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   หนา้    ๒

ภาษาไทย   ข้อละ   ๒   คะแนน
๑. พทุธศาสนาจะสอนใหข้ยันศกึษาหาความรู ้  แตไ่ม่สอนใหเ้ช่ือในสิง่ทีไ่ดรู้้มาทนัที

จนกวา่จะไดท้ดลองหรอืพสิจูน์  นีคื่อหลกัสำคญัของวทิยาศาสตร์  แตเ่รามกัจะไมค่่อย
เช่ือตนเอง  เพราะเชือ่กันวา่มผู้ีวิเศษทีเ่ขารูด้กีว่าเรา  ดงันัน้เราจงึมกัจะเชือ่เขา
โดยไมรู้่ตัวว่าจะถกูหลอก
จากข้อความนี้สรุปความได้อย่างไร
๑. ไม่มีใครรูด้ไีปกวา่ตวัเราเอง
๒. เราควรจะใช้วิจารณญาณก่อนที่จะเชื่อในสิ่งต่างๆ
๓. การสอนพทุธศาสนาและวทิยาศาสตรส์มัพนัธกั์น
๔. ถ้าไม่อยากถูกผู้อื่นหลอกลวงควรที่จะคิดก่อนทำ

๒. “ทุกวันนีเ้ราสามารถพบเหน็ตน้แอปเปิล้ไดท้ั้งในยโุรปและเอเชยี  เช่น  รัสเซยี
จนี  เกาหล ี ญีปุ่่น  รวมถงึอเมรกิาเหนอืและใต ้ สถติกิารปลกูแอปเปิล้ในป ี ๒๕๔๘
แสดงใหเ้หน็วา่โลกผลติแอปเปิล้ได ้ ๔๘  ล้านตนั  คนมกับรโิภคแอปเปิล้ในหลาย
รูปแบบ  เช่น  แอปเปิล้กระป๋อง  เหลา้เแอปเปิล้  ซอสแอปเปิล้  นอกจากนัน้
แอปเปิล้ยังมคุีณค่าทางอาหาร  เช่น  คาร์โบไฮเดรต  นำ้ตาล  ไขมัน  แคลเซยีม
ฟอสฟอรสั  เป็นตน้”
จากข้อความข้างต้นผู้เขียนลำดับเรื่องตามข้อใด
๑. สภาพทอ้งถิน่     สถติกิารปลกู     นกับรโิภค     และคณุคา่ทางอาหาร
๒. สภาพปจัจบุนั     ผลิตภณัฑจ์ากแอปเปิล้     และคณุคา่ทางอาหาร
๓. สถานทีป่ลูก     สถติกิารปลกู     ผลิตภณัฑ ์    และคณุคา่ทางอาหาร
๔. ประเทศทีป่ลูก     สถติิการปลกู     คุณคา่ทางอาหาร     และผลผลติ
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๓. ถึงบางเดือ่โอ้มะเด่ือเหลือประหลาด บังเกิดชาติแมลงหวี่มีในใส้
เหมือนคนพาลหวานนอกยอ่มขมใน อุปไมยเหมือนมะเด่ือเหลือระอา

คำประพันธ์นี้ตรงกับสำนวนใด
๑. ปากหวานก้นเปรี้ยว
๒. ปากปราศรยั   นำ้ใจเชอืดคอ
๓. ข้างนอกสกุใส   ข้างในเปน็โพรง
๔. มือถอืสาก   ปากถอืศลี

๔. เด็กไทยในปจัจบัุนตกเปน็ทาสของการเลน่เกมคอมพวิเตอร์  วิดีโอเกม  จนแทบ
ไม่รู้จกัการละเลน่ของไทย  เช่น  หมากเกบ็  มอญซอ่นผา้  เป็นตน้  ท้ังนีอ้าจเปน็เพราะ
ปัจจบุนับรเิวณบา้นมพีืน้ท่ีนอ้ย  ไม่สะดวกใหเ้ด็กว่ิงเลน่  จงึหนัไปเลน่เกมทีเ่ล่น
ไดส้ะดวกสง่ผลใหเ้ดก็มีนสิยัก้าวรา้วไมมี่มนษุยสมัพนัธ์ทีด่กัีบเพือ่น

ผู้เขียนเขียนด้วยความรู้สึกอย่างไร
๑. เป็นทุกข์
๒. ห่วงใย
๓. โศกเศร้า
๔. เหน็ใจ
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๕. ข้อใดไม่ควรใชเ้ป็นเนือ้เร่ืองของเรยีงความ  วันภาษาไทยแหง่ชาติ
๑. รัฐบาลไทยประกาศใหวั้นท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  ของทกุปี  เป็นวนัภาษาไทย

แหง่ชาต ิ  ตามทีจ่ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัไดเ้สนอไว้
๒. วันสำคัญของคนเราอาจมีได้หลายวัน  แต่วันหนึ่งที่คนใช้ภาษาไทยทุกคน

มิควรลืมก็คือวันภาษาไทยแห่งชาติ
๓. วันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๐๕  เป็นวนัสำคญัท่ีเป็นจดุเริม่ต้นของการกำหนด

ใหวั้นนีเ้ป็นวนัภาษาไทยแหง่ชาตใินอกี  ๓๗  ปีตอ่มา
๔. วันภาษาไทยแหง่ชาต ิ  จะทำใหค้นไทย  ตระหนกัในความสำคญัของภาษาไทย

และรว่มมอืกนัอนรุกัษก์ารใชภ้าษาไทยใหถ้กูตอ้ง

๖. ข้อใดคือคำขึน้ตน้  และคำลงทา้ยในการเขยีนจดหมายกจิธรุะ
๑. เรียน ด้วยความเคารพอย่างสูง
๒. เรียน ขอแสดงความนับถือ
๓. กราบเรียน ขอแสดงความนับถือ
๔. กราบเรียน ด้วยความเคารพ
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จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดลำปาง

จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง
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๗. จากแผนทีป่ระเทศไทยในหนา้  ๕   ข้อใดกลา่วถกูต้อง
๑. พทัลุง  เป็นจงัหวดัทีมี่พืน้ทีใ่หญท่ี่สดุในภาคใตแ้ละอยูท่างทศิเหนอืของ

จังหวัดตรัง
๒. จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมาและติดกับ

จังหวัดชลบุรี
๓. เชียงใหม ่ เชียงราย  และลำปาง  เป็นสามจงัหวดัทีมี่อาณาเขตตดิตอ่กัน

ในภาคเหนือ
๔. จงัหวดัอดุรธานอียู่เหนอืสดุของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมีพืน้ทีต่ดิกบั

จังหวัดเลย

๘.  ผู้ท่ีจะเขยีนเลา่เรือ่งจากจนิตนาการไดอ้ย่างมคุีณคา่นัน้  จำเปน็ตอ้งมคุีณลกัษณะใด
๑. ยึดมั่นในกรอบปฏิบัติเหตุผลที่สืบต่อกันมา
๒. เชื่อมั่นในตนเองและไม่รับฟังความคิดใคร
๓. หลกีหนสีงัคม  ชอบอยูใ่นโลกแหง่ความฝนั
๔. คิดสรา้งสรรค ์ มองโลกอยา่งหลากหลาย

๙.  ข้อใดไม่ใชค่ำขวญัทีด่ี
๑. กตัญญูคือหัวใจ ลงทุนไว้ไม่ขาดทุน
๒. ทุจรติคอืศตัรตูวัร้าย ชาติวอดวายหากไม่ป้องกัน
๓. รู้กฎ    รู้กตกิา   รู้คุณคา่   รู้ซึง้ความเปน็ไทย
๔. เยาวชนคนรุน่ใหม ่  ตอ้งรกัด ี  มีนำ้ใจ   ใฝส่ามคัคี
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   หนา้    ๗

๑๐.  สว่นประกอบใดของรายงานทีส่ำคญันอ้ยท่ีสดุ
๑. คำนำ ๒. สารบัญ
๓. บรรณานุกรม ๔. ภาคผนวก

๑๑. ครูคือใคร  ทำไม  ใครฆ่าครู กระสุนพรูพุ่งทะลักกระอักกล้ิง
ชอล์กในมอืหรือจะสู้ผู้ร้ายยิง กระชากชงิวญิญาณครผูู้อารี

แสงเรอืงเรอืงรบิหรีท่ี่ภาคใต้ ศษิย์อยูไ่หนครก็ูอยู่สูไ้ม่หนี
เง้ือมมือมารฮึกเหิมเพ่ิมทุกที ดับแสงสีพัฒนาปัญญาชน

เช้าวนันีไ้ม่มีครูอยู่หนา้หอ้ง เสียงกึกก้องสดุดีทวีผล
ครูตายแต่ไม่ตายตามตัวตน กอ้งสากลอดุมการณ์  วิญญาณครู

ธงชาติคลุมศพครูผู้หาญกล้า การศกึษาคืออะไรท่ีเหลืออยู่
ร่างครูสอนความหมายตายให้ดู สอนให้รู้รักหวงแหนแผ่นดินไทย

สดุดีวีรกรรมธรรมสถิต ครคืูอกัลยาณมติรผูย่ิ้งใหญ่
ครูคือผู้เสยีสละชนะชยั ครูคือแบบอยา่งให ้  “หวัใจคร”ู

จากขอ้ความขา้งตน้  เม่ือย่อความแลว้จะไดข้้อความทีเ่ป็นใจความสำคญัตามขอ้ใด
๑. ครูคือวิชาชพีทีส่ำคญัของสงัคมทีค่วรสง่เสรมิและใหข้วัญกำลงัใจ  โดยเฉพาะ

ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดน
๒. ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะ

ผู้ก่อการรา้ย  จนทำใหเ้กิดปญัหาขาดแคลนครู
๓. ครูท่ีเสยีชีวิตในเหตกุารณภ์าคใตคื้อผู้ย่ิงใหญท่ี่แมต้วัจะจากไป  แตก็่ยังเปน็

บทเรยีนใหค้นรุน่ตอ่ไปไดรู้้รักประเทศไทย
๔. ครูในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  กำลงัหวัน่วติกกบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้  แตก็่

จะยังทำหน้าที่ต่อไปด้วยอุดมการณ์ความเป็นครู
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   หนา้    ๘

๑๒.  บคุคลในขอ้ใด  ไม่ปฏิบัติตามหลกัการจดบนัทกึข้อมูลท่ีดี
๑. สารนิ  พยายามจดขอ้มูลใหถ้กูตอ้งตามทีไ่ดฟ้งัจากการประชมุ
๒. วีรพงษ ์ มักจะเขยีนวนั  เดอืน  ปี  ท่ีไดบ้นัทกึข้อมูล  ไว้เสมอ
๓. ธนภณ  จดบนัทกึอย่างมรีะบบ  มักมีอักษรยอ่ท่ีเป็นระเบยีบเดยีวกัน
๔. กานต ์ จดบนัทกึโดยเนน้การสรปุข้อมูล  ไม่ระบท่ีุมาของหนงัสอื

๑๓. การกระทำของผูใ้ดเปน็การดอูย่างมวิีจารณญาณ
๑. หลงัจากชมภาพยนตรโ์ฆษณาสบูย่ี่หอ้ใหม ่ ธนกรกรี็บออกไปซือ้มาใช้

โดยทันที
๒. ธนกิจเห็นป้ายโฆษณาสบู่ยี่ห้อใหม่จึงไปสอบถามประสิทธิภาพของสบู่

กับตัวแทนจำหน่าย
๓. ธนกานต์ชื่นชอบดาราที่โฆษณาสบู่ยี่ห้อใหม่จึงซื้อสบู่ยี่ห้อนั้นมาลองใช้ดู
๔. ธนวรรณเห็นเพื่อนใช้สบู่ยี่ห่อใหม่แล้วผิวสวยจึงไปซื้อสบู่ยี่ห้อนั้นมาทดลองใช้

๑๔. “ขออำนาจคุณความดีทั้งปวงที่ได้ทำมา  จงบันดาลให้ได้ประสบแต่ความเจริญ
รุ่งเรอืงในหนา้ทีก่ารงาน  พบแตค่นด ี  พบแตส่ิง่ดแีละคลาดแคลว้จากอนัตราย
ทั้งปวง”

คำอวยพรข้างต้นใช้ในโอกาสใด
๑. แต่งงาน
๒. เกษียณอายุ
๓. รับตำแหน่งใหม่
๔. ขึ้นบ้านใหม่
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   หนา้    ๙

๑๕. การวจิารณต์า่งกบัการประเมนิคา่อยา่งไร
๑. การวจิารณเ์นน้ท่ีการต ิ การประเมนิคา่เนน้ทีก่ารชม
๒. การวจิารณเ์นน้การใชเ้หตผุล  การประเมนิคา่เนน้ทีอ่ารมณ์
๓. การวจิารณเ์ป็นการแสดงความคดิเหน็  การประเมนิคา่เปน็การตดัสนิ
๔. การวจิารณก์ล่าวในรายละเอยีด  การประเมนิคา่กลา่วในภาพรวม

๑๖. ข้อใดมเีสยีงวรรณยกุตน์อ้ยท่ีสดุ
๑. เชิญเจ้ารำเถิดนะนางฟ้า
๒. ให้สิ้นท่าที่นางจำได้
๓. ตวัพีจ่ะรำตามไป
๔. มิให้ผิดเพลงนางเทวี

๑๗.  ข้อใดใชพ้ยญัชนะตน้ของคำเปน็อกัษรตำ่คูท้ั่งหมด
๑. งูใหญ่ในรั้ววัดโมลี
๒. ฉันฝากถุงข้าวสวยให้ผ่อง
๓. การจัดเด็กต้องบอกป้าอบ
๔. คนแซ่เฮงชอบแฟนพันธุ์แท้
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๑๘. ข้อใดมเีสยีงพยญัชนะสะกดตา่งจากขอ้อ่ืน
๑. ข้าว
๒. ตัว
๓. ผิว
๔. เกี่ยว

๑๙. คำว่าแดงในข้อใดทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น
๑. รั้วสีแดง
๒. ครูชื่อแดง
๓. กินน้ำแดง
๔. ใส่เสื้อสีแดง

๒๐. ข้อความตอ่ไปนีมี้คำประสมกีค่ำ
“การหยดุไขเ้ลือดออกไมใ่หร้ะบาดในชมุชน  ตอ้งระวงัไมใ่หถ้กูยุงกดั

เช่น  ทายากนัยงุ  นอนในมุง้  หรอืตดิมุง้ลวด  ฯลฯ”

๑. ๔ คำ
๒. ๕ คำ
๓. ๖ คำ
๔. ๗ คำ

   หนา้    ๑๐
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๒๑. ข้อใดไม่เป็นคำมลู
๑. เผอเรอ ๒. มาลา
๓. แจกัน ๔. ค่าตัว

๒๒.  ข้อใดเกดิจากคำทีเ่ป็นภาษาบาล-ีสนัสกฤตทัง้หมด
๑. คริสต์มาส ๒. เคมีภัณฑ์
๓. ศิลปกรรม ๔. อนุกาชาด

๒๓.   ข้อใดไม่ใช่ประโยคกรยิา
๑. เกิดการประทว้งขบัไลเ่ผดจ็การเมือ่ปี  ๒๕๓๕
๒. มีคนออกมาชมุนุมกันเป็นจำนวนมาก
๓. ไฟไหม้กองสลากและกรมสรรพากรจนเสยีหาย
๔. ปรากฏหลักฐานบนถนนราชดำเนินมาจนทุกวันนี้

๒๔.   ข้อใดเปน็ประโยคความรวม
๑. ภาพิตวางแผนกำจัดพริกไทยเพื่อแก้แค้น
๒. ใบขา้ววางแผนชว่ยพรกิไทย  ภาพติสำนกึผิด
๓. ภาพิตรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป
๔. เม่ือภาพติขอโทษ  พริกไทยก็อโหสกิรรมให้

   หนา้    ๑๑
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๒๕.   คำวา่  “ท่ี”  ในขอ้ใด  ทำหนา้ทีเ่ช่ือมประโยค
๑. สมบัติขายที่ได้ราคาดี
๒. สมบรูณไ์ม่ชอบขนมทีใ่สเ่นย
๓. สมชายไปดูหนังที่สยามสแควร์
๔. สมหมายปลกูตน้ไมท่ี้สวนหลงับา้น

๒๖.  คำทีขี่ดเสน้ใตใ้นขอ้ใดทำหนา้ทีต่า่งจากขอ้อ่ืน
๑. ครูอบรมศิษย์ด้วยความหวังดี
๒. คุณปูแ่ละคุณย่าท่านเกษียณราชการแล้ว
๓. เพราะเขาเกยีจคร้านงานจึงไม่สำเร็จ
๔. เขาเป็นคนฉลาดแต่ขาดความเฉลียว

๒๗.  ข้อใดเรยีงลำดบัประโยคในขอ้ความไดถ้กูตอ้ง
๑. ไม่ว่าใครจะมนีสิยัไม่ดเีพยีงใดกต็าม
๒. เขาก็สามารถกลับมาเป็นคนมีนิสัยที่ดีได้
๓. ถา้เขาตัง้ใจใหม ่  แลว้เปลีย่นแปลงปรบัปรงุตวัเองอยา่งจรงิจงั
๔. พระพทุธศาสนาสอนวา่  “ชีวิตของเรานีส้ามารถพฒันาได”้

๑. ๔  -  ๓  -  ๑  -  ๒
๒. ๔  -  ๑  -  ๒  -  ๓
๓. ๔  -  ๑  -  ๓  -  ๒
๔. ๔  -  ๒  -  ๑  -  ๓
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๒๘.   ข้อใดเรยีงลำดบัประโยคไดถ้กูตอ้ง
๑. แม้แต่คนญี่ปุ่นซึ่งเคยรังเกียจการงีบหลับกลางวันมานานก็กำลังจะเปลี่ยน

ทัศนคติ
๒. ถา้การงบีหลบัตอนกลางวนัเปน็สิง่ไมด่ ี นโปเลยีน  ลีโอนาโด  ดาวนิซี
๓. และคนสำคญัของโลกอกีมากมาย  คงจะไมท่ำกนั
๔. จนทำใหก้ารงบีหลบักลางวนัไดก้ลายเปน็แฟชัน่ฮติตลอด  ๒  ปีท่ีผ่านมา

๑. ๑ ๒ ๓  ๔
๒. ๑ ๔ ๒ ๓
๓. ๒ ๓ ๑ ๔
๔. ๒ ๑ ๔ ๓

๒๙.  “จงรูไ้ว้เถดิวา่  ถา้เมือ่ไดท้ำความผดิมาเมือ่ใด  จะไดรั้บโทษทนัท ี การมพีอ่เป็น
พระเจา้แผน่ดนินัน้  จะไมเ่ป็นการชว่ยเหลอือุดหนนุแกไ้ขอันใดไดเ้ลย”

จากข้อความข้างต้นผู้เขียนต้องการแนะนำว่าอย่างไร
๑. ไม่ให้สำคัญตัวผิด
๒. ไม่หลงอำนาจตนเอง
๓. ไม่ใหถ้อือำนาจประพฤตมิิชอบ
๔. ไม่ให้ทำความผิดแม้แต่อย่างเดียว

   หนา้    ๑๓
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๓๐.  สมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชนีินาถทรงพระประชวร  ด้วยพระอาการ..........
 ควรเตมิคำใดลงในชอ่งวา่งจงึจะถกูต้องเหมาะสม
๑. ข้อพระหัตถ์ข้างซ้ายติด
๒. ข้อนิ้วกลางพระหัตถ์ข้างซ้ายติด
๓. ข้อพระมชัฌิมาพระหตัถซ้์ายตดิ
๔. ข้อนิว้พระมชัฌิมาพระหตัถซ์า้ยตดิ

๓๑. “สำหรบัเพือ่นขา้ราชการและครอบครวั  ผมมีความหว่งใยความเปน็อยูข่อง
พวกทา่นทกุๆ คน  การดำรงตนโดยยดึแนวพระราชดำรสัในเรือ่ง  “ความพอเพยีง”
จะช่วยให้เพื่อนข้าราชการทั้งหลายใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข”

คำอวยพรดังกล่าวเป็นถ้อยคำที่สุภาพจัดเป็นการเขียนแบบใด
๑. โนม้นา้ว
๒. แนะนำ
๓. ส่ังสอน
๔. ตักเตือน

๓๒.   ข้อใดไมใ่ช่วิธีสังเกตคำยมืภาษาเขมรในภาษาไทย
๑. ใช้คำควบกล้ำ
๒. ใช้อักษรนำ
๓. ใช้ตัว  จ  เป็นตวัสะกด
๔. ใช้ตัวสะกดตัวตาม

   หนา้    ๑๔
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๓๓.  ข้อใดไม่มคีำทีม่าจากภาษาตา่งประเทศ
๑. มีตายายสามภีรรยาคูห่นึง่อยูกั่นมานานจนลว่งเขา้วยัชราแตไ่ม่มีบตุร
๒. วันหนึง่ตายายลอยเรอืหาปลา  ไปตามรมิแมน่ำ้ใหญท่ี่มีอาณาบรเิวณถงึ

๑๐  ไร่เศษ
๓. ขณะทีย่ายคดัทา้ยเรอืเข้าหาฝัง่  เหน็ไขจ่ระเขฟ้องหนึง่อยูบ่นกอพง

จึงเกบ็มา
๔. ตั้งใจว่าจะเอาไปฟักให้เป็นตัวเลี้ยงไว้ที่บ้านแม้ตาจะห้ามแต่ยายก็ไม่ฟัง

๓๔.   คำทบัศพัทใ์นขอ้ใด  เขียนไม่ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารใชค้ำทบัศพัท์
๑. ไม่สบายเลก็นอ้ยแคน่ี ้ จะไปโรงพยาบาลทำไม  ไปหาหมอทีค่ลินกิปากซอยกไ็ด้
๒. ธนาคารเปิดให้ประมูลทาวน์เฮ้าส์ที่เป็นสินทรัพย์หลุดจำนอง
๓. เดีย๋วนีพ้อมแีผน่วซีดี ี ร้านวดิโีอกแ็ทบจะตอ้งปดิกจิการไปตามๆ กัน
๔. คุณสามารถจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ได้ที่เคาน์เตอร์แรกทางซ้ายมือ

๓๕.  ข้อใดเรยีงลำดบัคำตามพจนานกุรมไดถ้กูตอ้ง
๑. ยี่โถ รางวัล ฤกษ์ ละโว้
๒. จับฉ่าย มหาวงศ์ ปนัดดา ตระกูล
๓. ขี้คุย เงินร้อน ปากผี ตังเก
๔. ตระเวน นายดาบ ถวาย เทพี

   หนา้    ๑๕
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๓๖. ข้อใดเป็นเพลงพื้นบ้านที่อยู่ภาคเดียวกันทั้งหมด
๑. ซอ ฮ้องขวัญ
๒. ลำเกี้ยว เพลงชาน้อง
๓. เพลงโคราช จอ๊ย
๔. เพลงฉ่อย ลำเร่ือง

๓๗.   ข้อใดมลัีกษณะคำประพนัธต์รงกบัลกัษณะคำประพนัธข์องเพลงพืน้บา้น
  ท่ีเรียกว่า  “กลอนหวัเดยีว”
๑. มาเถอะหนาแมม่า แมห่นนูอ้ยอย่าชา้  ท่วงที

จัดเป็นวงกงกำ ของพี่ก็ทำเอาไว้ดิบดี
ถ้าน้องไม่เล่นกะทิดพร้อม     ตวัพีจ่ะกลอ่มมโหรี

๒. รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก     เลือกท้องใบลาน
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน    พานเอาคนขา้งหลงัไว้

๓. จ้ำจี้จ้ำอวด เอาลูกไปบวช     ถงึวดัถงึวา
คร้ันสึกออกมา สพัพะลุน่จุน่จู๋

๔. แม่ศรีเอย แม่ศรีสวยสะ
ยกมือไหว้พระ ก็จะมีคนชม
ขนคิ้วเจ้าก็ต่อ ขนคอเจ้าก็กลม
ชักผ้าปิดนม ชมเม่ศรีเอย
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๓๘.   ลักษณะสำคญัของเพลงกลอ่มเดก็ตรงกบัขอ้ใด
๑. มีทำนองทีแ่นน่อน  แตมี่หลายเนือ้ร้อง
๒. มีเนือ้ร้องสัน้ๆ  จงัหวะชา้และยดื
๓. เนื้อหามักเกี่ยวกับความเป็นมาของครอบครัว
๔. แสดงความรักระหว่างพ่อกับแม่เป็นสำคัญ

๓๙.  ข้อใดไม่ใชเ่หตผุลท่ีเพลงพืน้บา้นตอ้งมลูีกคู่ไว้ร้องรบัหรอืร้องซำ้เพลง
๑. เพ่ือใหเ้พลงมคีวามไพเราะมากขึน้
๒. เพือ่ใหทุ้กคนมสีว่นรว่มในการรอ้งเพลง
๓. เพื่อให้พ่อเพลงมีเวลาคิดเนื้อร้องในวรรคถัดไป
๔. เพื่อให้แตกต่างจากเพลงพื้นบ้านประเภทอื่น

๔๐. ลักษณะคำประพันธ์ของเพลงพื้นบ้านโดยทั่วไปคือข้อใด
๑. มีการส่งสัมผัสนอกไม่คงท่ี
๒. สัมผัสสระต้องเป็นสระรูปเดียวกันเสมอ
๓. เม่ือส่งสัมผัสระหว่างวรรคจะใชสั้มผัสอักษร
๔. สัมผัสอักษรตอ้งเป็นรูปอักษรเดียวกันเสมอ
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จงใชค้ำประพนัธต์อ่ไปนีต้อบคำถามขอ้  ๔๑ - ๔๓
ถงึเกรด็ยา่นบา้นมอญแตก่อ่นเกา่ ผูห้ญงิเกลา้มวยงามตามภาษา

เด๋ียวน้ีมอญถอนไรจกุเหมือนตุ๊กตา ทั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทย
โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง เหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัย
น่ีหรือจิตคิดหมายมหีลายใจ ที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิด

๔๑.  รูปลักษณข์องชาวมอญทีก่วีบรรยายมท่ีีมาจากแหลง่ใด
๑. จินตนาการสว่นตนของนกัประพันธ์
๒. จนิตนาการรว่มของสงัคมไทย
๓. ประสบการณ์จากการอ่านวรรณกรรม
๔. ประสบการณจ์ากการเดนิทาง

๔๒.  “เกร็ดยา่นบา้นมอญ”  ในนริาศภเูขาทองทีคั่ดมานีห้มายถงึสถานทีใ่ด
๑. ยา่นชอ่งเกรด็
๒. ย่านสวนเกรด็
๓. ย่านปากเกรด็
๔. ย่านหาดเกรด็

๔๓.  อุปมาอปุไมยท่ีปรากฏในนริาศทีคั่ดมานีคื้ออะไร
๑. เปรียบความเปลี่ยนแปลงของโลกกับชาวมอญ
๒. เปรียบความไม่แน่นอนของใจกับการแต่งกาย
๓. เปรียบความหลากหลายของชีวิตกับการแต่งกาย
๔. เปรียบความน่ารักของตุ๊กตากับชาวไทยที่น่ารัก
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๔๔. อันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์ เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสงา่
ใครใครเหน็ไมเ่ป็นทีจ่ำเรญิตา ........................................................
ศิลปกรรมนำใจใหส้ร่างโศก ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
จำเริญตาพาใจให้สบาย อกีร่างกายกจ็ะพลอยสขุสราญ

จงเติมเนื้อความที่หายไปให้สมบูรณ์
๑. เขาจะมาเยาะเยย้ใหล้ะอาย
๒. เขาจะว่าเย้ยหยันกันให้อาย
๓. เขาจะดา่ตฉิินจนสิน้อาย
๔. เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย

๔๕. กิ๊วก๊าวกิ๊บก๊าบเป็ดทาบปีก ตีนพลุ้ยลัดหลีกปีกรุ่มร่าม
เหล่าลูกเป็ดนอ้ยแล่นลอยตาม ไซ้แหนแผ่งามตามแม่มา

กวีนิพนธ์บทนี้ใช้ภาพพจน์ใด
๑. อุปมา
๒. สัทพจน์
๓. อติพจน์
๔. อุปลักษณ์
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๔๖. วานนี้ใฝ่ว่าจะฝ่าฝัน ฝา่ไปสูน่รัินดร์อนัเปดิเผย
ฝันว่าดอกไมจ้ะงอกเงย กลบัไมเ่คยเหน็มนัตราบวนันี้

“ดอกไม”้  ในทีน่ีห้มายถงึอะไร
๑. ความสำเร็จและความสมหวัง
๒. ความรำ่รวยและศกัดิศ์รี
๓. ความรกัและความหอมหวาน
๔. ความห่วงใยและเอื้ออาทร

๔๗. ใดกิจผิดพลาดแล้ว ไป่ละ  ลืมเลย
หย่อนทิฐิมานะ อ่อนน้อม
ขอโทษเพื่อคารวะ วายบาด  หมางแฮ
ดกีว่าปดออ้มค้อม คิดแก้โดยโกง

ข้อคิดที่ได้จากโคลงสุภาษิตข้างต้นตรงกับข้อใดมากที่สุด
๑. คนมทิีฐมิากควรลดลงบา้งเพือ่ความออ่นนอ้ม
๒. การแสดงคารวะต่อผู้อาวุโสช่วยลดความบาดหมาง
๓. การพูดปดอ้อมค้อมคิดคดโกงเป็นสิ่งไม่ดี
๔. เมื่อทำการสิ่งใดผิดพลาดให้เอ่ยคำขอโทษ
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อ่านขอ้ความตอ่ไปนี ้ แลว้ตอบคำถามขอ้  ๔๘ - ๕๐
ชักหน้าไม่ถึงหลัง

ชักหนา้ไมถ่งึหลงั  เป็นสำนวน  หมายความวา่  ขัดสนเพราะรายไดมี้ไม่พอคุม้
กับรายจา่ย  รายไดท่ี้รับมาเมือ่ตน้เดอืนไมพ่อใชไ้ปถงึปลายเดอืน

สำนวนนีมี้ท่ีมาจากการนุง่ผา้  หากผา้ทีนุ่ง่สัน้ไปไมส่ามารถหุม้ตวัได ้ ก็จะหุม้
ไดแ้ตด่า้นหนา้  ไม่ถงึดา้นหลงั  เม่ือนำสำนวนนีม้าใช ้ คำวา่  หนา้  ในทีน่ี ้ หมายถงึ
ช่วงหนา้  คือช่วงแรกของเดอืน  หลงั  คือ  ช่วงหลงัของเดอืน

ถา้รายจา่ยนอ้ยกว่ารายรบัไดแ้มเ้พยีงเลก็นอ้ย  ก็จะสามารถดำรงชวิีตอยูไ่ดโ้ดย
ไม่เป็นหนีเ้ป็นสนิใคร  แตถ่า้รายจา่ยมากกวา่รายไดแ้มเ้พยีงเลก็นอ้ย  ก็จะตอ้งเปน็หนี้
เป็นสนิเขา  เรียกว่า  ชักหนา้ไมถ่งึหลงั  ถา้ชกัหนา้ไมถ่งึหลงัทกุเดอืนกค็งจะตอ้งเปน็
หนีเ้พ่ิมและพอกพนูข้ึนไปเร่ือยๆ

ฉะนัน้  ถา้ตอ้งการมชีีวิตทีเ่ป็นสขุ  ก็ตอ้งพยายามเพิม่รายไดข้ึ้น  ลดรายจา่ยลง
และดำรงชพีอยูอ่ย่างพอเหมาะพอสมแกฐ่านะและรายไดข้องตน

๔๘.  จากขอ้เขียนขา้งตน้  ข้อใดกลา่วไม่ถกูตอ้ง
๑. ชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นสำนวนที่มีที่มาจากการแต่งกาย
๒. ชีวิตจะมคีวามสขุก็ต่อเม่ือสามารถเพิม่รายไดม้ากข้ึน
๓. สำนวนนี้นิยมใช้กับผู้ที่มีรายได้ประจำเป็นรายเดือน
๔. หนี้สินเกิดขึ้นจากบุคคลมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย
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๔๙.  คำวา่  “ชัก”  ในสำนวนชกัหนา้ไมถ่งึหลงั  มีความหมายเดยีวกับข้อใด
๑. ชักสีหน้า
๒. ชักดิ้นชักงอ
๓. ชักค่านายหน้า
๔. ชักลาก

๕๐.  บคุคลใดนำขอ้คิดทีไ่ดจ้ากเรือ่งไปใชไ้ดเ้หมาะสมทีส่ดุ
๑. ก่อนซือ้ผ้าตดักระโปรงทกุคร้ัง  อรสมจะซือ้ผ้าเผือ่ไว้  ๑  เมตรเสมอ
๒. อรชุนลาออกจากงานประจำทีท่ำอยู ่  เพือ่ไปเปิดรา้นขายของชำทีบ่า้น
๓. อรนุชทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองเพื่อตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
๔. อรดขีอเจา้นายเปลีย่นวนัรบัเงนิเดอืนเปน็วนัที ่ ๑๕  ของทกุเดอืน
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