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ภาษาไทย  9 วิชาสามัญ (ป’ี55) 

แบบปรนัย ๕ ตวัเลอืก เลอืก ๑ ค าตอบที่ถูกที่สุด จ านวน ๕๐ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน 
๑. คาํในขอ้ใดใชล้กัษณนามเหมือนกนัทุกคาํ 

๑. แฟ้มเอกสาร  พจนานุกรม   เกวียน 
๒. ผลิตภณัฑ ์  เกา้อ้ีโยก  ไมบ้รรทดั   
๓. เก๋งจีน  บุษบก   เจดีย ์
๔. เส่ือ   ผา้ใบ   กระถาง 
๕. เมฆ   ถ่าน   ยางลบ 
 
 

๒. ขอ้ใดใชส้าํนวนถกูตอ้ง 
๑. เหตุทะเลาะกนัเกิดข้ึนเพราะขิงก็ราข่าก็แรง ไม่มีใครยอมใคร 
๒. บางคนมกัจะติเรือทั้งโกลน เห็นอะไรไม่ชอบใจก็ติไปหมด 
๓. ทาํงานเป็นลกูนอ้งเขาก็ตอ้งกินนํ้ าเห็นปลิงอยา่งน้ีแหละ 
๔. เด็กๆสมยัน้ีเก่งๆ ทั้งนั้นผูใ้หญ่ถึงคบเด็กสร้างบา้นไดส้บาย  ๆ
๕. เหตุการณ์นํ้ าท่วมทุ่งผกับุง้โหรงเหรงในปี ๒๕๕๔ น้ีเกิดข้ึนในทุกภาคของประเทศ 
 
 

๓. สาํนวนในขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 
 ๑. หาเหาใส่หวั 

๒. หาห่วงมาคลอ้งคอ 
๓. แกว่งเทา้หาเส้ียน 
๔. เอามือซุกหีบ 
๕. เอาสีขา้งเขา้ถู 
 
 
 
 
 
 



www.alist-academy.com 
 

 

 
๔. ขอ้ความต่อไปน้ีส่วนใดใชภ้าษาต่างระดบักบัส่วนอ่ืน 
 ๑)ทุกวนัน้ีการผา่ตดัหมอนรองกระดูกสนัหลงักดทบัเสน้ประสาทพฒันากา้วหนา้ไปมากทีเดียว / 
๒) เพราะการใชว้ิธีการผา่ตดัผา่นกลอ้งท่ีมีกาํลงัขยายแถมยงัใชเ้คร่ืองเอกซเรยป์ระสิทธิภาพสูงในช่วงท่ีผา่
ดว้ย / ๓)แผลท่ีผา่ตดัจะมีขนาดเลก็ลงไปเร่ือยๆทาํใหล้ดความเส่ียงหลายๆอยา่งท่ีเกิดจากแผลขนาดใหญ่  / 
๔)ก่อนท่ีผูป่้วยจะรับการผา่ตดัควรศึกษาผลกระทบจากการรักษา ซ่ึงมีมากนอ้ยแตกต่างกนั / ๕)ทั้งน้ีการ
รักษาดงักล่าวอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะก็แลว้แต่ผูป่้วยแต่ละคน 
 ๑. ส่วนท่ี ๑ 

๒. ส่วนท่ี ๒ 
๓. ส่วนท่ี ๓ 
๔. ส่วนท่ี ๔ 
๕. ส่วนท่ี ๕ 

 
๕. ขอ้ใด ไม่ใช่ประโยคแสดงเจตนาถามใหต้อบ 

๑. รู้หรือยงั เม่ือคืนน้ีขโมยข้ึนบา้นเสาวภา 
๒. เขามาหาฉนัเองน่ี โทษฉนัไดอ้ยา่งไร 
๓. ส่งผา้ผนืนั้นมาหน่อยไดไ้หมเธอ 
๔. เช่ือฉนัไหมล่ะ ว่าเขาตอ้งทาํไดส้าํเร็จ 
๕. เธอพดูยงัไง เขาถึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 
 

๖. ขอ้ใดตีความไดอ้ยา่งเดียว 
๑. นํ้าท่ีเต็มแกว้นั้นยอ่มรับนํ้ าใหม่ๆเขา้ไปไม่ไดอี้ก 
๒. ประตูท่ีปิดตายไม่อาจเปิดออกสู่โลกภายนอกเพื่อช่ืนชมความงามอีก 
๓. คุณนายคนน้ีเค็มเสียยิง่กว่าทะเล อยา่ไปขอใหแ้กบริจาคอะไรเลย 
๔. ผมชอบดอกกุหลาบ แมม้นัมีรอยชํ้าเพียงใดผมยงัเก็บมนัไวเ้ตือนความจาํ 
๕. ลกูปูมกัจะเดินตามแม่ปูเสมอ ก็แม่มนัเดินไม่ตรงทาง มีหรือลกูมนัจะเดินไดต้รง 
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๗. ขอ้ใดเขียนคาํทบัศพัทถ์กูตอ้งทุกคาํ 
๑. แท็กซ่ี  ขนัน็อตสเกตบอร์ด 
๒. เทคนิค   ไนตค์ลบั แซ็คคาริน 
๓. คอนเสิร์ต  เฮลิคอปเตอร์ไซยาไนด ์
๔. เสริฟ เฮิรตซ ์ ออฟฟิศ 
๕. เคาน์เตอร์  เซลลลูอยดโ์ฮเตล 
 

๘. ขอ้ใดใชร้าชาศพัทไ์มถ่กูตอ้ง 
๑. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จลง ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรียข์องสมเด็จพระ 
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช 
๒. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหแ้พทยว์ินิจฉยัโรคแก่
ราษฎร แลว้ทรงรับเขา้เป็นคนไขใ้นพระราชานุเคราะห์ 
๓. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาํเนินไปยงัโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกลา้ เขาชะโงก เพื่อทรงบรรยายวิชาประวติัศาสตร์ 
๔. สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธี
เปิดอาคาร “จุฬาภรณ์พิศาลศิลป์” ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
๕. พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุเสด็จไปพระราชทานรางวลัแม่
ดีเด่นแห่งชาติ 

 
๙. ขอ้ใดมีการใชเ้หตุผล 

๑. นํ้าน่ิงไหลลึก 
๒. นํ้าเช่ียวอยา่ขวางเรือ 
๓. นํ้ามาปลากินมด 
๔. นํ้ากล้ิงบนใบบอน 
๕. นํ้าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า 
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๑๐. ขอ้ใดมีการใชเ้หตุผล 
๑. ในสถานการณ์ปัจจุบนั สงัคมไทยยงัไม่พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
๒. นกัวิชาการศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัการเตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
๓. การปลกูพืชท่ีไม่เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีเกิดจากเกษตรกรไทยขาดความรู้ใหม่  ๆ
๔. กลุ่มอุตสาหกรรมกระตุน้ทุนการผลิตสูงแต่ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ระดบัตํ่า 
๕. นกัเล่นหุน้ติดตามข่าวท่ีเกิดการผนัผวนของค่าเงินและราคาทองทุกวนั 
 

๑๑. ขอ้ใดมีวิธีการใชเ้หตุผลต่างกบัขอ้อ่ืน 
๑. ในฤดูหนาวอากาศหนาวจดัอาหารของนกมีนอ้ยลง นกบางชนิดบินอพยพจากเขตหนาวมายงัเขต
ร้อนท่ีมีอาหารอุดมสมบูรณ์ 
๒. นกเกือบทุกชนิดช่วยกนักาํจดัแมลงศตัรูพืชตามธรรมชาติ เกษตรกรไม่ตอ้งเสียเงินซ้ือสารเคมีฆ่า
แมลง 
๓. นกกาเหว่าทาํรังไม่เป็นแต่ดว้ยนิสยัฉลาดแกมโกง แม่นกแอบเขา้ไปไข่ในรังของนกอ่ืนแลว้กล้ิง
ไข่ในรังท้ิงบา้ง 
๔. นกแกว้ชนิดหน่ึงตวัเลก็กว่านกแกว้อ่ืนๆ ชาวบา้นเรียกว่านกหก เวลานอนจะเกาะก่ิงไมห้อ้ยหวั
ลง 
๕. นกนํ้ าขนาดกลางสีนํ้ าตาลอมดาํ ท่ีเทา้เป็นพงัผดืตามขอ้น้ิว เวลาตกใจมกัดาํนํ้ าหายไป ชาวบา้น
เรียกเป็ดผ ี
 

๑๒. ขอ้ใดมีการแสดงทรรศนะ 
 ๑. โครงสร้างของฟันประกอบดว้ยเคลือบฟัน เน้ือฟัน และโพรงประสาทฟัน 

๒. การท่ีคนเรามีสีฟันไม่เหมือนกนัข้ึนอยูก่บัโครงสร้างฟัน พนัธุกรรม และปัจจยัอ่ืน  ๆ
๓. การมีฟันขาวถือเป็นการสร้างบุคลิกภาพท่ีดีอยา่งหน่ึงเพราะจะช่วยเสริมความมัน่ใจได ้
๔. การฟอกสีฟันจะช่วยใหฟั้นขาวข้ึนได ้แต่แพทยต์อ้งวินิจฉยัก่อนว่าเหมาะสมจะฟอกสีฟัน
หรือไม ่
๕. คนท่ีอายนุอ้ยเคลือบฟันจะหนา ฟันจึงดูขาว เม่ืออายมุากข้ึนเคลือบฟันบางลงฟันจึงมีสีเหลือง
มากข้ึน 
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๑๓. ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นการแสดงทรรศนะประเภทใด 
 เท่าท่ีสงัเกตมาในช่วง ๓๐ ปี ภยัพิบติัทางธรรมชาติไม่ไดเ้กิดข้ึนตลอดเวลา แต่อาจจะเวียนกลบัมา
เกิดไดอี้กในแต่ละพ้ืนท่ี ถา้มีการเตรียมความพร้อมป้องกนัไวล่้วงหนา้โดยไม่รอใหม้าถึงแลว้จึงแกไ้ข  
ก็น่าจะช่วยผอ่นหนกัใหเ้ป็นเบาได ้
 ๑. เชิงขอ้เท็จจริง 

๒. เชิงนโยบาย 
๓. เชิงคุณค่า 
๔. เชิงขอ้เท็จจริงและเชิงคุณค่า 
๕. เชิงขอ้เท็จจริงและเชิงนโยบาย 
 
 

๑๔. ขอ้ใดไม่ใช่การโตแ้ยง้ 
 ๑. นกัธุรกิจจบักลุ่มวิพากษก์ระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองการจาํกดัประเภทสินคา้ส่งออก 

๒. นกัโบราณคดีอธิบายทฤษฎีการกาํหนดอายขุองซากปรักหกัพงัท่ีเพ่ิงคน้พบ 
๓. นกัเขียนอิสระต่างยืน่ขอ้เสนอใหรั้ฐสภาทบทวนญตัติการจดสิทธิบตัร 
๔. นกัเศรษฐศาสตร์ยนืยนัใหร้ะงบัโครงการเงินกูต่้างประเทศเพื่อลดความเส่ียงเงินเฟ้อ 
๕. นกัภาษาคดัคา้นการพิมพบ์ทความเป็นเล่มแทนการเผยแพร่ในระบบออนไลน ์
 
 

๑๕. ขอ้ความต่อไปน้ีส่วนใดเป็นประเด็นท่ีจะใชโ้ตแ้ยง้ได ้
๑) เมื่อปี ๒๕๕๓ รัฐบาลอนุญาตใหบ้ริษทัต่างๆนาํเขา้สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชร้ายแรง ๔ ชนิด / ๒)

ต่อมาปี ๒๕๕๔ อนุญาตใหน้าํเขา้สารพิษดงักล่าวอีก / ๓)เน่ืองจากเห็นว่าจะส่งผลดีต่อเกษตรกรในการช่วย
ลดตน้ทุนและเพ่ิมผลผลิตไดม้ากข้ึน / ๔)กรมวิชาการเกษตรไดท้ดลองใชส้ารเคมีเหล่าน้ีเพ่ือเตรียมข้ึน
ทะเบียนวตัถุอนัตรายต่อไป 

๑. ส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ 
๒. ส่วนท่ี ๒ และส่วนท่ี ๓ 
๓. ส่วนท่ี ๒ และส่วนท่ี ๔ 
๔. ส่วนท่ี ๓ และส่วนท่ี ๔ 
๕. ส่วนท่ี ๔ และส่วนท่ี ๑ 
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๑๖. ขอ้ใดไม่มีการโนม้นา้วใจ 
 ๑. ไม่ว่าคุณจะอยูท่ี่ไหนก็ทาํประกนัภยัไดด้งัใจปรารถนา 

๒. จกัรยานไฟฟ้าราคากนัเอง ใชพ้ลงังานจากแบตเตอร่ี 
๓. การติดขนตาปลอมรุ่นล่าสุด ติดไดเ้รียบ เนียน แน่น 
๔. เรารับจดังานเล้ียงตั้งแต่ขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่ 
๕. กระดาษเช็ดมือสูตรใหม่ไร้แอลกอฮอล ์เหมาะสาํหรับเด็กทุกวยั 

 
๑๗. คาํในขอ้ใดเติมในช่องว่างไดถ้กูตอ้ง 
 อาคารหลงัน้ีมียาม………….ตลอดทั้งคืน ยามกะหลงัจะมา………...เวรยามกะแรกตอนเท่ียงคืน 
ยากท่ีใครจะเขา้มาในยาม…………..ได ้
 ๑. รักษาการ - ผดั - วิกาล 

๒. รักษาการ - ผลดั - วิการ 
๓. รักษาการณ์ - ผดั - วิกาล 
๔. รักษาการณ์ - ผลดั - วิกาล 
๕. รักษาการณ์ - ผลดั – วิการ 
 

๑๘. ขอ้ใดใชค้าํถกูความหมาย 
 ๑. เขาวางมาดเป็นผูร้้ายไดอ้ยา่งแนบเนียน 

๒. นกัมวยทั้งคู่ต่างก็รู้เสน้ของกนัและกนั 
๓. เธอเป็นคนถือตวัใหค้นอ่ืนมางอนงอ้เสมอ 
๔. เราคุยกนักาํลงัออกรสก็ถึงเวลาประชุมพอดี 
๕. ผูห้ญิงคนนั้นปากสว่าง ชอบว่าคนอ่ืนเสียๆหาย  ๆ
 

๑๙. ขอ้ใดมีความหมายกาํกวม 
 ๑. ชาวบา้นนบัร้อยสมคัรเป็นทหารอาสาท่ีชายแดนน้ี 

๒. ลกูช่วยหยบิผา้ปูโต๊ะท่ีซกัแลว้หน่อย 
๓. ตามความคิดของผมคุณไม่ผดิ 
๔. โปรดเขา้แถวเพื่อรับบตัร 
๕. เขาตกลงว่าจะไปพร้อมกนั 
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๒๐. ขอ้ใดไมเ่ป็นประโยค 
 ๑. ไตฝุ้่ นโรคีซ่ึงเป็นพายรุุนแรงลกูท่ีสองเล่นงานญ่ีปุ่นในเดือนน้ี 

๒. นํ้าท่วมและดินถล่มเกิดจากอิทธิพลไตฝุ้่ นโรคีท่ีพดัผา่นใกลก้รุงโตเกียว 
๓. ผลจากไตฝุ้่ นโรคีทาํใหค้นในญ่ีปุ่นไม่มีไฟฟ้าใชก้ว่า ๒๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน 
๔. คาดกนัว่าไตฝุ้่ นโรคีอาจอ่อนกาํลงัลงเป็นพายโุซนร้อนก่อนพดัผา่นญ่ีปุ่น 
๕. ความคืบหนา้สาเหตุไตฝุ้่ นโรคีพดัถล่มเกาะฮอนชูภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่น 
 

 
๒๑. ขอ้ความต่อไปน้ีมีวิธีการเขียนตามขอ้ใด 
 เต่าทะเลเป็นสตัวเ์ลือดเยน็ มีกระดูกสนัหลงั หายใจดว้ยปอด มีกระดองปกคลุมร่างกายเพื่อป้องกนั
ตวัเอง เต่าทะเลจะอาศยัเฉพาะในเขตร้อนและเขตอบอุ่น มีอายเุฉล่ียประมาณ ๕๐ ปี บรรพบุรุษของเต่าเป็น
สตัวท่ี์อาศยัอยูใ่นยคุดึกดาํบรรพ ์ยคุเดียวกบัไดโนเสาร์ และมีวิวฒันาการมาจนถึงปัจจุบนั 
 ๑. อธิบาย 

๒. บรรยาย 
๓. พรรณนา 
๔. บรรยายและพรรณนา 
๕. อธิบายและบรรยาย 
 
 

๒๒. ขอ้ความต่อไปน้ีส่วนใดไม่ใชพ้รรณนาโวหาร 
 ๑)หลงัม้ือเยน็ท่ีเจา้บา้นตอ้นรับผูม้าเยอืนจากเมืองหลวงดว้ยขา้วกลอ้งหอมมะลิ / ๒)ผสมกบัขา้ว
หอมนิลกล่ินหอมฉุย / ๓)บรรดาชาวนาก็เปิดวงสนทนาเลก็ๆ / ๔)ชวนใหผู้เ้ยอืนยอ้นไปสู่อดีตอนัแสนขม
ข่ืนของคนปลกูขา้วก่อนจะกา้วขา้มมาถึงวนัน้ีได ้

๑. ส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ 
๒. ส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๓ 
๓. ส่วนท่ี ๒ และส่วนท่ี ๓ 
๔. ส่วนท่ี ๒ และส่วนท่ี ๔ 
๕. ส่วนท่ี ๔ และส่วนท่ี ๑ 
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๒๓. เมื่อเรียงลาํดบัถกูตอ้งแลว้ขอ้ใดเป็นลาํดบัท่ี ๓ 
 ๑. ในโบสถว์ิหารหรือในหอ้งพระ 

๒. ดอกมะลิใชร้้อยเป็นพวงมาลยั 
๓. ตามเคหะสถานบา้นเรือนทัว่ไป 
๔. ดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธ์ิ กล่ินหอมช่ืนใจ 
๕. ใชเ้ป็นดอกไมบู้ชาพระ 
 

ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบคาํถามขอ้ ๒๔ - ๒๕ 
 ๑. บา้นตอ้งการความรัก ความเอาใจใส่ ผูห้ญิงท่ีอยูก่บัเหยา้เฝ้ากบัเรือนจึงเป็นคนพิเศษท่ีทาํหนา้ท่ีน้ี 

๒. ผูห้ญิงท่ีทาํงานนอกบา้นมกัถามว่าเบ่ือบา้งหรือไม่ท่ีตอ้งทาํงานบา้นตลอดวนัเช่นนั้น 
๓. ท่ีสาํคญัก็คือการทาํงานใดๆถา้ทาํดว้ยใจรักเราก็ทาํไดเ้ต็มท่ีอยา่งมีความสุข 
๔. เม่ือเอ่ยคาํว่า อยูก่บัเหยา้เฝ้ากบัเรือน เรามกันึกถึงผูห้ญิงท่ีมีภาระอยูแ่ต่ในบา้นตั้งแต่เชา้จดคํ่า 
๕. พวกเธอบอกว่าไม่เบ่ือเลยเพราะมีงานหลากหลายใหท้าํไดต้ลอดเวลาตราบเท่าท่ีใจและกายไม่
เหน่ือยลา้ 

 
๒๔. ขอ้ใดเรียงลาํดบัขอ้ความขา้งตน้ไดถ้กูตอ้ง 
 ๑. ๒ - ๕ - ๑ - ๔ - ๓ 

๒. ๔ - ๒ - ๕ - ๓ - ๑ 
๓. ๒ - ๔ - ๕ - ๑ - ๓ 
๔. ๔ - ๑ - ๓ - ๒ - ๕ 
๕. ๑ - ๓ - ๔ - ๒ – ๕ 
 

๒๕. ขอ้ใดไม่ใช่ความคิดของผูเ้ขียนขอ้ความขา้งตน้ 
 ๑. ผูห้ญิงพวกหน่ึงยงัเห็นความสาํคญัของงานบา้น 

๒. ผูห้ญิงทาํงานนอกบา้นเพราะไม่ชอบทาํงานบา้น 
๓. งานท่ีทาํดว้ยความเต็มใจจะทาํใหเ้พลิดเพลิน 
๔. บา้นจะอบอุ่นเม่ือแม่บา้นดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
๕. การอยูก่บัเหยา้เฝ้ากบัเรือนเป็นค่านิยมท่ีดี 
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๒๖. คาํประพนัธต่์อไปน้ีกล่าวถึงแนวคิดเร่ืองใดเป็นสาํคญั 
ถ่านไฟยงัลุกแดง  ยอ่มเปลวแรงจะกลบัคืน  

เติมเช้ือแลว้เติมฟืน  ก็โชติช่วงชชัวาล 
ความหวงัอาจวอดวบั ใช่มอดดบัตลอดกาล 

เป่าไฟเพียงไม่นาน  ยงัแดงเด่นดงัเช่นเดิม 
๑. ไฟท่ีส้ินแสง 
๒. ความสว่างของปัญญา 
๓. พลงัใจในการต่อสู ้
๔. แสงสว่างจากเปลวไฟ 
๕. ความปรารถนาของมนุษย ์
 

๒๗. ขอ้ใดเป็นแนวคิดของขอ้ความต่อไปน้ี 
 พลงัความรู้ใหม่คือวิทยาศาสตร์ เป็นพลงัท่ียอมรับระดบัชาติ และไดรั้บการส่งเสริมดว้ยการจดัเป็น
ระบบการศึกษาแก่มวลชน มีงานอาชีพรองรับ เม่ือเรียนจบและกา้วหนา้เล้ียงชีวิตไปจนกว่าจะเกษียณอายุ
งาน ใหค้วามสุขสนุกสนานจากการบริโภควตัถุ แต่ความหลุดพน้ การละกิเลส และการสวดมนตภ์าวนาไม่
ค่อยมีใครเห็นประโยชน์ในวฒันธรรมไทย 
 ๑. พลงัความรู้ใหม่ยอ่มดีกว่าพลงัความรู้เก่า 

๒. วฒันธรรมใหม่เป็นผลของความนิยมพลงัความรู้ใหม ่
๓. วิชาการดา้นวิทยาศาสตร์นิยมการบริโภควตัถุมากกว่าดา้นศาสนา 
๔. ศาสนามีความสาํคญัไม่นอ้ยกว่าวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์ 
๕. พลงัความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์อาํนวยความกา้วหนา้ในสงัคมปัจจุบนัยิง่กว่าดา้นศาสนา 
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ใช้ข้อความต่อไปนีต้อบค าถามข้อ ๒๘ - ๒๙ 

ความผดิหวงัเป็นส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งเรียนรู้ท่ีจะรับใหไ้ดก่้อน สาํหรับขา้พเจา้ความผดิหวงัเร่ิมตั้งแต่เม่ือ
ลืมตาดูโลก เพราะพ่อแม่ส่งไปใหค้นอ่ืนเล้ียงคนโต เม่ือเขา้มหาวิทยาลยัก็เรียนไม่จบ คร้ันตั้งบริษทัไดแ้ลว้ก็
ตอ้งเผชิญอุปสรรคนานปัการจนถกูหุน้ส่วนขบัออกจากตาํแหน่ง ตอ้งหวนกลบัมาอีกรอบจึงสามารถสร้าง
ผลงานใหค้นทัว่โลกรู้จกัไดเ้ช่นน้ี 

 
๒๘. ขอ้ใดเป็นขอ้คิดท่ีไดจ้ากขอ้ความขา้งตน้ 

ก. ความลม้เหลวเป็นแรงกระตุน้ในการต่อสูชี้วิตไดดี้ 
ข. คนท่ีไม่ทอ้ถอยยอ่มประสบความสาํเร็จในชีวิต 
ค. ไม่มีใครท่ีไม่เคยผดิหวงัเลยในชีวิต 
ง. ชีวิตจะมีความหมายเมื่อมีผลงานท่ีคนรู้จกั 

๑. ขอ้ ก. และขอ้ ข. 
๒. ขอ้ ก. และขอ้ ค. 
๓. ขอ้ ข. และขอ้ ค. 
๔. ขอ้ ข. และขอ้ ง. 
๕. ขอ้ ค. และขอ้ ง. 
 

๒๙. ขอ้ใดเป็นความคิดหรือความรู้สึกของผูเ้ขียน 
 ๑. ไม่แยแสความสาํเร็จ 

๒. มีปมดอ้ยเร่ืองการศึกษา 
๓. เจ็บแคน้ท่ีพ่อแม่ทอดท้ิง 
๔. ภูมิใจในความสาํเร็จของตน 
๕. ยนิดีท่ีจะเป็นแบบอยา่งใหผู้อ่ื้น 
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๓๐. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี 

หากเกษตรกรไม่สามารถหลีกเล่ียงการใชพ้ื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงหรือพ้ืนท่ีลาดชนัสูง ก็ควรตอ้งหา
แนวทางป้องกนัดว้ยการช่วยการอนุรักษดิ์นและนํ้ าเพ่ือลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน 
 ๑. ใหค้วามรู้เร่ืองการอนุรักษดิ์นและนํ้ า 

๒. โนม้นา้วใจใหป้้องกนัภยัธรรมชาติ 
๓. แนะนาํเร่ืองการป้องกนัภยัธรรมชาติ 
๔. วิจารณ์เร่ืองความสูญเสียของเกษตรกร 
๕. ช้ีแจงเร่ืองการใชพ้ื้นท่ีเกษตรกรรม 

 
๓๑. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี 
 ภูมิปัญญาของคนไทยมีค่าพอๆกบัวตัถุดิบหรือคุณสมบติัของสมุนไพรไทยคิดดูว่ากว่าจะผลิตสินคา้
ดีๆออกมาได ้เขาตอ้งสัง่สมความรู้อนัยาวนาน จากรุ่นสู่รุ่นลองผดิลองถกูมานบัคร้ังไม่ถว้น ตอ้งใชแ้รงงาน
ชาวบา้นตั้งเท่าไหร่กว่าจะผลิตออกมาได ้เม่ือไดสิ้นคา้ชนิดน้ีซ่ึงเป็นสินคา้เลือดไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์แลว้
คุณจะรู้สึกภูมิใจมากเหมือนดิฉนั 
 ๑. โนม้นา้วใจใหบ้ริโภคสินคา้ชนิดน้ี 

๒. บอกคุณสมบติัของสินคา้ชนิดน้ี 
๓. ช้ีใหเ้ห็นค่าภูมิปัญญาของคนไทย 
๔. แนะนาํว่าควรนาํสมุนไพรไทยมาผลิตเป็นสินคา้ 
๕. แสดงความยากลาํบากในการผลิตสินคา้จากสมุนไพรไทย 
 

๓๒. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี 
 จากสถานการณ์นํ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ีถือเป็นเร่ืองเร่งด่วนของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ตอ้ง
ตระหนกัถึงการแกไ้ขและตอ้งมีแผนป้องกนั ทุกภาคส่วนจึงตอ้งร่วมมือกนัสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อหาทาง
ป้องกนัและเตรียมแผนป้องกนัภยัพิบติัจากธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
 ๑. ตาํหนิหน่วยงานท่ีไม่เร่งดาํเนินการแกไ้ขสถานการณ์นํ้ าท่วม 

๒. ประกาศขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายใหช่้วยกนัแกไ้ขสถานการณ์นํ้ าท่วม 
๓. เตือนใหร่้วมป้องกนัการเกิดนํ้ าท่วมในพ้ืนท่ีอ่ืนๆอยา่งเร่งด่วน 
๔. กระตุน้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งยบัย ั้งสถานการณ์นํ้ าท่วมใหไ้ดก่้อนท่ีจะลุกลามต่อไป 
๕. เสนอแนะใหทุ้กหน่วยงานร่วมกนัวางแผนป้องกนัและแกไ้ขสถานการณ์นํ้ าท่วมอยา่งถาวร 
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๓๓. ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของขอ้ความต่อไปน้ี 
 วิธีง่ายๆท่ีจะทาํใหผ้อ่นคลายความเครียดและไดอ้ยูก่บัธรรมชาติคือการปลกูตน้ไมด้ว้ยตวัคุณเอง  
แมบ้า้นคุณจะไม่มีบริเวณมากนกั แต่อยา่งนอ้ยๆ ริมระเบียงก็คงว่างพอสาํหรับวางกระถางกุหลาบสกัตน้
สองตน้ วิธีดูแลก็ไม่ยุง่ยาก เพียงหมัน่รดนํ้ าพรวนดินคุณก็สามารถอยูใ่กลธ้รรมชาติไดแ้ลว้ และยงัสามารถ
ช่ืนชมผลงานของคุณดว้ยความรู้สึกภูมิใจ 
 ๑. คาํแนะนาํวิธีปลกูกุหลาบ 

๒. วิธีการสร้างความภูมิใจใหแ้ก่ตนเอง 
๓. การปลกูตน้ไมช่้วยใหใ้จสบายข้ึน 
๔. กุหลาบปลกูง่ายเพียงหมัน่รดนํ้ าพรวนดิน 
๕. บา้นท่ีไม่มีอาณาบริเวณก็สามารถปลกูตน้ไมไ้ด ้
 

๓๔. ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของขอ้ความต่อไปน้ี 
 เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าบทร้องและบทเจรจาโตต้อบในการละเล่นของเด็กไทยนั้นทาํใหเ้ด็กๆไดคุ้น้เคย
กบัคาํท่ีใชเ้รียกช่ือหรือใชบ้อกกิริยาอาการต่างๆช่วยใหเ้ด็กไดม้ีพฒันาการทางภาษาโดยไม่รู้ตวั ในบทเจรจา
โตต้อบก็เป็นคาํพดูในชีวิตประจาํวนั 
 ๑. การเจรจาโตต้อบในการละเล่นของเด็กไทยช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสาร 

๒. การละเล่นของเด็กไทยมีบทเจรจาโตต้อบท่ีทาํใหรู้้จกัคาํเรียกช่ือ 
๓. บทเจรจาโตต้อบในการละเล่นทาํใหเ้ด็กรู้จกัคาํบอกกิริยาอาการ 
๔. บทเจรจาโตต้อบในการละเล่นของเด็กไทยมกัจะเป็นคาํพดูในชีวิตประจาํวนั 
๕. การเรียนรู้ภาษาของเด็กจะเกิดข้ึนไดจ้ากบทเจรจาโตต้อบเท่านั้น 
 

๓๕. ขอ้ใดควรเป็นขอ้สรุปของขอ้ความต่อไปน้ี 
 การบริจาคโลหิตสามารถช่วยชีวิตผูค้นท่ีประสบอุบติัเหตุหรือป่วยเป็นโรคร้ายแรงถา้ไม่มีโลหิตไป
ช่วยไดท้นัเวลาก็อาจทาํใหเ้สียชีวิตได ้โลหิตท่ีบริจาคออกไปร่างกายก็สามารถสร้างใหม่ชดเชยไดใ้นเร็ววนั 
แต่ถา้ชีวิตเสียไปแลว้ก็เสียเลย ไม่มีการสร้างใหม่ การช่วยกนัคนละไมค้นละมือเช่นน้ีเป็นการทาํบุญท่ี
ยิง่ใหญ่ประการหน่ึง 
 ๑. ผูป่้วยโรคร้ายแรงจาํนวนมากกาํลงัรอโลหิตท่ีมีผูบ้ริจาค 

๒. การทาํบุญแบบใดก็ไม่ยิง่ใหญ่เท่าบริจาคโลหิตใหผู้ป้ระสบอุบติัเหตุ 
๓. ขอเชิญชวนใหบ้ริจาคโลหิต เพราะเมื่อบริจาคไปแลว้ร่างกายก็สร้างโลหิตใหม่ได ้
๔. การบริจาคโลหิตสามารถช่วยชีวิตผูเ้จ็บป่วยไดจึ้งถือเป็นการทาํบุญท่ียิง่ใหญ่ 
๕. ผูเ้จ็บป่วยจากอุบติัเหตุหรือจากโรคร้ายแรงอาจตายไดถ้า้ไม่ไดรั้บโลหิตท่ีมีผูบ้ริจาค 
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ใช้ข้อความต่อไปนีต้อบค าถามข้อ ๓๖ - ๓๗ 
 เม่ือเร็วๆน้ีมีการคน้พบพีระมิดใหม่ ๑๗แห่งในอียปิต ์ส่วนมากเป็นสุสานของเหล่าขุนนางของ
ฟาโรห์ผูโ้ด่งดงั สุสานน้ีฝังจมพ้ืนทรายมาหลายพนัปีทางตอนใตข้องกรุงไคโร ทางการอียปิตห์วงัว่าการขุด
พบโบราณสถานน้ีจะสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัคืนมาเยอืนอียปิตไ์ดเ้หมือนเดิม เพราะจาํนวน
นกัท่องเท่ียวลดลงไปอยา่งมากหลงัจากการจลาจลต่อตา้นผูป้กครองเผด็จการ 
 
๓๖. ขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงประเด็นใดเป็นสาํคญั 
 ๑. ความสาํคญัของพีระมิด 

๒. การคน้พบพีระมิดแห่งใหม ่
๓. ความสาํคญัของฟาโรห์ผูโ้ด่งดงั 
๔. รายไดท่ี้ลดลงจากการท่องเท่ียว 
๕. การเพ่ิมปริมาณนกัท่องเท่ียว 

 
 
๓๗. ขอ้ใดไมส่ามารถอนุมานไดจ้ากขอ้ความขา้งตน้ 
 ๑. นกัท่องเท่ียวสนใจโบราณสถาน 

๒. นกัท่องเท่ียวกลวัอนัตรายจากการจลาจล 
๓. รัฐบาลอียปิตย์นิดีท่ีขุดคน้พบพีระมิดคร้ังน้ี 
๔. พีระมิดเป็นสุสานของบุคคลระดบัสูง 
๕. รัฐบาลอียปิตจ์ะอนุรักษพ์ีระมิดไวต้ามสภาพเดิม 
 
 

๓๘. ขอ้ใดไมอ่าจอนุมานไดจ้ากขอ้ความต่อไปน้ี 
 ฟันผหุากปล่อยใหลุ้กลามจะมีอาการปวดเพ่ิมข้ึน เช้ือโรคจะแพร่กระจายไปตามกระแสเลือดและ
อวยัวะสาํคญัต่างๆ ส่งผลเสียต่อโรคหวัใจไดเ้น่ืองจากมีการตรวจพบว่าเช้ือโรคท่ีทาํใหฟั้นผคืุอสเตร็ปโต
คอกคสั ซ่ึงเป็นเช้ือโรคชนิดเดียวกบัท่ีตรวจพบท่ีเยือ่บุหวัใจและล้ินหวัใจเม่ือมีอาการอกัเสบ 
 ๑. การท่ีฟันผแุละล้ินหวัใจอกัเสบเกิดจากเช้ือโรคชนิดเดียวกนั 

๒. เมื่อมีอาการปวดฟันจากฟันผคุวรรีบรักษา 
๓. โรคฟันผทุาํใหโ้รคหวัใจทวีความรุนแรงข้ึนได ้
๔. ผูป่้วยโรคหวัใจควรดูแลสุขภาพฟันไม่ใหฟั้นผ ุ
๕. การดูแลรักษาสุขภาพฟันช่วยป้องกนัโรคหวัใจได ้
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๓๙. ขอ้ใดไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ความต่อไปน้ี 
 ลาภอนัยิง่ใหญ่ของมนุษยท่ี์เหนือกว่าทรัพยสิ์นเงินทองใดๆคือการไดพ้บครูบาอาจารยผ์ูเ้มตตาสัง่
สอนและถ่ายทอดศิลปวิทยาการอนัแสนวิเศษให ้ครูเปรียบดงัแสงสว่างหรือผูน้าํทาง วิชาความรู้ท่ีท่านให้
เหมือนเสบียงกรังหรืออาวุธท่ีจะฟันฝ่าอุปสรรคไปในการดาํเนินชีวิต บาํบดัทุกขใ์นยามคบัขนั พาชีวิตให้
ราบร่ืน 
 ๑. การไดพ้บคนเป็นครูบาอาจารยเ์ป็นมงคลสูงสุดของชีวิต 

๒. ความรู้เป็นอุปกรณ์สาํคญัในการดาํเนินชีวิตใหม้ีความสุข 
๓. ครูอาจารยคื์อผูส้ัง่สอนศิษยด์ว้ยความเมตตา 
๔. ความรู้ท่ีไดรั้บถ่ายทอดมาทาํใหเ้ราเอาตวัรอดได ้
๕. วิชาความรู้มีค่าเหนือทรัพยสิ์นเงินทอง 

 
๔๐. ขอ้ใดไมอ่าจอนุมานไดจ้ากขอ้ความต่อไปน้ี 
 ท่ีบา้นฉนัส่งเสริมใหส้มาชิกทาํการเกษตรแบบพอเพียง คือ ปลกูทุกอยา่งท่ีกิน กินทุกอยา่งท่ีปลกู
เพ่ือลดรายจ่ายประจาํวนั ส่วนอาชีพเสริมหลงัทาํนาก็ใหป้ลกูถัว่เขียวเพ่ือเป็นรายไดเ้สริม โดยสหกรณ์จะ
แจกเมลด็พนัธุใ์ห ้
 ๑. ฉนัเป็นชาวนา 

๒. บา้นฉนัปลกูขา้วกินเอง 
๓. ฉนัเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
๔. ฉนักินอยูอ่ยา่งประหยดั 
๕. ฉนักินถัว่เขียวเป็นอาหารหลกั 

 
๔๑. ขอ้ใดมีความคิดท่ีไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ความต่อไปน้ี 
 มา้ตวัหน่ึงตาบอด เจา้ของไม่ไดใ้ชง้านแลว้จึงปล่อยใหเ้ดินเล่นในทุ่งหญา้ทุกเชา้ขา้งหนา้มา้ตวันั้นมี
มา้สีขาวตวัหน่ึง ท่ีคอมีกระด่ิงเลก็ๆผกูอยู ่เม่ือมา้สีขาวเดินไปทางใดจะสัน่หวัใหก้ระด่ิงดงั มา้ตาบอดก็จะ
เดินตามไป ถึงเวลาเยน็ มา้สีขาวจะหยดุคอยเป็นระยะๆ และหนัมามองว่ามา้ตาบอดตามมากนัหรือยงั แลว้จึง
กลบัเขา้คอกพร้อมกนั 
 ๑. ความสาํพนัธข์องมา้ทั้งคู่เป็นส่ิงท่ีน่าประทบัใจ 

๒. เพื่อนมีความสาํคญัมาก เราไม่สามารถอยูค่นเดียวในโลกได ้
๓. ความเอ้ืออาทรห่วงใยกนัมิไดมี้แต่ในหมู่มนุษยเ์ท่านั้น 
๔. เม่ือสตัวเ์ล้ียงทาํประโยชน์ใหไ้ม่ได ้เจา้ของก็ปล่อยปละละเลย 
๕. เม่ือเราเช่ือใจว่าผูน้าํจะไม่พาเราหลงทาง เราก็เดินตามไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
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๔๒. ขอ้ใดมีเน้ือความไมส่อดคลอ้งกบัคาํกล่าวถึงคนชราผูห้น่ึงในคาํประพนัธต่์อไปน้ี 
      หลงัโกงโก่งคุ่มงุม้งอ  ดูราวตะขอ  ยนืเหยยีดแทบไม่มัน่คง 
      สีหนา้แววตาซ่ือตรง  ยนืหยดัดดาํรง  เล้ียงชีพอยูเ่พียงลาํพงั 
      บ่าแบกแอกลา้ไหล่หลงั ใชเ้พียงเอกงั  แต่เล้ียงปากทอ้งหลายคน 

๑. มีร่างกายไม่ยดืตรงแต่จิตใจมัน่คง 
๒. ทาํงานหนกัเพื่อยงัชีพ 
๓. อาศยัอยูต่ามลาํพงัเพียงผูเ้ดียว 
๔. ทาํงานหนกัแต่เพียงผูเ้ดียว 
๕. เป็นคนอดทนไม่ยอมแพอุ้ปสรรค 

 
๔๓. ขอ้ใดมีความเช่ือปรากฏอยู ่
  ก. เม่ือกา้วข้ึนบนัไดเรือนเธอพนมมือขอขมาแลว้จึงผลกัประตูหอ้งนอนเขา้ไป 

ข. หอ้มเป็นตน้ไมป่้าตน้เลก็ รากใบและตน้มีคุณวิเศษ หมกัเป็นนํ้ าสีครามเอาไวย้อ้มผา้ 
ค. ระหว่างเดินป่าถา้มีเสียงถาม อยา่ด่วนตอบเพราะจะถกูเรียกเอาขวญัไปโดยไม่รู้ตวั 
ง. ใกลรุ่้งคืนนั้นดาวประกายพรึกส่องสว่าง แผน่ดินหนาวเยน็เหมือนคนเป็นไข ้

๑. ขอ้ก. และขอ้ข. 
๒. ขอ้ก. และขอ้ค. 
๓. ขอ้ข. และขอ้ค. 
๔. ขอ้ข. และขอ้ง. 
๕. ขอ้ค. และขอ้ง. 

๔๔. ขอ้ความส่วนใดแสดงค่านิยม 
๑)หลายคนอาจเคยมีประสบการณ์ไปซ้ือสินคา้จากร้านหรือหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ / ๒)พอกลบัมาถึง

บา้นกลบัพบว่าของท่ีซ้ือมามีปัญหา เช่น ชาํรุด หมดอาย ุหรือไม่เป็นไปตามโฆษณา / ๓)ทาํใหอ้ยากนาํสินคา้
ไปคืนหรือขอเปล่ียนใหม่ บางคร้ังโชคดีเปล่ียนได ้/ ๔) แต่ก็อาจโชคร้ายท่ีผูป้ระกอบการไม่ยอมเปล่ียนให ้/ 
๕)บางคนจึงตดัความรําคาญยอมรับสภาพไป โดยถือเสียว่าไม่เป็นไรช่างมนัเถิด 

๑. ส่วนท่ี ๑ 
๒. ส่วนท่ี ๒ 
๓. ส่วนท่ี ๓ 
๔. ส่วนท่ี ๔ 
๕. ส่วนท่ี ๕ 
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๔๕. ขอ้ใดเป็นประโยคแสดงเจตนาต่างกบัขอ้อ่ืน 
 ๑. เห็นไหมว่าชา้นิดเดียวธุรกิจก็เสียหายได ้

๒. น่ีลกู สายแลว้ทาํไมยงัไม่เรียบร้อยเสียที 
๓. บุหร่ีเป็นอนัตรายทาํใหเ้กิดโรคมะเร็งปอดได ้
๔. ขบัรถเร็วๆอยา่งน้ี ใครจะอยากนัง่ดว้ย 
๕. ซ้ือของอะไรมามากมาย จะใชไ้ดท้ั้งหมดหรือ 

 
 
๔๖. ขอ้ใดสรุปไดจ้ากคาํกล่าวต่อไปน้ี 
 ผมไม่ค่อยปฏิเสธเวลามีคนเชิญไปพดู ยกเวน้เม่ือไม่มีเวลาจริงๆ ผมถือว่าเมื่อเรามีความรู้เราควรจะ
บอกต่อๆไป ไม่อยา่งนั้นความรู้ก็จบท่ีเรา เวลาผมบรรยายบนเวทีแลว้เห็นคนผงกหวั ผมจะดีใจท่ีทาํใหเ้ขา
เขา้ใจส่ิงท่ีพดูได ้พอพดูจบแลว้มีคนมาแสดงความยนิดี ผมจะมีความสุขมาก 
 ๑. ผูท่ี้มีความรู้ตอ้งไม่ปฏิเสธเมื่อไดรั้บคาํเชิญเป็นวิทยากร 

๒. ความสาํเร็จในการพดูประเมินไดจ้ากการตอบรับของผูฟั้ง 
๓. ผูพ้ดูตอ้งใหผู้ฟั้งแสดงอาการตอบรับเพื่อเป็นกาํลงัใจ 
๔. ผูฟั้งควรจะตั้งใจฟังคาํบรรยายเพ่ือจะไดท้าํใหผู้พ้ดูยนิดี 
๕. วิชาความรู้ทาํใหค้นเราเป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น 
 
 

 
๔๗. คาํพดูของนกัเรียนขอ้ใดตรงกบัเจตนาของครูตามสถานการณ์ต่อไปน้ี 
 ในชัว่โมงคณิตศาสตร์ช่วงบ่าย ครูเดินเขา้มาในหอ้งเรียนแลว้พดูว่า “ร้อนจงั!พดัลมเสียเหรอ” 
 ๑. “หนูก็ร้อนค่ะอาจารย”์ 

๒. “เด๋ียวหนูเปิดพดัลมใหค่้ะ”  
๓. “เมื่อวานไม่ร้อนเลยนะคะ” 
๔. “พวกหนูก็เพ่ิงมาถึงหอ้งเรียนเหมือนกนัค่ะ” 
๕. “จริงค่ะ วนัน้ีอากาศร้อนมาก เด๋ียวฝนคงจะตก” 
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๔๘. คาํถามขอ้ใดสามารถตอบไดท้ั้ง ๕ ขอ้ต่อไปน้ี 
  ก. ปีนร้ัว 

ข. เขา้ทางประต ู
ค. ไขกุญแจเขา้ไป 
ง. ประตูไม่ไดล้อ็ก 
จ. กดกร่ิงแลว้รอคนมาเปิด 

๑. คุณเขา้บา้นอยา่งไร 
๒. คุณเขา้บา้นทางไหน 
๓. คุณเขา้บา้นทาํไม 
๔. คุณเขา้บา้นไดไ้หม 
๕. คุณเขา้บา้นไปทาํอะไร 

 
 
๔๙. คาํพดูของชมพู่ในขอ้ความต่อไปน้ีอนุมานไดว้่าชมพู่เป็นคนอยา่งไร 
 หลงัจากเครียดกบัการสอบมาตลอดสปัดาห์ พอถึงวนัหยดุชมพู่ตั้งใจจะหาหนงัดีๆนอนดูท่ีบา้นคน
เดียวใหส้บายใจ แต่เพื่อนโทรศพัทม์าบอกว่า “เหงามาก” ชมพู่บอกเพื่อนไปว่า”เสียดายท่ีวนัน้ีมีธุระ ไม่งั้น
จะชวนออกไปดูหนงั” 

๑. ชอบแกต้วั 
๒. ไม่เขา้ใจเพื่อน 
๓. ชอบใหค้วามหวงั 
๔. ไม่จริงใจ 
๕. เกรงใจเพื่อน 
 
 

๕๐. ขอ้ใดไม่มีนํ้ าเสียงตาํหนิ 
 ๑. ถา้หากคุณจะมาทาํงานใหเ้ชา้กว่าน้ีก็ไดไ้ม่ใช่หรือ 

๒. ฉนันึกไม่ถึงเลยว่าโทรศพัทท่ี์ใชอ้ยูจ่ะทนทานขนาดน้ี 
๓. ฉนัรู้แลว้ล่ะว่าทาํไมเพื่อนๆ ถึงไดไ้ม่บอกความลบักบัเธอ 
๔. ถา้คิดว่าส่ิงท่ีทาํถกูตอ้งแลว้ ใครจะไปหา้มเธอได ้
๕. ถา้เธอปิดแอร์ก่อนเลิกเรียนสกั ๑๐ นาทีก็จะประหยดัไปไดม้ากนะ 

 


