สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รหัสวิชา

๖๑

วิชา

ภาษาไทย

สอบวันอังคารที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
ชือ่ -นามสกุล................................................................. เลขทีน่ ง่ั สอบ......................................
สถานที่สอบ................................................................. ห้องสอบ............................................

คำอธิบาย
๑. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๔๐ ข้อ ( ๑๔ หน้า ) ๑๐๐ คะแนน
๒. ก่อนตอบคำถาม ให้เขียนชือ่ -นามสกุล เลขทีน่ ง่ั สอบ สถานทีส่ อบและห้องสอบ ในข้อสอบ
๓. ให้เขียนชือ่ -นามสกุล วิชาทีส่ อบ สถานทีส่ อบ ห้องสอบ เลขทีน่ ง่ั สอบและรหัสวิชาทีส่ อบ
ด้วยปากกาในกระดาษคำตอบ พร้อมทัง้ ระบายเลขทีน่ ง่ั สอบและรหัสวิชา ด้วยดินสอดำ
เบอร์ ๒B ทับตัวเลขในวงกลม ให้ตรงกับตัวเลขทีเ่ ขียน
๔. ในการตอบ ให้ใช้ดนิ สอดำเบอร์ ๒B ระบายวงกลมตัวเลือก ๑ ๒ ๓ หรือ ๔
ในกระดาษคำตอบให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ในแต่ละข้อมีคำตอบทีถ่ กู ต้องหรือ
เหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่าง ถ้าตัวเลือก ๒ เป็นคำตอบทีถ่ กู ต้อง ให้ทำดังนี้
๑
๓
๔
ถ้าต้องการเปลีย่ นตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิม ให้สะอาด
หมดรอยดำเสียก่อน แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่
๕. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ
๖. ไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนเวลาสอบผ่านไป ๓๐ นาที
เอกสารนีเ้ ป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิข์ องสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รบั อนุญาต
สถาบันฯ จะย่อยทำลายข้อสอบและกระดาษคำตอบทัง้ หมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว ๓ เดือน

รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย
วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑

หน้า ๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

อ่านเรือ่ งต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ ๑
“หมอยาสมุนไพรคนหนึง่ มีชอ่ื เสียงมากในเรือ่ งการรักษาคนไข้ ครัง้ หนึง่
เขารักษาเด็กคนหนึง่ ซึง่ ป่วยเป็นโรคทีร่ กั ษายากจนหาย เพือ่ ตอบแทนพระคุณหมอ
แม่ของเด็กให้กระเป๋าสตางค์ทำด้วยแพรอย่างสวยงามใบหนึง่ แก่หมอ แต่หมอสัน่ หัว
แล้วพูดด้วยเสียงแข็งกร้าวมะนาวไม่มนี ำ้ ว่า “ผมไม่ตอ้ งการของ ผมต้องการเงินสด”
หญิงผูน้ น้ั ทัง้ เจ็บทัง้ อาย จึงถามไปว่า “คุณหมอจะคิดค่ารักษาเท่าใดคะ”
“๕,๐๐๐ บาท” หมอตอบ หญิงผูน้ น้ั จึงหยิบเงิน ๕,๐๐๐ บาท จากกระเป๋าแพรใบนัน้
ส่งให้หมอ แล้วเธอก็กลับไปพร้อมกับเงินอีก ๕,๐๐๐ บาท ทีอ่ ยูใ่ นกระเป๋าแพรทีเ่ ธอ
นำมาให้หมอ
๑. เรื่องนี้ให้ข้อคิดตรงกับสำนวนใด
๑. โลภมากลาภหาย
๒. พิมเสนไปแลกกับเกลือ
๓. เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
๔. พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง
อ่านเรือ่ งต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ ๒ และข้อ ๓
การตามใจลูกในสิง่ ทีผ่ ดิ หรือไม่ดี โดยคิดว่าเมือ่ ลูกโตขึน้ จะเรียนรูแ้ ละเปลีย่ น
นิสยั ได้เองนัน้ เป็นความคิดทีผ่ ดิ เพราะเมือ่ นิสยั ไม่ดนี น้ั ได้ฝงั ลึกแน่นลงไปใน
จิตใต้สำนึกแล้วยากทีจ่ ะเปลีย่ นให้กลับมาในทางทีด่ ไี ด้ ดังนัน้ การทีเ่ ราจะให้เด็ก
เติบโตมาเป็นคนเช่นไร เราจะต้องเริม่ ฝึกนิสยั เช่นนัน้ ให้แก่เด็กมาตัง้ แต่รคู้ วาม
เลยทีเดียว
๒. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของผู้เขียน
๑. ชี้แจง
๓. แนะนำ

๒. ตักเตือน
๔. วิจารณ์
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หน้า ๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

๓. ใจความสำคัญของข้อความนี้ตรงกับสำนวนใด
๑. กว่าถัว่ จะสุกงาก็ไหม้
๒. รักวัวให้ผกู รักลูกให้ตี
๓. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
๔. ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก
อ่านเรือ่ งต่อไปนีแ้ ล้วตอบคำถามข้อ ๔ และข้อ ๕
.........ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เป็นอู่ปลาอาหารทะเลอันอุดมอย่างน่าอัศจรรย์
ผูค้ นริมทะเลยึดอาชีพประมงกันมาหลายชัว่ อายุคน ปัจจุบนั ชาวบ้านหินกรูดทีไ่ ม่มี
กิจการเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วหรือเกษตรพืชไร่ไม้สวนก็ยงั ทำมาหากินอยูก่ บั ท้องทะเล
เป็นอาชีพหลัก และทัง้ หมดเป็นการทำประมงแบบพืน้ บ้าน ใช้เรือหางขนาดเล็กออก
ไปวางอวน วางเบ็ด ในน่านน้ำในระยะไม่เกิน ๔ กิโลเมตรจากฝัง่ จับปลา ปู หมึก
กุง้ กลับมาเลีย้ งคนบนฝัง่ คนในเมือง ตลอดถึงคนในเมืองหลวง ถามรายได้ของคน
หาปลา ทุกคนบอกตรงกันว่าหากวันไหนได้ออกทะเลก็จะกลับคืนฝัง่ พร้อมกับสินจาก
น้ำไม่นอ้ ยกว่า ๓ - ๔ พันบาท หักค่าน้ำมัน ค่าเครือ่ งมือแล้วเหลือรายได้พอกินพอใช้
ได้อย่างพอเพียง.........
๔. ข้อใดเป็นรายละเอียดที่สำคัญของบ้านหินกรูด
๑. การทำประมงยังเป็นแบบพื้นบ้าน
๒. ผู้คนยึดอาชีพประมงมาหลายชั่วอายุคน
๓. ชาวบ้านมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
๔. บ้านหินกรูดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
๕. สาระสำคัญของข้อความนี้กล่าวถึงชาวบ้านหินกรูดในเรื่องใด
๑. ลักษณะนิสยั
๒. ชีวิตความเป็นอยู่
๓. ฐานะทางเศรษฐกิจ
๔. การสืบทอดวิธีประกอบอาชีพตามแบบดั้งเดิม
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๖. ข้อใดใช้โวหารแตกต่างจากข้ออื่น
๑. ผึ้งงานบินว่อนตอมดอกไม้ในสวน
๒. พระจันทร์วันเพ็ญส่องแสงสว่างไปทั่วบริเวณบ้าน
๓. หญิงชราเดินงกเงิน่ ข้ามถนนซึง่ มีการจราจรติดขัด
๔. คำพูดทีอ่ อ่ นหวานเปรียบเสมือนดอกไม้ทห่ี อมหวน
อ่านคำประพันธ์ตอ่ ไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ ๗
น้ำใสในขันที่ยื่น
ชุม่ ชืน่ ยิง่ เหลือเมือ่ เห็น
เพราะว่าสังคมร่มเย็น
ด้วยเป็นสังคมคนไทย
๗. บทประพันธ์นี้แสดงลักษณะนิสัยใดของคนไทย
๑. ความรักสามัคคี
๒. ความเมตตากรุณา
๓. ความมีนำ้ ใจเอือ้ เฟือ้
๔. ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ น่ื
อ่านข้อความต่อไปนีแ้ ล้วตอบคำถามข้อ ๘ และข้อ ๙

รับสมัครพนักงานรับส่งเอกสาร
คุณสมบัติ
ผูส้ นใจ

- เพศชาย มีใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยานยนต์
- รูเ้ ส้นทางกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะได้รบั การพิจารณาเป็นพิเศษ
- ส่งจดหมายสมัครงาน รูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน
หลักฐานการศึกษา มาที่ คุณสามารถ มาดี
๑๔๐ ซ. โชคชัย เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ภายในวันที่ ๑๐ - ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๐
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๘. ประกาศรับสมัครงานนี้บกพร่องในข้อใด
๑. ไม่แจ้งสถานที่
อายุ
๒. ไม่แจ้งวุฒิการศึกษา
อายุ
๓. ไม่แจ้งสถานที่
วุฒกิ ารศึกษา
๔. ไม่แจ้งวุฒิการศึกษา
ความสามารถพิเศษ
๙. ใครมีคณ
ุ สมบัตพิ ร้อมทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาเข้าทำงาน
๑. วิกรมอยูส่ โุ ขทัย ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานในวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๐
๒. นิกรอยูก่ รุงเทพฯ ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานในวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๐
๓. สมศรีอยูป่ ทุมธานี ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานในวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๐
๔. ชาญชัยอยูน่ นทบุรี ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานในวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๐
๑๐. ประโยคในข้อใดเป็นการเขียนรายงาน
๑. ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชือ่ ขอสูศ้ กึ ทุกเมือ่ ไม่หวัน่ ไหว
๒. น้ำใสราวกับกระจกมองเห็นฝูงปลาว่ายแหวกไปมาอย่างชัดเจน
๓. กรมอุตนุ ยิ มวิทยาพยากรณ์อากาศว่าวันนีจ้ ะมีฝนตกกระจายทัว่ ประเทศ
๔. ผักตบชวาถูกนำเข้ามาในประเทศไทยจากประเทศอินโดนีเซียสมัยรัชกาลที่ ๕
๑๑. ข้อใดเรียงลำดับรูปแบบการเขียนจดหมายถึงครูได้ถูกต้อง
๑. เรียนคุณครูประจำชัน้ ป. ๖/๑
๒. ขอรับรองว่าเป็นความจริง
๓. ด้วยความเคารพอย่างสูง
๔. จึงเรียนมาเพือ่ ขออนุญาตหยุดเรียน
๑. ๑ - ๒ - ๓ - ๔
๒. ๑ - ๓ - ๒ - ๔
๓. ๑ - ๔ - ๒ - ๓
๔. ๑ - ๔ - ๓ - ๒
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ดูแผนผังแล้วตอบคำถามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓

ร้านขายอาหารแห้ง

๑๙
ร้านขาย
น้ำแข็งไส

๑๘
ร้านขาย
อาหาร
ตามสัง่
๒๐
ร้านขาย
ขนมปัง

๕
ร้านขาย
ข้าวต้มปลา

๑๓

ร้านขายของทัว่ ไป
๑๒ ๑๑
๑๐

๒๑
ร้าน
ก๋วยเตี๋ยว

๑
๒
๔
๓
ร้านอาหาร ร้านขนมจีบ ร้านขาย
ร้านขาย
ทะเล
ซาลาเปา
บะหมี่
ขนมเค้ก
และขนมอบ

๑๔

ร้านขายอาหารแห้ง
๑๕ ๑๖
๑๗

๒๒
ร้านข้าว
มันไก่ขา้ ว
หน้าเป็ด

แผนผังตลาด

๖

๗

๘

๙

๑๒. ร้านทีน่ กั เรียนจะไปซือ้ อาหารทีพ่ ร้อมรับประทานมีทง้ั หมดกีร่ า้ น
๑. ๕ ร้าน
๒. ๑๐ ร้าน
๓. ๑๔ ร้าน
๔. ๑๘ ร้าน
๑๓. ถ้านักเรียนต้องการซือ้ อาหารแห้งนักเรียนจะต้องไปซือ้ ทีร่ า้ นหมายเลขใด
๑. ๕ , ๖
๒. ๘ , ๙
๓. ๑๑ , ๑๒
๔. ๑๗ , ๑๘
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เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

๑๔. ข้อใดมีตวั สะกดต่างมาตรากันทุกคำ
๑. น้ำขึ้นให้รีบตัก
๒. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
๓. ชาติเสือไม่ทิ้งลาย
๔. ตกกระไดพลอยโจน
๑๕. คำในข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ
๑. พระลักษมณ์
อัปลักษณ์
๒. โครงการณ์
ประสบการณ์
๓. นงเยาว์
วัยเยาว์
๔. รถยนต์
ภาพยนต์

สัญลักษณ์
เหตุการณ์
ราคาเยาว์
เครือ่ งยนต์

๑๖. ข้อใดไม่มีคำพ้อง
๑. คุณพ่อไปประชุมที่เวียงจันทน์เมื่อวันจันทร์ที่แล้ว
๒. นพพรหมายมั่นว่าจะได้ไปหมั้นหมายกับสุดาปลายปีนี้
๓. มีการโจษขานกันว่าโจทก์และจำเลยจะมีการยอมความกัน
๔. เรือโคลงเคลงไปมาเมือ่ คนงานนำโคลงเรือเป็นจำนวนมาก
๑๗. ข้อใดมีคำควบกล้ำมากที่สุด
๑. เศรษฐีโกรธเกรีย้ วกราดสาวใช้ทพ่ี ลัง้ เผลอทำสร้อยขาด
๒. คุณพริม้ เพราเป็นประธานการสร้างศาลาการเปรียญของวัดไตรมิตร
๓. ควายขวิดกันอยูใ่ กล้ตน้ ไทรจนพงหนามในบริเวณนัน้ กระจัดกระจาย
๔. มัทรีมรี า่ งกายทรุดโทรมเพราะโศกเศร้าทีถ่ กู หลอกเอาทรัพย์สนิ ไปจนหมดตัว
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๑๘. ประโยคใดมีอักษรนำต่างชนิดกันมากที่สุด
๑. น้องหญิงรูส้ กึ ขยะแขยงเมือ่ เห็นหนอนไต่บนจานอาหาร
๒. คุณจรัสให้หลานเลือกว่าอยากไปเทีย่ วสวนสนุกหรือศูนย์การค้า
๓. ปลัดเฉลียวเจอหน้าดาวตลกที่มาแสดงในงานประจำปีของอำเภอ
๔. แสวงขับรถอย่างรวดเร็วแต่พลอยก็ยังสามารถนอนหลับอย่างสบาย
๑๙. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทัง้ ๕ เสียง
๑. เป็นสาวแส้แร่รวยสวยสะอาด
๒. ก็หมายมาด เหมือนมณีอนั มีคา่
๓. แม้แตกร้าวรานร่อยถอยราคา
๔. จะพาลพาหอมหายจากกายนาง
๒๐. คำในข้อใดมีรปู และ เสียงวรรณยุกต์ตรงกันทุกคำ
๑. ไก่ฟ้า
ตุ๊ดตู่
๒. ช้างป่า
ม้าน้ำ
๓. กิง้ ก่า
หิง่ ห้อย
๔. อึ่งอ่าง
ค่างแว่น
๒๑. คำในข้อใดเขียนสะกดถูกทุกคำ
๑. กะเพรา
กะเชอ
๒. คะทา
คะนึง
๓. ชะงัก
ชะเง้อ
๔. ทะนง
ทะนาน

กะโหลก
คะนอง
ชะนวน
ทะลาย
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๒๒. ประโยคใดมีคำนามต่างชนิดกันมากทีส่ ดุ
๑. ฝูงกินรีเล่นน้ำอยูใ่ นป่าหิมพานต์
๒. ม้านิลมังกรเป็นพาหนะของสุดสาคร
๓. พระสังข์ออกมาจากหอยสังข์เพือ่ ช่วยเหลือพระมารดา
๔. เรือ่ งรามเกียรติไ์ ด้เค้าโครงเรือ่ งมาจากวรรณคดีเก่าแก่ของอินเดีย
๒๓. ประโยคใดมีชนิดของคำกริยาแตกต่างจากประโยคอืน่
๑. คุณยายสวดมนต์กอ่ นนอน
๒. คุณแม่รดน้ำต้นไม้กอ่ นทำอาหาร
๓. นักเรียนทบทวนหนังสือก่อนสอบ
๔. คุณพ่อคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนขับรถ
๒๔. คำในข้อใดใช้คำนามบอกลักษณะของนาม
๑. เบ็ด
แห
อวน
๒. ยักษ์
ฤๅษี
ปีศาจ
๓. ถนน
แม่นำ้
สายสร้อย
๔. เสือ้
เก้าอี้
เข็มกลัด

(ลักษณนาม) เหมือนกันทุกคำ
สวิง
วานร
สะพาน
นกหวีด

๒๕. ข้อใดเป็นประโยค
๑. น้ำลดตอผุด
๓. น้ำผึ้งหยดเดียว

๒. น้ำตาลใกล้มด
๔. น้ำหนึ่งใจเดียวกัน
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๒๖. ข้อใดเรียงกลุ่มคำต่อไปนี้เป็นประโยคได้ถูกต้อง
๑. เป็นภัยคุกคาม
๒. ของมนุษย์ทั่วทุกทวีป
๓. ต่อชีวิตความเป็นอยู่
๔. ผลกระทบของภาวะโลกร้อน
๑. ๓ , ๒ , ๔ , ๑
๒. ๓ , ๒ , ๑ , ๔
๓. ๔ , ๓ , ๑ , ๒
๔. ๔ , ๑ , ๓ , ๒
๒๗. ข้อใดเรียงประโยคเป็นข้อความได้ถกู ต้องทีส่ ดุ
๑. แก๊สเรือนกระจกนีเ่ อง ทีเ่ ป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภาวะ “โลกร้อน”
๒. ปัญหาคือ ขณะนีม้ นุษย์เป็นตัวการปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
จนทำให้มปี ริมาณมากเกินความต้องการ
๓. มนุษย์จะอยูบ่ นโลกมิได้ หากปราศจากสิง่ ทีเ่ รียกว่า “แก๊สเรือนกระจก”
แก๊สซึ่งทำให้บรรยากาศโลกอบอุ่น
๔. ถ้าความร้อนบางส่วนทีส่ ะท้อนจากผิวโลก ไม่ถกู กักเก็บไว้โดยแก๊ส
เรือนกระจก โลกจะมีอณ
ุ หภูมลิ ดลงมากกว่า 33 องศาเซลเซียส
๑. ๑ , ๒ , ๔ , ๓
๒. ๒ , ๑ , ๔ , ๓
๓. ๓ , ๔ , ๒ , ๑
๔. ๔ , ๑ , ๓ , ๒
๒๘. ประโยคใดใช้คำทีม่ คี วามหมายโดยตรง
๑. เขาเป็นแกะดำในหมู่พี่น้อง
๒. งานชิน้ นีก้ ล้วยมากสำหรับเธอ
๓. พระอภัยมณีเป็นผลงานชิน้ เอกของสุนทรภู่
๔. เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดักจับพวกตีนผีบนท้องถนน
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อ่านข้อความในบัตรเชิญ แล้วตอบคำถามว่าข้อใดเป็นข้อบกพร่องของบัตรเชิญนี้
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนรักวิทยา
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุน่ ชมการแสดงละครกรมศิลปากร
เพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันเสาร์ท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ณ โรงละครแห่งชาติ
(บัตรราคา ๑,๕๐๐ , ๑,๐๐๐ , ๘๐๐ และ ๕๐๐ บาท)
จองบัตรได้ทโ่ี รงเรียน
๒๙. ข้อใดเป็นข้อบกพร่องมากทีส่ ดุ ของบัตรเชิญ
๑. ไม่แจ้งสถานที่ติดต่อ
๒. ไม่แจ้งสถานที่จำหน่ายบัตร
๓. ไม่แจ้งชื่อเรื่องละครที่แสดง
๔. ไม่แจ้งเวลาในการแสดงละคร
๓๐. ข้อความใดเป็นคำอวยพรแด่ผู้ใหญ่
๑. ขอให้สขุ ภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย คิดสิง่ ใดสมปรารถนา
๒. ขออวยพรให้มลี กู หลานประพฤติดี เป็นศรีแก่วงศ์ตระกูลสืบไป
๓. ขอให้มคี วามสุข สดชืน่ อายุยนื นาน เป็นร่มโพธิร์ ม่ ไทรแก่ลกู หลาน
๔. ขออำนาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลาย ดลบันดาลให้ทา่ นประสบแต่ความสุข
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๓๑. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
๑. ท่านเจ้าอาวาสอาพาธจึงฉันพระกระยาหารได้นอ้ ย
๒. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีหลายเรือ่ ง
๓. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภาเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศ
อังกฤษ
๔. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผูส้ ำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๒. คำทุกคำในข้อใดไม่มีศัพท์บัญญัติใช้ในภาษาไทย
๑. อีเมล
แสตมป์
๒. มอเตอร์ไซค์
รถแท็กซี่
๓. ไกด์
เทคโนโลยี
๔. เว็บไซต์
คอมพิวเตอร์
๓๓. ข้อใดเรียงคำประพันธ์ตอ่ ไปนีไ้ ด้ถกู ต้อง
๑. ใครยิม้ รืน่ เมือ่ ฉันตืน่ นิทราพลัน
๒. ยามราตรีทฉ่ี นั หลับสนิท
๓. ใครคนนั้นแม่น้อยน้อยของข้อยเอง
๔. ใครมายืนชมชิดพินิจฉัน
๑. ๒ , ๑ , ๔ , ๓
๒. ๒ , ๔ , ๑ , ๓
๓. ๔ , ๒ , ๑ , ๓
๔. ๔ , ๑ , ๒ , ๓
๓๔. คำประพันธ์จากข้อที่ ๓๓ เป็นบทร้อยกรองประเภทใด
๑. กลอนหก
๒. กลอนแปด
๓. กาพย์ยานี ๑๑
๔. โคลงสี่สุภาพ
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๓๕. ข้อใดเป็นภาษาเขียนทีถ่ กู ต้อง
๑. ตำรวจมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน
๒. คนเกียจคร้านจะไม่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน
๓. บิดาของชาญชัยจะไปประชุมที่เมืองนอกในเดือนหน้า
๔. เนื่องจากดิฉันไม่สบายปวดหัวตัวร้อนมากจึงขอลาป่วย
๓๖. การอ่านตัวเลขในข้อใดไม่ถูกต้อง
อ่านว่า ห้า - เมด - สาม - สิบ - แปด - เซ็น - ติ - เมด
๑. ๕.๓๘ เมตร
๒. บ้านเลขที่ ๙๑/๒๒
อ่านว่า บ้าน - เลข - ที่ - เก้า - สิบ - เอ็ด - ทับ - ยี่ สิบ - สอง
๓. เลขทะเบียน๒ช - ๐๔๓๗ อ่านว่า เลก - ทะ - เบียน - สอง - ชอ - ช้าง - สูน กรุงเทพมหานคร
สี่ - สาม - เจ็ด - กรุง - เทพ - มะ - หา นะ - คอน
๔. โทร. ๐๒-๒๗๙-๑๒๓๔
อ่านว่า หมาย - เลก - โท - ระ - สับ - สูน - โท - โท เจ็ด - เก้า - หนึง่ - โท - สาม - สี่
๓๗. คำประพันธ์ในข้อใดให้ขอ้ คิดแตกต่างจากข้ออืน่
๑.
เมื่อทำการสิ่งใดใจจดจ่อ
คอยเติมต่อตัง้ จิตไม่คดิ ขาม
ทำด้วยใจเป็นชีวิตคอยติดตาม
บังเกิดผลงอกงามตามต้องการ
๒.
เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง
เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน
ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคน
ย่อมเสียทีทต่ี นได้เกิดมา
๓.
มีการงานทำไปด้วยใจมั่น
ไม่ผดั วันรอรุง่ วันพรุง่ นี้
รีบทำให้เสร็จพลันในทันที
เกิดผลดีแก่ตนทุกคนไป
๔.
ความสำเร็จจะว่าใกล้ก็ใช่ที่
จะว่าไกลฤๅก็มอี ยูใ่ ห้เห็น
ถ้าจริงจังตั้งใจไม่ยากเย็น
และจะเป็นผูช้ นะตลอดกาล
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อ่านโคลงโลกนิตติ อ่ ไปนีแ้ ล้วตอบคำถามข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙
ยศศักดิ์จักเกิดด้วย
บุญทำ
ภัยเกิดเพือ่ ผลกรรม
ก่อนให้
ติเตียนและจองจำ
กรรมก่อน เองนา
ใครจักเว้นแวะได้
ทั่วท้องโลกา
๓๘. สำนวนใดไม่ตรงกับใจความสำคัญของคำประพันธ์น้ี
๑. บุญทำกรรมแต่ง
๒. ก่อกรรมทำเข็ญ
๓. ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
๔. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
๓๙. “โคลงโลกนิต”ิ เป็นวรรณกรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าด้านใดมากทีส่ ดุ
๑. คุณค่าทางปัญญา
๒. คุณค่าทางอารมณ์
๓. คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์
๔. คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม
๔๐. วรรณคดีเรื่องใดถูกนำไปใช้ในการแสดงที่แตกต่างจากเรื่องอื่น
๑. เงาะป่า
๒. สังข์ทอง
๓. รามเกียรติ์
๔. พระอภัยมณี
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