01 ภาษาไทย
ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 100 ขอ
1. เสียงควบกล้ําในขอใดไมปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย
1) ไมโครกรัม
2) แฟลกซ
3) ปลาสเตอร
4) คลอรีน
2. ขอใดไมใชสํานวนตางประเทศ
1) ทหารทําการตอสูในสงครามอีรักอยางกลาหาญ
2) ในความเห็นของผมเรื่องนี้เปนเรื่องที่ตองแกไข
3) เขาใหการตอนรับคณะของเราอยางอบอุน
4) เขาถูกลงโทษโดยไมมีความผิด
3. ขอใดมีกริยาเปนคําประสมทั้งหมด
1) นักเรียนนั่งทํางานที่หองกิจกรรมทุกเย็น
2) สินคาตัวนี้ขายไมออกมาหลายเดือนแลว
3) วันนี้ฉันไปถึงทีท่ ํางานตั้งแตเชา
4) กิจกรรมครั้งนี้ประธานชมรมออกแรงทํางานมากที่สุด
4. ขอใดเปนคําประสมทุกคํา
1) เหล็กใน
เหล็กกลา เหล็กเปนสนิม
2) เหยียบยาง เหยียบจมูก เหยียบเพื่อน
3) ออกโขน ออกงาน ออกงิ้ว
4) เหยาะแหยะ ยุง ยาก
ยับเยิน
5. คําที่ขดี เสนใตขอ ใดมีความหมายวา “มีความระมัดระวังใน
การใชจาย ไมถึงกับตระหนี่”
1) เขาเปนคนเหนียวแนนมากใคร ๆ ก็รู
2) เขารักกันเหนียวแนนกวาที่เราคิด
3) เขาเปนคนเหนียวหนี้มาก
4) ไมมีใครเหนียวหนืดเทากับเขาหรอก
6. ขอใดเปนคําสมาสที่ประกอบดวยคําบาลี, คําสันสกฤต และ
คําสันสกฤต ตามลําดับ
1) โสดาปตติมรรค
2) โสตทัศนวัสดุ
3) โสดาปตติผล
4) นายกรัฐมนตรี
7. ขอใดเปนคําซอนเพื่อความหมายทุกคํา
1) สืบสกุล สืบราชสมบัติ 2) สืบเทา สืบสาย
3) สืบสันดาน สืบศาสนา 4) สืบคน สืบทอด
8. ขอใดเปนคํายืมจากภาษาบาลีทุกคํา
1) สิริ สุข
2) เกษม ภรรยา
3) รัฐ ราษฎร
4) อารยะ สามัคคี
9. ขอใดเปนคําสมาสทุกคํา
1) วิบากกรรม อากาศธาตุ จิตรกรรม
2) ทิวทัศน คีรีรัฐ จิตบําบัด
3) ชัยภูมิ ผลไม คุณาวุฒิ
4) คุณคา คามวาสี คริสตกาล

10. ขอใดสะกดผิดทุกคํา
1) งบดุล จะละเม็ด เคี่ยวเข็ญ
2) แค็ตตาล็อก คะยั้นคะยอ เกินดุล
3) กิจจะลักษณะ ขันชะเนาะ ขาดดุล
4) คุกกี้ จราจล งูสวัสดิ์
11. ขอใดอานผิด
1) โศกนาฏกรรม อานวา โส – กะ – นาด – ตะ – กรรม
2) สรภัญญะ
อานวา สะ – ระ – พัน – ยะ
3) ศิษยานุศิษย อานวา สิด – ยา – นุ – สิด
4) ศาสนูปถัมภก อานวา สา – สะ – นู – ปะ – ถํา – พก
12. คําประสมในขอใดไมไดเกิดจากประเพณีแตงงาน
1) สินสอด
2) สูขอ
3) สงตัว
4) สามหาบ
13. สํานวนในขอใดมีความหมายตางพวก
1) น้ําขึ้นใหรีบตัก – หวังน้ําบอหนา
2) สอนหนังสือสังฆราช - เอามะพราวหาวไปขายสวน
3) ตีวัวกระทบคราด – หุงขาวประชดหมา
4) หนาเนื้อใจเสือ - ปากหวานกนเปรี้ยว
14. คําในขอใดทุกคํามีทั้งความหมายโดยตรงและความหมาย
เชิงอุปมา
1) ปากราย รถดวน ทางเทา
2) มือขวา ลายคราม ตั้งแทน
3) หัวหนา แมแรง กอตัว
4) เรือเร็ว แมน้ํา ทาน้ํา
15. ขอใดเปนพยางคปดทุกพยางค
1) องคประกอบ
2) คานิยม
3) ไกวเปล
4)ไทยทํา
16. ขอใดมีพยางคที่ใชสระประสมมากที่สุด (นับคําซ้ํา)
1) งามสงานาเปรียบดวย เมรุธร
2) ลอยเลื่อนเคลื่อนขจร สูเบื้อง
3) สินธุภาคสาคร
ไทยประเทศ
4) คือนวนาเวศเยื้อง
ยาตรทองเจาพระยา
17. ขอใดไมมีพยางคคําตาย
1) พอประสบพบเห็นเยนเนอรัล
2) ก็ชวนกันขึ้นรถไฟครรไลจร
3) เทียมพาชีสีผองทั้งสองคู
4) ชางแสนรูพอสายถือมือขยาย
18. ทุกคําในขอใดไมออกเสียงควบกล้ํา
1) สรวล ปลาต ทราม 2) เคลือบ แคลง คลอย
3) ครวญ คร่ํา ปลาย
4) เปลี่ยว เปลา ปราง
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19. ขอความตอไปนี้มีพยางคที่ปรากฏเสียงพยัญชนะทายกี่พยางค
“ถอยคําบางคําแมมีความหมายเหมือนกัน แตให
ความรูสึกไมเหมือนกัน”
1) 12 พยางค
2) 13 พยางค
3) 14 พยางค
4) 15 พยางค
20. ขอความตอไปนี้มีสระเสียงสั้นกี่เสียง (ไมนับคําซ้ํา)
“การใชภาษาใหสามารถสื่อความหมายไดตามจุดประสงค
อยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองสอดคลองกับวัฒนธรรมของ
สังคม”
1) 3 เสียง
2) 5 เสียง
3) 12 เสียง
4) 14 เสียง
21. ขอใดเปนภาษาแบบแผน
1) หมอรักษาคนไขทุกวันไมเวนวันหยุด
2) ผูแทนราษฎรไมสมควรทุจริตตอหนาที่
3) มือกลองซิ่งรถคว่ํากลางถนนหลวง
4) อยาสนใจเรื่องเล็ก ๆ แคนี้
22. เพลงหนาพาทยในขอใดใชประกอบการตอสู
1) กราวนอก
2) กราวใน
3) พระยาเดิน
4) เชิดฉิ่ง
23. ขอใดใชคําไดถกู ตองตรงตามความหมาย
1) ดอกไมสวยสะพรึบสะพรั่งที่สวนหลวง ร. 9
2) ผลุดลุกผลุดนั่งอยูนั่นแหละจนกวาลูกจะกลับบาน
3) ขายของตองระมัดระวังคาใชจาย ไมไดกําไรก็ไมเปนอะไร
อยาใหเขาเนื้อก็พอ
4) รองไหจนน้ําตาเปนสายเลือดก็แกไขไมไดเขาตํารับตํารา
วัวหายลอมคอก
24. สํานวนในขอใดตรงขามกับคําสอนที่วา “การงานกระทําไป
บมิยุงและสับสน”
1) ดินพอกหางหมู
2) น้ําขึ้นใหรีบตัก
3) มือใครยาวสาวไดสาวเอา 4) กินแกงรอน
25. พยัญชนะตัวใดเปนเสียงหนัก
1) ย ร ล
2) ผ ฝ
3) ศ ษ ส
4) ห ฮ
26. ขอใดมีวรรณยุกตครบหาเสียง
1) เรียมทนทุกขแตเชา ถึงเย็น
2) มาสูสุขคืนเข็ญ
หมนไหม
3) ชายใดจากสมรเปน ทุกขเทา เรียมนา
4) จากคูวันเดียวได ทุกขปมปานป
27. ขอใดเปนไดทั้งกลุมคําและประโยค
1) คณะรัฐมนตรีดานการศึกษา
2) คณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผล
3) คณะกรรมการสมาคมครูผูปกครอง
4) คณะผูบริหารการศึกษาของโรงเรียน

28. ขอใดใชคําราชาศัพทผิด
1) ทรงดําเนิน
2) เสด็จพระดําเนิน
3) เสด็จพระราชดําเนิน
4) ทรงพระดําเนิน
29. ขอใดไมใชคําราชาศัพทเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
1) พระบรมเดชานุภาพ
2) พระบรมราโชวาท
3) พระบรมราชานุเคราะห 4) พระบรมราชินูปถัมภ
30. ขอใดใชคําลักษณนามถูกตองทุกคํา
1) เครื่องสูบน้ํา – ตัว งอบ – ลูก
ตะกรา – ใบ
2) ไมพาย – อัน
ยักษ – ตน
ยันต – ผืน
3) หมาก – ทะลาย ทํานบ – แหง ทรัมเปต – ตัว
4) ฟน – ดุน มหาวิทยาลัย – แหง พระราโชวาท – องก
31. บทสนทนาตอไปนี้มีประโยคที่แสดงเจตนาถามใหตอบ
กี่ประโยค
ออง : “เมื่อวานทําไมไมมาโรงเรียน”
เอม : “ก็ไมเห็นมีใครบอกนี่ ใครจะไปรู”
ออง : “หัวหนาหองเขียนไวที่บอรด ไมไดอานนะซี”
เอม : “แลวมาวันนี้ยังทันไหม มีอะไรใหชวยบาง”
1) 1 ประโยค
2) 2 ประโยค
3) 3 ประโยค
4) 4 ประโยค
32. หากทานตองกลาวปราศรัยเนื่องในโอกาสไดรับตําแหนงเปน
ประธานนักเรียน เพื่อใหการพูดครั้งนี้ประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายและเปนธรรมชาติ ทานควรเลือกวิธีการพูดแบบใด
1) การพูด โดยฉับพลัน
2) การพูด โดยอาศัยตนราง
3) การพูด โดยวิธีทองจํา
4) การพูด โดยวิธีอานจากราง
33. ขอใดเปนประโยคความเดียว
1) ใครนะทํากับฉันได
2) คนที่ดีพระก็คุมครอง
3) เธอจะทําหรือไมก็ได
4) เธอเปนคนดีทุกคนจึงเกรงใจ
34. ขอใดเปนประโยคกริยา
1) เรื่องนี้ใครๆ ก็รูกันทั้งนั้น
2) ใคร ๆ ก็รูเรื่องนี้กันทั้งนั้น
3) เมื่อวันกอนฉันรูเ รื่องนี้จากเพื่อนเขา
4) มีคนเลาใหฉันฟงเมื่อวันกอน
35. ขอใดไมเปนประโยค
1) วัวหายลอมคอก
2) ลิ้นกระดาษทราย น้ําลายเซลแล็ก
3) เรียนผูกตองเรียนแก
4) ฝนตกก็แชง ฝนแลงก็ดา
36. ประกาศที่ไมเปนทางการจะเนนเรื่องอะไรเปนสําคัญ
1) ผูประกาศ
2) จุดประสงค
3) สถานที่ติดตอ
4) สั้น กะทัดรัด ชัดเจน
37. การจดขอความตอนใดตอนหนึ่งจากหนังสือชื่อเอกสารที่อาน
เพื่อใชในการอางอิง โดยจดตรงตามตนฉบับเดิม และใสเครื่อง
อัญประกาศกํากับไว เรียกวาอะไร
1) บรรณานุกรม
2) เชิงอรรถ
3) อัญพจน
4) เอกสารอางอิง
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38. จากขอความทีก่ ําหนดใหตอไปนี้ ขอใดเรียงลําดับเนือ้ ความ
ไดถูกตองเหมาะสม
ก. ชีวิตของผูอื่นก็ปานกัน
ข. สัตบุรุษเอาตนเขาไปเทียบดังนี้
ค. ชีวิตของตนเปนที่รักยิ่งฉันใด
ง. จึงกระทําความเมตตากรุณาในสัตวมีชีวิตทั่วไป
1) ก. ข. ค. และ ง.
2) ค. ข. ก. และ ง.
3) ข. ง. ค. และ ก.
4) ค. ก. ข. และ ง.
39. ใจความจากขอ 38 จัดเปนโวหารประเภทใด
1) เทศนาโวหาร
2) บรรยายโวหาร
3) พรรณนาโวหาร
4) อธิบายโวหาร
40. คําในขอใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวางตามลําดับ
“วิทยาการเปนตนธาร ……… บังเกิดความรู ………
ความสามารถในอันที่จะประกอบกิจตามหนาที่ไดดี ความเจริญ
งอกงาม …………. ทางจิตใจและวัตถุสืบเนื่องมา วิทยาการ
บานเมืองจะเจริญ ………. เสื่อมก็เนือ่ งดวยวิทยาการ”
1) ให, รวมทั้ง, ทั้ง, และ
2) จน, รวมทั้ง, ทั้ง, หรือ
3) ให, และ, ทั้ง, หรือ
4) จน, และ, ทั้ง, หรือ
41. ประโยคใดมีความหมายตางกับประโยคอื่น
1) เขาเรียนดีเหมือนเรา
2) เขาเรียนดีไมมากไปกวาเรา
3) ทั้งเรากับเขาเรียนดีเทาๆ กัน
4) เขาเรียนดีนอยกวาเรามาก
42. “คนดีแกไข คนจัญไรแกตัว” เปนคําสอนที่ใหขอคิดเกี่ยว
กับเรื่องใด
1) รับผิดเมื่อทําพลาดพลั้ง 2) เมื่อทําผิดแลวพยายามแกตัว
3) รูจักใหอภัยเมื่อทําผิด
4) เมื่อทําผิดแลวอยาทําซ้ําอีก
43. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเปนเสียงเดียวกันทุกคํา
1) ทรวดทรง ซาบซาน ซอนเรน
2) ถุงเทา
เฒาธง ฐานทัพ
3) อยูเย็น
ยากแท เยิ่นเยอ
4) หวั่นหวาด ทอแท ครื้นเครง
44. ขอใดคือลักษณะเฉพาะของภาษาไทยเดนชัดที่สุด
1) เปนภาษาที่ยึดกฎของไวยากรณอยางเครงครัด
2) มีลักษณนามบอกจํานวนนับ
3) มีรูปวรรณยุกต ถารูปวรรณยุกตเปลี่ยนแปลงเสียง
และความหมายจะเปลี่ยนไปดวย
4) มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอม
45. ขอใดมีประโยคยอยตามคํานาม
1) ถึงจะแพงสักเทาไรฉันก็จะซื้อ
2) นิดกําลังจะนอนอยูทีเดียว
3) เราหวงแหนแผนดินไทยของเรา
4) อุปสรรคที่เราทั้งหลายไมคาดคิดเกิดขึ้นไดเสมอ

46. น้ําเสียงของผูพดู ขอใดสื่อความหมายเชิงรําคาญมากที่สุด
1) ลูกอยามัวชักชาซิ เดี๋ยวไปโรงเรียนสาย
2) ลูกอยามัวชักชานะ เดี๋ยวไปโรงเรียนสาย
3) ลูกอยามัวชักชานา เดี๋ยวไปโรงเรียนสาย
4) ลูกอยามัวชักชานะ เดี๋ยวไปโรงเรียนสาย
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 47 – 50
“ความซื่อตรงตอหนาที่ คือ ตั้งใจจะทํากิจการซึ่งไดรับ
มอบหมาย ใหเปนหนาที่ของตนนั้น โดยซื่อสัตยสุจริต ใชความ
อุตสาหะวิริยภาพเต็มสติกําลังของตน ดวยความมุงหมายใหกิจการ
นั้น ๆ บรรลุถึงซึ่งความสําเร็จโดยอาการอันงดงามที่สุดที่จะพึงมี
หนทางจัดไปได”
47. ขอความนีเ้ ปนการอธิบายดวยวิธีการใด
1) อธิบายตามลําดับขั้น
2) นิยาม
3) กลาวซ้ําดวยถอยคําแปลกออกไป
4) ชี้สาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน
48. ขอความนี้จัดเปนโวหารประเภทใด
1) บรรยายโวหาร
2) พรรณนาโวหาร
3) อธิบายโวหาร
4) เทศนาโวหาร
49. ขอความนี้มคี ําประสมกี่คํา (ไมนับคําซ้ํา)
1) 5 คํา
2) 6 คํา
3) 7 คํา
4) 8 คํา
50. ขอความนี้แสดงคุณคาดานสังคมดานใด
1) จริยธรรม
2) ขนบธรรมเนียม
3) ชีวิตความเปนอยู
4) คานิยมดานวัฒนธรรม
51. ขอใดไมใชแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการบรรยาย
และการพรรณนา
1) อานมาก ฟงมาก
2) จดบันทึก
3) ชางสังเกต
4) ฝกทองจําจากตัวอยาง
52. คําในขอใดที่ใชหลักการอานเชนเดียวกับ “สมาทาน”
1) สมร สถิต
2) สยมภู สถานภาพ
3) สมรรถนะ สมิทธิ
4) สมาน สมุทร
53. ขอใดอานออกเสียงตามแบบอักษรนํา
1) ปรัมปรา
2) ปราชัย
3) ปริญญา
4) ปริตร
54. คําเติมในขอใดแสดงลักษณะของคําตน
1) นาเกลือ
รถประจําทาง สวนหิน
2) น้ําจืด
เรือดวน
ปลาเค็ม
3) บานรับรอง ผาตวน
ไมแขวนเสื้อ
4) หมอความ ชาววัง
ชางเสื้อ
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55. ขอใดเปนคําซ้ํา
1) นั่งเปนที่ที่ไปนะ จะไดไมสับสน
2) สถานที่ที่นาเที่ยวแหงหนึ่ง คือ ภูกระดึง
3) ที่ที่ฉันพักไกลจากถนนมาก
4) ฉันไปที่ที่ฉันซื้อไว
56. ขอใดมิใชการบรรยาย
1) ครรโลงโลกนิตินี้
นมนาน
มีแตโบราณกาล
เกาพรอง
2) มือดวนคิดจะมลาง
เขาหมาย
ปากดวนถมน้ําลาย เลียบฟา
3) เสือผอมกวางวิ่งเขา
โจมขวิด
ไปวาเสือมีฤทธิ์
เลิศล้ํา
4) เจาอยายายคิ้วให
เรียมเหงา
ดูดุจนายพรานเขา
ลอเนื้อ
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 57 – 60
“มีความจริงที่ไมนาเชื่อ แตควรเชื่ออยางยิ่ง คือ ถูกเขาฆา
ดีกวาฆาเขา ทํานองเดียวกับถูกเขาดาวาอยางหยาบคาย ดีกวาเปนผู
ดาวาเขาอยางหยาบคาย หรือเปนผูถูกเขาขโมยดีกวาเปนผูข โมย
เขา อีกนัยหนึ่งก็คือ คนอื่นไมดีก็เปนความไมดีของเขา เราอยาไมดี
จะดีกวา เราอยาไมดีจะดีกวา เราอยาไมดีจะดีกวา ควรจําอยาง
ยิ่ง”
57. ขอความทีย่ กมานี้ใชโวหารใด
1) บรรยายโวหาร
2) พรรณนาโวหาร
3) เทศนาโวหาร
4) อธิบายโวหาร
58. “เราอยาไมดีจะดีกวา เราอยาไมดีจะดีกวา เราอยาไมดีจะ
ดีกวา” ผูเขียนใชการซ้ําประโยคเพื่อประโยชนในขอใด
1) ย้ําใหเกิดความเขาใจ
2) บอกใหทํา
3) เกิดความงามของภาษา 4) เลนสํานวน
59. ขอใดคือสาระสําคัญของขอความนี้
1) เปนผูฆายอมดีกวาเปนผูถูกฆา
2) เปนผูถูกขโมยยอมดีกวาเปนผูขโมย เพราะไมไดสราง
ความเดือดรอน
3) อยาเปนคนไมดีเหมือนคนอื่น จงเปนคนดี
4) การทํากรรมตอผูอื่นเปนความผิดอยางยิ่ง ไมวาจะเปน
กายกรรมหรือวจีกรรม
60. ขอใดคือเจตนาของผูเขียน
1) เตือนใหรูจักระงับอารมณ 2) ปรามมิใหกระทําความชั่ว
3) โนมนาวใหทําความดี 4) สอนไมใหผูกพยาบาท
61. คําขวัญในขอใดมีการแสดงเหตุผล
1) น้ําประปาดื่มไดใสสะอาดปราศจากเชื้อโรค
2) ขับรถระวังคน ขามถนนระวังรถ
3) ลอมรั้วดวยรัก ใหประจักษไออุน จึงจะเปนทุนเกื้อหนุน
เด็กไทย
4) ถาทิ้งขยะไมลงถังก็อยาหวังเรื่องความสะอาด

62. ขอใดแสดงน้ําเสียงชื่นชมไดชัดเจนที่สุด
1) แนละ เขาทําไดดีกวาที่เราคาด
2) ดีที่สุดแลวตั้งแตเขาสูมา ผมทึ่งมาก
3) ผมพอใจที่เขาตั้งใจตอสูจนถึงที่สุด
4) ไมนาเชื่อเลย เขาทําไดจริงๆ สมกับที่รอคอย ดีใจมากๆ
63. คําคูใดออกเสียงสระเหมือนกัน
1) เทา ขาว
2) ทอง นอง
3) ทอง นอง
4) คลอง กลอง
64. ขอใดใชภาษาระดับทางการ
1) ใคร ๆ ก็รูวารางวัลนี้เหมาะสมกับเขาที่สุด
2) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาระดับอนุบาลเพิ่มขึ้น
3) เขาทุมเทกําลังกายกําลังใจเพื่องานวิจัยชิ้นนี้
4) ไมวาชาวเขา ชาวไทยมุสลิม ทั้งหมดลวนเปนคนไทยทั้งสิ้น
65. ขอใดเปนประโยคความซอน
1) ศาสนาและจริยธรรมเปนปจจัยแวดลอมชีวิตและสังคม
2) น้ําและอากาศเปนสิ่งที่มีความจําเปนตอชีวิต
3) เพราะวาขาดน้ําวันเดียวคนก็แทบจะตาย
4) ยิ่งถาขาดอากาศดวยแลวสักอึดใจสองอึดใจก็อาจจะตาย
66. ตัวเลือกในขอ 65 ขอใดเปนประโยคความรวมเหตุผล
1) ขอ 1)
2) ขอ 2)
3) ขอ 3)
4) ขอ 4)
67. ขอใดมีคําที่มีความหมายกวาง
1) เขาพูดเสมอวาเขาจะตั้งใจเรียนเพือ่ ใหคะแนนดีขึ้น
2) ขอสอบแตละปยากขึ้นเสมอ
3) ความพยายามเปนหนทางใหเกิดความสําเร็จ
4) เครื่องครัวรุนใหมไดออกวางจําหนวยตั้งแตสัปดาหกอน
68. “การขาดแคลนอาหารสําหรับบริโภค ซึ่งอาจเปนเพราะ
อาหารมีไมเพียงพอหรือเพราะขาดเงินที่จะซื้ออาหาร
มาบริโภค” ขอความนีเ้ ปนการอธิบายแบบใด
1) การอธิบายจากผลลัพธไปหาสาเหตุ
2) การอธิบายจากสาเหตุไปสูผลลัพธ
3) การอธิบายดวยการกลาวซ้ําดวยถอยคําแปลกออกไป
4) การอธิบายตามลําดับขั้นและการใหตัวอยาง
69. จากขอความในขอ 68 ขอใดเปนคําเชื่อม
1) สําหรับ หรือ ที่จะ
2) ซึ่ง
เพราะ หรือ ที่
3) สําหรับ อาจ หรือ ที่จะ
4) เพราะ หรือ จะ มา
70. สิ่งที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาความคิดคืออะไร
1) ภาษา
2) ความรูความสามารถ
3) การเรียนรู
4) แหลงความรู
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จันทรคติ ตามแบบโบราณคือ การโคจรของดวงจันทรรอบโลก
ระบุรายละเอียดขางขึ้น ขางแรม และการนับแบบสุริยคติ ตาม
ระยะเวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย บอก วัน เดือน ปศักราช”
78. ขอใดสรุปไมไดจากขอความขางตน
1) ปฏิทินมีไวสําหรับใชดู วัน เดือน ป
2) ปฏิทินมีทั้งแบบแผน แขวน และตั้งโตะ
3) การนับคํานวณจะใชวัน เดือน ป ตามระบบสุริยคติ เทานั้น
4) การนับแบบสุริยคติจะคํานวณตามระยะเวลาที่โลกหมุน
รอบดวงอาทิตย
79. ขอความนีเ้ ปนสารที่พัฒนาทางดานใด
1) ความรู
2) อารมณ
3) คุณธรรม
4) การคิดวิเคราะห
80. ภาษาที่ใชในการเขียนขอความนี้จดั อยูในระดับใด
1) พิธีการ
2) ทางการ
3) ไมเปนทางการ
4) กันเอง
อานขอความแลวตอบคําถามตัง้ แตขอ 81 – 84
“ประเทศไทยเปนเมือง “คณะกรรมการ” แทจริง ฝรั่ง
หลายคนถึงกับบนวาถาเมืองไทยขาด “คณะกรรมการ” แลว ก็
เห็นจะทํางานอะไรกันไมได เมืองไทยจึงเปนเมืองแหง
“คณะกรรมการ” มีในทุกแหง ตั้งแตงานโตอยางการสรางไฟฟา
ปรมาณู ลงมาจนถึงงานเล็ก ๆ เชน การสรางศาลเจา”
81. ผูเขียนมีเจตนาใดในการเขียน
1) เยาแหย
2) ลอเลียน
3) ประชด
4) ตักเตือน
82. ขอความนีเ้ ขาลักษณะใด
1) ขอเท็จจริง
2) ขอโตแยง
3) ขอความจรรโลงใจ
4) ขอคิดเห็น
83. ผูเขียนแสดงความรูสึกอยางไร
1) แปลกใจ
2) สงสัย
3) รําคาญใจ
4) เบื่อหนาย
84. ลักษณะการทํางานตามขอสังเกตของผูเขียน นาจะตรง
กับสํานวนไทยในขอใด
1) กินแกงรอน
2) หัวหมอ
3) ถี่ลอดตาชาง หางลอดตาเล็น 4) มากหมอก็มากความ
อานขอความนี้แลวตอบคําถามตั้งแตขอ 85 - 90
“ธรรมดารถซึ่งขับเร็วไปในถนนซึ่งมีโคลน โคลนนี้ยอม
กระเด็นเปรอะเปอนรถเปนธรรมดา และบางทีก็เปนอันตรายได
โดยเหตุที่มาพลาดหรือลมลง แตลอแหงรถนั้นในเวลาถึงที่หยุด
แลวจะมีโคลนกอนใหญ ๆ ติดอยูก็หาไม เพราะวาโคลนซึง่ ติดลอ
ในระหวางที่เดินทางนั้นไดหลุดกระเด็นไปเสียแลว ดวยอํานาจ
ความเร็วแหงรถนั้น สวนรถที่ขับขี่ชา ๆ ไปในถนนซึ่งมีโคลนทาง
เดียวกัน ยอมไมสจู ะเปรอะเปอ นหรือเปนอันตรายดวยเหตุที่มา
พลาดหรือลมนั้นจริง แตลอแหงรถนั้นยอมเต็มไปดวยโคลนอัน

71. การประเมินคาโดยไมอาศัยเกณฑ เราจะประเมินดวยวิธีใด
1) การสอบถาม
2) การสุมตัวอยาง
3) การสนทนาแบบไมเปนทางการ
4) การเปรียบเทียบ
72. สํานวนไทยในขอใดใชภาษาสัญลักษณ
1) รักพี่เสียดายนอง
2) ใจเร็วดวนได
3) เห็นกงจักรเปนดอกบัว 4) กินแกงรอน
73. จาง แซตั้ง ใหความเห็นวา “ฉันทลักษณ คือ ความพอใจที่เรียบ
เรียงถอยคํา เหมือนรอยพวงมาลัย ตองรูจักเลือก
ดอกไมมารอย” ขอความนี้มคี วามหมายตรงกับขอใด
1) การแตงคําประพันธใหไดรสไพเราะตองรูจักสรรคําและ
ตองมีรูปแบบเหมาะสมกับเนื้อหา
2) การแตงคําประพันธคือความพอใจที่จะแตง
3) การแตงคําประพันธตองยึดฉันทลักษณเปนหลัก
4) การแตงคําประพันธตองมีรสวรรณคดีครบถวน
74. คําประพันธขอใดสะทอนใหเห็นถึงคานิยมของคนไทย
1) สุวรรณหงสทรงพูหอย งามชดชอยลอยหลังสินธุ
เพียงหงสทรงพรหมินทร ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม
2) เรือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
พลพายกรายพายทอง รองโหเหโอเหมา
3) เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง นกบินเฉียงไปทั้งหมู
ตัวเดียวมาพลัดคู
เหมือนพี่อยูผูเดียวดาย
4) งามทรงวงดั่งวาด
งามมารยาทนาดกรกราย
งามพริ้มยิ้มแยมพราย งามคําหวานลานใจถวิล
75. จากขอ 74 คําประพันธขอใดกลาวถึงนาฏกรรมและสังคีตศิลป
1) ขอ 1)
2) ขอ 2)
4) ขอ 4)
3) ขอ 3)
อานคําประพันธแลวตอบคําถามขอ 76 – 77
“อันตึกงามสนามกวางสรางขึ้นได มีเงินหยิบโยนให
ก็เสร็จสรรพ
แตงามจิตใจกวางนั้นตางกัน การอบรมเทานั้นเปนปจจัย”
76. สาระสําคัญของคําประพันธบทนีต้ รงกับขอใด
1) การพัฒนาคน พัฒนาความคิด
2) จิตใจงาม ยอมดีกวาตึกงาม
3) คุณธรรมสรางยากกวาวัตถุธรรม
4) วัตถุธรรมสรางยากกวาคุณธรรม
77. คําประพันธบทนี้มีอักษรควบกี่คํา (นับคําซ้ํา)
1) 4 คํา
2) 5 คํา
3) 6 คํา
4) 7 คํา
อานขอความแลวตอบคําถามตัง้ แตขอ 78 – 80
“ปฏิทินที่ใชสําหรับดูวัน เดือน ป ไมวาจะเปนปฏิทิน
แผน ปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโตะ ในการนับคํานวณมีทั้งแบบ
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ใหญและเหนียวเตอะตัง ซึ่งนอกจากแลดูไมเปนที่จําเริญตาแลว
ยังสามารถเปนเครือ่ งกีดขวางและทําใหลอเคลื่อนชาลงไดฯลฯ
เราทั้งหลายควรลืมตาของเรา และพิจารณาดูกอนโคลน
ตาง ๆ ซึ่งติดอยูกับลอแหงความเจริญของชาติเรา เราจะเห็นไดวา
โคลนเหลานี้บางกอนไดติดมานานแลว และเปนการลําบากที่จะ
เปลื้องออกใหเกลี้ยงไดในคราวเดียว แตถาประกอบดวยวิริยภาพ
และความบากบั่น เราก็สามารถที่จะชําระโคลนนั้นออกไดหมด
ในเวลาอันควรเหมือนกัน”
(บทพระราชนิพนธ โคลนติดลอใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว)
85. ขอใดคือจุดมุงหมายของผูเขียน
1) ชี้ใหเห็นถึงอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
2) ชี้ใหเห็นถึงวิธีการพัฒนาประเทศ
3) ชี้ใหเห็นถึงลักษณะของประเทศดอยพัฒนา
4) ชี้ใหเห็นถึงการรับวัฒนธรรมตางประเทศ
86. สาระสําคัญของเรื่องคืออะไร
1) รถที่แลนไปอยางรวดเร็ว โคลนยอมติดลอไดยาก
2) โคลนเปนเครื่องกีดขวางและทําใหลอเคลื่อนชาลง
3) ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศตองไดรับ
การแกไขทันที
4) ชาติที่พัฒนาแลวเปนตัวอยางอันดีทสี่ ามารถลอกเลียน
แบบได
87. ขอใดไมใชภาษาสัญลักษณ
1) ลอ
2) รถ
3) โคลน
4) ความบากบั่น
88. ขอความนีเ้ ขาลักษณะการเขียนแบบใด
1) บรรยายโวหาร
2) พรรณนาโวหาร
3) อภิปรายโวหาร
4) อุปมาโวหาร
89. ขอความนี้ใชภาษาระดับใด
1) ทางการ
2) ไมเปนทางการ
3) สนทนา
4) กันเอง
90. บทความเรื่องนีเ้ ขาลักษณะใด
1) บทปลุกใจ
2) บทวิเคราะห
3) บทวิจารณ
4) บทสารคดี
อานคําประพันธแลวตอบคําถามตั้งแตขอ 91 –94
“แมสอนใหลูกรู
ระวังตน
แมฝกใหลูกทน
ทุกขได
ลูกจึงหยัดยืนจน
จวบบัด - นี้นา
หยาดเหงื่อแมแนไซร หลอเลี้ยงลูกมา”
91. คําประพันธนี้ ขอใดกลาวถูกตอง
1) บาทที่ 3, 4 เปนสวนเหตุผล
บาทที่ 1, 2 เปนสวนสรุป
2) บาทที่ 1, 2 เปนสวนเหตุผล
บาทที่ 3, 4 เปนสวนสรุป

3) บาทที่ 1, 3 เปนสวนเหตุผล
บาทที่ 2, 4 เปนสวนสรุป
4) บาทที่ 2, 4 เปนสวนเหตุผล
บาทที่ 1, 3 เปนสวนสรุป
92. คําประพันธนี้มคี ําตายทั้งหมดกี่พยางค
1) 8 พยางค 2) 9 พยางค 3) 10 พยางค
4) 11 พยางค
93. คําประพันธนี้มอี ักษรนํากี่พยางค
1) 2 พยางค 2) 3 พยางค 3) 4 พยางค
4) 5 พยางค
94. สาระสําคัญของคําประพันธนี้ จัดเปนสารประเภทใด
1) ขอเท็จจริง
2) ขอคิดเห็น
3) ขอความแสดงอารมณ
4) ขอความจรรโลงใจ
95. “ไมไดเกี่ยวของแตก็รวมรับเคราะหไปกับเขาดวย”
ตรงกับสํานวนวาอะไร
1) พระศุกรเขา พระเสารแทรก 2) พลอยฟาพลอยฝน
3) พลัดที่นาคาที่อยู
4) พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกตนไม
96. สํานวนในขอใดมีความหมายตางพวก
1) เลนตา
2) เลนหูเลนตา
3) เลนเอาเถิดเจาลอ
4) เลนเพลงยาว
97. “ฉันยอมทําตามขอเสนอของคุณทุกประการ เพราะเทาที่ผานมา
คุณไมเคยเสนออะไรที่ผิดพลาดมากอน”
ประโยคใดมีใจความตรงกับขอความขางตน
1) เทาที่ผานมาคุณไมเคยเสนออะไรที่ผิดพลาด ฉันจึงยอม
ทําตามขอเสนอของคุณทุกประการ
2) ฉันยอมทําตามขอเสนอของคุณ เพราะคุณมีขอ เสนอที่ดี
ทุกครั้ง
3) ฉันจะไมยอมทําตามขอเสนอของคุณ ถาขอเสนอนั้นอาจ
ผิดพลาด
4) ขอเสนอของคุณถูกตองทุกครั้ง ดังนั้นฉันคิดวาไมมีอะไร
ที่นาจะผิดพลาด
98. “แลสูงก็แสงศศิสวาง พิศพางพิมานแมน แลโลกก็ลวน
สมุทรแดน ขจิจดอุไรชล แสงโสมสมานสลิลแนบ
วิจิแวบวะวับวน พรางพรายประกายอุทกผล ดุจเยื่อลํายองทอง”
1) กาพย
2) กลอน 3) โคลง
4) ฉันท
99. คําประพันธนี้ใชลีลาใดในการแตง
1) เสาวรจนีย
2) นารีปราโมทย
3) พิโรธวาทัง
4) สัลลาปงคพิสัย
100. “ชากอน! หลอนจะไปไหนหมอมฉันอยูไปก็เครือ่ งแต
ทรงรําคาญใครหนอบอกแกนงคราญวาพี่รําคาญหมอม
ฉันสังเกตเองเห็น” ขอความนี้ถาจัดแบงวรรคถูกตอง จัดเปน
คําประพันธประเภทใด
1) กาพยยานี
2) กาพยฉบัง
3) กาพยสุรางคนางค
4) กลอนสุภาพ
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เฉลย 01 ภาษาไทย
ผลไม เปนคําประสม
4) คุณคา คริสตกาล เปนคําประสม
คามวาสี เปนคําสมาส
10.เฉลย 4) คุกกี้ จราจล งูสวัสดิ์ สะกดผิด ที่ถูกตอง
คือ คุกกี้ จลาจล งูสวัด
11.เฉลย 3) ศิษยานุศิษย อานถูกตองวา สิด – สะ – ยา – นุ – สิด
12.เฉลย 4) สามหาบ เกิดจากประเพณีงานศพ หมายถึง เรียก
อาหารคาว 1 หาบ อาหารหวาน 1 หาบ และ
เครื่องหุงตม 1 หาบ
ที่เจาภาพหาบเดินรอบเมรุแลวถวายพระสงฆเวลา
เก็บอัฐิ
1) สินสอด หมายถึง เงินที่ฝายชายใหแกบิดามารดา
ฝายหญิงที่จะแตงงานเปนคาน้ํานม
2) สูขอ หมายถึง เจรจาของผูหญิงจากพอแมหรือ
ผูปกครองเพื่อการแตงงาน
3) สงตัว หมายถึง นําตัวเจาสาวไปสงใหแกเจาบาว
ตามฤกษ
13.เฉลย 1) น้ําขึ้นใหรีบตัก หมายถึง ไมทิ้งโอกาสที่ควรจะได
หวังน้ําบอหนา หมายถึง หวังในสิ่งที่ยังมาไมถึง
2) สอนหนังสือสังฆราช เอามะพราวหาวไปขาย
สวน หมายถึง บอกสิ่งที่เขารูดีอยูแลวใหแกเขา
3) ตีวัวกระทบคราด หุงขาวประชดหมา หมายถึง
ทําประชดหรือแดกดันซึ่งรังแตจะเสียประโยชน
1) หนาเนื้อใจเสือ หมายถึง มีหนาตาแสดงความ
เมตตาแตใจเหี้ยมโหด
ปากหวานกนเปรี้ยว หมายถึง พูดจาออนหวานแต
ไมจริงใจ
14.เฉลย 2) มือขวา ลายคราม ตั้งแทน มีความหมายเชิงอุปมา
มือขวา หมายถึง ที่ใกลชิด ที่เกงกลาสามารถ
ที่ไววางใจได
ลายคราม หมายถึง เกา โบราณ ของเกาที่มีคา
ตั้งแทน หมายถึง ดํารงตําแหนง ยกฐานะ
15.เฉลย 4) ไทยทํา เปนพยางคปด ทัย – ทํา
1) องคประกอบ = อง – ประ – กอบ
2) คานิยม
= คา – นิ – ยม
3) ไกวเปล = กวัย – เปล
16.เฉลย 2) ลอยเลือ่ นเคลื่อนขจร สูเบื้อง
มีสระประสม 3 คํา ไดแก เลื่อน เคลื่อน เบื้อง
1) เปรียบ เปนสระประสม
3) ไมมีสระประสม
4) เยื้อง เปนสระประสม

1.เฉลย 2) แฟลกซ
1) “คร” มีหนวยเสียงในภาษาไทย เชน โครมคราม
3) “ปล” มีหนวยเสียงในภาษาไทย เชน ปลา
4) “คล” มีหนวยเสียงในภาษาไทย เชน คลาย
2.เฉลย 4) เขาถูกลงโทษโดยไมมีความผิด
1) ทําการตอสู เปนสํานวนภาษาตางประเทศ
2) ในความเห็น เปนสํานวนภาษาตางประเทศ
3) ใหการตอนรับ เปนสํานวนภาษาตางประเทศ
3.เฉลย 4) กิจกรรมครั้งนี้ประธานชมรมออกแรงทํางานมากที่สุด
มีคําประสมที่เปนกิริยา 2 คํา คือ ออกแรง และทํางาน
1) มี 1 คํา คือทํางาน
2) และ 3) ไมมี
4.เฉลย 3) ออกโขน ออกงาน ออกงิ้ว เปนคําประสม
1) เหล็กเปนสนิม เปนประโยค
2) เหยียบเพือ่ น เปนประโยค
4) เหยาะแหยะ ยุง ยาก ยับเยิน เปนคําซอน
5.เฉลย 1) เขาเปนคนเหนียวแนนมากใคร ๆ ก็รู
2) เขารักกันเหนียวแนนกวาที่เราคิด หมายถึง แนน
แฟน
3) เขาเปนคนเหนียวหนี้มาก หมายถึง ไมยอมใช
หนี้งาย ๆ
4) ไมมีใครเหนียวหนืดเทากับเขาหรอก หมายถึง
คนที่ตระหนี่ถี่เหนียวมาก
6.เฉลย 2) โสตทัศนวัสดุ (โสต – บาลี ทัศน – สันสกฤต
วัสดุ – สันสกฤต)
1) โสดาปตติมรรค (บาลี บาลี สันสกฤต)
3) โสดาปตติผล (บาลี บาลี บาลี)
4) นายกรัฐมนตรี (บาลี บาลี สันสกฤต)
7.เฉลย 4) สืบคน สืบทอด เปนคําซอนเพื่อความหมาย
1) สืบสกุล สืบราชสมบัติ เปนคําประสม
2) สืบเทา สืบสาย เปนคําประสม
3) สืบสันดาน สืบศาสนา เปนคําประสม
8.เฉลย 1) สิริ สุข เปนคํายืมจากภาษาบาลี
2) เกษม ภรรยา เปนภาษาสันสกฤต
3) รัฐ เปนภาษาบาลี ราษฎร เปนภาษาสันสกฤต
4) อารยะ เปนภาษาสันสกฤต สามัคคี เปนภาษา
บาลี
9.เฉลย 1) วิบากกรรม อากาศธาตุ จิตรกรรม เปนคําสมาส
ทุกคํา
2) ทิวทัศน จิตบําบัด เปนคําประสม
คีรีรัฐ เปนคําสมาส
3) ชัยภูมิ คุณวุฒิ เปนคําสมาส
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17.เฉลย 3) เทียมพาชีสีผองทั้งสองคู ไมมีคําตาย
1) ประ – สบ – พบ เปนคําตาย
2) ก็ – รถ
เปนคําตาย
4) ขยาย (ขะ)
เปนคําตาย
18. เฉลย 1) สรวล ปลาต ทราม ไมออกเสียงควบกล้ํา
2) 3) และ 4) ทุกคําออกเสียงควบกล้ํา
19. เฉลย 3) 14 พยางค ไดแก ถอย คํา บาง คํา ความ
หมาย เหมือน กัน ให ความ สึก ไม เหมือน กัน
20.เฉลย 1) 3 เสียง ไดแก อะ อุ อิ
21.เฉลย 2) ผูแทนราษฎรไมสมควรทุจริตตอหนาที่ เปนภาษา
แบบแผน
1) หมอ เปนภาษาระดับสนทนา
3) มือกลองซิ่งรถ เปนภาษาระดับสนทนา
4) เรื่องเล็ก ๆ แคนี้ เปนภาษาระดับสนทนา
22.เฉลย 4) เชิดฉิ่ง ใชประกอบการตอสู
1) กราวนอก ใชประกอบการยกทัพ
2) กราวใน ใชประกอบการยกทัพ
3) พระยาเดิน ใชประกอบกริยาไปมา
23.เฉลย 3) ขายของตองระมัดระวังคาใชจาย ไมไดกําไรก็ไม
เปนอะไรอยาใหเขาเนือ้ ก็พอ
1) ดอกไมสวยบานสะพรึบสะพรั่ง
2) ผุดลุกผุดนั่ง
4) เขาตําราวัวหายลอมคอก
24.เฉลย 1) ดินพอกหางหมู หมายถึง คั่งคางพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ
2) น้ําขึ้นใหรีบตัก หมายถึงโอกาสดีควรรีบทํา
1) มือใครยาวสาวไดสาวเอา หมายถึง โอกาสมา
ถึงตองรีบควาไวกอน
4) กินแกงรอน หมายถึง ทํางานโดยไมเตรียมการ
ไวกอน
25.เฉลย 4) ห ฮ เปนพยัญชนะเสียงหนักไวเลียนเสียงอุทาน
26.เฉลย 3) ชายใดจากสมรเปน ทุกขเทา เรียมนา
(สามัญ – สามัญ – เอก – เอก – จัตวา – สามัญ – ตรี
– โท – สามัญ – สามัญ )
1) เรียมทนทุกขแตเชา ถึงเย็น
(สามัญ – สามัญ – ตรี – เอก –ตรี–จัตวา–สามัญ)
2) มาสูสุขคืนเข็ญ หมนไหม
(สามัญ – เอก – เอก –สามัญ –จัตวา –เอก–โท )
4) จากคูวันเดียวได ทุกขปมปานป
(เอก – โท – สามัญ – สามัญ – โท – ตรี – โท
– สามัญ – สามัญ )
27.เฉลย 2) คณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผล เปนได
ทั้งกลุมคําและประโยค
1) 3) และ 4) เปนกลุมคํา
28.เฉลย 2) เสด็จพระดําเนิน ที่ถูกคือ ทรงพระดําเนิน

29.เฉลย 4) พระบรมราชินูปถัมภ เปนคําราชาศัพทเฉพาะ
สมเด็จพระราชินี
30.เฉลย 1) เครื่องสูบน้ํา – เครื่อง , ตัว งอบ – ลูก , ใบ
ตะกรา – ลูก ,ใบ
2) ไมพาย – เลม ยันต – ยันต
3) หมาก – ทะลาย ทํานบ – ทํานบ
4) มหาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัย พระราโชวาท – องค
31.เฉลย 3) 3 ประโยค
1) เมื่อวานทําไมไมมาโรงเรียน
2) แลวมาวันนี้ยังทันไหม
3) มีอะไรใหชวยบาง
32.เฉลย 2) การพูดโดยอาศัยตนราง
33.เฉลย 1) ใครนะทํากับฉันได มีกริยาตัวเดียว
2) ประโยคความซอน ดูจากที่ “ที่” เปนบทเชื่อม
3) ประโยคความรวม ดูจากสันธาน “หรือ”
4) ประโยคความรวม มีกริยา 2 ตัว คือ เปน, เกรงใจ
34.เฉลย 4) มีคนเลาใหฉันฟงเมื่อวันกอน ขึ้นตนประโยคดวย “มี”
1) ประโยคกรรม
2) และ 3) ประโยคประธาน
35.เฉลย 2) ลิ้นกระดาษทราย น้ําลายเซลเล็ก ไมเปนประโยค
เพราะไมมีกริยา
1) วัวหายลอมคอก
3) เรียนผูกตองเรียนแก
4) ฝนตกก็แชง ฝนแลงก็ดา
36.เฉลย 3) สถานที่ติดตอ
37.เฉลย 3) อัญพจน
38.เฉลย 4) ค., ก., ข. และ ง. เรียงลําดับเนื้อความดังนี้
ค. ชีวิตของตนเปนที่รักยิ่งฉันใด
ก. ชีวิตของผูอื่นก็ปานกัน
ข. สัตบุรุษเอาตนเขาไปเทียบดังนี้
ง. จึงกระทําความเมตตากรุณาในสัตวมีชีวิตทั่วไป
39.เฉลย 1) เทศนาโวหาร
40.เฉลย 3) ให และ ทั้ง หรือ
41.เฉลย 4) เขาเรียนดีนอยกวาเรามาก
42.เฉลย 1) รับผิดเมื่อทําพลาดพลั้ง
43.เฉลย 2) ถุงเทา เฒาธง ฐานทัพ มีพยัญชนะตนเปน
เสียงเดียวกัน (ถ ท ฒ ธ ฐ ท)
1) ซอนเรน (ซ – ร)
3) ยากแท (ย – ท)
4) หวั่นหวาด (ว–ว) ทอแท (ท–ท) ครื้นเครง (คร–คร)
ทั้ง 3 ตัว มีพยัญชนะตนตางกัน
44.เฉลย 3) มีรูปวรรณยุกต ถารูปวรรณยุกตเปลี่ยนแปลง เสียง
และความหมายจะเปลี่ยนไปดวย

9

45.เฉลย 4) อุปสรรคที่เราทั้งหลายไมคาดคิดเกิดขึน้ ไดเสมอ
เราทั้งหลายไมคาดคิด เปนประโยคยอยขยายคํานาม
46.เฉลย 3) “ลูกอยามัวชักชานา เดี๋ยวไปโรงเรียนสาย” ชักชานา
บอกน้ําเสียงเชิงรําคาญมากที่สุด
47.เฉลย 2) นิยาม
48.เฉลย 4) เทศนาโวหาร
49.เฉลย 4) 8 คํา ไดแก ความซื่อตรง หนาที่ ตั้งใจ
ความอุตสาหะ ความมุง หมาย ความสําเร็จ
งดงาม หนทาง
50.เฉลย 1) จริยธรรม
51.เฉลย 4) ฝกทองจําจากตัวอยาง
52.เฉลย 3) สมรรถนะ สมิทธิ อานตรงตามรูป
1) สมร (สะ – หมอน)
2) สยมภู (สะ – หยม – พู )
4) สมาน (สะ – หมาน) สมุทร (สะ – หมุด)
53.เฉลย 4) ปริตร อานวา ปะ – หริด
1) ปรัมปรา อานวา ปะ – รัม – ปะ – รา
2) ปราชัย อานวา ปะ – รา – ไช
3) ปริญญา อานวา ปะ – ริน – ยา
54.เฉลย 2) น้ําจืด เรือดวน ปลาเค็ม คําเติมแสดงลักษณะ
ของคําตน
1) นาเกลือ สวนหิน คําเติมแสดงแหลงที่มี
3) บานรับรอง ไมแขวนเสื้อ คําเติมแสดง
ลักษณะ
4) หมอความ ชางเสื้อ คําเติมแสดงผูชํานาญ
ชาววัง คําเติมแสดงที่อยู
55.เฉลย 1) นั่งเปนที่ที่ไปนะ จะไดไมสับสน เปนคําซ้ํา
2), 3) และ 4) คําวา “ที่” เปนคําตางชนิดกันใช
เปนคําซ้ําไมได
56.เฉลย 4)
เจาอยายายคิ้วให
เรียมเหงา
ดูดุจนายพรานเขา
ลอเนื้อ
เปนพรรณนาโวหาร เพราะมีความหมายเชิง
เปรียบเทียบ
57.เฉลย 3) เทศนาโวหาร
58.เฉลย 1) ย้ําใหเกิดความเขาใจ
59.เฉลย 4) การทํากรรมตอผูอื่นเปนความผิดอยางยิ่ง ไมวา
จะเปนกายกรรมหรือวจีกรรม
60.เฉลย 2) ปรามมิใหกระทําความชั่ว
61.เฉลย 3) ลอมรั้วดวยรัก ใหประจักษไออุน จึงจะเปนทุน
เกื้อหนุนเด็กไทย
62.เฉลย 4) ไมนาเชื่อเลย เขาทําไดจริง ๆ สมกับที่รอคอย
ดีใจมาก ๆ
63.เฉลย 1) เทา ขาว (ทาว – ขาว)
2) ทอง – ออ นอง – เอาะ

64.เฉลย 2)

65.เฉลย 2)

66.เฉลย 3)
67.เฉลย 4)
68.เฉลย 1)
69.เฉลย 2)
70.เฉลย 1)
71.เฉลย 4)
72.เฉลย 3)

73.เฉลย 1)
74.เฉลย 4)

75.เฉลย 2)

76.เฉลย 3)
77.เฉลย 2)
78.เฉลย 3)
79.เฉลย 1)
80.เฉลย 2)
81.เฉลย 3)
82.เฉลย 4)
83.เฉลย 3)
84.เฉลย 4)
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3) ทอง – เอาะ นอง – ออ
4) คลอง – ออ กลอง – เอาะ
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาระดับ
อนุบาลเพิ่มขึ้น ใชภาษาระดับทางการ
1) , 3) และ 4) ใชภาษาระดับกึ่งทางการ
น้ําและอากาศเปนสิ่งที่จําเปนตอชีวิต เปนประโยค
ความซอน
1) เปนประโยคความเดียว (มีกริยาตัวเดียว)
3) เปนประโยคความรวม (เพราะ …ก็)
4) เปนประโยคความรวม (ถา … ก็)
เพราะวาขาดน้ําวันเดียวคนก็แทบจะตาย เปน
ประโยคความรวมเหตุผล
เครื่องครัวรุนใหมไดออกวางจําหนายตั้งแตสัปดาหกอน
“เครื่องครัว” เปนคําที่มีความหมายกวาง
การอธิบายจากผลลัพธไปหาสาเหตุ
ซึ่ง เพราะ หรือ ที่ เปนคําเชือ่ ม
ภาษา
การเปรียบเทียบ
เห็นกงจักรเปนดอกบัว ใชภาษาสัญลักษณ
กงจักร หมายถึง สิ่งที่ผิด
ดอกบัว หมายถึง สิ่งที่ดีงาม
การแตงคําประพันธใหไดรสไพเราะ ตองรูจักสรรคํา
และตองมีรูปแบบเหมาะสมกับเนื้อหา
งามทรงวงดั่งวาด
งามมารยาทนาดกรกราย
งามพริ้มยิ้มแยมพราย
งามคําหวานลานใจถวิล
แสดงถึงคานิยมวาหญิงไทย มีความงามตามทัศนะ
ของคนไทย คือ รูปสวย มารยาทดี ยิ้มแยมแจมใส
พูดเพราะ
เรือครุฑยุดนาคหิ้ว
ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
พลพายกรายพายทอง
รองโหเหโอเหมา
ครุฑยุดนาค หมายถึง เรื่องรามเกียรติ์ เปนนาฏกรรม
รองโหเหโอเหมา หมายถึง สังคีตศิลป
คุณธรรมสรางยากกวาวัตถุธรรม
5 คํา ไดแก กวาง สราง เสร็จ สรรพ กวาง
การนับคํานวณจะใช วัน เดือน ป ตามระบบ
สุริยคติเทานั้น
ความรู
ทางการ
ประชด
ขอคิดเห็น
รําคาญใจ
มากหมอก็มากความ = มากคนก็มากเรื่อง
1) กินแกงรอน = ไมเตรียมการลวงหนา ตองทํา
ใกล ๆ เวลา

2) หัวหมอ = อวดรู เทาทันคน
3) ถี่ลอดตาชาง หางลอดตาเล็น
85.เฉลย 1) ชี้ใหเห็นถึงอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
86.เฉลย 3) ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ตองไดรับ
การแกไขทันที
87.เฉลย 4) ความบากบั่น
88.เฉลย 3) อภิปรายโวหาร
89.เฉลย 1) ทางการ
90.เฉลย 1) บทปลุกใจ
91.เฉลย 2) บาทที่ 1 , 2 เปนสวนเหตุผล – เติม “เพราะ” ไว
หนาประโยคได
บาทที่ 3 , 4 เปนสวนสรุป – “จึง”
92.เฉลย 4) มี 11 พยางค ไดแก ลูก ระ ฝก ลูก
ทุกข ลูก หยัด จวบ ปด หยาด ลูก
93.เฉลย 3) มี 4 พยางค ไดแก หยัด หยาด เหงื่อ หลอ
94.เฉลย 4) ขอความจรรโลงใจ
95.เฉลย 2) พลอยฟาพลอยฝน
1) พระศุกรเขาพระเสารแทรก = ความทุกขยาก
ลําบากที่เกิดซอน ๆ เขามาในขณะเดียวกัน
3) พลัดที่นาคาที่อยู = พลัดพรากจากถิ่นฐาน
เดิม , ระหกระเหิน
4) พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกตนไม = พูดหรือทํา
อะไรโดยไมระมัดระวังยอมเกิดความเสียหาย
96.เฉลย 3) เลนเอาเถิดเจาลอ = อาการที่หลบไปมาเพื่อไมใหพบ
1) เลนตา = ชายตาดูฉันชูสาว
2) เลนหูเลนตา = ชายตาดูฉันชูสาว
4) เลนเพลงยาว = ลอบมีจดหมายรักตอกัน
ขอ 1 , 2 , 4 มีความหมายในเชิงชูสาว
97.เฉลย 1) เทาที่ผานมาคุณไมเคยเสนออะไรที่ผิดพลาด ฉันจึง
ยอมทําตามขอเสนอของคุณทุกประการ
98.เฉลย 4) ฉันท (วสันตดิลกฉันท)
“แลสูงก็แสงศศิสวาง
พิศพางพิมานแมน
แลโลกก็ลวนสมุทรแดน
ขจิจดอุไรชล
แสงโสมสมานสลิลแนบ วิจิแวบวะวับวน
พรางพรายประกายอุทกผล
ดุจเยื่อลํายองทอง”
99.เฉลย 1) เสาวรจนีย
- บทชมธรรมชาติ
2) นารีปราโมทย - บทเกี้ยวพาราศี
3) พิโรธวาทัง
- บทโกรธ
4) สัลลาปงคพิสัย - บทสะเทือนใจ
100.เฉลย 2) กาพยฉบัง
“ชากอน! หลอนจะไปไหน หมอมฉันอยูไป
ก็เครื่องแตทรงรําคาญ
ใครหนอบอกแกนงคราญ วาพี่รําคาญ
หมอมฉันสังเกตเองเห็น”
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