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1 ๘  หาร  ๒ เทากับเทาไร ? 
๑๖ ๑๐ ๖ ๔ 

2 สัตวชนิดใดมีกระดองหุมปกปองรางกาย ? 
เตา ปลา ไก หน ู

3 จงเติมคําที่เหมาะสมลงในชองวางใหไดใจความ “ยักษยืนจัง____อยูหนาวัดโพธิ์” 
เลย ดี กา เอง 

4 เสื้อยืดแขนสั้นตัวนี้ราคาเทาไร ? 
๒๕๐ บาด ๒๕๐ บาต ๒๕๐ บาท ๒๕๐ บาตร 

5 เวลา ๐๕ : ๐๐ นาฬิกา  ในภาษาพูดอานวาอยางไร ? 
๕ ตี ๕ โมงเยน็ ๕ ทุม ตี ๕ 

6 “ตาอูกอไฟเผาหญาหนาบานทุกวันหยุดสุดสัปดาห” 

คําที่ขีดเสนใตในประโยคนี้มีความหมายตรงกับขอใด ? 

ดับไฟ จุดไฟ กองไฟ หรี่ไฟ 
7 “หมาปาแกลงหาความลูกแกะวากวนน้ํากนิของมันจนขุน” 

คําที่ขีดเสนใตในประโยคนี้มีความหมายตรงกับขอใด ?  
หาความจริง หาเรื่อง ตามเรื่อง ตามหา 

8 วันนี้เปนวันพฤหัสบดี  วันมะรืนเปนวันอะไร ? 
วันศุกร วันเสาร วันพุธ วันอังคาร 

9 เดือนนี้เปนเดือนเมษายน  เดือนที่ผานมาเปนเดอืนอะไร ? 
เดือนพฤษภาคม  เดือนมีนาคม  

เดือนมิถนุายน  เดือนกุมภาพันธ 
10 “อิเหนาออกเดินทางตดิตามหาบุษบาเปนเวลาแรมเดือนแรมป”  

ประโยคนี้หมายความวาอยางไร ? 

 อิเหนาออกเดินทางตามหาบุษบา1แรม1เดือน1ป 

 อิเหนาออกเดินทางตามหาบุษบา1ปกับอีก1เดือน 

 อิเหนาออกเดินทางตามหาบุษบา1ป1เดือนกับอีก1แรม 

 อิเหนาออกเดินทางตามหาบุษบานานหลายเดือนหลายป 
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11 เดือนกรกฏาคมมีกี่วัน ? 
๒๐ วัน ๓๐ วัน ๒๑ วัน ๓๑ วัน 

12 จงเติมคําที่เหมาะสมลงในชองวางใหไดใจความ “อาจารย____ซื้อปากกามาหมดราน” 

เก็บ กอน เหมา หลัง 
13 เดือนมิถุนายนมีกี่วัน ? 
๒๐ วัน ๓๐ วัน ๒๑ วัน ๓๑ วัน 

14 นั่น____สนามบินสุวรรณภูมิ 
ไมใช ไมเปน ไมคือ ไมกิน 

15 โลมาเปนสตัวแสนรูที่สดุในทะเล แตสายตาของมันไมดีเลย มันจึงใช____เสียงในการหาอาหาร 
น้ํา กลอง คลื่น สาย 

16 พี่สาวไป____ผมที่รานทําผมหนาปากซอย 
ลาง สระ อาบ ซัก 

17 พี่ชายกําลัง____น้ําอยูในหองน้ํา 
ลาง สระ อาบ ซัก 

18 ขอใดไมใชสวนหนึ่งของมะพราว ? 
กลองมะพราว  กาบมะพราว  

กะลามะพราว  จาวมะพราว 
19 คุณแม____เสื้อผาอยูหลังบาน 
ลาง สระ อาบ ซัก 

20 คุณพอกําลัง____มืออยูในหองน้ํา 
ลาง สระ อาบ ซัก 

21 เขา____มัคคุเทศกใชไหม ? 
ตอง เปน อยู จะ 

22 เขาเปน____ตั้งแตสมัยเรียนชัน้ประถม 
ฉันเพื่อนของ ของฉันเพื่อน ฉันของเพื่อน เพื่อนของฉัน 

23 กระเปาเงิน____ในลิน้ชัก  ชวยหยิบมาใหหนอย 
คือ อยู เปน จะ 

24 เขา____ทุเรียน  คณุแมจึงไมซื้อทุเรียนมา 
ชอบกินไม ไมชอบกิน ชอบไมกิน กินไมชอบ 

25 ทองคําเปน____ที่มีคามาก 
หางสรรพสินคา สนามเดก็เลน สนามบิน ทรัพยสิน 
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26 นองฉันซนมากชอบขีดเขียนฝา____บาน 
พนักงาน กิจกรรม ผนัง ประโยค 

27 การใสปุยทาํใหตนไม____เติบโต 
รุงเรือง เจริญ พัฒนา ร่ํารวย 

28 พี่สาวเปนคนแตงตัวทัน____มาก 
สมัย สวย นารัก นาดู 

29 นองชายของฉันกําลังเรยีนอยูชั้น____ศึกษาปที่ ๓ 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย อนุบาล ประถม 

30 คุณพอทํางานทุกวันจึงไมคอยมี____พาพวกเราไปเที่ยว 
อาหารวาง เวลาวาง ทองวาง ของวาง 

31 พี่สาวของฉันชอบแตงหนาจน____ขึ้นเต็มหนา 
สิ๊ว สิ้ว สิ่ว สิว 

32 คนทีม่ี____ดียอมเปนคนสุภาพเรียบรอย 
เตารีด ทองคํา มรรยาท เตาแก็ส 

33 ในวันเขา____คุณยายเตรียมของไปถวายพระ 
สงกรานต ลอยกระทง ปใหม พรรษา 

34 ฉันไปเรียนหนังสืออยาง____ทุกวัน 
เอร็ดอรอย สม่ําเสมอ นากิน นาอรอย 

35 คําวา  ฟรี   มีความหมายตรงกับขอใด ? 
น้ําเปลา ใหเปลา มือเปลา เทาเปลา 

36 ไตหวันตั้งอยูระหวางทะเลจีนใต หางจากจีนแผนดินใหญประมาณ ๑๖๐____ 
กิโลกรัม  กิโลเมตร  

เซนติเมตร  ตารางกิโลเมตร 
37 ปจจุบันกรุงไทเปเปน____ของไตหวัน 
เมืองทา เมืองอุตสาหกรรม เมืองขึ้น เมืองหลวง 

38 จีหลงเปน____ที่สําคญัที่สุดทางภาคเหนือของไตหวัน 
เมืองใหญ เมืองทา เมืองอุตสาหกรรม เมืองหลวง 

39 เถาหยวนเปน____ที่สําคัญของไตหวัน 
เมืองเกา เมืองทา เมืองหลวง เมืองอุตสาหกรรม 

40 คุณพอและคุณแมกําลังนั่งดูโทรทัศนอยู____หองนั่งเลน 
ใจ ใบ ใน ใด 
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41 น้ําเปนสิ่ง____สําหรบัการดํารงชีวิตของทุกคน 
จําไมได จําเปน จําได จําไว 

42 ไตหวันเปนที่รูจักไปทั่วโลกวา____ความสําเร็จทางเศรษฐกิจ 
ประสบ ประโยค ประมาท ประโยชน 

43 ไตหวันเปน____ที่งดงามที่เต็มไปดวยแหลงทองเที่ยวทางดานทัศนียภาพ 
ทะเล เกาะ ภูเขา แมน้ํา 

44 เที่ยวไตหวัน โปรแกรมทวัรสุดคุม ๖ วัน ๕____ 
สัปดาห เดือน ป คืน 

45 สถานทีท่องเที่ยวแหงใดไมไดอยูในกรุงไทเป ? 
ซื่อหลินไนทมารเก็ต  ทะเลสาบสุริยันจันทรา 

พิพิธภัณฑกูกง  อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 
46 ขอใดเรียงประโยคไดถูกตอง ? 
นิทาน   ของฉัน    เลา    ยา     เกง    มาก  

นิทาน    เลา   ของฉนั     ยา     เกง   มาก 
ยา    นทิาน     ของฉัน   เลา    เกง    มาก  

ยา     ของฉัน    เลา     นทิาน   เกง    มาก 
47 คําวา  สามารถ   อานวาอยางไร ? 
สา-มาด  สา-มารถ  

สา-มา-รถ  สา-มา-รด 
48 ขาดแสงสวาง เรียกวาอะไร ? 
แหง หิว มืด อิ่ม 

49 ของเหลวสีแดง เรียกวาอะไร ? 
ฝน เลือด หิมะ น้ําพุ 

50 ปูนั่งทํางานอยูจน____ 
ฝก นึก ตึก ดึก 

51 ค ุณพอพาพวกเราไปเที่ยวน้ํา____ 
ตก ปลา ใจ เนา 

52 คุณแมสอนวากอนจะรับประทานอาหารตองลางมือให____ 
อรอย สกปรก สะอาด ทันสมัย 

53 รานอาหารแหงนี้ขาย____หลายอยาง 
ประหยัด เรียบรอย ซื่อสัตย อาหาร 



 代號：4407
頁次：8－5

54 วันหยุดพวกเรา____อยูกับบาน 
ไปเที่ยวทะเล ไปตางจังหวัด พักผอน พักแรม 

55 ถาเราดื่มน้ําไมสะอาดบอยๆ อาจจะเปนโรค____ได 
นิว นิ่ว นิ้ว นิ๊ว 

56 อวัยวะในขอใดคืออวัยวะที่ใชหายใจ ? 
เทา มือ หัว ปอด 

57 สัญญาณไฟจราจรสีใดแสดงวาใหรถหยุด ? 
ไฟเขียว ไฟเหลือง ไฟแดง ไฟฟา 

58 ขอใดเรียงประโยคไดถูกตอง ? 
ฉัน  ไม  เปน  วายน้าํ ฉัน  วายน้ํา  ไม  เปน 

ฉัน  เปน  ไม  วายน้าํ ฉัน  วายน้ํา  เปน  ไม 
59 วันใดคือวันขึ้นปใหมของไทย ? 
วันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ วันลอยกระทง วันสงกรานต 

60 ขอใดไมมีตวัสะกด ? 
ผัว ฟน ดัง จับ 

61 ขอใดอานผิด ? 
ขนม  อานวา  ขะ-หนม สมัคร  อานวา   สะ-หมัก 

อรอย   อานวา   อะ-รอย ฝรั่ง   อานวา   ฝะ-หรั่ง 
62 กรุงเทพฯ อานวาอยางไร ? 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ 

กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหาราช 
63 สัตวอะไรไมมีปก ? 
นก ไก เปด กระตาย 

64 ขอใดไมใชคาํที่อานแลวมีตัว ห นํา ? 
หม หม ู หมา หมี 

65 สัตวในขอใดมีงวง ? 
ยีราฟ จิ้งโจ สิงโต ชาง 

66 คุณยานมินตพระมาสวดมนตที่บาน ๙____   ควรเติมลกัษณนามขอใด ? 
ตัว คน รูป ทาน 

67 คําวา ฤดู  อานวาอยางไร ? 
รือ-ดู รึ-ดู ลึ-ดู ลือ-ดู 
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68 ขอใดอานผิด ? 
ทรัพยสิน  อานวา  ซบั-สิน เศรษฐี   อานวา   เสด-ถี 

สระวายน้ํา  อานวา   สะ-หระ-วาย-น้ํา อินทรี   อานวา   อนิ-ซี 
69 ขอใดอานถกูตอง ? 
ปรารถนา  อานวา   ปรา-รด-นา ใบเสร็จ  อานวา   ใบ-เสร็ด 

จราจร  อานวา   จะ-รา-จน บิณฑบาตร  อานวา   บิน-ทะ-บาด 
70 ขอใดอานผิด ? 
แสดง  อานวา   สะ-แดง สนุก  อานวา   สะ-หนุก 

สวัสดี  อานวา   สะ-หวัด-ดี สยาม  อานวา   สะ-ยาม 

 

จดหมายถึงเพื่อน 
คุณจักรพนั ที่รักและคิดถึง 

ขอโทษที่ฉันไมไดเขียนจดหมายถึงคณุเปนเวลานานแลว ตอนนี้ฉันยุงมาก  
เพราะโรงเรียนเพิ่งเปดเทอม ปนี้ฉนัสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ในหองมีนักเรียน ๒๕ คน  
เด็กบางคนซนมาก 

ฉันทราบวาคุณมีความสนใจในศลิปกรรมไทย จึงอยากจะชวนคุณไปเทีย่วพิษณุโลกในวันเสารที ่

๒๑ นี้ ฉันจะพานักเรียนไปชมวัดพระพุทธชินราชซึ่งเปนวัดใหญที่สุดของพิษณุโลก  
ถาคุณมีเวลาวางฉันอยากจะชวนไปชมวัดดวยกัน 

ถาเปนไปได ฉันคดิวาคุณควรจะออกจากกรุงเทพฯ ในวันศกุรที่ ๒๐  
ไปโดยทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – เชยีงใหม ซึ่งออกจากสถานีหัวลําโพงเวลาบาย ๒ โมงยี่สิบนาที   
จะถึงพิษณุโลกเวลา ๒ ทุมครึ่งในวนัเดียวกัน รถไฟขบวนนี้มีสามชั้น  
ชั้นสามราคาถูกที่สุดและคนแนนเสมอ ชั้นสองสะดวกกวา แตไมมีเตียงนอน ถาคณุอยากจะมีเตียงนอน 

คุณควรเลือกไปชั้นหนึ่ง ซื้อตั๋วรถไฟไดที่สถานีรถไฟกอนเวลารถออก  
ถาตัดสินใจจะไปชั้นหนึง่คุณควรจะจองตั๋วไวกอน 

ชวยตอบใหฉันทราบดวยวาจะไปหรือไม ถาไปจะไปถึงพิษณุโลกอยางไร  
ฉันจะไดคอยเตรียมรับคุณ 

 
รักและคิดถึงเสมอ 

สุภา 
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71 จากขอความขางตน  สภุาทํางานอยูที่ไหน ? 
บริษัททองเที่ยว  วัดพระพุทธชินราช 

โรงเรียนประถมศึกษา สถานีรถไฟหัวลําโพง 
72 จากขอความขางตน  สภุาทราบวาจักรพันมีความสนใจอะไร ? 
สถานีรถไฟหัวลําโพง พระพุทธชินราช 

วัฒนธรรมไทย  ศิลปกรรมไทย 
73 จากขอความขางตน   สุภาอยากจะชวนจักรพนัไปเที่ยวที่ไหน ? 
กรุงเทพฯ  พิษณุโลก 

เชียงใหม  สถานีรถไฟหัวลําโพง 
74 จากขอความขางตน  สภุาจะพานักเรียนไปชมอะไร ? 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สถานีรถไฟหัวลําโพง 

โรงเรียนประถมศึกษา วัดพระพุทธชินราช 
75 จากขอความขางตน  สภุาคิดวาจักรพันควรจะออกจากกรุงเทพฯ ในวันที่เทาไร  ? 
วันศุกรที ่๒๑ วันศุกรที ่๒๐ วันเสารที่ ๒๑ วันเสารที่ ๒๐ 

 

การเชื่อโชคเชื่อลางของคนไทย 
ชีวิตของคนไทยขึ้นอยูกับการเชื่อโชคเชื่อลาง ตั้งแตโบราณมาแลว 

ที่คนไทยมีความเชื่อในสิง่ที่อธิบายไมได วาจะทําใหเกิดผลดหีรือผลรายแกชีวิต  
ในปจจุบันนีถ้ึงจะรูวาโชคลางเปนสิ่งไมนาเชื่อ แตก็ยังเชื่ออยู ความเชื่อเกาๆ ที่อธิบายไดอาจจะนอยลง 

แตก็ไดรับเอาความเชื่อของชาวตางประเทศเขามาดวย เชน เชื่อวาเลข ๑๓ เปนเลขไมดี 
กอนออกจากบาน ถาไดยินเสียงจิ้งจกรอง คนไทยจะถอดเสื้อ ถอดรองเทา  

ไมยอมออกจากบานไปไหน  ถึงแมวาแตงตัวเพื่อจะออกไปเที่ยวหรือไปธุระเสร็จแลว  
เพราะเชื่อวาจิ้งจกเตือนใหรูวาจะมีเรื่องไมดีเกิดขึ้นกับตนเอง  เวลาเดินเขาประตู  
ออกประตู จะตองขามธรณีประตู ระวังไมเดินบนธรณีประตู  ถาลืม จะตองไหวขอโทษ  

เพราะเชื่อวาผูรักษาประตูจะโกรธ แลวทําใหเจบ็ไข หรือทําใหเกิดเรื่องรายและไมดีตางๆ 
ถาหนังตาขางซายกระตุก แปลวาโชครายกําลังจะมา แตถาหนังตาขวากระตุกแปลวา 

โชคดีกําลังมา แตยังมาไมถึง  ถานกแสกรอง หรือบินผานหลังคาบานใครในเวลากลางคืน  

มีความหมายวาจะมีคนเจ็บไข ถามีคนเจ็บอยูในบานแลว คนเจ็บนั้นจะเจ็บหนักและตาย 
ผูใหญมักจะบอกไมใหเดก็ใสเสื้อกลับขางหนาเปนขางหลัง ซึง่เปนเครื่องหมายของ 

ความตาย  เพราะคนตายตองใสเสื้อกลับ เชื่อวาจะไดไมหันกลับมาอยูในโลกนี ้ 
แตตองไปอยูเมืองคนตายหรือเมืองผี คนไทยทางใตจะใสเสือ้กลับไปงานศพ  
เพื่อไมใหคนตายจําไดแลวตามกลับบาน 
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76 จากขอความขางตน  ขอใดเปนความเชื่อโชคเชือ่ลางของคนไทย 

ที่ไดรับเอาความเชื่อของชาวตางประเทศเขามา ? 
คนไทยเชื่อวากอนออกจากบาน ถาไดยินเสยีงจิ้งจกรอง จะไมยอมออกจากบานไปไหน 

คนไทยเชื่อวาเวลาเดินเขาประตู ออกประตู จะตองขามธรณีประตู 
คนไทยเชื่อวาเลข ๑๓ เปนเลขไมดี 
คนไทยเชื่อวาถาหนงัตาซายกระตุก แปลวาโชครายกําลังจะมา 

77 จากขอความขางตน  ทาํไมคนไทยทางใตเวลาไปงานศพจะใสเสื้อกลับ ? 
เพราะตองไปอยูเมืองคนตายหรือเมืองผี 

เพราะเปนเครื่องหมายของความตาย 
เพราะเชื่อวาจะไดไมหันกลับมาอยูในโลกนี ้

เพื่อไมใหคนตายจําไดแลวตามกลับบาน 
78 จากขอความขางตน ถาหนังตาขวากระตุก แปลวาอะไร ? 
โชครายกาํลังจะมา  โชคดีกําลังมา แตยังมาไมถึง 

จะเจ็บหนักและตาย  จะมีเรื่องไมดีเกิดขึ้นกับตนเอง 
79 จากขอความขางตน  ถานกแสกรองหรือบินผานหลังคาบานใครในเวลากลางคืน  

มีความหมายวาอะไร ? 
จะมีคนไข ถามีคนเจบ็อยูในบานแลว คนเจ็บนั้นจะเจ็บหนักและตาย 
โชครายกาํลังจะมา 
โชคดีกําลังจะมา แตยังมาไมถึง 
จะเตือนใหรูวาจะมีเรื่องไมดีเกิดขึ้นกับตนเอง 

80 จากขอความขางตน  คนไทยเชื่อวาเวลาเดินเขาประตู ออกประตู ถาเดินบนธรณีประตู  
จะเกิดอะไรขึ้น ? 
จะเตือนใหรูวาจะมีเรื่องไมดีเกิดขึ้นกับตนเอง 
จะทําใหหนังตาซายกระตุก  โชครายกําลังจะมา 
จะมีคนเจ็บอยูในบานแลวคนเจบ็นั้นจะเจ็บหนักและตาย 
ผูรักษาประตูจะโกรธ แลวทําใหเจ็บไข หรือทาํใหเกิดเรื่องรายและไมดีตางๆ 


