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โครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปการศึกษา 2563

ป.6

ขอสอบ
วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 18
สอบวันเสารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 – 10.00 น.
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6
เลขประจำตัวสอบ .................. ชื่อ – สกุล .......................................................... หองเรียน ........... เลขที่ ..........

คำชี้แจงในการทำขอสอบ

คำเตือน
ผูที่ระบายรหัสประจำตัวผูเขาสอบไมถูกตอง
ระบบจะไมตรวจกระดาษคำตอบของทาน

1. ขอสอบฉบับนี้เปนขอสอบแบบปรนัย จำนวน 8 หนา
มีจำนวนขอทั้งหมด 80 ขอ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
แบงตามเนื้อหาสาระ ดังนี้
- ขอ 1 – 30 : หลักภาษา 75 คะแนน
- ขอ 31 – 60 : การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 75 คะแนน
- ขอ 61 – 80 : วรรณคดีและวรรณกรรม 50 คะแนน
2. ในแตละขอใหเลือกระบายคำตอบที่คิดวาถูกตองที่สุด
เพียงตัวเลือกเดียวลงในกระดาษคำตอบดวยดินสอดำ (2B ขึ้นไป)
3. หากพบวาขอใดไมมีคำตอบที่ถูกตองใหระบายตัวเลือกที่ 5
4. หากพบวามีการทุจริตในการสอบจะตัดสิทธิ์ออกจากการสอบทันที

# หนา 1 #
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หลักภาษา (75 คะแนน)
ขอที่ 1-15 ขอละ 2 คะแนน
ขอที่ 16-30 ขอละ 3 คะแนน
ขอใดเปนความหมายตรง
1) แกงถวยนี้รสเขมขนดีจริง
2) งานนี้กินเวลามากไมเสร็จงาย ๆ
3) คุณหมอมือเบาฉีดยาไมเจ็บเลย
4) ปญหานี้หินจริง ๆ ตองคิดอยูนาน
“ทร” ในขอใดออกเสียงอักษรควบแททั้งสองคำ
1) พุทรา, นิทรา
2) ทรุดโทรม, นนทรี
3) จันทรา, ทรานซิสเตอร
4) ทรวดทรง, มัทรี
ขอใดใชการันตถูกตอง
1) สินเธาน, มัธยัสถ
2) มัคคุเทศก, รื่นรมย
3) สาทิสลักษณ, สำอางค
4) ไตรยางศ, ดึกดำบรรณ
ขอใดเปนคำมูลทุกคำ
1) หวาน, เปะปะ, ขัดคอ
2) ดอกเบี้ย, ไฟฟา, เอะอะ
3) กรุณา, ชมพู, ชักเยอ
4) ซากศพ, นาิกา, ติดใจ
ขอใดไมมีคำประสม
1) แมตำน้ำพริกอรอยมาก
2) คุณพอชอบแกงเผ็ดที่สุด
3) พี่สาวไมชอบใสน้ำตาล
4) นองสาวชอบทำขนม
ขอใดมีคำเปนทุกคำ
1) ลากอนสำหรับวันนี้ 2) ขอลาทีทั้งที่อาลัย
3) จนกวาจะพบกันใหม 4) จงสุขใจนะเพื่อนเอย
“เสือ” ในขอใดมีความหมายนัยตรง
1) พวกเขาก็เปนแคเสือกระดาษเทานั้น
2) บานนั้นถูกเจาเสือรายปลน 2 ครั้งแลว
3) เสือที่เขาดินนี่เชื่องทุกตัวเลยนะ
4) “ไอเสือบุก” ประโยคสุดฮิตกอนจะปลน
คำขอใดมีจำนวนพยางคตางจากพวก
1) สูจิบัตร
2) อธิบาย
3) สมาธิ
4) วิทยาลัย
# หนา 2 #

ขอความใดกลาวไมถูกตอง
1) ก จ ด บ เปนอักษรกลาง
2) อักษรต่ำเดี่ยวมี 10 ตัว เชน ง ญ น
3) อักษรต่ำคูมี 14 ตัว เชน อ ส ห
4) ข ฉ ถ ผ เปนอักษรสูง
คำขอใดเปนคำนามทั้งหมด
1) พอ ไปเที่ยว หนาหนาว ฟุตบอล
2) หลอดไฟ วายน้ำ พรุงนี้ กลางคืน
3) ประจำ เสร็จแลว วิหค นากลัว
4) สมศักดิ์ สุนัข มะนาว สนามหญา
คำขอใดมีตัวสะกดอยูในมาตรา กด
1) ครรลอง
2) อุปสรรค
3) ศตวรรษ
4) สรรพนาม
ขอใดใชลักษณะนามผิด
1) มะพราว – ทะลาย
2) เลื่อย – ปน
3) ขาวหลาม – กระบอก
4) นาิกา – ตัว
ขอใดเปนกลุมคำหรือวลี
1) ฝากปลายางไวกับแมว
2) ฉันพูดอยางไมคิด
3) ฝูงลิงชวยกันตามหาลูก
4) โรงเรียนชนบทหางไกล
ขอใดไมใชหนาที่ของคำสันธาน
1) นำหนาบท
2) เชื่อมคำกับคำ
3) เชื่อมวลีกับวลี
4) เชื่อมประโยคกับประโยค
ขอใดเปนประโยคความเดียว
1) ถึงเขายากจนแตก็มีน้ำใจ
2) เด็กดีตองเชื่อฟงคำสั่งสอน
3) คุณยายชอบทำขนมใหลูกหลานกิน
4) คุณพอทานเสร็จก็รีบลางจาน
ขอใดเขียนตัวการันตที่มาจากภาษาอังกฤษผิด
1) เว็บไซต
2) อินเทอรเน็ต
3) ทรานซิสเตอร
4) ชอกล
ปจจัยขอใดตอไปนี้ที่ทำใหภาษาไทยของเรา
มีคำมาจากภาษาตางประเทศใช
1) ศาสนา
2) การคาขาย
3) การสื่อสาร
4) ถูกทุกขอ
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ขอใดมีรูปวรรณยุกตและเสียงวรรณยุกตไมตรงกัน
1) ไกแจ
2) ปลอยแก
3) แหงโปรง
4) คามา
ขอใดเรียงสระตามพจนานุกรมถูกตอง
1) -ั -ะ -ัวะ
2) -า -ำ - ิ
3) เ- ิ เ- เ- ี
4) เ-า เ-ะ เ-าะ
พจนานุกรมแบงหนากระดาษอยางไร
1) ซีกลาง ซีกบน
2) ซีกซาย ซีกขวา
3) ซีกหนา ซีกหลัง
4) ซีกบน ซีกกลาง ซีกลาง
ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ ๕ เสียง
1) ฝนตกก็แชง ฝนแลงก็ดา
2) รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
3) น้ำรอนปลาเปน น้ำเย็นปลาตาย
4) นอนสูงนอนคว่ำ นอนต่ำนอนหงาย
ขอใดใชสำนวนไมถูกตอง
1) เหตุการณยังไมทันเกิดขึ้นก็กระวนกระวายทุกข
รอนไปกอนเหมือนกระตายตื่นตูม
2) เด็กคนนี้ปญญาไมดี สอนเทาไรไมรูจักจำ
เหมือนตักน้ำรดหัวสาก
3) เขาเปนลูกชาวนามากอน แตกลับดูถูกชาวนา
เขาทำนองวัวลืมตีน
4) ผมเปนคนชวยเขามาแท ๆ ยังถูกกลาวหาวาทำ
รายเขา เหมือนทำคุณบูชาโทษ
ขอใดเขียนคำทับศัพท ไดถูกตองทุกคำ
1) แบดมินตัน, บาสเกตบอล, วอลเลยบอล
2) ดราฟต, แท็งก, อินเทอรเน็ต
3) บังกะโล, ฟุลสแกป, เอ็กซเรย
4) กอบป, แคลเซี่ยม, ช็อกโกแลต
ขอใดกลาวถึงอักษรคูไดถูกตองที่สุด
1) อักษรคู คือ อักษรกลางกับอักษรต่ำเพื่อชวยใน
การผันใหครบ ๕ เสียง
2) อักษรคู คือ อักษรสูงกับอักษรกลางเพื่อชวยใน
การผันใหครบ ๕ เสียง
3) อักษรคู คือ อักษรสูงกับอักษรต่ำเพื่อชวยในการ
ผันใหครบ ๕ เสียง
4) อักษรคู คือ อักษรที่ผันไดครบทั้ง ๕ เสียง

ขอใดไมใชคำไวพจนของคำวา “ดอกไม”
1) บุษบา
2) สกุณา
3) ผกา
4) โกสุม
เมื่อเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมจะพบคำใดเปนคำแรก
1) ถอดรหัส
2) ถวยแกว
3) แถลงการณ
4) เถลไถล
ขอใดมีสัมผัสอักษรหรือสัมผัสพยัญชนะมากที่สุด
1) แตเหลียวเหลียวเลี้ยวลับวับวิญญาณ
2) แมก็เห็นลูกนอยละหอยหา
3) เหลียวหลังยังเห็นแมแลเขมน
4) โอเปลาตาตางสะอื้นยืนตะลึง
ขอใดมีคำทับศัพทภาษาอังกฤษมากที่สุด
1) เราไมควรใชกลองโฟมใสอาหาร
2) ของฟรีใคร ๆ ก็อยากไดกันทั้งนั้น
3) สายชารจโทรศัพทถูกรีโมทวางทับอยูบนทีวี
4) กรุณาเขาคิวรับคูปองแลกของรางวัล
คำศัพทในขอใดไมอยูใ นหมวดหมูสัตว
1) อนุโมทนา
2) มักขิกา
3) ชัลลุกา
4) จิตรจุล
คำที่ขีดเสนใตในประโยคใด ใชไดถูกตอง
1) การจราจรในวันนี้ขัดของมาก
2) เขาไมขัดของที่จะชวยเราทำงาน
3) ถนนสายนีข้ ัดของก็อยาเดินผาน
4) เขาขัดของใจเมื่อถูกเพื่อนปฏิเสธ
การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (75 คะแนน)
ขอที่ 31-45 ขอละ 2 คะแนน
ขอที่ 46-60 ขอละ 3 คะแนน
ขอความใดอยูเปนลำดับที่สอง
ก. นายกฯ สิงคโปร
ข. เอาไวเปนเวลา 3 ป
ค. เรียกรองใหประชาชน
ง. ตรึงราคาสินคาสงออก
1) ขอ ก.
2) ขอ ข.
3) ขอ ค.
4) ขอ ง.
“บริการพัสดุดวนภายในประเทศ FAST รวดเร็ว
ทันใจ .......................... ทั้งรับทั้งสง”
จากเนื้อความเปนการเขียนในขอใด
1) โฆษณาจูงใจ
2) ประชาสัมพันธ
3) แสดงความคิดเห็น 4) อธิบายใหความรู

# หนา 3 #
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การโฆษณาขอใดนาเชื่อถือมากที่สุด
1) รับรองเขียนไดลื่น เขียนไดไมผิด
ตองปากกาตรานกกระเรียน
2) ใชแลวผิวจะขาวเนียนภายในวันเดียว เมื่อคุณทา
ผิวดวยโลชั่นมะนาว
3) ดื่มแลวรางกายจะแข็งแรง ไมมีโรคราย
ตองน้ำดื่มตราใสแจว
4) สระแลวผมคุณจะหอมนุมไรรังแค ดวยยาสระ
ผม มะกรูดหอม
ขอใดใชคำขึ้นตน และลงทายเมื่อเขียนจดหมาย
ถึงพระสงฆ ไดถูกตอง
1) นมัสการ, ขอขอบคุณดวยความเคารพ
2) นมัสการ, ขออาราธนาดวยความเคารพ
3) นมัสการ, ขอเจริญพรดวยความเคารพ
4) นมัสการ, ขอนมัสการดวยความเคารพ
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนจดหมาย คือขอใด
1) การลบ ขีด ขูดฆา 2) ความถูกตอง
3) ความสวยงาม
4) ความสะอาด
“ปลารา” มีความหมายเหมือนขอใด
1) ปลาสวาย
2) ปลาเค็ม
3) ปลาสม
4) ปลามัจฉะ
คำขอใดไมไดมีความหมายวา “ภูเขา”
1) พยัคฆ
2) สิงขร
3) บรรพต
4) คีรี
“คนมั่งมี แตแตงตัวซอมซอ” เปนความหมายของ
ขอใด
1) ผาขี้ริ้วหอทอง
2) วัวหายลอมคอก
3) ผักชีโรยหนา
4) รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
ขอใดเรียงประโยคไดถูกตอง
1) สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอทุกชีวิต
2) มีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมทุกชีวิต
3) ทุกชีวิตตอสิ่งแวดลอมมีอิทธิพล
4) สิ่งแวดลอมตอทุกชีวิตมีอิทธิพล
“ตำรวจเขาปองกันเหตุ .......... เพื่อไมให
บานเมือง ..........” ควรเติมคำใดในประโยค
1) จลาจล – วุนวาย 2) จริงจัง – แตกตื่น
3) เข็มงวด – ราวฉาน 4) เครงครัด – ปนปวน
# หนา 4 #

ขอใดตอไปนี้กลาวไดถูกตองที่สุด
1) การอาน ทำใหเรารูเรื่องของคนดีและคนไมดีในสังคม
2) หนังสือที่อานแลวมีประโยชนมีอยู 3 ประเภท
คือ ขาว บันเทิง และความรู
3) การอานจับใจความสำคัญสามารถทำไดโดยการ
ตั้งเปนคำถามวา ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร
และนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลเปนใจความสำคัญ
4) นักเรียนควรเลือกอานหนังสือที่มีประโยชนและ
เหมาะสมกับโอกาสดวย
ถานักเรียนจะเขียนจดหมายสั่งซื้อหนังสือ ควรใช
คำขึ้นตนอยางไร
1) ทาน ผูจัดการ
2) เรียน ผูจัดการ
3) กราบเรียน ผูจัดการ
4) กราบสวัสดี ผูจัดการ
ขอใดกลาวถึง “โครงงาน” ไดถูกตอง
1) โครงงาน คือ กิจกรรมที่นักเรียนตองศึกษา
คนควาใหตนเอง
2) โครงงาน คือ กิจกรรมที่ครูผูสอนกำหนดให
3) โครงงาน คือ กิจกรรมที่นักเรียนตองทำรวมกับ
ครอบครัว
4) โครงงาน คือ กิจกรรมที่นักเรียนตองทำใน
หองเรียนเทานั้น
ขอใดคือ ภาษาที่ใชในการเขียนบันทึกสวนตัว
1) ภาษาพูด
2) ภาษาสุภาพ
3) ภาษาแบบแผน
4) ภาษาทางราชการ
ขอใดเปนจดหมายสวนตัว
1) จดหมายถึงเพื่อน
2) จดหมายถึงญาติมิตร
3) จดหมายถึงผูจัดการบริษัทเพื่อขอสมัครงาน
4) ถูกทั้งขอ 1 และ ขอ 2
ขอใดเปนภาษาเขียน
1) ขอสอบกลวย ๆ อยางนี้เธอทำไมไดหรือ
2) ตำรวจจับผูที่ไมใสหมวกกันน็อก
3) ฉันวิ่งออกกำลังกายวันละ ๔ กิโล
4) เธอจับฉลากไดหมายเลขลำดับเทาไร
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สำนวนในขอใด ที่มีความหมายไมเกี่ยวกับการพูด ดูตัวอยางใบสมัครเขาศึกษาตอแลวตอบคำถามขอที่ 54.–56.
1) ยิ้มดวยปากถากดวยสายตา
หมายเลขใบสมัคร ......................
ติดรูปถาย
2) สาลิกาลิ้นทอง
3) ลิ้นตวัดถึงใบหู
ใบสมัครเขาศึกษาตอ
ขนาด ๑ นิ้ว
4) ขวานผาซาก
โรงเรียนคิดถึงวิทยา
ขอใดใชโวหารเปรียบเทียบ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔
1) เด็ก ๆ นั่งปายสีลงบนกำแพงรั้วโรงเรียน
2) ชาวประมงนั่งยกยออยูบนเรือหาปลา
วันที่สมัคร ...............................................
3) เด็กคนนี้ชอบทำตัวเปนแกะดำทำอะไรผิดกับคนอื่น
1. ชื่อ-สกุลผูสมัคร ..............................................
4) จิ้งจกคอยจับแมลงเมาที่เลนแสงไฟกิน
วันเดือนปเกิด ................................................
“แมวตัวหนึ่งรูมาวามีแมไกหลายตัวปวยอยูใน
ฟารม จึงปลอมตัวเปนหมอถือกระเปายาไปปรากฏ
เลขประจำตัวประชาชน............……………..……….
ตัวที่นั่น” จากขอความขางตนเมื่อนำมาเขียนเปน
2. ที่อยูตามทะเบียนบาน ...................................
แผนภาพโครงเรื่อง ขอใดเปนหัวขอตัวละคร
3. ปจจุบันกำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ของ
1) ฟารม แมไก แมว 2) แมว หมอ แมไก
3) แมไก แมว
4) หมอ กระเปายา
โรงเรียน .........................................................
อักษรยอ ป.ล. ทายจดหมาย เขียนกำกับไวเพื่ออะไร
หมายเหตุ ผูส มัครตองแนบเอกสาร ดังตอไปนี้
1) บอกขอความสำคัญ
- ใบรับรองผลการเรียนของผูสมัครสอบ
2) บอกขอความที่ควรจดจำ
- สำเนาทะเบียนบานและสำเนาบัตรประชาชนของผูสมัครสอบ
3) บอกแหลงที่มาของจดหมาย
4) บอกเนื้อหาที่เขียนเพิ่มเติมลงทายเมื่อเซ็นชื่อแลว
โรงเรียนคิดถึงวิทยา กำหนดวันรับสมัครนักเรียน
ขอใดเปนหลักของการยอความที่ไมถูกตอง
ตั้งแต วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๗
1) ใชสำนวนของผูยอเอง
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ และกำหนดจัดสอบในวันที่
2) ใชอักษรยอเพื่อใหเรื่องสั้นลง
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเปดรับเฉพาะนักเรียนที่
3) เปลี่ยนสรรพนามจากบุรุษที่ ๑ และที่ ๒ เปน
เกิดกอนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สรรพนามบุรุษที่ ๓
4) เปลี่ยนคำศัพทเปนคำธรรมดา ยกเวนคำราชาศัพท
ถาผูสมัครไปยื่นใบสมัครในวันที่สองของการ
ใจความที่ยอแลวควรเขียนอยางไร
เปดรับสมัคร ในชองวางที่  ผูสมัครตองกรอก
1) เขียนใหติดตอกันไปจนจบ
ขอมูลอยางไร
2) เขียนตามยอหนาเดิม
1) ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
2) ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
3) แบงยอหนาเปนสองตอน
3) ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
4) เขียนอยางไรก็ได
4) ๒๔ – ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
“ครั้นวันเพ็ญเดือน 12 ขานอยไดกระทำโคมลอย
ผูสมัครสอบตองกรอกบานเลขที่ตามบัตร
คิดตกแตงใหงามประหลาดกวาโคมสนมกำนัลทั้ง
ประชาชนของตนเองในชองวางหมายเลขใด
ปวงจึงเลือกผกาเกสรสีตาง ๆ มาประดับเปนรูป
1) หมายเลข 
2) หมายเลข 
กระมุทกลีบบานรับแสงจันทรใหญ”
จากเนื้อความเปนประเพณีใด
3) หมายเลข 
4) หมายเลข 
1) ประเพณีลอยโคม
2) ประเพณีโยนบัว
3) ประเพณีลอยกระทง
4) ประเพณีตักบาตรดอกไม
# หนา 5 #
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สิ่งใดที่ผูสมัครไมจำเปนตองนำไปใชในวันสมัคร
1) ภาพถาย
2) ใบรับรองผลการเรียน
3) สำเนาทะเบียนบานและสำเนาบัตรประชาชน
4) ใบสูติบัตร
ขอใดเปนภาษาเขียน
1) วันนี้บนถนนมีรถเยอะแยะ
2) ขณะที่ผมปนรถถีบมีสุนัขวิ่งไลตามมา
3) ผมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่
4) ผมตองเสียคาปรับที่สถานีตำรวจ
การอานเลขไทยในอดีต เลข ๔ อานวาอยางไร
1) ทศ (ทด)
2) นพ (นบ)
3) จัตวา (จัด-ตะ-วา) 4) ยี่
๗ ฯ ๒ อานเปนวันที่แบบไทยไดอยางไร
๗
1) วันอาทิตย ขึ้นเจ็ดค่ำ เดือนอาย
2) วันเสาร ขึ้นเจ็ดค่ำ เดือนสอง
3) วันอาทิตย แรมเจ็ดค่ำ เดือนทศ
4) วันเสาร แรมเจ็ดค่ำ เดือนยี่
การอานแผนผังหรือแผนที่เราควรพิจารณาสิ่งใด
เปนสำคัญ
1) อาคาร
2) ถนน
3) ทิศ
4) ระยะทาง

ขอใดใชโวหารที่กลาวเกินความจริง เพื่อสราง
และเนนความรูสึกและอารมณ
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
ขอใดที่กลาวถึงประโยชนของการศึกษา
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
ใจความสำคัญของบทรอยกรองนี้คือขอใด
“แผนดินผืนนี้มีคา
ทำนาทำไรไดผล
ทำสวนก็ไดไมจน
อดทนทำไวใชกิน
ในน้ำมีกุงปูปลา
จับหามาไดทั้งสิ้น
เมืองไทยมีทรัพยในดิน ไดยินเรื่องนี้มานาน”
1) เมืองไทยอุดมสมบูรณ
2) เมืองไทยเปนเมืองนาอยู
3) เมืองไทยเปนเมืองเกาแก
4) เมืองไทยเปนเมืองเกษตรกรรม
สันนิษฐานกันวาวรรณคดีเรื่อง “ขุนชางขุนแผน”
เปนวรรณคดีที่แตงขึ้นจากเหตุการณจริง ที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดใด
1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) จังหวัดสุพรรณบุรี
3) จังหวัดนนทบุรี
4) จังหวัดสุโขทัย
เรื่องขุนชางขุนแผนแตงดวยคำประพันธชนิดใด
1) กลอนนิราศ
2) กลอนเสภา
3) กลอนเพลงยาว
4) กลอนบทละคร

วรรณคดีและวรรณกรรม (50 คะแนน)
ขอที่ 61 - 80 ขอละ 2.5 คะแนน
คำประพันธในขอใด สะทอนความสัมพันธระหวาง
อานคำประพันธตอไปนี้ ตอบคำถามขอ 67. – 68.
มนุษยกับธรรมชาติ
1) ดุเหวารองมองเมียงเสียงวาแม ยืนชะแงแลดูเงี่ยหูตรับ
“จะกลาวถึงพลายงามทรามสวาท
2) จะกินนอนวอนวาเมตตาเตือน จะจากเรือนรางแมไปแตตัว
เฉลียวฉลาดแกลวกลาวิชาขยัน
3) สะอื้นร่ำอำลาดวยอาลัย แลวแข็งใจจากนางตามทางมา
เรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ทุกสิ่งอัน
4) สะดุงใจไหววับทั้งหลับตา รองขานขาสุดเสียงแตเที่ยงคืน
หมายประจัญสงครามไมขามใคร”
คำที่ขีดเสนใตหมายถึงขอใด
ใหใชตัวเลือกตอไปนี้ ตอบคำถามขอ 62. - 63.
1) สูรบ
2) อยูตอหนากัน
1) นางกอดจูบลูบหลังแลวสั่งสอน อำนวยพรพลายนอยละหอยไห
3) เผชิญหนากัน
4) ถูกทุกขอ
2) พอไปดีศรีสวัสดิก์ ำจัดภัย จนเติบใหญยิ่งยวดไดบวชเรียน
จากคำประพันธขางตนมีกี่คำกลอน
3) ลูกก็แลดูแมแมดูลกู
ตางพันผูกเพียงวาเลือดตาไหล
1) 1 คำกลอน
2) 2 คำกลอน
4) ลูกผูชายลายมือนั้นคือยศ เจาจงอุตสาหทำสม่ำเสมียน
3) 3 คำกลอน
4) 4 คำกลอน
# หนา 6 #
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จากเนื้อความ มีลักษณะการเสนอตัวละครโดย
ใหใชตัวเลือกตอไปนี้ ตอบคำถามขอ 69.- 70.
วิธใี นขอใด
1) เจาพลายงามตามทางไปกลางทุง
1) ผูประพันธแนะนำตัวละครเอง
เขมนมุงเขาเขินเดินสะอื้น
2) ตัวละครเปนผูเลาเรื่องของตน
2) เจาพลายเพลินเดินพลางตามทางเกวียน
3) ตัวละครอีกตัวหนึ่งเปนผูแนะนำ
ตลอดเลี่ยนลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยมา
4) ไมมีขอใดถูก
3) ตนแคคางกรางกระทุมชอุมออก
จากเนื้อความ ไมไดบรรยายลักษณะของตัวละคร
ทั้งชอดอกดูไสวเหมือนไมเขียน
“นายทองอิน” ในขอใด
4) ออกหลังบานตาลตะคุมเปนพุมพื้น
1) ความรู
2) รูปรางหนาตา
รมรื่นรังเรียงเคียงตะเคียน
3) ความสามารถ
4) อาชีพ
จงเรียงลำดับคำประพันธที่กำหนด ใหถูกตอง
จากเนื้อความ นายทองอินประกอบอาชีพในขอใด
1) 1-2-3-4
2) 1-4-3-2
1) ทนายความ
2) นักสืบราชการลับ
3) 1-3-2-4
4) 4-1-2-3
3) ผูสื่อขาว
4) ไมรูชัดวาอาชีพใด
คำประพันธขอใด มีการใชอุปมาโวหาร
นิทานทองอิน มีเนื้อเรื่องตรงกับขอใด
1) 1
2) 2
1) เรื่องผี
3) 3
4) 4
2) เรื่องการตอสู
“ก็กลับไปไพลเหมือนพออายทรพี” คำที่ขีดเสนใต
3) เรื่องความรักอมตะ
มีความหมายตรงกับขอ
4) เรื่องการสืบสวนสอบสวน
1) นองที่ไมรูคุณพี่
2) ลูกที่ไมรูคุณพอแม
3) บาวที่ไมรูคุณนาย 4) ศิษยที่ไมรูคุณครู
อานเนื้อความ : เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ
ขอใดไมใชความเชื่อของคนในสมัยกอน
ตอบคำถามขอ 77. – 80.
1) จะบนหมูสุราร่ำวาครบ
ไมยราพเปนยักษที่ปกครองเมืองบาดาล ชอบศึกษา
2) ผีบังซอนเรนไมเห็นเลย
วิชาอาคมจากพระษี จึงมีความรูเรื่องเวทมนตร
3) เสียงจังหรีดกรีดแซดังแตรสังข
และมีกลองยาเปนอาวุธเอาไวเปาสะกดกองทัพฝาย
4) คิ้วกระเหมนเปนลางแตกลางวัน
ศัตรูใหหลับใหล และสามารถถอดดวงใจได จึงถอด
เปนตัวแมลงภู กอนนำไปซอนไวที่ยอดเขาตรีกูฏ
อานเนื้อความ : เรื่องนิทานทองอิน
ดวยความที่เปนยักษมีวิชาแกกลา ทศกัณฐจึงเชิญ
ตอบคำถามขอ 73. - 76.
ไปชวยทำศึกกับพระราม ไมยราพไดแปลงกายเปนลิง
เดินปะปนกับเหลาทหารของพระราม ไปสืบทราบวา
“...นายทองอินนี้เปนคนมีสติปญญา ไหวพริบมาก ทั้งมี
ทหารลิงคุยกันเรื่องพระรามกำลังเคราะหรายและจะ
ความรูดีดวย ซึ่งทำใหผูรูจักเขาประหลาดใจมากวาไม
พนเคราะหเมื่อดวงอาทิตยขึ้น เมื่อไดยินดังนั้น
ทำราชการในกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดเลย อีกประการ
ไมยราพไดหนีออกมาจากฝูงลิงแลวกลับกลายเปน
หนึ่ง มีผูไมทราบอยูโดยมากวานายทองอินทำการหา
ยักษเหาะไปที่เขาโสลาสคีรี แลวกวัดแกวงกลองยา
เลี้ยงชีพอยางไร เขาไมไดคาขาย ไมไดเปนหมอความ
เพื่อสะกดเหลากองทัพพระรามใหหลับใหล
และดูเหมือนไมไดทำอะไรเลย แตก็มีบานอยูสบาย
ไมยราพเขาที่พำนักของพระรามไปเจอหนุมานซึ่ง
และมีเงินใชพอเสมอ ขาพเจาขอขยายความลับขอนี้
แปลงเปนรางยักษอมพลับพลาปองกันภัยเฝาพระราม
ใหทานฟง (ขาพเจาไดรับอนุญาตจากนายทองอินแลว
อยู จึงเปายาสะกดใหหนุมานและทหารที่เฝาอยูห ลับ
ใหขยาย) นายทองอินนั้นทำการคลายพลตระเวนลับ
ไปตาม ๆ กัน กอนจะอุมพระรามขึ้นบาลักพาตัวลง
คือเปนผูสืบขาวตาง ๆ โดยทางเงียบ ๆ”
เมืองบาดาล และนำพระรามไปขังในกรงเหล็กพรอม
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สั่งใหนางพิรากวนภรรยาของตนตมน้ำเพื่อเตรียมตม
พระรามในวันรุงขึน้
ฝายหนุมานเมื่อตื่นขึ้นมาไมเห็นพระรามก็อาสา
ออกตามหา ฝาหลายดานจนถึงที่อยูของไมยราพ และ
ไดถามนางพิรากวนวาไมยราพนำตัวพระรามไปไวที่ใด
ซึ่งนางพิรากวนก็ยอมบอก เพราะหนุมานสัญญาวาจะ
ทำใหลูกชายของนางขึ้นครองราชยใหได เมื่อหนุมาน
รูแหลงที่อยูจึงตามหาจนพบตัวพระราม แตมเี หลา
ยักษของไมยราพเฝาอยู จึงรายเวทอำพรางตัวไปที่
กรงขังและทำลายกรงเหล็ก แลวชอนองคพระรามรีบ
พาเหาะจากเมืองบาดาลมาถึงเขาสุรกานต จึงวางองค
พระรามพักไวที่แทนฝากเทวดาฟาดินปกปกรักษา
เพื่อกลับมาฆาไมยราพ
ขณะที่ตอสูกันหนุมานฆาไมยราพไมไดสักที จนเกิด
ความสงสัยจนไดถามนางพิรากวนวาเปนเพราะอะไร
จนไดคำตอบวา ไมยราพดวงใจออกเปนแมลงภูใส
กลองแกวซอนไวที่ยอดเขาตรีกูฏ หนุมานรูดังนั้นก็
กลายรางเปนยักษเหยียบไมยราพ แลวเอื้อมมือไปที่
ยอดเขาควาเอาตัวแมลงภูมาขยี้คามือ จนไมยราพถึง
แกความตาย
ไมยราพจับพระรามขังไว ณ ที่ใด
1) ใสกรงเหล็กขังไวที่ดานดงตาล
2) ขังไวที่ยอดเขาตรีกูฏ
3) ใสกรงเหล็กขังไวทเี่ ขาโสลาสคีรี
4) ถูกทุกขอ
ไมยราพถอดหัวใจไปซอนไว ณ ที่ใด
1) เขาสุรกานต
2) เขาตรีกูฏ
3) เขาพระสุเมรุ
4) เขาไกรลาส
ใครเปนผูที่ชวยเหลือทำใหหนุมานสามารถ
ฆาไมยราพได
1) พิเภก
2) พระราม
3) มัจฉานุ
4) นางพิรากวน
ศึกไมยราพ สอนสิ่งใดแกผูอาน
1) คนแตละคนตองทำหนาที่ของตนจนเต็ม
ความสามารถ
2) ความสามารถของคนเราตองมาพรอมสติปญญา
3) การตอสูนั้นตองมีตัวชวยที่ดี
4) กอนทำสิ่งใดตองเรียนรูสิ่งนั้นกอน
# หนา 8 #

ประกาศผลสอบพรอมเฉลยขอสอบวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 18 ประจำปการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.6

ป.6

โครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปการศึกษา 2563

เฉลยขอสอบ
วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 18
สอบวันเสารที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 – 10.00 น.
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6
เลขประจำตัวสอบ .................. ชื่อ – สกุล .......................................................... หองเรียน ........... เลขที่ ..........

ดูประกาศผลสอบไดที่ www.toptestcenter.com ในหัวขอ ประกาศผลสอบ
การจัดอันดับและการมอบรางวัล แบงออกเปน
ระดับประเทศ
ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 – 3 ไดรับถวยรางวัลพรอมทุนการศึกษา

ระดับภาค
ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 ของแตละภาค ไดรับใบเกียรติบัตรพรอมทุนการศึกษา

ระดับจังหวัด
ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 ของแตละจังหวัด ไดรับใบเกียรติบัตร

การประกาศผลสอบรายบุคคล จะแสดงคะแนนที่ไดในแตละสวนและคะแนนรวม
พรอมทั้งสรุปอันดับที่ไดของนักเรียนแตละคนในระดับจังหวัด, ภาค และประเทศรายงานจำนวน
ผูสมัครสอบ คะแนนสูงสุด และคะแนนเฉลี่ย แยกตามภาค
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1. ตอบขอ 1) แกงถวยนี้รสเขมขนดีจริง
ขอ 1) “เขมขน” หมายถึง เขมมาก เขมจัด ดุเดือด
ขอ 2) คำที่เปนความหมายโดยนัย คือ “กินเวลา” หมายถึง
เปลืองเวลา
ขอ 3) คำที่เปนความหมายโดยนัย คือ “มือเบา” หมายถึง
ไมทำใหเจ็บ , เสียหาย
ขอ 4) คำที่เปนความหมายโดยนัย คือ “หิน” หมายถึง
ยากมาก
2. ตอบขอ 3) จันทรา, ทรานซิสเตอร
ขอ 1) 2) 4) ออกเสียง “ซ”
ยกเวน นิทรา ขอ 3) ออกเสียง “ทร” ทั้งสองคำ
3. ตอบขอ 2) มัคคุเทศก, รื่นรมย
ขอ 1) สินเธาน ที่ถูกคือ สินเธาว
ขอ 3) สำอางค ที่ถูกคือ สำอาง ไมใสการันต
ขอ 4) ดึกดำบรรณ ที่ถูกคือ ดึกดำบรรพ
4. ตอบขอ 3) กรุณา, ชมพู, ชักเยอ
ขอ 3) เปนคำมูลทั้งหมด
คำมูลหลายพยางค คือ คำที่มหี ลายพยางค เริ่มตั้งแตสอง
พยางค สามพยางค หากแยกพยางคออกจากกัน แตละ
พยางคจะไมมีความหมาย ถามีกไ็ มใกลเคียงกับคำทีร่ วม
พยางคกันอยู
ขอ 1) 2) 4) มีคำที่ไมใชคำมูล คือ
ไฟฟา ติดใจ ดอกเบี้ย ขัดคอ เปนคำประสม
ซากศพ เปนคำซอน
5. ตอบขอ 4) นองสาวชอบทำขนม
ขอ 1) คำประสมคือ น้ำพริก ขอ 2) คำประสมคือ แกงเผ็ด
ขอ 3) คำประสมคือ น้ำตาล ขอ 4) ไมมีคำประสม
6. ตอบขอ 2) ขอลาทีทั้งที่อาลัย
ขอ 1) 3) 4) มีคำตายคือ สำหรับ พบ สุข (ก)
7. ตอบขอ 3) เสือที่เขาดินนี่เชื่องทุกตัวเลยนะ
“เสือ” เปนความหมายนัยตรง คือ ความหมายที่ปรากฏอยู
ในพจนานุกรมซึ่งผูใชภาษาเขาใจตรงกัน
ขอ 1) 2) 4) “เสือ” มีความหมายนัยประหวัด คือ
ความหมายที่คำนั้นกอใหเกิดความรูสึกตาง ๆ กันไปอาจจะ
เปนในทางดีหรือไมดีก็ได
8. ตอบขอ 4) วิทยาลัย
วิทยาลัย อานวา วิด - ทะ - ยา - ลัย มี 4 พยางค
สูจิบัตร อานวา สู - จิ - บัด มี 3 พยางค
อธิบาย อานวา อะ - ทิ - บาย มี 3 พยางค
สมาธิ อานวา สะ - มา - ทิ มี 3 พยางค
9. ตอบขอ 3) อักษรต่ำคูม ี 14 ตัว เชน อ ส ห
อักษรต่ำมี 24 ตัว แบงเปน 2 ประเภท ไดแก
อักษรต่ำคู มี 14 ตัว คือ ค, ฅ, ฆ, ช, ซ, ฌ, ฑ, ฒ, ท, ธ, พ,
ฟ, ภ,
อักษรต่ำเดีย่ ว มี 10 ตัว คือ ง, ญ, ณ, น, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ

10. ตอบขอ 4) สมศักดิ์ สุนขั มะนาว สนามหญา
คำนาม คือ คำที่ใชแทนคน สัตว สิ่งของ สถานที่ และกิริยา
อาการตาง ๆ
สมศักดิ์ – ชื่อคน สุนัข – ชื่อสัตว มะนาว – ชื่อผัก
สนามหญา – สถานที่
11. ตอบขอ 3) ศตวรรษ
แมกด มี ด เปนตัวสะกดและตัวอืน่ ทำหนาที่เหมือนตัว ด
ไดแก จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส
12. ตอบขอ 4) นาิกา – ตัว
นาิกา เรียกลักษณะนาม เปน เรือน
13. ตอบขอ 4) โรงเรียนชนบทหางไกล
14. ตอบขอ 1) นำหนาบท
คำสันธาน คือ คำที่ทำหนาที่เชื่อมคำกับคำ ประโยคกับ
ประโยค ขอความกับขอความ เพือ่ แสดงความคลอยตาม
ความขัดแยงเหตุผล หรือเชื่อมความใหสละสลวย
15. ตอบขอ 2) เด็กดีตองเชื่อฟงคำสั่งสอน
ประโยคความเดียว คือประโยคทีม่ ุงกลาวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เพียงสิ่งเดียวและสิ่งนั้นแสดงอาการ หรืออยูในสภาพเดียว
เชน เด็กดีตองเชื่อฟงคำสั่งสอน
16. ตอบขอ 4) ชอกล
เขียนใหถูกตองไดวา ชอลก
17. ตอบขอ 4) ถูกทุกขอ
18. ตอบขอ 4) คามา
คามา มีเสียงตรี แตใชรูปวรรณยุกตโท เพราะเปนอักษรต่ำ
คำเปน ผันเสียงวรรณยุกต ใชรูปวรรณยุกตโท
19. ตอบขอ 2) -า -ำ - ิ
สระในพจนานุกรมฯ ไมไดลำดับไวตามเสียง แตลำดับไว
ตามรูป ดังนี้ ะ ั า ิ ี ึ ื ุ ู เ แ โ ไ ใ
รูปสระที่ประสมกันหลายรูปจะจัดเรียงตามลำดับรูปสระที่
อยูกอนและหลังตามลำดับขางตน เชน
เ เ ะ เ า เ าะ เ ิ เ ี เ ีะ เ ื เ ืะ
20. ตอบขอ 2) ซีกซาย ซีกขวา
21. ตอบขอ 2) รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
เพราะ ขอ 2) มีเสียงวรรณยุกตครบ ๕ เสียงคือ
“รัก” มีเสียงวรรณยุกต (ตรี)
“ดี” มีเสียงวรรณยุกต (สามัญ)
“หาม”,”เสา” มีเสียงวรรณยุกต (จัตวา)
“จั่ว” มีเสียงวรรณยุกต (เอก)
“ชั่ว” มีเสียงวรรณยุกต (โท)
22. ตอบขอ 1) เหตุการณยังไมทันเกิดขึ้นก็กระวนกระวาย
ทุกขรอนไปกอนเหมือนกระตายตื่นตูม
เพราะ ขอ 1) ควรใชสำนวนวา “ตีตนไปกอนไข” หมายถึง
เหตุการณยังไมทันเกิดขึ้นก็กระวนกระวายทุกขรอนไป
เสียกอนทั้ง ๆ ที่ยังไมเกิดเรื่องขึ้น
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23. ตอบขอ 2) ดราฟต แท็งก อินเทอรเน็ต
เพราะ ขอ 2) ถูกตองทุกคำ
ขอ 1) (วอลเลยบอล คำที่ถูกคือ วอลเลยบอล ) ,
ขอ 3) ( เอ็กซเรย คำที่ถูกคือ เอกซเรย) ,
ขอ 4) (แคลเซี่ยม คำที่ถูกคือ แคลเซียม)
24. ตอบขอ 3) อักษรคู คือ อักษรสูงกับอักษรต่ำเพื่อชวยใน
การผันใหครบ ๕ เสียง
25. ตอบขอ 2) สกุณา
คำไวพจน (คำพองความ) คือ คำที่เขียนตางกัน แตมี
ความหมาย เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน เชน ดอกไม
มีความพองความไดแก ผกา พบู มาลี บุษบา โกสุม เปนตน
26. ตอบขอ 2) ถวยแกว
เมื่อเรียงลำดับตามหลักการเขียนและวิธีใชพจนานุกรม
จะไดวา ถวยแกว ถอดรหัส เถลไถล แถลงการณ
27. ตอบขอ 1) แตเหลียวเหลียวเลี้ยวลับวับวิญญาณ
28. ตอบขอ 3) สายชารจโทรศัพทถูกรีโมทวางทับอยูบนทีวี
การเขียนทับศัพท คือการถายทอดคำที่เขียนดวยอักษรใน
ภาษาหนึ่งเพื่อใชเขียนดวยอักษรอีกแบบหนึ่งสำหรับใชใน
ภาษานั้น ๆ เพื่อใหสามารถเขียนคำตางประเทศ ดวยภาษา
อักษรในภาษานั้น ๆ ไดสะดวก การเขียนทับศัพทภาษา
อังกฤษที่พบในตัวเลือก ไดแก โฟม ฟรี ชารจ รีโมท
ทีวี คิว คูปอง
29. ตอบขอ 1) อนุโมทนา
อนุโมทนา หมายถึง ยินดีตาม, ยินดีดวย, พลอยยินดี; เรียก
คําใหศีลใหพรของพระวา คําอนุโมทนา
30. ตอบขอ 2) เขาไมขัดของที่จะชวยเราทำงาน
ขอ 2) ใชคำวา ขัดของไดถูกตอง เพราะมีความหมายวา เขา
ยินยอมที่จะชวยทำงาน
ขอ 1) ตองใชคำวา ติดขัด
ขอ 3) ตองใชคำวา ชำรุด
ขอ 4) ตองใชคำวา คับของ
31. ตอบขอ 3) ขอ ค.
เหตุผล เรียงตามลำดับ ดังนี้ “นายกฯ สิงคโปรเรียกรองให
ประชาชนตรึงราคาสินคาสงออกเอาไวเปนเวลา 3 ป”
นายกฯ สิงคโปรเปน ภาคประธาน
เรียกรองใหประชาชน เปน ภาคแสดง
32. ตอบขอ 1) โฆษณาจูงใจ
33. ตอบขอ 4) สระแลวผมคุณจะหอมนุมไรรังแค...
ขอ 1) “รับรองเขียนไดลื่น เขียนไดไมผิดตองปากกาตรานก
กระเรียน” การเขียนถูกหรือผิด ไมไดอยูที่ปากกา จึงไม
นาเชื่อถือ
ขอ 2 ) “ใชแลวผิวจะขาวเนียนภายในวันเดียว เมื่อคุณทา
ผิวดวยโลชั่นมะนาวผิวขาวเนียน” ไมสามารถทำใหเกิดขึ้น
ภายในวันเดียว จึงไมนาเชื่อถือ

ขอ 3) “ดื่มแลวรางกายจะแข็งแรง ไมมีโรครายตองน้ำดื่ม
ตราใสแจว” การดื่มน้ำเพียงอยางเดียว ไมไดทำใหรา งกาย
แข็งแรง และไมมีโรคภัย จึงไมนาเชื่อถือ
34. ตอบขอ 4) นมัสการ, ขอนมัสการดวยความเคารพ
นมัสการ หมายถึง การเเสดงความออนนอมดวยการกราบ
ไหว
ดังนั้นจึงใช นมัสการ ในคำขึ้นตนและลงทายในการเขียน
จดหมายของพระสงฆ
35. ตอบขอ 1) การลบ ขีด ขูดฆา
การเขียนจดหมายทีด่ ี ตองมีความถูกตองของรูปแบบและ
การเขียนมีความสะอาดเรียบรอย และความสวยงาม
36. ตอบขอ 4) ปลามัจฉะ
ปลามัจฉะ เปนคำสุภาพ หมายถึง ปลารา
37. ตอบขอ 1) พยัคฆ
พยัคฆ แปลวา เสือโครง
บรรพต สิงขร คีรี มีความหมายเดียวกัน คือ ภูเขา
38. ตอบขอ 1) ผาขี้ริ้วหอทอง
ผาขี้ริ้วหอทอง หมายถึง คนมั่งมีแตแตงตัวซอมซอ
39. ตอบขอ 1) สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอทุกชีวิต
40. ตอบขอ 1) จลาจล - วุนวาย
จลาจล หมายถึง ความปนปวนวุนวายไมเปนระเบียบ
41. ตอบขอ 3) การอานจับใจความสำคัญสามารถทำไดโดย
การตั้งเปนคำถามวา ใคร ทำอะไร ที่ไหน
เมื่อไร อยางไร และนำคำตอบทั้งหมดมา
ประมวลเปนใจความสำคัญ
42. ตอบขอ 2) เรียน ผูจัดการ
เพราะ เปนคำขึ้นตนในการเขียนจดหมายกิจธุระ เพื่อจะ
สั่งซื้อหนังสือที่ถูกตอง
43. ตอบขอ 1) โครงงาน คือ กิจกรรมที่นักเรียนตองศึกษา
คนควาใหตนเอง
เพราะ โครงงาน คือ กิจกรรมที่เปดโอกาสให ผูเรียนได
ทำการศึกษาคนควาและฝกปฏิบัตดิ วยตนเองตาม
ความสามารถ เปนตน
44. ตอบขอ 1) ภาษาพูด
เพราะ ภาษาพูด หรือภาษาปาก คือ ภาษาประเภทหนึ่งซึ่ง
เกิดจากการพูดที่แสดงความคุนเคย ไมเหมาะที่จะใชเปน
พิธีรีตอง
45. ตอบขอ 4) ถูกทั้งขอ 1 และ ขอ 2
เพราะ จดหมายสวนตัว ไดแกจดหมายระหวางบุคคลซึ่งมี
ความสัมพันธใกลชิดตอกัน เชน พอ แม ลูก เครือญาติ
เพื่อนสนิท
46. ตอบขอ 4) เธอจับฉลากไดหมายเลขลำดับเทาไร
เพราะ ภาษาเขียน คือ ภาษาเขียนที่ลักษณะเครงครัด
ในหลักทางภาษา เรียกวา ภาษาแบบแผน
ระดับไมเครงครัดมากนัก เรียกวา ภาษากึ่งแบบแผน หรือ
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ภาษาไมเปนทางการ
47. ตอบขอ 1) ยิ้มดวยปากถากดวยสายตา
ไมเกี่ยวกับการพูด แตเปนการเยาะเยยดวยกิริยาทาทาง
ขอ 2,3,4 มีความหมายเกี่ยวกับการพูด
48. ตอบขอ 3) เด็กคนนี้ชอบทำตัวเปนแกะดำทำอะไรผิดกับคนอื่น
เพราะ มีการใชโวหารเปรียบเทียบ วาเด็กคนนี้ทำตัวเปน
แกะดำ ซึ่งความหมายวา คนที่ทำอะไรผิดเพื่อน ผิดฝูงใน
กลุม นั้น ๆ (ใชในทางไมดี).
49. ตอบขอ 3) แมไก แมว
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เปนการเขียนที่แสดงใหเห็น
โครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง ทำใหจับใจความสำคัญของเรื่อง
ที่อานไดดียิ่งขึ้น การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ตองอาศัยการตั้ง
คำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อานวา ตัวละครในเรื่องมี
ใครบาง สถานที่เกิดเหตุการณ คือที่ไหน มีเหตุการณอะไร
เกิดขึ้น ผลของเหตุการณนั้นคืออะไร
50. ตอบขอ 4) บอกเนื้อหาที่เขียนเพิม่ เติมลงทายเมื่อเซ็นชื่อแลว
ป.ล. ยอมาจาก ปจฉิมลิขติ อานวา ปด-ฉิม-มะ-ลิ-ขิด
หมายถึง "เขียนภายหลัง" คือหนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงทาย
เมื่อเซ็นชือ่ แลว
51. ตอบขอ 2) ใชอักษรยอเพื่อใหเรื่องสั้นลง
หลักเกณฑหนึ่งในการยอความที่ดี คือ เก็บใจความสำคัญ
มาเขียนเรียบเรียงใหมตามลำดับเนื้อเรื่อง โดยใชสำนวน
ภาษาของผูยอเอง ในการยอความนั้นไมใชเครื่องหมาย
อัญประกาศและไมใชคำยอ
52. ตอบขอ 1) เขียนใหติดตอกันไปจนจบ
ใจความที่ยอแลว ควรเขียนติดตอกันไปจนจบไมตองมี
ยอหนาตามขอความเดิม
53. ตอบขอ 3) ประเพณีลอยกระทง
54. ตอบขอ 3) ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
วันแรกของการรับสมัคร คือ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
ดังนั้น วันที่สองของการรับสมัคร คือ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ
๒๕๖๓
55. ตอบขอ 3) หมายเลข 
56. ตอบขอ 4) ใบสูติบัตร
57. ตอบขอ 4) ผมตองเสียคาปรับที่สถานีตำรวจ
ภาษาเขียน หมายถึง ภาษาที่เครงครัดตอการใชถอยคำและ
คำนึงถึงหลักภาษาและใชในการเขียน
58. ตอบขอ 3) จัตวา (จัด-ตะ-วา)
59. ตอบขอ 4) วันเสาร แรมเจ็ดค่ำ เดือนยี่
60. ตอบขอ 3) ทิศ
การบอกตำแหนงของวัตถุหรือสิ่งของในแผนผังหรือแผนที่
จะอางอิงตามทิศ โดยการใชทิศวาตำแหนงหนึ่งอยูทางทิศ

ใดของอีกตำแหนงหนึ่งนั้น ตองมีสัญลักษณชวยในการบอก
ตำแหนง ซึ่งสัญลักษณที่นิยมใชแทนทิศเหนือ คือ

61. ตอบขอ 1) ดุเหวารองมองเมียงเสียงวาแม...
เปนบทกลอนที่สะทอนความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ และสะทอนใหเห็นภาพพรายงามไดยินเสียงนก
ดุเหวาจึงเฝามองเมียงชะแงแลดูและคอยฟงวาใชแมหรือไม
ซึ่งลักษณะบทกลอนมีความไพเราะและงดงามดานการ
สัมผัส ทั้งการสัมผัสสระและการสัมผัสพยัญชนะ
62. ตอบขอ 3) ลูกก็แลดูแมแมดูลูก...
เหตุผล “ตางพันผูกเพียงวาเลือดตาไหล”
เลือดตาไหล คือโวหารที่กลาวเกินความจริง เพื่อสรางและ
เนนความรูส ึกและอารมณ ทำใหผฟู งเกิดความรูส ึกที่
ลึกซึ้ง ภาพพจนชนิดนี้นิยมใชกันมากแมในภาษาพูด
เพราะเปนการกลาวที่ทำใหเห็นภาพไดงายและแสดง
ความรูส ึกของกวีไดอยางชัดเจน
63. ตอบขอ 4) ลูกผูชายลายมือนั้นคือยศ...
“ลายมือ” ของลูกผูชายในที่นี้ คือ ตัวหนังสือที่เขียนขึ้น
ทั้งนี้เพราะสมัยกอนผูชายมักจะนิยมเขารับราชการ ใครก็
ตามที่คิดจะรับราชการจะตองรูหนังสือ เขียนหนังสือได
ดังนั้นจะตองมีความอุตสาหะขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
เลาเรียน เพื่อที่จะไดเขารับราชการ ทำใหยศศักดิ์และ
ตำแหนง
64. ตอบขอ 1) เมืองไทยอุดมสมบูรณ
เพราะ เมืองไทยเปนแผนดินที่มีคา เปรียบเสมือนมีทรัพย
อยูในดิน
65. ตอบขอ 2) จังหวัดสุพรรณบุรี
66. ตอบขอ 2) กลอนเสภา
67. ตอบขอ 1) สูรบ
ประจัญ หมายถึง [ปฺระจัน] ก. ปะทะ, ตอสู
68. ตอบขอ 2) 2 คำกลอน
69. ตอบขอ 2) 1-4-3-2
เรียงคำประพันธทถี่ ูกตองคือ
1) เจาพลายงามตามทางไปกลางทุง
เขมนมุงเขาเขินเดินสะอื้น
4) ออกหลังบานตาลตะคุมเปนพุมพื้น
รมรื่นรังเรียงเคียงตะเคียน
3) ตนแคคางกรางกระทุมชอุมออก
ทั้งชอดอกดูไสวเหมือนไมเขียน
2) เจาพลายเพลินเดินพลางตามทางเกวียน
ตลอดเลี่ยนลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยมา
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70. ตอบขอ 3) ตนแคคางกรางกระทุมชอุมออก...
“ทั้งชอดอกดูไสวเหมือนไมเขียน”
อุปมา คือ การเปรียบเทียบวาสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งโดย
ใชคำเชื่อมที่มีความหมายเชนเดียวกับคำวา “ เหมือน ”
เชน ดุจ ดั่ง ราว ราวกับ เปรียบ ประดุจ เฉก ปาน
ประหนึ่ง เพียง ปูน ถนัด ละหมาย เสมอ อยาง
71. ตอบขอ 2) ลูกที่ไมรูคุณพอแม

80. ตอบขอ 1) คนแตละคนตองทำหนาที่ของตนจนเต็ม
ความสามารถ
เพราะ การทำงานใด ๆ ยอมมีอุปสรรค เพราะฉะนั้นผูทไี่ ม
ทอถอย หรือยอทอตออุปสรรคเทานั้นที่จะสามารถประสบ
ความสำเร็จ ดังที่ หนุมานลงมาตามหาพระรามที่เมือง
บาดาล หนุมานก็ตองใชสติปญญา ความสามารถ และไหว
พริบ แกปญหาไปเรื่อย ๆ

72. ตอบขอ 3) เสียงจังหรีดกรีดแซดังแตรสังข
73. ตอบขอ 3) ตัวละครอีกตัวหนึ่งเปนผูแนะนำ
ใชวิธใี หตัวละครในเรื่องเปนผูแนะนำ ใชในการแนะนำตัว
นายทองอิน ตัวเอกในเรื่องนิทานทองอิน ผูประพันธ
กำหนดใหนายวัดเพื่อนสนิทของนายทองอินเปนผูแนะนำ
โดยใชคำสรรพนามแทนตนเองวา “ขาพเจา”
74. ตอบขอ 2) รูปรางหนาตา
การบรรยายตัวละครในนวนิยายทีแ่ ตงในสมัยรัชกาลที่ ๕
นั้น ผูประพันธนิยมบรรยายรูปรางลักษณะโดยทั่วไป นิสัย
ความรู สภาพแวดลอม อากัปกิริยา และบุคลิกลักษณะ
อยางสั้น ๆ ใชภาษาสามัญที่เขาใจงาย ทำใหมองเห็นภาพ
ไดชัดเจน ไมนิยมพรรณนาสวนตาง ๆ บนใบหนาแตละ
อยางโดยละเอียดเชนในนวนิยายที่แตงในสมัยตอมา
75. ตอบขอ 2) นักสืบราชการลับ
เหตุผล “พลตระเวนลับ” คือ อาชีพของนายทองอิน ซึ่ง
หมายถึง ผูสบื ขาวตาง ๆ ใหทางการ หรือทีเ่ รียกวา “นักสืบ
ราชการลับ”
76. ตอบขอ 4) เรื่องการสืบสวนสอบสวน
เพราะ เรื่องนิทานทองอิน ถือวาเปนเรื่องสืบสวนสอบสวน
เรื่องแรกของไทย
77. ตอบขอ 1) ใสกรงเหล็กขังไวที่ดานดงตาล
เพราะ ไมยราพชวยทศกัณฐทำสงคราม โดยเปากลองยา
สะกดกองทัพของพระรามแลวจับพระรามไปขัง โดยใสกรง
เหล็กขังไวที่ดานดงตาลไวที่เมืองบาดาล หนุมานตามลงไป
ชวยพระรามและฆาไมยราพตายโดยจับตัวแมลงภูมาขยี้
78. ตอบขอ 2) เขาตรีกูฏ
เพราะ ไมยราพถอดดวงใจเปนตัวแมลงภู ซอนไวบนยอด
เขาตรีกฏู จึงไมมีใครฆาใหตายได
79. ตอบขอ 4) นางพิรากวน
เพราะ นางพิรากวนไดบอกหนุมานวาไมยราพถอดดวงใจ
ออกเปนตัวแมลงภูใ สกลองแกวซอนไวที่ยอดเขาตรีกูฏ
หนุมานรู ดังนั้น จึงเอาตัวแมลงภูม าขยี้และฆาไมยราพตาย
ในที่สุด
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