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1. คําทับศัพทในขอใดสะกดถูกตองทุกคําตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
1. เขาใสเสื้อเชิ้ตไปดูคอนเสิรตที่ไนทคลับ
2. ไอศกรีมรสช็อคโกแลตขางคลินิกหมอฟนอรอยมาก
3. คนขับรถแท็กซีม่ ิเตอรที่จอดอยูขา งเตนทมพี ลาสเตอรติดที่ศีรษะดวย
4. สมัยนีใ้ ชเครื่องอิเล็กโทรนิคสเอ็กซเรยเพื่อตรวจสอบเชื้อบัคเตรีใน
กระดูก
2. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบทั้งหาเสียง
1. หัวลานลูกละเบีย้ ดูเสียหนา
2. ละครหยุดอุตลุดดวยมวยปล้าํ
3. หมอขาวขันตกแตกกระจายราย
4. สุวรรณหงสทรงวาวแตเชาไป
3. ขอใดเขียนเวนวรรคตอนถูกตอง
1. เงินทีค่ า จะใชสอยในการเลาเรียน / กินอยู / นุงหม / ทัง้ ปวงนัน้ จะใช
เงินพระคลังขางที่
2. เจานายจะเปนผูไดทําราชการ / มีชอื่ เสียงดี / ก็อาศัยไดแตสติปญญา
ความรู / และความเพียรของตัว
3. เมื่ออยูใ นประเทศ / มิใชบา นเมืองของตัว / ก็ไมมีอาํ นาจที่จะทําฤทธิ์
เดชอันใด / ไปผดิ กับคนสามัญได
4. ถาผูใ ดไปเปนหนี้มาจะไมยอมใชหนีใ้ หเลย / หรือถาเปนการจําเปน
จะตองใช / จะไมใชเปลาโดยไมมีโทษแกตัวเลย
4. คําในขอใดไมไดมีความหมายไปในทํานองเดียวกันทุกคํา
1. บุบ บุม บู บี้
2. เบี้ยว เบ เบน บิด
3. บิ บิ่น แบะ เบอ
4. โบ โบ เบะ เบอะ
5. ขอใดใชความหมายของคําวา “ทอด” ไมเหมือนกันทั้ง 2 คํา
1. ทอดที่ ทอดรวง
2. ทอดทุน ทอดธุระ
3. ทอดยอด ทอดแขน
4. ทอดลูกเตา ทอดหมากเก็บ
6. คําในขอใดหมายถึงการแสรงแสดงสีหนา
1. ทําหนาเหยเก ทําหนางง
2. ทําหนาเซอ ทําหนาตาย
3. ทําหนาเจื่อน ทําหนาปูเลี่ยน ๆ
4. ทําหนากะเรี่ยกะราด ทําหนาเลิกลัก่
7. ขอใดมีคาํ กริยาที่ไมใชกับมีด
1. เฉาะ จัก สับ ควัน่ ขอด หัน่
2. ฟน ผา ซอย ตัด เหลา ถาก
3. บาก เชือด เฉือน ฉีก ขูด ฝาน
4. ควาน แล ชําแหละ เถือ ทิ่ม แทง
8. คําประสมในขอใดมีความสัมพันธระหวางคําตนกับคําเติมในลักษณะ
เดียวกับคํา “ปุยคอก เปลญวน ไฟปา”
1. นาเกลือ เหมืองแร ขนมฝรั่ง
2. ขนมตาล ผาฝาย เกาอีห้ วาย

3. สมจีน สาหรายทะเล กวางภูเขา
4. หีบเพลง น้าํ พุ เรือดําน้าํ
9. ขอใดมีคาํ ประสมคําเดียว
1. ครูเบาใจที่ศิษยไมเปนคนใจเบาอยางคนอืน่ ๆ
2. ฉันสูทนดานหนาไปหาเขา เขากลับหาวาฉันเปนคนหนาดาน
3. เจ็บใจเจาคนที่มนั หักหลังเราอยากใหใครจัดการใหมนั หลังหักไปเลย
4. คุณเปนคนเปดเพลงดังหนวกหูอยางนี้ ฉันวามีแตคนหูหนวกเทานัน้
ละที่ทนได
10. ขอใดไมมคี าํ ซอน
1. นอกจากจะมีอิทธิฤทธิ์จริง ๆ นัน่ ละถึงจะรอดพนอาถรรพณนี้ได
2. ก็ไมรูจะครอบครองไวใหตัวเองเดือดรอนและเสียชื่อเสียงทําไม
3. ประเทศชาติกพ็ ลอยมัวหมองไปดวย
4. จึงไดแตภาวนากันใหคนื ๆ เขาไปเสีย
ใชขอความที่ใหมาตอบคําถามขอ 11 – 12
1. พูดถึงขอสอบ สําหรับคนออกยังไง ๆ ก็ตั้งใจออก
2. ไมแนใจก็คนทําเทานัน้ ละเพราะเห็นรีบ ๆ ทําโดยไมใครครวญ
3. ผูอานเขาแยกเนือ้ หาเปนเรื่อง ๆ แลวก็วาไปตามสัดสวน
4. พยายามกระจายเนือ้ หาสําคัญ ๆ ใหครบอยูในขอสอบทุกฉบับ
11. คําซ้าํ ในขอใดบอกการเนนย้าํ
12. คําซ้าํ ในขอใดทําใหความหมายออนลง
13. ขอใดมีคาํ สมาส 2 คํา
1. ปนี้เราจริงจังเรื่องวัฒนธรรมกันมาก ทั้งหลวงและราษฎร
2. แตไมทราบไดผลเพียงไหน เพราะนิตยสารหรือโทรทัศนก็ยังอวด
หนาอกหนาใจกันอยู
3. ทําไมเราจะทําอะไรใหไดผล เปนเกียรติประวัติแกชาติบานเมืองสัก
ครั้งไมไดเชียวหรือ
4. นาอนารถที่มรดกซึ่งบรรพบุรุษไดวางรากฐานไวให จะตองมามีอนั
เสื่อมสลายเสียในสมัยนี้
14. ขอใดมีความหมายนัยตรงไดอยางเดียว
1. สยบเสือรายดวยมือเปลา
2. เหมือนไดยาดี พลิกฟน คืนชีพไดรวดเร็ว
3. หนุมสาวหลายคู จูงมือกันลงเรือชีวิตโตลมหนาว
4. ขาดแคลนอยางหนัก เปดศึกแยงน้าํ ดื่มกันกลางลานบาน
15. ขอใดใชคาํ กริยาทีแ่ สดงความโกรธไมถูกตอง
1. สามีกระบึงกระบอนไมยอมพูดกับภรรยา
2. สมุนโจรทาทางกระเหี้ยนกระหือรือจะเขาทําราย
3. สมชายทําปงปงไปอยางนัน้ เอง ไมโกรธนานหรอก
4. นองถูกตีและทํากระแทกกระทัน้ คุณแมเลยตีซา้ํ

71
16. ประโยคใดใชคําไดเหมาะสมที่สดุ
1. ประธานวาอยาเพิ่งพิจารณาเรื่องนี้
2. ทานผูอา นก็รอู ยูว าใครถูกกลาวหาบาง
3. พระมหาธาตุนี้เปนที่บรรจุพระอัฐขิ องพระพุทธเจา
4. หลังจากที่ดวงสุริยาลาโลกไปแลว ขาพเจาก็กลับบานขางวัดประดู
17. ควรเติมคําใดลงในชองวางทีเ่ วนไว
“ฝนซึ่งตกลงในที่ลุมซึ่งสมบูรณดว ยน้าํ .......นองเจิ่งทัว่ ทั้งผืนนา
มากเกินไปยอมไมมีประโยชนอะไร.........ตนขาว...........ไมเปนทีย่ นิ ดี
ของชาวนา มีแตจะทําใหชาวนาตองเปนทุกข”
1. จึง กับ ทั้ง
2. ที่ แก ดวย
3. เพราะ แก และ
4. เพราะ กับ อีกทั้ง
18. “กวา” ในประโยคใดทําหนาที่ตา งจากขออืน่ ๆ
1. เปนอาทิตยออกขอสอบไดเพียงสิบกวาขอเทานัน้
2. เขาชางหาตัวเลือกเลยแตงขอสอบไดดีกวาฉัน
3. ฉันคิดหาตัวเลือกอยูนานกวาจะลงตัวในขอสอบแตละขอ
4. กวาสิบวันเชียวนะสําหรับฉันและเขากับขอสอบเพียงไมกี่ขอ
19. ทุกสํานวนลวนมีความหมายวา “เปนชิน้ เปนอัน” ยกเวนขอใด
1. เปนกอบเปนกํา
2. เปนจริงเปนจัง
3. เปนเนื้อเปนตัว
4. เปนเนื้อเปนหนัง
20. ขอใดใชสาํ นวนไมถูกตอง
1. ถาคุณคิดวางานคราวนีเ้ หลือบากวาแรงนักใหบอกผม ผมยินดีชวย
2. อยูดีไมวา ดี ไปทําสัญญาค้าํ ประกันใหคนที่กาํ ลังจะลมละลายเอามือ
ซุกหีบแท ๆ
3. พอเขาเห็นลูกแขนหักตองเขาเฝอกก็ไมฟงอีรา คาอีรมละ ไลพี่เลีย้ ง
ออกทันทีหาวาไมดูแลลูกใหดี
4. เวลาใครมาขอยืมเงิน เรามักจะใหไปเปนเงินกอน แตเวลานํามาคืน
กลับคืนใหทีละเล็กละนอยเปนเบี้ยบายรายทาง
21. ขอใดเปนสํานวนภาษาไทยที่ถูกตองเหมาะสม
1. คดีฆาตกรรมสองแมลูกกําลังถึงทางตัน
2. อุบะและระยาทับทรวงไมไดยากตอการจะติดตามคืน
3. คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนพยายามอยางที่สุดในการจะปด
สํานวนใหรัดกุม
4. คนไทยทีร่ ักชื่อเสียงของชาติบา นเมืองตางติดตามเรื่องอยางใจจดใจจอ
22. ขอใดใชราชาศัพทไดถูกตอง
1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวเสด็จฯ ไปเปลี่ยนเครือ่ งทรงฤดูฝน
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเปนฤดูหนาว
2. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯแทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตร.
3. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานเพลิงศพ
พล อ.ปน ธรรมศรี

23.

24.

25.

26.

27.

28.

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพันตํารวจเอก (พิเศษ)
สุรนิ ทร ไวคกุล
ขอใดเปนประโยคความเดียว
1. คนทีข่ าดผูวา กลาวตักเตือนก็เหมือนกับชางมาที่ขาดสารถีฝก
2. ประเพณีในทองถิ่นในวันออกพรรษาถือเปนอภิลักขิตกาลวันหนึ่ง
3. การปวารณากันนี้จะศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิ์ผลไดตองอาศัยผูปวารณานัน้
4. การปวารณากันนี้เปนวิถีทางใหพระภิกษุในพระพุทธศาสนามีศีล
เสมอกัน
ขอใดเรียงลําดับคําไดเหมาะสมทีส่ ุด
1. ชุดไลลาเพชรไดรับคําสั่งใหเดินหนาจากผูมีอาํ นาจในกรม
2. วิชัย ขัดโพธิ์ ร่าํ ไหหลังถูกปลนชัยชนะ ทั้ง ๆ ก็ประจักษกันรอบเวที
วาชกไดจะแจงกวา
3. “ระบบบึงประดิษฐ” ไดรับการยกนิว้ ใหเปนโครงการทีม่ ีความสนใจ
ในการรณรงค เพื่อรักษาสภาวะแวดลอมของประเทศไทยที่ดี
4. กระทรวงกําลังขอความสนับสนุนจากรัฐบาลอยางถูกตองและเปน
รูปธรรมในการเรงดําเนินการใหมีทกี่ ําจัดซากแบตเตอรี่
ขอใดมีเนื้อความที่เปนเหตุผลกัน
1. รถรุน นี้ดีที่สุด นักธุรกิจนิยมใช
2. รถรุน นี้ดีที่สุด ยอดขายสูงกวาทุกรุน
3. รถรุน นี้ดีที่สุด ยีห่ อเดนเปนเครื่องรองรับ
4. รถรุน นี้ดีที่สุด ขับงาย เครื่องยนตเงียบ
ขอใดเปนประโยคใจความสําคัญ
1. โรคพิษสุนัขบานี้เกิดกับสุนขั และแมว โดยเกิดจากน้าํ ลายสุนขั
2. หนารอนปนรี้ อนกวาทุกป แถมยังมีโรคพิษสุนัขบาหรือโรคกลัวน้าํ
ในหนานี้ดว ย
3. โรคพิษสุนัขบามีอันตรายมาก ถาถูกสุนัขบากัดตองทําความสะอาด
แผลแลวรีบไปฉีดวัคซีนทันที
4. สุนัขที่ตนื่ เตน หางตก น้าํ ลายไหล เปนอาการของโรคพิษสุนัขบา
ควรจับขังไวดูอาการ
ขอใดเปนประโยคที่ชัดเจนมากทีส่ ุด
1. ทุกวันนี้ยังพอมีคนทําความดีเพื่อความดี
2. อธิบดีกรมตํารวจสั่งหามตํารวจใชปนพลอย ๆ
3. มีชนสวนนอยทีย่ ังพอใจเลนการพนันในสถานศึกษา
4. จนแลวจนรอดขาพเจาก็ไดไปตางประเทศสมความปรารถนา
ขอความสวนใดในประกาศนีใ้ ชภาษาไมเหมาะสม
ก. ดวยหอง 415 ไมเหมาะจะเปนหองกิจกรรม เพราะอยูใ กลหองเรียน
เกินไป
ข. ทําใหมีเสียงดังเอะอะรบกวนนักเรียนหองขางเคียงเปนอยางยิ่ง
ค. โรงเรียนจึงเห็นควรใหยา ยหองกิจกรรมจากหอง 415 ไปเปนหอง 110
ง. ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2548 เปนตนไป
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29.

30.

31.

32.

33.

1. ก
2. ข
3. ค
4. ง
ประกาศขอใดชัดเจนที่สุด
1. จองดวน ที่ดนิ วังนอย ใกลการไฟฟาฝายผลิต แปลงละสองแสนบาท
สาธารณูปโภคครบ ถนน น้าํ ไฟฟา ถมเต็มโครงการ
โทร. 02-7111085
2. ที่ดินสวย เมืองปทุม – ลาดหลุมแกว แปลงละ 60 ตารางวา ถนน
คอนกรีต 18 เมตร สโมสรสระวายน้าํ จากสะพานนวลฉวี 20 นาที
โทร. 02-3141804
3. รับดวนพนักงานขายประจําหางฯ ไมจํากัดวุฒิ, เพศ ม.3 ขึ้นไป อายุ
15 – 26 ป สมัครไดที่ฝา ยบุคคล บริษัท จี.เจ. อินดัสตรีย จํากัด
โทร. 02-6444862
4. รับพีซีประจําหางจํานวนมาก ไมจาํ กัดวุฒิและประสบการณ 250
อัตรา พิจารณาลงตามหางใกลบา นติดตอฝายบุคคล พี.วี.เอส. กรุป
โทร. 02-4553648
ขอความใดเปนขอคิดเห็น
1. ประเทศไทยเปนประเทศเดียวในคาบสมุทรอินโดจีนที่เปนเอกราช
ตลอดมา
2. ในกระบวนบทกลอนเสภาของไทย เห็นจะไมมีเรื่องใดที่มีผูนิยม
ชมชอบทาเรื่องขุนชางขุนแผน
3. วันออกพรรษาชาวบานมักทําบุญตักบาตร เรียกวา ตักบาตรเทโวซึ่ง
ยอมาจากเทโวโรหนะ
4. ระบบการขนสงสมัยใหมซึ่งเกิดขึน้ พรอม ๆ กับความสะดวกรวดเร็ว
ของการคมนาคมมีบทบาทสําคัญในโลกปจจุบัน
ขอใดเปนหัวขอการอภิปรายที่เหมาะสมที่สุด
1. ปญหาสิ่งแวดลอม
2. วิธีสรางมนุษยสัมพันธ
3. การรณรงครักษาความสะอาด
4. การตอตานยาเสพติดในหมูเ ยาวชน
“ไมจาํ เปนตองคนหาคําพูด จงคนหาแตขอเท็จจริงและความคิดเห็น
คําพูดที่มิไดคน หาจะเกิดขึน้ อยางหนาแนนเอง”
ขอความนี้ชใี้ หทา นตระหนักถึงสิ่งใด
1. การเตรียมตัว
2. การเตรียมภาษา
3. การเตรียมเนื้อหา
4. การเตรียมคําพูด
ขอใดใชภาษาในการสื่อสารไดเหมาะสมที่สุด ระหวางนักเรียนกับเพื่อน
รวมชัน้ ในโอกาสพูดหนาชัน้ เรียนโดยมีครูรวมฟงดวย
1. หนังเรื่องนี้ไมเขาทาเลย ฉากก็ไมไดความ คนแสดงก็ไมไดสติ เนื้อ
เรื่องก็นา้ํ เนาอีกนัน่ แหละ
2. ภาพยนตรเรื่องนี้ไมมีอะไรประทับใจนัก ไมวา จะเปนฉาก คนแสดง
หรือเนื้อเรื่องก็ไมไดใหแงคิดอะไรเลย
3. ถาเธอไปดูหนังเรื่องนี้ก็คงไมไดอะไรนัก ฉากก็ไมดีเทาไร ผูแสดงก็

แสดงไมคอยดี เนื้อเรื่องก็ไมคอยมีสาระ
4. ภาพยนตรเรื่องนี้ไมมีลักษณะเดนเปนพิเศษในแงใดเลย ไมวา จะเปน
การจัดฉากศิลปะการถายทําบทบาทของผูแสดงหรือสาระของเรื่อง
34. ขอใดมีการใชวัจนภาษาในการสือ่ สาร
1.
ครัน้ ถึงเมืองรีบมาหาผูรั้ง
ใหบา วคุมคนนัง่ อยูข างลาง
ขุนดานคลานขึน้ ศาลากลาง
กราบพลางทางเรียนเนือ้ ความไป
2.
พวกผูห ญิงวิ่งหาสาแหรกคาน ลนลานแบงเสบียงไวไหผัว
เอาผาคาดอกมัน่ พันพัว
เตรียมตัวเก็บของใสหาบคอน
3.
พระนั่งนึกตรึกไตรไปมา
ที่จะแตงคูหาสะตาหมัน
ปานนีพ้ ระองคทรงธรรม
จะนับวันเคราคอยทุกเวลา
4.
ลมดีพระก็ใชใบไป
พระอุมองคอรไทขนิษฐา
ขึ้นนั่งยังทายเภตรา
ชมหมูมัจฉาในสาชล
35. ขอใดเปนสํานวนภาษาการประพันธ
1. การปวารณากันนี้เปนวิถีทางใหพระภิกษุในพุทธศาสนามีศีลเสมอ
กัน ไมรังเกียจกัน
2. คนทีข่ าดผูวา กลาวตักเตือนก็เหมือนกับชางปาที่ขาดสารถีฝกจะ
กลายเปนชางปามาเถือ่ นตลอดไป
3. พระภิกษุทุกรูปไมวาจะเปนพระผูใหญหรือผูนอ ยจะตองยอมให
พระภิกษุดวยกันวากลาวตักเตือนได
4. พระทุกองคตองรับผิดชอบรวมกัน ไมปลีกตนออกจากหมูเมื่อเห็น
ความบกพรองเกิดขึ้น ตองทักทวงกันทันที
36. “เขาชอบปลูกตนเฟอ งฟา ดีกวา โตเร็ว และใหรมเงาดี รวมทั้งดอกก็สี
สวย เวลาบานพรอม ๆ กันทั้งตนจะมีแตดอกเทานัน้ และที่สาํ คัญคือ ไม
ตองรดน้าํ มาก”
ขอความนีแ้ สดงระเบียบวิธีคิดเปนขอใด
1. วิเคราะห
2. สังเคราะห
3. ประเมินคา
4. แกปญหา
ใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 37 – 41
1. อาคารหลายแหงเพิ่งสรางเสร็จและกําลังดําเนินการกอสรางอีกมากมาย
เทคโนโลยี และความกาวหนาดานการกอสรางนํามาใชมากขึน้
2. เชื่อวาปญหาการจัดเก็บขยะจะเปนตัวจักรสําคัญอีกปญหาหนึ่งของการ
จัดการแขงขันซีเกมสครั้งที่ 18 ทีเ่ ชียงใหม
3. แมวไทยที่ถูกนํามาเปนตราสัญลักษณอีกสวนหนึ่งในการจัดการแขงขัน
ซีเกมสครั้งนี้ศิลปนผูออกแบบใหความหมายไววา เครือ่ งรางหรือตัวนําโชค
4. ชองเม็กประตูสอู ินโดจีน กําลังจะสานฝนใหชาวอินโดจีนที่อาศัยอยูใ น
ละแวกนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชวี ิตไปสูแนวทางที่ดขี ึ้นในอนาคตอันใกล
5. จิตรกรอาวุโสผูเคยหางหายจากการเขียนภาพไปนานป จนกลับมาเปนที่
รูจักในวงการศิลปะอีกครั้ง
6. เขาทิ้งธุรกิจในเมืองไทยไวเบื้องหลังใหญาติดแู ล ไปแสวงหาความมัน่ คัง่
แหลงใหมในฮองกงใหกับตนเองและลูก ๆ อยางไรเยือ่ ใย
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37. ประโยคใดวางสวนขยายผิดที่
1. ขอ 1
2. ขอ 3
3. ขอ 4
4. ขอ 6
38. ประโยคใดขาดกริยาสําคัญ
1. ขอ 1
2. ขอ 3
3. ขอ 4
4. ขอ 6
39. ประโยคใดคํากะทัดรัด
1. ขอ 1
2. ขอ 3
3. ขอ 4
4. ขอ 6
40. ขอใดเปนประโยคไมจบความ
1. ขอ 1
2. ขอ 3
3. ขอ 4
4. ขอ 5
41. ประโยคในขอใดใชคาํ ผิดความหมาย
1. ขอ 2
2. ขอ 3
3. ขอ 4
4. ขอ 6
ใหใชขอความนี้ตอบคําถามขอ 42 – 43
คนทีย่ อมเสียแตตน มือวาอะไรจะเกิด ตองใหมนั เกิด โดยไมหาวิธีไป
บังคับไมใหมนั เกิดคือคนที่ยอมแพตอโชคชะตาทีน่ า สมเพช มนุษยมหี นาที่
เอาชนะสิ่งที่ผิดดวยการกระทําสิ่งที่ถกู เพราะฉะนัน้ อะไรจะเกิด ถามันผิดตอง
ไมยอมใหเกิด นีค่ ือหนาที่ของเรา
42. ผูเขียนแสดงทรรศนะในลักษณะใด
1. โตแยง
2. วินิจฉัย
3. เสนอแนะ
4. ประเมินคา
43. ผูเขียนมีนา้ํ เสียงอยางไร
1. ตําหนิ
2. ผิดหวัง
3. ออนใจ
4. ดูแคลน
ใหใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 44 – 47
ก. การศึกษานัน้ เปนเครือ่ งมือพัฒนาประเทศทีย่ อดเยี่ยมทีส่ ุด
ข. ทุกสิ่งทุกอยางจึงตองลงทุนที่มนุษยกอนแลวมนุษยจะเปนผู
สรางสรรคสิ่งตาง ๆ ไดเอง
ค. หากประชาชนยังขาดการศึกษา ดอยคุณภาพ
ง. ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวตางตระหนักกันดีกวา
จ. การเรงรัดพัฒนาทางวัตถุใด ๆ จักลมเหลวสิน้
ฉ. เพราะเขายังไมพรอมจะสนองรับการพัฒนาใด ๆ ทางวัตถุ
44. ขอความดังกลาวเรียงลําดับตามขอใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
1. ก ค จ ง ข ฉ
2. ข ฉ จ ค ง ก
3. ง ก จ ค ฉ ข
4. จ ค ฉ ง ก ข
45. ขอความทีเ่ รียงลําดับอยางสมบูรณแลว จัดเปนการแสดงเหตุผลตามขอใด
1. เรียงจากเหตุไปหาผล
2. เรียงจากผลไปหาเหตุ
3. เรียงจากเหตุไปหาผลและโยงไปหาเหตุอีกครั้ง
4. เรียงจากผลไปหาเหตุและโยงไปหาผลอีกครั้ง

46. ขอใดจัดเปนขอสรุปขอความนี้
1. ก
2. ข
3. จ
4. ฉ
47. ขอความนี้จัดเปนสารประเภทใด
1. ใหความรู
2. โนมนาวใจ
3. จรรโลงใจ
4. แนะใหกระทํา
ใหใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 48 – 50
“1) ที่บานฉันปลูกตนไมมากมาย 2) เพราะวาฉันรักธรรมชาติ ตนไม
ชวยใหเกิดความรมเย็น 3) ดอกและผลใหประโยชนแกเราโดยตรง ใบไม
ชวยกรองอากาศใหสะอาดบริสุทธิ์ได 4) ดวยเหตุนี้ฉันจึงใครสนับสนุนให
ทุกคนรักตนไม และสนใจปลูกตนไมกันใหมากขึ้น”
48. ขอความขางตนสวนใดเปนขอสรุป
1. สวนที่ 1
2. สวนที่ 2
3. สวนที่ 3
4. สวนที่ 4
49. การเขียนขอความขางตนมีลักษณะตามขอใด
1. การแสดงขอเท็จจริง 2. การแสดงความคิดเห็น
3. การรวมวินิจฉัย
4. การประเมินคา
50. ขอความนี้สรุปใจความไดตรงกับขอใดมากที่สุด
1. ปลูกตนไมคนละตน ชีวิตคนจะยืนยาว
2. รวมมือกันวันละนิด ชวยชุบชีวิตตนไมไทย
3. ตนไมชวยลดมลพิษ ยืดชีวิตมนุษยเรา
4. ตนไมใหความรมเย็น ดอกผลเปนประโยชนแกเรา
51. ขอใดที่ตอบถูกตองในเรื่องของ “เสียง”
1. คําวา “ทรัพย” และ “ซอน” มีเสียงพยัญชนะตนและวรรณยุกต
ตางกัน
2. คําในขอความ “เราอยากไดพระเครือ่ งสักองคหนึ่ง” มีเสียง
วรรณยุกตเพียง 4 เสียง
3. “มีใครจับนองไปหรือจะ” ประโยคนี้เสียงวรรณยุกตครบ 5 เสียง
4. คําวา “ราญ, สาสน, สอน, กร, ผล” มีเสียงพยัญชนะทายเหมือนกัน
52. ในขอความตอไปนี้มคี าํ ที่ประสมดวยเสียง “อะ” กี่คํา
“ปดเทอมนี้ เราไปเที่ยวจังหวัดตราด ฉันชวนเพื่อน 5 คนดวยกัน
สวนใจทิพยเพื่อนรัก คุณพอเธอหวงไมยอมใหไป แตเอาใจเธอดวยการ
พาไปดูระบํา”
1. 14 คํา
2. 15 คํา
3. 16 คํา
4. 17 คํา
53. ขอใดทีเ่ มื่อเปลีย่ นเสียงสระคําทุกคําใหเปนเสียงยาวความหมายจะเปลี่ยน
แปลงไป
1. ตัก จิบ ซึมซับ
2. รัก จบ เอะอะ
3. สุด นั่บ บุบบิบ
4. เอ็น ใส อึดอัด
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54. ขอใดอานผิด
1. ปุณฑริก อานวา ปุน – ดะ – ริก
2. ปริพาชก อานวา ปะ – ริ – พา – ชก
3. ปรีชญา อานวา ปะ – หรีด – ชะ – ยา
4. ปลายนาการ อานวา ปะ – ลา – ยะ – นา – กาน
55. ขอใดมีคาํ สะกดผิดอยูดวย
1. บรรณารักษ บรรดาศักดิ์ บรรทัดฐาน
2. พรหมวิหาร พฤฒาจารย เพ็ชฌฆาต
3. สวามิภักดิ์ สหศึกษา สหัสนัยน
4. อักขรวิธี อุบัตเิ หตุ อุปชฌาย
56. ขอที่ใชคาํ ถูกตอง
1. พวกเขาประกอบอาชีพ ทําไรมะพราวน้าํ หอมกันอยางเปนล่ําสัน
2. ลูกรูจักกับเขาเพียงผิวเผิน ไมนา รีบรอนไปแตงงานกับเขา
3. เขากลับมาเหนื่อย ๆ พอถึงบานก็นอนแบหลา
4. ขอเสียของเขาก็คือ เมื่อโกรธขึน้ มาก็มักจะผลุนผลันพลันแลน
57. ประโยคใดที่มคี ําซึ่งทําใหความหมายกํากวมผิดไปจากขออืน่
1. ดีใจจังเลย พี่อวนจริง ๆ หรือนี่?
2. พอจา สงพริกไทยใหแมหนอยไดไหม?
3. วันนี้นองไมสบายหรือ
4. เขาอยูห า งจากทีน่ ี่ประมาณเทาไร?
58. ขอใดทีค่ าํ ทุกคํามีทั้งความหมายตรงตัวและความหมายเชิงอุปมา
1. หนาใหญ ไขแดง น้ําเนา
2. ปากหวาน ลมเสีย ปลอยไก
3. ปดปาก ไกชน หองนอน
4. ไขเนา เจาที่ พีน่ อง
59. ขอใดมีความหมายนัยตรงเทานัน้
1. วิชัยมักจะถูกแมเขาบอกใหไปนุง ผาถุงของภรรยาเขาเสมอ
2. สุรศักดิ์ก็อยากจะใสเสื้อนักการเมืองกับเขาเหมือนกัน
3. วีรพลสวมหัวโขนหนุมานไดดีกวาคนอืน่ ๆ
4. วิทยาจําเปนตองสวมหมวกนายกสมาคมจักษุแพทยอกี ตําแหนงหนึง่
60. ขอใดใชคาํ สรรพนามไมเหมาะสม สุดาพูดกับเพือ่ น
1. “นายอยาทําเรือ่ งงายใหเปนเรื่องยากเลย”
2. “แมวของฉันมักจะประกวดไดรางวัลเสมอ เพราะมันรักความ
สะอาด”
3. “วันนี้ตัวไมตองรอเคานะ เคาจะไปหองสมุดกอน”
4. วันนี้อาจารยแกไมวางเลยทั้งวัน ฉันเลยยังไมไดไปหาแก
61. ทุกขอเปนทั้งคํานามและกริยายกเวนขอใด
1. ขัด
2. ขอ
3. บาน
4. ยอ

62. ขอใดทีค่ าํ วา”แต” มีความหมายผิดไปจากขออืน่
1. ฉันกินแตอาหารที่แมปรุง
2. เขาสั่งใหฉนั มาหาเขาแตตอนเชา
3. เขาบอกใหฉนั ไปพบเขาแตเมื่อวานเขาก็บอกเลิก
4. พอบอกวาไมไดรักลูกแตนองเล็กคนเดียว
63. ขอใดทีไ่ มอาจหาคําซอนมาแทนคําซ้าํ ได
1. เขาทําหนายิ้ม ๆ พิกล เมือ่ เห็นฉันหกลม
2. เธอ 2 คนนี้ เปรียบ ๆ กันแลว ไมมใี ครแพชนะ
3. ของพวกนี้รวม ๆ ไวดวยกันนะ
4. เอา พวกเธอรีบมาเปลีย่ น ๆ ของใหลูกคาดวย
64. สํานวน “ลมหัวจมทาย” สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมคนไทยในเรือ่ งใด
1. ความเชื่อ
2. คานิยม
3. ความเปนอยู
4. อาชีพ
65. สํานวนเปรียบเทียบที่วา “หญิงเหล็ก” ใชวิธีการเปรียบเทียบที่เรียกวา
1. อุปลักษณ
2. บุคลาธิษฐาน
3. กลาวเกินจริง
4. สัญลักษณ
66. ขอใดมีความหมายวา “มีความชํานาญ เจริญกาวหนา มีความสามารถ”
1. มือเกา มือขึน้ มือดี 2. มือกาว มือแข็ง มือขวา
3. มือเติบ มือมืด มือเบา 4. มือหนึ่ง มือหนัก มือออน
67. ขอใดใชคาํ ราชาศัพทของคําวา “ความตองการ, เขียนหนังสือ, ทําบุญ”
ไดถูกทุกคํา
1. พระราชดําริ ทรงพระราชนิพนธ บําเพ็ญพระราชศรัทธา
2. พระราชประณิธาน ทรงพระราชสาสน บําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
3. พระราชปฏิญาณ ทรงพระราชหัตถเลขา บําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
4. พระราชประสงค ทรงพระอักษร บําเพ็ญพระราชกุศล
68. คําทีข่ ีดเสนใตควรเปนขอใด
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทักทายปราศรัย กับ พระจักรพรรดิแหง
ญี่ปนุ ”
1. มรพระราชไมตรี
2. มีพระราชกระแส
3. มีพระราชปราศรัย
4. มีพระราชปฏิสนั ถาร
69. คําในขอใดเปนภาษาทางการได
1. เคก
2. เทป
3. วิดีโอ
4. แสตมป
70. ขอความใดที่เปนการสงสารไมกระจางแจง
1. เดินตรงไปแลวเลี้ยวซายเมือ่ ถึงสี่แยกไฟแดง
2. จากนี่ไปถึงสีแ่ ยกไฟแดง ก็เลี้ยวซายแลวเดินตรงไป
3. เดินตรงไปกอน พอถึงสีแ่ ยกไฟแดงจึงเลี้ยวซาย
4. เดินไปเรื่อย ๆ อยาเพิ่งเลีย้ วซายจนกวาจะถึงสี่แยกไฟแดง
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71. คําทีข่ ีดเสนใตในขอใดทีไ่ มสามารถอานเนนผิดตําแหนงได
1. ฉันไมชอบคุยกับเขาหรอก เพราะเขาชอบยกตัวอยางมาก
2. นี่เธอระบายสีไมเปนก็อยามาทําลายภาพเขียนเขาเสียไป
3. อาวรีบ ๆ กินเสียซิขาวเย็นหมดแลวนะ
4. หนาหนาวอยางนี้ตองอาบน้ํารอนทุกวันนะ
72. ขอความคูใดทีม่ ีความหมายตางกัน
1. (1) ผมวางานทุกอยางมีคา และมีเกียรติทั้งนัน้ ผมไมไดยึดคติอะไร
ในการทํางาน
(2) ผมไมไดยึดคติอะไรในการทํางาน เพราะงานทุกอยางมีคาและ
เกียรติทั้งนัน้
2. (1) ใหถามตัวเองวาอยากจะทําอะไร ไมใชวา อยากเปนอะไร
(2) ใหถามตัวเองวาอยากเปนอะไร ไมใชวา อยากทําอะไร
3. (1) ผมอยากเปดอูซอมรถ แตประสบการณทาํ งานแค 5 ป ยังนอย
ไป ผมคิดวาควรจะสัก 10 ป
(2) ผมอยากเปดอูซ อมรถ แตผมคิดวาควรทํางานกอนสัก 10 ป
ประสบการณเพียง 5 ป ยังนอยไป
4. (1) ขาพเจาทํางานนี้เพือ่ ความสบายใจ สวนความร่าํ รวยนะหรือไม
มีทาง และไมประสงค
(2) ขาพเจาทํางานนี้ไมประสงคจะร่าํ รวย เพราะไมมีทางและทําเพือ่
ความสบายใจเทานัน้
73. ประโยคใดทีเ่ ปนตัวอยางเรื่อง “การเรียงคํา” ในภาษาไทยไดดีที่สุด
1. ใครอยากไปไหน
2. ใครทําใหใช
3. ใครกินใครจาย
4. ใครอยูบา นนี้
74. ขอความใดที่เปนประโยคกํากวม
1. อาหารขายไมดเี พราะไมอรอย
2. ฉันไมไดไปหาหมอเพราะฉันปวย
3. ฉันไมมาทํางานเพราะคุณแมมาหา
4. เขาไมไดกนิ ขาวมาหลายวันเพราะไมมีเงิน
75. “การศึกษากับการพัฒนาที่สวนทางกัน” คํากลาวนี้หากเขียนเรียงความ
ควรเนนในเรือ่ งใด
1. การศึกษา
2. การพัฒนา
3. ความขัดแยง
4. ความพรอม
76. ควรใชขอ ใดเติมชองวางของความขางลางใหสมบูรณ
“การเกิดของถ้าํ ..............เปนธรรมชาติ จึงไมไดสรางไดภายใน
เวลาอันสัน้ มันตองใชเวลานานมาก..............เปนถ้าํ หินปูนใหเราเห็นได
1. วิถีทาง............จึงจะได
2. กรรมวิธีทาง............กวาจะได
3. เรื่องของ...........จนกวาจะได
4. แนวทางตาม............จึงจะได

77. ขอความตอไปนีใ้ ชกลวิธใี นการอธิบายในขอใด
“เดือนฉายเปนดอกไมที่ทนทานและสวยงาม เมื่อปลูกเปนกลุมเหมาะ
สําหรับปลูกประดับกลางแจง ตองการแสงแดดจัด นิยมปลูกตามสวใหญ ๆ
เดือนฉายจะปลูกเปนไมกระถางไดชอบดินรวนที่มีอนิ ทรียวัตถุ ไมชอบน้าํ
มากนัก ถาน้าํ มากไปจะทําใหออกดอกชา”
1. การอธิบายตามลําดับขัน้
2. การชี้สาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน
3. การเปรียบเทียบความเหมือนและตางกัน
4. การกลาวซ้าํ ดวยถอยคําแปลกออกไป
78. “ฉันไมไดตองการอาศัยการแตงงาน เปนบันไดสูความร่าํ รวย แตฉนั
อยากมีเพื่อนชีวติ ตองการมีครอบครัว มีลูก ฉันไมรูวา ชีวิตแตงงานจะดี
สําหรับฉันหรือไม แตฉันก็ตองการแสวงหาความสุข”
ขอความนีเ้ ปนสารชนิดใด
1. แสดงทรรศนะ
2. บอกขอเท็จจริง
3. ใหเหตุและผล
4. ปรึกษาหารือ
79. “สําหรับวงนักรองประสานเสียง นับวารองดวยความตั้งใจ แตเสียงสูกบั
ดนตรีไมไหวตองเพิ่มจํานวนนักรองทั้งหญิงและชาย หวังวาทางผูจัดจะ
สงเสริมการรองประสานเสียงควบคูกับวงดนตรีดวย”
1. ขอสังเกต
2. คาดคะเน
3. วิงวอน
4. ขอคิด
80. ขอใดที่สรุปมากอนเหตุผล
1. ผมคิดวาผมหมดหนาที่แลว ผมไดชี้แจงเรื่องตาง ๆ ใหแกกรรมการ
ทุกแงทุกมุมดวยความสัตยจริง
2. พวกทานทุกคนตางก็มีประสบการณกันมามาก ๆ ทั้งนัน้ คงจะไดใช
ความรูค วามสามารถพิสูจนเรื่องนีด้ วยตัวทานเอง
3. ในพินัยกรรมก็ไดสรุปไวชัดเจนแลว คุณตองจายคาเลีย้ งดูบุตร เดือน
ละ 5000 บาท
4. วันนีเ้ ปนวันอาทิตย คุณจะไปหาซือ้ ของที่ไหนก็ไมไดหรอก
81. ขอใดทีแ่ สดงเจตนาหรืออารมณเหมือนกัน
1. (1) ตอยเลิกเรียนแลวก็รีบกลับบานมาดูหนังสือนะใกลสอบแลว
(2) ตอย ทําไมชอบเถลไถลไมรีบกลับบาน นีใ่ กลจะสอบแลวนะ
2. (1) คุณคะ เมื่อวานนายแจงแกมาขอลาหยุดงานอีกแลว คราวนีห้ ยุด
3 วัน เห็นวาเมียปวย
(2) คุณคะ วันนีน้ ายแจงไมมาทํางานนะ แกขอลาหยุด 3 วัน บอกวา
เมียเขาไมสบาย
3. (1) ปดเทอมนี้ ฉันวาจะไปเที่ยวเมืองนอก คุณพอบอกใหชวนเพื่อน
สนิทไปดวย 1 คน
(2) ปดเทอมนี้ คุณพอใหฉันไปเที่ยวเมืองนอก เธออยากไปบางไหม
4. (1) ฉันจะไปซือ้ ของอาทิตยนี้ คุณทําตัวใหวา งไวนะ
(2) อาทิตยนี้ฉันจะไปซื้อของ อยากใหคุณไปชวยถือของดวย
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82. ขอใดเหมาะสมที่จะใชเปนขอความแรกของยอหนานี้
.......ตอใหมีทุกสิ่งทุกอยางเหมือนทุกวันนี้ โลกก็ไมเปนอยางนี้ อยาง
นอยที่สุด พอจะค่าํ ลงทุกคนก็จะกลับบานกันหมด อาบน้าํ รับประทาน
อาหาร และเขานอน เพราะไมมีโทรทัศนใหดู
1. สมัยสงครามไมมีไฟฟาใช
2. ถาโลกนีไ้ มมีไฟฟาแลว
3. ไมมีไฟฟาอยางเดียวจะลําบากไปหมด
4. ถาทั่วโลกจะใชไฟฟาในเวลากลางวันเทานัน้
83. ขอใดใชเติมคําประพันธวรรคที่ 3 ไดดีที่สุด
ละครคนบนโลกแตละฉาก สวมหนากากปดรากแกนไวแนนหนา
..............รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี
1. เปนอาวุธพิทักษเทิศศักดา
2. ลิ้นแปดแฉกแหกปากหลากลีลา
3. ฟูฟอ งลองลอยไปในโลกา
4. ขุดหลุมพรางวางกลบนัยนา
ใชขอความนี้ตอบคําถามขอ 84 – 85
ตอใหคุณปดประตูอยูในบานคุณก็หนี
ความเขียวขจีไมพน
84. ขอความนี้ทําใหผูอา นรูสึกอยางไร
1. สะดวก
2. สบาย
3. สงบ
4. สดชื่น
85. เปนการเขียนเพื่อ
1. ชี้ปญหา
2. โนมนาวใจ
3. ใหขอเท็จจริง
4. ใหเหตุผล
ใหใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 86 – 87
“พีไ่ มใหเงินพวกแก แตพขี่ อใหพวกแกลงบัตรใหพวกพี่ ถาแกไมลง พี่
ไมรับรองนะวาทุกครอบครัวในละแวกนี้จะเปนปกติสุข”
86. ขอความนีเ้ ปนคําพูดของใครพูดกับใคร
1. พี่กับนอง
2. ลูกพี่กับนอง
3. หัวคะแนนกับผูม ีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
4. ผูสมัครรับเลือกตั้งกับผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
87. น้าํ เสียงของผูพ ูดมีลักษณะอยางไร
1. ขมขวัญ
2. ขมขี่
3. ขมขู
4. ขมหมู
ใหใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 88 – 89
รถเมลจากตนทางไปถึงปลายทางจอดปายรายทางเพื่อใหผูโดยสารลง
เปนระยะ ๆ ฉันใด การครองชีวิตก็ควรจะ “จอดปาย” ใหความชั่วลงจากใจ
เปนระยะ ๆ ฉันนัน้

88. ขอความนี้กลาวถึง
1. การกําจัดความชั่วของคน
2. การขึน้ ลงรถเมล
3. การขึน้ รถเมลจากตนทางถึงปลายทาง
4. การดําเนินชีวิตใหราบรืน่
89. วิธีการเขียนมีลกั ษณะตรงตามขอใด
1. ตอวา
2. สั่งสอน
3. เสนอแนะ
4. ใหขอคิด
ใหใชขอความตอไปนีต้ อบคําถามขอ 90 – 92
คนโตตัวเล็กจากคลองหลอดรายนีห้ ายหนาหายตาไปเกือบ 2 เดือนแลว
ปลอยใหรัฐมนตรีสม หลนรายยาวแทนเจากระทรวงมาตลอด
90. คําทีข่ ีดเสนใตมีความหมายกับขอใด
1. บุญทํากรรมแตง
2. มียศไดยศ
3. ราชรถมาเกย
4. ลาภมีควรได
91. คนทีห่ ายหนาหายตาไปเกือบ 2 เดือน แลว มีตาํ แหนงเปน
1. รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวง
2. รัฐมนตรีประจํากระทรวง
3. รัฐมนตรีวา การกระทรวง
4. รัฐมนตรีประจําชวยวาการกระทรวง
92. ในขอความที่ยกมาใหนขี้ อใดไมใชสมญานาม
1. คนโตตัวเล็ก
2. คลองหลอด
3. เจากระทรวง
4. รัฐมนตรีสมหลน
93. ชีวิตยังเริงราย
ดังนิยามบอกเลาเรือ่ ง
โนนนี่อยูน อกเมือง
สนุกสนานบันเทิงไป
คุณคาดานวรรณศิลปที่เดนที่สุดของคําประพันธนี้คอื
1. การใชถอยคํา
2. กลวิธีแตง
3. ใหความสะเทือนอารมณ
4. ใหสารที่มีความคิดสรางสรรค
ใหใชคําประพันธตอ ไปนีต้ อบคําถามขอ 94 – 97
1. อันแมสื่อคือปศาจที่อาจหาญ
2. ใครบนบานเขาหนอยก็พลอยโผง
3. อยาเชื่อถือมันนักจะถูกโกง
4. มันชักโยงอยากกินแตสนิ บน
94. คําประพันธที่ยกมาใหเปนคําประพันธชนิดใด
1. โคลง
2. ฉันท
3. กาพย
4. กลอน
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95. วรรคใดมีเสียงวรรณยุกตครบทุกเสียง
1. วรรค 1
2. วรรค 2
3. วรรค 3
4. วรรค 4
96. ประเด็นสําคัญของคําประพันธนคี้ อื
1. เปรียบแมสื่อเหมือนปศาจ
2. แมสื่อเปนคนพูดจาโผงผาง
3. ทําตามแมสื่อแลวจะลําบากใจ
4. แมสื่อเปนคนที่เอาแตได
97. วัตถุประสงคของคําประพันธนี้คอื
1. การเสียดสี
2. การชีแ้ นะ
3. การตักเตือน
4. การตําหนิ
98. “ดอกไมปา ปรุงกลิ่นประทิน่ ปา
อบบุหงามาลัยทัว่ ไพรกวาง
หอมจนหอบหัวใจไปเควงควาง
เคลิ้มถวิลกลิน่ ปรางอบกลางทรวง”
กลอนบทนี้มุงสื่ออารมณอะไรแกผูอานเปนลักษณะเดนที่สุด
1. ราเริง
2. เคลิบเคลิ้ม
3. วาเหว
4. วังเวง
99. “เรือมาหนามุงหนา
แลนเฉื่อยฉ่ําลําระหง
เพียงมาอาชาทรง
องคพระพายผายผันผยอง”
กาพยนี้ตองการบรรยายถึง
1. เรือบรรทุกมาแลนไปชา ๆ
2. เรือแลนเร็วเหมือนมาวิ่ง
3. เรือแลนเร็วเหมือนลมพัด
4. เรือรูปรางสวยเหมือนมาพระพาย
100. “ทั่วถิน่ ไทยใตรมธรรมพระสัมพุทธ
ยังมีจุดดําใหเห็นเปนรอยดาง
มือถือสากปากถือศีลปนตาราง
ไมกลัวนรกกันบางหรืออยางไร”
กลอนนี้มีคาํ อะไรที่เปนการใชคาํ ทีม่ ีความหมายโดยตรง
1. รอยดาง
2. รมธรรม
3. สาก
4. ศีล

