O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 1- 5
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติกาหนดให้มีสัญลักษณ์ประจาชาติ 3 สิ่ ง ได้แก่ สัตว์ประจาชาติ คือ
ช้างไทย ดอกไม่ประจาชาติ คือ ดอกราชพฤกษ์ และสถาปั ตย์ประจาชาติ คือ ศาลาไทย
แม้วา่ คณะกรรมการฯ จะกาหนดให้ดอกราชพฤกษ์เป็ นสัญลักษณ์ประจาชาติไทยแล้ว แต่มีผเู ้ ข้าใจผิด
เกี่ยวกับลักษณะ และการเรี ยกชื่อซึ่ งมักสับสนกับพรรณไม้ในสกุลเดียวกันอย่าง ชัยพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ กาฬพฤกษ์
ราชพฤกษ์ แปลว่า ต้นไม้ของพระราชา ด้วยชื่ อที่มีความหมายโดดเด่น และเป็ นต้นไม้ยืนต้นที่มีดอกสี
เหลืองอร่ ามตา ดอกราชพฤกษ์จึงได้รับเลือกให้เป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจาชาติไทย
(ที่มาจาก :-องค์ความรู้ภาษาไทย โดยราชบัณฑิตยสถาน)
1. ข้อความข้างต้นใช้โวหารประเภทใดในการเขียน .
ก สาธกโวหาร
ข อุปมาโวหาร
ค บรรยายโวหาร
ง พรรณนาโวหาร
2. สาระสาคัญของข้อความนี้ เกี่ยวกับเรื่ องใด
ก ดอกไม้ประจาชาติไทย ข ศาลาไทย
ค ช้างไทย
ง ชาติไทย
3. ข้อใดเป็ นข้อคิดเห็น
ก ดอกราชพฤกษ์เป็ นดอกไม้ประจาชาติ
ข ราชพฤกษ์แปลว่าต้นไม้ของพระราชา
ค ราชพฤกษ์มีชื่อซึ่ งมีความหมายโดดเด่น
ง ดอกราชพฤกษ์เป็ นต้นไม้ยืนต้นมีดอกสี เหลือง
4. “คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติกาหนดให้มีสัญลักษณ์ประจาชาติไทย” กาหนดมีความหมายตรงกับ
ข้อใด
ก ตราไว้
ข แต่งตั้ง
ค เจาะจง
ง ระบุ
5. ข้อใดถูกต้องตามเนื้ อเรื่ อง
ก ราชพฤกษ์นิยมปลูกในประเทศไทย
ข ราชพฤกษ์มีชื่อเสี ยงและดอกเป็ นมงคล
ค ราชพฤกษ์ให้ร่มเงาและออกดอกตลอดปี
ง ราชพฤกษ์เป็ นเครื่ องหมายของพระราชา
การตามใจลูกในสิ่ งที่ผดิ หรื อไม่ดี โดยคิดว่าเมื่อลูกโตขึ้นจะเรี ยนรู ้และเปลี่ยนนิสัยได้เองนั้นเป็ นความคิดที่ผิด
เพราะเมื่อนิสัยไม่ดีน้ นั ได้ฝังลึกแน่นลงไปในจิตใต้สานึกแล้ว ยากที่จะเปลี่ยนให้กลับมาในทางที่ดีได้ ดังนั้นการที่
เราจะให้เด็กเติบโตมาเป็ นคนเช่นไร เราจะต้องเริ่ มฝึ กนิสัยเช่นนั้นให้แก่เด็กมาตั้งแต่รู้ความเลยทีเดียว
6. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของผูเ้ ขียน
ก. ชี้แจง
ข. ตักเตือน
7. ใจความสาคัญของข้อความนี้ ตรงกับสานวนใด
ก. กว่าถัว่ จะสุ กงาก็ไหม้
ค. เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว

ค. แนะนา

ง. วิจารณ์

ข. รักวัวให้ผกู รักลูกให้ตี
ง. ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดดั ยาก

.........ชายฝั่งประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นอู่ปลาอาหารทะเลอันอุดมอย่างน่าอัศจรรย์ ผูค้ นริ มทะเลยึดอาชีพประมง
กันมาหลายชัว่ อายุคน ปั จจุบนั ชาวบ้านหิ นกรู ดที่ไม่มีกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรื อเกษตรพืชไร่ ไม้สวนก็ยงั ทา
มาหากินอยูก่ บั ท้องทะเลเป็ นอาชีพหลัก และทั้งหมดเป็ นการทาประมงแบบพื้นบ้าน ใช้เรื อหางขนาดเล็กออกไป
วางอวน วางเบ็ด ในน่านน้ าในระยะไม่เกิน 4 กิโลเมตรจากฝั่ง จับปลา ปู หมึก กุง้ กลับมาเลี้ยงคนบนฝั่งคนใน
เมือง ตลอดถึงคนในเมืองหลวง ถามรายได้ของคนหาปลา ทุกคนบอกตรงกันว่าหากวันไหนได้ออกทะเลก็จะ
กลับคืนฝั่งพร้อมกับสิ นจากน้ าไม่นอ้ ยกว่า 3 – 4 พันบาท หักค่าน้ ามัน ค่าเครื่ องมือแล้ว เหลือรายได้พอกิน
พอใช้ได้อย่างพอเพียง
8. ข้อใดเป็ นรายละเอียดที่สาคัญของบ้านหินกรู ด
ก. การทาประมงยังเป็ นแบบพื้นบ้าน
ข. ผูค้ นยึดอาชีพประมงมาหลายชัว่ อายุคน
ค. ชาวบ้านมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ง. บ้านหิ นกรู ดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
9. สาระสาคัญของข้อความนี้กล่าวถึงชาวบ้านหิ นกรู ดในเรื่ องใด
ก. ลักษณะนิสัย
ข. ชีวติ ความเป็ นอยู่
ค. ฐานะทางเศรษฐกิจ
ง. สื บทอดวิธีการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม
10. ข้อใดแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองที่กาหนดให้ได้ถูกต้อง
ก
มีสลึง/พึงประจบ/ให้ครบบาท// อย่าให้ขาด/สิ่ งของ/ต้องประสงค์//
จงมักน้อย/กินน้อย/ค่อยบรรจง// อย่าจ่ายลง/ให้มาก/จะยากนาน//
ข
มีสลึง/พึงประจบให้/ครบบาท// อย่าให้ขาด/สิ่ งของต้อง/ประสงค์//
จงมักน้อย/กินน้อยค่อย/บรรจง// อย่าจ่ายลง/ให้มากจะ/ยากนาน//
ค
มีสลึงพึง/ประจบ/ให้ครบบาท// อย่าให้ขาด/สิ่ งของ/ต้องประสงค์//
จงมักน้อย/กินน้อย/ค่อยบรรจง// อย่าจ่าย/ลงให้มาก/จะยากนาน//
ง
มีสลึงพึง/ประจบให้/ครบบาท// อย่าให้/ขาดสิ่ งของ/ต้องประสงค์//
จงมักน้อย/กินน้อยค่อย/บรรจง// อย่าจ่ายลง/ให้มากจะ/ยากนาน//
11. คาประพันธ์จากข้อ 10 เป็ นคาประพันธ์ประเภทใด
ก กลอนสักวา
ข กลอนสุ ภาพ
ค กลอนบทละคร
ง กลอนดอกสร้อย
12. บทร้อยกรองนี้ (ในข้อ 11 ) ให้ขอ้ คิดในเรื่ องใด
ก การคบเพื่อน
ข การดาเนินชีวิต
ค การรับประทาน
ง การประกอบอาชีพ
13. มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท “ประจบ” ในที่น้ ีมีความหมายอย่างไร
ก เพิ่มให้เต็ม
ข ชิดติดต่อกัน
ค เอาอกเอาใจ
ง เข้ากันสนิท
14. ข้อใดคือโวหารที่แตกต่างจากข้ออื่น
ก. ผึ้งงานบินว่อนตอมดอกไม้ในสวน
ข. พระจันทร์ วนั เพ็ญส่ องแสงสว่างไปทัว่ บริ เวณบ้าน
ค. หญิงชราเดินงกเงิ่นข้ามถนนซึ่ งมีการจราจรติดขัด

ง. คาพูดที่อ่อนหวานเปรี ยบเสมือนดอกไม้ที่หอมหวาน
รับสมัครพนักงานรับส่ งเอกสาร
คุณสมบัติ
- เพศชาย มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
-รู้เส้นทางกรุ งเทพฯ ปริ มณฑลจะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
ผู้สนใจ
-ส่ งจดหมายสมัครงาน รู ปถ่าย สาเนาบัตรประชาชน
หลักฐานการศึกษามาที่ คุณสามารถ มาดี
140 ซ. โชคชัย เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
ภายในวันที่ 10 – 20 ก.ค. 2550
15. ประกาศรับสมัครงานนี้บกพร่ องในข้อใด
ก. ไม่แจ้งสถานที่ อายุ
ข. ไม่แจ้งวุฒิการศึกษา อายุ
ค. ไม่แจ้งสถานที่ วุฒิการศึกษา
ง. ไม่แจ้งวุฒิการศึกษา ความสามารถพิเศษ
16. ข้อใดเรี ยงลาดับรู ปแบบการเขียนจดหมายถึงครู ได้ถูกต้อง
(1) เรี ยนคุณครู ประจาชั้น ป.6/1
(2) ขอรับรองว่าเป็ นความจริ ง
(3) ด้วยความเคารพอย่างสู ง
(4) จึงเรี ยนมาเพื่อขออนุญาตหยุดเรี ยน
ก. (1) – (2) – (3) – (4)
ข. (1) – (3) – (2) – (4)
ค. (1) – (4) – (2) – (3)
ง. (1) – (4) – (3) – (2)
อ่านข้ อความในบัตรเชิ ญ แล้ วตอบคาถามว่าข้ อใดเป็ นข้ อบกพร่ องของบัตรเชิญนี้
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนรักวิทยา
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่ น ชมการแสดงละครกรมศิลปากร
เพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ณ โรงละครแห่งชาติ
(บัตรราคา 1,500, 1,000, 800 และ 500 บาท)
จองบัตรได้ที่โรงเรี ยน

17. ข้อใดเป็ นข้อบกพร่ องมากที่สุดของบัตรเชิ ญ

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.
26.

ก. ไม่แจ้งสถานที่ติดต่อ
ข. ไม่แจ้งสถานที่จาหน่ายบัตร
ค. ไม่แจ้งชื่อเรื่ องละครที่แสดง
ง. ไม่แจ้งเวลาในการแสดงละคร
ข้อความใดเป็ นคาอวยพรแด่ผใู ้ หญ่
ก. ขอให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย คิดสิ่ งใดสมปรารถนา
ข. ขออวยพรให้ลูกหลานประพฤติดี เป็ นศรี แก่วงศ์ตระกูลสื บไป
ค. ขอให้มีความสุ ข สดชื่น อายุยนื นาน เป็ นร่ มโพธิ์ ร่ มไทรแก่ลูกหลาน
ง. ขออานาจสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ท้ งั หลาย ดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุ ข
“คณะผูจ้ ดั ทาหวังว่า รายงานเรื่ องนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่านนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็นอ้ ย”
ข้อความข้างต้นควรอยูใ่ นส่ วนใดของการเขียนรายงาน
ก ปกเรื่ อง
ข เนื้อเรื่ อง
ค คานา
ง บรรณานุกรม
ข้อใดเป็ นภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงาน
ก เขาได้ไปดูการละเล่นผีตาโขน ที่อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ข ผีตาโขน เป็ นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ค บรรดาผีตาโขนใหญ่นอ้ ยออกมาร่ วมขบวนหยอกล้อกับผูค้ นที่มาร่ วมงานอย่างสนุกสนาน
ง ฉันเห็นผีตาโขนบางตัวแต่งกายเป็ นสัตว์ต่างๆ เช่น คิงคอง เสื อ ลิง ฯลฯ ดูละลานตา
ข้อใดเป็ นการเขียนจากจินตนาการ
ก กีฬาที่ฉนั ชอบ
ข หนังสื อที่ฉนั ชอบ ค อนาคตของฉัน
ง งานอดิเรกของฉัน
ข้อใดเป็ นประโยคในการย่อความ
ก พุทธเอ๋ ยพุทธชาด ขาวสะอาดหอมไกลอยูใ่ นสวน
ข พุทธชาดเป็ นไม้เถาชนิดหนึ่งดอกสี ขาวมีกลิ่นหอม
ค “คุณแม่ของฉันชอบปลูกดอกไม้ไทยสี ขาวที่มีกลิ่นหอม”
ง ดอกไม้ไทยหลายชนิดที่มีสีขาวและกลิ่นหอม เช่น พุด มะลิ มหาหงส์ ฯลฯ
ข้อใดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการเขียนย่อความ
ก เนื้อความ
ข คาราชาศัพท์
ค คาสรรพนาม
ง รู ปแบบการเขียน
ข้อใดมีเสี ยงวรรณยุกต์ครบทั้ง 5 เสี ยง
ก. เป็ นสาวแส้แร่ รวยสวยสะอาด
ข. ก็หมายมาด เหมือนมณี อนั มีค่า
ค. แม้แตกร้าวรายร่ อยถอยราคา
ง. จะพานพาหอมหายจากกายนาง
คาในข้อใดมีรูปและเสี ยงวรรณยุกต์ตรงกันทุกคา
ก. ไก่ฟ้า ตุด๊ ตู่
ข. ช้างป่ า ม้าน้ า
ค. กิ้งก่า หิ่ งห้อย
ง. อึ่งอ่าง ค่างแว่น
คาในข้อใดออกเสี ยงวรรณยุกต์รวมกันได้ครบ 5 เสี ยง
ก กระต่าย
จักจัน่ ลูกเจี๊ยบ
ข จิง้ เหลน
ตัก๊ แตน
อึ่งอ่าง
ค จิ้งจก ตุก๊ แก ปลาหมึก
ง ไก้แจ้
ม้าน้ า
หิ่ งห้อย

27. ข้อใดมีเสี ยงวรรณยุกต์ครบทั้ง 5 เสี ยง
ก ขี้เกียจสันหลังยาว ข ชักใบให้เรื อเสี ย
ค ได้ทีขี่แพะไล่
ง น้ าเชี่ยวอย่าขวางเรื อ
28. สานวนในข้อใด มีตวั สะกดต่างมาตรากันมากที่สุด
ก. น้ านิ่งไหลลึก
ข. โปรดสัตว์ได้บาป
ค. สอนจระเข้ให้วา่ ยน้ า
ง. เดินตามหลังผูใ้ หญ่หมาไม่กดั
29. คาในข้อใด เป็ นคาที่มีอกั ษรควบทั้งหมด
ก. พลอง คลาด ตลาด
ข. แปลก พลบ ขวิด
ค. กลับ กว้าง ผลิต
ง. หลบ กล้อง คลาย
30. ประโยคในข้อใด มีคาควบแท้
ก. อันที่จริ งแล้ว เธอนัน่ แหละคือขโมย
ข. ฉันจะยกทรัพย์สินที่มีอยูใ่ ห้กบั เธอ
ค. หัวหน้าทราบเรื่ องราวของมารุ ตแล้ว
ง. เขาประสบอุบตั ิเหตุจนเป็ นเจ้าชายนิทรา
31. คาในข้อใด เป็ นคาที่มีอกั ษรนา
ก. โกรธ
ข. เศร้า
ค. อร่ อย
ง. ปลอบ
32. คาในข้อใด มีเสี ยงวรรณยุกต์เดียวกันทุกคา
ก. น้ า โต๊ะ ค้าง
ข. บิน ขาว หมี
ค. เสื อ ป้ า น่า
ง. กด พี่ ปู่
33. คาในข้อใด มีลกั ษณะเดียวกันทุกคา
ก. ศุกร์ โจทย์ สัตว์
ข. เสาร์ จันทร์ โชว์
ค. ขาว จ้อย เสี ย
ง. หน้า วัว วิว
34. คาในข้อใดเขียนสะกดถูกทุกคา
ก. กะเพรา กะเชอ กะโหลก
ข. คะทา คะนึง คะนอง
ค. ชะงัก ชะเง้อ ชะนวน
ง. ทะนง ทะนาน ทะลาย
35. ข้อใดเขียนคาได้ถูกต้องทุกคา
ก เกมส์ กัปตัน ชอล์ก
ข กราฟ เต๊นท์ กาแล๊กซี่
ค กีตา้ ร์ คอนเสิ ร์ต เฟอร์ นิเจอร์
ง กางเกงยีน เสื้ อเชิ้ต หมวกแก๊ป
36. ข้อใดเป็ นกลุ่มคา
ก หมูไปไก่มา ข กระต่ายตื่นตูม
ค เพชรตัดเพชร
ง หาเช้ากินค่า
37. ข้อใดเป็ นกลุ่มคาที่ข้ ึนต้นด้วยคาวิเศษณ์
ก ชี้นกบนปลายไม้
ข ชักใบให้เรื อเสี ย
ค ชัว่ ช่างชีดีช่างสงฆ์ ง ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิ ด
38. ข้อใดไม่มีคาพ้อง
ก. คุณพ่อไปประชุมที่เวียงจันทร์ เมื่อวันจันทร์ ที่แล้ว
ข. นพพรหมายมัน่ ว่าจะได้หมั้นหมายกับสุ ดาปลายปี นี้
ค. มีการโจษขานกันว่าโจทก์และจาเลยจีมีการยอมความกัน
ง. เรื อโคลงเคลงไปมาเมื่อคนงานนาโคลงเรื อเป็ นจานวนมาก

39. ข้อใดเป็ นคาจากภาษาต่างประเทศที่ยงั ไม่มีศพั ท์บญั ญัติใช้ในภาษาไทยทุกคา
ก คอมพิวเตอร์ แท็กซี่ ไอศกรี ม
ข พิซซ่า อินเตอร์ เน็ต ฮอร์ โมน
ค แซนด์วชิ เทคโนโลยี มอเตอร์ไซค์
ง ซี ดี สเปรย์ แฮมเบอร์เกอร์
40. คาในข้อใดใช้คานามบอกลักษณะของนาม (ลักษณะนาม) เหมือนกันทุกคา
ก. เบ็ด แห อวน สวิง
ข. ยักษ์ ฤษี ปี ศาจ วานร
ค. ถนน แม่น้ า สายสร้อย สะพาน
ง. เสื้ อ เก้าอี้ เข็มกลัด นกหวีด
41. คาทุกคาในข้อใดไม่มีศพั ท์บญั ญัติใช้ในภาษาไทย
ก. อีเมล แสตมป์
ข. มอเตอร์ไซค์ รถแท็กซี่
ค. ไกด์ เทคโนโลยี
ง. เว็บไซต์ คอมพิวเตอร์
42. ข้อใดเป็ นประโยค
ก หมายมัน่ ปั้ นมือ
ข หนีเสื อปะจระเข้
ค หนูตกถังข้าวสาร ง หมอบราบคาบแก้ว
43. ข้อใดเป็ นประโยคความรวม
ก บีมไม่มาทางานหลายวันแล้ว
ข แดนดีทูบีเป็ นนักร้องที่มีชื่อเสี ยง
ค มอสแสดงละครเรื่ องฟ้ าจรดทราย
ง กอล์ฟและไมค์ไปช่วยงานกาชาด
44. ให้นกั เรี ยนพิจารณาประโยคต่อไปนี้วา่ ถ้ามีคาเชื่อมในช่องว่าง ข้อความใดจะเป็ นประโยคที่มีใจความ
ขัดแย้งกัน
ก .....ตัก๊ กลับถึงบ้าน ......ตกพอดี
ข …... ตุก๊ ไปห้องสมุด .......ต้อยไปร้านอาหาร
ค .....ไฟฟ้ าดับ ตัง๋ ....ไม่ได้ทาการบ้าน
ง ติ๊กขยันเรี ยนมาก ........สอบเข้าเรี ยนชั้น ม.1 ได้
45. ประโยคใดมีคานามต่างชนิดกันมากที่สุด
ก. ฝูงกินรี เล่นน้ าอยูใ่ นป่ าหิ มพานต์
ข. ม้านิลมังกรเป็ นพาหนะของสุ ดสาคร
ค. พระสังข์ออกมาหาหอยสังข์เพื่อเหลือพระมารดา
ง. เรื่ องรามเกียรติ์ได้เค้าโครงเรื่ องมาจากวรรณคดีเก่าแก่ของอินเดีย
46. ข้อใดเป็ นประโยค
ก. น้ าลดตอผุด
ข. น้ าตาลใกล้มด
ค. น้ าผึ้งหยดเดียว
ง. น้ าหนึ่งใจเดียว
47. ประโยคใดใช้คาที่มีความหมายโดยตรง
ก. เขาเป็ นแกะดาในหมู่พี่นอ้ ง
ข. งานชิ้นนี้กล้วยมากสาหรับเธอ
ค. พระอภัยมณี เป็ นผลงานชิ้นเอกขอสุ นทรภู่
ง. เจ้าหน้าที่ตารวจคอยดักจับพวกตีนผีบนท้องถนน
48. ข้อใดใช้คาราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
ก. ท่านเจ้าอาวาสอาพาธจึงฉันพระกระยาหารได้นอ้ ย
ข. สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์วรรณคดีไว้หลายเรื่ อง

ค. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จพระราชดาเนินเยือนประเทศอังกฤษ
ง. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49. ข้อใดเป็ นภาษาเขียนที่ถูกต้อง
ก. ตารวจมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน
ข. คนเกียจคร้านจะไม่ประสบผลสาเร็ จในการงาน
ค. บิดาของชาญชัยจะไปประชุมที่เมืองนอกในเดือนหน้า
ง. เนื่องจากดิฉนั ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนมากจึงขอลาป่ วย
50. การอ่านตัวเลขในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. 5.38 เมตร
อ่านว่า ห้า-เมด-สาม-สิ บ-แปด-เซน-ติ-เมตร
ข. บ้านเลขที่ 91/22
อ่านว่า บ้าน-เลข-ที่-เก้า-สิ บ-เอ็ด-ทับ-ยี-่ สิ บ-สอง
ค. เลขทะเบียน 2ช-0437 กรุ งเทพมหานคร อ่านว่า เลข-ทะ-เบียน-สอง-ชอ-ศูนย์-สี่ -สาม-เจ็ด-กรุ ง-เทพมะ-หา-นะ-คอน
ง. โทร.02-279-1237 อ่านว่า หมาย-เลข-โท-ระ-สับ-สู น-โท-โท-เจ็ด-เก้า-หนึ่ง-สอง-สาม-เจ็ด
51. ข้อใด ไม่มีเครื่ องหมายวรรคตอน
ก. คาตอบ 3 – 2 คือข้อใด
ข. ข้อ 1. 11x12 = 
ค. พิเศษ อ่านว่า ............
ง. โอ้! สวยงามจริ งๆ
52. ในการอ่านนิทานหรื อเรื่ องสั้น มักพบเครื่ องหมายวรรคตอนใดมากที่สุด
ก. สัญประกาศ
ข. อัญประกาศ
ค. บุพสัญญา
ง. ยัติภงั ค์
53. ในสวนสัตว์มีชา้ ง เสื อ ลิงควรเติมเครื่ องหมายวรรคตอนใด
ก. ฯลฯ
ข. ฯ
ค. ?
ง. !
54. คาประพันธ์ในข้อใดให้ขอ้ คิดแตกต่างจากข้ออื่น
ก.
เมื่อทาการสิ่ งใดใจจดจ่อ
คอยเติมต่อตั้งจิตไม่คิดขาม
ทาด้วยใจเป็ นชีวิตคอยติดตาม บังเกิดผลงอกงามตามต้องการ
ข.
เป็ นมนุษย์เป็ นได้เพราะใจสู ง เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน
ถ้าใจต่าเป็ นได้แต่เพียงคน
ย่อมเสี ยที่ตนได้เกิดมา
ค.
มีการงานทาไปด้วยใจมัน่
ไม่ผลัดวันรอรุ่ งวันพรุ่ งนี้
รี บทาให้เสร็ จพลันในทันที
เกิดผลดีแก่ตนทุกคนไป
ง.
ความสาเร็ จว่าจะใกล้ก็ใช่ที่
จะว่าไกลฤาก็มีอยูใ่ ห้เห็น
ถ้าจริ งจังตั้งใจไม่ยากเย็น
และจะเป็ นผูช้ นะตลอดกาล
55. ข้อใด ไม่ใช่ประโยค
ก. จอยซักผ้า
ข. รุ ตวาดภาพ
ค. มองท้องฟ้ า
ง. แก้มมาโรงเรี ยน

56. ประโยคในข้อใด มีเนื้ อความเหมือนประโยค “จงทาการบ้าน”
ก. โปรดอย่าถามฉัน ข. อย่าเดินลัดสนาม ค. อาหารอร่ อยมาก
ง. ฉันอยากกินขนม
57. ประโยคในข้อใด เป็ นประโยคชนิดเดียวกับประโยค “วัวกินหญ้า”
ก. แม่ทอดไก่
ข. นิดว่ายน้ า
ค. มดนอนหลับ
ง. ตู๋หวั เราะเสี ยงดัง
58. “พ่อของสันติปลูกผักซึ่ งเป็ นพันธุ์ดี” จากประโยคที่กาหนด ข้อใดคือส่ วนขยายกรรม
ก. ซึ่ง
ข. ผัก
ค. ของสันติ
ง. ซึ่งเป็ นพันธุ์ดี
59. ประโยคในข้อใด ต่างจากพวก
ก. น้องวิง่ เล่นในสนาม
ข. ครู ถือกระเป๋ าใบใหญ่
ค. นักเรี ยนแต่งประโยค
ง. ติ๊กเหลาดินสอสี
60. คาในข้อใด เมื่อเรี ยงตามพจนานุกรมแล้วอยูร่ ะหว่างคา “ใจเพชร” และ “ใจเย็น”
ก. ใจไม้ไส้ระกา
ข. ใจแตก
ค. ใจถึง
ง. ใจบุญ
61. “บัณฑิตใหม่หน้าใสปิ๊ ง” จากข้อความ คาใดเป็ นคาที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ก. ปิ๊ ง
ข. ใหม่
ค. หน้า
ง. บัณฑิต
62. คาในข้อใด เป็ นคาไทยแท้ท้ งั หมด
ก. กรม ฤๅษี ขิม เทป
ข. เปลว เจริ ญ กริ ช เล่ห์
ค. โต๊ะ อ้วน ครุ ฑ ซินแส
ง. เฉี่ ยว ดาขา เลือด ฆ่า
๕
63. ข้อใดอ่านได้ถูกต้อง “ฤกษ์ข้ ึนบ้านใหม่ คือ ๕ ฯ ๑”
ก วันศุกร์ ข้ ึนห้าค่าเดือนอ้าย
ข วันที่หา้ ขึ้นห้าค่าเดือนหนึ่ ง
ค วันที่หา้ เดือนห้าขึ้นหนึ่งค่า
ง วันพฤหัสบดีข้ ึนห้าค่าเดือนอ้าย
64. “ตุก๊ กี้ ไหนเธอว่าเธอทาผัดไทยเป็ นไงล่ะ ถ้าเธอทาเป็ นจริ งๆ ฉันคงไม่ตอ้ ง....บอกวิธีทาละเอียดขนาดนี้
หรอก” สานวนข้อใดเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสม
ก แจงสี่ เบี้ย
ข ชักแม่น้ าทั้งห้า
ค สอนจระเข้ให้วา่ ยน้ า ง ชี้โพรงให้กระรอก
65. ประโยคใดมีคานามไม่ช้ ีเฉพาะ (สามานยนาม) ทั้งหมด
ก การจราจรในกรุ งเทพมหานครมักติดขัดเมื่อฝนตกหนัก
ข การพูดจาปราศรัยเป็ นเรื่ องที่ควรระมัดระวังยิง่ สาหรับสตรี
ค การรดน้ าดาหัวเป็ นประเพณี ไทยที่สาคัญอย่างหนึ่งในวันสงกรานต์
ง การแสดงของพิธีเปิ ดกีฬาโอลิมปิ กครั้งที่ 29 สร้างความประทับใจแก่ผชู ้ มทัว่ ทุกมุมโลก
66. ข้อใดมีชนิดของอักษรควบแตกต่างกันมากที่สุด
ก หาดทรายจะสวยเมื่อช่วยกันรักษาความสะอาด ข พลอยชอบอ่านหนังสื อเรื่ องเจ้าหญิงนิทรา
ค คุณยายบริ จาคทรัพย์ช่วยเหลือผูข้ าดแคลนเสมอ ง นกอินทรี โผลงโฉบปลาในสระน้ าอย่างรวดเร็ ว

67. ควรเติมคาราชาศัพท์ขอ้ ใดในช่องว่างจึงจะถูกต้อง
“สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มี....................เนื่องใน........................
วัน............................... 77 พรรษา ทรงย้าคนไทยให้เห็นคุณค่าข้าวว่าเป็ นอาหารที่ยอดเยีย่ มที่สุดของมนุษย์”
ก พระราโชวาท วาระ ประสู ติ
ข พระราชดารัส โอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา
ค พระราชเสาวนีย ์ วโรกาส พระราชสมภพ
ง กระแสรับสัง่ พระราชวโรกาส คล้ายวันพระราชสมภพ
68. “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริ ยแ์ ห่งพระราชวงศ์จกั รี ” ชื่อเรื่ องนี้
ควรอยูใ่ นหนังสื อประเภทใด
ก ตานาน
ข นวนิยาย
ค พงศาวดาร
ง นิทานพื้นบ้าน
69. อ่านข้อความหรื อบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วเลือกคาตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อความหรื อบทประพันธ์ที่
กาหนดจากหมวดคาตอบ ก ข และ ค ให้ถูกต้องครบทั้ง 3 หมวด (หมวดละ 1 คาตอบ) จึงจะได้คะแนน
นกกิง้ โครงเข้ าโพรงนกเอีย้ ง
นกเอ๋ ยนกกิ้งโครง
หลงเข้าโพรงนกเอี้ยงเถียงเจ้าของ
อ้อยอี๋เอียงอ้อยอี๋เอียงส่ งเสี ยงร้อง
เจ้าของเขาว่าหน้าไม่อาย
แต่นกยังรู ้ผิดรัง
นักปราชญ์รู้พลั้งไม่แม่นหมาย
แต่ผดิ รับผิดพอผ่อนร้าย
ภายหลังจงระวังอย่าพลั้งเอย ฯ
พระยาพินิจสารา (ทิม)
ก.
ก. กลอนสุ ภาพ
ข. กลอนเสภา
ค. กลอนสักวา
ง. กลอนดอกสร้อย

ข.
ก. ผิดเป็ นครู
ข. ผิดฝาผิดตัว
ค. ผิดแล้วต้องยอมรับผิด
ง. ผิดกันราวกับฟ้ ากับดิน

ค.
ก. ครู เข้าสอนผิดห้อง
ข. ครู จาชื่ อนักเรี ยนไม่ได้
ค. ครู ทาโทษนักเรี ยนผิดคน
ง. ครู สอนภาษาไทยเขียนสะกดคาผิด

70. อ่านข้อความหรื อบทประพันธ์ต่อไปนี้
แล้วเลือกคาตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อความหรื อบทประพันธ์ที่
กาหนดจากหมวดคาตอบ ก ข และ ค ให้ถูกต้องครบทั้ง 3 หมวด (หมวดละ 1 คาตอบ) จึงจะได้คะแนน
ยายเลี้ยงข้าวหอมมาตั้งแต่เล็ก ข้าวหอมจึงรักและเชื่อฟังยาย คาสัง่ สอนของยาย....................จิตใจของข้าว
หอมให้เป็ นคนอ่อนโยน และประพฤติแต่สิ่งดีงาม ครอบครัวของข้าวหอมมีความสุ ข พี่นอ้ งรักใคร่ .....................
กัน โดยมียายเป็ นเสาหลักของครอบครัว เมื่อถึงวันสงกรานต์ซ่ ึ งเป็ นวันรวมญาติ ยายมักจะทาอาหารไทย ทั้งคาว
หวานหลากหลายชนิดซึ่ งล้วนแต่มีรสชาติอร่ อย...........................ให้ทุกคนได้รับประทานร่ วมกัน

ก.
ข.
ค.
ง.

ก.
ชักจูง
ชาระ
หล่อเลี้ยง
กล่อมเกลา

ข.
ก.
ข
ค
ง

ใยดี
ออมชอม
กลมเกลียว
ประนีประนอม

ค.
ก. กลมกล่อม
ข กลมกลึง
ค กลมกลืน
ง เกลี้ยงเกลา

71. ข้อใดคาทุกคาเป็ นคาซ้อนที่สร้างจากคาซึ่ งมีความหมายเหมือนกัน
ก การงาน กาลเวลา ข ชัดเจน เร่ งรัด
ค แทนที่ รอคอย
ง หล่อหลอม ดอกเบี้ย
72. “เมื่อข้าพเจ้ายังเยาว์เป็ นสมัยแรกมีหนังสื อเรื่ องพระอภัยมณี พิมพ์ขาย” คาใดเป็ นภาษาระดับปาก
ก ขาย
ข เยาว์
ค หนังสื อ
ง ข้าพเจ้า
73. ข้อใดเป็ น “คาเป็ น” ทุกคา
ก เห็นเทวาแลเทพนารี
ข อันทรงศักดากล้าหาญ
ค จึ่งน้อมเศียรเกล้าบังคม
ง บังอรสารอกโอรส
74. คากลอนในข้อใด ไม่มีอุปมาโวหาร
ก. ได้สิบเดือนเหมือนได้สักสิ บขวบ
ข. พอพบม้าหน้าเหมือนมังกรร้าย
ค. หางเหมือนอย่างหางนาคปากคารน
ง. เสี ยงชลาเลื่อนลัน่ สนัน่ ดัง
75. “นางดูหน้าอาลัยใจจะขาด ดังฟ้ าฟาดทรวงแยกให้แตกฉาน” จากเรื่ อง พระอภัยมณี ของ สุ นทรภู่ จากบท
ร้อยกรองที่กาหนด ใช้โวหารแบบใด
ก. บรรยายโวหาร
ข. อุปมาโวหาร
ค. พรรณนาโวหาร
ง. เทศนาโวหาร
76. “ผิวน้ าสี ข่นุ ที่ถูกสายลมเย็นปลายเดือนกุมภาพันธ์พดั โชยผ่านทาให้น้ าเป็ นระลอกทยอยเข้ากระทบฝั่ง
ครั้งแล้วครั้งเล่า ดงดอกหญ้าริ มฝั่งที่เหี่ ยวแห้งจนกลายเป็ นสี น้ าตาลปะทะลมดังหวีดหวิว”
จากข้อความ เป็ นโวหารประเภทใด
ก. พรรณนาโวหาร
ข. บรรยายโวหาร
ค. อุปมาโวหาร
ง. เทศนาโวหาร
77. “หนูโกรธขึ้นทุกขณะ จนรู ้สึกว่ามีกาต้มน้ าเดือดคลัก่ ๆ อยูใ่ นอก” จากเรื่ อง บ้านพิลึก
ของ ว.วินิจฉัยกุล จากข้อความ เป็ นการใช้โวหารลักษณะใด
ก. อุปมาโวหาร
ข. พรรณนาโวหาร
ค. บรรยายโวหาร
ง. เทศนาโวหาร
78. “อย่างแรกที่บอกได้เลยคือ บ้านของบอยและบ้านของพี่กิ๊บมีกาแพงสู งเกือบเท่าตัวบ้านกั้นอยูห่ น้าบ้าน
ส่ วนบ้านของเราเป็ นรั้วตาข่าย แล้วปลูกต้นไม้จนหนาทึบ” จากเรื่ อง บ้านพิลึก ของ ว.วินิจฉัยกุล
จากข้อความ เป็ นการใช้โวหารลักษณะใด
ก. อุปมาโวหาร
ข. พรรณนาโวหาร
ค. บรรยายโวหาร
ง. เทศนาโวหา
79. คากลอนในข้อใด ไม่มีอุปมาโวหาร
ก. อสุ รีผเี สื้ อเหลือจะอด แค้นโอรสราวไฟไหม้มงั สา

ข. พระราชบุตรฉุ ดลากลาบากเหลือ ดังหน้าเนื้ อนี้ จะแยกแตกสลาย
ค. เห็นฝูงเงือกเกลือกกลิ้งมากลางชล คิดว่าคนมีหางเหมือนอย่างปลา
ง. ไม่คลาดเคลื่อนเหมือนองค์พระทรงเดช แต่ดวงเนตรแดงดูดงั สุ ริยฉ์ าย
80. “ขันทองอยากได้มากๆ แต่เกรงใจเขา แลดูตาพลาง แล้วหยิบมาเพียงใบเดียว นางพรายน้ ารู ้ทียงิ่ รู ้สึกเอ็นดู
ขันทองมากขึ้น หยิบส่ งให้จนเต็มทั้งสองมือน้อยๆ ของขันทอง” จากเรื่ อง กระเช้าสี ดา
ของ สารประเสริ ฐ (ตรี นาคะประทีป) จากข้อความนี้ การกระทาของขันทองตรงข้ามกับสานวนใด
ก. น้ ามาปลากินมด น้ าลดมดกินปลา
ข. ตาน้ าพริ กละลายแม่น้ า
ค. โลภมากลาภหาย
ง. ไก่ได้พลอย
81. “พี่ขบั รถวนเวียนไปมา ทาให้ฉนั มึนหัวจนอยากอ้วก” จากข้อความ ควรใช้คาสุ ภาพแทนคาว่า หัว และ
อ้วก ตามข้อใด
ก. ศีรษะ / คายอาหาร
ข. สมอง / ขย้อน
ค. ศีรษะ / อาเจียน
ง. กะโหลกศีรษะ / บ้วนอาหาร
82. หากเพื่อนสนิททักนักเรี ยนว่า “สวัสดีจะ้ ...สบายดีไหมจ๊ะ” นักเรี ยนควรตอบว่าอย่างไร จึงจะจัดว่ามี
มารยาทในการพูด
ก. เออ...มีไรหรื อจ๊ะ
ข. จ้ะ สวัสดีจะ้ สบายดีไหม
ค. อืม...หวัดดี เป็ นไงบ้างล่ะ
ง. สวัสดีจะ้ ...ฉันสบายดี แล้วเธอล่ะ สบายดีไหม
83. ด.ช.ศิลา ต้องออกไปพูดรายงานที่หน้าชั้นเรี ยน ในขณะพูดรายงาน ด.ช.ศิลา ควรใช้สรรพนาม
แทนตนเองว่าอย่างไร จึงจะเหมาะสม
ก. กระผม
ข. ฉัน
ค. หนู
ง. ศิลา
84. ข้อความในข้อใด เป็ นการแสดงความคิดเห็นที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
ก. ผูป้ ่ วยโรคหัวใจไม่ควรออกกาลังกายเด็ดขาด
ข. นมถัว่ เหลืองให้พลังงานและคุณค่าทางอาหารมากกว่านมแพะ
ค. การรับประทานผักสดมีประโยชน์มากกว่ารับประทานผักสุ ก 2-3 เท่า
ง. แม่น้ าโขงไม่ได้ไหลผ่านภาคกลาง เพราะแม่น้ าโขงไหลกั้นพรมแดนระหว่างไทย – ลาว
85. “พระเจ้ากรุ งจีนมีธิดาบุญธรรมซึ่ งพบอยูใ่ นจัน่ หมาก จึงตั้งชื่อว่า นางสร้อยดอกหมาก”
จากข้อความที่กาหนด เป็ นการเขียนลักษณะใด
ก. แนะนา
ข. ชี้แจง
ค. สั่งสอน
ง. อธิบาย

