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แนวปญหาขอสอบคัดเลือกเขาเปนนายสิบตำรวจ
(ประจำป พ.ศ. 2556)

ปญหาขอสอบภาควิชาการ รวมขอสอบ 99 ขอ

คำสั่ง จงเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
ปญหาสอบวิชาภาษาไทย ขอ 1-99 รวมขอสอบ 99 ขอ
1. ขอความใดใชอักษรยอผิด

1) ด.ช. สมทรงเปนนักเรียนดีเดน
2) พล.อ.เปรม ติณสูลานนท เปนอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย
3) สุนทรภูเปนบุคคลสมัย ร.1 ถึง ร.4
4) จว.ชลบุรีมีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง

2. คำที่ขีดเสนใตในขอใดอานเหมือนคำวา หวงแหน
1) เห็นแหนลอยลองใหทองธาร 2) ฉันเลี้ยงปลานิลใหกินแหน
3) ใหนางแมวสิบแสนมาแหนแห 4) อยากระแนะกระแหนถึงแมพอ

3. ขอใดออกเสียงตัวสะกดของพยางคหนาเปน “อะ” กึ่งเสียงทุกคำ
1) ผลกรรม ผลิตผล ผลาหาร 2) ธรรมดา ธรรมชาติ ธรรมเนียม
3) อุตลุด อุปมา อุปไมย 4) สัพยอก สัปหงก สัญชาติ

4. ประโยคขาดความชัดเจนเพราะไมมีบุพบท
1) นั่งเกาอี้เสียทีซิ 2) แมเลี้ยงฉันโต
3) ถาเธอรังแกฉัน ๆ จะฟองแม 4) นมแกวนั้นดื่มเสียใหหมด

5. “ พระผูเปนเจาขอจงประทานพรให ขาดวยเถิด” ควรเติม
คำบุพบทลงในชองวาง
1) ขาแต – แก 2) ดูรา – เพื่อ 3) ดูกร – แด 4) ดูกอน – กับ

6. ขอใดคือขอความของประโยคการิต
1) มีนักเรียน 20 คน ในชั้นนี้ 2) เขาบังคับใหคนใชทำงานหนัก
3) เปดวายน้ำ 4) ไกถูกแมวกัด
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7. ขอใดกลาวไมถูกตอง
1) วลี คือ สวนหนึ่งสวนใดของประโยค
2) วลี คือ ขอความที่เปนประโยคตั้งแต 2 ประโยคขึ้นไป
3) วลี คือ กลุมคำที่เรียงตอกันอยางเปนระเบียบ
4) วลี คือ กลุมคำที่มีความหมาย เปนคำที่เขาใจแตไมครบบริบูรณ

8. ขอใด ไมใช ประโยค
1) เสียทองเทาหัวไมยอมเสียผัวใหใคร 2) ลิ้นกับฟนยังรูจักกระทบกัน
3) สิบปากวาไมเทาตาเห็น 4) น้ำใจหญิงเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอน

9. จรกาหนาหนูใชเปรียบเทียบกับอะไร
1) คนที่เขาพวกกับใครไมได 2) คนที่ชอบลักขโมย
3) คนที่มีลักษณะรูปหนาเรียวเล็ก 4) คนจนแตฟุมเฟอย

10. “มีสติรูวาไดพูดอะไรออกไป” ขอใดใหความหมายถูกที่สุด
1) รูวาพูดอะไรออกไป 2) รูวาพูดอะไรและจะมีผลเชนไร
3) คิดกอนพูด 4) พูดกอนคิด

11. “คุณธรรมและจรรยามารยาท เปนคุณสมบัติสำคัญที่ทุกคนจะตองมี” ขอใดถูก
ตองที่สุด
1) ทุกคนตองมีคุณธรรมและจรรยามารยาท
2) ทุกคนตองมีคุณธรรมหรือจรรยามารยาท
3) ทุกคนตองมีคุณธรรม
4) ทุกคนตองมีจรรยามารยาท

12. ขอใดไมใชสำนวนตางประเทศ
1) กระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรี่พรอมดวยนักบินอวกาศ 7 คน เดินทางกลับถึง
พื้นโลกโดยสวัสดิภาพ
2) สถานการณหวาดผวาโรควัวบาซึ่งเกี่ยวของกับโรคสมองฝอในมนุษย ยังคุกคาม
ประเทศเพื่อนบานอยูขณะนี้
3) เปนเวลา 3 วัน ที่หนวยกูภัยคนหาผูประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก
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4) ปจจุบันประเทศไทยสงผักและผลไมไปจำหนายที่อังกฤษและญี่ปุน เดือนละ
กวา 120 ตัน

13. ขอใดเปนคำสมาสทุกคำ
1) ทิพยจักษุ หิรัญบัตร เมรุมาศ ภูมิลำเนา
2) รัตติกาล วัฎจักร พิพิธพร ทศนิยม
3) ขัณฑสีมา สูตรคูณ อุโบสถศีล บายศรี
4) โอษฐภัย กลเม็ด ประภาคาร องคาพยพ

14. “ขัด” ในขอใดมีความหมายตางจากขออื่น
1) เรือนไทยสมัยโบราณเขาจะใชไมขัดประตู
2) แมครัวขัดกระทะแลวนำไปผึ่งแดด
3) เมื่อใสเสื้อควรขัดกระดุมใหเรียบรอย
4) คุณตาขัดมีดไวขางฝาเมื่อเลิกใชแลว

15. ขอใดไมมีความหมายที่แสดงความหมายถึงพระนิพพาน
1) สำเภานี้ก็ไมไดวอกแวกวาบหวั่นไหว ก็จะแลนระรี่เรื่อยเฉื่อยไปจนถึงเมืองแกว
2) ขอใหทูลกระหมอมแกวจงสำเร็จแกพระวิสุทธิสรอยสรรเพชญพุทธอัครอนาว
รณญาณในอนาคตกาลโนนเถิด
3) หวังจะยังสัตวใหขามหวงมหรรณพภพสงสารใหถึงฟาก
4) ธรรมดาวาสตรีนี้เปนเกาะแกงกีดกระแสกุศล มีมัจฉริยะมืดมนคือตัวมาร

16. ขอใดมีคำชนิดเดียวกับคำที่ขีดเสนใตในประโยค “ฉันจะซื้อหนังสือสามเลม”
1) แมมีลูกคนที่สองเปนชาย 2) ในสวนมีตนมะพราวหลายตน
3) เขาสั่งกวยเตี๋ยวอีกชาม 4) ฉันนั่งอานหนังสือคนเดียว

17. ขอใดเปนประโยคตางชนิดกับขออื่น
1) หลังจากที่ไถคราดและปกดำเสร็จแลวจึงควรปลอยปลา
2) พันธุปลาที่เหมาะแกการเลี้ยงในนาขาวควรมีคุณสมบัติเลี้ยงงาย
3) บอรวมปลาใชเปนบออนุบาลลูกปลาที่มีขนาดเล็ก
4) ปลาพันธุตางๆกินอาหารธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแปลงนา
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18. ขอใดไมแสดงวัฒนธรรมในการใชภาษา
1) บิดาของกามนิตเปนพอคาใหญของกรุงอุชเชนี
2) สมเด็จพระสังฆราชประทานพรปใหมทางโทรทัศน
3) กับขาวไทยสวนใหญมักมีรสเผ็ด
4) ดิฉันปวดศรีษะจึงขออนุญาตลาหยุดครึ่งวัน

19. ขอใดใชภาษาระดับไมเปนทางการ
1) เจาหนาที่ตรวจเอกสารวาถูกตองแลวจึงประทับตรารับรอง
2) อธิบดีไดรับเชิญใหกลาวคำอวยพรในงานมงคลสมรส
3) ธนาคารสงจดหมายนัดใหสุดาไปสอบสัมภาษณ
4) ลูกสาวของเขาทั้งสามคนหนาตาพอไปวัดไปวาได

20. ขอใดเปนจุดประสงคของผูแตงคำประพันธตอไปนี้

“ศาสตรใดจะล้ำเทา ธรรมาน
ทรัพยสิ่งใดใครทาน ที่ให
รักใดจักปูนปาน รักสัจ ศีลนา
สุขสิ่งใดจักได สุขเพี้ยงนฤพาน”

1) แนะใหหวัง 2) ถามใหตอบ 3) พูดใหคิด 4) เตือนใหทำ

21. ขอใดใชภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการไดเหมาะสมที่สุด
1) ทุกคนไมวาจะเปนใครก็ตามตางก็มีบทบาทในการพัฒนาสังคมไดเสมอ
2) คงไมใชเรื่องของรัฐที่จะออกกฎหมายบังคับใหชาวบานเลิกรักษาปาชุมชน
3) หากเหตุการณยังเปนอยางนี้แนนอนวาผูใหญก็ยอมคัดคาน
4) สังคมจะพัฒนาอยางยั่งยืนได ตองอาศัยความรวมมือรวมใจของประชาชน

22. ขอใดใชคำถูกตองตามหนาที่ทุกคำ
1) เราควรนำความรูและประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใชในการเรียนการสอน
2) หัวหนาอธิบายอยางละเอียด พวกเราจึงชัดเจนแลววาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เปน อยางไร
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3) คุณอยาเขมงวดลูกๆนักเลย ปลอยใหพวกแกไดเลนสนุกบางเถิด
4) การปฏิบัติงานตองวิวัฒนาการไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยี

23. การใชคำซ้ำในขอใดตางจากขออื่น
1) พุมไมครึ้มเปนเงาๆ ชะโงกเงื้อม
2) ฝูงสกุณาออกหากินบินเกริ่นกองรองอยูแจวๆ
3) น้ำพระทัยเธอขอนๆ คิดไมขาด
4) น้ำพระชลนัยนไหลลงหลั่งๆ

24. คำประพันธตอไปนี้ไมใชกลวิธีการแตงตามขอใด

“ฉับฉวยชกฉกช้ำ ฉุบฉับ
โถมทุบทุมถองทับ ถีบทาว
เตะตีตอยตุบตับ ตบตัก
หมดหมูเมงมอญมาว มานเนื้อหมางเมิน”

1) สัมผัสพยัญชนะ 2) การเลียนเสียงธรรมชาติ
3) การเลนคำ 4) สัมผัสสระ

25. คำขวัญในขอใดไมมีการแสดงเหตุผล
1) รักชาติสาสนกษัตริย ชวยขจัดยาเสพติด
2) อยาเดินใจลอยขามถนน รถจะชนเอา
3) ชวยกันประหยัดพลังงาน ดวยวิธีการหารสอง
4) ลางผักใหหมดพิษ เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย

26. ขอใดไมใชภาพพจน
1) ดอกไมปาปรุงกลิ่นประทิ่นปา

อบบุหงามาลัยทั่วไพรกวาง
2) ระเมียรไมใบโบกสุโนกเกาะ

สุดเสนาะเสียงนกซึ่งผกโผน
3) หางนกยูงระยาเรี่ยคลอเคลียน้ำ

แพนดอกฉ่ำชอยชอวรวิจิตร
4) ลมระเริงลูหวิวพลิ้วระลอก

สัพยอกยอดไมไปลิ่วลอง
27. ขอใดแสดงความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

1) จะกมหนาเกิดใหมใหไดดี ชาตินี้มีกรรมเราทำไว
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2) จึงตั้งความสัตยอธิษฐาน กราบกรานอารักษแลวฝากฝง
3) เราก็เปนคนดีมีวิชา พี่คิดวาหาเปนกระไรไม
4) ไดถือน้ำพระพิพัฒนสัจจา จะหลบลี้หนีหนาไปทำไม

28. ขอใดแสดงความเชื่อที่ตางจากขออื่น
1) พอถึงวัดจันทรตะวันพลบ

แวะเคารพรูปพระชินสีห
2) เปนเวรากรรมจึงจำจาก

ขอฝากมาหยารัศมี
3) เอาเทียนจุดบูชาแกเทวัญ

ใหปองกันอันตรายในราวไพร
4) แตรอยบาทอนุญาตไวยอดเขา

บุญของเราไดมาเห็นก็เย็นเศียร
29. ขอใดแสดงความเชื่อตามคำสอนในกาลามสูตร

1) แตพิเคราะหเนื้อความตามใบบอก
วาเจาออกมาหาพระวิจิตร

2) วันทองนึกถึงฝนใหพรั่นจิต
คิดคิดเห็นจะทองตองคำผัว

3) ไดยินขาวเลาลือออกชื่อมา
วาพระพิจิตรบุษบานั้นใจดี

4) เชื่อใจในพระเวทวิทยา
รำลึกตรึกตราถึงคุณครู

30. เอเชี่ยนเกมสครั้ง “สิบสาม” เปดงานงดงามชาวโลกตื่นตาตื่นใจชื่นชมยกยองชาติ
ไทยชื่อเสียงลือไกลจารึกเกียรติไว . . . นิรันดร ขอความขางตนถาจัดวรรคใหถูก
ตองจะไดคำประพันธตามขอใด
1) กาพยฉบัง 2) โคลงสามสุภาพ
3) รายยาว 4) กลอนแปด
ใชขอความตอไปนี้ตอบคำถามขอ 31 – 33
คาใชจายในบานมีทั้งรายจายประจำ เชน คาอาหาร คาสาธารณูปโภคและราย
จายพิเศษเชน คารักษาพยาบาล คาซอมแซมที่อยูอาศัย ผูเปนแมบานจึงตองรูจัก
ใชเงินที่ไดรับ แตละเดือนเพื่อจะไดไมมีหนี้สิน

31. ผูเขียนไมใชกลวิธีใดในการเขียนขอความขางตน
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1) การอธิบายความตามลำดับ 2) การชี้สาเหตุและผลลัพธ
3) การใหนิยาม 4) การใชตัวอยาง

32. ผูเขียนมีจุดประสงคตามขอใด
1) ตักเตือน 2) สั่งสอน 3) บอกกลาว 4) แนะนำ

33. คำทับศัพทภาษาอังกฤษในขอใดเขียนถูกตองทุกคำ
1) สปาเกตตีและมะกะโรรีที่เสิรฟวันนี้ถูกปากมอสทั้งนั้น
2) กอนไปพัทยาเจมสเอารถไปซอมเบรกแลวเปลี่ยนคลัตชและแบตเตอรี่ใหม
3) วิลลี่ขึ้นแท็กซี่ไปคลินิกเพื่อเอ็กซเรยกระดูก
4) ดอนไปแบงกเพื่อแลกดอลลาร แลวเลยเอาเช็คไปขึ้นบัญชี

34. พระวิกรมาทิตยแชละพระราชบุตรจะบรรลุจุดมุงหมายนำเวตาลมาใหโยคีไดจะ
ตอง มั่นคงในหลักปฏิบัติสำคัญที่สุดประการใด
1) ใชปญญา 2) พยายาม 3) อดทน 4) อดกลั้น

35. ขอใดเรียงลำดับขอความไดเหมาะสม
(1) ดังหลักฐานภาพและสลักบนแผนหินที่ปราสาทหินนครธมกัมพูชา
(2) การนำวัวควายมาใชแรงงานเกิดขึ้นไมนอยกวาหาพันปมาแลว
(3) หากไมมีวัวควายมาลากไถ ก็คงจะไมมีใครคิดถึงการใชแรงงานอื่น ๆ
(4) การใชแรงงานวัวควายจึงเปนจุดเปลี่ยนของพัฒนาการดานแรงงาน
1) 2 1 3 4 2) 3 2 1 4 3) 4 3 2 1 4) 1 2 4 3

36. เหงงหงั่งระฆังเสนาะสนั่น ระยะพรรษวัสสา คำประพันธขางตนมีครุและลหุตร
กับขอใด
1) ฟาไหพิรุณดูดุจไห ชลไหลฉะออนดิน
2) หรีดหริ่งระงมระดะระรัว ประดุจพิณประโลมใจ
3) ยอดไมก็เอนประดุจดัง ทลายโคนถลมลง
4) คราวชอบประกอบกุศลบุญ วรคุณพิสุทธิ์ใส
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37. ขอใดใชคำวา “นอง” ในความหมายตรง
1) นองนุนไดรางวัลเรียนดีทุกป
2) ริจะเปนโจรมันก็อยางนี้แหละนอง ตองเจอตำรวจบอย
3) นอง นอง หองน้ำอยูไหนคะ
4) คุณอาแดงเปนนองของพอเรา

38. ขอใดแสดงหนาที่ของ “อาจารย” ไดตรงที่สุด
1) โอบเอื้อและเจือจุน อนุสาสนทุกสิ่งสรรพ
2) ชี้แจงและแบงปน ขยายอัตถใหชัดเจน
3) จิตมากดวยเมตตา และกรุณาบเอียงเอน
4) ขจัดเขลาบรรเทาโม หะจิตมืดที่งุนงม

39. ขอใดมีโครงสรางพยางคตางกับขออื่น
1) ซึ้ง 2) นก 3) ขึ้น 4) คับ

40. ประการหนึ่งถาวาชาวันไป ทัพใหญจะมาพรอมดังดาหา
จะตองหักหนักมือโยธา เห็นจะยากยิ่งกวานี้ไป
ขอใดแสดงอุปนิสัยของผูกลาวไดเดนชัดที่สุด
1) ไมยอทอ 2) มองการณไกล 3) กระตือรือรน 4) ไมประมาท

41. ขอความใดมีความหมายเหมือนกัน
1) แนวทางที่มีคุณภาพในการสรางงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
2) แนวทางของสถาบันอุดมศึกษาในการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ
3) แนวทางการสรางงานวิจัยของสถาบันศึกษาที่มีคุณภาพ
4) แนวทางการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา

42. พระมหากษัตริยพระองคใดที่ไมไดทรงสรางเจดียในหมูพระมหาเจดีย ที่วัดพระเชตุพนฯ

1) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
2) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
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3) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
4) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

43. ขอใดใหจินตภาพการเปลี่ยนแปลงของฉาก
1) น้ำคางพระพรางโปรย

ชลโชยชะดอกใบ
2) ดาวเดือนก็เลือนรชนิหาย

ระพิจาทิวแทน
3) รากตรีกลีกลพิโรธ

หฤโหดคระหิมลม
4) มืดตื้อกระพือพิรุณพรม

และฤเราจะแยแส

44. ขอใดมีจำนวนพยางคที่ประกอบดวยสระลดรูปมากที่สุด
1) ตกใจ สิ้นเคราะห กราบกราน 2) เกรี้ยวกราด กลบเกลื่อน เกรงกริ่ง
3) กวนขนม ทุมทุน ทางขนาน 4) ปลดปลง ปกปอง ครบครัน

45. คำที่ขีดเสนใตในขอใดเปนคำกริยาสกรรม
1) ขบวนเรือถึงวัดตอนดึกเกือบหาทุม
2) ไมสักตนกำลังงามขึ้นปนกับไมแดงไมยาง
3) พวกตัดไมยังตัดกันไมหยุด
4) วัวแดงตัวนั้นลมจมพงหญา

46. คำซอนทุกคำในขอใดมีโครงสรางเชนเดียวกับคำซอน “ใหญโตโอฬาร”
1) เหลายาปลาปง แมน้ำลำคลอง 2) ภูตผีปศาจ เยื่อใยไมตรี
3) รองรำทำเพลง ปวดหัวตัวรอน 4) แกวแหวนเงินทอง ขาทาสบริวาร

47. ดาราเปนนักขาวที่รับผิดชอบตอหนาที่ เธอจะติดตามไปถึงที่มาของแหลงขาว อยาง
ตอเนื่องโดยไมหวาดหวั่นตออันตรายใดๆ เธอจึงไดรางวัลผูสื่อขาวดีเดน
ขอความขางตนมีจำนวนคำประสมและคำซอนตามขอใด
1) คำประสม 5 คำ คำซอน 5 คำ 2) คำประสม 4 คำ คำซอน 6 คำ
3) คำประสม 7 คำ คำซอน 3 คำ 4) คำประสม 6 คำ คำซอน 4 คำ

48. คำซอนในขอใดมีวิธีประกอบคำตางกับขออื่น
1) ขบเขี้ยวเคี้ยวฟน ลมหมอนนอนเสื่อ กอรางสรางตัว
2) กูหนี้ยืมสิน ทำไรทำนา อุมลูกจูงหลาน
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3) ตื้นลึกหนาบาง ขาเจาบาวนาย ปูยาตายาย
4) เกิดดอกออกผล เก็บภาษีเรียกอากร จุดไตตามไฟ

49. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ
1) การเอยถึงสวรรคบนดิน ซึ่งหางไกลจากเมืองเจาพอ
2) การทำความรูจักรากเหงาของบรรพบุรุษของเรา
3) การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เปนกระแสของคนรุนใหม
4) การเสนอผลงานวิจัยที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้

50. ขอใดมีคำตอบมากที่สุด
1) แมวนอยนอนบิดขี้เกียจอยางเปนสุข
2) หลบหลีกใหหางจากคนพาลสันดานหยาบ
3) นักธุรกิจตางแลกนามบัตรกัน
4) ใฝใจศึกษาเพื่ออนาคตอันรุงโรจน

51. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ
1) ดวงจันทรผันผยองจะหมองมัว 2) ขากลัวแลวเณรอยาเจรจา
3) ถาอินทราพากระตายใหหายโศก 4) ทุกแหลงโลกก็จะฉินวาอินทรชั่ว

52. ขอใดใชวรรณยุกตผิด
1) เรื่องวี้ดวายนะเธอทำเปนประจำ
2) คุณเปนนิสิตโควตามหาวิทยาลัยหรือฮะ
3) ทำไมไมล็อกประตูละยะ
4) เขาไดวิสกี้ขวดนี้มาอยางฟลุกๆ

53. คำในขอใดมีลักษณะโครงสรางของพยางคเหมือนกัน
1) ขา ปา หลา วา 2) พลาย ความ เกรง กลืน
3) ดั่ง ไร นั่ง ชั่ว 4) ถอย ทอ ทั่ว ถา

54. ขอใดเปนคำไวพจนทุกคำ
1) นภาลัย คคนางค ธาษตรี 2) กำธร นาท อุโฆษ
3) กนก มาศ รัชดา 4) วนิดา ปทมา มารศรี
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55. ขอใดไมมีเสียงวรรณยุกตโท
1) ปานนี้พระองคทรงธรรม 2) จะนับวันคราคอยทุกเวลา
3) พระนิ่งนึกตรึกไตรไปมา 4) ที่จะแตงคูหาสะตาหมัน

56. ขอใดมีเสียงพยัญชนะที่เปนอักษรต่ำทุกคำ
1) เชื้อชาติ สารทไทย ไฟฟา 2) ทองมนต ดนตรี รถเร็ว
3) คนไทย ไปนอก บอกขาว 4) คอชาง ลางมือ เนื้อยาง

57. ขอใดใชเสียงสระเหมือนกับคำวา “สวนตัว”
1) สวนครัว ปวดหัว บวงสรวง 2) ดวงดาว ตรวจขาว นวดขาว
3) ปอดบวม ยวนยั่ว คอกวัว 4) รวดเร็ว อวนทวน สวนหลวง

58. คำทุกคำในขอใดมีเสียงพยัญชนะตนควบกล้ำ
1) กรีด คลอง เขว 2) ครบ ปลัด ควัน
3) พริก ตลาด เกวียน 4) ทราย ผลัก แควน

59. คำทุกคำในขอใดออกเสียงสระยาวทุกพยางค
1) กีดขวาง จอมเกลา กราบไหว 2) กลองเพล รอยหรอ ตามรอย
3) รอยกรอง ตองการ ไมหมอน 4) ทองรอง เทาชาง แตกราว

60. ประธานควรจะทำอยางไรเพื่อใหกรรมการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและความ
สนใจ ในประเด็นการประชุม
1) ขอความรวมมือจากกรรมการเปนระยะ ๆ
2) พูดเปรย ๆ เรื่องมารยาทในการประชุม
3) พูดเสียงดังเพื่อเรียกรองความสนใจ
4) ถามความเห็นของกรรมการเปนรายคน

61. ขอใดใชภาษาระดับทางการ
1) เขาใหเจาหนาที่ประทับตราหนังสือแลว
2) หัวหนายังไมไดแทงเรื่องลงมาใหเจาหนาที่ธุรการ
3) เลขานุการไมมีสิทธิ์ออกความเห็นในที่ประชุม
4) กรุณาติดแสตมปและทิ้งจดหมายใหดวย
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62. คำขวัญขางลางผูพูดมีวัตถุประสงคอยางใด “สมัครไปทำงานเมืองนอก กลัวถูก
หลอกดูใหดี คัดเลือกใหถวนถี่ ตองเลือกที่มีทะเบียน”
1) เพื่อสงเสริมใหคนไทยไปทำงานเมืองนอก
2) เพื่อประชาสัมพันธการไปทำงานเมืองนอก
3) เพื่อสงเสริมธุรกิจดานแรงงานในตางประเทศ
4) เพื่อแกปญหาการหลอกลวงตมตุน

63. ขอใดภาษาที่มีระดับแตกตางจากขออื่น
1) ทานผูชมคงจะยกโทษใหนะคะ เพราะจิ๋วเพิ่งจะทำหนาที่พิธีกรเปนครั้งแรก
2) ทานนายกคงจะเหมาเอาวาทุกคนมีหนาที่ตองมารับผิดชอบในสวนที่ตัวเกี่ยวของ
3) ดิฉันขออนุญาตไปฟงคำบรรยายพิเศษเรื่องขบวนการแกเซ็ง
4) วันอาทิตยหนาคิดวาจะนิมนตพระมาสวดแค 7 องค เพราะหองเล็ก
จงใชขอความนี้ตอบคำถามขอ 64- 65
“ดอกไมมีคาแกตาแกใจ แตดอกที่มีคามากที่สุดคือดอกที่มีผูนำไปวางไวบน “หลุม
ศพ”

64. คำกลาวนี้ ผูเขียนชี้ใหเห็นความสำคัญของเรื่องใด
1) ความตาย 2) ความมีน้ำใจ 3) ดอกไม 4) ความงาม

65. เหตุใดผูเขียนจึงกลาววา “ดอกไมที่มีคามากที่สุด” คือดอกไมที่มีผูนำไปวางไว
บน “หลุมศพ”
1) เพราะผูใหไมหวังสิ่งตอบแทนจากผูตาย
2) เพราะผูใหแสดงความไวอาลัยเปนครั้งสุดทาย
3) เพราะผูใหเกียรติผูตาย
4) เพราะผูใหใหสิ่งที่ผูตายชอบที่สุด
จงใชขอความตอไปนี้ตอบคำถามขอ 66 -67
(1) ชีวิตสังขารของมนุษยไมยั่งยืนยืดยาวเหมือนเหล็กเหมือนศิลา
(2) ถึงโดยวาจะมีพออยูในขณะหนึ่ง
(3) ก็คงจะมีเวลาที่ไมมีไดขณะหนึ่งเปนแนแท
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(4) ถาประพฤติความชั่วเสียแตในเวลาที่พออยูแลว โดยจะปดบังซอนเรนอยูได
ดวยอยางหนึ่งอยางใด

66. ขอใดมีความหมายตรงกับขอความขางตนมากที่สุด
1) ชนักติดหลัง 2) ชางตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปด
3) น้ำลดตอผุด 4) ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

67. จากขอความขางตน “พอ” ตองการสอนอะไร
1) ใหตระหนักถึงกฎแหงกรรม 2) ใหเห็นวาชีวิตเปนอนิจจัง
3) ใหเห็นโทษของความชั่ว 4) ใหละเวนการกระทำชั่ว

68. ผูเขียนไมไดใชกลวิธีใดในขอความขางตน
1) ซอนคำ 2) ใชตัวอยาง 3) เปรียบเทียบ 4) ซ้ำคำ

69. การที่พระสงฆตักเตือนกันเองในเรื่องการรักษาความประพฤติในวันออกพรรษา
นั้นตรงกับคำวาอะไร
1) การอธิษฐานพรรษา 2) การลงอุโบสถ
3) การสวดปาติโมกข 4) การทำสังฆปวารณา

70. คราหิวใชจักตอง เสียศรี
อุทกกลัวนาภี อยูได
เย็นซานผานอินทรียพอชื่น จิตนา
แมมิไดอิ่มไซร ใชตองวางวาย
แนวคิดในขอใดตรงกับคำประพันธขางตนมากที่สุด
1) สูชีวิตและมีความหวัง 2) ปรับตัวเขากับสถานการณและตอสู
3) สมถะ อดทน และมีศักดิ์ศรี 4) รักษาศักดิ์ศรีของตนทุกเมื่อ

71. ความรักประเทศผู ยอมสละ
ทั้งรางและชีวะ ปลดเปลื้อง
รักษาอิสส- ภาพแหง ไทยแฮ
ยงยศสยามราชเรื้อง รัฐคุงอวสาน
คำประพันธขางตนนี้ที่ไมไดกลาวถึงเรื่องใด

http://cadetexam.blogspot.com/

http://cadetexam.blogspot.com/


  

cadetexam.blogspot.com                  cadetexam.blogspot.com                  cadetexam.blogspot.com

                                  

                                cadetexam.blogspot.com                  cadetexam.blogspot.com

cadetexam.blogspot.com                  cadetexam.blogspot.com                  cadetexam.blogspot.com

                                  

                                cadetexam.blogspot.com                  cadetexam.blogspot.com

cadetexam.blogspot.com                  cadetexam.blogspot.com                  cadetexam.blogspot.com

                                  

                                cadetexam.blogspot.com                  cadetexam.blogspot.com

cadetexam.blogspot.com                  cadetexam.blogspot.com                  cadetexam.blogspot.com

                                  

                                cadetexam.blogspot.com                  cadetexam.blogspot.com

ขอสอบนายสิบตำรวจ หนา 14 จาก 25 พ.ศ.2556

1) ความสามัคคีของคนในชาติ 2) ความเสียสละของคนในชาติ
3) ความเปนเอกราชของชาติ 4) ความมั่นคงของชาติ

72. สำนวนใดใชกลาวเพื่อเตือนสติ
1) คอขาดบาดตาย 2) บานเมืองมีขื่อมีแป
3) เงาตามตัว 4) ไวเนื้อเชื่อใจ

73. ขอใดแสดงหนาที่ของ “อาจารย” ไดตรงที่สุด
1) โอบเอื้อและจุนเจือ อนุสาสนทุกสิ่งสรรพ
2) ชี้แจงและแบงปน ขยายอัตถใหชัดเจน
3) จิตมากดวยเมตตา และกรุณาบเอียงเอน
4) ขจัดเขลาบรรเทาโม หะจิตมืดที่งุนงง

74. ขอความเกี่ยวกับบทมงคลสูตรขอใดไมถูกตอง
1) ผูปฏิบัติมงคล 38 ประการนี้จะเปนผูประเสริฐประสบแตความเจริญ
2) อานิสงสแหงการปฏิบัติมงคล 38 ประการเกิดจากการกระทำดวยตนเองเทานั้น
3) พระสงฆที่เจริญพระพุทธมนตในงานสงคลมักสวดบทมงคลสูตร
4) มงคล 38 ประการเปนขอปฏิบัติงายๆ เหมาะแกบุคคลทั่วไป

75. ขอใดมีโครงสรางพยางคตางกับขออื่น
1) ซึ้ง 2) นก 3) ขึ้น 4) คับ

76. ประการหนึ่งถาวาชาวันไป
ทัพใหญจะมาพรอมยังดาหา
จะตองหักหนักมือโยธา
เห็นจะยากยิ่งกวานี้ไป
ขอใดแสดงอุปนิสัยของผูกลาวไดเดนชัดที่สุด
1) ไมยอทอ 2) มองการณไกล 3) กระตือรือรน 4) ไมประมาท

ใชขอความตอไปนี้ตอบคำถามขอ 77 – 78
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ในระบบของธรรมชาตินั้น น้ำจะเกิดไดเพราะมีความชุมชื้นของปาไมแหงเทือก
ขุนเขาใหกำเนิดตนน้ำลำธารและปาไมสามารถสรางระบบความสัมพันธอันซับซอน
ตั้งแตไมเล็กจนถึงไมใหญได ก็ดวยมีผืนดินสรางธาตุอาหารไวใหทั้งปาไม ดิน และ
น้ำ จึงมีความผูกพันที่ตางใหซึ่งกันและกันและตางไมอาจอยูไดเพียงลำพังในระบบ
ของธรรมชาติ

77. ขอความขางตนผูเขียนเรียงลำดับการแสดงเหตุผลอยางไร
1) ผล – ผล – เหตุ – ผล 2) ผล – เหตุ – ผล – เหตุ
3) เหตุ – ผล –เหตุ – ผล 4) เหตุ – เหตุ – ผล – เหตุ

78. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความขางตน
1) ระบบธรรมชาติมีความสัมพันธกันโดยอาศัยซึ่งกันและกัน
2) ตราบใดที่ปาไมยังสมบูรณตราบนั้นยอมมีแหลงน้ำ
3) ปาไมมีความสำคัญสำหรับธรรมชาติมากที่สุด เพราะมีระบบความสัมพันธที่
ซับซอน
4) ระบบธรรมชาติเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูบนโลกได

79. “ รัศมีมีเสียงเพียงดนตรี ประทีปทีฆรัสสะจังหวะโยน
ระเมียรไมใบโบกสุโนคเกาะ สุดเสนาะเสียงนกซึ่งผกผัน
โผตนนั้นผันตนไปตนโนน จังหวะโจนสงจับรับกันไป”
ภาพสรวงสวรรคชั้นกวีจากขอความขางตน ขอใดสามารถตีความเกี่ยวกับความ
ไพเราะดานเสียงของกวีนิพนธไดนอยที่สุด
1) เสียงสัมผัส 2) เสียงหนักเบา 3) เสียงสูงต่ำ 4) เสียงสั้นยาว

80. ขอใดเรียงลำดับคำในประโยคไดเหมาะสมที่สุด
1) ในทางกลับกันวิชาการเกษตรก็มีสวนชวยเสริมวิธีการจัดการตางๆ
2) เหมือนตุกตาที่ผูถือปลอยมือ เขาสิ้นสติสัมปชัญญะและหลนลงไป กองอยูบน
พื้น
3) ปรากฏวาเด็กมีแผลฟกช้ำดำเขียว ที่ตนขาจากการตรวจของแพทย
4) ประวัติศาสตรแบบอาณานิคมไมนอย ใหอิทธิพลแกการศึกษาประวัติศาสตร
ไทย
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81. คนไทยมี ชอบพึ่งพาคนอื่นเดิมทีสังคมไทยเปนสังคมอุปถัมภ ปจจุบัน
แมสังคมไทยจะ เปนสังคมประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกัน แต
ระบบอุปถัมภก็ยังแอบแฝงอยูใน ของคนไทยขอใดนำมาเติมในชองวาง
ของขอความขางตนแลวไดความถูกตองและเหมาะสมที่สุด
1) พฤติกรรม ปรับเปลี่ยน โลกทัศน 2) นิสัย เปลี่ยน พฤติกรรม
3) คานิยม ปรับ ความคิด 4) ลักษณะ เปลี่ยนแปลง จิตสำนึก
ใชขอความตอไปนี้ตอบคำถามขอ 82 – 83
วิกฤติของชาติที่ผานมาอาจเปนขอขัดของในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
อยูบางในดานงบประมาณและการเงิน แตวิกฤตินั้นมิไดเปนอุปสรรคตอขวัญ กำลัง
ใจและความตั้งใจมั่นในการทำงานไมบรรลุตามพระราชปณิธานของพระผูทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยเลยแมแตนอย

82. ผูกลาวขอความขางตนมีความรูสึกอยางไรแฝงอยู
1) มั่นใจในความมั่นคงของสถาบัน
2) วิตกกังวลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินของสถาบัน
3) เชื่อมั่นตอผูกอตั้งสถาบัน
4) ภูมิใจในบุคลากรของสถาบัน

83. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความขางตน
1) มหาวิทยาลัยประสบอุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาลลดลง
2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยยึดปณิธาน ของผูกอตั้งมหาวิทยาลัยเปนหลักใน
การทำงาน
3) ขวัญและกำลังใจของบุคลากรเกิดจากผูกอตั้งมหาวิทยาลัย
4) ภาวะยุงยากของประเทศมีผลตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

84. ขอใดไมใช ลักษณะทั่วไปของภาษาตางๆ
1) มีหนวยกริยา 2) มีหนวยเชื่อม
3) มีเสียงสระ 4) มีเสียงวรรณยุกต
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85. ขอใดออกเสียงตางจากรูปเขียนทุกคำ
1) เพชรพลอย กิโลเมตร เลเซอร
2) ไมโครโฟน ฟสิกส นิวเคลียร
3) ทราย ฉะเชิงเทรา ประปราย
4) สรรคสราง ทรุดโทรม ประสิทธิภาพ

86. ขอใดออกเสียงควบกล้ำทุกคำ
1) ปริ เตรียม กร่ำ พลาง ขวิด 2) กรน ครวญ กราน ขลุง ผลิต
3) ขวัญ ความ กรุ ขลัง พลัง 4) คล้ำ ปรัง ทะลาย เกร็ง พลอย

87. คำในขอใดจัดวาเปนคำซอนทุกคำ
1) ชั่วดี ถี่หาง ทางลัด 2) มิดชิด ติดตั้ง สั่งเสีย
3) ตกอับ ทรัพยสิน กินนอน 4) แปดเปอน เขมงวด กวดขัน

88. การซ้ำคำในขอใดมีความหมายเปลี่ยนไปจากคำเดิมมากที่สุด
1) ครูสัญญาวาจะบอกคะแนนแตไปๆ ก็ลืม
2) เธอรูจักผูหญิงที่สวมเสื้อสีฟาๆ นั่นไหม
3) คุณยายชอบไปวัดแถวๆบาน
4) รีบๆ หนอยเดี๋ยวจะไมทันรถออก

89. การซ้ำคำในขอใดบอกความหมายวาอยูพวกใด แตไมกำหนดแนนอน
1) ตอนขาไปออยนั่งรถคันหลังๆ ใชไหม
2) เธอเลนกวาดสงๆ นี่บานจะสะอาดไดอยางไร
3) ชวยหั่นหมูเปนชิ้นๆ ใหที
4) ครูกำลังสอนๆ อยูเขาก็วิ่งเขามา

90. ขอใดเปนคำประสมที่เลียนแบบวิธีการสรางของคำสมาส
1) พลังงาน 2) ผลไม 3) ทุนนิยม 4) พลเมือง
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91. ขอใดไมควรใชไมยมก
1) ลูกหมาตัวนั้นตกน้ำเปยกปอน ดูสิตัวสั่นริกริกทีเดียว
2) ถาแนจริงขอใหมาพบกันซึ่งซึ่งหนา
3) คนคนนี้ไมควรคบหาสมาคมดวย
4) เคี้ยวเคี้ยวยาเม็ดนี้แลวรีบกลืนเสีย

92. ขอใดเปนลักษณะเดนของสำนวนภาษาในขอความขางตน
1) เรียบงายแตจาบจวง 2) เรียบงายแตทรงพลัง
3) เรียบงายแตลึกซึ้ง 4) เรียบงายแตงดงาม

93. ขอใดแสดงเจตนาในการสงสารตางกับขออื่น
(1) บานเมืองสะอาด ประชาชาติปลอดโรค
(2) ทิ้งขยะไมเลือกที่ หมดราศีไปทั้งเมือง
(3) คัดขยะแยกใสถุง วางขางถังตั้งรอเก็บ
(4) สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข
1) ขอ (3) 2) ขอ (4) 3) ขอ (1) 4) ขอ (2)

94. พระวิกรมาทิตยและพระราชบุตรจะบรรลุจุดมุงหมายนำเวตาลมาใหโยคีได จะ
ตองมั่นคงในหลักปฏิบัติสำคัญที่สุดประการใด
1) ใชปญญา 2) พยายาม 3) อดทน 4) อดกลั้น

95. ขอใดเรียงลำดับขอความไดเหมาะสม
(1) ดังหลักฐานภาพและสลักบนแผนหินที่ปราสาทหินนครธมกัมพูชา
(2) การนำวัวควายมาใชแรงงานเกิดขึ้นไมนอยกวาหาพันปมาแลว
(3) หากไมมีวัวควายมาลากไถ ก็คงจะไมมีใครคิดถึงการใชแรงงานอื่นๆ
(4) การใชแรงงานวัวควายจึงเปนจุดเปลี่ยนของพัฒนาการดานแรงงาน
1) 2 1 3 4 2) 3 2 1 4 3) 4 3 2 1 4) 1 2 4 3
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96. เหงงหงั่งระฆังเสนาะสนั่น ระยะพรรษวัสสา
คำประพันธขางตนมีครุและลหุตรงกับขอใด
1) ฟาไหพิรุณดูดุจไห ชลไหลฉะออนดิน
2) หรีดหริ่งระงมระดะระรัว ประดุจพิณประโลมใจ
3) ยอดไมก็เอนประดุจดัง ทลายโคนถลมลง
4) คราวชอบประกอบกุศลบุญ วรคุณพิสุทธิ์ใส
ใชคำประพันธตอไปนี้ตอบคำถามขอ 97 – 98
(1) กวาเจาจะสูงใหญเกินไหลแม ลำบากแทเพียงไหนดวงใจเอย
(2) สักหายใจหางเจาแมไมเคย เฝาชมเชยลูกนอยผูกลอยใจ
(3) ความชรามาเยือนเตือนใหรู แมจะอยูกับเราอีกเทาไหร
(4) ไมใกลฝงทรุดพังลงวันใด เย็นรมไทรจักลับไปกับกาล

97. ขอใดใชภาพพจนแบบบุคคลวัต
1) ขอ (3) 2) ขอ (4) 3) ขอ (1) 4) ขอ (2)

98. ขอใดเปนวัตถุประสงคของผูเขียนคำประพันธขางตน
1) แสดงความรูสึกระลึกถึงพระคุณของแม
2) เตือนใหลูกดูแลแมเพื่อทดแทนคุณ
3) พรรณนาความรักที่มีตอแม
4) ระบายความโศกเศราที่แมจะจากไป

99. ขอใดใชคำวา “นอง” ในความหมายตรง
1) นองนุนไดรับรางวัลเรียนดีทุกป
2) ริจะเปนโจรมันก็อยางนี้แหละนอง ตองเจอตำรวจบอย
3) นอง นอง หองน้ำอยูไหนคะ
4) คุณอาแดงเปนนองของพอเรา
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เฉลยคำตอบ แนวขอสอบนายสิบตำรวจ 2556
1. 4) จว.ชลบุรีมีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง

2. 2) ฉันเลี้ยงปลานิลใหกินแหน
3. 1) ผลกรรม ผลิตผล ผลาหาร

4. 2) แมเลี้ยงฉันโต
5. 1) ขาแต – แก
6. 2) เขาบังคับใหคนใชทำงานหนัก

7. 2) วลี คือ ขอความที่เปนประโยคตั้งแต 2 ประโยคขึ้นไป
8. 1) เสียทองเทาหัวไมยอมเสียผัวใหใคร

9. 1) คนที่เขาพวกกับใครไมได
10. 2) รูวาพูดอะไรและจะมีผลเชนไร

11. 1) ทุกคนตองมีคุณธรรมและจรรยามารยาท

12. 4) ปจจุบันประเทศไทยสงผักและผลไมไปจำหนายที่อังกฤษและญี่ปุน เดือน
ละกวา 120 ตัน
13. 2) รัตติกาล วัฎจักร พิพิธพร ทศนิยม

14. 2) แมครัวขัดกระทะแลวนำไปผึ่งแดด

15. 4) ธรรมดาวาสตรีนี้เปนเกาะแกงกีดกระแสกุศล มีมัจฉริยะมืดมนคือตัวมาร

16. 2) ในสวนมีตนมะพราวหลายตน

17. 1) หลังจากที่ไถคราดและปกดำเสร็จแลวจึงควรปลอยปลา
18. 3) กับขาวไทยสวนใหญมักมีรสเผ็ด

19. 4) ลูกสาวของเขาทั้งสามคนหนาตาพอไปวัดไปวาได
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20. 3) พูดใหคิด

21. 4) สังคมจะพัฒนาอยางยั่งยืนได ตองอาศัยความรวมมือรวมใจของประชาชน

22. 1) เราควรนำความรูและประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใชในการเรียนการสอน

23. 3) น้ำพระทัยเธอขอนๆ คิดไมขาด

24. 3) การเลนคำ
25. 3) ชวยกันประหยัดพลังงาน ดวยวิธีการหารสอง
26. 2) ระเมียรไมใบโบกสุโนกเกาะ

สุดเสนาะเสียงนกซึ่งผกโผน

27. 1) จะกมหนาเกิดใหมใหไดดี ชาตินี้มีกรรมเราทำไว
28. 2) เปนเวรากรรมจึงจำจาก

ขอฝากมาหยารัศมี

29. 3) ไดยินขาวเลาลือออกชื่อมา
วาพระพิจิตรบุษบานั้นใจดี

30. 1) กาพยฉบัง
31. 3) การใหนิยาม

32. 2) สั่งสอน

33. 2) กอนไปพัทยาเจมสเอารถไปซอมเบรกแลวเปลี่ยนคลัตชและแบตเตอรี่ใหม

34. 4) อดกลั้น
35. 1) 2 1 3 4

36. 4) คราวชอบประกอบกุศลบุญ วรคุณพิสุทธิ์ใส

37. 4) คุณอาแดงเปนนองของพอเรา
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38. 1) โอบเอื้อและเจือจุน อนุสาสนทุกสิ่งสรรพ

39. 3) ขึ้น
40. 2) มองการณไกล

41. 2) แนวทางของสถาบันอุดมศึกษาในการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ

42. 2) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

43. 2) ดาวเดือนก็เลือนรชนิหาย
ระพิจาทิวแทน

44. 4) ปลดปลง ปกปอง ครบครัน
45. 3) พวกตัดไมยังตัดกันไมหยุด

46. 2) ภูตผีปศาจ เยื่อใยไมตรี

47. 4) คำประสม 6 คำ คำซอน 4 คำ

48. 3) ตื้นลึกหนาบาง ขาเจาบาวนาย ปูยาตายาย

49. 3) การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เปนกระแสของคนรุนใหม

50. 3) นักธุรกิจตางแลกนามบัตรกัน

51. 4) ทุกแหลงโลกก็จะฉินวาอินทรชั่ว

52. 2) คุณเปนนิสิตโควตามหาวิทยาลัยหรือฮะ

53. 2) พลาย ความ เกรง กลืน
54. 2) กำธร นาท อุโฆษ

55. 1) ปานนี้พระองคทรงธรรม

56. 4) คอชาง ลางมือ เนื้อยาง
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57. 1) สวนครัว ปวดหัว บวงสรวง
58. 1) กรีด คลอง เขว
59. 1) กีดขวาง จอมเกลา กราบไหว
60. 4) ถามความเห็นของกรรมการเปนรายคน

61. 3) เลขานุการไมมีสิทธิ์ออกความเห็นในที่ประชุม

62. 4) เพื่อแกปญหาการหลอกลวงตมตุน

63. 3) ดิฉันขออนุญาตไปฟงคำบรรยายพิเศษเรื่องขบวนการแกเซ็ง

64. 2) ความมีน้ำใจ

65. 2) เพราะผูใหแสดงความไวอาลัยเปนครั้งสุดทาย

66. 3) น้ำลดตอผุด

67. 4) ใหละเวนการกระทำชั่ว
68. 2) ใชตัวอยาง
69. 4) การทำสังฆปวารณา

70. 3) สมถะ อดทน และมีศักดิ์ศรี
71. 1) ความสามัคคีของคนในชาติ

72. 2) บานเมืองมีขื่อมีแป

73. 1) โอบเอื้อและจุนเจือ อนุสาสนทุกสิ่งสรรพ

74. 4) มงคล 38 ประการเปนขอปฏิบัติงายๆ เหมาะแกบุคคลทั่วไป

75. 3) ขึ้น
76. 2) มองการณไกล
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77. 1) ผล – ผล – เหตุ – ผล

78. 3) ปาไมมีความสำคัญสำหรับธรรมชาติมากที่สุด เพราะมีระบบความสัมพันธ
ที่ซับซอน
79. 2) เสียงหนักเบา
80. 1) ในทางกลับกันวิชาการเกษตรก็มีสวนชวยเสริมวิธีการจัดการตางๆ

81. 2) นิสัย เปลี่ยน พฤติกรรม

82. 1) มั่นใจในความมั่นคงของสถาบัน

83. 3) ขวัญและกำลังใจของบุคลากรเกิดจากผูกอตั้งมหาวิทยาลัย

84. 4) มีเสียงวรรณยุกต

85. 1) เพชรพลอย กิโลเมตร เลเซอร

86. 1) ปริ เตรียม กร่ำ พลาง ขวิด

87. 4) แปดเปอน เขมงวด กวดขัน
88. 1) ครูสัญญาวาจะบอกคะแนนแตไปๆ ก็ลืม

89. 1) ตอนขาไปออยนั่งรถคันหลังๆ ใชไหม
90. 3) ทุนนิยม

91. 4) เคี้ยวเคี้ยวยาเม็ดนี้แลวรีบกลืนเสีย
92. 1) เรียบงายแตจาบจวง
93. 1) ขอ (3)

94. 4) อดกลั้น
95. 1) 2 1 3 4
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96. 4) คราวชอบประกอบกุศลบุญ วรคุณพิสุทธิ์ใส

97. 1) ขอ (3)

98. 2) เตือนใหลูกดูแลแมเพื่อทดแทนคุณ

99. 4) คุณอาแดงเปนนองของพอเรา
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