O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.3
1. พุทธศาสนาจะสอนให้ขยันศึกษาหาความรู ้ แต่ไม่สอนให้เชื่อในสิ่ งที่ได้รู้มาทันทีจนกว่าจะได้ทดลอง
หรื อพิสูจน์ นี่คือหลักสําคัญของวิทยาศาสตร์ แต่เรามักจะไม่ค่อยเชื่อตนเอง เพราะเชื่ อกันว่ามีผวู ้ เิ ศษณ์ที่
เขารู ้ดีกว่าเรา ดังนั้นเราจึงมักจะเชื่อเขาโดยไม่รู้ตวั ว่าจะถูกหลอก
จากข้อความนี้สรุ ปความได้อย่างไร
ก. ไม่มีใครรู ้ดีไปกว่าตัวเราเอง
ข. เราควรจะใช้วจิ ารณญาณก่อนที่จะเชื่อในสิ่ งต่างๆ
ค. การสอนพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ สัมพันธ์กนั
ง. ถ้าไม่อยากถูกผูอ้ ื่นหลอกลวงควรที่จะคิดก่อนทํา
2. “ทุกวันนี้เราสามารถพบเห็นต้นแอปเปิ้ ลได้ท้ งั ในยุโรปและเอเชีย เช่น รัสเซี ย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รวมถึง
อเมริ กาเหนื อและใต้ สถิติการปลูกแอปเปิ้ ลในปี 2548 แสดงให้เห็นว่าโลกผลิตแอปเปิ้ ลได้ 48 ล้านตัน
คนมักบริ โภคแอปเปิ้ ลในหลายรู ปแบบ เช่น แอปเปิ้ ลกระป๋ อง เหล้าแอปเปิ้ ล ซอสแอปเปิ้ ล นอกจากนั้น
แอปเปิ้ ลยังมีคุณค่าทางอาหาร เช่น คาร์ โบไฮเดรต นํ้าตาล ไขมัน แคลเชียม ฟอสฟอรัส เป็ นต้น”
จากข้อความข้างต้นผูเ้ ขียนลําดับเรื่ องตามข้อใด
ก. สภาพท้องถิ่น

สถิติการปลูก

ข. สภาพปัจจุบนั

ผลิตภัณฑ์จากแอปเปิ้ ล

และคุณค่าทางอาหาร

ค. สถานที่ปลูก

สถิติการปลูก

ผลิตภัณฑ์

และคุณค่าทางอาหาร

ง. ประเทศที่ปลูก

สถิติการปลูก

คุณค่าทางอาหาร และผลผลิต

3. ถึงบางเดื่อโอ้มะเดื่อเหลือประหลาด
เหมือนคนพาลหวานนอกย่อมขมใน

นักบริ โภค

และคุณค่าทางอาหาร

บังเกิดชาติแมลงหวีม่ ีในไส้
อุปไมยเหมือนมะเดื่อเหลือระอา

คําประพันธ์น้ ีตรงกับสํานวนใด
ก ปากหวานก้นเปรี้ ยว

ข ปากปราศรัย นํ้าใจเชือดคอ

ค ข้างนอกสุ กใส ข้างในเป็ นโพรง

ง มือถือสาก ปากถือศีล

4. เด็กไทยในปั จจุบนั ตกเป็ นทาสของการเล่นคอมพิวเตอร์ วีดีโอเกม จนแทบไม่รู้จกั การละเล่นของไทย
เช่น หมากเก็บ มอญซ่อนผ้า เป็ นต้น ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะปั จจุบนั บริ เวณบ้านมีพ้นื ที่นอ้ ย ไม่สะดวกใน
การวิง่ เล่น จึงหันไปเล่นเกมที่เล่นได้สะดวกส่ งผลให้เด็กมีนิสัยก้าวร้าวไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อน
ผูเ้ ขียนเขียนด้วยความรู ้สึกอย่างไร
ภาษาไทย : ครูพี่เปิ ล้

^^

ก เป็ นทุกข์

ข ห่วงใย

ค โศกเศร้า

ง เห็นใจ

5. ข้อใดคือคําขึ้นต้น และคําลงท้ายในการเขียนจดหมายกิจธุ ระ
ก. เรี ยน

ด้วยความเคารพอย่างสู ง

ข. เรี ยน

ขอแสดงความนับถือ

ค. กราบเรี ยน ขอแสดงความนับถือ
ง. กราบเรี ยน ด้วยความเคารพ
6. ข้อใดไม่ใช่คาํ ขวัญที่ดี
ก. กตัญํูคือหัวใจ

ลงทุนไว้ไม่ขาดทุน

ข. ทุจริ ตคือศัตรู ตวั ร้าย ชาติวอดวายหากไม่ป้องกัน
ค. รู้กฎ รู้กติกา รู ้คุณค่า รู ้ซ้ ึ งความเป็ นไทย
ง. เยาวชนคนรุ่ นใหม่ ต้องรักดี มีน้ าํ ใจ ใฝ่ สามัคคี
7. ส่ วนประกอบใดของรายงานที่สาํ คัญน้อยที่สุด
ก คํานํา
8.

ข สารบัญ

ครู คือใคร ทําไม ใครฆ่าครู
ชอล์กในมือหรื อจะสู้ผรู้ ้ายยิง
แสงเรื องเรื องริ บหรี่ ที่ภาคใต้
เงื้อมมือมารฮึกเหิ มเพิ่มทุกที
เช้าวันนี้ไม่มีครู อยูห่ น้าห้อง
ครู ตายแต่ไม่ตายตามตัวตน
ธงชาติคลุมศพครู ผหู้ าญกล้า
ร่ างครู สอนความหมายตายให้ดู
สดุดีวรี กรรมธรรมสถิต
ครู คือผูเ้ สี ยสละชนะชัย

ค บรรณานุกรม

ง ภาคผนวก

กระสุ นพรู พงุ่ ทะลักกระอักกลิ้ง
กระชากชิงวิญญาณครู ผอู้ ารี
ศิษย์อยูไ่ หนครู ก็อยูส่ ู ้ไม่หนี
ดับแสงสี พฒั นาปัญญาชน
เสี ยงกึกก้องสดุดีทวีผล
ก้องสากลอุดมการณ์ วิญญาณครู
การศึกษาคืออะไรที่เหลืออยู่
สอนให้รู้รักหวงแหนแผ่นดินไทย
ครู คือกัลยาณมิตรผูย้ งิ่ ใหญ่
ครู คือแบบอย่างให้ “หัวใจครู ”

จากข้อความข้างต้น เมื่อย่อความแล้วจะได้ขอ้ ความที่เป็ นใจความสําคัญตามข้อใด
ก. ครู คือวิชาชีพที่สาํ คัญของสงคมที่ควรส่ งเสริ มและให้ขวัญกําลังใจ โดยเฉพาะครู ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
จังหวัดชายแดน

ภาษาไทย : ครูพี่เปิ ล้

^^

ข. ครู ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในจังหวัดชายแดนใต้เสี ยชีวติ เป็ นจํานวนมากเพราะผูก้ ่อการร้าย จนทําให้เกิด
ปัญหาขาดแคลนครู
ค. ครู ที่เสี ยชีวติ ในเหตุการณ์ภาคใต้คือผูย้ งิ่ ใหญ่ที่แม้ตวั จะจากไป แต่ก็ยงั เป็ นบทเรี ยนให้คนรุ่ นต่อไป
ได้รู้รักประเทศไทย
ง. ครู ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กําลังหวัน่ วิตกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ก็จะยังทําหน้าที่ต่อไปด้วย
อุดมการณ์ความเป็ นครู
จ. ครู ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กําลังหวัน่ วิตกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ก็จะยังทําหน้าที่ต่อไปด้วย
อุดมการณ์ความเป็ นครู
9. บุคคลในข้อใด ไม่ปฏิบตั ิตามหลักการจดบันทึกข้อมูลที่ดี
ก. สาริ น

พยายามจดข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ได้ฟังจากการประชุม

ข. วีรพงษ์

มักจะเขียนวัน เดือน ปี ที่ได้บนั ทึกข้อมูลไว้เสมอ

ค. ธนภณ

จดบันทึกอย่างมีระบบ มักมีอกั ษรย่อที่เป็ นระเบียบเดียวกัน

ง. กานต์

จดบันทึกโดยเน้นการสรุ ปข้อมูล ไม่ระบุที่มาของหนังสื อ

10. การกระทําของผูใ้ ดเป็ นการดูอย่างมีวจิ ารณญาณ
ก. หลังจากชมภาพยนตร์ โฆษณาสบู่ยหี่ อ้ ใหม่ ธนกรก็รับออกไปซื้ อมาใช้โดยทันที
ข. ธนกิจเห็นป้ ายโฆษณาสบู่ยหี่ ้อใหม่จึงไปสอบถามประสิ ทธิ ภาพของสบู่กบั ตัวแทนจําหน่าย
ค. ธนกานต์ชื่นชอบดาราที่โฆษณาสบู่ยหี่ อ้ ใหม่จึงไปซื้ อสบู่ยหี่ อ้ นั้นมาลองใช้ดู
ง. ธนวรรณเห็นเพื่อนใช้สบู่ยหี่ อ้ ใหม่แล้วผิวสวยจึงไปซื้ อสบู่ยหี่ อ้ นั้นมาทดลองใช้
11.

“ขออํานาจคุณความดีท้ งั ปวงที่ได้ทาํ มา จงบันดาลให้ได้ประสบแต่ความเจริ ญรุ่ งเรื องในหน้าที่
การงาน พบแต่คนดี พบแต่สิ่งดีและคลาดแคล้วจากอันตรายทั้งปวง”
คําอวยพรข้างต้นใช้ในโอกาสใด
ก แต่งงาน

ข เกษียณอายุ

ค รับตําแหน่งใหม่

ง ขึ้นบ้านใหม่

12. การวิจารณ์ต่างกับการประเมินค่าอย่างไร
ก. การวิจารณ์เน้นที่การติ

การประเมินค่าเน้นที่การชม

ข. การวิจารณ์เน้นการใช้เหตุผล

การประเมินค่าเน้นที่อารมณ์

ค. การวิจารณ์เป็ นการแสดงความคิดเห็น การประเมินค่าเป็ นการตัดสิ น
ง. การวิจารณ์กล่าวในรายละเอียด

การประเมินค่ากล่าวในภาพรวม
ภาษาไทย : ครูพี่เปิ ล้

^^

13. ข้อใดมีเสี ยงวรรณยุกต์นอ้ ยที่สุด
ก เชิญเจ้ารําเถิดนะนางฟ้ า

ข ให้สิ้นท่าที่นางจําได้

ค ตัวพี่จะรําตามไป

ง มิให้ผดิ เพลงนางเทวี

14. ข้อใดใช้พยัญชนะต้นของคําเป็ นอักษรตํ่าคู่ท้ งั หมด
ก งูใหญ่ในรั้ววัดโมลี

ข ฉันฝากถุงข้าวสวยให้ผอ่ ง

ค การจัดเด็กต้องบอกป้ าอบ

ง คนแซ่เฮงชอบแฟนพันธุ์แท้

15. ข้อใดมีเสี ยงพยัญชนะสะกดต่างจากข้ออื่น
ก ข้าว

ข ตัว

ค ผิว

ง เกี่ยว

16. คําว่าแดงในข้อใดทําหน้าที่ต่างจากข้ออื่น
ก รั้วสี แดง

ข ครู ชื่อแดง

ค กินนํ้าแดง

ง ใส่ เสื้ อสี แดง

17. ข้อความต่อไปนี้มีคาํ ประสมกี่คาํ
“การหยุดไข้เลือดออกไม่ให้ระบาดในชุมชน ต้องระวังไม่ให้ถูกยุงกัด เช่น ทายากันยุง นอน
ในมุง้ หรื อติดมุง้ ลวด ฯลฯ”
ก 4 คํา

ข 5 คํา

ค 6 คํา

ง 7 คํา

ข มาลา

ค แจกัน

ง ค่าตัว

18. ข้อใดไม่เป็ นคํามูล
ก เผอเรอ

19. ข้อใดเป็ นคําไทยแท้ท้ งั หมด
ก ชัย คิด ถึง แม่

ข. เบื่อ คน พูด เท็จ

ค. เขา มา เหนือ เมฆ ง. เด็ก แนว หรื อ เธอ

20. คําไทยแท้ขอ้ ใดเกิดจากการกร่ อนเสี ยง
ก. มะม่วง ผักกระถิน กระโดด

ข. มะขาม นกกระจาบ มะพร้าว

ค. มะตูม นกกระจอก กระโถน

ง. ตะวัน สะเอว ตะขบ

21. ข้อใดเกิดจากคําที่เป็ นภาบาลี-สันสกฤตทั้งหมด
ก คริ สต์มาส

ข เคมีภณั ฑ์

ค ศิลปกรรม

ง อนุกาชาด

22. ข้อใดไม่มีคาํ กริ ยาอยูเ่ ลย
ก ความรักเป็ นสิ่ งดี

ข ปากกาวางอยูบ่ นโต๊ะ

ค อากาศภายนอกห้องประชุม

ง ผูป้ ่ วยสลบไปแล้ว

ภาษาไทย : ครูพี่เปิ ล้

^^

23. ข้อใดไม่ใช่ประโยคกริ ยา
ก เกิดการประท้วงขับไล่เผด็จการเมื่อปี 2535
ค ไฟไหม้กองสลากและกรมสรรพากรจนเสี ยหาย
24. ข้อใดเป็ นประโยคความรวม

ข มีคนออกมาชุมนุมกันเป็ นจํานวนมาก
ง ปรากฏหลักฐานบนถนนราชดําเนินมาจนทุกวันนี้

ก ภาพิตวางแผนกําจัดพริ กไทยเพื่อแก้แค้น

ข ใบข้าววางแผนช่วยพริ กไทย ภาพิตสํานึกผิด

ค ภาพิตรู ้สึกเสี ยใจกับสิ่ งที่ทาํ ลงไป

ง เมื่อภาพิตขอโทษ พริ กไทยก็อโหสิ กรรมให้

25. คําว่า ที่” ในข้อใด ทําหน้าที่เชื่อมประโยค
ก สมบัติขายที่ได้ราคาดี

ข สมบูรณ์ไม่ชอบขนมที่ใส่ เนย

ค สมชายไปดูหนังที่สยามสแควร์

ง สมหมายปลูกต้นไม้ที่สวนหลังบ้าน

26. คําที่ขีดเส้นให้ในข้อใดทําหน้าที่ต่างจากข้ออื่น
ก ครู อบรมศิษย์ดว้ ยความหวังดี

ข คุณปู่ และคุณย่าท่านเกษียณราชการแล้ว

ค เพราะเขาเกียจคร้านงานจึงไม่สาํ เร็ จ

ง เขาเป็ นคนฉลาดแต่ขาดความเฉลียว

27. ข้อใดเรี ยงลําดับประโยคในข้อความได้ถูกต้อง
1. ไม่วา่ ใครจะมีนิสัยไม่ดีเพียงใดก็ตาม
2. เขาก็สามารถกลับมาเป็ นมีนิสัยที่ดีได้
3. ถ้าเขาตั้งใจใหม่ แล้วเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งตัวเองอย่างจริ งจัง
4. พระพุทธศาสนาสอนว่า “ชีวิตของเรานี้สามารถพัฒนาได้”
ก 4-3–1–2

ข 4–1–2–3

ค 4–1–3–2

ง 4–2–1–3

28. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงประชวร ด้วยพระอาการ ..............
ควรเติมคําใดลงในช่องว่างจึงจะถูกต้องเหมาะสม

29.

ก ข้อพระหัตถ์ขา้ งซ้ายติด

ข ข้อนิ้วกลางพระหัตถ์ซา้ ยติด

ค ข้อพระมัชฌิมาพระหัตถ์ซ้ายติด

ง ข้อนิ้วพระมัชฌิมาพระหัตถ์ซา้ ยติด

“สําหรับเพื่อข้าราชการและครอบครัว ผมมีความห่วงใยความเป็ นอยูข่ องพวกท่านทุกๆคน
การดํารงตนโดยยึดแนวพระราชดํารัสเรื่ อง “ความพอเพียง” จะช่วยให้เพื่อนข้าราชการทั้งหลายใช้ชีวติ
ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข” คําอวยพรดังกล่าวเป็ นถ้อยคําที่สุภาพจัดเป็ นการเขียนแบบใด
ก โน้มน้าว

ข แนะนํา

ค สัง่ สอน

ง ตักเตือน

30. ข้อใดไม่ใช่วธิ ี สังเกตคํายืมภาษาเขมรในภาษาไทย
ก ใช้คาํ ควบกลํ้า

ข ใช้อกั ษรนํา

ค ใช้ตวั จ เป็ นตัวสะกด

ง ใช้ตวั สะกดตัวตาม
ภาษาไทย : ครูพี่เปิ ล้
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31. ข้อใดไม่มีคาํ ที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ก. มีตายายสามีภรรยาคู่หนึ่งอยูก่ นั มานานจนล่วงเข้าวัยชราแต่ไม่มีบุตร
ข. วันหนึ่งตายายลอยเรื อหาปลา ไปตามริ มแม่น้ าํ ใหญ่ที่มีอาณาบริ เวณถึง 10 ไร่ เศษ
ค. ขณะที่ยายคัดท้ายเรื อเข้าหาฝั่ง เห็นไข่จระเข้ฟองหนึ่งอยูบ่ นกอพงจึงเก็บมา
ง. ตั้งใจว่าจะเอาไปฟังให้เป็ นตัวเลี้ยงไว้ที่บา้ น แม้ตาจะห้ามแต่ยายก็ไม่ฟัง
32. คําทับศัพท์ในข้อใด เขียนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้คาํ ทับศัพท์
ก. ไม่สบายเล็กน้อยแค่น้ ี จะไปโรงพยาบาลทําไม ไปหาหมอที่คลินิกปากซอยก็ได้
ข. ธนาคารเปิ ดให้ประมูลทาวน์เฮ้าส์ที่เป็ นสิ นทรัพย์หลุดจํานอง
ค. เดี๋ยวนี้พอมีแผ่นวีซีดี ร้านวีดีโอก็แทบจะต้องปิ ดกิจการไปตามๆ กัน
ง. คุณสามารถจ่ายค่าบริ การโทรศัพท์ได้ที่เคาน์เตอร์ แรกทางซ้ายมือ
33. ข้อใดเรี ยงลําดับคําตามพจนานุกรมได้ถูกต้อง
ก. ยีโ่ ถ

รางวัล

ฤกษ์

ละโว้

ข. จับฉ่าย

มหาวงศ์

ปนัดดา

ตระกูล

ค. ขี้คุย

เงินร้อน

ปากผี

ตังเก

ง. ตระเวน

นายดาบ

ถวาย

เทพี

34. ข้อใดเป็ นเพลงพื้นบ้านที่อยูภ่ าคเดียวกันทั้งหมด
ก ซอ

ฮ้องขวัญ

ค เพลงโคราช จ๊อย

ข ลําเคียว

เพลงซาน้อง

ง เพลงฉ่อย

ลําเรื่ อง

35. ข้อใดมีลกั ษณะคําประพันธ์ตรงกับลักษณะคําประพันธ์ของเพลงพื้นบ้านที่เรี ยกว่า “กลอนหัวเดียว”
ก. มาเถอะหนาแม่มา

แม่หนูนอ้ ยอย่าช้า ท่วงที

จัดเป็ นวงกงกํา

ของพี่ก็ทาํ เอาไว้ดิบดี

ถ้าน้องไม่เล่นกะทิดพร้อม

ตัวพี่จะกล่อมมโหรี

ข. รี รีข่าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก เลือกท้องใบลาน
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

พานเอาคนข้างหลังไว้

ค. จํ้าจี้จ้ าํ อวด เอาลูกไปบวช ถึงวัดถึงวา
ครั้นสึ กออกมา
สัพพะลุ่นจุ่นจู๋
ง. แม่ศรี เอย

แม่ศรี สวยสะ
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ยกมือไหว้พระ

ก็จะมีคนชม

ขนคิ้วเจ้าก็ต่อ

ขนคอเจ้าก็กลม

ชักผ้าปิ ดนม

ชมแม่ศรี เอย

36. ลักษณะสําคัญของเพลงกล่อมเด็กตรงกับข้อใด
ก มีทาํ นองที่แน่นอน แต่มีหลายเนื้อร้อง

ข มีเนื้อร้องสั้นๆ จังหวะช้าและยืด

ค เนื้อหามักเกี่ยวกับความเป็ นมาของครอบครัว ง แสดงความรักระหว่างพ่อและแม่เป็ นสําคัญ
37. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่เพลงพื้นบ้านต้องมีลูกคู่ไว้ร้องรับหรื อร้องซํ้าเพลง
ข เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการร้องเพลง

ก เพื่อให้เพลงมีความไพเราะมากขึ้น

ค เพื่อให้พอ่ เพลงมีเวลาคิดเนื้อร้องในวรรคถัดไป ง เพื่อให้แตกต่างจากเพลงพื้นบ้านประเภทอื่น
38.

กิ๊วก๊าวกิ๊บก๊าบเป็ ดทาบปี ก
เหล่าลูกเป็ ดน้อยแล่นลอยตาม

ตีนพลุย้ ลัดหลีกปี กรุ่ มร่ าม
ไซ้แหนแผ่งามตามแม่มา

กวีนิพนธ์น้ ีใช้ภาพพจน์ใด
ก อุปมา
39.

ข สัทพจน์

ใดกิจผิดพลาดแล้ว

ค อติพจน์

ง อุปลักษณ์

ไป่ ละ ลืมเลย

หย่อนทิฐิมานะ

อ่อนน้อม

ขอโทษเพื่อคารวะ

วายบาด หมางแฮ

ดีกว่าปดอ้อมค้อม

คิดแก้โดยโกง

ข้อคิดที่ได้จากโคลงสุ ภาษิตข้างต้นตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก คนที่มีทิฐิมากควรลดลงบ้างเพื่อความอ่อนน้อม ข การแสดงคารวะต่อผูอ้ าวุโสช่วยลดความบาดหมาง
ค การพูดปดอ้อมค้อมคิดคดโกงเป็ นสิ่ งไม่ดี

ง เมื่อทําการสิ่ งใดผิดพลาดให้เอ่ยคําขอโทษ

40. “ถึงแม้วา่ สภาพแวดล้อมในปั จจุบนั จะกดดันหรื อก่อเกิดความเครี ยดมากเพียงใดก็ตาม หากเรามีรอยยิม้
หัวใจของเราก็จะเปิ ดกว้าง มีมุมมองใหม่ ๆ ที่พร้อมจะแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เข้า ยิม้ ให้กนั และกันอย่าง
สดใส ยิม้ อย่างจริ งใจ ความสุ ขเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะมารายล้อมอยูร่ อบตัว ดังนั้นมาทําให้ใบหน้าของ
พวกเราเลอะไปด้วยรอยยิม้ กันเถอะ”
ข้อความข้างต้น ควรจัดอยูใ่ นส่ วนใดของเรี ยงความเรื่ อง “อยากให้ทุกคนหน้าเลอะ”
ก. คํานํา
ข. เนื้อเรื่ อง
ค. สรุ ป
ง. คํานําหรื อสรุ ป
41. ข้อใดเป็ นการเขียนเชิงอธิบาย
ก. ดึกดื่นคืนนี้ ลมหนาวพัดโชยมา ฉันมองไปที่ขอบฟ้ าเนิ่ นนาน
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ข. ปรุ งรสให้แซบหนอ ใส่ มะละกอลงไป อ้อ อย่าลืมใส่ กงุ้ แห้งป่ นของดี
ค. ให้แสงสุ กใส เป็ นเสมือนดวงตา คอยส่ องมองเธอด้วยแววตาแห่งความภักดี
ง. ไม่ตอ้ งห่วงว่าฉันเปลี่ยวหัวใจ ฉันจะเป็ นอย่างนี้จะรักเธอตลอดไป
42. ข้อใดเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในการเขียนรายงานได้ถูกต้อง
ก. ดวงใจ ไทยอุบุญ. ๒๕๓๑. ทักษะการเขียนภาษาไทย. กรุ งเทพฯ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ข. ประภาศรี สี หอําไพ. ๒๓๕๑. การเขียนแบบสร้างสรรค์. สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช:กรุ งเทพฯ
ค. ชาญณรงค์ พรรุ่ งโรจน์. ความคิดสร้างสรรค์. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุ งเทพฯ,๒๕๔๖
ง. บันลือ พฤกษะวัน. พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์. ไทยวัฒนาพานิช:กรุ งเทพ, ๒๕๓๓
การเข้ารับราชการใน

ประวัติความเป็ นมา

สมัยรัตนโกสิ นทร์

ในวัยเด็ก

ตอนต้น

ผลงานสําคัญ

จุดหักเหในชีวติ

นิราศพระบาท พระอภัยมณี

43. แผนผังความคิดข้างจ้น ควรเป็ นองค์ประกอบของเรื่ องใด
ก. ชีวประวัติของบุคคลสําคัญ

ข. ชีวติ กวีเอก : สุ นทรภู่

ค. บุคคลในประวัติศาสตร์ไทย

ง. วรรณคดีชิ้นเอกของสุ นทรภู่

44. คําในข้อใด มีวธิ ี สร้างคําแตกต่างจากข้ออื่น
ก. ปวดร้าว

ปวดเมื่อย

ข. บอกบท

บอกใบ้

ค. เศร้าโศก

เศร้าหมอง

ง. คลาดเคลื่อน คลาดแคล้ว

45. คําประพันธ์ในข้อใด ไม่มีคาํ ซ้อน
ก. นาคีมีพิษเพี้ยง

สุ ริโย

ข. เลื้อยบ่ทาํ เดโช

แช่มช้า

ค. พิษน้อยหยิง่ โยโส

แมลงป่ อง

ง. ชูแต่หางเองอ้า

อวดอ้างฤทธี
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46. คําซํ้าในข้อใด มีจาํ นวนพยางค์ที่ออกเสี ยงซํ้าน้อยที่สุด
ก. ร่ มชมพูๆ ที่เธอซื้ อมาฝากจากญี่ปุ่นพังเสี ยแล้วเมื่อวันก่อน
ข. คุณครู เรี ยกนักเรี ยนให้ออกมาอ่านหนังสื อหน้าชั้นทีละคนๆ
ค. แล้วในวันหนึ่งๆ มีคนมาเยีย่ มชมพิพิธภัณฑ์น้ ีประมาณกี่คน
ง. เขาไม่ได้ใส่ เสื้ อผ้าสี ๆ มาหลายเดือนแล้วเพราะกําลังไว้ทุกข์
47. ข้อใดไม่เป็ นประโยคความรวม
ก. ผูใ้ หญ่ลีมาหามาลินีเพราะคิดถึงมาก

ข. ผูใ้ หญ่ลีมาหามาลินีหลังจากสึ กแล้ว

ค. ผูใ้ หญ่ลีมาหามาลินีเลยไปทํานาสาย

ง. ผูใ้ หญ่ลีมาหามาลินีซ่ ึ งกําลังเลี้ยงไก่

48. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ “ทูลเกล้าฯ ถวาย” ไม่ถูกต้อง
ก.สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติทูลเกล้าฯ ถวาย สิ ทธิ บตั รฝนหลวง แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ข. กทม.ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสื อสมุดภาพแผนที่ “หนึ่งศตวรรษกรุ งเทพมหานคร” แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
ค. สมาพันธ์นกั ประดิษฐ์โลกทูลเกล้าฯ ถวายเหรี ยญรางวัล “พระอัจฉริ ยภาพทางการประดิษฐ์” แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ง. หอการค้าไทยร่ วมกับคณะกรรมการร่ วม 3 สถาบัน (กกร.) ทูลเกล้าฯ ถวายกังหันนํ้าชัยพัฒนา
จํานวน 60 เครื่ องแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
49. การนําคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้ในข้อใด ที่ทาํ ให้ภาษาไทยมีวงศัพท์เพิ่มขึ้น
ก. มาเรี ยนอยูใ่ นกรุ งเทพฯ ยูนิเวอร์ ซิต้ ีที่ทนั สมัย
ข. ซัมเมอร์ แม่เรี ยกตัวกลับมาช่วยทําไร่ ทาํ นาอยูท่ ี่บา้ นหนองใหญ่
ค. ชาวบ้านก็ดอ้ ยการศึกษากินแต่ปลาร้าที่ไม่มีพาสเจอร์ไรซ์
ง. ให้มาเป็ นฟาร์ เมอร์ ดาวว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ งของดาว
50. ข้อใดเป็ นคําที่มีที่มาจากภาษาบาลีทุกคํา
ก. ศีรษะ ปัญญา

ข. ขันติ อิจฉา

ค. วงกต พรรษา

ง. พุทธิ ศรัทธา

51. คําขวัญรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ข้อใดที่ไม่มีการยกเหตุผลสนับสนุน
ก. ใช้หน้ากากอนามัย ห่างไกลหวัด 2009

ข. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ คือวิธีป้องกัน

ค. ไอ-จามปิ ดปาก ถ้าไม่อยากแพร่ เชื้ อโรค

ง. เป็ นหวัดให้อยูบ่ า้ น อย่าเป็ นตัวการแพร่ เชื้อ
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52. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะของความคิดสร้างสรรค์
ก. คิดนอกกรอบ

ข. คิดเล็กคิดน้อย

ค. คิดพลิกแพลง

ง. คิดหลากหลาย

53. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะคําประพันธ์ประเภทกลอนหัวเดียว
ก.

ฉันจะไม่ทกั หนอไม่ทาย
ฉันร้องทักชมโฉม

ข.

รํากับใครมันไม่ชื่นใจ
คนสวยเชิญมารําฟ้ อน

ค.

พี่มีคุณความดีเป็ นที่กาํ บัง
น้องเอ๋ ยตัดบัวยังเหลือเยือ่ ใย

ง.

เหลืองเอ๊ยใบยอ
มีพบก็มีพราก

ฉันกลัวว่าแกจะอายแก่หน้า
กันไปด้วยลมวาจา
เหมือนรํากับหล่อน
โอ้แม่หางตางอนเชิ ญมารําวง
มีธรรมะมากพลังรักษา
น้องอย่าเพิ่งตัดสายเสน่หา
ซ้อนช่อมะม่วง
จําจากพ่อพุม่ พวง

54. เพลงกล่อมเด็กในข้อใดแสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกได้ชดั เจนที่สุด
ก.

นอนเสี ยเถิด
แม่เลี้ยงเจ้าไว้

ข.

เนื้อเอ๋ ยเนื้ออุ่นเอย
แม่ไม่ให้ใครต้อง

ค.

เนื้อเอ๋ ยเนื้ออ่อนเอย
พี่เลี้ยงนางนมอยูไ่ หน

ง.

นกเขา เอ๋ ย
ขันให้ดงั แม่จะฟังเล่น

ขวัญเจ้าจะเกิดในดอกบัว
เพื่อจะได้เป็ นเพื่อนตัว
เนื้อละมุนคือสําลี
แม่กลัวเจ้าจะหมองศรี
ไม่หลับไม่นอนอ้อนแม่อยูอ่ าลัย
ไม่มาไกวให้เจ้านอน
ขันตั้งแต่เช้าไปจวนเย็น
เสี ยงเย็นๆลูกน้อยกลอยใจ

55. ผูใ้ ดไม่ได้ใช้กระบวนการระดมความคิดในการแสวงหาความรู ้
ก. สุ วทิ ย์คน้ หาข้อมูลเพื่อทํารายงานเรื่ อง “ความสุ ขที่แท้จริ ง” จากหนังสื อหลายเล่ม
ข. สุ ชยั สัมภาษณ์เพื่อร่ วมงานทุกคนเพื่อสรุ ปความเห็นเรื่ องการตกแต่งห้องทํางาน
ค. สุ จิตต์สรุ ปเนื้ อหาจากสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนส่ งครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทย
ง. สุ วรรณเรี ยกประชุมเพื่อนๆ เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหาขยะในโรงเรี ยน
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56. เพราะเหตุใดจึงต้องใช้เลขไทยในการเขียนภาษาไทย
ก. เพราะเลขไทยถือว่าเป็ นสมบัติของชาติ การใช้เลขไทยจึงเป็ นการช่วยรักษาสมบัติชาติวธิ ี หนึ่ง
ข. เพราะเลขไทยอ่านได้เฉพาะคนไทย การใช้ภาษาไทยจึงจําเป็ นในการเขียนเอกสารลับทางราชการ
ค. เพราะเลขไทยถือเป็ นภาษาราชการอย่างหนึ่ง การใช้เลขไทยจึงจําเป็ นต่อการเขียนอย่างเป็ นทางการ
ง. เพราะเลขไทยอยูบ่ นแป้ นพิมพ์ การใช้เลขไทยในการพิมพ์จึงสะดวกกว่าเพราะไม่ตอ้ งเปลี่ยนชุดตัวอักษร
57. สํานวนใดกล่าวถึงการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับฐานะบุคคล
ก. คนยากว่าผี คนมีวา่ ศพ

ข. ผูด้ ีเดินตรอก ขี้ครอกเดินถนน

ค. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

ง. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสี ยตําลึงทอง

58. ข้อใดมี “คําคะนอง”
ก. วัยรุ่ นต้องทําความเข้าใจผูใ้ หญ่บา้ ง

ข. อย่ามาเว่อร์ มากไปหน่อยเลย

ค. เขาไม่ชอบยุง่ วุน่ วงวุน่ วายกับใคร

ง. อย่าทํางานแบบลวกๆ มาส่ งครู

59. ข้อควรคํานึงเมื่อต้องใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจากอินเตอร์ เน็ตในการแสวงหาความรู้ คือข้อใด
ก. ความรวดเร็ วในการสื บค้นข้อมูล

ข. ความคุม้ ค่าของการสื บค้นข้อมูล

ค. ความมีประโยชน์ของแหล่งข้อมูล

ง. ความน่าเชื่ อถือของแหล่งข้อมูล

60. ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสมกับฐานะบุคคล
ก. เชิญร่ วมกันตักบาตรพระสงฆ์ 2,500 องค์เนื่องในวันเข้าพรรษา
ข. หลินปิ งแพนด้าน้อยรับประทานต้นไผ่ได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้
ค. ลูกชายช้างไทยที่กาํ เนิดที่ออสเตรเลียจะมีอายุครบ 1 ปี ในเดือนหน้า
ง. ขอบคุณครับ โอกาสหน้าขอเชิ ญมาใช้บริ การของเราใหม่นะครับ
61. ในคําพากย์เอราวัณ หนุมานสู้กบั ยักษ์ตนใด
ก. สหัสเดชะ
62.

ข. แสงอาทิตย์

ค. ไมยราพ

“ พระสมุทรสุ ดลึกล้น

คณนา

สายดิ่งทิ้งทอดมา

หยัง่ ได้

เขาสู งอาจวัดวา

กําหนด

จิตมนุษย์น้ ีไซร้

ยากแท้หยัง่ ถึง”

ง. อินทรชิต

โคลงบทนี้เน้นสอนเรื่ องใด
ก. ความลึกของนํ้า

ข. ความไว้วางใจ

ค. ความพากเพียร

ง. ความมีอุเบกขา
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63.

“พิเศษสารเสกสร้างรังสรรค์สาร ประจงจารฉันทพากย์พริ้ งพรายฉาย
เฉกเพชรพรรณเพราะเฉิดเลิศแลลาย

ระยับสายสะอิ้งส่ องสร้อยกรองทรวง”

กลอนบทนี้ดีเด่นด้านใดเป็ นพิเศษ
ก. สัมผัส
64.

ข. ฉันทลักษณ์

ค. โครงสร้าง

ง. สัญลักษณ์

“หญ้าฝากเกสรดอกหญ้า

ไปกับลมช่วยพาผสานผสม

แจ้งข่าวคราวเคลื่อนเยือนชม

ช่วยทอพรมคลุมพื้นให้แผ่นดิน”

ประเภทของภาพพจน์ขา้ งต้นคล้ายคลึงกับข้อใด
ก. ไผ่ซออ้อเอียดเบียดออด

ลมลอดไล่เลี้ยวเรี ยวไผ่

ข. เปลวแดดแผดเปลวเต้น

ระริ กเล่นเน้นทํานอง

ค. ฤาดูดาราระย้าระยับสรวง

ดุจดวงเพชรพลอยประเสริ ฐศรี

ง. ระเวนไพรร่ อนร้องตระเวนไพร

เหมือนเวรใดให้นิราศเสน่าหา

65. คําประพันธ์ในข้อใด อ่านแบ่งวรรคได้ถูกต้อง
ก.

สมรรถชัยไกร / กาบแก้ว

ข.

แสงแวววับ / จับสาคร
ค.
66.

สายัณห์ / ตะวันยาม

เลียงผา / ง่าเท้าโผน /
เพียงโจน / ไปในวารี

ง.

เรื อน้อย / ลอยนํ้า / ขําคม

ขณะ / ข้ามทิฆมั พร

บัวฉม / ชูลอ้ ม / ห้อมเรื อ

“จากกําเนิดตัวเปล่าเท่ากันหมด

มาสู่ ยศศักดิ์ศรี ที่แตกต่าง

จากความรวยจนชัว่ ดีทวั่ ทาง

มาสู ้ขา้ งหลุมเศร้าเน่าเหมือนกัน

มนุษย์เท่ากันได้เมื่อตาย-เกิด

ความดีเลิศชัว่ ช้าคือตรามัน่

ไม่มีสัตว์โลกอื่นนับหมื่นพัน

ครองชีวนั วนเศร้าเท่านรชน

มนุษย์รู้จกั โลกโชคชีวติ

รู ้จกั ผิดชอบชัว่ ดีทวั่ ถล

ประหลาดเหลือเมื่อรู ้วา่ ชีวาวน

ไยทุกคนไม่รู้ทาํ แต่กรรมดี”

กวีนิพนธ์ขา้ งต้นมีคุณค่าด้านใดเด่นชัดที่สุด
ก. คุณค่าทางภาษา

ข. คุณค่าทางสังคม

ค. คุณค่าทางคติธรรม ง. คุณค่าทางการแพทย์
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จงใช้ขอ้ ความต่อไปนี้ ตอบคําถามข้อที่ 67-69
ดอกไม้ในร้านดอกไม้อาจเป็ นเพื่อนร่ วมทางกันมาตั้งแต่ไร่ จนถึงปลายทาง หรื อมาจากต่างถิ่นกัน แต่
ได้มาร่ วมทางกัน แล้วแยกย้ายกันไป ดอกไม้ในแจกันเดียวกัน อาจเหี่ ยวไปพร้อมๆกัน หรื อมีดอกใดที่เหี่ ยวไป
ก่อน
คนจีนมีคาํ กล่าวว่า พี่นอ้ งร้อยคนก็เหมือนคนเดียว เพราะบั้นปลายต่างคนต่างแก่มาดูแลกันไม่ไหว
ซึ่ งที่สุดแล้วก็ตอ้ งมีคนไปก่อนและมีคนไปหลัง บางคนจึงมีเพื่อนตาย และหลายคนก็อาจไม่มี
วันหนึ่งขณะผ่านหัวลําโพง เห็นยาย 2 คน พากันเดินด้วยไม้ไผ่ลาํ หนึ่ง ยายคนแข็งแรงเดินนําหน้า จูง
ยายที่ตาฟางแล้วให้เดินตาม เท้าของยายทั้งสองก้าวช้าๆ เหมือนลานตุก๊ ตาที่จวนหมด
อยากให้ยายทั้งสองถึงที่หมายพร้อมกัน ไม่ใช่ทิ้งคนหนึ่งไว้ให้ตอ้ งตายตามลําพังอย่างโดดเดี่ยว
เดียวดาย
67. ความคิดสําคัญในข้อความข้างต้นตรงกับข้อใด
ก. ความตายมาถึงมนุษย์ทุกคนในเวลาต่างกัน

ข. ความตายเป็ นสิ่ งที่มนุษย์สามารถกําหนดได้

ค. ความตายกับความชราเป็ นทุกข์ของมนุษย์

ง. ความตายเหมือนกับดอกไม้ในแจกันที่ร่วงโรย

68. จุดประสงค์หลักของการเขียนข้อความข้างต้นตรงกับข้อใด
ก. แสดงความรู้เรื่ องดอกไม้

ข. ตีโพยตีพายกับความชรา

ค. ชวนให้เข้าใจโลกและชีวติ

ง. เล่าประสบการณ์ที่ผา่ นมา

69. คําว่า “ที่หมาย” จากข้อความข้างต้นมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. อีกฝั่งหนึ่งของถนน

ข. การสิ้ นสุ ดของชีวิต

ค. ความชราที่มาเยือน

ง. บ้านของยายทั้งสอง
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70. จงเลือก “(1)การเขียนวันที่” “(2)คําขึ้นต้นจดหมาย” “(3)คําขึ้นต้นเนื้อความ” “(4)คําลงท้ายเนื้อความ”
และ “(5)คําลงท้ายของจดหมาย” ต่อไปนี้ เพื่อให้จดหมายที่กาํ หนดให้ในหน้าถัดไปมีรูปแบบที่ถูกต้อง

1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่มที่ 1
(1) การเขียนวันที่
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
4 กุมภาพันธ์ 2553
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
วันอังคาร แรม 5 คํ่า ปี ฉลู จ.ศ. 1371

กลุ่มที่ 3
(3) คําขึ้นต้นเนื้ อความ
1. สวัสดี
2. ตามที่
3. อนุสนธิ
4. เนื่องจาก
5. ไม่ตอ้ งใช้คาํ ขึ้นต้น

กลุ่มที่ 2
(2) คําขึ้นต้นจดหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

เรี ยน
สวัสดี
กราบเท้า
นมัสการ
เจริ ญพร

กลุ่มที่ 4
(4) คําลงท้ายเนื้อความ
1. จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
2. จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
3. จึงเรี ยนมาเพื่อขอ
4. จึงนมัสการมาเพื่อ
5. ไม่ตอ้ งใช้คาํ ลงท้าย

กลุ่มที่ 5
(5) คําลงท้ายของจดหมาย
1. ด้วยความเคารพอย่างสู ง
2. ด้วยรักและเคารพ
3. ขอแสดงความนับถือ
4. ขอให้เจริ ญในธรรม
5. สวัสดี
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128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ 10400
ที่ สทศ.234/2553
.........................(1).........................
เรื่ อง

ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนตรวจสอบสนามสอบ

...(2)... ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมัธยมบ้านเอกลักษณ์ไทย
...(3)...ปี การศึกษา 2552 นี้มีนกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สมัครเข้าร่ วมการทดสอบ O-Net ช่วงชั้นที่ 3
ประจําปี การศึกษา 2552 เป็ นจํานวนมากนั้น จึงใคร่ ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนที่จะเข้าสอบทุกคน
ตรวจสอบสนามสอบของตนเองให้เรี ยบร้อยก่อนวันทําการสอบ เพื่อป้ องกันการเข้าสอบผิดสนามสอบ ซึ่ งหาก
เกิดข้อบกพร่ องดังกล่าวสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
...(4)...ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนตรวจสอบสนามสอบ อย่างเคร่ งครัด จักเป็ นพระคุณยิง่
.........................(5).........................
(ลงนาม)
ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0-2219-2991-5
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