โรงเรี ยนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย ปลายภาคเรี ยนที$ ชั%นมัธยมศึกษาปี ที$
จํานวน +, ข้อ คะแนน +, คะแนน เวลา /, นาที
คําชี แจง จงกากบาท ( X ) ข้อที$ถูกต้องลงในกระดาษคําตอบที$แจกให้
1. ข้อใดเป็ นข้อเท็จจริ ง
ก. การดื$มนํ%าอัดลมมาก ๆ จะช่วยให้เจริ ญอาหาร
ข. แก๊สในนํ%าอัดลม คือแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
ค. นํ%าอัดลมมีคุณค่าต่อร่ างกายมากกว่านํ%าบริ สุทธิA
ง. เราควรหันมาดื$มนํ%าอัดลมกันดีกว่าดื$มนํ%าธรรมดา
2. ข้อใดเป็ นข้อเท็จจริ ง
ก. ชีวติ คือการต่อสู ้ ศัตรู คือยากําลัง
ข. ความรักเปรี ยบเหมือนนํ%าอมฤต ช่วยชุบชีวติ ให้สดชื$ น
ค. หากฝูงกาบินมาจับหลังคาบ้าน เป็ นลางบอกว่าจะเกิดเหตุร้าย
ง. ต้นไม้นอกจากจะให้ความชุ่มชื$นแล้วยังช่วยป้ องกันลมได้ดีอีกด้วย
3. ข้อใดเป็ นความคิดเห็น
ก. ข้อความยาวๆ ทําให้คนอ่านใช้เวลามาก
ข. ผมเบื$อที$จะอ่านข้อความยาวๆ แบบนี%เหลือเกิน
ค. โทรศัพท์ทาํ ให้เราติดต่อสื$ อสารได้สะดวกรวดเร็ ว
ง. การใช้คาํ ซํ%าที$ไม่ให้ความหมายใหม่เป็ นการไม่ประหยัด
4. ข้อใดเป็ นข้อเท็จจริ ง
ก. มะลิมีดอกสวยกลิ$นหอมแต่กลิ$นฉุ นเกินไป
ข. กลิ$นของมะลิหอมสดชื$นกว่ากลิ$นของกุหลาบ
ค. ดอกกุหลาบมีกลิ$นหอมน่าหลงใหลกว่าดอกมะลิ
ง. กุหลาบเป็ นไม้พุม่ ลําต้นและกิ$งมีหนาม ขอบใบหยัก
5. ข้อใดไม่ควรปรากฏอยูท่ ี$ปกรายงานโครงงาน
ก. ชื$อผูท้ ี$ช่วยเหลือทําให้โครงงานเสร็ จสมบูรณ์
ข. ชื$ออาจารย์ที$ปรึ กษาโครงงาน
ค. ชื$อผูร้ ับผิดชอบโครงงาน
ง. ชื$อโครงงาน
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6. ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้อง
ก. โครงงานต้องมีการตั%งสมมุติฐานไว้ดว้ ย
ข. โครงงานต้องมีรูปภาพประกอบ และแผนภูมิประกอบทุกเรื$ อง
ค. โครงงานต้องมีบทคัดย่อ โดยย่อเนื% อหาสาระที$สาํ คัญของโครงงานทั%งหมด
ง. โครงงานต้องมีคาํ นํา โดยต้องบอกที$มา ความสําคัญ และขอบคุณผูท้ ี$ช่วยเหลือ
L. ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้อง
ก. การเขียนรายงานโครงการต้องเขียนตามข้อเท็จจริ งที$ทาํ
ข. การเขียนรายงานโครงการควรใช้ภาษาพูดเพื$อให้เข้าใจง่าย
ค. การเขียนรายงานโครงการควรใช้ภาษาที$อ่านเข้าใจง่ายกระชับ
ง. การเขียนรายงานโครงการควรบอกแหล่งที$มาของข้อมูลและเอกสารอ้างอิงด้วย
M. ข้อใดมีความหมายไม่สัมพันธ์กบั ข้อความ
ก. ฉันฉุ กคิดมาหลายวันแล้วว่ายังไม่ควรลาออกจากงาน
ข. นักมวยฝ่ ายแดงมีช% นั เชิงเหนือกว่าจึงเอาชนะคู่ต่อสู ้ไปได้
ค. กรรมการชุดใหม่น% ี เป็ นชุดเฉพาะกิจที$ผมตั%งขึ%นมาช่วยงาน
ง. ถ้าเชื$อมือเขาว่าจะทําได้สาํ เร็ จก็ควรมอบหมายให้เขารับงานไป
9. ข้อใดใช้ถูกต้องตรงตามความหมาย
ก. ผูว้ จิ ารณ์อาจมีคติปะปน
ข. ภาคใต้ฝั$งตะวันตกมีฝนตกชุกชุม
ค. ภายในห้องอบอวลด้วยกลิ$นมะลิ
ง. ตํารวจสอดส่ องสายตาตามหาผูร้ ้าย
10. คําที$ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีความหมายไม่สัมพันธ์กบั ข้อความ
ก. คนเราทําอะไรอย่าให้เกินหน้าคนอื$นเขามันไม่ดี
ข. วารี ชอบพูดจาเกินเลยคนอื$นเสมอจนถูกครู ตาํ หนิ
ค. ปรี ดาใช้เงินเกินตัวจนต้องไปกูห้ นี%ยมื สิ นมาใช้เขา
ง. เด็กคนนี%ฉลาดเกินงามจริ ง ๆ ถามอะไรตอบได้หมด
11. “ถึงบางพูด พูดดี เป็ นศรี ศกั ดิA มีคนรัก รสถ้อย อร่ อยจิต
แม้นพูดชัว$ ตัวตาย ทําลายมิตร จะชอบผิด ในมนุษย์ เพราะพูดจา”
คํากลอนบทนี%มีความหมายตรงกับสุ ภาษิตในข้อใด
ก. พูดดีเป็ นศรี แก่ปาก
ข. นํ%าขึ%นให้รีบตัก
ค. มะนาวไม่มีน% าํ
ง. กบในกะลา
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R. สี กา เป็ นคําที$ใช้เรี ยกใคร
ก. เณร
ข. สตรี
ค. บุรุษ
ง. คนรับใช้
+. คิดถึงพี$ก่อนน้องนอนก็ได้ เมื$อยามหลับไหลน้องเจ้าจะได้นอนฝัน…
จากข้อความนี%มีคาํ ใดที$เป็ นสัมผัสพยัญชนะถูกต้อง
ก. น้อง – นอน , หลับ – ไหล
ข. น้อง – นอน , ได้ – ไหล
ค. หลับ – ไหล , ได้ – ฝัน
ง. เจ้า – จะ , ได้ – ฝัน
14. "หอมเอย...หอมดอกกระถิน รวยระริ นเคล้ากลิ$นกองฟาง เห็ดตับเต่าขึ%นอยูร่ ิ มเถาย่านาง มองเห็นบัวสล้าง
ลอยปริ$ มริ มบึง" ข้อความนี%กล่าวถึงพืชกี$ชนิด
ก. R ชนิด
ข. X ชนิด
ค. Y ชนิด
ง. / ชนิด
Y. จากข้อความในข้อ 14 ข้อใดคือกลิ$นหอมที$กล่าวถึงในข้อความนี%
ก. ดอกกระถิน
ข. กองฟาง
ค. เห็ด
ง. บัว
16. สํานวนในข้อใดใช้ในความหมายที$แตกต่างไปจากกลุ่ม
ก. ฆ่าช้างเอางา
ข. ถางป่ าหาเต่า
ค. ขุดเถาเอายอด
ง. เกี$ยวแฝกมุงป่ า
17. “ฉันเป็ นห่วงว่าปั จจุบนั เรากําลังหวนกลับไปหาแบบเดิมหรื อไม่” ข้อความนี%กล่าวตรงกับสํานวนในข้อใด
ก. ถอยหลังเข้าคลอง
ข. ฝากเนื%อไว้กบั เสื อ
ค. ขว้างงูไม่พน้ คอ
ง. นํ%าลดตอผุด
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18. “เนื$องจากนํ%าทะเลหนุ นและนํ%าเหนื อไหลบ่ามาจากทางเหนื อ จึงทําให้ระดับนํ%าสู งขึ%นกว่าปกติอยูป่ ระมาณ
ระดับนํ%าที$ R. , ซ.ม. ขอให้ประชาชนที$มีบา้ นเรื อนอยูร่ ิ มแม่น% าํ ระมัดระวัง” ข้อความนี%เป็ นเรื$ องประเภทใด
ก. ข่าว
ข. ประกาศ
ค. คําขอร้อง
ง. คําชักชวน
19. จากข้อความในข้อ 12 บอกให้รู้เกี$ยวกับเรื$ องอะไร
ก. ที$มาของนํ%า
ข. ปริ มาณของนํ%า
ค. ระยะทางเดินของนํ%า
ง. ลักษณะดินฟ้าอากาศ
20. ข้อใดไม่ปรากฏเสี ยงธรรมชาติในคําประพันธ์
ก. ดูครื% มครึ กพฤกษาป่ าสงัด
ข. สดับเสี ยงลิงค่างครางคํารน
ค. เสี ยงนกร้องก้องกู่กนั กลางป่ า
ง. เสี ยงผัวผัวตัวเมียเที$ยวโยนกาย
21. นักวิชาการเชื$ อว่าใครเป็ นผูแ้ ต่งเรื$ องสุ ภาษิตพระร่ วง
ก. พระยาลิไท
ข. พ่อขุนรามคําแหงมหาราช
ค. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
22. สุ ภาษิตพระร่ วงมีชื$อเรี ยกอีกอย่างหนึ$งว่า
ก. ไตรภูมิกถา
ข. บัญญัติพระร่ วง
ค. ไตรภูมิพระร่ วง
ง. พระบัญญัติพระร่ วง
23. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการแต่งสุ ภาษิตพระร่ วง
ก. เพื$อสั$งสอนข้าราชการ
ข. เพื$อสั$งสอนประชาชน
ค. เพื$อเล่นละครในพระราชสํานัก
ง. เพื$อสั$งสอนสตรี ที$อยูใ่ นราชสํานัก
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24. ข้อใดน่าจะเป็ นเหตุผลสําคัญที$สุดที$นาํ มาให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เรื$ องนี%
ก. คําสอนที$เป็ นสากลนําไปใช้ได้ทุกสมัย ข. การแต่งโดยใช้คาํ ประพันธ์เภทร่ าย
ค. ความงดงามในการใช้ภาษา
ง. เป็ นของเก่าที$ควรอนุ รักษ์
25. ข้อใดเป็ นคําสอนไม่ให้กระทําต่อผูอ้ ื$น
ก. พบศัตรู ปากปราศรัย
ข. คนพาลอย่าพาลผิด
ค. อย่าถากคนด้วยตา
ง. คนโหดให้เอ็นดู
26. คําสอนข้อใดหากประมาทจะได้รับอันตรายมากที$สุด
ก. ช้างไล่แล่นเลี$ยงหลบ
ข. เข้าเถื$อนอย่าลืมพร้า
ค. เข้าป่ าอย่าเสี ยเกือก
ง. เผ่ากษัตริ ยเ์ พลิงงู
27. สุ ภาษิตข้อใดไม่สอนเรื$ องการศึกษา
ก. ผูเ้ ป็ นปราชญ์พึงสดับ
ข. เมื$อน้อยให้เรี ยนวิชา
ค. เป็ นคนเรี ยนความรู ้
ง. ผูเ้ ฒ่าสั$งจงจําความ
28. สุ ภาษิตในข้อใดไม่ได้สอนเรื$ องการคบมิตร
ก. อย่าอวดหาญแก่เพื$อน
ข. ปลูกไมตรี อย่ารู ้ร้าง
ค. อย่าขอของรักมิตร
ง. ที$ไปจงมีเพื$อน
R_. คําสอนใดที$อาจขัดแย้งกับวิถีชีวติ ของคนในยุคที$มีความเจริ ญด้านวัตถุหรื อยุคที$มีแต่การแข่งขัน
ก. อย่าใฝ่ ตนให้เกิน
ข. หว่านพืชจักเอาผล
ค. ของแพงอย่ามักกิน
ง. พบศัตรู ปากปราศรัย
+,. "ช้างไล่แล่นเลี$ยงหลบ สุ วานขบอย่าขบตอบ" สุ ภาษิตนี%ให้ขอ้ คิดอย่างไร
ก. เห็นช้างให้เดินหลบ เห็นสุ นขั ให้วงิ$ หนี
ข. อย่ากัดตอบสุ นขั และอย่าต่อสู ้กบั สัตว์ดุร้าย
ค. รู ้จกั หลบหลีกผูม้ ีอาํ นาจ อย่าต่อสู่ กบั คนพาล
ง. รู ้จกั กลัวผูใ้ หญ่ และไม่ต่อสู ้กบั คนที$กาํ ลังโกรธ

.....................................ผูอ้ อกข้อสอบ
...................................ผูต้ รวจข้อสอบ
..........................ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

