6
1. ประโยคใดมีคาํ สะกดถูกทุกคํา
1. เรามีโครงการณสัมมนาบุคลากร
2. งานศิลปเปนงานสรางสรรคที่ละเอียดลออ
3. พระราชสาสนคอื พระราชหัตถเลขาที่ใชภาษาสละสลวย
4. คําอารัมภบทนีใ้ ชคําอุปมาอุปมัยและลักษณนามหลายแหง
2. ประโยคใดมีคาํ สะกดถูกทุกคํา
1. อิริยาบถงามวิไลทําใหนา หลงใหล
2. ทะเลสาปแหงนีส้ าบสูญตามคําสาปแชง
3. คฤหัสถผูมั่งคั่งเก็บมงกุฎอันมีคา ไวในคฤหาสน
4. ทางการกําลังทะนุบาํ รุงโบราณสถานที่ปรักหักพังและพังทลาย
3. คําอานในขอใดไมถูก
1. พลีชพี อานวา พะ – ลี – ชีบ
2. ผรุสวาท อานวา ผะ – รุ – สะ – วาด
3. สมานฉันท อานวา สะ – หมาน – ฉัน
4. ทิฐิ อานวา ทิด – ถิ
4. ขอใดอานไดทั้งอยางอักษรควบและเรียงพยางค
1. ปราชัย
2. ปรามาส
3. ปริญญา
4. ปริยา
5. ขอใดไมอานอยางคําสมาสทั้ง 2 คํา
1. เกียรติประวัติ กลวิธี
2. อักษรศาสตร อุบัติเหตุ
3. รสนิยม ปรากฏการณ
4. ประวัติการณ มูลนิธิ
6. ขอใดไมมเี สียงวรรณยุกตตรี
1. มีหองใหญหองนอยสักรอยกวา
2. แตทีทาผิดเบื้องเมืองสยาม
3. บรรดาหองทั้งนัน้ ขนานนาม
4. รองเรียกตามชื่อเสียงเรียงกันไป
7. คําทีข่ ีดเสนใตในขอใดใชถูกความหมาย
1. ผูกอการรายถูกจับมัดมือไพลหลัง
2. ในเมืองมีผคู นอาศัยอยูอยางแนนหนา
3. เจาหนาที่สืบสวนบุคคลหลายฝายกรณีเครื่องบินโดยสารตก
4. นิสิตมักจะขัดขืนคําสั่งอาจารย
8. ขอความใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวาง
“หลังจากไฟไหมบา นของเธอแลว เธอแทบ.......... เพราะไมเหลือ
ของมีคา อยูเลย”
1. สิ้นเรี่ยวสิน้ แรง
2. สิ้นเนือ้ ประดาตัว
3. สิ้นไรไมตอก
4. สิ้นอกสิน้ ใจ
9. ขอใดสือ่ ความหมายชัดเจนที่สุด
1. รับสมัครพนักงานในซอยนี้
2. ใหพนักงานเชื่อฟงนายจางทุกคน
3. เปดอบรมวิชาชีพทีน่ า สนใจแกประชาชน
4. แจกประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแหงนี้

10. ประโยคใดมิไดใชคาํ ฟุมเฟอย
1. นิสิตที่ขยันหมัน่ เพียร ไมเกียจคราน ยอมประสบความสําเร็จในชีวิต
2. วันที่จะตื่นจากชีวิต ก็คือวันที่สุดแหงชีวิตนัน่ เอง
3. เราควรเผยแพรความรูตา ง ๆ ใหทราบถึงกันอยางแพรหลาย
4. ผูตั้งเคหสถานบานเรือนอยูใ นเมือง ยอมไดรับอากาศไมบริสุทธิ์
11. ขอใดใชขอ ความซ้ําไดเหมาะสมตามหลักการเขียนทีด่ ี
1. สิ่งใดเกิดแลว สิ่งนัน้ ยอมเกิดแลว จะแกใหกลับไมเกิดนัน้ ไมได
2. ความตายโดยไมเปนอยูตอไปนัน้ เปนทุกขชั่วขณะเดียว ความมีชีวิต
ยากแคนเปนทุกขยาวนาน
3. มนุษยเราเมื่อสิน้ ชีวิตจากโลกนี้ไปแลว จะพาสิ่งใดจากโลกนี้ไปสู
โลกหนาไดนนั้ ไมมี
4. แตละคนควรหาทางจับผิดตนเองใหมาก และควรใหอภัยยกโทษ
ใหผูอนื่ ใหมากดวย
12. “มีผูใดในโลกนี้ที่ขนึ้ ไปสูที่สูงได โดยไมเหยียบบันไดขัน้ ต่ํากอน”
ผูเขียนมีความประสงคอะไร
1. แจงใหทราบ
2. ถามใหตอบ
3. บอกใหทาํ
4. ถามใหตอบเชิงปฏิเสธ
13. ขอใดไมใชประโยคความรวม
1. นิสิตไดคะแนนนอยเพราะเขาเกียจคราน
2. นิสิตที่เกียจครานยอมไดคะแนนนอย
3. นิสิตเกียจคราน เขาจึงไดคะแนนนอย
4. ถานิสิตเกียจคราน เขาจะไดคะแนนนอย
14. ประโยคใดไมใชสํานวนตางประเทศ
1. สําหรับผมแลว เรื่องนี้งา ยแกการเขาใจ
2. ความอดทนของคุณจะนํามาซึ่งความสําเร็จ
3. ดวยเหตุที่การจราจรติดขัด เขาจึงมาถึงลาไป
4. ขอสอบนี้ยากเพียงพอกับความสามารถของฉัน
15. สํานวนใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวาง
“ถาเธอทําขนมเปนจริง ๆ ฉันคงไมตอง........บอกวิธีทําโดยละเอียด
อยางนี”้
1. แจงสี่เบี้ย
2. ชักแมนา้ํ ทั้งหา
3. สอนหนังสือสังฆราช 4. สีซอใหควายฟง
16. สํานวนใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวาง
“เพลงที่เขาแตงมีลักษณะ...............ขึ้นตนกับลงทายเปนคนละเรื่องทํา
ใหเขากันไมสนิท ฟงดูไมไพเราะ”
1. คาบลูกคาบดอก
2. ลูกผีลูกคน
3. หัวมงกุฎ ทายมังกร
4. ดาบสองคม
17. หลานสาวบอกคุณยายวา “ยายขา คืนนี้ หนูขอไปงานแฟรเวลปารตีนะคะ”
ขอความนี้บกพรองอยางไร
1. ใชคาํ ตางระดับ
2. ใชคาํ ไมถูกกาลเทศะ
3. ใชคาํ ไมเหมาะกับบุคคล 4. ใชคาํ ตางประเทศโดยไมจาํ เปน
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18. ขอใดใชคําเหมาะสมกับสถานการณ
1. บัดนี้ทา นกรรมการมาครบองคประชุมแลว ผมอยากจะเปดประชุม
2. ครูขอขอบคุณน้าํ ใจอันงามของพวกเธอทีน่ าํ ชอดอกไมมาเยี่ยมครู
3. ดิฉันขอแสดงความเสียใจทีน่ องชายของคุณประสบอุบัติเหตุจนตอง
เสียชีวิต
4. พวกเราขอแสดงความยินดีในความสําเร็จของคุณที่อตุ สาหสอบชิง
ทุนไปศึกษาตอตางประเทศได
19. ขอใดใชราชาศัพทไมถูกตอง
1. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานเข็มแกผู
ปฏิบัติงานดีเดน
2. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอด
พระเนตรดนตรีไทย
4. สมเด็จพระเจาภคินเี ธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา โปรดเพลงกลวยไม
20. ขอใดเปนการอางขอสรุปกอนแลวจึงกลาวถึงขอสนับสนุน
1. ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคา เพราะทําใหฝนตกตามฤดูกาล
2. ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มคี า เราตองชวยกันรักษาไว
3. เนือ่ งจากปาไมชวยปองกันน้าํ ทวม เราจึงควรชวยกันรักษาไว
4. ถาทีใ่ ดมีปา ไมอยูมาก ทีน่ นั้ น้าํ ไมทว ม
21. ประโยคใดมีการใชภาษาที่สมเหตุสมผล
1. โดยทีน่ ักธุรกิจคนนี้ประสบความสําเร็จ เขาจึงตองทํางานวันละ18ชั่วโมง
2. นักธุรกิจคนนี้ทํางานวันละ 18 ชั่วโมง เขาจึงประสบความสําเร็จ
3. เพราะหลังบานเขาไมนา ดู เขาจึงเอาฉากมากัน้
4. เขาเอาฉากมากั้น ดังนัน้ หลังบานเขาตองไมนา ดู
22. “การใชรถจักรยานยนตเปนสิ่งจําเปน..........” ขอใดเติมลงในชองวางแลว
ทําใหขอความขางตนสมเหตุสมผล
1. เพราะเปนการออกกําลังกายไปในตัว
2. เพราะไดเรียนรูก ฎจราจรไปดวย
3. เพราะทุน เวลาเดินทาง
4. เพราะราคาถูกและปลอดภัย
23. “เขาถูกเจานายเพงเล็ง เพราะมาสายเสมอ มีหวังถูกตัดเงินเดือน”
ลักษณะการอนุมานเชนนี้ตรงกับขอใด
1. การอนุมานจากสาเหตุไปหาสาเหตุ
2. การอนุมานจากผลลัพธไปหาผลลัพธ
3. การอนุมานจากผลลัพธไปหาสาเหตุ
4. การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ

24. “(1) เมื่อธรรมชาติมีความสัมพันธอนั แนนแฟนและสลับซับซอน /
(2)มนุษยซึ่งเชือ่ ไดวา เปนสวนหนึง่ ของธรรมชาติ / (3) ก็ยอมจะมี
สวนอยูใ นความสัมพันธอนั แนนแฟนและสลับซับซอนนี้ดวย”
ขอความนี้มโี ครงสรางของการอนุมานอยางไร
1. 1 เปนขอสนับสนุน 2 และ 3 เปนขอสรุป
2. 1 และ 2 เปนขอสนับสนุน 3 เปนขอสรุป
3. 1 เปนขอสรุป 2 และ 3 เปนขอสนับสนุน
4. 1 และ 2 เปนขอสรุป 3 เปนขอสนับสนุน
25. 1. ดังจะเห็นไดจากสัดสวนของเงินกูตอจํานวนเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย
2. การลดลงของเงินออมของประชาชนในระบบธนาคารและบริษัท
เงินทุน
3. ที่เปลี่ยนแปลงจากรอยละ 100.1 เมื่อสิน้ ปที่แลว เปนรอยละ112.3 เมื่อ
สิ้นปนี้
4. สาเหตุของการเกิดภาวะเงินตึงตัวประการหนึ่งก็คอื
5. ทําใหธนาคารและบริษัทเงินทุนไมสามารถขยายการให “เครดิต” ได
เทาทีค่ วร
ขอความขางตนจัดเรียงลําดับตามเหตุผลไดดังนี้
1. 2 5 1 3 4
2. 4 2 5 1 3
3. 2 4 5 1 3
4. 4 2 3 1 5
26. “พวกเราทุกคนชวยกันประหยัดพลังงาน เพราะถาไมประหยัดแลวใน
ที่สุดเราก็จะไมมีพลังงานใช กิจการแทบทุกอยางในบานเมืองก็จะชะงักงัน
ไปหมดความเดือดรอนก็จะเกิดขึน้ ทั่วไปทุกระดับของสังคม”
ขอความขางตนผูเขียนใชกลวิธใี ดในการโนมนาวใจ
1. การแสดงใหประจักษถึงความรูสึกหรืออารมณรวมกัน
2. การแสดงใหเห็นทางเลือกตั้งดานดีและดานเสีย
3. การเราใจใหเกิดอารมณอยางแรงกลา
4. การแสดงใหประจักษถึงความนาเชือ่ ถือของบุคคลผูโนมนาวใจ
27. ขอใดไมใชการเขียนแบบพรรณนา
1. อุทยานรอบมหาสถานนัน้ เลาก็งามไมนอย เต็มไปดวยตนไม
นานาพันธุ ไมดอกและลดาวัลยงามนาทัศนา
2. ทุก ๆ ตึกนั้นแบงออกเปนสองบาน ทุก ๆ บานมีขนาดและการ
จัดแบงหองเหมือนกัน ทุก ๆ หองมีขนาดเล็กคับแคบมากราว
หนึ่งในสีข่ องหองนอนขาพเจาทีว่ ังปารุสก
3. ภาพแสงโคมทีห่ อยจากเพดาน รวมทั้งแสงเทียนบนแทนที่บูชา
ภาพพระประธานองคใหญทรงไวซงึ่ รัศมีอนั ไพโรจน ลวนเปน
ภาพที่สดใสตระการตานาชมยิ่งนัก
4. โลหิต คือสายธารแหงชีวิต ถารางกายขาดโลหิต ชีวิตก็อยูไมได
โลหิตจึงเปนน้าํ หลอเลีย้ งรางกายทีจ่ ําเปนอยางยิ่งเพื่อใหมีชีวิตอยู
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28. ในการเขียนรายงานทางวิชาการ เมื่อไดขอมูลและรางโครงเรื่องแลว ควร
ทําอยางไรตอไปตามลําดับ
1. แกไขภาษา พิจารณาความสัมพันธของแตละหัวขอ และเรียงลําดับ
หัวขอทีค่ วรอธิบายกอนหลัง
2. เรียงลําดับหัวขอที่อธิบายกอนหลัง พิจารณาความสัมพันธของแตละ
หัวขอ และแกไขภาษา
3. เรียงลําดับหัวขอที่ควรอธิบายกอนหลัง แกไขภาษา และพิจารณาความ
สัมพันธของแตละหัวขอ
4. พิจารณาความสัมพันธของแตละหัวขอ แกไขภาษา และเรียงลําดับ
หัวขอทีค่ วรอธิบายกอนหลัง
29. ขอใดใชระดับภาษาเหมาะสมในการเขียนรายงานทางวิชาการ
1. มีขอนาสังเกตวาเขาชอบขายอาหารกันตามถนนหรือบาทวิถีฝนุ ผงใน
อากาศก็ลอยลงไปในอาหารดังกลาว
2. พอคาบางคนนําถุงพลาสติกที่ใชแลวมาลางใหม จึงอยากจะขอแนะนํา
วาอยางไปเสียดายเพราะถุงนัน้ มีเชือ้ โรคติดอยู
3. การเอยอางคําวา “แมบา นถุงพลาสติก” ขึ้นมานัน้ ไมใชเพราะเห็นขัน
หรือเห็นวาเสียหายอะไร
4. เราควรรับประทานอาหารขณะรอนควันฉุยหรืออุน ๆ มิใชทิ้งไวจน
เย็นชืด ถาเปนผลไมก็ตองสด
30. “คนเราตางก็ตองการ การยอมรับจากสังคมดวยกันทัง้ สิ้น ไมมใี ครเลยทีจ่ ะ
พอใจกับการถูกสังคมรังเกียจหรือตําหนิ
ขอความนีเ้ ปนการอธิบายโดยใชกลวิธีใด
1. ใหคาํ นิยาม
2. ชี้หาสาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกนั
3. เปรียบเทียบเหมือนความตาง
4. กลาวซ้าํ ดวยถอยคําที่แปลกออกไป
ใหใชขอความนี้ตอบคําถามขอ 31 และ 32
“กระดาษที่ใชหอหรือใสอาหารโดยเฉพาะพวกกลวยทอด มันทอด กลวย
ปงนั้น ไมควรเปนกระดาษที่มีตัวหนังสือ ทั้งนี้เพราะหมึกพิมพนั้นจะมีพวก
โลหะหนัก เชน ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียมเปนสวนประกอบ ถาหมึกพิมพไป
ถูกอาหารก็จะติดอาหารไป เรารับประทานเขาไปสะสมในรางกายทําใหเกิด
โรคตาง ๆ ได”
31. ขอความนีเ้ ปนการเขียนลักษณะใด
1. การอธิบายโดยยกตัวอยาง
2. การบรรยายตามลําดับขัน้ ตอน
3. การอธิบายโดยชี้เหตุและผล
4. การบรรยายโดยกลาวซ้าํ
32. ควรจะสรุปขอความนี้วา อยางไร
1. ไมควรรับประทานกลวยทอดมันทอดกลวยปงที่ใสถุงกระดาษเพราะ
ถุงกระดาษมีนา้ํ หมึกติดอยู
2. ไมควรรับประทานอาหารทีเ่ ปอนหมึก เพราะโลหะหนักที่นา้ํ หมึกจะ

เขาไปสะสมในรางกาย
3. ไมควรใชกระดาษที่มีตัวหนังสือใสหรือหออาหารเพราะโลหะ
หนักที่นา้ํ หมึกจะเขาไปสะสมในรางกาย
4. ไมควรใชกระดาษที่มีตัวหนังสือใสหรือหออาหารเพราะถุง
กระดาษมีนา้ํ หมึกติดอยู
33. ขณะที่มีผูอภิปรายขัดแยงกันอยูใ นที่ประชุม ทานตองการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อชวยบรรยากาศในที่ประชุมทานจะพูดวาอยางไร
1. ขอโอกาสใหไดเสริมความคิดเห็นของทานทั้งสองบาง
2. ขอใหไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ทา นกําลังอภิปรายแยง
กันอยู
3. ขอใหประธานโปรดเลื่อนวาระการประชุมไป
4. ขอใหประธานโปรดลงความเห็นชีข้ าด
34. เมื่อประธานทีป่ ระชุมตองการใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นควร
กลาวขอความใด
1. ขอใหอภิปรายกันอยางกวางขวาง เพื่อใหไดขอ สรุป
2. ขอใหอภิปรายกัน เพือ่ ใหไดขอคิดเห็นที่เปนมติรว มกัน
3. เชิญแสดงความคิดเห็น เพื่อใหไดทศั นคติรวมกัน
4. เชิญแสดงความคิดเห็นทุกคน เพื่อใหไดขอสรุปรวมกัน
35. การยึดหลักคุณธรรมในการพูดตอประชุมชน หมายถึงอะไร
1. การนําหลักธรรมมาเปรียบเทียบ
2. การอางคติธรรมประกอบ
3. การมีความรับผิดชอบในเรื่องทีพ่ ูด
4. การพูดตามหลักและเหตุผล
36. โรงเรียนดําริใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรการใชภาษา จึงกําหนดให
นักเรียนมาประชุมเพื่อระดมความคิดการกําหนดหัวขออภิปรายควรมี
อะไรบาง
1. การวิเคราะหถึงผลดีและผลเสียของกิจกรรม
2. การนําขอคิดเห็นของผูอนื่ มาพิจารณา
3. การกําหนดอํานาจหนาที่ของกิจกรรม
4. การนํากรณีตัวอยางมาศึกษาเพือ่ ตัดสินใจ
37. คําในขอใดจะแทนทีใ่ นขอความทีข่ ีดเสนใตไดอยางมีลําดับถูกตอง
“ในที่สุดผูเขาประชุมทั้งหมด ก็ไดเห็นพองตองกัน ใหผูจัด
ระเบียบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม
เปนผูติดตามเรือ่ งดังกลาวมาเสนอ ในคราวตอไป”
1. องคประชุม สนับสนุน ประธาน
2. ที่ประชุม มีมติ ประธาน
3. ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท เลขานุการ
4. องคประชุม ลงความเห็น เลขานุการ
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38. ขอความใดสื่อความหมายวา “ยุงมาก และกัดจนรําคาญ”
1. บินหวือหวือขางหู ตัวดูก็ไมเห็น
2. ยุงตัวเล็กนิด แตพิษมันรายเหลือ
3. ที่วายุงรายกวาเสือ ฉันเชื่อแลวจะ
4. ยุงรุมกัดปดปวะปะ เสียงผัวะผะปุบบับแปะ
39. กานบัวบอกลึกตื้น
ชลธาร
มารยาทสอสันดาน
ชาติเชื้อ
โฉดฉลาดเพราะคําขาน
ควรทราบ
.....................................
คําประพันธนี้ใหขอคิดในการพูดอยางไร
1. สําเนียงสอภาษา
2. กิริยาสอสกุล
3. วาจาสอปญญา
4. ภาษาสอเชื้อชาติ
40. “ผมทําขอสอบไมได เพราะไมเขาใจคําถาม ภาษาของอาจารยไมชัดใชไหม
ครับหรือจะเพราะอะไรก็แลวแตอยากทราบวาอาจารยจะทําอยางไร”
ลักษณะคําถามนี้เปนอยางไร
1. ดี ที่มีการสรุปจากผลไปหาเหตุ
2. ดี ที่พูดเปนกลาง ๆ และใหอิสระในการตอบ
3. ไมดี เพราะไมทราบประเด็นที่ตองการถาม
4. ไมดี เพราะถามหลายประเด็น
41. “ถาใครลืมวันวานที่ผา นแลว เหมือนคลาดแคลวความจริงทุกสิ่งสรรพ
แมนหมดสิน้ วิญญาณเมื่อวานวัน ยอมเสียขวัญหวาดผวาอนาคต”
ผูพูดกลาวเชนนี้เพราะความรูสึกอะไร
1. ยอมรับอดีต
2. อาลัยอดีต
3. หวาดกลัวอนาคต
4. หวังอนาคตที่ดกี วา
42. เสียสินสงวนศักดิ์ไว
วงศหงส
เสียศักดิ์สูประสงค
สิ่งรู
เสียรูเ รงดํารง
ความสัตย ไวนา
เสียสัตยอยาเสียสู
ชีพมวยมรณา
ผูประพันธโคลงบทนี้เห็นวาสิ่งใดมีคานอยที่สุด
1. ชีวิต
2. ศักดิ์ศรี
3. เงินทอง
4. ความรู
43. ขอใดแสดงถึงวัฒนธรรมไทย
1. เพราะลูกเตาเจากรรมทําแคนขัดจนวิบัติบานเมืองไดเคืองเข็ญ
2. ในดนตรีมรี ักอันลึกซึ้งรวมหัวใจเปนหนึ่งอยางแนนเหนียว
3. สุวรรณหงสทรงพูห อยงามชดชอยลอยหลังสินธุ
4. ชายชาญเห็นไดเมื่อสงคราม นัน้ เนอ
44. “เพราะลอมคอกตอกขังจึงพังคอก คลื่นกระฉอกละลอกแลวละลอกใหม”
มีความหมายตรงกับขอใด
1. ยิ่งวายิ่งยุ
2. ยิ่งมียิ่งโลภ
3. ยิ่งกดยิ่งดัน
4. ยิ่งเร็วยิ่งดี

45. “โอกระแสแควเดียวที่เดียวหนอ
มาเกิดกอเกาะถนัดสกัดหนา
ตองแยกคลองออกเปนสองทางคงคา นี่ฤาคนจะมินา เปนสองใจ”
ผูกลาวขอความนี้มีความคิดอยางไร
1. กลัววาจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. เชื่อวาการเปลี่ยนแปลงคอยเปนคอยไป
3. หวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทางดี
4. ยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ แลว
ใหใชขอความนี้ตอบคําถามขอ 46 และ 47
“โอเวลาปานฉะนี้ก็สายัณห คนทั้งหลายเขาเรียกกันกินอาหาร บางก็
เลาโลมลูกหลานใหอาบน้ําแลวหลับนอน แตสองบังอรของพอนี้ใครจะ
ปรานีใหนมน้ํา ก็จะตรากตรําลําบากใจ...”
46. ขอความนีแ้ สดงศิลปะการประพันธเดนในดานใด
1. การใชภาพพจน
2. การสรางจินตภาพ
3. การเลนคํา
4. การสัมผัสคํา
47. ผูกลาวขอความนีร้ ูสึกอยางไร
1. เสียใจ
2. นอยใจ
3. หวงใย
4. กังวล
48. ขอใดมีการใชสญ
ั ลักษณ
1. ผลัดแผนดินเปลีย่ นราชย เยียววิวาทชิงฉัตร
2. ดั่งชะลอบัณฑุกมั พลศิลาลาดเลิศแลวมาลอยลง
3. ฟงเทศนหาวนอน ดูละครตาสวาง
4. น้าํ ตาเปรียบเหมือนเพื่อน คอยตักเตือนกระตุน ใจ
49. คําประพันธในขอใดใชอุปมาเปนภาพพจนดังตัวอยางนี้
“พระตรีโลกนาถแผว
เผด็จมาร
เฉกพระราชสมภาร
พีน่ อง”
1.
ดังตรลบโลกแล ฤาบรา งรูแ พ
ชนะผูใ ดดาล
ฉงนนา
2. สองฝายหาญใชชา คือสีหสูสหี กลา
ตอแกลวในกลาง
สมรนา
3.
เห็นประภาพเจาชาง เชี่ยวกวาเชีย่ วเหลืออาง
เอิกอื้ออัศจรรย
ยิ่งนา
4.
กองทัพตามกันเตา เสียงสนัน่ ลัน่ เทา
พางพืน้ ไพรพัง
เพิกฤา
50. คําประพันธในขอใดใชกลวิธีการเลนคําลักษณะเดียวกับในตัวอยางนี้
“ทั้งจากที่จากคลองเปนสองขอ ยังจากกอก็มาขึน้ ทีค่ ลองขวาง”
1. นกขมิน้ จับเถาขมิ้นเครือ คาบเหยื่อเผื่อลูกแลวโผผิน
2. สาลิกาพาหมูเทีย่ วจูบนิ
เขาคูคูถนิ่ อยูร ิมรก
3. กระทาปกหาตัวเมียจอ
ชูคอปกกางหางหก
4. คอนทองรองรับกันปกปก นกคุมเปรียวปรือ่ กระพือบิน
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51. ขอใดมีคาํ ที่สะกดผิด
1. สะกด สะกัด สะกิด
2. สะดุง สะดุด สะดึง
3. สะบัก สะบัด สะบั้น
4. สะอาด สะอึก สะอืน้
52. ประโยคใดมีคาํ ที่สะกดถูกทั้งหมด
1. จอมใจมีบุคลิกคลองแคลว วองไว ทะมัดแทมงดี
2. พอใจ ใจรอน ไมปราณีต เผอเรอเสมอ ๆ
3. เด็กนักเรียนมักขะมักเขมน กระตือรือรน ดูตาํ ราตอนใกลสอบ
4. ประเทศในเขตรอนทุรกันดาร อาหารอัตคัด ผูคนอดอยากจนผอมแหง
นาอเนจอนาถใจ
53. คําใดออกเสียงได 2 อยาง เมื่อออกเสียงตางกัน ความหมายจะตางกัน
1. ปรัก
2. ปรก
3. ปรวด
4. ปริก
54. นิดเขียนจดหมายถึงผูอาํ นวยการโรงเรียนเพือ่ ของบประมาณจัดกิจกรรม
ควรใชคาํ ใดเติมในชองวาง “จึงเรียนมาเพื่อโปรด.......”
1. อนุญาต
2. อนุมัติ
3. อนุเคราะห
4. พิจารณา
55. ขอใดใชคําผิดความหมาย
1. ทุกคนตางชืน่ ชมธรรมชาติยามเชา
2. มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคา ที่สุดของประเทศชาติ
3. จําเลยใหการเท็จตอศาล
4. เขาเรงรัดเพื่อนใหออกจากบานเพราะใกลเวลารถไฟออก
56. ถาตองการสือ่ ความหมายวาวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยยังปรากฏอยูทุกวันนี้
ควรใชขอ ความใด
1. บรรพบุรุษไดสบื ทอดวัฒนธรรมมาใหเราจนทุกวันนี้
2. เราไดสืบเนื่องวัฒนธรรมของบรรพบุรุษมาจนทุกวันนี้
3. วัฒนธรรมเปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา
4. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา
57. ถาตองการสือ่ ความหมายวาวิสูตรเจตนาทําใหผูอนื่ เขาใจผิดในเรือ่ งตําแหนง
หนาที่การงาน เพื่อประโยชนบางประการของตน ควรใชขอความใด
1. วิสูตรอางตัวเปนผูจัดการบริษัท
2. วิสูตรแอบอางชือ่ วาเขาเปนประธานคณะกรรมการ
3. วิสูตรหลอกลวงวาเขาคือประธานองคการ
4. วิสูตรหลอกลอผูอื่นวาเขาเปนกรรมการผูตัดสินการประกวด
58. ขอใดใชคําเหมาะสมในการเขียนอวยพรวันเกิดใหคุณยาย
1. ....ขออวยพรใหคุณยายจงประสบแดความสุขมีอายุยนื ยาวนาน
2. ....ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุมครองคุณยายใหมแี ตความสุข
ความเจริญตลอดไปเทอญ
3. ....ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดคุมครองคุณยายใหมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณตลอดกาลนาน
4. ....ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลใหคุณยายมีสขุ ภาพดีมี
อายุยนื นาน

59. ประโยคใดใชสาํ นวนไมเหมาะสม
1. ผมกลัวเขาอยูเ หมือนกัน แตทําใจดีสูเสือ
2. เขาเขียนบทความยาว 10 หนา แตนา้ํ ทวมทุงผักบุงโหรงเหรง
3. เขาไมมพี วกพองใหพงึ่ พาอาศัย เปนคนหัวเดียวกระเทียมลีบจริงๆ
4. เขาเปนคนขวานผาซาก ชอบพูดจาวาคนอืน่ อยูเ รื่อย
60. ลักษณะใดเปนลักษณะของคนที่ไวใจไมได
1. ปากวาตาขยิบ
2. คดในของอในกระดูก
3. ขางนอกสุกใส ขางในเปนโพรง
4. มะกอกสามตะกราปาไมถูก
61. ประโยคใดมีความหมายตางกับประโยคอืน่ ๆ
1. แหวน 2 วง แมใหวีณา 2. แหวน แมจะใหวีณา 2 วง
3. วีณา แมจะใหแหวน 2 วง 4. แหวนวีณา 2 วงแมจะให
62. ขอใดเรียงคําดีและสื่อความหมายชัดเจนที่สุด
1. เจาหนาที่ไดออกเดินทางไปกําจัดยุงที่แหลงเสื่อมโทรมพรอม
กับน้าํ เนา
2. เจาหนาที่ไดออกเดินทางไปกําจัดยุงพรอมกับน้าํ เนาในแหลง
เสื่อมโทรม
3. เจาหนาที่ไดออกเดินทางไปกําจัดยุงและน้าํ เนาในแหลงเสื่อม
โทรม
4. เจาหนาที่ไดออกเดินทางพรอมกับกําจัดยุงและน้าํ เนาในแหลง
เสื่อมโทรม
63. ขอความ “น้าํ มาปลากินมด น้าํ ลดมดกินปลา” มีลักษณะสําคัญของ
ภาษาไทยที่เดนชัดที่สุดอยางไร
1. การเรียงคําดี สื่อความหมายชัดเจน
2. ตําแหนงของคํามีความสัมพันธตอความหมาย
3. ใชคาํ คลองจอง
4. รูปประโยคสัน้ กะทัดรัด
64. ประโยคใดใชภาษาพูดปนกับภาษาเขียน
1. ฉันจะโทรฯ มาหาเธอพรุงนีน้ ะ
2. ระยะทางจากบานไปถึงถนนใหญราว 2 กิโล
3. เราอยูที่เมืองกาญจนประมาณ 2 สัปดาห
4. เราแวะทานขาวที่บางปะอินระหวางเดินทางกลับ
65. ขอใดใชภาษาเหมาะสมในการเขียนรายงานทางวิชาการ
1. สมัยนีข้ องแพงทุกอยาง เพราะสภาวะเศรษฐกิจกําลังตกต่ํา
2. วัฒนธรรมทางจิตใจของชาวไทยทีส่ ําคัญคือ วัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ความคิด ความเชื่อ และความศรัทธาในศาสนา
3. เขาเปนนักรองชือ่ กองของสหรัฐทีป่ ระสบความสําเร็จไมแพ
รัฐบุรุษคนสําคัญเลยทีเดียว
4. ฝนไดโปรยปรายลงมาใหความปราณีแกชีวิตสัตวในทะเลทราย
ซึ่งมีความแหงแลงอยางแสนสาหัส
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66. ขอใดเปนสํานวนที่มีการใชภาษาเปนเหตุเปนผลกัน
1. ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาใหมืดมน
2. ชีวิตคือการตอสู ศัตรูคือยากําลัง
3. ชีวิตไมสิ้นก็ดนิ้ กันไป ชีวิตไมดนิ้ ก็สิ้นใจ
4. กลวยไมออกดอกชาฉันใด การศึกษายอมเปนไปฉันนัน้
67. “(ก) ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา (ข) นักทองเทีย่ วตองประหยัดคาใชจา ย (ค)
ธุรกิจโรงแรมชั้นสองในกรุงเทพฯจึงกลายเปนสถานพํานักที่คลาคล่าํ ไป
ดวยผูคน (ง) โรงแรมชัน้ หนึ่งขนาดหลายรอยหอง ซึ่งแขงกันเกิดเมือ่ ไมกี่
ปกอน บัดนี้กาํ ลังซบเซา”
ขอความนี้มโี ครงสรางในการใชภาษาที่แสดงเหตุผลเปนอยางไร
1. ดี เพราะมีโครงสรางครบทั้งขอสนับสนุนและขอสรุป
2. ดี เพราะมีการเปรียบเทียบเปนขอสรุปอยางเห็นชัดเจน
3. ไมดี เพราะมีโครงสรางเฉพาะสวนที่เปนขอสนับสนุน
4. ไมดี เพราะมีโครงสรางเฉพาะสวนที่เปนขอสรุป
68. ขอความสวนใดในขอ 67 ถือเปนขอสรุปสุดทายในการแสดงเหตุผล
1. (ก)
2. (ข)
3. (ค)
4. (ง)
69. ขอใดเปนการใชภาษาแบบอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ
1. คุณสรอยเพชรตองไดรับเลือกตั้งในคราวนีแ้ นนอน เพราะเธอหาเสียง
ไดทั่วถึง
2. คุณสรอยเพชรหาเสียงไดทั่วถึง เธอจึงไดรับเลือกตั้งในคราวนี้
3. ผลการเลือกตั้งคราวนี้ไดแกคุณสรอยเพชร เพราะเธอหาเสียงไดทั่วถึง
4. การไดรับเลือกตั้งของคุณสรอยเพชร เกิดจากการที่เธอหาเสียงไดทั่วถึง
70. ขอใดเปนการแสดงทรรศนะที่มีความสมเหตุสมผลมากที่สุด
1. เพราะแมเขาไมดี ลูกจึงไมดีตาม “ลูกไมหลนไมไกลตน”
2. ยุพาเปนคนใจแคบ เธอแตงงานกับสมศักดิ์ ฉันวาสมศักดิ์ก็ตองใจแคบ
เหมือนกับเธอนัน่ แหละ
3. เขาเคยเปนคูควงและมีความสัมพันธกันมากอนแลว เรือ่ งจึงลงเอย
แบบนี้
4. มีคํากลาววา “หากยิ้มไมเปนก็ไมควรเปดรานคา” ถาจะเปดรานคาก็
ตองหนาตายิ้มแยม
71. “ธรรมดาเกิดมาเปนสตรี
ชั่วดีคงไดคูมาสูสอง
มารดายอมอุตสาหประคับประคอง
หมายปองวาจะปลูกใหเปนเรือน
ขอใดเปนเหตุผลพืน้ ฐานที่สุดของทรรศนะดังกลาวขางตน
1. คานิยมในสังคมไทย
2. ความเชื่อของหญิงไทย
3. ขอเท็จจริงของสังคมไทย
4. ขอแนะนําในการครองชีวิตของหญิงไทย
72. ขอใดเปนการใหคาํ นิยามคําวา “ปญญาชน” ไดถูกตองและชัดเจนที่สุด
1. คนทีไ่ มใชปญ
 ญาชน
2. คนที่ถึงพรอมซึง่ ปญญา
3. คนที่มคี วามคิดเห็น
4. คนที่มคี วามรูและความฉลาด

73.

ทุกวันนี้ศกึ ไกลยังไมหวง แตหวัน่ ทรวงศึกใกลไลขมเหง
ถาคนไทยหันมาฆากันเอง จะรองเพลงชาติไทยใหใครฟง
คําประพันธนี้ใชกลวิธีการโนมนาวใจอยางไร
1. การเราใหเกิดอารมณอยางแรงกลา
2. การแสดงใหประจักษถึงความรูสึกของผูเขียน
3. การแสดงใหประจักษตามกระบวนการของเหตุผล
4. การแสดงใหเห็นการเลือกทั้งดานดีและดานเสีย
74. ขอความนีเ้ ปนการอธิบายโดยใชกลวิธีใด
“การเดินทางในสมัยกอนใชเกวียนหรือชางหรือมาถาไปทางบก
ถาเดินทางทางเรือก็ใชเรือพายหรือเรือแจว การเดินทางกินเวลานาน
ผูที่มีอุปนิสัยทางกวีจึงแตงคําประพันธพรรณนาหนทางที่ผา นไป”
1. โดยใชตัวอยาง
2. ตามลําดับขัน้ ตอน
3. โดยเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง
4. โดยชี้สาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน
75. ประกาศอยางเปนทางการจะประกอบดวย
ก) หนวยงานที่ประกาศ ข) เรือ่ งที่ประกาศ
ค) เนื้อหาที่ประกาศ
ง) วัน เดือน ป ที่ประกาศ
จ) ลงนามหัวหนาหนวยงานที่ประกาศ
ในการเขียนประกาศอยางเปนทางการตองเรียงลําดับอยางไร
1. ก ข ค ง จ
2. ก ข ค จ ง
3. ข ค ง จ ก
4. ข ค จ ก ง
76. “กรมประชาสัมพันธ ขอเชิญฟงการบรรยายของ ศาสตราจารย
ดร.เพ็ญศรีมีทรัพย ในวันที่ 20 เมษายน เวลา 16.00 น.” ขอความ
“ประกาศเชิญชวน” นี้ขาดรายละเอียดในขอใด
1. หัวขอเรือ่ ง
2. หัวขอเรือ่ งและสถานที่ที่จัด
3. หัวขอเรือ่ งและรายละเอียดผูบรรยาย
4. รายละเอียดผูบรรยายและสถานที่ทจี่ ัด
77. ขอใดไมใชวิธีการจดบันทึกขอความจากการอาน
1. จดสาระสําคัญของขอความนัน้ ดวยถอยคําของเราใหตรงกับ
ความเดิม
2. จดถอยคําสําคัญจากตนฉบับไปประสมกับถอยคําของเราเองให
ตรงกับความเดิม
3. จดขอความตอนใดตอนหนึ่งใหตรงกับตนฉบับโดยใสเครื่อง
หมายอัญประกาศ
4. จดถอยคําสําคัญจากตนฉบับประสมกับถอยคําของเราเองให
ตรงกับความเดิมโดยใสเครื่องหมายอัญประกาศ
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78. คําประพันธในขอใดใชอุปลักษณเปนภาพพจน ดังตัวอยางนี้ “อํามาตยเปน
บรรทัด ถองแท”
1. ตัวเดียวมาพลัดคู เหมือนพี่อยูผเู ดียวดาย
2. ไพเราะเพราะกังวาน ปานเสียงนองรองสั่งชาย
3. น้าํ เงินคือเงินยวง ขาวพรายชวงสีสาํ อาง
4. นาคาหนาดั่งเปน ดูเขมนเห็นขบขัน
79. “กระเดื่องไมขอนกระดอนตําขาว เขยงเก็งกาวกระตึกตึกตัก
เพราะแรงสาวเหยียบขยับเยื้องยัก
สะเทิน้ คําทักสิหนักใจสาว”
ลักษณะเดนที่สดุ ของคําประพันธบทนี้คอื อะไร
1. คํา
2. ภาพพจน
3. จังหวะ
4. ความหมาย
80. แตเธออันเปนทีร่ ัก
ผูหาญหักเหยียบย่าํ น้าํ ใจพี่
เหยียบก็ไมเหยียบดีดี
เหยียบขีห้ มามากอนแลวยอนมา
เมื่อพิจารณาจากการใชคาํ ผูแ ตงนาจะมุงใหผูอา นรูสกึ อยางไร
1. เห็นใจ
2. ขบขัน
3. เคียดแคน
4. สมเพช
81. ชนพาลปานน้าํ ซึ่ง
เค็มเขียว
ยาวใหญไหลเปนเกลียว
วางโวง
ใสจริงแตจิบเดียว
ฤาดื่ม ไดเลย
มากก็มากคดโคง
คบคาพาเสีย
ขอความนี้ผูเขียนตองการใหผูอา นเห็นความสําคัญของสิ่งใด
1. ความเปนเพือ่ น
2. การเลือกคบเพื่อน
3. ลักษณะคนพาล
4. จิตใจคน
82. แนวคิดในคําประพันธ 2 บาทนี้ ตรงกับแนวคิดในขอใด
“ปลาราพันหอดวย
ใบคา
ใบก็เหม็นคาวปลา
คละคลุง”
1. หนึ่งคือบคบพาล
เพราะจะพาประพฤติผิด
2. หนึ่งคบกะบัณฑิต
เพราะจะพาประสบผล
3. กอบกรรมะอันไร
ทุษะกลั้วและมัวมล
4. ความงดประพฤติบาป อกุศลบใหมี
83. คานิยมที่ปรากฏในคําประพันธ 2 วรรคนี้ ตรงกับขอใด
“ธรรมดาพีน่ องผิดกัน
ไมชาพลันก็กลับคืนดี”
1. ตนรายปลายดี
2. เลือดขนกวาน้าํ
3. อยาสาวไสใหกากิน
4. เด็ดบัวตองไวใย
จงอานขอความนี้แลวตอบคําถามขอ 84 – 87
“ลองูเหาเลนไดตองใจกลา แตทวาอยาเยื้องเขาเบื้องหาง
สังเกตดูกิริยาและทาทาง
ตบหัวผางเดียวมวนจึงควรลอ”
84. ขอใดเปนสาระที่สําคัญที่สุดของขอความนี้
1. ถาจะตีงูตองดูกริ ิยาของงูและตองตีใหแรงพอ
2. ถาจะตีงูตองไมกลัวและตีใหแรงพอ
3. ถาจะตีงูตองไมกลัวและตองรูธรรมชาติของงู

4. ถาจะตีงูตองดูกริ ิยาของงูและตองใจกลา
85. ขอใดเปนขอคิดจากขอความนี้
1. งูเหาเปนสัตวทไี่ มควรไปลอเลน
2. จะตีงูอยางไรใหตัวเองปลอดภัย
3. ถาใจไมกลาแลวจะทําเรื่องเสีย่ งอันตราย
4. ตองใจสูและรูจริงงานจึงจะสําเร็จ
86. ขอใดไมสอดคลองกับความคิดของผูเขียน
1. การทํางานทีเ่ สี่ยงภัยตองเขาทางดานหนาของศัตรู
2. การทํางานทีเ่ สี่ยงภัยตองประเมินทัง้ กําลังคนและศัตรู
3. การทํางานตองเสี่ยงภัยตองรูจักวิธกี าร
4. การทํางานทีเ่ สี่ยงภัยตองสังเกตอุปนิสัยของศัตรู
87. ขอความนีเ้ ดนในทางใด
1. จังหวะ
2. ความหมาย
3. การสรรคํา
4. ภาพพจน
จงอานขอความนี้แลวตอบคําถามนี้ 88 – 91
“คนไทยเรารูตัววาเปนไทยก็เพราะมีเอกลักษณบางอยางทีม่ อี ยูใ นตัว
ซึ่งไมเหมือนคนอื่น ๆ การอพยพของคนไทยจากตอนเหนือสูตอนใตนั้น
จะตองถือวาเหมือนกับการไหลนองของน้ํา มิใชเปนการบุกรุก คนไทย
นั้นเปรียบไดกับน้ํา เมื่อไหลมาถึงที่ซึ่งเปนชองแคบก็สามารถบีบตัวให
ไหลผานชองแคบไปได และเมื่อไหลมาถึงลุมน้ําอันกวางขวางก็สามารถ
ที่จะแผขยาออกไปจนเต็มลุมน้ําอันกวางขวางนั้นได เมื่อฟาเปนสีใด น้ํา
ก็ ส ะท อ นเป น สี ข องฟา นั้ น แต ถ า ตั ก น้ํ า มาดู แ ล ว ก็จ ะเห็ น น้ํ า เป น สี น้ํ า
ไม ไ ด มี สี อ ะไรทั้ ง สิ้ น ยั ง คงมี ลั ก ษณะของความเป น น้ํ า และนี่ คื อ
เอกลักษณของคนไทย”
88. ขอความนีเ้ ปรียบคนไทยกับลักษณะของน้าํ ในขอใด
1. น้าํ ไหลจากที่สูงมาสูที่ตา่ํ
2. น้าํ ไหลซอกซอนไปตามที่ตา ง ๆ
3. น้าํ เปลีย่ นรูปรางไปตามภาชนะ
4. น้าํ เปลีย่ นสีไปไดแลวแตสภาพแวดลอม
89. ขอใดเปนสาระที่สําคัญที่สุด
1. คนไทยชอบการเปลี่ยนแปลง
2. คนไทยยอมรับผูอื่นทีแ่ ตกตางไปจากตน
3. คนไทยเปนคนแปลกไมเหมือนคนอืน่
4. คนไทยไมรุกรานผูอนื่
90. ขอใดไมเปนความคิดเสริมของขอความนี้
1. คนไทยอพยพจากตอนเหนือสูตอนใต
2. คนไทยไมวา จะอยูที่ใดก็ยังมีจิตใจเปนไทยอยูน นั่ เอง
3. น้าํ สะทอนแสงเปนสีตา ง ๆ ได
4. คนไทยเอาตัวรอดไดไมวา จะอยูใ นสถานการณใด
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91. ขอความนีเ้ ปนการเขียนลักษณะใด
1. การใหความรู
2. การแสดงความคิดเห็น
3. การแสดงอารมณ
4. การใหขอสังเกต
92. อีกหนึ่งไปเชื่อถอย
คําคน ลือแฮ
บอกเลาขาวเหตุผล
เรื่องราย
สื่อชอบประกอบจน
แจมเท็จ จริงนา
ยังบดวนยักยาย
ตื่นเตนกอนกาล
ขอใดเปนการใชภาษาที่ตรงกับความคิดในโคลงทีย่ กมานี้
1. ในการฟงไมควรฟงขาวลือ
2. ในการพูดไมควรพูดใหรา ย
3. ในการสื่อสารควรชี้แจงขอเท็จจริง
4. ในการฟงไมควรหลงเชื่อดวยอารมณ
93. ถาตองการจะกลาวรายงานในวันเปดอาคารแหงหนึ่ง ทานจะจัดลําดับหัวขอ
ตอไปนี้อยางไร
ก. รายงานความเปนมาของอาคาร
ข. ขอบคุณประธานในพิธี
ค. กลาวถึงประโยชนที่จะไดรับจากอาคาร
ง. เชิญประธานฯ เปดงาน
1. ก,ข,ค,ง
2. ข,ก,ค,ง
3. ก,ค,ข,ง
4. ก,ค,ง,ข
94. ขอใดไมนาจะเปนหัวขอที่จะนํามาอภิปราย
1. ธรรมะในพระพุทธศาสนา
2. การเมืองในกัมพูชา
3. ชายเกงกวาหญิง
4. บัณฑิตวางงาน
95. การพูดลักษณะใด เปนการพูดจูงใจใหผฟู งยอมรับไดดีที่สุด
1. พูดออนนอมถอมตน
2. พูดดวยน้าํ เสียงและลีลาทีน่ า ฟง
3. พูดแสดงเหตุผลและขอเท็จจริง
4. พูดวิจารณและใหขอคิดเห็น
96. การกลาวแสดงความยินดี จะขาดลักษณะใด ไมได
1. พูดชมเชย
2. พูดเสนอแนะ
3. พูดใหคิด
4. พูดใหกําลังใจ
97. ขอใดสือ่ ความหมายไดดแี ละเหมาะจะใชในรายงานการประชุมมากที่สดุ
1. ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาไดมอบหมายใหเลขานุการติดตอ
สั่งซื้อวัสดุที่จําเปน
2. ประธานกลาววาไดใหเลขานุการติดตอสั่งซื้อวัสดุที่จําเปน
3. ประธานชีแ้ จงวาไดมอบใหเลขานุการติดตอสั่งซื้อวัสดุที่จําเปน
4. ประธานเรียนคณะกรรมการวาไดขอใหเลขานุการติดตอสั่งซื้อวัสดุที่
จําเปน

98. ถาทานเปนผูร บั โทรศัพท จะเริ่มพูดวาอยางไร จึงจะเหมาะสมที่สุด
1. ฮัลโหล ทานจะพูดกับใคร (คะหรือครับ)
2. ฮัลโหล ทีน่ หี่ มายเลข 282-543 (คะหรือครับ)
3. สวัสดี (คะหรือครับ) ทีห่ มายเลข 282-543 (คะหรือครับ)
4. สวัสดี (คะหรือครับ) ทีน่ ี่บา นเจาคุณเมธีสนุ ทร (คะหรือครับ)
99. หากทานไดรับเชิญไปในงานเลี้ยงแหงหนึ่ง แตทา นไปไมได ทานจะ
พูดวาอยางไร
1. ผมตองขอประทานโทษ ผมไปไมไดจริง ๆ
2. ขอบคุณครับ แตผมไปไมไดเพราะอาทิตยหนาผมจะสอบ
3. อาทิตยหนาผมจะสอบแลว ผมไปไมไดหรอกครับ
4. ขอบคุณครับ แตอาทิตยหนาผมจะสอบ เลยไปไมได ตองขอ
โทษเปนอยางยิง่
100.บทสนทนาในขอใด ทีอ่ าจจะทําใหผพู ูดโกรธ เพราะเขาใจวาผูตอบ
ดูหมิน่
1. “คุณดูจดหมายนี่ซี ลายมือแยมาก ไมรูเขียนภาษาอะไร”
“ถามออกมาได เขาก็เขียนภาษาไทยนัน่ แหละ”
2. “หมาตัวนี้ไมนา เลี้ยงเลย แทะเบาะเกาอี้ขาดหมดแลว หมาอะไร”
“ก็หมาอัลเซเชีย่ นทีค่ ุณชอบไงละ”
3. “แมเตือนหลายหนแลว เวลานอนใหปดประตูรั้วดวย ลูกไมเชื่อ
ขโมยเขาบานได เห็นไหม”
“ไมเห็นคะ เมื่อคืนหนูหลับเปนตายเลย
4. “ฉันถูกลอตเตอรี่ละ ถูกรางวัลที่ 5 แนะ”
“จริงรื้อ”

