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คาชี้แจง
ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ประโยคในข้อใด มีคาสรรพนามแทนคาถาม
1. ใครอ่านการ์ตูน
2. ใครๆ ก็ไม่รักผม
3. ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง
4. ผู้ใดพบกระเป๋าสีแดงโปรดติดต่อคุณนุช
2. จากข้อความที่กาหนดควรเติมคาสันธานในข้อใด
.................เธอขยัน....................สอบได้คะแนน
3.

4.

5.
6.
7.
8.

ดี 2. แม้...เพื่อ
1. ถึง...แต่
3. เพราะ...จึง
4. เพราะ...จน
ประโยคในข้อใดมีคาบุพบทบอกเวลา
1. รถวิ่งอยู่บนถนน
2. ฉันตั้งใจทาความดีในวันเกิด
3. ผลไม้นี้ซื้อมาตั้งแต่กลางวันแล้ว
4. เขาขยันอ่านหนังสือเพื่อให้สอบผ่าน
ประโยคในข้อใดมีคาอุทานประกอบ
1. “เธอพับหนังสือไว้เหรอ” ปัญญาถาม
2. “หา” คราวนี้ปัญญาดูตกใจ
3. “ผิดสิ” ปัญญาตอบ
4. “ทาไมล่ะ” สันติซัก
ข้อใดไม่ใช่ประโยค
1. จอยซักผ้า
2. ฟ้าวาดภาพ
3. มองท้องฟ้า
4. แก้มมาโรงเรียน
ประโยคในข้อใดมีเนื้อความเหมือนประโยค “จงทาการบ้าน”
1. โปรดอย่าถามฉัน 2. อย่าเดินลัดสนาม 3. อาหารอร่อยมาก 4. ฉันอยากกินขนม
ประโยคในข้อใด เป็นประโยคชนิดเดียวกับประโยค “วัวกินหญ้า”
1. แม่ทอดไก่
2. นิดว่ายน้า
3. มดนอนหลับ
4. ตู๋หัวเราะเสียงดัง
จากประโยคที่กาหนด ข้อใดคือส่วนขยายกรรม
“พ่อของสันติปลูกผักซึ่งเป็นพันธุ์ดี”

1. ซึ่ง
2. ผัก
3. ของสันติ
4. ซึ่งเป็นพันธุ์ดี
9. ประโยคในข้อใด ต่างจากพวก
1. น้องวิ่งเล่นในสนาม
2. ครูถือกระเป๋าใบใหญ่
3. นักเรียนแต่งประโยค
4. ติ๊กเหลาดินสอสี
10. คาในข้อใดเมื่อเรียงตามพจนานุกรมแล้วอยู่ระหว่างคา “ใจเพชร” และ “ใจเย็น”
1. ใจไม้ไส้ระกา
2. ใจแตก
3. ใจถึง
4. ใจบุญ
11. ภาษาถิ่นในข้อใดมีความหมายแตกต่างจากคาว่า “อร่อย”
1. ลา
2. แซบ
3. ม่วน
4. หรอย
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12. จากเพลงที่กาหนด คาใดเป็นคาภาษาถิ่น
...หมู่หญ้าตีนกับแก้
ควายทุยเสร็จจากงาน

ถูกฝนแลเขียวตระการ
เล็มหญ้าอ่อนตามคันนา
จากเพลง อีสานบ้านเฮา ของ เทพพร เพชรอุบล

1. กับแก้
2. ทุย
3. เล็ม
13. จากข้อความที่กาหนดให้ คาใดเป็นคาที่มาจากภาษาต่างประเทศ

4. คันนา

บัณฑิตใหม่หน้าใสปิ๊ง
1. ปิ๊ง
2. ใหม่
3. หน้า
4. บัณฑิต
14. คาในข้อใดเป็นคาไทยแท้ทั้งหมด
1. กรม ฤๅษี ขิม เทป
2. เปลว เจริญ กริช เล่ห์
3. โต๊ะ อ้วน ครุฑ ซินแส
4. เฉี่ยว ดาขา เลือด ฆ่า
15. ประโยคในข้อใดไม่มีคาที่ยืมจากภาษาต่างประเทศ
1. พ่อซื้อเค้กมาให้ลูก
2. ชาวนาใช้ควายไถนา
3. ป้าไปหาหมอที่คลินิก
4. แม่ทาก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นรสเด็ด
16. จากข้อความ ควรใช้คาสุภาพแทนคาว่า หัว และ อ้วก ตามข้อใด
พี่ขับรถวนเวียนไปมา ทาให้ฉันมึนหัวจนอยากอ้วก
1. ศีรษะ / คายอาหาร
2. สมอง / ขย้อน
3. ศีรษะ / อาเจียน
4. กะโหลกศีรษะ / บ้วนอาหาร
17. ถ้าจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตัวเองตามข้อใด
1. หม่อมฉัน
2. กระหม่อมฉัน
3. ข้าพระพุทธเจ้า
4. เกล้ากระหม่อมฉัน
18. จากข้อความด้านล่าง คาว่า “กาลกิณี” มีความหมายตรงกับข้อใด
“ตากระดุมเกิดประกาศว่า ที่เปลี่ยนชื่อ เพราะชื่อ ไก้แจ้ เป็นกาลกิณี”
จากเรื่อง เรื่องของม่าเหมี่ยว ของสุมาลี

1. อัปยศ
2. อัปลักษณ์
3. อัปการ
19. จากข้อความด้านล่าง คาว่า “พังพาบ” มีความหมายตรงข้ามกับคาในข้อใด

4. อัปราชัย

สันตินอนพังพาบอ่านหนังสืออยู่ในห้อง
1. นอนหงาย

2. นั่งตัวตรง

3. ยืนตัวตรง

4. เดินเร็วๆ
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20. จากข้อความด้านล่าง คาว่า “ผงาด” มีความหมายตรงข้ามกับคาในข้อใด
หัวหน้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก้าวผงาดออกมา........
จากเรื่อง สิงโตเจ้าปัญญา ของ ถวัลย์ มาศจรัส

1. ย่าง
2. ด้อย
3. นา
21. จากข้อความด้านล่าง การดาเนินชีวิตของชาวซาไก ตรงกับคาในข้อใด

4. แข็งแรง

ชาวซาไกไม่มีบ้านเป็นหลักแหล่ง เมื่ออาหารหายากขึ้น ก็จะอพยพย้ายไปถิ่นอื่น
1. เร่ร่อน
2. ร้างรา
22. จากข้อความด้านล่าง ควรเติมคาใดลงในช่องว่าง

3. รวนเร

4. รอนแรม

บริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา........................ไปด้วยผู้คนที่มาลอยกระทง
ส่วนบนถนนการจราจร.........................รถเคลื่อนตัวได้ช้า
1. แออัด / เบียดเสียด 2. คับคั่ง / หนาแน่น 3. เนืองแน่น / แน่นหนา 4. อัดแน่น / ยัดเยียด
23. จากข้อความด้านล่าง ควรเติมสานวนใดลงในช่องว่าง
“เธอมีอะไรก็พูดมาตรง ๆ อย่ามัวแต่

อยู่เลย”

1. ชักแม่น้าทั้งห้า
2. ชักใบให้เรือเสีย
3. ชักหน้าไม่ถึงหลัง
24. สานวนในข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับสานวน “นกสองหัว”
1. ตีหลายหน้า
2. จับปลาสองมือ
3. จับแพะชนแกะ
25. จากสานวนด้านล่าง ผู้เขียนใช้กลวิธีการเขียนตรงกับข้อใดมากที่สุด

4. ชักน้าเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน
4. เหยียบเรือสองแคม

ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิดไม่มิด
1. บรรยายให้เห็นภาพชัดเจน
2. พรรณนาให้รู้สึกคล้อยตาม
3. ใช้ความเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจ
4. อธิบายอย่างละเอียดให้เข้าใจ
26. จากบทอาขยานพระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก ที่ยกมาตรงกับสานวนในข้อใด
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด

มันแสนสุดลึกล้าเหลือกาหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้าใจคน
จากเรื่อง พระอภัยมณี ของสุนทรภู่

1. พึ่งลาแข้งตัวเอง
3. น้าหนึ่งใจเดียวกัน

2. คดในข้องอในกระดูก
4. อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
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27. การกระทาของ ด.ช.ปัญญา ตรงกับสานวนในข้อใด
ด.ช.ปัญญา ชอบอ่านหนังสือ เขาจึงอ่านหนังสืออยู่เสมอ
1. ศิษย์มีครู
2. หนอนหนังสือ
3. คมในฝัก
28. ใครปฏิบัติตนตรงกับสานวน “หนอนหนังสือ”
1. แอม ช่วยแม่ขายหนังสือทุกวัน
2. อ๋อม ซื้อหนังสือนิทานอีสปให้น้อง
3. อุ้มอ่านหนังสือทุกวัน หลังจากทาการบ้านเสร็จ
4. อิ๋วขอยืมหนังสือจากห้องสมุดเพื่อไปทารายงาน
29. จากข้อความนี้ ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างไร

4. รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

ฤๅษีได้ทราบจากคาบอกเล่าของนางว่า นางต้องการอุทิศร่ายกายให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์
ทั้ ง ต้ อ งการให้ ร่า งกายมี ก ลิ่ น หอม ฤๅษี จึงบั น ดาลให้ ร่ างกายนางเป็ น เมล็ ด ข้ าวขนาดใหญ่ เท่ าลู ก มะพร้าว
มีกลิ่นหอมชวนรับประทาน ให้ชื่อนางผู้นี้ว่า โพสพ เป็นเทพธิดาแห่งข้าว
1. ตานานเทพธิดาแห่งข้าว
2. บันทึกประวัติของข้าว
3. ประวัติศาสตร์ข้าว
4. ความเชื่อเรื่องข้าว
30. ข้อความข้างล่าง ตรงกับบทอาขยาน สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ ในข้อใด
แม่รักลูกไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร
1. จะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
2. ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิสมัย
3. พระคุณล้าลบภพไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการ
4. เหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังข์กาบังตน
31. ข้อใดแบ่งวรรคตอนในการอ่านร้อยแก้วได้ถูกต้อง
1. พระมหากษัตริย์ไทย / ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ
2. ในท้องถิ่นแต่ละแห่ง / จะมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทาง / จิตใจของคน / ในชุมชน
3. สถานที่ต่างๆ ที่คนในสมัยก่อน / ได้ร่วมกันก่อสร้างไว้บน / แผ่นดินไทยเป็นเวลานาน
4. การศึกษาความเป็นมา / ของชนชาติไทยทาให้ / เราเกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ / ของไทย
32. ข้อใดแบ่งวรรคตอนการอ่านบทร้อยกรองไม่ถูกต้อง
1. ก็ฟูมฟาย / ชลนา / โศกาลัย
2. พระโอรส / รู้แจ้ง / ไม่แคลงจิต
3. ราคาญ / คิดเสียใจ / มิใคร่หาย
4. ด้วยแม่กลับ / อัปลักษณ์ / เป็นยักษ์ร้าย
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33. หากต้องการแต่งคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 โดยเริ่มว่า “ฉันชอบไปโรงเรียน”
ควรแต่งวรรคต่อไปว่าอย่างไร จึงจะมีความหมายที่เหมาะสม
1. ได้เขียนการบ้านมา
2. แวะวนเวียนเพื่อนมากมี
3. ได้อ่านเขียนเรียนศึกษา
4. ขยันหมั่นเพียรเวียนไปเวียนมา
34. ใครไม่มีมารยาทในการอ่าน
1. อิ๋วดูแลรักษาหนังสือที่ขอยืมจากเพื่อนเป็นอย่างดี
2. เอ๋ไม่อ่านสมุดบันทึกส่วนตัวของโอ๋
3. อุ๋ยอ่านหนังสือให้เพื่อนฟังในห้องสมุด
4. เอกอ่านหนังสืออย่างตั้งใจ
35. จากเรื่องที่กาหนด ข่าวประเภทใดที่มีผลต่อความรู้สึกของเด็กในทางที่ไม่ดี
ข่าวน่ากลัว
ข่าวในที วีบ างครั้งก็ดูน่ากลัวมากส าหรับเด็กๆ เช่น ข่าวฆ่ากั นตาย รถชนยั บเยิน ข่าวเหล่านี้ อาจมีผล
ต่อความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆ แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรอธิบายสถานการณ์ในข่าวให้เด็กเข้าใจ เช่น อุบัติเหตุเกิดขึ้น
ได้ทุกเวลา หรือความขัดแย้งที่ขาดสติก็อาจทาให้ เกิดการฆ่าฟันกันได้ แต่ครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง จะเป็นเกราะ
ป้องกันเด็กๆ จากสิ่งที่น่ากลัวและสะเทือนอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
1. ข่าวกีฬา
2. ข่าวเศรษฐกิจ
3. ข่าวอาชญากรรม 4. ข่าวบันเทิง
36. ข้อความในข้อใดเป็นข้อคิดเห็น
1. ไม้เถา เป็นต้นไม้ที่ลาต้นเลื้อยเกาะสิ่งต่าง ๆ 2. อมนุษย์ เป็นภูตผีปีศาจประเภทหนึ่ง
3. เซ็นต์เป็นคาย่อมาจากเซนติเมตร
4. แม่รักขันทองอย่างสุดสวาทขาดใจ
37. ข้อความในข้อใดเป็นข้อเท็จจริง
1. สันตินิ่งคิด แล้วขอให้ปัญญาทวนคาถามอีกรอบ
2. “อ่านสิ ถ้าฉันรู้มาก่อนว่ามันสนุกนะ”
3. “ถ้าอย่างนั้น ที่เธอไม่ชอบอ่านหนังสือก็ไม่ใช่เพราะตัวหนังสือมีเยอะหรือไม่เยอะหรอก...”
4. “...บางทีก็มีตัวหนังสือเยอะไปหมด มันก็ไม่อยากอ่านทั้งนั้น”
38. ข้อความในข้อใด ไม่มีการแสดงความคิดเห็น
1. การต่อสู้ให้ได้มาซึ่งเสรีภาพด้วยความเชื่อมั่น
2. นักข่าวคนนั้นมีความกล้าหาญที่จะเปิดเผยความจริง
3. ทุกคนร่วมกันต่อสู้ ดิ้นรนแสวงหาเสรีภาพอยู่เสมอ
4. ประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องน้าท่วม
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39. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการคัดลายมือ
1. เขียนเส้นตัวอักษรหนักเท่ากันทุกตัว
2. เขียนเว้นช่องไฟให้เท่ากันสม่าเสมอ
3. เขียนตัวอักษรเรียงจากเล็กไปหาใหญ่
4. ลบคาที่เขียนผิดให้สะอาด แล้วเขียนคานั้นใหม่
40. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการเขียนจดหมาย
1. เขียนชื่อที่อยู่ของผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจน
2. ใช้กระดาษเขียนจดหมายสีน้าเงิน
3. เขียนโดยใช้ลายมือที่อ่านง่าย และใช้ภาษาสุภาพ
4. เขียนคาขึ้นต้นและคาลงท้ายจดหมายถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับ
41. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนย่อความ
1. ใช้คาสรรพนามบุรุษที่ 1
2. ใช้อักษรย่อเพื่อให้เรื่องสั้นลง
3. เขียนเรียบเรียงเรื่องเป็นสานวนของตนเอง
4. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อเน้นข้อความที่สาคัญ
42. การจ่าหน้าซองจดหมายเชิญวิทยากรของนายจาตุรงค์ ข้อใดถูกต้อง
นายจาตุรงค์ ประธานชุมชนช้างทอง ต้องการเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ มาบรรยาย
เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดที่ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชน
1. เรียน ท่านวิทยากรประจา โรงพยาบาลธัญญารักษ์
2. กราบเรียน ท่านวิทยากรประจา โรงพยาบาลธัญญารักษ์
3. เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์
4. กราบเรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์
43. จากข้อความที่กาหนด ควรอยู่ส่วนใดของการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
นับตั้งแต่นั้นมา หมีน้อยก็เฝ้าดูแลแม่หมีเป็นอย่างดีสมกับที่ทุกคนสั่งสอนมาเป็นอย่างดี
1. ส่วนคานา
3. ส่วนเนื้อเรื่อง
44. ใครเขียนเรื่องตามจินตนาการ
1. ต่อเขียนรายงานส่งครู
3. ติ๋วเขียนนิทานตามความคิดของตนเอง
45. จากข้อความที่กาหนด เป็นการเขียนลักษณะใด

2. ส่วนขยายเนื้อเรื่อง
4. ส่วนสรุป
2. แต้เขียนจดหมายลาครู
4. ตู๋คดั ลอกบทกลอนที่ชอบลงในสมุด

พระเจ้ากรุงจีนมีธิดาบุญธรรมซึ่งพบอยู่ในจั่นหมาก จึงตั้งชื่อว่านางสร้อยดอกหมาก
1. แนะนา

2. ชี้แจง

3. สั่งสอน

4. อธิบาย
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46. จากงานเขียนเรื่อง สัญลักษณ์ไทย ที่กาหนด เป็นงานเขียนประเภทใด
สัตว์ประจาชาติ คือ “ช้างไทย” เพราะช้างเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนนานเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และมีประวัติเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์และประเพณีของไทยมานาน
1. ชี้แจง
2. แนะนา
3. สั่งสอน
4. โน้มน้าวใจ
47. ข้อความในข้อใดเป็นการแสดงความคิดเห็นที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
1. ผู้ป่วยโรคหัวใจไม่ควรออกกาลังกายเด็ดขาด
2. นมถั่วเหลืองให้พลังงานและคุณค่าทางอาหารมากกว่านมแพะ
3. การรับประทานผักสดมีประโยชน์มากกว่ารับประทานผักสุก 2-3 เท่า
4. แม่น้าโขงไม่ได้ไหลผ่านภาคกลาง เพราะแม่น้าโขงไหลกั้นพรมแดนระหว่างไทย - ลาว
อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อที่ 48 - 50
“โจ๋แทงยับนศ.ม.กรุงเทพตายสยอง เดินเจออริเก่าหน้า “มินิมาร์ท’ชก-ถูกมีดสวน”
หนุ่ ม นั ก ศึ ก ษามี เรื่องกั บ คู่ อ ริวัย โจ๋พ ลาดโดนแทงพรุน ดั บ สยองรายนี้ เปิ ดเผยเมื่ อ เวลา 02.30น. วัน ที่ 11 เม.ย.
ร.ต.อ.อภิศักดิ์ นิยมสุข รอง สว. (สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รับแจ้งเหตุฆ่ากันตายบริเวณหน้าร้านแฟมิลี่มาร์ท
ใกล้วงเวียนภายในหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด ไปตรวจสอบพร้อม
พ.ต.อ.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ ผกก.สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ท.พิทยากร เพชรรัตน์ รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.ยศวิน เอี่ยมพุ่ม รอง ผกก.
(สอบสวน) พ.ต.ท.พลเทพ นันทสาเริง รอง ผกก.สส. พ.ต.ต.นพรัตน์ คามาก สว.สส. แพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ
หน่วยกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุพบศพนายอัครเดช สุขชฎา อายุ 20 ปี นักศึกษาปี 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยู่บ้านเลขที่
49/355 หมู่ 2 หมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย 2 นอนหงายจมกองเลือดอยู่กลางถนน สภาพไม่สวมเสื้อ นุ่งกางเกงยีนส์ขายาว
มีบาดแผลถูกแทงที่ลาคอ 1 แผล เหนือราวนมซ้าย 1 แผล หน้าท้อง 1 แผล แขนซ้าย 1 แผล และหลัง 11 แผล รวม 15 แผล
มีนางเพ็ญนภา สุขชฎา อายุ 57 ปี ผู้เป็นแม่ร่าไห้กอดศพด้วยความโศกเศร้า ส่วนมือมีดทราบจากพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ว่า
เป็นวัยรุ่นอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน หลังเกิดเหตุวิ่งกลับเข้าบ้านห่างจุดเกิดเหตุราว 200 เมตร
ต่อมาตารวจคุมตัวคนร้ายที่นั่งรออยู่ในบ้านพร้อมมีดของกลางเปื้อนเลือดยาวประมาณ 10 นิ้วทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ
นายโจ (นามสมมติ ) อายุ 17 ปี น าตัวมาสอบสวนให้ ก ารรับ สารภาพว่า เคยมี เรื่องเขม่น กั บ นายอั ครเดชผู้ต ายมาก่ อ น
ก่อนเกิดเหตุขี่รถ จยย.มาซื้อของที่ร้านแฟมิลี่มาร์ทบังเอิญเจอกับนายอัครเดชที่เดินออกมาจากบ้านเพื่อนผ่านหน้าร้านพอดี
รีบเดินปรี่เข้าไปหาและมีปากเสียงกันชกต่อยกัน เลยชักมีดที่พกติดตัวออกมาจ้วงแทงไม่ยั้งมือจนพรุนทรุดแน่นิ่งกับพื้น
แล้วขี่รถกลับบ้าน ก่อนถูกตารวจตามไปจับกุม พร้อมแจ้งข้อหาทาร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตายและพาอาวุธมีดไปในที่
สาธารณะ
(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐)
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48. สาเหตุของปัญหา
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
49. แนวทางการแก้ไขปัญหา
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
50. ทางเลือกที่เหมาะสม
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................
เลขที่ประจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก
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เลขประจาตัวนักเรียน
คาแนะนา























































ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ต้องการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้

   

ถูกวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

