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คาชี้แจง
ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. ข้อใดเป็ นประโยคที่มีใจความแสดงความแปลกใจ
1. เอ๊ะ! ฉันแต่งตัวยังไงนี่
2. ไชโย! ฉันแต่งตัวเสร็ จแล้ว
3. อ้อ! ฉันนึกออกแล้ว
4. โธ่เอ๋ ย! ลืมแต่งชุดใหม่มาให้
2. “………เขาจะพูดมาก เขา…… ไม่นินทาใคร” คาสันธานในข้อใดทาให้ประโยคสมบูรณ์มากที่สุด
1. ครั้น……ก็
2. ถึงแม้……ก็
3. แล้ว……ก็
4. กว่า……ก็
3. “แหม! ตั้งแต่เธอทางานที่บริ ษทั นี้ ดูเธอเป็ นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ข้ นึ นะจ๊ะ” ข้อใดเป็ นคาอุทานเสริ มบท
1. แหม!
2. ตั้งแต่
3. ผูห้ ลัก
4. ผูใ้ หญ่
4. ข้อใดใช้คาอุทานไม่เหมาะสม
1. โธ่! น่าสงสารจัง
2. โอ้โฮ! สวยจังเลย 3. แหม! เจ็บจังเลย
4. เอ๊ะ! นัน่ ใคร
อ่ านข้ อความต่ อไปนี้ พร้ อมแสดงความคิดเห็น ในข้ อ 5-7
สาหรับประเทศกาลังพัฒนานั้น มาตรการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจะต้องเป็ นไปอย่างรอบคอบ
เพราะประเทศเหล่านี้จะต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ การผลิตสินค้าส่งออกไปจาหน่ ายทั้งตลาดในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ แต่หากการใช้ทรัพยากรมี มากและรวดเร็ วเกิ นกว่าที่ธรรมชาติจะสร้างทดแทนได้แล้ว
วิกฤตการณ์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในการใช้สอยย่อมเกิดขึ้น
5. ประเทศกาลังพัฒนาต้องระมัดระวังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะเหตุผลในข้อใด
1. จานวนทรัพยากรมีนอ้ ย
2. จานวนประชากรมากขึ้น
3. ต้องใช้ทรัพยากรช่วยในการผลิต
4. ถูกแย่งชิงทรัพยากรจากประเทศพัฒนาแล้ว
6. การสนับสนุนให้ผลิตสินค้าส่งออกจะคัดค้านกับข้อใด
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. วิกฤตการณ์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
3. ปั ญหาสาคัญของประเทศกาลังพัฒนา
4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติทดแทนของเดิม
7. ข้อความนี้มุ่งสนับสนุนเรื่ องใด
1. การใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด
2. การงดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
3. การเร่ งผลิตทรัพยากรธรรมชาติ
4. การลดจานวนการผลิตสินค้าจากทรัพยากรธรรมชาติ
8. ใจความสาคัญของย่อหน้านี้ อยูท่ ี่หมายเลขใด
(1) คนอังกฤษ (2) ได้รับการยกย่องว่าเป็ นคนที่รักต้นไม้มากที่สุด (3) ประเทศ
อังกฤษจึงมีสวนต้นไม้ สวยๆงามๆมากมายหลายสิบแห่ง (4) ดังนั้นคณะที่ไปอังกฤษครั้งนี้
ก็เพือ่ ชมสวนดอกไม้เป็ นสาคัญ
1. 1

2. 2

3. 3

4. 4
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9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการแบ่งย่อหน้า
1. ทาให้จบั ใจความสาคัญง่ายขึ้น
2. ทาให้ขอ้ ความสั้นลง
3. ทาให้อ่านได้ง่ายขึ้น
4. ทาให้งานเขียนเป็ นระเบียบ
10. เวลา 12.00 น. อ่านว่าอย่างไร
1. เวลาสิบสองนอ.
2. เวลาสิบสองวินาที 3. เวลาสิบสองนาที 4. เวลาสิบสองนาฬิกา
11. ข้อใดเป็ นประโยคความเดียวที่ไม่สมบูรณ์
1. สุนขั กระโดด
2. แมววิง่
3. ม้านอน
4. เสือกัด
12. ข้อใดไม่สมั พันธ์กบั ความหมายของประโยค
1. แสดงให้รู้วา่ ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร
2. การแสดงซึ่งส่วนสาคัญและหน้าที่ของประโยค
3. การนาคาหลายๆ คา หรื อวลีมาเรี ยงต่อกันอย่างเป็ นระเบียบ
4. การเรี ยงต่อคาหรื อวลีให้แต่ละคามีความสัมพันธ์กนั มีใจความสมบูรณ์
13. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของภาคแสดง
1. บทกริ ยา
2. บทกรรม
3. ส่วนเติมเต็ม
4. ส่วนขยายของประโยค
14. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของประโยค
1. บทกรรมทาหน้าที่เป็ นผูก้ ระทา
2. ภาคประธานของประโยค ทาหน้าที่เป็ นผูถ้ ูกกระทา
3. บทกริ ยา ทาหน้าที่เป็ นตัวกระทาหรื อตัวแสดงของประธาน
4. ส่วนเติมเต็มทาหน้าที่ขยายกริ ยา ขยายกรรม หรื อส่วนขยาย
15. ประโยคใดมีโครงสร้าง ประธาน กริ ยา และกรรม
1. แม่คา้ กาลังวุน่ วาย 2. การค้าขายดีมีกาไร 3. คุณพ่อกาลังทาสีบา้ น 4. คนงานหยุดพักกลางวัน
16. องค์ประกอบใดของประโยคที่อาจมีหรื อไม่มีก็ได้
1. ส่วนขยาย
2. ภาคแสดง
3. ภาคประธาน
4. ภาคประธานและภาคแสดง
17. ข้อใดใช้คาเปรี ยบเทียบได้ถูกต้อง
1. ยาวเป็ นหางว่าว
2. ใจกว้างเหมือนแผ่นดิน
3. ดุเหมือนสุนขั
4. ดาเป็ นตอถ่าน
18. คาในข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับคาที่ขีดเส้นใต้ในข้อความต่อไปนี้

“เขาเก่งมากที่สามารถตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างทันควัน”
1. รวดเร็ ว

2. ทันสมัย

3. ดีเยีย่ ม

4. ง่ายดาย
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19. เครื่ องหมายในข้อใดมาก่อนเครื่ องหมายอื่นในพจนานุกรม
1. ไม้จตั วา
2. ไม้ไต่คู ้
3. ไม้โท
20. บทร้อยกรองต่อไปนี้มีคานามทั้งหมดกี่คา
“เก็บได้ ฟืนผักเผือกมัน

ใส่ หาบหาบเดินดาเนินมา

21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

4. ไม้เอก

สารพันกินได้ ทใี่ นป่ า
ไม่ ช้าครู่ หนึ่งก็ถึงเรือน

1. 5 คา
2. 6 คา
3. 7 คา
4. 8 คา
ชุมชนคลองเตยเป็ นชุมชนที่มีประชากรอยูอ่ ย่าง……………… ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง
1. แน่นหนา
2. ยัดเยียด
3. แน่นขนัด
4. แออัด
บริ เวณริ มแม่น้ าเจ้าพระยา…………………ไปด้วยผูค้ นที่มาลอยกระทง ส่วนบนถนนการจราจร……………
รถเคลื่อนตัวได้ชา้ ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง
1. คับคัง่ , หนาแน่น
1. แออัด, เบียดเสี ยด
3. เนืองแน่น, แน่นหนา
4. อัดแน่น, ยัดเยียด
“สังคมปั จจุบนั นี้………………ลงไปเพราะผูค้ นขาดคุณธรรม” ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง
1. เสื่อมโทรม
2. เสื่อมเสีย
3. เสื่อมทราม
4. ทรุ ดโทรม
เราต้องรักษาชื่อเสี ยงของวงศ์ตระกูล อย่าให้ใคร…………ได้วา่ คดโกงประเทศชาติ ควรเติมข้อใด
1. ตราหน้า
2. ไว้หน้า
3. เสียหน้า
4. ตีหน้า
“คุณพ่อคุณแม่ให้ผมมาเรี ยนคุณครู วา่ ………… จะมาพบคุณครู ครับ” ควรเติมคาใดลงในช่องว่าง
1. เธอ
2. เขา
3. แก
4. ท่าน
การเขียนย่อหน้าแบบใดทาได้ง่ายและสะดวกที่สุด
1. เขียนใจความสาคัญอยูท่ า้ ยย่อหน้า
2. เขียนใจความสาคัญอยูก่ ลางย่อหน้า
3. เขียนใจความสาคัญอยูต่ น้ ย่อหน้า
4. เขียนใจความสาคัญอยูต่ น้ และท้ายย่อหน้า
การเขียนจดหมายถึงแม่ ควรใช้คาขึ้นต้นว่าอย่างไร
1. กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพ
2. สวัสดีครับคุณแม่ที่เคารพ
3. กราบเท้าคุณแม่ที่นบั ถือ
4. คุณแม่ที่รัก
คาลงท้ายในการเขียนจดหมายถึงเพือ่ น คือคาใด
1. ด้วยความเคารพ
2. สวัสดีเพือ่ น
3. เพือ่ นรัก
4. รักและคิดถึง
ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการเขียนหน้าซองจดหมาย
1. จ่าหน้าซองให้ชดั เจน
2. วาดลวดลายให้สวยงาม
3. ปิ ดดวงตราไปรษณี ยากร
4. เขียนที่อยูข่ องผูส้ ่ง
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30. ข้อใดเป็ นประโยชน์ที่ได้รับจากการเขียนแผนภาพโครงเรื่ อง
1. จับใจความสาคัญของเรื่ องได้
2. สามารถแสดงความคิดเห็นได้
3. ทาให้เนื้อเรื่ องมีความสมบูรณ์
4. ทาให้เรื่ องมีรายละเอียดมากขึ้น
31. ใครปฏิบตั ิตนไม่เหมาะสมในการกรอกแบบรายการ
1. น้อยลงชื่อทุกครั้ง
2. นุ่นใช้ภาษากระชับ ชัดเจน
3. แนนกรอกรายการให้ครบทุกช่อง
4. นิดใช้อกั ษรย่อทุกช่องเพือ่ ประหยัดเวลา
32. ใครปฏิบตั ิตนไม่เหมาะสมในการกรอกแบบรายการ
1. นกอ่านคาชี้แจงของแบบรายการให้เข้าใจก่อนแล้วจึงกรอกข้อมูล
2. นิดเขียนเครื่ องหมายยัติภงั ค์ลงในช่องที่ไม่มีขอ้ มูลจะกรอก
3. แนนขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิด แล้วจึงเขียนข้อความใหม่
4. น้อยอ่านทบทวนข้อความที่กรอกอีกครั้งเพือ่ ตรวจสอบ
33. ใครไม่มีมารยาทในการเขียน
1. มิ้งตรวจสอบความถูกต้องของรายงานที่ตนเองเขียน
2. แมวเขียนบทความโดยใส่แหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้ง
3. หมิวเขียนประกาศโดยคานึงถึงเหตุผลมากกว่าความรู ้สึกส่วนตน
4. เหมยเขียนโฆษณาโจมตีสินค้าของบริ ษทั คู่แข่ง
34. การเรี ยงลาดับคาในพจนานุกรม เรี ยงลาดับตามข้อใด
1. รู ปสระ ตัวอักษร และวรรณยุกต์
2. ตัวอักษร รู ปสระ และวรรณยุกต์
3. วรรณยุกต์ รู ปสระ ตัวอักษร
4. ตัวอักษร วรรณยุกต์ และรู ปสระ
35. คาที่ใช้ “ฤ” และ “ฤา” นาหน้าควรอยูต่ าแหน่งใดในพจนานุกรม
1. อยูห่ ลังคาที่ใช้พยัญชนะ ร
2. อยูห่ ลังคาที่ใช้พยัญชนะ ส
3. อยูก่ ่อนคาที่ใช้พยัญชนะ ณ
4. อยูก่ ่อนคาที่ใช้พยัญชนะ น
36. คาที่ใช้ “ฦ” และ “ฦๅ” นาหน้าควรอยูใ่ นตาแหน่งใดในพจนานุกรม
1. อยูห่ ลังคาที่ใช้พยัญชนะ ล
2. อยูห่ ลังคาที่ใช้พยัญชนะ ษ
3. อยูห่ น้าคาที่ใช้พยัญชนะ ค
4. อยูห่ น้าคาที่ใช้พยัญชนะ ด
37. ข้อใดเรี ยงลาดับตามพยัญชนะได้ถูกต้อง
1. กง กช กฎ กค กอ 2. กส กอ กร กฬ กล 3. กจ กบ กม กว กส 4. กก กค กด กฎ กช
38. การเรี ยงลาดับตามรู ปสระในพจนานุกรม สระใดเป็ นสระตัวแรกและสระใดเป็ นสระตัวสุดท้ายตามลาดับ
1. อะ, โอ
2. เอ, ใอ
3. อา, เอือ
4. อะ, ไอ
39. สระในข้อใดต่อไปนี้เรี ยงลาดับตามรู ปสระได้ถูกต้อง
1. อะ อา อิ อี
2. อี อึ อือ เอ
3. เอา เอีย เอือ แอ 4. แอ แอะ โอ โอะ ใอ
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40. คาในข้อใดเรี ยงลาดับตามวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง
1. ก่อ กอ ก้อ ก๋ อ
2. ตา ต่า ต้า ต๋ า
41. จากข้อความต่อไปนี้เป็ นคาประพันธ์ชนิดใด
“วัยเรียนต้ องตั้งใจเรียน
นั่งฟังครู สั่งสอน
1. โคลงสี่สุภาพ
2. กาพย์ยานี 11
42. ข้อใดมีคาที่เขียนผิด
1. บาดทะยัก บาทหลวง
3. วันจันทร์ เวียงจันทร์
43. คาในข้อใดมีจานวนพยางค์มากที่สุด
1. สวรรคต
2. โทษทัณฑ์
อ่ านข้ อความ แล้ วตอบคาถาม ข้ อ 44 – 47

44. จากข้อความ เป็ นโฆษณาสินค้าประเภทใด
1. วิตามิน
2. เสื้อผ้านาโน
45. ในภาพโฆษณาไม่มีขอ้ มูลใด
1. ตัวอย่างสินค้า
2. คุณสมบัติ

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

3. จ๊า จ้า จ๋ า จา

4. บน บ่น บ๊น บ้น

ทาอะไรต้ องคิดก่ อน
อย่ าหาวนอนเวลาเรียน
3. กลอนสุภาพ

4. กลอนสักวา

2. ตักบาตร บิณฑบาตร
4. สร้างสรรค์ เลือกสรร
3. กลวิธี

4. เศรษฐศาสตร์

3. ยาบารุ งสมอง

4. ยาลดน้ าหนัก

3. ปริ มาณ

4. ราคา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รหัสวิชา ท 15101

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

46. ข้อใดเป็ นข้อเท็จจริ ง
1. ลดจริ ง 100%
2. ราคา 700 บาท
3. การันตี 100% เห็นผลชัวร์
4. ดักจับ ขับไขมัน เห็นกันจะๆ
47. หากใช้สินค้า จะมีรูปร่ างเหมือนภาพในโฆษณาหรื อไม่
1. เหมือน เพราะใช้สินค้าตามวิธีที่ระบุทุกประการ
2. เหมือน เพราะเป็ นสินค้าที่ทาให้มีผลตามที่ปรากฏในรู ป
3. ไม่เหมือน เพราะสินค้าไม่ทาให้ผอมจริ งตามคาโฆษณา
4. ไม่เหมือน เพราะสินค้าอาจจะให้ผลที่ต่างกันในแต่ละบุคคล
อ่ านข้ อความ แล้ วตอบคาถาม ข้ อ 48 – 50

48. จากภาพเป็ นโฆษณาสินค้าประเภทใด
1. สีทาบ้าน
2. ภาพยนตร์
49. จากโฆษณา สินค้าที่ดีตอ้ งมีคุณสมบัตอิ ย่างไร
1. ทนทานเหมือนหิน
3. ทนทานเท่ากับสินค้ายีห่ อ้ อื่น
50. จากโฆษณา ควรใช้สินค้ากับสิ่งใดจึงจะเหมาะสม
1. กระดาษแข็ง
2. ผ้าพลาสติก

3. เครื่ องแต่งกาย

4. บ้านพักอาศัย

2. ทนทานทุกฤดูกาล
4. ทนทานเป็ นพิเศษในฤดูร้อนจัด
3. ฝาผนัง

4. ผ้าใบ
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โรงเรียนบูรณะศึกษา
ระดับชั้น ...........................................................................
วิชา .....................................................................................................
ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................
เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก














































































































รหัสวิชา
























































































เลขประจาตัวนักเรียน
คาแนะนา























































ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้

   

ถูกวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

