
          
                   

 

1. ขอ้ความต่อไปน้ีมีค าประสมก่ีค า 

“สมศกัด์ิเป็นหวัหนา้ในส านกังาน เขามีเพื่อนร่วมงานอีก 4 คน เวลาคนอ่ืนไม่อยูส่มศกัด์ิจะตอ้งยนืโรงคอยรับลูกคา้” 

 1. 6 ค  า             2. 5 ค  า             3. 4 ค  า            4. 3 ค  า 
 

2. ขอ้ใดมีกริยาเป็นค าประสมทั้งหมด 

 1. คุณปู่นัง่เล่านิทาน หลาน ๆ ยิม้แป้น  2. เวลาแดดร้อนจดัตอ้งเดินกางร่ม 

          3. เขาชอบออกตวัเพราะเกรงใจเพื่อน ๆ  4. พอ่ถ่ายรูปนอ้งขณะนอนหลบั 
 

3. ขอ้ใดเป็นค าซอ้นทุกค า 

          1. แนบชิด กบัแกลม้ เก่งกาจ   2. รีดไถ กล่าวหา เอาอยา่ง 

          3. ออ้ยอ่ิง ป่าวร้อง โยนกลอง   4. หมดส้ิน กดดนั ใหม่เอ่ียม 
 

4.  ค  าซอ้นในขอ้ใดประกอบข้ึนจากค าท่ีมีความหมายต่างกนัเล็กนอ้ย 

          1. ขวากหนาม ซ่อมแซม   2. สักการบูชา เปล่ียนแปลง 

          3. คาดคะเน ซ่อนเร้น    4. หยดุย ั้ง อภิบาลรักษา 
 

5.  ขอ้ใดเป็นค าสมาสทุกค า 

       1. เคหสถาน เพรงกรรม อากาศธาตุ  2. วบิากกรรม นวโลหะ ชยัมงคล 

         3. วรีกรรม ปฏิบติัการ อญัชุลี   4. ทศันวสิัย ผลบุญ เพลิงกาล 
 

6. ขอ้ใดมีค าซอ้น 

(1) สัญญาในท่ีน้ีหมายถึงเอกสารท่ีมีผลผกูพนัทางกฎหมายระหวา่งบุคคล 2 ฝ่าย / 

(2) เซ็นสัญญาจะซ้ือขายสินคา้ สัญญากูเ้งิน สัญญาเช่าบา้น / 

(3) สัญญาต่าง ๆ เหล่าน้ีท าข้ึนเป็นแบบฟอร์มเพื่อใหคู้่สัญญาไดรั้บความสะดวก / 

(4) ผูท้  าสัญญาตอ้งลงลายมือช่ือก ากบัไวเ้พื่อใหส้ัญญามีผลสมบูรณ์ 

           1. (1)             2. (2)            3. (3)            4. (4) 

 



7. ขอ้ใดมีค าซ ้ าท่ีแสดงความหมายต่างจากขอ้อ่ืน 

         1. แม่นวดแป้งแลว้ป้ันเป็นลูกกลม ๆ  2. แยก ๆ กนัไปกินอาหารจะไดอ้อกรถเร็วข้ึน 

          3. สมพรอยากยา้ยบา้นไปอยูใ่กล ้ๆ ท่ีท างาน 4. อายเุกิน 80 แลว้ยงัชอบใส่เส้ือผา้สีสด ๆ 
 

8. ขอ้ใดมีค าซอ้นมากท่ีสุด 

          1. แต่หนาวใจยากแคน้น้ีแสนเข็ญ  2. ออกแออดัผูค้นอยูล่น้หลาม 

          3. ในแหล่งหลา้ใครไม่มีเสมอเหมือน  4. ไม่สมประกอบทรัพยสิ์นก็ขดัสน 
 

9. ขอ้ใดมีค าประสม 

          1. เห็นก่ิงกีดมีดพร้าเขา้ราราน   2. หลงัคาใหญ่พื้นเล็กเป็นโลงผ ี

          3. ดูเหยา้เรือนหาเหมือนอยา่งไทยไม่  4. ถึงหนามกรานก็ไม่เจบ็เหมือนเหน็บแนม 
 

10. ขอ้ใดไม่มีค  าสมาส 

          1. ทหารเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีรบเพื่อปกป้องมาตุภูมิของตนไม่ใหข้า้ศึกรุกราน 

         2. ประชาชนส่งไปรษณียบตัรทายผลฟุตบอลยโูร 2000 เป็นจ านวนมาก 

          3. ประธานในพิธีกล่าวคาถาอญัเชิญเทวดามาชุมนุมเพื่อเป็นมงคล 

          4. ชีวเคมีเป็นวชิาวทิยาศาสตร์สาขาหน่ึงท่ีศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางเคมีของส่ิงมีชีวติ 
 

11.  ขอ้ใดเป็นค าสมาสทุกค า 

          1. ขณัฑสีมา สูตรคูณ อุโบสถศีล บายศรี 2. โอษฐภยั กลเมด็ ประภาคาร องคาพยพ 

          3. ทิพยจกัษุ หิรัญบตัร เมรุมาศ ภูมิล าเนา 4. รัตติกาล วฏัจกัร พิพิธพร ทศนิยม 
 

12. ขอ้ใดเป็นค าซอ้นทุกค า 

          1. กล ้ากลืน เคยตวั ติดตาม   2. อวดอา้ง หมายมาด เคล่ือนคลอ้ย 

          3. พร่ังพร้อม หง่างเหง่ง วงัเวง  4. ร่อยหรอ โศกศลัย ์ตกยาก 
 

13. การใชค้  าซ ้ าในขอ้ใดต่างจากขอ้อ่ืน 

          1. น ้าพระทยัเธอข่อน ๆ คิดไม่ขาด  2. น ้าพระชลนยัน์ไหลลงหลัง่ ๆ 

          3. พุม่ไมค้ร้ึมเป็นเงา ๆ ชะโงกเง้ือม  4. ฝงูสกุณาออกหากินบินเกร่ินกอ้งร้องอยูแ่จว้ ๆ 
 

 

 



14. ขอ้ใดเป็นค าประสมทุกค า 

          1. ของขลงั ชุมนุม เรือด่วน สามขมุ  2. เรียงเบอร์ ขา้วสวย มูมมาม เหล็กดดั 

          3. มือถือ เคร่ืองบิน ตม้เคม็ รูปภาพ  4. แม่พิมพ ์เคร่ืองคิดเลข แกงไก่ ขายหนา้ 
 

15. ขอ้ใดเป็นไดท้ั้งกลุ่มค าและค าประสม 

         1. เก็บอารมณ์        2. เขียนหนงัสือ       3. ร้อยดอกไม ้         4. ทอดสะพาน 
 

16. ขอ้ใดเป็นค าสมาสท่ีมีการสนธิทุกค า 

       1. นเรศวร พุทโธวาท ราชูปโภค คชาภรณ์  2. มานุษยวทิยา สุริโยทยั วเิทโศบาย อิทธิฤทธ์ิ 

       3. มจัจุราช ศาสนจกัร ภตัตาคาร ราชินูปถมัภ์ 4. ทูตานุฑูต สมาคม รัฐมนตรี วทิยาลยั 
 

17.  ขอ้ใดเป็นค าซอ้นทุกค า 

            1. เหตุการณ์ มิตรสหาย โกรธเคือง พบพาน  2. เงียบสงดั เรืองรอง ขมีขมนั หอ้งหอ 

            3. สูญเสีย พกัผอ่น สัตยซ่ื์อ วธีิการ   4. ปล่อยวาง ล าน ้า เผน่โผน นบัถือ 
 

18. ขอ้ใดมีค าซ ้ าท่ีแสดงความหมายต่างจากขอ้อ่ืน 

          1. ฝนตกพร า ๆ ทั้งคืน    2. ป้าของสมชาติชอบพูดซ ้ า ๆ 

          3. สมศรีชอบใชดิ้นสอใหห้มดไปเป็นแท่ง ๆ 4. เด็กๆ เล่นอยูใ่นสนาม 

        “                                                                                                       

                                          ค          โ                                                 

                                         ” 
 

19.       ค            ค           ค    

 1. 3 ค     2. 4 คำ   3. 5 คำ   4. 6 คำ 
 

20.    ค            ค          ค    

 1. 3 ค     2. 4 คำ   3. 5 คำ   4. 6 คำ 


