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คาชี้แจง
ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. “เสี ยง” ในภาษาไทยหมายถึงอะไร
1. เสียงสู ง เสียงกลาง เสียงต่า ที่มนุษย์เปล่งออกมา
2. เสียงต่างๆที่มนุษย์และสัตว์เปล่งเสี ยงออกมา
3. เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาสื่อความหมายกัน
4. เสียงที่แสดงความรู ้สึกต่างๆ ของมนุษย์
2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1. พยัญชนะไทยมี 21 รู ป 44 เสียง
2. สระไทยมี 21 รู ป 32 เสียง
3. วรรณยุกต์ไทยมี 4 รู ป 5 เสียง
4. ไทยมีวรรณยุกต์ใช้ครบ 4 รู ป 5 เสี ยง ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3. ข้อใดมีคาที่ประสมด้วยสระแท้ท้งั หมด
1. ทาการบ้าน
2. ขยันดีมาก
3. เกียจคร้าน
4. ไม่ดี
4. คาในข้อใดประกอบด้วยเสียงสระยาวทั้งหมด
1. ปากกา สมุด
2. หนังสือ ดินสอ
3. พ่อแม่ พีน่ อ้ ง
4. บิดา มารดา
5. ข้อใดประกอบด้วยพยัญชนะวรรคเดียวกันทั้งหมด
1. ต ถ ท น
2. ข ค ง จ
3. ถ ท น บ
4. ข ป ห ฬ
6. ข้อใดมีคาควบกล้ าทุกคา
1. ขวนขวาย ปรับปรุ ง
2. ผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนแปลง
3. ปราชัย เปรี ยญ
4. จรด จรัส
7. สานวนในข้อใดมีคาควบกล้ ามากที่สุด
1. ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก
2. ตัดหางปล่อยวัด
3. ปากปราศรัยน้ าใจเชือดคอ
4. ใกล้เกลือกินด่าง
8. ข้อใดออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนกับ “พระคุณแม่”
1. ใครช่วยได้
2. ใครบอกเล่า
3. น้องไปด้วย
4. ให้นอ้ งด้วย
9. ข้อใดมีเสี ยงวรรณยุกต์เหมือนกันทุกคา
1. แล้ว แก้ว ห้าว
2. โลก น่า แรก
3. ว่า ข่า ป้ า
4. โชค อยาก ห้าว
10. ข้อใดมีรูปวรรณยุกต์ตรงกับเสี ยงวรรณยุกต์
1. ใครร้องเพลงแล้วนัง่
2. การค้าไม่ควรล้มง่ายง่าย
3. หยิบแฟ้ บซักผ้ามานี่
4. ไก่โต้งขันเอ้กอี้เอ้กเอ้ก
11. ข้อใดใช้สระ “ไอ” และสระ “ใอ” ถูกต้องทุกคา
1. หลงใหล หลับใหล
2. ไนปั่ นฝ้ าย เหล็กใน
3. ไนโตรเจน ใต้ฝนุ่
4. ไสกบ ตะใคร่ น้ า
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12. คาในข้อใดเป็ นคาซ้ อนทุกคา
1. หมดสิ้น กดดัน ใหม่เอี่ยม
2. รี ดไถ กล่าวหา เอาอย่าง
3. อ้อยอิ่ง ป่ าวร้อง โยนกลอง
4. แนบชิด กับแกล้ม เก่งกาจ
13. เขาเป็ นคน เจ้ าถ้ อยร้ อยความ มีความหมายอย่างไร
1. พูดดี
2. พูดเก่ง
3. พูดคมคาย
4. อวดรู ้
14. ข้อใดมีคาพ้องเสียง
1. เธอจะทาอะไรตามใจเธอ
2. น้ าร้อนปลาเป็ น น้ าเย็นปลาตาย
3. คุณพ่อสอนยิงลูกศรจนแม่นยา
4. ขิงก็รา ข่าก็แรง
15. ข้อใดเขียนถูกต้อง
1. ตรัยตรึ งค์
2. ภูวนัย
3. บิณฑบาต
4. บัณฑูร
16. ข้อใดอ่านถูกต้อง
1. กกุธภัณฑ์ อ่านว่า กะ- กุด – พัน
2. กรมธรรม์ อ่านว่า กรม – มะ – ทัน
3. กุลสตรี อ่านว่า กุน – ละ – สะ – ตรี
4. ชันสูตร
อ่านว่า ชัน – สูด
17. ข้อใดสะกดถูกต้องทั้งสองคา
1. อนุญาต ไตรยางศ์
2. ผัดกระเพรา ถนนลาดยาง
3. คุกกี้ เสื้อเชิ้ต
4. ไอศกรี ม บันดาล
18. ข้อใดมีตวั สะกดในแม่กน มากที่สุด
1. คุณพ่อสอนยิงลูกศรจนแม่นยา
2. คุณแม่ชอบอ่านนวนิยาย
3. คุณพ่อให้รางวัลแก่ตารวจ
4. เณรน้อยเดินถือบาตรมาแล้ว
19. ข้อใดมีลกั ษณนามเหมือน “ เกวียน ซอ แม่ชี”
1. รถยนต์ ระนาด ฤาษี
2. ดาบ รถยนต์ คน
3. รถไฟ ขลุ่ย พระพุทธรู ป
4. ปากกา แคน สัตว์
20. ข้อใดใช้คากริ ยาไม่ถูกต้อง
1. ชาวบ้านออกเรี่ ยไรเงิน
2. เขาถูกชกเลือดกบปาก
3. ตารวจสอดส่องตามซอกซอย
4. อย่าเป็ นคนผลัดวันประกันพรุ่ ง
21. คาว่า กัน ในข้อใดเป็ นชนิดของคาต่างกับข้ออื่น
1. กันไม่ไปกับแกหรอกนะ
2. ไก่ตีกนั
3. พวกผูห้ ญิงต้องกันหน้าด้วยหรื อ
4. ให้กนั ไปด้วยนะ
22. “ใครจะไปเที่ยวหัวหินก็เชิญ” ข้อใดมีเจตนาเช่นเดียวกับประโยคนี้
1. นักเรี ยนกี่คนในห้องนี้
2. เลขข้อนี้ยากจะตายใครจะไปทาได้
3. ปิ ดเทอมนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหน
4. ใครทากระเป๋ าสตางค์หาย
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23. ข้อใดใช้คาเชื่อมไม่ถูกต้อง
1. ชาวบ้านถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
2. เขายืน่ คาร้องต่อศาลเมื่อวานนี้
3. สีม่วงเกิดจากการผสมสีแดงและสีน้ าเงิน
4. ประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่นกั กีฬา
24. ข้อใดเป็ นประโยคคาถาม
1. ใครเป็ นคนตอบก็ได้
2. ใครตอบได้ให้ตอบ
3. ใครให้คาตอบได้
4. ใครตอบให้ก็ตอบ
25. ข้อใดเป็ นประโยคความซ้อน
1. คนในบ้านหลังนั้นทาอะไร
2. เด็กขยันเรี ยนหนังสือ
3. นักเรี ยนสัญญาว่าเขาจะขยัน
4. แมวตัวนั้นจับหนูเก่ง
26. “นักเรี ยนซึ่งตั้งใจเรี ยนชอบอ่านหนังสือในห้องสมุด” ประโยคหลักของประโยคนี้คือข้อใด
1. นักเรี ยน
2. นักเรี ยนซึ่งตั้งใจเรี ยน
3. นักเรี ยนตั้งใจเรี ยนชอบอ่านหนังสือ
4. นักเรี ยนชอบอ่านหนังสือในห้องสมุด
27. คาว่า ฝูง ในข้อใดใช้ไม่ถูกต้อง
1. ฝูงนกบินมาโน่น
2. ฝูงช้างเดินผ่านลาธารแล้ว
3. ฝูงวัวกินหญ้าอยูใ่ นนา
4. ฝูงแกะถูกสุนขั ไล่ตอ้ นเข้าคอก
28. คาที่ขีดเส้นใต้ขอ้ ใดผิดภาษา
1. ประธานจัดงานกีฬาสีมอบถ้วยให้กับผูช้ นะเลิศ 2. ฉันเห็นกับตาว่าเธอหยิบปากกาของฉันไป
3. เย็นนี้จะมีฝนตกกับจะมีพายุแรงในภาคกลาง 4. สีม่วงเกิดจากการผสมสีแดงกับน้ าเงิน
29. ข้อใดมีวธิ ีสร้างคาแตกต่ างไปจากข้ออื่น
1. คชสาร
2. สุ ราลัย
3. บรรณาการ
4. ชีวาตม์
30. ข้อใดคือบัญชีรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการค้นคว้า หรื อบัญชีรายชื่อหนังสือในหัวข้อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
1. ปทานุกรม
2. สารานุกรม
3. พจนานุกรม
4. บรรณานุกรม
31. “เสือนอนก็วา่ กลัว ไม่รู้ตวั ว่าแกล้งนิ่ง” คาประพันธ์น้ ีตรงกับสานวนไทยว่าอย่างไร
1. เสือนอนกิน
2. เสือซ่อนเล็บ
3. เสือไว้ลาย
4. เสือเฒ่าจาศีล
32. สานวนดินพอกหางหมู สัมพันธ์กบั ข้อใด
1. การอธิบาย
2. การทางาน
3. หน้าที่
4. การฝึ กหัด
33. ข้อใดเรี ยงลาดับคาได้ถูกต้องได้ถูกต้องตามลาดับที่ปรากฏอยูใ่ นพจนานุกรม
1. ชาย ชายคา ชายธง ชายไหว
2. ชาย ชายธง ชายคา ชายไหว
3. ชายธง ชายคา ชายไหว ชาย
4. ชายคา ชายธง ชายไหว ชาย
34. “ ภาษ ก. พูด, กล่าว, บอก (ส.; ป. ภาส)” ข้อความจากพจนานุกรมข้างต้นนี้ ก. หมายถึงอะไร
1. ที่มาของคา
2. ชนิดของคา
3. ลักษณะของคา
4. ประวัติของคา
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35. คาที่ขีดเส้นใต้ขอ้ ใดไม่ ใช่ สานวน
1. ตอนเช้าคนหาปลาออกไปตกปลา
2. เขาได้เงินตกเบิกมาหลายแสน
3. อย่าเข้าใกล้ชา้ งตกมันนะจะเกิดอันตราย
4. พ่อค้าคนนั้นตกอับจนต้องขายบ้าน
36. ข้อใดเป็ นหลักการเขียนหวัดแกมบรรจง
1. เขียนให้อ่านง่าย โดยคัดให้รวดเร็ ว สวยงามและถูกต้อง
2. เขียนให้ติดต่อเนื่องกันตลอด มีหวั หรื อไม่มีหวั ก็ได้
3. จับดินสอหรื อปากกาตามถนัดของมือเพือ่ ความรวดเร็ว
4. เขียนโดยไม่ยกมือเลย เพราะจะทาให้ฉีกคาได้
37. ข้อใดใช้ภาษาไม่ถูกต้อง
1. บ้านหลังนี้ใหญ่มาก แต่มีคนอยูน่ อ้ ย จึงค่อนข้างเงียบกริ บ
2. เวลาไม่มีครู อยูใ่ นห้อง นักเรี ยนจะส่งเสียงครึ กโครม
3. ตอนหยุดพักเด็กๆ จะส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าววิง่ เล่นกัน
4. นักเรี ยนนัง่ เงียบเชียบขณะฟังครู เล่านิทาน
38. ข้อใดเป็ นลักษณะการเขียนแสดงความคิดเห็น
1. แสดงให้เห็นความคิดของตนเอง
2. ไม่จาเป็ นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
3. ไม่มีความคิดลาเอียง อ้างอิงหลักฐาน
4. ใช้ถอ้ ยคาที่รุนแรง เพือ่ ให้ทราบความรู ้สึกของผูเ้ ขียน
39. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะของการเขียนย่อหน้า
1. เริ่ มใจความใหม่
2. ข้อความแต่ละย่อหน้าต่อเนื่องกัน
3. แสดงความคิดเห็นให้ผอู ้ ื่นรู ้เรื่ องตามที่ผเู ้ ขียนต้องการ
4. มีความสาคัญเพียงเรื่ องเดียว ข้อความอื่นเป็ นส่วนขยาย
40. เรื่ องขุนช้างขุนแผนเป็ นวรรณคดีที่เกิดขึ้นในสมัยใด
1. กรุ งสุ โขทัย
2. กรุ งศรี อยุธยา
3. กรุ งรัตนโกสินทร์ตอนต้น
4. กรุ งรัตนโกสินทร์ตอนกลาง
41. ข้อใดแตกต่างจากพวก
1. ขุนแผน – นางลาวทอง
2. พลายแก้ว – นางทองประศรี
3. พลายงาม - นางพิมพิลาไลย
4. นางพิมพิลาไลย – นางศรี ประจัน
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42. ข้อใดเรี ยงลาดับการเขียนเรี ยงความได้ถูกต้องตามขั้นตอน
ก. นาหัวข้อมาเขียนเรื่ อง
ข. เขียนเรี ยงลาดับเรื่ องและรายละเอียด
ค. ลาดับแนวคิดเป็ นแนวทางการเขียน ง. หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่จะเขียน
จ. ปรับปรุ งแก้ไขสานวนให้ถูกต้อง
1. ง จ ก ข ค
2. ข ง จ ก ค
3. ง ค ก ข จ
4. ก ข ค ง จ
คาประพันธ์ ต่อไปนี้ใช้ ตอบคาถาม ข้ อ 43 – 44
อันมนุษย์เปรี ยบได้ดงั่ ดอกไม้
บ้างเหลืองแดงชมพูม่วงคละปนกัน
แม้นว่าเด็ดดอกไม้มาเรี ยงร้อย
เปรี ยบสังคมถือระเบียบให้ยนื ยง

ย่อมออกช่อชูดอกต่างสีสนั
ด้วยต่างพันธุต์ ่างเหล่าต่างเผ่าพงศ์
งามแช่มช้อยเติมแต่งให้สูงส่ง
ชาติมนั่ คงเพราะคนดีมีวนิ ยั

43. คากล่าวในข้อใดไม่ ใช่ ความหมายจากบทร้อยกรอง
1. มนุษย์เปรี ยบเหมือนดอกไม้
2. ชาติมนั่ คงเพราะคนมีระเบียบวินยั
3. ดอกไม้ทุกช่อเหมือนกันหมด
4. ดอกไม้ต่างสีเปรี ยบเหมือนมนุษย์ต่างชาติต่างภาษา
44. ข้อความใดมีความหมายไม่เกี่ยวกับการต่อสู ้
1. กลอกกลับรับรองว่องไว
2. เข้าประจัญโจมจับรับรอง
3. หันเหียนเปลี่ยนผลัดผัดผัน
4. ลุกขึ้นปั ดผงคลีตะลีตะลาน
45. ข้อใดไม่มีความหมายเชิงเปรี ยบเทียบ
1. ผูโ้ ดยสารทุกคนปลอดภัยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่
2. ญาติของผูโ้ ดยสารที่เครื่ องบินตกต่างร้องไห้กนั ระงมทั้งสนาม
3. เหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ฝนตกหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตา
4. ฉันมองดูทะเลครั้งใดดูเวิง้ ว้างไกลจนสุดลูกหูลูกตา
46. อ่านข้อความข้างล่างแล้วรู ้สึกอย่างไร
ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ ามหาสมุทร ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน
1. สมใจ
2. สมจริ ง
47. ผูป้ ระพันธ์มีวตั ถุประสงค์อย่างไร
มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
มีนอ้ ยใช้นอ้ ยค่อยบรรจง
1. ชี้แจง

2. แนะนา

3. พอใจ

4. เกินจริ ง

อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน
3. ตักเตือน

4. เกลี้ยกล่อม
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48. ข้อความนี้เป็ นโวหารชนิดใด
ภูมิประเทศในท้องถิ่นเต็มไปด้วยภูเขาสูงทุ่งกว้างป่ ารกอากาศบริ สุทธิ์ ชาวบ้านต่างยึดการทานา
เป็ นอาชีพหลัก ดินอุดมสมบูรณ์ไม่ตอ้ งใส่ปุ๋ยในเวลาปลูกข้าว
1. พรรณนาโวหาร
2. เทศนาโวหาร
49. ข้อใดมีความหมายอย่างเดียวกัน
1. ปั กษิน ทักษิณ วิหค
3. พนา ไพร ไพรี
50. ข้อใดไม่สมั พันธ์กบั คาประพันธ์ขา้ งต้น
“ นกอยูฟ่ ้ านกหากไม่เห็นฟ้ า
ไส้เดือนไม่เห็นดินว่าฉันใด
1. หญ้าปากคอก
2. จวักตักแกง
อ่ านข้ อความนี้แล้ วตอบคาถามข้ อ 51 – 52

3. บรรยายโวหาร

4. สาธกโวหาร

2. ชล วารี อุทก
4. พักตร์ เนตร กรรณ
ปลาอยูน่ ้ าย่อมปลาไม่เห็นน้ าไม่
หนอนย่อมไร้ดวงตาเห็นอาจมี”
3. ใกล้เกลือกินด่าง

4. นกไร้ไม้โหด

การอ่ าน เป็ นวิธีการอย่างหนึ่ งที่จะช่ วยให้เราสามารถติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ ยนแปลงของโลก
อีกทั้งการอ่านยังช่วยให้คนเรามีความรู ้ซ่ ึงจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการดารงชีวิต ทาให้เรารู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมของเทคโนโลยีและความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
51. ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดเป็ นสาคัญ
1. ประโยชน์ของการอ่าน
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
4. สิ่งจาเป็ นของการดารงชีวติ
52. ข้อใดคือการดารงชีวติ อย่างมีคุณภาพ
1. การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการดารงชีวติ
2. การปรับปรุ งตนเองให้ทนั ต่อความเจริ ญก้าวหน้าของโลก
3. การเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลก
4. ความรู ้เท่าทันของการเปลี่ยนแปลง
53. “หลวงพ่อที่วดั ท่าน ไม่ สบาย มาหลายวันแล้ว หลังจากท่าน ทานอาหารเช้ า แล้วก็เข้านอนเลย”
คาที่ขีดเส้นใต้ควรใช้คาสุภาพในข้อใดแทนจึงจะเหมาะสม
1. ป่ วย ฉันภัตตาหารเพล จาวัด
2. ป่ วย ฉันภัตตาหารเช้า พระบรรทม
3. อาพาธ ฉันภัตตาหารเช้า จาวัด
4. อาพาธ ฉันภัตตาหารเพล บรรทม
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54. ข้อความต่อไปนี้ควรใช้ในโอกาสใด “ขอให้มีความสุข สดชื่น สมหวัง อายุยนื ยาวปราศจากโรคภัย”
1. วันขึ้นปี ใหม่
2. วันครบรอบแต่งงาน 3. รับตาแหน่งใหม่
4. การเยีย่ มผูป้ ่ วย
55. ประโยคในข้อใดมีคานามต่างชนิดกันมากทีส่ ุด
1. โขลงช้างป่ ากาลังออกเดินทางไปในป่ ากว้าง
2. มานพไปเที่ยวสวนจตุจกั รโดยรถโดยสารประจาทาง
3. ความทุกข์ทาให้คนเศร้าโศกหลายคนจึงต้องทนทุกข์
4. สมศักดิ์เป็ นคนรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
56. ข้อใดเรี ยงคาประพันธ์ต่อไปนี้ได้ถูกต้อง
ก. อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน
ข. มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท
ค. มีนอ้ ยใช้นอ้ ยค่อยบรรจง
ง. อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
1. ค. ก. ข. ง.
2. ข. ก. ค. ง.
3. ข. ง. ค. ก.
4. ก. ข. ค. ง.
57. จากคาประพันธ์ในข้อ 56 เป็ นคาประพันธ์ชนิดใด
1. กลอนหก
2. กลอนสุภาพ
3. กาพย์ยานี 11
4. โคลงสี่สุภาพ
58. จากคาประพันธ์ในข้อ 56 มีใจความสาคัญในเรื่ องใด
1. การใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย
2. การดารงวิถีชีวติ คนไทย
3. การใช้จ่ายแบบพอเพียง
4. การเลือกสิ่งของในการใช้จ่าย
59. ข้อใดใช้คาไทยแทนการเขียนศัพท์บญั ญัติ
1. ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าอันดับหนึ่งเอเชีย 2. นักเรี ยนช่วยหยิบชอล์กให้ครู หน่อย
3. คุณแม่ซ้ือเสื้อเชิ้ตสี เหลืองมาให้คุณพ่อ
4. ช่วยจับรู ปให้ฉนั หน่อยฉันจะหยิบสก๊อตเทป
60. นักมวยรุ่ นแบนตั้มเวทคู่น้ ีชกกันอย่าง......................
1. ทนทายาท
2. ทนทาน
3. ทนทายาด
4. ทนทาญาติ
61. “ทั้งๆ ที่มีเครื่ องมือทันสมัย แต่คุณสมชายชอบใช้อุปกรณ์เก่าๆ ล้าสมัย”การกระทานี้เปรี ยบได้กบั สานวนใด
1. ใกล้เกลือกินด่าง
2. ชี้โพรงให้กระรอก 3. ถอยหลังเข้าคลอง 4. บัวไม่ให้ช้ าน้ าไม่ให้ข่นุ
62. นายมีชยั ให้ รถยนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คาว่า “ให้ ” ใช้ราชาศัพท์วา่ อย่างไร
1. ทูลถวายรถยนต์พระที่นงั่ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
2. ทูลถวายรถยนต์พระที่นงั่ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
3. น้อมเกล้าน้อมถวายรถยนต์พระที่นงั่ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
4. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์พระที่นงั่ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
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อ่ านบทประพันธ์ นี้แล้ วตอบคาถามข้ อ 63 – 65
“ท่านจงแบ่งปั นเป็ นหมู่เหล่า
ตัดไม้ไผ่มาให้พอแรงการ
แต่ตาถี่ท่วงทีเหมือนกระจาด
เอาชันยาภายในไว้ให้พร้อม

พากันเข้าป่ าไผ่ไพศาล
แล้วจักสานรู ปร่ างอย่างชะลอม
รู ปขนาดกระบุงใบย่อม
ใช้กระออมนี้ตกั วารี ”

(จากบทละครพูดคากลอนเรื่ องพระร่ วงบทพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั )

63. คาประพันธ์ขา้ งต้นแสดงถึงคุณค่าของวรรณคดีทางด้านใด
1. คุณค่าทางอารมณ์
2. คุณค่าทางปั ญญา
3. คุณค่าทางวรรณศิลป์
4. คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม
64. คาประพันธ์ขา้ งต้นแสดงถึงคุณลักษณะของผูพ้ ดู ในเรื่ องใด
1. ความมัธยัสถ์
2. ความเป็ นผูน้ า
3. ความรอบคอบ
4. ความคิดสร้างสรรค์
65. เครื่ องใช้ที่ประดิษฐ์ข้ นึ จากไม้ไผ่น้ ี ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในเรื่ องใด
1. การเก็บน้ า
2. การกรองน้ า
3. การใส่น้ า
4. การตักน้ า
66. ข้อใดเป็ นกลุ่มคา(หรื อวลี)
1. หมูไปไก่มา
2. กระต่ายตื่นตูม
3. เพชรตัดเพชร
4. หาเช้ากินค่า
67. กลุ่มคาในข้อใดมีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น
1. หูไวตาไว
2. หูตาสว่าง
3. หูกว้างตากว้าง
4. หู ยาวตายาว
68. ข้อใดเป็ นกลุ่มคาที่ข้ นึ ต้นด้วยคาวิเศษณ์
1. ชี้นกเป็ นนก ชี้ไม้เป็ นไม้
2. อย่าชักใบให้เรื อเสี ย
3. ชัว่ เจ็ดที ดีเจ็ดหน
4. ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิ ด
69. ข้อใดเป็ นประโยค
1. ขนมอร่ อยมาก
2. หนี เสือปะจระเข้
3. หนูตกถังข้าวสาร
4. ข้าวยากหมากแพง
70. ประโยคขอร้องในข้อใด ใช้คาไม่ถูกต้อง
1. กรุ ณาเข้าแถวให้เป็ นระเบียบด้วยค่ะ
2. ช่วยกันกวาดพื้นห้องให้สะอาดนะคะ
3. โปรดปิ ดไฟทุกครั้งหลังใช้งานด้วยครับ
4. รบกวนหยิบหนังสือเล่มนั้นให้หน่อยค่ะ
71. ข้อใด ไม่ เป็ นประโยค
1. รักพีเ่ สียดายน้อง
2. รักดีหามจัว่ รักชัว่ หามเสา
3. ยุให้ราตาให้รั่ว
4. ยาหม้อใหญ่
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72. ข้อใดใช้สานวน ไม่ ถูกต้ อง
1. เขาทางานแบบขอไปทีผลงานจะดีได้อย่างไร
2. ทาอะไรก็ตอ้ งอับอายขายหน้าวันละห้าเบี้ยไปทุกวัน
3. คนเราต้องรู ้จกั ประมาณตัว ทาอะไรตามฐานะของตัว นกน้อยทารังแต่พอตัวนัน่ แหละดี
4. ทาตัวว่ามีรสนิยมสูง เป็ นหัวเรื อใหญ่ ชอบแต่ของดีมีราคา
73. “คนที่เคยเป็ นใหญ่เป็ นโต เมื่อตกต่าก็วางตัวอย่างคนทัว่ ไปไม่ได้” ตรงกับสานวนไทยว่าอย่างไร
1. เรื อใหญ่คบั คลอง
2. จระเข้ขวางคลอง
3. อึ่งอ่างในรอยตีนโค
4. กบในกะลา
74. ข้อใดเป็ นประโยชน์ที่สาคัญที่สุดของภาษามาตรฐาน
1. เป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
2. เป็ นการรักษาวัฒนธรรมไทย
3. แสดงถึงความเป็ นเอกราชของชาติไทย
4. ทาให้คนไทยสามารถสื่อสารโดยเข้าใจตรงกัน
75. ข้อใดไม่ ใช่ ประเด็นในการโต้แย้ง
1. การทาลายเป็ ดไล่ทุ่งแก้ปัญหาไข้หวัดนกได้จริ งหรื อ
2. เราจะแก้ปัญหาไข้หวัดนกได้จริ งหรื อ
3. ใครจะแก้ปัญหาเรื่ องไข้หวัดนกได้สาเร็จ
4. วัคซีนไข้หวัดนกป้ องกันเชื้อไวรัสได้จริ งหรื อ
76. ข้อใดไม่ ใช่ สารโน้มน้าวใจ
1. เลือกคนดีเข้าสภา ประชาชาติสุขใจ
2. ไม่ทาหน้าที่ พวกปล่อยผีเข้าสภา
3. ลูกหลานแจ่มใส ชวนผูใ้ หญ่ไปเลือกตั้ง
4. ประชาธิปไตยเต็มใบ คนไทยไปเลือกตั้ง
77. สานวนไทยข้อใดไม่ ขอ้ งเกี่ยวกับการพูด
1. ปากกัดตีนถีบ
2. ปากเป็ นชักยนต์
3. ปากปลาร้า
4. ปากว่ามือถึง
78. ข้อใดใช้ภาษาระดับไม่เป็ นทางการ
1. อย่าใช้เทคโนโลยีสูงเกินความสามารถของเกษตรกร
2. พยายามใช้สารเคมีในไร่ นาน้อยที่สุด
3. พยายามพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้เข้าสู่ระดับสากล
4. อย่ายืมทฤษฎีใหม่ของต่างประเทศโดยไม่ลืมหูลืมตา
79. ข้อใดเป็ นประโยคความรวม
1. การหาเงินไม่ใช่เป็ นเรื่ องของความทุกข์ยาก แต่ความไม่รู้จกั พอ ทาให้มนุษย์ทุกข์ทรมาน กับการแสวงหา
2. เงินไม่มีอานาจอันใด ถ้าใครไม่ยอมเป็ นทาสของเงิน
3. ต้องสอนคนให้จบั ปลากินเป็ น เพือ่ ให้เขามีปลากินตลอดไป
4. เงินเป็ นเครื่ องมือทาให้เกิดสุข แต่เงินไม่ใช่ความสุข
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80. การพูดแสดงความคิดเห็นในข้อใดถูกต้องเหมาะสม
1. โฆษณาสินค้านี้ตีพมิ พ์ในสื่อต่างๆ มากมาย
2. โฆษณาสินค้านี้มีดาราซึ่งเป็ นที่รู้จกั ดีร่วมแสดงด้วย
3. โฆษณาสินค้านี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผูค้ นในสังคมปั จจุบนั
4. โฆษณาสินค้านี้ใช้งบประมาณในการถ่ายทาสูง
81. คาว่า “ว่ า” ในข้อใดมีชนิดของคาแตกต่างจากข้ออื่น
1. พ่อสอนว่าเป็ นพีค่ วรเสียสละให้นอ้ ง
2. ครู สงั่ ว่าต้องส่งการบ้านก่อนเลิกเรี ยน
3. ทุก ๆ เช้าแม่ชอบบ่นว่าพวกเราอยูเ่ สมอเรื่ องตื่นสาย
4. การไฟฟ้ านครหลวงแจ้งว่าจะปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า
82. ข้อใดเป็ นคาชนิดเดียวกันกับคาที่ขีดเส้นใต้ในประโยค “พีน่ อ้ งต้องช่วยเหลือกัน”
1. แจกันอยูบ่ นโต๊ะรับแขก
2. นักเรี ยนต่ างนัง่ ทาแบบฝึ กหัด
3. สวนสาธารณะมีนกพิราบมาก
4. นักเรี ยนขาดทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม
83. ข้อใดคือคาขึ้นต้นของจดหมายถึงคุณย่า
1. กราบเท้าคุณย่าที่เคารพยิง่
2. กราบเท้าคุณย่าที่รักของหลาน
3. กราบเท้าคุณย่าที่เคารพอย่างสูง
4. กราบเท้าคุณย่าที่เคารพที่สุด
อ่ านข้ อความนี้แล้ วตอบคาถามตั้งแต่ ข้อ 84 – 88
“โภชนาการ คือความสัมพันธ์ของอาหารที่เรารับประทาน กับการตอบสนองของร่ างกายต่อ อาหารนั้นว่า
ย่อยง่ายหรื อไม่ เผาผลาญเป็ นพลังงานที่ร่างกายสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ได้ดีเพียงไร และของเสียจะถูกขับถ่ายออก
ได้อย่างไร ถึงแม้อาหารแต่ละชนิดจะเต็มไปด้วยคุณค่า แต่สิ่งที่สาคัญอาหารนั้นๆเป็ นประโยชน์แก่ระบบของร่ างกาย
มากน้อยเพียงไร รวมถึงการควบคุมน้ าหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ในโลกที่ซบั ซ้อนของโภชนาการ เลือดจะเป็ น
ตัวบ่งชี้ที่ชดั เจนที่สุด”
84. ข้อใดคือสาระสาคัญของข้อความนี้
1. เลือดจะเป็ นตัวบ่งชี้วา่ อาหารนั้น ๆ เป็ นประโยชน์แก่ระบบของร่ างกายมากน้อยเพียงไร
2. โภชนาการคือความสัมพันธ์ของอาหารที่เรารับประทาน
3. อาหารทุกชนิดจะมีคุณค่าของอาหารที่เรารับประทาน
4. การสนองตอบของร่ างกายต่ออาหาร ทาให้การควบคุมน้ าหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
85. ข้อความนี้ใช้ภาษาระดับใด
1. ทางการ
2. ไม่เป็ นทางการ
3. สนทนา
4. กันเอง
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86. ข้อใดเป็ นคาไทยแท้
1. โภชนาการคือความสัมพันธ์ของอาหารที่เรารับประทาน
2. พลังงานที่ร่างกายสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ดีเพียงไร
3. และของเสียจะถูกขับถ่ายออกได้อย่างไร
4. การควบคุมน้ าหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
87. การสร้างคาในข้อใดต่างจากพวก
1. โภชนาการ
2. สัมพันธ์
3. ประสิทธิภาพ
4. คุณค่า
88. ควรตั้งชื่อบทความนี้วา่ อย่างไร
1. เลือกกินอาหารตามหลักโภชนาการกันเถอะ 2. อย่ากินอาหารผิด ๆ
3. ลดน้ าหนักอย่างมีคุณภาพ
4. ควบคุมน้ าหนักอย่างไร
89. ข้อใดไม่มีคาทีม่ ีความหมายแฝง
1. พนักงานบัญชีคนใหม่ทางานเป็ นเต่าจึงถูกหัวหน้าตาหนิ
2. อริ ศราเป็ นดาวเด่นของงานเลี้ยงชมรมศิษย์เก่าในค่าคืนนี้
3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้
4. ในวันเด็กแห่งชาติรัฐบาลจะเปิ ดทาเนียบรัฐบาลให้เด็กๆ นัง่ เก้าอี้ของนายกรัฐมนตรี
90. คาที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีความหมายโดยตรงเพียงอย่างเดียว
1. เล่นเป็ นลูกลิงลูกค่างอย่างนี้ของพังหมด
2. น้องชายวิง่ ไล่ลูกหมาลูกแมวรอบบ้านจนเหงื่อซก
3. ไม่ควรเอาลูกเสื อลูกตะเข้ มาเลี้ยง ระวังจะเดือดร้อน
4. อย่าไปคิดมากเลย นึกว่าปล่อยลูกนกลูกกาก็แล้วกัน
พิจารณาข้ อความแล้ วตอบคาถาม ข้ อ 91
“ทาประกันภัยโรคมะเร็ งกับชีวิตชีวาประกันภัย เบี้ยประกันไม่ เพิ่มตามอายุ สมัครง่ายไม่ตอ้ งตรวจสุ ขภาพ
หากตรวจพบพร้อมจ่ายทันทีทุกระยะ คุม้ ครองมากกว่า เคลมง่าย ไร้กงั วล ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ ง ได้รับการจัด
อันดับความน่ าเชื่ อถื อทางการเงิน ได้รับรางวัล บริ หารงานดี เด่น 3 ปี ซ้อ น จากสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย”
91. จากโฆษณานี้ขอ้ ใดน่าเชื่อถือมากที่สุด
1. หากตรวจพบมะเร็งพร้อมจ่ายทันที
3. ได้รับรางวัลบริ หารงานดีเด่น 3 ปี ซ้อน
92. ข้อใดเป็ นข้อความโฆษณา
1. อยากสบายต้องทางาน
3. อยากแข็งแรงต้องดื่มนม

2. คุม้ ครองมากกว่า เคลมง่าย ไร้กงั วล
4. เบี้ยประกันภัยไม่แพง ไม่ตอ้ งตรวจสุขภาพ
2. โตเร็ วทันใจ ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ
4. โปรดแยกขยะก่อนทิ้ง
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93. ข้อใดเป็ นคาโฆษณาที่น่าเชื่อถือที่สุด
1. หมากฝรั่งตรายึกยัก คึกคักทุกครั้งที่เคี้ยว
2. นมสดรสชาติดีดี ต้องที่ฟาร์มมาลี
3. หากผลไม่ไม่สดจริ ง เราคัดทิง้ ไม่บรรจุ
4. ดื่มนมทุกวัน สดใสแข็งแรง
94. ข้อความใดเป็ นข้อเท็จจริ ง
1. เด็กในวันนี้คือผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้า
2. เด็กจะเจริ ญต้องรักเรี ยนเพียรทาดี
3. เด็กดีเป็ นศรี แก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริ ญ
4. เด็กรุ่ นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรี ยน กล้าคิด กล้าพูด
95. การปฏิบตั ิในข้อใดจัดว่าไม่มีมารยาทในการเขียน
1. เขียนด้วยลายมือที่สวยงาม
2. เขียนประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
3. ลบคาที่เขียนผิดให้สะอาดแล้วจึงเขียนใหม่
4. คัดลอกงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นงานของตัวเอง
96. ข้อใดแสดงถึงการมีมารยาทในการเขียน
1. ไข่ต๋ นุ เขียนแผนภาพความคิดเพือ่ ใช้ยอ่ ความ
2. ต้นกล้า ใช้การพิมพ์แทนการเขียนเพราะลายมือไม่สวย
3. รวงข้าว บอกแหล่งที่มาของหนังสือที่ใช้คน้ คว้าในการเขียนรายงาน
4. ไออุ่น ฝึ กคัดลายมือเป็ นประจาเพือ่ เข้าประกวดแข่งขันคัดลายมือ
97. ข้อใดเป็ นประโยครวม
1. เด็กคนนี้ชอบทาการบ้านแล้วก็ดูโทรทัศน์ไปด้วย
2. ระยะนี้น้ าในแม่น้ าลาคลองจะเอ่อล้นตลิ่งทุก ๆ วัน
3. ดอกไม้ในสวนนี้ลว้ นเป็ นดอกไม้ที่มีสีสนั สดใสทั้ง
4. เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนนี้ชอบทานอาหารไทยทุกชนิด
98. ข้อใดเป็ นประโยคสามัญ
1. คนไข้รับประทานยาครั้งละ 1 เม็ดทุกวัน
2. คุณต้องรับประทานยานี้ทุกวันจนยาหมด
3. น้องต้องเลือกระหว่างรับประทานยาหรื อฉีดยา 4. นักกีฬาต้องรับประทานอาหารและดื่มน้ าสะอาด
99. ข้อใดเป็ นประโยคความซ้อน
1. พอเขาออกจากบ้านพวกเราก็ไปถึง
2. กินข้าวเสร็จแล้วจึงออกจากบ้าน
3. ฉันชื่อว่าเด็ก ๆ จะเดินทางโดยสวัสดิภาพ
4. เด็ก ๆ เดินทางผูใ้ หญ่เฝ้ าบ้าน
100. จากคาประพันธ์ “วายุบุตร” คือใคร
“ครั้นถึงซึ่งปากวายุบุตร
จึ่งร่ ายเวทสะกดนิทรา
1. มัจฉานุ

2. หนุมาน

หยุดอยูด่ ูไปซ้ายขวา
เทยาใส่กล้องแล้วเป่ าไป
3. สุครี พ

4. พาลี
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ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
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