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O-NET  วชิาภาษาไทย ระดบัช้ัน ม.3  

1. พุทธศาสนาจะสอนใหข้ยนัศึกษาหาความรู้ แต่ไม่สอนใหเ้ช่ือในส่ิงท่ีไดรู้้มาทนัทีจนกวา่จะไดท้ดลอง

หรือพิสูจน์ น่ีคือหลกัสาํคญัของวทิยาศาสตร์ แต่เรามกัจะไม่ค่อยเช่ือตนเอง เพราะเช่ือกนัวา่มีผูว้เิศษณ์ท่ี

เขารู้ดีกวา่เรา ดงันั้นเราจึงมกัจะเช่ือเขาโดยไม่รู้ตวัวา่จะถูกหลอก 

จากขอ้ความน้ีสรุปความไดอ้ยา่งไร 

ก. ไม่มีใครรู้ดีไปกวา่ตวัเราเอง 

ข. เราควรจะใชว้จิารณญาณก่อนท่ีจะเช่ือในส่ิงต่างๆ 

ค. การสอนพุทธศาสนาและวทิยาศาสตร์สัมพนัธ์กนั  

ง. ถา้ไม่อยากถูกผูอ่ื้นหลอกลวงควรท่ีจะคิดก่อนทาํ 

2. “ทุกวนัน้ีเราสามารถพบเห็นตน้แอปเป้ิลไดท้ั้งในยโุรปและเอเชีย เช่น รัสเซีย จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น รวมถึง

อเมริกาเหนือและใต ้สถิติการปลูกแอปเป้ิลในปี 2548 แสดงใหเ้ห็นวา่โลกผลิตแอปเป้ิลได ้48 ลา้นตนั 

คนมกับริโภคแอปเป้ิลในหลายรูปแบบ เช่น แอปเป้ิลกระป๋อง เหลา้แอปเป้ิล ซอสแอปเป้ิล นอกจากนั้น

แอปเป้ิลยงัมีคุณค่าทางอาหาร เช่น คาร์โบไฮเดรต นํ้าตาล ไขมนั แคลเชียม ฟอสฟอรัส เป็นตน้” 

จากขอ้ความขา้งตน้ผูเ้ขียนลาํดบัเร่ืองตามขอ้ใด 

ก. สภาพทอ้งถ่ิน  สถิติการปลูก นกับริโภค และคุณค่าทางอาหาร  

ข. สภาพปัจจุบนั  ผลิตภณัฑจ์ากแอปเป้ิล  และคุณค่าทางอาหาร 

ค. สถานท่ีปลูก  สถิติการปลูก ผลิตภณัฑ์ และคุณค่าทางอาหาร  

ง. ประเทศท่ีปลูก สถิติการปลูก คุณค่าทางอาหาร และผลผลิต 

3.   ถึงบางเด่ือโอม้ะเด่ือเหลือประหลาด บงัเกิดชาติแมลงหวีมี่ในไส้ 

เหมือนคนพาลหวานนอกยอ่มขมใน อุปไมยเหมือนมะเด่ือเหลือระอา 

คาํประพนัธ์น้ีตรงกบัสาํนวนใด 

ก    ปากหวานกน้เปร้ียว   ข     ปากปราศรัย นํ้าใจเชือดคอ 

ค    ขา้งนอกสุกใส  ขา้งในเป็นโพรง ง      มือถือสาก  ปากถือศีล 

4. เด็กไทยในปัจจุบนัตกเป็นทาสของการเล่นคอมพิวเตอร์ วีดีโอเกม จนแทบไม่รู้จกัการละเล่นของไทย 

เช่น หมากเก็บ มอญซ่อนผา้ เป็นตน้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจุบนับริเวณบา้นมีพื้นท่ีนอ้ย ไม่สะดวกใน

การวิง่เล่น จึงหนัไปเล่นเกมท่ีเล่นไดส้ะดวกส่งผลใหเ้ด็กมีนิสัยกา้วร้าวไม่มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อน 

ผูเ้ขียนเขียนดว้ยความรู้สึกอยา่งไร 
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ก   เป็นทุกข ์  ข  ห่วงใย  ค   โศกเศร้า  ง  เห็นใจ 

5. ขอ้ใดคือคาํข้ึนตน้ และคาํลงทา้ยในการเขียนจดหมายกิจธุระ 

ก. เรียน ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 

ข. เรียน ขอแสดงความนบัถือ 

ค. กราบเรียน ขอแสดงความนบัถือ 

ง. กราบเรียน ดว้ยความเคารพ 

6. ขอ้ใดไม่ใช่คาํขวญัท่ีดี 

ก. กตญัํูคือหวัใจ  ลงทุนไวไ้ม่ขาดทุน 

ข. ทุจริตคือศตัรูตวัร้าย ชาติวอดวายหากไม่ป้องกนั 

ค. รู้กฎ  รู้กติกา   รู้คุณค่า  รู้ซ้ึงความเป็นไทย 

ง. เยาวชนคนรุ่นใหม่ ตอ้งรักดี   มีนํ้าใจ   ใฝ่สามคัคี 

7. ส่วนประกอบใดของรายงานท่ีสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

ก    คาํนาํ  ข    สารบญั  ค    บรรณานุกรม  ง  ภาคผนวก 

8.  ครูคือใคร ทาํไม  ใครฆ่าครู กระสุนพรูพุง่ทะลกักระอกักล้ิง 

ชอลก์ในมือหรือจะสู้ผูร้้ายยงิ  กระชากชิงวญิญาณครูผูอ้ารี 

 แสงเรืองเรืองริบหร่ีท่ีภาคใต ้ ศิษยอ์ยูไ่หนครูก็อยูสู้่ไม่หนี 

เง้ือมมือมารฮึกเหิมเพิ่มทุกที  ดบัแสงสีพฒันาปัญญาชน 

 เชา้วนัน้ีไม่มีครูอยูห่นา้ห้อง เสียงกึกกอ้งสดุดีทวผีล 

ครูตายแต่ไม่ตายตามตวัตน  กอ้งสากลอุดมการณ์ วิญญาณครู 

 ธงชาติคลุมศพครูผูห้าญกลา้ การศึกษาคืออะไรท่ีเหลืออยู ่

ร่างครูสอนความหมายตายใหดู้  สอนใหรู้้รักหวงแหนแผน่ดินไทย 

 สดุดีวรีกรรมธรรมสถิต  ครูคือกลัยาณมิตรผูย้ิง่ใหญ่ 

ครูคือผูเ้สียสละชนะชยั   ครูคือแบบอยา่งให ้“หวัใจครู” 

จากขอ้ความขา้งตน้ เม่ือยอ่ความแลว้จะไดข้อ้ความท่ีเป็นใจความสาํคญัตามขอ้ใด 

ก. ครูคือวชิาชีพท่ีสาํคญัของสงคมท่ีควรส่งเสริมและใหข้วญักาํลงัใจ  โดยเฉพาะครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน

จงัหวดัชายแดน 
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ข. ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในจงัหวดัชายแดนใตเ้สียชีวติเป็นจาํนวนมากเพราะผูก่้อการร้าย  จนทาํใหเ้กิด

ปัญหาขาดแคลนครู 

ค. ครูท่ีเสียชีวติในเหตุการณ์ภาคใตคื้อผูย้ิง่ใหญ่ท่ีแมต้วัจะจากไป แต่ก็ยงัเป็นบทเรียนใหค้นรุ่นต่อไป

ไดรู้้รักประเทศไทย 

ง. ครูในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กาํลงัหวัน่วติกกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  แต่ก็จะยงัทาํหนา้ท่ีต่อไปดว้ย

อุดมการณ์ความเป็นครู 

จ. ครูในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ กาํลงัหวัน่วติกกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่ก็จะยงัทาํหนา้ท่ีต่อไปดว้ย

อุดมการณ์ความเป็นครู 

9.  บุคคลในขอ้ใด ไม่ปฏิบติัตามหลกัการจดบนัทึกขอ้มูลท่ีดี 

ก. สาริน พยายามจดขอ้มูลใหถู้กตอ้งตามท่ีไดฟั้งจากการประชุม 

ข. วรีพงษ ์ มกัจะเขียนวนั เดือน ปี ท่ีไดบ้นัทึกขอ้มูลไวเ้สมอ 

ค. ธนภณ จดบนัทึกอยา่งมีระบบ  มกัมีอกัษรยอ่ท่ีเป็นระเบียบเดียวกนั  

ง. กานต ์ จดบนัทึกโดยเนน้การสรุปขอ้มูล ไม่ระบุท่ีมาของหนงัสือ 

10. การกระทาํของผูใ้ดเป็นการดูอยา่งมีวจิารณญาณ 

ก. หลงัจากชมภาพยนตร์โฆษณาสบู่ยีห่อ้ใหม่ ธนกรก็รับออกไปซ้ือมาใชโ้ดยทนัที  

ข. ธนกิจเห็นป้ายโฆษณาสบู่ยีห่้อใหม่จึงไปสอบถามประสิทธิภาพของสบู่กบัตวัแทนจาํหน่าย 

ค. ธนกานตช่ื์นชอบดาราท่ีโฆษณาสบู่ยีห่อ้ใหม่จึงไปซ้ือสบู่ยีห่อ้นั้นมาลองใชดู้ 

ง. ธนวรรณเห็นเพื่อนใชส้บู่ยีห่อ้ใหม่แลว้ผวิสวยจึงไปซ้ือสบู่ยีห่อ้นั้นมาทดลองใช ้

11.  “ขออาํนาจคุณความดีทั้งปวงท่ีไดท้าํมา  จงบนัดาลใหไ้ดป้ระสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ท่ี

การงาน พบแต่คนดี  พบแต่ส่ิงดีและคลาดแคลว้จากอนัตรายทั้งปวง” 

คาํอวยพรขา้งตน้ใชใ้นโอกาสใด 

ก    แต่งงาน  ข   เกษียณอาย ุ  ค   รับตาํแหน่งใหม่  ง   ข้ึนบา้นใหม่ 

12. การวจิารณ์ต่างกบัการประเมินค่าอยา่งไร 

ก. การวจิารณ์เนน้ท่ีการติ    การประเมินค่าเนน้ท่ีการชม 

ข. การวจิารณ์เนน้การใชเ้หตุผล    การประเมินค่าเนน้ท่ีอารมณ์ 

ค. การวจิารณ์เป็นการแสดงความคิดเห็น  การประเมินค่าเป็นการตดัสิน 

ง. การวจิารณ์กล่าวในรายละเอียด   การประเมินค่ากล่าวในภาพรวม 
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13. ขอ้ใดมีเสียงวรรณยกุตน์อ้ยท่ีสุด 

ก   เชิญเจา้รําเถิดนะนางฟ้า   ข   ใหส้ิ้นท่าท่ีนางจาํได ้

ค   ตวัพี่จะรําตามไป    ง    มิใหผ้ดิเพลงนางเทวี 

14. ขอ้ใดใชพ้ยญัชนะตน้ของคาํเป็นอกัษรตํ่าคู่ทั้งหมด 

ก   งูใหญ่ในร้ัววดัโมลี    ข  ฉนัฝากถุงขา้วสวยใหผ้อ่ง 

ค   การจดัเด็กตอ้งบอกป้าอบ   ง   คนแซ่เฮงชอบแฟนพนัธ์ุแท ้

15. ขอ้ใดมีเสียงพยญัชนะสะกดต่างจากขอ้อ่ืน 

ก   ขา้ว   ข   ตวั   ค ผวิ  ง  เก่ียว 

16. คาํวา่แดงในขอ้ใดทาํหนา้ท่ีต่างจากขอ้อ่ืน  

ก   ร้ัวสีแดง ข  ครูช่ือแดง  ค  กินนํ้าแดง  ง  ใส่เส้ือสีแดง 

17. ขอ้ความต่อไปน้ีมีคาํประสมก่ีคาํ 

 “การหยดุไขเ้ลือดออกไม่ให้ระบาดในชุมชน  ตอ้งระวงัไม่ใหถู้กยงุกดั  เช่น  ทายากนัยงุ  นอน

ในมุง้  หรือติดมุง้ลวด ฯลฯ” 

ก   4 คาํ   ข  5 คาํ   ค  6  คาํ   ง  7  คาํ 

18. ขอ้ใดไม่เป็นคาํมูล 

ก  เผอเรอ  ข  มาลา   ค  แจกนั  ง  ค่าตวั 

19. ขอ้ใดเป็นคาํไทยแทท้ั้งหมด 

ก  ชยั   คิด ถึง แม่  ข. เบ่ือ  คน  พูด  เทจ็ ค.  เขา  มา  เหนือ เมฆ ง.  เด็ก  แนว  หรือ  เธอ 

20. คาํไทยแทข้อ้ใดเกิดจากการกร่อนเสียง 

ก.  มะม่วง  ผกักระถิน  กระโดด   ข.  มะขาม   นกกระจาบ   มะพร้าว 

ค.  มะตูม   นกกระจอก   กระโถน   ง.  ตะวนั  สะเอว  ตะขบ  

21. ขอ้ใดเกิดจากคาํท่ีเป็นภาบาลี-สันสกฤตทั้งหมด 

ก  คริสตม์าส  ข  เคมีภณัฑ์  ค  ศิลปกรรม  ง  อนุกาชาด 

22. ขอ้ใดไม่มีคาํกริยาอยูเ่ลย  

ก   ความรักเป็นส่ิงดี     ข  ปากกาวางอยูบ่นโตะ๊   

ค  อากาศภายนอกห้องประชุม   ง  ผูป่้วยสลบไปแลว้ 
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23. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยคกริยา 
 ก   เกิดการประทว้งขบัไล่เผด็จการเม่ือปี 2535  ข   มีคนออกมาชุมนุมกนัเป็นจาํนวนมาก 
 ค   ไฟไหมก้องสลากและกรมสรรพากรจนเสียหาย  ง   ปรากฏหลกัฐานบนถนนราชดาํเนินมาจนทุกวนัน้ี 

24. ขอ้ใดเป็นประโยคความรวม 

ก   ภาพิตวางแผนกาํจดัพริกไทยเพื่อแกแ้คน้  ข   ใบขา้ววางแผนช่วยพริกไทย  ภาพิตสาํนึกผดิ 

ค   ภาพิตรู้สึกเสียใจกบัส่ิงท่ีทาํลงไป   ง    เม่ือภาพิตขอโทษ  พริกไทยก็อโหสิกรรมให้ 

25. คาํวา่ ท่ี”  ในขอ้ใด  ทาํหนา้ท่ีเช่ือมประโยค 

ก    สมบติัขายท่ีไดร้าคาดี   ข   สมบูรณ์ไม่ชอบขนมท่ีใส่เนย 

ค    สมชายไปดูหนงัท่ีสยามสแควร์ ง    สมหมายปลูกตน้ไมท่ี้สวนหลงับา้น 

26. คาํท่ีขีดเส้นใหใ้นขอ้ใดทาํหนา้ท่ีต่างจากขอ้อ่ืน 

ก    ครูอบรมศิษยด์ว้ยความหวงัดี   ข   คุณปู่ และคุณยา่ท่านเกษียณราชการแลว้ 

ค    เพราะเขาเกียจคร้านงานจึงไม่สาํเร็จ  ง    เขาเป็นคนฉลาดแต่ขาดความเฉลียว 

27. ขอ้ใดเรียงลาํดบัประโยคในขอ้ความไดถู้กตอ้ง 

1. ไม่วา่ใครจะมีนิสัยไม่ดีเพียงใดก็ตาม 

2. เขาก็สามารถกลบัมาเป็นมีนิสัยท่ีดีได ้

3. ถา้เขาตั้งใจใหม่  แลว้เปล่ียนแปลงปรับปรุงตวัเองอยา่งจริงจงั 

4. พระพุทธศาสนาสอนวา่ “ชีวิตของเราน้ีสามารถพฒันาได”้  

ก   4 - 3 – 1 – 2  ข  4 – 1 – 2 – 3   ค   4 – 1 – 3 – 2   ง  4 – 2 – 1 – 3  

28. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงประชวร  ดว้ยพระอาการ ..............  

ควรเติมคาํใดลงในช่องวา่งจึงจะถูกตอ้งเหมาะสม 

ก  ขอ้พระหตัถข์า้งซา้ยติด   ข  ขอ้น้ิวกลางพระหตัถซ์า้ยติด 

ค  ขอ้พระมชัฌิมาพระหตัถซ์้ายติด  ง   ขอ้น้ิวพระมชัฌิมาพระหตัถซ์า้ยติด 

29.  “สาํหรับเพื่อขา้ราชการและครอบครัว  ผมมีความห่วงใยความเป็นอยูข่องพวกท่านทุกๆคน 

การดาํรงตนโดยยดึแนวพระราชดาํรัสเร่ือง “ความพอเพียง” จะช่วยใหเ้พื่อนขา้ราชการทั้งหลายใชชี้วติ

ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข”   คาํอวยพรดงักล่าวเป็นถอ้ยคาํท่ีสุภาพจดัเป็นการเขียนแบบใด 

ก    โนม้นา้ว  ข  แนะนาํ  ค  สั่งสอน  ง  ตกัเตือน 

30. ขอ้ใดไม่ใช่วธีิสังเกตคาํยมืภาษาเขมรในภาษาไทย 

ก  ใชค้าํควบกลํ้า  ข  ใชอ้กัษรนาํ  ค  ใชต้วั  จ  เป็นตวัสะกด  ง  ใชต้วัสะกดตวัตาม 
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31. ขอ้ใดไม่มีคาํท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

ก. มีตายายสามีภรรยาคู่หน่ึงอยูก่นัมานานจนล่วงเขา้วยัชราแต่ไม่มีบุตร 

ข. วนัหน่ึงตายายลอยเรือหาปลา  ไปตามริมแม่นํ้าใหญ่ท่ีมีอาณาบริเวณถึง 10 ไร่เศษ 

ค. ขณะท่ียายคดัทา้ยเรือเขา้หาฝ่ัง เห็นไข่จระเขฟ้องหน่ึงอยูบ่นกอพงจึงเก็บมา 

ง. ตั้งใจวา่จะเอาไปฟังใหเ้ป็นตวัเล้ียงไวท่ี้บา้น แมต้าจะหา้มแต่ยายก็ไม่ฟัง 

32. คาํทบัศพัทใ์นขอ้ใด เขียนไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารใชค้าํทบัศพัท ์

ก. ไม่สบายเล็กนอ้ยแค่น้ี  จะไปโรงพยาบาลทาํไม  ไปหาหมอท่ีคลินิกปากซอยก็ได ้

ข. ธนาคารเปิดใหป้ระมูลทาวน์เฮา้ส์ท่ีเป็นสินทรัพยห์ลุดจาํนอง 

ค. เด๋ียวน้ีพอมีแผน่วซีีดี ร้านวดีีโอก็แทบจะตอ้งปิดกิจการไปตามๆ กนั  

ง. คุณสามารถจ่ายค่าบริการโทรศพัทไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์แรกทางซา้ยมือ 

33. ขอ้ใดเรียงลาํดบัคาํตามพจนานุกรมไดถู้กตอ้ง 

ก. ยีโ่ถ  รางวลั  ฤกษ ์  ละโว ้

ข. จบัฉ่าย มหาวงศ ์ ปนดัดา  ตระกลู 

ค. ข้ีคุย เงินร้อน  ปากผ ี  ตงัเก 

ง. ตระเวน นายดาบ  ถวาย  เทพี 

34. ขอ้ใดเป็นเพลงพื้นบา้นท่ีอยูภ่าคเดียวกนัทั้งหมด 

ก   ซอ  ฮอ้งขวญั  ข   ลาํเคียว เพลงซานอ้ง 

ค   เพลงโคราช จอ๊ย   ง  เพลงฉ่อย ลาํเร่ือง 

35. ขอ้ใดมีลกัษณะคาํประพนัธ์ตรงกบัลกัษณะคาํประพนัธ์ของเพลงพื้นบา้นท่ีเรียกวา่ “กลอนหวัเดียว” 

ก. มาเถอะหนาแม่มา   แม่หนูนอ้ยอยา่ชา้  ท่วงที 

จดัเป็นวงกงกาํ  ของพี่ก็ทาํเอาไวดิ้บดี 

ถา้นอ้งไม่เล่นกะทิดพร้อม ตวัพี่จะกล่อมมโหรี 

ข. รีรีข่าวสาร สองทะนานขา้วเปลือก เลือกทอ้งใบลาน 

เก็บเบ้ียใตถุ้นร้าน พานเอาคนขา้งหลงัไว ้

ค. จํ้าจ้ีจ ํ้าอวด เอาลูกไปบวช ถึงวดัถึงวา 

คร้ันสึกออกมา สัพพะลุ่นจุ่นจู๋ 

ง. แม่ศรีเอย  แม่ศรีสวยสะ 
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ยกมือไหวพ้ระ ก็จะมีคนชม 

ขนคิ้วเจา้ก็ต่อ ขนคอเจา้ก็กลม 

ชกัผา้ปิดนม  ชมแม่ศรีเอย 

36. ลกัษณะสาํคญัของเพลงกล่อมเด็กตรงกบัขอ้ใด 

ก   มีทาํนองท่ีแน่นอน  แต่มีหลายเน้ือร้อง  ข   มีเน้ือร้องสั้นๆ  จงัหวะชา้และยดื 

ค   เน้ือหามกัเก่ียวกบัความเป็นมาของครอบครัว ง   แสดงความรักระหวา่งพอ่และแม่เป็นสาํคญั 

37. ขอ้ใดไม่ใช่เหตุผลท่ีเพลงพื้นบา้นตอ้งมีลูกคู่ไวร้้องรับหรือร้องซํ้ าเพลง 

ก   เพื่อใหเ้พลงมีความไพเราะมากข้ึน  ข   เพื่อใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการร้องเพลง 

ค   เพื่อใหพ้อ่เพลงมีเวลาคิดเน้ือร้องในวรรคถดัไป ง   เพื่อใหแ้ตกต่างจากเพลงพื้นบา้นประเภทอ่ืน 

38.  ก๊ิวก๊าวก๊ิบก๊าบเป็ดทาบปีก ตีนพลุย้ลดัหลีกปีกรุ่มร่าม 

เหล่าลูกเป็ดนอ้ยแล่นลอยตาม  ไซแ้หนแผง่ามตามแม่มา 

กวนิีพนธ์น้ีใชภ้าพพจน์ใด 

ก   อุปมา  ข  สัทพจน ์  ค  อติพจน์  ง  อุปลกัษณ์ 

39.  ใดกิจผดิพลาดแลว้ ไป่ละ  ลืมเลย 

หยอ่นทิฐิมานะ   อ่อนนอ้ม 

ขอโทษเพื่อคารวะ  วายบาด  หมางแฮ 

ดีกวา่ปดออ้มคอ้ม  คิดแกโ้ดยโกง 

ขอ้คิดท่ีไดจ้ากโคลงสุภาษิตขา้งตน้ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก  คนท่ีมีทิฐิมากควรลดลงบา้งเพื่อความอ่อนนอ้ม ข  การแสดงคารวะต่อผูอ้าวุโสช่วยลดความบาดหมาง 

ค  การพดูปดออ้มคอ้มคิดคดโกงเป็นส่ิงไม่ดี ง  เม่ือทาํการส่ิงใดผิดพลาดใหเ้อ่ยคาํขอโทษ 

40. “ถึงแมว้า่สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั  จะกดดนัหรือก่อเกิดความเครียดมากเพียงใดก็ตาม หากเรามีรอยยิม้ 
หวัใจของเราก็จะเปิดกวา้ง มีมุมมองใหม่ ๆ ท่ีพร้อมจะแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเขา้  ยิม้ให้กนัและกนัอยา่ง
สดใส  ยิม้อยา่งจริงใจ ความสุขเล็ก ๆ   นอ้ย ๆ  ก็จะมารายลอ้มอยูร่อบตวั ดงันั้นมาทาํใหใ้บหนา้ของ
พวกเราเลอะไปดว้ยรอยยิม้กนัเถอะ” 

 ขอ้ความขา้งตน้ ควรจดัอยูใ่นส่วนใดของเรียงความเร่ือง  “อยากใหทุ้กคนหนา้เลอะ” 
 ก.  คาํนาํ  ข.  เน้ือเร่ือง  ค.  สรุป   ง.  คาํนาํหรือสรุป 

41. ขอ้ใดเป็นการเขียนเชิงอธิบาย 

ก.  ดึกด่ืนคืนน้ี ลมหนาวพดัโชยมา  ฉนัมองไปท่ีขอบฟ้าเน่ินนาน 
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ข.  ปรุงรสใหแ้ซบหนอ  ใส่มะละกอลงไป  ออ้  อยา่ลืมใส่กุง้แหง้ป่นของดี 

ค.  ใหแ้สงสุกใส  เป็นเสมือนดวงตา  คอยส่องมองเธอดว้ยแววตาแห่งความภกัดี 

ง.  ไม่ตอ้งห่วงวา่ฉนัเปล่ียวหวัใจ  ฉนัจะเป็นอยา่งน้ีจะรักเธอตลอดไป 

42. ขอ้ใดเขียนอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในการเขียนรายงานไดถู้กตอ้ง 

ก.  ดวงใจ ไทยอุบุญ. ๒๕๓๑. ทกัษะการเขียนภาษาไทย. กรุงเทพฯ:โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ข.  ประภาศรี สีหอาํไพ. ๒๓๕๑. การเขียนแบบสร้างสรรค.์ สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช:กรุงเทพฯ 

ค.  ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์. ความคิดสร้างสรรค.์ โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั:กรุงเทพฯ,๒๕๔๖ 

ง.  บนัลือ พฤกษะวนั. พฒันาทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค.์ ไทยวฒันาพานิช:กรุงเทพ, ๒๕๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

43. แผนผงัความคิดขา้งจน้ ควรเป็นองคป์ระกอบของเร่ืองใด 

ก.  ชีวประวติัของบุคคลสาํคญั  ข.  ชีวติกวเีอก : สุนทรภู่ 

ค.  บุคคลในประวติัศาสตร์ไทย  ง.  วรรณคดีช้ินเอกของสุนทรภู่ 

44.   คาํในขอ้ใด มีวธีิสร้างคาํแตกต่างจากขอ้อ่ืน 

ก.  ปวดร้าว  ปวดเม่ือย  ข.  บอกบท  บอกใบ ้

ค.  เศร้าโศก  เศร้าหมอง  ง.  คลาดเคล่ือน  คลาดแคลว้ 

45. คาํประพนัธ์ในขอ้ใด ไม่มีคาํซอ้น 

ก.  นาคีมีพิษเพี้ยง   สุริโย  ข.  เล้ือยบ่ทาํเดโช  แช่มชา้ 

ค.  พิษนอ้ยหยิง่โยโส   แมลงป่อง ง.  ชูแต่หางเองอา้   อวดอา้งฤทธี 

 

การเขา้รับราชการใน

สมยัรัตนโกสินทร์

ตอนตน้ 
 

ผลงานสาํคญั  

นิราศพระบาท พระอภยัมณี 
จุดหกัเหในชีวติ 

ประวติัความเป็นมา 

ในวยัเด็ก 
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46. คาํซํ้ าในขอ้ใด  มีจาํนวนพยางคท่ี์ออกเสียงซํ้ านอ้ยท่ีสุด 

ก.  ร่มชมพูๆ  ท่ีเธอซ้ือมาฝากจากญ่ีปุ่นพงัเสียแลว้เม่ือวนัก่อน 

ข.  คุณครูเรียกนกัเรียนใหอ้อกมาอ่านหนงัสือหนา้ชั้นทีละคนๆ 

ค.  แลว้ในวนัหน่ึงๆ มีคนมาเยีย่มชมพิพิธภณัฑน้ี์ประมาณก่ีคน 

ง.  เขาไม่ไดใ้ส่เส้ือผา้สีๆ มาหลายเดือนแลว้เพราะกาํลงัไวทุ้กข ์

47. ขอ้ใดไม่เป็นประโยคความรวม 

ก.  ผูใ้หญ่ลีมาหามาลินีเพราะคิดถึงมาก  ข.  ผูใ้หญ่ลีมาหามาลินีหลงัจากสึกแลว้ 

ค.  ผูใ้หญ่ลีมาหามาลินีเลยไปทาํนาสาย  ง.  ผูใ้หญ่ลีมาหามาลินีซ่ึงกาํลงัเล้ียงไก่ 

48. ขอ้ใดใชร้าชาศพัท ์ “ทูลเกลา้ฯ ถวาย”  ไม่ถูกตอ้ง 

ก.สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติทูลเกลา้ฯ ถวาย  สิทธิบตัรฝนหลวง  แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ข.  กทม.ทูลเกลา้ฯ  ถวายหนงัสือสมุดภาพแผนท่ี  “หน่ึงศตวรรษกรุงเทพมหานคร”  แด่พระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยูห่วั 

ค.  สมาพนัธ์นกัประดิษฐโ์ลกทูลเกลา้ฯ ถวายเหรียญรางวลั  “พระอจัฉริยภาพทางการประดิษฐ์”  แด่

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ง.  หอการคา้ไทยร่วมกบัคณะกรรมการร่วม  3  สถาบนั  (กกร.)  ทูลเกลา้ฯ  ถวายกงัหนันํ้าชยัพฒันา

จาํนวน 60 เคร่ืองแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

49. การนาํคาํทบัศพัทภ์าษาองักฤษมาใชใ้นขอ้ใด ท่ีทาํใหภ้าษาไทยมีวงศพัทเ์พิ่มข้ึน 

ก.  มาเรียนอยูใ่นกรุงเทพฯ  ยนิูเวอร์ซิต้ีท่ีทนัสมยั 

ข.  ซมัเมอร์แม่เรียกตวักลบัมาช่วยทาํไร่ทาํนาอยูท่ี่บา้นหนองใหญ่ 

ค.  ชาวบา้นก็ดอ้ยการศึกษากินแต่ปลาร้าท่ีไม่มีพาสเจอร์ไรซ์ 

ง.  ใหม้าเป็นฟาร์เมอร์  ดาววา่มนัไม่ใช่  มนัไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริงของดาว 

50. ขอ้ใดเป็นคาํท่ีมีท่ีมาจากภาษาบาลีทุกคาํ 

ก.  ศีรษะ  ปัญญา ข.  ขนัติ  อิจฉา  ค.  วงกต  พรรษา ง.  พุทธิ  ศรัทธา 

51. คาํขวญัรณรงคป้์องกนัโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่  2009  ขอ้ใดท่ีไม่มีการยกเหตุผลสนบัสนุน 

ก.  ใชห้นา้กากอนามยั  ห่างไกลหวดั  2009  ข.  กินร้อน  ชอ้นกลาง  ลา้งมือ  คือวธีิป้องกนั 

ค.  ไอ-จามปิดปาก  ถา้ไม่อยากแพร่เช้ือโรค ง.  เป็นหวดัใหอ้ยูบ่า้น อยา่เป็นตวัการแพร่เช้ือ 
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52. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของความคิดสร้างสรรค ์

ก.  คิดนอกกรอบ ข.  คิดเล็กคิดนอ้ย ค.  คิดพลิกแพลง ง.  คิดหลากหลาย 

53. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะคาํประพนัธ์ประเภทกลอนหวัเดียว 

ก.      ฉนัจะไม่ทกัหนอไม่ทาย  ฉนักลวัวา่แกจะอายแก่หนา้ 

 ฉนัร้องทกัชมโฉม   กนัไปดว้ยลมวาจา   

ข.     รํากบัใครมนัไม่ช่ืนใจ   เหมือนรํากบัหล่อน 

 คนสวยเชิญมารําฟ้อน   โอแ้ม่หางตางอนเชิญมารําวง 

ค.          พี่มีคุณความดีเป็นท่ีกาํบงั  มีธรรมะมากพลงัรักษา 

 นอ้งเอ๋ยตดับวัยงัเหลือเยือ่ใย  นอ้งอยา่เพิ่งตดัสายเสน่หา 

ง.     เหลืองเอย๊ใบยอ   ซอ้นช่อมะม่วง 

 มีพบก็มีพราก    จาํจากพอ่พุม่พวง 

54. เพลงกล่อมเด็กในขอ้ใดแสดงถึงความรักของแม่ท่ีมีต่อลูกไดช้ดัเจนท่ีสุด 

ก.       นอนเสียเถิด    ขวญัเจา้จะเกิดในดอกบวั 

 แม่เล้ียงเจา้ไว ้    เพื่อจะไดเ้ป็นเพื่อนตวั 

ข.     เน้ือเอ๋ยเน้ืออุ่นเอย   เน้ือละมุนคือสาํลี 

 แม่ไม่ใหใ้ครตอ้ง    แม่กลวัเจา้จะหมองศรี  

ค.     เน้ือเอ๋ยเน้ืออ่อนเอย   ไม่หลบัไม่นอนออ้นแม่อยูอ่าลยั 

 พี่เล้ียงนางนมอยูไ่หน   ไม่มาไกวใหเ้จา้นอน 

ง.     นกเขา เอ๋ย    ขนัตั้งแต่เชา้ไปจวนเยน็ 

 ขนัใหด้งัแม่จะฟังเล่น   เสียงเยน็ๆลูกนอ้ยกลอยใจ 

55. ผูใ้ดไม่ไดใ้ชก้ระบวนการระดมความคิดในการแสวงหาความรู้ 

ก.  สุวทิยค์น้หาขอ้มูลเพื่อทาํรายงานเร่ือง “ความสุขท่ีแทจ้ริง” จากหนงัสือหลายเล่ม 

ข.  สุชยัสัมภาษณ์เพื่อร่วมงานทุกคนเพื่อสรุปความเห็นเร่ืองการตกแต่งห้องทาํงาน 

ค.  สุจิตตส์รุปเน้ือหาจากสารานุกรมไทยฉบบัเยาวชนส่งครูผูส้อนวชิาภาษาไทย 

ง.  สุวรรณเรียกประชุมเพื่อนๆ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาขยะในโรงเรียน 
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56. เพราะเหตุใดจึงตอ้งใชเ้ลขไทยในการเขียนภาษาไทย 

ก.  เพราะเลขไทยถือวา่เป็นสมบติัของชาติ  การใชเ้ลขไทยจึงเป็นการช่วยรักษาสมบติัชาติวธีิหน่ึง 

ข.  เพราะเลขไทยอ่านไดเ้ฉพาะคนไทย  การใชภ้าษาไทยจึงจาํเป็นในการเขียนเอกสารลบัทางราชการ 

ค.  เพราะเลขไทยถือเป็นภาษาราชการอยา่งหน่ึง  การใชเ้ลขไทยจึงจาํเป็นต่อการเขียนอยา่งเป็นทางการ 

ง.  เพราะเลขไทยอยูบ่นแป้นพิมพ ์ การใชเ้ลขไทยในการพิมพจึ์งสะดวกกวา่เพราะไม่ตอ้งเปล่ียนชุดตวัอกัษร 

57. สาํนวนใดกล่าวถึงการใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัฐานะบุคคล 

ก.  คนยากวา่ผ ี คนมีวา่ศพ  ข.  ผูดี้เดินตรอก  ข้ีครอกเดินถนน 

ค.  เขา้เมืองตาหล่ิว  ตอ้งหล่ิวตาตาม ง.  พดูไปสองไพเบ้ีย  น่ิงเสียตาํลึงทอง 

58. ขอ้ใดมี “คาํคะนอง” 

ก.  วยัรุ่นตอ้งทาํความเขา้ใจผูใ้หญ่บา้ง ข.  อยา่มาเวอ่ร์มากไปหน่อยเลย 

ค.  เขาไม่ชอบยุง่วุน่วงวุน่วายกบัใคร ง.  อยา่ทาํงานแบบลวกๆ มาส่งครู 

59. ขอ้ควรคาํนึงเม่ือตอ้งใชข้อ้มูลสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ตในการแสวงหาความรู้ คือขอ้ใด 

ก.  ความรวดเร็วในการสืบคน้ขอ้มูล ข.  ความคุม้ค่าของการสืบคน้ขอ้มูล 

ค.  ความมีประโยชน์ของแหล่งขอ้มูล ง.  ความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล 

60. ขอ้ใดใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบัฐานะบุคคล 

ก.  เชิญร่วมกนัตกับาตรพระสงฆ ์ 2,500 องคเ์น่ืองในวนัเขา้พรรษา 

ข.  หลินปิงแพนดา้นอ้ยรับประทานตน้ไผไ่ดเ้พิ่มข้ึนจากเม่ือวานน้ี 

ค.  ลูกชายชา้งไทยท่ีกาํเนิดท่ีออสเตรเลียจะมีอายคุรบ 1 ปีในเดือนหนา้ 

ง.  ขอบคุณครับ  โอกาสหนา้ขอเชิญมาใชบ้ริการของเราใหม่นะครับ 

61. ในคาํพากยเ์อราวณั หนุมานสู้กบัยกัษต์นใด 

ก.  สหสัเดชะ  ข.  แสงอาทิตย ์  ค.  ไมยราพ  ง.  อินทรชิต 

62.  “ พระสมุทรสุดลึกลน้  คณนา 

 สายด่ิงทิ้งทอดมา  หยัง่ได ้

 เขาสูงอาจวดัวา   กาํหนด 

 จิตมนุษยน้ี์ไซร้   ยากแทห้ย ัง่ถึง” 

โคลงบทน้ีเนน้สอนเร่ืองใด 

ก.  ความลึกของนํ้า ข.  ความไวว้างใจ ค.  ความพากเพียร ง.  ความมีอุเบกขา 
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63.  “พิเศษสารเสกสร้างรังสรรคส์าร ประจงจารฉนัทพากยพ์ร้ิงพรายฉาย 

 เฉกเพชรพรรณเพราะเฉิดเลิศแลลาย ระยบัสายสะอ้ิงส่องสร้อยกรองทรวง” 

กลอนบทน้ีดีเด่นดา้นใดเป็นพิเศษ 

ก.  สัมผสั ข.  ฉนัทลกัษณ์  ค.  โครงสร้าง  ง.  สัญลกัษณ์ 

64.  “หญา้ฝากเกสรดอกหญา้   ไปกบัลมช่วยพาผสานผสม 

 แจง้ข่าวคราวเคล่ือนเยอืนชม  ช่วยทอพรมคลุมพื้นใหแ้ผน่ดิน” 

ประเภทของภาพพจน์ขา้งตน้คลา้ยคลึงกบัขอ้ใด 

ก.  ไผซ่อออ้เอียดเบียดออด  ลมลอดไล่เล้ียวเรียวไผ ่

ข.  เปลวแดดแผดเปลวเตน้  ระริกเล่นเนน้ทาํนอง 

ค.  ฤาดูดาราระยา้ระยบัสรวง  ดุจดวงเพชรพลอยประเสริฐศรี 

ง.  ระเวนไพรร่อนร้องตระเวนไพร เหมือนเวรใดใหนิ้ราศเสน่าหา 

65. คาํประพนัธ์ในขอ้ใด อ่านแบ่งวรรคไดถู้กตอ้ง 

ก.       สมรรถชยัไกร / กาบแกว้  ข.              เลียงผา / ง่าเทา้โผน / 

 แสงแวววบั / จบัสาคร    เพียงโจน / ไปในวารี 

ค.       สายณัห์ / ตะวนัยาม   ง.       เรือนอ้ย / ลอยนํ้า / ขาํคม 

 ขณะ  / ขา้มทิฆมัพร    บวัฉม / ชูลอ้ม / หอ้มเรือ  

66.  “จากกาํเนิดตวัเปล่าเท่ากนัหมด   มาสู่ยศศกัด์ิศรีท่ีแตกต่าง 

 จากความรวยจนชัว่ดีทัว่ทาง   มาสู้ขา้งหลุมเศร้าเน่าเหมือนกนั  

 มนุษยเ์ท่ากนัไดเ้ม่ือตาย-เกิด   ความดีเลิศชัว่ชา้คือตรามัน่ 

 ไม่มีสัตวโ์ลกอ่ืนนบัหม่ืนพนั   ครองชีวนัวนเศร้าเท่านรชน 

 มนุษยรู้์จกัโลกโชคชีวติ    รู้จกัผดิชอบชัว่ดีทัว่ถล 

 ประหลาดเหลือเม่ือรู้วา่ชีวาวน   ไยทุกคนไม่รู้ทาํแต่กรรมดี” 

กวนิีพนธ์ขา้งตน้มีคุณค่าดา้นใดเด่นชดัท่ีสุด 

ก.  คุณคา่ทางภาษา ข.  คุณค่าทางสังคม ค.  คุณค่าทางคติธรรม ง.  คุณค่าทางการแพทย ์
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จงใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบคาํถามขอ้ท่ี 67-69 

 ดอกไมใ้นร้านดอกไมอ้าจเป็นเพื่อนร่วมทางกนัมาตั้งแต่ไร่จนถึงปลายทาง หรือมาจากต่างถ่ินกนั แต่

ไดม้าร่วมทางกนั แลว้แยกยา้ยกนัไป ดอกไมใ้นแจกนัเดียวกนั อาจเห่ียวไปพร้อมๆกนั หรือมีดอกใดท่ีเห่ียวไป

ก่อน 

 คนจีนมีคาํกล่าววา่  พี่นอ้งร้อยคนก็เหมือนคนเดียว  เพราะบั้นปลายต่างคนต่างแก่มาดูแลกนัไม่ไหว  

ซ่ึงท่ีสุดแลว้ก็ตอ้งมีคนไปก่อนและมีคนไปหลงั  บางคนจึงมีเพื่อนตาย  และหลายคนก็อาจไม่มี 

 วนัหน่ึงขณะผา่นหวัลาํโพง เห็นยาย 2 คน พากนัเดินดว้ยไมไ้ผล่าํหน่ึง ยายคนแขง็แรงเดินนาํหนา้ จูง

ยายท่ีตาฟางแลว้ใหเ้ดินตาม เทา้ของยายทั้งสองกา้วชา้ๆ  เหมือนลานตุก๊ตาท่ีจวนหมด 

 อยากใหย้ายทั้งสองถึงท่ีหมายพร้อมกนั  ไม่ใช่ทิ้งคนหน่ึงไวใ้หต้อ้งตายตามลาํพงัอยา่งโดดเด่ียว

เดียวดาย 

67. ความคิดสาํคญัในขอ้ความขา้งตน้ตรงกบัขอ้ใด 

ก.  ความตายมาถึงมนุษยทุ์กคนในเวลาต่างกนั ข.  ความตายเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ามารถกาํหนดได ้

ค.  ความตายกบัความชราเป็นทุกขข์องมนุษย ์ ง.  ความตายเหมือนกบัดอกไมใ้นแจกนัท่ีร่วงโรย 

68. จุดประสงคห์ลกัของการเขียนขอ้ความขา้งตน้ตรงกบัขอ้ใด 

ก.  แสดงความรู้เร่ืองดอกไม ้   ข.  ตีโพยตีพายกบัความชรา 

ค.  ชวนใหเ้ขา้ใจโลกและชีวติ   ง.  เล่าประสบการณ์ท่ีผา่นมา 

69. คาํวา่ “ท่ีหมาย”  จากขอ้ความขา้งตน้มีความหมายตรงกบัขอ้ใด  

ก.  อีกฝ่ังหน่ึงของถนน    ข.  การส้ินสุดของชีวิต  

ค.  ความชราท่ีมาเยือน    ง.  บา้นของยายทั้งสอง 
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70. จงเลือก “(1)การเขียนวนัท่ี” “(2)คาํข้ึนตน้จดหมาย” “(3)คาํข้ึนตน้เน้ือความ” “(4)คาํลงทา้ยเน้ือความ” 

และ “(5)คาํลงทา้ยของจดหมาย” ต่อไปน้ี เพื่อใหจ้ดหมายท่ีกาํหนดใหใ้นหนา้ถดัไปมีรูปแบบท่ีถูกตอ้ง 

กลุ่มท่ี  1 กลุ่มท่ี  2 
(1) การเขียนวนัท่ี (2) คาํข้ึนตน้จดหมาย 

1.  วนัท่ี  4  กุมภาพนัธ์  2553 
2.  4  กุมภาพนัธ์  2553 
3.  วนัองัคารท่ี  4  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2553 
4.  วนัท่ี  4  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2553 
5.  วนัองัคาร  แรม  5  ค ํ่า  ปีฉลู  จ.ศ.  1371 

1.  เรียน 
2.  สวสัดี 
3.  กราบเทา้ 
4.  นมสัการ 
5.  เจริญพร 

 

กลุ่มท่ี  3 กลุ่มท่ี  4 กลุ่มท่ี  5 
(3) คาํข้ึนตน้เน้ือความ (4) คาํลงทา้ยเน้ือความ (5)  คาํลงทา้ยของจดหมาย 

1.  สวสัดี 
2.  ตามท่ี 
3.  อนุสนธิ 
4.  เน่ืองจาก 
5.  ไม่ตอ้งใชค้าํข้ึนตน้ 

1.  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
2.  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
3.  จึงเรียนมาเพื่อขอ 
4.  จึงนมสัการมาเพื่อ 
5.  ไม่ตอ้งใชค้าํลงทา้ย 

1.  ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 
2.  ดว้ยรักและเคารพ 
3.  ขอแสดงความนบัถือ 
4.  ขอใหเ้จริญในธรรม 
5.  สวสัดี 
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แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ  10400 

ท่ี  สทศ.234/2553 

.........................(1)......................... 

เร่ือง ขอใหป้ระชาสัมพนัธ์ใหน้กัเรียนตรวจสอบสนามสอบ 

...(2)... ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมบา้นเอกลกัษณ์ไทย 

        ...(3)...ปีการศึกษา 2552  น้ีมีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  สมคัรเขา้ร่วมการทดสอบ  O-Net  ช่วงชั้นท่ี  3  

ประจาํปีการศึกษา  2552  เป็นจาํนวนมากนั้น  จึงใคร่ขอใหท้่านประชาสัมพนัธ์ใหน้กัเรียนท่ีจะเขา้สอบทุกคน

ตรวจสอบสนามสอบของตนเองใหเ้รียบร้อยก่อนวนัทาํการสอบ  เพื่อป้องกนัการเขา้สอบผดิสนามสอบ  ซ่ึงหาก

เกิดขอ้บกพร่องดงักล่าวสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน)  จะไม่รับผดิชอบต่อ

ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 

         ...(4)...ประชาสัมพนัธ์ใหน้กัเรียนตรวจสอบสนามสอบ  อยา่งเคร่งครัด  จกัเป็นพระคุณยิง่ 

.........................(5)......................... 

(ลงนาม) 

ศาสตราจารย ์ ดร.อุทุมพร  จามรมาน 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน) 

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน)  
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