แบบทดสอบ Pre O-NET
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2554

สํานักทดสอบทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คําชี้แจงแบบทดสอบภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ให้เวลาทําแบบทดสอบ 60 นาที
2. แบบทดสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 32 ข้อ
ข้อ 1 – 32 ข้อละ 1 คะแนน รวม 32 คะแนน
ตัวอย่าง 0.คําในข้อใดเขียนถูกต้อง
1) บันทุก
2) บันทม
3) บัณฑิต
4) บันลัย
วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยระบายทับหมายเลขที่ตรงกับ
ตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคําตอบ ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ 3 เป็นคําตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน
ระบายทับหมายเลข ดังนี้
ข้อ 0. 1 d p 4
ส่วนที่ 2 แบบเลือกคําตอบจากแต่ละกลุ่มที่มคี วามสัมพันธ์กัน ให้เลือกคําตอบตามลักษณะที่
กําหนดในหมวด ก ข และ ค ให้ถูกต้อง จํานวน 8 ข้อ ข้อ 32 – 40 ข้อละ 1 คะแนน รวม 8 คะแนน
ตัวอย่าง 00. มาตราตัวสะกดไทยมีกี่มาตรา (หมวด ก) ข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันทุกคํา (หมวด ข)
และอยู่ในมาตราใด (หมวด ค)
ก
ข
ค
1) แม่ ก กา
1) ธาตรี รวีวร มารดา
1) 5 มาตรา
2) แม่ กก
2) ฤกษ์ พักตร์ บุตร
2) 6 มาตรา
3) แม่ กด
3) สมร วานร โอรส
3) 7 มาตรา
4) แม่ กน
4) เพชร ฤทธิ์ โอษฐ์
4) 8 มาตรา
วิธีตอบ ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กําหนดให้แล้วตอบคําถาม โดยเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดจาก
หมวด ก หมวด ข และหมวด ค หมวดละ 1 คําตอบ ให้ครบทั้ง 3 หมวดจึงจะได้คะแนน 1 คะแนน
ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือกที่ 4 ถูกต้องที่สุดของหมวด ก ตัวเลือกที่ 4 เป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดของหมวด ข
และตัวเลือกที่ 3 เป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดของหมวด ค ให้ระบายทับเลข ดังนี้
ข้อ 00.

111
ddd
eep
qq4

ห้ามทําข้อสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต
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ส่วนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว
จํานวน 32 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (คะแนนรวม 32 คะแนน)
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามข้อ 1 - 2
การตัดสินใจทุก ๆ ครั้ง จะทําให้ไปข้างหน้า ให้ถอยหลัง ให้อยู่กับที่ ให้สูงขึ้น ๆ
หรือให้ต่ําลง ๆ ก็ได้
ชี วิ ต ของคนเก่ ง คื อ ชี วิ ต ที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หา คนที่ มี ชี วิ ต ไม่ ไ ด้ โ รยด้ ว ย
กลี บกุ หลาบ จึงมักจะเป็นคนแข็ง แกร่งเหมือนต้ นไม้พร้อมจะต่อสู้กับพายุ ชี วิตของผู้ ที่
ผ่า นประสบการณ์ สามารถเอาชนะปั ญ หาและความยากลํา บาก จะเป็ น ชี วิตที่ป ระสบ
ความสําเร็จ น่าภาคภูมิใจ
เราควรฝึกความอดทนที่จะฟังคนอื่นวิจารณ์เราอย่างเต็มที่ คําปลอบใจให้กําลังใจ
ตัวเองคือ เราไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจเราได้ตลอดเวลา
1. ใจความสําคัญของข้อความข้างต้นคืออะไร
1) การตัดสินใจ
2) ชีวิตของคนเก่ง
3) ชีวิตของผู้มีประสบการณ์
4) ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
2. จากข้อความที่อ่านผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตจะต้องมีคุณสมบัติใดเป็นสําคัญ
1) เป็นคนเก่ง
2) เป็นคนอดทน
3) เป็นคนมีประสบการณ์
4) เป็นคนให้กําลังใจตนเอง
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามข้อ 3 – 4
ความสํ า เร็ จ และความล้ ม เหลวอยู่ ห่ า งกั น เพี ย งแค่ เ ส้ น บาง ๆ ขึ้ น อยู่ กั บ ว่ า คุ ณ มี
สติ ปั ญ ญาและความกล้ า หาญหรื อ ไม่ ผู้ ที่ มี ส ติ ปั ญ ญาและความกล้ า หาญ ควรจะกล้ า
สร้างสรรค์ กล้าเผชิญหน้ากับความเสี่ยงเพื่อคว้าโอกาสเอาไว้ให้ได้
3. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของข้อความที่อ่าน
1) เพื่อโน้มน้าวใจ
3) เพื่อให้คติข้อคิด

2) เพื่อแจ้งให้ทราบ
4) เพื่อให้ผู้ฟังซักถาม

4. จากข้อความข้างต้น ผู้ที่จะประสบความสําเร็จ ควรมีคุณลักษณะเด่นในด้านใด
1) กล้าริเริ่มและฝ่าฟันอุปสรรค
2) กล้าเสี่ยงกับความสําเร็จและความล้มเหลว
3) กล้าผจญภัยและฉกฉวยโอกาส
4) กล้าเผชิญความล้มเหลวและไขว่คว้าโอกาส
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5. เหตุใดการเขียนเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องของโครงงาน จึงต้องบอกแหล่งที่มาของข้อมูล
1) เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชือ่ ถือ
2) เพื่อบอกช่วงเวลาในการทําโครงงาน
3) เพื่อทําให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์
4) เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นงานวิจัยต่อไป
6. ข้อใดใช้ภาษาเป็นทางการมากที่สุด
1) อุทกภัยครั้งนี้ยังประมาณค่าความเสียหายมิได้
2) จํานวนบ้านจัดสรรในเมืองเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเอง
3) เรื่องการจัดนิทรรศการให้เธอหายห่วงได้เลย เอาไว้เป็นธุระของฉันเอง
4) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างชื่นชมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงาม
7.

โลกปัจจุบันเป็นโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ที่มีอินเทอร์เน็ตและมีอีเมล์กําลังระบาด และ
มากมายด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งนับวันจะทวีคูณขึน้ เรื่อยๆ ผู้คนสามารถรับข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ดังที่เรียกกว่า “โลกยุคไร้พรมแดน” ซึ่งถ้าพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว
แท้จริงเรากําลังเผชิญกับดาบ 2 คม เพราะอีกด้านหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย
และมีกระแสวัตถุนิยมเข้ามาครอบงํา เกิดความฟุ่มเฟือย ค่านิยมในการดําเนินชีวิตที่
ไม่ถูกต้อง สุดท้ายจึงเกิดปัญหาสังคมตามมาอย่างมากมาย

จากข้อความนี้ ข้อใดเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
1) อินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกสบายมากกว่าการให้โทษ
2) กระแสวัตถุนิยมด้านเทคโนโลยีทําให้วฒ
ั นธรรมไทยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
3) ความเจริญความเสื่อมไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีแต่อยู่ที่จิตใจของคนหากรู้จักเลือกที่จะรับข้อมูล
4) โลกยุคไร้พรมแดน ช่วยให้คนติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตและอีเมล์ ส่งผลให้คนมีความเข้าใจ
กันมากยิ่งขึ้น
8.

การแยกทางเดิน ให้แก่ความสนใจจากสายหนึ่ง ไปสู่อีกสายหนึ่งนั้นทํายากเหลือเกิน ถ้าหาก
ท่านไม่ได้เตรียมถนนแห่งความสนใจไว้หลาย ๆ สาย ดังนั้นในการเตรียมรับมือกับความทุกข์
ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าจึงต้องเตรียมถนนแห่งสายความสนใจไว้หลาย ๆ สาย ตั้งแต่ในเวลา
อันผุดผ่องชื่นบาน เพื่อว่าเมื่อถึงภาวะฉุกเฉินแห่งชีวิตท่านจะได้มีทางออกหลาย ๆ ทาง
จากข้อความนี้ ข้อใดย่อความได้ใจความมากที่สุด
1) เมื่อถึงภาวะฉุกเฉินต้องหาทางเดินหลาย ๆ ทาง
2) ทางเดินของชีวิตควรกําหนดไว้หลาย ๆ ทางเพื่อเป็นทางเลือก
3) การเตรียมความพร้อม สําหรับการเลือกทางเดินเมื่อพบความลําบาก
4) เมื่อประสบความทุกข์เราย่อมหาทางออกได้เพราะเราได้เตรียมทางออกไว้หลายด้าน
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9. ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะพูดกับผู้ประสบภัยน้ําท่วม
1) น้ําท่วมเพราะคนเห็นแก่ตัวทําลายทรัพยากรป่าไม้ ผู้แก้ไขปัญหาก็ไม่มีความรู้
และอ่อนแอ การแจกของบริจาคก็ไม่ทั่วถึง
2) เพราะเราคือคนไทย เราต้องทําใจ มีความอดทน มีสติ และฝ่าวิกฤตการณ์ไปด้วยกัน
น้ํามาครั้งนี้ น้ํามาดี ไม่ใช่มาร้าย เราเสียทรัพย์สินแต่เรายังมีชีวิตอยู่
3) อย่าตืน่ ตระหนกกับน้ําไหลบ่าเมืองกรุง จงใช้สติตั้งรับ วิเคราะห์ใคร่ครวญข่าวสารก่อน
ตัดสินใจ รักษาเท่าที่รักษาได้ ยอมเสียในสิง่ ที่สุดปัญญาจะป้องกัน
4) น้ําท่วมเมืองจมบาดาล รัฐบาลจะชดเชยค่าเสียหายครอบครัวละ 5,000 บาท
มันไม่คุ้มกันเลย แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย เห็นคนไทยมีน้ําใจก็ดีแล้ว
10.
รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
คิดเป็น ทําเป็น คิดสร้างสรรค์
ความรู้คู่คุณธรรมมีความสุข
เป็นคนไทยที่มีมาตรฐานสากล
อนุรกั ษ์วัฒนธรรมไทย
จากข้อความข้างต้น เหมาะที่จะนําไปใช้ประกอบการพูดในเรื่องใดมากที่สุด
1) คุณภาพของคนไทย
2) อนาคตของประเทศไทย
3) การประชาสัมพันธ์การศึกษาไทย
4) ปัจจัยความสําเร็จของประเทศไทย
11.

เครดิตดีไม่มีขายอยากได้ต้องทําเอง บัตรกดเงินสด ก่อนกดต้องมีสติ ในโลกไม่มีอะไร
ที่ได้มาง่าย ๆ โดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลย อนุมัติง่าย ใช้คล่อง เงินพร่องไว ใจละลาย
เมื่อเห็นดอกเบี้ย

จากข้อความข้างต้น ผู้พูดต้องการสื่อถึงเรื่องใด
1) หลักการสร้างความน่าเชื่อถือพิชิตความยากไร้
2) ไม่ให้คนทําบัตรเครดิตประเภทบัตรกดเงินสด
3) บัตรเครดิต ใช้ง่าย สะดวก แต่ดอกเบี้ยแพง
4) การใช้บตั รเครดิตต้องรอบคอบตามความจําเป็น

ภาษาไทย ม.3 หน้า 4 จาก 13

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ 12 -13
ในอดีต กระดาษผลิตโดยกระบวนการทีละขั้นดังนี้ เริ่มจากการนําเยื่อกระดาษ
ละลายน้ํา ปล่อยสู่ตระแกรงซึ่งมีการเขย่าเพื่อไล่น้ําออกจากเส้นใย และให้เส้นใยเรียงตัว
กันบนตระแกรงจับตัว กันเป็ นแผ่น แล้วจึงนําแผ่นเปียกนี้ไปบี บน้ําออก ทําให้แห้ ง
จะได้แผ่นกระดาษ กระบวนการดังกล่าวนี้ใช้เวลาและแรงงานมาก
12. ข้อความข้างต้น มีอาการนามกีค่ าํ
1) 1 คํา
2) 2 คํา
3) 3 คํา
4) 4 คํา
13. ข้อใดเป็นประโยค
1) กระบวนการผลิตกระดาษทีละขั้น
2) การนําเยื่อกระดาษละลายน้ําปล่อยสู่ตะแกรง
3) การเขย่าเพื่อไล่น้ําออกจากเส้นใย
4) กระบวนการดังกล่าวนี้ใช้เวลาและแรงงานมาก
14. ข้อใดใช้ภาษาที่มีระดับแตกต่างจากข้ออื่น
1) กระผมขออนุญาตไปฟังบรรยายพิเศษเรื่องประชาคมอาเซียน
2) วันอาทิตย์หน้ากะว่าจะนิมนต์พระทําบุญขึ้นบ้านใหม่
3) ท่านผู้ชมคงจะยกโทษนะคะ เพราะเรยาเพิ่งจะมาทําหน้าที่พิธีกรเป็นครั้งแรก
4) ท่านปลัดจะเหมาเอาว่าพวกเรามีหน้าที่ต้องมารับผิดชอบในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมันไม่แฟร์นะครับ
15. ประโยค “เราสามารถเขียนข้อมูลตัวอักษรไทยทางแป้นพิมพ์เหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีด”
เป็นประโยคชนิดใด
1) ประโยคความเดียว
2) ประโยคความเดียว 2 ประโยค
3) ประโยคความรวม
4) ประโยคความซ้อน
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16. คําที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ผิด
1) ปรากฏการณ์เรือนกระจก ทําให้ความร้อนจากโลกไม่สามารถผ่านออกไปได้ โลกจึงร้อนขึ้น
2) ในไตรมาส ที่ 5 ของปีที่ผ่านมา ดัชนีผู้บริโภคพุ่งสูงขึ้นผิดปกติ
3) อุปสงค์และอุปทาน เป็นตัวแปรสําคัญของราคาสินค้า
4) ผู้ที่ถูกพิพากษาให้จําคุกเมื่อคดีถึงที่สุด ไม่สามารถลงรับสมัครเลือกตั้งได้
17.

นกเอ๋ยนกกระจาบ
มาสอดสอยด้วยจะงอยปากของตน
ช่างละเอียดเสียดสลับออกซับซ้อน
แม้ทําการหมั่นพินิจคิดระวัง

เห็นใบพงลงคาบค่อยเพียรขน
ราวกับคนช่างพินิจคิดทํารัง
อยู่พักร้อนนอนร่มได้สมหวัง
ให้ได้ดังนกกระจาบไม่หยาบเอย

จากบทประพันธ์ข้างต้น มีสาระตรงกับสํานวนข้อใด
1) นกน้อยทํารังแต่พอตัว
2) ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
3) ช้า ช้า ได้พร้าสองเล่มงาม
4) ความพยายามอยูท่ ี่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น
18. สํานวนในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น
1) ปากหอยปากปู
2) ปากอย่างใจอย่าง
3) ปากหวานก้นเปรีย้ ว
4) ปากปราศรัยน้ําใจเชือดคอ
19. ข้อใดมีคําภาษาต่างประเทศมากที่สุด
1) ทิ้งทวนโปรเจ็กยักษ์หกหมื่นล้าน
2) เคล็ดลับเมนูคนดังใช้วัตถุดิบนอก
3) วุฒสิ ภาแฉบริษัทยักษ์ใหญ่ซูเอี๋ยภาษีนําเข้า
4) เดินหน้าตลาดนัดอินเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมปศุสัตว์
20. ข้อใดใช้ภาษาต่างประเทศโดยไม่จําเป็น
1) ลือทิ้งทวนโละสต๊อกข้าว
2) รัฐมนตรีแสดงวิชั่นในเวทีการค้าโลก
3) กระทรวงไอซีที วางเกณฑ์มือถือขูดรีด
4) ค้านขึ้นราคาแอลพีจีหวั่นกระทบขนส่ง
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21. คําประพันธ์ในข้อใดไม่มีคําราชาศัพท์
1) แม้นพระองค์มิทรงเมตตา ก็ฟันฆ่าเสียเถิดให้เป็นผี
2) ร่างกายถูกผูกพันสรรพางค์ เป็นสื่อกลางแก่ใจรับใช้การ
3) พระธํามรงค์อมรินทร์พลอยเพชร มงกุฎเก็จเนาวรัตน์ประภัสสร
4) พระเสด็จไปไหนไปด้วย เป็นเพือ่ นม้วยภัสดาจนอาสัญ
22. คําที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีการใช้คําขยายแตกต่างจากข้ออื่น
1) แสงแดดพลังงานสุดยอดแห่งอนาคต
2) ร้านสะดวกซื้อปิดบริการยอดซื้อลดฮวบ
3) เลื่อนการเปิดภาคเรียนหนีวิกฤตน้ําท่วม
4) นักวิชาการหนุนค่าแรง 300 บาทช่วยแรงงาน
23. ประโยคใดไม่มคี ําประสม
1) โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน ส่อแววล่าช้า
2) แผนความร่วมมือระหว่างประเทศอนุมัติแล้ว
3) สถานการณ์น้ําท่วมกรุงเทพฯ ทําถนนพังการจราจรติดขัด
4) ฟาร์มจระเข้ส่งพรานล่าจระเข้น้ําเค็มหลุดจากบ่อเลี้ยง
24. ประโยคใดขึ้นต้นด้วยกรรม
1) ฉันไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้ ด้วยลูกฉันยังเล็กอยู่ไม่มีใครดูแล
2) อาหารเช้าวันนี้เรายังไม่ได้รับประทานเลย คงจืดชืดหมดแล้ว
3) เวลารับประทานก็จะเล็มทีละนิด ๆ ทั้ง ๆ ที่มีอาหารในจานนิดเดียว
4) ผู้ที่คอยชมเรือแห่อยู่สองฝั่งคลองพากันเก็บดอกบัวมาเตรียมไว้
25. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
1) เลือกซื้อสินค้าของดี 4 ภาคผลิตภัณฑ์ OTOP ของทุกจังหวัด
2) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทอผ้าครามผืนประวัติศาสตร์ยาว 84 เมตร
3) เปิดเผยสูตรเด็ด เคล็ดลับ วิธีทําและเทคนิคเพื่อการค้าสามารถนํามาประกอบอาชีพได้จริง
4) ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูง เป็นอุตสาหกรรมอันดับแรก
ของประเทศ
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26. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวมชนิดเป็นเหตุเป็นผล
1) กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึงไฟก็ไหม้บ้านหมดแล้ว
2) เนื่องจากมีโรงงานลอบทิ้งน้ําลงคลองออกสู่ทะเล ทําให้หอยแมลงภู่ตายเกลี้ยง
3) แม้ความอยากได้อยากมีจะทําให้พวกเขากลายเป็นผู้ร้ายไปได้ในที่สุด
4) บ้านเรือนทรัพย์สินสูญหายไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยงเพราะน้ําท่วม
27. คํากล่าวในข้อใดไม่ถูกต้อง
1) “รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา” (ข้อความนี้มีวรรณยุกต์ ไม่ครบห้าเสียง)
2) “อยู่ดํารงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี” (ข้อความนี้ มีคาํ ที่ใช้สระประสม)
3) “คิดถึงถิ่นที่จากมา คิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนา” (ทุกคําในข้อความนี้เป็นคําเป็น)
4) “แดดรอนรอน เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล” (คําในข้อความนี้ไม่มีอักษรสูง)
28. กาพย์ยานี 11 ในข้อใดลําดับวรรคได้ถูกต้อง
1) น้ําฝนเป็นน้ําครํา
ก็เพราะใครใคร่ครวญดู
ท่วมท้นคนเดือดร้อน
ควรคิดย้อนใครเล่าทํา
2) ป่าเขาลําเนาไม้
ผ่านมาใสไร้คนอยู่
ห้วยหนองบึงคลองคู
หอยปลาปูได้อาศัย
3) กลับกลายเป็นสีคล้ําดํา ใครหนอใครทําเน่าเหม็น
ใสใสสะอาดเย็น
หล่นมาจากฟ้าใส
4) เป็นน้ําเน่าใครเล่าทํา
ปลาปูอยู่ไม่ได้
โรงงานจมน้ําเปลี่ยนไป
ท่วมบ้านเมืองนิคม
29.

ก. ได้กินได้อยู่
ข. ได้เรียนได้รู้
ค. มีการศึกษา
ง. จงอย่าละเลย
จ. นิ่งเฉยเฉื่อยชา
ฉ. รักษ์น้ํารักษ์ป่า
ช. รักษาแผ่นดิน
จากกาพย์สุรางคนางค์ 28 ข้างต้น วรรคใดเป็นวรรครับ และวรรคส่งสัมผัสระหว่างบท
1) ก และ จ
2) ข และ ฉ
3) ก และ ช
4) ค และ จ
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ใช้บทร้อยกรองต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 30 - 31
พึงฝึกฝนตนแหละดี
การเรียนเพียรฝึกฝน
ขยันในหน้าที่
เงินทองต้องตรวจตรา
มีเงินอย่าเพลินจิต
ถึงคราวเจ้าขัดเคือง
จนทรัพย์ย่อยยับแย่
จงคิดพินิจกลัว
หมั่นฝึกเสียสละ
เมตตาอย่ารูค้ ลาย
ยกจิตพิจารณา
ไม่มีจะหนีพ้น

ได้เป็นที่พึ่งพาตน
ให้เป็นคนเชี่ยววิชา
สามารถดีมีคนหา
อย่าจ่ายจับทรัพย์สิ้นเปลือง
ดัดจริตคิดทําเขื่อง
มีแต่เรื่องต้องเปลืองตัว
นับวันแต่จะปวดหัว
และอย่าหลงดงอบาย
ฆ่าโลภะความกระหาย
ฆ่าโทสะอกุศล
สัตว์เกิดมาถ้วนทุกคน
แก่-เจ็บ-ตายได้เลยนา

30. บทร้อยกรองนี้ชี้ให้เห็นสัจธรรมเรื่องใด
1) ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
2) ทุกคนหนีความตายไม่พ้น
3) รู้จักออมเงินไว้ไม่ขัดสน
4) เมตตาเป็นธรรมค้าํ จุนโลก
31. คําประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดมีสาระคล้ายคลึงกับบทร้อยกรองข้อ 30
1) เช้ามืดอ่านพระพุทธพจน์
วันละบทจดบันทึก
จิตใจจะหาญฮึก
ลึกในธรรมนําวิถี
2) นรชาติวางวาย
มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี
ประดับไว้ในโลกา
3) เอาหัวโขนโยนให้ขึ้นใส่สวม ทําสํารวมทีทา่ ดูน่าขัน
ทั้งยักษ์ลิงสิงร่างต่างต่างกัน สารพันมีฤทธิ์ผิดจากคน
4) เห็นแถงแง่ฟ้าหาง่าย
เบื่อหน่ายบงนักพักตร์ผิน
เห็นเดือนเพื่อนเถินเดินดิน
หานิลนัยนาเปล่าดาย
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32.

ซึ่งตรงคงเส้นคงวา
รักษาคําพูดให้
นับว่ามีสัจจะ
อาภรณ์ที่เพริศพริ้ง

ลัน่ วาจาไว้อย่างใด
เขาเชื่อถือคือคนจริง
เป็นธรรมะประเสริฐยิ่ง
ไม่งามกว่าสัจจาภรณ์

จากบทร้อยกรองข้างต้น ข้อใดคือข้อคิดที่ได้
1) เสียศีลสงวนศักดิ์ไว้
วงศ์หงส์
2) เสียศักดิ์สู้ประสงค์
สิ่งรู้
3) เสียรู้เร่งดํารง
ความสัตย์ ไว้นา
4) เสียสัตย์อย่าเสียสู้
ชีพม้วยมรณา
ส่วนที่ 2 แบบเลือกตอบจากแต่ละกลุ่มที่สัมพันธ์กัน จํานวน 8 ข้อ โดยเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด
ให้ครบทั้ง 3 หมวด จึงจะได้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน (คะแนนรวม 8 คะแนน)
33. อ่านคําประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคําถาม โดยเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดจาก
หมวดคําตอบ ก ข และ ค หมวดละ 1 คําตอบ
เป็นชื่อแคว้นแดนดินถิ่นก่อนเก่า
ความสงบร่มเย็นเป็นพลัง
มาเป็นนามสนามบินทันสมัย
คนทั่วโลกรู้จกั ตระหนักดี

มีเรื่องเล่าถึงความงามความมั่งคั่ง
ชื่อจึงยังรู้จกั กันถึงวันนี้
ที่ยิ่งใหญ่ไฮโซเทคโนโลยี
“สุวรรณภูม”ิ เป็นศรีแห่งนาคร

ข้อความนี้ต้องการสื่อถึงเรื่องใด (ก) เหตุใดจึงตั้งชื่อว่า “สุวรรณภูม”ิ (ข) ให้เลือกคําที่มีความหมาย
โดยนัยของข้อความ (ค)
หมวด ก.
หมวด ข.
หมวด ค.
1) ความสําคัญของสนามบิน 1) สนามบินสุวรรณภูมิมีความ
1) ความสงบร่มเย็นเป็นพลัง
สุวรรณภูมิ
งดงามและยิ่งใหญ่มาก
2) มาเป็นนามสนามบิน
2) ความยิ่งใหญ่ของ
2) สนามบินสุวรรณภูมิเป็น
ทันสมัย
สนามบิน
สนามบินที่ทันสมัย
3) ที่ยิ่งใหญ่ไฮโซเทคโนโลยี
3) ความหมายและที่มาของ 3) ชื่อสุวรรณภูมิมีความหมาย
4) “สุวรรณภูม”ิ เป็นศรีแห่ง
ชื่อสุวรรณภูมิ
ดีมีที่มาจากชื่อดินแดนในอดีต นาคร
4) ความสําคัญและที่มาของ 4) ชื่อสนามบินสุวรรณภูมิ
ชื่อสุวรรณภูมิ
มีความหมายเป็นศิริมงคล
ต่อชาติ
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34. อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคําถาม โดยเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดจาก
หมวดคําตอบ ก ข และ ค หมวดละ 1 คําตอบ
กลิ่นหอมตามธรรมชาติของต้นไม้นั้น เกิดจากน้ํามันหอมระเหย ซึ่งได้จาก
กระบวนการสร้างและสลายในเซลล์ของต้นไม้แล้วเก็บไว้ในเซลล์ หรือปล่อยออกมา
จากเซลล์ สะสมอยู่ในช่องว่างที่ขยายขนาดขึ้ น มีลักษณะเป็น ต่อมอยู่ ตามส่ว น
ต่ า ง ๆ ของต้ น ไม้ น้ํ า มั น หอมระเหยนี้ บางครั้ ง ไม่ อ ยู่ ค งตั ว ที่ ใ นสภาพเดิ ม
แต่เปลี่ยนไปตามกระบวนการทางเคมี กลายเป็นสารประกอบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น
เป็นยางและเรซิน สารที่ได้ใหม่นี้ มักรวมตัวกับน้ํามันหอมระเหยที่ยังเหลืออยู่แล้ว
ถูกส่งลําเลียงจากบริเวณที่สร้างไปยังส่วนอื่นของต้นไม้ เช่น ใบ ดอก ผล เมล็ด
เหง้ า หรื อ ลํ า ต้ น ที่ อ ยู่ ใ ต้ ดิ น ราก ต้ น ที่ ใ ดที่ ห นึ่ ง หรื อ ทุ ก ส่ ว น แล้ ว แต่ ช นิ ด
ของต้นไม้
ข้อความนี้ให้สาระประเภทใดแก่ผู้อ่าน (ก) สาระสําคัญของข้อความกล่าวถึงสิ่งใด (ข) และ
ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความนี้ (ค)
1)
2)
3)
4)

หมวด ก.
ความรู้
จรรโลงใจ
โน้มน้าวใจ
ความสร้างสรรค์

หมวด ข.
หมวด ค.
1) กระบวนการสร้างกลิ่นหอมของต้นไม้ 1) ต้นไม้ทุกชนิดให้กลิ่นหอม
2) ส่วนของต้นไม้ที่ให้น้ํามันหอมระเหย 2) กลิ่นหอมของต้นไม้เกิด
3) กลิ่นหอมที่เกิดจากต้นไม้และดอกไม้
จากน้าํ มันหอมระเหย
4) สารประกอบที่ทําให้เกิดกลิ่นหอม
3) กลิ่นของต้นไม้และดอกไม้
ของดอกไม้และต้นไม้
ขึ้นอยูก่ ับชนิดของต้นไม้
4) ส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ให้
กลิ่นหอมได้ทั้งสิ้น

35. ถ้านักเรียนจะเขียนจดหมายสมัครงานถึงผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่ง นักเรียนจะจัดรูปแบบของ
จดหมายโดยเลือกข้อความในองค์ประกอบในหมวด ก ข และ ค ให้สัมพันธ์กัน
หมวด ก.
หมวด ข.
หมวด ค.
คําขึ้นต้น
วัน เวลา ที่เขียน
คําลงท้าย
1) สวัสดี ผู้จดั การบริษัท…ที่เคารพ
2) เรียน ผู้จัดการบริษัท…ที่นับถือ
3) เรียน ผู้จัดการบริษัท…
4) สวัสดี ผู้จัดการบริษัท…ที่นับถือ

1) 24 พ.ย. 2554
2) 24 พฤศจิกายน 2554
3) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
4) วันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1) ด้วยความนับถือ
2) ด้วยความนับถืออย่างยิ่ง
3) ขอแสดงความนับถือ
4) ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
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36. อ่านข้อความนี้แล้ว ให้ตอบคําถาม โดยเลือกตัวเลือกในหมวด ก , ข , ค
“สมชาย” บอกว่าบริษัทของเขาดีเยี่ยม ไม่มี “พนักงาน” มีแต่ “ลูกน้อง” พนักงานจะเป็นทั้ง
“ลูก” และ “น้อง” เขาดูแลพนักงานเหมือนกับเป็น “ ลูก” หรือ “น้อง” ของเขา คนหนึ่ง ดังนี้
1. มีอาหารกลางวันฟรี และยังดูแลเรื่องการเก็บเงินเดือนด้วย
2. “สมชาย”หักเงินเดือนพนักงานทุกคนอย่างต่ําคนละ 7% ฝากไว้ในกองทุนและให้อัตรา
ดอกเบี้ยไม่ต่ํากว่าธนาคาร
3. ใช้อัตราการออมของแต่ละคนเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาเงินเดือนในช่วงปลายปี
4. ดูแลคนทํางานทุกคนรวมทั้งผู้ที่มีฐานะต่ําเพราะเขาเคยยากจนมาก่อน และเห็นว่าทุกคน
ทําให้บริษัทเจริญก้าวหน้า
5. เลี้ยงโต๊ะจีนผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างทุกคนเพื่อขอบคุณที่สร้างโชว์รูมและศูนย์บริการ
ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเสร็จเป็นรูปร่าง
6. “ใบรับรอง” เป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้รับเหมาและคนงานทั้งหมดเคยผ่านงานก่อสร้างใหญ่
ระดับนี้มาแล้ว

หมวด ก.
สาระสําคัญของเรื่อง
1) ข้อความที่ 1
2) ข้อความที่ 2
3) ข้อความที่ 4
4) ข้อความที่ 6
37.

หมวด ข.
ประโยชน์ทแี่ สดงถึงการให้
หลักประกันแก่ผู้ทํางาน
1) ข้อความที่ 1,3
2) ข้อความที่ 2,4
3) ข้อความที่ 5,6
4) ข้อความที่ 2,6

ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งถึงจะน้อย
เกลือเม็ดเดียวถึงจะน้อยด้อยราคา

หมวด ค.
วิถีชีวิตที่สะท้อนให้เห็น
1)
2)
3)
4)

การให้บริการ
การจัดสวัสดิการ
การให้ขวัญกําลังใจ
การทดแทนบุญคุณ

ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา
ยังดีกว่าน้ําเค็มเต็มทะเล

จากข้อความข้างต้น ให้เลือกคําตอบตามลักษณะที่กําหนดในหมวด ก ข และ ค ให้ถูกต้อง
หมวด ก.
หมวด ข.
หมวด ค.
ลักษณะคําประพันธ์
สาระสําคัญ
จุดมุ่งหมาย
1) กาพย์ยานี
1) การมีเพื่อนมากดีกว่าการมีเพื่อนน้อย
1) แนะนํา
2) กาพย์สรุ างคนางค์
2) การมีเพื่อนน้อยดีกว่า การมีเพื่อนมาก
2) เตือนสติ
3) กลอนสุภาพ
3) เพื่อนจํานวนน้อยมีค่าเหมือนเกลือหนึ่งเม็ด 3) สั่งสอน
4) โคลงสี่สุภาพ
4) การมีเพื่อนน้อยแต่มีมิตรภาพดีกว่า
4) ให้ข้อคิด
การมีเพื่อนมาก แต่ไม่ปรารถนาดีต่อกัน
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38. ถ้านักเรียนจะเขียนโครงงานเรื่อง “การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม” นักเรียนควรกําหนด
องค์ประกอบตามหมวด ก, ข และ ค อย่างไร
หมวด ก. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2) เพื่อเชิญชวนให้รว่ มกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3) เพื่อชี้ให้เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4) เพื่อให้เกิดความรู้แก่คน
ในชาติ

หมวด ข. องค์ประกอบ
1) วัตถุประสงค์, ชื่อเรื่อง
การศึกษาค้นคว้า, สรุป
2) ชื่อเรื่อง, วัตถุประสงค์
วิธีการดําเนินการ, สรุป
3) ชื่อเรื่อง, วิธีการดําเนินการ
แหล่งสืบค้น, สรุป
4) วัตถุประสงค์, ชื่อเรื่อง
วิธีการดําเนินการ, สรุป

หมวด ค. แหล่งสืบค้น
1) เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2) ห้องสมุดโรงเรียนและ
ห้องสมุดประชาชน
3) สอบถามข้อมูลจากบุคลากร
ในท้องถิ่น
4) ห้องสมุดต่าง ๆ เว็บไซต์และ
ข้อมูลจากบุคลากรในท้องถิ่น

39. อ่านบทร้อยกรองนี้แล้วตอบคําถามในหมวด ก, ข, ค ให้สัมพันธ์กัน
หญ้ารกเรื้อไม่มีใครอยากดายหญ้า
เพียงพ่นยาฆ่าง่ายง่ายหญ้าตายสิ้น
ข้าวไม่งามไม่เป็นไรต้องได้กิน
หว่านเม็ดปุ๋ยลงดินก็ได้ดี
เพลี้ยลงนาไม่เป็นไรไม่ยี่หระ
ฉีดยาฆ่าเป็นระยะเพลี้ยผละหนี
ปูกัดข้าวไม่เป็นไรสู้ได้ซี
ราดน้ํายาเคมีราดปูตาย
ทั้งดูดซึมทางใบให้ฮอร์โมน
ให้ทางดินกินทางโคนก็มากหลาย
ไม่มีใครใยดีปุ๋ยขี้ควาย
จอบเสียมหายมีดพร้าพรากจากมือแล้ว
ไม่มีใครฟังเจ้าเอี้ยงสาลิกา
ที่ร้องตามรถไถนาอยู่เจื้อยแจ้ว
รถเกี่ยวพ่นคายฟางเป็นทางแนว
เกี่ยวแล้วเผาเถ้ากระจายว่ายเวิ้งฟ้า
เคยหอมเอยหอมดอกกระถินกลุ้ม
เคยหอมเอย ดอกกระทุ่ม ทั่วทุ่งท่า
คลุ้งทุ่งถิ่นเคล้ากลิ่นยาฆ่าล้างบาง
หอมพ่ายดอกเบี้ยหอม มอมเมามา
หมวด ก. สาระสําคัญ
1) การใช้ปุ๋ยบํารุงดิน
2) การใช้ยาฆ่าแมลงศัตรูข้าว
3) การทํานาในยุคปัจจุบัน
4) การละเลยสภาพสิ่งแวดล้อม

หมวด ข. ข้อคิดที่ได้
1) การอนุรักษ์ธรรมชาติ
2) การเพิ่มผลผลิต
3) การทําเกษตรเคมี
4) การทําเกษตรอินทรีย์

หมวด ค.วิถชี ีวิตที่สะท้อนให้เห็น
1) ชาวนากับเครื่องทุ่นแรง
2) สัตว์ที่เป็นศัตรูของข้าว
3) นกท้องนาที่ถูกมองข้าม
4) หนี้สินจากการทํานา
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40. อ่านบทร้อยกรองนี้แล้วตอบคําถามในหมวด ก , ข , ค ให้สัมพันธ์กัน
ตราบใดที่ดวงตะวันยังฉายแสง
ตราบใดที่มีปัญหาสารพัน
ตราบใดถูกกระทําย่ํายี
ตราบใดคนไม่ดีครองนคร
ตราบใดดินยังไม่กลบหน้า
ตราบใดแผ่นดินไม่ปลดปลง

หมวด ก.
สัมผัสระหว่างบท
1) แสง – แรง
2) ย่ํายี – หน้าที่
3) มั่นคง - สูงส่ง
4) สร้างสรรค์ – สารพัน

ตราบนั้นยังมีแรงคิดสร้างสรรค์
ตราบนั้นยังมีปัญญามาต่อกร
ตราบนั้นยึดหน้าที่ “คําสอนพ่อ”
ตราบนั้นแม้หนาวร้อนยังมั่นคง
ตราบนั้นการศึกษายังสูงส่ง
ตราบนั้นการศึกษาต้องมั่นคงสู่แผ่นดิน
ถวัลย์ มาศจรัส

หมวด ข.
ความไม่เป็นเหตุเป็นผล
1) คนไม่ดี - มั่นคง
2) ถูกย่ํายี - ยึดหน้าที่
3) มีโอกาส - มุ่งศึกษา
4) มีปัญหา - เกิดปัญญา

หมวด ค.
สาระสําคัญ
1) การยึดมั่นในอุดมการณ์
2) การทําตามคําสอนของพ่อ
3) ความสําคัญของการศึกษา
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

