
O-NET ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 1- 5  

คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติก าหนดใหมี้สัญลกัษณ์ประจ าชาติ 3 ส่ิง ไดแ้ก่ สัตวป์ระจ าชาติ คือ             
ชา้งไทย ดอกไม่ประจ าชาติ คือ ดอกราชพฤกษ ์และสถาปัตยป์ระจ าชาติ คือ ศาลาไทย  
 แมว้า่คณะกรรมการฯ จะก าหนดใหด้อกราชพฤกษเ์ป็นสัญลกัษณ์ประจ าชาติไทยแลว้ แต่มีผูเ้ขา้ใจผิด
เก่ียวกบัลกัษณะ และการเรียกช่ือซ่ึงมกัสับสนกบัพรรณไมใ้นสกุลเดียวกนัอยา่ง ชยัพฤกษ ์กลัปพฤกษ ์กาฬพฤกษ ์ 
 ราชพฤกษ ์แปลวา่ ตน้ไมข้องพระราชา ดว้ยช่ือท่ีมีความหมายโดดเด่น และเป็นตน้ไมย้ืนตน้ท่ีมีดอกสี
เหลืองอร่ามตา ดอกราชพฤกษจึ์งไดรั้บเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ประจ าชาติไทย  
      (ท่ีมาจาก :-องคค์วามรู้ภาษาไทย โดยราชบณัฑิตยสถาน) 

1. ขอ้ความขา้งตน้ใชโ้วหารประเภทใดในการเขียน . 
ก  สาธกโวหาร   ข  อุปมาโวหาร  ค  บรรยายโวหาร ง  พรรณนาโวหาร 

2. สาระส าคญัของขอ้ความน้ีเก่ียวกบัเร่ืองใด 
ก  ดอกไมป้ระจ าชาติไทย ข  ศาลาไทย  ค  ชา้งไทย  ง  ชาติไทย  

3. ขอ้ใดเป็นขอ้คิดเห็น 
ก  ดอกราชพฤกษเ์ป็นดอกไมป้ระจ าชาติ  ข  ราชพฤกษแ์ปลวา่ตน้ไมข้องพระราชา  
ค  ราชพฤกษมี์ช่ือซ่ึงมีความหมายโดดเด่น   ง  ดอกราชพฤกษเ์ป็นตน้ไมย้ืนตน้มีดอกสีเหลือง 

4. “คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติก าหนดใหมี้สัญลกัษณ์ประจ าชาติไทย” ก าหนดมีความหมายตรงกบั
ขอ้ใด 
ก  ตราไว ้  ข  แต่งตั้ง  ค  เจาะจง  ง  ระบุ 

5. ขอ้ใดถูกตอ้งตามเน้ือเร่ือง 
ก  ราชพฤกษนิ์ยมปลูกในประเทศไทย   ข  ราชพฤกษมี์ช่ือเสียงและดอกเป็นมงคล 
ค  ราชพฤกษใ์หร่้มเงาและออกดอกตลอดปี  ง  ราชพฤกษเ์ป็นเคร่ืองหมายของพระราชา   

การตามใจลูกในส่ิงท่ีผดิหรือไม่ดี โดยคิดวา่เม่ือลูกโตข้ึนจะเรียนรู้และเปล่ียนนิสัยไดเ้องนั้นเป็นความคิดท่ีผิด 
เพราะเม่ือนิสัยไม่ดีนั้นไดฝั้งลึกแน่นลงไปในจิตใตส้ านึกแลว้ ยากท่ีจะเปล่ียนใหก้ลบัมาในทางท่ีดีได ้ดงันั้นการท่ี
เราจะให้เด็กเติบโตมาเป็นคนเช่นไร เราจะตอ้งเร่ิมฝึกนิสัยเช่นนั้นใหแ้ก่เด็กมาตั้งแต่รู้ความเลยทีเดียว  

6. ขอ้ใดคือวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน 
  ก.  ช้ีแจง  ข.  ตกัเตือน  ค.  แนะน า  ง.  วจิารณ์ 

7. ใจความส าคญัของขอ้ความน้ีตรงกบัส านวนใด 
 ก.  กวา่ถัว่จะสุกงาก็ไหม ้   ข.  รักววัใหผ้กูรักลูกใหตี้ 
 ค.  เห็นกงจกัรเป็นดอกบวั    ง.  ไมอ่้อนดดัง่ายไมแ้ก่ดดัยาก 

 



.........ชายฝ่ังประจวบคีรีขนัธ์เป็นอู่ปลาอาหารทะเลอนัอุดมอยา่งน่าอศัจรรย ์ผูค้นริมทะเลยดึอาชีพประมง
กนัมาหลายชัว่อายคุน ปัจจุบนัชาวบา้นหินกรูดท่ีไม่มีกิจการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวหรือเกษตรพืชไร่ไมส้วนก็ยงัท า
มาหากินอยูก่บัทอ้งทะเลเป็นอาชีพหลกั และทั้งหมดเป็นการท าประมงแบบพื้นบา้น ใชเ้รือหางขนาดเล็กออกไป
วางอวน วางเบด็ ในน่านน ้าในระยะไม่เกิน 4 กิโลเมตรจากฝ่ัง จบัปลา ปู หมึก กุง้ กลบัมาเล้ียงคนบนฝ่ังคนใน
เมือง ตลอดถึงคนในเมืองหลวง ถามรายไดข้องคนหาปลา ทุกคนบอกตรงกนัวา่หากวนัไหนไดอ้อกทะเลก็จะ
กลบัคืนฝ่ังพร้อมกบัสินจากน ้ าไม่นอ้ยกวา่ 3 – 4 พนับาท หกัค่าน ้ามนั ค่าเคร่ืองมือแลว้ เหลือรายไดพ้อกิน
พอใชไ้ดอ้ยา่งพอเพียง  

8. ขอ้ใดเป็นรายละเอียดท่ีส าคญัของบา้นหินกรูด 
 ก.  การท าประมงยงัเป็นแบบพื้นบา้น   ข.  ผูค้นยดึอาชีพประมงมาหลายชัว่อายคุน 
 ค.  ชาวบา้นมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ง.  บา้นหินกรูดเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งหน่ึง 

9. สาระส าคญัของขอ้ความน้ีกล่าวถึงชาวบา้นหินกรูดในเร่ืองใด  
 ก.  ลกัษณะนิสัย     ข.  ชีวติความเป็นอยู ่
 ค.  ฐานะทางเศรษฐกิจ    ง.  สืบทอดวธีิการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม 

10. ขอ้ใดแบ่งจงัหวะการอ่านบทร้อยกรองท่ีก าหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 
ก   มีสลึง/พึงประจบ/ใหค้รบบาท// อยา่ใหข้าด/ส่ิงของ/ตอ้งประสงค/์/ 

จงมกันอ้ย/กินนอ้ย/ค่อยบรรจง// อยา่จ่ายลง/ใหม้าก/จะยากนาน// 
ข   มีสลึง/พึงประจบให/้ครบบาท// อยา่ใหข้าด/ส่ิงของตอ้ง/ประสงค/์/ 

จงมกันอ้ย/กินนอ้ยค่อย/บรรจง// อยา่จ่ายลง/ใหม้ากจะ/ยากนาน// 
ค   มีสลึงพึง/ประจบ/ใหค้รบบาท// อยา่ใหข้าด/ส่ิงของ/ตอ้งประสงค/์/ 

จงมกันอ้ย/กินนอ้ย/ค่อยบรรจง// อยา่จ่าย/ลงใหม้าก/จะยากนาน// 
ง  มีสลึงพึง/ประจบให/้ครบบาท// อยา่ให/้ขาดส่ิงของ/ตอ้งประสงค/์/ 

จงมกันอ้ย/กินนอ้ยค่อย/บรรจง// อยา่จ่ายลง/ใหม้ากจะ/ยากนาน// 
11. ค าประพนัธ์จากขอ้ 10 เป็นค าประพนัธ์ประเภทใด 

ก  กลอนสักวา  ข  กลอนสุภาพ  ค  กลอนบทละคร ง  กลอนดอกสร้อย 
12. บทร้อยกรองน้ี (ในขอ้ 11 ) ใหข้อ้คิดในเร่ืองใด 

ก  การคบเพื่อน  ข  การด าเนินชีวิต ค  การรับประทาน ง  การประกอบอาชีพ 
13. มีสลึงพึงประจบใหค้รบบาท “ประจบ” ในท่ีน้ีมีความหมายอยา่งไร 

ก  เพิ่มใหเ้ตม็  ข  ชิดติดต่อกนั  ค  เอาอกเอาใจ  ง  เขา้กนัสนิท 
14. ขอ้ใดคือโวหารท่ีแตกต่างจากขอ้อ่ืน 

ก.  ผึ้งงานบินวอ่นตอมดอกไมใ้นสวน  
ข.  พระจนัทร์วนัเพญ็ส่องแสงสวา่งไปทัว่บริเวณบา้น 
ค.  หญิงชราเดินงกเง่ินขา้มถนนซ่ึงมีการจราจรติดขดั 



ง.  ค  าพดูท่ีอ่อนหวานเปรียบเสมือนดอกไมท่ี้หอมหวาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ประกาศรับสมคัรงานน้ีบกพร่องในขอ้ใด 
ก.  ไม่แจง้สถานท่ี อาย ุ   ข.  ไม่แจง้วฒิุการศึกษา อาย ุ
ค.  ไม่แจง้สถานท่ี วฒิุการศึกษา   ง.  ไม่แจง้วฒิุการศึกษา ความสามารถพิเศษ 

16. ขอ้ใดเรียงล าดบัรูปแบบการเขียนจดหมายถึงครูไดถู้กตอ้ง  
 (1)  เรียนคุณครูประจ าชั้น ป.6/1  (2)  ขอรับรองวา่เป็นความจริง 
 (3)  ดว้ยความเคารพอยา่งสูง  (4)  จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตหยดุเรียน 
ก.  (1) – (2) – (3) – (4)     ข.  (1) – (3) – (2) – (4)  
ค.  (1) – (4) – (2) – (3)    ง.  (1) – (4) – (3) – (2) 
 

อ่านข้อความในบัตรเชิญ แล้วตอบค าถามว่าข้อใดเป็นข้อบกพร่องของบัตรเชิญนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. ขอ้ใดเป็นขอ้บกพร่องมากท่ีสุดของบตัรเชิญ 

รับสมคัรพนกังานรับส่งเอกสาร 
คุณสมบัติ  - เพศชาย มีใบอนุญาตขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ 

 -รู้เส้นทางกรุงเทพฯ ปริมณฑลจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 
ผู้สนใจ             -ส่งจดหมายสมคัรงาน รูปถ่าย ส าเนาบตัรประชาชน 

 หลกัฐานการศึกษามาท่ี คุณสามารถ มาดี 
     140 ซ. โชคชยั เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
                               ภายในวนัท่ี 10 – 20 ก.ค. 2550 

สมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนรักวทิยา 

ขอเชิญศิษยเ์ก่าทุกรุ่น ชมการแสดงละครกรมศิลปากร 

เพ่ือจดัหาทุนช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม 

วนัเสาร์ท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

ณ โรงละครแห่งชาติ 

(บตัรราคา 1,500, 1,000, 800 และ 500 บาท) 

จองบตัรไดท่ี้โรงเรียน 



ก.  ไม่แจง้สถานท่ีติดต่อ    ข.  ไม่แจง้สถานท่ีจ าหน่ายบตัร 
ค.  ไม่แจง้ช่ือเร่ืองละครท่ีแสดง   ง.  ไม่แจง้เวลาในการแสดงละคร 

18. ขอ้ความใดเป็นค าอวยพรแด่ผูใ้หญ่ 
ก.  ขอใหสุ้ขภาพแขง็แรง ปราศจากโรคภยั คิดส่ิงใดสมปรารถนา 
ข.  ขออวยพรใหลู้กหลานประพฤติดี เป็นศรีแก่วงศต์ระกลูสืบไป 
ค.  ขอใหมี้ความสุข สดช่ืน อายยุนืนาน เป็นร่มโพธ์ิร่มไทรแก่ลูกหลาน 
ง.  ขออ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย ดลบนัดาลใหท้่านประสบแต่ความสุข 

19. “คณะผูจ้ดัท าหวงัวา่ รายงานเร่ืองน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านน าไปใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่มากก็นอ้ย” 
ขอ้ความขา้งตน้ควรอยูใ่นส่วนใดของการเขียนรายงาน 
ก  ปกเร่ือง   ข  เน้ือเร่ือง  ค  ค าน า   ง  บรรณานุกรม 

20. ขอ้ใดเป็นภาษาท่ีใชใ้นการเขียนรายงาน 
ก  เขาไดไ้ปดูการละเล่นผตีาโขน ท่ีอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลยเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ 
ข   ผตีาโขน  เป็นการละเล่นอยา่งหน่ึงของชาวอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย  
ค  บรรดาผตีาโขนใหญ่นอ้ยออกมาร่วมขบวนหยอกลอ้กบัผูค้นท่ีมาร่วมงานอยา่งสนุกสนาน 
ง  ฉนัเห็นผตีาโขนบางตวัแต่งกายเป็นสัตวต่์างๆ เช่น คิงคอง เสือ ลิง ฯลฯ ดูละลานตา  

21. ขอ้ใดเป็นการเขียนจากจินตนาการ 
ก  กีฬาท่ีฉนัชอบ  ข  หนงัสือท่ีฉนัชอบ ค  อนาคตของฉนั ง  งานอดิเรกของฉนั 

22. ขอ้ใดเป็นประโยคในการยอ่ความ 
ก  พุทธเอ๋ยพุทธชาด ขาวสะอาดหอมไกลอยูใ่นสวน  
ข  พุทธชาดเป็นไมเ้ถาชนิดหน่ึงดอกสีขาวมีกล่ินหอม 
ค  “คุณแม่ของฉนัชอบปลูกดอกไมไ้ทยสีขาวท่ีมีกล่ินหอม” 
ง  ดอกไมไ้ทยหลายชนิดท่ีมีสีขาวและกล่ินหอม เช่น พุด มะลิ มหาหงส์ ฯลฯ 

23. ขอ้ใดสามารถเปล่ียนแปลงไดใ้นการเขียนยอ่ความ 
ก  เน้ือความ  ข  ค าราชาศพัท ์ ค  ค าสรรพนาม  ง  รูปแบบการเขียน 

24. ขอ้ใดมีเสียงวรรณยกุตค์รบทั้ง 5 เสียง  
ก.  เป็นสาวแส้แร่รวยสวยสะอาด   ข.  ก็หมายมาด เหมือนมณีอนัมีค่า 
ค.  แมแ้ตกร้าวรายร่อยถอยราคา   ง.  จะพานพาหอมหายจากกายนาง 

25. ค าในขอ้ใดมีรูปและเสียงวรรณยกุตต์รงกนัทุกค า 
ก.  ไก่ฟ้า ตุด๊ตู่  ข.  ชา้งป่า มา้น ้า  ค.  ก้ิงก่า ห่ิงหอ้ย  ง.  อ่ึงอ่าง ค่างแวน่ 

26. ค าในขอ้ใดออกเสียงวรรณยุกตร์วมกนัไดค้รบ 5 เสียง  
ก  กระต่าย จกัจัน่ ลูกเจ๊ียบ   ข  จ้ิงเหลน  ตัก๊แตน  อ่ึงอ่าง 
ค  จ้ิงจก ตุก๊แก ปลาหมึก   ง  ไกแ้จ ้ มา้น ้า  ห่ิงหอ้ย 



27. ขอ้ใดมีเสียงวรรณยกุตค์รบทั้ง 5 เสียง 
ก   ข้ีเกียจสันหลงัยาว ข ชกัใบใหเ้รือเสีย ค ไดที้ข่ีแพะไล่  ง น ้าเช่ียวอยา่ขวางเรือ 

28. ส านวนในขอ้ใด มีตวัสะกดต่างมาตรากนัมากท่ีสุด 
ก.  น ้าน่ิงไหลลึก     ข.  โปรดสัตวไ์ดบ้าป 
ค.  สอนจระเขใ้หว้า่ยน ้า    ง.  เดินตามหลงัผูใ้หญ่หมาไม่กดั 

29. ค าในขอ้ใด เป็นค าท่ีมีอกัษรควบทั้งหมด 
ก.  พลอง คลาด ตลาด    ข.  แปลก พลบ ขวดิ 
ค.  กลบั กวา้ง ผลิต    ง.  หลบ กลอ้ง คลาย 

30. ประโยคในขอ้ใด มีค าควบแท ้
ก.  อนัท่ีจริงแลว้ เธอนัน่แหละคือขโมย  ข.  ฉนัจะยกทรัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่หก้บัเธอ 
ค.  หวัหนา้ทราบเร่ืองราวของมารุตแลว้  ง.  เขาประสบอุบติัเหตุจนเป็นเจา้ชายนิทรา 

31. ค าในขอ้ใด เป็นค าท่ีมีอกัษรน า 
ก.  โกรธ  ข.  เศร้า   ค.  อร่อย  ง.  ปลอบ 

32. ค าในขอ้ใด มีเสียงวรรณยกุตเ์ดียวกนัทุกค า 
ก.  น ้า โตะ๊ คา้ง  ข.  บิน ขาว หมี  ค.  เสือ ป้า น่า  ง.  กด พี่ ปู่  

33. ค าในขอ้ใด มีลกัษณะเดียวกนัทุกค า 
ก.  ศุกร์ โจทย ์สัตว ์ ข.  เสาร์ จนัทร์ โชว ์ ค.  ขาว จอ้ย เสีย  ง.  หนา้ ววั ววิ 

34. ค าในขอ้ใดเขียนสะกดถูกทุกค า 
 ก.  กะเพรา กะเชอ กะโหลก   ข.  คะทา คะนึง คะนอง 
 ค.  ชะงกั ชะเงอ้ ชะนวน     ง.  ทะนง ทะนาน ทะลาย 

35. ขอ้ใดเขียนค าไดถู้กตอ้งทุกค า 
ก   เกมส์ กปัตนั ชอลก์    ข   กราฟ เต๊นท ์กาแล๊กซ่ี 
ค   กีตา้ร์ คอนเสิร์ต เฟอร์นิเจอร์   ง   กางเกงยนี เส้ือเช้ิต หมวกแก๊ป 

36. ขอ้ใดเป็นกลุ่มค า 
ก  หมูไปไก่มา ข  กระต่ายต่ืนตูม ค  เพชรตดัเพชร  ง  หาเชา้กินค ่า 

37. ขอ้ใดเป็นกลุ่มค าท่ีข้ึนตน้ดว้ยค าวเิศษณ์ 
ก  ช้ีนกบนปลายไม ้ ข  ชกัใบใหเ้รือเสีย ค  ชัว่ช่างชีดีช่างสงฆ ์ ง  ชา้งตายทั้งตวัเอาใบบวัมาปิด 

38. ขอ้ใดไม่มีค  าพอ้ง 
ก.  คุณพอ่ไปประชุมท่ีเวยีงจนัทร์เม่ือวนัจนัทร์ท่ีแลว้  
ข.  นพพรหมายมัน่วา่จะไดห้มั้นหมายกบัสุดาปลายปีน้ี 
ค.  มีการโจษขานกนัวา่โจทก์และจ าเลยจีมีการยอมความกนั 
ง.  เรือโคลงเคลงไปมาเม่ือคนงานน าโคลงเรือเป็นจ านวนมาก 



 
39. ขอ้ใดเป็นค าจากภาษาต่างประเทศท่ียงัไม่มีศพัทบ์ญัญติัใชใ้นภาษาไทยทุกค า 

ก  คอมพิวเตอร์  แทก็ซ่ี   ไอศกรีม   ข  พิซซ่า  อินเตอร์เน็ต  ฮอร์โมน 
ค  แซนดว์ชิ  เทคโนโลย ีมอเตอร์ไซค ์ ง  ซีดี  สเปรย ์ แฮมเบอร์เกอร์ 

40. ค าในขอ้ใดใชค้  านามบอกลกัษณะของนาม (ลกัษณะนาม) เหมือนกนัทุกค า 
 ก.  เบด็ แห อวน สวงิ    ข.  ยกัษ ์ฤษี ปีศาจ วานร 
 ค.  ถนน แม่น ้า สายสร้อย สะพาน   ง.  เส้ือ เกา้อ้ี เขม็กลดั นกหวีด 
41. ค าทุกค าในขอ้ใดไม่มีศพัทบ์ญัญติัใชใ้นภาษาไทย  
 ก.  อีเมล แสตมป์    ข.  มอเตอร์ไซค ์ รถแทก็ซ่ี 
 ค.  ไกด ์เทคโนโลยี    ง.  เวบ็ไซต ์คอมพิวเตอร์ 
42. ขอ้ใดเป็นประโยค 

ก  หมายมัน่ป้ันมือ ข  หนีเสือปะจระเข ้ ค  หนูตกถงัขา้วสาร ง  หมอบราบคาบแกว้ 
43. ขอ้ใดเป็นประโยคความรวม 

ก  บีมไม่มาท างานหลายวนัแลว้   ข  แดนดีทูบีเป็นนกัร้องท่ีมีช่ือเสียง 
ค  มอสแสดงละครเร่ืองฟ้าจรดทราย  ง  กอลฟ์และไมคไ์ปช่วยงานกาชาด 

44. ใหน้กัเรียนพิจารณาประโยคต่อไปน้ีวา่ ถา้มีค าเช่ือมในช่องวา่ง ขอ้ความใดจะเป็นประโยคท่ีมีใจความ
ขดัแยง้กนั 
ก  .....ตัก๊กลบัถึงบา้น ......ตกพอดี   ข …... ตุก๊ไปหอ้งสมุด .......ตอ้ยไปร้านอาหาร 
ค  .....ไฟฟ้าดบั  ตัง๋....ไม่ไดท้  าการบา้น  ง  ต๊ิกขยนัเรียนมาก ........สอบเขา้เรียนชั้น ม.1 ได ้

45. ประโยคใดมีค านามต่างชนิดกนัมากท่ีสุด 
ก.  ฝงูกินรีเล่นน ้าอยูใ่นป่าหิมพานต ์
ข.  มา้นิลมงักรเป็นพาหนะของสุดสาคร 
ค.  พระสังขอ์อกมาหาหอยสังขเ์พื่อเหลือพระมารดา 
ง.  เร่ืองรามเกียรต์ิไดเ้คา้โครงเร่ืองมาจากวรรณคดีเก่าแก่ของอินเดีย 

46. ขอ้ใดเป็นประโยค 
ก.  น ้าลดตอผุด  ข.  น ้าตาลใกลม้ด ค.  น ้าผึ้งหยดเดียว ง.  น ้าหน่ึงใจเดียว 

47. ประโยคใดใชค้  าท่ีมีความหมายโดยตรง 
ก.  เขาเป็นแกะด าในหมู่พี่นอ้ง   ข.  งานช้ินน้ีกลว้ยมากส าหรับเธอ 
ค.  พระอภยัมณีเป็นผลงานช้ินเอกขอสุนทรภู่ ง.  เจา้หนา้ท่ีต ารวจคอยดกัจบัพวกตีนผบีนทอ้งถนน 

48. ขอ้ใดใชค้  าราชาศพัทไ์ดถู้กตอ้ง  
ก.  ท่านเจา้อาวาสอาพาธจึงฉนัพระกระยาหารไดน้อ้ย 
ข.  สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์วรรณคดีไวห้ลายเร่ือง 



ค.  พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิตติยาภาเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศองักฤษ 
ง.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
49. ขอ้ใดเป็นภาษาเขียนท่ีถูกตอ้ง 

ก.  ต ารวจมีหนา้ท่ีดูแลทุกขสุ์ขของประชาชน 
ข.  คนเกียจคร้านจะไม่ประสบผลส าเร็จในการงาน 
ค.  บิดาของชาญชยัจะไปประชุมท่ีเมืองนอกในเดือนหนา้ 
ง.  เน่ืองจากดิฉนัไม่สบายปวดหวัตวัร้อนมากจึงขอลาป่วย 

50. การอ่านตวัเลขในขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก.  5.38 เมตร  อ่านวา่ หา้-เมด-สาม-สิบ-แปด-เซน-ติ-เมตร 
ข.  บา้นเลขท่ี 91/22 อ่านวา่ บา้น-เลข-ท่ี-เกา้-สิบ-เอด็-ทบั-ยี-่สิบ-สอง 
ค.  เลขทะเบียน 2ช-0437 กรุงเทพมหานคร อ่านวา่ เลข-ทะ-เบียน-สอง-ชอ-ศูนย-์ส่ี-สาม-เจด็-กรุง-เทพ-

มะ-หา-นะ-คอน 
ง.  โทร.02-279-1237 อ่านวา่ หมาย-เลข-โท-ระ-สับ-สูน-โท-โท-เจด็-เกา้-หน่ึง-สอง-สาม-เจ็ด 

51. ขอ้ใด ไม่มีเคร่ืองหมายวรรคตอน 
ก.  ค  าตอบ 3 – 2 คือขอ้ใด   ข.  ขอ้ 1. 11x12 =  
ค.  พิเศษ อ่านวา่ ............    ง.  โอ!้ สวยงามจริงๆ 

52. ในการอ่านนิทานหรือเร่ืองสั้น มกัพบเคร่ืองหมายวรรคตอนใดมากท่ีสุด 
ก.  สัญประกาศ  ข.  อญัประกาศ  ค.  บุพสัญญา  ง.  ยติัภงัค ์

53. ในสวนสัตวมี์ชา้ง เสือ ลิงควรเติมเคร่ืองหมายวรรคตอนใด 
ก.  ฯลฯ   ข.  ฯ   ค.  ?   ง.  ! 

54. ค าประพนัธ์ในขอ้ใดใหข้อ้คิดแตกต่างจากขอ้อ่ืน 
ก.   เม่ือท าการส่ิงใดใจจดจ่อ  คอยเติมต่อตั้งจิตไม่คิดขาม 

ท าดว้ยใจเป็นชีวิตคอยติดตาม บงัเกิดผลงอกงามตามตอ้งการ 
ข.   เป็นมนุษยเ์ป็นไดเ้พราะใจสูง เหมือนหน่ึงยงูมีดีท่ีแววขน 
              ถา้ใจต ่าเป็นไดแ้ต่เพียงคน ยอ่มเสียท่ีตนไดเ้กิดมา 
ค.   มีการงานท าไปดว้ยใจมัน่  ไม่ผลดัวนัรอรุ่งวนัพรุ่งน้ี 
  รีบท าใหเ้สร็จพลนัในทนัที เกิดผลดีแก่ตนทุกคนไป 
ง.  ความส าเร็จวา่จะใกลก้็ใช่ท่ี จะวา่ไกลฤาก็มีอยูใ่หเ้ห็น 
  ถา้จริงจงัตั้งใจไม่ยากเยน็  และจะเป็นผูช้นะตลอดกาล 

55. ขอ้ใด ไม่ใช่ประโยค 
ก.  จอยซกัผา้  ข.  รุตวาดภาพ  ค.  มองทอ้งฟ้า  ง.  แกม้มาโรงเรียน 



 
56. ประโยคในขอ้ใด มีเน้ือความเหมือนประโยค “จงท าการบา้น” 

ก.  โปรดอยา่ถามฉนั ข.  อยา่เดินลดัสนาม ค.  อาหารอร่อยมาก ง.  ฉนัอยากกินขนม 
57. ประโยคในขอ้ใด เป็นประโยคชนิดเดียวกบัประโยค “ววักินหญา้” 

ก.  แม่ทอดไก่  ข.  นิดวา่ยน ้า  ค.  มดนอนหลบั  ง.  ตู๋หวัเราะเสียงดงั 
58. “พอ่ของสันติปลูกผกัซ่ึงเป็นพนัธ์ุดี”  จากประโยคท่ีก าหนด ขอ้ใดคือส่วนขยายกรรม 

ก.  ซ่ึง   ข.  ผกั   ค.  ของสันติ  ง.  ซ่ึงเป็นพนัธ์ุดี 
59. ประโยคในขอ้ใด ต่างจากพวก 

ก.  นอ้งวิง่เล่นในสนาม    ข.  ครูถือกระเป๋าใบใหญ่ 
ค.  นกัเรียนแต่งประโยค    ง.  ต๊ิกเหลาดินสอสี 

60. ค าในขอ้ใด เม่ือเรียงตามพจนานุกรมแลว้อยูร่ะหวา่งค า “ใจเพชร” และ “ใจเยน็” 
ก.  ใจไมไ้ส้ระก า  ข.  ใจแตก  ค.  ใจถึง  ง.  ใจบุญ 

61. “บณัฑิตใหม่หนา้ใสป๊ิง” จากขอ้ความ ค าใดเป็นค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
ก.  ป๊ิง   ข.  ใหม่   ค.  หนา้   ง.  บณัฑิต 

62. ค าในขอ้ใด เป็นค าไทยแทท้ั้งหมด 
ก.  กรม ฤๅษี ขิม เทป    ข.  เปลว เจริญ กริช เล่ห์ 
ค.  โตะ๊ อว้น ครุฑ ซินแส    ง.  เฉ่ียว ด าข า เลือด ฆ่า 

             ๕ 
63. ขอ้ใดอ่านไดถู้กตอ้ง “ฤกษข้ึ์นบา้นใหม่ คือ ๕   ฯ     ๑” 

ก  วนัศุกร์ข้ึนหา้ค ่าเดือนอา้ย   ข  วนัท่ีหา้ข้ึนหา้ค ่าเดือนหน่ึง 
ค  วนัท่ีหา้เดือนหา้ข้ึนหน่ึงค ่า   ง  วนัพฤหสับดีข้ึนหา้ค ่าเดือนอา้ย 

64.  “ตุก๊ก้ี ไหนเธอวา่เธอท าผดัไทยเป็นไงล่ะ ถา้เธอท าเป็นจริงๆ ฉนัคงไม่ตอ้ง....บอกวธีิท าละเอียดขนาดน้ี
หรอก”  ส านวนขอ้ใดเติมลงในช่องวา่งไดเ้หมาะสม 
ก   แจงส่ีเบ้ีย  ข  ชกัแม่น ้าทั้งหา้ ค สอนจระเขใ้หว้า่ยน ้า ง ช้ีโพรงใหก้ระรอก 

65. ประโยคใดมีค านามไม่ช้ีเฉพาะ (สามานยนาม) ทั้งหมด 
ก   การจราจรในกรุงเทพมหานครมกัติดขดัเม่ือฝนตกหนกั 
ข   การพดูจาปราศรัยเป็นเร่ืองท่ีควรระมดัระวงัยิง่ส าหรับสตรี 
ค   การรดน ้าด าหวัเป็นประเพณีไทยท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในวนัสงกรานต ์ 
ง   การแสดงของพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกคร้ังท่ี 29 สร้างความประทบัใจแก่ผูช้มทัว่ทุกมุมโลก 

66. ขอ้ใดมีชนิดของอกัษรควบแตกต่างกนัมากท่ีสุด 
ก   หาดทรายจะสวยเม่ือช่วยกนัรักษาความสะอาด ข   พลอยชอบอ่านหนงัสือเร่ืองเจา้หญิงนิทรา 
ค   คุณยายบริจาคทรัพยช่์วยเหลือผูข้าดแคลนเสมอ ง   นกอินทรีโผลงโฉบปลาในสระน ้าอยา่งรวดเร็ว 



67. ควรเติมค าราชาศพัทข์อ้ใดในช่องวา่งจึงจะถูกตอ้ง 
 
“สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ มี....................เน่ืองใน........................ 

วนั............................... 77 พรรษา ทรงย  ้าคนไทยใหเ้ห็นคุณค่าขา้ววา่เป็นอาหารท่ียอดเยีย่มท่ีสุดของมนุษย”์ 
 

ก  พระราโชวาท วาระ ประสูติ   ข  พระราชด ารัส โอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 
ค  พระราชเสาวนีย ์วโรกาส พระราชสมภพ ง  กระแสรับสั่ง พระราชวโรกาส คลา้ยวนัพระราชสมภพ 

68. “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษตัริยแ์ห่งพระราชวงศจ์กัรี” ช่ือเร่ืองน้ี 
ควรอยูใ่นหนงัสือประเภทใด 

ก   ต านาน  ข  นวนิยาย  ค  พงศาวดาร   ง นิทานพื้นบา้น 
69. อ่านขอ้ความหรือบทประพนัธ์ต่อไปน้ี แลว้เลือกค าตอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ความหรือบทประพนัธ์ท่ี

ก าหนดจากหมวดค าตอบ ก ข และ ค ใหถู้กตอ้งครบทั้ง 3 หมวด (หมวดละ 1 ค าตอบ) จึงจะไดค้ะแนน 
 

นกกิง้โครงเข้าโพรงนกเอีย้ง 
นกเอ๋ยนกก้ิงโครง   หลงเขา้โพรงนกเอ้ียงเถียงเจา้ของ 

ออ้ยอ๋ีเอียงออ้ยอ๋ีเอียงส่งเสียงร้อง   เจา้ของเขาวา่หนา้ไม่อาย 
แต่นกยงัรู้ผิดรัง     นกัปราชญรู้์พลั้งไม่แม่นหมาย 
แต่ผดิรับผดิพอผอ่นร้าย    ภายหลงัจงระวงัอยา่พลั้งเอย ฯ 

พระยาพินิจสารา (ทิม) 
 

ก. ข. ค. 
ก. กลอนสุภาพ ก. ผดิเป็นครู ก. ครูเขา้สอนผดิห้อง 
ข. กลอนเสภา ข. ผดิฝาผดิตวั ข. ครูจ าช่ือนกัเรียนไม่ได ้
ค. กลอนสักวา ค. ผดิแลว้ตอ้งยอมรับผดิ ค. ครูท าโทษนกัเรียนผดิคน 
ง. กลอนดอกสร้อย ง. ผดิกนัราวกบัฟ้ากบัดิน ง. ครูสอนภาษาไทยเขียนสะกดค าผดิ 

 

70. อ่านขอ้ความหรือบทประพนัธ์ต่อไปน้ี แลว้เลือกค าตอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ความหรือบทประพนัธ์ท่ี
ก าหนดจากหมวดค าตอบ ก ข และ ค ใหถู้กตอ้งครบทั้ง 3 หมวด (หมวดละ 1 ค าตอบ) จึงจะไดค้ะแนน 

 
ยายเล้ียงขา้วหอมมาตั้งแต่เล็ก ขา้วหอมจึงรักและเช่ือฟังยาย ค าสั่งสอนของยาย....................จิตใจของขา้ว

หอมใหเ้ป็นคนอ่อนโยน และประพฤติแต่ส่ิงดีงาม ครอบครัวของขา้วหอมมีความสุข พี่นอ้งรักใคร่.....................
กนั โดยมียายเป็นเสาหลกัของครอบครัว เม่ือถึงวนัสงกรานตซ่ึ์งเป็นวนัรวมญาติ ยายมกัจะท าอาหารไทย ทั้งคาว
หวานหลากหลายชนิดซ่ึงลว้นแต่มีรสชาติอร่อย...........................ใหทุ้กคนไดรั้บประทานร่วมกนั 



ก. ข. ค. 
ก. ชกัจูง ก. ใยดี  ก. กลมกล่อม 
ข. ช าระ ข    ออมชอม  ข   กลมกลึง 
ค. หล่อเล้ียง        ค    กลมเกลียว  ค  กลมกลืน 

       ง.   กล่อมเกลา        ง    ประนีประนอม  ง  เกล้ียงเกลา 
 

71. ขอ้ใดค าทุกค าเป็นค าซ้อนท่ีสร้างจากค าซ่ึงมีความหมายเหมือนกนั 
ก   การงาน กาลเวลา  ข   ชดัเจน เร่งรัด  ค   แทนท่ี รอคอย  ง  หล่อหลอม ดอกเบ้ีย 

72.  “เม่ือขา้พเจา้ยงัเยาวเ์ป็นสมยัแรกมีหนงัสือเร่ืองพระอภยัมณีพิมพข์าย” ค าใดเป็นภาษาระดบัปาก 
ก   ขาย   ข  เยาว ์   ค   หนงัสือ  ง   ขา้พเจา้ 

73. ขอ้ใดเป็น “ค าเป็น” ทุกค า 
ก   เห็นเทวาแลเทพนารี     ข   อนัทรงศกัดากลา้หาญ   
ค   จ่ึงนอ้มเศียรเกลา้บงัคม    ง   บงัอรส ารอกโอรส 

74. ค ากลอนในขอ้ใด ไม่มีอุปมาโวหาร 
ก.  ไดสิ้บเดือนเหมือนไดส้ักสิบขวบ  ข.  พอพบมา้หนา้เหมือนมงักรร้าย 
ค.  หางเหมือนอยา่งหางนาคปากค ารน  ง.  เสียงชลาเล่ือนลัน่สนัน่ดงั 

75. “นางดูหนา้อาลยัใจจะขาด ดงัฟ้าฟาดทรวงแยกใหแ้ตกฉาน” จากเร่ือง พระอภยัมณี ของ สุนทรภู่ จากบท
ร้อยกรองท่ีก าหนด ใชโ้วหารแบบใด 
ก.  บรรยายโวหาร ข.  อุปมาโวหาร  ค.  พรรณนาโวหาร  ง.  เทศนาโวหาร 

76. “ผวิน ้าสีขุ่นท่ีถูกสายลมเยน็ปลายเดือนกุมภาพนัธ์พดัโชยผา่นท าใหน้ ้าเป็นระลอกทยอยเขา้กระทบฝ่ัง 
คร้ังแลว้คร้ังเล่า ดงดอกหญา้ริมฝ่ังท่ีเห่ียวแหง้จนกลายเป็นสีน ้าตาลปะทะลมดงัหวดีหววิ” 
จากขอ้ความ เป็นโวหารประเภทใด 
ก.  พรรณนาโวหาร ข.  บรรยายโวหาร ค.  อุปมาโวหาร   ง.  เทศนาโวหาร 

77. “หนูโกรธข้ึนทุกขณะ จนรู้สึกวา่มีกาตม้น ้าเดือดคลัก่ๆ อยูใ่นอก” จากเร่ือง บา้นพิลึก  
ของ ว.วนิิจฉยักุล   จากขอ้ความ เป็นการใชโ้วหารลกัษณะใด 
ก.  อุปมาโวหาร  ข.  พรรณนาโวหาร ค.  บรรยายโวหาร  ง.  เทศนาโวหาร 

78. “อยา่งแรกท่ีบอกไดเ้ลยคือ บา้นของบอยและบา้นของพี่ก๊ิบมีก าแพงสูงเกือบเท่าตวับา้นกั้นอยูห่นา้บา้น 
ส่วนบา้นของเราเป็นร้ัวตาข่าย แลว้ปลูกตน้ไมจ้นหนาทึบ” จากเร่ือง บา้นพิลึก ของ ว.วินิจฉยักุล 
จากขอ้ความ เป็นการใชโ้วหารลกัษณะใด 
ก.  อุปมาโวหาร  ข.  พรรณนาโวหาร ค.  บรรยายโวหาร  ง.  เทศนาโวหา 

79. ค ากลอนในขอ้ใด ไม่มีอุปมาโวหาร 
ก.  อสุรีผเีส้ือเหลือจะอด แคน้โอรสราวไฟไหมม้งัสา 



ข.  พระราชบุตรฉุดลากล าบากเหลือ ดงัหนา้เน้ือน้ีจะแยกแตกสลาย 
ค.  เห็นฝงูเงือกเกลือกกล้ิงมากลางชล คิดวา่คนมีหางเหมือนอยา่งปลา 
ง.  ไม่คลาดเคล่ือนเหมือนองคพ์ระทรงเดช แต่ดวงเนตรแดงดูดงัสุริยฉ์าย 

80. “ขนัทองอยากไดม้ากๆ แต่เกรงใจเขา แลดูตาพลาง แลว้หยบิมาเพียงใบเดียว นางพรายน ้ารู้ทียิง่รู้สึกเอน็ดู
ขนัทองมากข้ึน หยบิส่งใหจ้นเตม็ทั้งสองมือนอ้ยๆ ของขนัทอง” จากเร่ือง กระเชา้สีดา  
ของ  สารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป)  จากขอ้ความน้ี การกระท าของขนัทองตรงขา้มกบัส านวนใด 
ก.  น ้ามาปลากินมด น ้าลดมดกินปลา  ข.  ต าน ้าพริกละลายแม่น ้า 
ค.  โลภมากลาภหาย    ง.  ไก่ไดพ้ลอย 

81. “พี่ขบัรถวนเวยีนไปมา ท าใหฉ้นัมึนหวัจนอยากอว้ก” จากขอ้ความ ควรใชค้  าสุภาพแทนค าวา่ หวั และ 
อว้ก ตามขอ้ใด 
ก.  ศีรษะ / คายอาหาร    ข.  สมอง / ขยอ้น 
ค.  ศีรษะ / อาเจียน    ง.  กะโหลกศีรษะ / บว้นอาหาร 

82. หากเพื่อนสนิททกันกัเรียนวา่ “สวสัดีจะ้...สบายดีไหมจะ๊” นกัเรียนควรตอบวา่อยา่งไร จึงจะจดัวา่มี
มารยาทในการพดู 
ก.  เออ...มีไรหรือจะ๊   ข.  จะ้ สวสัดีจะ้ สบายดีไหม 
ค.  อืม...หวดัดี เป็นไงบา้งล่ะ  ง.  สวสัดีจะ้...ฉนัสบายดี แลว้เธอล่ะ สบายดีไหม 

83. ด.ช.ศิลา ตอ้งออกไปพดูรายงานท่ีหนา้ชั้นเรียน ในขณะพดูรายงาน ด.ช.ศิลา ควรใชส้รรพนาม 
แทนตนเองวา่อยา่งไร จึงจะเหมาะสม 
ก.  กระผม  ข.  ฉนั   ค.  หนู   ง.  ศิลา 

84. ขอ้ความในขอ้ใด เป็นการแสดงความคิดเห็นท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 
ก.  ผูป่้วยโรคหวัใจไม่ควรออกก าลงักายเด็ดขาด 
ข.  นมถัว่เหลืองใหพ้ลงังานและคุณค่าทางอาหารมากกวา่นมแพะ 
ค.  การรับประทานผกัสดมีประโยชน์มากกวา่รับประทานผกัสุก 2-3 เท่า 
ง.  แม่น ้าโขงไม่ไดไ้หลผา่นภาคกลาง เพราะแม่น ้าโขงไหลกั้นพรมแดนระหวา่งไทย – ลาว 

85. “พระเจา้กรุงจีนมีธิดาบุญธรรมซ่ึงพบอยูใ่นจัน่หมาก จึงตั้งช่ือวา่ นางสร้อยดอกหมาก” 
จากขอ้ความท่ีก าหนด เป็นการเขียนลกัษณะใด 

ก.  แนะน า  ข.  ช้ีแจง  ค.  สั่งสอน  ง.  อธิบาย 
 
 
 
 


