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คาชี้แจง
ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. โอ้ อกเรามีกรรมทาไฉน
จึงจะได้ แนบชิ ดขนิษฐา
คาที่ขีดเส้ นใต้ อ่านอย่ างไรจึงจะไพเราะ
1. อ่านทอดเสียงแล้วปล่อยให้หางเสี ยงผวนขึ้นจมูก
2. อ่านครัน่ เสียงให้น้ าํ เสี ยงติดขัดสะเทือนอารมณ์
3. อ่านเปลี่ยนเสียงจากเสี ยงตํ่าขึ้นไปเสียงสูง
4. อ่านหลบเสียงจากเสียงสูงลงไปเสียงตํ่า
2. ข้อใดอ่านจังหวะวรรคตอนได้ถูกต้อง
1. ทั้งองค์/ฐานรานร้าวถึง/เก้าแฉก
เผยอแยกยอด/ทรุ ดก็/หลุดหัก
2. โอ้เจดีย/์ ที่สร้างยัง/ร้าง/รัก
เสียดายนัก/นึกน่านํ้าตา/กระเด็น
3. กระนี้หรื อ/ชื่อเสียง/เกียรติยศ
จะมิหมด/ล่วงหน้า/ทันตาเห็น
4. เป็ นผูด้ ีมี/มากแล้ว/ยากเย็น
คิดก็เป็ น/อนิจจังเสีย/ทั้งนั้น
3. ยูงทองร้ องกะโต้ งโห่ งดัง
เพียงฆ้ องกลองระฆัง
แตรสังข์ กังสดาลขานเสี ยง
คาประพันธ์ ข้างต้ นต้ องอ่ านตามข้ อใด
1. ยูงทองร้อง/กะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้อง/กลองระฆัง//
แตรสังข์/กังสดาลขานเสียง//
2. ยูงทอง/ร้องกะโต้ง/โห่งดัง เพียงฆ้อง/กลอง/ระฆัง//
แตรสังข์/กังสดาล/ขานเสียง//
3. ยูงทอง/ร้องกะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้อง/กลองระฆัง//
แตรสังข์/กังสดาลขานเสียง//
4. ยูงทอง/ร้องกะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้อง/กลองระฆัง//
แตรสังข์/กังสดาล/ขานเสียง//
4. ขุนผูค้ ู่กาํ กับ
เป็ นเทพหลังพรั่งพฤนท์
ขี่คชินทรพาหนะ นามชนะจําบัง
ข้ อใดกล่ าวถูกต้ องเกี่ยวกับการอ่านร่ าย
1. อ่านคําส่งสัมผัส “พฤนท์” ว่า พริ น
2. อ่านคําส่งสัมผัส “พฤนท์” ว่าพะรึ น
3. อ่านคํารับสัมผัส “คชินทร” ว่า คะ-ชิน-ทอน
4. อ่านคํารับสัมผัส “คชินทร” ว่า คะ-ชิน-ทะ-ระ
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5. คําประพันธ์ในข้อใดมิได้ แสดงอารมณ์เกรี้ ยวกราดกระแทกนํ้าเสียง
1. เอออุเหม่อิลลาชะล่าไฉน
ประพาสบ่เกรงบ่กลัวกระทํา
อุกอาจอหังการ์
2. เรานี่แหละจะสาปจะสรรให้สาแก่ใจ นะเจ้าแน่ะนางอิลลา
จะทําไฉน
3. แสงสกาววิโรจน์นภาประจักษ์
แฉล้มเฉลาและโสภิตนัก
ณ ฉันใด
4. กลกะกากะหวาดขมังธนู
บห่อนจะเห็นธวัชริ ปู
สิล่าถอย
6. พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ขอ้ ใดเน้นการนําเสนอเฉพาะข้อเท็จจริ ง
1. โทรทัศน์ดาวเทียมเข้าถึงง่าย ผูป้ ระกอบการอํ้าอึ้ง คิดต่างจาก กสทช.
2. แอร์ นิวซีแลนด์ ยกเลิกเที่ยวบินหลายสายหลังภูเขาไฟยังคงปะทุ
3. กฟผ. แจงเครี ยด คาดปี 56 ความต้องการไฟฟ้ าเพิม่ 3.5 %
4. ธุรกิจล่องเรื อเจ้าพระยาพุง่ กระฉูด เงินสะพัด 700 ล้าน
7. “ไข่ต๋ ุนเป็ นอาหารที่ทาํ จากไข่ตีกบั นํ้าหรื อนํ้าซุป ปรุ งรสให้ออกเค็มเล็กน้อย และใส่เครื่ องต่าง ๆ ตามใจชอบ
นึ่งให้สุก รับประทานกับข้าว หรื อจะรับประทานเปล่า ๆ ร้อน ๆ ก็คล่องคอดี”
ข้อใดไม่ ปรากฏในข้อความข้างต้น
1. รสชาติไข่ต๋ นุ
2. วิธีทาํ ไข่ต๋ นุ
3. วิธีรับประทานไข่ต๋ นุ
4. ประโยชน์ของไข่ต๋ นุ
8. ข้อใดไม่ ใช่ ประเด็นที่ตอ้ งพิจารณาในการอ่านเพือ่ ให้ทราบเรื่ องราว
1. ตัวละครในเรื่ องคือใครบ้าง และมีลกั ษณะนิสยั อย่างไร
2. บทสนทนาของตัวละครในเรื่ องมีลกั ษณะเด่นอย่างไร
3. การกระทําของตัวละครทําให้เกิดผลอะไรตามมา
4. ตัวละครแต่ละตัวได้กระทําสิ่งใดบ้าง
9. ข้อใดใช้ภาษาต่างจากข้ออื่น
1. นํ้าฝนกวาดผืนพสุธาใหม่จนไม่เหลือฝุ่ น
2. นกเป็ นร้อยๆ เริ่ มร้องเพลงเพรี ยกอยูต่ ามยอดไม้
3. การเกิดใหม่ของพฤกษาทําให้โลกนี้เป็ นอุทยานสีเขียว
4. กระรอกตกใจกระโดดโหยง ๆ เขย่ากิ่งไม้เหนื อหัวทําลูกไม้ป่าหล่น
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10. ข้อใดใช้บรรยายโวหาร
1. อยู่ ๆ มีเสียงพึบพับจากทางด้านขวาราวกับใครสะบัดผ้าผืนใหญ่
2. ผมก็ตาค้าง ตั้งท่าจะวิง่ กลับไปหาแม่ที่เดินใกล้เข้ามา
3. ใบกล้วยนั้นกําลังโยกซ้ายย้ายขวา พลิกใบไปมา
4. รองเท้าใหม่ส่งเสียงกับ ๆ ก้องไปในราวป่ า
11. ข้อใดใช้ภาษาสอดคล้องกับลักษณะการเขียนย่อความมากที่สุด
1. พีก่ งุ้ สบตาพีก่ อล์ฟไม่วางตา
2. เธอเป็ นคนสวยอย่างร้ายกาจ
3. ปิ๊ กชงกาแฟได้อร่ อยเลิศลํ้า
4. เขาไปลอยกระทงกับเพือ่ นๆ
12. ...จึงเรี ยนเชิญท่านเป็ นวิทยากรเพือ่ แสดงปาฐกถา เรื่ อง “การใช้ภาษาไทยในชีวติ ประจําวัน” แก่สมาชิกชมรม
วิชาภาษาไทย...
ข้อใดกล่าวถึงลักษณะเนื้อความในจดหมายได้ถูกต้องที่สุด
1. ส่งข่าวเหตุการณ์
2. ขอความร่ วมมือ
3. มีเรื่ องปรึ กษา
4. สมานไมตรี
13. การเขียนจดหมายกิจธุระในข้อใดใช้คาํ ขึ้นต้นและคําลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานภาพของผูร้ ับ
ข้ อ
1.
2.
3.
4.

ผู้รับ
พระภิกษุ
คุณครู
วิทยากรพิเศษ
คุณปู่

คาขึน้ ต้ น
นมัสการ
กราบเท้า
เรี ยน
กราบเท้า

คาลงท้ าย
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด้วยความเคารพ
ขอแสดงความนับถือ
ขอแสดงความนับถือ

14. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการใช้ภาษาในการเขียนเรี ยงความ ย่อความ และจดหมายไม่ ถูกต้ องที่สุด
1. การเขียนเรี ยงความควรใช้ภาษาที่ส้ นั กระชับและได้ใจความ
2. เรี ยงความสามารถใช้โวหารแบบพรรณนาโวหารได้
3. การเขียนย่อความเน้นการพรรณนาเช่นเดียวกับการเขียนเรี ยงความ
4. การเขียนจดหมายส่วนตัวสามารถใช้ภาษาระดับไม่เป็ นทางการได้
15. ถ้านักเรี ยนมีความจําเป็ นต้องกรอกข้อความลงในแบบรายการ นักเรี ยนควรจะทําสิ่งใดก่อนเป็ นอันดับแรก
1. กรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง
2. อ่านข้อความในแบบแสดงรายการให้เข้าใจ
3. เลือกถ้อยคําที่กะทัดรัด เพือ่ ให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของแบบรายการ
4. ปฏิบตั ิตามข้อบังคับหรื อคําแนะนําในการกรอกแบบรายการนั้น ๆ อย่างเคร่ งครัด
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16. ข้อใดไม่ ควรปฏิบตั ิในการกรอกแบบรายการสัญญา
1. กรอกข้อความอย่างละเอียด
2. อ่านแบบรายการสัญญาอย่างละเอียด
3. ปรึ กษาผูร้ ู ้ก่อนกรอกแบบรายการสัญญา
4. ลงลายมือชื่อในแบบรายการที่ไม่ได้กรอกข้อความครบถ้วน
17. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ที่ไม่ เหมาะสมระหว่างผูฟ้ ังกับผูพ้ ดู
1. จับตามองผูพ้ ดู ตลอดเวลา
2. ปรบมือให้กาํ ลังใจผูพ้ ดู
3. แสดงความเข้าใจผ่านทางสีหน้า
4. ซักถามผูพ้ ดู เกี่ยวกับข้อสงสัยต่าง ๆ ตลอดเวลา
อ่ านข้ อความต่ อไปนี้แล้ วตอบคาถามข้ อที่ 18 - 19
ข้าพเจ้าใคร่ จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การทํานุบาํ รุ งประเทศชาติน้ นั มิใช่เป็ นหน้าที่ของผูห้ นึ่ งผูใ้ ดโดยเฉพาะ
หากเป็ นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้อ งขวนขวายกระทําหน้าที่ของตน ให้ดีที่สุด เพื่อธํารง
รักษาชาติบา้ นเมืองให้เจริ ญมัน่ คงและผาสุกร่ มเย็น
18. ข้อความดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการพูดสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
1. เป็ นการเร้าความรู ้สึก
2. บอกเรื่ องราวที่ควรรู ้แก่ผฟู ้ ั ง
3. สร้างความบันเทิงสนุกสนาน
4. เป็ นการทําให้ผฟู ้ ังเชื่อด้วยเหตุผล
19. ข้อความต่อไปนี้ไม่ สอดคล้ องกับการพูดในโอกาสใด
1. การกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “ปราบทุจริ ต ล้มคอรัปชัน”
2. การกล่าวเปิ ดงานโครงการ “มุมมองและทิศทางการท่องเที่ยว”
3. การกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “รักชาติ รักประชาธิปไตย”
4. การกล่าวสดุดีบุคคลสําคัญ เนื่องในงานรําลึกทหารผ่านศึก
20. ข้อความต่อไปนี้มีกลวิธีการลําดับเนื้อหาอย่างไร

วัลลีเป็ นตัวอย่างลูกที่ดี ซึ่ งมีความกตัญํู ทุกวันเวลาพักเที่ยงวัลลีตอ้ งเดินกลับบ้านเพื่อไปป้ อนอาหาร
เที่ยงให้คุณแม่ที่ป่วยเป็ นอัมพาต การกระทําของวัลลีน้ ีสมควรแล้วที่จะได้รับรางวัลดีเด่นด้านความกตัญํู
1. ลําดับตามเวลา
2. ลําดับตามสถานที่ 3. ลําดับจากเหตุไปสู่ผล 4. ลําดับจากผลไปสู่เหตุ
21. ข้อใดเป็ นอวัจนภาษาที่แสดงถึงความไม่สุภาพ
1. ณัฐกมลได้รับคําชมว่าเป็ นผูช้ ายที่มีเสน่ห์ จะนัง่ จะยืนมีท่าทางสุภาพ นอบน้อมอยูเ่ สมอ
2. ใครๆ มักบอกเขาว่าไม่น่าชื่อวินยั เพราะเขาไม่มีวนิ ยั เวลานายเรี ยกก็เดินล้วงกระเป๋ าเข้าไปหา
3. ณัฐพลรี บมาทํางานแต่เช้าและยิม้ ทักทายผูอ้ ื่นด้วยหน้าตายิม้ แย้มทุกวัน
4. เวลานําเอกสารเข้าไปนําเสนอเจ้านาย เบญจพรจะยืนค้อมตัวรอรับคําสัง่ จากนายเสมอ
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22. ลักษณะคําในข้อใดมีการกลายเสียง
1. อย่างนี้ -ยังงี้
2. สะดือ-สายดือ
3. หมากพร้าว-มะพร้าว
4. ตะกรุ ด-กะตุด
23. ข้อใดมีคาํ ไทยแท้ทุกคํา
1. สาธิดาตกกระไดพลอยโจนกับบุรุษหลังจากดูใจกันมานาน
2. พอฝนจะตกก็รีบกลับบ้านทันที
3. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตกลูกครั้งละตัว
4. เพือ่ นชวนเขาไปเรี ยนต่อที่กรุ งเทพฯ เขาจึงตกลงใจแต่งงานกัน
24. ข้อใดมีเสี ยงวรรณยุกต์ตรี มากที่สุด
1. ประเพณี กินเจของชาวจีนมีอาหารเจขายมากมาย
2. ร้านค้าขายโค้กยังติดธงเจสีเหลืองเลย
3. ผัดหมี่ ผัดซีอิ๊ว และโกซีหมี่ขายดีเป็ นเทนํ้าเทท่า
4. เธอชอบกินอาหารเจใช่ไหม วันพรุ่ งนี้ฉนั จะซื้ อมาฝาก
25. คําว่า “ขัน” ข้อใดมีหน้าที่ของคําแตกต่างจากข้ออื่นมากที่สุด
1. เขาพูดเรื่ องขําขัน
2. ไหนขันที่ฉนั ต้องการ
3. เขาขันอาสาช่วยเหลือเรา
4. เมื่อเช้านี้ ไก่ขนั เสียงดังมาก
26. ข้อใดมีการประสมอักษรเหมือนคําว่า สัมฤทธิ์
1. พระเจ้า
2. สามัญ
3. เจ้าเล่ห์
4. คําศัพท์
27. ข้อใดเป็ นคําไทยแท้ทุกคํา
1. คนงานใหม่ขยันเป็ นพักๆ เอาแน่ไม่ได้
2. นักเรี ยนอนุบาลหกล้มหัวเข่าแตกเลือดไหลซิบๆ
3. ในสวนสาธารณะมีคนออกกําลังกายกันประปราย
4. ที่ปากทางเข้าหมู่บา้ นมียามรักษาการอยูต่ ลอดเวลา
28. ข้อใดมีคาํ ประพันธ์ที่เหมือนกับคําประพันธ์ที่ยกตัวอย่างมานี้
“กลางไพรไก่ ขันบรรเลงฟังเสียงเพียงเพลงซอเจ้ งจาเรี ยงเวียงวัง”
1. เร่ งพลพาชีตีกระหนาบตัวนายชักดาบออกไล่หลัง
2. ตีนงูงูไซร้หากเห็นกันนมไก่ไก่สาํ คัญไก่รู้
3. ลิงค่างครางโครกครอกฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน
4. ไว้ปากไว้วากย์วาทีไว้วงศ์กวีไว้เกียรติและไว้นามกร
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29. คําประพันธ์ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
1.
เปิ บข้าวทุกคราวคํา
จงสูจาํ เป็ นอาจิณ
เหงื่อกูที่สูกินจึงก่อเกิดมาเป็ นคน
2.
รอนรอนอ่อนอัสดง
พระสุริยงเย็นยอแสง
ช่วงดังนํ้าครั่งแดง
แฝงเมฆเขาเงาเมรุ ธร
3.
เขาตกทะเลบก
สิก็ตกทะเลไป
คลื่นสีขจีใส
ปะทะซ่าฉะฉ่าฉาน
4.
จําปาหนาแน่นเนื่อง
คลี่กลีบเหลืองเรื องอร่ าม
คิดคะนึงถึงนงราม
ผิวเหลืองกว่าจําปาทอง
30. “หวานใดไม่หวานนักเท่ารสรักสมัครสมไร้รักหนักอารมณ์หวานเหมือนขมอมโศกา”
บทประพันธ์ขา้ งต้นใช้โวหารประเภทใด และใช้ลกั ษณะคําประพันธ์ประเภทใด
ลาดับที่

ประเภทของโวหาร

ลักษณะคาประพันธ์

1.

อุปมาโวหาร

กาพย์

2.

เทศนาโวหาร

กาพย์

3.

สาธกโวหาร

กลอน

4.

พรรณนาโวหาร

กลอน

31. ข้อใดผูอ้ ่านควรใช้เสียงเน้นหนัก เพือ่ ให้เห็นความสําคัญของเนื้อหาทําให้เกิดความไพเราะ ชวนให้ติดตาม
อย่างต่อเนื่อง
1. เรื่ องวัดพระเชตุพนฯ นี้ น่าจะไขความไว้ที่ตรงนี้ได้อีกหน่อย ผูอ้ ่านจะได้เข้าใจ
2. ท่านพระครู ไม่ยอมให้แก้ไขในบริ เวณโบสถ์ที่ท่านเคยลงไปอยูเ่ มื่อต่อสูก้ บั พวกโจร
3. กรุ งสุ โขทัยนี้ดี ในนํ้ามีปลา ในนามีขา้ ว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ ลู่ทาง เพือ่ นจูงวัวไปค้า ขี่มา้ ไปขาย
ใครใคร่ คา้ ม้าค้า ใครใคร่ คา้ ช้างค้า
4. แม่มิเคยได้เคืองแค้นเหมือนครั้งนี้ เมื่อจากบุรีทุเรศมาก็พร้อมหน้าทั้งลูกผัวเป็ นเพือ่ นทุกข์
สําคัญว่าจะเป็ นสุขประสายาก
32. ข้อใดให้คาํ จํากัดความของคําว่าการอ่านเพือ่ วิเคราะห์ได้ถูกต้อง
1. การอ่านเพือ่ วิเคราะห์ คือการอ่านอย่างมีสมาธิ จดจ่ออยูก่ บั เรื่ องที่อ่าน
2. การอ่านเพือ่ วิเคราะห์ คือการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณไตร่ ตรองรอบคอบ
3. การอ่านเพือ่ วิเคราะห์ คือการอ่านเพือ่ แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งที่อ่าน
4. การอ่านเพือ่ วิเคราะห์ คือการอ่านเพือ่ จําแนกประเภทสิ่งที่อ่านในชีวติ ประจําวัน
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33. ข้อใดผูอ้ ่านควรใช้น้ าํ เสี ยงเพือ่ ถ่ายทอดอารมณ์ต่างจากข้ออื่น
1.
เห็นทหารไม่เชื่อก็เหลือกลั้น
ชักดาบไล่ฟันทั้งซ้ายขวา
ใครข่มเหงคนไทยไม่เมตตา
ชีวาจะดับด้วยมือเรา
2.
พิศดูสาวน้อยนวลหงส์
รู ปทรงงามเลิศเฉิดเฉลา
อยากจะช่วยทุกข์ภยั ให้บรรเทา
จึงเข้าใกล้นางแล้วพลางทัก
3.
อย่ามัวพูดเสียเวลาฆ่าฉันเถิด
ขอให้เกิดเป็ นชายได้สกั หน
จะรบสูก้ บั พม่ากล้าประจญ
ไม่ยอ่ ย่นขามกลัวพวกตัวร้าย
4.
ในชาติน้ ีมิสมัครรักพม่า
เชิญท่านฆ่าให้ดบั ลับชีพหาย
ไปชาติหน้าขอกําเนิดเกิดเป็ นชาย แล้วเชิญกรายมาลองฝี มือกัน
34. ชื่อเรื่ องของเรี ยงความในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
1. ยามเช้าที่โขงเจียม
2. ทะเลงามยามสายัณห์
3. ทุ่งทานตะวัน สีสนั ประเทศไทย
4. สร้างชีวติ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
35. กลวิธีการเขียนเรี ยงความในข้อใดส่งผลต่อการลําดับเนื้อหาสาระภายในเรื่ อง
1. การใช้ยอ่ หน้าที่ดีในการเขียนส่ วนเนื้อเรื่ องของเรี ยงความ
2. การเลือกหัวข้อเรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจของกลุ่มคนในสังคม
3. การตั้งชื่อเรื่ องให้มีความน่าสนใจ ครอบคลุมเนื้อหาของเรื่ อง
4. การเขียนสรุ ปให้ผอู ้ ่านประทับใจ และเน้นยํ้าจุดมุ่งหมายของเรื่ อง
36. ข้อใดเรี ยงลําดับขั้นตอนการเขียนเรี ยงความได้ถูกต้อง
ก. กําหนดจุดมุ่งหมาย ข. วางโครงเรื่ อง
ค. ลงมือเขียน
ง. รวบรวมข้อมูล
จ. อ่านทบทวนและแก้ไข
1. ก. ข. ค. ง. และ จ. 2. ก. ข. ง. ค. และ จ. 3. ก. ง. ข. จ. และ ค. 4. ก. ง. ข. ค. และ จ.
37. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
1. การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถจะนําไปรวบรวมไว้ในส่วนท้ายของบรรณานุกรม
2. การเขียนเชิงอรรถควรเขียนให้จบภายใน 1 บรรทัด
3. การเรี ยงลําดับหมายเลขเชิงอรรถต้องเรี ยงลําดับตั้งแต่หมายเลข 1 ไปจนจบเล่ม
4. รายละเอียดที่ระบุ ได้แก่ ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อหนังสือ จังหวัด และสถานที่พมิ พ์ ปี ที่พมิ พ์และหน้าที่คดั ลอกมา
38. พฤติกรรมของบุคคลใดสามารถอนุมานได้วา่ เนื้อหาของรายงานจะมีประสิทธิภาพ
1. วัลภาเลือกศึกษาหัวข้อที่มีแหล่งข้อมูลอย่างหลากหลาย
2. วัลลีเลือกศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจ และประเมินว่าเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน
3. วัชรี เลือกศึกษาหัวข้อที่ตนเองไม่ถนัด เพือ่ ท้าทายความสามารถของตนเอง
4. วัลลภเลือกศึกษาหัวข้อที่เคยมีผศู ้ ึกษาไว้แล้วอย่างละเอียด เพือ่ ให้คน้ หาข้อมูลได้สะดวก
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39. ข้อใดไม่ จาเป็ นต้องระบุในการเขียนบรรณานุกรมทั้ง 2 รายการ
รศ.ดร.ปฐมพงษ์ ตระกูลยัง่ ยืน. (2539). รู ปแบบการนับถือศาสนาในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3. จํานวน 2500 เล่ม.
กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์อกั ษรเจริ ญทัศน์.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

1. คํานําหน้าชื่อผูแ้ ต่ง ครั้งที่พมิ พ์
2. คํานําหน้าชื่อผูแ้ ต่ง ปี ที่พมิ พ์
3. คํานําหน้าชื่อผูแ้ ต่ง จํานวนเล่ม
4. ครั้งที่พมิ พ์ จํานวนเล่ม
รายงานเรื่ อง “ลําตัด ลมหายใจสุดท้ายของเพลงพื้นบ้าน” ควรเรี ยงลําดับโครงเรื่ องตามข้อใด
ก. ความเป็ นมาและลักษณะทัว่ ไปของลําตัด
ข. แนวทางการอนุรักษ์เพลงลําตัด
ค. สาเหตุการผันเปลี่ยนของวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน
ง. บทบาทของเพลงลําตัดต่อสังคมไทย
1. ค. ง. ก. ข.
2. ง. ค. ข. ก.
3. ก. ง. ค. ข.
4. ค. ก. ข. ง.
หัวเรื่ องสารคดีในข้อใดเมื่อนํามาเรี ยบเรี ยงจะมีเนื้อหาแตกต่างจากข้ออื่น
1. กล้วยไม้สายพันธุใ์ หม่
2. ผานํ้าตกนกแสนสวย
3. ต้นกล้วยมหัศจรรย์
4. วัฒน์ วรรลยางกูล กวีศรี บูรพา
ข้อควรคํานึงในการผลิตงานเขียนประเภทสารคดีคืออะไร
1. การแทรกเกร็ดความรู ้
2. ควรมีรูปภาพประกอบ
3. ควรตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
4. ควรแสดงทรรศนะอย่างตรงไปตรงมา
หลักการในข้อใดควรปฏิบตั ิในการตัดสินประเมินคุณค่างานเขียน
1. อ่านและตีความ
2. แยกแยะองค์ประกอบภายในเรื่ อง
3. วิเคราะห์องค์ประกอบภายในเรื่ องอย่างรอบด้าน
4. พิจารณาจากผลงานที่ผา่ นมาของเจ้าของผลงาน
หลักการแรกของการเขียนสารคดีตรงกับข้อใด
1. การเลือกเรื่ อง
2. การวางโครงเรื่ อง
3. การสํารวจเพือ่ หาข้อมูล
4. การตั้งจุดมุ่งหมายในการเขียน
การรับสารในข้อใด ผูฟ้ ังและดูจะต้องใช้วิจารณญาณมากที่สุด
1. การฟังสัมมนาเรื่ องโบราณคดีใต้น้ าํ
2. การฟังโฆษณาผ่านสถานีโทรทัศน์
3. การฟังธรรมะผ่านสถานีวทิ ยุแห่งประเทศไทย
4. การฟังบทเพลงลูกทุ่งผ่านรายการลูกทุ่งยอดฮิต
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46. ข้อใดแสดงกระบวนการฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ
1. ได้ยนิ ได้เห็น
2. ได้ยนิ ได้เห็น ได้สมั ผัส
3. ได้ยนิ ได้เห็น ได้สมั ผัส ได้รับรู ้
4. ได้ฟัง ได้เห็น ได้วเิ คราะห์ ใคร่ ครวญ ได้ประเมินค่าเพือ่ นําไปใช้
47. หลักการวิเคราะห์ภาษาในงานเขียนเชิงให้ความรู ้ตรงกับข้อใด
1. พิจารณาถ้อยคําที่มีลกั ษณะโน้มน้าวใจ
2. พิจารณาความไพเราะ เหมาะสม สื่อความ สื่ออารมณ์
3. พิจารณาระดับหรื อแบบแผนการใช้ภาษา ความถูกต้อง
4. พิจารณาความเชื่อมโยง หรื อสัมพันธภาพของภาษาในเรื่ อง
48. บุคคลใดแสดงมารยาทในการฟังและดูที่เหมาะสม
1. สุพจน์ยกมือขึ้นถามผูบ้ รรยายทันทีที่สงสัย
2. สุนียจ์ ดข้อสงสัยไว้ในสมุด รอจนกว่าผูบ้ รรยายจะเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม
3. สุนนั ท์ถามในสิ่งที่สงสัยกับเพือ่ นที่นงั่ อยูข่ า้ งๆ เพราะไม่กล้าถามผูบ้ รรยาย
4. สุมาลีลุกออกจากที่ประชุมเมื่อผูพ้ ดู บรรยายเสร็จ โดยไม่อยูฟ่ ังช่วงการซักถาม
49. บทโฆษณาในข้อใดไม่ ปรากฏถ้อยคําที่แฝงการโน้มน้าวใจ
1. พักผ่อนอย่างราชา ที่ฮาน่ารี สอร์ต
2. ปูนตรา สิ งห์ ปูนเข้ม ฉาบง่าย สบายมือ
3. โรงเรี ยนอนุบาลเด่นภพ มาตรฐานเดียวกับการเรี ยนการสอนระบบการศึกษาอเมริ กา
4. การออกกําลังกายอย่างเป็ นประจําสมํ่าเสมอ จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เป็ นที่อยูข่ องจิตใจที่แจ่มใส
50. ข้อใดไม่ ใช่ กลวิธีการพูดโน้มน้าวใจที่ถูกต้อง
1. ทําให้ผฟู ้ ังเกิดอารมณ์ความรู ้สึกร่ วม
2. การสร้างความน่าเชื่อถือในตัวของผูพ้ ดู
3. ทําให้ผฟู ้ ังเห็นถึงผลดี ผลเสี ยของสถานการณ์
4. การสร้างความเชื่อถือด้วยการให้เห็นผลหักล้าง ว่าร้ายฝ่ ายตรงข้าม
51. ข้อใดไม่ ใช่ จุดประสงค์ของการพูด
1. พูดเพือ่ โน้มน้าวให้เชื่อ
2. พูดเพือ่ หันเหความสนใจ
3. พูดเพือ่ มารยาททางสังคม
4. พูดเพือ่ สร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
52. คุณธรรมการพูดในข้อใดมีความเกี่ยวข้องกับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา
1. พูดด้วยเมตตาจิต
2. พูดแต่คาํ สัตย์จริ ง
3. พูดให้ถูกกาลเทศะ
4. พูดแต่สิ่งที่เป็ นประโยชน์
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53. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของภาษา
1. หน่วยคําที่ประกอบเป็ นประโยคเป็ นอิสระต่อกัน
2. ภาษาไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
3. หน่วยย่อยในภาษาจะประกอบกันขึ้นเป็ นหน่วยใหญ่
4. การยืมคําเข้ามาใช้ในภาษาไม่นบั เป็ นการเปลี่ยนแปลงของภาษา
54. ประโยคในข้อใดมีเจตนาบอกให้ทาํ
1. ขับรถภาษาอะไร
2. พื้นที่ส่วนบุคคล
3. เห็นไหม เขาไปกันหมดแล้ว
4. กรุ ณากรอกแบบสอบถามหลังใช้บริ การ
55. ข้อใดไม่ปรากฏเสียงสระประสม
1. เวิง้ ว้าง เงินผ่อน แบ่งแยก
2. วี้ดว้าย เชิญชวน คลอนแคลน
3. โพล้เพล้ ร่ องแร่ ง จองหอง
4. กรี ดกราย บ้านเรื อน ลอดช่อง
56. ข้อความใดมีความสัมพันธ์กบั “ลักษณะของประโยคที่ดี”
1. มีความยาวต่อเนื่อง
2. ปรากฏการใช้ถอ้ ยคําที่ไพเราะ คมคาย
3. สื่อความได้ชดั เจน มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
4. ปรากฏการใช้ถอ้ ยคําภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางวิชาการ
57. ข้อความใดไม่ มีความเกี่ยวข้องกับภาษาไทยถิ่น
1. การศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับภาษาไทยถิ่นทําให้สามารถศึกษาประวัติของคําได้
2. ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยถิ่นกับภาษาไทยมาตรฐานคือเรื่ องของคําศัพท์
3. ภาษาไทยถิ่นเป็ นภาษาย่อยของภาษาไทยที่ใช้สื่อสารกันในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง
4. การผสมระหว่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมเป็ นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาษาไทยถิ่น
58. ข้อใดต่อไปนี้มีวธิ ีการร้อยเรี ยงประโยคด้วยการแทนคําหรื อวลี
1. นกไม่สบาย วันนี้เลยไปเที่ยวไม่ได้
2. นกชอบกิน แต่ฉนั ไม่ชอบ
3. นกเคยไปเที่ยวเชียงใหม่ แต่ผมไม่เคย
4. ผูช้ ายคนนั้นหน้าตาดีมาก เขาเป็ นนักแสดงช่องอะไร
59. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของร่ายสุภาพ
1. ร่ ายสุภาพจะจบบทด้วยโคลงสามสุภาพเสมอ
2. ร่ ายสุภาพบทหนึ่งๆ มีจาํ นวนวรรคทั้งสิ้น 5 วรรค
3. การแต่งร่ ายสุภาพไม่กาํ หนดจํานวนคําในแต่ละวรรค
4. คําสุดท้ายของวรรคหน้าต้องสัมผัสกับคําที่ 1, 2 และ 3 ของวรรคต่อๆ ไป
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60. คําประพันธ์ประเภทฉันท์มีลกั ษณะเด่นเฉพาะตรงกับข้อใด
1. คําสร้อย
2. คําครุ คําลหุ
3. คําเอก คําโท
4. คําเป็ น คําตาย
61. ข้อใดไม่ ใช่ หลักการใช้คาํ ยืมที่ถูกต้อง
1. ต้องรู ้แหล่งที่มาของคํา
2. ต้องรู ้หลักการเขียนที่ถูกต้อง
3. ต้องรู ้หลักการออกเสียงที่ถูกต้อง
4. ต้องรู ้วา่ มีกลุ่มคนที่ใช้ภาษานี้มากน้อยเพียงใด
62. ข้อใดใช้ระดับของภาษาต่างจากพวก
1. กรุ ณารอสักครู่
2. พรุ่ งนี้พบกันบริ เวณหน้าสวนสาธารณะ
3. งานสัปดาห์หนังสือปี นี้มีคนมาบานเบอะ
4. นักเรี ยนควรมีความอุตสาหะในการเล่าเรี ยน
63. ข้อใดเรี ยงลําดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้อง
1. คํา เสี ยง วลี ประโยค
2. เสียง คํา วลี ประโยค
3. วลี เสียง คํา ประโยค
4. คํา วลี เสียง ประโยค
64. คําพูดในข้อใดเหมาะที่จะใช้ในการประชุม
1. ขอโทษนะ คุณปรานีพดู ดังๆ หน่อย จะได้ได้ยนิ กันทุกคน
2. ดิฉนั ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนเรื่ องนี้อีกครั้ง
3. เรื่ องมันไปกันใหญ่แล้ว ขอให้พดู ให้ตรงประเด็นหน่อยเถอะ
4. คุณจิรนัดดานัง่ เงียบอยูน่ านแล้ว กรุ ณาแสดงความคิดเห็นครับ
65. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายที่สาํ คัญของการพูดอภิปราย
1. เพือ่ แสดงความรู ้ ความเข้าใจของผูพ้ ดู
2. เพือ่ แลกเปลี่ยนทัศนคติของผูฟ้ ัง
3. เพือ่ ความบันเทิง ผ่อนคลายจากปั ญหา
4. เพือ่ แลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิด ประสบการณ์เพือ่ แก้ไขปั ญหา
66. หัวเรื่ องในข้อใดเหมาะสมที่จะนํามาอภิปราย
1. เกิดเป็ นชายดีกว่าหญิง
2. ระบบธุรกิจขายตรง
3. ก้าวไกลไปกับอาเซียน
4. เราจะแก้ไขสถานการณ์การอ่านของคนไทยได้อย่างไร
67. สิ่งสําคัญประการแรกของการพูดโต้แย้งตรงกับข้อใด
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคํานิยามของการโต้แย้ง
2. มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาเพือ่ การหักล้าง
3. ตั้งใจฟังเรื่ องที่จะต้องโต้แย้งตั้งแต่ตน้ จนจบอย่างมีสมาธิ
4. มีความสามารถในการพูดสรุ ปได้คมคายทําให้ผฟู ้ ังเชื่อถือ
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68. ข้อใดเป็ นลักษณะเฉพาะของคําที่ยมื มาจากภาษาอังกฤษ
1. มีลกั ษณะเป็ นคําสองพยางค์
2. ไม่ปรากฏการใช้พยัญชนะเสี ยงควบกลํ้า
3. มีเสี ยงควบกลํ้าที่ไม่มีในภาษาไทย เช่น ฟร
4. มีลกั ษณะเป็ นคําแผลง การเติมหน่วยคําเติมหน้า
69. กาพย์ประเภทใดนิ ยมที่จะนํามาแต่งคู่กบั บทร้อยกรองประเภทฉันท์
1. กาพย์ยานี และกาพย์สุรางคนางค์
2. กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางคนางค์
3. กาพย์ห่อโคลง และกาพย์ยานี
4. กาพย์ห่อโคลง และกาพย์สุรางคนางค์
70. สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ เป็ นฉันท์ซ่ ึงมีท่วงทํานองที่เหมาะแก่การบรรจุเนื้อความในลักษณะใด
1. บทชมโฉม
2. บทยอพระเกียรติ
3. บทพรรณนาความรัก
4. บทตื่นเต้น ระทึกใจ
71. ข้อใดเป็ นประโยคใจความสําคัญของข้อความต่อไปนี้
(ก) คําว่า “เอ็นดู” ก็เหมือนกัน ถ้าสาวๆ ได้ยนิ พ่อเฒ่าชาวใต้แหลงว่า “เอ็นดูหลาว” อย่าเข้าใจผิดคิดไปว่า
พ่อเฒ่าหัวงูมาเอ็นดูหวังเลี้ยงต้อย เพราะ “เอ็นดู” ในบริ บทของคนใต้แปลว่าสงสาร (ข) นี่ แหละครับเสน่ ห์ของการ
เดินทางไปยังต่างถิ่นต่างที่ คือได้เรี ยนรู ้ภาษา เรี ยนรู ้วฒั นธรรม และวิธีคิดที่ต่างจากความคุน้ เคยของเรา (ค) นับว่า
ชาวชุมพรและคนปั กษ์ใต้โชคดี ที่มีปราชญ์อย่างอาจารย์สนั่น พากเพียร รวบรวมภาษาถิ่ นที่มีคุณค่าไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร (ง) ก่อนที่ภาษาอินเทอร์เน็ตใน “แชทรู ม” และการส่ ง “ชอร์ตแมสเสจ” ในโทรศัพท์มือถือจะบดบัง
ภาษาถิ่นจนหมด
1. (ก)
2. (ข)
72. ข้อใดเป็ นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้

3. (ค)

4. (ง)

การแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศควรเริ่ มต้นจากการค้นหาจากจุดที่เป็ นอุปสรรคมากที่สุด ของการ
พัฒนาประเทศ (most binding constraint) และเน้นแก้ปัญหาในจุดดังกล่าว การพยายามแก้ปัญหาหลายปั ญหา
พร้อมๆ กัน เป็ นการพัฒนาที่ไร้ประโยชน์
1.
2.
3.
4.

มีอุปสรรคใดบ้างในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาประเทศ
การแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดประโยชน์หรื อไม่ อย่างไร
การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหลายๆ อย่างพร้อมกัน ถือเป็ นการแก้ปัญหาหรื อไม่
การแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศควรเริ่ มต้นจากจุดที่สาํ คัญที่สุดใช่หรื อไม่
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นักเรียนพิจารณาข้ อความต่ อไปนี้ จากนั้นตอบคาถามข้ อ 73 – 75
เรารู ้สึกได้ถึงความแตกต่างเมื่อเราหันมาใช้ครี มกระชับสัดส่ วนตราหุ่ นสวย เมื่อเราใช้ครี มแล้วเราไม่ตอ้ ง
ลดอาหารหรื อออกกําลังกายให้หนัก ทําให้เราไม่รู้สึกเหนื่ อยมากเกินไปจนทําให้ร่างกายทรุ ดโทรม นอกจากนี้ ยัง
ไม่มีสารพิษตกค้าง สภาพร่ างกายของเราจึงดีข้ นึ ทันตาเห็น หุ่นสวยกระชับไร้ไขมัน รู ้สึกกลับไปเป็ นสาววัยแรกรุ่ น
อีกครั้ง ตอนแรกคิดว่าการลดนํ้าหนักด้วยวิธีน้ ี จะไม่ได้ผล เดี๋ยวนี้ เข้าใจแล้วอยากให้คนที่อยากสวยหันมาใช้ครี ม
กระชับสัดส่วนตราหุ่นสวยแบบเรามากขึ้น
73. ข้อใดเป็ นเจตนาในการพูด
1. อวดอ้างว่าตนเองสวย
2. บอกเล่าวิธีการลดนํ้าหนักให้มีรูปร่ างสวยงาม
3. แนะนําคุณค่าที่ได้จากการลดนํ้าหนักด้วยครี มกระชับสัดส่วนตรา หุ่นสวย
4. ชักชวนให้เพือ่ นที่ตอ้ งการลดนํ้าหนักหันมาใช้ครี มกระชับสัดส่วนตรา หุ่นสวย
74. ข้อความข้างต้นมีวธิ ีการลําดับเนื้อหาอย่างไร
1. ลําดับตามเวลา
2. ลําดับตามสถานที่
3. ลําดับจากเหตุไปสู่ผล
4. ลําดับจากผลไปสู่เหตุ
75. จากข้อความข้างต้นการแสดงทรรศนะของผูเ้ ขียนเกิดจากข้อใด
1. ความรู ้
2.ความเชื่อ
3. ค่านิยม
4. ประสบการณ์
76. ข้อใดเป็ นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้
“ด้ว ยความที่ ไ ข่ ต๋ ุ น เป็ นอาหารที่ รั บ ประทานได้ง่ า ย แถมยัง ทํา ง่ า ย ราคาถู ก ที่ สํา คัญ ยัง มี คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการสูงอีกด้วย ไข่ต๋ นุ จึงเป็ นอาหารที่ท้งั เด็กและผูใ้ หญ่ต่างก็ชอบรับประทาน”
1. ข้อสนับสนุน ข้อสรุ ป ข้อสนับสนุน
2. ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน ข้อสรุ ป
3. ข้อสรุ ป
ข้อสนับสนุน ข้อสรุ ป
4. ข้อสรุ ป
ข้อสรุ ป ข้อสนับสนุน
77. ข้อความต่อไปนี้ใช้วธิ ีการเขียนสอดคล้องกับข้อใด
ถ้าเราออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ กินอาหารที่มีคุณค่าต่อร่ างกาย ก็จะช่วยให้สุขภาพของเราสมบูรณ์
แข็งแรง ผิวพรรณผ่องใส และสามารถสร้างความมัน่ ใจในตนเองได้ดียงิ่ ขึ้น
1. เปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสีย
3. ใช้เหตุผล

2. ใช้ภาษาเร้าใจ
4. อ้างอิงหลักฐาน
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78. การฟั งในข้อใดมีจุดมุ่งหมายแตกต่างจากข้ออื่น
1. โก๊ะตี๋ฟังวิทยุรายการเรื่ องเล่าเสาร์น้ ี
2. เรยาฟังถ่ายทอดสดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
3. เด่นจันทร์ฟังเพลงในรายการเพลงไพเราะเสนาะโสต
4. ดี๋ฟังการอภิปรายเรื่ องละครไทยสู่ละครโลกได้จริ งหรื อ
79. การฟั งในข้อใดเป็ นการฟังเพือ่ สาระและคติของชีวติ อย่างเด่นชัด
1. อัดฟังขับเสภาเรื่ อง “ขุนช้าง ขุนแผน”
2. แขกฟังรายการเรื่ อง “ท่องเที่ยวทัว่ ไทยให้สุขสันต์”
3. เฟย์ฟังรายการวิทยุเรื่ อง “เราจะอยูก่ บั คนที่เราไม่ชอบได้อย่างไร”
4. เบียร์ฟังเพือ่ นเล่าเรื่ อง “นิทรรศการศิลปะการออกแบบเครื่ องแต่งกาย”
80. สถานการณ์ต่อไปนี้แสดงว่าผูฟ้ ังมีสมั ฤทธิผลในการฟังระดับใด
อาทิตย์ฟังรายการวิทยุ มีขอ้ ความจากบันทึกของศรี บูรพาตอนหนึ่งว่า “ แม้เรามิได้เป็ นดอกซากุระก็อย่ารังเกียจ
ที่ตอ้ งเกิดเป็ นบุปผาพันธุอ์ ื่นเลย ขอแต่ให้เป็ นดอกที่งามที่สุดในพันธุข์ องเรา ภูเขาไฟฟูจีมีอยูล่ ูกเดียว แต่ภูเขาทั้งหลายก็
หาไร้ค่าไม่ แม้มิได้เป็ นซามูไรก็จงเป็ นลูกสมุนของซามูไรเถิด เราจะเป็ นกัปตันกันหมดทุกคนไม่ได้ ด้วยว่าถ้าปราศจาก
ลูกเรื อแล้ว เราจะไปกันได้อ ย่างไร” หลังจากได้ฟังแล้ว เขาบอกกับตนเองว่าผูพ้ ูดต้อ งการให้คนเรามี ทศั นคติที่ดีต่อ
บทบาทหน้าที่ของตนเหนือกว่าสิ่งใด
1. เข้าใจจุดประสงค์ของผูพ้ ดู
3. บอกได้วา่ สิ่งที่ฟังน่าเชื่อถือ

2. รับรู ้ขอ้ ความได้ครบถ้วน
4. ประเมินได้วา่ สิ่งที่ฟังมีประโยชน์

อ่ านคาประพันธ์ ต่อไปนี้แล้ วตอบคาถามข้ อที่ 81 – 86
หอมไฟไหม้ดินกลิ่นอิฐ
ดินดําคลํ้าคลายกลายแดง
ดินดงลงบ่อหล่อเบ้า
กดแท่นแป้ นทับฉับไว
นํ้าทุ่งนํ้าท่ามาอาบ
เมืองล่างเมืองบนชนชุม
ปั้ นดินปาดดินประดัง
ปูทางเท้าคนทนทาน
81. คําประพันธ์น้ ีมีน้ าํ เสียงอย่างไร
1. ชื่นชม
2. ตื่นเต้น

เรี ยงติดลงเตาเผาแต่ง
ละก้อนล้วนแกร่ งกร่ างไกร
คลุกเถ้าคลึงถาดปาดไถ
ลงมือลงไม้ไฟรุ ม
มานาบมานวดดินนุ่ม
มือนี้ที่กรุ มกรํางาน
เป็ นวังเป็ นวัดพัสถาน
บันดาลด้วยมือแรงเรา

3. ตื้นตัน

4. ประทับใจ
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82. บุคคลใดต่อไปนี้นาํ สาระสําคัญของบทประพันธ์น้ ีไปใช้ตรงตามจุดประสงค์ของผูป้ ระพันธ์
1. คมกริ ช คิดว่าการทําอิฐไม่ยากอย่างที่คิดจึงลงมือทําอิฐเพือ่ สร้างบ้านเอง
2. คงฤทธิ์ ตั้งใจว่า ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ้นก็จะทํางานที่ยากลําบากด้วยตัวเอง
3. คงธนา เปลี่ยนวัสดุในการสร้างโรงรถจากเดิมที่จะใช้ไม้มาใช้อิฐทดแทน
4. คมกฤษ ใช้กวีนิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนนําในการเขียนความเรี ยงเรื่ อง”ขั้นตอนการทําอิฐ”
83. ใจความสําคัญของบทประพันธ์น้ ีอยูท่ ี่บทใด
1. บทที่ 1
2. บทที่ 2
3.บทที่ 3
4. บทที่ 4
84. ข้อใดมีคาํ ซ้อน
1. ดินดงลงบ่อหล่อเบ้า
2. คลุกเถ้าคลึงถาดปาดไถ
3. กดแท่นแป้ นทับฉับไว
4. ลงมือลงไม้ไฟรุ ม
85. ข้อใดไม่มีโครงสร้างเป็ นประโยค
1. หอมไฟไหม้ดินกลิ่นอิฐ
2. เรี ยงติดลงเตาเผาแต่ง
3. ดินดําคลํ้าคลายกลายแดง
4. ละก้อนล้วนแกร่ งกร่ างไกร
86. ข้อใดมีการใช้ภาพพจน์ลกั ษณะเดียวกับ “มานาบมานวดดินนุ่ม”
1. เรื อนรายชายฝั่งทั้งสองฝาก
2. ป่ าจากแซมรากลําพูร่อง
3. เรี ยงหินเป็ นเขื่อนที่ชายคลอง
4. รับฟองคลื่นฟู่ อยูเ่ ย็นเย็น
อ่ านข้ อความต่ อไปนี้แล้ วตอบคาถามข้ อ 87 – 93
สิ่ งที่มีค่าสู งสุ ดในชี วิตมนุ ษย์ก็คือ “ตัวชี วิตเอง” คํากล่ าวนี้ เป็ นความจริ งโดยที่ใครไม่ อ าจปฏิเสธ แต่ท้ งั ๆ ที่รู้
มนุ ษย์ก็ปฏิบตั ิกบั ชีวิตเหมือ นไม่รู้จกั รักชี วิต หากจะเปรี ยบก็คงเป็ นเช่นเสนาอมาตย์ ข้าราชบริ พารของพระมหาชนกที่
ชอบรับประทานมะม่วง แต่ขณะเดียวกันกลับโค่นต้นมะม่วงทิ้ง มนุษย์รักชีวติ แต่ปฏิบตั ิต่อชีวติ ไม่ถูกต้อง ชีวติ อันเป็ นสิ่ ง
สูงค่ายิง่ กว่าสมบัติบรรดามีใดทั้งหมดของตน ก็เลยพลอยมีอนั แตกหัก บิ่นร้าว แหลกสลายลงไปก่อนวัยอันสมควร
น่าเสียดายชีวติ ที่ถูกเหวีย่ งไปอย่างไร้จุดหมายวันแล้ววันเล่า ล่องลอยไปในกระแสกิน กาม เกียรติเหมือนขอนไม้
แห้งหรื อ กอสวะที่ไ ร้อ นาคต แทนที่เราจะเป็ นฝ่ ายกําหนดชี วิตกลับปล่ อยให้ชีวิตถูกกิ เลส สังคม การงาน วัฒนธรรม
ความหลงผิดมาเป็ นฝ่ ายกําหนดแทนที่จะเป็ นนายของชีวิต กลับกลายเป็ นทาสของชีวิต แทนที่จะเป็ นฝ่ ายเลือกใช้ชีวิต
กลับถูกชีวติ ผลักไสไปตามยถากรรม
ทําไมไม่อนุญาตให้ตวั เองได้อยูเ่ งียบๆ คนเดียวสักระยะหนึ่งแล้วลองไตร่ ตรองมองตนดูว่า หลายขวบปี ที่ผ่านมา
เราได้ใ ช้ชีวิตไปให้คุม้ ค่า มากหรื อ น้อ ยเพียงไร มี สิ่งใดที่ ควรแก่ ค วามภูมิ ใ จ และมี สิ่งใดควรแก่ ความสลดสังเวชกับ
การกระทําของตัวเอง พินิจตนด้วยตนสอนตนด้วยตน ดีกว่าให้ใครต่อใครมากมายมาเสี้ ยมสอนซึ่ งแน่ นอนว่าเรารับฟั ง
แต่คงไม่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงใดๆ เหมือนกับการสอนตนด้วยตนเอง
(ต่ อ)
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มนุษย์เกิดมาในโลกอย่างมีความหมาย ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่าหรื อเกิดมาเพื่อจะถูกลืมยกเว้นแต่คนที่พยายามจะทํา
ให้คนอื่นลืมตนเอง ไม้ทุกต้น หญ้าทุกชนิ ด ก็เช่นเดียวกับนอตทุกตัวที่ผลิตขึ้นมาเพื่อ ให้เหมาะสมกับภารกิจใดภารกิ จ
หนึ่ ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งเสมอ มนุ ษย์ก็เช่ นกัน ต่างมาสู่ โลกนี้ เพื่อ จะบําเพ็ญกรณี บางอย่างบางประการ ซึ่ งล้วนแต่มี
ความสําคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน มนุษย์ทุกคนล้วนมีศกั ยภาพแฝงเร้นที่จะบรรลุภารกิจของตนได้อย่างงดงามทั้งสิ้ น แต่
มนุษย์ตระหนักรู ้ถึงศักยภาพพิเศษของตนตรงนี้หรื อไม่
นํ้าเน่ าอาจระเหยกลายเป็ นเมฆฝนหล่อ เลี้ ยงผืนโลก กรวดทรายตํ่าต้อ ยอาจถูกหล่ อหลอมเป็ นศิล ป์ สถาปั ตย์ที่
ทรงคุณค่าระดับสากล ข้ าวเปลือกในนาอาจกลายเป็ นสุ ธารสของพระมหาจักรพรรดิ ลูกกุลีอาจกลายเป็ นเศรษฐีพนั ล้าน
ฯลฯ ขอเพีย งมนุ ษ ย์ไ ม่ ดู ถู กตัว เองตระหนัก รู ้ ถึ งศัก ยภาพพิเ ศษที่ ซ่ อ นอยู่ใ นตน แล้ว เพียรเจี ย ระไนชี วิต ให้แวววาว
พราวพรายด้วยการศึกษาเรี ยนรู ้ ซึมซับเก็บรับบทเรี ยนจากการงานและการใช้ชีวติ อย่างสุขมุ ก็ยอ่ มจะมีชีวติ ที่คุม้ ค่า
สงบ ร่ มเย็น และเป็ นสุขไม่ยากเย็น
87. ใจความสําคัญของข้อความที่คดั มาให้อ่านคือข้อใด
1. มนุษย์ควรจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งของชีวติ สําหรับตัวเองเพือ่ ทําความเข้าใจชีวติ
2. ชีวติ ของมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าขึ้นอยูก่ บั ว่ามนุษย์มองเห็นคุณค่านั้นหรื อไม่
3. คนที่ปล่อยชีวติ ให้เป็ นไปตามกิเลสคือคนที่ใช้ชีวติ อย่างไร้จุดหมาย
4. ไม่มีคาํ สอนของผูใ้ ดที่จะดีเท่าคําสอนที่ตนเองสอนตนเองด้วยตนเอง
88. จากข้อความที่คดั มาให้อ่าน ข้อใดสรุ ปได้ถูกต้อง
1. ไม่มีใครมีความรู ้ที่จะสอนเราได้นอกจากตัวของเราเอง
2. มนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกนี้มีหน้าที่ของตัวเอง
3. คนที่ดูถูกตัวเองแสดงให้เห็นว่าเป็ นคนที่ไม่มีการศึกษา
4. ชีวติ เป็ นเหมือนพลอยที่ถา้ แตกหัก บิ่น ร้าว ก็ไร้ค่า
89. ข้อใดใช้ภาษาไม่ เป็ นทางการในการเขียน
1. ขอเพียงมนุษย์ไม่ดูถูกตัวเอง ตระหนักรู ้ถึงศักยภาพพิเศษที่ซ่อนอยูใ่ นตน
2. แล้วเพียรเจียระไนชีวติ ให้แวววาวพราวพรายด้วยการศึกษาเรี ยนรู ้
3. ซึมซับเก็บรับบทเรี ยนจากการงานและการใช้ชีวติ อย่างสุขมุ
4. ก็ยอ่ มจะมีชีวติ ที่คุม้ ค่า สงบ ร่ มเย็น และเป็ นสุขไม่ยากเย็น
90. คําว่า “ข้าวเปลือกในนา” ในย่อหน้าที่ 5 หมายความถึงสิ่งใด
1. ความภาคภูมิใจของมนุษย์
2. การใช้ชีวิตอย่างสุขมุ ของมนุษย์
3. ความสามารถพิเศษของมนุษย์
4. การมีชีวติ อย่างคุม้ ค่าของมนุษย์
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91. ข้อความข้างต้นมีเนื้อหาใกล้เคียงกับสุภาษิตในข้อใดมากที่สุด
1. รักดีหามจัว่ รักชัว่ หามเสา
2. ข้างนอกสุกใสข้างในเป็ นโพรง
3. ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดดั ยาก
4. ช้าๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
92. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของข้อความนี้
1. เพือ่ ยํ้าให้เห็นความสําคัญของมนุษย์ในฐานะที่เป็ นสัตว์สงั คม
2. เพือ่ เชิญชวนให้ผอู ้ ่านทุกคนหันมาให้ความสําคัญกับการทํางาน
3. เพือ่ แนะนําให้หนั กลับมาพิจารณาและพัฒนาชีวติ ของตนเอง
4. เพือ่ สัง่ สอนให้ไม่ลุ่มหลงอยูใ่ นกิเลสและความยัว่ ยุท้งั ปวง
93. ประโยค “มนุษย์ทุกคนล้วนมีศกั ยภาพแฝงเร้นเกินที่จะบรรลุภารกิจของตนเองได้อย่างงดงามทั้งสิ้น”
เป็ นประโยคชนิดใด
1. ประโยคความเดียว
2. ประโยคความเดียว 2 ประโยค
3. ประโยคความซ้อน
4. ประโยคความรวม
94. ถ้าต้องการเขียนถึงความงามของสตรี ควรใช้โวหารข้อใดในการเขียน
1. บรรยายโวหาร
2. พรรณนาโวหาร
3. อุปมาอุปไมยโวหาร
4. สาธกโวหาร
95. ภาษาที่ไม่ ควรใช้เขียนโฆษณาคือข้อใด
1. ใช้สาํ นวนน่าสนใจ
2. ภาษาสละสลวย
3. ถ้อยคําสั้นกะทัดรัด
4. ภาษาที่เข้าใจได้หลายอย่าง
96. ข้อใดสรุ ปลักษณะทางวรรณศิลป์ ของคําประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1)
จนผมโกร๋ นโล้นเกลี้ยงถึงเพียงหู ดูเงาในนํ้าแล้วร้องไห้
ฮัดฮัดขัดแค้นแน่นใจ
ตาแดงดัง่ แสงไฟฟ้ า
2)
เหลือบเห็นสตรี วไิ ลลักษณ์
พิศพักตร์ผอ่ งเพียงแขไข
งามโอษฐ์งามแก้มงามจุไร
งามนัยน์เนตรงามกร
3)
โฉมเอยโฉมเฉลา
เสาวภาคย์แน่งน้อยพิสมัย
เจ้ามาแต่สวรรค์ช้ นั ใด
นามกรชื่อไรนะเทวี
4)
เหตุใดมิทาํ ซึ่งหน้า
มารยาเป็ นหญิงไม่บดั สี
ฤๅว่ากลัวนิ้วเพชรนี้
จะชี้พระองค์ให้บรรลัย
1. มีการสรรคําใช้ได้อย่างกระชับและกินความได้มาก
2. มีการเล่นคําซํ้า เล่นความ และใช้ประโยคคําถามเชิงวาทศิลป์
3. มีการใช้โวหารเปรี ยบเทียบเพือ่ ให้เห็นภาพและเข้าใจความรู ้สึกของตัวละครอย่างชัดเจน
4. มีรสวรรณคดีครบทั้ง 4 รส คือ เสาวรจนี นารี ปราโมทย์ พิโรธวาทัง และสัลลาปั งคพิสยั
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97. “แล้ วสอนว่าอย่าไว้ ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกลา้ เหลือกาหนด” ข้อความนี้ให้ขอ้ คิดในข้อใดมากที่สุด
1. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ
2. อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคนจะจนใจเอง
3. จะดูชา้ งให้ดูหาง จะดูนางให้ดูแม่
4. ระยะทางพิสูจน์มา้ กาลเวลาพิสูจน์คน
98. “เหม่เหม่ดูด๋ ูกระบี่ศรี มุสาพาทีก็เป็ นได้” ข้อความนี้มีคาํ ใดที่หมายถึง“ลิง”
1. ดูด๋ ู
2. กระบี่
3. มุสา
4. พาที
99. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้อง
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนินพระราชดําเนินไปทรงประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล
2. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้ าฯ
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ในห้องทรงงาน
4. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็ นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
100. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ ถูกต้อง
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงขอบใจประชาชนชาวไทยที่มารับเสด็จ
2. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมีพระราชเสาวนียใ์ ห้เจ้าหน้าที่รับซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวบ้าน
3. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็ นองค์ประธานเปิ ดงาน
4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือ
คนจน
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เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก
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เลขประจาตัวนักเรียน
คาแนะนา























































ใช้ดินสอดํา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาํ เต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
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