โรงเรี ยนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ข้อสอบกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ภาคเรี ยนที% & ชั(นมัธยมศึกษาปี ที% 1
จํานวน /0 ข้อ คะแนน 20 คะแนน (ข้อละ 0.4 คะแนน) เวลา /0 นาที
คําชี แจง - แบบทดสอบมีท( งั หมด /0 ข้อ ให้ทาํ ทุกข้อลงในกระดาษคําตอบที%แจกให้
- ห้ามขีดเขียนเครื% องหมายใดๆ ลงในข้อสอบนี(
1) คําในข้อใดเป็ นคํานามทั(งหมด
ก. สมศรี ด้าม โทรศัพท์
ข. สมชาย เดิน หัวเราะ
ค. สมหญิง กิน ปลา
ง. สมบุญ วิง% เลี(ยว
2) "สมุหนาม" คือคํานามประเภทใด
ก. คําที%ใช้บอกอาการ
ข. คําที%ใช้บอกลักษณะ
ค. คําที%ใช้บอกหมวดหมู่
ง. คําที%ใช้บอกชื%อ
3) "วิสามานยนาม" เป็ นคํานามประเภทใด
ก. คํานามที%ใช้บอกอาการ
ข. คํานามที%ช( ีเฉพาะ
ค. คํานามที%บอกลักษณะ
ง. คํานามที%บอกหมวดหมู่
4) ประโยคในข้อใดมีคาํ "สรรพนาม"
ก. ฉันจะไปกินข้าว
ข. สมศรี จะไปเที%ยว
ค. โทรศัพท์ดงั กรี( งๆ!
ง. สุ นขั เลียใบตอง
5) คํา"กริ ยา"ที%ไม่ตอ้ งการกรรมมารับ คือคํากริ ยาใด
ก. อกรรมกริ ยา
ข. สกรรมกริ ยา
ค. กริ ยานุเคราะห์
ง. วิกตรรถกริ ยา
6) ประโยคในข้อใดมี "นิยมวิเศษณ์"
ก. ฉันเหลือเงินแค่หนึ%งร้อยบาท
ข. น่านอยูท่ างภาคเหนื อ
ค. วันนี(ตอ้ งทํางานให้เสร็ จ
ง. เดือนเมษาอากาศร้อนมาก
7) ประโยคในข้อใดมี "กาลวิเศษณ์"
ก. วันนี(ฉนั กินขนมอร่ อยมาก
ข. พรุ่ งนี(เธอจะไปไหน
ค. สมุดอยูบ่ นโต๊ะครู
ง. ตอนเช้าอากาศดีมาก
8) คํา"วิเศษณ์"ในข้อใดทําหน้าที%ขยายคํานาม
ก. เขาไม่ใช่คนที%ฉนั รู ้จกั
ข. อย่าลืมจุดยากันยุงนะ
ค. ความหวังทําให้เรามีความพยายาม
ง. ชายหนุ่มวิง% ออกกําลังกาย
9) ประโยคใดไม่มีคาํ "วิเศษณ์"
ก. ฉันไม่ได้สัญญาว่าจะไปเที%ยวกับเธอนะ
ข. ใครมากดกริ% งหน้าบ้าน
ค. ทุเรี ยนแพงอย่างที%คาดไม่ถึง
ง. ทําไมกินจุจงั

10) ข้อใดใช้ "สมุหนาม" ถูกต้อง
ก. ช้างวิง% มาเป็ นฝูง
ข. ฉันมีปากกาสามแท่ง
ค. มีดหายไปไหนหนึ%งด้าม
ง. ฉันเห็นช้างป่ าสองตัว
11) คําในข้อใดอยูใ่ นมาตราตัวสะกด แม่กด ทั(งหมด
ก. สู บ ผัก ตัด
ข. รัก วัด จัด
ค. สัตว์ รัด กัด
ง. เสี ยง กาย ไม้
12) คําในข้อใดอยูใ้ นมาตราตัวสะกด แม่ก.กา ทั(งหมด
ก. ใส ปลา กบ
ข. เสื อ เสา ใคร
ค. เสี ยง รัก คน
ง. ควาย ลิง เสื% อ
13) คําในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็ นอักษรสู งทั(งหมด
ก. เขียน เรี ยน อ่าน
ข. ม้า ไป หลาน
ค. ผึ(ง ฝา หอย
ง. ปลิง สาป ร้าย
14) "พระสมุทรสุ ดลึกล้น คณนา สายดิ%งทอดมา หยัง% ได้ " โคลงข้างต้นมีคาํ ตายกี%คาํ
ก. ๑ คํา
ข. ๒ คํา
ค. ๓ คํา
ง. ๔ คํา
15) คําว่ า "หลาย" เป็ นเสี ยงวรรณยุกต์ ใด
ก. เสี ยง เอก
ข. เสี ยง โท
ค. เสี ยง ตรี
ง. เสี ยง จัตวา
16) ประโยคใดมีเสี ยง สามัญ ทั(งหมด
ก. แมวกินปลา
ข. ควายกินหญ้า
ค. ลิงกินกล้วย
ง. เสื อกินกวาง
17) ข้อใดมีเสี ยงวรรณยุกต์เหมือนกัน
ก. ไก่ กับ ไม่
ข. เสื อ กับ เรื อ
ค. ปี กับ ดี
ง. เขียว กับ เคียว
18) คําใดไม่เป็ นเสี ยงวรรณยุกต์ เอก
ก. ห่อหมก
ข. ตกเป็ ด
ค. ไก่ไข่
ง. ตาปลา
19) ข้อใดไม่มีคาํ พ้องรู ป – พ้องเสี ยง
ก. สุ นขั มันชอบกินมันหมู
ข. หัวหอมมีกลิ%นหอมมาก
ค. เขาชอบปลูกข้าวบนเชิงเขา
ง. ฉันพบกระเป๋ าสตางค์ของฉันแล้ว

20) ข้อใดเขียนเสี ยงอ่านไม่ถูกต้อง
ก. ทหารพลีชีพเพื%อชาติ “พลี” อ่านว่า พะ - ลี
ข. คุณปู่ นัง% สานครุ อยูใ่ ต้ตน้ ไม้ “ครุ ” อ่านว่า คฺ รุ
ค. เพลารถขาดทําให้รถตกถนน “เพลา” อ่านว่า เพฺ ลา
ง. เมืองอยุธยามีสิ%งปรักหักพัง “ปรัก” อ่านว่า ปะ – หรัก
21) คําพ้องความ เรี ยกอีกอย่างหนึ%งว่าอะไร
ก. คําไวพจน์
ข. คําไวกูณฑ์
ค. คําไววรรณ
ง. คําไวยากรณ์
22) คําในข้อใดมีความหมายต่างจากคําอื%น
ก. อัมพร
ข. ศศิธร
ค. ทิฆมั พร
ง. คคนางค์
23) คําคู่ใดไม่ใช่คาํ พ้องความ
ก. บุปผา – มาลี
ข. ปั กษา – พฤกษา
ค. พสุ ธา – ธรณี
ง. กาญจน์ – สุ วรรณ
24) ข้อใดเป็ นข้อเท็จจริ ง
ก. การดื%มนํ(าอัดลมมาก ๆ จะช่วยให้เจริ ญอาหาร
ข. เราควรหันมาดื%มนํ(าอัดลมกันดีกว่าดื%มนํ(าธรรมดา
ค. นํ(าอัดลมมีคุณค่าต่อร่ างกายมากกว่านํ(าบริ สุทธิY
ง. แก๊สในนํ(าอัดลม คือแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
25) ข้อใดเป็ นข้อเท็จจริ ง
ก. ชีวติ คือการต่อสู ้ ศัตรู คือยากําลัง
ข. ความรักเปรี ยบเหมือนนํ(าอมฤต ช่วยชุบชีวติ ให้สดชื% น
ค. หากฝูงกาบินมาจับหลังคาบ้าน เป็ นลางบอกว่าจะเกิดเหตุร้าย
ง. ต้นไม้นอกจากจะให้ความชุ่มชื%นแล้วยังช่วยป้ องกันลมได้ดีอีกด้วย
26) ข้อใดเป็ นความคิดเห็น
ก. ข้อความยาว ๆ ทําให้คนอ่านใช้เวลามาก
ข. ผมเบื%อที%จะอ่านข้อความยาว ๆ แบบนี(เหลือเกิน
ค. โทรศัพท์ทาํ ให้เราติดต่อสื% อสารได้สะดวกรวดเร็ ว
ง. การใช้คาํ ซํ(าที%ไม่ให้ความหมายใหม่เป็ นการไม่ประหยัด
27) ข้อใดเป็ นข้อเท็จจริ ง
ก. มะลิมีดอกสวยกลิ%นหอมแต่กลิ%นฉุ นเกินไป
ข. กลิ%นของมะลิหอมสดชื%นกว่ากลิ%นของกุหลาบ
ค. ดอกกุหลาบมีกลิ%นหอมน่าหลงใหลกว่าดอกมะลิ

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

ง. กุหลาบเป็ นไม้พุม่ ลําต้นและกิ%งมีหนาม ขอบใบหยัก
ข้อใดเป็ นข้อเท็จจริ ง
ก. การรณรงค์สวมหมวกนิ รภัยควรทําอย่างสมํ%าเสมอ
ข. เราไม่เห็นด้วยกับการนําเข้าหมวกนิรภัยจากต่างประเทศ
ค. อันตรายจากการขับขี%รถจักรยานยนต์น( นั มีมากมายหลายประการ
ง. เจ้าหน้าที%จราจรควรแนะนําให้ผขู ้ บั ขี%รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย
ข้อใดเป็ นความคิดเห็น
ก. การกิน คือ วิธีหนึ%งของการมีชีวติ อยูบ่ นโลกใบนี(
ข. ขณะนี(ยงั ตอบไม่ได้วา่ สมุนไพรใช้ได้ผลหรื อไม่ได้ผลอย่างไร
ค. เมล็ดถัว% เหลืองใช้เป็ นอาหาร ใช้ทาํ เต้าเจี(ยว เต้าหู น้ มถัว% เหลือง
ง. การอบสมุนไพร คือ การอบตัวด้วยไอนํ(าที%ได้จากการต้มสมุนไพร
ข้อใดเป็ นข้อเท็จจริ ง
ก. ทุกคนมีหน้าที%ช่วยกันรักษาภาษาไว้ให้ดีที%สุดเท่าที%จะทําได้
ข. เรามีภาษาเป็ นของตนเองแต่โบราณกาล ดังปรากฏอยูใ่ นศิลาจารึ กนั(นเอง
ค. คนไทยทุกคนต้องพูดไทย อ่านไทยได้อย่างชัดเจน เพื%อจรรโลงภาษาไทยให้ยดื ยาว
ง. ภาษาของเรานับวันจะทรุ ดโทรมต่อไปเรื% อย ๆ ดังนั(นทุกคนควรรักษาไว้ให้เป็ นมรดกถึงลูกหลานต่อไป
ข้อใดไม่ควรปรากฏอยูท่ ี%ปกรายงานโครงงาน
ก. ชื%อโครงงาน
ข. ชื%อผูร้ ับผิดชอบโครงงาน
ค. ชื%ออาจารย์ที%ปรึ กษาโครงงาน
ง. ชื%อผูท้ ี%ช่วยเหลือทําให้โครงงานเสร็ จสมบูรณ์
ข้อใดมีความหมายไม่สัมพันธ์กบั ข้อความ
ก. ช่างตัดเสื( อกําลังเลาะตะเข็บเสื( อ
ข. คุณแม่กาํ ลังเจียกใบตองไว้ทาํ กระทง
ค. คุณยายนัง% จักตอกไว้สานตะกร้า
ง. ครู สาธิ ตการแล่เนื(อเป็ นชิ(นบาง ๆ
ข้อใดมีความหมายไม่สัมพันธ์กบั ข้อความ
ก. ฉันฉุ กคิดมาหลายวันแล้วว่ายังไม่ควรลาออกจากงาน
ข. นักมวยฝ่ ายแดงมีช( นั เชิงเหนือกว่าจึงเอาชนะคู่ต่อสู ้ไปได้
ค. กรรมการชุดใหม่น( ี เป็ นชุดเฉพาะกิจที%ผมตั(งขึ(นมาช่วยงาน
ง. ถ้าเชื%อมือเขาว่าจะทําได้สาํ เร็ จก็ควรมอบหมายให้เขารับงานไป
ข้อใดใช้ถูกต้องตรงตามความหมาย
ก. ผูว้ จิ ารณ์อาจคติปะปน
ข. ภายในห้องอบอวลด้วยกลิ%นมะลิ
ค. ภาคใต้ฝั%งตะวันตกมีฝนตกชุกชุม
ง. ตํารวจสอดส่ องสายตาตามหาผูร้ ้าย

35) “เขาได้รับการ...โทษจากหนักเป็ นเบา” ข้อใดนํามาเติมในช่องว่างและได้ประโยคที%เหมาะสมที%สุด
ก. ผ่อนส่ ง
ข. ผ่อนผัน
ค. ผ่อนปรน
ง. ผ่อนคลาย
36) คําที%ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีความหมายไม่สัมพันธ์กบั ข้อความ
ก. คนเราทําอะไรอย่าให้เกินหน้าคนอื%นเขามันไม่ดี
ข. วารี ชอบพูดจาเกินเลยคนอื%นเสมอจนถูกครู ตาํ หนิ
ค. เด็กคนนี(ฉลาดเกินงามจริ ง ๆ ถามอะไรตอบได้หมด
ง. ปรี ดาใช้เงินเกินตัวจนต้องไปกูห้ นี(ยมื สิ นมาใช้เขา
37) นิราศมักแต่งด้วยคําประพันธ์ชนิดใด
ก. กาพย์ยานี11
ข. โคลงกลอน
ค. กลอนสุ ภาพ
ง. กลอนสี%
38) "ถึงหน้าวังดังหนึ%งใจจะขาด คิดถึงบาทบพิตรอดิศร
โอ้ผา่ นเกล้าเจ้าประคุณของสุ นทร แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น" คําว่า "บาทบพิตรอดิศร" หมายถึงใคร
ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ค. พระบาทสมเด็จพระนัง% เกล้าเจ้าอยูห่ วั
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
39) กลอนนิ ราศมีคาํ คล้ายคลึงกับกลอนใด
ก. กลอนสุ ภาพหรื อกลอนแปด
ข. กลอนสี%
ค. กลอนหก
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
40) ในการเดินทางในนิ ราศภูเขาทอง สุ นทรภู่ไปกับใคร
ก. นายเรื อง
ข. หนูแสก
ค. หนูพดั
ง. นายย้อย
41) ลมทักษิณาวรรต คืออะไร
ก. ลมที%พดั เวียนขวา
ข. ลมที%พดั เวียนซ้าย
ค. ลมที%สงบนิ%ง
ง. ลมที%พดั รุ นแรง
42) สุ นทรภู่ไม่ได้เดินทางไปที%ใด
ก. เกาะเกร็ ด
ข. บางพลู
ค. วัดพระแก้ว
ง. บางธรณี
43) "ถึงบางพูดพูดดีเป็ นศรี ศกั ดิY มีคนรักรสถ้อยอร่ อยจิต
แม้นพูดชัว% ตัวตายทําลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาฯ"
คํากลอนบทนี(มีความหมายตรงกับสุ ภาษิตในข้อใด
ก. พูดดีเป็ นศรี แก่ปาก
ข. นํ(าขึ(นให้รีบตัก

ค. มะนาวไม่มีน( าํ
ง. กบในกะลา
44) จุดหมายปลายทางของสุ นทรภู่คือที%ใด
ก. วัดพระแก้ว
ข. เจดียภ์ ูเขาทอง
ค. พระธาตุดอยสุ เทพ
ง. วัดม่วง
45) ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ธิ บดี มาจาก อธิ บดี หมายถึง ผูเ้ ป็ นใหญ่
ข. นิโรธ หมายถึง การบวช
ค. ชลมารค หมายถึง ทางนํ(า
ง. ผ่านเกล้า หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
46) คําในข้อใด อ่านได้ถูกต้อง
ก. ตรุ ษสารท อ่านว่า ตรุ ด-สะ-สาด
ข. สถูป อ่านว่า สะ-ทูบ
ค. ชลมารค อ่านว่า ชน-ละ-มาก
ง. บงกชบทศรี อ่านว่า บง-กด-บด-สรี
47) สี กา เป็ นคําที%ใช้เรี ยกใคร
ก. สตรี
ข. บุรุษ
ค. เณร
ง. คนรับใช้
48) นิราศภูเขาทองเริ% มต้นเล่าการเดินทางจากที%ใด
ก. เจดียภ์ ูเขาทอง
ข. ตลาดขวัญ
ค. พระบรมมหาราชวัง
ง. วัดราชบุรณะ
49) “ขุนนาง ต่างลุกวิง% ท่านผูห้ ญิง วิง% ยุดหลัง พัลวัน ดันตึงตัง พลั(งพลัดตก หกคะเมน”
คําประพันธ์น( ีให้อารมณ์ใดแก่ผอู ้ ่าน
ก. อารมณ์เบิกบาน
ข.อารมณ์เศร้า
ค. อารมณ์ขนั
ง.อารมณ์โกรธ
50) “จงเอามนุษย์นอ้ ยนี( ใส่ กรงเหล็กไว้ที%ดงตาล แล้วให้เกณฑ์หมู่อสุ รา โกฏิหนึ%งฤทธากล้าหาญ”
มนุษย์ ในคําประพันธ์น( ี คือใคร
ก. พระราม
ข. พระลักษณ์
ค.นางสี ดา
ง. พระราม พระลักษณ์
51) “เมื%อนั(น พระลักษณ์สุริยวงศ์นาถา ผวาตื%นฟื( นจากนิทรา แลมาไม่เห็นพระจักรี ”
คําประพันธ์ขา้ งต้นเป็ นคําประพันธ์ชนิดใด
ก. กลอนสุ ภาพ
ข. กลอนสักวา
ค. กลอนบทละคร
ง. กลอนเสภา
52) คําข้อใดมีสัมผัสสระถูกต้อง
ก. ตราก – นาถา
ข. เกศ – ไฉน
ค. พลากร – ณรงค์
ง. ขัณฑ์ – กัน

53) “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
54) "หอมเอย...หอมดอกกระถิน รวยระริ นเคล้ากลิ%นกองฟาง เห็ดตับเต่าขึ(นอยูร่ ิ มเถาย่านาง มองเห็นบัวสล้างลอย
ปริ% มริ มบึง" ข้อความนี(กล่าวถึงพืชกี%ชนิด
ก. ๒ ชนิด
ข. ๔ ชนิด
ค. ๕ ชนิด
ง. ๖ ชนิด
55) จากข้อความในข้อ 6 ข้อใดคือกลิ%นหอมที%กล่าวถึงในข้อความนี(
ก. ดอกกระถิน
ข. กองฟาง
ค. บัว
ง. เห็ด
56) สํานวนในข้อใดใช้ในความหมายที%แตกต่างไปจากกลุ่ม
ก. ขุดเถาเอายอด
ข. ฆ่าช้างเอางา
ค. ถางป่ าหาเต่า
ง. เกี%ยวแฝกมุงป่ า
57) “ฉันเป็ นห่วงว่าปั จจุบนั เรากําลังหวนกลับไปหาแบบเดิมหรื อไม่”
ข้อความนี(กล่าวตรงกับสํานวนในข้อใด
ก. ถอยหลังเข้าคลอง
ข. นํ(าลดตอผุด
ค. ขว้างงูไม่พน้ คอ
ง. ฝากเนื(อไว้กบั เสื อ
58) คําอ่านในข้อใดไม่ถูก
ก. ทิฐิ อ่านว่า ทิด – ถิ
ข. พลีชีพ อ่านว่า พลี – ชีบ
ค. ผรุ สวาท อ่านว่า ผะ- รุ - สะ – วาด
ง. สมานฉันท์ อ่านว่า สะ – หมาน – ฉัน
59) สิ% งที%ทาํ ให้การอ่านออกเสี ยงน่าสนใจมากที%สุดคือข้อใด
ก. การทรงตัว
ข. เนื(อหา สาระ
ค. นํ(าเสี ยง จังหวะ
ง. อารมณ์ ความรู ้สึก
60) ข้อใดแบ่งจังหวะการอ่านกาพย์ยานีได้ถูกต้อง
ก. วันวาน / ที%ผา่ นพ้น / ชีวติ คนก็ / ผ่านไป
ข. ความสุ ข / หรื อทุกข์ใจ ใช่จีรัง / และยัง% ยืน
ค. ของเพียงแต่ / วันนี( เราทําดี / เพื%อคนอื%น
ง. ไมตรี / ที%หยิบยืน% ช่วยโลกคืน / พื(นสําคัญ

