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ช่ือ.........................................................................สกลุ.............................................................. ม.๖/........................ เลขท่ี............ 

         แบบฝึกหัดชุดที่ ๑ : ภูมิปัญญาการสร้างค าในภาษาไทย 
ตอนที ่๑ เลอืกค าตอบทีถู่กต้อง 
ข้อใดเป็นค ามูล 
๑. ก. สะระแหน่  ข. ไตรรัตน์  ค. สะพานแขวน  ง. รถไฟ 
๒. ก. สัมพนัธภาพ ข. ส ามะเลเทเมา  ค. สัมฤทธิผล  ง. ส านกังาน 
๓. ก. โรงเรียน  ข. โรงงาน  ค. ลายสือ  ง. โชงโลง 
๔. ก. มหาชาติ  ข. มโหรี  ค. มะขามเทศ  ง. แขง็กร้าว 
๕. ก. ขม่เหง  ข. สันหลงั  ค. ทอดน่อง  ง. ระหวา่ง 
๖. ก. พงัพอน  ข. พงัทลาย  ค. ชา้งพงั  ง. พงไพร 
๗. ก. สลกัเสลา  ข. สลกัส าคญั  ค. สลากภตั  ง. สลุมพร 
๘. ก. กะทนัหนั  ข. ศาลอาญา  ค. อาชญากร  ง. โจรกรรม 
๙. ก. ศาสนจกัร  ข. การเมือง  ค. นกัร้อง  ง. นานา 
๑๐. ก. องคมนตรี ข. จะละเมด็  ค. วารสาร  ง. สารบญั 

ข้อใดเป็นค าประสม 
๑๑. ก. หมาด า  ข. ชาวนา  ค. ก่อสร้าง  ง. ต่างๆ 
๑๒. ก. ขอบเขต  ข. สุริยเทพ  ค. ตั้งใจ   ง. จิตใจ 
๑๓. ก. ของขวญั  ข. ของใคร  ค. ใครๆ   ง. สร้างสรรค ์
๑๔. ก. ธรรมดา  ข. ปรัชญา  ค. วทิยากร  ง. ดีใจ 
๑๕. ก. กิจกรรม  ข. กิจธุระ  ค. กิจจะลกัษณะ  ง. กิจการ 
๑๖. ก. ความดี  ข. ดีชัว่   ค. รูปร่าง  ง. พลศึกษา 
๑๗. ก. ธรรมการ ข. กรรมกร  ค. ธรรมชาติ  ง. การเมือง 
๑๘. ก. ท่ีน่ี  ข. ท่ีดิน   ค. ท่ีบา้น  ง. ท่ีโรงเรียน 
๑๙. ก. ลูกชา้ง  ข. ลูกปลา  ค. ลูกมา้   ง. ลูกแรด 
๒๐. ก. พอ่เธอ  ข. แม่ฉนั  ค. พอ่ครัว  ง. แม่ด่า 
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ข้อใดเป็นค าซ้อน 
๒๑. ก. หนา้ท่ี  ข. ท่ีจอดรถ  ค. รถไฟฟ้า  ง. ทรัพยสิ์น 
๒๒. ก. เจา้นาย  ข. เจา้ท่ี   ค. ขา้วเจา้  ง. เจา้พระยา 
๒๓. ก. พื้นๆ  ข. เดือดร้อน  ค. ก่อหวอด  ง. ทรชน 
๒๔. ก. อุดมสมบูรณ์ ข. อุดมการณ์  ค. อุดมศึกษา  ง. อุดมคติ 
๒๕. ก. กิจการ  ข. กิจกรรม  ค. กิจธุระ  ง. ธุรกิจ 
๒๖. ก. ภิกษุสงฆ ์ ข. สังฆกรรม  ค. ภิกษุณี  ง. อาสน์สงฆ ์
๒๗. ก. เนืองๆ  ข. เนืองนิตย ์ ค. นิตยสาร  ง. สารเลว 
๒๘. ก. สุรนารี  ข. บ่อเกิด  ค. เจา้สาว  ง. กลา้หาญ 
๒๙. ก. ท่าน ้า  ข. คอยท่า  ค. ตั้งตวั   ง. เสรีภาพ 
๓๐. ก. ตดัสิน  ข. เตม็ท่ี   ค. ไวต้วั   ง. กนัท่า 

ตอนที ่๒  จงบอกว่าค าต่อไปนีเ้ป็นค าประเภทใด 
ดาวเทียม มะละกอ ใกลชิ้ด  สัปเร่อ  จะละเมด็ เขม็ทิศ 
เทจ็จริง  เฉลิมฉลอง นานา  ด ๊าด า  กาแฟ  ระฆงั 
เตารีด  ประตู  เซ่อซ่า  กบเหลาดินสอ จิตใจ  อยู่ๆ  
แป้งเปียก สะระแหน่ โคมไฟ  รอคอย  มงัคุด  กกัขงั 
ศรัทธา  โยกเยก  ภูเขา  น ้าตา  นุ่มนวล  จานสี 
ตะเกียบ  กลัปังหา เพื่อนๆ  แม่พิมพ ์ ปรัชญา  ผา้เช็ดหนา้ 
ซุ่มซ่าม  ลูกศิษย ์   ลูกหลาน ขลุกขลิก กระดาษ  หวา้นหวาน  

ค ามูล ค าประสม 
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ตอนที ่๓ จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

๑. ค าท่ีขีดเส้นใตใ้นขอ้ใดมิใช่ค ามูล  
 ก. ชั้นประทวนจบปริญญาไดเ้ฮ เล่ือนยศ-ติดดาว     
 ข. กระทิงดุด าทะมึนพุง่จากป่า ขวดิชาวบา้นปางตาย 
 ค. หมูเป็นสัตวท่ี์สะอาดและฉลาดเป็นอนัดบั ๔        
ง. วธ. ขอทุกกระทรวงแต่งชุดผา้ไทยเพื่อ “ในหลวง” 

๒. ขอ้ใดเป็นค ามูล 
   ก.โผลกเผลก                 ข.ชกัจูง                     ค.มะลิลา                                       ง.ปลาเคม็ 

๓. ขอ้ใดมีค าท่ีไม่ใช่ค าประสม 
ก. บวัลอย  บวับก  บวับาน   ข. สายเด่ียว  สายส่ง สายสืบ 
ค. ลอยแกว้ ลอยตวั ลอยฟ้า   ง. กลองยาว กลองโยน กลองชนะ 

๔. ค าทุกค าในขอ้ใดเป็นค าประสม 
ก. เผาขน  ถมเงิน  ผา่เหล่า  ลงช่ือ   ข. ยกยอ่ง  หวาดหวัน่  เรืองรอง  วกวน 
ค. ทุกขย์าก  บุญคุณ  หุน้ส่วน  ทิศทาง  ง. บุกรุก  บ้ึงตึง แผซ่่าน เผือ่แผ ่

๕. ค าทุกค าในขอ้ใดเป็นค าประสม 
ก. ผสมเทียม  ลงยา  ลอยฟ้า   ข. ข่มเหง  ถอดถอน  ปกป้อง 
ค. ช่ือเสียง สอดคลอ้ง  จ  าขงั   ง. คุม้ครอง แคลว้คลาด ลดเลือน 

๖. ขอ้ใดเป็นค าประสมทุกค า 
ก. ใจแตก  ใจง่าย  ใจเตน้    ข. มือข้ึน  มือช ้า  มือสอง 
ค. หวัแถว  หวันอก  หวัป่ัน   ง. ขาหกั  ขาประจ า  ขาใหญ่ 

๗. ขอ้ใดมีค าประสมทุกค าท่ีประกอบดว้ยค านามกบัค ากริยา 
ก. เคร่ืองด่ืม น ้าหวาน บา้นพกั   ข. กนัชน หอ้งเรียน นกัเขียน 

              ค. ใจด า น ้าใช ้ใบพดั    ง. เขม็กลดั ขา้วตม้ ส้มต า 
๘. ค าประสมในขอ้ใดสร้างค าโดยใชค้  าวเิศษณ์กบัวเิศษณ์  

  ก.  เรือนหอ  ไฟฟ้า     ข. เขียวหวาน เปร้ียวหวาน 
  ค. กลว้ยป้ิง บา้นพกั     ง. ละครนอก เบ้ียล่าง 
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๙. ค าในขอ้ใดเป็นค าประสมทุกค า 

 ก.เป็นกลาง มดแดง เคร่ืองคิดเลข                            ข.ปากฉลาม นกัร้อง บา้นเรือน 
               ค.มีดโกนหนวด หนาวใจ แขง็แรง                          ง.แนะแนว ขดัถู ดาวเทียม 

๑๐. ค าในขอ้ใดเป็นค าประสมทุกค า 
  ก.โรงรถ หมูหวาน มัง่มี                            ข.ดวงตา หวัต่อ เงียบเชียบ 
  ค.คุณพระ สึกหรอ วนัท่ี                            ง.วงนอก ตน้หน หีบเสียง 

๑๑.  “การวจิารณ์วรรณกรรมเขา้มามีบทบาทอยา่งส าคญัในฐานะเคร่ืองมือสร้างวจิารณญาณใหผู้อ่้าน” 
ขอ้ความขา้งตน้มีค าประสมก่ีค า 
  ก.  ๑ ค า  ข.  ๒ ค า  ค. ๓ ค า  ง.  ๔ ค า 

๑๒. ขอ้ใดเป็นค าประสมทุกค า 
ก. บา้นเรือน  พอ่แม่  ลูกหลาน   ข. ขาดเหลือ บา้นนอก อว้นพี 
ค. ห่อหมก  ชัว่ดี  บา้นพกั   ง. กลว้ยไม ้เส้ือคลุม แผน่เสียง 

๑๓. ขอ้ใดมีค าท่ีไม่ใช่ค าประสม 
ก. ขั้วโลก  ขา้วหลาม เขา้รอบ   ข. จนมุม  จวนตวั ใจเพชร 
ค. ชูชีพ เชิดหุ่น เชิงกราน    ง. ดินดาน   เดิมพนั  เดินสาย 

๑๔. ขอ้ใดไม่เป็นค าซ้อน 
 ก. น ้าท่า  ข. ทอดทิ้ง  ค. ฉีกทิ้ง ง. ตม้ย  า 

๑๕. ขอ้ใดมีค าไม่ใช่ค าซอ้น 
ก. อ่อนนอ้ม อ่อนนุ่ม  อ่อนน่วม   ข. มึนงง  มึนเมา  มึนตึง 
ค. หล่อล่ืน  หล่อเหลา  หล่อเล้ียง   ง. จบักุม  จบัจด  จบัเจ่า 

๑๖.  ขอ้ใดไม่มีค  าซอ้น 
ก. เลือดนองทอ้งชา้งเหลวไหล   ข. จะเซา้ซ้ีก็จะขดัพระอชัฌา 
ค. รีบร้นมายงัพลบัพลาชยั   ง. ทิวธงซอ้นซบันบัไม่ได ้

๑๗. ขอ้ใดมีค าซอ้นมากท่ีสุด 
ก. ใช่จะอ่ิมเอิบอาบดว้ยเงินทอง   ข. มิใช่ของตวัท ามาแต่ไหน 
ค. ทั้งผูค้นชา้งมา้และขา้ไท   ง. ไม่รักใคร่เหมือนกบัพ่อพลายงาม 

๑๘. ขอ้ใดเป็นค าซอ้นทุกค า 
 ก.เส่ือสาด วอ่งไว ผมมวย                         ข.เรือแจว เสาะหา เก็บหอม 
 ค.แปดเป้ือน อว้นพี ขา้วหมาก                  ง.อ้ือฉาว เชือนแช ใหม่เอ่ียม 
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๑๙. ค าซอ้นในขอ้ใดมีโครงสร้างเช่นเดียวกบัค าซอ้น “ภูติผปีีศาจ” 
 ก.ปวดหวัตวัร้อน                                       ข.ใหญ่โตโอฬาร 
 ค.ร้องร าท าเพลง                                         ง.เหลา้ยาปลาป้ิง 

๒๐. ค าซอ้นในขอ้ใดมีวธีิประกอบค าต่างกบัขอ้อ่ืน 
  ก.ท าไร่ไถนา                                             ข.ขา้เจา้บ่าวนา 
  ค.กูห้น้ียมืสิน                                                           ง.อุม้ลูกจูงหลาน 

๒๑. ขอ้ใดเป็นค าซอ้นเพื่อเสียงทุกค า 
  ก.แตกฉาน เดียวดาย                                 ข.คงกระพนั ขาดแคลน 
  ค.ถากถาง ลกัลอบ                                     ง.นุ่มน่ิม ตุกติก 

๒๒. ขอ้ใดมีค าซอ้นมากท่ีสุด 
  ก. เขา้ประจญัจว้งโจมโถมแทง   ข. จะหกัโหมโจมตีใหแ้ตกแตน 
  ค. ทิวธงซอ้นซบันบัไม่ได ้  ง. จงแพพ้า่ยอยา่รอแต่คิด 

๒๓. ขอ้ใดมีค าซอ้นจ านวนมากท่ีสุด 
 ก. ภูตพรายนายขนุชา้งวางวิ่งพรู  คนผูใ้นบา้นก็ซานเซอะ 
 ข. ใครจะควรสู่สมกลมเกลียว  ใหเ้ด็ดเด่ียวรู้กนัแต่วนัน้ี 
 ค. ยื้อยดุฉุดคร่าท าสามานย ์ เพื่อนบา้นจะช่วยก็สุดคิด 
 ง. ถา้รักนอ้งป้องปิดใหมิ้ดอาย  ฉนักลบักลายแลว้หม่อมจงฟาดฟัน 

๒๔. ค าซ ้ าในขอ้ใดมีความหมายแตกต่างจากขอ้อ่ืน 
 ก. เร่ืองผีๆ ไม่อยากฟัง    ข. ท่ีไปท าเสียช่ือนัน่น่ะ เราๆท่านๆทั้งนั้น 
 ค. ฉนัชอบนัง่แถวกลางๆ   ง. เขากลบัถึงบา้นราวๆหา้ทุ่ม 

๒๕. ค าซ ้ าในขอ้ใดมีความหมายแตกต่างจากขอ้อ่ืน 
ก. ฉนัก าลงัฟังสนุกเชียว เธอก็หยดุเล่าเสียด้ือๆ ข. เขานัง่คน้ขอ้มูล ๒ อาทิตยเ์ตม็ๆ 
ค. เขาไปเยีย่มป้าท่ีชลบุรีเสมอๆ   ง. เส้ือตวัน้ียงัดีๆอยูเ่ลย ทิ้งเสียแลว้ 

๒๖. ค าซ ้ าในขอ้ใดอ่านต่างจากขอ้อ่ืน 
ก. กะทิเปิดตะกร้ามีน ้าพริกลงเรือ ปลาดุกฟู หมูหวาน ไข่เคม็ คลุกเคลา้กนัแลว้เค้ียวหายๆ 
ข. กระทะจะไปไหนๆตอ้งขออนุญาตคุณยายทุกคร้ัง 
ค. กระเทียมใชชี้วติผา่นไปวนัหน่ึงๆอยา่งเปล่าดาย 
ง. อยูดี่ๆ กระเต็นก็เดินไปชนควายบา้เขา้อยา่งจงั 

๒๗. ต่อไปน้ีขอ้ใดมีการใชค้  าซ ้ า 
ก. แม่รักลูกลูกก็รู้อยูว่า่รัก  คนอ่ืนสักหม่ืนแสนไม่แมน้เหมือน 
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ข. ลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูก  ต่างพนัผกูเพียงวา่เลือดตาไหล 
ค. แสยงเส้นโลมาใหอ้าวรณ์ ถึงดงดอนแดนบา้นกาญจนบุรี 
ง. พระสุริยาสายณัห์ลงไรไร เหมือนจิตใจเจา้จะขาดลงรอนรอน 

๒๘. ขอ้ใดใชค้  าซ ้ าไม่ได้ 
 ก.เหงาเหงาเลยโทรมาหาเธอ                      ข. ฉนัไม่ค่อยจะวา่งวา่งเลยเวลาน้ี 
  ค.ก็คิดคิดอยูเ่หมือนกนั                              ง. มนัเบ่ือเบ่ือไปหมดไม่รู้จะกินอะไรดี 

๒๙. ค าซ ้ าขอ้ใดแสดงความหมายแตกต่างจากขอ้อ่ืนๆ 
   ก.อยูดี่ๆ ก็พาลโกรธพวกเรา                    ข.พบกนัเชา้ๆ ท่ีหนา้อ าเภอ 
   ค.บา้นของฉนัอยูใ่กล้ๆ  สวนสนุก            ง.เธอสวมเส้ือสีแดงๆ เม่ือเชา้น้ี 

๓๐. ค าท่ีมีรูปเหมือนกนัในขอ้ใดไม่ใช่ค าซ ้ า 
ก. รัศมีสีตนก็หม่นหมอง ส่ิงของของตวัก็มวัไหม ้
ข. ใหส้องทรงสีวกิายานมาศ อ ามาตยเ์ดินเคียงเป็นคู่คู่ 
 ค. พวกเด็กเด็กหยอกเยา้เขา้ฉุด อุตลุดลอ้มหลงัลอ้มหนา้ 
 ง. ร้านคา้ผา้ผอ่นลว้นดีดี เลือกดูท่ีงามตามชอบใจ 

ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถาม ๓๑-๓๓ 
        ก. โอเ้วรกรรมท าไวไ้ฉนหนอ            มาเกิดก่อวปิริตผดิไปได ้
             จะมีมิตรก็ใหเ้ชือนผิดเพื่อนไป       หยอ่นใหก้ลบัเหิมข่มเหงท า 
        ข.  พลุ่งพลุ่งเม่ือไรรุ่งจะรีบไป        อุระร้อนราวกบัไฟมาเผาผลาญ 
              พอเชา้ตรู่เตรียมเสร็จส าเร็จการ      มายงับา้นมารดาดว้ยทนัใด 
         ค. ขวญัหายกายสั่นระรัวริก        ปลุกหยกิคิดวา่ขนุชา้งผวั 
              เล่าความฝันมาประหม่ากลวั         วา่ทูนหวัสุมไฟไวใ้นมุง้ 
         ง.  มะยมใหญ่ในบา้นกินหวานนกั       กไูปลกับ่อยบ่อยแกคอยจบั 
              พอฉวยไดอ้า้ยขิกหยิกเสียยบั         ร้ายเหมือนกบัผเีส้ือแกเหลือตวั 
๓๑. ขอ้ใดมีค าซ ้ า 

ก. ขอ้ ก และ ข  ข. ขอ้ ก และ ง  ค. ขอ้ ข และ ง  ง. ขอ้ ข และ ค 
๓๒. ขอ้ใดมีค าประสมมากท่ีสุด 

ก. ขอ้ ก   ข. ขอ้ ข.  ค. ขอ้ ค.  ง. ขอ้ ง. 
๓๓. ขอ้ใดมีค าซอ้นมากท่ีสุด 

ก. ขอ้ ก   ข. ขอ้ ข.  ค. ขอ้ ค.  ง. ขอ้ ง 
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ช่ือ.........................................................................สกลุ.............................................................. ม.๖/........................ เลขท่ี............ 

       ชุดที่ ๒ : ภูมิปัญญาเกีย่วกบัความหลากหลายในการใช้ถ้อยค า 
ตอนที ่๑  จงน าค าทีก่ าหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง 

              ๑.  เราไม่ควรขยี้..................จะท าใหเ้ป็นโรค..........................แดง 
๒. ปิดเทอมน้ีแม่จะพาฉนัไปเยีย่ม.....................ท่ีต่างจงัหวดั 
๓. เขาใช.้..............................กวา้งxยาวในการหาพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
๔. เขา...........................อากาศบริสุทธ์ิเขา้ไปจนเตม็ปอด 
๕. เขาเป็นผูร้้าย................................คน 
๖. ลูก............................เม่ือสุกจะมีสีเหลือง  และมีกล่ินหอม 
๗. ท่ีนัง่ส ารองส าหรับสตรีมี........................... 
๘. แม่ใชท้พัพี............................แกงในหมอ้ 
๙.  คืนน้ีเป็นคืนวนัเพญ็พระ.....................................จึงเตม็ดวง 
๑๐. เขาไม่สระผมมาหลายวนัจึงมีอาการ....................ตามหนงัศีรษะ 
๑๑. เขาน ารถเขา้อู่ซ่อมเพราะ............................ไม่ดี 
๑๒. เขามีรถสอง............................ 
๑๓. แม่สอนใหฉ้นัรู้จกั..........................ของเงิน  และรู้จกัใชจ่้ายอยา่งประหยดั 
๑๔. ...........................ๆมือหน่อย  อยา่รดน ้าแรง  ก่ิงจะหกั 
๑๕.เขาเป็น....................ทาสบริวารของบา้นเศรษฐี 
๑๖. เขาก็เป็น.........................เหมือนกนักบัเรายอ่มมีชีวติและจิตใจ 
๑๗. พระราชาเสด็จ...........(๑๗).............ป่า ยามลมหนาว........(๑๘)...........มาพาใจสั่น 

              พอดบัไฟ..........(๑๙)..........ก็ดบัพลนั   ท่ีพระองค.์.........(๒๐).............นั้นประทบัใจ 

คน  (น.มนุษย)์  ,  คน (ก.กวนใหท้ัว่)  ,  ตา (น.ญาติผูใ้หญ่)  ,  ตา (น.อวยัวะท่ีใชดู้)  ,   
คัน (อาการท่ีท าใหรู้้สึกอยากเกา)  ,  คัน (ลกัษณะนามเรียกรถหรือของท่ีมีดา้มถือ)  ,  ครรภ์ (น.ทอ้ง)   
 สูตร (น.ขอ้ความท่ีแต่งข้ึนเป็นแบบ,  กฎส าหรับจดจ า)  ,  สูด (ก.หายใจเขา้ไปโดยแรง)   
 จนั (น.ช่ือไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิดหน่ึง  ผลสุกสีเหลือง  หอม  กินได)้ จนัทร์ (น.ดวงเดือน)    
ข้า (น.คนรับใช,้  บ่าวไพร่)   ฆ่า (ก.ท าใหต้าย, ท าลาย)  ค่า (น.คุณประโยชนข์องส่ิงใดส่ิงหน่ึง)   
 เพลา (ว.เบาๆ)  เพลา (น.ส่วนประกอบของรถ) ประพาส  (ก.ไปต่างถ่ิน,  ไปเท่ียว)  ประภาส (น.แสงสวา่ง)  ,
ประภาษ (ก.ตรัส, บอก, พดู)  ,ประพาต (ก.พดั, กระพือ)   
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ตอนที ่๒ จงเลือกค าตอบทีถู่กต้อง 

๑. ขอ้ใดเป็นค าพอ้งเสียง 
ก. กาญจน,์กรรณ ข. สุนทร,ศุลกากร ค. พนัธ์ุ,พรรณ  ง. ขนั,ขนั 

๒. ขอ้ใดออกเสียงเหมือนค าวา่ “การณ์” 
ก. กาฬ กานต ์ ข. การ กณัฑ ์ ค. กราน กาล  ง. กาญจน์ กรรณ 

๓. ขอ้ใดเขียนค าท่ีออกเสียง มาด ผดิ 
ก. ปริมาต  ข. เรือมาด  ค.หมายมาด  ง. ดอกเบญจมาศ 

๔. ขอ้ใดเขียนค าท่ีออกเสียง กาน ผดิ 
ก. กาลสมยั  ข. กาลทวปี  ค. กลอนกานท ์ ง. ผูส้ังเกตการณ์ 

๕. ขอ้ใดเขียนค าท่ีออกเสียง สาน ผดิ 
ก. ศาลเจา้  ข. ขา้วสาร  ค. เกษมศานต ์ ง. ภาชนะสาร 

๖. ขอ้ใดเขียนค าท่ีออกเสียง สัย ผดิ 
ก. ปราศรัย  ข. ไสชา้ง  ค. อชัฌาสัย  ง. อธัยาศยั 

๗. ขอ้ใดเขียนค าท่ีออกเสียง จนั ผดิ 
ก. น ้าจณัฑ ์ ข. โจษจณัฑ์  ค. อฒัจนัทร์  ง. เคร่ืองหมายดอกจนั 

๘. ขอ้ใดมีค าพอ้งเสียง 

ก.ทรุดโทรม  ข.ขวนขวาย  ค. แหน   ง. เยาว ์

๙. ขอ้ใดเขียนค าออกเสียง “สัน” ผดิ 
ก. สร้างสรรค ์ ข. จดัสรรค ์ ค. สีสัน   ง. สัณฐาน 

๑๐. ขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 
ก. ปทุม   ข. บุษบา  ค. บุหงา   ง. ผกา 

๑๑. ขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 
ก. ทินกร  ข. สุริยนั  ค. รวี   ง. แข 

๑๒.  ขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 
ก. บุหรง  ข. ปักษา  ค. วหิค   ง. โกมุท 

๑๓. ขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 
ก. อมัพร  ข. นภาลยั  ค. โพยม  ง. สกาว 

๑๔. ขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 
ก. สินธพ  ข. อศัวะ   ค. มฤคี   ง. มโนมยั 
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๑๕. ขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 
ก. นงเยาว ์ ข. นงราม  ค.กลัยา   ง. สุพรรณ 

๑๖. ขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 
ก. สุบรรณ  ข. อินทรา  ค. วชิราวธุ  ง. ทา้วพนัตา 

๑๗. ขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 
ก. นาคราช  ข.ภุชงค ์  ค. อสรพิษ  ง. อมัพุชา 

๑๘. ขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 

ก. เง้ียว   ข. นิรย   ค.นิรบาย  ง. ทุคตินารก 

๑๙. ขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 
ก. โอรส   ข.เอารส   ค. สุดา   ง. บุตร 

๒๐. ขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 
ก. วจันะ  ข. กนู   ค. พจนา  ง. ถอ้ย 

๒๑. ขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 
ก. ชลาลยั  ข. ชโลธร  ค. มสัยา   ง. อรรณพ 

๒๒. ขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 
ก. อมัพุ   ข. ชลจร   ค. มีน   ง. มจัฉาชาติ 

๒๓. ขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 
ก. บุรินทร์  ข. นครินทร์  ค. มรรตย  ง. นคเรศ 

๒๔. ขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 
ก. มานพ  ข. ชน   ค. ธานินทร์  ง. มนุษย ์

๒๕. ขอ้ใดมีความหมายต่างจากพวก 
ก. นฤเคนทร์  ข. นร   ค. สีหราช  ง. สีห์ 
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ตอนที ่๓ จงน าตวัอกัษรท่ีอยูห่นา้ค าต่อไปน้ี เติมลงในช่องวา่งใหต้รงกบัค าไวพจน์ท่ีถูกตอ้ง 

ก.ภูเขา   ข. ดวงอาทิตย ์ ค. ดวงจนัทร์  ง. ทอ้งฟ้า 
  จ. ป่า   ฉ. น ้า   ช. ท่ีอยูอ่าศยั  ซ. ดอกไม ้
 ฌ. พระเจา้แผน่ดิน ญ. แผน่ดิน  ฎ. กลางคืน  ฏ. นก 
 ฐ. เวลาเชา้  ฑ. ฝน   ฒ. ไฟ   ณ. ผูห้ญิง 
 ด. ชา้ง   ต. มา้ 

.............. ๑. อจัจิมา .............. ๒๔. ดา้ว 

.............. ๒. นงราม .............. ๒๕. นโรดม 

.............. ๓. ฐิติ .............. ๒๖. ศรัย 

.............. ๔. ศศิธร .............. ๒๗. ละหาน 

.............. ๕. คคนางค ์ .............. ๒๘. อมัพุ 

.............. ๖. พนาลี .............. ๒๙. ราเชนทร์ 

.............. ๗. ศศลกัษณ์ .............. ๓๐. ธรณิณ 

.............. ๘. สิขรี .............. ๓๑. สกุณา 

.............. ๙. ภาณุ .............. ๓๒. อโณทยั 

.............. ๑๐. สหสัรังสี .............. ๓๓. พิรุณ 
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