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ภาษาไทย  9 วิชาสามัญ (ป’ี57) 

แบบปรนัย ๕ ตวัเลอืก เลอืก ๑ ค าตอบที่ถูกที่สุดจ านวน ๕๐ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน 

๑. สาํนวนใดสะทอ้นค่านิยม 

๑. ใจดีสูเ้สือ 
๒. มากหมอกมากความ 
๓. ขายผา้เอาหนา้รอด 
๔. ลางเน้ือชอบลางยา 
๕. ลกูไมห้ล่นไม่ไกลตน้ 

 

๒. สาํนวนใดเหมาะสมท่ีจะเติมในช่องว่างของขอ้ความต่อไปน้ี 
เราควรนึกถึงความชอบ ความถนดั และความสามารถของเราก่อนจะเลือกเรียนสาขาใด สาขา

หน่ึง อยา่_____________ เลือกเพราะความนิยมหรือเพราะเพื่อนเลือก 
๑. จบัปลาสองมือ 
๒. ตกกระไดพลอยโจน 

๓. เหยยีบเรือสองแคม 
๔. เห็นชา้งข้ี ข้ีตามชา้ง 
๕. เห็นกงจกัรเป็นดอกบวั 

 
๓. ขอ้ความต่อไปน้ีส่วนใดเป็นภาษาทางการ 

๑)หอ้งคนไขไ้ม่ใช่สถานท่ีท่ีจะออ้ยอ่ิงอยูน่านๆ / ๒) การเยีย่มคนไขเ้พียงสิบหรือสิบหา้นาที

นบัว่าเหมาะสม / ๓) และพอมีแขกคนใหม่มาเยีย่ม ผูอ้ยูก่่อนควรขอตวัลาทนัที / ๔) เพราะท่ี
ทางในหอ้งไม่กวา้งขวาง ไม่น่าท่ีผูม้ายีย่มจะอยูก่นัเป็นกลุ่ม / ๕) อีกอยา่งจะแยง่อากาศคนไข ้
เกา้อ้ีท่ีนัง่ก็มีนอ้ย 

๑. ส่วนท่ี ๑   
๒. ส่วนท่ี ๒ 

๓. ส่วนท่ี ๓ 
๔. ส่วนท่ี ๔ 
๕. ส่วนท่ี ๕ 
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๔. ขอ้ความต่อไปน้ีส่วนใดใชร้ะดบัภาษาต่างกบัส่วนอ่ืน 
๑)การฟังท่ีดีช่วยใหผู้ฟั้งสามารถพฒันาทกัษะการใชภ้าษาดา้นอ่ืนๆของตนได ้/ ๒) กล่าวคือ
ในขณะท่ีฟังนั้นผูฟั้งจะไดเ้รียนรู้กระบวนการและลกัษณะการพดูท่ีดีของผูอ่ื้น / ๓) นบัตั้งแต่ได้
วิเคราะห์การเลือกเร่ืองของผูพ้ดู สงัเกตบุคลิกภาพท่ีดีของผูพ้ดู / ๔) ตลอดจนสงัเกต

ความสามารถในการใชส้าํนวนภาษาของผูพ้ดู / ๕) สุดทา้ยแลว้ผูฟั้งก็ยงัเอากลบัมาพฒันาทกัษะ
การพดูของตวัเองได ้

๑. ส่วนท่ี ๑ 
๒. ส่วนท่ี ๒ 
๓. ส่วนท่ี ๓ 

๔. ส่วนท่ี ๔ 
๕. ส่วนท่ี ๕ 

 
๕. ขอ้ใดผูเ้ขียนไม่มีเจตนาแนะใหท้าํ 

๑. ถา้ตอ้งการความสาํเร็จ ส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งคิดคือการทาํเร่ืองธรรมดาใหไ้ม่ธรรมดา 
๒. อุปสรรคยิง่ใหญ่ขวางกั้นตนเองจากการบรรลุเป้าหมายก็คือขอ้จาํกดัท่ีเรากาํหนดใหต้วัเอง 

๓. ชีวิตคนถา้ตอ้งการข้ึนสูงก็ตอ้งกลา้ท่ีจะตก ไม่มีใครเกิดมาเพ่ือทาํชีวิตใหผ้ดิพลาด ทาํผดิแลว้จาํ 
อยา่ทาํซํ้าอีก 
๔. ก่อนท่ีจะทาํอาชีพอะไรควรศึกษารายละเอียดของอาชีพนั้นๆใหดี้ก่อนท่ีจะตดัสินใจทาํ จะไดไ้ม่
ตอ้งมาบ่นภายหลงั 
๕. ใครๆก็ไม่ชอบหลงทาง แต่ถา้ไม่รู้ทางไปก็หลงทางอยูดี่ เมื่อจะตอ้งไปก็ตอ้งใชส้ติปัญญาหาทาง

ของตนอยา่งสุดความสามารถ 
 

๖. คาํในขอ้ใดใชไ้ดม้ากกว่า ๑ ความหมายทุกคาํ 
๑. ลกูหลง ไข่แดง  รูดซิป  
๒.โยนกลอง ตกผลึก  ขายขาด  
๓. อมมือ หวัฝี  นํ้ ายา  

๔. พ่อเล้ียง สะใจ  โรยหนา้  
๕. แตกคอ ฝากทอ้ง  ลอกคราบ  
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๗. ขอ้ใดไมจ่าํเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษ 
๑. สมาร์ตโฟนยีห่อ้น้ีราคาไม่แพงมาก 
๒. คนร้ายใชเ้ทปปิดหนา้กลอ้งวงจรปิด 
๓. เขาเสนอโพรเจกตใ์หม่ใหผู้บ้ริหารแลว้ 

๔. ขา้วไข่เจียวหมสูบัราดซอสพริกอร่อยมาก 
๕. เขาดาวน์โหลดเพลงโปรดลงในโทรศพัทห์ลายเพลง 
 

๘. ขอ้ใดใชค้าํราชาศพัทไ์มถ่กูตอ้ง 
๑.พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระปรีชาสามารถทางดา้นดนตรีเป็นอยา่งยิง่ 

๒. โครงการน้ีเป็นโครงการในพระดาํริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา 
๓.สมาคมน้ีอยูใ่นพระบรมราชินูปถมัภส์มเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
๔. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารทรงโปรดการขบัเคร่ืองบินมาก 
๕. วนัท่ี ๔ กรกฎาคม เป็นวนัคลา้ยวนัประสูติพระเจา้หลานเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี 
 

๙. ขอ้ใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในขอ้ความต่อไปน้ี 
ปัจจุบนัเช่ือกนัว่าสมองของคนเราเร่ิมสร้างความทรงจาํไดต้ั้งแต่ยงัอยูใ่นครรภ ์

จากการศึกษามาแสดงใหเ้ห็นว่า เด็กแรกเกิดมกัจะหยดุร้องไหเ้มื่อไดย้นิเสียงรายการโทรทศัน์ท่ีแม่
ดูเป็นประจาํในช่วงระหว่างตั้งครรภ ์เสียงนั้นทาํใหท้ารกนึกถึงความสุขสบายท่ีเคยไดรั้บตอนท่ียงั
อยูใ่นทอ้งแม่ 

๑. สนบัสนุน สนบัสนุน สรุป  
๒. สนบัสนุน สรุป  สรุป  
๓. สรุป  สนบัสนุน สนบัสนุน  
๔. สรุป  สนบัสนุน สรุป  
๕. สรุป  สรุป  สนบัสนุน  
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๑๐. ขอ้ใดมีการใชเ้หตุผล 

๑. ขา้วโพดเป็นธญัพืชสาํคญัอยา่งหน่ึงของโลกรองจากขา้วเจา้และขา้วสาลี 

๒. นอกจากใชเ้ป็นอาหารมนุษยแ์ละสตัวแ์ลว้ เมลด็ขา้วโพดยงัใชผ้ลิตนํ้ ามนั 

๓. เดิมขา้วโพดเป็นพืชป่า แต่ไม่มีหลกัฐานแสดงวิวฒันาการจากพืชป่ามาเป็นพืชปลกู 

๔. นกัคน้ควา้บางคนกล่าวว่า ชนชาติไทยอาจรู้จกัปลกูขา้วโพดก่อนจะอพยพมาอยูใ่นบริเวณแหลม
ทอง 

๕. ขา้วโพดน่าจะมีแหล่งปลกูอยูใ่นทวีปเอเชีย มีพืชเมืองหลายชนิดในแถบน้ีลกัษณะคลา้ยขา้วโพด
มาก 

 

๑๑. การแสดงเหตุผลในขอ้ใดต่างกบัขอ้อ่ืน 
๑. แมลงมีหวัใจและเสน้โลหิตใหญ่ติดต่อกนัเป็นท่อเดียวและมีกลา้มเน้ือติดกบัหวัใจทาํใหโ้ลหิต
สูบฉีดหมุนเวียนดีข้ึน 
๒. แมลงเป็นสตัวซ่ึ์งมีมากท่ีสุดในโลก นกัวิทยาศาสตร์จาํเป็นตอ้งจาํแนกหมวดหมู่ แยกชั้นเพ่ือให้

สะดวกต่อการศึกษาวิจยั 
๓. แมลงส่วนมากมีขนาดเลก็ เคล่ือนไหวเร็ว เมื่อตอ้งการขบัควรเตรียมขวดแกว้ท่ีมีฝาปิด ใชพู้่กนั
ค่อยๆเข่ียแมลงใส่แลว้ปิดปากขวด 
๔. ระบบเสน้โลหิตของแมลงไม่ซบัซอ้นเท่ากบัของสตัวท่ี์มีกระดูกสนัหลงั เสน้โลหิตของแมลง
พากตามยาวจากหวัไปจนสุดปลอ้งทอ้งของลาํตวั 

๕. แมลงแต่ละชนิดมีวิธีกินอาหารต่างๆกนั เช่น ใชป้ากกดัเค้ียวบา้ง หรือใชป้ากแหลมเจาะเน้ือสตัว์
เพื่อดูดเลือดบา้ง มีการจดัลกัษณะปากแมลงไวห้ลายแบบ 
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๑๒. ขอ้ความส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ 
๑) ปัญหานํ้ ามนัร่ัวไหลลงทะเลส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตในนํ้ าแลว้ห่วงโซ่อาหาร / ๒) ทั้งยงักระทบกบั

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว / ๓) อุตสาหกรรมประมงและการเพาะเล้ียงชายฝ่ัง / ๔) ส่ิงเหล่าน้ีในระยะ
ตน้ยงัไม่เห็นผลร้าย / ๕) น่าจะตั้งผูเ้ช่ียวชาญศึกษาผลกระทบท่ีครอบคลุมผลเสียในระยะยาว 
๑. ส่วนท่ี ๑ 
๒. ส่วนท่ี ๒ 
๓. ส่วนท่ี ๓ 

๔. ส่วนท่ี ๔ 
๕. ส่วนท่ี ๕ 
 
 

๑๓. ขอ้ความต่อไปน้ีส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ 
๑) เมื่อลกูทาํผดิ พ่อแม่หลายคนก็ดุว่าลกู / ๒) บางคนพดูเสียดสี ประชดประชนัลกู / ๓) ดว้ยคิดว่า

การทาํเช่นน้ีจะช่วยใหล้กูมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน / ๔) แทท่ี้จริงการทาํเช่นน้ีนอกจากจะไม่ช่วยใหล้กูมี
พฤติกรรมท่ีดีข้ึนแลว้ อาจทาํใหล้กูมีพฤติกรรมเลวลงไปอีกเน่ืองจากลกูรู้สึกว่าพ่อแม่ทาํร้ายจิตใจ
เขา / ๕) พ่อแม่ควรพดูกบัลกูดีๆเพื่อใหล้กูสาํนึกผดิและมีกาํลงัใจทาํดีต่อไป 
๑. ส่วนท่ี ๑ และ ๒ 
๒. ส่วนท่ี ๒ และ ๓ 

๓. ส่วนท่ี ๓ และ ๔ 
๔. ส่วนท่ี ๔ และ ๕ 
๕. ส่วนท่ี ๑ และ ๕ 
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๑๔. ขอ้ใดเป็นประเด็นโตแ้ยง้ของขอ้ความต่อไปน้ี 

ภูกระดึงเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีความหลากลายในระบบนิเวศ 
หากมีกระเชา้ลอยฟ้าข้ึนภูกระดึงจะเกิดอะไรข้ึน นอกจากนกัท่องเท่ียวจะเพ่ิมข้ึนแลว้ 
ร้านคา้ร้านอาหารก็คงจะเต็มไปหมด 

๑. ภูกระดึงมีความสวยงามมากจริงหรือ 
๒. ควรจาํกดันกัท่องเท่ียวบนภูกระดึงหรือไม ่

๓. ควรสร้างกระเชา้ลอยฟ้าข้ึนภูกระดึงหรือไม่ 
๔. ควรจาํกดัจาํนวนร้านคา้บนภูกระดึงหรือไม ่
๕. จาํนวนนกัท่องเท่ียวมีผลต่อระบบนิเวศจริงหรือ 

 

 

๑๕. ขอ้ใดเป็นประเด็นโตแ้ยง้ของขอ้ความต่อไปน้ี 

คอเลสเตอรอลเป็นสาเหตุใหเ้กิดโรคหวัใจระบบหลอดเลือดก็จริง แต่สารชนิดน้ีก็เป็นสารเบ้ืองตน้
ในการสร้างฮอร์โมนทุกชนิดของร่างกาย และเป็นส่วนประกอบของผนงัเซลลโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่
เซลลข์องระบบประสาท สารคอเลสเตอรอลท่ีอยูบ่ริเวณผวิหนงั เมื่อถกูแสงอตัราไวโอเลต ก็จะ
เปล่ียนเป็นวิตามินดีซ่ึงมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
๑. คอเลสเตอรอลมีโทษจริงหรือ 

๒. คอเลสเตอรอลสร้างฮอร์โมนไดจ้ริงหรือ 
๓. ร่างกายใชป้ระโยชน์จากคอเลสเตอรอลจริงหรือ 
๔. คอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบของเซลลจ์ริงหรือ 
๕. วิตามินในร่างกายเก่ียวขอ้งกบัคอเลสเตอรอลจริงหรือ 
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๑๖. ส่วนใดไมม่ีการโนม้นา้วใจ 

๑)จงัหวดัเชียงใหม่จดังานชาติพนัธุแ์ละชนเผา่พ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย / ๒) เพื่อใหทุ้กคนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษค์วามงามของธรรมชาติและรักษาอตัลกัษณ์วิถีแห่งชาติพนัธุ ์/ ๓) และ
เป็นงานเดียวท่ีคุณจะไดส้มัผสัความหลากหลายของชาติพนัธุ ์/ ๔) ไดช่ื้นชมวิถีชีวิตวฒันธรรม
อนัทรงคุณค่า / ๕) พบกนัวนัท่ี ๘-๑๓สิงหาคมน้ี  ท่ีสวนลา้นนา 
๑. ส่วนท่ี ๑ และ ๒ 

๒. ส่วนท่ี ๒ และ ๓ 
๓. ส่วนท่ี ๓ และ ๔ 
๔. ส่วนท่ี ๔ และ ๕ 
๕. ส่วนท่ี ๑ และ ๕ 
 

๑๗. ขอ้ความต่อไปน้ีเม่ือเรียงลาํดบัถกูตอ้งแลว้ ขอ้ใดเป็นลาํดบัท่ี ๔ 

๑. ชาวบา้นส่วนใหญ่ทาํมาหากินโดยการเพาะปลกูจึงขุดคลองชกันํ้ าเขา้ไปในไร่นาเพ่ือหล่อ
เล้ียงพืชพนัธุ ์

๒. แผน่ดินโดยรอบคลองท่ีขุดนั้นนอกจากจะใชเ้พาะปลกูแลว้ยงัใชอ้าศยัดว้ย 
๓. ในสมยัโบราณการดาํรงชีวิตของคนไทยตอ้งอาศยัแม่นํ้ าเป็นหลกั 
๔. ดว้ยเหตุท่ีมีคลองผา่นน่ีเองจึงมกัเรียกพ้ืนท่ีบริเวณรอบๆ ว่าบาง เช่น บางเขน บางกรวย 

เป็นตน้ 
๕. พ้ืนท่ีถดัจากแม่นํ้ าเขา้ไปมกัเป็นท่ีราบลุ่มดินดี เหมาะแก่การเพาะปลกู 

๑. ขอ้ ๑ 

๒. ขอ้ ๒ 
๓. ขอ้ ๓ 
๔. ขอ้ ๔ 
๕. ขอ้ ๕ 
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๑๘. ขอ้ใดเรียงลาํดบัขอ้ความต่อไปน้ีไดถ้กูตอ้ง 

๑. เม่ือววัควายเดินไปตามกอหญา้ หางและขาจะปัดแมลงใหก้ระโดดหรือบินข้ึนมา 
๒. ทาํใหเ้ราเขา้ใจว่าพวกมนักาํลงัหาปลา ปู กินเป็นอาหาร 
๓. นกยางกรอก นกยางควาย แลนกเอ้ียงท่ีเห็นเดินอยูต่ามทอ้งนา 
๔. นกพวกน้ีก็ไดจิ้กแมลงกินเป็นอาหาร 
๕. แต่ท่ีจริงนกพวกน้ีเดินตามววัควายในนํ้ า 

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

๕. ๓-๕-๔-๒-๑ 
 

๑๙. คาํประพนัธข์อ้ใดใชข้ึ้นตน้คาํนาํของเรียงความเร่ือง “หญิงไทยกบัการรักนวลสงวนตวั” ได ้
๑. จะหาคู่สู่สมนิยมหวงั   จงระวงัชัว่ชา้อชัฌาสยั 
๒. จะสอนใจไวทุ้กส่ิงเป็นหญิงสาว ใหพ้น้คาวข่าวชัว่เขา้มัว่สุม  
๓. เป็นสตรีมีใช่ชายเสียดายศกัด์ิ  การปลกูรักเรรวนหาควรไม ่
๔. จะมีคู่ก็ใหรู้้วปรนนิบติั  จงซ่ือสตัยสุ์จริตจิตถนอม 
๕. อนัเป็นหญิงชิงคู่เขาชูช่ืน  เหมือนกลํ้ากลืนของสาํลกัมกัสะอึก 

 
๒๐. ขอ้ใดมีคาํท่ีสะกดผดิ 

๑. ศาสนามีผูส้ัง่สอนคือศาสดาและมีผูสื้บต่อคือสาวกสานุศิษย ์
๒. ทุกศาสนาต่างมีกฎเกณฑ ์เอกลกัษณ์ และสญัลกัษณ์เฉพาะตวั 
๓. มนุษยน์บัถือศาสนาในฐานะเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นสจัธรรม 
๔. ศาสนาเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อมนุษยช์าติมาตั้งแต่สมยัโบราณ 
๕. ศาสนาเป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทในการสร้างสม บ่มเพาะ ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 
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๒๑. ขอ้ใดใชค้าํผดิความหมาย 
๑. ไม่มีอะไรจะวิเศษไปกว่าการมีลกูเป็นคนดี 
๒. การจราจรท่ีเกิดข้ึนคร้ังน้ีทาํใหบ้า้นเมืองยุง่เหยงิ 
๓. คุณเป็นแพทยต์อ้งมีจรรยาแพทยจึ์งจะไดรั้บการยกยอ่ง 
๔. ฉนัเป็นคนปากโป้ง พอเขาพดูจบ ฉนัก็โตสวนกลบัไปทนัควนั 
๕. ผูช้ายไทยมกัถือว่าการเดินลอดราวตากผา้นุ่งผูห้ญิงจะทาํใหไ้ม่เจริญ 

 
๒๒. ขอ้ใดใชค้าํถกูความหมาย 

๑. ตน้ผเีส้ือควรใหปุ๋้ยประเภทเจือจางสปัดาห์ละคร้ัง 
๒. ตน้ไมท่ี้ปลกูนานๆยอ่มมีก่ิงกา้นแตกแยกออกไปโดยรอบ 
๓. เมื่อดอกของตน้พรมสวรรคโ์รยราแลว้ไม่จาํเป็นตอ้งรดนํ้ ามนัมากนกั 
๔. ตน้ไทรยอ้ยใบแหลมเป็นไมท่ี้ปรับปรุงตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดดี้ 
๕. ถา้ปลกูตน้ชายผา้สีดาในกระถางแขวน ควรใชไ้มปั้กเป็นท่ียดึเหน่ียวของลาํตน้ 

 
๒๓. ขอ้ใดใชภ้าษากาํกวม 

๑. เจา้หนา้ท่ีช่วยกนัฉีดนํ้ าดบัไฟท่ีลุกท่วมรถตูโ้ดยสารซ่ึงเกิดอุบติัเหตุ 
๒. หอการคา้เปิดเผยดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคว่าอยูใ่นระดบัตํ่าสุด 
๓. สถานการณ์ราคานํ้ ามนัดิบช่วงคร่ึงปีหลงัจะเพ่ิมข้ึนเป็นบาเรลละ ๑๑๐เหรียญ 
๔. พนกังานท่ีกาํลงักรอกแบบฟอร์มรับฝากเงินใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือลกูคา้ดีมาก 
๕. นกัเตะของสโมสรท่าเรือแถลงข่าวการจดักิจกรรมเพื่อเยาวชนผูด้อ้ยโอกาสท่ีสมาคมกีฬา

หวัหมาก 
 

๒๔. ขอ้ใดเป็นประโยค 
๑. ยิง่ถา้ทุกคนในสถาบนัมีปัญญา รู้เหตุผลและคุณค่าว่าทาํไมเราควรมีพฤติกรรมเช่นน้ี 
๒. ขณะน้ีโลกตะวนัตกไดพ้ฒันาระบบจริยธรรมท่ีเรียกว่าจริยธรรมส่ิงแวดลอ้มข้ึนแลว้ 
๓. นอกจากการวางระเบียบแบบแผนท่ีจะไดผ้ลอยา่งจริงจงัและรวดเร็วตามวตัถุประสงค ์
๔. แนวทางท่ีจะใหพ้่อแม่ ผูป้กครอง ตลอดจนครูอาจารยไ์ดเ้ขา้ใจปัญหาการเรียนของเด็ก 
๕. เร่ืองท่ีเราสามารถนาํไปปฏิบติัไดท้นัทีโดยไม่ยากนกัเพื่อการสร้างครอบครัวท่ีมีคุณภาพ 
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๒๕. ส่วนใดของขอ้ความต่อไปน้ีใชบ้รรยายโวหาร 
๑) ศาลาท่านํ้ าท่ีมองเห็นแต่ไกลสร้างดว้ยไมโ้ปร่งโล่งสบาย / ๒) มีหลงัคามุงกระเบ้ืองแบบโบราณสี
แดงแต่ซีดจางลงจนจืด / ๓) คณะเราไปถึงช่างกาํลงัปีนข้ึนไปซ่อมชายคาท่ีชาํรุด / ๔) สองฟากซา้ยขวามี
มา้ยาวสีขาวสะอาดสะอา้นสาํหรับนัง่เล่นผอ่นอารมณ์ / ๕) ขา้งๆมีซุม้ไมร้ะแนงปลกูไมเ้ล่ือยร่มคร้ึม 
ออกดอกสีขาวเป็นพวง 

๑. ส่วนท่ี ๑ 

๒. ส่วนท่ี ๒ 

๓. ส่วนท่ี ๓ 

๔. ส่วนท่ี ๔ 

๕. ส่วนท่ี ๕ 

 

๒๖.  ขอ้ความต่อไปน้ีใชโ้วหารชนิดใด 

 เชา้ตรู่เรายงัคงเห็นควนัไฟกรุ่นจากครัวเรือนริมชายโขง ตามทอ้งถนนเร่ิมมีคนสญัจรสองขา้งทาง 
หลายคนถือถาดใบนอ้ยใหญ่ท่ีใส่ขา้วปลาอาหารซ่ึงบรรจงปรุงข้ึนอยา่งพิถีพิถนัไวจ้นเต็ม กระติกใบโตอดั
แน่นดว้ยขา้วเหนียวพระสงฆเ์ร่ิมออกบิณฑบาต 

๑. บรรยาย 
๒. อธิบาย 
๓. พรรณนา 
๔. อธิบายและบรรยาย 
๕. บรรยายและพรรณนา 
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๒๗.ขอ้ใดไมอ่าจอนุมานไดว้่าเป็นบุคลิกภาพของผูพ้ดูขอ้ความต่อไปน้ี 

หากเรากลวัการกระทาํผดิ เราจะทาํอะไรไม่เป็นเลย การทาํผดิเป็นส่วนสาํคญัของการเจริญเติบโตของปัญญา 

หากเราไม่ทาํอะไรเลยเพราะกลวัทาํผดิ ก็จะพลาดโอกาสไดพ้บส่ิงท่ีดีท่ีจาํเป็นสาํหรับการเจริญเติบโตของ
ชีวิตอยา่งหน่ึง 

๑. รักการเรียนรู้ 
๒. มองการณ์ไกล 
๓. กลา้ไดก้ลา้เสีย 
๔. มีจิตใจเขม้แข็ง 
๕. มีความรอบคอบ 

 
๒๘. ขอ้ใดมีนํ้ าเสียงประชด 

๑. เรารีบหน่อยก็ดี ถา้ไปชา้อาจจะไม่มีโต๊ะว่าง 
๒. ม้ือกลางวนัเราไปกินก๋วยเต๋ียวเจา้อร่อยกนัดีกว่า 
๓. เสน้ใหญ่ตม้ยาํร้านน้ีเขาปรุงไดร้สชาติกลมกล่อมดี 
๔. เป็นไง เค็มไปหรอ ก็บอกแลว้ว่าใหชิ้นก่อนเติมเคร่ืองปรุง 
๕. กินหมดเกล้ียงทั้ง ๒ชามอยา่งน้ีคงลดนํ้ าหนกัไดห้ลายกิโลนะ 

 
๒๙. ขอ้ใดตรงตามจุดประสงคใ์นการพดูของคุณครู 

 คุณครู : นกัเรียนรู้ไหมว่าทาํไมถึงใชด้อกมะลิซอ้นเป็นเคร่ืองหมายของวนัแม่  
นกัเรียน : ไม่ทราบเลยครับคุณครู เล่าใหพ้วกผมฟังหน่อยครับ 
คุณครู : ครูอ่านเจอในหนงัสือพิมพ ์เขาบอกว่าถา้ใชด้อกมะลิซอ้นเพราะคนไทยถือว่ามะลิเป็น
ดอกไมม้งคลเน่ืองจากมีสีขาวบริสุทธ์ิ โดยเฉพาะมะลิซอ้นจะออกดอกตลอดปี หอมแรง ทนทาน 
เหมือนกบัความรักของแม่ท่ีมีต่อลกู เป็นความรักท่ียนืนานไม่เส่ือมคลาย อีกทั้งกลีบดอกท่ีห่อข้ึนมา
ก็เหมือนดัง่แขนของแม่ท่ีคอยโอบอุม้ลกู 

๑. ช้ีใหเ้ห็นความสาํคญัของวนัแม่ 
๒. อธิบายลกัษณะของดอกมะลิซอ้น 
๓. ใหค้วามรู้เก่ียวกบัสญัลกัษณ์วนัแม่ 
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๔. ใหต้ระหนกัถึงความรักของแม่ท่ีมีต่อลกู 
๕. บอกถึงความเช่ือเร่ืองมะลิเป็นดอกไมม้งคล 

 
๓๐. ขอ้ใดเหมาะสมท่ีจะเติมในช่องว่างท่ีกาํหนดให ้

 นุช : แนน เสาร์น้ีเธอทาํอะไรรึเปล่าจ๊ะ ไปเดินหา้งกนัไหม  
แนน : ………………………………………………….. 
นุช : ก็ไดจ้ะ้ ดีเหมือนกนั เราไม่ค่อยไดไ้ป เจอกนั ๑๐โมงนะ 

๑. ไม่ชอบเลยหา้ง ชวนยายป่านไปเถอะ 
๒. ไปทาํไมกนัหา้ง ถา้ไปท่ีอ่ืนค่อยน่าสนใจหน่อย 
๓. ไปหา้งอีกแลว้หรอ มีแต่ของซํ้า ๆ ไปตลาดนํ้ าดีกว่า 
๔. ว่าจะไปซ้ือของสกัหน่อย ตอนคํ่าจะมีงานเล้ียงท่ีบา้น 
๕. ไม่ไดท้าํอะไรหรอกจะ้ แต่อยากอยูบ่า้นมากกว่า ลองชวนยายนิดสิ 

 
 
๓๑. ขอ้ใดเป็นเจตนาของผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี 
 การโฆษณาของไทยทุกวนัน้ีไม่ใช่การ “เช้ือเชิญ” ใหซ้ื้อหาหรือบริโภคสินคา้แต่กลายเป็นการบงัคบั
ใหต้อ้งมีใหไ้ด ้
 ถา้คุณตอ้งการทนัสมยั คุณตอ้งมี…..( ช่ือสินคา้ ).......... 
 หากคุณอยากมีเพื่อนมาก คุณตอ้งด่ืม…..( ช่ือเคร่ืองด่ืม ).......... 
และนัน่คือคาํสัง่ท่ีตอ้งทาํตามแมจ้ะฝืนความรู้สึกลึกๆของความเรียบง่ายและความเรียบร้อยท่ีไดรั้บการ
ปลกูฝังมา 

๑. เตือนผูบ้ริโภคไม่เช่ือคาํโฆษณา 
๒. อธิบายวิธีการใชภ้าษาในงานโฆษณา 
๓. ตาํหนิการใชถ้อ้ยคาํในงานโฆษณาปัจจุบนั 
๔. โนม้นา้วใหผู้บ้ริโภคต่อตา้นวิธีการโฆษณาปัจจุบนั 
๕. ช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างของภาษาโฆษณาในอดีตกบัปัจจุบนั 
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๓๒. ขอ้ใดไมน่่าจะเป็นลกัษณะนิสยัของผูเ้ขียนคาํอธิษฐานต่อไปน้ี 
 ขออยา่ใหข้า้พเจา้เป็นคนชอบไดอ้ภิสิทธ์ิ เช่นไปตรวจท่ีโรงพยาบาลก็ขอใหพ้อใจนัง่คอยตามลาํดบั 
อยา่วุ่นวายจะเขา้ตรวจก่อนทั้งท่ีตนไปถึงทีหลงั ในการสอบแข่งขนัเพ่ือ คดัเลือกใดๆขออยา่ใหข้า้พเจา้คิดหา
วิธีลดัหรือวิธีทุจริตใดๆ รวมทั้งขออยา่ไดว้ิ่งเตน้เขา้หาคนนั้นคนน้ีเพ่ือใหเ้ขาช่วยใหไ้ดผ้ลดีกว่าคนอ่ืนทั้งๆท่ี
ขา้พเจา้อาจมีคะแนนสูค้นอ่ืนไม่ได ้

๑. รักสนัโดษ 
๒. หยิง่ในตวัเอง 
๓. ไม่ชอบพ่ึงใคร 
๔. เคารพกฎกติกา 
๕. ใจซ่ือมือสะอาด 

 
๓๓. ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของขอ้ความต่อไปน้ี 
 มนุษยน์ั้นถา้ไม่ฝึกอาจจะดอ้ยกว่าสตัวเ์พราะสตัวท์ั้งหลายอาศยัสญัชาตญาณไดม้ากกว่ามนุษย ์จะ
เห็นไดจ้ากการท่ีสตัวห์ลายชนิดเม่ือเกิดมาก็เดินได ้ว่ายนํ้ าได ้หากินได ้แต่มนุษยเ์ม่ือเกิดมานั้นทาํอะไรไม่ได้
เลย ท้ิงไวก้็ตาย สูส้ตัวอ่ื์นไม่ได ้ถา้มนุษยไ์ม่มีการฝึกฝนก็แพส้ตัว ์แต่ถา้ฝึกดีแลว้ก็ไม่มีสตัวช์นิดใดสูไ้ดเ้ลย 

๑. สตัวท์าํส่ิงต่างๆไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บการฝึกฝน 
๒. สภาพดงัเดิมของมนุษยม์ีลกัษณะดอ้ยกว่าของสตัว ์
๓. มนุษยใ์ชป้ระโยชน์จากสญัชาตญาณไดน้อ้ยกว่าสตัว ์
๔. มนุษยจ์ะดีกว่าสตัวฺไ์ดก้็ต่อเมื่อไดรั้บการฝึกฝนพฒันา 
๕. สญัชาตญาณของมนุษยด์อ้ยกว่าสญัชาตญาณของสตัว ์

 
๓๔. ส่วนใดของข่าวต่อไปน้ีไมม่ีความคิดเห็นของผูเ้ขียน 

๑) หนุ่มองักฤษวยั ๒๐ปีรอดตายปาฏิหาริย ์/ ๒) หลงัตกจากระเบียงชั้นท่ี ๑๕ของอพาร์ทเมน้ท ์/ ๓) 
ขณะไต่ระเบียงเพื่อเขา้หอ้งเน่ืองจากไม่มีกุญแจ / ๔) สาเหตุท่ีรอดชีวิตอยา่งเหลือเช่ือเพราะเขาตกลงไปบน
หลงัคาของตึกขา้งๆ / ๕) จึงแค่กระดูกหกัและมีรอยพกชํ้าเลก็นอ้ย 

๑. ส่วนท่ี ๑ และ ๒ 

๒. ส่วนท่ี ๒ และ ๓ 
๓. ส่วนท่ี ๓ และ ๔ 
๔. ส่วนท่ี ๔ และ ๕ 
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๕. ส่วนท่ี ๑ และ ๕ 

๓๕. “ทาํตรงกนัขา้ม” ในขอ้ความต่อไปน้ีมีความหมายตามขอ้ใด 
 ทุกส่ิงในโลกเป็นส่ิงท่ีใครๆเป็นเจา้ของก็เพียงชัว่คราวเท่านั้น น่ีคือความจริงแต่คนส่วนมากมกั
ปล่อยใหค้วามจริงน้ีผา่นไปอยา่งไม่มีความหมาย นอกจากไม่ทาํตามแลว้ยงักลบัทาํตรงกนัขา้มอีก 

๑. ไม่ยอมรับความจริง 
๒. ไม่ทาํตามเพราะไม่เช่ือ 
๓. ไม่เขา้ใจโลกอยา่งแทจ้ริง 
๔. ยดึมัน่ว่าส่ิงต่างๆเป็นของตน 
๕. เขา้ใจความหมายของชีวิตผดิๆ 

 
๓๖. ถา้เปรียบนกเป็นคน “นก” ในขอ้ความต่อไปน้ีมีบุคลิกภาพตามขอ้ใด 
 มีนกตวัหน่ึง เวลาบินมีจะใหต้วัอ่ืนนาํทาง เวลาหยดุพกัมนัจะอยูป่ะปนในฝงู เวลากินอาหารมนัจะ
ไม่แยง่กินก่อน ดว้ยเหตุน้ีใครๆจึงไม่อาจทาํร้ายมนัได ้

๑. อ่อนแอ 
๒. ข้ีเกรงใจ 
๓. เฉลียวฉลาด 
๔. ไม่เห็นแก่ตวั 
๕. ขาดความมัน่ใจ 

 
๓๗. คาํประพนัธต่์อไปน้ีใหแ้นวคิดเร่ืองใด 
  หา้มกายกายแก่แลว้ หนอเรา  

อยา่งเยีย่งเขาเพราะเขา  หนุ่มฟ้อ 
สาวแสส้งบเมา   นัง่น่ิง เสียนา 
อยา่คะนองป่องป้อ  จกัไดค้วามตาย  

๑. การหกัหา้มใจ 
๒. การระงบัอารมณ์ 
๓. การสาํรวมกิริยา 
๔. การประมาณตน 
๕. การรักษาศกัด์ิศรี 
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๓๘. ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของคาํประพนัธต่์อไปน้ี 

จะหาหนา้ไหนบา้งในโลก พลอยทุกขโ์ศกกบัไมม้ีไหม 
มนุษยห์ยาบชา้กว่าสตัวใ์ด   เตือนใจดาํอาํมหิตนิจกาล  

ฆ่าไล่ไมน้บัแสนโกฎิ  หฤโหดไปชัว่กลัปาวสาน  
ไร้สุนทรียรสในวิญญาณ   ต ํ่ากว่าเดรัจฉานชัว่ฉกรรจ์  

บดัซบไม่รู้ว่าอากาศ  สะอาดบริสุทธ์ิใชห้ายใจนัน่  
ม่ิงไมไ้ดป้รุงช่วยชีวนั   ชาติอกตญัํูทุกผูค้น  

๑. มนุษยม์ีจิตสาํนึกทางอารมตํ่ากว่าสตัว ์
๒. มนุษยไ์ม่รู้คุณค่าของตน้ไมท่ี้มีต่อชีวิต 
๓. มนุษยไ์ม่มีความรับผดิชอบต่อธรรมชาติ 
๔. มนุษยไ์ม่สาํนึกตระหนกัถึงบุญคุณของตน้ไม ้
๕. มนุษยไ์ม่เคยรู้สึกสูญเสียท่ีเห็นตน้ไมถ้กูทาํลาย 

 
 
๓๙. ขอ้ใดเป็นเจตนาของผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี 
 เราไม่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุข เพราะเราไม่กลา้กา้วออกมาจากความเคยชินอนัเกิดจาก
ความกลวั ท่ีทาํใหเ้ราค่อยค่อยสร้างเกราะป้องกนัอตัตา ความกลวัทาํใหเ้ราพลาดโอกาสท่ีจะคน้หาศกัยภาพ
ของตนเอง ทาํไมเราไม่สลดัความกลวัออกไป เมื่อคน้พบศกัยภาพของตนเอง เราก็จะมีพลงัเต็มเป่ียมในการ
ทาํงานและช่วยเหลือผูอ่ื้นต่อไป 

๑. แนะใหท้าํ 
๒. ถามใหต้อบ 
๓. ตั้งขอ้สงัเกต 
๔. อธิบายใหเ้ขา้ใจ 
๕. ช้ีแจงเหตุและผล 
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๔๐. ขอ้ใดไมส่ามารถอนุมานไดจ้ากขอ้ความต่อไปน้ี 
 ความรุ่งเรืองในอดีตของเมืองพิษณุโลกเห็นไดช้ดัว่าถ่ายทอดออกมาในงานสถาปัตยกรรมเป็น
จาํนวนมาก ส่ิงท่ีบรรพบุรุษไดส้ัง่สมกนัไวล้ว้นทรงคุณค่าควรแก่การรักษาและสืบทอดใหค้นรุ่นหลงัไดช่ื้น
ชม แมจ้ะมีส่ิงต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ไดห้มายความว่าพิษณุโลกจะจมอยูก่บัอดีต การกา้วไปอยา่งกระฉบักระเฉง
เหมือนในปัจจุบนัโดยไม่ละท้ิงอดีตดึงดูดความสนใจของผูค้นไดอ้ยา่งดี 

๑. ขณะน้ีพิษณุโลกยงัมีสถานท่ีท่ีมาจากอดีตอนัรุ่งเรือง 
๒. พิษณุโลกเคยมีความรุ่งเรืองทางวฒันธรรมมาก่อน 
๓. พิษณุโลกมีส่ิงอาํนวยความสะดวกกา้วหนา้ทนัสมยั 
๔. ส่ิงท่ีทาํใหพิ้ษณุโลกทรงคุณค่าคือสถาปัตยกรรมไทย 
๕. สถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลืออยูล่ว้นทรุดโทรมปรักหกัพงั 

 
๔๑. ขอ้ใดเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ตามขอ้ความต่อไปน้ี 
 ญ่ีปุ่นพฒันารถไฟแม่เหลก็ความเร็วสูงข้ึนมาใหม่เรียกว่ารถไฟแมก็เลฟญ่ีปุ่น รถไฟท่ีบรรทุก
ผูโ้ดยสารไดเ้ท่ียวละ ๑๐๐๐คนน้ี จะถกูยกลอยเหนือลา้งดว้ยแม่เหลก็ไฟฟ้าเหมือนกบัรถไฟแมก็เลฟจีนซ่ึง
ซ้ือจากเยอรมนันี รถน้ีซ่ึงพยานไปดว้ยความเร็วสูงแต่เงียบกริบ ความเร็วของรถชนิดน้ีสูงสุดเกือบ ๕๐๐
กิโลเมตรต่อชัว่โมง เรียกว่ารถไฟแมก็เลฟจีนและรถชินกนัเซน และเร็วเกือบเท่าเคร่ืองบินช่วงก่อนจะเหิน
ข้ึนฟ้า 

๑. รถไฟความเร็วสูงท่ีแล่นเหนือราง 
๒. รถไฟระบบแม่เหลก็ไฟฟ้าความเร็วสูง 
๓. รถไฟท่ีสามารถแล่นดว้ยความเร็วสูงเสียงเงียบ 
๔. รถไฟแม่เหลก็ความเร็วสูงเหนือรถไฟชนิดอื่น 
๕. รถไฟท่ีบนัทึกผูโ้ดยสารแต่ละเท่ียวไดจ้าํนวนมหาศาล 
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๔๒. ขอ้ความต่อไปน้ีแสดงแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองใด 
 ผูท่ี้ทาํคุณงามความดีไวแ้ก่เราก่อน ช่ือว่าไดท้าํส่ิงท่ีทาํไดย้ากไวแ้ลว้ ภายหลงัเขาจะทาํหรือไม่ทาํให้
อีกก็ตาม เขาก็คู่ควรแก่การบูชาตลอดไป 

๑. ความถกูตอ้ง 
๒. ความกตญัํ ู
๓. ความยติุธรรม 
๔. ความเสมอภาค 
๕. ความเคารพนบัถือ 

 
๔๓. จากขอ้ความต่อไปน้ีขอ้ใดไมอ่าจอนุมานไดว้่าเป็นบุคลิกภาพท่ีโรงเรียนบา้นยางตั้งใจจะสร้างใหแ้ก่
นกัเรียน 
 แนวคิดเร่ืองการเรียนการสอนของโรงเรียนบา้นยางคือตอ้งการฝึกฝนทกัษะการใชชี้วิตโดยให้
เรียนรู้จากของจริง ไม่ไดส้อนแต่ท่องตาํราเท่านั้น เตรียมประสบการณ์ชีวิตใหใ้กลชิ้ดกบัสงัคมภายนอก เพ่ือ
ต่อไปจะไดส้ามารถดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข สามารถนาํทกัษะท่ีไดไ้ปประกอบอาชีพเล้ียงตวัเองและ
ครอบครัวได ้

๑. รับผดิชอบ 
๒. สนใจใฝ่รู้ 
๓. รู้จกัแกปั้ญหา 
๔. มีมนุษยส์มัพนัธ ์
๕. ชอบช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 
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๔๔. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี 
 ชีวิตคนเราเต็มไปดว้ยความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม หรือแมแ้ต่
ร่างกายและจิตใจของเรา ส่ิงท่ีจะช่วยเราไดก้็คือการพฒันาสติปัญญาของเราใหย้อมรับความจริงว่าทุกอยา่งท่ี
ปรากฏข้ึนท่ีกายท่ีใจเราน้ีเป็นของชัว่คราวทั้งหมด จะใหสุ้ขถาวร ไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตาย ยอมเป็นไปไม่ได ้ทุก
อยา่งผา่นมาแลว้ก็ผา่นไปตลอดเวลา ถา้ยอมรับความจริงน้ีใหไ้ดใ้จก็จะไม่ทุกข ์

๑. บอกวิธีทาํใจใหพ้น้ทุกข ์
๒. ช้ีแจงความจริงว่าทุกชีวิตเป็นทุกข ์
๓. อธิบายใหเ้ขา้ใจแก่นสารของชีวิต 
๔. ปรารภถึงความไม่แน่นอนของชีวิต 
๕. เสนอแนะใหผู้อ่้านพฒันาสติปัญญา 

 
๔๕. ขอ้ใดไมอ่าจอนุมานไดต้ามขอ้ความต่อไปน้ี 
 การรับประทานแอลมอนดพ์ร้อมอาหารทาํใหร้ะดบันํ้ าตาลในเลือดลดลงจึงมีส่วนช่วยป้องกนั
โรคเบาหวาน นกัวิจยัพบว่าการรับประทานแอลมอนดพ์ร้อมอาหารท่ีมีระดบันํ้ าตาลสูง เช่น ขนมปังขาว จะ
ช่วยควบคุมระดบันํ้ าตาลในเลือดใหค้งท่ียิง่รับประทานแอลมอนดม์ากเท่าใด ระดบัดชันีนํ้ าตาลของอาหาร
และนาํตาลในเลือดก็ยิง่ลดตํ่าลงเท่านั้น 

๑. แอลมอนดมี์คุณสมบติัช่วยลดนํ้ าตาลในเลือด 
๒. ระดบันํ้ าตาลในเลือดลดลงเม่ือรับประทานแอลมอนดพ์ร้อมอาหาร 
๓. การรับประทานแอลมอนดแ์ทนอาหารจะช่วยรักษาโรคเบาหวานได ้
๔. น่ารับประทานอาหารท่ีมีนํ้ าตาลสูงควรรับประทานแอลมอนดด์ว้ย 
๕. นํ้าตาลในอาหารและนํ้ าตาลในเลือดจะลดลงเม่ือเม่ือรับประทานแอลมอนดจ์าํนวนมาก 
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๔๖. ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของขอ้ความต่อไปน้ี 
 ฟันเป็นส่วนของร่างกายท่ีแตกบ่ินไดง่้าย เพียงเค้ียวนํ้ าแข็ง เจาะล้ิน หรือเจาะริมฝีปากก็อาจทาํให้
ฟันบ่ินได ้การเค้ียวนํ้ าแข็งก็เหมือนกบัการเค้ียวหิน ส่วนการเจาะล้ินหรือริมฝีปากแลว้ใส่เคร่ืองประดบั
โลหะทาํใหฟั้นบ่ินได ้เน่ืองจากเคร่ืองประดบัโลหะจะกระทบฟันเป็นประจาํ 

๑. การเค้ียวนํ้ าแข็งทาํใหฟั้นแตกบ่ินได ้
๒. การดูแลฟันไม่ใหแ้ต่บินเป็นเร่ืองสาํคญั 
๓. การกระทบของแข็งเป็นอนัตรายต่อฟัน 
๔. ฟันแตกบ่ินไดง่้ายแมจ้ะเป็นส่วนท่ีแข็งท่ีสุด 
๕. การเจาะล้ินหรือริมฝีปากเป็นอนัตรายต่อฟัน 

 
ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบคาํถามขอ้ ๔๗และ ๔๘ 
 คณะวงโยธวาทิตโรงเรียนมธัยมสงัคีตวิทยาเป็นตวัแทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมแข่งขนัวง
ดนตรีโลกท่ีประเทศเนเธอร์แลนด ์และเดินทางกลบัหลงัจากไดรั้บรางวลัเหรียญทองประเภทการแสดง
คอนเสิร์ต ผูอ้าํนวยการโรงเรียนกล่าวว่าชยัชนะคร้ังน้ีถือเป็นความภูมิใจและเป็นช่ือเสียงของโรงเรียนและ
ของประเทศไทย 
๔๗. ขอ้ใดครอบคลุมเน้ือหาของขอ้ความขา้งตน้ 

๑. วงดนตรีนกัเรียนไทยกบัถึงไทยอยา่งภาคภูม ิ
๒. โรงเรียนมธัยมสงัคีตวิทยาส่งคอนเสิร์ตประกวดระดบัโลก 
๓. นกัเรียนไทยภูมิใจท่ีสร้างช่ือเสียงทางดนตรีแก่ประเทศไทย 
๔. วงโยธวาทิตนกัเรียนไทยชนะเลิศดนตรีโลกประเภทคอนเสิร์ต 
๕. วงโยธวาทิตนกัเรียนไทยร่วมประกวดการแสดงคอนเสิร์ตงานดนตรีโลก 

 
๔๘. ประเด็นใดไมไ่ดก้ล่าวถึงในขอ้ความขา้งตน้ 

๑. เวลาท่ีแข่งขนั 
๒. สถานท่ีแข่ง 
๓. ช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั 
๔. ชนิดของกิจกรรม 
๕. ประเภทการแข่งข ั
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๔๙.ขอ้ใดไมอ่าจอนุมานไดจ้ากขอ้ความต่อไปน้ี 
 โรคสมาธิสั้น อยูไ่ม่น่ิง เป็นโรคท่ีเกิดจากสมองส่วนหนา้และวิถีประสาทท่ีเก่ียวขอ้งทาํงานบกพร่อง 
อาการน้ีไม่ใช่เกิดจากนิสยัท่ีไม่ดี หรือการไม่มีความพยายามของเด็ก พ่อแม่ไม่ใช่ตน้เหตุ แต่พ่อแม่เป็นคน
สาํคญัท่ีสามารถช่วยเหลือลกูได ้

๑. โรคสมาธิสั้นเป็นอาการทางกาย 
๒. พ่อแม่สามารถช่วยรักษาลกูใหห้ายจากโรคได ้
๓. พ่อแม่ควรเอาใจใส่ดูแลเด็กสมาธิสั้นมากๆ 
๔. เด็กสมาธิสั้นไม่สามารถทาํงานไดเ้ท่าเด็กอ่ืน 
๕. มีผูต้าํหนิว่าเด็กสมาธิสั้นเป็นเด็กไม่ดีไม่ตั้งใจเรียน 

 
 
๕๐. ขอ้ความต่อไปน้ีกล่าวถึงเร่ืองใดเป็นสาํคญั 
 เฮลิคอปเตอร์สามารถบินข้ึนลงในทางด่ิงไดโ้ดยไม่ตอ้งใชท้างวิ่งในสนามบินเหมือนกบัเคร่ืองบิน 
รวมทั้งสามารถลอยตวัน่ิงๆอยูใ่นอากาศได ้ดงันั้นจึงใชข้นส่งผูโ้ดยสารและส่ิงของจากสถานท่ีในตวัเมือง
หรือบริเวณท่ีไม่มีสนามบิน และสามารถช่วยเหลือผูป่้วยส่งโรงพยาบาลไดร้วดเร็วในกรณีฉุกเฉิน 

๑. ศกัยภาพของเฮลิคอปเตอร์ 
๒. รูปลกัษณ์ของเฮลิคอปเตอร์ 
๓. การใชเ้ฮลิคอปเตอร์ในทางการแพทย ์
๔. ประโยชน์ของเฮลิคอปเตอร์ในการขนส่ง 
๕. ขอ้แตกต่างระหว่างเคร่ืองบินกบัเฮลิคอปเตอร์ 


