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ตอนที่  ๑   ภาษาไทย   :   จํานวน   ๕๐   ขอ    (รวม   ๑๐๐   คะแนน) 
 

สวนที่  ๑  :   แบบระบายตัวเลือก  แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
      จํานวน   ๕   ขอ      (ขอ  ๑ - ๕)   :   ขอละ   ๒   คะแนน 
 

อานเรื่องที่กําหนดใหตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ ๑ – ๕  
 

การทอผาเปนงานศิลปหัตถกรรมพื้นบานในทั่วทุกภาคของประเทศไทยมาตั้งแต
สมัยโบราณ และมักมีเอกลักษณเฉพาะของทองถิ่นที่ทําใหดูสวยงามและแปลกตาแตกตาง
กันไป ในที่นี้จะนําศิลปหัตถกรรมการทอผาบางชนิดที่ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจาก
มูลนิธิสงเสรมิศิลปาชีพฯ มาอธิบายเพื่อเปนตัวอยาง คือ การทอผาไหม และการทอผาจก 

การทอผาไหม ผาไหมเปนงานหัตถศิลปท่ีรูจักกันทั่วโลกดวยคุณภาพที่มีเอกลักษณ
ในความงดงาม และความคงทนของเนื้อผา มีลวดลายและเคล็ดลับวิธีท่ีแตกตางกันไป
ตามแตละภาค ผาไหมมัดหมี่ เปนภมูปิญญาชาวบานภาคอีสาน ท่ีสั่งสมและถายทอดตอๆ 
กันมาภายในครอบครัว 

ผาไหมมัดหมี่เปนผาที่ทอขึ้นจากเสนใยที่ผานการมัดเพื่อสรางลวดลายกอนยอมสี
และทอ เวลายอมสวนที่ถูกมัดไวก็จะไมติดสีจึงทําใหเกิดลวดลาย ถาตองการหลายสีก็ตอง
มัดและยอมทับหลายครัง้ จนกวาจะไดสีครบตามตองการ  หลงัจากยอมสีแลวก็จะแกเชือก
ท่ีมัดออก  นาํเสนดายกรอเขากับหลอด เพื่อทอเปนผืนผาตอไป การทอผามัดหมีม่ีท้ังที่

เรียกวา มัดหมี่ดายเสนยืน มัดหมี่ดายเสนพุง และมดัหมี่ผสม 
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ประเทศไทยมีการทอผามัดหมีม่าเปนเวลานานแลว โดยเฉพาะในภาคอีสาน 
ชาวบานจะทอผามัดหมี่กนัในหลายทองที่และสอนตอๆ กันมาในครอบครัว  เมื่อ   
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฏรใน    
ภาคอีสาน ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบานสูงอายุท่ีมารอรับเสด็จนุงผาไหมมัดหมี่ท่ีผลิต      
จากชาวบาน และทรงตรวจคุณภาพผาไหมพรอมท้ังพระราชทานคําแนะนําใหชาวบาน
พัฒนาการทอใหมีคุณภาพดีขึ้น  หลังจากนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหมีการ
ฝกสอนการทอผาไหมมดัหมี่ในศูนยศิลปาชีพ  โครงการศิลปาชีพ และกลุมศิลปาชีพ      
ท่ีต้ังขึ้นในที่ตางๆ 

การทอผาจก ผาจกเปนผาทอผืนแคบๆ อาจทอขึ้นจากฝายหรือไหม หรือผสมกันทั้ง 
๒ อยางก็ได คําวา "จก" เปนวิธีการทอผาใหเกิดลวดลายขึ้น โดยการใชไมปลายแหลม หรือ
ขนเมนงัดซอนดายยืนขึ้น และใชดายสีสอดไปตามรอยซอนนั้น การสอดดายสีตางๆ ไป
ตามรอยงัดซอนในจังหวะตางๆ กัน ทําใหเกิดลวดลายคลายผาปก ดังนั้นการทอผาจกจึง
เปนการทอและการจกลายไปพรอมๆ กัน ทําลวดลายสอดสลับดวยไหมหรอืดายสีตางๆ ผา
ชนิดนี้นิยมใชเปนสวนประกอบตกแตงผาผืนใหญ โดยเฉพาะผาซิ่น ซึ่งเมื่อประกอบดวย
ผาจกแลว ก็เรียกวา ผาซิ่นตีนจก 

การทอผาจกตองใชความประณีตมาก ผาหนึ่งผืนกวาจะทอเสร็จใชเวลาหลายเดือน 
นักวิชาการดานผาจึงมักจัดใหการทอผาจกเปนสุดยอดของการทอผา 

ศิลปะการทอผาจกสืบทอดมาจากวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายลาวพวน ซึ่งตั้ง
บานเรือนอยูท่ีตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จงัหวัดสุโขทัย ดังนั้น จึงถือเปนตนแบบ
ของการทอผาชนิดนี้ เดิมมักเปนลายหนากระดาน หรือลายแถบคั่นเปนชั้นๆ ตอมาไดมี 
การคิดดัดแปลงเปนลวดลายและสีสันใหหลากหลายมากขึ้น และจากการสนับสนุนของ
มูลนิธิสงเสรมิศิลปาชีพฯ ในปจจุบันไดมีการทอผาจกเกิดขึ้นหลายจังหวัดในภาคเหนือ 
เชน  อําเภอแมแจม จังหวดัเชียงใหม  และอําเภอลองจังหวัดแพร 
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๑.  เพราะเหตุใดจึงเรียกผาไหมชนิดหนึง่วา "ผาไหมมัดหมี่" 
  ๑.  เพราะกรรมวิธีการตมเสนไหมเปนกรรมวิธีเดียวกันกับการตมเสนหมี ่
  ๒. เพราะเสนไหมที่นํามาทอเล็ก บาง และกลมคลายลักษณะของเสนหมี ่
  ๓. เพราะความสวยงามของผาไหมชนิดนี้เกิดจากเทคนิคการมัดยอมเสนไหม 
  ๔. เพราะผาไหมชนิดนี้มีตนกําเนิดจากหมูบานมัดหมี่ ทางภาคอีสานของไทย 
 
๒.  คําวา "ดายเสนยืน"  ในยอหนาที่ ๓  หมายถึงสิ่งใด 
  ๑.  เสนไหมแนวตั้งที่ใชเปนแกนในการทอผา 
  ๒. เสนไหมแนวนอนที่ใชขดักับเสนแนวตั้ง 
  ๓. เสนไหมที่มดัยอมใหเกิดลวดลายแลว 
  ๔. เสนไหมที่ใชในการพุงเพื่อวัดขนาดผา 
 
๓.  ขอความขางตนโดดเดนในการใชโวหารประเภทใดในการเขียน 
  ๑.  บรรยายโวหาร          

๒. พรรณนาโวหาร 
  ๓. สาธกโวหาร            

๔. อุปมาโวหาร 
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๔.  จากขอความขางตนขอใด  สรุปไดไมถูกตอง 
  ๑.  การทอผาเปนงานหัตถศิลปของภาคเหนือและภาคอีสานของไทย 
  ๒. มูลนิธิศิลปาชีพสงเสริมและสนับสนุนใหชาวบานทอผาเปนอาชีพเสริม 
  ๓. การสรางลายผาดวยเทคนิคการจกตองอาศัยระยะเวลาในการผลิต 
  ๔. มูลนิธิศิลปาชีพมักสงเสริมใหชาวบานพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพดีขึ้น 
 
๕.  จากขอความขางตนงานทอผาเปนงานหัตถศิลปท่ีแสดงใหเหน็คุณลักษณะประการใด 

ของคนไทยไดดีท่ีสุด 
  ๑.  คนไทยเปนคนรักสวยรกังามจึงออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกายใหสวยงาม 
  ๒. คนไทยมีความคิดริเริ่มสรางสรรคจึงคิดวิธีการทอผาใหมีลักษณะเฉพาะถิ่น 
  ๓. คนไทยมักไมปลอยใหเวลาวางผานไปอยางไรประโยชนจึงทําใหเกิดงาน 

หัตถกรรม 
  ๔. คนไทยยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลายจึงทําใหมธีรรมเนียมประเพณี 

แตกตางกัน 
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สวนที่  ๒   :    แบบระบายตัวเลือก  แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
      จํานวน  ๔๐  ขอ      (ขอ  ๖ - ๔๕)   :   ขอละ   ๑.๕   คะแนน 
 

อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม  ขอ  ๖ - ๗ 
 

การปองกันไขหวัดใหญ ๒๐๐๙ 

๑. ลางมือบอย ๆ ดวยน้ําและสบูหรือแอลกอฮอลเจล เพื่อฆาเชื้อโรค 
๒. หลีกเลี่ยงการคลุกคลี ใกลชิดกับผูปวยไขหวัดหรอืในที่ชุมชนหนาแนน หากจําเปน

ใหสวมหนากากอนามัยเพื่อปองกันการติดเชื้อ 
๓. ปดปาก ปดจมูก ดวยกระดาษทิชชู เมือ่ ไอ จาม และตองลางมือทุกครั้ง 
๔. หลีกเลี่ยงการใชของรวมกัน เชน แกวน้ํา หลอดดูดน้ํา ชอน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว 

รวมกับผูอื่น 
๕. ดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงดวยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ กินอาหารให

ครบ ๕ หมู และพักผอนใหเพียงพอ 
๖. ติดตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขอยางใกลชิด 

 
๖.  วิธีปฏิบัติตนในขอใดที่เปนพื้นฐานของการปองกันโรคโดยทั่วไป 

๑.  ขอ  ๑     
๒. ขอ  ๔ 

  ๓. ขอ  ๕     
๔. ขอ  ๖ 
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๗.  บุคคลในขอใดที่ปฏิบัติตนตามแนวทางการปองกันโรคไขหวัดใหญ   ๒๐๐๙  
ไดอยางถูกตอง 
๑.  รุจนพกแอลกอฮอลเจลและหนากากอนามัยติดตัวเสมอเมื่อตองไปในที่ชุมชน 

หนาแนน 
  ๒.  อานนทใชชอนกลางตักอาหารเสมอจนเปนนิสัย เมื่อตองรับประทานอาหารกับผูอื่น 
  ๓.  อภิชญากินอาหารใหครบ ๕ หมู เพื่อใหมีแรงพอจะทํางานทั้งคืนโดยไมยอมนอน 
  ๔.  ฤทธิ์เก็บตัวอยูท่ีบาน ไมออกไปเรียนแตคอยติดตามขาวอยางใกลชดิเพราะกลัวจะ 

ติดโรค 
  

๘.  “ถึงแมวา สภาวะแวดลอมในปจจุบัน จะกดดันหรือกอใหเกิดความเครียดมากเพียงใด 

ก็ตาม  หากเรามีรอยยิ้ม หัวใจของเราก็จะเปดกวาง  มีมุมมองใหม ๆ พรอมท่ีจะแกไข 

ปญหาตาง ๆ ท่ีเขามา  ยิ้มใหกันและกัน ยิ้มอยางสดใส  ยิ้มอยางจริงใจ  ความสุขเล็ก ๆ  

นอย ๆ ก็จะมารายลอมอยูรอบตัว  ดังนั้น มาทําใหใบหนาของพวกเราเลอะไปดวย 

รอยยิ้มกันเถอะ” 
 

ขอความขางตน  ควรจัดอยูในสวนใดของเรียงความเรื่อง  “อยากใหทุกคนหนาเลอะ” 
  ๑.  คํานํา               

๒. เนื้อเรื่อง 
  ๓. สรุป                

๔. คํานําหรือสรุป 
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๙.  ขอใดเปนการเขียนเชิงอธิบาย 
  ๑.   ดึกดื่นคืนนี้ ลมหนาวพัดโชยมา ฉันมองไปที่ขอบฟาเนิ่นนาน 
  ๒.  ปรุงรสใหแซบหนอ ใสมะละกอลงไป ออ  อยาลมืใสกุงแหงปนของดี 
  ๓.  ใหแสงสุกใส  ไดเปนเสมือนดวงตา คอยสองมองเธอดวยแววตาแหงความภักดี 
  ๔.  ไมตองหวงวาฉันเปลี่ยนหัวใจ ฉันจะเปนอยางนี้ จะรักเธอตลอดไป 
 
๑๐.  ขอใดเขียนอางอิงแหลงที่มาของขอมูลในการเขียนรายงานไดถูกตอง 

๑.   ดวงใจ  ไทยอุบุญ. ๒๕๔๙. ทักษะการเขียนภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ   
       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

๒.  ประภาศรี สหีอําไพ. ๒๕๓๑. การเขียนแบบสรางสรรค. สํานักพิมพวัฒนาพานิช:   
       กรุงเทพฯ. 

๓.  ชาญณรงค พรรุงโรจน. ความคิดสรางสรรค. โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:  
กรุงเทพฯ, ๒๕๔๖. 

๔.  บันลือ พฤกษะวัน. พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค. ไทยวัฒนาพานิช:  
กรุงเทพฯ, ๒๕๓๓. 
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๑๑.  แผนผังความคิดขางตน ควรเปนองคประกอบของเรื่องใด 
  ๑.   ชีวประวัติของบุคคลสําคัญ       

๒.  ชีวิตกวีเอก : สุนทรภู 
  ๓.  บุคคลในประวัติศาสตรไทย       

๔.  วรรณคดีชิ้นเอกของสุนทรภู 
 
 
 
 
 

 

ประวัติความ
เปนมาในวัยเด็ก 

การเขารับราชการใน
สมัยรัตนโกสินทร

ตอนตน 

จุดหักเหในชีวิต 
ผลงานสําคัญ 

นิราศพระบาท พระอภัยมณี 
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๑๒.   บุคคลใดรับสารดวยการฟงไดอยางสัมฤทธิ์ผล 
๑.  สม  เปนที่รักของเพื่อน แมวาเพื่อนจะตอวาไมพอใจเรื่องใด  สมก็ยังยิ้มรบัทุก

อารมณของเพื่อนไดเสมอ 
๒.  สวย  เปนที่ชืน่ชมของเพือ่น  เพราะเพื่อนสั่งอะไรสวยก็ไมเคยขัดของ  จะเชื่อฟง

และปฏิบัติตามเสมอ 
๓.  ปลา  ไมคอยมีใครสนใจ เพราะเวลาใครพูดอะไร  เธอก็จะฟงอยางตั้งใจ  แตไม

เคยปฏิบัติสักครั้ง 
๔.  ปุน  ไมคอยสนใจคนที่กลาวตักเตือน  เพราะรูสึกวาเสียเวลาและคิดเสมอวาคน

เหลานี้คอยแตอิจฉา 
 
๑๓.  ขอใดไมใชหลักปฏิบัติในการพูดที่เหมาะสม 
  ๑.  ผูพูดควรเลือกเรื่องที่ตนเองมีความรู ถนัดและสนใจในการพูด 
  ๒.  การวิเคราะหผูฟง เปนขั้นตอนสําคัญในการพูดที่ไมควรละเลย 
  ๓.  ผูพูดที่ไมเตรียมเนื้อหาแลวพูดได ถือวาเปนอัจฉริยะทางการพูด 
  ๔.  การแตงกายเปนสิ่งหนึ่งในการเสริมบุคลิกภาพใหผูพูดโดดเดน 
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๑๔. หากนักเรียนไดรับมอบหมายใหพูดตอนรับบุคคลท่ีมาเยี่ยมชมโรงเรียน  ขอใดไมใช
ประเด็นสําคัญของเนื้อหาที่จะตองนําเสนอ 

  ๑.  ประวัติความเปนมาของโรงเรียน 
  ๒.  ความรูสึกยินดีตอการเขาเยี่ยมชม 
  ๓.  การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
  ๔.  จุดเดนของการพัฒนาโรงเรียนที่ผานมา 
 
๑๕.  ขอใดใชภาษาในการพูดไดอยางเหมาะสมและแสดงมารยาทที่ดี 
  ๑.  ไมวาใครก็สามารถพบเจอความผิดหวังได แตทายที่สุดอยาทอแทแลวกัน 
  ๒.  คนอยางเรา ผิดหวังซะบางก็ดี ทําอะไรมั่นใจเหลือเกนิ จะไดเปนบทเรียน 
  ๓.  โตแลว ถาผิดหวังแคนี้ ทนไมได มีชีวิตอยูตอไปไมได ก็ไมตองทําอะไรแลว  
  ๔.  พยายามเขาละกัน ผิดหวังเปนเรื่องเล็ก ๆ ถาฟามีตา คงเห็นความตั้งใจนอย ๆ บาง 
 
๑๖.  คําในขอใด  มีวิธีการสรางคําแตกตางจากขออื่น 

๑.  ปวดราว   ปวดเมื่อย 

๒. บอกบท   บอกใบ 

๓. เศราโศก   เศราหมอง 

๔. คลาดเคลื่อน   คลาดแคลว  
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๑๗. คําประพันธในขอใด  ไมมีคําซอน 

๑.  นาคีมีพิษเพี้ยง     สุริโย 

๒. เลื้อยบทําเดโช      แชมชา 

๓. พิษนอยหยิ่งโยโส  แมลงปอง 

๔. ชูแตหางเองอา   อวดอางฤทธี 

 
๑๘.  คําซ้ําในขอใด มีจํานวนพยางคท่ีออกเสียงซ้ํานอยท่ีสุด 

๑.  รมชมพูๆ ท่ีเธอซื้อมาฝากจากญี่ปุนพังเสียแลวเมื่อวันกอน 

๒. คุณครูเรียกนักเรียนใหออกมาอานหนังสือหนาชั้นทีละคนๆ 

๓. แลวในวันหนึ่งๆ มีคนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑนี้ประมาณกี่คน 

๔. เขาไมไดใสเสื้อผาสีๆ มาหลายเดือนแลวเพราะกําลังไวทุกข 

 

๑๙. ขอใดไมเปนประโยคความรวม 

๑.  ผูใหญลีมาหามาลินีเพราะคิดถึงมาก 

๒. ผูใหญลีมาหามาลินีหลังจากสึกแลว 

๓. ผูใหญลีมาหามาลินีเลยไปทํานาสาย  

๔. ผูใหญลีมาหามาลินีซึ่งกําลังเลี้ยงไก 
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๒๐.  ขอใดใชราชาศัพท  “ทูลเกลาฯ ถวาย”  ไมถูกตอง 

๑. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติทูลเกลาฯ ถวาย สิทธิบัตรฝนหลวง แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

๒. กทม. ทูลเกลาฯ ถวายหนังสือสมุดภาพแผนที่ “หนึ่งศตวรรษกรุงเทพมหานคร” 
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

๓. สมาพันธนักประดิษฐโลกทูลเกลาฯ ถวายเหรียญรางวัล  “พระอัจฉริยภาพ
ทางการประดิษฐ”  แด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

๔. หอการคาไทยรวมกับคณะกรรมการรวม ๓  สถาบัน (กกร.) ทูลเกลาฯ  ถวาย 
กังหันน้ําชัยพัฒนาจํานวน  ๖๐  เครื่องแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 
๒๑.  การนําคําทับศัพทภาษาอังกฤษมาใชในขอใด ท่ีทําใหภาษาไทยมีวงศัพทเพิ่มขึ้น 

๑.  มาเรียนอยูในกรุงเทพฯ ยูนิเวอรซิต้ีท่ีทันสมัย 

๒. ซัมเมอรแมเรียกตัวกลับมาชวยทําไรทํานาอยูท่ีบานหนองใหญ 

๓. ชาวบานก็ดอยการศึกษากินแตปลาราที่ไมพาสเจอรไรซ 

๔. ใหมาเปนฟารเมอร  ดาววามันไมใช มันไมใชตัวตนที่แทจริงของดาว 
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๒๒.  ขอใดเปนคําที่มีท่ีมาจากภาษาบาลีทุกคํา 

๑.  ศีรษะ    ปญญา 

๒. ขันติ     อิจฉา  

๓. วงกต    พรรษา 

๔. พุทธิ     ศรัทธา 

 
๒๓.  คําประพันธในขอใดมุงเสนอขอเท็จจริง  ไมใชการแสดงความคิดเห็น 

๑.  อันชาติใดไรศานติสุขสงบ    ตองมัวรบราญรอนหาผอนไม 

๒. แมผูใดไมนิยมชมสิ่งงาม    เมื่อถึงยามเศราอุรานาสงสาร 

๓. ใครดูถูกผูชํานาญในการชาง   ความคิดขวางเฉไฉไมเขาเรื่อง  

๔. ควรไทยเราชวยบํารุงวิชาชาง  เครื่องสําอางแบบไทยสโมสร  

 
๒๔. สํานวนในขอใด เปนวิธีการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมที่สุด 

๑.  ไดทีขี่แพะไล 

๒. เด็ดบัวไมไวใย 

๓. ไมเออออหอหมก 

๔. เห็นดําเห็นแดง 
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๒๕.  คําขวญัรณรงคปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม  ๒๐๐๙  ขอใดที่ไมมีการยก 

 เหตุผลสนับสนุน  

๑.  ใชหนากากอนามัย หางไกลหวัด  ๒๐๐๙ 

๒. กินรอน ชอนกลาง ลางมือ คือวิธีปองกัน 

๓. ไอ-จามปดปาก ถาไมอยากแพรเชื้อหวัด 

๔. เปนหวัดใหอยูบาน อยาเปนตัวการแพรเชื้อ    
 

๒๖.  ขอใดไมใชลกัษณะของความคิดสรางสรรค 
๑.  คิดนอกกรอบ      
๒. คิดเล็กคิดนอย 
๓. คิดพลิกแพลง 
๔. คิดหลากหลาย 

 

๒๗.    นองบอกวาลืมไมไดใจมันทุกข   เพราะนองซุกใจเศราเฝาไหหวน 
อยากใหนองคิดใหม...ใครชักชวน     ขึ้นทางดวนเดินจากซากอาวรณ 

    คําที่ขีดเสนใตในคําประพันธขางตนใชคําในขอใดแทนไดโดยใจความสําคัญไมเปลี่ยน 
๑.  คร่ําครวญ     
๒. รัญจวน 

  ๓. กําสรวล 
๔. หอมหวน 
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๒๘.  ขอใดไมใชลักษณะคําประพันธประเภทกลอนหัวเดียว 
๑.    ฉันจะไมทักหนอไมทาย    ฉันกลัววาแกจะอายแกหนา 

ฉันรองทักชมโฉม        กันไปดวยลมวาจา 
๒.    รํากับใครมันไมชื่นใจ      เหมือนรํากับหลอน  

คนสวยเชิญมารําฟอน           โอแมหางตางอนเชิญมารําวง 
๓.    พี่มีคุณความดีเปนที่กําบัง    มีธรรมะมากพลังรักษา 

นองเอยตัดบัวยังเหลือเยื่อใย    นองอยาเพิ่งตัดสายเสนหา 
๔.    เหลืองเอยใบยอ        ซอนชอมะมวง  

มีพบก็มีพราก          จําจากพอพุมพวง 
 
๒๙.  เพลงกลอมเด็กในขอใดแสดงถึงความรักของแมท่ีมีตอลูกไดชัดเจนที่สุด 

๑.   นอนเสียเถิด       ขวัญเจาจะเกิดในดอกบัว  
แมเลี้ยงเจาไว         เพื่อจะไดเปนเพื่อนตัว   

๒.  เนื้อเอยเนื้ออุนเอย     เนื้อละมุนคือสําลี 
แมไมใหใครตอง        แมกลัวเจาจะหมองศรี 

๓.  เนื้อเอยเนื้อออนเอย    ไมหลับไมนอนออนแมอยูอาลัย 
พี่เลี้ยงนางนมอยูไหน    ไมมาไกวใหเจานอน 

 ๔.     นกเขา เอย         ขันตั้งแตเชาไปจวนเย็น 
ขันใหดังแมจะฟงเลน     เสียงเย็นๆลูกนอยกลอยใจ 

 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๑๗ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

๓๐.  ผูใดไมไดใชกระบวนการระดมความคิดในการแสวงหาความรู 
๑.  สุวิทยคนหาขอมูลเพื่อการทํารายงานเรื่อง  “ความสุขท่ีแทจริง”  จากหนังสอื 

หลายเลม 
๒. สุชัยสัมภาษณเพื่อนรวมงานทุกคนเพื่อสรุปความเห็นเรื่องการตกแตง 

หองทํางาน 
๓. สุจิตตสรุปเนื้อหาจากสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนสงครูผูสอนวิชาภาษาไทย 
๔. สุวรรณเรียกประชุมเพื่อนๆ เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาขยะใน 

โรงเรียน 
 

๓๑.  เพราะเหตุใดจึงตองใชเลขไทยในการเขียนภาษาไทย 
๑.  เพราะเลขไทยถือวาเปนสมบัติของชาติ การใชเลขไทยจึงเปนการชวยรักษา 

สมบัติชาติวิธีหนึ่ง 
๒.  เพราะเลขไทยอานไดเฉพาะคนไทย การใชเลขไทยจึงจําเปนในการเขียนเอกสาร 

ลับทางราชการ 
๓.  เพราะเลขไทยถือเปนภาษาราชการอยางหนึ่ง การใชเลขไทยจึงจําเปนตอการ 

เขียนอยางเปนทางการ 
๔.  เพราะเลขไทยอยูบนแปนพิมพ การใชเลขไทยในการพิมพจึงสะดวกกวาเพราะ 

ไมตองเปลี่ยนชุดตัวอักษร 
 
 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๑๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

๓๒.   สํานวนใดกลาวถึงการใชภาษาใหเหมาะสมกับฐานะบุคคล 
๑.  คนยากวาผี คนมีวาศพ     
๒. ผูดีเดินตรอก ขี้ครอกเดินถนน 
๓. เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม    
๔. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง 
 

๓๓. ขอใดม ี “คําคะนอง” 
๑.  วัยรุนตองทําความเขาใจผูใหญบาง    
๒. อยามาเวอรมากไปหนอยเลย 
๓. เขาไมชอบยุงวุนวงวุนวายกับใคร    
๔. อยาทํางานแบบลวกๆ มาสงครู 

 

๓๔. ขอควรคํานึงเมื่อตองใชขอมลูสารสนเทศจากอินเทอรเน็ตในการแสวงหาความรู  คือ                    
ขอใด 
๑.  ความรวดเร็วในการสืบคนขอมูล    
๒. ความคุมคาของการสืบคนขอมูล 
๓. ความมีประโยชนของแหลงขอมูล    
๔. ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 

 
 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๑๙ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

๓๕.  ขอใดใชภาษาไดเหมาะสมกับฐานะบุคคล 
๑.  เชิญรวมกันตักบาตรพระสงฆ  ๒,๕๐๐  องคเนื่องในวันเขาพรรษา 
๒. หลินปงแพนดานอยรับประทานตนไผไดเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 
๓. ลูกชายชางไทยที่กําเนิดที่ออสเตรเลียจะมีอายุครบ  ๑  ปเดือนหนา 
๔. ขอบคุณครับ  โอกาสหนาขอเชิญมาใชบริการของเราใหมนะครบั 

 

๓๖. ในคําพากยเอราวัณ  หนมุานสูกับยักษตนใด 
๑.  สหัสเดชะ 
๒. แสงอาทิตย 
๓. ไมยราพ 
๔. อินทรชิต 

 

๓๗.    “พระสมุทรสุดลึกลน    คณนา  

 สายดิ่งทิ้งทอดมา         หยั่งได 

 เขาสูงอาจวัดวา         กําหนด 

 จิตมนุษยนีไ้ซร         ยากแทหยั่งถึง” 
โคลงบทนี้เนนสอนเรื่องใด 
๑.  ความลึกของน้ํา 
๒. ความไววางใจ 
๓. ความพากเพียร 
๔. ความมีอุเบกขา 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๒๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

๓๘.    "พิเศษสารเสกสรางรังสรรคสาร   ประจงจารฉันทพากยพริ้งพรายฉาย 

เฉกเพชรพรรณเพราะเฉิดเลิศแลลาย    ระยับสายสะอิ้งสองสรอยกรองทรวง" 
 

กลอนบทนี้ดีเดนดานใดเปนพิเศษ 
๑.  สัมผัส 
๒. ฉันทลักษณ 
๓. โครงสราง 
๔. สัญลักษณ 

 

๓๙.    "หญาฝากเกสรดอกหญา    ไปกับลมชวยพาผสานผสม 

    แจงขาวคราวเคลื่อนเยือนชม     ชวยทอพรมคลุมพื้นใหแผนดิน"  
 

ประเภทของภาพพจนขางตนคลายคลึงกับขอใด 
๑.  ไผซอออเอียดเบียดออด      ลมลอดไลเลี้ยวเรียวไผ 
๒. เปลวแดดแผดเปลวเตน       ระริกเลนเนนทํานอง   
๓. ฤๅดูดาราระยาระยับสรวง      ดุจดวงเพชรพลอยประเสริฐศร ี
๔. ระเวนไพรรอนรองตระเวนไพร   เหมือนเวรใดใหนิราศเสนหา 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๒๑ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

๔๐.   "มยุรฉัตรชมุสายพรายศรี    พัดโบกพัชนี 

กบี่ระบายโบกลม" 
 

คําประพันธขางตนกลาวถึงสิ่งใด 
๑.  เครื่องราชกกุธภัณฑ 
๒. เครื่องสูงประกอบยศ 
๓. เครื่องราชอิสริยาภรณ 
๔. เครื่องประดับเรือนตน 

 
๔๑.  คําประพันธในขอใด  อานแบงวรรคไดถูกตอง  

๑.   สมรรถชัยไกร / กาบแกว  
แสงแวววับ / จับสาคร 

๒.  เลียงผา / งาเทาโผน    
เพียงโจน / ไปในวารี 

๓.  สายัณห / ตะวันยาม 
ขณะ / ขามทิฆัมพร 

๔.  เรือนอย / ลอยน้ํา / ขําคม 
บัวฉม / ชูลอม / หอมเรือ 
 
 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๒๒ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

๔๒.    "จากกําเนิดตัวเปลาเทากันหมด   มาสูยศศักด์ิศรีท่ีแตกตาง 

จากความรวยจนชั่วดีท่ัวทาง        มาสูขางหลมุเศราเนาเหมือนกัน 

มนุษยเทากนัไดเมื่อตาย-เกิด        ความดีเลิศชั่วชาคือตรามั่น 

ไมมีสัตวโลกอื่นนับหมื่นพัน        ครองชีวันวนเศราเทานรชน 

มนุษยรูจักโลกโชคชีวิต          รูจักผิดชอบชั่วดีท่ัวถล 

ประหลาดเหลือเมื่อรูวาชวีาวน       ไยทุกคนไมรูทําแตกรรมดี " 
 

กวีนิพนธขางตนมีคุณคาดานใดเดนชัดที่สุด 
๑.  คุณคาทางภาษา 
๒.  คุณคาทางสังคม 
๓. คุณคาทางคติธรรม 
๔. คุณคาทางการแพทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๒๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอท่ี  ๔๓ - ๔๕  
 

ดอกไมในรานดอกไมอาจเปนเพื่อนรวมทางกันมาตั้งแตท่ีไรจนถึงปลายทาง หรือ

อาจตางมาจากตางถิ่นกัน แตไดมารวมทางกัน แลวแยกยายกันไป ดอกไมในแจกันเดียวกัน

อาจเหี่ยวไปพรอมๆ กัน หรือมีดอกใดที่เหี่ยวไปกอน  

คนจีนมีคํากลาววา พี่นองรอยคนก็เหมือนคนเดียว เพราะบั้นปลายตางคนตางแกมา

ดูแลกันไมไหว ซึ่งที่สุดแลวก็ตองมีคนไปกอนและมีคนไปหลัง บางคนจึงมีเพื่อนตาย และ

หลายคนก็อาจไมมี 

วันหนึ่งขณะผานหัวลําโพง เห็นยาย ๒ คน พากันเดินดวยไมไผลําหนึ่ง ยายคน

แข็งแรงนําหนา จูงยายที่ตาฟางแลวใหเดินตาม เทาของยายทั้งสองกาวชาๆ เหมือนลาน

ตุกตาที่จวนหมด 

อยากใหยายทั้งสองถึงที่หมายพรอมกัน ไมใชท้ิงคนหนึ่งไวใหตองตายเพียงลําพัง

อยางโดดเดี่ยวเดียวดาย  

 
๔๓.  ความคดิสําคัญในขอความขางตนตรงกับขอใด 

๑.  ความตายมาถึงมนุษยทุกคนในเวลาตางกัน 
๒. ความตายเปนสิ่งที่มนุษยสามารถกําหนดได 
๓. ความตายกับความชราเปนทุกขของมนุษย 
๔. ความตายเหมือนกับดอกไมในแจกันที่รวงโรย 

 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๒๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

๔๔.  จุดประสงคหลักของการเขียนขอความขางตนตรงกับขอใด 
๑.  แสดงความรูเรื่องดอกไม 
๒. ตีโพยตีพายกับความชรา 
๓. ชวนใหเขาใจโลกและชีวิต 
๔. เลาประสบการณท่ีผานมา 

 
๔๕.  คําวา   “ท่ีหมาย”   จากขอความขางตนมีความหมายตรงกับขอใด  

๑.  อีกฝงหนึ่งของถนน 
๒. การสิ้นสุดของชีวิต 
๓. ความชราที่มาเยือน 
๔. บานของยายทั้งสอง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๒๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

สวนที่  ๓   :    แบบระบายคําตอบใหสัมพันธกัน 
      จํานวน  ๓  ขอ      (ขอ  ๔๖ - ๔๘)   :   ขอละ   ๖   คะแนน 
 

จงพิจารณาคําตอบจากขอมูลแตละกลุมตามที่กําหนดใหถูกตองครบทุกกลุม   
กลุมละ  ๑  คําตอบ   จึงจะไดคะแนน 

 

๔๖.   สมมติวามีเพื่อนคนหนึ่งชวนนักเรียนไปเที่ยวตางจังหวัดในชวงปดภาคการศึกษา

เปนเวลา  ๑  สัปดาห แตนักเรียนไมสามารถไปไดเนื่องจากจะตองทํางานพิเศษหารายได  

เพื่อแบงเบาภาระของผูปกครองในชวงปดภาคการศึกษา ในสถานการณท่ีกําหนดให

ขางตน ขอใดเปนการ "(๑)ใชถอยคําปฏิเสธ" "(๒)ถอยคําแสดงเหตุผล" และ "(๓) การใช

สีหนาประกอบการพูด" ไดอยางเหมาะสมที่สุด 
 

กลุมท่ี  ๑ กลุมท่ี  ๒ 

(๑)  การใชถอยคําปฏิเสธ (๒) ถอยคําแสดงเหตผุล 

๑.  เสียใจ  แตเราไมไปหรอกนะ  

๒.  ขอบคุณ  แตเราคงไมมีวาสนา 

๓.  ขอบคุณ แตอยาใหเราไปเลย 

๔.  ขอบใจ แตเวลาของเรามี คานะ 

๕.  ขอบใจ แตเราคงไปไมไดจริงๆ 

๑.  เรามีภาระที่หนักหนาเกินกวาจะบอกใหใครรูได  

๒.  เงินสําคัญกับเราแคไหน คนรวยอยางเธอคงไมเขาใจ 

๓.  เราตองทํางานพิเศษ ไมมีเวลาไปเที่ยวเลนเหลวไหล 

๔.  เห็นพอแมทํางานหนักมาก เราเลยอยากจะชวยทาน 

๕.  พอแมคงอยากเห็นเราอาบเหงื่อตางน้ํามากกวาไปเท่ียว 

 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๒๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

กลุมท่ี  ๓ 

(๓) การใชสหีนาประกอบการพูด 

 

๑.  

 

๒. 

 

๓. 

 

๔. 

 

๕. 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๒๗ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

๔๗.   ประโยค “เงียบๆ หนอยไดไหม” เปน "(๑) ประโยคชนิดใด"  "(๒) ละสวนใดของ 

  ประโยค" และ " (๓) แสดงเจตนาอะไรในการสื่อสาร”  

 

กลุมท่ี  ๑ กลุมท่ี  ๒ กลุมท่ี  ๓ 

(๑) ชนิดของประโยค (๒) ละสวนใดของประโยค (๓) แสดงเจตนาอะไร 

ในการสื่อสาร 

๑.ประโยคความเดียว 

๒.ประโยคความซอน 

๓.ประโยคความรวม 

๔.ประโยคความรวมซับซอน 

๕.ประโยคไมสมบูรณ 

๑.แจงใหทราบ 

๒.ถามใหตอบเนื้อความ 

๓.ถามใหเลือก 

๔.ถามใหตอบรับ-ปฏิเสธ 

๕.บอกใหทํา 

๑.ประธาน 

๒.กรรม 

๓.กริยา 

๔.ประธานและกรรม 

๕.ประธานและกริยา 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๒๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

๔๘.  จงเลือก "(๑)การเขยีนวันที่" "(๒)คําขึ้นตนจดหมาย" "(๓)คําขึ้นตนเนื้อความ"  
 "(๔)คําลงทายเนื้อความ" และ "(๕)คําลงทายของจดหมาย" ตอไปนี้  เพื่อให 
 จดหมายที่กาํหนดใหในหนาถัดไปมีรูปแบบที่ถูกตอง 

 
กลุมท่ี  ๑ กลุมท่ี  ๒ 

(๑)  การเขียนวันที่ (๒)  คําขึ้นตนจดหมาย 

๑.  วันที ่๔ กมุภาพันธ ๒๕๕๓ 
๒.  ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
๓.  วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔.  วันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๕.  วันอังคาร แรม ๕ คํ่า ปฉลู จ.ศ.๑๓๗๑ 

๑.  เรียน 
๒.  สวัสด ี
๓.  กราบเทา 
๔.  นมัสการ 
๕.  เจริญพร 

 
กลุมท่ี  ๓ กลุมท่ี  ๔ กลุมท่ี  ๕ 

(๓) คําขึ้นตนเนื้อความ (๔) คําลงทายเนื้อความ (๕) คําลงทายของจดหมาย 

๑.  สวัสด ี
๒.  ตามที ่
๓.  อนุสนธ ิ
๔.  เนื่องจาก 
๕.  ไมตองใชคําขึ้นตน 

๑.  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
๒.  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
๓.  จึงเรียนมาเพื่อขอ 
๔.  จึงนมัสการมาเพื่อ 
๕.  ไมตองใชคําลงทาย 

๑. ดวยความเคารพอยางสูง 
๒. ดวยรักและเคารพ 
๓. ขอแสดงความนับถือ 
๔. ขอใหเจรญิในธรรม 
๕. สวัสด ี

 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๒๙ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

 
 

๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซา ชั้น ๓๖ 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี  

ท่ี สทศ.๒๓๔/๒๕๕๓               กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
            ...........................(๑)............................. 
 

เร่ือง   ขอใหประชาสมัพันธใหนักเรียนตรวจสอบสนามสอบ 
....(๒).... ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมบานเอกลักษณไทย 
 

   .....(๓)....ปการศึกษา ๒๕๕๒ นี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  สมัครเขารวมการทดสอบ    
O-Net  ชวงชัน้ท่ี ๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนจํานวนมากนัน้  จึงใครขอใหทานประชาสัมพันธ
ใหนักเรียนท่ีจะเขาสอบทุกคนตรวจสอบสนามสอบของตนเองใหเรียบรอยกอนวันทําการสอบ เพื่อ
ปองกันการเขาสอบผิดสนามสอบ ซ่ึงหากเกิดขอบกพรองดงักลาวสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) จะไมรับผดิชอบตอขอผดิพลาดที่เกิดขึ้น 
   .....(๔).....ประชาสัมพันธใหนักเรียนตรวจสอบสนามสอบ อยางเครงครัด จักเปนพระคุณยิ่ง 
 

              ..........................(๕).......................... 
(ลงนาม) 

                ศาตราจารย ดร.อุทุมพร จามรมาน 
                  ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
 
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
โทรศัพท ๐-๒๒๑๙-๒๙๙๑-๕ 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๓๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

สวนที่  ๔    :   แบบระบายการเรียงลําดับขอความใหถูกตองสัมพันธกัน  
      จํานวน  ๒  ขอ      (ขอ  ๔๙ - ๕๐)   :   ขอละ  ๖   คะแนน 
 

๔๙. จงเรียงลําดับขอความตอไปนี้  เพื่อใหเปนยอหนาที่สมบูรณ 
 

๑.  ผงอณูเล็กๆ จากสาหรายอาจชวยชะลอและทําใหอาหารเสียชาลง 
๒. แตสาหรายนั้นมีโซเดียมนอยกวาเกลือมาก โดยมีเพียงรอยละ  ๔  ขณะที่เกลือ 

ธรรมดามีถึงรอยละ  ๔๐ 
๓. โดยไมทําใหกลิ่นและรสของอาหารเปลี่ยนไป  ซึ่งถือเปนคุณสมบัติเดียวกับเกลือ 
๔. เพราะนักวิทยาศาสตรจากอังกฤษคนพบวา 
๕. อาหารสําเร็จรูปปจจุบันนี้เต็มไปดวยเกลือ  แตในอนาคตอาจไมเปนแบบนี้กไ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๓๑ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

๕๐. จงเลือกคํากลอนตอไปนี้ไปใสในชองวาง  เพื่อใหใจความสมบรูณ 
 

๑.  อุนเอื้อมิสิ้นใจดินฟา 
  ๒. ฝนอาบมาเอื้อแดทุงถิ่น 

๓. เหยียบยกตกตึงจึงกังวาน   
๔. เชาชื่นตื่นตามาเติมไฟ 
๕. เบิกยิ้มบานใจในเหงื่องาน 

 
     จดตีนเหยียบยกแลวตกตึง       แปรเปนขาวนึ่งจึงหอมหวาน 
   .........................(๑)............................   เริ่มไถแรกหวานสูลานดิน 
   ผุดภาพชีวิตอันชิดเชื้อ          .........................(๒)............................ 
   ผักหญาปลาปูพออยูกิน          .........................(๓)............................ 
   .........................(๔)............................   แดดอุนอาบลานและอาบหลา 
   เสียงกองเขาไปในวิญญาณ        .........................(๕)............................  
   
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๓๒ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

ตอนที่ 2      คณิตศาสตร   :   จํานวน   30   ขอ    (รวม   100   คะแนน)    
สวนที่ 1   :    แบบระบายตัวเลือก  แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว   
     จํานวน  25  ขอ  :   ขอละ  3  คะแนน 
 

1. ถาเขียนเศษสวน  1
7

  ในรูปทศนิยมซ้ํา จะไดทศนิยมในตําแหนงที่  37  

 เปนเทาไร 
1. 1 
2. 5 
3. 7 
4. 8 

 
2. จงพิจารณาขอความตอไปนี้ วาขอใดเปนจริง 

1. จํานวนจริงที่เปนจํานวนตรรกยะมบีางจํานวนที่เปนจํานวนอตรรกยะ 
2. จํานวนเต็ม 0 เปนจํานวนจริงเพียงจํานวนเดียวท่ีคูณกับจํานวนอตรรกยะใดๆ 
 แลวไดผลคูณเปนจํานวนตรรกยะ 
3. จํานวนจริงที่เขียนไดในรูปทศนิยมท่ีไมซ้ํากันเปนจํานวนอตรรกยะและเขยีน 
 เปนรูปเศษสวนที่มีเศษและสวนเปนจํานวนเต็มไมได 
4. จํานวนเต็มเปนจํานวนจริงที่ประกอบดวยจํานวนเต็มลบและจํานวนเต็มบวก 
 เทานั้น 

 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๓๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

3. นักเรียนหองหนึ่ง เปนนักเรียนชาย  5
9

  ของนักเรียนทั้งหอง มีนักเรียนหญิงที่  

 เปนนักกรีฑา  อยู 0.5  ของนักเรียนหญิง   ถานักเรียนหญิงในหองนี้ 
 เปนนักกรีฑา 8 คน จะมนีักเรียนชายในหองนี้กี่คน 

1. 18 
2. 20 
3. 22 
4. 24 

 
4. ภาสกร สอบวิชาตางๆไดคะแนนดังนี้ 
 วิชาคณิตศาสตร  : วิชาภาษาอังกฤษ ไดคะแนน เปน  5 : 3 
 วิชาภาษาอังกฤษ : วิชาวิทยาศาสตร  ไดคะแนน เปน  4 : 7 
 ถาแตละวิชาคะแนนเต็ม 50 คะแนน และเขาสอบวชิาคณิตศาสตร 
 ได 40 คะแนน    
 ถามวาเขา สอบวิชาวิทยาศาสตรไดรอยละเทาไร 

1. 84 
2. 80 
3. 60 
4. 48 

 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๓๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

5. ผลบวกของเศษสวน 3 จํานวนตอไปน้ี 
 

2007
2999

  +  8008
5998

  +  2009
3997  

 
 มีคาใกลเคียงจํานวนเต็มในขอใดตอไปนี้มากที่สุด 

1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 

 
6. ให a เปนจํานวนที่มากที่สุด  ท่ีหาร  170  และ  94  แลวเหลือเศษ  5  และ  4    
 ตามลําดับ  แลว  a + 5   ไมเปน  พหุคูณของจํานวนใดตอไปนี้ 

1. 2 
2. 3 
3. 4 
4. 5 

 
 
 

 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๓๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

7.  กลองกระดาษรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศกท่ีมีขนาดภายในกวาง  21  เซนติเมตร  บรรจุลูกบอล
ลูกหนึ่งไดพอดี อยากทราบวาปริมาตรของอากาศภายในกลองที่อยูลอมรอบบอลลูกนั้น
กี่ลูกบาศกเซนติเมตร 
1. 4,400   ลูกบาศกเซนติเมตร 
2. 4,410   ลูกบาศกเซนติเมตร 
3. 4,420   ลูกบาศกเซนติเมตร 
4. 4,430   ลูกบาศกเซนติเมตร 

 
8. ABCD  เปนรูปสี่เหลี่ยมท่ีมีดาน  AB  ขนานกับดาน  CD  และหางกัน  8  หนวย   
 จุด  P  และจุด Q  เปนจุดกึ่งกลางดาน  AD  และ  BC  ตามลําดับ   
 ถารูปสี่เหลี่ยม  ABCD  มีพื้นที่  40  ตารางหนวย  แลวจุด  P  และจุด  Q  
 จะหางกันกี่หนวย 

1. 3  หนวย 
2. 4  หนวย 
3. 5  หนวย 
4. 6  หนวย 

 
 
 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๓๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

9. จงหาพื้นที่บนหนาที่มองไมเห็นของรปูทรงเรขาคณิตขางลางนี้  
 รวมกันได กีต่ารางหนวย 

1. 582   ตารางหนวย 
2. 682    ตารางหนวย 
3. 762    ตารางหนวย 
4. 772     ตารางหนวย 

 
 
10. กําหนดสี่เหลี่ยมผืนผารูปหนึ่ง ถูกแบงเปนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  4  รูป  
 รูปหนึ่งเปนสี่เหลี่ยมจัตุรสั  พื้นที่  36  ตารางหนวย อีก  3  รูป  เปนรูป      
 สี่เหลี่ยมผืนผา  มีพื้นที่  60, 90, A  ตารางหนวย  ดังรูป 
  จงหาคา A 

1. 150 
2. 160 
3. 180 
4. 200 

 
 
 

 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๓๗ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

11. คุณครูเดินทางออกจากบานไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง  2.4  กิโลเมตร    
 แลวเลี้ยวขึ้นไปทางทิศเหนืออีก  3.2  กิโลเมตร  ถึงโรงเรียนพอดี  
 จงหาระยะหางระหวางบานกับโรงเรียน 

1. 4.0     กิโลเมตร 
2. 4.5    กิโลเมตร 
3. 5.6     กิโลเมตร 
4. 6.7     กิโลเมตร 

 
12. ผลบวกของมุมภายในของรูป  X  เหลี่ยม  เปนสองเทาของผลบวกของมมุ    
 ภายใน  รูปแปดเหลี่ยม  จงหาคา  X 

1. 12 
2. 13 
3. 14 
4. 15 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๓๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

13. กําหนดให ACE  และ  BCD  เปนสวนของเสนตรงตัดกันที่จุด C  
 สวนของเสนตรง AB  และ  DE  ขนานกัน 
 ถา   AB  =  2  ซม.,  AC  =  1.5 ซม.,  DE  =  4 ซม.,  DC  =  AB ,  BC  =  X ซม. 
 และ  EC  =  Y ซม.   จงหาคา X + Y 
 
 
 
 
 
 

1. 3.0 
2. 3.5 
3. 4.0 
4. 4.5 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๙๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร                                                  หนา    ๓๙ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓                                  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

14.  
 

   
  
  
 จากรูปขางบน  มีดาน  AB  =  6  เซนติเมตร   AC  =  10  เซนติเมตร   
 DE  =  3  เซนติเมตร 
 ˆ ˆABC = CDE = 90O    จงหาวา  AD  ยาวกี่เซนติเมตร 

1. 8 
2. 7 
3. 6 
4. 5 

 
15. กําหนดแบบรูปของจํานวนดังนี้ 
   1,  1,  2,  1,  2,  3,  1,  2,  3,  4 ,… 
 จากแบบรูปขางตน ถาเขียนตอไปเรื่อยๆ  ถึงพจนท่ี 19  จะตรงกับจํานวนในขอใด 
 1. 1 
 2. 2 
 3. 3 
 4. 4 
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เวลา เวลา 

เวลา เวลา 

16. ถาน้ําไหลจากทอดวยอัตราเร็วคงที่ลงในภาชนะจนทวมกรวย ดังรูป 

 
   
 อยากทราบวากราฟของระดับน้ําจะมีลักษณะดังขอใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับน้ํา 

ระดับน้ํา 

ระดับน้ํา 

ระดับน้ํา 
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17. กําหนด  ABC  เปนรูปสามเหลี่ยมบนระนาบ  XY   มีพิกัดของจุดเปน  
   A ( 3,3 )  ,   B ( 5,9 )   ,   C ( 10,5 ) 
 จงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม  ABC 

1. 19    ตารางหนวย 
2. 21    ตารางหนวย 
3. 23    ตารางหนวย 
4. 33    ตารางหนวย 

 
18. ขอใดตอไปนี้เปนจริง  

1. ถา a เปนจํานวนจริง  แลว  2a > a   เสมอ 
2. ให   a , b , c   เปนจํานวนอตรรกยะ   ถา   a > b   แลว   − −c a > c b  
3. ให  x  เปนจํานวนตรรกยะ   ถา  2x > 4   แลว   x > 2  
4. ให  y  เปนจํานวนเต็ม   ถา y > 1   แลว  y > 1  

 
19. กราฟของสมการในขอใดตอไปนี้  ผานจุดที่กราฟของสมการ  X + Y = 2   

และ  X - Y = 8   ตัดกนั 
1. 2X + Y = 5  
2. X - 2Y = 7  
3. 3X + 2Y = 11  
4. 2X - 3Y = 19  
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20. เด็ก  4  คน  กับผูใหญหญิง  1  คน  ทํางานไดเทากับ เด็ก  3  คน  กบัผูใหญชาย 1  คน   
 ถาผูใหญชายคนเดียว  ทํางานนั้นเสร็จใน  6  วัน   แลวเด็ก  1  คน  ผูใหญหญิง 1 คน  
 และผูใหญชาย  1  คน   ชวยกันทํางานนั้นจะเสร็จภายในกี่วัน 

1. 2    วัน              2.  3    วัน 
3. 4    วัน              4.  5    วัน 

 
21. จํานวนครูในโรงเรียนแหงหนึ่งมีท้ังหมด  200  คน  
 จําแนกตามวุฒิการศึกษา  ในป  2553  เปนดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 จํานวนครูท่ีมีวุฒิปริญญาตรี มากกวาจํานวนครู ท่ีมีวุฒิปริญญาโท กี่คน 

1. 134   คน             2.  88     คน 
3. 84     คน             4.  78     คน 

 
 

ปริญญาตร ี
      67% 

ปริญญาโท 
      X% 

 5% ปริญญาเอก 
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22. ผลการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมหนึ่งมรีะดับคะแนนดังนี้ 
 

2 2 3 1 3
3 1 4 3 2
4 3 3 2 2
4 3 1 2 1     

 จงหาฐานนิยมระดับคะแนนของผลการเรียนของนักเรียนกลุมนี้ 
 1. 4                2.  3 
 3. 2                4.  1 

 
23. คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ  ของนกัเรียนหองหนึ่ง  มีการแจกแจงปกติ    
 คาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ  60  คะแนน  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 เทากับ  5  คะแนน   แสดงพื้นที่ใตโคงปกติไดดังนี้ 

 
  
 
 
 
 ถามีนักเรียนเขาสอบ 44คน ผูท่ีไดคะแนนนอยกวา 65 คะแนน มีกี่คน 
 1. 35  คน              2.  37  คน 
 3. 38  คน              4.  39   คน 
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24. กําหนดจุด  6  จุด  ม ี 5  จุด  ท่ีอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน  ดังรปู 
 

 
   

 จะสรางสามเหลี่ยม  ท่ีมจีุดยอดมุมเปนจุดเหลานี้ไดกี่รูป 
1. 13   รูป 
2. 12   รูป 
3. 11   รูป 
4. 10   รูป 

 
25. มีบัตร  5  ใบ  กํากับดวยตัวเลข 1, 2, 3, 4, 5  สุมหยบิมา  2  ใบ  ความนาจะเปน 
 ท่ีผลคูณของจํานวนในบตัรทั้ง  2  ใบ  ถอดรากที่  2  เปนจํานวนเต็ม เปนเทาไร 

1. 0.1 
2. 0.2 
3. 0.3 
4. 0.4 
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สวนที่ 2   :   แบบระบายตัวเลือก   :   จํานวน  5  ขอ   :   ขอละ   5   คะแนน 
 

    ขอ  26 - 30  ใหเลือกคําตอบที่ถูกตอง  1  คําตอบ  จากตัวเลือก  9  ตัวเลือก 
    ท่ีกําหนดให 
 

1.   10 2.   11 3.   12 4.   13 5.   15 
6.   16 7.   18 8.   19 9.   20  

 
26. มีนักเรียน 6 คน จับมือทักทายกันจนครบทุกคน จะมีการจับมือทักทายกัน  
 ท้ังหมด กี่ครัง้ 
 
27. ใหสามเหลี่ยม  ABC  มีดานยาวเปน  จํานวนเต็มหนวย  AB  =  30  หนวย  
 BC  =  18  หนวย   แลว  AC  สั้นที่สุดจะยาวกี่หนวย 
 
28. จํานวนนับสามจํานวน ถานํามาบวกกนัทีละคู   จะไดผลบวกเปน  
 40 , 48  และ  52  จํานวนที่นอยท่ีสุดเปนเทาไร 
 
29. ABC  เปนสามเหลี่ยมมมุฉากที่มมีุม  B  เปนมุมฉาก   และความยาวดาน  

 BC = 10 3    หนวย  และ  COS A  =  1
2    จงหาวา  AC  ยาวกี่หนวย 
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30. พิจารณา ลําดับของรูปสามเหลี่ยม  ตอไปนี้ 
 

 
 
รูปท่ี  1 มีรูปสามเหลีย่มท้ังหมด  1  รูป 
รูปท่ี  2 มีรูปสามเหลีย่มท้ังหมด  3  รูป 
รูปท่ี  3   มีรปูสามเหลี่ยมท้ังหมด  6  รูป 
รูปท่ี  4   มีรปูสามเหลี่ยมท้ังหมด  10  รูป 
ถามวา   สามเหลี่ยมรูปท่ีเทาไร   จะมีรปูสามเหลี่ยมท้ังหมด  55  รูป  

 


