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ค าช้ีแจง อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้เลือกค าตอบขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

         ขา้พเจา้เห็นวา่คนไทยไม่เร่ิมต่ืนตวัเสียแต่บดัน้ีในระยะ 5-10 ปี ขา้งหนา้แลว้ การคา้ทุกระดบั
ของคนไทยก็ตอ้งตกอยูใ่นมือของญ่ีปุ่นแทบทั้งส้ิน ในขณะน้ีนอ้ยคนท่ีจะทราบวา่เงินบาทท่ี
ประชาชนไทยทุกคนน ามาได ้ ไดจ่้ายใหญ่ี้ปุ่นเป็นจ านวน 5% ของรายได ้
1.ขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงเร่ืองใด 

ก. การคา้ระหวา่งไทยกบัญ่ีปุ่น  ข. การจ่ายเงินของคนไทย 
ค. เศรษฐกิจของไทยในภายหนา้  ง. รายจ่ายกบัรายไดข้องคนไทย 
 

ใช้ข้อความนี ้ตอบค าถามข้อ 2 และ ข้อ 3 
         เม่ือเราสอบตกเรายอ่มเสียใจ บางคนเกิดความรู้สึกวา่ ชีวติน้ีไร้ค่าการสอบตกเป็นความอบัอาย
ท่ีจะติดตวัไปจนตลอดชีวิต  มองหนา้ใครไม่ไดอี้กแลว้  ฉนัเป็นคนโง่คนไร้ความสามารถ 
ความรู้สึกเช่นน้ีไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะท าใหเ้ราจมอยูใ่นความทุกขแ์ละไม่มีวนัแกต้วัได้
ตลอดชีวิต บางคนอาจคิดวา่เลิกรู้สึกเช่นน้ีไม่ไดแ้ต่นัน่เป็นเพราะไม่พยายามเลิกความเป็นคนจิตใจ
ไม่เขม้แขง็ของตนเองต่างหากท่ีท าลายตนเองหาใช่การสอบตกไม่ การสอบตกเป็นเพียงเหตุเล็กนอ้ย
แต่เรากลบัท าลายตนเองเสียราวกบัเป็นมหนัตทุกข ์
2. สาระส าคญัของบทความน้ีคือขอ้ใด 

ก. เราจะไม่สามารถท าอะไรใหดี้ข้ึนได ้ถา้เราจมอยูใ่นความทุกข ์
ข. เขาสอบตกไม่ใช่สาเหตุท่ีท าลายชีวติของเรา 
ค. ความรู้สึกผดิหวงัและเสียใจท าใหเ้กิดทุกข ์
ง. จิตใจท่ีไม่เขม้แขง็ท าใหชี้วิตลม้เหลว 

3. ใจความส าคญัของบทความน้ีปรากฏอยูส่่วนใด 
ก. อยูต่น้และทา้ยยอ่หนา้ 
ข. อยูก่ลางยอ่หนา้ 
ค. อยูท่า้ยยอ่หนา้ 
ง. อยูต่น้ยอ่หนา้ 
 



    สตรีมีสองมือ                  มัน่ยดึถือในแก่นสาร 
เกลียวเอน็จกัเป็นงาน         มิใช่ร่านหลงแพรพรรณ 

4. สาระส าคญัของค าประพนัธ์น้ีตรงกบัขอ้ใด 
ก. ผูห้ญิงมิไดเ้กิดมาเพื่อแต่งตวัเท่านั้น  ข. ผูห้ญิงมีความสามารถในการท างานเช่นกนั 
ค. ผูห้ญิงมีจุดยนืเป็นของตนเอง   ง. ผูห้ญิงมีสิทธ์ิเท่าเทียมกบัผูช้าย 
 

     ภพน้ีมิใช่หลา้             หงส์ทองเดียวเลย 
กาก็เจา้ของครอง             ร่วมดว้ย 

 5. สาระส าคญัของค าประพนัธ์น้ีตรงกบัขอ้ใด 
ก. การแบ่งชั้นวรรณะ    ข. อิสรภาพของชนชั้นต ่า 
ค. ความภาคภูมิใจของชนชั้นสูง   ง. ความเท่าเทียมกนัของคนในสังคม 
 

ใช้ข้อความนี ้ตอบค าถามข้อ 6 และ ข้อ 7 
        สงครามอ่าวเปอร์เซียยติุแลว้ ซดัดมัสร้างเซอร์ไพรส์สั่งถอนทหารทั้งหมดออกจากคูเวตอยา่ง
ไม่มีเง่ือนไขแต่ยงัปากแขง็อา้งวา่ประสบชยัชนะตามเป้าหมาย พนัธมิตรสุดด้ือดา้นไดคื้บจะเอาศอก 
ยนัจะทิ้งระเบิดต่อไปหากขา้ศึกไม่ยอมทิ้งอาวธุทั้งหมด 
6. ใจความส าคญัของขอความขา้งตน้คือ 

ก. สงครามอ่าวเปอร์เซียยติุแลว้   
ข. แต่ยงัปากแขง็อา้งวา่ประสบชยัชนะตามเป้าหมาย 
ค. ซดัดมัสร้างเซอร์ไพรส์สั่งถอนทหารทั้งหมดออกจากคูเวตอยา่งไม่มีเง่ือนไข 
ง. พนัธมิตรสุดด้ือดา้นไดคื้บจะเอาศอก ยนัจะทิ้งระเบิดต่อไปหากขา้ศึกไม่ยอมทิ้งอาวุธทั้งหมด 

7. ใจความส าคญัของขอ้ความน้ีปรากฏอยูส่่วนใด 
ก. อยูต่น้ยอ่หนา้     ข. อยูก่ลางยอ่หนา้ 
ค. อยูท่า้ยยอ่หนา้     ง. อยูต่น้และทา้ยยอ่หนา้ 
 

         ความไม่พอใจจนเป็นคนเขญ็      พอแลว้เป็นเศรษฐีมหาศาล 
จนทั้งนอกและในไม่ไดก้าร                จงคิดอ่านแกจ้นเป็นคนมี 

8. ขอ้ใดเป็นใจความส าคญัของขอ้ความขา้งตน้ 
ก. ตอ้งรู้จกัหาวธีิแกจ้น    ข. ไม่มีใครปรารถนาความจน 
ค. จะไม่จนถา้เป็นคนรู้จกัพอ   ง. จนทรัพยแ์ลว้อยา่จนความคิด 
 
 
 



          แมจ้ะมีค ากล่าววา่ส่ิงท่ีแน่นอนคือความไม่แน่นอนก็ยงัมีส่วนหน่ึงท่ีแน่นอนนัน่คือ ความตาย 
ความตายเป็นส่ิงท่ีทุกคนไม่ปรารถนาแต่ไม่สามารถจะหลีกเล่ียงได ้ถึงกระนั้นเวลาของความตายก็
สามารถยดืออกไปได ้เลือดของท่านทุกคนไม่วา่บุรุษ สตรี ยาก ดี มี จน มีค่าเท่าเทียมกนั เหล่าทหาร
หาญ ยงัสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีแลว้ท่านล่ะความเจ็บปวดแค่ปลายเขม็แทง ท่านจะแลกกบั
ชีวติเพื่อนมนุษยไ์ม่ไดเ้ชียวหรือ 
9. ใจความส าคญัของขอ้ความน้ีคือขอ้ใด 

ก. เหล่าทหารหาญ ยงัสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีแลว้ท่านล่ะความเจบ็ปวดแค่ปลายเขม็แทง 
ท่านจะแลกกบัชีวติเพื่อนมนุษยไ์ม่ไดเ้ชียวหรือ 

ข.แมจ้ะมีค ากล่าววา่ส่ิงท่ีแน่นอนคือความไม่แน่นอนก็ยงัมีส่วนหน่ึงท่ีแน่นอนนัน่คือ ความตาย 
ค. ความตายเป็นส่ิงท่ีทุกคนไม่ปรารถนาแต่ไม่สามารถจะหลีกเล่ียงได ้ถึงกระนั้นเวลาของความตาย

ก็สามารถยดืออกไปได ้
ง.เลือดของท่านทุกคนไม่วา่บุรุษ สตรี ยาก ดี มี จน มีค่าเท่าเทียมกนั 
 

                      สาวเสิร์ฟกาแฟในส านกังานเงินเดือน 1,800 บาท เดินเขา้ซูเปอร์มาร์เก็ต หยบิ
ผา้อนามยัยีห่อ้ฟรีเดย ์สินคา้ระดบัเอ ราคาช้ินละ 3 บาท ในขณะท่ีนกับริหารสาวเลือกซ้ือผา้อนามยั
ระดบั บี ราคาสมเหตุสมผล สาวเสิร์ฟกาแฟรู้สึกวา่ตนมีฐานะดี เม่ือมีโอกาสใชสิ้นคา้ชั้นสูงแบบน้ี 
จะซ้ือชุดสวยของใหญ่บูติคก็ไม่ไหวขอใชผ้า้อนามยัไฮเทคสุดยอดของญ่ีปุ่นก็แลว้กนัเพราะไม่
สะเทือนสตางคใ์นกระเป๋า 
10. สาระส าคญัของขอ้ความน้ีตรงกบัขอ้ใด 

ก. คนมีมากใชน้อ้ย    คนมีนอ้ยใชม้าก   
ข. คนรวยมีรสนิยมต ่า  คนจนมีรสนิยมสูง 
ค. คนรวยรู้จกัประมาณตน   คนจนมกัลืมตน  
ง. คนมัง่มีมกัไม่แสดงตน    คนไม่มัง่มีมกัพยายามยกตน 

11.  “ทอ้งฟ้ามีอยูแ่บบทอ้งฟ้า กอ้นเมฆลอยอยูแ่บบกอ้นเมฆ พระอาทิตยส์าดแสงในแบบของพระอาทิตย ์                
นกร้องแบบท่ีมนัร้อง ดอกไมส้วยงามเป็นธรรมชาติของดอกไม ้ลมพดัเพราะมนัคือลม หอยทากเดินชา้อยา่ง
ท่ีหอยทากเป็น เหมือนธรรมชาติก าลงักระซิบบอกฉนัวา่มนัเพียงเป็นของมนัอยา่งนั้น มนัไม่ร้องขอ ฉนัจะ
มองเห็นมนั หรือไม่เห็นมนั มนัไม่เรียกร้องใหต้อ้งช่ืนชม ตอ้งแลกเปล่ียน ตอ้งขอบคุณ เป็นของมนัอยา่งนั้น 
ไม่ไดต้อ้งการอะไร มนัเพียงแต่เป็นไป ทุกอยา่งเป็นธรรมชาติของมนั”  
 ใจความส าคญัของขอ้ความน้ีตรงกบัขอ้ใด 
  1. ธรรมชาติไม่เคยสนใจมนุษย ์   2. ธรรมชาติไม่เคยเรียกร้องอะไรจากมนุษย ์
  3. ธรรมชาติไม่ตอ้งการค าช่ืนชมจากมนุษย ์  4. ทุกอยา่งท่ีเป็นธรรมชาติ ลว้นมีความสวยงาม 
 



12.  “คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตวั ยงัคงอยากไดอ้ะไรท่ีมากข้ึน ๆ ไม่วา่จะเป็นเงินทอง เกียรติยศช่ือเสียงหรือ
ความรัก และก็มกัจะไม่ไดด้งัใจนึก ความทุกขก์็ยิง่มากข้ึนตามวยัท่ีมากข้ึนดว้ย”  
  ใจความส าคญัของขอ้ความน้ีตรงกบัขอ้ใด 
  1.  ความอยากของมนุษยเ์พิ่มตามอายุ 
  2. คนเราเม่ืออายมุากข้ึน ความตอ้งการจะเพิ่มมากข้ึน 
  3. ถา้มนุษยอ์ยากไดไ้ม่มีท่ีส้ินสุด ก็จะยิง่มีแต่ความทุกข ์
  4. ความทุกขข์องมนุษยเ์กิดจากความตอ้งการในทรัพยสิ์น เงินทอง 
13.   “ผูใ้ดเกิดเป็นสตรีอนัมีศกัด์ิ  บ ารุงรักกายไวใ้หเ้ป็นผล 
  สงวนงามตามระบอบไม่ชอบกล              จึงจะพน้ภยัพาลการนินทา” 
  ขอ้คิดท่ีไดรั้บจากบทร้อยกรองขา้งตน้ตรงกบัขอ้ใด 
  1.  เป็นผูห้ญิงตอ้งรู้จกัรักนวลสงวนตวั  2. เป็นผูห้ญิงตอ้งรู้จกัเจียมเน้ือเจียมตวั 
  3. เป็นผูห้ญิงตอ้งงดเวน้การนินทาวา่ร้าย 4.  เป็นผูห้ญิงตอ้งแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
 

อ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถาม ข้อ 14-15 

การป้องกนัไข้หวดัใหญ่ 2009 
1. ลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยน ้าและสบู่หรือแอลกฮอลเ์จล เพื่อฆ่าเช้ือโรค 
2. หลีกเล่ียงการคลุกคลี ใกลชิ้ดกบัผูป่้วยไขห้วดัหรือในท่ีชุมชนหนาแน่น หากจ าเป็นใหส้วมหนา้กาก

อนามยัเพื่อป้องกนัการติดเช้ือ 
3. ปิดปาก ปิดจมูก ดว้ยกระดาษทิชชู เม่ือ ไอ จาม และตอ้งลา้งมือทุกคร้ัง 
4. หลีกเล่ียงการใชข้องร่วมกนั เช่น แกว้น ้า หลอดดูดน ้า ชอ้น ผา้เช็ดหนา้ ผา้เช็ดตวั ร่วมกบัผูอ่ื้น 
5. ดูแลสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรงดว้ยการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ กินอาหารใหค้รบ 5 หมู่ และ

พกัผอ่นใหเ้พียงพอ 
6. ติดตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขอยา่งใกลชิ้ด 

 

 14. วธีิปฏิบติัในขอ้ใดท่ีเป็นพื้นฐานของการป้องกนัโรคโดยทัว่ไป 
 1. ขอ้ 1 2. ขอ้ 4 
 3. ขอ้ 5 4. ขอ้ 6 
  15. บุคคลในขอ้ใดท่ีปฏิบติัตนตามแนวทางการป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ 2009 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 1. รุจน์พกแอลกอฮอลแ์ละหนา้กากอนามยัติดตวัเสมอเม่ือตอ้งไปในท่ีชุมชนหนาแน่น 
 2. อานนทใ์ชช้อ้นกลางตกัอาหารเสมอจนเป็นนิสัย เม่ือตอ้งรับประทานอาหารกบัผูอ่ื้น 
 3. อภิชญากินอาหารใหค้รบ 5 หมู ่เพื่อใหมี้แรงพอจะท างานทั้งคืนโดยไม่ยอมนอน 
 4. ฤทธ์ิเก็บตวัอยูท่ี่บา้น ไม่ออกไปเรียนแต่คอยติดตามข่าวอยา่งใกลชิ้ดเพราะกลวัจะติดโรค 



จงใช้ข้อความต่อไปนีต้อบค าถามข้อที ่16-17 
       ดอกไมใ้นร้านดอกไมอ้าจเป็นเพื่อนร่วมทางกนัมาตั้งแต่ท่ีไร่จนถึงปลายทาง หรืออาจต่างมาจากต่างถ่ิน
กนั แต่ไดม้าร่วมทางกนั แลว้แยกยา้ยกนัไป ดอกไมใ้นแจกนัเดียวกนัอาจเห่ียวไปพร้อมๆ กนั หรือมีดอกใดท่ี
เห่ียวไปก่อน 
       คนจีนมีค ากล่าววา่ พี่นอ้งร้อยคนก็เหมือนคนเดียว เพราะบั้นปลายต่างคนต่างแก่มาดูแลกนัไม่ไหว ซ่ึง
ท่ีสุดแลว้ก็ตอ้งมีคนไปก่อนและมีคนไปหลงั บางคนจึงมีเพื่อนตาย และหลายคนก็อาจไม่มี 
       วนัหน่ึงขณะผา่นหวัล าโพง เห็นยาย 2 คน พากนัเดินดว้ยไมไ้ผล่  าหน่ึง ยายคนแขง็แรงน าหนา้ จูงยายท่ี
ตาฟางแลว้ใหเ้ดินตาม เทา้ของยายทั้งสองกา้วชา้ๆ เหมือนลานตุก๊ตาท่ีจวนหมด 
       อยากใหย้ายทั้งสองถึงท่ีหมายพร้อมกนั ไม่ใช่ทิ้งคนหน่ึงไวใ้หต้อ้งตายเพียงล าพงัอยา่งโดดเด่ียวเดียวดาย 
16. ความคิดส าคญัในขอ้ความขา้งตน้ตรงกบัขอ้ใด 
       1. ความตายมาถึงมนุษยทุ์กคนในเวลาต่างกนั  2.ความตายเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ามารถก าหนดได ้
 3. ความตายกบัความชราเป็นทุกขข์องมนุษย ์ 4. ความตายเหมือนกบัดอกไมใ้นแจกนัท่ีร่วงโรย 
17. ค าวา่ “ที่หมาย” จากขอ้ความขา้งตน้มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
 1. อีกฝ่ังหน่ึงของถนน    2. การส้ินสุดของชีวิต 
 3. ความชราท่ีมาเยือน    4. บา้นของยายทั้งสอง 
 

อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 18-20 
       ส่ิงท่ีมีค่าสูงสุดในชีวติมนุษยก์็คือ “ตวัชีวิตเอง” ค  ากล่าวน้ีเป็นความจริงโดยท่ีใครไม่อาจปฏิเสธ แต่ทั้งๆ 
ท่ีรู้ มนุษยก์็ปฏิบติักบัชีวติเหมือนไม่รู้จกัรักชีวิต หากจะเปรียบก็คงเป็นเช่นเสนาอมาตย ์ขา้ราชบริพารของ
พระมหาชนกท่ีชอบรับประทานมะม่วง แต่ขณะเดียวกนักลบัโค่นตน้มะม่วงทิ้ง มนุษยรั์กชีวติ แต่ปฏิบติัต่อ
ชีวติไม่ถูกตอ้ง ชีวิตอนัเป็นส่ิงสูงค่ายิง่กวา่สมบติับรรดามีใดทั้งหมดของตน ก็เลยพลอยมีอนัแตกหกั บ่ินร้าว 
แหลกสลายลงไปก่อนวยัอนัสมควร 
      น่าเสียดายชีวติท่ีถูกเหวีย่งไปอยา่งไร้จุดหมายวนัแลว้วนัเล่า ล่องลอยไปในกระแสกิน กาม เกียรติเหมือน
ขอนไมแ้หง้หรือกอสวะท่ีไร้อนาคต แทนท่ีเราจะเป็นฝ่ายก าหนดชีวติกลบัปล่อยใหชี้วิตถูกกิเลส สังคม  
การงาน วฒันธรรม ความหลงผดิมาเป็นฝ่ายก าหนดแทนท่ีจะเป็นนายของชีวติ กลบักลายเป็นทาสของชีวติ 
แทนท่ีจะเป็นฝ่ายเลือกใชชี้วิต กลบัถูกชีวติผลกัไสไปตามยถากรรม 
      ท  าไมไม่อนุญาตใหต้วัเองไดอ้ยูเ่งียบๆ คนเดียวสักระยะหน่ึงแลว้ลองไตร่ตรองมองตนดูวา่ หลายขวบปี 
ท่ีผา่นมาเราไดใ้ชชี้วติไปใหคุ้ม้ค่ามากหรือนอ้ยเพียงไร มีส่ิงใดท่ีควรแก่ความภูมิใจ และมีส่ิงใดควรแก่ความ
สลดสังเวชกบัการกระท าของตวัเอง พินิจตนดว้ยตนสอนตนดว้ยตน ดีกวา่ใหใ้ครต่อใครมากมายมาเส้ียมสอน
ซ่ึงแน่นอนวา่เรารับฟัง แต่คงไม่มีผลต่อความเปล่ียนแปลงใดๆ เหมือนกบัการสอนตนดว้ยตนเอง 
       มนุษยเ์กิดมาในโลกอยา่งมีความหมาย ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่าหรือเกิดมาเพื่อจะถูกลืมยกเวน้แต่คนท่ี
พยายามจะท าใหค้นอ่ืนลืมตนเอง ไมทุ้กตน้ หญา้ทุกชนิด ก็เช่นเดียวกบันอตทุกตวัท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อให้



เหมาะสมกบัภารกิจใดภารกิจหน่ึง ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเสมอ มนุษยก์็เช่นกนั ต่างมาสู่โลกน้ีเพื่อจะบ าเพญ็
กรณีบางอยา่งบางประการ ซ่ึงลว้นแต่มีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่กนั มนุษยทุ์กคนลว้นมีศกัยภาพแฝง
เร้นท่ีจะบรรลุภารกิจของตนไดอ้ยา่งงดงามทั้งส้ิน แต่มนุษยต์ระหนกัรู้ถึงศกัยภาพพิเศษของตนตรงน้ีหรือไม่ 
        น ้าเน่าอาจระเหยกลายเป็นเมฆฝนหล่อเล้ียงผนืโลก กรวดทรายต ่าตอ้ยอาจถูกหล่อหลอมเป็นศิลป์ 
สถาปัตยท่ี์ทรงคุณค่าระดบัสากล ข้าวเปลือกในนาอาจกลายเป็นสุธารสของพระมหาจกัรพรรดิ ลูกกุลีอาจ
กลายเป็นเศรษฐีพนัลา้น ฯลฯ ขอเพียงมนุษยไ์ม่ดูถูกตวัเองตระหนกัรู้ถึงศกัยภาพพิเศษท่ีซ่อนอยูใ่นตน แลว้
เพียรเจียระไนชีวติให้แวววาวพราวพรายดว้ยการศึกษาเรียนรู้ ซึมซบัเก็บรับบทเรียนจากการงานและการใช้
ชีวติอยา่งสุขมุ ก็ยอ่มจะมีชีวิตท่ีคุม้ค่า สงบ ร่มเยน็ และเป็นสุขไม่ยากเยน็ 
 

18. ใจความส าคญัของขอ้ความท่ีคดัมาใหอ่้านคือขอ้ใด 
 1. มนุษยค์วรจดัสรรเวลาส่วนหน่ึงของชีวิตส าหรับตวัเองเพื่อท าความเขา้ใจชีวติ 
 2. ชีวติของมนุษยทุ์กคนมีคุณค่าข้ึนอยูก่บัวา่มนุษยม์องเห็นคุณค่านั้นหรือไม่ 
 3. คนท่ีปล่อยชีวติใหเ้ป็นไปตามกิเลสคือคนท่ีใชชี้วติอยา่งไร้จุดหมาย 
 4. ไม่มีค  าสอนของผูใ้ดท่ีจะดีเท่าค าสอนท่ีตนเองสอนตนเองดว้ยตนเอง 
19.    ค าวา่ “ขา้วเปลือกในนา” ในยอ่หนา้ท่ี 5 หมายความถึงส่ิงใด 
 1. ความภาคภูมิใจของมนุษย ์   2. การใชชี้วติอยา่งสุขมุของมนุษย ์
 3. ความสามารถพิเศษของมนุษย ์   4. การมีชีวติอยา่งคุม้ค่าของมนุษย ์
20.    ขอ้ความขา้งตน้มีเน้ือหาใกลเ้คียงกบัสุภาษิตในขอ้ใดมากท่ีสุด 
 1. รักดีหามจัว่รักชัว่หามเสา                   2. ขา้งนอกสุกใสขา้งในเป็นโพรง 
 3. ไมอ่้อนดดัง่ายไมแ้ก่ดดัยาก                4. ชา้ๆ ไดพ้ร้าสองเล่มงาม 
 
 

“ปญฺญวนฺต  ตถาวาที      สีเลสุ สุสมาหิต   
เจโตสมถมนุยุตฺต       ต  เว วญิฺญู ปส สเร”  

ผู้รู้ ย่อมสรรเสริญ คนมปัีญญา พูดจริง ตั้งมัน่ในศีล ประกอบความสงบใจน้ันแล 
...ด้วยความรักและปรารถนาดีเสมอ อาจารย์ ดร.บัวลกัษณ์ เพชรงาม… 

 
 


