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รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๑. ตามธรรมชาติของภาษา ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะทัว่ ไปของภาษา
๑. ครูประจำชัน้ กวักมือเรียกเด็กนักเรียนไปเข้าแถวทีส่ นาม
๒. คำว่า “บัตรเติมเงิน” เป็นคำประสมทีใ่ ช้ในภาษาไทยไม่นานนัก
๓. คุณวิมลเล่าว่าลูกสาวอายุ ๒ ขวบพูดเก่งขึน้ ใช้ประโยคได้ยาวกว่าเมือ่ ก่อนมาก
๔. เด็กชายทองไม่สามารถออกเสียงคำภาษาอังกฤษทีม่ เี สียงตัว S สะกดได้
เพราะเสียงสะกดนีไ้ ม่มใี นภาษาไทย
ใช้คำประพันธ์ตอ่ ไปนีต้ อบคำถาม ข้อ ๒ - ๕
ก. จะหาจันทน์กฤษณานัน้ หายาก
ข. เหมือนคนมากมีดน่ื นับหมืน่ แสน
ค. จะประสงค์องค์ปราชญ์ก็ขาดแคลน
ง. เสมอแม้นจันทน์แดงแรงราคา
๒. ข้อใดไม่มเี สียงวรรณยุกต์โท
๑. ข้อ ก
๓. ข้อ ค

๒. ข้อ ข
๔. ข้อ ง

๓. ข้อใดมีเสียงสระประสม
๑. ข้อ ก
๓. ข้อ ค

๒. ข้อ ข
๔. ข้อ ง

๔. ข้อใดมีอกั ษรกลางน้อยทีส่ ดุ
๑. ข้อ ก
๓. ข้อ ค

๒. ข้อ ข
๔. ข้อ ง
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๕. ข้อใดมีจำนวนพยางค์มากที่สุด
๑. ข้อ ก
๒. ข้อ ข
๓. ข้อ ค
๔. ข้อ ง
๖. คำซ้ำในข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเสมอ
๑. ผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าวัยรุ่นชอบแต่งตัวบ้าๆ บอๆ
๒. คนทีท่ ำความผิดก็ตอ้ งหลบๆ ซ่อนๆ ไม่ให้ตำรวจจับได้
๓. เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ สดๆ ร้อนๆ ทำให้ฉนั ตกใจไม่หาย
๔. ผูห้ ญิงสาวไม่ควรกลับบ้านดึกๆ ดืน่ ๆ จะไม่ปลอดภัย
๗. ข้อใดใช้คำซ้อนถูกต้อง
๑. แม่เร่งรัดให้ลกู แต่งตัวเร็วๆ เพราะวันนีล้ กู ตืน่ สาย
๒. พรุ่งนี้เช้าหัวหน้าทัวร์จะนำพาลูกทัวร์สู่จังหวัดกาญจนบุรี
๓. หน้าหนาวอากาศบนยอดดอยเย็นเยือก จับขัว้ หัวใจ
๔. ฝีมอื ในการทำอาหารของร้านนีต้ กต่ำ ลูกค้าจึงลดลงอย่างมาก
๘. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำประสมปนอยู่
๑. ทางข้าม
ทางด่วน ทางผ่าน
๒. ยาเขียว
ยาชา
ยาธาตุ
๓. ของเก่า
ของโจร
ของร้อน
๔. น้ำกรด
น้ำเกลือ
น้ำข้าว

ทางหลวง
ยาเรือ
ของไหว้
น้ำเหลือง
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๙. ข้อความต่อไปนีม้ คี ำประสมกีค่ ำ (ไม่นบั คำซ้ำ)
ในน้ำมันพืชมีสารต้านอนุมลู อิสระทีเ่ รารูก้ นั ดีคอื วิตามินอี แต่นกั วิทยาศาสตร์
ญีป่ นุ่ ได้คน้ พบสารต้านอนุมลู อิสระทีส่ ำคัญอีกชนิดหนึง่ คือ โอรีซานอล สารนีพ้ บ
มากที่สุดในข้าวโดยเฉพาะในส่วนผิวของข้าวกล้องที่เรียกว่ารำข้าว
๑. ๓ คำ
๓. ๕ คำ

๒. ๔ คำ
๔. ๖ คำ

๑๐. ข้อใดมีคำสมาสที่มีการสร้างคำต่างจากคำอื่นอยู่ด้วย
๑. อาศรมบท
กัลปพฤกษ์
๒. อรรถศาสตร์
สัญประกาศ
๓. ชาติวุฒิ
นิธินาถ
๔. มุนนิ ทร์
คุรภุ ณ
ั ฑ์
๑๑. ข้อใดไม่มคี ำสมาส
๑. มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี
๒. ไพร่ฟ้าประชาชี
๓. ผาสุกรุกขมูล
๔. เร่งพลโยธาพานรินทร์

พัดโบกพัชนี
ชาวบุรีก็ปรีดา
พูนสวัสดิ์สถาวร
เร่งรัดหัสดิน

๑๒. ข้อใดมีคำสะกดผิด
๑. แม่ครัวซื้อปลากะพงมาทอดน้ำปลา
๒. ดอกอุตพิดเวลาบานจะส่งกลิน่ เหม็น
๓. สมเสร็จเป็นสัตว์ป่าหายากในปัจจุบัน
๔. ชาวต่างประเทศบางคนชอบเลี้ยงแมวสีสวาท
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๑๓. ข้อใดสะกดถูกทุกคำ
๑. ปริซมึ
๒. ชิมแปนซี
๓. เคาน์เตอร์
๔. โอเอซิส

แกรนิต
โคบอลต์
โซเดียม
ทังสเตน
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แคลเซีย่ ม
แค็ปซูล
ไดนาไมท์
เซลลูโลส

๑๔. ข้อใดไม่ปรากฏในคำอธิบายศัพท์ในพจนานุกรมต่อไปนี้
ตะปู น. สิง่ ทีท่ ำด้วยโลหะ มีปลายแหลม หัวมนแบน ขนาดต่างๆ กัน
สำหรับตรึงสิง่ อืน่ ให้แน่น โดยใช้คอ้ นเป็นต้นตอกลงไป, ตาปู ก็เรียก
๑.
๒.
๓.
๔.

ชนิดของคำ
ตัวอย่างการใช้คำ
คำที่เขียนต่างไป
คำอธิบายศัพท์

๑๕. คำประพันธ์ตอ่ ไปนีม้ คี ำยืมภาษาต่างประเทศกีค่ ำ (ไม่นบั คำซ้ำ)
พี่มนุษย์สุดสวาทเป็นชาติยักษ์
จงคิดหักความสวาทให้ขาดสูญ
จงเพิม่ พูนภาวนารักษาธรรม์
กลับไปอยู่คูหาอย่าอาดูร
๑.
๒.
๓.
๔.

๗
๘
๙
๑๐

คำ
คำ
คำ
คำ
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๑๖. คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่สามารถใช้คำไทยแทนได้
๑. ภาพยนตร์การ์ตนู สมัยนีด้ แู ล้วไม่สบายตาเหมือนสมัยก่อน
๒. เธอช่วยเช็คให้ก่อนได้ไหมว่าสินค้าที่เราจะส่งไปขายมีจำนวนเท่าใด
๓. สมาชิกกำลังดีเบตกันยกใหญ่ว่าใครสมควรเป็นนายกสมาคม
๔. ครูที่ดีต้องเป็นโมเดลให้ลูกศิษย์ยึดถือปฏิบัติตามได้
๑๗. ข้อใดมีศพั ท์บญ
ั ญัตจิ ากคำภาษาอังกฤษอยูด่ ว้ ย
๑. อุปการ
อุปถัมภ์
อุปสงค์
๒. นพเก้า
นพเคราะห์
นพรัตน์
๓. จักรพรรดิ
จักรวาล
จักรราศี
๔. ไตรภูมิ
ไตรรงค์
ไตรลักษณ์
๑๘. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
๑. ความคิดของเด็กคนนี้หลักแหลมทีเดียว
๒. บางคนบอกว่ากินข้าวเหนียวแล้วอยู่ท้องดี
๓. คนขายของพูดจนอ่อนใจ แม่บา้ นก็ยงั ไม่ยอมซือ้
๔. เขานัดกับฉันหลายครัง้ แล้ว แต่มอี นั ต้องแคล้วคลาดกันทุกที
๑๙. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
๑. เวลาไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านเขามักจะมีขนมติดตัวไปด้วย
๒. คนขับรถไม่ติดใจเอาความกับคนบ้าที่ขว้างปารถของเขา
๓. ช่างไฟฟ้ามาติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ฉันเรียบร้อยแล้ว
๔. กองทหารกำลังบุกเข้าโจมตีและรบติดพันกันกว่า ๓ วันแล้ว
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๒๐. ข้อความต่อไปนีม้ คี ำสันธานและคำบุพบทกีค่ ำ (นับคำซ้ำ)
น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อร่างกายของมนุษย์ และทำให้เราสามารถดำเนิน
ชีวติ อยูไ่ ด้ ถ้าร่างกายขาดน้ำเราจะไม่สามารถดำรงชีวติ อยูไ่ ด้เลย
๑.
๒.
๓.
๔.

สันธาน
สันธาน
สันธาน
สันธาน

๒
๒
๑
๑

คำ
คำ
คำ
คำ

บุพบท
บุพบท
บุพบท
บุพบท

๑
๒
๒
๑

คำ
คำ
คำ
คำ

๒๑. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถกู ต้อง
๑. คุณปูเ่ หลาไม้เรียวไว้หลายกิง่ หลานๆ จึงไม่กล้าซนมาก
๒. ในสนามเด็กเล่นทีโ่ รงเรียนเรามีไม้ลน่ื ให้เด็กๆ เล่นหลายชุด
๓. วันจันทร์ให้นกั เรียนนำไม้อดั มาคนละแผ่น ครูจะสอนฉลุไม้
๔. พี่ชายเดินนับไม้หมอนรถไฟได้หลายท่อนแล้ว
๒๒. ข้อความต่อไปนีม้ คี ำนามและคำกริยาหลักอย่างละกีค่ ำ (ไม่นบั คำซ้ำ)
กิจกรรมนัน้ เป็นของดี แต่สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ตง้ั ขึน้ สำหรับรับ
นักศึกษาเพือ่ ทำกิจกรรม กิจกรรมมีไว้ให้นกั ศึกษาใช้เวลาว่างทำประโยชน์
และเปลีย่ นบรรยากาศ
๑.
๒.
๓.
๔.

นาม
นาม
นาม
นาม

๗
๖
๗
๖

คำ
คำ
คำ
คำ

กริยา
กริยา
กริยา
กริยา

๘
๘
๗
๖

คำ
คำ
คำ
คำ
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๒๓. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียว
๑. ผลไม้เมืองหนาวหลายชนิดจะมีนำ้ ตาลฟรักโทสมากกว่าผลไม้เมืองร้อน
๒. ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเกิดจากการรับประทานน้ำตาลฟรักโทส
มากเกินไป
๓. การควบคุมอาหารมีความสำคัญมากเพราะทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้อย่างรวดเร็ว
๔. การลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ในขัน้ แรกควรจะควบคุมอาหารโดยเฉพาะอาหาร
กลุ่มแป้ง
๒๔. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
๑. ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากทั้งในหมู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
๒. โลกของอินเทอร์เน็ตมีสารประโยชน์ ความบันเทิง ความรู้ และการสือ่ สาร
มากมาย
๓. ทุกวันนีเ้ ราจะสังเกตเห็นว่ามีอนิ เทอร์เน็ตคาเฟ่แฝงอยูใ่ นธุรกิจหลายประเภท
๔. ในร้านอาหาร โรงแรม สปา ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาลบางแห่งมีมมุ
ของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทง้ั นัน้
๒๕. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์
๑. หัวข้อการสนทนาเรือ่ งความเป็นเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีน
๒. การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬายิมนาสติก
๓. การแข่งขันยิมนาสติกอย่างต่อเนือ่ งและการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐ
๔. ประเทศจีนให้ความสำคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานต่อเนื่อง
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๒๖. ประโยคในข้อใดใช้คำฟุม่ เฟือย
๑. เขาคงจะหูแว่วได้ยินไปเองว่าฉันเรียกเขา
๒. สาววัยรุน่ บางคนชอบสวมสร้อยเล็กๆ ทีข่ อ้ เท้า
๓. ครีมนีม้ สี รรพคุณในการทีจ่ ะทำการลบเลือนรอยแผลเป็น
๔. นักข่าวรุมล้อมนายกรัฐมนตรี เพือ่ สัมภาษณ์เรือ่ งเครือ่ งบินตก
๒๗. ข้อใดใช้ภาษากำกวม
๑. ผู้ป่วยถูกย้ายไปจากห้องพิเศษ
๒. เจ้าหน้าที่เข็นรถคนไข้ออกไปแล้ว
๓. ผูท้ บ่ี าดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้
๔. เมือ่ ท่านประสงค์จะใช้บริการของโรงพยาบาล โปรดทำตามขัน้ ตอน
๒๘. สำนวนในข้อใดมีความหมายต่างจากกลุม่
๑. ปากว่าตาขยิบ
๒. ปากเหยี่ยวปากกา
๓. ปากหวานก้นเปรี้ยว
๔. ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ
๒๙. สำนวนในข้อใดใช้เติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้ไม่ได้
“ฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าไปทะเลาะกับคนเลวๆ อย่างนัน้ มีแต่ผลเสีย
เหมือนเธอ ..................................”
๑.
๒.
๓.
๔.

เอาไม้ซกี ไปงัดไม้ซงุ
เอาทองไปรูก่ ระเบือ้ ง
เอาเนือ้ หนูไปปะเนือ้ ช้าง
เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๑๐
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๐. ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ
๑. แม่ของฉันถูกลอตเตอรีบ่ อ่ ย
๒. นิตยสารที่ออกใหม่ขายดีเป็นพิเศษเพราะถูกใจวัยรุ่นมาก
๓. ก้องภูมใิ จมากทีถ่ กู เลือกให้เป็นผูแ้ ทนของโรงเรียนไปประกวดสุนทรพจน์
๔. คนทีถ่ กู ผึง้ จำนวนมากรุมต่อยอาจตายเพราะหลอดลมบวมจนหายใจไม่ออก
๓๑. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออืน่
๑. ถ้าพูดถึงโซเดียมเกือบทุกคนก็จะนึกถึงอาหารรสเค็ม
๒. อาหารรสเค็มจะมีรสชาติถกู ปากมากกว่าอาหารรสจืดๆ
๓. คนไข้บางคนรับไม่ได้เลยกับการกินอาหารรสจืดชืด
๔. ผูป้ ระกอบกิจการอาหารจึงเลือกใช้เกลือโพแทสเซียมแทน
๓๒. ราชาศัพท์ในข้อใดใช้เติมในช่องว่างได้ถกู ต้อง
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา....................โดยรถพระทีน่ ง่ั จาก
พระทีน่ ง่ั อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ ไป....................ในงาน “มัดหมีม่ ดั ใจเด็ก”
ณ บริเวณสวน โรงแรมแชงกรีลา
๑.
๒.
๓.
๔.

เสด็จ
เสด็จ
เสด็จฯ
เสด็จฯ

ทรงเป็นประธาน
ทรงเป็นองค์ประธาน
เป็นประธาน
เป็นองค์ประธาน

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๑๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๓. พาดหัวข่าวข้อใดไม่แสดงความเห็น
๑. ทีมเศรษฐกิจเร่งมือฉุดความเชือ่ มัน่ ต่างชาติ
๒. ผวาการเมืองระหว่างประเทศถึงจุดเดือด
๓. สินค้าโภคภัณฑ์รว่ งระนาว นักเก็งกำไรหงอย
๔. ผิดคาดตลาดหุน้ อเมริกนั พุง่ ทะยานกว่า ๔๘๐ จุด
๓๔. ข้อความต่อไปนีเ้ ป็นคำประพันธ์ชนิดใด
ข้าไหว้พระบาทสามองค์พระอิศวรผูท้ รงอุสภุ ราชฤทธิ์รอนข้าไหว้พระนารายณ์
สีก่ รทรงครุฑเขจรจะปราบอรินทร์เรืองรงค์
๑.
๒.
๓.
๔.

กาพย์
กลอน
โคลง
ฉันท์

๓๕. ข้อความต่อไปนีข้ าดข้อมูลใดเกีย่ วกับเทศกาลอาหาร
ลิม้ ลองความอร่อยอย่างหลากหลายของ “เมีย่ งหลากรส” เช่น เมีย่ งผักโขม
เมีย่ งปลาดุก และอีกมากมาย ทีห่ อ้ งอาหารครัวคุณชาย โรงแรมเมืองหลวง
ถนนบรมราชชนนี ตลอดเดือน
๑.
๒.
๓.
๔.

สถานที่จัดงาน
เวลาที่แน่นอน
ชื่องาน
ตัวอย่างอาหาร

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๑๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๖. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้
ความสามัคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน
ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยูเ่ ป็นสังคมย่อมต้องมีความแย้งกัน ความคิด
ต่างกันไม่เสียหาย แต่อยูท่ จ่ี ติ ใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดอง
ด้วยการใช้ปญ
ั ญา การแย้งต่างๆ ย่อมเป็นประโยชน์
๑.
๒.
๓.
๔.
๓๗.

การไม่ขัดแย้งกันก่อให้เกิดความสามัคคี
ตามปกติทุกสังคมย่อมมีความขัดแย้งกัน
ความขัดแย้งอาจเป็นประโยชน์หากเรารู้จักแก้ไขด้วยปัญญา
หลักวิชาและความปรองดองสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ทุกอย่าง

คุณสุชยั บอกลูกค้าว่า “บางคนบอกผมว่าอยากจะติดตัง้ ก๊าซเอ็นจีวี แต่กลัวจะมี
ปัญหาอืน่ ๆ ตามมา ความจริงแล้วถ้ารถของคุณได้รบั การติดตัง้ ด้วยอุปกรณ์ทไ่ี ด้
มาตรฐานโดยคนติดตัง้ ทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านแล้วละก็ รับรองไม่มปี ญ
ั หาอืน่ ๆ
ตามมา”
ข้อใดตรงกับคำกล่าวของคุณสุชัย
๑. อย่าเพิง่ กลัว ถ้ายังไม่ได้ลองติดตัง้
๒. ไม่มปี ญ
ั หา ถ้าผูเ้ ชีย่ วชาญติดตัง้ ให้ตามมาตรฐาน
๓. อย่าลังเลใจ เชิญติดตัง้ ได้ทนั ที
๔. ไม่มปี ญ
ั หา แต่ตอ้ งให้เราติดตัง้ ให้

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๑๓
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๘. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้
คนส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยรูต้ วั ยังคงอยากได้อะไรทีม่ ากขึน้ ๆ ไม่วา่ จะเป็นเงินทอง
เกียรติยศชือ่ เสียง หรือความรัก และก็มกั จะไม่ได้ดงั ใจนึก ความทุกข์กย็ ง่ิ มีมากขึน้
ตามวัยที่มากขึ้นด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

คนเราเมือ่ อายุมากขึน้ ก็ยอ่ มมีความอยากได้มากขึน้ ตามวัย
ถ้าคนเรามีความอยากได้ไม่มที ส่ี น้ิ สุดก็จะยิง่ มีความทุกข์
คนส่วนใหญ่อยากได้ของบางอย่างแล้วไม่ได้ จึงเกิดความทุกข์ใจ
ส่วนใหญ่ความทุกข์ของคนเกิดจากความอยากได้เงินทองเกียรติยศ

๓๙. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
วันนีไ้ ด้รบั คำสัง่ ให้ยา้ ยทีน่ ง่ั ทำงานไปอยูใ่ กล้ๆ เจ้านาย คงต้องเหนือ่ ยแน่เลย
ถ้าต้องเกร็งอยูต่ ลอดเวลาทำงาน
๑.
๒.
๓.
๔.

ผู้พูดกลัวเจ้านาย
ผู้พูดไม่อยากทำงานหนัก
ผู้พูดรู้ว่าเจ้านายดุ
ผู้พูดไม่อยากเครียดเวลาทำงาน

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๑๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๐. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
ในงานวัน “สุขภาพดี” เชิญตรวจสุขภาพฟรีสำหรับ ๔ โรคทีใ่ กล้ตวั คน
เมืองกรุง คือ โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคเครียด และโรคภูมแิ พ้
๑.
๒.
๓.
๔.

คนกรุงเทพฯ ส่วนหนึง่ เป็นโรคอ้วน
คนกรุงเทพฯ เป็นโรคเครียดได้งา่ ย
คนกรุงเทพฯ เป็นคนทีม่ โี รคมากกว่าคนเมืองอืน่
ผูค้ นมักเป็นโรคภูมแิ พ้เพราะความแออัดในเมืองกรุง

๔๑. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
คุณแม่มกั พูดเสมอว่ามีเพือ่ นดี ทุกคนมีนำ้ ใจ เกือ้ กูล ช่วยเหลือกัน คุณแม่พบปะ
สังสรรค์ นัดกินข้าวกับเพือ่ นๆ เป็นประจำ ยิง่ ต่างคนต่างเกษียณแล้วก็มเี วลาว่าง
มากขึน้
๑.
๒.
๓.
๔.

แม่เป็นคนมีมนุษย์สมั พันธ์ดี
เพือ่ นของแม่ไม่ตอ้ งทำงานประจำ
แม่ไปทัศนาจรกับเพือ่ นๆ บ่อยๆ
เพื่อนของแม่ต่างดูแลทุกข์สุขกัน

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๑๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๒. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนข้อความต่อไปนี้
โลกมีลกั ษณะคล้าย
หนังสือ
อยู่กับบ้านเปรียบถือ
นิ่งไว้
เริม่ ท่องเทีย่ วนัน่ คือ
เริม่ อ่าน
เที่ยวหนึ่งหน้าหนึ่งให้
เรือ่ งรูต้ า่ งกัน
๑.
๒.
๓.
๔.

ส่งเสริมให้รกั การอ่าน
เปรียบเทียบโลกกับหนังสือ
สนับสนุนให้เดินทางท่องเที่ยว
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

๔๓. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนข้อความนี้
เส้นใยอาหารหรือทีเ่ รียกว่าไฟเบอร์ แม้จะไม่ใช่สารอาหารแต่เป็นสิง่ จำเป็นต่อ
ร่างกาย มีอยูม่ ากในพืช ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ ในพืชแต่ละชนิดจะมีปริมาณและ
ชนิดของเส้นใยอาหารต่างกัน เพือ่ ให้รา่ งกายได้รบั เส้นใยอาหารอย่างสม่ำเสมอจึง
ควรรับประทานอาหารทีป่ รุงและประกอบด้วยผักเป็นประจำ และควรรับประทาน
ผลไม้สดซึง่ จะให้เส้นใยอาหารมากกว่าการดืม่ น้ำผลไม้ นอกจากนีค้ วรรับประทาน
อาหารประเภทถัว่ เมล็ดแห้ง และข้าวซ้อมมือเป็นประจำ
๑.
๒.
๓.
๔.

ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับแหล่งอาหารทีม่ ไี ฟเบอร์จำนวนมาก
อธิบายประโยชน์ของเส้นใยอาหารประเภทพืช ผัก ผลไม้
แนะนำอาหารที่ทำให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์อย่างต่อเนื่อง
เชิญชวนให้คนทุกวัยรับประทานผลไม้สดแทนการดื่มน้ำผลไม้

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๑๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีต้ อบคำถาม ข้อ ๔๔ - ๔๕
๑) ปัจจุบนั หัตถกรรมทีผ่ ลิตจากกระดาษเส้นใยพืชกำลังได้รบั ความนิยมอย่าง
กว้างขวาง นอกจากกระดาษสาแล้ว ยังมีเส้นใยจากพืชอืน่ ๆ อีก เช่น ใยสับปะรด
กาบกล้วย เปลือกข้าวโพด มูลช้าง ฟางข้าว ผักตบชวา ฯลฯ / ๒) เพราะเป็น
ผลิตภัณฑ์ทแ่ี ลเห็นความสวยงามของเส้นใยจากธรรมชาติ / ๓) วัสดุจากธรรมชาติ
เหล่านีม้ อี ยูม่ ากมายในเมืองไทย เป็นการเพิม่ มูลค่าด้วยวิธงี า่ ยๆ จากภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ / ๔) ลงทุนน้อย เกิดประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้อม มีการสร้างงานสร้างรายได้
ให้แก่ท้องถิ่น
๔๔. ส่วนใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น
๑. ส่วนที่ ๑ และ ๒
๒. ส่วนที่ ๒ และ ๓
๓. ส่วนที่ ๓ และ ๔
๔. ส่วนที่ ๑ และ ๔
๔๕. ผูเ้ ขียนมุง่ จะสนับสนุนการพัฒนาในด้านใด
๑. การผลิตกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติ
๒. ศิลปะของงานหัตถกรรม
๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. อาชีพของชุมชน

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๑๗
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๖. ใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนใด
๑) พลาสติกเป็นวัสดุทจ่ี ำเป็นต้องใช้ในชีวติ ประจำวัน / ๒) ภาชนะพลาสติก
นิยมใช้บรรจุสง่ิ ของต่างๆ ไม่วา่ ร้อนหรือเย็น / ๓) ข้อเสียของพลาสติกคือย่อยสลาย
ช้าและยังมีผลทำให้โลกร้อนยิง่ ขึน้ / ๔) ขยะพลาสติกทีล่ อยในมหาสมุทรมีจำนวน
ถึง ๔๖,๐๐๐ ชิน้ ต่อ ๒.๖ ตารางกิโลเมตร
๑.
๒.
๓.
๔.

ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่

๑
๑
๒
๓

และ
และ
และ
และ

๒
๓
๔
๔

๔๗. ข้อใดทีข่ อ้ ความต่อไปนีไ้ ม่ได้กล่าวถึง
ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีชว่ ยให้เรามีของใช้ทน่ี ม่ิ ขึน้ เบาขึน้ ยืดหยุน่ และทนทาน
ยิง่ ขึน้ สามารถทำรูปแบบและสีสนั ได้หลากหลายดังใจ สามารถใช้แทนวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น ไม้ ซึง่ เป็นทรัพยากรธรรมชาติทน่ี ับวันจะร่อยหรอลงไปทุกที
๑.
๒.
๓.
๔.

ข้อเด่นของผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมี
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมี
ประเภทของผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมี
ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๑๘
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๘. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้อง
ทุกคนมีความสามารถตามความถนัดของตน เขาย่อมสบายใจเมือ่ ได้อยูใ่ นวงการ
ทีน่ ยิ มความถนัดของเขา เพราะทำให้เขาเป็นคนเด่น มีความสำคัญในวงการนัน้
แต่เขาจะรูส้ กึ ด้อยเมือ่ เข้าไปในวงการทีม่ ไิ ด้รสู้ กึ ยกย่องวิชาหรือความสามารถของเขา
๑.
๒.
๓.
๔.

ทุกคนพอใจที่จะได้เป็นคนสำคัญ
คนเราเด่นดังไม่ได้ในทุกวงการ
บุคคลในบางวงการไม่นิยมผู้ด้อยกว่าตน
คนทีม่ คี วามสามารถอาจรูส้ กึ ด้อยเมือ่ ขาดคนยกย่อง

ใช้ขอ้ ความต่อไปนีต้ อบ ข้อ ๔๙ - ๕๐
ไข้หวัดใหญ่พบมากทุกอายุ โดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษ แต่อตั รา
การตายมักจะพบในผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุมากกว่า ๖๕ ปี หรือผูท้ ม่ี โี รคประจำตัว เช่น
โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต เป็นต้น
การฉีดวัคซีนเป็นวิธที ป่ี อ้ งกันได้ผลมากทีส่ ดุ สามารถลดอัตราการติดเชือ้
ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดโรคแทรกซ้อน และลดการหยุดงาน
ไข้หวัดเป็นการติดเชือ้ ไวรัสทีท่ ำให้เกิดอาการน้ำมูกไหล มีไข้ไม่สงู ส่วนไข้
หวัดใหญ่เป็นการติดเชือ้ ของระบบทางเดินหายใจ ซึง่ อาจจะลามลงไปปอดผูป้ ว่ ย
จะมีอาการค่อนข้างเร็ว ไข้สงู กว่าไข้หวัด ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนือ้
อ่อนเพลีย

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๑๙
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๙. ข้อความข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงเรือ่ งใด
๑. วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
๒. ความแตกต่างของโรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่
๓. ระหว่างป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยจะปฏิบัติงานไม่ได้
๔. ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคซ้ำเติมผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
๕๐. ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้องตามข้อความข้างต้น
๑. ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคอันตรายมากสำหรับผู้สูงอายุ
๒. คนวัยเด็กเป็นไข้หวัดใหญ่จำนวนมากกว่าคนวัยอื่นๆ
๓. คนในวัยหนุ่มสาวจะติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่น้อยที่สุด
๔. ความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เสียชีวิตได้
อ่านข้อความต่อไปนีแ้ ล้วตอบ ข้อ ๕๑ - ๕๓
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสิง่ แวดล้อมกล่าวว่าภาวะโลกร้อนไม่ได้กอ่ ให้เกิดความหายนะ
เพียงอย่างเดียว แต่จะมีประเทศในแถบซีกโลกเหนือทีส่ ามารถประหยัดพลังงานจาก
การทำความร้อนได้มากขึน้ นักเดินเรือสามารถใช้ทางลัดไปขัว้ โลกเหนือได้เพราะ
น้ำแข็งละลาย พืน้ ทีป่ า่ ไม้ในโลกอาจขยายตัวขึน้ ในบางประเทศ เช่น แคนาดา
รัสเซีย ยุโรปเหนือ และมองโกเลีย มีแนวโน้มว่าจะได้รบั ประโยชน์จากภาวะโลกร้อน
มากทีส่ ดุ คือจะได้รบั ผลผลิตทางเกษตรเพิม่ ขึน้ เพราะนักวิจยั จำนวนมากเชือ่ ว่า
หากโลกอุน่ ขึน้ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกก็จะเกิดมีทางขัว้ โลกเหนือมากขึน้ แต่กไ็ ม่ได้
หมายความว่าจะไม่มสี ง่ิ เลวร้าย อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อนเกิดขึน้ ในประเทศ
เหล่านี้

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๒๐
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๕๑. ข้อใดที่ข้อความข้างต้นกล่าวถึง
๑. ประเภทของผลผลิตทางเกษตรทีจ่ ะบังเกิดขึน้
๒. ลักษณะของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทีป่ ระเทศเหล่านีไ้ ด้รบั
๓. รายชือ่ ทัง้ หมดของประเทศทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากภาวะโลกร้อน
๔. ตัวอย่างประโยชน์ทป่ี ระเทศทางซีกโลกเหนือจะได้รบั จากภาวะโลกร้อน
๕๒. ข้อความทีว่ า่ “หากโลกอุน่ ขึน้ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกก็จะเกิดมีทางขัว้ โลกเหนือมากขึน้ ”
มีความหมายตามข้อใด
๑. การมีพน้ื ทีเ่ พาะปลูกเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ
๒. ผลผลิตทางการเกษตรขึน้ อยูก่ บั สภาพภูมอิ ากาศเป็นสำคัญ
๓. เมือ่ อากาศอุน่ ขึน้ พืน้ ทีซ่ ง่ึ เคยหนาวจัดจะมีผลผลิตเปลีย่ นไป
๔. ผลผลิตทางการเกษตรในเขตร้อนเดิมจะเป็นผลิตผลของเขตหนาว
ซึง่ กลายเป็นเขตร้อน
๕๓. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น
๑. การคมนาคมทางทะเลของประเทศแถบซีกโลกเหนือจะสะดวกขึน้ เมือ่ อากาศ
อุน่ ขึน้
๒. ประเทศเหล่านี้จะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานการทำความร้อนลงได้
๓. แม้ประเทศเหล่านีจ้ ะประสบความสูญเสียจากภาวะโลกร้อน แต่กจ็ ะได้ประโยชน์
จากภาวะความร้อนนัน้ ด้วย
๔. ชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ นจะเปลีย่ นไป เพราะไม่คนุ้ เคยกับการเพาะปลูกพืชผล
ทีอ่ ยูใ่ นเขตร้อนมาก่อน

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๕๔. ในข้อความต่อไปนี้ ก. คืออะไร
“ก. ทำจากถัว่ เหลืองทัง้ เมล็ดซึง่ มีจมูกถัว่ เหลือง
ก. มีแคลเซียมสูงและมีวติ ามินดี
ก. มีรสอร่อยและมีกลิน่ หอมของงาดำ
ก. ทุกหยดให้คณ
ุ ค่าทางโภชนาการ”
๑.
๒.
๓.
๔.

ขนมอบที่ทำจากถั่วเหลืองและงาดำ
เครื่องดื่มที่ทำจากถั่วเหลืองและงาดำ
อาหารคาวที่ทำจากถั่วเหลือง
อาหารเสริมที่ทำจากงาดำ

๕๕. การฟังในข้อใดมีจดุ มุง่ หมายต่างกับข้ออืน่
๑. วันดีฟังถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของรัฐบาล
๒. วันเพ็ญฟังการอภิปรายเรื่องใช้ชีวิตอย่างไรให้พอเพียง
๓. วันรุ่งฟังวิทยุรายการตลาดเช้าข่าวสด
๔. วันงามฟังเพลงในรายการดนตรีกวีศิลป์

หน้า ๒๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๕๖.

หน้า ๒๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

วินยั ฟังรายการวิทยุ มีขอ้ ความตอนหนึง่ ว่า “ตลอดชีวติ ทีผ่ า่ นมาเราจะรูส้ กึ ว่าเรา
ยังมีไม่พอ ต้องมีนน่ั มีนเ่ี สียก่อน แล้วเราจะอิม่ จะเต็ม สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราไม่เคยได้รบั การสอน
ก็คอื ไม่วา่ เราจะพัฒนาความสามารถในการหาเงินทอง หาของ หาความรักให้ได้มาก
สักเท่าใดก็ตาม น้ำในแก้วไม่มวี นั เต็ม เพราะความอยากในใจเราไม่เคยหยุด” หลังจาก
ฟังแล้ว เขาบอกกับตนเองว่า ผูพ้ ดู ต้องการให้คนเราลดความต้องการของตัวเองลงเพือ่
ความสุขในชีวิต
จากสถานการณ์ในข้อความข้างต้นแสดงว่าวินัยมีสัมฤทธิผลในการฟังระดับใด
๑. เข้าใจจุดประสงค์ของผู้พูด
๒. รับรู้ข้อความได้ครบถ้วน
๓. บอกได้ว่าสิ่งที่ฟังน่าเชื่อถือ
๔. ประเมินได้ว่าสิ่งที่ฟังมีประโยชน์

๕๗. ข้อใดเป็นคำพูดทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมควรใช้เมือ่ ต้องการจะสรุปความเห็น
๑. วันนีเ้ ราได้ใช้เวลาในการอภิปรายกันมายืดเยือ้ พอสมควรแล้ว ผมคิดว่าเราควร
ตัดสินใจได้แล้ว
๒. ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าประชุมทุกท่านล้วนน่าสนใจ ผมจึงคิดว่าจะรับไว้พจิ ารณา
ในโอกาสต่อไป
๓. ข้อคิดเห็นต่างๆ ทีผ่ เู้ ข้าประชุมได้เสนอมามีมากพอที่เราจะตัดสินใจได้ ผมจึงขอ
ประมวลความคิดเห็นให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
๔. การประชุมครัง้ นีเ้ ราได้เปิดโอกาสให้ทกุ ท่านแสดงความคิดเห็นอย่างจุใจ ผมจึง
ขอให้ยุติการแสดงความคิดเห็น

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๒๓
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๕๘. คำพูดในข้อใดไม่มคี วามหมายเชิงตำหนิ
๑. อาหารที่ขายตามรถเข็นใช่ว่าจะสกปรกไปเสียทุกร้าน
๒. กระเป๋าใบนีจ้ ะเก๋ทเี ดียว ถ้าหากใบเล็กกว่านีส้ กั หน่อย
๓. ผ้าไทยบางชนิดถ้าซักรวมกับผ้าสีอ่อนแล้วคุณจะเสียใจ
๔. ฝีมอื ทำอาหารของคุณทำให้ฉนั ไม่ตอ้ งหาวิธลี ดน้ำหนักเลย
๕๙.

ดาราหญิงผูห้ นึง่ แสดงบทร้ายได้สมจริงจนผูด้ บู างคนเกลียด เธอไปซือ้ ของตาม
ตลาดแม่คา้ ก็ไม่ขายให้ สุดากับลูกสาวอายุ ๑๐ ขวบ ดูละครทีด่ าราผูน้ แ้ี สดง
สุดาจะคุยกับลูกเสมอเวลาดูโทรทัศน์
คำพูดในข้อใดแสดงว่าทักษะในการดูของสุดาถูกต้อง
๑. ยายคนนีใ้ จร้ายมาก ลูกไม่ควรเอาอย่าง
๒. ลูกอย่าไปเกลียดเขาเลย เขาแสดงไปตามบทบาทเท่านัน้
๓. แม่วา่ เราเลิกดูละครเรือ่ งนีเ้ ถอะ คนอะไรร้ายจนทนไม่ไหวแล้ว
๔. ลูกต้องเข้าใจนะว่านีเ่ ป็นการแสดง ลูกดูเขาแล้วลองคิดดูวา่ ทำตัวอย่างนัน้
เหมาะไหม

๖๐. จากข้อความต่อไปนี้ คำใดไม่สามารถใช้เป็นคำหลักในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตเรือ่ ง พายุงวงช้าง
พายุงวงช้างมีชอ่ื เรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า พายุนาคเล่นน้ำ หรือพวยน้ำ ในท้องถิน่
บางแห่งเรียกว่า ลมงวง หรือลมหัวกุด
๑. งวงช้าง
๓. ลมงวง

๒. พวยน้ำ
๔. นาคเล่นน้ำ

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๒๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๖๑. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน
๑. แผ่นดินไหวทีม่ ณฑลเสฉวน เป็นเรือ่ งธรรมดาๆ ของธรรมชาติทไ่ี ม่มใี ครคาดถึง
๒. ผลพวงทีเ่ ราขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติใต้ดนิ ขึน้ มาใช้ ทำให้เปลือกโลกใต้ดนิ มี
ช่องว่างขึ้นมากมาย
๓. แผ่นดินไหวทีเ่ กิดขึน้ จากน้ำมือคนมี ๓ อย่างคือ การทดลองระเบิดปรมาณู
ใต้ดนิ การกักเก็บน้ำในเขือ่ น และการระเบิดเหมืองแร่
๔. ในอนาคตแผ่นดินไหวจะเกิดมากขึน้ และรุนแรงมากขึน้ เพราะแผ่นดินไหว
แต่ละครัง้ มีผลกระทบต่อเปลือกโลก
๖๒. รายงานทางวิชาการส่วนใดทีใ่ ช้ภาษาไม่เหมาะสม
๑) พริกเป็นสมุนไพรทีค่ นไทยทุกคนรูจ้ กั ดี / ๒) นักวิจยั พบว่าพริกมีสาร
แคปไซซินสูง สารนีม้ ฤี ทธิ์ในการลดความเจ็บปวด / ๓) และช่วยระบบการย่อย
และการไหลเวียนของโลหิต ป้องกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง / ๔) ตอนหลังนักวิจยั
ก็พบอีกว่า สารตัวนีม้ ผี ลในเรือ่ งเพิม่ การเผาผลาญไขมัน ทำให้ชว่ ยลดน้ำหนักตัว
ได้ดว้ ย
๑.
๒.
๓.
๔.

ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่

๑
๒
๓
๔

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๒๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๖๓. ข้อความส่วนใดในจดหมายกิจธุระต่อไปนีไ้ ม่จำเป็นต้องกล่าวถึง
๑) ด้วยชมรมวิทยาศาสตร์จะจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนือ่ งในงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ /
๒) ซึง่ การแข่งขันโต้วาทีจำเป็นต้องมีคณะกรรมการการตัดสินเพือ่ หาผูช้ นะ /
๓) ในการนีจ้ งึ ขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการตัดสินการโต้วาทีรอบชิงชนะเลิศ /
๔) ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่

๑
๒
๓
๔

๖๔. ประกาศข้อใดไม่ชดั เจน
๑. ขายเตียงผ่าตัด MIZUHO สภาพดีมาก ราคา ๑๑๐,๐๐๐ บาท
ติดต่อ โทร. ๐๘๙๑๐๐๐๐๐๐
๒. รับสมัครแพทย์ Part Time โรคทัว่ ไป ซอยลาดพร้าว ๔๕
ติดต่อนายแพทย์สมชาย
๓. รับสมัครครูมธั ยมต้น ปริญญาตรี เอกคณิตศาสตร์ ติดต่อที่
nmt - school @ hotmail.com
๔. บรรยายพิเศษเรือ่ ง “พ้นวิกฤตด้วยความคิดสร้างสรรค์” ๕ ส.ค. ๒๕๕๑
สอบถามและซือ้ บัตรได้ท่ี Thai Ticket Major ทุกสาขา

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๒๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๖๕. ข้อใดใช้ศัพท์เฉพาะในการประชุมแทนข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามลำดับ
ในการประชุมเพือ่ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๒ ของสมาคม
ครูภาษาไทย ผูท้ ำหน้าทีพ่ จิ ารณาเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นวาระการประชุม ได้อภิปรายเพือ่
กำหนดแนวการจัดกิจกรรมต่างๆ และเสนอให้ผทู้ ำหน้าทีค่ วบคุมการประชุม
แต่งตัง้ คณะบุคคลทำหน้าทีจ่ ดั แสดงนิทรรศการการประกวดผลงานวิชาการ
ของครูภาษาไทย
๑.
๒.
๓.
๔.

ผูเ้ ข้าประชุม
กรรมการ
ผูเ้ ข้าประชุม
กรรมการ

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
ประธาน

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ

๖๖. ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร
๑. วัดโบราณแลตะคุม่ ๆ อยูใ่ นบรรยากาศทีข่ มุกขมัว พระวิหารหลวงดูสง่าสงบ
ทึมทึบด้วยม่านฝนอยู่เนิ่นนาน
๒. หมูบ่ า้ นอันไกลโพ้นมีวดั โบราณอยูใ่ นใจกลาง ถึงงานบุญใหญ่ ชาวบ้านต่างพา
กันเดินทางจากบ้านใกล้เคียงเพื่อมาร่วมบุญ
๓. เมืองสามท้าวปรากฏเรือ่ งราวในตำนานเก่าทีจ่ ารไว้ในคัมภีรใ์ บลาน ว่าอยูไ่ กลไป
ในหุบเขาห่างไกล อันชนต่างเผ่าไม่เคยเข้าไปถึง
๔. เมืองอันใหญ่กว้างเป็นทีต่ ง้ั ของอารามในพระพุทธศาสนาฝ่ายอรัญวาสี เป็นแหล่ง
ศึกษาพระไตรปิฎกสำหรับภิกษุจากเมืองใกล้เคียง

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๒๗
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๖๗. ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้วิธีอธิบายตามแบบใด
“โรคอุบตั ซิ ำ้ ” เป็นโรคทีก่ ลับมาระบาดใหม่ หลังจากเคยเกิดขึน้ แล้วหายไป
หรือพบหลังจากทีไ่ ม่เคยมีการระบาดในพืน้ ทีเ่ ดิมมาเป็นเวลานาน เช่น โรคเท้าช้าง
ไข้ทรพิษ เป็นต้น
๑. นิยาม
๓. เปรียบเทียบ

๒. ให้ตัวอย่าง
๔. กล่าวซ้ำโดยใช้ถ้อยคำอื่น

๖๘. ข้อใดเป็นการบรรยาย
๑. จังหวัดกาญจนบุรเี ชิญชวนให้ไปชมงาน “เมืองประวัตศิ าสตร์
ธรรมชาติอศั จรรย์ สวรรค์นกั ผจญภัย
๒. พลพายต่างโล้ตวั อย่างสะพรึบพร้อม เร้าเร่งให้เรือพุง่ โลดไปในสายน้ำ
อันเชีย่ วกราก
๓. ประชาชนปล่อยใจให้ไหลเลือ่ นไปกับกระแสน้ำ ความปราดเปรียวของเรือ
ระดับพระกาฬ และเสียงพากย์อนั เร้าระทึก
๔. สายฝนกระหน่ำหนาวจนเจ็บหน้า แต่ไม่สามารถสยบเสียงเฮทีเ่ ป็นจังหวะของ
คนดู ผสานกับเสียงฮุยเสียงจ้วงของพลพาย
๖๙. ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้
ใจคนก็เหมือนกับกล้องถ่ายรูป / ถ้าไม่มคี วามเอาใจใส่หรือความตัง้ ใจ ก็เหมือน
กับการถ่ายรูปโดยไม่ได้ปรับศูนย์ให้ดี / ภาพก็ไม่ชดั
๑.
๒.
๓.
๔.

ข้อสนับสนุน
ข้อสนับสนุน
ข้อสรุป
ข้อสรุป

ข้อสรุป
ข้อสนับสนุน
ข้อสนับสนุน
ข้อสรุป

ข้อสนับสนุน
ข้อสรุป
ข้อสนับสนุน
ข้อสนับสนุน

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๒๘
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๗๐. ข้อใดมีวธิ เี สดงเหตุผลต่างกับข้ออืน่
๑. วิเชียรชอบอากาศบริสทุ ธิใ์ นตอนเช้า เขาเลือกการเดินไปทำงาน
๒. วิเทศติดเกมคอมพิวเตอร์ การเรียนของเขาตกลงมาก
๓. วิวธิ แข็งแรงและรูปร่างดูดขี น้ึ เขาเล่นแบดมินตันทุกวัน
๔. วิธมู มี นุษยสัมพันธ์ดี เขาเป็นทีร่ จู้ กั ของเพือ่ นๆ และอาจารย์ในโรงเรียน
๗๑. สำนวนในข้อใดมีการใช้เหตุผล
๑. ปิ้งปลาประชดแมว
๒. เกลียดตัวกินไข่
๓. ตบหัวลูบหลัง
๔. พลั้งปากเสียศีล
๗๒. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้
เด็กเก่งเรียนดีมคี วามประพฤติเรียบร้อย ก็มโี อกาสเสีย่ งต่อพฤติกรรม
การเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน เพราะมีไอคิวสูงแต่อาจมีอคี วิ ต่ำ
ควบคุมตนเองไม่ได้ รับรูอ้ ารมณ์ตนเองและอารมณ์ผอู้ น่ื ได้ไม่ดนี กั
จึงปรับตัวอยูใ่ นโลกความเป็นจริงได้ยาก
๑.
๒.
๓.
๔.

เด็กฉลาดจะไม่มปี ญ
ั หาจากความรุนแรงในเกมคอมพิวเตอร์
พฤติกรรมการเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาสำคัญของสังคม
ปัญหาจากเกมคอมพิวเตอร์เกิดกับเด็กทีค่ วบคุมตนเองไม่ได้
เด็กทีป่ รับตัวอยูใ่ นโลกความเป็นจริงได้จะไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งพฤติกรรม
การเลียนแบบ

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๒๙
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

อ่านข้อความต่อไปนีแ้ ล้วตอบคำถาม ข้อ ๗๓ - ๗๔
ประเทศผูน้ ำเข้าทัว่ โลกสนใจขัน้ ตอนการผลิตสินค้ามากขึน้ โดยใช้มาตรการที่
ไม่ใช่ภาษีเป็นข้อกีดกันทางการค้าด้วย เช่น มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เป็นต้น ผูน้ ำเข้าอาจนำประเด็นการเผาตอซัง
หรือฟางข้าวซึง่ ทำลายสิง่ แวดล้อมมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าได้ เกษตรกรจึงควร
ปรับตัว และพัฒนาวิธกี ารผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพือ่ สร้างจุดแข็งให้สนิ ค้า
ข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
๗๓. ข้อความข้างต้นเป็นทรรศนะประเภทใด
๑. ข้อเท็จจริง
๒. คุณค่า
๓. ข้อเท็จจริงและนโยบาย
๔. คุณค่าและนโยบาย
๗๔. ข้อใดเป็นโครงสร้างการแสดงทรรศนะตามลำดับ
๑. ที่มา
ข้อสนับสนุน
ข้อสรุป
๒. ข้อสนับสนุน
ข้อสรุป
ที่มา
๓. ที่มา
ข้อสรุป
ข้อสนับสนุน
๔. ข้อสนับสนุน
ที่มา
ข้อสรุป
๗๕. ข้อใดมีการโน้มน้าวใจน้อยทีส่ ดุ
๑. ห้องพักสไตล์สว่ นตัว พร้อมสระว่ายน้ำ และโฮมเธียเตอร์ทนั สมัยในห้องนัง่ เล่น
๒. ห้องพักแบบเดอลุกซ์ในโรงแรมที่ชายหาดสวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย
๓. ห้องพักกว้างขวางในบรรยากาศที่คุณจะประทับใจตลอดไป
๔. ห้องพักในโอกาสวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณและสมาชิกในครอบครัว

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๓๐
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๗๖. ข้อใดไม่ใช่บทโฆษณาทีม่ สี ารโน้มน้าวใจ
๑. โรงเรียนอนุบาลนำสมัย ดูแลบุตรหลานของท่านให้มสี ขุ ภาพดี อบอุน่ ใจ
ไร้กงั วล
๒. การบริหารกายเป็นกิจกรรมทีม่ ลี ลี าเชือ่ งช้า แต่ชว่ ยการไหลเวียนของโลหิตและ
ทำให้จิตแจ่มใส
๓. รถยกรถขุดปิศาจทรงพลัง กร้าวแกร่งทุกพืน้ ที่ ทนทาน ไม่มวี นั ตายตลอดการ
ใช้งาน
๔. ละครเรือ่ งใหม่โดยนักแสดงมืออาชีพ เนือ้ หาสนุกสนานได้สาระ ยกระดับจิตใจ
๗๗. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับประเด็นความคิดทีเ่ หมาะสมสำหรับเรียงความเรือ่ ง
“การแต่งกายของงิว้ ”
ก. ลวดลายที่ปักบนเสื้อผ้าสื่อความหมายถึงความเป็นมงคลและความถูกต้อง
ดีงาม เช่น นกกระสา หมายถึงการมีอายุมน่ั ขวัญยืน
ข. สิง่ สำคัญมากอย่างหนึง่ ของการแสดงงิว้ ก็คอื เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย ทีม่ ี
รายละเอียดบ่งบอกสถานะของตัวละคร
ค. เสือ้ ผ้าสีเหลืองอ่อนเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ สีแดงเป็นของเสนาบดีหรือ
จอมทัพ ส่วนสีเขียวเป็นชุดสำหรับขุนนางฝ่ายบุน๋
ง. เครือ่ งประดับทีจ่ ำเป็นอีกอย่างหนึง่ ก็คอื ศิราภรณ์ซง่ึ ประดับด้วยหมวก
ประเภทต่างๆ มงกุฎและเครือ่ งตกแต่งอืน่ ๆ
๑.
๒.
๓.
๔.
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รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๓๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๗๘. ข้อความต่อไปนีข้ อ้ ใดควรเป็นลำดับที่ ๔
ก. ธุรกิจส่วนมากใช้โสตทัศนูปกรณ์ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบร่วมกันของ
เสียงและสายตา
ข. โสตทัศนูปกรณ์เป็นเครื่องช่วยในการมองเห็นของผู้ฟัง
ค. อันตรายอย่างยิง่ ถ้าคุณจะลดบทบาทตัวเอง แล้วมอบบทพระเอกให้แก่
โสตทัศนูปกรณ์
ง. ทำให้เกิดความเข้าใจหรือความเชื่อในจุดที่คุณต้องการทำให้เห็น
๑.
๒.
๓.
๔.

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ก
ข
ค
ง

๗๙. ข้อความต่อไปนีเ้ หมาะจะเป็นส่วนใดของเรียงความเรือ่ ง “อุดมการณ์ของชาวจีน
ในเมืองไทย”
ในบรรดากลุม่ ชาวจีนทีอ่ พยพมาตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ่ นเมืองไทยดังกล่าว ชาวจีน
แต้จว๋ิ นับเป็นกลุม่ ทีม่ จี ำนวนมากทีส่ ดุ รองลงมาเป็นชาวจีนฮกเกีย้ น รองลงมาอีก
คือชาวจีนไหหลำและชาวจีนกวางตุง้ ส่วนชาวจีนแคะนัน้ มีจำนวนน้อยทีส่ ดุ
๑.
๒.
๓.
๔.

ส่วนนำเรือ่ ง
ประเด็นสำคัญของเรือ่ ง
ส่วนขยายความ
ส่วนสรุปเรือ่ ง

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๓๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๘๐. ถ้าเรียงลำดับคำอธิบายวิธที ำอาหารต่อไปนีจ้ นครบถ้วน ข้อใดเป็นขัน้ ตอนที่
ต่อจากข้อ ๕ ตามโจทย์
๑. ต้มน้ำในหม้อด้วยไฟกลาง แล้วใส่ตะไคร้ใบมะกรูด
๒. ล้างหอยแมลงภู่ ปูมา้ กุง้ และปลาหมึกให้สะอาด
๓. ปรุงรสด้วยน้ำปลา มะนาว พริกขีห้ นู แล้วเสิร์ฟร้อนๆ
๔. แล้วจึงใส่กงุ้ ปลาหมึก และเห็ดฟาง
๕. เมือ่ น้ำเดือดจัดใส่หอยแมลงภูแ่ ละปูมา้
๑. ข้อ ๑
๓. ข้อ ๓

๒. ข้อ ๒
๔. ข้อ ๔

๘๑. ข้อใดมีคำเลียนเสียง
๑. บ้างแออัดจัดการประสานเสียง
๒. ตืน่ สะดุง้ เขาประดังระฆังก้อง
๓. บ้างกอบปรายเบี้ยโปรยอยู่โกรยกราว
๔. ชาวบ้านนอกตกใจร้องไห้ดัง
๘๒. ข้อใดไม่มจี นิ ตภาพทางการเคลือ่ นไหว
๑. มีหมีพดี ำขลับ
ขึ้นไม้ผับฉับไวถึง
๒. กระจงกระจิดเตีย้
วิง่ เรีย่ เรีย่ น่าเอ็นดู
๓. กระรอกหางพัวพู่
โพรงไม้อยูค่ ไู่ ล่ตาม
๔. เลียงผาอยูภ่ เู ขา
หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๓๓
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๘๓. คำประพันธ์ตอ่ ไปนีม้ วี รรณศิลป์เด่นตามข้อใด
แอกงอนอ่อนงามโอฬาร
ธงฉานทานชูเฉลิมปลาย
บัลลังก์บดเหลีย่ มเป็นเรือนเก็จ
กระจกพืน้ กระจังเพชรบัวหงาย
๑.
๒.
๓.
๔.

การเล่นคำ
การสรรคำ
สัมผัสพยัญชนะ
การใช้ไวพจน์

การเล่นเสียงวรรณยุกต์
การใช้ภาพพจน์
การเล่นจังหวะ
การใช้คำอัพภาส

๘๔. คำประพันธ์ตอ่ ไปนีไ้ ม่ใช้กลวิธใี ดในการแต่ง
อันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์
เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า
ใครใครเห็นไม่เป็นทีจ่ ำเริญตา
เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย
๑.
๒.
๓.
๔.

ความเปรียบ
สัมผัสพยัญชนะ
การซ้ำคำ
การเล่นคำ

๘๕. ข้อใดใช้ภาพพจน์
๑. จะแวะหาถ้าท่านเหมือนเมือ่ เป็นไวย ก็จะได้รบั นิมนต์ขน้ึ บนจวน
๒. อายุยนื หมืน่ เท่าเสาศิลา อยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง
๓. โอ้เช่นนีส้ กี าได้มาเห็น
จะลงเล่นกลางทุง่ เหมือนมุง่ หมาย
๔. จนดึกดาวพราวพร่างกลางอัมพร กระเรียนร่อนร้องก้องเมือ่ สองยาม

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๘๖. ข้อความต่อไปนีใ้ ช้ภาพพจน์กแ่ี ห่ง
ผลเดือ่ เมือ่ สุกไซร้
ภายนอกแดงดูฉัน
ภายในย่อมแมลงวัน
ดุจดั่งคนใจร้าย

หน้า ๓๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

มีพรรณ
ชาดบ้าย
หนอนบ่อน
นอกนัน้ ดูงาม

๑. ๑ แห่ง
๓. ๓ แห่ง

๒. ๒ แห่ง
๔. ๔ แห่ง

อ่านคำประพันธ์ตอ่ ไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๘๗ - ๘๘
น้ำตาท่วมรถที่ผ่อนมาหลายปี
งานก็ต้องถูกงด
มองปิ๊กอัพถูกยึด
รถเครื่องถูกยึดบ๊ายบายเพื่อนซี้
วันหลังถ้ามีเวลา
จะซือ้ เอ็งกลับมาอีกที
๘๗. คำประพันธ์ขา้ งต้นใช้ภาพพจน์ตามข้อใด
๑. อติพจน์
และ บุคคลวัต
๒. สัญลักษณ์ และ อุปลักษณ์
๓. บุคคลวัต และ สัญลักษณ์
๔. อุปลักษณ์ และ อติพจน์
๘๘. คำประพันธ์ขา้ งต้นไม่สะท้อนปัญหาด้านใด
๑. สังคม
๒. แรงงาน
๓. ครอบครัว
๔. เศรษฐกิจ

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๓๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๘๙. ข้อใดใช้อวัจนภาษา
๑. นาวาเอียงเสียงกุกลุกขึน้ ร้อง
๒. ตลิ่งเบื้องบูรพาศาลาลาน
๓. ถึงวัดแจ้งแสงจันทร์จำรัสเรือง
๔. พีเ่ ร่งเตือนเพือ่ นชายพายกระโชก

มันดำล่องน้ำไปช่างไวเหลือ
เรือขนานจอดโจษกันจอแจ
แลชำเลืองเหลียวหลังหลั่งน้ำตา
ถึงสามโคกต้องแดดยิ่งแผดแสง

๙๐. ข้อใดไม่ใช่บทเจรจา
๑. เมื่อติดคุกทุกข์ถึงเจ้าทุกเช้าค่ำ
ซ้ำขุนช้างคิดคดทำทดแทน
๒. ถึงตัวไปใจยังนับอยู่ว่าผัว
หญิงเดียวชายครองเป็นสองมิตร
๓. แต่นิ่งดูกิริยาเป็นช้านาน
ทั้งรักทั้งแค้นแน่นฤทัย
๔. ด้วยขุนช้างอ้างว่ารับสั่งให้
จนใจจะมิไปก็สดุ ฤทธิ์

ต้องกลืนกล้ำโศกเศร้านัน้ เหลือแสน
มันดูแคลนว่าพี่นี้ยากยับ
น้องนี้กลัวบาปทับเมื่อดับจิต
ถ้ามิปลิดเสียให้เปลื้องไม่ตามใจ
หาว่าขานตอบโต้อย่างไรไม่
ความอาลัยปั่นป่วนยวนวิญญา
ใครจะขัดขืนไว้ก็กลัวผิด
ชีวิตอยู่ใต้พระบาทา

๙๑. จากคำประพันธ์ตอ่ ไปนี้ ข้อใดไม่อาจอนุมานได้วา่ เป็นบุคลิกภาพของผูพ้ ดู
พระพีพ่ ระผูผ้ า่ น
ภพอุต ดมเอย
ไป่ชอบเชษฐ์ยืนหยุด
ร่มไม้
เชิญราชร่วมคชยุทธ์
เผยอเกียรติ ไว้แฮ
สืบกว่าสองเราไสร้
สุดสิน้ ฤๅมี
๑. กล้าหาญ
๓. สุภาพ

๒. เจ้าโวหาร
๔. ถ่อมตน

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๓๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๙๒. คำประพันธ์ตอ่ ไปนีม้ จี ดุ ประสงค์ตามข้อใด
ถึงจนทนสู้กัด
กินเกลือ
อย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือ
พวกพ้อง
อดอยากเยี่ยงอย่างเสือ
สงวนศักดิ์
โซก็เสาะใส่ทอ้ ง
จับเนือ้ กินเอง
๑.
๒.
๓.
๔.

ให้รจู้ กั อดทน
ให้รจู้ กั ประมาณตน
ให้รจู้ กั รักศักดิศ์ รี
ให้รจู้ กั ช่วยเหลือตนเอง

๙๓. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงอาวุธในการต่อสู้
๑. พวกพลพาชีตีกระทบ
๒. นายกองแกว่งดาบวาบวับ
๓. โรมรุกบุกไปแต่ลำพัง
๔. บ้างเป่าชุดจุดยิงปืนใหญ่

รำทวนสวนประจบโถมแทง
ต่างขับพลวิ่งเข้าชิงชัย
ไล่หลังพวกพลเข้ารณรงค์
ฉัตรชัยมณฑกนกสับ

อ่านคำประพันธ์ตอ่ ไปนีแ้ ล้วตอบคำถาม ข้อ ๙๔ - ๙๕
๑. อย่าโศกนักพักตร์นอ้ งจะหมองศรี เจ้าผันหน้ามานีจ่ ะบอกให้
๒. ทรงพระชรานักหนาแล้ว
ทูลกระหม่อมเมียแก้วจงหักใจ
๓. ลูกเอ๋ยมีกรรมก็จำไป
เงินเฟือ้ งเบีย้ ไพก็ไม่มี
๔. รู้ตัวชั่วแล้วแก้วกลอยใจ โมโหมืดไปไม่ทนั คิด

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๓๗
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๙๔. ข้อใดมีนำ้ เสียงของผูพ้ ดู ต่างกับข้ออืน่
๑. ข้อ ๑
๓. ข้อ ๓

๒. ข้อ ๒
๔. ข้อ ๔

๙๕. ข้อใดสะท้อนความเชือ่
๑. ข้อ ๑
๓. ข้อ ๓

๒. ข้อ ๒
๔. ข้อ ๔

๙๖. คำสอนต่อไปนี้ ข้อใดเป็นการกระทำหรือลักษณะทีค่ วรละเว้น
๑. ใครเกะกะระราน
อดกลัน้
๒. เท็จและจริงจานเจือ คละเคล้า
๓. รอบคอบชอบแลผิด ก่อนพร้อง
๔. เหินห่างโมหะร้อน
ริษยา
๙๗. ข้อใดไม่ใช่คำสอนเฉพาะผูเ้ ป็นหัวหน้าเท่านัน้
๑.
ความลับอย่าให้ทาส
จับที
ปกปิดมิดจงดี
อย่าแผร้
๒.
ดูข้าดูเมื่อใช้
งานหนัก
ดูมติ รพงศารัก
เมือ่ ไร้
๓.
ซ่อนเงือ่ นงำน้ำขุน่
ขังใน
ภายนอกทำแจ่มใส
สดหน้า
๔.
จัดทำโทษแก่ผู้
ผิดฉกรรจ์ นัน้ นา
ใจจุง่ เมตตามัน
มากไว้

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

หน้า ๓๘
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๙๘. ข้อใดแสดงความเชื่อที่ยังปรากฏในปัจจุบัน
๑. เครือ่ งอาวุธสุดห้ามอย่าข้ามกราย
อย่านอนซ้ายสตรีมกั มีภยั
๒. อนึง่ เขฬะอย่าถ่มเมือ่ ลมพัด
ไปถูกสัตว์เสื่อมมนต์ดลคาถา
๓. ว่าเช้าตรู่สุริโยอโณทัย
ตืน่ นอนให้หา้ มโมโหอย่าโกรธา
๔. ทัง้ ไม้ลำค้ำเรือนแลเขือ่ นคอก
ใครลอดออกอัปลักษณ์เสียศักดิศ์ รี
๙๙. ข้อใดแสดงบทบาทสำคัญของชาวนาได้ชัดเจน
๑. เขาเป็นสุขเรียบเรียบเงียบสงัด
มีปวัตน์เป็นไปไม่วติ ถาร
๒. เกิดเพราะการเก็บเกี่ยวด้วยเคียวใคร ใครเล่าไถคราดฟืน้ พืน้ แผ่นดิน
สำราญใจตามเขตประเทศถิน่
๓. เช้าก็ขับโคกระบือถือคันไถ
๔. ยึดหางยามยักไปตามใจจินต์
หางยามผินตามใจเพราะใครเอย
๑๐๐. คำสอนในข้อใดไม่สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ปัจจุบนั
๑. อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
เมือ่ บุญมีคงจะมาอย่างปรารมภ์
๒. อย่าเกียจคร้านการสตรีจงนิยม
จะอุดมสินทรัพย์ไม่อบั จน
๓. ยามสิ้นแสงสุริยาอย่าไปไหน
จุดไต้ไฟเข้าไปส่องในห้องก่อน
๔. จะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์
ดูฉวีผวิ เนือ้ อย่าเหลือเกิน

