข ค ง 

ค าตอบ ค. เราควรภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในมรดกของคุณธรรมของไทย โดยตอ้งช่วยกนัฟ้ืนฟูอนุรักษ ์ไวใ้ห้

อยูคู่่เมืองไทยต่อไป 

278. ก. ดว้ยการด าเนินชีวิตแบบไทย 

 ข. เป็นการปรับปรุงให้เขา้กบัสังคมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง 

 ค. ตอ้งตั้งใจพฒันาความเป็นอยูใ่หเ้จริญยิง่ข้ึน 

 ง. การมีจิตส านึกความรู้ท่ีดีในความเป็นคนไทย 

 ก. ก ข ค ง  ข. ค ข ง ก  ค. ง ก ข ค ง. ข ค ง ก 

ค าตอบ ค. การมีจิตส านึกความรู้ท่ีดีในความเป็นคนไทยดว้ยการด าเนินชีวติแบบไทยเป็นการปรับปรุง ให้

เขา้กบัสังคมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง ตอ้งตั้งใจพฒันาความเป็นอยูใ่หเ้จริญยิง่ข้ึน 



279.  ก. รู้จกัช่วยเหลือและแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั 

 ข. ซ่ึงบรรพบุรุษสั่งสมถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน  

 ค. สังคมไทยแต่ก่อนจะรักใคร่ปรองดอง 

 ง. เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของไทย 

 ก. ค ก ข ง ข. ง ข ก ก ค. ก ข ง ค ง. ข ง ก ก 

ค าตอบ ก. สังคมไทยแต่ก่อนจะรักใคร่ปรองดอง รู้จกัช่วยเหลือและแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั ซ่ึง บรรพบุรุษสั่ง

สมถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของไทย 

280. ก. มนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติตอ้งมีการปรับตวั  

 ข. เพื่อใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสังคม 

 ค. เกิดความสุขในการด าเนินชีวติ 

 ง. ใหส้ามารถอยูร่่วมกนัได ้

 ก. ค ข กง ข. ง ค ก ข ค. ข ง ก ก ง. ก ข ง ค 

ค าตอบ ง. มนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติตอ้งมีการปรับตวั เพื่อใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสังคม ใหส้ามารถอยู ่

ร่วมกนัได ้เกิดความสุขในการด าเนินชีวิต 

281. ก. ช่วยใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ข. ทั้งระบบส่ือสารซ่ึงเราตอ้งศึกษาวธีิใหถู้กตอ้ง 

 ค. มนุษยมี์ความฉลาดในการประดิษฐเ์คร่ืองมือต่างๆ 

 ง. เพื่อยดือายกุารใชง้านใหส้มกบัราคา 

 ก. ข ค ก ง ข. ก ข คง ค. ค ก ข ง ง. ง ค ก ข 

ค าตอบ ค. มนุษยมี์ความฉลาดในการประดิษฐเ์คร่ืองมือต่างๆ ช่วยใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วและมี 

ประสิทธิภาพ ทั้งระบบส่ือสารซ่ึงเราตอ้งศึกษาวธีิใหถู้กตอ้ง เพื่อยดือายกุารใชง้านใหส้มกบัราคา 

 

 



282. ก. ลว้นท าใหเ้กิดความหายนะ 

 ข. ความคิดท่ีจะเบียดเบียนและท าร้ายผูอ่ื้น 

 ค. เป็นความคิดท่ีไม่ดีอยา่งยิง่ 

 ง. ตลอดจนการโกรธแคน้อาฆาต 

ก. ง ข ก ค ข. ข ค ง ก ค. ค ข กง ง. ก ค ง ข 

ค าตอบ ข. ความคิดท่ีจะเบียดเบียนและท าร้ายผูอ่ื้น เป็นความคิดท่ีไม่ดีอยา่งยิง่ ตลอดจนการโกรธแคน้ 

อาฆาต ลว้นท าใหเ้กิดความหายนะ 

283. ก. เกิดความเดือดร้อนอยา่งมหาศาลแก่ส่วนรวม 

 ข. หากมนุษยช่์วยกนัรักษาป่า 

 ค. ก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่ส่วนรวมเช่นกนั 

 ง. การลกัลอบตดัไมท้  าลายป่า 

 ก. ข ค ก ง ข. ค ข ก ง ค. ง ก ข ค ง. ก ค ง ข 

ค าตอบ ค. การลกัลอบตดัไมท้  าลายป่า เกิดความเดือดร้อนอยา่งมหาศาลแก่ส่วนรวม หากมนุษย ์ช่วยกนั

รักษาป่าก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่ส่วนรวมเช่นกนั 

284. ก. ความสามารถของตนเองหรือการรู้จกัตนเองใหถ่้องแท ้

 ข. ความขยนั ความอดทน การรู้จกัวางแผนชีวติ 

 ค. โดยค านึงถึงความสนใจ ความถนดั 

 ง. ส่ิงท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวติมีหลายส่ิง 

 ก. ก ข ค ง  ข. ง ข ค ก ค. ข ค ก ง ง. ค ข ง ก 

ค าตอบ ข. ส่ิงท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิตมีหลายส่ิง ความขยนั ความอดทน การรู้จกัวางแผนชีวติ โดย

ค านึงถึงความสนใจ ความถนดั ความสามารถของตนเองหรือการรู้จกัตนเองใหถ่้องแท ้

 

 



285. ก. เพื่อมิใหเ้กิดความผดิพลาดและขาดทุนเสียหาย 

 ข. การประกอบอาชีพอะไรก็ตาม 

 ค. ควรคิดวางแผนให้รอบคอบเสียก่อน 

 ง. ควรจะฝึกหาความรู้และใชไ้หวพริบ 

 ก. ก ข ค ง ข. ง ก ข ค  ค. ข ค ง ก  ง. ก ค ข ง 

ค าตอบ ค. การประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ควรคิดวางแผนใหร้อบคอบเสียก่อน ควรจะฝึกหาความรู้ และใช้

ไหวพริบเพื่อมิใหเ้กิดความผดิพลาดและขาดทุนเสียหาย 

286. ก. ยอ่มจะไดรั้บการยกยอ่ยสรรเสริญ 

 ข. อาจพบทั้งความสุขและความทุกข ์

 ค. ชีวติของคนยอ่มไม่มีความแน่นอน 

 ง. ผูมี้ผลงานดีมีความสามารถพิเศษ 

 ก. ง ก ข ค ข. ค ข งก ค. ข ค ก ง ง. ค ง ก ข 

ค าตอบ ข. ชีวิตของคนยอ่มไม่มีความแน่นอน อาจพบทั้งความสุขและความทุกข ์ผูมี้ผลงานดีมี 

ความสามารถพิเศษ ยอ่มจะไดรั้บการยกยอ่ยสรรเสริญ 

287. ก. ทั้งเพื่อเป็นการป้องกนัการหลงลืม 

 ข. การจดบนัทึกส่ิงต่างๆ ท่ีไดพ้บเห็น 

 ค. ไดฟั้งการบรรยายนบัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า 

 ง.ยงัประโยชน์ในการถ่ายทอดใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

 ก. ค ข ง ก ข. ก ค ง ข ค. ง ค ก ข ง. ข ค ก ง 

ค าตอบ ง. การจดบนัทึกส่ิงต่างๆ ท่ีไดพ้บเห็น ไดฟั้งการบรรยายนบัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ทั้งเพื่อเป็นการ ป้องกนั

การหลงลืม ยงัประโยชน์ในการถ่ายทอดใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

288. ก. เห็นมาแต่โบราณแลว้วา่ ข.ร่างกายของคนเรา 

 ค. คงจะเป็นท่ีสังเกต  ง.เป็นเคร่ืองส่อวสิัย 



 ก. ข ค ง ก ข. ง ค ก ข ค. ก ข ง ค ง. ค ก ข ง 

ค าตอบ ง. คงจะเป็นท่ีสังเกต เห็นมาแต่โบราณแลว้วา่ ร่างกายของคนเรา เป็นเคร่ืองส่อวสิัย 

289. ก. คนเราพดูดว้ย   ข. สั่งสอนหรือน าทางใหผู้อ่ื้น 

 ค. มีวตัถุประสงคท่ี์จะช้ีแจง ง. นกัปราชญท์างภาษากล่าววา่ 

 ก. ก ข ค ง ข. ข ค ง ก ค. ง ก ค ข ง. ค ก ข ง 

ค าตอบ ค. นกัปราชญท์างภาษากล่าววา่ คนเราพดูดว้ย มีวตัถุประสงคท่ี์จะช้ีแจง สั่งสอนหรือน าทางให้ 

ผูอ่ื้น 

290. ก. ส่ิงนอกกายทั้งหลาย ข. บุคคลไม่ควรโศกเศร้า 

 ค. ท่ีมนัผา่นไปแลว้ ง. อาลยัอาวรณ์ถึง 

ก. ก ง ค ข ข. ค ง ก ข ค. ง ค ข ก ง. ข ง ก ค 

ค าตอบ ง. บุคคลไม่ควร โศกเศร้า อาลยัอาวรณ์ถึงส่ิงนอกกายทั้งหลายท่ีมนัผา่นไปแลว้ 

291. ก. เป็นอนัตรายต่ออนาคตของชาติ  ข. การละทิ้งแนวทาง 

 ค. ความคิดของบรรพบุรุษ  ง. ท่ีสั่งสมมาจากอดีต 

 ก. ค ง ข ก ข. ก ค ข ง  ค. ข ค ง ก ง. ง ค ก ข 

ค าตอบ ค. การละทิ้งแนวทางความคิดของบรรพบุรุษท่ีสั่งสมมาจากอดีตเป็นอนัตรายต่ออนาคตของ 

ชาติ 

292. ก. การด้ินรนเพื่อแสวงหาส่ิงใหม่  ข. คนเราหากพอใจในสภาพของตน 

 ค. ก็จะเกิดข้ึนไม่ได ้  ง. อนัจะท าใหข้าดการพฒันา 

 ก. ก ค ง ข ข. ข ก ค ง ค. ค กง ข ง. ข ค ง ก 

ค าตอบ ข. คนเราหากพอใจในสภาพของตน การด้ินรนเพื่อแสวงหาส่ิงใหม่ก็จะเกิดข้ึนไม่ได ้อนัจะท า 

ขาดการพฒันา 

 



293. ก. ความรักชาติ ความกลา้หาญ เสียสละ ของคนในชาติ 

 ข. จึงตอ้งพยายามศึกษาหาความรู้ หมัน่ท าความดี 

 ค. ประเทศจะเจริญรุ่งเรืองและมัน่คงต่อไปเพราะ 

 ง. พฒันาตนเองเพื่อเป็นก าลงัของชาติบา้นเมือง 

 ก. ก ง ข ค ข. ง ค ข ก ค. ข ง ค ก ง. ค ก ข ง 

ค าตอบ ง. ประเทศจะเจริญรุ่งเรืองและมัน่คงต่อไปเพราะความรักชาติ ความกลา้หาญ เสียสละ ของคน ใน

ชาติ จึงตอ้งพยายามศึกษาหาความรู้ หมัน่ท าความดี พฒันาตนเองเพื่อเป็นก าลงัของชาติบา้นเมือง 

294. ก. ตอ้งเป็นคนมีน ้าใจ   ข. มีความเอ้ือเฟ้ือเสียสละตามควร 

 ค. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น   ง. เยาวชนท่ีพึงปรารถนาของสังคม 

 ก. ง ก ค ข ข. ข ค ก ง ค. ค ข ง ค  ง. ก ข คง 

ค าตอบ ก. เยาวชนท่ีพึงปรารถนาของสังคม ตอ้งเป็นคนมีน ้าใจ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เยาวชนท่ีพึ่งปรารถนา

ของสังคม 

 

295. ก. ส่วนใหญ่จะท าในวนัวสิาขบูชา 

 ข. ประชาชนในหมู่บา้นจะร่วมกนัจดัท่ีวดั 

 ค. บุญบั้งไฟ เป็นงานมหากุศล 

 ง. ระหวา่งเดือนหกถึงเดือนเจด็ 

 ก.ข ค ง ก ข. ค ข ง ก ค. ง ข ค ก ง. ก ง ค ข 

ค าตอบ ข. บุญบั้งไฟ เป็นงานมหากุศล ประชาชนในหมู่บา้นจะร่วมกนัจดัท่ีวดั ระหวา่งเดือนหกถึง เดือนเจ็ด

ส่วนใหญ่จะท าในวนัวสิาขบูชา 

296. ก. มีจุดมุ่งหมายท่ีดีงาม 

 ข. ส่งเสริมความเจริญงอกงาม 

 ค. ขนบธรรมเนียมประเพณี 



 ง. ทั้งทางโลกและทางธรรม 

 ก. ง ข ค ก ข. ก ข ค ง ค. ค ก ข ง ง. ข ง ค ก 

ค าตอบ ค. ขนบธรรมเนียมประเพณี มีจุดมุ่งหมายท่ีดีงาม ส่งเสริมความเจริญงอกงาม ทั้งทางโลกและ ทาง

ธรรม 

297. ก. ตอ้งใชดุ้ลพินิจใหถ่้องแทแ้ลว้จึงเช่ือ 

 ข. เราตอ้งไม่เช่ือในส่ิงท่ีไดย้ินมา 

 ค. พยายามคิดหาความจริง 

 ง. เหตุผลต่างๆ จากเร่ืองท่ีฟัง 

 ก. ค ง ข ก ข. ก ข ง ค ค. ง ค ก ข ง. ข ค ง ก 

ค าตอบ ง. เราตอ้งไม่เช่ือในส่ิงท่ีไดย้นิมา พยายามคิดหาความจริง เหตุผลต่างๆ จากเร่ืองท่ีฟัง ตอ้งใช ้คุลพินิจ

ใหถ่้องแทแ้ลว้จึงเช่ือ 

 

 

298. ก. มิฉะนั้นจะเดือดร้อนภายหลงั 

 ข. เป็นนายประกนัใหใ้คร 

 ค. ควรพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ 

 ง. ก่อนจะรับความประพฤติใคร 

ก. ข ง ค ก ข. ก ง ข ค ค. ค ง ข ก ง. ง ข ค ก 

ค าตอบ ง. ก่อนจะรับความประพฤติใคร เป็นนายประกนัใหใ้คร ควรพิจารณาไตร่ตรองใหร้อบคอบ 

มิฉะนั้นจะเดือดร้อนภายหลงั 

299. ก. ยอ่มจะน ามาซ่ึงประโยชน์ 

 ข. การไดมี้โอกาสช่วยเหลือผูอ่ื้น 

 ค. แมจ้ะเพียงเล็กนอ้ยก็ตาม 



 ง. ทั้งแก่ผูใ้หแ้ละผูรั้บ 

  ก. ข ก ค ง  ข. ข ค ก ง  ค. ค ง ข ก ง. ค ก ง ข 

ค าตอบ ข. การไดมี้โอกาสช่วยเหลือผูอ่ื้น แมจ้ะเพียงเล็กนอ้ยก็ตาม ยอ่มจะน ามาซ่ึงประโยชน์ ทั้งแก่ ผูใ้ห้

และผูรั้บ 

300. ก. ก าลงัใจท่ีเขม้แขง็  ข. ความกลา้หาญเด็ดเด่ียว 

 ค. ความสามคัคีของหมู่คณะ ง. ยอ่มท าใหง้านส าเร็จได ้

ก. ก ข ค ง  ข. ค ก ข ง ค. ข ก ง ค ง. ค ง ข ก 

ค าตอบ ก. ก าลงัใจท่ีเขม้แขง็ ความกลา้หาญเด็ดเด่ียว ความสามคัคีของหมู่คณะ ยอ่มท าใหง้านส าเร็จได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย : จงเลือกค าท่ีเหมาะสมท่ีสุดเติมลงในช่องวา่ง  

1. การแต่งตวัไม่เรียบร้อยปล่อยตวั..................ท  าใหค้นดูถูกได ้

 ก. ตามสบาย   ข. ซอมซ่อ   ค. สุรุ่ยสุร่าย   ง. ทรุดโทรม  

ตอบ ข. การแต่งตวัไม่เรียบร้อยปล่อยตวั (ซอมซ่อ) ท าให้คนดูถูกได ้ 

2.อยา่หดัเป็นคน....เห็นงานใดท าไดค้วรท า  

 ก. มกัง่าย   ข. อ่อนแอ  ค. ดูดาย   ง. ข้ีเกียจ  



ตอบ ค. อยา่หดัเป็นคน (ดูดาย) เห็นงานใดท าไดค้วรท า  

3. ท าไมไม่พดูตรงไปตรงมา มวัแต่พดู..........อยูไ่ด ้ 

 ก. ออ้มคอ้ม   ข. โอเ้อ ้   ค. เบา ๆ   ง. คร ่ าเคลือ  

ตอบ ก. ท าไมไม่พดูตรงไปตรงมา มวัแต่พดู (ออ้มคอ้ม) อยูไ่ด ้ 

4. ถนน..........น้ีเป็นถนนส่วนบุคคล  

 ก. หนทาง   ข. สาย   ค. เส้น   ง. อนัน้ี  

ตอบ ข. ถนน (สาย) น้ีเป็นถนนส่วนบุคคล  

5. เขารู้สึกท่ี ของเขาเป็นผลส าเร็จ  

 ก. ภูมิใจ – แผนการ ข. ดีใจ - แผนการ   ค. มัน่ใจ – แผนการ ง. ภูมิใจ - 

แผนการ  

ตอบ ง. เขารู้สึก (ภูมิใจ) ท่ี (แผนการ) ของเขาเป็นผลส าเร็จ  

6.พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัจะ..........และ.........ทุกวนัพระ  

 ก. ทรงบาตร – ทรงศีล ข. ตกับาตร - ถือศีล  ค. ใส่ทรงบาตร – ศีล ง. ทรงบาตร - ถือศีล 

ตอบ ก. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัจะ (ทรงบาตร) และ (ทรงศีล) ทุกวนัพระ  

7. ผูว้า่ราชการจงัหวดั........ถวายรถยนต ์ 

 ก. ทรง    ข. ทรงมอบ  ค. นอ้มเกลา้ฯ   ง. โปรดเกลา้ฯ  

ตอบ ค. ผูว้า่ราชการจงัหวดั (นอ้มเกลา้ฯ ถวายรถยนต ์ 

8. การพฒันาชนบทเป็นส่ิงจ าเป็น และส าคญัยิง่.........การพฒันาเศรษฐกิจของไทย  

 ก. ใน    ข. ต่อ    ค. เพื่อ   ง. ตาม  

ตอบ ข. การพฒันาชนบทเป็นส่ิงจ าเป็น และส าคญัยิง่ (ต่อ) การพฒันาเศรษฐกิจของไทย  

9. คณะรัฐบาลชุดใหม่แถลง.ท่ีจะใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิรักษาฟรี 30 บาททุกโรค  

 ก. นโยบาย   ข. การณ์   ค. โครงการ   ง. 

จุดมุ่งหมาย  



ตอบ ก. คณะรัฐบาลชุดใหม่แถลง (นโยบาย) ท่ีจะใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิรักษาฟรี 30 บาททุกโรค  

10. คณะกรรมการการศึกษาเอกชน รัฐบาลให.้..............หลกัสูตร  

 ก. บอก – ท า  ข. เสนอ – ปรับปรุง  ค. เสนอ – กระตุน้  ง. บอก - 

กระตุน้  

ตอบ ข. คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (เสนอ) รัฐบาลให ้(ปรับปรุง) หลกัสูตร  

11. ..........นกัศึกษาในปัจจุบนัมิไดรู้้ซ้ึงถึงค่าวรรณคดีไทย...........มีความคิดผดิๆ ไปในทางท าลาย 

 ก. ทั้งน้ี จึง   ข. ตั้งแต่ ก็   ค. เน่ืองจาก จึง   ง. เหตุเพราะวา่ - ก็ 

ตอบ ค. (เน่ืองจาก) นกัศึกษาในปัจจุบนัมิไดรู้้ซ้ึงถึงค่าวรรณคดีไทย (จึง) มีความคิดผดิๆ ไปในทางท าลาย  

12. ช่องวา่งในขอ้ความต่อไปน้ีควรจะใชค้  าใดเติมจึงจะถูกตอ้ง “ดูยายคนนั้นซิแต่งตวั แลว้ยงัหอบขา้วของ

อีก”  

 ก. รุงรัง – กะรุงกะรัง ข. พะรุงพะรัง - รุงรัง  ค. พะรุงพะรัง – กะรุงกะรัง     ง. 

กะรุงกะรัง - พะรุงพะรัง 

ตอบ ง. ช่องวา่งในขอ้ความต่อไปน้ีควรจะใชค้  าใดเติมจึงจะถูกตอ้ง “ดูยายคนนั้นซิแต่งตวั (กะรุงกะรัง) แลว้

ยงัหอบ 

ขา้วของ (พะรุงพะรัง) อีก”  

13. เด็กคนน้ีเป็นคน ท า อะไรไม่เป็นช้ินเป็นอนั อีกไม่ชา้ก็คงเปล่ียนงานใหม่ทั้งมีใจ... เด๋ียวตอ้งการจะเขา้

เรียน 

ต่อเด่ียวไม่ตอ้งการ  

 ก. หยบิหยง่ – รวนเร  ข. เกียจคร้าน – โลเล  ค. จบัจด – รวนเร  ง. 

ส ารวย - เหลาะแหละ ตอบ ก. เด็กคนน้ีเป็นคน (หยบิหยง่) ท าอะไรไม่เป็นช้ินเป็นอนั อีกไม่ชา้ก็คงเปล่ียน

งานใหม่ทั้งมีใจ (รวนเร) 

เด๋ียวตอ้งการจะเขา้เรียนต่อ เด๋ียวไม่ตอ้งการ  

14. เด็กหญิงเล็ก ๆ หนา้ตา............เดิน.........ตามพี่ชายซ่ึงเดินอยา่ง...........เขา้ไปหาชายชราท่าทาง.. 

 ก. กระจ๋ิมกระจ๋ิม - สะลึมสะลือ - กระฉบักระเฉง - กระวีกระวาด  



 ข. สะลึมสะลือ - กระจ๋ิมกระจ๋ิม - กระวกีระวาด - กระฉบักระเฉง  

 ค. กระจ๋ิมกระจ๋ิม – กระวกีระวาด – กระฉบักระเฉง - สะลึมสะลือ  

 ง. สะลึมสะลือ - กระวกีระวาด - กระฉบักระเฉง - กระจ๋ิมกระจ๋ิม  

ตอบ ค. เด็กหญิงเล็ก ๆ หนา้ตา (กระจ๋ิมกระจ๋ิม) เดิน (กระวกีระวาด) ตามพี่ซายซ่ึงเดินอยา่ง 

(กระฉบักระเฉง) 

เขา้ไปหาชายชราท่าทาง (สะลึมสะลือ)  

15. โครงการศูนยว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระจ าจงัหวดั เป็นโครงการให้ประชาชนตระหนกั. 

ความส าคญั 

ของวทิยาศาสตร์  

 ก. เพื่อ – ต่อ   ข. ส าหรับ - ถึง   ค. ท่ี - ต่อ   ง. ท่ี - ถึง  

ตอบ ง. โครงการศูนยว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระจ าจงัหวดั เป็นโครงการ (ท่ี) ใหป้ระชาชนตระหนกั 

(ถึง) 

ความส าคญัของวทิยาศาสตร์  

16. ผูแ้ต่งมีความสามารถในการ.......ความรู้สึกนึกคิดของตวัละครแต่ละไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหผู้อ่้านเกิดความ

.............และ... ใจอยา่งยิง่  

 ก. ถ่ายทอด - ตวั – ซาบซ้ึง – ประทบั   ข. บรรยาย - ตวั - ประทบั - ซาบซ้ึง  

 ค. ถ่ายทอด – คน – ประทบั – ซาบซ้ึง  ง. บรรยาย - คน - ซาบซ้ึง - ประทบั  

ตอบ ก. ผูแ้ต่งมีความสามารถในการ (ถ่ายทอด) ความรู้สึกนึกคิดของตวัละครแต่ละ (ตวั) ไดเ้ป็นอยา่งดี ท า

ให ้

ผูอ่้านเกิดความ (ซาบซ้ึง) และ (ประทบั) ใจอยา่งยิง่  

17. ............ปัจจุบนัผูห้ญิงแต่งงาน.......มีลูกแลว้ตอ้งออกท างานนอกบา้นมากกวา่แต่ก่อน................สมควรท่ี

ผูช้ายผู ้

เป็นสามีจะตอ้งช่วยเหลือท างานบา้น.............เท่าท่ีปรากฏมกัไม่เป็นเช่นนั้น..............ผูช้ายยงัถือวา่งานบา้น

เป็นงาน   ของผูห้ญิง  



 ก. เน่ืองจาก ท่ี – และ จึง – เพราะ – แต่   ข. ดว้ยเหตุท่ี - ท่ี - และ จึง - แต่ – เพราะ  

 ค. โดยท่ี – ซ่ึง – แต่ – ดงันั้น เพราะ - เน่ืองจาก   ง. ถึงแมว้า่ – ท่ี – แต่ – ดงันั้น แต่ ดว้ย

เหตุท่ี  

ตอบ ข. (ดว้ยเหตุท่ี) ปัจจุบนัผูห้ญิง (ท่ี) แต่งงาน (และ) มีลูกแลว้ตอ้งออกท างานนอกบา้นมากกวา่แต่ก่อน 

(จึง) สมควรท่ีผูช้ายผูเ้ป็นสามีจะตอ้งช่วยเหลือท างานบา้น (แต่) เท่าท่ีปรากฏมกัไม่เป็นเช่นนั้น (เพราะ) 

ผูช้ายยงัถือวา่งานบา้นเป็นงานของผูห้ญิง  

18. ฉนัอยากจะเลือกเขาเป็นหวัหนา้เหมือนกนั แต่ไดย้นิมาวา่เขาเป็นคนโกงมิหน าซ ้ าเคยเป็นนกัเลงฆ่าคน

มาก ฉนัเลย 

รู้สึกเหมือน......อยา่งนั้นแหละ  

 ก. น ้าท่วมปาก       ข. กินน ้าเห็นปลิง   

 ค. กินขา้วตม้กระโจงกลาง       ง. รู้มากยากนาน รู้นอ้ยพลอยร าคาญ  

ตอบ ข. ฉนัอยากจะเลือกเขาเป็นหวัหนา้เหมือนกนั แต่ไดย้นิมาวา่เขาเป็นคนโกงมิหน าซ ้ ายงัเคยเป็นนกัเลง

ฆ่าคนมาก    ฉนัเลยรู้สึกเหมือน (กินน ้าเห็นปลิง) อยา่งนั้นแหละ  

19. คุณคิดอยา่งไรนะ อยากจะปรับปรุงทุกอยา่งใหดี้ข้ึน มีโครงการเร่ืองใหญ่โต แต่กลวัตอ้งใชเ้งินมากไม่

กลา้ลงทุน 

อยา่งน้ีเขาเรียกวา่.............. 

 ก. คิดเล็กคิดนอ้ย    ข. ฆ่าควายเสียดายพริก  

 ค. ถลอกตาซ่าง ห่างลอดตาเล็น  ง. เสียนอ้ยเสียยาก เสียมากเสียง่าย  

ตอบ ข. คุณคิดอยา่งไรนะ อยากจะปรับปรุงทุกอยา่งให้ดีข้ึน มีโครงการเร่ืองใหญ่โต แต่กลวัตอ้งใชเ้งินมาก 

ไม่กลา้ลงทุน อยา่งน้ีเขาเรียกวา่ (ฆ่าควายเสียดายพริก)  

20. นางงามจกัรวาลไดเ้ดินออกมาแสดงตวัใหป้ระชาชนช่ืนชมดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้ ท่าทาง คล่องแคล่ว และมี

ความ 

มัน่ใจในตวัเอง  

 ก. วอ่งไว   ข. ปราดเปรียว   ค. ร่าเริง   ง. สดช่ืน  



ตอบ ก. นางงามจกัรวาลไดเ้ดินออกมาแสดงตวัใหป้ระชาชนช่ืนชมดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้ ท่าทาง (วอ่งไว) 

คล่องแคล่ว 

และมีความมัน่ใจในตวัเอง  

21. รัฐบาลพยายามท่ีจะใหป้ระชาชนเรียนรู้และใชภ้าษาไทยใหส้ านึกวา่ภาษาไทยคือ ภาษาประจ าชาติ 

พลเมืองไทย    ทุกคนจะตอ้งใชใ้หถู้กตอ้ง..........ทดัเทียมกนั  

 ก. และ ซ่ึง โดย  ข. ท่ี - อนั - และ   ค. โดย – ท่ี และ  ง. ซ่ึง - และ – โดย   

ตอบ ค. รัฐบาลพยายามท่ีจะใหป้ระชาชนเรียนรู้และใชภ้าษาไทย (โดย) ใหส้ านึกวา่ภาษาไทย คือ ภาษา

ประจ าชาติ (ท่ี) พลเมืองไทยทุกคนจะตอ้งใชใ้หถู้กตอ้ง (และ) ทดัเทียมกนั  

22. ชุมชนเป็นสังคมท่ีแผก่วา้งออกไปจากครอบครัว หมายถึง หมู่บา้น ทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีชีวติทางสังคมและ 

ร่วมกนั 

มีส่วนร่วมในการทะนุบ ารุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของชุมชนนั้น ๆ  

 ก. ประเพณี   ข. แบบแผน   ค. สัดส่วน  ง. วฒันธรรม  

ตอบ ก. ชุมชนเป็นสังคมท่ีแผก่วา้งออกไปจากครอบครัว หมายถึง หมู่บา้น ทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีชีวติทางสังคมและ 

(ประเพณี) ร่วมกนั มีส่วนร่วมในการทะนุบ ารุงสาธารณปโภคและสาธารณปการของชุมชนนั้น ๆ  

23. การท าบุญประจ าปี ไดแ้ก่ การท าบุญเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนาอนัเป็นท่ีเรานิยมท ากนัมาชา้นาน  

 ก. พิธีกรรม   ข. ธรรมเนียม   ค. ศาสนา  ง. จารีตประเพณี  

ตอบ ง. การท าบุญประจ าปี ไดแ้ก่ การท าบุญเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนาอนัเป็น (จารีตประเพณี) ท่ีเรานิยม

ท า 

กนัมาชา้นาน  

24. การพิจารณาคนเขา้ท างานจ าตอ้งมี...........และจะตอ้งอาศยั.................ดว้ย จึงจะปกครองตนไดดี้  

 ก. หลกัการ – หลกัเกณฑ ์   ข. หลกัเกณฑ ์- หลกัการ    

 ค. หลกัเกณฑ ์– หลกัธรรม   ง. หลกัการ - หลกัธรรม  

ตอบ ค. การพิจารณาคนเขา้ท างานจ าตอ้งมี (หลกัเกณฑ)์ และจะตอ้งอาศยั (หลกัธรรม) ดว้ยจึงจะปกครอง

ตนไดดี้  



25. โรงงานน้ีตั้งเคร่ือง........ไม่ถูกทิศทาง ช่างจึงท างานไม่........ 

 ก. เจียระไน – สะดวก ข. เจียระนยั – สะดวก  ค. เจียรนยั – สะดวก     ง. เจียรนยั - สดวก 

ตอบ ก. โรงงานน้ีตั้งเคร่ือง (เจียระไน) ไม่ถูกทิศทาง ซ่างจึงท างานไม่ (สะดวก)  

26. การนิมนตพ์ระเถระผูใ้หญ่ในวดันั้น ๆ แลว้แจง้ใหท้่านทราบถึงจ านวนพระสงฆท่ี์จะ มาในพิธี  

 ก. อาราธนา   ข. นมสัการ   ค. เชิญ  ง. คารวะ  

ตอบ ข. การนิมนตพ์ระเถระผูใ้หญ่ในวดันั้น ๆ แลว้แจง้ใหท้่านทราบถึงจ านวนพระสงฆท่ี์จะ (นมสัการ) มา

ในพิธี  

27. งาน..........พระพุทธบาทประจ าปีนั้น มีราวเดือนสาม ข้ึนค ่าไปแรมค ่า  

 ก. นมสัการ  ข. เชิญ  ค.บูชา  ง. อาราธนา  

ตอบ ก. งาน (นมสัการ) พระพุทธบาทประจ าปีนั้น มีราวเดือนสาม ข้ึนค ่าไปแรมค ่า  

28. ท่ีนัง่......อนัน้ีออกแบบไดอ้ยา่ง...........  

 ก. อฒัจนัทร์ - มหศัจรรย ์

 ข. อฒัจนัทน์ - มหศัจรรย ์ 

 ค. อศัจรรย ์- มหศัจนัทร์ 

 ง. อรรศจนัทน์ - มหศัจนัทน์  

ตอบ ก. ท่ีนัง่ (อฒัจนัทร์) อนัน้ีออกแบบไดอ้ยา่ง มหศัจรรย)์  

29. ฉนัไปอ าเภอเพื่อ... ค  าร้อง นายอ าเภอ  

 ก. ยืน่ - แด่  ข. ยนื – กบั ค. ยนื – ต่อ ง. ส่ง – ให ้

ตอบ ค. ฉนัไปอ าเภอเพื่อ (ยืน) ค าร้อง (ต่อ) นายอ าเภอ  

30. เขาซ้ือมาก...............ถูกครูลงโทษบ่อย ๆ เขากลบัเป็นเด็กอยูใ่นโอวาทพอ่แม่.คิดวา่เขาไม่สบาย  

 ก. จน - แต่พอ – ก็  ข. จน - ดงันั้น จึง   ค. ท าให ้- เม่ือ – เลย ง. 

ท าให ้- คร้ัน – ก็เลย  



ตอบ ก. เขาด้ือมาก (จน) ถูกครูลงโทษบ่อย ๆ (แต่พอ) เขากลบัเป็นเด็กอยูใ่นโอวาทพ่อแม่ (ก็) คิดวา่เขาไม่

สบาย  

31. การประชุมวนัน้ีดูท่าทางเป็นพิเศษ สมาชิกมาประชุมอยา่ง  

 ก. คบัคัง่ - พร้อมเพรียง 

 ข. เขม้แขง็ - คบัคัง่  

 ค. คึกคกั - สดช่ืน 

 ง. หนาแน่น - พร้อมเพรียง  

ตอบ ก. การประชุมวนัน้ีดูท่าทาง (คบัคัง่) เป็นพิเศษ สมาชิกมาประชุมอยา่ง (พร้อมเพรียง)  

32. เธอขอ...ไปอีก 30 นาที จึงจะมา.......เวร 

 ก. เวลา - เปล่ียน   ข. ผลดั – เปล่ียน   ค. ผดั – ผลดั   ง. ผลดั - ผดั 

เฉลย ค. : เธอขอ (ผดั) ไปอีก 30 นาทีจึงจะมา (ผลดั) เวร  

33. สมเด็จพระสังฆราช...............แก่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  

 ก. ถวายพระพร   ข. กราบ  ค. เจริญพร ง. ทูล  

ตอบ ก. สมเด็จพระสังฆราช (ถวายพระพร) แก่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  

34. เขาเป็นคน.....และยงัชอบพดูจา.........  

 ก. กา้วร้าว - เผอเรอ 

 ข. เผอเรอ - กา้วร้าว  

 ค. เด็ดเด่ียว - กา้วร้าว 

 ง. กา้วร้าว - เผอเรอ  

ตอบ ข. เขาเป็นคน (เผอเรอ) และยงัชอบพดูจา (กา้วร้าว)  

 

 



 

 

35. ขา้พเจา้ขอ........ แก่ท่าน ถา้ไดรั้บเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จะตอ้งด าเนินการใหมี้ประกาศ

........กฎ 

อยัการศึกใหจ้งได ้ 

 ก. ยนืยนั – ยกเลิก  ข. สาบาน - ยกเลิก  ค. สัญญา – ยกเลิก ง. ลม้เลิก – 

สัญญา ตอบ ค. ขา้พเจา้ขอ (สัญญา) แก่ท่าน ถา้ไดรั้บเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จะตอ้ง 

ด าเนินการใหมี้ประกาศ (ยกเลิก) กฎอยัการศึกใหจ้งได ้ 

36. ลูกฉนัเป็นคน ท า อะไรไม่เป็นช้ินเป็นอนั ทั้งมีใจ... เด๋ียวตอ้งการจะเขา้มหาวทิยาลยัเด๋ียวไม่ตอ้งการ  

 ก. โลเล - จบัจด 

 ข. โลเล - เหลาะแหละ  

 ค. รวนเร - เหลาะแหละ 

 ง. จบัจด - รวนเร  

ตอบ ง. ลูกฉนัเป็นคน (จบัจด) ท าอะไรไม่เป็นช้ินเป็นอนั ทั้งมีใจ (รวนเร) เด๋ียวตอ้งการจะเขา้มหาวทิยาลยั 

เด๋ียวไม่ตอ้งการ  

37. ค  าวา่ “วฒันธรรม” เป็นค าใหม่ซ่ึงบญัญติัข้ึนเม่ือประมาณ 50 - 60 ปีมาแลว้ แต่แทท่ี้จริงแลว้ชาติไทยเป็น

ชาติท่ีมี 

.....มาแต่โบราณ  

 ก. พฒันาการ  ข. ตั้งแต่  ค. อารยธรรม  ง. ความเจริญ  

ตอบ ค. ค าวา่ “วฒันธรรม” เป็นค าใหม่ซ่ึงบญัญติัข้ึนเม่ือประมาณ 50 - 60 ปีมาแลว้ แต่แทท่ี้จริงแลว้ชาติไทย 

เป็นชาติท่ีมี (อารยธรรม) มาแต่โบราณ  

38. พระสงฆจ์ะ..........เวลา 07.00 น. 

 ก. กินขา้ว  ข. ฉนัอาหาร  ค. รับประทาน  ง. เสวย 



ตอบ ข. พระสงฆจ์ะ (ฉนัอาหาร) เวลา 07.00 น.  

39. การพิจารณาหาคนเขา้ท างานจ าตอ้งมี... และจะตอ้งอาศยั... ดว้ย  

 ก. กฎเกณฑ ์- หลกัการ 

 ข. หลกัเกณฑ ์- หลกัธรรม  

 ค. หลกั – หลกัเกณฑ ์

 ง. ถูกทุกขอ้  

ตอบ ข. การพิจารณาหาคนเขา้ท างานจ าตอ้งมี (หลกัเกณฑ์) และจะตอ้งอาศยั (หลกัธรรม) ดว้ย 

40. มีรายงานข่าวหลาย..........แจง้มาวา่มีกลุ่มคนหลาย... ไดไ้ปชุมนุมกนัท่ีหนา้ศาลากลางจงัหวดัเม่ือคืนวาน

น้ี 

 ก. ส านกั – กลุ่ม  ข. ข่าว - กลุ่ม  ค. กระแส - กลุ่ม  ง. สาย – พวก  

ตอบ ค. มีรายงานข่าวหลาย (กระแส) แจง้มาวา่มีกลุ่มคนหลาย (กลุ่ม) ไดไ้ปชุมนุมกนัท่ีหนา้ศาลากลาง

จงัหวดั 

เม่ือคืนวานน้ี  

41. ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการยกร่างพระราชบญัญติัจดัตั้งมหาวทิยาลยัเอกชนข้ึน มี ใหเ้อกชนตั้งสถานศึกษาระดบั 

มหาวทิยาลยัไดใ้น..............ของรัฐบาล  

 ก. แผนการ - ควบคุม 

 ข. กลยทุธ์ - ควบคุม  

 ค. หลกัการ – ความควบคุม 

 ง. โครงการ - ความเห็นชอบ  

ตอบ ค. ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการยกร่างพระราชบญัญติัจดัตั้งมหาวทิยาลยัเอกชนข้ึน มี (หลกัการ) ใหเ้อกชนตั้ง 

สถานศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัไดใ้น (ความควบคุม) ของรัฐบาล  

42. เม่ือเสียงระฆงั ข้ึน ผูท่ี้ต่างฐานะอาชีพกนัอาจรู้สึกตอบสนองเสียงท่ีแตกต่างกนั  

 ก. ดงั  ข. กงัวาน  ค. กอ้ง ง. แวว่  



ตอบ ค. เม่ือเสียงระฆงั (กงัวาน) ข้ึน ผูท่ี้ต่างฐานะอาชีพกนัอาจรู้สึกตอบสนองเสียงท่ีแตกต่างกนั 43. การท่ี

เราจะ............วา่ผูใ้ดเป็นขโมยควรมีหลกัฐานพยานมิฉะนั้นอาจถูกฟ้องฐาน........ได ้ก. โทษ - ประมาท 

ข. กล่าวหา - หม่ินประมาท ค. ใส่ความ - หม่ินประมาท 

ง. ฟ้องร้อง - วา่ความ ตอบ ข. การท่ีเราจะ (กล่าวหา) วา่ผูใ้ดเป็นขโมยควรมีหลกัฐานพยานมิฉะนั้นอาจถูก

ฟ้องฐาน (หม่ินประมาท) ได ้44. โครงการปลูกป่า.................ตน้ไมทุ้กชนิด..............รัฐบาล กรมป่าไมแ้ละ

ภาคเอกชนท่ีทุ่มตวัเขา้มาอยา่งเตม็ท่ี...............เฉลิม 

ฉลองวนัสมเด็จยา่  

90...............การแสดงความจงรักภกัดีของประชาชนทุกหมู่เหล่า  

 ก. และ – ของ - เพื่อ – อนัเป็น ข. ของ – และ - เพื่อ – อนัเป็น  

 ค. และ เพื่อ – แด่ – ซ่ึงเป็น  ง. กบั – ซ่ึง – เป็นการ - เพื่อ  

ตอบ ก. โครงการปลูกป่า (และ) ตน้ไมทุ้กชนิด (ของ) รัฐบาล กรมป่าไมแ้ละภาคเอกชนท่ีทุ่มตวัเขา้มาอยา่ง 

เตม็ท่ี (เพื่อ) เฉลิมฉลองวนัสมเด็จยา่ 90 (อนัเป็น) การแสดงความจงรักภกัดีของประชาชนทุกหมู่เหล่า  

45. มนุษยค์วรเรียนรู้ถึงการเก็บรักษาผกัและผลไมเ้พื่อใช.้.. ขาดแคลน หรือใชรั้บประทาน... ไม่มีผกัผลไม้

ชนิดนั้น ๆ 

............อาหารยงัคงสภาพรับประทานไดแ้ละสามารถเก็บไวไ้ดน้าน  

 ก. ในโอกาส - ตามแหล่งท่ี และ   ข. เม่ือคราวท่ี - ในสถานท่ี โดยให ้ 

 ค. เน่ืองจาก - ถา้หาก – โดยถือหลกัวา่  ง. ในยามท่ี - ในแหล่งท่ี – โดยท่ี  

ตอบ ค. มนุษยค์วรเรียนรู้ถึงการเก็บรักษาผกัและผลไมเ้พื่อใช ้(เน่ืองจาก) ขาดแคลน หรือใชรั้บประทาน (ถา้ 

หาก) ไม่มีผกัผลไมช้นิดนั้น ๆ (โดยถือหลกัวา่) อาหารยงัคงสภาพรับประทานไดแ้ละสามารถเก็บไวไ้ดน้าน  

46. ศิลปหตัถกรรมไทยไม่เคยไปจากแผน่ดินไทย ทั้งน้ีเพราะมีหลายอยา่งมาคอย 

 ก. ขาดแคลน - วธีิการ - ท าใหเ้ป็นไป   ข. สูญส้ิน – ส่ิงก าหนด – ก าหนดให ้ 

 ค. ตวัการ - สูญหาย - ค  ้าประกนั   ง. หาย - เหตุผล - สนบัสนุน  

ตอบ ง. ศิลปหตัถกรรมไทยไม่เคย (หาย) ไปจากแผน่ดินไทย ทั้งน้ีเพราะมี (เหตุผล) หลายอยา่งมาคอย 



(สนบัสนุน)  

47. ประเทศไทยมี.....สูงทั้งทางดา้นการผลิตและการส่งออกของผกัและผลไมเ้มืองร้อนสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

 ก. ความเป็นไปได ้เน่ืองจาก - เอ้ืออ านวยให ้ 

 ข. ช่องทาง - เพราะเหตุท่ี - อ านวยประโยชน์ให ้ 

 ค. ศกัยภาพ - เพราะวา่ – เอ้ืออ านวยให้ 

  ง. โอกาส - เพราะเหตุท่ี เปิดโอกาสให ้ 

ตอบ ค. ประเทศไทยมี (ศกัยภาพ) สูงทั้งทางดา้นการผลิตและการส่งออกของผกัและผลไมเ้มืองร้อน 

(เพราะวา่) 

สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ (เอ้ืออ านวยให)้  

48. อาชีพการประชาสัมพนัธ์มีของการท างานท่ีกวา้งขวางครอบคลุมงาน....จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีเฉพาะบาง

ประการส าหรับผูมี้อาชีพน้ี 

 ก. เครือข่าย - เฉพาะดา้น - คุณสมบติั  

 ข. ขอบเขต – เฉพาะดา้น - คุณสมบติั  

 ค. ขอบข่าย – หลายสาขา - คุณลกัษณะ  

 ง. เร่ือง – ท่ี - ขอบเขต  

ตอบ ค. อาชีพการประชาสัมพนัธ์มี (ขอบข่าย) ของการท างานท่ีกวา้งขวางครอบคลุมงาน (หลายสาขา) จึง

จ าเป็น 

ท่ีจะตอ้งมี (คุณลกัษณะ) เฉพาะบางประการส าหรับผูมี้อาชีพน้ี  

49. เขาขอ.ไปอีกคร่ึงชัว่โมง จึงจะมา..............เวร  

 ก. ผดั - ผดั 

 ข. ผลดั – ผลดั  

 ค. ผดั – ผลดัเปล่ียน 

 ง. ผลดั - เปล่ียน  



ตอบ ค. เขาขอ (ผดั) ไปอีกคร่ึงชัว่โมง จึงจะมา (ผลดัเปล่ียน) เวร  

50. เขาขอไปอีกคร่ึงชัว่โมง จึงจะมาเส้ือผา้  

 ก. ผดั – ผลดั 

 ข. ผลดั - ผลดั  

 ค. ผดั – ผลดัเปล่ียน 

 ง. ผลดั - เปล่ียน  

ตอบ ก. เขาขอ (ผดั) ไปอีกคร่ึงชัว่โมง จึงจะมา (ผลดั) เส้ือผา้  

51. ไม่เพียงแต่คนร้ายจะขู่เท่านั้นยงัพดูจา... เขาอีกดว้ย  

 ก. กระชาก - กา้วร้าว 

 ข. กระโซก - กา้วร้าว  

 ค. กรรโชก - กา้วร้าว 

 ง. กนัโซก - กา้วร้าว  

ตอบ ค. ไม่เพียงแต่คนร้ายจะขู่ (กรรโชก) เท่านั้นยงัพดูจา (กา้วร้าว) เขาอีกดว้ย  

52. เขา... เกินไป เขาไม่ควร.............นอ้งชายซ่ึงเป็นนกัเลงการพนนัเลย วา่เขามีเงิน  

 ก. ตรง - เล่า 

 ข. ซ่ือตรง - เล่า  

 ค. เท่ียงตรง - บอก 

 ง. ซ่ือ - บอก  

ตอบ ง. เขา (ช่ือ) เกินไป เขาไม่ควร (บอก) นอ้งชายซ่ึงเป็นนกัเลงการพนนัเลย วา่เขามีเงิน  

53. นอ้งสาวของฉนัรู้สึก......ของเขาเป็นผลส าเร็จ  

 ก. ภาคภูมิ - แผนการณ์ 

 ข. ภูมีใจ - แผนการ  



 ค. ภาคภูมิใจ – แผนการ 

 ง. ภูมิใจ -แผนการณ์  

ตอบ ข. นอ้งสาวของฉนัรู้สึก (ภูมิใจ) ท่ี (แผนการ) ของเขาเป็นผลส าเร็จ  

54. ขณะน้ีต ารวจก าลงั.............เพื่อคน้หาตวัร้ายอยู ่ 

 ก. จบั    ข. สอบถาม   ค. สืบสวน  ง. สอบสวน  

ตอบ ค. ขณะน้ีต ารวจก าลงั (สืบสวน) เพื่อคน้หาตวัร้ายอยู ่ 

55. วงดนตรี น้ี มีช่ือเสียงมาก จึงมีคนจา้งใหไ้ปเล่นในงานหลาย..........  

 ก. คณะ – แห่ง   ข. วง – งาน   ค. พวก – ท่ี  ง. ชุด – งาน  

ตอบ ก. วงดนตรี (คณะ) น้ีมีช่ือเสียงมาก จึงมีคนจา้งใหไ้ปเล่นในงานหลาย (แห่ง)  

56. ผูมี้ร่างกายปกติยาเป็นส่ิงไม่จ  าเป็น เพราะส่ิงท่ีร่างกายตอ้งการคือส่ิงท่ีร่างกายขาด เช่น เกลือแร่ วติามิน 

เป็นตน้ 

ส่วนผูสู้งอายตุอ้งการยาช่วยยอ่ยอาหารเพราะกระเพาะล าไส้หยอ่น.  

 ก. ศกัยภาพ   ข. ประสิทธิภาพ   ค. สมรรถภาพ   ง. ความสามารถ  

ตอบ ค. ผูมี้ร่างกายปกติยาเป็นส่ิงไม่จ  าเป็น เพราะส่ิงท่ีร่างกายตอ้งการคือส่ิงท่ีร่างกายขาด เช่น เกลือแร่ 

วติามิน 

เป็นตน้ ส่วนผูสู้งอายตุอ้งการยาช่วยยอ่ยอาหารเพราะกระเพาะล าไส้หยอ่น (สมรรถภาพ)  

 

 

57. ปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศทัว่โลกเห็นความส าคญัและก าหนดมาตรการในการ

....... 

ส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการเทคโนโลยแีละเศรษฐกิจ  

 ก. รักษา - ศึกษา 

 ข. ดูแล - ปรับปรุง  



 ค. อนุรักษ ์- พฒันา 

 ง. ควบคุม – ส่งเสริม  

ตอบ ค. ปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศทัว่โลกเห็นความส าคญัและก าหนดมาตรการใน

การ 

(อนุรักษ)์ ส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการ (พฒันา) เทคโนโลยแีละเศรษฐกิจ  

58. ท่าทางเขา...........ไม่เหมาะกบังานท่ีท าเสียเลย  

 ก. สูงระหง  ข. เกะกะเกง้กา้ง  ค. ใหญ่โต ง. เล็กกะจิริด  

ตอบ ข. ท่าทางเขา (เกะกะเกง้กา้ง) ไม่เหมาะกบังานท่ีท าเสียเลย 

59. กาแฟถว้ยน้ี.........น่าจะเติมน ้าตาลอีก   

 ก. หวานจ๋อย ข. หวานหอม  ค. หวานปะแล่ม ๆ  ง. หวานแหว  

ตอบ ค. กาแฟถว้ยน้ี (หวานปะแล่ม ๆ) น่าจะเติมน ้าตาลอีก  

60. ดึกมากแลว้ แต่ฉนัยงันอนไม่หลบั รอบ ๆ บา้นช่าง..........จริง น่ีแหละหนาความวิเวกสหายอนัประเสริฐ

ส าหรับฉนั 

 ก. เงียบกริบ  ข. เงียบเชียบ  ค. เงียบสงดั   ง. เงียบ  

ตอบ ค. ดึกมากแลว้ แต่ฉนัยงันอนไม่หลบั รอบ ๆ บา้นช่าง (เงียบสงดั) จริง น่ีแหละหนาความวเิวกสหายอนั 

ประเสริฐส าหรับฉนั  

61. พอ่แม่..........ลุก............นัง่คอยดูลูกท่ีก าลงัด า ด า วา่ยอยูใ่นทะเล  

 ก. ผดุ – ผดุ – ผดุ 

 ข. ผดุ – ผดุ – ผลุด  

 ค. ผลุด – ผลุด - ผดุ 

 ง. ผลุด – ผลุด – ผลุด  

ตอบ ก. พอ่แม่ (ผดุ) ลุก (ผดุ) นัง่คอยดูลูกท่ีก าลงัด า (ผดุ) ด าวา่ยอยูใ่นทะเล  

62. เขาเป็นคนท่ีมีช่ือเสียง................วา่เป็นคนใจบุญ  



 ก. ลือ     ข. ร ่ าลือ  

 ค. เล่ืองลือ   ง. เล่าลือ  

เฉลย ค. เขาเป็นคนท่ีมีช่ือเสียง (เล่ืองลือ) วา่เป็นคนใจบุญ  

63. เจา้หนา้ท่ีทุกคนต่างช่วยกนัท างานอยา่ง... และไม่ผดิพลาด จึงเป็นภาพท่ีมาก  

 ก. กระฉบักระเฉง – ฝังใจ  ข. รวดเร็ว - น่าชม  

 ค. คล่องแคล่ว – ประทบัใจ  ง. รัดกุม – น่าสนใจ 

ตอบ ค. เจา้หนา้ท่ีทุกคนต่างช่วยกนัท างานอยา่ง (คล่องแคล่ว) และไม่ผดิพลาด จึงเป็นภาพท่ี (ประทบัใจ) 

มาก  

64. เธอมี........ดีพอท่ีจะเรียนต่อในระดบัปริญญาโทได ้ 

 ก. พื้นฐาน    ข. พื้นเดิม 

 ค. พื้นเพ    ง. พื้นความรู้  

ตอบ ง. เธอมี (พื้นความรู้) ดีพอท่ีจะเรียนต่อในระดบัปริญญาโทได ้ 

65. เพลงท่ีเขาแต่ง มีลกัษณะ ข้ึนตน้กบัลงทา้ยเป็นคนละเร่ือง ท าใหเ้ขา้กนัไม่สนิท ฟังดูไม่ไพเราะ  

 ก. คาบลูกคาบดอก  ข. ลูกผลูีกคน  

 ค. หวัมงักุ ทา้ยมงักร  ง ดาบสองคม  

ตอบ ค. เพลงท่ีเขาแต่ง มีลกัษณะ (หวัมงักุ ทา้ยมงักร) ข้ึนตน้กบัลงทา้ยเป็นคนละเร่ือง ท าใหเ้ขา้กนัไม่สนิท 

ฟังดูไม่ไพเราะ  

66. เขาเป็นคนประเภท. ไม่น่าไวใ้จ กลบักลอกโลเล เด๋ียวก็ไปฝ่ายโนน้เด๋ียวก็มาเขา้กบัฝ่ายน้ี  

 ก. เด็กเล้ียงแกะ   ข. นกสองหวั  

 ค. จบัปลาสองมือ   ง. คดในขอ้ งอในกระดูก  

ตอบ ข. เขาเป็นคนประเภท (นกสองหวั) ไม่น่าไวใ้จ กลบักลอกโลเล เด๋ียวก็ไปฝ่ายโนน้เด๋ียวก็มาเขา้กบัฝ่าย

น้ี  

67. ขอ้สอบน่ีดูดี ๆ แลว้ไม่ยากหรอก ตวัเลือกมนัลวงอยูนิ่ดเดียวเฉลยแลว้จะตอ้งร้อง อ๋อ น่ีมนั...แท ้ๆ  



 ก. ผบีงัตา   ข. หญา้ปากคอก  

 ค. ใกลเ้กลือกินต่าง  ง. เส้นผมบงัภูเขา  

ตอบ ง. ขอ้สอบน้ีดูดี ๆ แลว้ไม่ยากหรอก ตวัเลือกมนัลวงอยูนิ่ดเดียวเฉลยแลว้จะตอ้งร้อง อ๋อ น่ีมนั เส้นผม

บงั 

ภูเขา) แท ้ๆ  

68. ท่านจะท าอะไรก็ปล่อยท่านไปเถอะ อยา่............เลย ท่านไม่ฟังเสมียนอยา่งเราหรอก ดีไม่ดีจะถูกท่าน

เขม่นเอาดว้ย  ก. เอามือซุกหีบ 

 ข. เอาไมส้ั้นไปรันข้ี  

 ค. แกวง่เทา้หาเส้ียน 

 ง. เอาไมซี้กไปงดัไมซุ้ง  

ตอบ ง. ท่านจะท าอะไรก็ปล่อยท่านไปเถอะ อยา่ (เอาไมซี้กไปงดัไมซุ้ง) เลย ท่านไม่ฟังเสมียนอยา่งเรา

หรอก 

ดีไม่ดีจะถูกท่านเขม่นเอาดว้ย  

69. เขา..............ด่ืมสุรา.........เป็นเวลาสิบปีแลว้ เด๋ียวน้ีเขาด่ืมแต่น ้าเปล่าเท่านั้น  

 ก. ชอบ – มาก ข. เลิก – มา  ค. ไม่ – อีก ง. เคย - ได ้

ตอบ ข. เขา (เลิก) ด่ืมสุรา (มา) เป็นเวลาสิบปีแลว้ เด๋ียวน้ีเขาด่ืมแต่น ้าเปล่าเท่านั้น  

70. คณะทูตสยามแรก สมยัรัตนโกสินทร์ท่ีเดินทางไปยงัประเทศตะวนัตก ท่ีเคยมีคณะทูตสมยัอยธุยา 

เดินทางไปยงัยโุรปคร้ังสุดทา้ยใน สมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีระยะเวลาห่างกนั 180 ปี  

 ก. คณะ – ก่อน - หลงั – รัชกาล  

 ข. รุ่น – ก่อน – ก่อน – แผน่ดิน  

 ค. รุ่น – หลงั – ภายหลงั – แผน่ดิน  

 ง. คณะ ใน – หลงัจาก – รัชสมยั  



ตอบ ง. คณะทูตสยาม (คณะ) แรก (ใน) สมยัรัตนโกสินทร์ท่ีเดินทางไปยงัประเทศตะวนัตก (หลงัจาก) ท่ีเคย

มี คณะทูตสมยัอยธุยาเดินทางไปยงัยโุรปคร้ังสุดทา้ยใน (รัชสมยั) สมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีระยะเวลา

ห่างกนั 180 

 

51. ในช่วงท่ีมีน ้าตาลขาดแคลน คนส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้ง.......รสหวานจากน ้าตาล  

 ก. ใช ้  ข. พึ่ง   ค. กกัตุน  ง. บริโภค  

ตอบ ง. แนวคิด บริโภค หมายถึง การกินเฉพาะอาหารท่ีท าใหล่้วงล าคอไปสู่กระเพาะ จึงท าใหท้ราบวา่ 

น ้าตาลมีรสหวาน  

52. การคิดท่ีเรียกวา่ เขาคิดวา่เขาคนนั้นตอ้งคิดถึงส่ิงท่ีอยูใ่นขอ้จ ากดัและคิดถึง......... ท่ีส าคญัเพียงจุดเดียว  

 ก. หลกัการ 

 ข. ผลลพัธ์  

 ค. จุดประสงค ์

 ง. สถานการณ์  

ตอบ ค. แนวคิด จุดประสงค ์หมายถึง ผลประสงคท่ี์ใหบ้รรลุ โดยสังเกตค าวา่ เพียงจุดเดียว ดงันั้น 

จึงตอ้งใชค้  าวา่จุดประสงค ์ 

53. คู่กรณีพร้อมใจกนัตั้งอนุญาโตตุลาการ.......... ช าระตดัสินในขอ้พิพาท  

 ก. ส าหรับ    

 ข. จะได ้

 ค. ซ่ึง 

 ง. เพื่อ  

ตอบ ง. แนวคิด การตั้งอนุญาโตตุลาการ ตอ้งมีวตัถุประสงค ์เพื่อท าอะไรสักอยา่ง แต่ในขอ้ความน้ี เพื่อ 

ช าระตดัสินในขอ้พิพาท  

54. ขา้วโพดหวานท่ีสุกแลว้จะมีสารออกฤทธ์ิ พิษในร่างกายมีปริมาณท่ีมากข้ึน.......... 



 ก. อยา่งชดัเจน ข. อยา่งเด่นชดั ค. อยา่งแน่นอน ง. อยา่งครอบคลุม  

ตอบ ก. แนวคิด อยา่งชดัเจน หมายถึง มีการพิสูจน์ทดลองอยา่งชดัเจน แน่นอน ส่วนอยา่งเด่นชดั หมายถึง มี

การพิสูจน์ทดลองและมีผลลพัธ์ปรากฏใหเ้ห็นภาพ 

55. ในรายท่ีเกิดภาวะโลหิตจาง หรือเกิดข้ึนก็มกัจะมีอาการอ่อนเพลีย หนา้มืด วงิเวยีนศีรษะ......... 

 ก. ฉบัพลนั  

 ข. ทนัที 

 ค. ทนัใด 

 ง. อยา่งรวดเร็ว  

ตอบ ก. แนวคิด ฉบัพลนั หมายถึง ทนัทีทนัใด ทนัทีทนัควนั เป็นอาการท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนั 

 

ขอ้ 1.ขอ้ใดมีค าท่ีเขียนสะกดไม่ถูกตอ้ง 

 1. กระยาสารท ซาละเปา ราดหนา้ ฮ่อยจ๊อ  

2. เฆ่ียนตี เดินจงกรม จระเขดุ้ จลาจลวุน่วาย  

3. จะงอยปาก ปลาจะละเมด็ เขา้ฌาน อนุญาต  

4. ประสบทุพภิกขภยั กฎเกณฑ ์ทศกณัฐ ์กรรมพนัธ์ุ 

ตวัเลือก ขอ้ 1 ถูกตอ้ง 

ซาละเปา ค าท่ีถูกคือ ซาลาเปา 

  

ขอ้ 2.ขอ้ใดมีค าท่ีเขียนสะกดไม่ถูกตอ้ง 

 1. กรรเชียงเรือ กงสุลไทยในนิวยอร์ค กรีธาทพั เดินกระยอ่งกระแยง่ 

 2. ยอมรับโดยดุษณี ตราสัง ตานขโมย ฆาตรกรบา้กาม  

3. เกษียนจดหมาย ผกัแกร็นไม่เจริญงอกงาม อยากมีเงินสักสิบโกฏิ  



4. พระสงฆแ์ละฆราวาส เล้ียงจระเข ้ชะนีอยูบ่นตน้ชมพู ่

ตวัเลือก ขอ้ 2 ถูกตอ้ง 

ฆาตรกร ค าท่ีถูกคือ ฆาตกร 

  

ขอ้ 3.ขอ้ใดเขียนสะกดถูกตอ้งทุกค า 

 1. โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน วติามินชลอความชรา ส้ินชีพิตกัษยั  

2. ประเทศไตห้วนั เส้นทแยงมุม น่ารักน่าทะนุถนอม แม่ทูนหวัของฉนั  

3. ละครเทิดพระเกียรติ เร่ืองน้ีหา้มมีใครแซกแซง กลอ้งโทรทรรศน์ดูดาว ไปข้ึนเงินธนานติั  

4. นพปฎลมหาเศวตฉตัร บอระเพด็มีรสขม ทอดผา้บงัสกุล เกษียณรับบ าเหน็จ 

ตวัเลือก ขอ้ 2 ถูกตอ้ง 

ขอ้ 1 ชลอ ค าท่ีเขียนถูกคือ ชะลอ 

ขอ้ 3 ธนานติั ค าท่ีเขียนถูกคือ ธนาณติั 

ขอ้ 4 บงัสกุล ค าท่ีเขียนถูกคือ บงัสุกุล 

  

 

ขอ้ 4.ขอ้ใดเขียนสะกดถูกตอ้งทุกค า 

 1. บญัญติัไตรยางศ ์พระเดินบิณฑบาต หา้มบิดพล้ิวเล่นล้ินเด็ดขาด บุคลากรในส านกังาน  

2. การรบพุง่ประจญัหนา้ประจนับาน อยา่งน้ีประนีประนอมยอมกนัไม่ได ้ท่ีพรรณนามาน้ีดีทั้งหมด  

3. ดอกพะยอมบานเชา้ อยา่มวัพะวกัพะวนอยูเ่ลย ตล่ิงถูกน ้าเซาะพงัทะลาย ไก่พนัทางไม่ใช่พนัธ์ุแท ้ 

4. ผูฟั้งมากคือพหูสูต หยดุโพนทะนาวา่ร้ายผูอ่ื้น ก าลงัฟ่ันดา้ย กระดาษฟูลสแก๊ป 

ตวัเลือก ขอ้ 1 ถูกตอ้ง 

ขอ้ 2 ประจญัหนา้ ท่ีถูกคือ ประจนัหนา้, ประจนับาน ท่ีถูกคือ ประจญับาน 



ขอ้ 3 พงัทะลาย ท่ีถูกคือ พงัทลาย 

ขอ้ 4 กระดาษฟูลสแก๊ป ท่ีถูกคือ กระดาษฟุลสแก๊ป 

  

ขอ้ 5.ขอ้ใดมีค าเขียนสะกดผิด จ านวน 2 ค า 

 1. พระวดัใหญ่มรณะภาพ เส้ือม่อห้อม รู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์เล่นมุขตลกอีกแลว้  

2. ไปจบัแมลงดานา เม่ือเยาวว์ยัหมัน่ศึกษา ไปเท่ียวระเห็จเตร็ดเตร่ท่ีไหนมา ฤกษผ์านาที  

3. ลดาวลัยอ์อกดอกสีขาว ฝนตกมีลมหวน อยา่ไปไยดีกบัเขานะ ป่ารกชฏั  

4. ส่งเสียงระเบงเซ็งแซ่ไปหมด ปลูกป่าช่วยรักษาระบบนิเวศ ฉนัชอบแกงมสัมัน่ไก่ มคันายกวดักลางใจดี 

ตวัเลือก ขอ้ 1 ถูกตอ้ง 

ขอ้ 1 ค าผดิคือ 

มรณะภาพ ท่ีถูกคือ มรณภาพ 

มุขตลก ท่ีถูกคือ มุกตลก 

ขอ้ 2 ฤกษผ์านาที ท่ีถูกคือ ฤกษพ์านาที 

ขอ้ 3 ไม่มีค  าท่ีเขียนผิด 

ขอ้ 4 ระเบงเซ็งแซ่ ท่ีถูกคือ ระเบง็เซ็งแซ่ 

  

 

ขอ้ 6.ขอ้ใดมีค าเขียนสะกดผิด จ านวน 2 ค า 

 1. เขาถูกริดรอนสิทธ์ิ ตน้จนัผางามมาก อดัจาระบี เส้ือสีชมพ ู

 2. ตะปูกบัฆอ้น ฟ้าคะนอง ขนมเคก้ ค านวน  

3. คลินิกหมอฟัน ศึกษานิเทศจะมาเยีย่ม ขายน ้าแขง็ไส โนต้เพลง  

4. อายยุา่งเบญจเพส เติมน ้ามนัเบน็ซิน สงบน่ิงไม่มีปฏิกิริยา มีจิตปฏิพทัธ์ 



ตวัเลือก ขอ้ 2 ถูกตอ้ง 

ขอ้ 1 มีผดิ 3 ค า 

ริดรอนสิทธ์ิ ค  าท่ีถูกคือ ลิดรอนสิทธ์ิ 

จนัผา ค าท่ีถูกคือ จนัทน์ผา 

สีชมภู ค  าท่ีถูกคือ สีชมพ ู

ขอ้ 2 มีผดิ 2 ค า 

ฆอ้น ค าท่ีถูกคือ คอ้น 

ค านวน ค าท่ีถูกคือ ค านวณ 

ขอ้ 3 มีผดิ 1 ค า 

ศึกษานิเทศ ค าท่ีถูกคือ ศึกษานิเทศก์ 

ขอ้ 4 มีผดิ 1 ค า 

เบน็ซิน ค าท่ีถูกคือ เบนซิน 

  

 

ขอ้ 7.ขอ้ใดมีค าเขียนสะกดผิด 

(ก) ผลุดลุกผลุดนัง่ ผาสุก ผูเ้ยา 

(ข) ผกูพนัลึกซ้ึง เผอิญไปพบกนัโดยไม่ไดต้ั้งใจ เผอเรอเผลอไผลไปหน่อย 

(ค) แผนการณ์ ประเทศฝร่ังเศส เช้ือสายเผา่พนัธ์ุ 

 1. ขอ้ ก. และขอ้ ข. 2. ขอ้ ก. และขอ้ ค. 3. ขอ้ ข และขอ้ ค. 4. มีเขียนสะกดผดิทุกขอ้ 

ตวัเลือก ขอ้ 2 ถูกตอ้ง 

ขอ้ ก. ผูเ้ยา ค าท่ีถูกคือ ผูเ้ยาว ์มกัจะสับสนกบั ราคาเยา ราคายอ่มเยา (เยา = เบา, อ่อน, นอ้ย) 

ขอ้ ข. ไม่มีค  าผดิ 



ขอ้ ค. แผนการณ์ ค าท่ีถูกคือ แผนการ 

  

 

ขอ้ 8.ขอ้ใดมีค าเขียนสะกดผิด 

(ก) มณัฑนศิลป์ มานุษยวทิยา แพทยศ์าสตร์ 

(ข) กมัมะถนั โควตาเขา้มหาวทิยาลยั บูรณะปฏิสังขรณ์ 

(ค) ก าเหนิด กงเกวยีนก าเกวียน ก าเหน็จ 

 1. ขอ้ ก. และขอ้ ข. 2. ขอ้ ก. และขอ้ ค. 3. ขอ้ ข. และขอ้ ค. 4. มีเขียนสะกดผดิทุกขอ้ 

ตวัเลือก ขอ้ 4 ถูกตอ้ง 

ขอ้ ก. แพทยศ์าสตร์ ท่ีถูกคือ แพทยศาสตร์ 

ขอ้ ข. กมัมะถนั ท่ีถูกคือ ก ามะถนั 

ขอ้ ค. ก าเหนิด ท่ีถูกคือ ก าเนิด 

  

 

ขอ้ 9.ขอ้ใดมีค าเขียนสะกดผิด 

(ก) เห็นกงจกัร์เป็นดอกบวั เขาถูกกล่าวหาวา่เป็นขบถ ตุก๊ตาเสียกบาล 

(ข) ชอบกินกะละแม อยา่กงัวลใจไปเลย ช่ือเสียงกิตติศพัท ์

(ค) กาลเทศะ เขาไกรลาศ ปีน้ีขาดดุลงบประมาณ 

 1. ขอ้ ก. และขอ้ ข. 2. ขอ้ ก. และขอ้ ค. 3. ขอ้ ข. และขอ้ ค. 4. มีเขียนสะกดผดิทุกขอ้ 

ตวัเลือก ขอ้ 2 ถูกตอ้ง 

ขอ้ ก. กงจกัร์ ท่ีถูกคือ กงจกัร 

ขอ้ ค. ไกรกาศ ท่ีถูกคือ ไกรลาส 



  

 

ขอ้ 10.ขอ้ใดมีค าเขียนสะกดผดิ 2 ค า 

(ก) ก าลงัเขา้ไดเ้ขา้เขม็ ไข่มุขจากทะเลอนัดามนั คฑาของดรัมเมเยอร์ 

(ข) ขโมย ขะมกัเขมน้ ขนัฑสกร 

(ค) เค่ียวเขญ็ ข้ีใตส้ าหรับจุดไฟ เส้นทะแยงมุม 

 1. ขอ้ ก. 2. ขอ้ ข. 3. ขอ้ ค. 4. ขอ้ ก. และ ขอ้ ค. 

ตวัเลือก ขอ้ 3 ถูกตอ้ง 

ขอ้ ก. 

เขา้ไดเ้ขา้เขม็ ท่ีถูกคือ เขา้ดา้ยเขา้เขม็(ดา้ยใชก้บัเขม็) 

ไข่มุข ท่ีถูกคือ ไข่มุก 

คฑา ท่ีถูกคือ คทา 

ขอ้ ข. ขนัฑสกร ท่ีถูกคือ ขณัฑสกร 

ขอ้ ค. 

ข้ีใต ้ค  าท่ีถูกคือ ข้ีไต ้

เส้นทะแยงมุม ท่ีถูกคือ เส้นทแยงมุม 

  

 

ขอ้ 11.ขอ้ใดมีค าเขียนสะกดผดิ 2 ค า 

(ก) ทยอยส่งการบา้น อยา่ทะนงตวัวา่เก่งเกินใคร ทศกณัฑ์ลกัพานางสีดาไปกรุงลงกา 

(ข) ทนุบ ารุงวฒันธรรมของเรา ทะเลสาบสงขลา บ าเพญ็ทุกขกิ์ริยา 

(ค) ขา้วฟ่างเป็นธญัพืช นภดลแปลวา่พื้นฟ้า ส่งข่าวถึงกนัอยูเ่นืองนิตย ์



 1. ขอ้ ก. 2. ขอ้ ข. 3. ขอ้ ค. 4. ขอ้ ข. และขอ้ ค. 

ตวัเลือก ขอ้ 2 ถูกตอ้ง 

ขอ้ ก. ผดิ 1 ค า คือ ทศกณัฑ ์ค าท่ีถูกคือ ทศกณัฐ ์(กณัฐ=์คอ) 

ขอ้ ข. ผดิ 2 ค า คือ 

ทนุบ ารุง ค าท่ีถูกคือ ทะนุบ ารุง 

ทุกขกิ์ริยา ค าท่ีถูกคือ ทุกขกิริยา 

ขอ้ ค. ไม่มีค  าผดิ 

  

 

ขอ้ 12.ขอ้ใดมีค าเขียนสะกดผดิ 2 ค า 

(ก) นอตและตาปู เป็นบาดทะยกั พระออกบิณฑบาต 

(ข) ขบวนรถบุปผาชาติ ประดิดประดอยบรรจงท าใหง้ดงาม ประนีประนอม 

(ค) ถูกประนามวา่เป็นคนโกง ปรัศนียคื์อเคร่ืองหมายค าถาม ปรานีเอน็ดูรักใคร่ 

 1. ขอ้ ก. 2. ขอ้ ข. 3. ขอ้ ค. 4. ขอ้ ข. และขอ้ ค. 

ตวัเลือก ขอ้ 3 ถูกตอ้ง 

ขอ้ ก. ไม่มีค  าเขียนผดิ 

ขอ้ ข. บุปผาชาติ ท่ีถูกคือ บุปผชาติ 

ขอ้ ค. ประนาม ท่ีถูกคือ ประณาม และ ปรัศนีย ์ท่ีถูกคือ ปรัศนี 

  

 

ขอ้ 13.ขอ้ใดเขียนสะกดถูกตอ้งทุกค า 

(ก) ประสูติกาล ปรัมปรา ปราณี 



(ข) ผรุสวาสวาจา ผลานิสงส์ผลบุญ ผอบทอง 

(ค) ผดัหน้ี ทหารประจ าการณ์ ประกาศิตพระผูเ้ป็นเจา้ 

 1. ขอ้ ก. 2. ขอ้ ข. 3. ขอ้ ค. 4. ขอ้ ก. และขอ้ ข. 

ตวัเลือก ขอ้ 1 ถูกตอ้ง 

ขอ้ ก. เขียนถูกทุกค า ประสูติกาล = เวลาท่ีคลอด, ประสูติการ = การคลอด 

ขอ้ ข. ผรุสวาส ท่ีถูกคือ ผรุสวาท 

ขอ้ ค. ประจ าการณ์ ท่ีถูกคือ ประจ าการ มกัจะสับสนกบัค าวา่ รักษาการณ์ 

  

ขอ้ 14.ขอ้ใดมีค าเขียนสะกดผดิ 

(ก) พสัดีผูบ้งัคบัการเรือนจ า พากยห์นงั พิณพาทย ์ตะโพน ฆอ้ง กลอง 

(ข) พิสดารมาก น่าพิสมยั ร้องไหพ้ิลาปคร ่ าครวญ 

(ค) ดอกพุดตาน ดอกพุทธชาด ดอกพูร่ะหง 

 ขอ้ ก. 2. ขอ้ ข. 3. ขอ้ ค. 4. ขอ้ ข. และขอ้ ค. 

ตวัเลือก ขอ้ 1 ถูกตอ้ง 

ขอ้ ก. พสัดี ท่ีถูกคือ พศัดี 

  

ขอ้ 15.ขอ้ใดมีค าเขียนสะกดผดิ 

(ก) รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการ เง่าคือส่วนของล าตน้ท่ีอยูใ่ตดิ้น ผกูริบบิ้น 

(ข) เร่ียไรท าบุญตามความสมคัรใจ พากนัไปฉีดวคัซีน วางกลา้มท าท่าใหญ่โต 

(ค) ลูกเสือวนัทยาหตัถ ์เวทมนตร์คาถา เวนคืนท่ีดิน 

 1. ขอ้ ก. 2. ขอ้ ข. 3. ขอ้ ค. 4. มีเขียนสะกดผดิทุกขอ้ 

ตวัเลือก ขอ้ 4 ถูกตอ้ง 



ขอ้ ก. เง่า ค  าท่ีถูกคือ เหงา้ 

ขอ้ ข. วางกลา้ม ค าท่ีถูกคือ วางกา้ม 

ขอ้ ค. วนัทยาหตัถ ์ค าท่ีถูกคือ วนัทยหตัถ(์ค าสมาส) มกัจะสับสนกบั วนัทยาวธุ(ค าสนธิ) -วนัทย = ควรนอบ

นอ้ม 

  

 

ขอ้ 16.ขอ้ใดมีค าเขียนสะกดผดิ 

(ก) พวกชอบเล่นวิตถาร เอาน ้าสกปรกเล่นสงกรานต ์สมยัยงัเด็กฉนัชอบเล่นวิง่เปร้ียว วติามินบ ารุงร่างกาย 

(ข) วหิารคดท่ีวดัใหญ่ ศิลปะและวฒันธรรมประจ าชาติ อาสน์สงฆบ์นศาลาวดั 

(ค) พระกนิษฐาหมายถึงนอ้งสาว เขาเป็นคนมีกริยามารยาทดี เสียงดงักงัวาน 

 1. ขอ้ ก. และขอ้ ข. 2. ขอ้ ข. และขอ้ ค. 3. ขอ้ ก. และขอ้ ค. 4. ไม่มีค  าใดเขียนผดิ 

ตวัเลือก ขอ้ 3 ถูกตอ้ง 

ขอ้ ก. วิง่เปร้ียว ค าท่ีถูกคือ วิ่งเป้ียว 

ขอ้ ข. ไม่มีค  าท่ีเขียนผิด 

ขอ้ ค. กริยามารยาท ค าท่ีถูกคือ กิริยามารยาท มกัจะสับสนกบั ค ากริยา 

  

 

ขอ้ 17.ขอ้ความต่อไปน้ี มีค าท่ีเขียนสะกดผดิก่ีค า 

แม่กระเชอกน้ร่ัว ท่ีก าลงัเดินกะยอ่งกะแยง่อยูน่ัน่ เธอเป็นคนใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่าย ไม่ประหยดั ไม่รู้จกัการกะ

เบียดกะเสียร ท าอะไรไม่กระทดัรัด กระทนัหนั ไม่มีแผนการณ์ท่ีดี 

 1. มีค  าผดิ 2 ค า 2. มีค  าผดิ 3 ค า 3. มีค  าผดิ 4 ค า 4. มีค  าผดิ 5 ค า 

ตวัเลือก ขอ้ 4 ถูกตอ้ง 

มี 5 ค า ไดแ้ก่ 



(1) กะยอ่งกะแยง่ ค าท่ีถูกคือ กระยอ่งกระแยง่ 

(2) กะเบียดกะเสียร ค าท่ีถูกคือ กระเบียดกระเสียร 

(3) กระทดัรัด ค าท่ีถูกคือ กะทดัรัด 

(4) กระทนัหนั ค าท่ีถูกคือ กะทนัหนั 

(5) แผนการณ์ ค าท่ีถูกคือ แผนการ 

  

 

ขอ้ 18.ขอ้ความต่อไปน้ี มีค าท่ีเขียนสะกดผดิก่ีค า 

จกัรวรรดิโรมนั อาณาเขต เค่ียนตี เจียรไน เจตจ านง โจทกเ์ลข ตวัชมด ชะลอความแก่ 

 1. มีค  าผดิ 2 ค า 2. มีค  าผดิ 3 ค า 3. มีค  าผดิ 4 ค า 4. มีค  าผดิ 5 ค า 

ตวัเลือก ขอ้ 3 ถูกตอ้ง 

มีค  าผดิ จ  านวน 4 ค า ไดแ้ก่ 

(1)เค่ียนตี ค าท่ีถูกคือ เฆ่ียนตี 

(2)เจียรไน ค าท่ีถูกคือ เจียระไน 

(3)โจทกเ์ลข ค าท่ีถูกคือ โจทยเ์ลข 

(4)ตวัชมด ค าท่ีถูกคือ ตวัชะมด 

  

 

ขอ้ 19.ขอ้ความต่อไปน้ี มีค าท่ีเขียนสะกดผดิก่ีค า 

ธ ามรงค ์น็อต นวตักรรม โลกาภิวตัน์ พระโกศทองใหญ่ คริสตก์าล ทนุถนอม 

 1. มีค  าผดิ 2 ค า 2. มีค  าผดิ 3 ค า 3. มีค  าผดิ 4 ค า 4. มีค  าผดิ 5 ค า 

ตวัเลือก ขอ้ 2 ถูกตอ้ง 



มีค าผดิ จ านวน 3 ค า คือ 

(1)น็อต ค าท่ีถูกคือ นอต 

(2)คริสตก์าล ค าท่ีถูกคือ คริสตกาล 

(3)ทนุถนอม ค าท่ีถูกคือ ทะนุถนอม 

  

 

ขอ้ 20.ขอ้ความต่อไปน้ี มีค าท่ีเขียนสะกดผดิก่ีค า 

รถกะบะบรรทุกส้ม ผา้บงัสุกุล บญัญติัไตรยางค ์บตัรสนเท่ห์ ตั้งจิตประณิธาน ประจญัหนา้กนั ประกายพรึก 

 1. มีค  าผดิ 2 ค า 2. มีค  าผดิ 3 ค า 3. มีค  าผดิ 4 ค า 4. มีค  าผดิ 5 ค า 

ตวัเลือก ขอ้ 2 ถูกตอ้ง 

มึค าผดิ 3 ค า ไดแ้ก่ 

(1)รถกะบะ ค าท่ีถูกคือ รถกระบะ 

(2)บญัญติัไตรยางค ์ค าท่ีถูกคือ บญัญติัไตรยางศ์ 

(3)ประจญัหนา้กนั ค าท่ีถูกคือ ประจนัหนา้ 

ขอ้สอบค าราชาศพัท ์ 

1. ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 

 ก. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระบรมราชโองการแก่คณะรัฐมนตรี 

 ข. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนตพ์ระท่ีนัง่ไป

จงัหวดั ชลบุรี 

 ค. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ฯ ทรงเป็นพระอาจารยส์อนวชิาชีววทิยา 

 ง. สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เสด็จจากต าหนกัภูพิงคร์าชนิเวศน์ไปยงัพระราชวงั  

2. ขอ้ใดต่อไปน้ีผดิ 



 ก. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชบญัชาแก่ผูท่ี้มาเขา้เฝ้า  

 ข. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ฯ เป็นพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั  

 ค. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนินออกจากต าหนกัภูพิงคร์าช

นิเวศน์ 

 ง. นายกรัฐมนตรีไดน้อ้มเกลา้ฯ ถวาย หนงัสือแด่สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  

3. ขอ้ใดต่อไปน้ีใชค้  าราชาศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 

 ก. ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เคยมาเยอืนไทยในฐานะ อาคนัตุกะของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั  

 ข. สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ มีพระโอวาท แก่ผูท่ี้มาเขา้เฝ้า  

 ค. สมเด็จพระสังฆราชเจา้มีพระสมณสาสน์ถึงรัฐมนตรีกระทรวงวฒันธรรม 

 ง. สมเด็จพระมหาสมณเจา้เสวยไดม้าก  

4. ถา้ตอ้งการเขียนหนงัสือถึงสมเด็จพระสังฆราช ตอ้งใชค้  าข้ึนตน้ขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ก. ขอประธานกราบทูล  ข. กราบทูล  ค. นมสัการ ง. กราบเรียน  

 

5. ถา้เขียนจดหมายถึงสมเด็จพระราชาคณะ ตอ้งใชค้  าลงทา้ยตามขอ้ใดจึงจะถูกตอ้ง 

 ก. ขอนมสัการดว้ยความเคารพ  

 ข. ควรมิควรแลว้แต่จะโปรด  

 ค. ขอนมสัการดว้ยความเคารพอยา่งสูง 

 ง. ขอนมสัการดว้ยความเคารพอยา่งยิง่  

6. การใชค้  าราชาศพัทข์อ้ใดต่อไปน้ีถูก 

 ก. ทรงปกครอง   ข. ทรงตรัส 

 ค. ทรงเสด็จ   ง. ทรงรับสั่ง 



7. การใชค้  าราชาศพัทข์อ้ใดต่้อไปน้ีผดิ 

 ก. ทรงยนิดี  ข. ทรงวติก  ค. ทรงด ารัส ง. ทรงเจิม  

8. สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา 

 ก. ทรงบ าเพญ็พระราชกุศล  ข. ทรงบ าเพญ็กุศล  

 ค. ทรงพระบ าเพญ็กุศล  ง. ทรงท าบุญ  

9. สมาคมอนุรักษช์า้งไทยได.้................ถวาย............แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 ก. นอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อม ชา้งสีดอ  ข. นอ้มกระหม่อม ชา้งนรการ  

 ค. นอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อม ชา้งนรการ  ง. นอ้มกระหม่อม    ชา้งสีดอ  

10. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไดใ้ห.้.......... .................แก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

 ก. พระบรมราโชวาท  ข. พระราโชวาท  ค. พระโอวาท ง. พระโชวาท  

11. เม่ือเวลาหา้ทุ่มวนัน้ีหม่อมเจา้วรศิริพนัธ์ได ้

 ก. ส้ินพระชนม ์ 

 ข. ถึงแก่พิราลยั  

 ค. ถึงแก่อสัญกรรม 

 ง. ถึงแก่อนิจกรรม  

12. เม่ือนายกรัฐมนตรี หรือบุคคลซ่ึงเคยเป็นนายกรัฐมนตรีไดต้ายใหใ้ชค้  าตามขอ้ใดต่อไปน้ี 

 ก. ถึงแก่กรรม  ข. ถึงแก่พิราลยั  ค. ถึงแก่อสัญกรรม  ง. ถึงแก่อนิจกรรม 

13. การถวายรถยนตใ์หพ้ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ตอ้งใชค้  าราศพัทต์ามขอ้ใด 

 ก. ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายรถยนตต่์อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

 ข. นอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อนถวายรถยนตแ์ด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

 ค. ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายรถยนตแ์ด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 ง. นอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อนถวายรถยนตต่์อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  



14. “ขอพระราชทานกราบบงัคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท” เป็นค ากราบบงัคมทูลพระราชวงศล์ าดบั

ใด 

 ก. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

 ข. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 ค. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 ง. ถูกทุกขอ้  

15. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมี......................... ถึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คง

ของ มนุษยใ์หรั้บเด็กท่ีมีความพิการทางสายตามาอยูใ่น 

 ก. พระบรมราชองคก์าร พระบรมราชูปถมัภ ์ 

 ข. พระบรมราชองคก์าร พระราชานุเคราะห์  

 ค. พระราชเสาวนีย ์พระบรมราชินูปถมัภ ์ 

 ง. พระราชด ารัสสั่ง พระราชูปถมัภ ์ 

16. ค  าสรรพนามแทนตวั ท่ีใชก้บัสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือขอ้ใด 

 ก. ฝ่าละอองธุลีพระบาท   ข. ใตฝ่้าพระบาท  

 ค. ใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท ง. ใตฝ่้าละอองพระบาท  

17. สมเด็จพระสังฆราช.........ไปวดัพระศรีรัตนะศาสดาราม เป็นประจ า 

 ก. เสด็จพระราชด าเนิน  ข. เสด็จพระด าเนิน  ค. เสด็จ  ง. เดิน  

18. พระราชสมญัญา มีความหมายวา่ 

 ก. ช่ือท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ข. นามสกุล ค. ช่ือเล่น ง. มีปัญญาท่ีชาญฉลาด 

19. เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปประทบัแรมท่ีต่างจงัหวดั ให้ใชค้  าวา่ แปลพระราชฐาน ถา้เดินทางกลบั

กรุงเทพฯ ให ้ใชค้  าวา่..................  

 ก. เสด็จนิวติัพระนคร  ข. กลบัพระราชวงั  

 ค. ด าเนินกลบัพระราชวงั  ง. แปลพระราชฐาน  



20. ถา้รายงานกิจการดว้ยวาจาต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหใ้ชค้  าตามขอ้ใด 

 ก. กราบบงัคมทูลถวายรายงาน  ข. กราบบงัคมทูลรายงาน 

 ค. กราบบงัคมทูลถวายกิจการ  ง. ถวายรายงาน  

21. เอกสารก าหนดขั้นตอนของ ราชพิธี พระราชกุศล และงานรัฐพิธี คือขอ้ใด  

 ก. หมายก าหนดการ ข. ก าหนดการ  

 ค. ขั้นตอนของงานพิธี ง. เอกสารก าหนดการ  

22. ค  ากราบบงัคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เม่ือท าผดิ คือขอ้ใด 

 ก. พระราชอาญาไม่พน้เกลา้พน้กระหม่อม  

 ข. พระอาญาไม่พน้เกลา้พน้กระหม่อม 

 ค. พระพุทธเจา้ขอรับใส่เกลา้ใส่กระหม่อม  

 ง. พระบารมีปกเกลา้ปกกระหม่อม  

23. เม่ือคราวสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินไปมูลนิธิศิลปาชีพบางไทร 

คณะผู ้จดังานไดจ้ดัใหมี้การละเล่นพื้นบา้นของชาวเขา  

 ก. หนา้พระท่ีนัง่  ข. หนา้พระพกัตร์  ค. เฉพาะพระพกัตร์  ง. หนา้ท่ีนัง่  

 

24. ค าราชาศพัทใ์นขอ้ใดถูกตอ้งตามความหมาย 

 ก. พระดชันี หมายถึง น้ิวนาง   ข. พระมชัฌิมา หมายถึง น้ิวกอ้ย 

 ค. พระอนามิกา หมายถึง น้ิวช้ี   ง. พระองัคูฐ หมายถึง น้ิวหวัแม่มือ  

25. ค  าวา่ “ตาย” ส าหรับสมเด็จพระสังฆราช ใชค้  าวา่ 

 ก. ส้ินพระชนม ์  ข. ทิวงคต  ค. ถึงแก่มรณภาพ ง. มรณภาพ 

 

 



เฉลยขอ้สอบค าราชาศพัท ์ 

1. ตอบ ข. 

- ก. ตดัค าวา่ ทรง ออก - ค. หลงัค าวา่ ทรงเป็นตอ้งเป็นค าสามญั 

- ง. ตอ้งใชค้  าวา่ เสด็จพระราชด าเนิน  

2. ตอบ ง. 

- ง. เป็นหนงัสือ ตอ้งใชค้  าวา่ ทูลเกลา้ฯ ถวาย 

เทคนิคขั้นสูง 

ทูลเกลา้ฯ ถวาย นอ้มเกลา้ฯ ถวาย 

ใชก้บัของท่ียกได ้เช่น หนงัสือ เงิน หรือส่ิงของขนาดเล็ก ใชก้บัของท่ียกไม่ได ้เช่น รถยนต ์ท่ีดิน หรือ

ส่ิงของขนาดใหญ่ 

3. ตอบ ค. 

เทคนิคขั้นสูง เร่ืองการใชค้  าวา่ อาคนัตุกะ 1. พระราชอาคนัตุกะ ใชเ้ม่ือ พระมาหากษตัริย ์เป็นแขกของ 

พระมหากษตัริย ์2. ราชอาคนัตุกะ ใชเ้ม่ือ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สามญัชน เป็นแขกของ 

พระมหากษตัริย ์3. อาคนัตุกะ ใชเ้ม่ือ พระมหากษตัริย ์เป็นแขกของ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สามญั

ชน 

- ข. ตอ้งใชค้  าวา่ พระราโชวาท - ง. ตอ้งใชค้  าวา่ เสวยพระกระยาหาร 

4. ตอบ ข. 

5. ตอบ ง. 

6. ตอบ ก. 

7. ตอบ ค. 

8. ตอบ ก. 9. ตอบ ก. เพราะของท่ีสามญัชนไดน้อ้มกลา้ฯ จะใชค้  าราชศพัทไ์ม่ไดเ้พราะยงัไม่ไดเ้ป็นของ

พระองคท์่าน 

10. ตอบ ข. 



11. ตอบ ข. 

12. ตอบ ค. 

13. ตอบ ข. - การถวายของท่ีหนกั ใหใ้ชค้  าวา่ นอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อนถวาย 

- ผูน้อ้ยใหข้องผูท่ี้สูงกวา่ใหใ้ชค้  าวา่ แต่ 

14. ตอบ ง. 

15. ตอบ ก. 

16. ตอบ ง.  

17. ตอบ ค.  

18. ตอบ ค.  

19. ตอบ ก.  

20. ตอบ ข. 

21. ตอบ ก. 

22. ตอบ ก. 

สมเด็จพระสังฆราชใหใ้ชค้  าวา่ เสด็จ หา้ใช ้เสด็จพระราชด าเนิน เด็ดขาด พระราชสมญัญา มีความหมายวา่ 

ช่ือเล่น เสด็จนิวติัพระนคร แปลวา่ ถา้เดินทางกลบักรุงเทพฯ - ถา้ถวายรายงานดว้ยวาจา ใชค้  าวา่ กราบบงัคม

ทูลรายงาน - ถา้ถวายหนงัสือรายงาน ใชค้  าวา่ กราบบงัคมพระกรุณาถวายรายงาน - “หมายก าหนดการ” คือ 

เอกสารก าหนดขั้นตอนของ ราชพิธี พระราชกุศล และงานรัฐพิธี - สามญัชนหา้มใชค้  าวา่ 

“หมายก าหนดการ” พระราชอาญาไม่พน้เกลา้พน้กระหม่อม - ค. พระพุทธเจา้ขอรับใส่เกลา้ใส่กระหม่อม ใช้

เม่ือพระองคมี์พระราชด ารัสก่อน - ง. พระบารมีปกเกลา้ปกกระหม่อม ใชเ้ม่ือตอบวา่สบายดี จะใชค้  าวา่ 

“เฉพาะพระพกัตร์” หรือ “แสดงหนา้ท่ีนัง่ก็ได”้ - พระองัคุฐ หมายถึง น้ิวหวัแม่มือ - พระดชันี หมายถึง น้ิวช้ี 

- พระมชัฌิมา หมายถึง 

น้ิวกลาง - พระอนามิกา หมายถึง น้ิวนาง - พระกนิษฐา หมายถึง 

23. ตอบ ค.  

24. ตอบ ง.  น้ิวกอ้ย 



25. ตอบ ก 

 


