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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



ส่วนที ่๑   แบบระบายตัวเลอืก   แต่ละขอ้มีค าตอบถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  (ขอ้ละ ๑ คะแนน) 
อ่านบทประพนัธ์นีแ้ล้วตอบค าถามข้อที ่๑ – ๓ 
    

กา้นบวับอกลึกต้ืน   ชลธาร 
 มรรยาทบอกสันดาน     ชาติเช้ือ  

๑. บทประพนัธ์น้ีเป็นประเภทใด 
 ๑. กลอนสุภาพ     ๒. โคลงส่ีสุภาพ 

 ๓. กลอนดอกสร้อย    ๔.  กาพยย์านี ๑๑ 
 

๒. ขอ้ใดแบ่งวรรคตอนในการอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ๑.         กา้นบวั/บอกลึกต้ืน    ชลธาร 

มรรยาท/บอกสันดาน      ชาติเช้ือ 

 ๒.    กา้นบวั/บอก/ลึกต้ืน     ชลธาร 
มรรยาท/บอกสันดาน      ชาติเช้ือ 

 ๓.  กา้นบวั/บอกลึกต้ืน  ชลธาร 
มรรยาทบอก/สันดาน     ชาติเช้ือ 

 ๔.  กา้น/บวับอก/ลึกต้ืน  ชลธาร 
มรรยาท/บอก/สันดาน     ชาติเช้ือ 

๓. บทประพนัธ์น้ีเจตนาสอนเร่ืองใด 
 ๑. การคบคน            ๒.  การเลือกคู่ครอง 
        ๓.   การปฏิบติัตน            ๔.  การเคารพนบนอบ 
 

๔. สันดาน  มีความหมายวา่อยา่งไร 
       ๑.    การประพฤติชัว่          ๒.  นิสัยท่ีแกไ้ม่ได ้
       ๓.   การกระท าท่ีเคยชิน          ๔. นิสัยท่ีมีมาแต่เกิด 

อ่านบทประพนัธ์นีแ้ล้วตอบค าถามข้อ ๕ – ๗ 
                   ต่างรู้จกัหนา้ท่ีกนัดีนกั     และรู้รักสามคัคีดีนกัหนา 
  ใครกล ้ากรายท าร้ายรังพร่ังพรูมา   ร่วมกนัสู้แมชี้วาจะส้ินไป..  
๕. จากเน้ือหาของบทกลอนน้ี สัตวใ์ดเก่ียวขอ้งนอ้ยท่ีสุด 
        ๑.    มด             ๒.  ผึ้ง 
        ๓.   ต่อ             ๔.  ปลวก 
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๖. คุณธรรมขอ้ใดท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงในบทกลอน 
 ๑. ความรับผดิชอบ    ๒. ความสมานฉนัท ์
 ๓. ความเสียสละ     ๔. ความสุภาพอ่อนนอ้ม 
๗. จากบทประพนัธ์น้ี ถา้เปรียบสถานการณ์ปัจจุบนัควรเป็นหนา้ท่ีของใคร 
 ๑. ทหารทุกเหล่า     ๒.  ต ารวจทุกนาย 
 ๓. ทุกคนในชาติ     ๔.  รัฐบาล  
 ๘. “เพราะแสวงหามิใช่เพราะรอนาน   เพราะเช่ียวชาญมิใช่เพราะโอกาส   

 เพราะสามารถมิใช่เพราะโชคช่วย    ดงัน้ีแลว้  ......................................”  (ว. วชิระเมธี) 
 ในช่องวา่งควรเติมขอ้ความใดเหมาะสมถูกตอ้งท่ีสุด 

        ๑.   โชควาสนายอ่มมาเอง           ๒.  ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน 
         ๓.  เกณฑช์ะตาฟ้าก าหนดแลว้   ๔.   กรรมชัว่หรือดีอยูท่ี่การกระท า 
 ๙.   ความรักของเธอเหมือนไฟสุมขอนยากท่ีจะดบัได ้ ค  าท่ีขีดเส้นใตห้มายความวา่อยา่งไร 
 ๑.  ไฟลา้งโลก     ๒.  ความล าเคญ็ 
 ๓.  โรคผิวหนงัชนิดหน่ึง    ๔.   ทุกขใ์นใจ 
                             

  เป็นนางฟ้าใจดี            เป็นเหมือนเทพีประจ าบา้น 
          เป็นหน่ึงนกัเล่านิทาน              เป็นเหมือนธนาคารของเรา 

 เป็นมิตรแทจ้ริงยิง่มิตร       อุทิศรักแทจ้นแก่เฒ่า 
 เป็นอกอุ่นแอบแนบเนา       เป็นร่มเป็นเงาแห่งรัก 

๑๐. จากบทประพนัธ์น้ีหมายความถึงบุคคลในกลุ่มใด 
๑ ๒ ๓ ๔ 

เพื่อน พอ่ ครู พระ 
แฟน แม่ พ่ีเล้ียง เณร 

ผูจ้ดัการ ปู่ แม่ครัว ชี 
เจา้หนา้ท่ีธนาคาร ยา่ พอ่บา้น หมอ 

๑๑.   บทกลอนขอ้ใดสะทอ้นค่านิยมของสังคมไทยชดัเจนท่ีสุด 
        ๑.    ลูกประหล ่าก าไลไขออกกอง         บอกวา่ของพ่อเจา้แต่เยาวม์า 
  เอาสอดใส่ใหห้ลานสงสารเหลือ      ดว้ยหน่อเน้ือนึกรักเป็นหนกัหนา 
       ๒.   บุราณท่านสมมุติมนุษยน้ี์             อยากแลว้มีใหม่ส าเร็จถึงเจด็หน 

 ท่ีทุกโศกโรคร้อนค่อยผอ่นปรน      คงจะพน้โทษทณัฑไ์ม่บรรลยั 
        ๓.    คร้ันรุ่งเชา้เจา้พลายก็โกนจุก          เป็นพน้ทุกขพ์น้ร้อนนอนหลบัใหล 
         จนผมยาวเจา้ไดต้ดัมหดัไทย          คิดจะใคร่ไปเป็นขา้ฝ่าธุลี 
        ๔.    ขวญัพอ่พลายงามทรามสวาท         มาชมภาชนะทองอนัผอ่งใส 

  ลว้นของขวญัจนัทน์จวงพวงมาลยั    ขวญัอยา่ไปป่าเขาล าเนาเนิน 
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   สิงห์บุรีพนงักั้นน ้าพงั ๒ หมู่บา้น ๓๒๐ หลงัจม  เตือนฝนยงัถล่มหนกั  โจรอ่างทองอาละวาดซ ้ าเติม 

 เหยือ่น ้าท่วม อพยพขนทรัพยสิ์นหนีตายไปนอนท่ีพกัชัว่คราวริมถนน  ถูกแก๊งมหาภยัใชย้าสลบรมควนั 
     ใหไ้ร้สติก่อนร้ือคน้เอาทรัพยสิ์นหนีลอยนวล  หลายคนโร่ร้องผูว้า่ฯด าเนินการขณะท่ีเมืองกรุงเก่า  พระ 
  เณรผจญกรรมไม่มีอาหารฉนัตอ้งหุงหากินกนัเอง  ส่วนชุมแสงตอ้งระดมขนยา้ยผูป่้วย อุปกรณ์การแพทย ์
  หนีโกลาหลหลงัน ้าทะลกัท่วมโรงพยาบาล 

๑๒. ใจความส าคญัของขอ้ความน้ีคือขอ้ใด 
 ๑.    โจรชัว่ซ ้ าเติม     ๒. น ้าท่วมสิงห์บุรี 
 ๓.   พระ – เณร กรุงเก่าผจญภยัน ้ าท่วม  ๔.  สถานการณ์น ้าท่วม 
 
 
 

   

     
๑๓. เม่ืออ่านขอ้ความน้ีแลว้ ท่านคิดวา่การท่ีอเมริกาไม่สามารถกลืนชาวญ่ีปุ่นไดน่้าจะมาจากเหตุผลใด 
 ๑.   อเมริกาอดทนไม่ไหวเลยปล่อยใหญ่ี้ปุ่นเป็นอิสระ 
 ๒.  ชาวญ่ีปุ่นยดึมัน่วฒันธรรมประเพณีอยา่งเคร่งครัด 
 ๓.  ชาวญ่ีปุ่นไดต่้อสู้จนอเมริกาอเมริกาตอ้งปล่อยใหญ่ี้ปุ่นปกครองตนเอง 
 ๔.  ชาวอเมริกานบัถือศาสนาคริสตญ่ี์ปุ่นนบัถือศาสนาชินโตจึงเขา้กนัไม่ได ้

 

    
 
 
 
 
๑๔. ประเด็นส าคญัของบทประพนัธ์น้ีคือขอ้ใด 
 ๑.   คนลม้อยา่ขา้ม     ๒. ชีวติคือการต่อสู้ 
 ๓.  วนัพระไม่มีหนเดียว    ๔. ความพยายามคือความส าเร็จ 
 
 

     
 
 
 

 

    ๑. มนัเกิดข้ึนแลว้ก็จางหายไปเม่ือถูกลมพดั  
    ๒. เร่ืองฝุ่ นและอากาศเป็นพิษน้ีมองไม่เห็นเพราะมนัอยูใ่นอากาศ 
    ๓. มนัยงัคงแฝงอยูใ่นอากาศนัน่เอง 
    ๔. แต่อยา่ลืมวา่มนัไม่หายไปไหน 
 

   ตราบใดท่ีเวลายงัมีอยู ่           เราตอ้งสู้เตม็ก าลงัไม่ทอ้ถอย 
 ใหรู้้วา่ขา้งหนา้ยงัมีคนคอย       ไม่ใช่ปล่อยเวลาใหผ้า่นไป 
 อยูอ่ยา่งมีความสุขไม่ข่ืนขม       พลาดแลว้ลม้ก็ตอ้งลุกข้ึนมาใหม่ 
 ฟ้ามืดยงัมีวนัสวา่งได ้              คนลม้ไปคงไม่นานคืนกลบัมา 

 

“เพราะญ่ีปุ่นไม่พยายามเป็นอ่ืน  นอกจากญ่ีปุ่นเขาเคยแต่งตวัอยา่งไรในพิธีเขาก็ยงัคงแต่งอยา่งนั้น 
เคยกินอยา่งไรก็กินอยา่งนั้น   ภาษาพดูของญ่ีปุ่นก็พดูอยา่งนั้นไม่เปล่ียนแปลง” 
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๑๕. ขอ้ใดล าดบัความเป็นยอ่หนา้ไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ 
 ๑. ๑  ๒  ๓  ๔     ๒.   ๒  ๑  ๔  ๓ 
 ๓. ๓  ๔  ๑  ๒     ๔.   ๔  ๒  ๓  ๑ 
   

 เม่ือสิบกวา่วนัท่ีแลว้แขกใหเ้งินมาจดัสัมมนาวา่ดว้ยการกินถัว่  ผูเ้ช่ียวชาญแขกแนะน าใหกิ้นโรตี 
 ถัว่ลิสง  ผูค้นต่างเห็นดีวา่อร่อยกวา่ถัว่ตดัหรือถัว่ทอดหรือแมแ้ต่ถัว่ลิสงตม้  ถัว่แระคือถัว่เหลืองตม้สด 
 กินอร่อยและมีประโยชน์มาก ไม่ตอ้งปรุงแต่งใหม้ากเร่ืองกินแลว้เอาเปลือกไปทิ้งไวโ้คนตน้ไมใ้หเ้ป็นปุ๋ย  
  ของอะไรท่ีกินไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลาหรือเสียเงินแปรเปล่ียนธรรมชาติ ยอ่มดีทั้งนั้น 
 

๑๖. ขอ้ความน้ีผูเ้ขียนใหค้วามสนใจเร่ืองใดนอ้ยท่ีสุด 
 ๑.  การท าอาหาร     ๒.  การดูแลตน้ไม ้
 ๓.  คุณค่าของสารอาหาร    ๔.   การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 

  แพทยห์ญิงวาณีไดพู้ดสรุปการบรรยายสาเหตุส่วนใหญ่ของมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหร่ี  ดงันั้น  
 จึงควรเลิกสูบบุหร่ี เพราะจะมีผลในการลดอตัราเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งปอดไดอ้ยา่งมาก   นอกจากน้ี 
 ยงัไม่เป็นอนัตรายต่อคนใกลเ้คียงและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจทั้งส่วนตวัและส่วนรวมอีกดว้ย 
 

๑๗.  แนวคิดของแพทยห์ญิงไอรีนคือขอ้ใด 
 ๑.   ช้ีแจงเร่ืองการสูบบุหร่ี    ๒.  ชกัชวนใหเ้ลิกสูบบุหร่ี 
 ๓.  ใหก้ าลงัใจคนท่ีสูบบุหร่ี    ๔.  อธิบายโทษของการสูบบุหร่ี 
 

 งานเขียนเร่ืองหน่ึงท่ีอาจนบัเป็นเร่ืองสั้นอยา่งสั้นได ้คือ นิทานอสีป   ท่ีเขียนข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 6   
ก่อนคริสตกาล  ปัจจุบนัก าลงัเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากการใชง้านอนิเทอร์เน็ต และมีนิตยสารหลายฉบบั 

 ท่ีตีพิมพเ์ร่ืองสั้นประเภทน้ี  บางคร้ังมีการประกวดการเขียนโดยก าหนดจ านวนค าไวอ้ยา่งแน่นอน 
 

๑๘. จุดประสงคข์องผูเ้ขียนตอ้งการพดูถึงเร่ืองใด 
 ๑.  งานเขียนเร่ืองหน่ึง    ๒. เร่ืองสั้นอยา่งสั้น 
 ๓.  นิทานอีสป     ๔. การใชง้านอินเทอร์เน็ต 
 

   ความหมายของผลไม ้ ของไหว้ตรุษจีน   

- ส้ม หมายถึง โชคดี 
- กลว้ย หมายถึง การมีลูกหลานมาก หรือการเรียกโชคลาภเขา้บา้น 

- แอปเป้ิล หมายถึง การมีสุขภาพแขง็แรงไม่เจบ็ไม่ไข ้ความสงบ 

- สับปะรด หมายถึง การมองเห็นท่ีกวา้งไกล              

๑๙. ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีแสดงถึงอะไร  
 ๑.   ความเช่ือ     ๒.  ความศรัทธา 
 ๓.  ประเพณี              ๔.  วฒันธรรม 
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          บนผนืผา้ใบสีขาวท่ีวา่งเปล่านั้นก็เช่นกนั  ป้ายพูก่นัแต่งแตม้ปาดสีลงไปจากความไม่มีอะไรเลย  
 ทีละคร้ังทีละคราวจนก่อร่างสร้างภาพเป็นตน้ไมท่ี้ปลูกในสนามกอลฟ์ล าลูกกาคนัทรีคลบัสีสันงดงาม    
 ทั้งภาพก็ก าเนิดเกิดมาจากฝีแปรงเล็กๆ ทีละเส้นทีละสาย  ความส าเร็จอนัยิง่ใหญ่ทั้งปวงมาจาก 
 องคป์ระกอบเล็กๆท่ีมารวมดว้ยกนัเสมอ 
 

๒๐   เจตนาของผูเ้ขียนคือขอ้ใด 
 ๑.   อธิบายรายละเอียดการวาดภาพ   ๒. ใหเ้หตุผลอธิบายอยา่งแจ่มแจง้ 
 ๓.  เปรียบเทียบเร่ืองราวเป็นอุทาหรณ์  ๔. ยกขอ้มูลหลกัฐานประกอบใหเ้ห็นชดัเจน 
 
 

 “ ประเทศชาติคือครอบครัวใหญ่  คนในแต่ละครอบครัวตอ้งการความสามคัคี  ผกูพนั   
 ร่วมเป็นร่วมตายกนัอยา่งไรประเทศก็ตอ้งการอยา่งนั้น” 
 

๒๑.  จากขอ้ความน้ีสรุปวา่  ประเทศชาติตอ้งการส่ิงใดมากท่ีสุด 
 ๑.    ความสามคัคี     ๒.  ความเป็นครอบครัวใหญ่ 
 ๓.   ความเป็นประเทศชาติ    ๔.  ความผกูพนัร่วมเป็นร่วมตาย 
 

บางคนด่ืมกาแฟแลว้ถึงกบันอนไม่หลบั  คาเฟอีนช่วยขยายหลอดเลือดเล็กนอ้ย  ท าใหเ้ลือดไหล 
 เขา้สู่หวัใจและสมองไดดี้ข้ึน  บางคนไม่ถูกกบักาแฟ  ด่ืมกาแฟแลว้เกิดอาการปวดศีรษะ และระบบ 
 ยอ่ยอาหารไม่ดี 
 
๒๒.   จากบทความส่ิงใดไม่ไดก้ล่าวถึง 
 ๑.    การนอน     ๒.  ระบบยอ่ยอาหาร 
         ๓.   การขยายหลอดเลือด         ๔.  ปริมาณของการด่ืมกาแฟ 
 

 การตดัไมท้  าลายป่า  การบุกรุกป่าไมส้ร้างรีสอร์ทวงัน ้าเขียว  การใชพ้ลงังานอยา่งฟุ่มเฟือย   
 ลว้นเป็นมูลเหตุในการท าลายสภาพแวดลอ้ม  แลว้พรุ่งน้ียงัจะมีอากาศหลงเหลืออยูอี่กหรือ… 

๒๓.   ผูเ้ขียนมีน ้าเสียงอยา่งไร 
 ๑.    สังเวชใจ     ๒.   บอกเหตุผล 
 ๓.   ประชดประชนั         ๔.   แสดงความห่วงใย 
๒๔. “นกัเรียนปวช.หึงโหดแทงคู่อริดบั”  จากขอ้ความน้ีคือส่วนใดของข่าว 
 ๑.  รายละเอียดของข่าว    ๒.  พาดหวัข่าว 
 ๓.  ส่วนทา้ยของข่าว    ๔.   ความคิดเห็นของผูเ้ขียนข่าว 
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 ชีวติจะดีงาม  มีความสุข  ประเทศจะรุ่งเรืองมัน่คง  และสังคมจะร่มเยน็เกษมศานตด์ว้ยปัจจยั 
 ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ  การพฒันาคน  ซ่ึงจะท าใหค้นเป็นคนดี มีความสุข  และเป็นทรัพยากรมนุษย ์
 ท่ีมีคุณภาพ  การพฒันาคนก็คือ การศึกษา 
 
๒๕.  จากบทความน้ีส่ิงท่ีจะช่วยพฒันาคนคืออะไร 
 ๑.   สังคม         ๒.  การศึกษา 
 ๓.  ประเทศชาติ        ๔.  ทรัพยากร  
๒๖.    “ถึงพนมเปญวนัอาทติย์มารับด้วย”  ขอ้ความน้ีบกพร่องในดา้นใดมากท่ีสุด 
 ๑.   ใชค้  าก ากวม     ๒.  ใชค้  าสั้นเกินไป 
 ๓.   ส่ือสารไม่ชดัเจน    ๔.  เวน้วรรคตอนไม่ถูกตอ้ง 

 

           การท่ีผูแ้ทนหนัมาเล่นกีฬากนัในยามวา่งน้ีผมมีความรู้สึกวา่เป็นเร่ืองท่ีดี  เพราะกีฬาสอนคน 
 ใหเ้ป็นคนมากข้ึน  โดยเฉพาะเกมกอลฟ์นั้นเป็นเกมท่ีสอนใหรู้้จกัซ่ือสัตยต่์อตนเองและรับผดิชอบ 
 ต่อตนเอง  เพราะกอลฟ์เป็นกีฬาท่ีโกงกนัง่ายท่ีสุด  ผมไดแ้ต่หวงัวา่  ความซ่ือสัตยต่์อตนเอง  
 มีความรับผดิชอบต่อตนเองติดตวัไป  ในยามท่ีบุญมาวาสนาส่งไดเ้ป็นปากเสียงแทนประชาชน 
 ในอนาคต 
 

๒๗.   แนวคิดของผูเ้ขียนบทความน้ีคือ 

 ๑.   อยากใหกี้ฬาสอนคนใหเ้ป็นคน 
 ๒.   อยากใหผู้แ้ทนตีกอลฟ์เพื่อใหมี้สุขภาพแขง็แรง 
          ๓.   อยากใหผู้แ้ทนมีความซ่ือสัตยแ์ละรับผดิชอบต่อตนเอง 

๔.    อยากใหผู้แ้ทนตีกอลฟ์เพื่อฝึกใหมี้ความซ่ือสัตยแ์ละรับผิดชอบ 
 

 “โอกาสท่ีเด็กๆจะไดเ้ล่าเรียนชั้นสูงๆนั้นยอ่มไม่มีประตูเปิดไวส้ าหรับตอ้นรับเด็กผูย้ากจน    
 ประตูนั้นจะเปิดออกก็ต่อเม่ือถูกไขดว้ยกุญแจเงินกุญแจทอง” 
 

๒๘.   แนวคิดจากขอ้ความน้ีคือ 
 ๑.     การชิงดีชิงเด่น    ๒.   เงินซ้ือไดทุ้กอยา่ง 
 ๓.   ประตูเงินประตูทอง    ๔.   ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา 

 

สมคัรไปท างานท่ีเมืองนอก       กลวัถูกหลอกตรวจดูให้ดีดี 
       พิจารณาคดัเลือกใหถ้ว้นถ่ี                 ตอ้งเลือกท่ีมีหลกัฐานมีทะเบียน 
 

๒๙.   แนวคิดของขอ้ความน้ีคือขอ้ใด 
         ๑.   ไปท างานเมืองนอกกนัเถอะ   ๒.  อยา่ไวใ้จทางอยา่วางใจคน 

๓.   ไม่จ  าเป็นก็อยา่ไปเมืองนอก   ๔.  ความประมาทเป็นทางสู่ความตาย 
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อะไรท่ีไปในทางบูย๊กใหเ้ป็นเร่ืองของผูช้าย  ถึงขนาดมีค ากล่าวท่ีรู้ๆกนัวา่ “ฆ่าไดห้ยามไม่ได”้  
 ยอมตายดีกวา่ยอมใหค้นเหยยีดหยาม  แต่จริงๆแลว้ผูช้ายก็ตายกนัมาเสียนกัเพราะถือคติน้ี   
 ไม่ยกัใชส้มองคิดเพื่อท่ีจะไม่ตอ้งตาย 

๓๐.  บทความน้ีควรตั้งช่ือวา่ 
 ๑.   ฆ่าไดห้ยามไม่ได ้    ๒.  เป็นผูช้ายตอ้งบูสู้๊ไม่ถอย 
 ๓.   มีสมองไม่ตรองก็ตอ้งตาย   ๔.  ตายดีกวา่เสียศกัด์ิศรีท่ีมาหยาม 
 ๓๑.  ขอ้ใดไม่ใช่มารยาทในการอ่าน 

       ๑.   ไม่ควรอ่านเร่ืองท่ีเป็นส่วนตวัของบุคคลอ่ืน เช่น จดหมาย สมุดบนัทึก 
        ๒.  อ่านในใจในขณะท่ีผูอ่ื้นตอ้งการความสงบ 
 ๓.   พบัมุมกระดาษหนา้ท่ียงัอ่านไม่จบแลว้ค่อยมาอ่านต่อ 

๔.   ไม่แกลง้อ่านเพื่อลอ้เลียนบุคคลอ่ืน 
๓๒.   ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของการคดัลายมือท่ีดี 
 ๑. เขียนเวน้ระยะช่องไฟเหมาะสม  ๒.   เขียนตวัหนงัสือตรงเป็นระเบียบ 

๓.  ไม่มีร่องรอยการลบค าผิด   ๔.   เขียนสะกดค าไม่ตรงตามพจนานุกรม 
๓๓. การแสดงความคิดเห็นในงานเขียน  ควรค านึงถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั 
  ๑. ภาษาตอ้งสามารถตีความไดห้ลากหลาย    
  ๒. กรณีตวัอยา่งเพื่อใชเ้ป็นเป็นขอ้สนบัสนุน 
  ๓. ความสมเหตุสมผลโดยมีขอ้สนบัสนุนท่ีน่าเช่ือถือ         
  ๔. แสดงความคิดเห็นโดยใหผู้อ่้านคิดประเด็นต่อเอง 
 

๓๔.  ขอ้ความใดเหมาะสมในการเขียนโตแ้ยง้มากท่ีสุด 
  ๑. อยูเ่มืองไทยใครๆก็ชอบ    ๒. ไข่กบัไก่อะไรจะเกิดก่อนกนั 

๒.  สงครามโลกคร้ังท่ี ๓ จะเกิดข้ึนเม่ือไร ๔. เราน่าจะพฒันาอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศหรือไม่ 
๓๕.  บุคคลใดต่อไปน้ีเขียนชีวประวติัไดถู้กตอ้ง 

๑.   สันติเขียนเร่ืองราวการสู้ชีวติของคุณธนินท ์ เจียรวนนท์ 
๒.   นภารัตน์เขียนแสดงความรู้สึกต่อเกร็ดชีวิตของสุนทรภู่ 
๓.   ชาลีเขียนเร่ืองราวความส าเร็จในชีวติของตนเอง 
๔.   อุดมเขียนบนัทึกประจ าวนัลงในเฟสบุก๊ 

๓๖.   บุคคลใดก าลงัเขียนอตัชีวประวติั 
 ๑.   สันติเขียนเร่ืองราวการต่อสู้ชีวติของคุณธนินท ์ เจียรวนนท ์

๒.   นภารัตน์เขียนแสดงความรู้สึกต่อเกร็ดชีวิตของสุนทรภู่ 
๓.   ชาลีเขียนเร่ืองราวความส าเร็จในชีวติของตนเอง 
๔.   อุดมเขียนบนัทึกประจ าวนัลงในเฟสบุก 

Pre o-net : ภาษาไทย ม.๓  หน้า ๗ 



๓๗. รูปแบบของค าน าในการยอ่ต านาน   ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ๑. ยอ่ต านาน  เร่ือง ................ของ............................จากหนงัสือ................ หนา้............ความวา่ 
 ๒. ยอ่ต านาน  เร่ือง.................ของ...........................ประจ าวนัท่ี..................หนา้............ความวา่ 
 ๓. ยอ่ต านาน  เร่ือง.................ของ...........................จาก..................เขียนถึง..........................ความวา่  
 ๔. ยอ่ต านาน  เร่ือง.................ของ.....................จากหนงัสือ..................ฉบบัวนัท่ี............ความวา่ 
๓๘. การยอ่ความขอ้ใดมีขั้นตอนต่างจากการยอ่ประเภทอ่ืนๆ 
 ๑. นิทาน     ๒.  ข่าว 
 ๓. ประกาศ     ๔.  บทร้อยกรอง 
๓๙. ขอ้ใดเป็นลกัษณะการยอ่ข่าวท่ีดีท่ีสุด 
 ๑.  เก็บสาระส าคญัของขอ้ความเดิมไดค้รบถว้น ๒.   ยอ่เน้ือความไดส้ั้นท่ีสุด 
 ๓.  ยอ่เน้ือความไดห้ลายหนา้   ๔.   มีส่วนสรุปท่ีใหข้อ้คิดของเร่ือง  
 
         มะเขือเทศผลหน่ึงไม่พอใจท่ีตวัเองเกิดมามีสีผลสีเขียว  จึงออกเดินทางไปจากไร่มะเขือเทศ 
 เพื่อแสวงหาหนทางท่ีจะท าใหต้วัมนักลายเป็นมะเขือเทศสีแดง  จนกระทัง่มนัเดินไปพบ 
 กบัสุนขัจ้ิงจอกผูหิ้วโหย  สุนขัจ้ิงจอกจึงกระโดดเขา้ตะครุบมะเขือเทศสีเขียวทนัที 
 
๔๐.   จากขอ้ความน้ี  จะเขียนยอ่ความประเภทใด 
 ๑. ยอ่ความบทความ    ๒.  ยอ่ความเร่ืองสั้น 
 ๓. ยอ่ความนิทาน    ๔.  ยอ่ความสารคดี 
 

๔๑. ขอ้ความใดท่ีใชภ้าษาไม่สุภาพในการเขียนจดหมายสมคัรงาน 

 ๑.   ดิฉนัสุขภาพแขง็แรงและพอใจในงานน้ี           ๒.  ผมสามารถเมา้ใหค้นอ่ืนเช่ือไดใ้นเวลาอนัสั้น 
         ๓.  กระผมมีวฒิุระดบัปริญญาตรีสายงานไฟฟ้า     ๔.  ดิฉนัมีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ ๓ ปี 

๔๒.   ควรใชค้  าลงทา้ยใดในจดหมายสมคัรงาน 
 ๑. ขอแสดงความเคารพรัก   ๒.  ขอแสดงความเคารพอยา่งสูงยิง่ 

๓. ขอแสดงความนบัถือ    ๔.   ขอแสดงความนบัถืออยา่งยิง่ 
 

     นายจาตุรงค ์ ประธานชุมชนชา้งทอง  ตอ้งการเชิญวทิยากรจากโรงพยาบาลธญัญารักษ์ 
 มาบรรยาย   เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติดท่ีศาลาเอนกประสงคข์องชุมชน.. 

๔๓.    การจ่าหนา้ซองจดหมายเชิญวทิยากรของนายจาตุรงค ์ ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ๑.   เรียน  ท่านวทิยากรประจ าโรงพยาบาลธญัญารักษ ์
 ๒.  กราบเรียน  ท่านวทิยากรประจ าโรงพยาบาลธญัญารักษ ์
 ๓.   เรียน  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลธญัญารักษ์ 
 ๔.   กราบเรียน  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลธญัญารักษ ์
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๔๔.   ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องจดหมายขอความอนุเคราะห์ 
 ๑.   เพื่อแสดงความขอบคุณในความช่วยเหลือ ๒.  เพื่อขอรับความช่วยเหลือ 
 ๓.   เพื่อแสดงความหวงัท่ีจะไดร่้วมงานกนัต่อไป      ๔.  เพื่อกล่าวถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก 
                                                                                                     การร่วมงานกนั 
 
  โจรปลน้  ๑๐ คร้ังยงัไม่เท่าไฟไหมบ้า้นคร้ังเดียว ไฟไหม ้ ๑๐  คร้ัง  ก็ยงัไม่เท่ากบัการตกเป็นทาสผพีนนั   
เพราะการพนนัสามารถท าลายทุกส่ิงทุกอยา่งไดห้มดแมก้ระทัง่ชีวติของคน  เอาเวลาท่ีเสียไปกบัการเล่น 
การพนนัมาท าประโยชน์ให้สังคม  ประเทศชาติ   ช่วยบอกต่อๆกนัไปวา่     ไม่มีใครร ่ ารวยหรือตั้งตวัไดจ้าก 
การพนนันอกจากเจา้มือเท่านั้น  

 

๔๕. ขอ้ความน้ีเป็นการเขียนลกัษณะใด 
 ๑. การแสดงความคิดเห็น   ๒.  การโตแ้ยง้ 
 ๓. การวเิคราะห์วจิารณ์    ๔.   การต่อรอง 
 ๔๖.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะการโตแ้ยง้ท่ีนุ่มนวลท่ีสุด 

     ๑. ผมเห็นวา่ความเห็นท่ีเสนอกนัมายงัไม่ค่อยเป็นรูปธรรมเท่าไร 
     ๒. ผมวา่ท่ีหลายๆ ท่านวเิคราะห์ปัญหามายงัไม่ตรงจุดนกั 
     ๓.  ถา้แกไ้ขปัญหาตามวธีิท่ีหลายท่านเสนอมาผมเกรงวา่จะไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร 
     ๔. ในประเด็นน้ีผมมีความเห็นท่ีต่างออกไปจากท่านอ่ืนๆ 
 

๑. การคน้ควา้หาขอ้มูล 
๒. การเขียนโครงเร่ือง 
๓. การเลือกเร่ือง 
๔. การเรียบเรียงเน้ือหา 
๕. การตรวจทาน แกไ้ข  

๔๗. จงล าดบัเป็นขั้นตอนของการเขียนรายงานท่ีถูกตอ้ง 
 ๑. ๑    ๓    ๕    ๔    ๒    ๒. ๒   ๕    ๓    ๑     ๔ 
 ๓. ๓   ๒    ๑     ๔    ๕    ๔. ๔   ๑     ๒    ๓    ๕ 
๔๘.   ในการเขียนบรรณานุกรม ช่ือผูแ้ต่งหนงัสือต่อไปน้ี  ใครอยูอ่นัดบัแรก 
 ๑.    กุณฑีรา  บุญเล้ียง    ๒.  กุหลาบ  สายประดิษฐ ์
 ๓.   กุสุมา  รักษม์ณี    ๔.   กุหลาบ  มลัลิกะมาศ 
๔๙.   ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบของรายงานจากการคน้ควา้ 
 ๑.   สารบญั     ๒.  บรรณานุกรม 
 ๓.   กิตติกรรมประกาศ    ๔.   ภาคผนวก 
 

Pre o-net : ภาษาไทย ม.๓  หน้า ๙ 



๕๐. ส่วนท่ีบอกใหท้ราบถึงส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเม่ือส้ินสุดโครงงาน 
 ๑. ผูรั้บผดิชอบ     ๒.  ขอบเขต  เน้ือหา  และระยะเวลา 
 ๓ จุดประสงค ์    ๔.   ช่ือเร่ือง 
๕๑. ช่ือเร่ืองของโครงงานท่ีดีควรมีลกัษณะใด 
 ๑. เป็นขอ้ความท่ีมีส่วนขยายยาวๆ  ๒.  กระชบั ไดใ้จความ ตรงตามเน้ือหา   
 ๓. ใชภ้าษาแปลกใหม่ ทนัสมยั   ๔.   ชวนใหน่้าสงสัย  น่าติดตาม 
๕๒.   บุคคลในขอ้ใด ไม่มีมารยาทในการเขียน 
 ๑.   สมชายเขียนเรียงความดว้ยภาษาก่ึงทางการ ๒.  จนัทร์สุดาเขียนหนงัสือสะอาดเรียบร้อย 
 ๓.   กาหลงสะกดค าไดถู้กตอ้งทุกค า  ๔.  ปิยธิดาใชก้ระดาษสีม่วงเขียนจดหมายเชิญ 
                                                                                                     วทิยากร 
๕๓.  สุดาไดฟั้งการบรรยายเร่ือง"ภาษากบัความมั่นคงของชาติ"ท าใหไ้ดรั้บความรู้และตระหนกัวา่ 
 ต่อไปจะใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง      
 จากขอ้ความน้ีแสดงวา่  สุดามีประสิทธิภาพในการฟังตามขอ้ใด 
         ๑.  ประเมินค่าได ้           ๒. วเิคราะห์ได ้
         ๓.   ตีความได ้          ๔. จบัประเด็นได ้
๕๔.   ขอ้ความใดกล่าวไดถู้กตอ้งท่ีสุด 

           ๑.    การฟังเร่ืองเกร็ดความรู้ต่างๆจะเป็นประโยชน์แก่ผูฟั้งทัว่ๆไป 

           ๒.   เราควรเลือกชมหรือฟังเฉพาะส่ิงดีเท่านั้น 

           ๓.    การฟังโฆษณามากๆช่วยให้ซ้ือสินคา้ไดดี้มีคุณภาพ 
           ๔.   คนไทยมีทกัษะการฟังในระดบัดีทุกคน 
 

๕๕.   ขอ้ใดมิใช่ทกัษะในการรับรู้ข่าวสารของผูดู้ 
           ๑.    ผูดู้ใชห้ลกัการพิจารณาหรือการวเิคราะห์เบ้ืองตน้  
           ๒.   สามารถดูแลว้น าไปเขียนเป็นเร่ืองของตวัเองได ้
           ๓.   พจิารณาประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการดู 
           ๔.    สามารถแสดงทศันะจากการดูได ้
๕๖.    ใครสามารถจบัใจความของเร่ืองท่ีฟังไดดี้ท่ีสุด 
            ๑.   คุณยวุดีดูรายการแม่บา้นรอบรู้  เสนอวธีิการท าเคก้ใหน่้ารับประทาน คุณยุวดีลองท าแจกเพื่อนๆ    
              เพื่อนทุกคนชมวา่อร่อย  เธอจึงท าขายและขายหมดทุกวนั 
            ๒.  นายสาธิตฟังตวัแทนกลุ่มประทว้งอภิปลายขบัไล่ผูว้า่ฯ   นายสาธิตเกิดอารมณ์โกรธแคน้ผูว้า่ฯจึง  
             กระโดดเขา้ร่วมการประทว้งดว้ย 
            ๓.   นายด าฟังครูสอนเร่ืองค านาม แต่พอครูสอนจบนายด าตอบค าถามครูไม่ได ้
            ๔.   มาลินีฟังเพลง "หน่ึงในร้อย" เพียง  ๑  เท่ียวก็สามารถร้องตามไดท้นัที 
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๕๗.   ค  าขวญัในขอ้ใดสัมพนัธ์กบัภาพนอ้ยท่ีสุด 

 ๑.    ขบัไวชิดขวา   ขบัชา้ชิดซา้ย 
 ๒.   ขบัรถดูคน    ขา้มถนนดูรถ 
        ๓.   ขบัข่ีปลอดภยั   เปิดไฟใส่หมวก 
 ๔.   ขา้มถนนปลอดภยั  โปรดใชส้ะพานลอย 
 
๕๘.  การพดูในขอ้ใดมีจุดมุ่งหมายเพื่อจรรโลงใจผูฟั้ง 
           ๑.  การเล่าเร่ืองธรรมะ              ๒. การเชิญชวนใหเ้ลิกสูบบุหร่ี 
           ๓.  การพดูหาคะแนนเสียงสนบัสนุน            ๔. การพดูช้ีแจงให้ตระหนกัในภยัของโรคเอดส์ 
๕๙.   จากภาพ   การพูดคุยเพื่อแลกเปล่ียนความรู้  ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ระหวา่งกนั"  
          ลกัษณะการพดูน้ีเรียกวา่อะไร 
         ๑.   การสัมภาษณ์          
          ๒.   การสนทนา 
          ๓. การอภิปราย 
         ๔.   การโตว้าที 
๖๐. ขอ้ใดเป็นการแสดงมารยาทท่ีดีในการพดูโตว้าที 

         ๑.  พดูกระทบกระเทียบฝ่ายตรงขา้ม          ๒. น าเร่ืองส่วนตวัของฝ่ายตรงขา้มมาแฉ  
         ๓.  ทุบโตะ๊เพื่อแสดงอารมณ์ในการพดู         ๔. ไม่เอ่ยนามฝ่ายตรงขา้มแต่จะเรียกต าแหน่ง 
             ในการโตแ้ทน 
๖๑. ขอ้ใดเป็นหนา้ท่ีของผูด้  าเนินการอภิปราย 

๑. ตอบขอ้ซกัถามของผูฟั้ง 
๒. แสดงความคิดเห็นตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
๓. ไม่แสดงความคิดเห็นขดัแยง้กบัผูร่้วมอภิปราย 
๔. กล่าวแนะน าผูร่้วมอภิปราย สรุปและกล่าวปิดการอภิปราย 

๖๒. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
        ๑.  การพดูยอวาทีเป็นการพดูชมเชยอีกฝ่ายหน่ึงดว้ยความจริงใจ 
        ๒.  การพดูยอวาทีเป็นการพดู  เชิงประชดประชนั  กระทบกระเทียบ 
         ๓.  การพดูยอวาทีเป็นท่ีนิยมมากกวา่การพดูโตว้าที 
         ๔.  การพดูยอวาทีไม่นิยมใชอ้ารมณ์ขนั 
  "ถา้หากแมว้า่ตวัขา้พเจา้น้ีมีอนัตอ้งลม้ตายจากท่านทั้งหลายไปเพราะดว้ยสาเหตุรับใชป้ระเทศชาติ   
       ขา้พเจา้ก็ไม่เสียดายชีวติ  แต่กลบัภาคภูมิใจ  ทุกๆหยาดหยดของโลหิตจากร่างกายขา้พเจา้นั้น   ขา้พเจา้ 
  เช่ือมัน่เหลือเกินวา่จะถูกอุทิศใหเ้พื่อความเจริญสถาพรของประเทศน้ี  และเป็นส่ิงเสริมสร้างประเทศน้ี 

ใหเ้ขม็แขง็และทรงพลงั" 

Pre o-net : ภาษาไทย ม.๓  หน้า ๑๑ 
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๖๓. ขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็นการพดูโนม้นา้วใจดว้ยวธีิใด 
 ๑. การอา้งบุคลหรือสถาบนั   ๒.  การแสดงใหป้ระจกัษถึ์งความรู้สึกของผูเ้ขียน 

๓. การแสดงใหป้ระจกัษต์ามกระบวนการเหตุผล      ๔.  การกล่าวร่วมๆ ดว้ยถอ้ยค าหรูหรา 
๖๔.   ใครมีมารยาทในการฟังมากท่ีสุด 
       ๑.  แดงยิม้แยม้และพยกัหนา้รับรู้ตลอดเวลาท่ีฟัง       
 ๒. สุดาฟังดว้ยความสงบและส ารวมกิริยาท่าทาง 
       ๓.  เรณูฟังไปหวัเราะไปดว้ยความพอใจ  
       ๔.  ปัญญาฟังปัญหาครอบครัวของเพื่อนแลว้แสดงความคิดเห็นทุกเร่ืองเพื่อช้ีใหเ้ห็นความถูกผดิ 

 

๖๕. ในโอกาสเขา้รับต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานของสมชาย  ค  าพดูของสมชายในขอ้ใดไม่เหมาะสม 
      ๑.   ผมดีใจท่ีจะไดร่้วมงานกบัเพื่อนๆ ท่ีมีความสามารถ 
      ๒.   ผมขอใหทุ้กคนค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมใหม้ากข้ึน  
      ๓.   ผมเห็นวา่บุคลากรทุกคนมีความส าคญัต่อหน่วยงานของเรา 
      ๔.   ผมภูมิใจท่ีหน่วยงานของเรามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของสังคม 

จงอ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ  ๖๖ – ๖๘ 
 

 (๑)   ศลัยกรรมความงามหรือเทคโนโลยล่ีาสุดเพื่อผวิเยาวว์ยั  (๒)  ท่านจะเลือกอะไร  ดึง  ยก  ฉีด 
   กรีด  ผา่   (๓)  ศลัยกรรมความงามเป็นทางเลือกหน่ึง    (๔)   แต่วนัน้ีท่านมีทางเลือกใหม่ 
           จากผลิตภณัฑล์บเลือนร้ิวรอย 
 

๖๖.   ขอ้ความใดไม่มีค  ายมืจากภาษาอ่ืน 
       ๑.    หมายเลข  ๑                       ๒.  หมายเลข  ๒                                                   
       ๓.   หมายเลข  ๓                                                  ๔.  หมายเลข  ๔ 
                                                  

๖๗.   ขอ้ความใดมีค ายมืจากภาษาองักฤษ  
        ๑.    หมายเลข  ๑          ๒.  หมายเลข  ๒                                                   
       ๓.   หมายเลข  ๓                ๔.  หมายเลข  ๔ 
        ๖๘.   จากขอ้ความทั้งหมดน้ีมีค ายมืจากภาษาใดมากท่ีสุด 
        ๑.   เขมร           ๒.  สันสกฤต 
       ๓.   องักฤษ           ๔.   จีน  
๖๙.    ประโยคใดต่อไปน้ีใชค้  าภาษาต่างประเทศมากท่ีสุด 
       ๑.   คุณสมหมายไปท างานเป็นจบักงัท่ีประเทศกมัพชูาเม่ือเดือนท่ีแลว้ 
       ๒.   แม่พานอ้งไปฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโปลิโอท่ีโรงพยาบาลมิชชนั 
       ๓.   คอมพิวเตอร์ยีห่อ้โซน่ีใชซี้ดีรอม  ฮาร์ดดิสก ์  และการ์ดจอ   ท่ีมีคุณภาพเยีย่ม 
       ๔.   นกัเลงหวยชอบซ้ือลอตเตอร่ียกชุดเพราะมีโอกาสถูกรางวลัแจค็พอตดว้ย 

Pre o-net : ภาษาไทย ม.๓  หน้า ๑๒ 



 
    
 
 
 
 
 

๗๐. จากขอ้ความน้ีเป็นภาษาระดบัใด 
  ๑.  ระดบัเป็นทางการ     ๒. ระดบัก่ึงทางการ 
  ๓.  ระดบัภาษาปาก     ๔. ระดบัพิธีการ 
๗๑.    ขอ้ใดใชภ้าษาเหมาะแก่บุคคลท่ีสุด 
       ๑.  พอเห็นหนา้ผมหนูเดือนก็ร้องไห้จา้เลยครับ       ๒.  ผมพดูส่งเดชไปยงังั้นเองครับพอ่ 
       ๓.  ขอบคุณหนูมากๆจะ้  เอา้ ! น่ีพี่ใหเ้ป็นรางวลั        ๔.  พอใครพดูจาไม่ถูกหู  เขาก็หวัฟัดหวัเหวีย่ง 
             ทุกคร้ัง 
๗๒.  ค าท่ีขีดเส้นใต ้ ขอ้ใดความแลว้เปล่ียนค าท่ีขีดเส้นใตใ้หเ้ป็นภาษากึง่ทางการ 
       “ พอ่แม่ของเขาตายเพราะกินเหลา้จดัทั้งคู่  เขาเป็นคนหวัดีแต่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ” 

๑. คุณพอ่คุณแม่ของเขาส้ินลมหายใจเพราะด่ืมเหลา้จดัทั้งคู่  เขาเป็นคนหวัใสแต่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ   
๒. คุณพอ่คุณแม่ของเขาส้ินใจเพราะด่ืมเหลา้จดัทั้งคู่  เขาเป็นคนหวัสมองใสแต่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ    
๓. คุณพอ่คุณแม่ของเขาเสียชีวติเพราะด่ืมเหลา้จดัทั้งคู่  เขาเป็นคนสมองดีแต่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ   
๔. บิดามารดาของเขาเสียชีวติเพราะด่ืมสุราจดัทั้งสองคน  เขาเป็นคนสมองดีแต่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 

 
 

ส่วนที ่๒  แบบระบายค าตอบให้เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั  (ขอ้ละ ๑  คะแนน) 
ค าช้ีแจง    ขอ้ ๗๓ – ๗๖  พิจารณาค าตอบจากประโยคท่ีก าหนดให ้ใหถู้กตอ้งใหส้ัมพนัธ์กนัจนครบทุกกลุ่ม 
                 จึงจะได ้ ๑  คะแนน  

 

๗๓.  บา้นพกัตากอากาศบนเขาใหญ่ในจงัหวดันครราชสีมาสร้างเสร็จเม่ือวานน้ี 
กลุ่ม ๑ 

ชนิดของประโยค 
กลุ่ม ๒ 

ซบัซอ้นในส่วนใด 
กลุ่ม ๓ 
ค าเช่ือม 

๑.   ประโยคความเดียวท่ีซบัซอ้น ๑.  ประธาน ๑.  บน 
๒.  ประโยคความรวมท่ีซบัซอ้น ๒. กริยา ๒. สร้าง 
๓.  ประโยคความซอ้นท่ีซบัซอ้น ๓. กรรม ๓. เม่ือ 
๔.  ประโยคเง่ือนไข ๔. ส่วนเติมเตม็ ๔. ไม่มี 
 
 
 
 

      "ฮือ ! ไอเ้พลงเก่ียวขา้วน่ีมนัปลุกใจเหมือนกนัหรือ?" สมภารถามอยา่งอศัจรรยใ์จ   สมภารกร่าง 
กม้ลงควา้พลองมาถือไวแ้ลว้ค ารามวา่  "ไอเ้ทียม มึงอยา่มาวอนเจบ็ตวั  เอา้ ! ไหนวา่ จะมาช่วยกนัลง
แขกเก่ียวขา้ว ก็รีบๆ กระจายกนัออกไป อยา่มวัชกัชา้ เท่ียงตรงตะวนัตรงหวั 
 

                          มาพร้อมกนัท่ีน่ี ก  านนัแกจะเอาขนมจีนมาเล้ียง" 
 
                          "ปลุกใจซีสมภาร บางทีมนัก็ปลุกใจดีเสียกวา่ตน้ตระกลูไทยท่ีฉนัร้องใหส้มภาพฟังเม่ือ
วานน้ีอีก" 
 
 

Pre o-net : ภาษาไทย ม.๓  หน้า ๑๓ 



๗๔.  นารีสอบไดท่ี้ ๑ ของห้องและสอบชิงทุนได ้ดงันั้นคุณครูจึงมอบโล่และตุก๊ตาหมีแพนดาใหเ้ป็นรางวลั    
กลุ่ม ๑ 

ชนิดของประโยค 
กลุ่ม ๒ 

ค าเช่ือมระหวา่งประโยคความรวม 
กลุ่ม ๓ 

จ านวนประโยคความเดียว 
๑.   ประโยคความเดียวท่ีซบัซอ้น ๑.  ท่ี ๑.  ๒  ประโยค 
๒.  ประโยคความรวมท่ีซบัซอ้น ๒. และ ๒. ๓  ประโยค 
๓.  ประโยคความซอ้นท่ีซบัซอ้น ๓. ดงันั้น ๓. ๔  ประโยค 
๔.  ประโยคเง่ือนไข ๔. จึง ๔. ๕  ประโยค 
 
๗๕.  แขง้นร. ๑๘  ปีไทย  ย  าบรูไนล่ิวตดัเชือก 

กลุ่ม ๑ 
ศพัทใ์นวงการ 

กลุ่ม ๒ 
ประเภท 

กลุ่ม ๓ 
สรุปความ 

๑.  แพทย ์ ๑.  ฟุตบอล ๑. ไทยตกรอบ 
๒. กีฬา ๒. ละคร ๒. ไทยเขา้รอบชิงชนะเลิศ 
๓. บนัเทิง ๓. อวยัวะ ๓. บรูไนชนะไทย 
๔. สุขภาพ ๔. อาหาร ๔. บรูไนชนะเลิศ 
 
๗๖.                    เห็น............ปันใจใหค้นอ่ืน                 น ้าตาร้ืนข่ืนขมตรมหนกัหนา 
                   แลว้ปล่อยโฮกลางกองถ่ายไม่อายฟ้า          ลัน่วาจา................ไม่หวนคืน 

กลุ่ม ๑ 
ลกัษณะค าประพนัธ์ 

กลุ่ม ๓ 
ลกัษณะเน้ือหาเก่ียวกบั 

กลุ่ม ๔ 
ค าท่ีเติมในช่องวา่ง 

๑.  กลอนสุภาพ ๑. ความงาม ๑.  คู่ครอง     เปล่ียนใจ 
๒. กาพยย์านี 11 ๒. ความรู้ ๒. ยอดชู ้      ค  ามัน่ 
๓. โคลงส่ีสุภาพ ๓. ความรัก ๓. คนรัก       กลบัค า 
๔. กาพยฉ์บงั 16 ๔. ความทุกข ์ ๔. คู่หวาน     ตดัใจ 
 

ส่วนที ่๓  แบบเลอืกค าตอบถูกมากกว่า  ๑  ค าตอบ 
ค าช้ีแจง    จากขอ้ ๗๗ – ๘๐   อ่านแลว้พิจารณาเลือกค าตอบถูกมากกวา่  ๑  ค  าตอบ 
๗๗.   จากภาพ ขอ้ใดบา้งมีค าทบัศพัททุ์กค า  
 ๑.   แอปเปิล  เชอร่ี 
      ๒.   เยอบีรา   สตอเบอรี 
      ๓.   สาล่ี   สับปะรด 
      ๔.   กีว ี  เฟิร์น 

Pre o-net : ภาษาไทย ม.๓  หน้า ๑๔ 



๗๘.  ขอ้ใดบา้งท่ี จ าเป็น ตอ้งใชค้  าทบัศพัท ์ 
       ๑.    ประเทศกรีซและอิตาลีเขา้ชิงชนะเลิศฟุตบอลยโูร ๒๐๑๒ 
       ๒.   สาวออฟฟิศสมยัน้ีตอ้งแต่งตวัเซ็กซ่ีเพื่อเป็นจุดขาย 
       ๓.   คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในยดุน้ี 
       ๔.   เส้ือเช้ิตเป้ือนซอสพริกและชอลก์สีคุณแม่จึงแช่ผงซกัฟอกไวก่้อน 
 
 “ผมสอบเขา้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไดจึ้งพกัท่ีอพาร์ทเมนท ์   แต่มีความจ าเป็นตอ้งซ้ือ 
 คอมพิวเตอร์และพรินเตอร์เพื่อท ารายงานส่งอาจารย ์ คุณพ่อยงัก าชบัวา่ใหน้ัง่รถเมลไ์ปเรียนหนงัสือ 
 เป็นการช่วยชาติประหยดัพลงังาน” 

๗๙. ค าท่ีขีดเส้นใตข้อ้ใดบา้งใชค้  าศพัทบ์ญัญติัเป็นภาษาไทยท่ีถูกตอ้ง 
         ๑.   อพาร์ทเมนท ์          =      หอ้งชุด 
         ๒.   คอมพิวเตอร์             =     คณิตกรณ์ 
         ๓.   พรินเตอร์              =       เคร่ืองโทรสาร 
         ๔.   รถเมล ์                     =      รถโดยสารประจ าทาง 

๘๐.  “ คุณปู่ ล่ืนหกลม้ในหอ้งน ้าอาการขั้นโคม่าตอ้งเขา้รักษาในหอ้งไอซียู” 
          ค าในขอ้ใดบา้งอยูใ่นกลุ่มเดียวกบัค าท่ีขีดเส้นใต ้
 ๑. ฟ้ืนฟู    เขา้เฝือก      ๒.   รังสี  หุน้  งบดุล 

๓.  ผา่ตดั   บ าบดั     ๔.   ศลัยกรรม   เอก็ซเรย ์

 
ส่วนที ่๔  แบบระบายตัวเลอืก  โดยเลอืกค าตอบถูกทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว 
ค าช้ีแจง     จากขอ้  ๘๑ – ๑๐๐   อ่านแลว้พิจารณาเลือกค าตอบถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
    

๘๑.  กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง   หมายถึงขอ้ใด 
 ๑.  กาพยย์านี ๑๑   ตามดว้ย โคลงส่ีสุภาพ      ๒. กาพยฉ์บงั ๑๖  ตามดว้ย  โคลงส่ีสุภาพ 
  ๓.  กาพยสุ์รางคนางค ์๒๘  ตามดว้ย  โคลงส่ีสุภาพ   ๔.  กาพยเ์ห่เรือ  ตามดว้ย  โคลงส่ีสุภาพ  
    

        จะไปไหนไม่พน้ผเีส้ือน ้า          วบิากกรรมก็จะสู้อยูเ่ป็นผี 
     ท่านส่งเราเขา้ท่ีเกาะละเมาะน้ี                แลว้รีบหนีไปในน ้าแต่ล าพงั  
   

๘๒. ขอ้ใดไม่ได้แสดงคุณธรรมของผูก้ล่าวขอ้ความขา้งตน้ 
  ๑.   กลา้หาญ      ๒.  เสียสละ 
  ๓.   เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น     ๔.  เช่ือมัน่ในตนเอง 
 

Pre o-net : ภาษาไทย ม.๓  หน้า ๑๕ 



๘๓.   ค าประพนัธ์ในขอ้ใดให้อารมณ์ความรู้สึกแตกต่างจากขอ้อ่ืน 
  ๑.    นิจจาเอ๋ยเคยอยูเ่ป็นคู่ช่ืน                    ทุกวนัคืนค ่าเชา้ไม่เศร้าหมอง 
  ๒.   ช่างชาติชัว่หวักระดูกลูกตอแหล        ลวงใหแ้ม่หลงกลเท่ียวคน้หา 
  ๓.   ทั้งลูกนอ้ยกลอยใจไปดว้ยเล่า             เหมือนควกัเอาดวงใจนอ้งไปเสีย 
  ๔.   อยูดี่ดีหนีเมียมาเสียได ้                        เสียน ้าใจนอ้งรักเป็นหนกัหนา 
๘๔. "กไูดห้มากส้มหมากหวานอนัใดกินอร่อยดี กูเอามาแก่พ่อก"ู  
 จากขอ้ความน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นค่านิยมดา้นใด 
 ๑. ความรัก     ๒.  ความขยนั.  
 ๓. ความกตญัํู     ๔.   ความระลึกชอบ 

 
 
 

              
   

 

 

๘๕. เน้ือหาบทประพนัธ์น้ีแสดงใหเ้ห็นขอ้บกพร่องของพระอิศวรขอ้ใดมากท่ีสุด              
 ๑. ขาดความรับผิดชอบ    ใจง่าย             ๒.   ขาดความไตร่ตรอง      ใจอ่อน 
 ๓.    ขาดสติสัมปชญัญะ      ใจดี                                   ๔.   ขาดสมาธิ   ใจแขง็ 

๘๖. กาพยย์านี 11 บทใดอธิบายลกัษณะของสัตวไ์ดช้ดัเจนท่ีสุด 
 ๑.  หวัลิงหมากลางลิง               ตน้ลางลิงแลหูลิง 
                   ลิงไต่กระไดลิง                               ลิงโลดควา้ประสาลิง 
 ๒.  ธารไหลใสสะอาด               มจัฉาชาติดาษนานา 
 หวัน่วา่ยกินไคลคลา                       ตามกนัมาใหเ้ห็นตวั 
        ๓. นกแกว้แจว้เสียงใส              คลอไคลคู้่หมู่สาลิกา 
 นกตั้วผวัเมียคลา                             ฝ่าแขกเตา้เหล่าโนรี 
 ๔.           ไก่ฟ้าอา้สดแสง                    หวัสุกแดงแทงเดือยแนม 

 ปีกหางต่างสีเแกม                           สีแตม้ต่างอยา่งวาดเขียน 

๘๗.   บทกลอนขอ้ใดไม่ได้แสดงความเช่ือของคนไทย 
 ๑.   ทั้งน้ีเพราะเคราะห์กรรมท าใหวุ้น่     จึงส้ินบุญวาสนาสีกาเอ๋ย 
 ๒.   อยา่ฆ่าสัตวต์ดัชีวิตพิษฐาน               หมายวมิานเมืองแมนแดนสวรรค ์
 ๓.   เราลงเลขเสกท าไวส้ าเร็จ                   ดงัเข่ือนเพชรภูมิปีศาจไม่อาจใกล ้
     ๔.   ดว้ยองคพ์ระชนนีเป็นผเีส้ือ               อนัชาติเช้ืออยูถ่  ้าล าละหาน 
 

เม่ือนั้น                                         พระอิศวรบรมรังสรรค ์
  เห็นนนทกโศกาจาบลัย ์                              พระทรงธรรมใ์หคิ้ดเมตตา 
  จ่ึงมีเทวราชบรรหาร                                    เอง็ตอ้งการส่ิงไรจงเร่งวา่ 
  ตวักจูะใหด้ัง่จินดา                                       อยา่แสนโศกาอาลยั 

 

Pre o-net : ภาษาไทย ม.๓  หน้า ๑๖ 



อ่านกลอนดอกสร้อยบทน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ ๘๔ – ๘๕ 

 

   
 
 
 

 

๘๘.  ความรู้สึกของผูแ้ต่งค าประพนัธ์บทน้ีตรงกบัขอ้ใด 
 ๑. สงสาร              ๒.   ปลงตก                                            
 ๓.    เป็นทุกข ์                  ๔.  หมดหวงั 
๘๙. ขอ้สรุปของกลอนบทน้ี 
 ๑.   ตน้ไทรคือท่ีฝังศพ    ๒.   ทุกชีวติลว้นไปสู่ความตาย 
 ๓.    ทุกคนเดินไปพบกนัท่ีตน้ไทร                  ๔.   เห็นหลุมศพท าใหเ้ศร้าสลดใจ 
 

 
 

 

๙๐. กลอนบทน้ีน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัในเร่ืองใด 

 ๑. การเลือกงาน    ๒.   การเลือกคู่ครอง 
 ๓. การเลือกคบคน    ๔.   การเลือกซ้ือส่ิงของ 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

๙๑.   จากแผนภูมิ  เป็นลกัษณะของวรรณคดีเร่ืองใด 
            ๑.    โคลงโลกนิติ              ๒.  กาพยห่์อโคลง ประพาสธารทองแดง 
            ๓.    พระอภยัมณี                ๔.  สามก๊ก 
 

           เห็นตอหลกัปักขวางหนทางอยู ่         พิเคราะห์ดูควรท้ึงแลว้จึงถอน 

     เห็นเตม็ตาแลว้อยา่อยากท าปากบอน        ตรองเสียก่อนจึงค่อยท ากรรมทั้งมวล 

 

วรรคละ ๗ – ๙  ค  า บาทเอก ,บาทโท 

สดบั - รับ - รอง  - ส่ง ๑  บท  มี  ๒ บาท 

 

 

……………… 

  ตน้เอ๋ยตน้ไทร                               สูงใหญ่รากยอ้ยห้อยระยา้ 
และตน้โพธ์ิพุม่แจแ้ผฉ่ายา                         มีเนินหญา้ใตต้น้เกล่ือนกล่นไป 
ลว้นร่างคนในเขตประเทศน้ี                      ดุษณีนอนราย  ณ ภายใต ้
แห่งหลุมลึกลานสลดระทดใจ                   เรายิง่ใกลห้ลุมนั้นทุกวนัเอย 

 

  ถึงบางเด่ือโอม้ะเด่ือเหลือประหลาด        บงัเกิดชาติแมลงหวีมี่ในไส้ 
         เหมือนคนพาลหวานนอกยอ่มขมใน                 อุปไมยเหมือนมะเด่ือเหลือระอา 
 

Pre o-net : ภาษาไทย ม.๓  หน้า ๑๗ 



๙๒.   ค ากลอนบทน้ีสอนเร่ืองใด 

            ๑.    ความรอบคอบ            ๒.  ความกลา้หาญ 
           ๓.   ความมัน่ใจ              ๔.  ความสะอาด 

 

อ่านกลอนสุภาพบทนี้แล้ว  ตอบค าถามข้อ  ๙๓ – ๙๔ 
  

      นางเงือกนอ้ยสร้อยเศร้าเขา้มาผลดั  แบกกษตัริยว์า่ยเสือกเสลือกสลน 
  ก าลงัสาวคราวด่วนดว้ยจวนจน  ออกกลางชลโบกหางผางผางไป  
   

๙๓.   “ กษตัริย ์”   ในบทกลอนน้ีหมายถึงใคร 
             ๑.    สินสมุทร                ๒.  สุดสาคร 
             ๓.    พระอภยัมณี                ๔.  ศรีสุวรรณ 

๙๔.   บทกลอนน้ีเนน้คุณค่าดา้นใด 

           ๑.   โวหาร              ๒.   เล่นเสียงสัมผสั   
           ๓.   สะทอ้นสังคม              ๔.  วถีิไทย 
๙๕. “ หาเงินติดไถไ้วอ้ยา่ใหข้าด  ต าลึงบาทหาไม่คล่องเพียงสองสลึง”   สอนเร่ืองใด   
 ๑. การหาเงิน     ๒.  การหางานท า  

 ๓. การออมทรัพย ์   ๔.  การใชจ่้าย 
      

   นายล ้า        : แหม ! วนัน้ีร้อนจริง  ท าใหก้ระหายน ้าพิลึก 
  พระยาภกัดี : (เรียก)  อา้ยค า! ไปหาโซดามาถว้ยเถอะ 
  นายล ้า  : โซดาเปล่าหรือครับ 

  พระยาภกัดี : จะเอาครีมโซดาก็ได ้ หรือน ้าแดง 
 

๙๖.   จากขอ้ความน้ีสะทอ้นถึงวถีิไทยในดา้นใด 

         ๑.   การกินเล้ียง           ๒. การตอ้นรับแขก 

       ๓.   การท ามาคา้ขาย            ๔.  การเขา้สังคม 
 

                    นกนอ้ยขนนอ้ยแต่          พอตวั  

      รังแต่งจุเมียผวั                        อยูไ่ด ้

      มกัใหญ่ยอ่มคนหววั           ไพเพิด 
      ท  าแต่พอตวัไซร้  อยา่ใหค้นหยนั 
 

 ๙๗.   โคลงบทน้ีใหข้อ้คิดเร่ืองใด 

๑. ความขยนั     ๒.  ความพอเพียง 
๓. ความรัก     ๔.  การด ารงชีวติ 

 

Pre o-net : ภาษาไทย ม.๓  หน้า ๑๘ 



อ่านกาพย์ฉบัง 16  นีแ้ล้วตอบค าถามข้อ ๙๙ – ๙๙ 
   ผึ้งภู่หมู่คณาเหมหงส์  ร่อนราถาลง 

         แทรกไซใ้นสร้อยสุมาลี 

   ดุเหวา่เร้าเร่งพระสุรียศ์รี  ไก่ขนัปีกตี 
                         กู่กอ้งในทอ้งดงดาน 

   ปักษาต่ืนตาขบัขาน  หาคู่เคียงประสาน 

          ส าเนียงเสนาะในไพร 
 

๙๘. เหตุการณ์ของเร่ือง เกิดข้ึนเวลาใด 
 ๑. เชา้      ๒.  สาย 
 ๓. บ่าย      ๔.  เยน็ 

 

๙๙. ลกัษณะการแต่งบทประพนัธ์น้ีใชโ้วหารชนิดใด 

 ๑. บรรยายโวหาร    ๒.  พรรณนาโวหาร 
 ๓. เทศนาโวหาร     ๔.   อุปมาโวหาร 
 

 

  แมมิ้ไดเ้ป็นดอกกุหลาบหอม      ก็จงยอมเป็นเพียงลดาขาว 
   แมมิ้ไดเ้ป็นจนัทร์อนัสกาว           จงเป็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา 
 แมมิ้ไดเ้ป็นหงส์ทะนงศกัด์ิ           ก็จงรักเป็นโนรีท่ีหรรษา 
 แมมิ้ไดเ้ป็นน ้าแม่คงคา               ก็จงเป็นธาราใสท่ีไหลเยน็ 

 

๑๐๐. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้คิดท่ีไดจ้ากบทประพนัธ์น้ี 
 ๑. ยอมแพ ้    ๒.  พอใจในส่ิงท่ีตนเป็น 
 ๓. รู้จกัประมาณตน    ๔.  ความพอดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ^--^-----ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี----^--^ 

Pre o-net : ภาษาไทย ม.๓  หน้า ๑๙ 



เฉลยแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ท่ี เฉลย ท่ี เฉลย ท่ี เฉลย ท่ี เฉลย ท่ี เฉลย 
๑. ๒ ๒๑. ๑ ๔๑. ๒ ๖๑. ๔ ๘๑. ๑ 
๒. ๑ ๒๒. ๔ ๔๒. ๒ ๖๒. ๒ ๘๒. ๔ 
๓. ๓ ๒๓. ๔ ๔๓. ๓ ๖๓. ๑ ๘๓. ๒ 
๔. ๔ ๒๔. ๒ ๔๔. ๒ ๖๔. ๒ ๘๔. ๓ 
๕. ๔ ๒๕. ๒ ๔๕. ๑ ๖๕. ๒ ๘๕. ๒ 
๖. ๔ ๒๖. ๓ ๔๖. ๔ ๖๖. ๒ ๘๖. ๔ 
๗. ๓ ๒๗. ๓ ๔๗. ๓ ๖๗. ๑ ๘๗. ๔ 
๘. ๒ ๒๘. ๔ ๔๘. ๑ ๖๘. ๒ ๘๘. ๒ 
๙. ๔ ๒๙. ๒ ๔๙. ๓ ๖๙. ๓ ๘๙. ๒ 
๑๐. ๒ ๓๐. ๓ ๕๐. ๓ ๗๐. ๓ ๙๐. ๓ 
๑๑. ๔ ๓๑. ๓ ๕๑. ๒ ๗๑. ๑ ๙๑. ๓ 
๑๒. ๔ ๓๒. ๔ ๕๒. ๔ ๗๒. ๓ ๙๒. ๑ 
๑๓. ๒ ๓๓. ๓ ๕๓. ๑ ๗๓. ๑, ๑, ๔ ๙๓. ๓ 
๑๔. ๒ ๓๔. ๒ ๕๔. ๑ ๗๔. ๒, ๓, ๓ ๙๔. ๒ 
๑๕. ๒ ๓๕. ๑ ๕๕. ๒ ๗๕. ๒, ๑, ๒ ๙๕. ๓ 
๑๖ ๑ ๓๖. ๓ ๕๖. ๑ ๗๖. ๑, ๓, ๔ ๙๖. ๒ 
๑๗ ๒ ๓๗. ๑ ๕๗. ๒ ๗๗. ๑, ๒, ๔ ๙๗. ๒ 
๑๘ ๒ ๓๘. ๔ ๕๘. ๑ ๗๘. ๑, ๓, ๔ ๙๘. ๑ 
๑๙ ๑ ๓๙. ๑ ๕๙. ๒ ๗๙. ๑, ๒, ๔ ๙๙. ๒ 
๒๐. ๓ ๔๐. ๓ ๖๐ ๔ ๘๐ ๑, ๓ ๔ ๑๐๐. ๑ 

จ านวนข้อสอบตามมาตรฐาน  ๑๐๐  ข้อ 
  สาระที ่๑    การอ่าน      มฐ.๑.๑  จากขอ้ท่ี ๑ – ๓๑         รวม   ๓๑  ขอ้ 
  สาระที ่๒   การเขยีน     มฐ.๒.๑  จากขอ้ท่ี ๓๒ – ๕๒   รวม   ๒๑  ขอ้ 
  สาระที ่๓   การฟัง การดู และการพูด    มฐ.๓.๑  จากขอ้ท่ี ๕๓ – ๖๕  รวม  ๑๓  ขอ้ 
  สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษา    มฐ. ๔.๑  จากขอ้ท่ี  ๖๖ – ๘๐   รวม  ๑๕  ขอ้ 
  สาระที ่๕  วรรณคดีและวรรณกรรม   มฐ.๕.๑   จากขอ้ท่ี  ๘๑ – ๑๐๐  รวม  ๒๐  ขอ้ 
 

 



                                   กระดาษค าตอบ Pre o-net  
                   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 2 

ชื่อ..................................................นามสกุล........................................     โรงเรียน................................................  
อ าเภอ.................................     จังหวัด ปทุมธานี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ส่วนที่ 1 แบบระบาย 1 ค าตอบ (ข้อ 1 – 72, 81 – 100)  และระบายมากกว่า 1 ค าตอบ (ข้อ 77 – 80)  

1.  17.  33.  49.  65.  84.  
2.  18.  34.  50.  66.  85.  
3.  19.  35.  51.  67.  86.  
4.  20.  36.  52.  68.  87.  
5.  21.  37.  53.  69.  88.  
6.  22.  38.  54.  70.  89.  
7.  23.  39.  55.  71.  90.  
8.  24.  40.  56.  72.  92.  
9.  25.  41.  57.    93.  
10.  26.  42.  58.  77.  94.  
11.  27.  43.  59.  78.  95.  
12.  28.  44.  60.  79.  96.  
13.  29.  45.  61.  80.  97.  
14.  30.  46.  62.  81.  98.  
15.  31.  47.  63.  82.  99.  
16.  32.  48.  64.  83.   100.  

ส่วนที่ 2  แบบระบายค าตอบใหเ้ชื่อมโยงสัมพันธ์กัน (ข้อ 73 – 76) 
 
 
 
 
 

 

73 74 

75 76 


