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การสอบวดัระดบัภาษาไทย ส.ส.ท. 
TPA Thai Language Proficiency Test 

 

ค าช้ีแจง 
Instructions 

1. ขอ้สอบเขียนดว้ยภาษาไทยทั้งหมด 
The placement test is in Thai letters. 

2. ขอ้สอบประกอบดว้ย 
The test is divided into 3 parts: 

 - การเขียน 36 ขอ้ (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
   Writing Part contains 36 questions (1 point for each question) 

- การอ่าน 34 ขอ้ (ขอ้ละ 1 คะแนน มี 24 ขอ้  ขอ้ละ 1.5 คะแนน มี 10 ขอ้) 
  Reading Part contains 34 questions  
(1 point each for 24 question and 1.5 points each for another 10 questions) 
- การฟัง 25 ขอ้  ขอ้ละ 1 คะแนน 
  Listening Part contains 25 questions (1 point for each question). 

 รวมทั้งหมด 95 ขอ้ 100 คะแนน 
 Total is 95 questions and 100 points. 
 

หมายเหตุ 
Note 

ขอ้สอบวดัระดบัภาษาไทย ส.ส.ท. ตั้งแต่คร้ังท่ี 11 มีจ  าหน่ายแลว้ 
ชุดขอ้สอบประกอบดว้ย ขอ้สอบการเขียน-การอ่าน ขอ้สอบการฟัง (บทพูดและแผน่ซีดี) 
และเฉลย ราคาชุดละ 200 บาท 
ติดต่อสั่งซ้ือไดท่ี้โรงเรียนภาษาและวฒันธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)  
ชั้น 2 (ฝ่ายโรงเรียน) 
You can purchase TPA Thai Language Proficiency Test from the 11st test. 
The test consist of writing part, reading part, listening part (with script and CD), and answer key.  
The test is 200 baht per set. 
Please purchase at School of Language and Culture, 2nd floor, Technology Promotion Association 
(Thailand-Japan)  
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ตัวอย่างข้อสอบ 
Example 

 
หมวดการเขยีน 

Section I: Writing 

 

จงเลือกข้อที่สะกดถูกต้อง [ข้อ (1) - (6)] 
 

(2)    บา้นดิฉนัอยูใ่กล ้       
     1. โรงพยาบาล    2. โรงพญาบาล   

3. โรงพยาบาร    4. โรงพญาบาร 
 

(3)    ผมเรียนภาษาไทยวนั        
     1. จนัทร์-พุท-ศุกว ์    2. จนัทร์-พุธ-ศุกร์   

3. จนัท-์พุธ-สุข    4. จนักร์-พุท-ศุกร์ 
 

จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องเตมิลงในช่องว่าง [ข้อ (7) – (18)] 
(7)    ฉนัจะถือของ       คุณเอง 
     1. เพื่อ      2. ให ้  

3. ส าหรับ     4. ดว้ย 
 

(8)    หอ้งน้ีกวา้ง      หอ้งนั้น 
     1. เท่าๆ กนั     2. เหมือนกนั  

3. พอๆ กบั     4. เดียวกบั 

 

(17)                   น่ายนิดี                  คุณลีมีก าหนดท่ีจะกลบัมาท างาน 
  ท่ีน่ีอีกคร้ังในตน้เดือนหนา้  

1. ท่ี, วา่          2. เร่ือง, เป็น 
3. ท่ี, คือ       4. เร่ือง, วา่ 
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(18) ลูกบา้นไดจ้ดัการประชุมเพ่ือจดัตั้งนิติบุคคล                   คุณสมภพ 
                   ประธานการประชุม 

1. โดย, ในฐานะ          2. โดยมี, เป็น 
3. โดย, ในนาม       4. โดยมี, คือ 
 

(27)  ขอ้ใดเรียงล าดบัประโยคต่อไปน้ีเป็นขอ้ความไดถู้กตอ้งเหมาะสมท่ีสุด 
        ก.   เช่น ดอกสายหยดุ ซ่ึงเป็นดอกไมท่ี้มีกล่ินหอมฟุ้ง 
        ข.   ดอกไมไ้ทยมีหลายชนิด ช่ือมกัปรากฏอยูใ่นวรรณคดีไทย  
        ค.   และจะส่งกล่ินหอมอีกทีเวลาเยน็จนถึงหวัค ่า 
        ง.   มนัจะส่งกล่ินตั้งแต่เชา้มืดไปจนสาย กล่ินหอมนั้นกจ็ะอ่อนลงเร่ือยๆ 
 

1. ข-ก-ค-ง    2. ข-ค-ก-ง 
3. ข-ง-ก-ค    4. ข-ก-ง-ค 

 
(28) ขอ้ใดเรียงล าดบัประโยคต่อไปน้ีเป็นขอ้ความไดถู้กตอ้งเหมาะสมท่ีสุด 
        ก.   อาทิ กลอ้งถ่ายรูป ใชง้านอินเทอร์เน็ตได ้ 
        ข.   แต่ละยีห่อ้จะมีเทคโนโลยเีสริมเพ่ิมความสะดวกสบายในการ 

      ใชส้อยมากข้ึน 
        ค.   ปัจจุบนัมีใหเ้ลือกใชห้ลายยีห่อ้หลายรุ่น           

ง.   โทรศพัทมื์อถือเป็นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ใชส่ื้อสารท่ีมนุษยพ์ฒันา 
      มาโดยตลอด 

1. ง-ค-ข-ก    2. ค-ก-ข-ง 
3. ก-ง-ค-ข    4. ข-ง-ก-ค 
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จงเลือกประโยคเตมิลงในย่อหน้าให้ได้ใจความที่ถูกต้อง [ข้อ (34) - (36)] 

1) พร้อมกบัว่ิงเขา้มาเพื่อจะเอาขวานคืนไป 
2) ชายอีกคนแยง้ข้ึนมาทนัที 
3) พลางกม้ลงหยบิขวานมาถือไว ้
 

มีชายสองคนเป็นเพ่ือนเกลอกนัและไดร่้วมเดินทางกนัจนพบขวานเล่มหน่ึงตกอยู ่“ขวานเล่ม
น้ีตอ้งเป็นของขา้เพราะขา้พบก่อน” ชายคนหน่ึงเอ่ยข้ึน _______34_______  “แต่เราสองคนเจอ
พร้อมกนันะ จะวา่เจา้พบก่อนไดอ้ยา่งไรกนั”  _______35_______  ทนัใดนั้นเองชายผูเ้ป็นเจา้ของ
ขวานท่ีแทจ้ริงเดินผา่นมาพบจึงเอ่ยข้ึนวา่ “อยูน่ัน่เอง เจา้ขโมยท่ีลกัขวานของขา้ไป” 
_______36_______  “แยแ่ลว้พวกเรา” ชายท่ีถือขวานร ่าร้อง เพ่ือนของเขาจึงรีบกล่าววา่ “อยา่พูดวา่ 
พวกเราสิ ขา้ไม่เก่ียวขอ้งดว้ยนะ” 

 

หมวดการอ่าน 

Section II: Reading 
 

 (37)      ขอ้ใดอ่านถูกตอ้ง 
1. จกัรยาน  อ่านวา่    จกั-ยาน 
2. สุขภาพ  อ่านวา่    สุก-ขะ-พาบ 

3. เทศกาล  อ่านวา่    เทด-กาน 

4. ปกติ  อ่านวา่    ปก-ติ 
  

(42)   ขอ้ใดอ่านผดิ   
1.  ขยนั  อ่านวา่      ขะ-หยนั 
2.  ตลอด  อ่านวา่     ตะ-ลอด 
3.  ตรากตร า  อ่านวา่     ตราก-ตร า 
4.  สนบัสนุน อ่านวา่     สะ-หนบั-สะ-หนุน 
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จงเตมิข้อความลงในบทสนทนาให้ได้ใจความและเหมาะสมกบัสถานการณ์น้ัน ๆ 
[ข้อ (50) - (54)] 

 

(50)  A: คุณพ่อคะ เราขอตวักลบัก่อนนะคะ 
B: ตอ้งขอบคุณทุกคนมากเลยนะ ท่ีอุตส่าห์มาเยีย่มบอย 
A: ค่ะ คุณพอ่ 
     ไปก่อนนะ บอย ________________________________. 
 

1. อยูน่าน ๆ นะ เด๋ียวจะมากนัใหม่ 
2. ขอแสดงความเสียใจดว้ยจริง ๆ 
3. ยนิดีดว้ยจริง ๆ นะ 
4. หายไว ๆ นะ 

 

 
 
 
 

(56)  จากขอ้ความ จงเติมค าลงในช่องวา่งใหเ้หมาะสมท่ีสุด 
1. คุณครู – นกัศึกษา    2. อาจารย ์– นกัเรียน 
3. คุณครู – นกัเรียน    4. อาจารย ์– นกัศึกษา 
 
 
 

 
 

(57) อ าพลท างานอะไร 
1. ทหาร                       2. ผูพ้ิพากษา                    
3. ต ารวจ                        4. วิศวกร 
 

   จินตนาอยูใ่นโรงเรียน ตอนพกักลางวนัจินตนาจะไปเล่นกบัเพ่ือน  
บางคร้ังกอ่็านหนงัสือในหอ้งสมุด เม่ือพบเจอ_______เธอกจ็ะยกมือไหว ้ 
เธอสอบไดค้ะแนนดีท่ีสุดในหอ้งป. 3/2 เพราะเธอเป็น_______ท่ีขยนั 

   อ  าพลมีหนา้ท่ีจบัผูร้้าย  จบัขโมย จบัคนท่ีท าผดิกฎหมาย 
ดูแลความสงบประชาชนในประเทศ 
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จงอ่านเน้ือเร่ืองต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ (61) - (64) 
 

       อาการทอ้งผกูเกิดข้ึนไดเ้น่ืองมาจากเราไม่สามารถขบัถ่ายอุจจาระไดต้ามปกติ มีสาเหตุหลกั ๆ 
มาจากสองส่วนดว้ยกนั ส่วนแรกคือร่างกายมีกากอาหารไม่เพียงพอท่ีจะใช้ในการขบัถ่ายอุจจาระ
ออกมา อีกส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีล าไสไ้ม่มีแรงบีบตวัท่ีจะขบัถ่ายอุจจาระออกมา ดงันั้นการท่ีเราจะ
รักษาหรือป้องกนัอาการทอ้งผกู จึงตอ้งดูแลหรือแกไ้ขสองประเด็นดงักล่าว การท่ีจะท าให้ล าไส้นั้น
มีการขยบัตวัไดดี้ข้ึน หรือว่ามีแรงในการบีบตวัไดม้ากข้ึนนั้นก็คือ การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
เพ่ือท่ีจะท าให้ล าไส้มีการเคล่ือนไหวไดดี้ ส่วนประเด็นของการเพ่ิมกากอาหารท่ีช่วยให้มีปริมาณ
ของอุจจาระมากพอท่ีจะขบัถ่ายออกมา ไม่ตอ้งรอใหมี้การสะสม ท าไดโ้ดยการกินอาหารใหเ้พียงพอ
โดยเฉพาะใยอาหารท่ีไดจ้ากผกั ผลไม ้ธญัพืชไม่ขดัสี โดยทัว่ไปคนส่วนใหญ่รับประทานอาหารมาก
เพียงพอความตอ้งการอยูแ่ลว้ หรืออาจจะมากเกินไปดว้ยซ ้ า เพียงแต่ลกัษณะของอาหารนั้นไม่มีใย
อาหารท่ีมากเพียงพอ ใยอาหารเป็นส่วนท่ีร่างกายนั้นไม่สามารถจะยอ่ยได ้เม่ือมีกากใยท่ีมากข้ึนการ
ขบัถ่ายก็สะดวกข้ึน ซ่ึงอาหารท่ีมีกากใยจะเป็นอาหารท่ีมาจากพืชเป็นหลกั ควรหลีกเล่ียงอาหาร
จ าพวกแป้ง เน้ือสตัวใ์นปริมาณมากเพราะจะท าให้ขบัถ่ายล าบาก   นอกจากน้ีควรด่ืมน ้ าให้มาก ท า
จิตใจใหส้บาย ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป เพียงเท่าน้ีกจ็ะท าใหร้ะบบการท างานต่าง ๆ ของร่างกายดีข้ึน 
ส่งผลใหข้บัถ่ายไดป้กติ 

                          ท่ีมา   บทความเร่ือง การรักษาโรคทอ้งผกู ตอนท่ี 5 
                                               ผศ.ดร.วนัทนีย ์ เกรียงสินยศ    สถาบนัโภชนาการ    มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

 

(61)  บทความดงักล่าวมีใจความส าคญัคืออะไร 
1. สาเหตุและวิธีการป้องกนัทอ้งผกู 2. ลกัษณะของคนท่ีมกัจะทอ้งผกู 
3. ลกัษณะของอาหารท่ีท าใหท้อ้งผกู 4. อาการของทอ้งผกู 

 

(62)  ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุของทอ้งผกู 
1. ร่างกายไม่มีกากอาหารเพียงพอ          2. ขบัถ่ายอุจจาระไม่เป็นปกติ 
3. ล าไสไ้ม่มีแรงพอท่ีจะบีบตวั               4. รับประทานอาหารท่ีมีใยอาหารไม่เพียงพอ 


