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คาชี้แจง
ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. เพราะเหตุใดจึงต้องใช้เลขไทยในการเขียนภาษาไทย
1. เพราะเลขไทยถือว่าเป็ นสมบัติของชาติ การใช้เลขไทยจึงเป็ นการช่วยรักษาสมบัติชาติวธิ ีหนึ่ง
2. เพราะเลขไทยอ่านได้เฉพาะคนไทย การใช้เลขไทยจึงจําเป็ นในการเขียนเอกสารลับทางราชการ
3. เพราะเลขไทยถือเป็ นภาษาราชการอย่างหนึ่ง การใช้เลขไทยจึงจําเป็ นต่อการเขียนอย่างเป็ นทางการ
4. เพราะเลขไทยอยูบ่ นแป้ นพิมพ์ การใช้เลขไทยในการพิมพ์จึงสะดวกกว่าเพราะไม่ตอ้ งเปลี่ยน
ชุดตัวอักษร
2. สํานวนใดกล่าวถึงการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับฐานะบุคคล
1. คนยากว่าผี คนมีวา่ ศพ
2. ผูด้ ีเดินตรอก ขี้ครอกเดินถนน
3. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม
4. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสี ยตําลึงทอง
3. ข้อใดมี “คําคะนอง” อยูใ่ นประโยค
1. วัยรุ่ นต้องทําความเข้าใจผูใ้ หญ่บา้ ง
2. อย่ามาเว่อร์มากไปหน่อยเลย
3. เขาไม่ชอบยุง่ วุน่ วงวุน่ วายกับใคร
4. อย่าทํางานแบบลวกๆ มาส่งครู
4. ข้อควรคํานึงเมื่อต้องใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตในการแสวงหาความรู ้ คือข้อใด
1. ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
2. ความคุม้ ค่าของการสืบค้นข้อมูล
3. ความมีประโยชน์ของแหล่งข้อมูล
4. ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
5. ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสมกับฐานะบุคคล
1. เชิญร่ วมกันตักบาตรพระสงฆ์ 2,500 องค์เนื่องในวันเข้าพรรษา
2. หลินปิ งแพนด้าน้อยรับประทานต้นไผ่ได้เพิม่ ขึ้นจากเมื่อวานนี้
3. ลูกชายช้างไทยที่กาํ เนิดที่ออสเตรเลียจะมีอายุครบ 1 ปี เดือนหน้า
4. ขอบคุณครับ โอกาสหน้าขอเชิญมาใช้บริ การของเราใหม่นะครับ
6. ในบทพากย์เอราวัณ หนุมานสูก้ บั ยักษ์ตนใด
1. สหัสเดชะ
2. แสงอาทิตย์
3. ไมยราพ
4. อินทรชิต
7. โคลงบทนี้เน้นสอนเรื่ องใด
“พระสมุทรสุดลึกล้น
สายดิ่งทิ้งทอดมา
เขาสูงอาจวัดวา
จิตมนุษย์น้ ีไซร้
1. ความลึกของนํ้า

2. ความไว้วางใจ

คณนา
หยัง่ ได้
กําหนด
ยากแท้หยัง่ ถึง
3. ความพากเพียร

4. ความมีอุเบกขา
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8. กลอนบทนี้ดีเด่นด้านใดเป็ นพิเศษ
“พิเศษสารเสกสร้างรังสรรค์สาร
เฉกเพชรพรรณเพราะเฉิดเลิศแลลาย
1. สัมผัส
2. ฉันทลักษณ์
9. ประเภทของภาพพจน์ดา้ นล่างคล้ายคลึงกับข้อใด

“หญ้าฝากเกสรดอกหญ้า
แจ้งข่าวคราวเคลื่อนเยือนชม
1. ไผ่ซออ้อเอียดเบียดออด
2. เปลวแดดแผดเปลวเต้น
3. ฤๅดูดาราระย้าระยับสรวง
4. ตระเวนไพรร่ อนร้องตระเวนไพร
10. คําประพันธ์ดา้ นล่างกล่าวถึงสิ่งใด
“มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี
กบี่ระบายโบกลม”

ประจงจารฉันทพากย์พริ้ งพรายฉาย
ระยับสายสะอิ้งส่องสร้อยกรองทรวง”
3. โครงสร้าง

4. สัญลักษณ์

ไปกับลมช่วยผสานผสม
ช่วยทอพรมคลุมพืน้ ให้แผ่นดิน”
ลมลอดไล่เลี้ยวเรี ยวไผ่
ระริ กเล่นเน้นทํานอง
ดุจดวงเพชรพลอยประเสริ ฐศรี
เหมือนเวรใดให้นิราศเสน่หา
พัดโบกพัชนี

1. เครื่ องราชกกุธภัณฑ์
2. เครื่ องสูงประกอบยศ
3. เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
4. เครื่ องประดับเรื อนต้น
11. คําประพันธ์ในข้อใด อ่านแบ่งวรรคได้ถูกต้อง
1. สมรรถชัยไกร / กาบแก้ว
แสงแวววับ / จับสาคร
2. เลียงผา / ง่าเท้าโผน
เพียงโจน / ไปในวารี
3. สายัณห์ / ตะวันยาม
ขณะ / ข้ามฑิฆมั พร
4. เรื อน้อย / ลอยนํ้า / ขําคม
บัวฉม / ชูลอ้ ม / ห้อมเรื อ
12. คําประพันธ์ในข้อใด แสดงว่าตัวละครกําลังเสียใจฟูมฟาย
1. ลงกลิ้งเกลือกเสือกกายร้องไห้โร่ เสียงโฮโฮดังก้องห้องคูหา
2. พระรู ปหล่อพ่อคุณของเมียอา ควรหรื อมาทิง้ ขว้างหมองหมางเมีย
3. ช่างกระไรใจจืดไม่ยดื ยืน นางสะอื้นอ้าปากจนรากเรอ
4. ด้วยแรงน้อยถอยทบสลบหลับ แล้วก็กลับพลิกฟื้ นตื่นเผยอ
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13. กวีนิพนธ์ดา้ นล่างมีคุณค่าด้านใดเด่นชัดที่สุด

“จากกําเนิดตัวเปล่าเท่ากันหมด
จากความรวยจนชัว่ ดีทวั่ ทาง
มนุษย์เท่ากันได้เมื่อตาย-เกิด
ไม่มีสตั ว์โลกอื่นนับหมื่นพัน
มนุษย์รู้จกั โลกโชคชีวติ
ประหลาดเหลือเมื่อรู ้วา่ ชีวาวน
1. คุณค่าทางภาษา 2. คุณค่าทางสังคม
จงใช้ ข้อความต่ อไปนี้ตอบคาถามข้ อที่ 13-15

มาสู่ยศศักดิ์ศรี ที่แตกต่าง
มาสู่ขา้ งหลุมเศร้าเน่าเหมือนกัน
ความดีเลิศชัว่ ช้าคือตรามัน่
ครองชีวนั วนเศร้าเท่านรชน
รู ้จกั ผิดชอบชัว่ ดีทวั่ ถล
ไยทุกคนไม่รู้ทาํ แต่กรรมดี”
3. คุณค่าทางคติธรรม 4. คุณค่าทางการแพทย์

ดอกไม้ในร้านดอกไม้อาจเป็ นเพือ่ นร่ วมทางกันมาตั้งแต่ที่ไร่ จนถึงปลายทาง หรื ออาจต่างมาจากต่างถิ่นกัน แต่ได้
มาร่ วมทางกัน แล้วแยกย้ายกันไป ดอกไม้ในแจกันเดียวกันอาจเหี่ยวไปพร้อมๆ กัน หรื อมีดอกใดที่เหี่ยวไปก่อน
คนจีนมีคาํ กล่าวว่า พีน่ อ้ งร้อยคนก็เหมือนคนเดียว เพราะบั้นปลายต่างคนต่างแก่มาดูแลกันไม่ไหว ซึ่งที่สุดแล้วก็
ต้องมีคนไปก่อนและมีคนไปหลัง บางคนจึงมีเพือ่ นตาย และหลายคนก็อาจไม่มี
วันหนึ่งขณะผ่านหัวลําโพง เห็นยาย 2 คน พากันเดินด้วยไม้ไผ่ลาํ หนึ่ง ยายคนแข็งแรงนําหน้า จูงยายที่ตาฟาง
แล้วให้เดินตาม เท้าของยายทั้งสองก้าวช้าๆ เหมือนลานตุก๊ ตาที่จวนหมด
อยากให้ยายทั้งสองถึงที่หมายพร้อมกัน ไม่ใช่ทิ้งคนหนึ่งไว้ให้ตอ้ งตายเพียงลําพังอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย
14. ความคิดสําคัญในข้อความข้างต้นตรงกับข้อใด
1. ความตายมาถึงมนุษย์ทุกคนในเวลาต่างกัน
2. ความตายเป็ นสิ่งที่มนุษย์สามารถกําหนดได้
3. ความตายกับความชราเป็ นทุกข์ของมนุษย์
4. ความตายเหมือนกับดอกไม้ในแจกันที่ร่วงโรย
15. จุดประสงค์หลักของการเขียนข้อความข้างต้นตรงกับข้อใด
1. แสดงความรู ้เรื่ องดอกไม้
2. ตีโพยตีพายกับความชรา
3. ชวนให้เข้าใจโลกและชีวติ
4. เล่าประสบการณ์ที่ผา่ นมา
16. คําว่า “ที่หมาย” จากข้อความข้างต้นมีความหมายตรงกับข้อใด
1. อีกฝั่งหนึ่งของถนน
2. การสิ้นสุดของชีวติ
3. ความชราที่มาเยือน
4. บ้านของยายทั้งสอง
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แบบระบายคาตอบให้ สัมพันธ์ กัน ข้ อ 17 – 19
จงพิจารณาคาตอบจากข้ อมูลแต่ ละกลุ่มตามที่กาหนดให้ ถูกต้ องครบทุกกลุ่ม กลุ่มละ 1 คาตอบจึงจะได้ คะแนน
17. สมมุติวา่ มีเพือ่ นคนหนึ่งชวนนักเรี ยนไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงปิ ดภาคการศึกษาเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
แต่นกั เรี ยนไม่สามารถไปได้เนื่องจากจะต้องทํางานพิเศษหารายได้เพือ่ แบ่งเบาภาระของผูป้ กครอง
ในช่วงปิ ดภาคการศึกษา ในสถานการณ์ที่กาํ หนดให้ขา้ งต้น ข้อใดเป็ นการ (1)ใช้ถอ้ ยคําปฏิเสธ
(2) ถ้อยคําแสดงเหตุผล และ (3) การใช้สีหน้าประกอบการพูด ได้อย่างเหมาะสมที่สุด
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
(1) การใช้ถอ้ ยคําปฏิเสธ
(2) ถ้อยคําแสดงเหตุผล
(3) การใช้สีหน้าประกอบการพูด
1. เสียใจ แต่เราไม่ไปหรอกนะ 1. เรามีภาระที่หนักหนาเกินกว่า
2. ขอบคุณ แต่เราคงไม่มีวาสนา
จะบอกให้ใครรู ้ได้
1.
3. ขอบคุณ แต่อย่าให้เราไปเลย 2. เงินสําคัญกับเราแค่ไหน
4. ขอบใจ แต่เวลาของเรามีค่านะ
คนรวยอย่างเธอคงไม่เข้าใจ
2.
5. ขอบใจ แต่เราคงไปไม่ได้จริ งๆ 3. เราต้องทํางานพิเศษ ไม่มีเวลา
ไปเที่ยวเล่นเหลวไหล
3.
4. เห็นพ่อแม่ทาํ งานหนักมาก
เราเลยอยากจะช่วยท่าน
4.
5. พ่อแม่คงอยากเห็นเราอาบเหงื่อ
ต่างนํ้ามากกว่าไปเที่ยว
5.
18. ประโยค “เงียบๆ หน่อยได้ไหม” เป็ น (1) ประโยคชนิดใด (2) ละส่วนใดของประโยค
และ (3) แสดงเจตนาอะไรในการสื่อสาร

1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

(1) ชนิดของประโยค

(2) ละส่ วนใดของประโยค

(3) แสดงเจตนาอะไร
ในการสื่ อสาร
ประธาน
กรรม
กริ ยา
ประธานและกรรม
ประธานและกริ ยา

ประโยคความเดียว
ประโยคความซ้อน
ประโยคความรวม
ประโยคความรวมซับซ้อน
ประโยคไม่สมบูรณ์

1.
2.
3.
4.
5.

แจ้งให้ทราบ
ถามให้ตอบเนื้อความ
ถามให้เลือก
ถามให้ตอบรับ-ปฏิเสธ
บอกให้ทาํ

1.
2.
3.
4.
5.
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19. จงเลือกคํากลอนต่อไปนี้ไปใส่ในช่องว่าง เพื่อให้ใจความสมบูรณ์
1. อุ่นเอื้อมิสิ้นใจดินฟ้ า
2. ฝนอาบมาเอื้อแด่ทุ่งถิ่น
3. เหยียบยกตกตึงจึงกังวาน
4. เช้าชื่นตื่นตามาเติมไฟ
5. เบิกยิม้ บานใจในเหงื่องาน
จดตีนเหยียบยกแล้วตกตึง
แปรเป็ นข้าวนึ่งจึงหอมหวาน
……………..(1)………………
เริ่ มไถแรกหว่านสู่ลานดิน
ผุดภาพชีวติ อันชิดเชื้อ
…………..(2)……………..
ผักหญ้าปลาปูพออยูก่ ิน
…………..(3)……………..
……………..(4)………………
แดดอุ่นอาบลานและอาบหล้า
เสียงก้องเข้าไปในวิญญาณ์
…………..(5)……………..
20. จงเลือก “(1) การเขียนวันที่” “(2) คําขึ้นต้นจดหมาย” “(3) คําขึ้นต้นเนื้อความ” “(4) คําลงท้ายเนื้อความ”
และ “ (5) คําลงท้ายของจดหมาย” ต่อไปนี้ เพือ่ ให้จดหมายที่กาํ หนดให้ในหน้าถัดไปมีรูปแบบที่ถูกต้อง
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
(1) การเขียนวันที่
(2) คําขึ้นต้นจดหมาย
1. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
1. เรี ยน
2. 4 กุมภาพันธ์ 2553
2. สวัสดี
3. วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
3. กราบเท้า
4. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
4. นมัสการ
5. วันอังคาร แรม 5 คํ่า ปี ฉลู จ. ศ. 1371
5. เจริ ญพร

1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่มที่ 3
(3) คําขึ้นต้นเนื้อความ
สวัสดี
ตามที่
อนุสนธิ
เนื่องจาก
ไม่ตอ้ งใช้คาํ ขึ้นต้น

1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่มที่ 4
(4) คําลงท้ายเนื้อความ
จึงเรี ยนมาเพือ่ ทราบ
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
จึงเรี ยนมาเพือ่ ขอ
จึงนมัสการมาเพือ่
ไม่ตอ้ งใช้คาํ ลงท้าย

กลุ่มที่ 5
(5) คําลงท้ายของจดหมาย
1. ด้วยความเคารพอย่างสูง
2. ด้วยรักและเคารพ
3. ขอแสดงความนับถือ
4. ขอให้เจริ ญในธรรม
5. สวัสดี
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128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ 10400

ที่ สทศ.234/2553
…………………….(1)…………………….
เรื่ อง

ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนตรวจสอบสนามสอบ

…...(2)..….

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมัธยมบ้านเอกลักษณ์ไทย

…..(3)…..ปี การศึกษา 2552 นี้มีนกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สมัครเข้าร่ วมการทดสอบ O-Net
ช่วงชั้นที่ 3 ประจําปี การศึกษา 2552 เป็ นจํานวนมากนั้น จึงใคร่ ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนที่จะเข้าสอบทุก
คนตรวจสอบสนามสอบของตนเองให้เรี ยบร้อยก่อนวันทําการสอบ เพือ่ ป้ องกันการเข้าสอบผิดสนามสอบ ซึ่งหากเกิด
ข้อบกพร่ องดังกล่าวสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
…..(4)…..ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนตรวจสอบสนามสอบ อย่างเคร่ งครัด จักเป็ นพระคุณยิง่

…………………….(5)…………………….
(ลงนาม)
ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0-2219-2991-5
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อ่ านคาประพันธ์ ต่อไปนี้แล้ วตอบคาถามข้ อ 21 - 26

หอมไฟไหม้ดินกลิ่นอิฐ
ดินดําคลํ้าคลายกลายแดง
ดินดงลงบ่อหล่อเบ้า
กดแท่นแป้ นทับฉับไว
นํ้าทุ่งนํ้าท่ามาอาบ
เมืองล่างเมืองบนชนชุม
ปั้ นดินปาดดินประดัง
ปูทางเท้าคนทนทาน

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

21. บุคคลใดต่อไปนี้นาํ สาระสําคัญของบทประพันธ์น้ ีไปใช้ตรงตามจุดประสงค์ของผูป้ ระพันธ์
1. คมกริ ช คิดว่าการทําอิฐไม่ยากอย่างที่คิดจึงลงมือทําอิฐเพือ่ สร้างบ้านเอง
2. คงฤทธิ์ ตั้งใจว่า ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ้นก็จะทํางานที่ยากลําบากด้วยตัวเอง
3. คงธนา เปลี่ยนวัสดุในการสร้างโรงรถจากเดิมที่จะใช้ไม้มาใช้อิฐทดแทน
4. คมกฤษ ใช้กวีนิพนธ์น้ ีเป็ นส่วนนําในการเขียนความเรี ยงเรื่ อง”ขั้นตอนการทําอิฐ”
22. คําประพันธ์น้ ีมีน้ าํ เสียงอย่างไร
1. ชื่นชม
2. ตื่นเต้น
3. ตื้นตัน
4. ประทับใจ
23. ใจความสําคัญของบทประพันธ์น้ ีอยูท่ ี่บทใด
1. บทที่ 1
2. บทที่ 2
3. บทที่ 3
4. บทที่ 4
24. ข้อใดมีคาํ ซ้อน
1. ดินดงลงบ่อหล่อเบ้า
2. คลุกเถ้าคลึงถาดปาดไถ
3. กดแท่นแป้ นทับฉับไว
4. ลงมือลงไม้ไฟรุ ม
25. ข้อใดไม่มีโครงสร้างเป็ นประโยค
1. หอมไฟไหม้ดินกลิ่นอิฐ
2. เรี ยงติดลงเตาเผาแต่ง
3. ดินดําคลํ้าคลายกลายแดง
4. ละก้อนล้วนแกร่ งกร่ างไกร
26. ข้อใดมีการใช้ภาพพจน์ลกั ษณะเดียวกับ “มานาบมานวดดินนุ่ม”
1. เรื อนรายชายฝั่งทั้งสองฝาก
2. ป่ าจากแซมรากลําพูร่อง
3. เรี ยงหินเป็ นเขื่อนที่ชายคลอง
4. รับฟองคลื่นฟู่ อยูเ่ ย็นเย็น
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อ่ านข้ อความต่ อไปนี้ แล้ วตอบคาถาม ข้ อ 27 – 28
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การป้ องกันไข้ หวัดใหญ่ 2009
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยนํ้าและสบู่หรื อแอลกอฮอล์เจล เพือ่ ฆ่าเชื้อโรค
หลีกเลี่ยงการคลุกคลี ใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยไข้หวัดหรื อในที่ชุมชนหนาแน่น หากจําเป็ นให้สวม
หน้ากากอนามัยเพือ่ ป้ องกันการติดเชื้อ
ปิ ดปาก ปิ ดจมูก ด้วยกระดาษทิชชู เมื่อ ไอ จาม และต้องล้างมือทุกครั้ง
หลีกเลี่ยงการใช้ของร่ วมกัน เช่น แก้วนํ้า หลอดดูดนํ้า ช้อน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ร่ วมกับผูอ้ ื่น
ดูแลสุขภาพร่ างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
และพักผ่อนให้เพียงพอ
ติดตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

27. วิธีปฏิบตั ิในข้อใดที่เป็ นพื้นฐานของการป้ องกันโรคโดยทัว่ ไป
1. ข้อ 1
2. ข้อ 4
3. ข้อ 5
4. ข้อ 6
28. บุคคลในข้อใดที่ปฏิบตั ิตนตามแนวทางการป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้อย่างถูกต้อง
1. รุ จน์พกแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยติดตัวเสมอเมื่อต้องไปในที่ชุมชนหนาแน่น
2. อานนท์ใช้ชอ้ นกลางตักอาหารเสมอจนเป็ นนิสยั เมื่อต้องรับประทานอาหารกับผูอ้ ื่น
3. อภิชญากินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพือ่ ให้มีแรงพอจะทํางานทั้งคืนโดยไม่ยอมนอน
4. ฤทธิ์เก็บตัวอยูท่ ี่บา้ น ไม่ออกไปเรี ยนแต่คอยติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเพราะกลัวจะติดโรค
29. “ถึงแม้วา่ สภาวะแวดล้อมในปั จจุบนั จะกดดันหรื อก่อให้เกิดความเครี ยดมากเพียงใดก็ตาม หากเรามีรอยยิม้
หัวใจของเราก็จะเปิ ดกว้าง มีมุมมองใหม่ๆ พร้อมที่จะแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เข้ามา ยิม้ ให้กนั และกัน ยิม้ อย่างสดใส
ยิม้ อย่างจริ งใจ ความสุขเล็กๆ น้อยๆ ก็จะมารายล้อมอยูร่ อบตัว ดังนั้น มาทําให้ใบหน้าของพวกเราเลอะไปด้วย
รอยยิม้ กันเถอะ”
ข้อความข้างต้น ควรจัดอยูใ่ นส่วนใดของเรี ยงความเรื่ อง “อยากให้ทุกคนหน้าเลอะ”
1. คํานํา
2. เนื้อเรื่ อง
3. สรุ ป
4. คํานําหรื อสรุ ป
30. ข้อเชิงใดเป็ นการเขียนอธิบาย
1. ดึกดื่นคืนนี้ ลมหนาวพัดโชยมา ฉันมองไปทีข่ อบฟ้ าเนิ่นนาน
2. ปรุ งรสให้แซบหนอ ใส่มะละกอลงไป อ้อ อย่าลืมใส่กงุ้ แห้งป่ นของดี
3. ให้แสงสุกใส ได้เป็ นเสมือนดวงตา คอยส่องมองเธอด้วยแววตาแห่งความภักดี
4. ไม่ตอ้ งห่วงว่าฉันเปลี่ยนหัวใจ ฉันจะเป็ นอย่างนี้ จะรักเธอตลอดไป
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31. ข้อใดเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในการเขียนรายงานได้ถูกต้อง
1. ดวงใจ ไทยอุบุญ. 2549. ทักษะการเขียนภาษาไทย. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2. ประภาศรี สีหอําไพ. 2531. การเขียนแบบสร้างสรรค์. สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช: กรุ งเทพฯ.
3. ชาญณรงค์ พรรุ่ งโรจน์. ความคิดสร้างสรรค์. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรุ งเทพฯ, 2546.
4. บันลือ พฤกษะวัน. พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์. ไทยวัฒนาพานิช: กรุ งเทพฯ, 2533.
32. ข้อใดเป็ นประโยค
1. ตะกร้าผลไม้บนโต๊ะ
2. เทศกาลกินเจที่จงั หวัดภูเก็ต
3. ฝ่ ายวิจยั ทํางานหามรุ่ งหามคํ่า
4. ความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการนักศึกษา
33. “เห็นตั้งใจเรี ยนขนาดนี้ เขาน่าจะได้รับปริ ญญาในปี นี้แหละ” ข้อความนี้แสดงสิ่งใด
1. ความคิด
2. ความรู ้สึก
3. ข้อเท็จจริ ง
4. ข้อสันนิษฐาน
34. ข้อใดเป็ นข้อคิดเห็น
1. ผลไม้มีวติ ามินหลายชนิด
2. ผลไม้มีท้งั ที่เป็ นผลเดี่ยวและผลกลุ่ม
3. ผลไม้ให้วติ ามินและแร่ ธาตุแก่ร่างกาย
4. ผลไม้เป็ นของที่เหมาะจะซื้อไปเยีย่ มผูป้ ่ วย
35. ข้อใดมีเจตนาสัง่ มากกว่าแนะนํา
1. อย่าคิดมากเลย อะไรจะเกิดก็ตอ้ งเกิด
2. อย่าทําเลย ถ้าผลออกมาไม่ดีแล้วเธอจะลําบากเองนะ
3. อย่ามัวชักช้าได้ไหม รี บพาพวกเราออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้
4. อย่ารู ้เลย ตั้งแต่ฉนั รู ้เรื่ องนี้ก็นอนไม่หลับมาหลายคืนแล้ว
36. ข้อใดไม่ จาํ เป็ นต้องคํานึงถึงเกี่ยวกับจดหมาย
1. สรรพนามที่ใช้เขียนจดหมาย
2. รู ปแบบของจดหมายแต่ละประเภท
3. ภาษาที่ใช้เขียนจดหมาย
4. ลงท้ายจดหมายแสดงความคาดหวังว่าจะได้รับจดหมายตอบ
37. คําลงท้ายจดหมายในข้อใดเหมาะสมที่สุดในการเขียนจดหมายลากิจถึงครู ที่ปรึ กษา
1. ด้วยรักและเคารพ
2. ขอแสดงความนับถือ
3. ด้วยความเคารพอย่างสูง
4. ด้วยความเคารพและสวัสดี
38. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่จาํ เป็ นต้องมีในการเขียนจดหมาย
1. ชื่อผูร้ ับ
2. ชื่อผูเ้ ขียน
3. คําลงท้าย
4. ปั จฉิมลิขิต
39. กรุ งเทพมหานครเคยติดนั ดับเมืองที่มีผใู ้ ช้เว็บไซต์ใดมากเป็ นอันหนึ่งของโลก
1. www.yahoo.com
2. www.google.com 3. www.hotmail.com 4. www.facebook.com
40. คําว่า e-mail ในภาษาไทยคือคําใด
1. จดหมายไปรษณี ยอ์ ินเทอร์เน็ต
2. จดหมายอินเทอร์เน็ตด่วนพิเศษ
3. จดหมายไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
4. จดหมายอินเทอร์เน็ตความเร็วสู ง
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41. ข้อใดไม่ จดั เป็ นวิธีการค้นคว้าทําข้อมูลในการทําโครงงาน
1. การสํารวจ
2. การสอบถาม
3. การอ่านหนังสือ
4. การคัดลอกข้อความจากเว็บไซต์โดยไม่บอกที่มา
42. ข้อใดควรเป็ นวัตถุประสงค์ของโครงงานผลิตสื่อการสอนออกเสียงภาษาไทย
1. เพราะเด็กรุ่ นใหม่ออกเสียงภาษาไทยไม่ชดั
2. เพราะการสอนออกเสียงภาษาไทยให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันนั้นทําได้ยาก
3. เพือ่ ให้เด็กรุ่ นใหม่ออกเสียงภาษาไทยได้ชดั เจนทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
4. เด็กรุ่ นใหม่สามารถนําวิธีการออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้องไปเผยแพร่ ต่อได้
43. “ตําหนิ” “ดุ” “ว่า” “ด่า” การเลือกใช้คาํ เหล่านี้ข้ นึ อยูก่ บั อะไร
1. สถานภาพผูฟ้ ัง
2. สถานภาพผูพ้ ดู
3. ระดับความสุภาพ 4. ความรุ นแรงของการกระทํา
44. “รับประทาน” “ฉัน” “เสวย” การเลือกใช้คาํ เหล่านี้ข้ นึ อยูก่ บั อะไร
1. วิธีการกิน
2. สถานะของผูก้ ิน
3. ลักษณะอาหารที่กิน
4. ความสนิทระหว่างผูพ้ ดู กับผูฟ้ ัง
45. ข้อใดใช้คาํ ไม่ เหมาะสม
1. นักเรี ยนขออนุญาตไปห้องนํ้า
2. สถานที่น้ ีไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
3. แม่ไม่อนุญาตให้ลูกไปเที่ยวกลางคืน
4. งบประมาณโครงการนี้ได้รับอนุญาตแล้ว
46. ข้อใดใช่คาํ ไม่ ถูกต้อง
1. กินจุกจิกแบบนี้จะไม่อว้ นได้อย่างไร
2. ป้ าเป็ นคนขี้จุกจิกแต่หลานๆก็ทนกันได้
3. ฉันรําคาญมากที่เขาชอบมาจุกจิกกับฉัน
4. ห้องนอนของลูกสาวมีแต่ของจุกจิกเต็มไปหมด
47. พรุ่ งนี้เขาจะไปรับเงิน……..……บุญคุณพ่อแม่”ควรเติมคําใดในช่องว่าง
1. ชดใช้
2. ชดเชย
3. ทดแทน
4. ตอบแทน
48. “คดีน้ ีเป็ นคดีสะเทือนขวัญ ประชาชนจึงกดดันให้ตาํ รวจ……………..หาตัวผูก้ ระทําผิดให้ได้โดยเร็ว”
ควรเติมคําใดในช่องว่าง
1. สอบ
2. ไต่สวน
3. สืบสวน
4. สอบทาน
49. กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28 ข้อใดกล่าวถึงตัวเลขดังกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ตัวเลขทั้งหมดคือจํานวนคําใน1บท
2. ตัวเลข 16 คือจํานวนคํา 3 วรรค ของกาพย์ฉบัง
3. ตัวเลข 11 คือจํานวนคํา 2 วรรค ของกาพย์ยานี 4. ตัวเลข 28 คือ จํานวนคํา 7 วรรค ของกาพย์สุรางคนางค์
50. “วันเพ็ญเดือนสิบสองนํ้าก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกจริ งลอยกระทง”
ข้อความข้างต้นหาก นํามาเขียนเรี ยงใหม่จะได้คาํ ประพันธ์ประเภทใด
1. กลอนสุภาพ
2. กาพย์ยานี 11
3. กาพย์ฉบัง 16
4. กาพย์สุรางคนางค์ 28
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โรงเรียนบูรณะศึกษา
ระดับชั้น ...........................................................................
วิชา .....................................................................................................
ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................
เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก














































































































รหัสวิชา
























































































เลขประจาตัวนักเรียน
คาแนะนา























































ใช้ดินสอดํา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาํ เต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
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