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

 

คําช้ีแจง 
Instructions 

1. ข้อสอบเขียนด้วยภาษาไทยท้ังหมด 
The placement test is in Thai letters. 

2. ข้อสอบประกอบด้วย 
The test is divided into 3 parts: 

 - การเขียน 36 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) 
   Writing Part contains 36 questions (1 point for each question) 

- การอ่าน 34 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน มี 24 ขอ้  ข้อละ 1.5 คะแนน มี 10 ข้อ) 
  Reading Part contains 34 questions  

(1 point each for 24 question and 1.5 points each for another 10 questions) 
- การฟัง 25 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน 
  Listening Part contains 25 questions (1 point for each question). 

 รวมท้ังหมด 95 ข้อ 100 คะแนน 
 Total is 95 questions and 100 points. 

 

หมายเหตุ 
Note 

ข้อสอบวัดระดับภาษาไทย ส.ส.ท. ต้ังแต่คร้ังท่ี 11 มีจําหน่ายแล้ว 
ชุดข้อสอบประกอบด้วย ข้อสอบการเขียน-การอ่าน ข้อสอบการฟัง (บทพูดและแผ่นซีดี) 
และเฉลย ราคาชุดละ 200 บาท 
ติดต่อส่ังซ้ือได้ท่ีโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (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)  
ตัวอย่างข้อสอบ 



สงวนลิขสิทธ์ิ © โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. 
 

 2

Example 

 
หมวดการเขียน 

Section I: Writing 

 

จงเลือกข้อที่สะกดถูกตอ้ง [ข้อ (1) - (6)] 
 

(2)    บ้านดิฉันอยู่ใกล้        
     1. โรงพยาบาล    2. โรงพญาบาล   

3. โรงพยาบาร    4. โรงพญาบาร 
 

(3)    ผมเรียนภาษาไทยวัน        
     1. จันทร์-พุท-ศุกว์    2. จันทร์-พุธ-ศุกร์   

3. จันท์-พุธ-สุข    4. จันกร์-พุท-ศุกร์ 
 

จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง [ข้อ (7) – (18)] 
(7)    ฉันจะถือของ       คุณเอง 
     1. เพื่อ      2. ให้  

3. สําหรับ     4. ด้วย 
 

(8)    ห้องนี้กว้าง      ห้องนั้น 
     1. เท่าๆ กัน     2. เหมือนกัน  

3. พอๆ กับ     4. เดียวกับ 

 

(17)                   น่ายินด ี                  คุณลีมีกําหนดท่ีจะกลับมาทํางาน 
  ท่ีนี่อีกคร้ังในต้นเดือนหน้า  

1. ท่ี, ว่า          2. เร่ือง, เป็น 
3. ท่ี, คือ       4. เร่ือง, ว่า 

(18) ลูกบ้านได้จัดการประชมุเพื่อจัดต้ังนิติบุคคล                   คุณสมภพ 
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                   ประธานการประชุม 
1. โดย, ในฐานะ          2. โดยมี, เป็น 
3. โดย, ในนาม       4. โดยมี, คือ 
 

(27)  ข้อใดเรียงลําดับประโยคต่อไปนี้เป็นข้อความได้ถูกต้องเหมาะสมท่ีสุด 
        ก.   เชน่ ดอกสายหยุด ซ่ึงเป็นดอกไม้ท่ีมีกล่ินหอมฟุง้ 
        ข.   ดอกไม้ไทยมีหลายชนิด ชื่อมักปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทย  
        ค.   และจะส่งกล่ินหอมอีกทีเวลาเย็นจนถึงหัวคํ่า 
        ง.   มันจะส่งกล่ินต้ังแต่เช้ามืดไปจนสาย กล่ินหอมนั้นก็จะอ่อนลงเร่ือยๆ 
 

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

 
(28) ข้อใดเรียงลําดับประโยคต่อไปนี้เป็นข้อความได้ถูกต้องเหมาะสมท่ีสุด 
        ก.   อาทิ กล้องถ่ายรูป ใช้งานอินเทอร์เน็ตได ้ 
        ข.   แต่ละย่ีห้อจะมีเทคโนโลยีเสริมเพิ่มความสะดวกสบายในการ 

      ใช้สอยมากข้ึน 
        ค.   ปัจจุบันมีให้เลือกใช้หลายย่ีห้อหลายรุ่น           

ง.   โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ส่ือสารท่ีมนุษย์พฒันา 
      มาโดยตลอด 

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

 
 
 
 
จงเลือกประโยคเติมลงในย่อหน้าให้ได้ใจความที่ถูกต้อง [ข้อ (34) - (36)] 
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1) พร้อมกับว่ิงเข้ามาเพือ่จะเอาขวานคืนไป 
2) ชายอีกคนแย้งข้ึนมาทันที 
3) พลางก้มลงหยิบขวานมาถือไว้ 
 

มีชายสองคนเป็นเพือ่นเกลอกันและได้ร่วมเดินทางกันจนพบขวานเล่มหนึ่งตกอยู่ “ขวานเล่ม
นี้ต้องเป็นของข้าเพราะข้าพบก่อน” ชายคนหนึง่เอ่ยข้ึน _______34_______  “แต่เราสองคนเจอ
พร้อมกันนะ จะว่าเจ้าพบก่อนได้อย่างไรกัน”  _______35_______  ทันใดนั้นเองชายผู้เป็นเจ้าของ
ขวานท่ีแท้จริงเดนิผ่านมาพบจึงเอ่ยข้ึนว่า “อยู่นั่นเอง เจ้าขโมยท่ีลักขวานของข้าไป” 
_______36_______  “แย่แล้วพวกเรา” ชายท่ีถือขวานรํ่าร้อง เพือ่นของเขาจึงรีบกล่าวว่า “อย่าพูดว่า 
พวกเราสิ ข้าไม่เก่ียวข้องด้วยนะ” 

 

หมวดการอ่าน 

Section II: Reading 
 

 (37)      ข้อใดอา่นถูกต้อง 
1. จักรยาน  อ่านว่า    จัก-ยาน 
2. สุขภาพ  อ่านว่า    สุก-ขะ-พาบ 

3. เทศกาล  อ่านว่า    เทด-กาน 

4. ปกติ  อ่านว่า    ปก-ติ 
  

(42)   ข้อใดอา่นผิด   
1.  ขยัน  อ่านว่า      ขะ-หยัน 
2.  ตลอด  อ่านว่า     ตะ-ลอด 
3.  ตรากตรํา  อ่านว่า     ตราก-ตรํา 
4.  สนับสนุน อ่านว่า     สะ-หนับ-สะ-หนุน 

จงเติมข้อความลงในบทสนทนาให้ได้ใจความและเหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ 
[ข้อ (50) - (54)] 
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(50)  A: คุณพ่อคะ เราขอตัวกลับก่อนนะคะ 
B: ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะ ท่ีอุตส่าห์มาเย่ียมบอย 
A: ค่ะ คุณพอ่ 
     ไปก่อนนะ บอย ________________________________. 
 

1. อยู่นาน ๆ นะ เดี๋ยวจะมากันใหม่ 
2. ขอแสดงความเสียใจด้วยจริง ๆ 
3. ยินดดี้วยจริง ๆ นะ 
4. หายไว ๆ นะ 

 

 
 
 
 

(56)  จากข้อความ จงเติมคําลงในช่องว่างให้เหมาะสมท่ีสุด 
1. คุณครู – นักศึกษา    2. อาจารย์ – นักเรียน 
3. คุณครู – นักเรียน    4. อาจารย์ – นักศึกษา 
 
 
 

 
 

(57) อําพลทํางานอะไร 
1. ทหาร                       2. ผู้พพิากษา                    
3. ตํารวจ                        4. วิศวกร 
 

จงอ่านเนื้อเร่ืองต่อไปนีแ้ล้วตอบคําถามข้อ (61) - (64) 
 

   จินตนาอยู่ในโรงเรียน ตอนพักกลางวันจินตนาจะไปเล่นกับเพือ่น  
บางคร้ังก็อา่นหนังสือในห้องสมุด เม่ือพบเจอ_______เธอก็จะยกมือไหว้  
เธอสอบได้คะแนนดีท่ีสุดในห้องป. 3/2 เพราะเธอเป็น_______ท่ีขยัน 

   อําพลมีหน้าท่ีจับผู้ร้าย  จับขโมย จับคนท่ีทําผิดกฎหมาย 
ดูแลความสงบประชาชนในประเทศ 
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       อาการท้องผูกเกิดข้ึนได้เนื่องมาจากเราไม่สามารถขับถ่ายอุจจาระได้ตามปกติ มีสาเหตุหลัก ๆ 
มาจากสองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือร่างกายมีกากอาหารไม่เพียงพอท่ีจะใช้ในการขับถ่ายอุจจาระ
ออกมา อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการท่ีลําไส้ไม่มีแรงบีบตัวท่ีจะขับถ่ายอุจจาระออกมา ดังนั้นการท่ีเราจะ
รักษาหรือป้องกันอาการท้องผูก จึงต้องดูแลหรือแก้ไขสองประเด็นดังกล่าว การท่ีจะทําให้ลําไส้นั้นมี
การขยับตัวได้ดีข้ึน หรือว่ามีแรงในการบีบตัวได้มากข้ึนนั้นก็คือ การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ 
เพื่อท่ีจะทําให้ลําไส้มีการเคล่ือนไหวได้ดี ส่วนประเด็นของการเพิ่มกากอาหารท่ีช่วยให้มีปริมาณของ
อุจจาระมากพอท่ีจะขับถ่ายออกมา ไม่ต้องรอให้มีการสะสม ทําได้โดยการกินอาหารให้เพียงพอ
โดยเฉพาะใยอาหารท่ีได้จากผัก ผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี โดยท่ัวไปคนส่วนใหญ่รับประทานอาหารมาก
เพียงพอความต้องการอยู่แล้ว หรืออาจจะมากเกินไปด้วยซํ้า เพียงแต่ลักษณะของอาหารนั้นไม่มีใย
อาหารท่ีมากเพียงพอ ใยอาหารเป็นส่วนท่ีร่างกายนั้นไม่สามารถจะย่อยได้ เม่ือมีกากใยท่ีมากข้ึนการ
ขับถ่ายก็สะดวกข้ึน ซ่ึงอาหารท่ีมีกากใยจะเป็นอาหารท่ีมาจากพืชเป็นหลัก ควรหลีกเล่ียงอาหาร
จําพวกแป้ง เนื้อสัตว์ในปริมาณมากเพราะจะทําให้ขับถ่ายลําบาก   นอกจากนี้ควรดื่มน้ําให้มาก ทํา
จิตใจให้สบาย ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป เพียงเท่านี้ก็จะทําให้ระบบการทํางานต่าง ๆ ของร่างกายดีข้ึน 
ส่งผลให้ขับถ่ายได้ปกติ 

                          ที่มา   บทความเร่ือง การรักษาโรคท้องผูก ตอนที่ 5 
                                               ผศ.ดร.วันทนีย์  เกรียงสินยศ    สถาบันโภชนาการ    มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

(61)  บทความดังกล่าวมีใจความสําคัญคืออะไร 
1. สาเหตุและวิธีการป้องกันท้องผูก 2. ลักษณะของคนท่ีมักจะท้องผูก 
3. ลักษณะของอาหารท่ีทําให้ท้องผูก 4. อาการของท้องผูก 

 

(62)  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของท้องผูก 
1. ร่างกายไม่มีกากอาหารเพียงพอ          2. ขับถ่ายอุจจาระไม่เป็นปกติ 
3. ลําไส้ไม่มีแรงพอท่ีจะบีบตัว               4. รับประทานอาหารท่ีมีใยอาหารไม่เพียงพอ 


