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1. คําวา “พูด” ในภาษากรุงเทพฯ มีใชตางออกไปในภาษาถิ่นอื่น
เชน ภาษาเหนือใช “อู” ภาษาอีสานใช “เวา”
ขอใดอธิบายลักษณะของภาษาดังกลาวขางตน
1) ภาษาเปนสิ่งที่มนุษยใชสื่อความหมาย
2) ภาษาถิ่นหมายถึงภาษาที่แตกตางกันตามถิ่นที่อยู
3) เสียงในภาษาไมจําเปนตองสัมพันธกับความหมาย
4) ลักษณะของภาษาถิ่นตองแตกตางกับภาษามาตรฐาน
2. ความในขอใดไมถูกตอง
1) สระประสมเกิดจากการประสมของสระเดีย่ ว 2 เสียง
2) ภาษาไทยจัดเปนภาษาคําโดด เพราะคําในภาษาเปน
คําพยางคเดียวทั้งหมด
3) การเขียนทีร่ ักษารูปคําเดิมชวยใหแยกความหมายของ
คําพองเสียงได
4) การออกเสียงของผูพูดเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหภาษา
เปลี่ยนแปลงได
3. คําซอนทุกคําในขอใดเกิดจากคําไทยทั้งหมด
1) ภูเขา ขาทาส
2) ขาวของ มูลคา
3) แกนสาร กาลเวลา
4) แกเฒา หยาบชา
4. ขอใดใชคําไทยแททั้งหมด
1) พี่แกลงเมินเดินมาขางบอโพง
2) เห็นทาเลี่ยนเตียนโลงเปนทางถาง
3) พิศพนมชมเพลินแลวเดินพลาง
4) ถึงระหวางแนวถ้ําที่ลําธาร
5. เสียงควบกล้ําในขอใดไมปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย
1) บรั่นดี
2) นิวเคลียส
3) อิเควเตอร
4) เพนกวิน
6. ขอใดใชคําภาษาตางประเทศโดยไมจําเปน
1) เมื่อไฟดับควรตรวจดูวาเปนเพราะฟวสขาดหรือ
ปลั๊กหลุด
2) เด็ก ๆ ชอบรับประทานไอศกรีมช็อคโกแลตมากกวา
ไอศกรีมกะทิสด
3) กอนเขาแบงคผูขับขี่รถจักรยานยนตตองถอดหมวก
กันน็อกและแวนตาดําออก
4) นักกอลฟหลายคนอยากเปลี่ยนวงสวิงใหคลายกับ
ไทเกอรวูดสเพื่อใหตีลูกไดแมนและไกล
7. ขอใดไมใชโครงสรางประโยคแบบภาษาตางประเทศ
1) เรื่องนี้งายตอการเขาใจ
2) งานเขียนของเขาเปนทีส่ นใจของคนหมูมาก
3) แมมีลูกถึง 7 คน จึงตองรูจักวิธีบริหารเงิน
4) ทุกสิ่งทุกอยางจบลงดวยความตายของตัวเอก
8. ประโยคใดไมใชสํานวนตางประเทศ
1) ถาเราชวยกันแยกขยะ ก็จะงายตอการนําไปผาน

กระบวนการผลิตใหม
2) ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษประการสําคัญคือการเพิ่ม
ขึ้นอยางรวดเร็วของขยะที่ยอ ยสลาย
3) การที่พลาสติกและโฟมถูกนํามาผลิตใหมจะทําให
ขยะทีย่ อยสลายยากมีปริมาณเพิ่มขึ้น
4) ถาเรารูจักนําถุงพลาสติกและกลองโฟมกลับมาใช
ใหมจะทําใหปญหาเรื่องขยะนอยลง
9. ขอใดประกอบดวยคําหรือพยางคที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะตนเดี่ยว
ทั้งหมด
1) ผูกงูดวยมนตรา
2) วิทยาอาคมหมาย
3) ผูกสารบเคลื่อนคลาย
4) ดวยเชือกบาศกระสันพัน
10. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนมากที่สุดไมนับเสียงซ้ํา
1) เลือกขุนพลลวนคนผู
2) ขาศึกยลขนสยอง
3) พลกุญชรเรงเตรียมตรวจ 4) หมากสุกแปมมวงแซมปน
11. ขอใดมีพยางคที่ใชสระประสมมากที่สุด
1) นึกเฉลียวเสียวทรวงถึงดวงจันทร
2) กรับประสานสวบสวบสงเสียงใส
3) ทั้งหวายตรวนลวนเครื่องที่ลําบาก
4) พลุกระจายชอชวงดังดวงเดือน
12. ขอใดมีเสียงวรรณยุกต ไม ครบทุกเสียง
1) เวลานี้เธออยูที่ไหนหนอ
2) ยังจําไดสายลมแหงความรัก
3) น้ําคางหยดแตะแตมบนแกมหญา
4) ขาเก็บดอกหญามาทัดหู
13. ขอใดมีจํานวนพยางคนอยที่สุด
1) คณะศิลปศาสตร
2) เศรษฐศาสตรบัณฑิต
3) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 4) จังหวัดนครราชสีมา
14. ขอใดประกอบดวยพยางคคําตายทั้งหมด
1) กฎเกณฑ
2) ผลลัพธ
3) พิษสง
4) อุกฤษฏ
15. ขอใดมีคําซ้ําที่แสดงความหมายตางจากขออื่น
1) แนนวดแปงแลวปนเปนลูกกลม ๆ
2) แยก ๆ กันไปกินอาหารจะไดออกรถเร็วขึ้น
3) สมพรอยากยายบานไปอยูใกล ๆ ที่ทํางาน
4) อายุเกิน 80 แลวยังชอบใสเสื้อผาสีสด ๆ
16. ขอใดมีคําซอนมากที่สุด
1) แตหนาวใจยากแคนนี้แสนเข็ญ
2) ออกแออัดผูคนอยูลนหลาม
3) ในแหลงหลาใครไมมีเสมอเหมือน
4) ไมสมประกอบทรัพยสินก็ขัดสน
17. คําในขอใดเปนคําประสมทุกคํา
1) ใบพัด เครื่องใน ถังน้ํา เนิ่นนาน
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2) ไมเทา น้ําพุ กาลเวลา ปากหวาน
3) รถมา คอตก นอกหนา น้ําหอม
4) น้ํามัน หวาดกลัว โดดเดี่ยว เดือนหงาย
18. ขอใดไมเปนคําสมาสทุกคํา
1) วีรบุรุษ
ทุนทรัพย
นาฏศิลป
2) เอกชน
ปาฐกถา
วาตภัย
3) ภาพยนตร
บุตรทาน
วิศวกรรม
4) โจรภัย
ปยมหาราชมยุรฉัตร
19. ขอใดมีคําสมาสที่มีการสนธิทั้งหมด
1) มโนมัย สัมมาทิฐิ โยธาธิการ
2) คุณูปการ นามาภิไธย ชราภาพ
3) ทัศนูปกรณ ชโลทร นิทรารมณ
4) มหาวิทยาลัย ธนาณัติ รัชนีกร
20. คําที่ขีดเสนใตในขอใดเปนคําบุพบท
1) แสงอาทิตยสองกระทบแหวนที่เธอสวมอยู
2) ผมเห็นเด็กชายถือขนมปงและขนมแปงอบ
3) สาวนอยนางหนึ่งยืนอยูริมลําธาร
4) นกสาลิกาดงจากเราไปแลว
21. ขอใดมีโครงสรางของประโยคเหมือนประโยคตัวอยาง
“ปากกาบนโตะคงหายไป”
1) ขนมในถุงมีหลายอยาง
2) เสื้อในตูสวยทุกตัว
3) หนังสือในตูใครหยิบไป
4) ตนไมในกระถางกําลังโตขึ้น
22. ขอใดเปนประโยคความซอน
1) คนแกที่มีเงินไมเคยขาดคนดูแล
2) หลานสาววิ่งปรอไปหาคุณยายทันที
3) สุดาไปซื้อของที่ตลาดกับคุณยายเสมอ
4) แมวขโมยกระโจนขึ้นหลังคาอยางรวดเร็ว
23. ขอใดไมใชประโยค
1) เด็กที่นั่งรถไฟมากับฉันเปนนองชายของเพื่อน
2) คณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาสมาคมสตรี
3) สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแหงออกอากาศพรอมกัน
4) สัมมนาเรื่องการพัฒนาสื่อมวลชนของ
นักขาวหนังสือพิมพ
24. ขอความตอไปนี้ใชภาษาระดับใด
“คุณเกษมเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี มีความรูความสามารถ และ
ชวยสรางความเจริญแกหนวยงานนี้มาไมนอย จนเปนที่รักใครของ พวก
เราทุกคน เราเสียดายที่คุณเกษมจะไมไดรวมงานกับเราอีก แตก็ยินดีที่
ทานไดเลื่อนตําแหนง มีความกาวหนาในอาชีพเชื่อวาคุณเกษมจะสราง
ความเจริญใหแกหนวยงานแหงใหม ในโอกาสนี้ขอมอบของที่ระลึกแก
ทานเพื่อแสดงน้ําใจของพวกเราทุกคน”

1) ระดับกันเอง
2) ระดับทางการ
3) ระดับกึ่งทางการ
4) ระดับไมเปนทางการ
25. ขอใดใชคําราชาศัพทไมถูกตอง
1) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชดําริ หาวิธีการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในชนบท เสมอมา
2) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงโปรดการเรียนรูสรรพวิชา แมจะไมทรงถนัด
ชัดเจนในบางเรื่อง แตทรงใฝหาความรูอยูเปนนิตย
3) สมเด็จพระสังฆราชไดประทานพรปใหมแกประชาชน
ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม
4) พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไป
ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิรตการกุศล ที่โรงแรมแหง
หนึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้
26. ขอใดเปนประโยคแสดงเหตุผลที่มีทั้งขอสนับสนุนและ
ขอสรุป
1) ตอนนี้เขารักษาการแทนปลัดกระทรวง ยังลาพักรอนไมได
2) วันนี้มีคนสนใจเขาฟงการโตวาทีนานาชาติมากเปน
ประวัติการณ
3) คนที่มีอุดมการณมักคิดทําอะไรเปนขั้นตอนอยูเปนนิจ
4) ถาพิจารณาตามรูปการที่เกิดขึ้น เรื่องนี้ยังซับซอน
27. ขอใดใชโครงสรางของการแสดงเหตุผลตางจากขออืน่
1) ตนไมบริเวณนี้เขียวขจี เพราะดินอุดมสมบูรณ
2) อากาศรอนอบอาวมาก แสดงวาฝนอาจจะตกในไมชานี้
3) อุบัติเหตุยอมลดลง หากผูขับขี่ยวดยานพาหนะไมขับเร็ว
4) พวกเราชอบไปเที่ยวสุโขทัยและอยุธยา เนื่องจากมี
โบราณสถานที่สําคัญหลายแหง
28. ขอใดเปนอนุมานแบบอุปนัย
1) กฎหมายหามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ถาใครฝาฝน
จะถูกปรับไมเกิน 1,000 บาท
2) สาหรายเปนอาหารทะเลที่มีคณ
ุ คาทางอาหารสูง สัตว
ทะเลอื่น ๆ ก็นาจะมีคุณคาทางอาหารสูงดวย
3) มลพิษทางน้ํามีผลกระทบตอสัตวน้ําและผูคน ผูอยู
ริมน้ําจึงตองรวมมือกันแกปญหา
4) ปรากฏการณเอลนิโนมีผลกระทบตอประเทศตาง ๆ ป หนา
ประชากรโลกจึงตองประสบภาวะขาดแคลนอาหารแนนอน
29. การแสดงทรรศนะในขอใดไมสมเหตุสมผล
1) ภาษาไทยเปนภาษาที่ดีเพราะมีตัวอักษรและตัวเลข
เปนของตนเอง
2) ดอกบัวเปนดอกไมที่คนไทยรูจกั กันดีเพราะดอกไม
ชนิดนี้มีประโยชนมากมาย
3) พืชผลของชาวไรบริเวณนี้เสียหายเนื่องจากกลุมควันที่
พวยพุงออกจากปลองโรงงาน
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4) ปจจุบันชางไมไดลากซุงเชนในอดีตเนื่องจากมีเครื่อง
ทุนแรงเขามาแทนที่
30. ขอใดไมใชการคิดเชิงโตแยง
1) เรียนอะไรก็ไดที่ชอบ
ตรวจสอบตัวเองใหดี
2) การสอบแขงขันเปนสิ่งดี แตคิดอีกทีเหมือนดาบสองคม
3) สายวิทยอยาคิดวาแน
สายศิลปที่รูจริงนะเกงแท
4) มหาวิทยาลัยเปด มหาวิทยาลัยปด จบเปนบัณฑิตไม
ตางกัน
31. ขอใดใชภาษาเหมาะสมในการโตแยง
1) ขอเสนอที่วา นั้นใชไมไดเลย เพราะไมไดตั้งอยูบน
เหตุและผล
2) ขอเสนอดังกลาวนั้น ผมเองมีความเห็นที่แตกตางไปบาง
3) ผมไมเห็นดวยกับขอเสนอนั้นเพราะไมตรงกับขอเท็จจริง
4) ผมขอใหนําขอเสนอนี้กลับไปคิดใหมเพื่อใหชัดเจน
มากกวานี้
32. ขอใดเปนสารแสดงขอเท็จจริง
1) การอยูรวมกันมากคนในครอบครัวใหญมีทั้งผลดีและ
ผลเสียโดยเฉพาะกับเด็ก
2) เด็กเล็ก ๆ ไมคลาดสายตาผูใหญนาจะชวยใหผูใหญ
รูสึกวาตนมีงานทํา มีหนาที่
3) ผูใหญมักเปนตัวการทําใหบานอบอุนจนรอน เด็ก
ไมใชตัวการแตเปนโดยทางออม
4) เด็กอาจเปนตนเหตุใหผูใหญผิดใจกันและในทาง
กลับกันก็อาจเปนกาวใจใหผูใหญคืนดีกัน
33. ขอใดเปนการใชภาษาที่แสดงวาเปนการเสนอทรรศนะ
1) การศึกษางานสรางสรรคชวยสรางความแข็งแกรงทาง
วัฒนธรรม
2) หากเก็บเวลาไวในขวดได ทุกคนก็อยากเก็บเวลาอัน
เต็มไปดวยฝนไว
3) รัฐนาจะกระจายอํานาจลงสูระดับตําบลไดโดยการสง
เจาหนาที่ไปดูแล
4) มนุษยกลัวความแกเพราะไมใชแคมีอายุมากขึ้น แต
ความแกเปนโรคอยางหนึ่ง
34. ขอความตอไปนี้มีโครงสรางการแสดงทรรศนะตามขอใด
(1) ปจจุบันคนสวนใหญมีหนาตาเครงเครียด เปนทุกขและ
มีอารมณฉุนเฉียวโมโหราย
(2) ดังจะเห็นไดจากขาวอาชญากรรม ในโทรทัศนและหนังสือพิมพ
(3) สาเหตุมิใชเนื่องมาจากการตกงานและไมมีเงินซื้อของ เทานั้น
(4) สวนหนึ่งนาจะมาจากเงิน ขาดมือทีจ่ ะซื้อความสุข ความสะดวก
และการใชชีวิตที่ ฟุมเฟอยหรูหราเชนกอนมากกวา
1) (1) ที่มา (2) ที่มา (3) ขอสนับสนุน (4) ขอสรุป
2) (1) ขอสนับสนุน (2) ขอสนับสนุน (3) และ (4) ขอสรุป

3) (1) ขอสรุป (2) ขอสนับสนุน (3) ที่มา (4) ขอสรุป
4) (1) ที่มา (2) ขอสนับสนุน (3) และ (4) ขอสรุป
35. นายแพทยสุรชัยไดพูดสรุปการบรรยายเรื่องมะเร็งปอดวา
“สาเหตุสวนใหญของมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่ ดังนั้น จึง
ควรเลิกสูบบุหรี่เพราะจะมีผลในการลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดมะเร็ง
ปอดไดอยางมาก นอกจากนี้ยังไมเปนอันตรายตอคนใกลเคียงและ
เปนประโยชนตอเศรษฐกิจทั้งสวนตัวและสวนรวมอีกดวย”
จุดมุงหมายของผูพูดตรงกับขอใด
1) พูดใหกําลังใจ
2) ชี้แจงใหเขาใจ
3) อธิบายใหเห็นจริง
4) ชักชวนใหทําตาม
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 36– 37
“การดํารงชีวิตอยูของคนเราไมควรที่จะหวังพึ่งเสียง
โชคชะตา มนุษยสามารถเอาชนะทุกสิง่ ทุกอยางไดเสมอขอ
เพียงแตใหเรามีความมั่นใจในตัวเอง เปนตัวของตัวเองและไมยอม
แพเสียแตตนมือ”
36. ขอความขางตนเปนสารประเภทใด
1) สารแสดงขอเท็จจริง
2) สารแสดงทรรศนะ
3) สารแสดงความรูสึก
4) สารแสดงการจูงใจ
37. ขอความดังกลาวใชกลวิธีอยางไร
1) การแสดงใหประจักษตามกระบวนการเหตุผล
2) การแสดงใหเห็นวาสารมีน้ําหนักนาเชื่อถือ
3) การแสดงใหเห็นทางเลือกดานดีและดานเสีย
4) การเราใหเกิดอารมณอยางแรงกลา
38. คําวา “ทิ้ง” ในขอใดเปนความหมายนัยตรงทุกคํา
1) ทิ้งจดหมาย ทิ้งทาย
ทิ้งไพ
2) ทิ้งทาน
ทิ้งกระจาด
เททิ้ง
3) ผาเนื้อทิ้ง
ทิ้งทวน
ทิ้งธุระ
4) ทิ้งเพื่อน
ทิ้งขวาง
ทิ้งตา
39. คําในขอใดทุกคํามีความหมายทั้งความหมายโดยตรงและ
ความหมายเชิงอุปมา
1) อินทรี
ปลอยแก กันเปอน เดินสาย
2) ตีนแมว
วาดภาพ ตีปก
ซื้อเสียง
3) ไขแดง
เสือหิว
มวนเสื่อ แจกหมอน
4) จับกบ
ลมเย็น
ตรายาง
ลบเหลี่ยม
40. ขอใดไมมีคําพองความหมาย
1) ไอยรา ราชสีห กุญชร
2) ลําธาร ชลาสินธุ มัจฉา
3) เทเวศร อัจฉรา สุรารักษ
4) สิงขร เวหาสน วนาดร
41. ขอใดไมมีคําพองรูปพองเสียง
1) ครอบครัวเราจนแสนจนจนจะไมมีกินอยูแลว
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2) คุณกับฉันคบกันฉันเพื่อนตอไปดีกวา
3) กอนลงวายน้ําในสระ คุณควรสระผมเสียกอน
4) ที่นี่ติดปายหามจับสัตวน้ํา แตยังมีคนลอบมาจับปลาบอย ๆ
42. กลุมคําในขอใดมีความหมายกวาง
1) คุณยายชอบใชเครื่องบดอาหาร
2) นองซื้อเครือ่ งดูดฝุนใหม
3) แมทําความสะอาดเครื่องเงิน
4) พี่สาวใชเครื่องเปาผมทุกวัน
43. ขอใดใชคําขยายถูกตองตรงความหมาย
1) ดาราสมัยนี้มักจะประพฤติตัวแหลกเหลว ไมวาจะชาย
หรือหญิง
2) ทาทีของไทยตอปญหากัมพูชาตองประกาศออกมาให
โจงแจง
3) การแขงขันกีฬาครั้งนี้เจาภาพนําสุดโตง ทิ้งคูแขงขันอื่น ๆ
4) นักกีฬาของเราอยูในสภาพพรอม แข็งแกรงทั้งกายทั้งใจ
44. ขอใดใชคําไดตรงตามความหมาย
1) ไมเคยมีแพทยคนใดในโรงพยาบาลนี้ถูกตําหนิวาไมมี
จรรยาแพทย
2) เด็กคนนี้ดื้อเหลือเกิน คุณยายซึ่งใจเย็นมากยังเอยปากเลย
3) เธอสบายใจเมื่อไดตกแตงลูกสาวเรียบรอยแลว
4) เขาปฏิเสธวาเขาไมเคยผูกพันกับคดีเชนนี้
45. ขอใดใชสํานวนภาษาไดถูกตอง
1) ผมเปนครูมานาน ใคร ๆ ก็เรียกผมวาพอพิมพของชาติ
2) ขณะที่ลูกอยูในหองผาตัด แมกระวนกระวายจนนั่งไมติด
เกาอี้
3) สอบเสร็จแลว เรายังเปนลูกผีลูกคนอยูเลย ไมทราบวา
จะไดหรือตก
4) ถาเราทุกคนรวมมือรวมใจเปนน้ําหนึ่งอันเดียวกัน งาน
นี้คงสําเร็จลงดวยดี
46. คําเชื่อมในขอใดใชเติมในชองวางไดอยางถูกตอง
“แผนกระตุนเศรษฐกิจรอบ 2………จะเลอเลิศขนาดหน……..
คนไทยไมชวยกันจริง มัวแตเลื่อยขากันเอง……..ประโยชน
สวนตัวแลว………. จะทําใหขาดความเชื่อมั่น……… ขาดความ
เชื่อมั่นเมื่อไรประเทศไทยลมแนนอน”
1) ถึง……. หาก……. โดย……. คง……. ซึ่ง
2) แมวา……. หาก……. ก็……. จึง……. พอ
3) แม……. ถา……. เพื่อ……. ก็……. หาก
4) ถึง……. ถา……. สําหรับ……. ที่……. เมื่อ
47. " จรรยาเก็บเงินไดกอนหนึ่ง เพื่อนชวนไปซื้อหุน แตเธอไม
สนใจ เธอไดนําเงินสวนหนึ่งไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อรับ
พิมพงานทั่วไป เงินอีกสวนยังคงฝากไวที่ธนาคาร "
การบริหารเงินของจรรยาตรงกับสํานวนขอใด

1) น้ําซึมบอทราย
2) น้ําขึ้นใหรีบตัก
3) หมายน้ําบอหนา
4) น้ําบอนอย
48. เขาควรจะไดรับเลือกเปนประธานในครั้งนี้ ฉันก็ตั้งใจจะ
เลือกเขา แตแอบไปไดยินมาวา เขามีพฤติกรรม เบื้องหลังไม
สะอาดนัก ฉันก็เลยตองคิดหนัก มีความรูสึกเหมือน …………….
สํานวนขอใดทีเ่ หมาะสมจะนํามาเติมลงในชองวาง
1) กินปูนรอนทอง
2) กินน้ําเห็นปลิง
3) กินน้ําไมเผื่อแลง
4) กินอยูกับปากอยากอยูกับทอง
49. ขอใดใชสํานวนไทยถูกตอง
1) โจรปลนแบงกเลือดเขาตาสูไมถอย
2) กางเกงยีนสตัวนี้มิใชใสไปวัดไปวาไดเทานั้น แตไปไดทั่ว
3) สังคมปจจุบันดูไมจริงใจตอกัน ใสหนายักษเขาหากัน
ตลอดเวลา
4) หนวยงานนี้ทํางานเหมือน “หุนกระบอก” ที่ถูกชักใย
อยูขางหลังไมมีผิด
50. ตัวละครในขอใดใชอวัจนภาษา
1) บางพาลโกรธขึ้งหึงเพื่อนกัน
นางคนนั้นของขาใครอยาหมาย
ตางทะเลาะเกาะแกะกันวุนวาย
ถุงเถียงทาทายมากมายไป
2) บางนั่งหยัดดัดทรงดูนงลักษณ
เหลือบมาสบพักตรยักคิ้วให
ครั้นนางสะเทิ้นเมินหนาไป
แกลงทํากระแอมไอเปนแยบคาย
3) บางพูดกับเพื่อนสนิทไมคิดอาย
อันนองนุชสุดทายคงตายขา
เดี๋ยวนี้และมาลัยจะลอยมา
เจาคนนั้นกั้นหนาขาไวไย
4) บางพูดจาเปรียบเปรยเยยเพื่อนกัน
อยางไรนั่นลงนั่งกอดเขา
วาสนาหาไมแลวชาวเรา
แตไดเขามาเห็นก็เปนดี
51. ขอใดเปนคําชมเชย
1) คุณสอนหนังสือสังฆราชใหญเลยนะ
2) ทําไมวันนี้ เธอถึงทําทาเปนกุลสตรีจริง…จริ๊ง
3) ถาเขาเจ็บแคนมาก ๆ เขา สูยบิ ตาเลยละ…คนคนนี้
4) ฉันนึกแลวเชียว ลงวาสมศรีทําสงบเสงี่ยมแบบนี้ละกอ
52. ขอใดที่นักเรียนควรเลือกใชในการไปของรับการสนับสนุน
คาใชจา ยจากบริษัทสําหรับการทํากิจกรรมของโรงเรียนตามที่
นัดหมายไวลว งหนา
1) ตองประทานโทษที่รบกวน แตคิดวาบริษัททานมีศักยภาพ
ที่จะสนับสนุนไดในฐานะที่ลกู ๆ ทานก็เคยเรียนที่นี่
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2) ขออนุญาตเรียนใหทานชวยพิจารณา หากเห็นวาสาระของ
กิจกรรมในโครงการนี้พอจะมีคุณคาที่จะกรุณาสนับสนุนได
3) ตองกราบเรียนวาเราใครครวญแลวกอนจะมาขอความ
อนุเคราะห เพราะทราบอยูวาบริษัทกําลังประสบภาวะวิกฤติ
แตทานก็คงจะชวยเราได
4) ใครเรียนวาที่เจาะจงมาขอความอนุเคราะห เพราะบริษัททานมี
นโยบายสงเสริมกิจกรรมเชิงพัฒนาอยูแลว อยางนอยก็เทากับ
ทานรูจักคืนกําไรใหสังคมครับ
53. ขอใดใชภาษาไดเหมาะสมที่สุดเมื่อเกิดความขัดแยงกันในที่
ประชุม
1) ทานประธานครับ กระผมคิดวาเราเสียเวลามากพอแลว
สําหรับการอภิปรายเรื่องนี้
2) ผมขอใหยุติเรื่องนี้ไวกอนจนกวาจะมีขอมูลเพิ่มเติมแลวจึง
พิจารณาอีกครั้ง
3) เรื่องสําคัญอยางนี้ควรโตเถียงกันดวยเหตุผลมากกวาการใช
อารมณเปนที่ตั้ง
4) ขอใหทุกทานใจเย็น ๆ เรายังมีเวลาสนทนาเรื่องนีไ้ ดอีก
กอนที่จะลงมติรวมกัน
54. มีเรื่องแตกาลเกาเขาเลาวา ตาสาเมามึนขึ้นตนไม แก
เผลอไผลหลนมาจากคาคบ เด็กถามวากนกบเจ็บมากไหม ตาสา
ตอบกนกบไมเปนไร ที่เจ็บไซรกนกูไอหนูเอย ประภัทรฟงแลว
รูสึกพอใจเพราะขําและสนุก
ขอใดแสดงคุณสมบัติของประภัทรไดถูกตอง
1) มีสมาธิที่จะโยงความรูเดิมมาแตงเติมดวยความรูใ หม
2) เขาใจไดวาภาษามีแงคิดและมุมมองที่นาสนใจ
3) มีทักษะในการฟง เพราะรูจักแยกแยะขอเท็จจริงกับสิ่งปรุง
แตง
4) รูจักฟงและคิดขอความแมจะสัน้ ก็มีขอคิดและคุณคา
ใหใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 55 – 57
" มารดารักบุตรมักจะหลงไหลไมแลเห็นผิดชอบอันใดสุดแตลูกจะ
ประพฤติอันใดก็ยอมเห็นดี เปนที่ชอบใจไปทุกอยาง ที่สุดจนพอเองก็
มักจะทําใหเขาใจผิดไปวาชะรอยจะไมมคี วามรักใคร มีความหวังใจมุง
หมายตอผูอื่น ความรักเชนนี้ยอ มทําใหใจผูที่ถูกรักเสื่อมสลายไปจาก
วิจารณญาณ คือความพิจารณาวาคําตักเตือนทั้งหลายนั้นเปนคํา
แทจริงมีประโยชนหรือไม
55. ความรักในขอความขางตนตรงกับแนวคิดตามขอใดมากที่สุด
1) หลงอะไรจะเหมือนหลงทรงมนุษย
ที่โศกสุดเศราแสนเสนหา
2) แมรักลูกลูกก็รูอยูวารัก
คนอื่นสักหมื่นแสนไมแมนเหมือน
3) ความรักเหมือนโรคา
บันดาลตาใหมืดมน

4) อันชนกชนนีนี้รักเจา
เทียมเทาชีวาก็วาได
56. สาระสําคัญของขอความขางตนคือขอใด
1) พอแมไมควรแสดงความรักลูกดวยการตามใจ
2) การตามใจลูกเพื่อใหลูกรักตนเปนสิ่งที่ไมควรทํา
3) พอแมควรตักเตือนลูกในวาระอันควร
4) การรักลูกอยางปราศจากเหตุผลทําใหลูกหลงผิดได
57. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความขางตนนี้
1) พอรักลูกเสมอกัน
2) พออยากใหลูกเขาใจพอมากกวาเดิม
3) พอรักลูกนอยกวาแมรัก
4) พอรักลูกอยางมีเหตุผล
58. ความสุขไมไดหมายถึงเศวตฉัตรหรือราชบังลังก ตรงกันขาม
ศีรษะใครมีมงกุฎครอบศีรษะนั้นไมมีความสุขเลย จนนิดเดียว
ศิลปะในการครองชีพอยางเปนสุขมีแตเพียงวาอยาไดรีรอออยอิง่
หรือตองรองถามเสียกอนวา “นั่นใคร”
ขอใดไมใชทรรศนะเกี่ยวกับความสุขของผูเขียน
1) อํานาจวาสนาไมไดทําใหคนมีความสุข
2) ความสุขมีอยูทั่วไป ไมใชสิ่งที่หายาก
3) ความสุขหางาย แตตองคอยเวลาและโอกาส
4) เมื่อมีโอกาสตองรีบตักตวงความสุข
59. กับคําถามที่วาอายุ 58 ป ขณะนีร้ ูสึกวาสาวหรือแก ก็คงตอบ
วา “ไม” ทั้งสองอยาง เพราะรูสกึ วาก็คงเปนตัวเองนี่ละ
เนือ่ งจากยังตองการรูตลอดเวลา มีอะไรนาฟงก็ไปฟง อะไรนาดู
ก็ไปดู ไมไดอยูนิ่ง คนเราอยูน านถึงสองชีวิต ก็ยังรูไมหมดเลย
ขอความขางตนเปนการสงสารในลักษณะใด
1) แจกแจงไดคอนขางชัดวา ความรูมิไดคูกับวัย
2) พูดเปนนัยวา ถาชีวิตมีการรับรูอยางตอเนื่อง ความรูก็จะ
เพิ่มพูนขึ้น
3) ใหขอคิดวาวัยที่ลวงเลย ไมใชเรื่องสําคัญ ถาใฝรู ใฝเรียน
อยูตลอดเวลา
4) ใหขอควรคํานึงวา คนเราถาเรียนรูอยางทันสมัย ก็จะไมมี
วันแก
ใหใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 60 – 61
/ แมน้ําเจาพระยาเปนชีวิตของคนไทย 1 / เปนที่ตั้ง
เมืองใหญและสําคัญมาตั้งแตสมัยโบราณดึกดําบรรพ 2 / เปน
ที่ตั้งราชธานีของไทยมาหลายยุคหลายสมัย 3 / ชีวิตของคน
ไทยคลุกเคลาอยูกบั แมน้ําเจาพระยามาตั้งแตโบราณดึกดําบรรพ
4 / สายน้ําเจาพระยาเปนเสมือนสายเลือดในรางกายมนุษย

5 /รางกายมนุษยมีสายเลือดกระจายไปหลอเลีย้ งใหเจริญฉัน
ใด ชาวไทยที่มีสายน้ําเจาพระยากระจายไปหลอเลี้ยงใหเจริญฉัน
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65. ประโยคคูใดสื่อความหมายไดทงั้ เหมือนและตางกัน
นั้น 6 / แมน้ําเจาพระยาเปนแมน้ําชีวิตของคนไทย 7 /
และเปนแมน้ําแหงประวัติศาสตรของชาติไทย 8 /
สองฝงลําน้ําเจาพระยามีปาไผเปนหยอม ๆ ทั่วไป และ
ทางตอนปลายลําน้าํ ก็มีปาจากมาก ตนไผเราเอามาทําเปนเรือนทับ
กระทอมได ตั้งแตเสา โครงเครื่องบนทําฟากพื้น ทําฝาที่เรียกวา
ฝาขัดแตะฯลฯ ตนจากเอาใบมาเย็บทํากระแชงกับทําตับจาก
กระแชงทําฝาเรือนได ตับจากสําหรับมุงหลังคาสมัยกอนเรือน
อยางดีมุงหลังคาจากกันทั่วไป แปลวาลําน้ําเจาพระจาเปนที่เกิด
ของตนไผและตนจากซึ่งเราเอามาทําเปนที่อยูอาศัย
60. ขอใดเปนความเปรียบทั้งหมด
1) 1 5 6 7
2) 2 4 7 8
3) 3 4 5 8
4) 4 5 6 7
61. ขอใดเปนสาระสําคัญของผูเขียน
1) แมน้ําเจาพระยาเปนที่เกิดของวัตถุดิบที่คนไทยใชสรางที่อยู
อาศัย
2) แมน้ําเจาพระยามีความสําคัญในการหลอเลี้ยงชาติไทยให
เจริญ
3) แมน้ําเจาพระยาเปนที่ตั้งเมืองสําคัญของไทยมาหลายยุค
หลายสมัย
4) แมน้ําเจาพระยามีความสําคัญตอชีวิตและความเปนอยูของ
คนไทยมาตัง้ แตสมัยโบราณ
62. พวกแมคาเรียงรายนั่งขายของ ลวนผักปลามากองกอนจะสาย
เสียงเชิญซื้อสินคานาวุนวาย คนจับจายหิ้วถุงพะรุงพะรัง
ขอใดอนุมานไดจากบทประพันธนี้
1) ตลาดมีสินคาทุกชนิดขาย 2) ตลาดสดมีของขายเปนเวลา
3) ผูซื้อมีฐานะดี
4) ผูซื้อใชจายสุรุยสุราย
63. ขอใดใชภาษาเขียนที่ถูกตอง
1) การออกกําลังกายมีประโยชนทําใหหุนเพรียวลมสมสวน
2) การฉายภาพยนตรโทรทัศนเรื่องเดิม ๆ ซ้ํา ๆ ทําใหคนดูเบื่อ
3) มัคคุเทศกพาคณะนักทองเที่ยวนั่งรถชมวิวกอนขึน้ ภูกระดึง
4) นักแขงจักรยานทีมชาติไทยประสบอุบัติเหตุในการแขงขัน
ทัวรออฟไทยแลนด
64. ประโยคใดไมใชคําฟุมเฟอย
1) การโตแยงของผูสื่อขาวก็ลวนมีเหตุผลในตัว
2) ตํารวจแถลงขาววาโจรปลนธนาคารยังอยูระหวางการ
หลบหนีอีก 1 คน
3) หนูนอยอยูใ นอาการโศกเศราตอการจากไปของผูเปนบิดา
4) การสลายกลุมผูชุมนุมประทวงทําใหมีตํารวจบาดเจ็บหลาย
นาย

1) เขาซื้อจานทองเหลืองใสคลิปพรอมปากกาทอง
เขาซื้อปากกาทองพรอมจานใสคลิปทองเหลือง
2) ทําไมไมชวยเขาละ
นาสงสารออก
ชวยเขาหนอยซิ
เขานาสงสารออก
3) ผมไดขายแหวนคุณสุดาไปแลว
ผมไดขายแหวนใหคุณสุดาไปแลว
4) ทําไมถามอยูได
นารําคาญ
ถามตั้งหลายครั้งแลว
รําคาญจริง
66. ขอความตอไปนี้เรียงลําดับตามขอใดไดดีที่สุด
ก. ในทามกลางแหงสัมผัสอันอบอุนที่คนมีตอโลกและธรรมชาติ
ข. เปนบรรยากาศแหงความเรียบงายและสันโดษ
ค. วิถีชีวิตที่เรียบงายยอมมีความสุขสงบอยู ณ กึ่งกลางใจ
ง. ชีวิตมนุษยก็อาจหาความสุขไดอยางงาย ๆ จากสิ่งตาง ๆ
รอบตัวเรา
จ. ความสุขอันลึกล้ํานั้นแผขยายออกจากใจสูภายนอก
1) ก ข ง ค จ
2) ค จ ข ก ง
3) ค ง ข ก จ
4) ง ข ค จ ก
67. ขอความตอไปนี้จัดลําดับตามขอใดจึงจะถูกตองและได
ใจความสมบูรณ
ก. เวลาทําใหชีวิตของเราชราลงไป
ข. การเสียเวลาทําใหเกิดความเสียหาย
ค. เวลาเปนของมีคา
ง. ถาเราแกลงไปโดยไมไดทําประโยชนเรียกวาอยูอ ยางรกโลก
1) ก ง ข ค
2) ข ก ค ง
3) ค ก ข ง
4) ง ค ข ก
68. ขอใดเปนประโยคกํากวม
1) กลิ่นน้ําหอมอบอวลทั่วหองประชุม
2) เขานั่งอานหนังสือทั้งวันทั้งคืน
3) เมื่อคืนฝนตกหนักมากกวาวันกอน
4) อาหารจานนี้แมบอกใหนองกินเอง
69. รายงานขาวกีฬาในขอใดไมมีการแสดงขอคิดเห็น
1) ในที่สุดไตฝุนหญิงไทยก็ควาเหรียญทองได
2) ทาตีลังกาหนาเขาคูข องเธอเหลือเกินครับ
3) การกระโดดครั้งนี้เธอใชทายากระดับ 3.2
4) เด็กโรงเรียนนี้ทําลายสถิติถึง 3 รายการ
70. ขอใดใชเปนคํานําไดเหมาะสมทีส่ ุด
1) ปจจุบันมนุษยกําลังเขาสูยคุ ขอมูลขาวสาร ไมใชยคุ
อุตสาหกรรม
2) อาการของไขหวัดที่เปนกันมากขณะนี้เกิดจากเชือ้ ไวรัส
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สายพันธุใหม
3) ผูใหญตองรีบหาทางแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ
เยาวชนกอนที่จะสายเกินแก
4) นักวิจัยในปจจุบันหาสาเหตุของโรคตาง ๆ โดยศึกษาจาก
พืชกันมากขึ้น
71. ขอใดใชบรรยายโวหารที่มีอธิบายโวหารประกอบ
1) ฉันเห็นดอกปบครั้งใดตองตรงเขาไปเก็บดอกที่รวงหลน ปบ
สีขาวนี้เรียกวาปบฝรั่ง สวนปบอีกชนิดหนึ่งทางเหนือเรียกวา
กาสะลอง
2) ฉันเดินหาซื้อบานจนไดบานขนาดกําลังพอดี มีที่ตั้งถูกใจ
ตัวบานโอบลอมดวยเนินเขาเตี้ย ๆ มีหญาสีเขียวขจี
3) ลูกตะขบขนาดประมาณปลายนิ้วกอย ลูกกลม ๆ ปอง ๆ ผิว
เตงเปลือกบางมีรสหวานจัด ขางในมีเมล็ดเล็ก ๆ สีขาวนวล
4) ตนมะมวงแผกิ่งกานสาขาใหเงารมรื่นแผครึ้มไปทั่วลานดิน
เด็ก ๆ นั่งเลนเปนกลุม ๆ ใตตน
72. ขอความตอไปนี้ผูเขียนไมไดใชวิธีการเขียนตามขอใด
“สิ่งที่ควรปลูกฝงลูกเตาในขณะนีค้ ือเห็นอาหารใหเปนอาหาร
ไมเกี่ยงวามื้อเชาตองเปนอยางนัน้ มื้อเย็นตองเปนอยางนี”้
1) การซอนคํา
2) การซ้ําคํา
3) การใชคําซ้ํา
4) การใชประโยคขนานความ
ใหใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 73 –75
1) การรุกรานทางวัฒนธรรมเปนปรากฏการณที่กําลังเกิดขึน้ ในสังคม
2) วัฒนธรรมที่มีกําลังแรงกวาจะไหลบาเขาสูสังคมที่มี
วัฒนธรรมต่ํากวา 3) สังคมชาวเลในแถบชายฝงทะเลอันดามันก็
นาเปนหวง 4) ทั้งนี้เพราะกําลังถูกคุกคามทั้งจากคนเมือง
และวัฒนธรรมสมัยใหม
73. ขอความตอนใดเปนการแสดงทรรศนะ
1) ตอนที่ 1
2) ตอนที่ 2
3) ตอนที่ 3
4) ตอนที่ 4
74. จากขอความขางตนนี้คาดไดวาผูเขียนเปนบุคคลในกลุมใด
1) ผูที่ใกลชิดสนิทสนมกับชาวเล
2) ผูที่มีความคิดกวางไกล
3) นักอนุรักษธรรมชาติ
4) นักอนุรักษวัฒนธรรม
75. ลักษณะการเขียนตามขอใดไมปรากฏในขอความขางตน
1) ใชภาษาระดับทางการ
2) ใชคําที่มีลักษณะการประเมินคา
3) ใชคําที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ
4) ใชประโยคความซอนมากกวาประโยคชนิดอื่น
ใชคําประพันธตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 76 – 77
นาวาแนนเปนขนัด
ลวนรูปสัตวแสนยากร
เรือริ้วทิวธงสลอน
สาครลั่นครั่นครื้นฟอง

เรือครุฑยุดนาคหิ้ว
ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
พลพายกรายพายทอง
รองโหเหโอเหมา
76. ขอใดไมใชลักษณะเดนของคําประพันธขางตน
1) ภาพ
2) เสียง
3) แสงสี
4) อารมณ
77. ภาพสะทอนดานใดไมไดปรากฏอยูในคําประพันธขา งตน
1) วัฒนธรรมพื้นบาน
2) ศิลปะ
3) ประเพณี
4) วรรณกรรม
78. ขอใดไมใชลักษณะของนิราศ
1) โอนกคูดูนาจะผาสุก
พี่นี้ทุกขเพราะจากเจางามขํา
2) ประจวบจนถึงตําบลบอโศก ยามวิโยคออกชื่อก็ครือหู
3) เห็นลมอื้อจะใครสื่อสาราสั่ง ถึงรอยชั่งคูเชยเคยถนอม
4) สตรีหึงหนึ่งแพศยาหญิง
ทั้งสองสิ่งอยาไดชดิ พิสมัย
79. ขอใดไมใชการพรรณนาฉากทองเรื่อง
1) มืดมัวทั่วทิศทุกตําบล
ลมวนพัดซ้ํากระหน่ํามา
2) โหเกรียววิ่งกรูจูเขาลอม
ไลออมเลี้ยวลัดสกัดหนา
3) ยางยูงสูงหักกระจัดกระจาย ฝุนทรายปลิวกลุมคลุมเวหา
4) เย็นฉ่ําน้ําไหลมาหลั่งหลั่ง ลนหลั่งถั่งชะงอนกอนภูผา
80. ขอใดไมปรากฏลักษณะทางวัฒนธรรมไทย
1) ทั้งซุมเสามณฑปกระจกแจม
กระจังแซมปลายเสาเปนบัวหงาย
2) หอมควันธูปเทียนตรลบอยูอบอาย
ฟุงกระจายรื่นรื่นทั้งหองทอง
3) มีรมโพธิ์รุกขังเปนรังรื่น
พิกุลชื่นชอบังพระสุริยฉาย
4) เห็นขนเมนพี่ยังหมายเสียดายนาง
เจาเคยสางสอยเสนกระเด็นราย

