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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว

อ่ านข้ อความต่ อไปนี้แล้ วตอบตาถาม ข้ อที่ 1
การนอนไม่ หลับหรื อ นอนไม่ พอส่ งผลกระทบต่อ สุ ขภาพหลายด้าน ทั้งทางร่ างกาย เช่ น ทาให้อ่ อ นเพลี ย
ขาดความกระตือ รื อร้น อดทนต่อ ความเจ็บปวดน้อ ยลง เวียนศีรษะ ท้อ งผูกหรื อ ท้องเดิ น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้ อ
กล้ามเนื้อทางานไม่ประสานกัน พูดตะกุกตะกัก ความสามารถในการมองเห็นและได้ยนิ น้อยลง หัวใจเต้นผิดจังหวะ ฯลฯ
ส่วนผลกระทบทางด้านจิตใจ เช่น ซึมเศร้า หงุดหงิด เฉยเมย ไม่มีสมาธิ สับสน และมีความเครี ยดเพิม่ ขึ้น
1. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดเป็ นใจความสาคัญ
1. การนอนไม่หลับหรื อนอนไม่พอส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายด้าน ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
2. การนอนไม่หลับหรื อนอนไม่เพียงพอมีผลต่อสุขภาพจิต เช่น ซึมเศร้า หงุดหงิด
3. การนอนไม่หลับหรื อนอนไม่เพียงพอทาให้ร่างกายอ่อนเพลียมีปัญหาสุขภาพ
4. การนอนไม่หลับหรื อนอนไม่เพียงพอ ก่อผลกระทบต่อร่ างกาย เช่น ท้องผูก
อ่ านข้ อความแล้ วตอบคาถาม ข้ อที่ 2
ผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ได้กาหนดให้จดั ทาข้อตกลงยอมรับร่ วมกันต้านคุณสมบัติในสาขา
วิชาชีพหลักเพื่อ ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชี พแรงงานเชี่ ยวชาญหรื อ ผูม้ ีความสามารถพิเศษ ได้อย่างเสรี
8 วิชาชีพ ได้แก่ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก การสารวจ นักบัญชี ทันตแพทย์ แพทย์ และการบริ การ การท่องเที่ยว
ซึ่ งมีผลดี ต่อ ไทยไม่ น้อ ย เพราะสถาบันการศึกษาของไทยมี ประสิ ทธิภาพสู งเพียงพอที่จะผลิตบุคลากรในสายอาชี พ
ดังกล่าว
2. จากข้อความข้างต้นหากต้องการเขียนแผนผังความคิด ควรตั้งชื่อเรื่ องหรื อหัวข้อหลักว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสม
มากที่สุด
1. อาชีพน่าสนใจในอนาคต
2. แปดอาชีพเสรี ในอาเซี ยน
3. การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 9
4. สถาบันการศึกษาไทยสู่อาเซียน
3. ข้อใดเป็ นการพูดที่มีวตั ถุประสงค์ต่างจากข้ออื่น
1. หลังจากรับประทานอาหารควรนาภาชนะไปเก็บในที่ ๆ จัดไว้
2. นักเรี ยนควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจใช้จ่ายเงิน
3. ถ้านักเรี ยนมาโรงเรี ยนวันที่ฝนตก น่าจะหาร่ มหรื อเสื้อกันฝนติดตัวไว้
4. สาหรับคนที่ไม่ส่งการบ้านครู บ่อย ๆ ครู ถือว่านักเรี ยนคนนี้ไม่รับผิดชอบ
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อ่ านข้ อความแล้ วตอบคาถาม ข้ อที่ 4
ชนะใครไหนอื่นนับหมื่นครั้ง
ประสบการณ์สอนใจให้อดทน
ถึงเป็ นแชมป์ พันเวทีมีคนรู ้
คือ รู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย

หรื อพลาดหวังคับแค้นนับแสนหน
รู ้จกั คนต้องตระหนักรู ้จกั ใจ
มิอาจสูต้ วั จริ งผูย้ งิ่ ใหญ่
สมควรได้ครองบัลลังก์เจ้าสังเวียน

4. พฤติกรรมในข้อใดตรงกับแนวคิดจากบทประพันธ์ขา้ งต้น
1. มุ่งมัน่ ฝึ กซ้อมกีฬาเพือ่ หวังเป็ นผูช้ นะในการแข่งขัน
2. ในการประกวดนางงามมีการกลัน่ แกล้งผูเ้ ข้าประกวด
3. กีฬาสีปีนี้สนุกดีสีไหนแพ้สีไหนชนะก็ไม่เป็ นไร เราเพือ่ นกัน
4. ถึงแม้จะไม่ได้รับการเลือกตั้ง เป็ นประธานในปี นี้ก็ยงั ดีที่ได้ตาแหน่งรองประธานมาครอบครอง
อ่ านข้ อความแล้ วตอบคาถาม ข้ อที่ 5
การพัฒนาด้านไอทีไม่มีที่สิ้นสุด เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาทาให้เราหยุดนิ่ ง
ไม่ ไ ด้ จะต้อ งเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาทั้งทักษะฝี มื อ ต้อ งมี และโดดเด่ น แล้วนามาประยุกต์ใช้ให้เกิ ด
ประสิทธิผลก็จะประสบความสาเร็จได้
5. ข้อความนี้ควรนาไปไว้ส่วนใดของเรี ยงความเรื่ อง ก้าวทันเทคโนโลยี
1. คานา
2. บทสรุ ป
3. เนื้อเรื่ องส่วนต้น
4. เนื้อเรื่ องส่วนท้าย
6. คาในข้อใดมีการสร้างคาแบบเดียวกับคาว่า “แม่บา้ น” ทุกคา
1. หอศิลป์ สัตบรรพต
2. เจ้าพ้อหลวง ทหารเรื อ
3. กรมยุทธการศึกษา ชลบุรี
4. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
7. คาในข้อใดมีการสร้างคาแบบเดียวกับคาว่า “อดทน อดกลั้น” ทุกคา
1. นักเศรษฐศาสตร์ นักจัดการ
2. ผลได้ผลเสีย ข้าวปลาอาหาร
3. การวางแผน ทรัพยากร
4. สังคม ธรรมชาติ
อ่ านข้ อความต่ อไปนี้แล้ วตอบคาถาม ข้ อที่ 8
ฉันชอบอาหารจีน แต่นอ้ งชายชอบอาหารไทย
8. ประโยคข้างต้นเป็ นประโยคชนิดใด
1. ประโยคความรวม
2. ประโยคความซ้อน

3. ประโยคสามัญ

4. ประโยคซับซ้อน
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อ่ านข้ อความต่ อไปนี้แล้ วตอบคาถาม ข้ อที่ 9
กว่าเขาจะนึกได้ก็สายไปเสียแล้ว
9. ประโยคข้อใดมีโครงสร้างเหมือนกับประโยคข้างต้น
1. พ่อรักลูกแต่ไม่ตามใจลูก
2. แม่รักและตามใจลูกเสมอ
3. เธอป่ วยเป็ นไข้จึงไม่มาเรี ยน
4. เธอจะกินก๋ วยเตี๋ยวหรื อข้าวราดแกง
อ่ านข้ อความต่ อไปนี้แล้ วตอบคาถาม ข้ อที่ 10
“ฉันรักเอนที่มีอารมณ์ขนั ในทุกข์สถานการณ์”
10. ข้อใดเป็ นประโยคย่อย
1. ฉันรักเพือ่ น
2. ฉันมีอารมณ์ขนั
อ่ านข้ อความต่ อไปนี้แล้ วตอบคาถาม ข้ อที่ 11

ก้มมองโทรศัพท์ขยับยิม้
แลกเปลี่ยนออนไลน์กนั ทุกวัน.......................

3. ในทุกสถานการณ์

4. เพือ่ นที่มีอารมณ์ขนั

เห็นภาพ.......................ส่งมาทาหน้า.......................
แสน.......................ชีวติ อนิจจา

11. คาในข้อใดนามาเติมในช่องว่างได้เหมาะสม
1. อิ่ม เศร้า คืน ชมชื่น
2.
3. ลิ้ม ใส ใจ หวัน่ ไหว
4.
12. ถ้าจะค้นคาว่า “เหนียว แหน” จะค้นที่พยัญชนะในข้อใด
1. หมวดอักษร “น”
2.
3. ดูรูปสระ
4.
13. ข้อใดมีองค์ประกอบของคาเหมือนกับ คาว่า“แก้ว”
1. เล่น
2. สังข์
3.
อ่ านข้ อความต่ อไปนี้แล้ วตอบคาถาม ข้ อที่ 14

พิมพ์ ชื่น คืน เริ งรื่ น
สวย สวย รวย เจ็บป่ วย
ดูพยัญชนะต้น “ห”
ดูพยัญชนะสะกด
เละ

4. ใต้

การสงเคราะห์ (1) คนที่ลาบากเพือ่ ความสันติของคนในประเทศ (2) ให้เกิดความสาราญ (3)
และสุขสบายเป็ นเป้ าหมายของผู้นา (4)
14. จากข้อความที่ขีดเส้นใต้หมายเลขใดเป็ นภาษาเขมร
1. หมายเลข 1
2. หมายเลข 2

3. หมายเลข 3

4. หมายเลข 4
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อ่ านข้ อความต่ อไปนี้แล้ วตอบคาถาม ข้ อที่ 15

แม่สอนเสมอว่า ให้ลูกสาวเป็ น กุลสตรี (ก) แต่งตัวให้ถูก กาลเทศะ (ข) อย่าใส่กางเกง ขาก๊ วย (ค)
จะดูเหมือน จับกัง (ง)
15. จากข้อความที่ขีดเส้นใต้ขอ้ ใดเป็ นคาที่มาจากภาษาจีนทั้งหมด
1. ก และ ข
2. ข และ ค
3. ก และ ค
อ่ านข้ อความต่ อไปนี้แล้ วตอบคาถาม ข้ อที่ 16

4. ค และ ง

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา (...............................) (..............................)
ประธานในพิธี เปิ ด “หอศิลป์ เจ้าพ่อหลวง “ ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกการทหารใหม่
กรมยุทธศึกษาทหารเรื อ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
16. คาราชาศัพท์ขอ้ ใดที่เหมาะสมจะนามาเติมลงในช่องว่าง
1. เสด็จไป ทรงเป็ น
2. เสด็จพระดาเนิน
ทรงเป็ นองค์
3. เสด็จดาเนินไป ทรงเป็ นพระ
4. เสด็จพระราชดาเนิน ทรงเป็ นองค์พระ
17. ข้อใดใช้คาราชาศัพท์ “ทรง” ไม่ถูกต้อง
1. ทรงพระอักษรในห้องสมุด
2. ทรงบรรยายวิชาประวัติศาสตร์
3. ทรงเสด็จพระราชดาเนินที่วดั พระแก้ว
4. ทรงพระสาราญที่ได้พบประชาชนของท่าน
18. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. คาคือเสียงพูดที่เปล่งออกมาได้ความ
2. คาคือพยางค์หนึ่งๆ
3. คาจะมีความหมายหรื อไม่มีความหมายก็ได้ 4. คาคือเสียงพูดที่เปล่งในแต่ละครั้ง
19. ข้อใดเป็ นคาซ้อนทุกคา
1. ลูกเต้า ซักฟอก
2. ดี๊ดี ช้อบชอบ
3. จืดจืด คัดเลือก
4. เผ็ดร้อน รถไฟฟ้ า
20. ข้อใดเป็ นคาประสมทั้ง 2 คา
1. ลูกสะใภ้ หัตถกรรม
2. ศีลธรรม แผ่นเสียง
3. แม่บา้ น ไฟฉาย
4. ธุรการ มหาราช
21. “ที่รักกันสรรเสริ ญเจริ ญยิง่ ที่ชงั นินทาแถลงทุกแห่งหน”ข้อความนี้มีคาที่เป็ นอักษรนากี่คา
1. 1 คา
2. 2 คา
3. 3 คา
4. 4 คา
22. “นางมโนห์ราได้แต่ร้องไห้คร่ าครวญถึงพระสุธน นางโศกเศร้ามาก เมื่อได้สติ จึงคิดจะหนี กลับบ้านเมือง”
จากข้อความนี้มีคาเป็ นอักษรควบกี่คา
1. 2 คา
2. 3 คา
3. 4 คา
4. 5 คา
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23. จากข้อความในข้อ 22 มีคาใดเป็ นอักษรนา
1. มโนห์รา
2. สติ
24. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรี มากที่สุด
1. จึงชวนฟังเสนาะเพราะจับใจ
3. จะโบยบินไปรับมิตรขนิษฐา
25. กลุ่มอักษรใดที่ผนั เสียงวรรณยุกต์ได้ครบ 5 เสียง
1. อักษรสูง
2. อักษรกลาง
26. คาในข้อใดมีพ้นื เสียงเป็ นเสียงจัตวาทุกคา
1. กวาง หวาน
2. คลอง ขา
27. คาบุพบทในข้อใดที่บอกเวลา
1. ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนามาตั้งแต่เช้า
3. น้ ารู ้จกั กับเขามาหลายปี แล้ว
28. ข้อใดไม่ใช่กลุ่มคากริ ยา
1. มาตามนัด
2. หลุมดา
29. ข้อใดไม่มีคาสมุหนาม
1. ปลานกยูงแหวกว่ายไปเป็ นฝูง
3. โขลงช้างป่ ากินหญ้าอยูร่ ิ มทุ่ง
30. ข้อใดเป็ นประโยคความเดียว
1. ความพยายามอยูท่ ี่ไหนความสาเร็จอยูท่ ี่นนั่
2. ถ้าฉันเป็ นนกจะผกผินบินไปในท้องฟ้ า
3. เขาเป็ นทั้งคนขับและคนสวน
4. เด็กดีเรี ยนเก่งทั้งอ่านเขียน
31. ข้อใดไม่ใช่ประโยคคาสัง่
1. จงทาดี ๆ นะ
3. ห้ามจับปลาในเขตวัด
32. ข้อใดเป็ นประโยคความรวม
1. ถึงแม่มีความรู ้นอ้ ยแต่ก็สอนให้ลูกเป็ นคนดีได้
3. พวกดารามาถึงเวทีแล้ว
33. ข้อใดเป็ นคามูลทุกคา
1. ลูกเต้า ปากคอ ผลหมากรากไม้
3. แด๊งแดง ชิดชิด ดาดา

3. หนี
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4. กลับ

2. กลิ่นประเทียบเปรี ยบดวงพวงพยอม
4. ถ้าแม้นแก้วตามาด้วยพี่
3. อักษรต่า

4. อักษรต่าเดี่ยว

3. แขน แหวน

4. แผล ปลาย

2. ครู ไปโรงเรี ยนกับลูกทุกวัน
4. ต้อยติ่งอยากกินขนมแต่ติ๊ดตี่อยากกินข้าว
3. ตามไปดู

4. เที่ยวไปชิมไป

2. หินหลายกองวางเกะกะอยูร่ ิ มถนน
4. ชาวนาต้องการสวิงหลายปาก

2. ขอให้ช่วยกันรักษาระเบียบวินยั
4. จงทาตามที่เขาบอกจะดีกว่า
2. ตั้งแต่มานี่เธอยังไม่ได้ทาอะไรเลย
4. ช่วยกันโหวตเข้ามาเยอะ ๆ นะ
2. กระดาษ ตานาน สิงโต
4. นอกครู กล้วยไม้ น้ าค้าง
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34. ข้อใดเป็ นคาไทยแท้ทุกคา
1. ใกล้ เกลือ กิน ด่าง
2. กิน เกี้ยมอี๋ หลาย ชาม
3. บุหงา ไป เรี ยน แล้ว
4. พี่ เล่น ขิม เก่ง
35.ข้อใดไม่ใช่คาที่เกิดจากการสมาส
1. อัปลักษณ์
2. วัฒนธรรม
3. วิทยฐานะ
4. ก๋ วยเตี๋ยว
36.ข้อใดเป็ นคามาจากภาษาบาลีทุกคา
1. กัณฐ์ คัมภีร์
2. พราหมณ์ พักตร์
3. อัสดง สุบรรณ
4. ทฤษฎี มัธยัสถ์
37.ข้อใดมีคามาจากภาษาเขมร
1. บันทึก เผอิญ ฉบัง
2. ปิ ตุเรศ พ่อ อาวุโส
3. สตรี ปรัชญา สถาน
4. ขมิ้น ขะมุกขะมอม คะแนน
38.“ตะขาบไต่ขอนซอนซน” คาที่ขีดเส้นใต้เป็ นคามาจากภาษาใด
1. เขมร
2. ไทย
3. จีน
4. บาลี-สันสกฤต
39.“ฉันท์กบั ลักษณ์” สมาสกันเป็ นคาข้อใด
1. ลักษณฉันท์
2. ฉันทลักษณะ
3. ฉันทลักษณ์
4. ลักษณะฉันท์
40. ข้อใดเป็ นคาสนธิทุกคา
1. สุภาษิต เสาวคนธ์
2. นริ ศร มหัศจรรย์
3. กาญจนมัย คชสาร
4. วิทยาศาสตร์ สโมสร
41. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับคาสมาสถูกต้อง
1. การเอาคาไทยมารวมกัน
2. การเอาคาเขมรมารวมกัน
3. การเอาคาบาลีสนั สกฤตมารวมกัน
4. การเอาคาไทยกับคาอื่นมารวมกัน
42. ข้อใดมีภาษาเขมรทั้ง 2 คา
1. ถวาย เชลย
2. ตรวจ น้อง
3. เผด็จ โบสถ์
4. เผอิญ กีฬา
43. ข้อใดไม่มีการใช้คาภาษาเขมรเลย
1. อัญขยมบรมนเรศร์เรื้ อง รามวงศ์
2. พระผ่านแผ่นไผททรง สืบไท้
3. แสวงยิง่ สิ่งสดับองค์ โอวาท
4. หวังประชาชนให้ อ่านแจ้งคาโคลง
44. ข้อใดต่อไปนี้เขียนไม่ถูกต้อง
1. พรรณนา
2. พันวรรษา
3. ราพรรณ
4. พรรณราย
45. คาในข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง
1. ดาษดื่น
2. ฝี ดาษ
3. เบญจเพส
4. อุษณี ย ์
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อ่ านข้ อความแล้ วตอบคาถาม ข้ อที่ 46
สถานการณ์ ในการแข่งขันกีฬาสี ของโรงเรี ยน “ เรี ยนดีวทิ ยา
ให้พจิ ารณาพฤติกรรมต่อไปนี้วา่ แสดงถึงการมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด หรื อไม่ถา้ แสดงถึง
มารยาทให้ระบายเครื่ องหมาย ๏ ในช่อง “มี” ถ้าไม่มีมารยาทให้ระบายลง ๏ ในช่องที่ไม่มี
ข้ อ
46.1
46.2
46.3
46.4
46.5

พฤติกรรม
พูดถึงความเก่งของตนเองกับฝ่ ายตรงข้าม
พูดขอบคุณผูช้ มที่มาให้กาลังใจขณะแข่งขันทัง่ สองฝ่ าย
ยอมรับคาตัดสินจากคณะกรรมการโดยไม่โต้แย้ง
พูดแสดงความชื่นชมฝ่ ายตรงข้ามที่ชนะตนเอง
พูดถึงปมด้อยของเพือ่ นนักกีฬาในขณะแข่งขัน

มี

ไม่ มี

อ่ านข้ อความแล้ วตอบคาถาม ข้ อที่ 47
บางทีอาจไม่มีพรุ่ งนี้เช้า
ดูแลคนเคียงข้างสร้างศรัทธา

วันนี้เท่านั้นสาคัญอันมีค่า
พรุ่ งนี้มาถึงใหม่ไม่กงั วล

47. ข้อคิดที่ได้จากคาประพันธ์น้ ี สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันตามข้อใด
1. ความสาคัญของการหาคู่ชีวติ
2. ความสาคัญของการใช้เวลาให้คุม้ ค่า
3. ความสาคัญของการสร้างครอบครัว
4. ความสาคัญของการดูแลคนในครอบครัว
อ่ านข้ อความต่ อไปนี้ใช้ ตอบคาถามข้ อ 48 – 50
สาเหตุสาคัญก็คือการอ่านหนังสือให้เป็ นนิสยั ประจานั้น เด็กไทยไม่ได้มีการปลูกฝังการอ่านหนังสื อ
มาตั้งแต่เด็ก แม้แต่ในการเรี ยนการสอนก็ไม่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้จากการศึกษาค้นคว้าหนังสื อในห้องสมุด ครู
ครอบครัว ยังไม่ให้ความสาคัญที่จะกระตุน้ ให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน กลับเปิ ดโอกาสให้เด็กมีเวลาว่างไปทา
อย่างอื่นแทนการอ่านหนังสื อ หรื อเปิ ดหนทางให้เด็กเข้าไปสู่ แหล่งอบายมุขแทนการอ่านหนังสื อหรื อเล่น
กีฬาเป็ นประจา
( มณี แห่งปั ญญา หนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2543 )
48. ผูเ้ ขียนรู ้สึกอย่างไร
1. ตาหนิ

2. ท้อถอย

3. ผิดหวัง

4. เหนื่อยหน่าย
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49. สาเหตุที่เด็กไทยไม่รักการอ่านหนังสือข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. เด็กไทยไม่ได้รับการปลูกฝังให้รักการอ่าน
2. ครู และครอบครัวไม่กระตุน้ ให้เด็กมีนิสยั รักการอ่าน
3. ครอบครัวสนับสนุนให้เด็กใช้เวลาว่างไปทาอย่างอื่น
4. การเรี ยนการสอนไม่ส่งเสริ มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
50. กลับเปิ ดโอกาสให้เด็กมีเวลาว่างไปทาอย่างอื่น " อย่างอื่น " ข้อใดไม่เป็ นผลเสียแก่เด็ก
1. เล่นเกม
2. เล่นกีฬา
3. เล่น facebook
4. เล่นอินเตอร์เน็ต
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ระดับชั้น ...........................................................................
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เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก
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เลขประจาตัวนักเรียน
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ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
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