
วิชาภาษาไทย  
41. ข้อใด ไม่ใช่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ 
 1)  ดงัใจ ค้นคว้าขา่วอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์บีบีซีนิวส์ 
 2)  พอดี อา่นข้อมลูในแผน่ซีดีรอมสารานกุรมเอนคาร์ต้า 2004 
 3)  พอเพียง เรียนภาษาองักฤษด้วยตนเองผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 4)  พอใจ ยืมหนงัสือเร่ืองการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมดุเพ่ือทํารายงาน 
42. “ความรับผิดชอบเป็นสิ่งท่ีดีงาม ทกุคนควรฝึกฝนให้เกิดขึน้ในตน ถ้าเราปรารถนาความสขุ ไม่ 

ต้องการพบกบั 
ความทกุข์ในอนาคต เราต้องเร่ิมสร้างนิสยัรับผิดชอบตัง้แตว่นันี”้ 

 ข้อความข้างต้นควรอยูส่ว่นใดของการเขียนบทความ  
 1)  คํานํา  2)  คําขึน้ต้น   3)  เนือ้เร่ือง   4)  บทสรุป 
43. ข้อใดใช้คําทบัศพัท์ถกูต้องทกุคํา 
 1)  เคาน์เตอร์  จิมแปนซี   ดีเปรสชัน่      

2)  บอ่นกาสิโน   รถแทรกเตอร์    หมวกแก๊ป 
3)  กระดาษคาร์บอน    กระดาษกร๊าฟ   กลอ่งชอล์ค   
4)  โรคเก๊าท์   เม็ดพลาสตคิ    ตอ่มทอนซิล 

44. ข้อใดอา่น ผิด 
 1)  กลไก อา่น   กน – ละ – ไก   2)  มณฑป  อา่น มน – ดบ 

3)  รสนิยม    อา่น รด – สะ- นิ – ยม  4)  อทุธรณ์  อา่น อดุ – ทอน 
45.   ข้อใดมีคําซ้อนเพ่ือความหมายทํานองเดียวกนัทัง้หมด 
 1)  เท็จจริง  ถ้วยชาม           2)  ท้วงตงิ  กาลเวลา       

3)  ซุม่ซา่ม  ทอดทิง้     4)  ฟุ่ มเฟือย  เปรีย้วหวาน 
46. “หลวงตาพระมหาบวั...............ท่ีวดัป่าบ้านตาด”  คําท่ีถกูต้องในชอ่งวา่งคือข้อใด 
 1)  มรณภาพ   2)  ละสงัขาร  3)  นิพพาน       4)  ปลงสงัขาร 
47. คํากลา่วในข้อใด แสดงถงึข้อเทจ็จริง 
 1)  คล้ายเป็นสญัญาณวา่ลมการเมืองกําลงัจะเปล่ียนทิศทาง 
 2)  ถือเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดีในการสร้างความปรองดองและสมานฉนัท์ 
 3)  คําวินิจฉยัของศาลอาญา เม่ือวนัท่ี 22 ก.พ.54 ให้ประกนัตวั 7 ผู้ ต้องหาแกนนําในคดีก่อการร้าย 
 4)  ประเดน็ท่ีอยากให้อภิปรายมากท่ีสดุ คือปัญหาปากท้องประชาชน เชน่ นํา้มนัปาล์มขาดตลาด และ 

      ข้าวของแพง 
 
 



48. ข้อใดมีเสียงวรรณยกุต์ครบทัง้ 5 เสียง 
 1)  ลิงคา่งบา่งชะนี           2)  เขาขนัคคููคู่้           

3) พดูนํา้ไหลไฟดบั          4)  ยุง่เหมือนยงุตีกนั 
49. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน 

 1)  คนท่ีมีความประพฤตดีิ ยอ่มมีความเจริญในชีวิต  
2)  รัฐบาลกําลงัเร่งพฒันาชนบทในถ่ินทรุกนัดาร 

 3)  ฝนตกหนกัจงึทําให้นํา้ทว่มกรุงเทพมหานคร  
4)  การจราจรในเมืองหลวงตดิขดัมากเป็นพิเศษ 

50. ข้อใดเป็นการเขียนบนัทกึขนาดสัน้ 
 1)  ยายบอกวา่แมเ่กิดท่ีบ้านวงเวียนใหญ่ พอแมจํ่าความได้ ตาก็ย้ายบ้านมาอยูท่ี่ถนนตากสินแล้ว 
 2)  สมยัผมเรียนมธัยมผมซา่มาก มีรถอยูค่นัหนึง่รับมรดกตกทอดมาจากพ่ี ๆ ยางรถจงึเส่ือมสภาพ  

      คณุพอ่บอกให้ไปเปล่ียนผมก็ไมทํ่า 
3) ผมตดัสินใจไมไ่ด้วา่ จะเลือกทํารายงานหนงัสืออา่นนอกเวลาเลม่ไหน เพราะชอบหมดทกุเร่ือง  
      ผมจงึมาปรึกษาอาจารย์ ขอความกรุณาอาจารย์บอกเวลาวา่งด้วยครับ ผมจะได้มาพบ 

 4)  เราเพลิดเพลินกบัธรรมชาตท่ีิพบใหมไ่ด้พกัหนึง่ ก็ถึงเวลาต้องกลบัฐาน ภาพของถํา้นีเ้ราบนัทกึอยู่ 
      ในจิตใจนํา้แข็งจะดสีูฟ้าขุน่ และทบึแสงกวา่ท่ีเป็นจริงในธรรมชาติ 

51. คําในข้อใดใช้ในการเขียนจดหมายกึ่งทางการ 
 1)  ดีเจสมพล        2)  หมอสชุาต ิ       3)  กปัตนัโยธิน    4)  พ.จ.อ.นิพทัธ์ 
52. ข้อใดตอ่ไปนี ้เป็นข้อคิดเหน็ ไมใ่ชข้่อเท็จจริง  

1)  ดอกเฟ่ืองฟ้าเป็นดอกไม้ท่ีไมมี่กลิ่น 
2)  ดอกกหุลาบและดอกมะลิเป็นดอกไม้ท่ีมีกลิ่น 
3)  ดอกกหุลาบเป็นดอกไม้ท่ีมีกลิ่นหอมกวา่ดอกมะลิ 
4)  ดอกบานไมรู้่โรย มีกลีบดอกแข็งและไมมี่กลิ่น 

53. ข้อใดใช้ ลักษณะนามถูกต้อง 
1)  แผนผงั – แผน่    2)  กรมธรรม์ – กรม  
3)  กระจกเงา – แผน่    4)  ประภาคาร – หลงั 

54. โฆษณาในข้อใด ควรนบั เป็นวรรณกรรมที่ช่วยเหลือสังคม 
1)  ปิดไฟก่อนไมมี่ไฟให้ปิด     2)  เบอร์เดียวเท่ียวทัว่ไทย 
3)  ผกัสดปลอดสารพิษ เพ่ือชีวิตท่ีดีกวา่   4)  เลือกรับสดุขีด ความคุ้มคา่กบัข้อเสนอท้าทาย 

55. ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้จดรายงานการประชมุ เม่ือได้ดําเนินการเสร็จแล้ว จะใช้คําลงท้ายวา่อยา่งไร 
1)  ผู้บนัทกึการประชมุ    2)  ผู้จดบนัทกึการประชมุ 
3)  ผู้จดรายงานการประชมุ        4)  ผู้รายงานการประชมุ 



56. “ไมเ่ป็นไร” ในข้อใดมีความหมายแตกตา่งจากข้ออ่ืน 
 1)  สมศรีทํากาแฟหกเปือ้นเสือ้ของสมชาย ซึง่กําลงัจะขึน้บรรยายในฐานะวิทยากรพิเศษในอีกไมก่ี่ 

       นาทีสมชายรู้สกึแยแ่ตเ่หน็วา่สมศรีเป็นสภุาพสตรี จงึบอกกบัสมศรีวา่ ไม่เป็นไร 
  2)  สมควรเห็นวา่อีก 2 วนัข้างหน้าจะเป็นวนัหยดุพิเศษ จงึบอกกบัตวัเองวา่ ไม่เป็นไร งานท่ียงัไม ่

       เสร็จนัน้เก็บไว้ก่อนได้ เปิดงานมาวนัไหนก็คอ่ยนํามาทําตอ่ 
 3)   สมพงษ์จะไมช่อบท่ีเพ่ือนบ้านซึง่อยูฝ่ั่งตรงข้ามมกัจะจอดรถยนต์ในลกัษณะท่ีทําให้สมพงษ์ถอยรถ 

            เข้า-ออกจากบ้านลําบาก แตส่มพงษ์บอกกบัตวัเองวา่ ไม่เป็นไร เพ่ือให้อภยัแก่เพ่ือนบ้าน  และ 
  คดิวา่ชาตท่ีิแล้วสมพงษ์คงเคยไปทําความเดือดร้อนรําคาญแก่เพ่ือนบ้านคนนี ้
3) สมบตัลิงทนุค้าขาย เม่ือเห็นวา่สินค้าขายไมค่อ่ยดีก็ได้แตป่ลอบตวัเองวา่ ไม่เป็นไร เราก็ขายของเรา 
       ไปเร่ือย ๆ  ไมต้่องแก้ไขปัญหาอะไร เพราะกิจการแบบท่ีตนเองกําลงัดําเนินการมีคูแ่ขง่มาก เดี๋ยว 
       ก็มีลกูค้ามาซือ้เอง 

57.  ข้อใดมีคําเช่ือมประโยค 
1)  สมยัท่ีพอ่หนุม่ ๆ มีบ้างท่ีใช้เงินอยา่งไมร่ะมดัระวงั   
2)  แมนํ่ารายได้จากการขายขนมเก็บเป็นทนุการศกึษาของลกู 
3)  คนท่ีเป็นผู้ใหญ่มีหน้าท่ีชว่ยงานของชมุชนมากบ้างน้อยบ้างตามความสมคัรใจ 
4)  พอ่ของดวงฤทยัไมด่ื่มเหล้า ไมส่บูบหุร่ี ไมเ่ลน่การพนนัจงึไมมี่รายจา่ยท่ีสญูเปลา่ 

58.  “อนั” ในข้อใดเป็นประพนัธสรรพนาม (สรรพนามเช่ือมประโยค) 
 1)  ฉนัขอซือ้อนันีไ้ด้ไหม        2)  เขาเขียนลวดลายอนังามวิจิตร 
 3)  เดก็ ๆ ทํางานไมเ่ป็นชิน้เป็นอนั     4)  อนัความกรุณาปรานี จะมีใครบงัคบัก็หาไม่ 
59. พฤตกิรรมข้อใดสําคญัท่ีสดุในการกรอกข้อความ 
 1)  สมชายกรอกข้อความครบตามจํานวนชอ่ง / บรรทดัท่ีเว้นไว้ 
 2)  สมศรีกรอกข้อความด้วยความสจุริตใจไมบ่ดิเบือนความจริง 
 3)  สมศกัดิเ์ขียนสะกดการันต์ได้ถกูต้อง 
 4)  สมภพกรอกข้อความด้วยลายมือท่ีอา่นง่ายชดัเจน 
60. “ฉนัชอบกินสกีุแ้ละเก๊ียวใสซ่อส สว่นน้องชอบกินขนมโมจิรสเก๊กฮวย ขนมเค้กรสบ๊วย นํา้โอเลีย้ง  
  และชอบร้องคาราโอเกะ ”  ข้อความนีมี้คํายืมจากภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน และภาษาองักฤษอยา่งละก่ีคํา 
 1)  ญ่ีปุ่ น 3 คํา  จีน  3 คํา   องักฤษ 3 คํา   
 2)  ญ่ีปุ่ น 3 คํา  จีน  5 คํา  องักฤษ 1 คํา 

3)  ญ่ีปุ่ น 3 คํา  จีน  4 คํา   องักฤษ 2 คํา   
4)  ญ่ีปุ่ น 2 คํา  จีน  4 คํา  องักฤษ 3 คํา 

 



61. นํา้มีประโยชน์ตอ่สิ่งมีชีวิตอยา่งมหาศาลเกินกวา่ท่ีจะนบัได้ คนเราใช้นํา้ในการอปุโภค บริโภค และใช้ใน
การทําเกษตรกรรม ผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมและอ่ืนๆ อีกเป็นจํานวนมาก ฉะนัน้เม่ือ
ประเทศเรากําลงัจะขาดแคลน เราจงึจําเป็นจะต้องชว่ยกนัอนรัุกษ์นํา้และสิ่งท่ีทําได้ดีท่ีสดุในขณะนีคื้อ  
การประหยดันํา้ จากข้อความข้างต้น ข้อใดคือใจความสําคญั 

 1)  เราต้องชว่ยกนัอนรัุกษ์นํา้    
2)  เราใช้นํา้เพ่ือประโยชน์ตา่ง ๆ ในการอปุโภค บริโภค 

 3)  เราต้องชว่ยกนัประหยดันํา้ เพราะนํา้กําลงัจะขาดแคลน 
 4)  เราใช้นํา้ในการเกษตร ผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม 
62. ข้อใดเป็นภาษาถ่ินภาคอีสานทกุคํา 
 1)  ข้อง  หือ้  ขีล้กั      2)  แซบ  ฟ้าว  งวั 

3)  หราด  ยา่หม ู ผนุ     4)  จ๊อน แอว่ ละออ่น 
63. ก )  วิถีการดําเนินชีวิตของคนไทย กําลงัเข้าสูก่ระแสวตัถนุิยม 
 ข )  หากประชาชนคนใดท่ีปรับตวัไมไ่ด้ อาจเกิดปัญหาลกูโซต่า่ง ๆ ตามมา 
 ค )  อาจกลายเป็นคนท่ีมีความเครียดสงู และโรคทางกายตามมาอีก 
 ง )  อีกทัง้ต้องประสบกบัความกดดนัด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม 
 ข้อใดเรียงลําดบัข้อความได้เหมาะสมและได้ใจความมากท่ีสดุ  
 1)  ข – ก – ง – ค  2)  ก – ง – ค – ข  3)  ข – ค – ก – ง  4)  ก – ง – ข – ค  
64. คําประสมในข้อใด เป็นการประสมค าไทยกับค าที่มาจากภาษาอ่ืน 

 1)  หวัใจ  2)  เข็มทิศ   3)  ครอบครัว  4)  แปรงสีฟัน 
65. หากต้องการแสดงความคดิเห็นหรือแจ้งขา่วสารใด ๆ ให้แก่สมาชิกหรือผู้ เข้ามาใช้บริการในระบบ

อินเตอร์เน็ต ต้องใช้บริการใด 
 1)  แผน่ป้ายอิเล็กทรอนิกส์      2)  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

3)  ห้องคยุอิเล็กทรอนิกส์      4)  ห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์ 
66. การศกึษาโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีมากมายหลายรูปแบบ ข้อใดหมายถึงการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 1)   e – learning  2)  e – book  3)  e – classroom  4)  e – library  
67. ข้อใดเป็นคําสมาสท่ีมีลกัษณะเดียวกบัคําวา่ “พทุธพจน์” 
 1)  อดีตกาล  ทศนิยม    2)  นโยบาย  สโุขทยั 

3)  คณุธรรม  ภตัตาคาร    4) ยทุโธปกรณ์ จกัรยาน 
68. ข้อใดแสดงวา่ผู้ ฟังมีมารยาทในการฟัง 
 1)  หยิบสมดุบนัทกึขึน้มาจดใจความสําคญัในขณะฟัง 
 2)  วิพากวิจารณ์แสดงความคดิเห็นกบัเพ่ือนในขณะฟัง 



 3)  ซกัถามผู้พดูทนัทีเม่ือมีข้อสงสยั เพ่ือแสดงความสนใจในหวัข้อท่ีฟัง 
 4)  เม่ือโทรศพัท์มือถือดงัเดนิออกไปรับโทรศพัท์ข้างนอกทนัที เพ่ือมิให้รบกวนสมาธิของผู้ อ่ืน 
69. ข้อใดคือการใช้ความรู้ทางภาษาเพ่ือประโยชน์ในงานเขียนสร้างสรรค์ไปในทิศทางท่ีไมถ่กูต้อง 
 1)  เป็นงานเขียน เรียบเรียงเป็นคําพดู เพ่ือสง่สารถึงผู้อา่น  

2)  เป็นงานเขียนท่ีต้องลําดบัความคดิ และเรียบเรียง 
 3)  เป็นงานเขียนเรียบเรียงเป็นข้อความ เพ่ือสง่สารถึงผู้อา่น      

4)  เป็นสิ่งท่ีจะต้องใช้ความรู้ทางภาษาให้การเขียนเข้าถึงผู้อา่น 
70. ลกัษณะของการเขียนสารคดีเชิงประวตัใิห้เป็นท่ีสนใจของผู้อา่นจําเป็นท่ีจะต้องมีองค์ประกอบ  

อะไรบ้าง 
 1)  มีหลกัฐานหรือข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือ    
 2)  มีการเรียบเรียงได้ดี อา่นง่าย 
 3)  หาหวัข้อท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมขณะนัน้มาเป็นหวัเร่ือง  
 4)  สามารถจงูใจให้ผู้อา่นเช่ือถือได้และคล้อยตาม 
71. คําประพนัธ์ตอ่ไปนีต้รงกบัสํานวนไทยในข้อใด  
  “ยิม้หวานนํา้ตาลอาย มดมลายเหมือนต้องมนตร์  
  เบือ้งหลงัอนัแยบยล  อาจซอ่นเขีย้วไว้เคีย้วคณุ ” 
 1)  ปากอยา่งใจอยา่ง    2)  ปากปราศรัยใจเชือดคอ   

3)  ปากวา่ตาขยิบ           4)  ปากหวานก้นเปรีย้ว 
72. คําประพนัธ์ข้อใดมีสมัผสัอกัษรมากท่ีสดุ 
 1)  แล้วลดเลีย้วเท่ียวไปบนัไดอิฐ ตา่งเพลินพิศเพิงผารุกขาเขา 
 2)  เหมือนดนตรีป่ีป่าประสายาก ทัง้สองฟากฟังให้อาลยัหวน 
 3)  เสียงกรวดเกรียดเขียดกบเข้าขบเขีย้ว เหมือนกรับเกรียวกรวดกรีดวะหวีดเสียง 
 4)  ทัง้องค์ฐานรานร้าวถึงเก้าแสก เผยอแยกยอดสดุก็หลดุหกั 
73. ข้อใด  ไม่ใช่ แนวพระราชดําริในพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

พระราชทานแก่พระเจ้าลกูยาเธอทัง้ 4 พระองค์ 
 1)  การปฏิบตัพิระองค์มิให้อวดอ้างวา่เป็นเจ้านาย แตใ่ห้มีความออ่นน้อม วา่ง่าย และประพฤตชิอบ 
 2)  การใช้เงินอยา่งประหยดั มิให้ก่อหนีส้ิน 
 3)  การสร้างความสมัพนัธ์กบัมิตรประเทศ 
 4)  คํานงึถึงประโยชน์ของประเทศชาตแิละประชาชนเป็นสําคญั และตระหนกัถึงคณุของแผน่ดนิ 
74. “ดนํูา้วิ่งกลิง้เช่ียวเป็นเกลียวกลอก    กลบักระฉอกฉาดฉดัฉวดัเฉวียน ” ข้อความท่ียกมามีความเดน่ด้าน

วรรณศลิป์ในข้อใด 
 1)  การเลน่เสียงพยญัชนะ    2)  การเลน่เสียงสระ  



3)  การเลน่เสียงวรรณยกุต์        4)  การเลน่คําพ้อง 
75. ข้อใด ไม่ใช่ ลกัษณะเดน่ของกาพย์หอ่โคลงประพาสธารทองแดง 
 1)  ชมธรรมชาต ิ     2)  คตสิอนใจ  

3)  การเลน่คํา     4)  สะท้อนสภาพความอดุมสมบรูณ์สมยัอยธุยา 
76.    วงัเอย๋วงัเวง   หง่างเหง่ง ! ย่ําค่ําระฆงัขาน 
  ฝงูควายผ้ายลาทิวากาล  คอ่ยคอ่ยผา่นท้องทุง่มุง่ถ่ินตน  
  ชาวนาเหน่ือยออ่นตา่งจรกลบั    ตะวนัลบัอบัแสงทกุแหง่หน  
  ทิง้ทุง่ให้มืดมวัทัว่มณฑล  และทิง้ตนตเูปล่ียวอยูเ่ดียวเอย  
 จากบทประพนัธ์ดงักลา่วใช้โวหารประเภทใด  
 1)  สาธกโวหาร  2)  เทศนาโวหาร   3)  อปุมาโวหาร 4)  พรรณาโวหาร 
77.   ข้อใด ไม่ใช่ คณุคา่สําคญัของโคลงสภุาษิตนฤทมุนาการ 
 1)  ความไพเราะท่ีเกิดจากการใช้สมัผสัใน 
 2)  การให้ข้อคดิเตือนสตเิพ่ือดํารงชีวิตให้ปราศจากความทกุข์เดือดร้อน 
 3)  เป็นรูปแบบการประพนัธ์ท่ีนําโคลงส่ีสภุาพผสมผสานกบักลอนสภุาพ 
 4)  การใช้โวหารภาพพจน์ทัง้ในลกัษณะภาพพจน์อปุมาโวหาร และภาพพจน์อปุลกัษณ์ 
78. ใครเป็นผู้ประพนัธ์เร่ือง “ยายทองหลอ่แมเ่พลง” 
 1)  กรมพระยาดํารงราชานภุาพ   2)  เอนก  นาวิกมลู 

3)  ม.จ.พนูพิศมยั  ดศิกลุ        4)  นายแพทย์บญุสง่ เลขากลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(เฉลยวชิา ภาษาไทย) 
ข้อ  41 
 ตอบข้อ  4  พอใจยืมหนงัสือเร่ืองการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมดุเพ่ือทํารายงาน 
 ข้อ 1) – 3)  เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการทกุข้อ เน่ืองจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คือกระบวนการตา่ง ๆ และระบบงานท่ีชว่ยให้ได้ข้อมลูขา่วสารท่ีต้องการ เชน่ การใช้เครือขา่ย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ การใช้/สืบค้นข้อมลูจากส่ือบนัทกึข้อมลูหรือซีดีรอม การรับ - สง่หรือ
แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แตข้่อ 4 เป็นการค้นคว้าข้อมลูโดยไมไ่ด้อาศยั
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ข้อ  42 
 ตอบข้อ  4   บทสรุป เพราะข้อความดงักลา่ว เป็นสว่นสรุปเนือ้หา ซึง่มกัจะแทรกข้อเสนอแนะ และ
แนวทางหรือทางออกของเร่ืองราวท่ีเขียนไว้ด้วย 
 1)  คํานํา จะเป็นท่ีมาหรือเหตผุลท่ีต้องเขียนบทความ  
 2)  คําขึน้ต้น จะเป็นสว่นประกอบของการเขียนหนงัสือราชการ ไมใ่ชก่ารเขียนบทความ  
 3)  เนือ้เร่ือง คือสว่นท่ีเป็นรายละเอียดของเร่ือง  
 
ข้อ 43 
 ตอบข้อ 2 บอ่นกาสิโน  รถแทรกเตอร์  หมวกแก๊ป 
 1)  จิมแปนซี  คําท่ีถกูต้อง ซิมแปนซี  
       ดีเปรสชัน่         ”  ดีเปรสชนั 
 3)  กระดาษกร๊าฟ         ”  กระดาษกราฟ 
       กลอ่งชอล์ค         ”  กลอ่งชอล์ก  
 4)  โรคเก๊าท์          ”  โรคเกาท์ 
        เมด็พลาสตคิ         ”  เม็ดพลาสตกิ 
 
ข้อ  44 
 ตอบข้อ  1   ท่ีถกูอา่นวา่ กน – ไก 
 ข้อ 3  อา่นได้ทัง้   รด – นิ – ยม   และ  
          รด – สะ – นิ – ยม 
 
 



ข้อ  45 
 ตอบข้อ  2  เพราะ 
 “คําซ้อน ” คือ คํามลูท่ีมีความหมายเหมือนกนัมาซ้อนกนัแล้วเกิดความหมายใหม ่หรือใกล้เคียง
ความหมายเดมิ หรือการนําคําท่ีมีความหมายตรงกนัข้ามมาซ้อนกนั หรือนําคําท่ีขึน้ต้นด้วยพยญัชนะเสียง
เดียวกนัหรือมีเสียงสระเข้าคูม่าซ้อนกนั ซึง่เม่ือนํามาซ้อนกนัแล้วก่อให้เกิดความหมายหรือเสียงในลกัษณะตา่ง 
ๆ เชน่ เกิดความหมายทํานองเดียวกนั, ตรงข้ามกนั หรือเพ่ือการออกเสียงใหม ่
 1)  เป็นคําซ้อนท่ีก่อให้เกิดความหมายตรงกนัข้าม เชน่  เท็จ / จริง,  ถ้วย / ชาม  
 2)  เป็นค าซ้อนท่ีมีความหมายท านองเดียวกัน  ท้วง / ตงิ   กาล / เวลา 
 3)  เป็นคําซ้อนเพ่ือเสียง (ซุม่ซา่ม) และคําซ้อนเพ่ือความหมายทํานองเดียวกนัมีเพียงคําเดียว คือ ทอด / 
ทิง้ 
 4)  เป็นคําซ้อนเพ่ือเสียง (ฟุ่ มเฟ่ือย)  และคําซ้อนท่ีทําให้มีความหมายตรงข้ามกนั  เปรีย้ว / หวาน  
 
ข้อ  46 
 ตอบข้อ 1 มรณภาพ = ถ้าใช้กบัพระสงฆ์ให้ใช้มรณภาพ ถ้าเป็นพระอริยเจ้าผู้ ท่ีบรรลพุระ
อรหนัต์ก็ใช้วา่ “นิพพาน” คือไมก่ลบัมาเกิดอีกแล้ว 
 
ข้อ  47 
 ตอบข้อ  3  คําวินิจฉยัของศาล เป็นข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ มิใชแ่สดงความคดิเห็น เชน่ ในข้ออ่ืน ๆ 
 
ข้อ 48 
 ตอบข้อ  3  เพราะมีเสียงวรรณยกุต์ตามลําดบั ดงันี ้
          โท – ตรี – จตัวา – สามญั – เอก  
 1)  มีเสียงวรรณยกุต์  2  เสียง คือ  
  สามญั – สามญั – สามญั – ตรี – สามญั 
 2)  มีเสียงวรรณยกุต์  4  เสียง คือ  
  จตัวา – จตัวา – สามญั – โท – ตรี 
 3)  มีเสียงวรรณยกุต์  3 เสียง คือ  
  โท – จตัวา – สามญั – สามญั – สามญั 
 
 
 
 



ข้อ  49 
 ตอบข้อ 1  
 ข้อ 2, 4  เป็นประโยคความเดียว 
 ข้อ 3      เป็นประโยคความรวม  
 
 
ข้อ  50 
 ตอบข้อ  3   เป็นการเขียนบนัทกึขนาดสัน้ เป็นลกัษณะของการบนัทกึการตดิตอ่นดัหมาย 
 1)  เป็นการเขียนบนัทกึขนาดยาว ท่ีเรียกวา่ บนัทกึประวตัชีิวิต  
 2)  เป็นบนัทกึขนาดยาว ท่ีเรียกวา่ บนัทกึเหตกุารณ์สําคญัครัง้หนึง่ในชีวิต  
 4)  เป็นบนัทกึขนาดยาว เรียกวา่ บนัทกึการเดนิทาง  
 
ข้อ  51 
 ตอบข้อ  4   พ.จ.อ.นิพทัธ์  เพราะ คํานําหน้านามตามชัน้ยศ ใช้อกัษรยอ่ เป็นภาษาเขียนก่ึงทางการ 
 1)  เป็นภาษาพดู  ใช้เรียกบคุคล  
 2)  เป็นภาษาพดู  ใช้เรียกบคุคล  
 3)  เป็นภาษาพดู  ท่ีเป็นคํานําหน้านามบอกอาชีพ  
 
ข้อ  52 
 ตอบข้อ  3   เป็นการแสดงความคดิเห็นวา่  ดอกกหุลาบมีกลิ่นหอมกวา่ดอกมะลิ   ซึง่บางคนอาจจะมี
ความคดิเห็นวา่ดอกมะลิหอมกวา่ดอกกหุลาบก็ได้ จงึเป็นความคดิเห็นไมใ่ชข้่อเท็จจริง (ซึง่ไมอ่าจแย้งได้) 
ดงัเชน่ในข้ออ่ืน ๆ คือ  -  ดอกเฟ่ืองฟ้าไมมี่กลิ่น 
      -  ดอกกหุลาบมีกลิ่น   
    -  ดอกมะลิมีกลิ่น  
    -  ดอกบานไมรู้่โรยดอกแข็งไมมี่กลิ่น  
 
ข้อ  53 
 ตอบข้อ  4  ประภาคาร  มีลกัษณะนาม  เป็นหลงั 
  สว่นข้ออ่ืน ๆ ผิด -  กระจกเงา  ต้องเป็น  บาน  
     -  กรมธรรม  ต้องเป็น  ฉบบั  
     -  แผนผงั  ต้องเป็น ผงั  
 



ข้อ  54 
 ตอบข้อ  1 “ปิดไฟก่อนไมมี่ไฟให้ปิด” 
  1)  เป็นวรรณกรรมท่ี ชว่ยเหลือสงัคมและประเทศชาติ โดยตรง 
  สว่นในข้ออ่ืนนัน้ประโยชน์จะตกอยูก่บัผู้บริโภคเทา่นัน้ ไมใ่ชโ่ดยสว่นรวม  
 
ข้อ  55 
 ตอบข้อ 1  ผู้บนัทกึการประชมุ  ตามรูปแบบของการจดรายงานการประชมุ ของหลกัสตูรนี ้สว่น
ระเบียบสํานกันายก ฯ ให้ใช้วา่ “ผู้จดรายงานการประชมุ” 
ข้อ  56 
 ตอบข้อ  3  เพราะ (จากวิวิธภาษา) เร่ือง “อะไร ๆ ก็ไมเ่ป็นไร” 
 ซึง่ให้ความรู้เก่ียวกบัการพดู การเขียน คํา หลกัภาษา ฯลฯ ในข้อนีเ้ป็นการทดสอบความหมายของคําวา่ 
“ไมเ่ป็นไร ” ซึง่เม่ือถกูนําไปใช้ในบริบทตา่ง ๆ แล้วสามารถทําให้คําเดียวกนัมีความหมายตา่งกนัไป เชน่ 
ความหมายในทางท่ีดี หรือความหมายในทางไมดี่  
 ข้อ 3 นี ้คําวา่ “ไมเ่ป็นไร ” ในบริบทท่ีผู้ใช้รู้สกึดีตอ่สิ่งไมดี่ท่ีเกิดขึน้ท่ีวา่ดีเพราะ “ไมเ่ป็นไร ” ของสมพงษ์ 
เป็นความรู้สกึปลอบใจตวัเอง เพื่อทําให้ตวัเองสบายใจไมโ่กรธเพื่อนบ้านท่ีมาสร้างความเดือดร้อนรําคาญ   
“ไมเ่ป็นไร” ในกรณีนีจ้งึมีความหมายทางดี 
 สว่นข้อ 1)  “ไมเ่ป็นไร”  แตใ่จของสมชายยงัมีความขุน่ข้องกบัสมศรี 
    2)  “ไมเ่ป็นไร”  ท่ีทําให้สมควรกลายเป็นคนผดัวนัประกนัพรุ่ง เฉ่ือยชา 
    4)  “ไมเ่ป็นไร”  ท่ีทําให้สมบตัไิมก่ระตือรือร้น ไมต่อ่สู้  ไมแ่ก้ปัญหา 
 ดงันัน้ ข้อ 3 จงึมีความหมายแตกตา่งจากข้อ 1) 2) 4) ซึง่มีความหมายในทางไมดี่  
 
ข้อ  57 
 ตอบข้อ  4  เพราะ 
 ข้อ 4) มีลกัษณะของการนําประโยค 2 ประโยคเช่ือมเข้าด้วยกนัโดยมี “จงึ”  เป็นคําเช่ือม 
 พอ่ของดวงฤทยัไมด่ื่มเหล้า ไมส่บูบหุร่ี ไมเ่ลน่การพนนั จึงไมมี่รายจา่ยท่ีสญูเปลา่ 
 สว่นข้อ 1)  2)  และ  3)  เป็นประโยคทัว่ไปท่ีกลา่วเพ่ือนําเสนอข้อเท็จจริง โดยไมมี่คําเช่ือมเพ่ือแสดง
ความเป็นเหตเุป็นผลกบัอีกประโยคหนึง่ 
 “คําเช่ือม ”  ใช้เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองของคํา หรือประโยคในการอธิบายเลา่เร่ืองตา่ง ๆ ซึง่มีหลาย
ลกัษณะ เชน่ คําเช่ือมคํา ประโยคเช่ือมประโยค เป็นต้น กรณีตามข้อนีเ้ป็นลกัษณะประโยคเช่ือมประโยค 
 
ข้อ  58 
 ตอบข้อ  2   เพราะเช่ือม 2 ประโยค คือ 1) เขาเขียนลวดลาย  และ  2)  ลวดลายงามวิจิตร 



 
ข้อ  59 
 ตอบข้อ  2  เพราะการกรอกข้อความด้วยความสจุริตไมบ่ดิเบือนความจริง เป็นสิ่งท่ีสําคญักวา่ข้ออ่ืน ๆ 
 
 
ข้อ  60 
 ตอบข้อ  3  ภาษาญ่ีปุ่ น  3  คํา  ภาษาจีน  4  คํา  ภาษาองักฤษ  2  คํา 
 ภาษาญ่ีปุ่ น  3  คํา  คือ  สกีุ ้ โมจิ  คาราโอเกะ  
 ภาษาจีน  4  คํา  คือ  เก๊ียว เก๊กฮวย  บ๊วย  โอเลีย้ง  
 ภาษาองักฤษ  2   คํา  คือ  ซอส  เค้ก  
 
ข้อ  61 
 ตอบข้อ  3   เป็นใจความสําคญัของเร่ือง สว่นข้อ 1, 2 และ 4  เป็นพลความไมใ่ชใ่จความสําคญั 
 
ข้อ  62 
 ตอบข้อ  2  เพราะเป็นภาษาถ่ินภาคอีสานทกุคํา 
 ข้อ 1  ทกุคําเป็นภาษาถ่ินภาคเหนือ  
 ข้อ 3  ทกุคําเป็นภาษาถ่ินภาคใต้  
 ข้อ 4  ทกุคําเป็นภาษาถ่ินภาคเหนือ  
 
ข้อ  63 
 ตอบข้อ  4   เรียงลําดบัข้อความได้ใจความมากท่ีสดุ 
         บอกถึงเหตแุละผล  
 
ข้อ  64 
 ตอบข้อ  2  เข็มทศิ  
 เป็นคําประสมคําไทยกบัคําท่ีมาจากภาษาอ่ืน  
 สว่นคํา หวัใจ  ครอบครัว  แปรงสีฟัน  เป็นการประสมคําไทยกบัคําไทย  
 
 
 
 
 



ข้อ  65 
 ตอบข้อ  1  แผ่นป้ายอิเล็กทรอนิกส์  
 1)  แผน่ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ webboard  เป็นพืน้ท่ีท่ีให้สมาชิก หรือผู้ใช้บริการในเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต สามารถตัง้กระทู้  แสดงความคดิเห็นหรือแจ้งขา่วสารใด ๆ แก่ผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการ 
 2)  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-mail  เป็นรูปแบบการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งบคุคล คล้ายจดหมาย
ธรรมดา 
 3)  ห้องคยุอิเล็กทรอนิกส์  หรือ electronic chat room  เป็นรูปแบบการพดูคยุเฉพาะกลุม่ด้วยการพิมพ์
ข้อความ 
 4)  ห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์  หรือ e-library เป็นรูปแบบห้องสมดุท่ีผู้ใช้สามารถใช้บริการห้องสมดุผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
ข้อ  66 
 ตอบข้อ  3   e-classroom 
 เน่ืองจาก 
 1)  e-learning  หมายถึง  การเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2)  e-book  หมายถึง  หนงัสือในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 3)  e-classroom  หมายถึง  การเรียนการสอนท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 4)  e-library  หมายถึง  ห้องสมดุท่ีผู้ใช้ใช้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
ข้อ  67 
 ตอบข้อ  1 อดีตกาล  ทศนิยม  
 คําวา่ “พทุธพจน์”  เป็นคําสมาสไมมี่สนธิ  (พทุธ) + (พจน์) 
 1)  อดีตกาล  (อดีต) + (กาล)  
           เป็นคําสมาสไมมี่สนธิทัง้ 2  คํา  
       ทศนิยม   (ทศ)  +  (นิยม)  
 2)  นโยบาย  (นยะ) + (อบุาย) -   เป็นคําสมาสท่ีมีสนธิ  
       สโุขทยั    (สขุ)  +  (อทุยั) -   เป็นคําสมาสไมมี่สนธิ 
 3)  คณุธรรม  (คณุ) + (ธรรม) -   เป็นคําสมาสไมมี่สนธิ  
       ภตัตาคาร  (ภตัตะ)  +  (อาคาร)   -  เป็นคําสมาสท่ีมีสนธิ 
 4)  ยทุโธปกรณ์  (ยทุธ) + (อปุกรณ์)  -  เป็นคําสมาสท่ีมีสนธิ  
       จกัรยาน        (จกัร)  +  (ยาน) -   เป็นคําสมาสไมมี่สนธิ  
 



ข้อ  68 
 ตอบข้อ  1  หยิบสมดุบนัทกึขึน้มาจดใจความสําคญัในขณะฟัง  
 
ข้อ  69 
 ตอบข้อ   
 งานเขียนสร้างสรรค์ เชน่ งานเขียนท่ีต้องลําดบัความคดิ และเรียบเรียงเป็นข้อความเพ่ือสง่สารถึงผู้อา่น 
ความรู้ทางภาษาจะชว่ยให้การเขียนสร้างสรรค์เข้าถึงผู้อา่นหรือสง่สารถึงผู้อา่นได้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ 
 
ข้อ  70 
 ตอบข้อ   
 การเขียนเร่ืองประวตัขิองบคุคล สถานท่ี วตัถ ุและสิ่งท่ีมีความสําคญัในขณะนัน้ ยอ่มเป็นท่ีสนใจของ
ผู้อา่น สารคดีเชิงประวตัท่ีิเรียบเรียงได้ดี มีหลกัฐาน ใช้ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือ จะกลายเป็นแหลง่ความรู้ท่ีมี
ประโยชน์แก่ผู้อา่นด้วย นอกจากความบนัเทิงท่ีจะได้รับ 
 
ข้อ  71 
 ตอบข้อ  2 ปากปราศรัยใจเชือดคอ  
 การแสดงออกภายนอกเหมือนมีไมตรี แตใ่นใจคดิจะทําร้าย  
 
ข้อ  72 
 ตอบข้อ  3  เสียงกรวดเกรียดเขียดถมเข้าขมเขีย้ว เหมือนกรับเกรียงกรอดกรีดวะหวีดเสียง 
 มีสมัผสัอกัษร  13  คํา  คือ  
 กรวดเกรียด  กบ  กรับ  เกรียว  กรอด  กรีด  
 เขียด เข้า  ขบ  เขีย้ว  
 วะ   หวีด  
 1)  8  คํา  
 2)  7  คํา  
 4)  3  คํา  
 
ข้อ  73 
 ตอบข้อ  3  การสร้างความสมัพนัธ์กบัมิตรประเทศ  
 เน่ืองจาก พระบรมราโชวาท เป็นวรรณกรรมท่ีให้คณุคา่และข้อคดิในด้านตา่ง ๆ ทัง้การประพฤตปิฏิบตัิ
ตน การใช้จา่ย ความสําคญัของการศกึษาเลา่เรียน และยงัสะท้อนให้เห็นถึงพระราชจริยาวตัรของ



พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา่เจ้าอยูห่วัท่ีทรงสัง่สอนพระราชโอรสให้เป็นคนดี ประพฤตปิฏิบตัตินอยา่ง
เหมาะสม แตม่ิได้กลา่วถึงการสร้างความสมัพนัธ์กบัมิตรประเทศไว้ในท่ีนี ้
 
ข้อ  74 
 ตอบข้อ  1  การเลน่เสียงพยญัชนะ ได้แก่ เกลียวกลอก ฉาดฉดั  ฉวดัเฉวียน  
 
ข้อ  75 
 ตอบข้อ  2  
 
ข้อ  76 
 ตอบข้อ  4  
  เป็นบทประพนัธ์ท่ีใช้การพรรณนาโวหาร เพ่ือให้เห็นภาพหรือรายละเอียดตา่ง ๆ 
 ข้อ  1,  2,  3  เป็นการใช้โวหารเพ่ือการสัง่สอน การยกตวัอยา่งเพื่อการเปรียบเทียบ  
 
ข้อ  77 
 ตอบข้อ  3  มิได้เป็นคณุคา่ของโคลงสภุาษิตนฤทมุานาการ 
 
 จากบทเรียนเร่ืองนีไ้ด้อธิบายคณุคา่ของโคลงสภุาษิตนฤทมุนาการไว้วา่มีคณุคา่ท่ีสําคญัคือ  
 1.  ความไพเราะท่ีเกิดจากการสมัผสัใน  
 2.  การให้ข้อคดิเตือนสตใินการดําเนินชีวิตให้ปราศจากความทกุข์เดือดร้อน  
 3.  มีการใช้โวหารภาพพจน์ทัง้แบบอปุมาโวหารและภาพพจน์อปุลกัษณ์  
 
ข้อ  78 
 ตอบข้อ  2  อเนก  นาวิกมลู 
 


