
This document consists of 3 printed pages and 1 blank page.

DC (NF/FC) 131299/1
© UCLES 2017 [Turn over

Cambridge International Examinations
Cambridge International General Certificate of Secondary Education

*
5
3
4
0
7
2
0
7
1
3
*

FIRST LANGUAGE THAI 0518/03
Paper 3  Continuous Writing May/June 2017
 1 hour 15 minutes
Additional Materials: Answer Booklet/Paper

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid.
DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.

Write a composition based on one of the topics overleaf.
You should write between 350 and 500 words.
Dictionaries are not permitted.

At the end of the examination, fasten all your work securely together.
All questions in this paper carry equal marks.

คาํสัง สาํหรับผู้เข้าสอบ
เขียนชือและเลขประจําตวัสําหรับผู้ เข้าสอบ พร้อมทั งหมายเลขประจําหน่วยสอบ
ลงในชอ่งวา่งทีให้ไว้ในสมดุเขียนคําตอบหรือกระดาษคําตอบทกุแผน่
เขียนด้วยหมกึสีนํ าเงิน หรือหมกึดํา
ห้ามใช้ทีเย็บกระดาษ ทีหนีบกระดาษ กาว หรือ นํ ายาลบคําผิด
ห้ามเขียนบนบาร์โค้ด

เลือกเขียนเพียง หนึง เรือง จากหวัเรืองตา่ง ๆ ทีให้ในหน้าถดัไป
เรียงความทีเขียนควรมีความยาวประมาณ  350 ถึง 500 คํา 
ห้ามใช้พจนานกุรม
หากนกัเรียนใช้กระดาษตอบมากกวา่หนึงแผน่ ต้องผกูกระดาษทกุแผน่เข้าด้วยกนั
คําถามทกุข้อในข้อสอบชดุนี มีคะแนนเทา่กนัหมด
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เลือกเขียนเพียง 1 เรือง ประมาณ 350-500 คํา เป็นภาษาไทย โดยเลือกจากหวัข้อดงัตอ่ไปนี  
• เขียนดว้ยความรู้ หรือประสบการณ์ หรือจินตนาการของตวัเอง
• อ่านคําสังในแต่ละหวัข้อใหล้ะเอียด และต้องเขียนตามนัน
• ระมดัระวงัการใช้ภาษา ควรใช้ภาษาใหเ้หมาะสมในแต่ละหวัข้อเรือง

 [ 40 ]

1. อา่นบทกลอนดงักล่าวนี  แล้วเขียนแสดงความคดิเห็น
“โคควายวายชีพได้ เขาหนงั 
เป็นสิงเป็นอนัยงั อยู่ไซร้ 
คนเด็ดดบัสูญสงั- ขารร่าง 
เป็นชือเป็นเสียงได ้แต่ร้ายกบัดี” 

 จาก โคลงโลกนิติ

2. ให้นกัเรียนเขียนเรืองจากภาพข้างลา่งนี และตั งชือเรืองให้เหมาะสม
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3. เขียนเลา่เรือง โดยใสข้่อความตอ่ไปนี ตรงไหนก็ได้ในเรือง แล้วแตน่กัเรียนเห็นสมควร

“ฉนัหยิบเงินเพือจะจ่ายค่าข้าวเหนียวสม้ตํากบัไก่ย่าง แต่แลว้ก็ตอ้งชะงกั เมือไดยิ้นลูกคา้สองคน
ในร้านพดูว่า...”

4. “โทรศพัท์มือถือคือเครืองมือควบคมุชีวิตคน”  นกัเรียนเห็นด้วยหรือไม ่เพราะเหตใุด

5. “ถนนคนเดิน”  ให้นกัเรียนเขียนบรรยายบรรยากาศถนนคนเดนิ จากประสบการณ์ของนกัเรียน
เพือลงในวารสารของโรงเรียน

6. เขียนเรียงความเรือง “มหศัจรรย์..เมืองไทย”

7. “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง”  นกัเรียนเห็นด้วยหรือไม ่ เพราะเหตใุด

8. เขียนเลา่เรือง โดยใช้ชือเรืองวา่ “ความลบัไม่มีในโลก”

9. เขียนเลา่เรือง โดยเริมต้นด้วยข้อความตอ่ไปนี 
“บดันี  ข้าพเจ้าไดย้า้ยมาอยู่โรงเรียนแห่งใหม่แลว้ ความแปลกตาของโรงเรียนใหม่ในต่างจงัหวดั
ยงัความตืนเต้นแก่ข้าพเจ้าไดไ้ม่นอ้ยเลย นบัแต่วนัแรกทีมีโอกาสเหยียบย่างผ่านประตูโรงเรียน
เข้าไป...”

จากเรือง “โรงเรียนแห่งใหม่”  โดย  จํานง พันธ์ชืน 
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