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การสะกดค า



การสะกดค า 
1. ข้อใดสะกดถูกทุกค า

1. เกาต์ แกรไฟต์ โพสการ์ด
2. นิออน บาร์เรล พาราฟิน
3. มอร์เตอร์ ไมครอน เมตริก 
4. คลอรีน ซิลิคอน แบคทีเรีย



2. ข้อใดสะกดถูกทุกค า

1. มาตรการ อุดมการ นานัปการ
2. บุคลิกภาพ อุปการคุณ กิจลักษณะ
3. วิปัสสนา สัตตบรรณ วัชชพืช
4. สายสิญจน์ ปฏิสังขรณ์ อานิสงส์



3. ข้อใดสะกดถูกทุกค า

1. ปริซึม แกรนิต แคลเซี่ยม                 
2. ชิมแปนซี โคบอลต์ แค็ปซูล          
3. เคาน์เตอร์ โซเดียม ไดนาไมท์           
4. โอเอซิส ทังสเตน เซลลูโลส



4. ข้อใดสะกดถูกทุกค า

1. เขากินอาหารมังสวิรัตทุกวันพุธมาสามปีแล้ว 
2. ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านมียามรักษาการอยู่ตลอดเวลา                       
3. คนท่ีซ้ือทองรูปพรรณต้องจ่ายเงินค่าก าเหน็จดว้ย
4. เพื่อนเห็นเขานั่งหลับจึงถามว่าเข้าฌานถึงชั้นไหนแล้ว



5. ข้อใดเป็นสะกดถูกต้องทุกค า

1. มัธยัสถ์ ปาฎิหารย์ คฤหาสน์              
2. ยศถาบรรดาศักดิ์ พระสงฆ์องคเจ้า ทรมาทรกรรม
3. พหูสูต ปรามาส ไข้สันนิบาต      
4. ทระนง โพนทะนา จาระไนย
5. ทุกกรกิริยา อสัญกรรม กิตติมศักดิ์            



6. ข้อใดสะกดถูกต้องทุกค า

1. พัสดี พัสดุ พิสดาร
2. ตาลปัตร บิณฑบาตร ยุรยาตร
3. หิมพานต์ อวสานต์ น้ ามนต์
4. อสงไขย อาชาไนย อุปมาอุปไมย
5. วิทยฐานะ บุคลาธิษฐาน กิจลักษณะ                 



7. ข้อใดมีค าสะกดผิด

1. แม่ครัวซื้อปลากะพงมาทอดน้ าปลา                      
2. ดอดอุตพิดเวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็น                       
3. สมเสร็จเป็นสัตว์ป่าหายากในปัจจุบัน  
4. ชาวต่างประเทศบางคนชอบเลี้ยงแมวสีสวาท



8. ข้อใดมีค าสะกดผิด

1. ดาวพระศุกร์ที่เห็นในเวลาเช้ามืดเรียกว่าดาวประกายพรึก
2. ในสวนสาธารณะมีคนมาออกก าลังกายกันอยู่ประปราย
3. กระบะที่ลงรักแบบญี่ปุ่นและจีนเรียกว่าเครื่องก ามะลอ
4. ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทุกครอบครัวต้องกระเบียดกระเสียร



การเรียงล าดับข้อความ



การเรียงล าดับข้อความ 
1. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นล าดับที่ 3

ก. ปัญหาความไม่เข้าใจในบางพื้นที่ นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น
ข. โดยอาจแสวงหาความร่วมมือด้วยวิธีก่อความสมานฉันท์
ค. จ าต้องแก้ไขโดยสร้างความเชื่อมั่นในอ านาจรัฐขึ้นมา
ง. ซึ่งหากประสบความส าเร็จ แม้จะดูเป็นเรื่องที่นับวันจะท าได้ยาก

แต่ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่า
1. ข้อ ก 2. ข้อ ข                  
3. ข้อ ค                4. ข้อ ง



2. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดควรเป็นล าดับที่ 4
ก. ธุรกิจส่วนมากใช้โสตทัศนูปกรณ์ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบ

ร่วมกันของเสียงและสายตา
ข. โสตทัศนูปกรณ์เป็นเครื่องช่วยในการมองเห็นของผู้ฟัง
ค. อันตรายอย่างยิ่งถ้าคุณจะลดบทบาทตัวเอง แล้วมอบบท

พระเอกให้แก่โสตทัศนูปกรณ์
ง. ท าให้เกิดความเข้าใจหรือความเช่ือในจุดท่ีคุณต้องการท าให้เห็น

1. ข้อ ก 2. ข้อ ข               
3. ข้อ ค 4. ข้อ ง



3. เมื่อเรียงล าดับความให้ถูกต้อง ข้อใดเป็นล าดับที่ 4

1. ทานบางอย่างไม่จ าเป็นต้องใช้เงิน                          
2. การให้ก าลังใจ การให้ความยินดี นับเป็นทานทั้งนั้น    
3. ทานมีรูปแบบหลายอย่างให้เลือกท าได้                    
4. การให้ความร่วมมือ การให้แรงงาน การให้ความเห็น                                       



4. เมื่อเรียงล าดับข้อความให้ถูกต้อง ข้อใดเป็นล าดับที่ 4

1. บางก้อนอยู่ใต้พื้นถนน บางก้อนแช่นิ่งจมอยู่ในคลอง                 
2. นี่แหละหินก็เหมือนชีวิตคนเรามีสูงมีต่ า                
3. หินจากภูเขาลูกเดียวกันแท้ ๆ
4. บางก้อนอยู่บนยอดสูงของเจดีย์          



5. ถ้าเรียงล าดับค าอธิบายวิธีท าอาหารต่อไปน้ีจนครบถ้วนข้อใดเป็น
ขั้นตอนที่ต่อจากข้อ 2 ตามโจทย์
1. นึ่งกุ้งให้สุกพอประมาณแล้วจัดใส่จานพักไว้
2. ปอกเปลือกกุ้ง ผ่าหลัง แล้วล้างให้สะอาด                                      
3. แล้วน าไปราดบนตัวกุ้งท่ีน่ึงไว้
4. ผสมน้ าปลา น้ าตาลทราย น้ ามะนาว คลุกเคล้ากับตะไคร้และ

หอมแดงซอย
5. โรยหน้าด้วยถ่ัวลิสงทอดและใบสะระแหน่

1. ข้อ 1      2. ข้อ 3      3. ข้อ 4       4. ข้อ 5



6. เมื่อพิจารณาการใช้ภาษาแสดงล าดับความในค าอธิบายวิธีท าอาหาร
ต่อไปนี้แล้วข้อใดเป็นขั้นตอนที่ต่อจากข้อ 4
1. ปั้นทอดมันเป็นแผ่นกลม น าไปทอดจนสุก
2. ใส่ไข่ไก่ ถ่ัวฝักยาวซอย ใบมะกรูดซอย นวดต่อไป
3. ผสมเนื้อปลากรายกับน้ าพริกแกงเผ็ด นวดให้เข้ากัน
4. พรมน้ าแกลือทีละน้อยขณะนวด แล้วนวดจนเหนียวได้ที่
5. ตักทอดมันขึ้นพักไว้ให้สะเด็ดน้ ามัน เสิร์ฟพร้อมอาจาด 

1. ข้อ 1 2. ข้อ 2
3. ข้อ 3               4. ข้อ 5



7. ถ้าเรียงล าดับอธิบายวิธีท าอาหารต่อไปนี้จนครบถ้วน ข้อใดเป็น  
ขั้นตอนที่ต่อจากข้อ 5 ตามโจทย์
1. ต้มน้ าในหม้อด้วยไฟกลาง แล้วใส่ตะไคร้ใบมะกรูด
2. ล้างหอยแมลงภู่ ปูม้า กุ้ง และปลาหมึกให้สะอาด                 
3. ปรุงรสด้วยน้ าปลา มะนาว พริกขี้หนู แล้วเสิร์ฟร้อนๆ
4. แล้วจึงใส่กุ้ง ปลาหมึก และเห็ดฟาง
5. เมื่อน้ าเดือดจัดใส่หอยแมลงภู่และปูม้า

1. ข้อ 1 2. ข้อ 2
3. ข้อ 3 4. ข้อ 4     



8. รายงานเรื่อง “การวิเคราะห์เพลงอีแซว” ควรเรียงล าดับโครง 
เรื่องตามข้อใด
1. บทบาทของเพลงอีแซวต่อสังคมไทย                                                
2. ความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของเพลงอีแซว
3. สถานภาพและการอนุรักษ์เพลงอแีซวในปัจจุบัน                                             
4. การสร้างสรรค์บทเพลงอีแซว

1. 2 – 1 – 3 – 4 2. 2 – 4 – 1 – 3
3. 4 – 2 – 3 – 1    4. 4 – 3 – 2 – 1



9. ข้อใดเป็นการเรียงล าดับประเด็นความคิดที่เหมาะสมส าหรับ 
เรียงความเรื่อง “การแต่งกายของงิ้ว”
ก. ลวดลายที่ปักบนเสื้อผ้าสื่อความหมายถึงความเป็นมงคลและ

ความถูกต้องดีงาม เช่น นกกระสาหมายถึงการมีอายุม่ันขวัญยืน
ข. สิ่งส าคัญมากอย่างหนึ่งของการแสดงงิ้วก็คือ เสื้อผ้าเครื่อง

แต่งกายที่มีรายละเอียดบ่งบอกสถานะของตัวละคร                                              



ค. เสื้อผ้าสีเหลืองอ่อนเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ สีแดงเป็น
ของเสนาบดีหรือจอมทัพ ส่วนสีเขียวเป็นชุดส าหรับขุนนาง
ฝ่ายบุ๋น

ง. เครื่องประดับที่จ าเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือศิราภรณ์ ซึ่งประดับ
ด้วยหมวกประเภทต่าง ๆ มงกุฎและเครื่องตกแต่งอื่น ๆ

1. ข – ค – ก – ง 2. ค – ก – ข – ง                                         
3. ง – ข – ก – ค 4. ก – ข – ค – ง        



10. เรียงล าดับข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ ก. และ ข้อ ข.
1) ในสมัยโบราณผู้พูดภาษาเดียวกันมีจ านวนน้อยและอยู่

รวมกันเป็นกลุ่มเดียว
2) อาจเป็นเพราะจ านวนพลเมืองมีมากขึ้นหรือหนีภัยธรรมชาติ

หรือเกิดโรคระบาด
3) ต่อมามีเหตุต่าง ๆ ท าให้คนที่พูดภาษาเดียวกันนั้นต้องแยก

ย้ายไปอยู่ต่างถิ่น
4) เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า ภาษาของคนที่อยู่ในแต่ละถิ่นจึง

เปล่ียนแปลงไป



ก. เมื่อเรียงล าดับแล้ว ข้อใดเป็นล าดับที่ 2
1. ข้อ 1 2. ข้อ 2                  
3. ข้อ 3 4. ข้อ 4

ข. เมื่อเรียงล าดับแล้ว ข้อใดเป็นล าดับสุดท้าย
1. ข้อ 1 2. ข้อ 2                  
3. ข้อ 3 4. ข้อ 4




