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ภาษาไทย 

1. ค าว่า “ ราชินี ” + “ อนุสรณ์ ” ได้เป็นค าอะไร 

1. ราชินีนสุรณ์     2. ราชินยานุสรณ ์

3. ราชินรานสุรณ ์     4. ราชินานุสรณ ์

2. ข้อใดเป็นค าประสม 

1. น้ าตา  น้ าใจ     2. ผ้านุ่ง  ผา้ขาด 

3. เรือไฟ  เรือล่ม     4. เฉพาะ  รถเล่น 

3. ข้อใดเขียนถูกทุกค ำ 

1. กะรัต  กลาสี     2. สะระแหน่  ตงิด 

3. ทรุดโทรม  ขวักไขว่    4. เฉพาะ ฉะนั้น 

4. ข้อใดอ่านแบบเสียงควบทุกค า 

1. ภัทรา  พุทรา     2. ปรวด  ปรักปร า 

3. ทรุดโทรม     4. ปลกเปลี้ย นิทรา 

5. รู้ความลับอะไรแล้วเก็บไม่อยู่ อยากจะพูด กล่าวเปรียบเทียบได้กับข้อใด 

1. ปากเป็นแม่ค้าปลา    2. ปากบอนเป็นต าแย ่

3. ปากเป็นฆ้องกระแต    4. ปากเป็นต่อยหอย 

6. ค าว่า “ตาย” ส าหรับข้าราชการชั้นเจ้าพระยา หรือเทียบเท่า ใช้ค าวา่อย่างไร 

1. ถึงแก่พิราลัย     2. ถึงแก่อสัญกรรม 

3. ถึงแก่อนิจกรรม     4. ถึงแก่มรณกรรม 

7. ข้อใดเป็นค าที่ประวิสรรชนียผ์ิด 

1. ปะทะ      2. ตะพัง 

3. ตะขบ      4. วาตะภัย 

8. ลักษณนามข้อใดที่ใช้ ไม่ถูกตอ้ง 

1. ช้างโขลงหนึ่ง     2. เลื่อยปื้นเดียว 

3. เสื่อผืนนั้น     4. ขลุ่ยอันนี้ 
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9. เครื่องหมายในข้อใดที่ใช้ไม่ถูก 

1. ใดๆ ในโลกล้วน อนิจจัง    2. ค าบัญชาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 

2. สัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะมี ช้าง มา้ วัว ควาย ฯลฯ 3. หัวหน้านักเรียนได้ทูลเกลา้ฯ ถวายช่อดอกไม ้

10. ข้อใดอ่านผิด 

1. คุณภาพ อ่านว่า คนุ-นะ-พาบ   2. คุณค่า อ่านว่า คุน-นะ-ค่า 

3. คุณธรรม อ่านว่า คุน-นะ-ท า   4. คุณสมบัติ อ่านวา่ คุน-นะ-สม-บัด 
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เฉลย 

1.  ตอบ 2 ราชินี + อนุสรณ์ = ราชินยานสุรณ ์

2.  ตอบ 1 น้ า + ตา  น้ าตา 

              น้ า + ใจ  น้ าใจ  

               เป็นค าประสม 

              เกิดจากการน าข้อมูลมาประสมกัน ท าให้เกิดค าใหม่ และมีความหมายใหม่ 

3.  ตอบ 3 ขมุกขมัว  ขวักไขว่ 

              ส่วนค าอื่นๆ มีค าที่เขียนผิดดังนี้ 

              ข้อ 1 กลาสี          ที่ถูกคือ    กะลาสี 

              ข้อ 2 ตะหงิด        ที่ถูกคือ    ตงิด 

              ข้อ 4 ฉะนั้น      ที่ถูกคือ   ฉะนั้น 

4. ตอบ 4 ปลกเปลี้ย อ่านว่า    ปลก – เปลี้ย 

             นิทรา  อ่านว่า  นิด – ทรา 

             ส่วนข้อ 2 นั้น สาเหตุที่ไม่ถูกเพราะ ปรวด อ่านว่า ปะ – หรวด (หนอง) 

                                                                 หรือ   ปรวด   (โปรด) 

                                                      ปรักปร า   อ่านวา่  ปรัก – ปร า 

5. ตอบ 2 ปากบอนเป็นต าแย หมายถึง อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง 

6. ตอบ 4 เจ้าพระยาหรือเทียบเท่า ถึงแก่ความตาย เชน่ นายกรัฐมนตรี ใช้ราชาศัพท์วา่ ถึงแก่อสัญกรรม 

7. ตอบ 4 วาตะภัย  ที่ถูกคือ     วาตภัย       หมายถึง ภัยอันตรายที่เกิดจากพายุพดั 

8. ตอบ 4 ขลุ่ยอันนี้  ที่ถูกคือ     ขลุ่ยเลานี ้

9. ตอบ 1 ใดๆ  ในโลกล้วน  อนิจจัง   ที่ถูกคือ  ใดใดในโลกล้วน อนิจจัง 

             ในค าประพนัธ์ประเภทร้อยกรอง  ไม่นิยมใช้ไม้ยมก (ๆ)  

10 ตอบ 2 ค าว่า คุณค่า คุณโทษ คนธรรพ์  ไม่อ่านอยา่งออกเสียงต่อเนื่อง เช่น 

                     คุณค่า  อ่านวา่  คุณ – ค่า 

                     คุณโทษ   อ่านว่า  คุน – โทด 

                     คนธรรพ์  อ่านว่า  คน – ทัน 


