
THAI 

Sample Question Paper (2018 - 19) 

Thai 136 

Class X 

Time:  3 Hours       Maximum Marks:  80 

 

General Instructions: 

 Please check that this question paper contains 10 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. 
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The Question Paper is divided into 4 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 + 5 + 5) 

 

Section – A (Reading Comprehension: 10 Marks) 
 

Part  1  Read the passage and answer the following questions. (0.5 x 10 = 5 Marks) 

ตอนที่ 1  ให้นักเรียนอ่านเนื้อเร่ืองแล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง (๐.๕ x ๑๐ = ๕ คะแนน) 
 

นาฬิกาของร่างกาย    

นาฬิกาของร่างกาย การท างานท่ีแสนมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ ร่างกายของคุณท างาน 
ตามช่วงเวลา โดยอวัยวะภายในร่างกายของคนจะท างานตามการส่ังงานของสมองแบบอัตโนมัติถูกควบคุมโดยการ
ท างานของต่อมไฮโปธาลามัส บริเวณส่วนล่างของสมอง ซึ่งถูกกระตุ้นโดยแสงอาทิตย์ท่ีเราได้รับในแต่ละวันใน
ช่วงเวลาต่างๆ ท าให้เกิดวงจรของการท างานเป็นรอบ รอบละประมาณ 24 ช่ัวโมง  
        ฉะนั้นเราจึงควรจะปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับการท างานของร่างกายดังกล่าว จะได้ไม่ฝืนกับ
นาฬิกาของร่างกาย  เพื่อสุขภาพท่ีดีของร่างกาย 
     01.00 น. - 03.00 น.   เป็นช่วงเวลาการท างานของ "ตับ"  
     ข้อควรปฏิบัติ : นอนหลับพักผ่อนให้สนิท 
      อาหารบ ารุง : อาหารท่ีช่วยล้างพิษ เช่น งา น้ าผลไม้และน้ าสะอาด 
     03.00 น. - 05.00 น.   เป็นช่วงเวลาการท างานของ "ปอด" 
       ข้อควรปฏิบัติ : ต่ืนนอน สูดอากาศสดช่ืน 
       อาหารบ ารุง : อาหารจ าพวกเบต้าแคโรทีนและวิตามินเอสูง เช่น ส้ม ผักใบเขียว น้ าผ้ึง หอมใหญ่ 
   05.00 น. - 07.00 น.  เป็นช่วงเวลาการท างานของ "ล าไส้ใหญ่" 
       ข้อควรปฏิบัติ : ขับถ่ายอุจจาระ 
       อาหารบ ารุง : อาหารท่ีมีกากใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช 

07.00 น. - 09.00 น.  เป็นช่วงเวลาการท างานของ "กระเพาะอาหาร" 
       ข้อควรปฏิบัติ : กินอาหารเช้า 
       อาหารบ ารุง : ควรมีพลังงานและสารอาหารอย่างน้อย 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของปริมาณท่ีควร 

ได้รับตลอดวัน 
      09.00 น. - 11.00 น.  เป็นช่วงเวลาการท างานของ "ม้าม" 
       ข้อควรปฏิบัติ : พูดน้อย กินน้อย ไม่นอนหลับ 
      อาหารบ ารุง : มันเทศสีแดง หรือเหลือง อาหารท่ีท าจากบุก 
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      11.00 น. - 13.00 น.  เป็นช่วงเวลาการท างานของ "หัวใจ" 
       ข้อควรปฏิบัติ : หลีกเล่ียงความเครียดท้ังปวง 
       อาหารบ ารุง : อาหารท่ีมีสีแดงตามธรรมชาติ เช่น ถั่วแดงและผลไม้สีแดง น้ ามันปลา วิตามินบี 

13.00 น. - 15.00 น.  เป็นช่วงเวลาการท างานของ "ล าไส้เล็ก" 
       ข้อควรปฏิบัติ : งดกินอาหารทุกประเภท 
       อาหารบ ารุง : อาหารไขมันต่ า น้ าสะอาด 
      15.00 น. - 17.00 น.  เป็นช่วงเวลาการท างานของ "กระเพาะปัสสาวะ" 
       ข้อควรปฏิบัติ : ท าให้เหงื่อออก (ออกก าลังกาย หรือ อบตัว) 
       อาหารบ ารุง : ผลไม้เช่น บิลเบอร์รี่ และทานน้ าสะอาดมากๆ 

17.00 น. - 19.00 น.  เป็นช่วงเวลาการท างานของ  "ไต" 
       ข้อควรปฏิบัติ : ท าตัวให้สดช่ืน ไม่ง่วงหงาวหาวนอน 
       อาหารบ ารุง : อาหารท่ีมีเกลือต่ า รวมถึงสมุนไพรจีน เช่น ถั่งเฉ้า 
      17.00 น. - 21.00 น.  เป็นช่วงเวลาการท างานของ "เยื่อหุ้มหัวใจ" 
       ข้อควรปฏิบัติ : ท าสมาธิ หรือสวดมนต์ 
       อาหารบ ารุง : อาหารจ าพวกโปรตีนที่มีไขมันต่ า รวมถึงวิตามินบีต่างๆ  
      21.00 น. - 23.00 น.  เป็นช่วงเวลาการท างานของ "ระบบความร้อนของร่างกาย" 
       ข้อควรปฏิบัติ : ห้ามอาบน้ าเย็น ห้ามตากลม ท าร่างกายให้อบอุ่น 
       อาหารบ ารุง : อาหารท่ีมีรสเผ็ดร้อน เช่น ขิง โสม 
      23.00 น. - 01.00 น.  เป็นช่วงเวลาการท างานของ "ถุงน้ าดี" 
       ข้อควรปฏิบัติ : ด่ืมน้ าก่อนเข้านอน 
       อาหารบ ารุง : อาหารท่ีมีไขมันต่ า และไม่ทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ 

ท่ีมา : http://guru.sanook.com/pedia/topic 

 

จงตอบค าถามต่อไปนี้      (1 x 5 = 5 Marks) 
 
๑. นาฬิกาของร่างกาย เป็นบทความประเภทใด  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒. อาหารต่างๆ มีความส าคัญกับระบบการท างานของร่างกายอย่างไร ……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๓. หากคนเราไม่ได้รับแสงอาทิตย์เลยติดต่อกันนานหลายวัน จะมีผลอย่างไรกับร่างกาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔. ใจความส าคัญของบทความนี้คืออะไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๕. จงวิเคราะห์การใช้ภาษาของบทความนี้  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

จงเขียนอธิบายความหมายของค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง     ( 0.5 x 5 = 2.5 Marks) 
๑. นาฬิกาของร่างกาย หมายถึง .............................................................................................. 
๒. กึ่งสุกกึ่งดิบ  หมายถึง .............................................................................................. 
๓. ล้างพิษ หมายถึง .............................................................................................. 
๔. อัตโนมัติ หมายถึง .............................................................................................. 
๕. วงจร  หมายถึง .............................................................................................. 
อ่านข้อความด้านล่างและใส่ตัวเลขตามล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในเรื่อง  ( 0.5 x 5 = 2.5 Marks) 
๑. เราต้องกินอาหารท่ีมีประโยชน์ทุกวัน จะท าให้ชีวิตด ารงอยู่ได้อย่างปกติสุข  …………… 
๒. ผลของนาฬิกาชีวิต ท าให้ร่างกายมีการท างานท่ีไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงของวัน …………… 
๓. ในช่วงเวลาเช้าตรู่ ยังเป็นช่วงเวลาท่ีเราควรออกมารับแสงแดดมากท่ีสุดด้วย  …………… 
๔. มนุษย์ ร่างกายของคุณท างานตามช่วงเวลา     …………… 
๕. ซึ่งถูกกระตุ้นโดยแสงอาทิตย์ท่ีเราได้รับในแต่ละวันในช่วงเวลาต่างๆ   …………… 

 

Section – B (Writing: 20 Marks) 

 

Part  2  Write a poem about “Sunlight” by the prosody rule of “Kab Yane Sib Ed”  

( 5 Marks ) 

ตอนที่ 2      จงแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพท์ยานี ๑๑  โดยก าหนดเนื้อหาเก่ียวกับ “แสงแดด”  
จ านวน ๑ บท  ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของ“กาพย์ยานี ๑๑” ( 5 คะแนน )  

 

Part  3  Write a formal letter thanking the guest who attended the Accomplishment  

Day at your school and also complete the details on the envelope.  ( 5 Marks) 

ตอนที่ 3  ให้นักเรียนเขียนจดหมายกิจธุระ โดยเขียนขอบคุณแขกที่มาร่วมงานวันจบการศึกษาประจ าปี  
ที่โรงเรียนจัดขึ้น และจ่าหน้าซองให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ( ๕ คะแนน) 
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Part 4   Write an essay on the topic “My School” (in 250 – 300 words)   

(5 Marks) 

ตอนที่ 4  ให้นักเรียนเขียนเรียงความเร่ือง “โรงเรียนของฉัน” (ประมาณ ๒๕๐ – ๓๐๐ ค า)   
(๕ คะแนน) 

 
Part 5   Summarize the given cues and draw a mind map to elaborate. (5 Marks) 

ตอนที่ 5  จงเขียนผังมโนภาพ จากงานประพันธ์ที่ก าหนดให้ (๕ คะแนน) 
 
  วงัเอ๋ยวงัเวง  หงา่งเหงง่ย ่าค ่าระฆงัขาน 
 ฝงูววัควายผ้ายลาทิวากาล คอ่ยคอ่ยผา่นท้องทุง่มุ่งถ่ินตน 
 ชาวนาเหน่ือยออ่นตา่งจรกลบั ตะวนัลบัอบัแสงทกุแหง่หน 
 ทิง้ทุง่ให้มือมวัทัว่มณฑล  และทิง้ตนตเูปลีย่วอยูเ่ดียวเอย 
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Section – C  (Grammar: 30 Marks) 

 

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

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

Write the type of conjunction   (1x 3 = 3 Marks) 

ค าทีข่ีดเส้นใต้ค าที่เป็นค าสรรพนามชนิดใด  (๑ x ๓ = ๓ คะแนน)   
๑. ผู้ใดฝ่าฝืนกฎจะถูกลงโทษอย่างหนัก     .......................................................... 
๒. นักเรียนต่างคนต่างเดินทางกลับบ้าน  …………………………………………………. 
๓. รถยนต์ท่ีผลิตจากประเทศญี่ปุ่นประหยัดน้ ามันมาก ………………………………….. 
 
 

Answer the following questions.         (1x 3 = 3 Marks) 

Conjunction ค าสันธาน   (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 
๑. เมื่อ พวกเราดูทีวีเสร็จ ก็ ต้องอย่าลืมถอดปล๊ักไฟ  ค าสันธานท าหน้าท่ีอะไร .......................................... 
๒. เธอจะเรียน หรือไม่ก ็เธอจะเล่นก็สุดแล้วแต่เธอ   ค าสันธานท าหน้าท่ีอะไร ……………………………………. 
๓. ก้อยมาโรงเรียนสาย เพราะ เมื่อคืนก้อยอ่านหนังสือดึก  ค าสันธานท าหน้าท่ีอะไร ……………………………. 
 

Write the type of noun.          (1x 3 = 3 Marks) 

Type of nouns   ค านาม   (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 
๑. พสกนิกร ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อแม ่Bike for Mom" ค าท่ีขีดเส้นใต้เป็นค านามชนิดใด 
๒. การออกก าลังกายสม่ าเสมอและการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ในปริมาณท่ีพอเหมาะจะส่งผลดีต่อ
สุขภาพร่างกายเรา  ค าท่ีเน้นตัวหนาเป็นค านามชนิดใด 
๓. การท าน้ าเกลือใช้เองยามป่วยฉุกเฉินง่ายมาก เพียงใช้เกลือป่นครึ่งช้อนชา น้ าตาลสองช้อนโต๊ะ ละลายในน้ าต้ม
สุกหนึ่งขวดเปล่า  ข้อความนี้มีค านามบอกลัษณะกี่ค า  
 

Answer the following questions.         (1x 3 = 3 Marks) 

Sentence reordering    ประโยค  (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 
๑. จงเรียงประโยคให้ได้ใจความท่ีสมบูรณ์ ................................... 

ก. ท่ีส าคัญก็มีดินและทรายซึ่งกลายเปนขี้เถาหลังจากถานหินเผาไหม  
ข. ซึ่งจะน าไปเจือปนอยใูนโลหะท่ีถลุง  
ค.  ในเนื้อของถานหินยังมีสารอนินทรียเจือปนอีกหลายอยาง   
ง. และยังมีสารประกอบของก ามะถันและฟอสฟอรัส 

๒. จงเรียงประโยคให้ได้ใจความท่ีสมบูรณ์   ..................................... 
     ก. เปนนามพระราชทานโดยรัชกาลท่ี 4  
     ข. ถือเปนส่ิงพิมพประเภทวารสารฉบับแรกของประเทศไทย  
     ค. ราชกิจจานุเบกษา เปนค าสันสฤตแปลวาหนังสือเพงดูราชกิจ  
     ง. เริ่มออกฉบับแรกเมื่อวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2401         
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๓. จงเรียงประโยคให้ได้ใจความท่ีสมบูรณ์ .................................... 
    ก. ผูมีอ านาจแตงต้ังซึ่งรอูยแูลววา  
    ข. ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม  
    ค. ตนจะตองพนจากต าแหนงหนาท่ีราชการไป  
    ง. ไมพึงแตงต้ังขาราชการพลเรือนไวลวงหนา          

 

Write the type of verb.   (1x 3 = 3 Marks) 

Verb forms    ค ากริยา    (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 
๑. ผู้ใหญ่เพลิดเพลินเล่นสาดน้ าในวันสงกรานต์  เป็นค ากริยาชนิดใด     ………………………………… 
๒. ฐิติมาเป็นประธานนักเรียน เป็นค ากริยาชนิดใด .......................................................... 
๓. นายด าจะไปโรงเรียน เป็นค ากริยาชนิดใด .............................................................. 
 

Select the correct sentence and place it in the dialogue box. (1x 3 = 3 Marks) 

Dialogue Completion  บทสนทนา  (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 
๑. ในเทอมนี้เรามีนักเรียนใหม่เพิ่งย้ายเข้ามา ๒. วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของนกัเรียนช้ัน ม.๔/๓  
๓. คนท่ีคะแนนไม่ดีเมื่อปีท่ีผ่านมา ท าอย่างไรดี 
๔. ดูแลเพื่อนใหม่ด้วยล่ะ ไปหาท่ีนั่งได้แล้วจ๊ะ 
  

ทุกคนก าลังพูดคุยเสียงดัง  เกี่ยวกับเรื่องราวในวนัหยุดช่วงปิดเทอม  ทันใดนั้นคุณครูเดินเข้ามาในห้อง      
นักเรียนทุกคนเงียบลงและกลับท่ีนั่งของตัวเอง 
ครู : สวัสดีจ๊ะนักเรียนทุกคน  …………………………๒…………………………………………. เป็นยังไงกนับ้างจ๊ะช่วงปิดเทอม 
นร. : (พูดแบบคนละทีสองที แบบแย่งๆกันพูด) สนุกมากค่ะ , ดีมากเลยค่ะ, ไปเท่ียวมาด้วยค่ะ บราๆๆๆ 
ครู : เอาล่ะๆ ปิดเทอมก็หมดลงไปแล้วนะจ๊ะ เทอมนี้ก็ตั้งใจเรียนด้วย ………………๑………………………. มาท าความ
รู้จักเพื่อนใหม่กัน เข้ามาเลยจ๊ะ 

     ครู : แนะน าตัวเลยจ๊ะ 
ลูกพีช : สวัสดีทุกคน เราช่ือ………….ช่ือเล่นลูกพีช  ยินดีท่ีได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนน่ะค่ะ  
ครู : รู้จักกันแล้วน่ะจ๊ะ ..................................๔................................................... 
หนูนา : สวัสดีจ๊ะลูกพีช เราช่ือ หนูนาน่ะ ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจบอกเราได้น่ะ  
ลูกพีช : จ๊ะ ขอบใจน่ะหนูนา 
 

 

Edit the following sentence with the correct word.   (1x 3 = 3 Marks) 

Editing   แก้ไขค า    (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 
๑. “ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านจะคิดยังไง”  แก้เป็น   ......................................................................................... 
๒. “มันเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งทีเ่ขาตอ้งจากไป”   แก้เป็น........................................................................... 
๓. “วันนีไ้ด้พบกับท่านอธิการบดี ผมขอฉวยโอกาสอันงดงามนี้เล้ียงต้อนรับท่านนะครับ” ควรแก้เป็น  
      ................................................................................................................................................ 
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Answer the following questions.         (1x 3 = 3 Marks) 

Omission    การละค าในประโยค  (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 
๑. “เพื่อนๆ สอบซ่อมวิชาภาษาไทยผ่านแล้ว แต่ผมยังสอบซ่อมภาษาไทยไม่ผ่าน”  ละค าในประโยคได้ว่า   
      ......................................................................................................................... 
๒. “นารีไม่สบาย วันนี้นารีคงไม่มาโรงเรียน”  ละค าในประโยคได้ว่า     
    ............................................................................................................................ 
๓. “แดงเป็นเด็กน่ารัก แก้มสีแดง แดงมีรอยยิ้มบนใบหน้าเสมอ”  ละค าในประโยคได้ว่า 
 

    ............................................................................................................................. 
Choose and fill in the blank/s correctly.   (1x 3 = 3 Marks) 

Gap filling   เติมช่องว่าง    (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 
๑. ปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศท่ัวโลกเห็นความส าคัญและก าหนดมาตรการ ในการ………..
ส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการ…………..เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ (รักษา ศึกษา ดูแล ปรับปรุง อนุรักษ์ พัฒนา) 
๒. ชีวิตของคนไทยและประเทศไทย…………..กับน้ าและคนไทย…………..ชีวิตอยู่ ได้ด้วยดีตลอดมา 
(ผูกพัน ด ารง  สัมพันธ์ ด าเนิน  เกี่ยวพัน พัฒนา) 
๓. ปากกบคือ รอยมุมของส่ิงท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียม…………….กันเป็นรอยแบ่งมุมฉา กออกเป็นสองมุม เช่น รอยมุมสบง 
จีวร กรอบรูป กรอบหน้าต่าง เป็นต้น  (เช่ือม  ประชิด  ประกบ   ต่อเนื่อง) 

Answer the following questions.           (1x 3 = 3 Marks) 

Synonyms & antonyms  ค าเหมือน และค าตรงข้าม  (๑ x ๓ = ๓ คะแนน) 
๑. ครุฑ  ค าเหมือน คือ ..........................................    
๒. ปล้ินปล้อน    ค าตรงข้ามคือ   ..........................................     
๓. นักปราชญ์   ค าเหมือน คือ ....................................    

 

 

 

Section – D (Culture and Civilization : 20 Marks) 

 

Part  7  Answer the following questions.    (2 x 5 = 10 Marks) 

ตอนที่  ๗       จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง     (๒ x ๕ = ๑๐ คะแนน) 
๑.   คุณแม่หนาหนักเพี้ยง พสุธา 
 คุณบิดรดุจอา-   กาศกว้าง 
 คุณพี่พ่างศิขรา   เมรุมาศ 
 คุณพระอาจารย์อ้าง  อาจสู้สาคร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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๒.    พอได้ศุภฤกษ์ก็ล่ันฆ้อง ประโคมคึกกึกก้องท้องสนาม 
  ประโรหิตฟันไม้ข่มนาม  ท าตามต าราพิชัยยุทธ์ 
  ทัพหน้าทัพหลวงทัพหลัง  พร้อมพรั่งต้ังโห่อึงอุตม ์
  ทหารโบกธงทองกระบี่ครุฑ ฝรั่งจุดปืนใหญ่ให้สัญญา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

๓.  เอียงอกเทออกอ้าง  อวดองค์  อรเอย 
เมรุชุบสมุทรดินลง  เลขแต้ม 
อากาศจักจารผจง  จารึก  พอฤา 
โฉมแม่หยาดฟ้าแย้ม  อยู่ร้อนฤาเห็น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………….………….………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๔.    ตอนอาทิตย์เท่ียงวัน ชาวนายังพรวนดิน 

เหงื่อหยดบนดินภายใต้ต้นข้าว 
ใครจะรู้บ้างว่าในจานใบนั้น 
ข้าวแต่ละเม็ดคือความยากแค้นแสนสาหัส 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………….………….………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๕.    คารโว จ นิวาโต จ  สนฺตฏุฐี จ กตญฺญตุา  

กาเลน ธมฺมสสฺวน   เอตมฺมงฺคล มตฺุตม  
………………………….………….………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………….………….………………………………………………………………………………………………………….. 
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Part  8 Write about the given character in 200 – 250 words.   (1+ 2 + 2 = 5 Marks) 

ตอนที่  ๘     จงวิเคราะห์ลักษณะของตัวละคร จากเรื่อง นิทานเวตาลเรื่องท่ี ๑๐  (๑ + ๒ + ๒ = ๕ คะแนน) 
๑. เวตาล 
๒. พระวิการมาทิตย์  
๓. โยคีศานติศีล  

 
Part  9  Project based    (5 x 1 = 5 Marks) 

ตอนที่  ๙  จงเขียนโครงงาน “การจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ในโรงเรียน” ให้ครบขั้นตอนและถูกต้อง 
(๕ x ๑ = ๕ คะแนน) 

 
 

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