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General Instructions: 

 Please check that this question paper contains 8 printed pages.

 Code number given on the right hand side of the question paper should be written on

title page of the answer-book by the candidate.

 Please check that this question paper contains 9 questions.

 Please write down the serial number of the questions before attempting it.

 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will

be distributed 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only

and will not write any answer on the answer book during this period.

The Question Paper is divided into 5 sections. 

Section A : Reading Comprehension 10 Marks (5 + 2.5 + 2.5) 

Section B : Writing  20 Marks (5 + 5 + 5 + 5) 

Section C : Grammar  30 Marks (3+3+3+3+3+3+3+3+3+3) 

Section D : Culture and Civilization 20 Marks (10 + 2.5 + 2.5 + 5) 

https://studymaterial.oureducation.in/ Check Demo http://plutusacademy.com/online-tutor/

https://t.me/joinchat/DPn4Cw9tFSKaDi0PFnXiHA https://chat.whatsapp.com/FLWzQbGYAIiLNVLlgmptMR

oureducatio
n.in



THAIAA 
 
  
 

๒ | P a g e  

 

Section – A (Reading Comprehension: 10 Marks) 

 

Part 1 Read the passage and answer the following questions.         (0.5 x 20 = 10 Marks) 

ตอนที่  ๑ ใหน้กัเรยีนอา่นเนือ้เรือ่งแลว้ตอบค าถามใหถ้กูตอ้ง (๐.๕ x ๒๐ = ๑๐ คะแนน) 

 

 

สายใยธรรมชาต ิ

 

 

นานมาแล้วท่ีธรรมชาติสร้างความอุดมสมบูรณ์ข้ึนไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้  ดินทุกตารางนิ้ว

ต่างประกอบข้ึนด้วยธาตุอาหารท่ีได้จากความชุ่มช้ืน ภายใต้ร่มเงาของป่าไม้ ใบไม้แต่ละใบท่ี

ร่วงหล่นจากล าต้น คือ ระบบเล็กๆ ของธาตุอาหารท่ีเกิดข้ึนบนผิวดินนั่นคือ  เมื่อใดท่ีใบไม้ร่วง

หล่นถึงพื้นดินมันก็จะผุพังและเน่าเปื่อยด้วยความชุ่มช้ืนและจุลินทรีย์เล็กๆ ท่ีช่วยกันย่อยสลาย

ให้ใบไม้นั้นกลายเป็นธาตุอาหารสะสมอยู่ในดิน และดินก็จะสะสมธาตุอาหารให้ตัวเอง

ตลอดเวลาตราบเท่าท่ีมีป่าไม้ มีน้ าเป็นสายใยธรรมชาติเกื้อหนุนกันและกัน 

  ในระบบของธรรมชาตินั้น น้ าจะเกิดได้เพราะมีความชุ่มช้ืนของป่าไม้แห่งเทือก

ขุนเขา ให้ก าเนิดต้นน้ าล าธาร และป่าไม้สามารถสร้างระบบความสัมพันธ์อันซับซ้อน ต้ังแต่ไม้

เล็กจนถึงไม้ใหญ่ก็ด้วยมีผืนดินสร้างธาตุอาหารไว้ให้ ท้ังป่าไม้  ดิน  และน้ า จึงมีความผูกพันท่ี

ต่างให้ซึ่งกัน และกัน และต่างไม่อาจอยู่ได้เพียงล าพังในระบบของธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติต่าง

ผูกพันกันไว้ด้วยสายใยแห่งชีวิตอันละเอียดอ่อน ความอุดมสมบูรณ์จึงเกิดข้ึนบนพื้นพิภพ ทุก

ชีวิตท่ีเกิดข้ึนบนพื้นพิภพ จึงได้รับการโอบอุ้มไว้ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข  ภายใต้ระบบ

ความสัมพันธ์อันซับซ้อนของธรรมชาติมานานแสนนาน ยิ่งความสัมพันธ์มีมากเพียงใด ชีวิตยิ่ง

ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมากข้ึนเพียงนั้น ซึ่งความสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนของธรรมชาตินี้มิอาจ

ท าให้แตกสลายได้ เพราะการแตกสลายนั้นคือ หนทางท่ีจะน าไปสู่ความเสื่อมสูญแห่งระบบ

ความสัมพันธ์ของธรรมชาติท่ีต้องใช้เวลานับล้านปี  กว่าจะสร้างเป็นระบบสายใยระหว่างกัน

ข้ึนมาได้และเมื่อใดก็ตามท่ีธรรมชาติแตกสลาย ชีวิตทุกชีวิตก็มิอาจอยู่ได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง

ท่ีรวมกันข้ึนเป็นระบบของธรรมชาตินั้นคือ ปัจจัยเดียวท่ีท าให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกนี้ได้ 

  การแตกสลายของธรรมชาตินั้น จะเกิดข้ึนหากธรรมชาติถูกรุกรานมากจนเกินกว่า

ท่ีระบบของธรรมชาติจะฟื้นตัวเองได้  ตัวอย่างก็คือ  กว่าท่ีต้นไม้แต่ละต้นจะเติบโตข้ึนมาเป็นป่า

รกทึบได้ ต้องใช้เวลานับพันนับหมื่นปี หากไม้ในป่าแต่ละป่าถูกโค่นเผาถาง ถูกตัดฟันท าลายลง

อย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่ปี ป่าก็มิอาจฟื้นตัวเองได้ทัน ความชุ่มช้ืนท่ีป่าไม่เคยสร้างแก่ดิน

และแหล่งต้นน้ าล าธารก็สูญสิ้นไปด้วย 
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  ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และมีผลกระทบถึงระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติ

นั้นเป็นผลท่ีเกิดจากการพัฒนาการด ารงชีวิตของมนุษย์ท้ังสิ้นในเส้นทางวิวัฒนาการทางด้าน

การเกษตรกรรมนั้น มนุษย์ได้เข้าไปท าลายระบบความซับซ้อนของธรรมชาติก็เพื่อกอบโกยเอา

ความอุดมสมบูรณ์ท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนไว้มา เพื่อประโยชน์ของมนุษย์เอง นั่นคือ  มนุษย์ได้เข้า

ไปเปิดพื้นท่ีป่าอันรกทึบ  เพื่อแปรเปลี่ยนผืนดินให้เป็นท้องทุ่งแห่งการเพาะปลูกพืชพันธุ์

ธัญญาหาร โดยอาศัยความอุดมแห่งธาตุอาหารจากผืนดินท่ีธรรมชาติสร้างไว้ สร้างความ

เจริญเติบโตให้แก่พืชพันธุ์ของตนเอง วันเวลาท่ีผ่านไปพื้นท่ีราบแห่งการเกษตรกรรมก็กระจาย

กว้างออกไปทุกหนทุกแห่งแทนพื้นท่ีป่าท่ีเคยรกทึบ สัดส่วนของพื้นท่ีเกษตรกรรมจึงเพิ่มข้ึน

พร้อม ๆ กับการลดลงของพื้นท่ีป่า ป่าไม้นั้นคือแหล่งศูนย์รวมความชุ่มช้ืนของโลก เมื่อป่าไม้

ลดลง ความชุ่มช้ืนจะ  ค่อย ๆ สูญสลายไปจากพิภพ ในท านองเดียวกัน พื้นดินท่ีถูกแยกอกมา

จากป่าให้เป็นท้องทุ่งเกษตรกรรมก็ค่อย ๆ ลดความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินไป เพราะ

ต้องน าไปหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารจนในท่ีสุดเหลืออยู่เพียงความรกร้างว่างเปล่า 

  ในขณะท่ีระบบความสัมพันธ์ของป่าไม้  ดิน  และน้ าถูกรบกวนอย่างรุนแรงนั้น 

ระบบแห่งจักรวาลก็ถูกรบกวนจากมนุษย์เช่นเดียวกัน ตัวการซึ่งรุกล้ าข้ึนไปท าลายระบบ

ความสัมพันธ์ในจักรวาลนั้น คือ  ระบบความเจริญแห่งการพัฒนาทางอุตสาหกรรมท่ี        

เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้คิดค้นคว้า เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่โลกนั่นเอง  อากาศบริสุทธิ์ท่ีถูกเจือ

ปนด้วยก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากยวดยานพาหนะนี้น าไปสู่ภาวะการเกิดฝนกรด  

การท าลายช้ันโอโซนในบรรยากาศ และการอบความร้อนในพิภพไม่ให้กระจายข้ึนไปสู่ห้วง

บรรยากาศได้ โลกเป็นดาวดวงเดียวท่ีมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่พลังงานต่าง ๆ ซึ่งกระจายอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ การแปรเปลี่ยนรูปของน้ าในระบบ

นิเวศ และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของทรัพยากรธรรมชาติ  คือ  ปัจจัยท่ีท าให้มนุษย์มีชีวิต

อยู่ในโลกนี้ได้ และจะเกื้อหนุนความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ชีวิตได้ตราบนานเท่านานท่ีระบบนี้ได้

ถูกรบกวนท าลาย 

  หากวันนี้โลกก าลังถูกเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติก าลังเสื่อมสลาย ความร่มเย็นเป็นสุข

ของชีวิตก าลังเสื่อมสูญ  ชีวิตมิอาจอยู่ได้ท่ามกลางการแตกสลายของพิภพ 

  ในวันนี้จึงมีเพียงมนุษย์เท่านั้นท่ีจะสามารถฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติให้แก่

พื้นพิภพขอได้โปรดพิทักษ์ธรรมชาติไว้เพื่อชีวิตอันยั่งยืนนานบนพื้นพิภพนี้ 

 

………………………………………………… 
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จงตอบค าถามต่อไปนี้  (Short answers)         (๐.๕ x ๑๐ = ๕ คะแนน) 

๑. สิ่งท่ีช่วยย่อยสลายให้ใบไม้กลายเป็นธาตุอาหาร  คืออะไร 

๒. ธาตุอาหารในดินเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร  

๓. สิ่งท่ีช่วยให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกได้คืออะไร 

๔. ความชุ่มช้ืนของป่าไม้และแหล่งน้ าล าธารจะสูญสิ้นไป  เกิดจากอะไร 

๕. ใครเป็นผู้ท าลายระบบความซบัซอ้นของธรรมชาติ และช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ 

๖. แหล่งศูนย์รวมความชุ่มช้ืนของโลก  คืออะไร 

๗. ระบบความสัมพันธ์ของป่าไม้  ดิน  และน้ าถูกท าลายจะส่งผลให้อะไรถกูท าลายด้วย 

๘. สาเหตุใดบ้างท่ีท าให้พิภพแตกสลายและชีวิตอยู่ไม่ได้ 

๙. ภาวะการเกิดฝนกรด  คืออะไร 

๑๐. ปัจจัยอะไรบ้างท่ีท าให้มนุษย์มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุข 

จงเขียนอธิบายความหมายของค าต่อไปนี้ให้ถกูต้อง   (๐.๕ x ๕ = ๒.๕ คะแนน) 

๑๑. ธรรมชาติ หมายถึง 

 .............................................................................................. 

๑๒. อุดมสมบูรณ์ หมายถึง

 .............................................................................................. 

๑๓. สัมพันธ์ หมายถึง 

 .............................................................................................. 

๑๔. อุตสาหกรรม หมายถึง

 .............................................................................................. 

๑๕. พลังงาน หมายถึง 

 .............................................................................................. 

 

จงเขียนค าไวพจน์ของค าต่อไปนี้อยา่งละ ๒ ค า (๐.๕ x ๕ = ๒.๕ คะแนน) 

๑๖. น้ า               ได้แก่ .............................................................................................. 

๑๗. ป่า              ได้แก่ ............................................................................ 

๑๘. ภูเขา           ได้แก ่  ......................................................................... 

๑๙. ดวงอาทิตย์  ได้แก่ .............................................................................................. 

๒๐. แผ่นดิน        ได้แก่ .............................................................................................. 
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Section – B (Writing: 20 Marks) 

 

Part 2 Write a poem about nature, by the prosody rule of “Klong Si Su pab” (5 Marks) 

ตอนที่  ๒     จงแต่งค าประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ โดยก าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับ ธรรมชาติ 

จ านวน ๑ บท  ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของโคลงสี่สุภาพ ( ๕ คะแนน )  

 

Part  3 Write a formal letter inviting guest speaker to join the World’s Environment  

             Day at your school. ( 5 Marks) 

ตอนที่ ๓ใหน้กัเรยีนเขยีนจดหมายกจิธรุะ โดยเขยีนเชญิวทิยากร มารว่มงานวนัสิง่แวดลอ้มโลก  

ที่โรงเรียนจดัขึน้ ( ๕ คะแนน) 

 

 

 

Part  4 Write an essay on the topic “Saving Money” (in 250 – 300 words)  (5 Marks) 

ตอนที ่๔ ใหน้กัเรยีนเขยีนเรยีงความเรือ่ง “การออม” (ประมาณ ๒๕๐ – ๓๐๐ ค า)  (๕ คะแนน) 
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Part  5 Summarize the passage by deputing it on a mind map. (5 Marks) 
ตอนที่  ๕  จงเขยีนผงัมโนภาพ เรือ่ง นมสัการมาตาปติคุณุและนมสัการอาจรยิคณุ จากขอ้มลู 

ทีก่ าหนดให ้ (๕ คะแนน) 

 

ผู้แต่งและประวัติผู้แต่ง 

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เกิดวันท่ี ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๕ เป็นผู้แต่งต ารา

ภาษาไทย และเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยแก่เจ้านายในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ท่านถึงแก่

อนิจกรรมเมื่อวันท่ี ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ รวมสิริอายุได้ ๖๘ ปี 

ลักษณะค าประพนัธ อินทรวิเชียรฉันท์ 

เร่ืองย่อ 

ในนมัสการมาตาปิตุคุณ จะกล่าวถึงพระคุณอนัยิ่งใหญ่ของบิดามารดาท่ีต้องเหนื่อยเลี้ยงดูจน

ลูกเติบโต ส่วนนมัสการอาจริยคุณ จะกล่าวถึงพระคุณของครูอาจารย์ท่ีสั่งสอนให้ความรู้แก่

ศิษย์ ซึ่งเราควรร าลึกถึงพระคุณของบิดามารดาตลอดจนครูอาจารย์ 

สาระน่ารู ้

ทิศ ๖ ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง บุคคลท่ีมคีวามสัมพนัธ์กบัเรา มี ๖ ประเภท ซึ่งเปรียบได้

กับทิศต่าง ๆ ได้แก่ ทิศตะวันออก คือ บิดามารดา ทิศใต้ คือ ครูอาจารย์ ทิศตะวันตก คือ บุตร

และภริยา ทิศเหนือ คือ มิตรสหาย ทิศเบื้องล่าง คือ ลูกจา้ง บริวาร และทิศเบื้องบน คือ พระสงฆ์ 

นักบวช 

ข้อคิด คติค าสอน และความจรรโลงใจ 

   ๑. บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร ท าหน้าท่ีอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดบูุตรจนเติบโต ดังนั้นผู้ท่ี

เป็นบุตรจึงควรส านกึในบุญคุณของท่านท้ังสอง และปฏิบัติต่อท่านเพื่อใหท่้านมีความสุขท้ังกาย

และใจ 

   ๒. ครูอาจารย์เป็นผู้อบรมสั่งสอนศิษย์ต่อจากบิดามารดา ท าให้ศิษย์มีความรู้ สามารถ

น าไปใช้ด าเนนิชีวิต ดังนั้นผู้ท่ีเป็นศิษย์จึงควรยกย่องและเคารพเช่ือฟังค าสั่งสอนของครู 

 

Section – C  (Grammar: 30 Marks) 

 

Part 6 Answer the following questions.                                (1 x 30 = 30 Marks) 

ตอนที่  ๖     จงตอบค าถามตอ่ไปนีใ้หถ้กูตอ้ง     (๑ x ๓๐ = ๓๐ คะแนน) 

ค าสรรพนาม       (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 

๑. นั่นเป็นรถของคุณพ่อ เป็นค าสรรพนามชนิดใด

 ................................................................................................. 

๒. เขาตีแมวท่ีกินปลาย่าง เป็นค าสรรพนามชนิดใด

 ................................................................................................. 

๓. อะไรอยู่ในตู้  เป็นค าสรรพนามชนิดใด

 ................................................................................................. 
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ค าสนัธาน (ค าเชือ่ม)        (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 

๔. พ่อและแม่ของฉนัเป็นคนเหนือ ค าสันธานคือ

 ................................................................................................. 

๕. พออาบน้ าเสร็จแล้วฉันกน็อน ค าสันธานคือ

 ................................................................................................. 

๖. ฉันมาโรงเรียนสายเพราะฝนตก ค าสันธานคือ

 ................................................................................................. 

 

ค านาม          (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 

๗. เป็นค าท่ีใช้เรียกช่ือท่ัวไป เช่น คน แมว ปู เสือ เป็นต้น เป็นค านามชนดิใด   

๘. เป็นช่ือเฉพาะของคน สัตว์ พืช สิ่งของ สถานท่ี เช่น นายมานพ เจ้าตูบ วัดพระแก้ว เป็นต้น  

เป็นค านามชนิดใด 

๙. ใช้เรียกนามซึ่งอยูก่ันเปน็กลุ่ม เปน็หมวดหมู่ เช่น กอง กลุ่ม หมู่ ฝูง โขลง เป็นต้น เป็น

ค านามชนิดใด 

 

ประโยค          (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 

๑๐. จงยกตัวอย่าง ประโยคบอกเล่า มา ๑ ประโยค 

๑๑. จงยกตัวอย่าง ประโยคปฏิเสธ มา ๑ ประโยค 

๑๒. จงยกตัวอย่าง ประโยคค าถาม มา ๑ ประโยค 

 

ค ากรยิา          (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 

๑๓. ฉันกินข้าว  เป็นค ากริยาชนิดใด

 ................................................................................................. 

๑๔. ฝนตกหนัก  เป็นค ากริยาชนิดใด

 ................................................................................................. 

๑๕. ผมเป็นนักเรียน เป็นค ากริยาชนิดใด

 ................................................................................................. 

 

บทสนทนา             (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 

๑๖. บทสนทนา คืออะไร   

 ................................................................................................. 

๑๗. บทสนทนามีไว้เพื่ออะไร  

 ................................................................................................. 

๑๘. บทสนทนาจะเกิดข้ึนได้ต้องมีผูพู้ดอย่างนอ้ยกี่คน

................................................................................................ 
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แกไ้ขค า                           (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 

๑๙. ไท้-ทอ-ระ-นิน จากค าอ่านเขียนเปน็ค าท่ีถูกต้องได้วา่

 ..................................................................... 

๒๐. พิ-สาน-พบ  จากค าอ่านเขียนเปน็ค าท่ีถูกต้องได้วา่

 ..................................................................... 

๒๑. สิง-หาด  จากค าอ่านเขียนเปน็ค าท่ีถูกต้องได้วา่

 ..................................................................... 

 

การละค าในประโยค        (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 

๒๒. เขาไม่ซื้อของท่ีมีราคาถูก  ละค าในประโยคได้ว่า

 ..................................................................... 

๒๓. เรื่องนี้เป็นเร่ืองท่ีทุกคนรูอ้ยู่แล้ว ละค าในประโยคได้ว่า

 ..................................................................... 

๒๔. เขาฟังเพลงด้วยความต้ังใจมาก ละค าในประโยคได้ว่า

 ..................................................................... 

 

เตมิชอ่งวา่ง         (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 

๒๕. หนังสือเล่มนี้ .............................. ไปด้วยเนื้อหาสาระนานาประโยชน์ 

( แพรวพราว / พรั่งพร้อม / พรั่งพรู / เพียบพร้อม ) 

๒๖. คนเราจะต้องมีศาสนาเป็นเครื่อง .............................. จิตใจ 

( เหนี่ยวรั้ง / หน่วงเหนี่ยว / ยึดเหนี่ยว / ยื้อยุด ) 

๒๗. ต ารวจสงสัยว่า อาจมีผู้ร้าย .............................. อยู่ในคนกลุ่มนี้ 

( ซุกซ่อน / ซ่อน / แอบแฝง / แฝง ) 

 

ค าพอ้ง         (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 

จงวงกลมค าท่ีเขียนผิด 

๒๘. ค าว่า มาด = ปริมาด  เรือมาด  หมายมาด ดอกเบญจมาส 

๒๙. ค าว่า กาน = กาลสมัย  กาลทวีป กลอนกานท์ สังเกตการณ์ 

๓๐. ค าว่า สาน = ศาลเจ้า  ข้าวสาร  เกษมศานต์ ภาชนะสาร 
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Section – D (Culture and Civilization: 20 Marks) 

 

Part 7       Answer the following questions.    (1 x 10 = 10 Marks) 

ตอนที่  ๗       จงตอบค าถามตอ่ไปนีใ้หถ้กูตอ้ง    (๑x ๑๐ = ๑๐ คะแนน) 

๑.บทนมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ แต่งด้วยค าประพันธ์ชนิดใด 

๒. ผู้แต่ง นมัสการมาตาปิตุคุณ คอืใคร 

๓. ผู้แต่งบทนมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร 

๔. อิเหนา เป็นพระราชนพินธ์ในสมัยใด 

๕. อิเหนา มีท่ีมาจากนิทานเร่ืองอะไร 

๖. อิเหนา ปลอมตัวเป็นโจรป่าช่ือว่าอะไร 

๗. นิทานเวตาลเป็นวรรณคดีประเภทใด 

๘. นิทานเวตาลพระนิพนธ์ของกรมหมื่นพิทยาอลงกรณ์มีท้ังหมดกี่เร่ือง 

๙. นิทานเวตาลแปลมาจากภาษาอะไร 

๑๐. เวตาลมีลักษณะเป็นอย่างไร 

 

Part  8 Write in 200 – 250 words about the given character (2.5 X 2 = 5 Marks) 

ตอนที่  ๘     จงตอบค าถามตอ่ไปนีใ้หถ้กูตอ้ง    (๒.๕ x ๒ = ๕ คะแนน) 

 

๑. จงวิเคราะห์ลักษณะของตัวละคร “ประพันธ์” จากเร่ือง หัวใจชายหนุ่ม   

 

๒. จงวิเคราะห์ลักษณะของตัวละคร “อิเหนา” จากเร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง   

 

Part  9 Value based question  (5 Marks) 

ตอนที่  ๙  จงวิเคราะหค์ณุคา่ทางวรรณศลิปจ์ากเรือ่ง “ทกุข์ของชาวนาในบทกวี”  

(๕ x ๑ = ๕ คะแนน) 

 

.................................................................................... 

https://studymaterial.oureducation.in/ Check Demo http://plutusacademy.com/online-tutor/

https://t.me/joinchat/DPn4Cw9tFSKaDi0PFnXiHA https://chat.whatsapp.com/FLWzQbGYAIiLNVLlgmptMR

oureducatio
n.in


	Blank Page



