11 ภาษาไทย 2
ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 100 ขอ
1. ขอใดมีความหมายวา “เปะปะ”
1) กะโผลกกะเผลก
2) สะเงาะสะแงะ
3) กะปากะเปอ
4) สะวี้ดสะวาด
2. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา
1) บุคลากร กิจจะลักษณะ กาลเทศะ
2) ประณีต ชตาราศี
เสนทะแยงมุม
3) ปราณี
บวงบาศ
ลมหวล
4) อํานาจบาตรใหญ
พิธีรีตอง ผูกพันธ
3. สํานวนในขอใดสะทอนใหเห็นความเชื่อที่เปนปรัชญาทาง
พุทธศาสนา
1) เก็บดอกไมรวมตน
2) ตื่นแตดึกสึกแตหนุม
3) ปดทองหลังพระ
4) กงเกวียนกําเกวียน
4. ขอใดมีรูปพยัญชนะที่ไมออกเสียงทุกคํา
1) หมายปอง ยอกยอน
2) หรูหรา รวดเร็ว
3) ปรารถนา พราหมณ
4) ไปรษณียบัตร พัฒนา
5. ขอใดมีคําที่รูปวรรณยุกตกับเสียงวรรณยุกตไมตรงกันทุกคํา
1) นาเลนน้ํา
2) ขาวขึ้นหมอ
3) ปบใสถาน
4) กาวชา ๆ
6. ขอใดลักษณนามถูกตองทุกคํา
1) ขา – แงง ผาถุง – ผืน พรุ – ดอก
2) ดารา – ดวง ดาวตก – ดวง โลก – ดวง
3) ไปรษณียบัตร – ใบ พลุ – ดอก พะอง – ลํา
4) ดินสอ – แทง ดีปลี – ดอก ตราตั้ง – ตรา
7. ขอใดไมเปนประโยค
1) รักพี่เสียดายนอง
2) รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
3) ยุใหรําตําใหรั่ว
4) ยาหมอใหญ
8. “วงเล็บ” ใชลักษณนามวาอะไร
1) ตัว
2) อัน
3) คู
4) วงเล็บ
9. ขอใดใชสํานวนไมถูกตอง
1) เขาทํางานแบบขอไปทีผลงานจะดีไดอยางไร
2) ทําอะไรก็ตองอับอายขายหนาวันละหาเบี้ยไปทุกวัน
3) คนเราตองรูจักประมาณตัว ทําอะไรตามฐานะของตัว
นกนอยทํารังแตพอตัวนั่นแหละดี
4) ทําตัววามีรสนิยมสูง เปนหัวเรือใหญ ชอบแตของดีมีราคา
10. “คนที่เคยเปนใหญเปนโต เมื่อตกต่ําก็วางตัวอยางคนทั่วไป
ไมได” ตรงกับสํานวนไทยวาอยางไร
1) เรือใหญคับคลอง
2) จระเขขวางคลอง
3) อึ่งอางในรอยตีนโค
4) กบในกะลา

11. ขอใดเปนประโยชนที่สําคัญที่สุดของภาษามาตรฐาน
1) เปนเอกลักษณของชาติไทย
2) เปนการรักษาวัฒนธรรมไทย
3) แสดงถึงความเปนเอกราชของชาติไทย
4) ทําใหคนไทยสามารถสื่อสารโดยเขาใจตรงกัน
12. การสรางคําในขอใดตางจากพวก
1) ครุศาสตร พนาวัน อุทกภัย
2) นิราศ
ลินลาศ มาตุเรศ
3) ชาติภูมิ วิทยาการ สันติภาพ
4) พาหิรภัย ขีปนาวุธ ยุทธศาสตร
13. คําซอนในขอใดเมื่อสลับตําแหนงของคําแลวยังมีความหมายคงเดิม
1) อบอุน ชมเชย
กีดกัน
2) เรียกรอง คัดเลือก
ลบหลู
3) เยาะเยย หลอกหลอน หลบหลีก
4) ดอกดวง ดูแล
เลือกเฟน
14. ขอใดใชภาษาไมถูกตองตรงตามความหมาย
1) หมากทลายนี้มีผลมากกวาที่คาดไว
2) ตลิ่งพังทลายพาเอาบานจมหายไปในคลอง
3) ถาประเทศใดมีแตคนเห็นแกตัวชาตินั้นก็จะทลายไปในที่สุด
4) พวกเราชวยกันทลายกําแพงแหงความไมเขาใจใหหมดสิ้น
ไปโดยเร็ว
15. คําในขอใดเปนคํายืมภาษาสันสกฤต
1) สบาย
2) สิริ
3) สุข
4) สนาน
16. “คิด” ในขอใดมีความหมายวา “อยางรอบคอบ”
1) คิดการใหญ
2) คิดมาก
3) คิดอาน
4) คิดหนาคิดหลัง
17. การเขียนในขอใดควรใชภาษาระดับกึ่งทางการ
1) การเขียนจดหมายสมัครงาน
2) การเขียนบันทึกการประชุม
3) การเขียนประกาศของทางราชการ
4) การเขียนจดหมายสวนตัว
18. ประโยคใดใชสํานวนภาษาตางประเทศ
1) คิดใหรอบคอบอยาสุมสี่สุมหาเดาไป
2) เขาไดรับเชิญไปเปนกรรมการตัดสินโตวาที
3) ในความเห็นของผมไมมีใครถูก ไมมีใครผิด
4) การอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน
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27. คําในขอใดเปนคําแผลงที่เกิดจากคํามูลทุกคํา
1) ตําหนิ ตํารวจ ดํารง
2) ตํานาน ตําบล ดํากล
3) สยมภู สงสาร สังขาร 4) กินนร สันติ สันดาน
28. คําวา “ใช” ในขอใดมีความหมายวา “บังคับใหทํา”
2) ใชเงิน
1) ใชสอย
3) ใชชีวิต
4) ใชงาน
29. คําวา “ที่” ในขอใดเปนคําบุพบท
1) นั่งใหเปนที
2) นั่งอยูกับที่นะ
3) ไปที่ควรไป
4) ควรจะอยูที่บาน
30. ขอใดเปนประโยคความซอน
1) พอเขาออกจากบานพวกเราก็ไปถึง
2) กินขาวเสร็จแลวจึงออกจากบาน
3) ฉันชื่อวาเด็ก ๆ จะเดินทางโดยสวัสดิภาพ
4) เด็ก ๆ เดินทางผูใหญเฝาบาน
31. ขอใดเปนพยางคเปดทุกพยางค
1) วาจะไมไป
2) แนนะเธอ
3) ใครไปได
4) ตกลงวาไง
32. “หนุมสาวเหลานั้นรองลําทํานองเพลงดวยเสียงใสไพเราะ”
ขอความทีย่ กมานี้มีสระเสียงสั้นกี่เสียง (ไมนับคําซ้ํา)
1) 3 เสียง
2) 4 เสียง
3) 5 เสียง
4) 6 เสียง
33. ขอใดมีเสียงสระประสม สระแท และสระเกิน
1) ครั้นหักศึกมีชัยไดบุรี
2) ใหตรวจเตรียมโยธีทุกกระทรวง
3) แลวยกพลนิกายกองหนา
4) ยาตราดําเนินนําทัพหลวง
34. “ความอึกทึกครึกโครม ความกาหลอลหมาน ยังคงดําเนินไป
อยางไมมีทีทาวาจะสิ้นสุดลงได” ขอความที่ยกมานี้มีพยางค
คําตายกี่พยางค
1) 4 พยางค
2) 5 พยางค
3) 6 พยางค
4) 7 พยางค
35. จากขอ 34 ขอความนี้ใชภาษาระดับใด
1) พิธีการ
2) ทางการ
3) กึ่งทางการ
4) กันเอง
36. ขอใดแสดงอดีต
1) อยาไปเลยบางกอกจะบอกให
2) พี่เคยไปมาแลวนองแกวเอย
3) จะบอกใหเอาบุญคนคุนเคย
4) อยาไปเลยบางกอกช้ําชอกใจ
37. ตัวเลือกจากขอ 36 มีประโยคบอกใหทํากี่ประโยค
1) 1 ประโยค
2) 2 ประโยค
3) 3 ประโยค
4) ไมมี

19. “เพราะ” ในขอใดทําหนาที่เปนคําวิเศษณขยายคําอื่น
1) พดดวงรองเพลงเพราะ
2) เขาไปเพราะฉันขอรอง
3) ตนไมตายเพราะลูก
4) เพราะไมอานหนังสือก็เลยทําคะแนนไดนอย
20. “ฉันอยากดื่มน้าํ จัง” คําวา “น้ํา” ในขอใดออกเสียงเหมือน
ตัวอยาง
1) น้ําดื่มน้ําใชตองการน้ําจืด
2) ฉันไมเชื่อน้ําคําเธอหรอก
3) เขาเปนคนดีมีน้ําใจกับทุกคน
4) เขาเดินทางไปทางน้ําสะดวกกวา
21. ขอใดอานถูกตอง
1) ราชวิถี อานวา ราด – ชะ – วิ – ถี
2) แพรงสรรพศาสตร อานวา แพรง – สับ – พะ – สาด
3) ยมราชสุขุม อานวา ยม – มะ – ราด – สุ – ขุม
4) ราชประสงค อานวา ราด – ประ – สง
22. ขอใดไมใชประเด็นในการโตแยง
1) การทําลายเปดไลทุงแกปญหาไขหวัดนกไดจริงหรือ
2) เราจะแกปญหาไขหวัดนกไดจริงหรือ
3) ใครจะแกปญหาเรื่องไขหวัดนกไดสําเร็จ
4) วัคซีนไขหวัดนกปองกันเชื้อไวรัสไดจริงหรือ
23. ขอใดไมใชสารโนมนาวใจ
1) เลือกคนดีเขาสภา ประชาชาติสุขใจ
2) ไมทําหนาที่ พวกปลอยผีเขาสภา
3) ลูกหลานแจมใส ชวนผูใหญไปเลือกตั้ง
4) ประชาธิปไตยเต็มใบ คนไทยไปเลือกตั้ง
24. ขอใดคือปจจัยภายในที่สงเสริมการแสดงทรรศนะ
1) ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู และประสบการณ
2) สภาพแวดลอม บรรยากาศ และสื่อ
3) ผูรับสาร สื่อ และสภาพแวดลอม
4) ทัศนคติ สถานที่ และผูรับสาร
25. “เสือพีเพราะปาปก ปารกเพราะเสือยัง ดินดีเพราะหญาบัง
หญายังเพราะดินดี” สํานวนนี้มีการใชเหตุผลกี่ตอน
1) 1 ตอน
2) 2 ตอน
3) 3 ตอน
4) 4 ตอน
26. จากขอ 25 มีสาระตรงกับขอใด
1) การใชทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสม
2) การรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติ
3) การพึ่งพาอาศัยกัน
4) การรูจังหวะในการดําเนินชีวิต
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38. ขอใดใชภาษาเพื่อแสดงทรรศนะ
1) รัฐบาลแถลงวาปญหาภัยแลงไดรับการแกไขจนดีขึ้น
เปนลําดับ
2) กรมชลประทานประกาศไมใหชาวนาปลูกขาวกลางป
3) ทางกระทรวงเกษตรคาดวาผลผลิตขาวอาจจะลดลง
แตราคาจะสูงขึ้น
4) รัฐบาลพยายามหาทางแกไขภาวะขาดแคลนน้ําในอนาคต
39. ขอใดเปนประโยคกรรม
1) การดื่มเหลาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุรายแรง
2) อยาเดินลัดสนามเพราะหญากําลังจะตาย
3) มีหนังสือดี ๆ หลายเลมที่ยังไมไดอา น
4) ตึกหลังนี้สรางเสร็จกอนเปดภาคเรียน
40. ขอใดเปนประโยคความซอน
1) มะละกอตนที่อยูห ลังบานออกลูกดก
2) ฉันชอบซื้อผลไมที่ตลาดใกลบาน
3) เขาไปพบเพื่อนที่ชลบุรีเปนประจํา
4) กลวยที่ตนสุกแลวนะ
41. “รถ” ของสมเด็จพระสังฆราช ใชคําราชาศัพทวาอยางไร
1) รถพระที่นั่ง
2) รถยนตพระที่นั่ง
3) รถพระประเทียบ
4) รถทรงพระที่นั่ง
42. ขอใดไมมีคําทีม่ าจากภาษาเขมร
1) ชมสําเร็จเสร็จสรรพแลวกลับหลัง
2) คืนมายังที่สํานักพักอาศัย
3) ครั้นรุงเขามิสเฟาลพาครรไล
4) ไปดูในวังนิเวศเขตมนเทียร

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 46 – 48
“คําวา สหภาพแรงงาน หมายถึง องคการที่ลูกจางสมัคร
ใจรวมกันจัดตั้งและดําเนินการในรูปแบบประชาธิปไตย เพื่อให
เปนตัวแทนของลูกจางในการเจรจาตอรองกับนายจาง โดยให
ลูกจางไดรับประโยชนในเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจาง และเปนศูนย
รวมความคิดความเห็นของลูกจางที่จะแสดง ตอสถาบันทางสังคม
อื่น ๆ และตอประเทศชาติ”
46. ขอความทีย่ กมานี้เปนการอธิบายดวยวิธีใด
1) การนิยาม
2) การใชตัวอยาง
3) การชี้สาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน
4) อธิบายตามลําดับขั้น
47. ขอใดเปนคําประสมทุกคํา
1) สหภาพ นายจาง
2) ลูกจาง แรงงาน
3) จัดตั้ง รูปแบบ
4) สถาบัน สังคม
48. ขอใดไมปรากฏตามสาระของขอความนี้
1) สหภาพแรงงานตั้งโดยลูกจางแรงงาน
2) สหภาพแรงงานดําเนินการในรูปแบบประชาธิปไตย
3) สหภาพแรงงานดําเนินการภายใตการควบคุมของรัฐบาล
4) สหภาพแรงงานเปนศูนยรวบความคิดของลูกจางตอ
สถาบันตาง ๆ ระดับประเทศ
อานคําประพันธตอ ไปนี้แลวตอบคําถามขอ 49 – 50
“พอกับแมไมมีทองจะกองให จงใฝใจพากเพียรเรียนหนังสือ
หาวิชาความรูเปนเครื่องมือ
เพื่อยึดถือไวใชจนวันตาย
พอกับแมมีแตจะแกเฒา
จะเลี้ยงเจาเรื่อยไปนั้นอยาหมาย
ใชวิชาความรูไวเลีย้ งกาย
ลูกสบายแมกับพอก็ชื่นใจ”
49. คําประพันธบทนี้ผูแตงมีจุดมุงหมายใด
1) อบรมสั่งสอน
2) ใหคําแนะนํา
3) ใหความรู
4) ใหขอคิด
50. สาระสําคัญของคําประพันธนี้ตรงกับขอใด
1) มีความรูอยูกับตัวกลัวอะไร ชีวิตไมปลดปลงคงไดดี
2) มีความรูทวมหัว เอาตัวไมรอด
3) อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
4) มีวิชาเหมือนมีทรัพยอันประเสริฐ
51. คําประพันธบทนี้มีอักษรนํากี่พยางค
1) 1 พยางค
2) 2 พยางค
3) 3 พยางค
4) 4 พยางค
52. ขอใดมีความนัยตรงไดอยางเดียว
1) เขาเลนละครอยูเ ธอไมทราบหรือ
2) เขากินไดทุกอยางทั้งอาหารไทยอาหารจีน
3) อยาทํามือแข็งเลย ไมมีมารยาท
4) งานเมื่อคืนกรอยมากมีแขกไปรวมงานนิดเดียว

อานคําประพันธตอ ไปนี้แลวตอบคําถามขอ 43- 44
“เสียงสรวลระรี่นี้
เสียงใด
เสียงนุชพี่ฤาใคร
ใครรู
เสียงสรวลเสียงทรามวัย
นุชพี่ มาแม
เสียงบังอรสมรผู
อื่นนั้นฤามี”
43. คําประพันธบาทใดมีคําอัพภาส
1) บาทที่ 1
2) บาทที่ 2
3) บาทที่ 3
4) บาทที่ 4
44. คําประพันธบทนี้มีไวพจนของคําวา “ผูหญิง” กี่คํา (ไมนับคําซ้ํา)
1) 3 คํา
2) 4 คํา
3) 5 คํา
4) 6 คํา
45. “ลวงสามยามปลายแลว จนไกแกวแววขันขาน
มอยหลับกลับบันดาล
ฝนเห็นนองตองติดตา
“สามยาม” ตรงกับยามใด
1) ปฐมยาม
2) ทุติยยาม
3) มัชฌิมยาม
4) ปจฉิมยาม
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53. คําในขอใดไมมีความหมายตรงกันขาม
1) เมตตา – กรุณา
2) สุจริต – ทุจริต
3) ดํา – ขาว
4) แก – ออน
54. คําในขอใดเปนคําตางพวก
1) สตรี
2) อิตถี
3) กัญญา
4) หัสดี
55. การเขียนรายงานทางวิชาการควรปฏิบัติขอใดเปนขอแรก
1) การรวบรวมความรู
2) การหาแหลงขอมูล
3) การเลือกหัวขอเรื่อง
4) การกําหนดจุดมุงหมายและวางขอบเขตของเรื่อง
56. ถาทานจะตองเขียนจดหมายถึงหนวยงานหนึ่งเพื่อขอใชสนาม
ฟุตบอลในการแขงกีฬาขอใดเหมาะสมที่สุด
1) จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความกรุณา
2) จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ
3) จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะหและขอขอบคุณลวงหนา
4) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหจักเปน
พระคุณยิ่ง
57. การจัดการประชุมเพื่อคนหาความจริง วางนโยบายและเสนอ
แนะแนวทางปฏิบัติ เปนการประชุมแบบใด
1) การประชุมปรึกษา
2) การประชุมสัมมนา
3) การประชุมปฏิบัติการ
4) การประชุมชี้แจง
58. ขอใดมีคําซ้ําแสดงความหมายเปนพหูพจน
1) เราเคยพบกันราว ๆ ตนปนี่เอง
2) เขานั่งแถว ๆ หนาหองประชุม
3) เดินเร็ว ๆ หนอยเถอะใกลจะถึงแลว
4) สุดาเก็บสมเปนกระบุง ๆ
59.
“อยานอนตื่นสาย
อยาอายทํากิน
อยาหมิ่นเงินนอย
อยาคอยวาสนา”
คําประพันธนี้มีเสียงพยัญชนะทายกี่เสียง
1) 3 เสียง
2) 4 เสียง
3) 5 เสียง
4) 6 เสียง
60. คําทับศัพทในขอใดออกเสียงตรงกับรูป
1) คลินิก
2) โควตา
3) สเกต
4) ไมโครเวฟ
61. ขอใดมีโครงสรางของภาษาและเหตุผล
1) สุขภาพดีไมมีขาย ถาอยากไดตองออกกําลังกาย
2) แปรงฟนทุกวัน เหงือกฟนแข็งแรง
3) ลูกหลานสดใสถาทองเที่ยวไปกับการบินเรา
4) คนเสพเปนบา คนคาติดคุก

อานขอความนี้แลวตอบคําถามตั้งแตขอ 62 –66
“โภชนาการ คือความสัมพันธของอาหารที่เรา
รับประทาน กับการสนองตอบของรางกายตออาหารนั้นวา
ยอยงายหรือไม เผาผลาญเปนพลังงานที่รางกายสามารถนําไปใช
ประโยชนไดดีเพียงไร และของเสียจะถูกขับถายออกไดอยางไร
ถึงแมอาหารแตละชนิดจะเต็มไปดวยคุณคา แตสิ่งที่สําคัญ
อาหารนั้น ๆ เปนประโยชนแกระบบของรางกายมากนอยเพียงไร
รวมถึงการควบคุมน้ําหนักไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ในโลกที่
ซับซอนของโภชนาการ เลือดจะเปนตัวบงชี้
ที่ชัดเจนที่สุด”
62. ขอใดคือสาระสําคัญของขอความนี้
1) เลือดจะเปนตัวบงชี้วาอาหารนั้น ๆ เปนประโยชนแกระบบ
ของรางกายมากนอยเพียงไร
2) โภชนาการคือความสัมพันธของอาหารที่เรารับประทาน
3) อาหารทุกชนิดจะมีคุณคาของอาหารที่เรารับประทาน
4) การสนองตอบของรางกายตออาหาร ทําใหการควบคุม
น้ําหนักไดอยางมีประสิทธิภาพ
63. ขอใดเปนคําไทยแท
1) โภชนาการคือความสัมพันธของอาหารที่เรารับประทาน
2) พลังงานที่รางกายสามารถนําไปใชประโยชนไดดีเพียงไร
3) และของเสียจะถูกขับถายออกไดอยางไร
4) การควบคุมน้ําหนักไดอยางมีประสิทธิภาพ
64. ขอความนี้ใชภาษาระดับใด
1) ทางการ
2) ไมเปนทางการ
3) สนทนา
4) กันเอง
65. การสรางคําในขอใดตางพวก
1) โภชนาการ
2) สัมพันธ
3) ประสิทธิภาพ
4) คุณคา
66. ควรตั้งชื่อบทความนี้วาอยางไร
1) เลือกกินอาหารตามหลักโภชนาการกันเถอะ
2) อยากินอาหารผิด ๆ
3) ลดน้ําหนักอยางมีคุณภาพ
4) ควบคุมน้ําหนักอยางไร
อานคําประพันธแลวตอบคําถามตั้งแตขอ 67 – 68
เสียงซอออ ออ ออ
เอื่อยเพลง
จับปเตง เตง เตง
เตอตอง
ขลุยตรุย ตรุย ตรุย เหนง
เหนง เนง ระนาดแฮ
ฆองหนอง หนอง นอง หนอง ผรึ่ง พรึ้ง พรึ่ง ตะโพน
67. คําประพันธนี้มเี ครื่องดนตรีกี่ชิ้น
1) 3 ชิ้น
2) 4 ชิ้น
3) 5 ชิ้น
4) 6 ชิ้น
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76. ขอใดเนนความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา
1) จึ่งรายมนตรามหาสะกด เสื่อมหมดอาถรรพณที่ฝงอยู
2) จุดเทียนสะกดขาวสารปราย ภูตพรายโดดเรือนสะเทือนฝาง
3) เวรกรรมนําไปไมรั้งรอ มิพอที่จะตองพรากก็จากมา
4) เปาลงดวยพระเวทวิทยา มารดาก็ฟนตื่นโดยงาย
77.
“ครานั้นพระองคผทู รงเดช ฟงเหตุขนุ เคืองเปนหนักหนา
อายหมื่นไวยทําใจอหังการ
ตกวาบานเมืองไมมีนาย
จะปรึกษาตราสินใหไมได
จึงทําตามน้ําใจเอางายงาย
ถาฉวยเกิดฆาฟนกันลมตาย
อันตรายไพรเมืองก็เคืองกู”
สาระสําคัญของคําประพันธนี้ เนนความสําคัญของเรื่องใด
1) ความสําคัญของการเคารพกฎหมายบานเมือง
2) ความกตัญูของลูกที่มีตอพอแม
3) ความขาดระเบียบวินัย
4) ความอคติสวนตน
อานคําประพันธแลวตอบคําถามตั้งแตขอ 78 –80
“อนิจจานาเสียดาย
ฉันทําชีวิตหายไปครึ่งหนึ่ง
สวนที่หายนั้นลึกซึ้ง
เจือน้ําผึ้งบุหงาลดามาลย”
อังคาร กัลยาณพงศ
78. ผูประพันธใชกลวิธีใด
1) เลนอักษร
2) เลนความหมายเชิงอธิบายความ
3) เลนสัมผัสใน เพือ่ ใหเกิดความคลองจอง
4) เลนคําซ้ําเพือ่ ย้ําความหมาย
79. คําใดเปนภาษาสัญลักษณ
1) เสียดาย
2) ชีวิต
3) น้ําผึ้ง
4) ลึกซึ้ง
80. คําใดไมใชคํายืมจากภาษาบาลีและสันสกฤต
1) อนิจจา
2) ชีวิต
3) บุหงา
4) ลดามาลย
81.
“ขาวเศิกเอิกอึงทราบถึงบัดดลในหมูผูคนชาวเวสาลีแทบ
ทุกถิ่นหมดชนบทบูรีอกสั่นขวัญหนีหวาดกลัวทั่วไป ตื่นตา
หนาเผือดหมดเลือดสั่นกายหลบลีห้ นีตายวุนหวันพรั่นใจ ซุก
ครอกซอกครัวซอนตัวแตกภัยเขาดงพงไพรทิ้ง ยานบานตน”
1) กาพย
2) กลอน
3) โคลง
4) ฉันท
82.ใจความจากขอ 81 จัดอยูในรสวรรณคดีขอใด
1) ศฤงคารรส
2) ภยานกรส
3) อัพภูรตรส
4) กรุณารส

68. ขอใดสรุปไมถูกตอง ตามคําประพันธ
1) เปนคําประพันธประเภทโคลงสี่สุภาพ
2) ดีเดนทางดานเลนคํา
3) ดีเดนทางดานเลนเสียงวรรณยุกต
4) ดีเดนทางดานเลนเสียงธรรมชาติ
69. ขอใดออกเสียงพยางคหนาตางจากขออื่น
1) ปฐมทัศน
2) ปฐมเทศนา
3) ปรัมปรา
4) ปรปกษ
70. ขอใดไมมีความเปรียบเทียบ
1) ครานั้นพระองคผูครองภพ ฟงจบแคนคั่งดังเพลิงไหม
2) เหมือนดินประสิวติดกับเปลวไฟ ดูดูเปนไดอีวันทอง
3) จะวารักขางไหนไมวาได
น้ําใจจะประดังเขาทั้งสอง
4) ออกนั่นเขานี่มีสาํ รอง
ยิ่งกวาทองทะเลอันล้ําลึก
71. คําประพันธขอใดใหคุณคาทั้งทางดานวรรณศิลปและดาน
สังคม
1) แกมช้ําช้ําใครตอง
อันแกมนองช้ําเพราะชม
ปลาทุกทุกขอกกรม
เหมือนทุกขพี่ที่จากนาง
2) เพียนทองงามดั่งทอง
ไมเหมือนนองหมตาดพราย
กระแหแหหางชาย
ดั่งสายสวาทคลาดจากสม
3) เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง
นกบินเฉียงไปทั้งหมู
ตัวเดียวมาพลัดคู
เหมือนพี่อยูผูเดียวดาย
4) แตเชาเทาถึงเย็น
กล้ํากลืนเข็ญเปนอาจิณ
ชายใดในแผนดิน
ไมเหมือนพี่ที่ตรอมใจ
72. ตัวเลือกจากขอ 71 ขอใดใชโวหาร “อติพจน”
1) ขอ 1
2) ขอ 2
3) ขอ 3
4) ขอ 4
73.
“ชางกลึงตองพึ่งชางชัก
ชางสลักตองพึ่งชางเขียน
ชางรูตอ งพึ่งชางเรียน
ชางติชางเตียนไมตอ งพึ่งใคร”
คําประพันธที่ยกมานี้ ผูแตงใชน้ําเสียงอยางไร
1) เยาะเยย
2) เหยียดหยาม
3) ตําหนิ
4) ขบขัน
74. สํานวนไทยขอใดไมของเกี่ยวกับการพูด
1) ปากกัดตีนถีบ
2) ปากเปนชักยนต
3) ปากปลารา
4) ปากวามือถึง
75.
“แมมากผิกิ่งไม
ผิวใครจะใครลอง
มัดกํากระนั้นปอง
ผลหักก็เต็มทน”
1) ความสงบ
2) ความสามัคคี
3) ความรัก
4) ความอดทน
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บอกวา “ใหอะไรแกใคร” ตอง “ใหแก” ไมใช “ใหกับ” “ใหกับ”
ตองหมายความวาใหกับมือ เทากับคําวา วิธ (with) กับ หรือ
ดวย แตใหแกใคร ตองใหแกเทานั้น”
91. ขอความทีย่ กมานี้ มีสาระสําคัญตรงกับขอใด
1) คําที่แสดงการใหตองใชบุพบท “แก” เทานั้น
2) เราอาจใชคําบุพบท “กับ” แทนคําวา “แก” ได ในความหมาย
เดียวกัน
3) คําวา “กับ” และ “แก” เปนคําที่ละไวได
4) เราอาจใชคําวา กับ แทนคําวา แก ไดในกรณีที่เปนภาษาใน
ปจจุบัน
92. ผูกลาวขอความนี้ใชวิธีการใดในการอธิบาย
1) อางขอเท็จจริง
2) อางหลักฐาน
3) อางตัวอยาง
4) อางความเคยชิน
93. ขอความนี้ใชภาษาระดับใด
1) พิธีการ
2) ทางการ
3) ไมเปนทางการ
4) กันเอง
อานขอความนี้แลวตอบคําถามตั้งแตขอ 94 –95
“ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยูต ลอดเวลา เพราะมนุษยเรามีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพียงแตขอใหการเปลี่ยนแปลงนั้น
เปนไปในทางสรางสรรค หรือทางวิวฒ
ั นาการเทานั้น”
94. ขอความนีค้ วรอยูในสวนใดของการอภิปราย
1) สวนหนา
2) สวนเนื้อเรื่อง
3) สวนวิจารณ
4) สวนสรุป
95. ขอความนี้ใชกลวิธีในสวนใดของการอธิปราย
1) อธิบายจากเหตุ ไปสู ผลลัพธ
2) อธิบายจากขอสรุป ไปสู ขอสนับสนุน
3) อธิบายจากขอสรุป ขอสรุป ขอสนับสนุน
4) อธิบายจากขอสนับสนุน ขอสรุป ขอสนับสนุน
96. ขอใดมีความหมายในเชิงประมาทหนาวาไมมีทางจะเอาดีได
1) เอาปูนหมายหัว
2) เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ
3) เอามะพราวหาวไปขายสวน
4) เอาขางเขาถู
97. สํานวนเปรียบเทียบขอใดผิด
1) อาภัพเหมือนปูน
2) หวานเปนลม ขมเปนยา
3) เสียงเทาฟา หนาเทากลอง
4) ตัวโตราวกับยักษมักกะสัน

อานขอความแลวตอบคําถามตัง้ แตขอ 83 – 85
“คนดีอยูที่ไหน ๆ ใคร ๆ ก็รกั คนไมดีอยูที่ไหน ๆ ใคร ๆ ก็
เกลียด เรือ่ งอะไรเราจะเลือกเปนคนไมดีเลา อันที่จริงการเปนคนดี
นั้นเปนไดแสนงายเพียงแตคิดดี พูดดี ทําดี เทานั้น”
83. ขอความนี้ใชโวหารใด
1) บรรยายโวหาร
2) พรรณนาโวหาร
3) อุปมาโวหาร
4) เทศนาโวหาร
84. คําในขอใดเปนคําเชื่อม
1) ที่ อันที่ เพียงแต
2) อยูที่ ที่ไหน ๆ เพียงแต
3) ไหน ๆ ใคร ๆ อะไร
4) อยูที่ ไหน ๆ ใคร ๆ
85. ขอใดเปนคําไวพจน
1) มลาย อินทรีย วางวาย 2) สวย พริ้มเพรา โศภิต
3) มะพลับ ตะโก มะไฟ 4) ปา ดง เรือน
86.
“ตามปกติในสมัยที่ยังทรงรับราชการอยู บรรทมตื่นเวลา
ประมาณบาย 13 นาฬิกา สรงพระพักตร เสวยเครื่องดื่ม ถวย
หนึ่งแลวเสด็จไปเฝาพระมารดา ทรงตรัสสนทนากันดวยเรื่อง
กิจธุระสวนตัว ตามสมควร แลวจึงสรงน้ํา เสวยพระอาหาร
และเสด็จไปทําราชการตามหนาที”่ ขอความนี้มีการใชคํา
ราชาศัพทผิดกี่คํา
1) 2 คํา
2) 3 คํา
3) 4 คํา
4) 5 คํา
87. “งานประดิษฐ หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากความคิดริเริ่มและ
การลงมือกระทําดวยตนเอง” ขอความนี้เปนการอธิบาย
ดวยวิธีใด
1) อธิบายจากเหตุไปสูผลลัพธ 2) อธิบายดวยการใหตัวอยาง
3) อธิบายดวยการเปรียบเทียบ 4) อธิบายดวยการนิยาม
88. ขอใดเปนการโตแยงที่ดีที่สุด
1) ผมไมเห็นดวยนะ ผมก็พูดตรง ๆ อยางนี้แหละ
2) ถึงโกรธก็ยอมเพราะถาไมแยงคนก็จะขบขันถาปลอยออกไป
3) ความคิดของคุณไมถูกนะ เพราะขอมูลยังคลาดเคลื่อน
4) สําหรับประเด็นนี้ผมยังมีความเห็นตางออกไปอยูบาง
89. คําวา “คะ ครับ ซิ นะ เถอะ” ใชกับภาษระดับใด
1) กันเอง
2) ทางการ
3) ไมเปนทางการ
4) สนทนา
90. ขอใดหมายถึงพยัญชนะเสียงนาสิก
1) ย ร ล
2) ง ม น
3) ศ ษ ส
4) ช ฌ ย
อานขอความนี้ แลวตอบคําถามตั้งแตขอ 91 –93
“คําที่อยากจะขอมากที่สุดก็คือคําวา “ใหแก” เพราะ
ทุกวันนี้มีคนใชวา “ใหกับ” เปนอันมาก ผมฝงใจกับทานอาจารย
คุณพระวรเวทยพิสฐิ เปนอยางมาก ทานสอนวาในตําราเกาของ
พระยาอุปกิตศิลปสาร หรืออาจารยภาษาไทยคนไหน ๆ ก็ตาม ก็
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98. ขอใดเปนประโยคความรวม
1) การหาเงินไมใชเปนเรื่องของความทุกขยาก แตความไม
รูจักพอ ทําใหมนุษยทุกขทรมานกับการแสวงหา
2) เงินไมมีอํานาจอันใด ถาใครไมยอมเปนทาสของเงิน
3) ตองสอนคนใหจับปลากินเปน เพื่อใหเขามีปลากิน
ตลอดไป
4) เงินเปนเครื่องมือทําใหเกิดสุข แตเงินไมใชความสุข
99. จากขอ 98. ตัวเลือกขอใดเปน
1) ขอ 1
2) ขอ 2
3) ขอ 3
4) ขอ 4
100.ขอใดใชภาษาระดับไมเปนทางการ
1) อยาใชเทคโนโลยีสูงเกินความสามารถของเกษตรกร
2) พยายามใชสารเคมีในไรนานอยที่สดุ
3) พยายามพัฒนาภูมิปญญาไทยใหเขาสูระดับสากล
4) อยายืมทฤษฎีใหมของตางประเทศโดยไมลืมหูลืมตา
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เฉลย 11 ภาษาไทย 2
4) กบในกะลา
- ผูมีความรูและประสบการณนอย
11.เฉลย 4) ทําใหคนไทยสามารถสื่อสารโดยเขาใจตรงกัน
12.เฉลย 2) นิราศ ลินลาศ มาตุเรศ ใช “ศ” เขาลิลิต
13.เฉลย 3) เยาะเยย – เยยเยาะ หลอนหลอก – หลอกหลอน
หลบหลีก – หลีกหลบ
14.เฉลย 1) หมากทะลายนี้ มีผลมากกวาที่คิดไว (ทะลาย – พังทลาย )
15.เฉลย 4) สนาน เปนคํายืมภาษาสันสกฤต
1) สบาย
- บาลี
2) สิริ
- บาลี
3) สุข
- บาลี
16.เฉลย 4) คิดหนาคิดหลัง
17.เฉลย 4) การเขียนจดหมายสวนตัว
18.เฉลย 3) ในความเห็นของผมไมมีใครถูกไมมีใครผิด (ผมเห็นวา)
19.เฉลย 1) พดดวงรองเพลงเพราะ
(คําวิเศษณ)
2) เขาไปเพราะฉันขอรอง
(สันธาน)
3) ตนไมตายเพราะลูก
(บุพบท)
4) เพราะไมอานหนังสือก็เลยทําคะแนนไดนอย (สันธาน)
20.เฉลย 4) เขาเดินทางไปทางน้ําสะดวกกวา (นาม)
1) น้ําดื่ม
(นั้ม)
2) น้ําคํา
(นั้ม)
3) น้ําใจ
(นั้ม)
21.เฉลย 1) ราชวิถี อานวา ราด – ชะ – วิ – ถี
2) แพรงสรรพศาสตร อานวา แพรง – สัน – พะ – สาด
3) ยมราชสุขุม
อานวา ยม – มะ – ราด – สุ – ขุม
4) ราชประสงค
อานวา ราด – ชะ – ประ – สง
22.เฉลย 3) ใครจะแกปญหาเรื่องไขหวัดนกไดสําเร็จ
23.เฉลย 2) ไมทําหนาที่ปลอยพวกผีเขาสภา ไมใชสารโนมนาวใจ
เพราะมีคําตําหนิ
24.เฉลย 1) ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู และประสบการณ
25.เฉลย 4) 4 ตอน (เพราะปาปก เพราะเสือยัง เพราะหญาบัง
เพราะดินดี)
26.เฉลย 3) การพึ่งพาอาศัยกัน
27.เฉลย 1) ตําหนิ (ติ) ตํารวจ (ตรวจ) ดํารง (ตรง)
28.เฉลย 4) ใชงาน - บังคับใหทํา
29.เฉลย 4) ควรจะอยูทบี่ าน (บุพบท)
1) นั่งเปนที่ (นาม)
2) นั่งอยูกับที่ (นาม)
3) ไปที่ควรไป (นาม)

1.เฉลย 2) สะเงาะสะแงะ
= เปะปะ
1) กะโผลกกะเผลก = อาการเดินไมปรกติ,โขยกเขยก
3) กะปากะเปอ = เลอะ ๆ เทอะ ๆ หลง ๆ ลืม ๆ
4) สะวี้ดสะวาด = รวดเร็ว ฉวัดเฉวียน ฉูดฉาด
2.เฉลย 1) บุคลากร กิจจะลักษณะ กาลเทศะ
2) ชะตาราศี เสนทแยงมุม
3) ลมหวน
4) ผูกพัน
3.เฉลย 4) กงเกวียนกําเกวียน
= เวรสนองเวร, กรรมสนอง
กรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา
1) เก็บดอกไมรวมตน = เคยทําบุญมาดวยกันแตชาติ
ปางกอน
2) ตื่นแตดึกสึกแตหนุม = เรงรัดทําการงานใหเหมาะสม
แกวัยและเวลา
3) ปดทองหลังพระ = ความดีแตไมไดรับการยก
ยองเพราะไมมีใครเห็นคุณคา
4.เฉลย 3) ปรารถนา พราหมณ มีรูปพยัญชนะที่ไมออกเสียง
1) หมายปอง (ม)
2) หรูหรา
(ร)
5.เฉลย 1) นาเลนน้าํ (โท – โท – ตรี )
2) ขาวขึ้นหมอ (โท – โท – โท )
3) ปบใสถาน (ตรี – เอก – เอก )
4) กาวชา ๆ (โท – โท – โท )
6.เฉลย 2) ดารา – ดวง ดาวตก – ดวง โลก – ดวง
1) พรุ – แหง , พรุ
3) ไปรษณียบัตร – แผน พะอง – อัน
4) ตราตั้ง – ฉบับ
7.เฉลย 4) ยาหมอใหญ เปนคําประสม หรือ กลุมคํา ไมเปน
ประโยคเพราะไมมีคํากริยา
1) รักพี่เสียดายนอง เปนประโยคความรวม
2) รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา เปนประโยคความรวม
3) ยุใหรําตําใหรั่ว เปนประโยคความรวม
8.เฉลย 3) คู
9.เฉลย 4) ทําตัววามีรสนิยมสูง เปนหัวเรือใหญ (หัวสูง) ชอบ
แตของดีมีราคา
10.เฉลย 1) เรือใหญคับคลอง
2) จระเขขวางคลอง - ผูที่ชอบกันทาไมใหผูอื่น
ทํางานไดสะดวก
3) อึ่งอางในรอยตีนโค - ไมประมาณตนจนเกิด
อันตราย
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48.เฉลย 3) สหภาพแรงงานดําเนินการภายใตการควบคุมของ
รัฐบาล
49.เฉลย 1) อบรมสั่งสอน
50.เฉลย 4) มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนบั แสน
51.เฉลย 3) 3 พยางค ไดแก หนัง หมาย อยา
52.เฉลย 2) เขากินไดทุกอยางทั้งอาหารไทยอาหารจีน
1) เลนละคร – แสดงความไมจริงใจ เปนนัยประหวัด
3) มือแข็ง – กระดาง เปนนัยประหวัด
4) กรอย – ไมสนุก เปนนัยประหวัด
53.เฉลย 1) เมตตา – กรุณา
54.เฉลย 4) หัสดี (ชาง) สตรี อิตถี กัญญา (ผูหญิง)
55.เฉลย 3) การเลือกหัวขอเรื่อง
56.เฉลย 4) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหจัก
เปนพระคุณยิ่ง
57.เฉลย 1) การประชุมปรึกษา
58.เฉลย 4) สุดาเก็บสมเปนกระบุง ๆ
59.เฉลย 1) 3 เสียง น ย ด
60.เฉลย 4) ไมโครเวฟ
61.เฉลย 2) แปรงฟนทุกวัน เหงือกฟนแข็งแรง
62.เฉลย 1) เลือดจะเปนตัวบงชี้วาอาหารนั้น ๆ เปนประโยชน
แกระบบของรางกายมากนอยเพียงใด
63.เฉลย 3) และของเสียจะถูกขับถายออกไดอยางไร
64.เฉลย 1) ทางการ
65.เฉลย 4) คุณคา
66.เฉลย 1) เลือกกินอาหารตามหลักโภชนาการกันเถอะ
67.เฉลย 4) 6 ชิ้น ไดแก ซอ จับป ขลุย ระนาด ฆอง ตะโพน
68.เฉลย 2) ดีเดนทางดานเลนคํา
69.เฉลย 4) ปรปกษ อานวา ปอ – ระ – ปก
1) ปฐมทัศน อานวา ปะ – ถม – มะ – ทัด
2) ปฐมเทศนา อานวา ปะ – ถม – มะ – เทด – สะ – หนา
3) ปรัมปรา อานวา ปะ – รัม – ปะ – รา
70.เฉลย 3) จะวารักขางไหนไมวาได น้ําใจจะประดังเขาทั้งสอง
1) ดังเพลิงไหม
2) เหมือนดินประสิวติดกับเปลวไฟ
4) ยิ่งกวาทองทะเลอันล้ําลึก
71.เฉลย 2) เพียนทองงานดั่งทอง ไมเหมือนนองหมตาดพราย
กระแหแหหางชาย
ดั่งสายสวาทคลาดจากสม
คุณคาดานสังคม – ผูหญิงหมสไบตาด
72.เฉลย 4) แตเชาเทาถึงเย็น
กล้ํากลืนเข็ญเปนอาจิณ
ชายใดในแผนดิน
ไมเหมือนพี่ที่ตรอมใจ
ใชโวหาร อติพจน (เปรียบเกินจริง)
73.เฉลย 3) ตําหนิ

30.เฉลย 3) ฉันเชื่อวาเด็ก ๆ จะเดินทางโดยสวัสดิภาพ เปนคํา
ซอน อนุประโยคตามหลัง “วา” ทําหนาที่เปนบท
กรรม
1) เปนประโยคความรวม
(พอ…ก็)
2) เปนประโยคความรวม
(พอ…ก็)
4) เปนประโยคความรวม
(พอ…ก็)
31.เฉลย 2) แนนะเธอ เปนพยางคเปดทุกพยางค
1) ไมไป เปนพยางคปด วาจะ เปนพยางคเปด
3) ใครไปได เปนพยางคปด
4) ตกลงไง เปนพยางคปด วา เปนพยางคเปด
32.เฉลย 2) 4 เสียง อุ อะ แอะ เอาะ
33.เฉลย 2) ใหตรวจเตรียมโยธีทุกกระทรวง (โอ อัว เอีย)
1) ไมมีสระประสม
3) ไมมีสระเกิน และสระประสม
4) ไมมีสระเกิน
34.เฉลย 4) 7 พยางค ไดแก อึก กะ ทึก ครึก ละ จะ สุด
35.เฉลย 3) กึ่งทางการ
36.เฉลย 2) พี่เคยไปมาแลวนองแกวเอย แสดงอดีต
37.เฉลย 2) 2 ประโยค ไดแก ประโยคขอ 1 และ ขอ 4 เปน
ประโยคบอกให
38.เฉลย 3) ทางกระทรวงเกษตรคาดวาผลผลิตขาวอาจจะลดลง
แตราคาจะสูงขึ้น (เปนการแสดงทรรศนะ – คาดวา )
39.เฉลย 4) ตึกหลังนี้สรางเสร็จกอนปดภาคเรียน – เปนประโยคกรรม
40.เฉลย 1) มะละกอตนที่อยูหลังบานออกลูกดก – เปนประโยคความ
ซอน “ที่” เปนประพันธสรรพนาม
2) ความเดียว “ที่” เปนบุพบท
3) ความเดียว “ที่” เปนบุพบท
4) ความเดียว “ที่” เปนบุพบท
41.เฉลย 3) รถพระประเทียบ
42.เฉลย 4) ไปดูในวังนิเวศเขตมนเทียร
1) สําเร็จ – เขมร
2) สํานัก – เขมร
3) ครรไล – เขมร
43.เฉลย 1) เสียงสรวลระรี่นี้ เสียงใด (ระรี่ – อัพภาส)
44.เฉลย 3) มี 5 คําไดแก นุช , ทรามวัย , แม , บังอร , สมร
45.เฉลย 4) ปจฉิมยาม
46.เฉลย 1) การนิยาม
47.เฉลย 2) ลูกจาง แรงงาน เปนคําประสม
1) นายจาง – ประสม สหภาพ – สมาส
3) จัดตั้ง – ซอนความ รูปแบบ – ซอนความ
4) สถาบัน – มูล
สังคม – สมาส
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97.เฉลย 4) ตัวโตราวกับยักษมักกะสัน ตองใชวา ตัวโตราวกับ
ยักษปกหลั่น
1) อาภัพเหมือนปูน
= ทําดีแตถูกมองขามไป
2) หวานเปนลมขมเปนยา = คําชมมักไรสาระทําให
ลืมตัวขาดสติ
3) เสียงเทาฟา หนาเทากลอง = เสียงอึกทึกครึกโครม
แสดงวามีความสนุกสนาน ราเริงเต็มที่
98.เฉลย 2) เงินไมมีอํานาจอันใด ถาใครไมยอมเปนทาสของเงิน
99.เฉลย 3) ขอ 3เปนประโยคความซอน “ตองสอนคนใหจับปลา
กินเปนเพื่อใหเขามีปลากินตลอดไป”
100.เฉลย 4) อยายืมทฤษฎีใหมของตางประเทศโดยไมลืมหูลืมตา

74.เฉลย 1) ปากกัดตีนถีบ
– มานะพยายามทํางานทุกอยาง
2) ปากเปนชักยนต – วากลาวสั่งสอนไมรูจักหยุด
3) ปากปลารา
– ชอบพูดคําหยาบ
4) ปากวามือถึง – พอพูดก็ทําเลย
75.เฉลย 2) ความสามัคคี
76.เฉลย 3) เวรกรรมนําไปไมรั้งรอ มิพอที่จะตองพรากก็จากมา
77.เฉลย 1) ความสําคัญของการเคารพกฎหมายบานเมือง
78.เฉลย 4) เลนคําซ้ําเพื่อย้ําความหมาย
79.เฉลย 3) น้ําผึ้ง (ความออนหวาน)
80.เฉลย 3) บุหงา (ชวา)
81.เฉลย 4) ฉันท (วิชชุมมาลาฉันท)
ขาวเศิกเอิกอึง
ทราบถึงบัดดล
ในหมูผูคน
ชาวเวสาลี
แทบทุกถิ่นหมด
ชนบทบูรี
อกสั่นขวัญหนี
หวาดกลัวทั่วไป
ตื่นตาหนาเผือด หมดเลือดสั่นกาย
หลบลี้หนีตาย
วุนหวั่นพรั่นใจ
ซุกครอกซอกครัว
ซอนตัวแตกภัย
เขาดงพงไพร
ทิ้งยานบานตน
82.เฉลย 2) ภยานกรส (รสแหงความกลัวภัย)
1) ศฤงคารรส (รสแหงความรัก)
3) อัพภูรตรส (รสแหงความประหลาดใจ)
4) กรุณารส (รสแหงความกรุณา)
83.เฉลย 4) เทศนาโวหาร
84.เฉลย 1) ที่ อันที่ เพียงแต เปนคําเชื่อม
85.เฉลย 2) สวย พริ้มเพรา โศภิตา
86.เฉลย 1) 2 คํา ไดแก ทรงตรัส (ตรัส) สวนตัว
(สวนพระองค)
87.เฉลย 4) อธิบายดวยการนิยาม
88.เฉลย 4) สําหรับประเด็นนี้ผมยังมีความเห็นตางออกไปอยูบาง
89.เฉลย 1) กันเอง
90.เฉลย 2) ง ม น
91.เฉลย 1) คําที่แสดงการใหตองใช บุพบท “แก” เทานัน้
92.เฉลย 2) อางหลักฐาน
93.เฉลย 3) ไมเปนทางการ
94.เฉลย 4) สวนสรุป
95.เฉลย 2) อธิบายจากขอสรุปไปสูขอสนับสนุน
96.เฉลย 1) เอาปูนหมายหัว
2) เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ - โตตอบทะเลาะกับคนพาล
3) เอามะพราวหาวไปขายสวน - แสดงความอวดรูกับผูที่รู
4) เอาขางเขาถู – ไมใชเหตุผล
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