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วิชาภาษาไทย  
1. ขอความสวนใดไมเหมาะจะใชในจดหมายกิจธุระ 
  1. ชมรมภาษาไทย ขอสั่งจองหนังสือ “ลูกอีสาน” จํานวน 100 เลม  
  2. แตเนื่องจากชมรมไมสะดวกที่จะมารับหนังสือ 
  3. ขอใหทานชวยจัดสงใหดวย 
  4.  ที่ชมรมภาษาไทย ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมศกนี้ 
 1)  สวนที่ 1 2) สวนที่ 2 3) สวนที่ 3 4) สวนที่ 4  
2.  “หวานขาวในฤดูใบไมผลิ ขาวเมล็ดหนึ่ง 
 จะกลายเปนหมื่นเมล็ดในฤดูใบไมรวง 
 รอบขางไมมีที่นาที่ไหนทิ้งวาง 
 แตชาวนาก็ยังอดตาย 
 ตอนอาทิตยเที่ยงวัน ชาวนายังพรวนดิน 
 เหงื่อหยดบนดินภายใตตนขาว 
 ใครจะรูบางวาในจานใบนั้น 
 ขาวแตละเม็ดคือความยากแคนแสนสาหัส” 
 จากคําประพันธขางตนใชภาพพจนกี่แหง 
 1) 1 แหง 2) 2 แหง 3) 3 แหง 4) 4 แหง  
3. พาดหัวขาวขอใดไมไดแสดงความคิดเห็นของผูเขียน 
 1) ฉลองพุทธชยันตีทั่วไทยวิสาขะคึกคัก 
 2) เหิม! ปลุกหักศาล อางคําสั่งเถื่อน! เบรกชําเรา รธน. 
 3) จับตายมือปน ยิงสูตํารวจสืบภาค 7 ตามเจอกลางเมืองเพชร 
 4) “บัญชีกลาง” รับชดเชยทวมมั่ว จายซ้ําซอน-บางรายไดเกิน  
4.  “อวดรูรอบดานใบลานเปลา  อวดเกงเบงเทาทองอึ่งอาง 
 อวดดีอวดเดนเปนทุกทาง  อวดอางจนสุดโตง ... หลงเงาตัว” 
 ขอใดไมใชลักษณะเดนของคําประพันธขางตน  
 1) เนื้อหาใหขอคิด   2) เสียดสี ประชดประชัน 
 3) ใชศิลปะการประพันธ 4) ใชคํางายสื่อความหมายชัดเจน  
5. คําซ้ําขอใดตองเปนคําซ้ําเสมอ 
 1) เธอทําตาปรอยๆ ขณะรอรถ 2) เขาจายไปเหนาะๆ สิบลาน 
 3) ทานหัวเราะคิกๆ เมื่อเห็นฉัน 4) มันแลบลิ้นแผล็บๆ เมื่อเห็นของกิน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. บุคคลใดปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนสุภาษิตที่วา “ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา 

วินฺทเต ธน”ํ 
 1) แกวตั้งใจทํางานจนมีฐานะร่ํารวย 
 2) แหวนมีความเพียรพยายามในการทํางาน 
 3) เงินอุปถัมภค้ําชูบิดามารดายามแกชรา 
 4) ทองรูจักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยูไมโลภเบียดเบียนใคร  
2. ลักษณะพายุหมุนที่มีอิทธิพลตอสภาพอากาศในประเทศไทยมีลักษณะดังรูปใด

ตอไปนี้ 

 1) H  2) H  3) L  4) L  

 
 
 
 
 
 
 
  
3. พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) และพระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันท-

ภิกขุ) มีความสามารถเปนเลิศคลายกับพุทธสาวก พุทธสาวิกาในครั้งพุทธกาล
ทานใดมากที่สุด 

 1) จิตตคหบดี - พระธัมมทินนาเถรี 2) พระอานนท - พระปฏาจาราเถรี 
 3) พระอัสสชิ - พระกีสาโคตรมีเถรี 4) พระนางมัลลิกา - สุมนมาลาการ  
4. ที่ราบสูงใดจัดเปนที่ราบสูงในทวีป 
 1) ที่ราบสูงทิเบต   2) ที่ราบสูงปาตาโกเนีย 
 3) ที่ราบสูงเม็กซิโก   4) ที่ราบสูงเดคคาน  
5. นายสมชายกระชากสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท ของนางสมศรีขณะรอซื้อสมตํา 

ทําใหนางสมศรีไดรับบาดเจ็บเปนแผลที่คอไมถึงเปนอันตรายแกกาย การกระทํา 
ของนายสมชายเปนการกระทําผิดสถานใด 

 1) ความผิดฐานลักทรัพย 2) ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย 
 3) ความผิดฐานชิงทรัพย 4) ความผิดฐานปลนทรัพย 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) สวนที่ 2  
   จดหมายกิจธุระ ตองใชภาษากระชับ ชัดเจน ไมเยิ่นเยอ สื่อความ

เขาใจไดตรงกัน สวนที่ 2 สามารถตัดออกไดโดยไมเสียความ   
2. เฉลย 3) 3 แหง 
   คําประพันธที่กําหนดใชภาพพจนจํานวน 3 แหง ดังนี้ 
   1. อธิพจน - ขาวเมล็ดหนึ่งจะกลายเปนหมื่นเมล็ด 
   2. ปฏิพากย - รอบขางไมมีที่นาที่ไหนทิ้งวาง แตชาวนาก็ยังอดตาย 
   3. อุปลักษณ - ขาวแตละเม็ดคือความยากแคนแสนสาหัส  
3. เฉลย 3) จับตายมือปน ยิงสูตํารวจสืบภาค 7 ตามเจอกลางเมืองเพชร  
4. เฉลย 3) ใชศิลปะการประพันธ  
   ใชศิลปะการประพันธ - ไมใชลักษณะเดนของคําประพันธที่กําหนด 
  1) เนื้อหาใหขอคิด - อวดรูรอบดานใบลานเปลา 
  2) เสียดสี ประชดประชัน - อวดเกงเบงเทาทองอึ่งอาง 
  4) ใชคํางายสื่อความหมายชัดเจน - อวดอางจนสุดโตง ... หลงเงาตัว  
5. เฉลย 2) เขาจายไปเหนาะๆ สิบลาน 
   เหนาะๆ ตองใชเปนคําซ้ําเสมอ 
  1) ปรอยๆ  
  3) คิกๆ ใชเปนคําเดี่ยวได 
  4) แผล็บๆ  
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) แกวตั้งใจทํางานจนมีฐานะร่ํารวย 
   ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ แปลวา คนมีหนาที่กิจการงาน 

ขยันหมั่นเพียรทํากิจการงานใหเหมาะสมยอมหาทรัพยได ดังนั้น แกวจึงเปน
บุคคลที่ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนสุภาษิต เพราะตั้งใจทํางานจนมีฐานะร่ํารวย 

2. เฉลย 4) L  

   พายุหมุนเปนการเคลื่อนที่ของลมจากศูนยกลางความกดอากาศสูง 
(แอนตีไซโคลน) ไปสูหยอมความกดอากาศต่ํา (ไซโคลน) ถาบริเวณใดเปน
หยอมความกดอากาศสูง จะมีอุณหภูมิต่ํา ทองฟาโปรง แตถาเปนหยอม   
ความกดอากาศต่ําจะมีอุณหภูมิสูง ทองฟามีเมฆมาก ลักษณะเชนนี้จะมีฝนตกหนัก 
ลมที่เขาและออกจากหยอมความกดอากาศนั้น จะถูกแรงเหวี่ยงของโลกที่เกิด
จากการหมุนรอบตัวเองของโลกทําใหทิศทางของลมเฉไปจากแนวปกติ ซีกโลก
เหนือจะเฉไปทางขวามือ ซีกโลกใตจะเฉไปทางซายมือ  

3. เฉลย 1) จิตตคหบดี - พระธัมมทินนาเถรี 
   พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
   จิตตคหบดี อุบาสกผูไดรับการยกยองในการแสดงธรรม 
   พระธัมมทินนาเถรี ภิกษุณีผูไดรับการยกยองวาเปนนักบรรยาย

ธรรม หรือผูเปนเลิศทางทรงธรรม 
  2) พระอานนท พหูสูตผูทรงจําพระธรรมวินัย 
   พระปฏาจาราเถรี ภิกษุณีผูเปนเลิศทางทรงพระวินัย 
  3) พระอัสสชิ พระสาวกผูดํารงตนอยาง “สมถะ” อิริยาบถ

สํารวม 
   พระกีสาโคตมีเถรี ภิกษุณีผูทรงจีวรเศราหมอง 
  4) พระนางมัลลิกา พุทธสาวิกาที่มีความมั่นคงในหลักคําสอน

ทางพระพุทธศาสนา 
   สุมนมาลาการ ผูยอมสละชีวิต เพื่อแลกกับการไดบูชา

พระพุทธเจา  
4. เฉลย 4) ที่ราบสูงเดคคาน 
   ที่ราบสูง (Plateaus) หมายถึง ภูมิประเทศที่อยูสูงจากระดับผิว

รอบตั้งแต 300 เมตรขึ้นไป โดยปกติที่ราบสูงมักมีขอบสูงชันอยางนอย 2 ดาน 
ขอบสูงชันของที่ราบสูง เรียกวา ผาชัน หรือผาตั้ง (Escarpment) ในประเทศไทย 
ไมปรากฏลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบสูง แมแตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ในบางครั้งเรียกวา ที่ราบสูงโคราช แตมีความสูงนอยกวา 300 เมตร คือ 
ประมาณ 150-180 เมตรเทานั้น จึงไมจัดเปนที่ราบสูงตามเกณฑนี้ ที่ราบสูง
แบงออกเปน 3 ชนิด คือ 

   1. ที่ราบสูงเชิงเขา (Piedmont Plateaus) เปนที่ราบสูงอยู
ระหวางภูเขากับทะเล เชน ที่ราบสูงปาตาโกเนีย เปนตน 

   2. ที่ราบสูงระหวางภูเขา (Intermontane Plateaus) เปนที่ราบสูง
อยูระหวางภูเขา หรือที่ราบสูงที่มีภูเขาขนาบไวสองดานหรือสามดาน เชน       
ที่ราบสูงทิเบต เปนตน 

   3. ที่ราบสูงในทวีป (Continental Plateaus) เปนที่ราบสูงที่มีที่ราบ 
หรือทะเลลอมรอบ เราเรียกที่ราบชนิดนี้ไดอีกอยางหนึ่งวา ที่ราบสูงรูปโตะ 
(Tablelands) เชน ที่ราบสูงเดคคาน ในคาบสมุทรอินเดีย  

5. เฉลย 2) ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย       
   ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย เปนการเจตนาลักทรัพยของผูอื่น โดย

ฉกฉวยเอาซึ่งหนา 
  1) ความผิดฐานลักทรัพย เปนการเจตนาเอาทรัพยของผูอื่นไป

ครอบครอง 
  3) ความผิดฐานชิงทรัพย เปนการเจตนาลักทรัพยของผูอื่น โดยการใช

กําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาในทันทีนั้นจะใชกําลังประทุษราย 
  4) ความผิดฐานปลนทรัพย เปนการเจตนาเอาทรัพยของผูอื่น โดยใช

กําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาในทันทีนั้นจะใชกําลังประทุษราย โดยรวมกัน
กระทําความผิดดวยกันตั้งแตสามคนขึ้นไป  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


