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๑.  คำ�ในข้อใดมีโครงสร้�งพย�งค์เหมือนคำ�ว่�  “ทิว�กร”

							๑.		องคมนตรี									 	 ๒.		จันทรุปราคา	

							๓.		ราชพฤกษ์								 	 ๔.		นิราบาล

๒.  คำ�คู่ใดมีคว�มหม�ยในทำ�นองเดียวกัน

							๑.		สุวรรณ	–	สุบรรณ	 	 ๒.		ประเพณี	–	ประเวณี

							๓.		วิสัยทัศน์	–	ทัศนวิสัย	 	 ๔.		โศก	–	เศร้า

๓.  เสียงคำ�ควบกลำ้�ในข้อใดไม่มีในระบบเสียงควบกลำ้�ภ�ษ�ไทยแต่ดั้งเดิม

							๑.		ออสเตรเลีย									 	 ๒.		ออสเตรีย	

							๓.		บรูไน	 	 	 			 	 ๔.		กรีก

 

๔.  โครงสร้�งประโยคในข้อใดต่�งจ�กพวก

							๑.			วันเพ็ญเดือนสิบสอง	 	 ๒.		นำ้านองเต็มตลิ่ง

							๓.		เราทั้งหลายชายหญิง	 	 ๔.		สนุกกันจริงวันลอยกระทง

 

๕.  คำ�ว่�  “เพร�ะ”  ในข้อใดต่�งจ�กพวก

							๑.		ทำานองเพลงนี้เพราะจริงๆ	

							๒.		ฉันนอนซมเพราะพิษไข้

							๓.		เขาอ้างว่าทำาการบ้านไม่เสร็จเพราะฉัน	

							๔.		คุณพ่อไม่ไปทำางานเพราะไม่สบายหลายวัน

๖.  “สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย”  จ�กคำ�ประพันธ์วรรคนี้  ข้อใดกล่�วถูกต้อง

							๑.		สัมผัสอักษรเด่น		 	 ๒.		นาฏการ	

							๓.		เล่นเสียงคู่สระ	 	 	 ๔.		สัมผัสวรรณยุกต์

 

เอกส�รประกอบก�รสอนวิช�ภ�ษ�ไทย

โดย  อ.กิจม�โนชญ์   โรจนทรัพย์  (ครูลิลลี่)
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๗.  คำ�ทับศัพท์ในข้อใดออกเสียงตรงต�มอักขรวิธีไทย

							๑.		คอนโดมิเนียม	 	 ๒.		คอมพิวเตอร์	

							๓.		เบรก	 	 	 										๔.		เมาท์

๘.  พยัญชนะในข้อใดใช้เป็นตัวสะกดไม่ได้

							๑.		ฑ			ฆ	 	 	 										๒.		ฬ			อ	

							๓.		ฟ			ธ	 	 	 										๔.		ฌ			ผ

 

๙.  คำ�ซ้อนในข้อใดมีคว�มหม�ยต่�งจ�กพวก

							๑.		อบรม	 	 	 										๒.		บากบั่น	

							๓.		ต้มตุ๋น	 	 	 										๔.		บ้านเรือน

 

๑๐.  สำ�นวนคู่ใดกล่�วไปในทำ�นองเดียวกัน

							๑.		คลื่นกระทบฝั่ง		-		คลื่นใต้นำ้า	 	

							๒.		กระต่ายตื่นตูม		-		ตีตนไปก่อนไข้	

							๓.		จวักตักแกง		-		ใกล้เกลือกินด่าง	

							๔.		นกสองหัว		-		จับปลาสองมือ

 

๑๑.  “พริกเผ็ดผสมเข้�  กะปิเคล้�กระเทียมหอม”  ข้อใดกล่�วถูกต้อง

							๑.			มีเสียงพยัญชนะต้นควบกลำ้า		๒		เสียง

							๒.		ไม่มีเสียงสระเลื่อน

							๓.		มีคำาครุที่เป็นคำาตาย

							๔.		ใช้กวีโวหาร

๑๒.  ข้อใดกล่�วไม่ถูกต้อง

							๑.		กลอนสุภาพมีบังคับสัมผัสนอก		และเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค

							๒.		เสียงหนัก	–	เบา		ใช้คำาประพันธ์ประเภทฉันท์

							๓.		รูปวรรณยุกต์ใช้บังคับในโคลงสี่สุภาพ

							๔.		เสียงวรรณยุกต์ใช้บังคับในโคลงสี่สุภาพ

5



๑๓.  “ชื่นต�ฟ้� __________ เห็นพระจันทร์นวลผ่อง”

       คำ�ใดเหม�ะสมที่จะเติมลงในคำ�ประพันธ์ข้�งต้น

							๑.		เย็น	 	 					๒.		เด่น											๓.		เพ็ญ									 ๔.		เช่น

๑๔.  ตัวละครใดต่อไปนี้จัดเข้�ข่�ยทำ�นอง  “หม้�ยขันหม�ก”

							๑.		วันทอง		 	 ๒.		บุษบา	 ๓.		มัทรี									 ๔.		สีดา

 

๑๕.  ข้อใดแสดงว่�พจน์ของคำ�น�มมีจำ�นวนชิ้นม�กที่สุด

							๑.		ฉันซื้อถุงเท้า		๕๐		คู่	 	 ๒.		แม่ซื้อผ้าขาวม้า		๗		กุลี

							๓.		น้องซื้อดินสอ		๑๐		โหล		 ๔.		พ่อซื้อปากกา		๑		กุรุส

๑๖.  พยัญชนะในข้อใดที่เป็นทั้งตัวสะกดและพยัญชนะต้นที่เป็นเสียงเดียวกัน

							๑.		ทศกัณฐ์	 	 ๒.		พัทยา	 ๓.		รูปธรรม	 ๔.		กัลยา

๑๗.  โครงสร้�งพย�งค์ในข้อใดต่�งจ�กข้ออื่น

							๑.		ขุนแผน	 	 ๒.		พระราม	 ๓.		อิเหนา	 ๔.		พระรถ

 

๑๘.  คำ�ใดอ่�นออกเสียงต่�งจ�กข้ออื่น

							๑.		จันทบุรี	 	 ๒.		ชลบุรี	 ๓.		ราชบุรี	 ๔.		เพชรบุรี

 

๑๙.  คำ�บ�ลี – สันสกฤตที่ยืมม�ใช้ในภ�ษ�ไทยคู่ใดมีคว�มหม�ยต่�งกันม�กที่สุด

							๑.		กีฬา	–	กรีฑา	 	 	 ๒.		ภริยา	–	ภรรยา	

							๓.		กัญญา	–	กัลยา		 	 ๔.		เขต	–	เกษตร

 

๒๐. “ชีวิตในต่�งแดนแสนสนุกและสบ�ยไม่พบใครม�กม�ยโอ้ชีวีนี้สุขจริง”

       คำ�ประพันธ์ข้�งต้นเมื่อจัดเรียงวรรคใหม่จะเป็นคำ�ประพันธ์อะไร

							๑.		กาพย์สุรางคนางค์	 	 ๒.		กาพย์ฉบัง	

							๓.		กาพย์ยานี	 	 																					๔.		อินทรวิเชียรฉันท์
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๒๑.  “ประเทศออสเตรเลียเข้มงวดเรื่องก�รนำ�เข้�อ�ห�รแปรรูปที่ทำ�ม�จ�กเนื้อสัตว์และผลไม้  โดยให้เหตุผลว่�

       อ�จจะมีเชื้อโรคบ�งชนิดปะปนม�กับอ�ห�รเหล่�นั้น  ง�นหนักจึงตกกับด่�นตรวจคนเข้�เมือง  เพร�ะต้อง

       ตรวจทั้งคนและอ�ห�ร”

       จ�กข้อคว�มนี้ ข้อใดอนุม�นไม่ถูกต้อง

							๑.		มีการอธิบายโดยใช้สาเหตุ	-	ผลลัพธ์

							๒.		มีการแสดงทรรศนะ

							๓.		มีบรรยายโวหารมากกว่าอธิบายโวหาร

							๔.		มีการแสดงข้อเท็จจริง

 

๒๒.  จ�กข้อคว�มข้�งต้นข้อใดกล่�วถูกต้อง  

							๑.		เมื่อเราจะนำาอาหารจากประเทศไทย		เข้าประเทศออสเตรเลียต้องทำาให้สุกก่อน

							๒.		เราควรนำาอาหารแห้งเข้าประเทศออสเตรเลีย

							๓.		เราควรหลีกเลี่ยงการนำาอาหารเข้าประเทศออสเตรเลีย

							๔.		ออสเตรเลียห้ามนำาอาหารทุกชนิดเข้าประเทศ

๒๓.  ก.  เพร�ะคว�มทุกข์ใจนั้น

       ข.  จนเร�เองไม่รู้ตัวว่�ทำ�ไม  ทุกข์อยู่กับเร�ตลอดเวล�

       ค.  เศร้�ได้แต่อย่�เศร้�น�น

       ง.  จะกัดกร่อนกินคว�มสุขในตัวเร�

       จงเรียงลำ�ดับข้อคว�มข้�งต้นให้ได้ใจคว�ม

							๑.		ค-ก-ง-ข	 	 								 ๒.		ค-ข-ก-ง		

							๓.		ค-ง-ก-ข		 	 								 ๔.		ค-ก-ข-ง

๒๔.  จ�กข้อคว�มข้�งต้นเมื่อเรียงลำ�ดับแล้ว ข้อใดกล่�วไม่ถูกต้อง

							๑.		เป็นทรรศนะเชิงนโยบาย		

							๒.		เทศนาโวหาร

							๓.		ผู้เขียนข้อความนี้เป็นคนเห็นใจผู้อื่น	

							๔.		เป็นการแสดงประเด็นการโต้แย้ง
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๒๕.  “อพ�ร์ตเมนท์คุณป้�ด่วน!  เช่�เดือนละ  ๓,๐๐๐  บ�ท  เฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้�อยู่  ไม่ไกลจ�กถนนใหญ่

       ไม่มีเงินมัดจำ�”

       ประก�ศข้�งต้นควรเพิ่มข้อมูลเรื่องใดม�กที่สุด

							๑.		สถานที่ตั้ง	 	 																		 	 	 ๒.		เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

							๓.		วัตถุประสงค์	 	 								 	 	 ๔.		รายละเอียดการเช่า

๒๖.  “ดีใจเอ๋ยดีใจจังเข้�ใกล้ถึงฝั่งประสบพบคว�มเป็นจริงอดทนสู้เข�น้องหญิงเอ�ชนะทุกสิ่ง  สมคำ�ที่พี่อวยชัย”

       คำ�ประพันธ์ข้�งต้นเมื่อจัดเรียงวรรคใหม่จะเป็นคำ�ประพันธ์ชนิดใด

							๑.		กลอนดอกสร้อย	 								 	 	 ๒.		กลอนสักวา	

							๓.		กลอนสุภาพ	 	 							 	 	 ๔.		กาพย์ฉบัง	

  

๒๗.  “เย็นหน�วเหน็บเจ็บขั้ว กล�งใจ

       เย็นยะเยือกถึงใน  อกข้�

       เย็นนี้จะมีไหม   ใครอยู่

       เป็นเพื่อนกับคุณป้� รอลุงกลับม�”

       ข้อใดกล่�วไม่ถูกต้อง

							๑.		เข้าข่ายสำานวนหัวมังกุท้ายมังกร	 	 	 ๒.		มีคำาตายแทนคำาเอก

							๓.		เล่นคำาและเล่นเสียงเด่น	 	 	 	 ๔.		สัมผัสวรรณยุกต์เด่น

 

๒๘.  คำ�ประพันธ์ข้�งต้นบ�ทใดผิดฉันทลักษณ์ม�กที่สุด

							๑.		บาท		๑	 	 	 							 	 	 ๒.		บาท		๒	 	

							๓.		บาท		๓	 	 	 							 	 	 ๔.		บาท		๔

๒๙. “รถร�งเลื่อนแล่นไป รถยนต์ใช่วิ่งช้�

       รถไฟพุ่งขึ้นหน้�  รถม้�ถล�ลม”   

       ข้อใดกล่�วไม่ถูกต้องจ�กคำ�ประพันธ์บทนี้

							๑.		บรรยายโวหาร	 	 								 	 	 ๒.		จินตภาพเคลื่อนไหว	

							๓.		ซำ้าคำา	 	 	 																	 	 	 ๔.		คำาซำ้า

 

๓๐.  จ�กคำ�ประพันธ์ข้�งต้นรถอะไรเคลื่อนที่เร็วที่สุด

							๑.		รถราง	 	 	 								๒.		รถยนต์	 	 ๓.		รถไฟ	 	 ๔.		รถม้า	
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๓๑.  โครงสร้�งเหตุผลข้อใดต่�งจ�กข้ออื่น

							๑.		สติมาปัญญาเกิด												 	 ๒.		เล่นกีฬาเป็นยาวิเศษ

							๓.		รักดีหามจั่ว		 												 	 ๔.		รู้แพ้		รู้ชนะ		รู้อภัย

๓๒.  โครงสร้�งประโยคในข้อใดต่�งจ�กข้ออื่น

							๑.		ครูใหญ่มอบดอกไม้ให้นักแสดง

							๒.		นักแสดงมอบความสุขให้ผู้ชม

							๓.		ผู้ชมมีความสุขจนทำาให้ผู้จัดประทับใจ

							๔.		ผู้จัดยื่นซองให้ทีมงาน

๓๓.  ข้อใดที่คำ�ตอบละบทกริย�ไม่ได้

							๑.		ใครซื้อหนังสือเล่มนี้มา	 	 											๒.		เธอชอบกินเค้กกล้วยหอมร้านไหน

							๓.		เสื้อไหมพรมตัวนี้สวยไหม	 	 ๔.		เธอจะเอาอะไรอีก

  

๓๔.  ข้อใดแสดงว่�ภ�ษ�ไทยจัดว่�เป็นภ�ษ�ที่มีระดับ

							๑.		มาลีใช้ดอกดาวเรืองไหว้พระเพราะถือว่าจะทำาให้ชีวิตรุ่งเรือง

							๒.		มาลัยอู้คำาเมืองกับแม่อุ๊ยคำาดวงนะเจ้า

							๓.		ปวดศีรษะนะคะ		ดิฉันจึงขอลางานครึ่งวัน

							๔.		“พอ”		เมื่อเติมวรรณยุกต์เอก		จะเปลี่ยนความหมายเป็นคำาว่า		“พ่อ”

๓๕.  ข้อใดแสดงว่�ภ�ษ�ไทยไม่มีก�รเปลี่ยนแปลง

							๑.		เขาถูกเชิญไปงานเลี้ยงสังสรรค์ของบริษัท

							๒.		เรามีคำาว่า		“เพ็ญ”		แทนคำาว่า		“เต็ม”

							๓.		เขาขึ้นไปหาเขากวางบนเขาโน่นเมื่อ		๓		วันมาแล้ว

							๔.		วิชาภาษาไทยง่ายต่อการเข้าใจ

๓๖. “เข�นั่งต�กลมจนต�แดง”  ประโยคนี้มีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียง

							๑.		๒		เสียง	 	 		๒.		๓		เสียง	 					 ๓.		๔		เสียง	 			 ๔.		๕		เสียง
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๓๗. “จตุค�มร�มเทพ”  ข้อใดกล่�วไม่ถูกต้อง

							๑.		ออกเสียง		๖		พยางค์	 	 										๒.		มีการออกเสียงแบบสมาส	

							๓.		มีคำาครุที่เป็นคำาตาย		๑		คำา	 										๔.		แบ่งเป็นคำามูลได้		๒		คำา

 

๓๘.  องค์ประกอบของพย�งค์ในข้อใดต่�งจ�กข้ออื่น

							๑.		ผึ้ง														 	๒.		ทับ														 ๓.		ทึ้ง														 	๔.		ชก

๓๙.  คำ�ซำ้�ในข้อใดต่�งจ�กข้ออื่น

							๑.		น้องๆ		สบายดีไหมคะ	 	 										๒.		พี่ชายฉันมีเสื้อผ้าเป็นตู้ๆ	

							๓.		ตอนเด็กๆ		ฉันกลัวการว่ายนำ้า	 										๔.		เด็กๆ		ออกเดินทางกันไปแล้ว

 

๔๐.  ข้อใดมีคำ�สะกดผิด

							๑.		ลำาไย		กะเพรา		พิเรนทร์		 										๒.		โชว์		กระทะ		ราดหน้า

							๓.		คลัตช์		ดีเปรสชัน		คะนอง	 	 ๔.		กะทิ		โค้ก		มังสวิรัต	

 

๔๑. “ฉันม�ไกล  ม�ไกลเหลือเกิน  เพร�ะคว�มฝันของฉันอยู่ไกลจ�กบ้�นเกิดของฉัน  หวังว่�จะเจอฝันที่จะ

       เป็นจริงในสักวัน  ฉันจึงม�ปักหลักตั้งถิ่นฐ�นอยู่ที่นี่  แต่ชีวิตในวัยเย�ว์ของฉันข�ดคว�มรักคว�มอบอุ่นจ�ก

       ครอบครัว”

       ข้อคว�มนี้บกพร่องด้�นใดเด่นที่สุด

							๑.		ขาดการอธิบายตามลำาดับขั้นตอน

							๒.		ขาดการนิยาม

							๓.		ขาดสัมพันธภาพในการเขียน

							๔.		ขาดการเปรียบเทียบ

 

๔๒. “ฉันจะบินไปให้ไกลใครจะรู้                สุดต�ดูมองเห็นเช่นฟ้�กว้�ง

       เพร�ะท�งเดินสิ้นหนคนนำ�ท�ง      แสงสว่�งจ�กฟ�กฟ้�พ�ฉันไป”

       ข้อใดอนุม�นได้ว่�มีคว�มสัมพันธ์กับผู้เขียนที่สุด

							๑.		มองโลกในแง่ดี	 	 															 ๒.		มีเหตุผล

							๓.		ใจกว้างโอบอ้อมอารี	 	 				 ๔.		จินตนาการกว้างไกล
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๔๓.  ข้อใดแสดงเนื้อคว�มโต้แย้ง

							๑.		แม่นำ้าสายนี้ไหลจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือลงสู่ทะเลใด

							๒.		ฉันไม่ชอบคนที่พูดมากเพราะคนพูดมากไม่ค่อยรับฟังความคิดผู้อื่น

							๓.		คนสวยต้องแต่งงานกับคนหล่อฉันว่ามันก็ไม่จริงเสมอไปดูอย่างเธอสิ

							๔.		ฉันว่าเธอควรจะไปให้ช่างทำาผมเขาออกแบบทรงผมใหม่นะ

   

๔๔.  ข้อใดแสดงทรรศนะเชิงนโยบ�ย  

							๑.		พรุ่งนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติค่ะ	 					 	๒.		อาจจะเป็นสมชายที่มาชอบเพื่อนเรา

							๓.		สมชายแต่งตัวดูดีมากเลย	 	 	๔.		เธอควรจะไปกับสมชายดูจะเหมาะกว่านะ

   

๔๕.  “คิดๆ  เท่�ไรคิดไม่ออกสักที  เบื่อหน่�ยตัวเองใยจึงหัวไม่ดี  ทำ�ยังไงก็คิดไม่ออก”

       อนุม�นได้ว่�ข้อใดเป็นลักษณะของผู้พูด

							๑.		เป็นคนขาดสติ	 	 														 	๒.		เป็นคนมีสติ

							๓.		เป็นคนประมาท		 														 	๔.		เป็นคนไม่ประมาท

   

๔๖. ก.  ช�วบ้�นแถบนี้นิยมทำ�ก�รเกษตรแบบผสมผส�น

      ข.  ดังจะเห็นได้จ�กลุงมีของเร�ขุดบ่อปล�แล้วปลูกต้นกล้วยรอบบ่อ

      ค.  ช่�งน่�ชื่นชมเกษตรกรตัวอย่�งคนนี้จริงๆ

      ง.  กล่�วคือเพ�ะปลูกและเลี้ยงปล�เสริมด้วย

       ข้อใดเรียงลำ�ดับข้อคว�มได้อย่�งมีคว�มหม�ยสัมพันธ์กันม�กที่สุด

							๑.		ก-ข-ค-ง	 	 																							 	๒.		ก-ง-ค-ข		

							๓.		ก-ง-ข-ค	 	 																																๔.		ก-ข-ง-ค

๔๗.  ข้อใดมีคว�มหม�ยกว้�ง

							๑.		เครื่องบิน	 	 																							 	๒.		เครื่องเป่า

							๓.		เครื่องซักผ้า	 	 														 	๔.		เครื่องเรือน
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๔๘. “โอ้ดวงใจฉันม�ทำ�กันถึงอย่�งนี้

       หลอกได้เจ้�หลอกพี่

       ทุกวี่วันให้ฉันคอย

       คอยแล้วคอยห�

       ทุกเวล�เจ้�อยู่ไหน

       จอมใจฉันอยู่  หนใด

       เธอรู้ไหมว่�ฉันคอย”    

       ข้อคว�มนี้จัดเข้�ข่�ยสำ�นวนใด

							๑.		แม่แปรก	 	 															 		 	๒.		แม่ศรีเรือน

							๓.		แม่สายบัว	 	 														 	 	๔.		แม่ทัพ

๔๙. จ�กข้อคว�มข้อ  ๔๘  จัดได้ว่�ลีล�คำ�ประพันธ์ใดเด่นที่สุด

							๑.		เสาวรจนี	 	 														 	 	๒.		นารีปราโมทย์

							๓.		พิโรธวาทัง	 	 															 	 	๔.		สัลลาปังคพิสัย

๕๐. “เนื้ออ่อนอ่อนแต่ชื่อ เนื้อน้องฤ�อ่อนทั้งก�ย” 

       ข้อใดอนุม�นไม่ถูกต้องจ�กคำ�ประพันธ์ข้�งต้น

							๑.		กวีกับนางอันเป็นที่รักมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง

							๒.		มีการเล่นคำา

							๓.		มีการซำ้าคำา

							๔.		เข้าข่ายลักษณะทำานองนิราศ
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๑.		ตอบ			ข้อ		๔							 ๒.		ตอบ			ข้อ		๔						

๓.		ตอบ			ข้อ		๓						 ๔.		ตอบ			ข้อ		๒						

๕.		ตอบ			ข้อ		๑							 ๖.	ตอบ			ข้อ		๓					

๗.		ตอบ			ข้อ		๓							 ๘.		ตอบ			ข้อ		๔

๙.		ตอบ			ข้อ		๔	 	 ๑๐.	ตอบ			ข้อ		๓

๑๑.		ตอบ			ข้อ		๓							 ๑๒.	ตอบ			ข้อ		๔						

๑๓.		ตอบ			ข้อ		๓						 ๑๔.		ตอบ			ข้อ		๒						

๑๕.		ตอบ			ข้อ		๔						 ๑๖.		ตอบ			ข้อ		๓					

๑๗.		ตอบ			ข้อ		๑							 ๑๘.		ตอบ			ข้อ		๒						

๑๙.		ตอบ			ข้อ		๔						 ๒๐.		ตอบ			ข้อ		๓

๒๑.			ตอบ			ข้อ		๓							๒๒.		ตอบ			ข้อ		๓						

๒๓.		ตอบ			ข้อ		๑							 ๒๔.		ตอบ			ข้อ		๔						

๒๕.		ตอบ			ข้อ		๒							 ๒๖.		ตอบ			ข้อ		๔						

๒๗.		ตอบ			ข้อ		๔							 ๒๘.		ตอบ			ข้อ		๔						

๒๙.		ตอบ			ข้อ		๔							 ๓๐.		ตอบ			ข้อ		๔						

๓๑.		ตอบ			ข้อ		๔							 ๓๒.	ตอบ			ข้อ		๓						

๓๓.		ตอบ			ข้อ		๓							 ๓๔.		ตอบ			ข้อ		๓				

๓๕.	ตอบ			ข้อ		๓							 ๓๖.		ตอบ			ข้อ		๓					

๓๗.		ตอบ			ข้อ		๔							 ๓๘.		ตอบ			ข้อ		๑					

๓๙.		ตอบ			ข้อ		๓							 ๔๐.		ตอบ			ข้อ		๔							

๔๑.		ตอบ			ข้อ		๓							 ๔๒.	ตอบ			ข้อ		๔						

๔๓.		ตอบ			ข้อ		๓							 ๔๔.		ตอบ			ข้อ		๔					

๔๕.		ตอบ			ข้อ		๒							 ๔๖.	ตอบ			ข้อ		๓

๔๗.		ตอบ			ข้อ		๔							 ๔๘.		ตอบ			ข้อ		๓					

๔๙.		ตอบ			ข้อ		๔							 ๕๐.		ตอบ			ข้อ		๓			
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