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การสอบวัดระดับภาษาไทย ส.ส.ท.
TPA Thai Language Proficiency Test
คําชีแ้ จง
Instructions

1. ขอสอบเขียนดวยภาษาไทยทั้งหมด
The placement test is in Thai letters.

2. ขอสอบประกอบดวย
The test is divided into 3 parts:

- การเขียน 36 ขอ

(ขอละ 1 คะแนน)

Writing Part contains

- การอาน 34 ขอ

36 questions (1 point for each question)

(ขอละ 1 คะแนน มี 24 ขอ ขอละ 1.5 คะแนน มี 10 ขอ)

Reading Part contains 34 questions
(1 point each for 24 question and 1.5 points each for another 10 questions)

- การฟง 25 ขอ

ขอละ 1 คะแนน

Listening Part contains 25 questions (1 point for each question).

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

หมายเหตุ
Note

ขอสอบวัดระดับภาษาไทย ส.ส.ท. ตั้งแตครั้งที่ 11 มีจําหนายแลว
ชุดขอสอบประกอบดวย ขอสอบการเขียน-การอาน ขอสอบการฟง (บทพูดและแผนซีดี)
และเฉลย ราคาชุดละ 200 บาท
ติดตอสั่งซื้อลวงหนา 3 วันทําการ ไดที่โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ชั้น 2 (ฝายโรงเรียน)
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 inform the staffs to place an order for the tests 3 days in advance.
2nd floor, Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
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ตัวอยางขอสอบ
Example

หมวดการเขียน
Section I: Writing

จงเลือกขอทีส่ ะกดถูกตอง [ขอ (1) - (6)]
(2) บานดิฉันอยูใกล
1. โรงพยาบาล
3. โรงพยาบาร

2. โรงพญาบาล
4. โรงพญาบาร

(3) ผมเรียนภาษาไทยวัน
1. จันทร-พุท-ศุกว
3. จันท-พุธ-สุข

2. จันทร-พุธ-ศุกร
4. จันกร-พุท-ศุกร

จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเติมลงในชองวาง [ขอ (7) – (18)]
(7) ฉันจะถือของ
คุณเอง
1. เพื่อ
2. ให
3. สําหรับ
4. ดวย
(8) หองนี้กวาง
1. เทาๆ กัน
3. พอๆ กับ
(17)

นายินดี
ที่นี่อีกครั้งในตนเดือนหนา
1. ที่, วา
3. ที่, คือ

หองนั้น
2. เหมือนกัน
4. เดียวกับ
คุณลีมีกําหนดที่จะกลับมาทํางาน
2. เรื่อง, เปน
4. เรื่อง, วา
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(18) ลูกบานไดจัดการประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคล
ประธานการประชุม
1. โดย, ในฐานะ
3. โดย, ในนาม

คุณสมภพ
2. โดยมี, เปน
4. โดยมี, คือ

(27) ขอใดเรียงลําดับประโยคตอไปนี้เปนขอความไดถูกตองเหมาะสมทีส่ ุด
ก. เชน ดอกสายหยุด ซึ่งเปนดอกไมที่มีกลิ่นหอมฟุง
ข. ดอกไมไทยมีหลายชนิด ชื่อมักปรากฏอยูในวรรณคดีไทย
ค. และจะสงกลิ่นหอมอีกทีเวลาเย็นจนถึงหัวค่าํ
ง. มันจะสงกลิ่นตัง้ แตเชามืดไปจนสาย กลิ่นหอมนั้นก็จะออนลงเรื่อยๆ
1. ข-ก-ค-ง
3. ข-ง-ก-ค

2. ข-ค-ก-ง
4. ข-ก-ง-ค

(28) ขอใดเรียงลําดับประโยคตอไปนี้เปนขอความไดถูกตองเหมาะสมทีส่ ุด
ก. อาทิ กลองถายรูป ใชงานอินเทอรเน็ตได
ข. แตละยี่หอ จะมีเทคโนโลยีเสริมเพิ่มความสะดวกสบายในการ
ใชสอยมากขึ้น
ค. ปจจุบันมีใหเลือกใชหลายยี่หอ หลายรุน
ง. โทรศัพทมือถือเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใชสื่อสารที่มนุษยพฒ
ั นา
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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จงเลือกประโยคเติมลงในยอหนาใหไดใจความที่ถูกตอง [ขอ (34) - (36)]
1) พรอมกับวิง่ เขามาเพือ่ จะเอาขวานคืนไป
2) ชายอีกคนแยงขึ้นมาทันที
3) พลางกมลงหยิบขวานมาถือไว
มีชายสองคนเปนเพื่อนเกลอกันและไดรวมเดินทางกันจนพบขวานเลมหนึ่งตกอยู “ขวานเลมนี้
ตองเปนของขาเพราะขาพบกอน” ชายคนหนึ่งเอยขึ้น _______34_______ “แตเราสองคนเจอ
พรอมกันนะ จะวาเจาพบกอนไดอยางไรกัน” _______35_______ ทันใดนั้นเองชายผูเ ปนเจาของ
ขวานที่แทจริงเดินผานมาพบจึงเอยขึ้นวา “อยูน ั่นเอง เจาขโมยที่ลักขวานของขาไป”
_______36_______ “แยแลวพวกเรา” ชายที่ถือขวานร่ํารอง เพือ่ นของเขาจึงรีบกลาววา “อยาพูด
วา พวกเราสิ ขาไมเกี่ยวของดวยนะ”
หมวดการอาน
Section II: Reading

(37)

ขอใดอานถูกตอง
1. จักรยาน
2. สุขภาพ

อานวา
อานวา

จัก-ยาน
สุก-ขะ-พาบ

3. เทศกาล

อานวา

เทด-กาน

4. ปกติ

อานวา

ปก-ติ

อานวา
อานวา
อานวา
อานวา

ขะ-หยัน
ตะ-ลอด
ตราก-ตรํา
สะ-หนับ-สะ-หนุน

(42) ขอใดอานผิด
1. ขยัน
2. ตลอด
3. ตรากตรํา
4. สนับสนุน
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จงเติมขอความลงในบทสนทนาใหไดใจความและเหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ
[ขอ (50) - (54)]
(50) A: คุณพอคะ เราขอตัวกลับกอนนะคะ
B: ตองขอบคุณทุกคนมากเลยนะ ที่อุตสาหมาเยี่ยมบอย
A: คะ คุณพอ
ไปกอนนะ บอย ________________________________
1. อยูนาน ๆ นะ เดี๋ยวจะมากันใหม
2. ขอแสดงความเสียใจดวยจริง ๆ
3. ยินดีดวยจริง ๆ นะ
4. หายไว ๆ นะ
จินตนาอยูในโรงเรียน ตอนพักกลางวันจินตนาจะไปเลนกับเพื่อน
บางครั้งก็อานหนังสือในหองสมุด เมื่อพบเจอ_______เธอก็จะยกมือไหว
เธอสอบไดคะแนนดีที่สดุ ในหองป. 3/2 เพราะเธอเปน_______ที่ขยัน
(56) จากขอความ จงเติมคําลงในชองวางใหเหมาะสมที่สุด
1. คุณครู – นักศึกษา
2. อาจารย – นักเรียน
3. คุณครู – นักเรียน
4. อาจารย – นักศึกษา
อําพลมีหนาที่จับผูราย จับขโมย จับคนที่ทาํ ผิดกฎหมาย
ดูแลความสงบประชาชนในประเทศ
(57) อําพลทํางานอะไร
1. ทหาร
3. ตํารวจ

2. ผูพิพากษา
4. วิศวกร
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จงอานเนื้อเรื่องตอไปนีแ้ ลวตอบคําถามขอ (61) - (64)
อาการทองผูกเกิดขึ้นไดเนื่องมาจากเราไมสามารถขับถายอุจจาระไดตามปกติ มีสาเหตุหลัก ๆ
มาจากสองสวนดวยกัน สวนแรกคือรางกายมีกากอาหารไมเพียงพอที่จะใชในการขับถายอุจจาระ
ออกมา อีกสวนหนึ่งเกิดจากการที่ลําไสไมมีแรงบีบตัวที่จะขับถายอุจจาระออกมา ดังนั้นการที่เราจะ
รักษาหรือปองกันอาการทองผูก จึงตองดูแลหรือแกไขสองประเด็นดังกลาว การที่จะทําใหลําไสนั้นมี
การขยับตัวไดดีขึ้น หรือวามีแรงในการบีบตัวไดมากขึ้นนั้นก็คือ การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
เพื่อที่จะทําใหลําไสมีการเคลื่อนไหวไดดี สวนประเด็นของการเพิ่มกากอาหารที่ชวยใหมีปริมาณของ
อุ จจาระมากพอที่ จะขับถายออกมา ไม ตอ งรอใหมี การสะสม ทํ าไดโดยการกินอาหารให เพี ย งพอ
โดยเฉพาะใยอาหารที่ไดจากผัก ผลไม ธัญพืชไมขัดสี โดยทั่วไปคนสวนใหญรับประทานอาหารมาก
เพียงพอความตองการอยูแลว หรืออาจจะมากเกินไปดวยซ้ํา เพียงแตลักษณะของอาหารนั้นไมมีใย
อาหารที่มากเพียงพอ ใยอาหารเปนสวนที่รางกายนั้นไมสามารถจะยอยได เมื่อมีกากใยที่มากขึ้นการ
ขับถายก็ส ะดวกขึ้น ซึ่งอาหารที่ มี กากใยจะเปนอาหารที่ ม าจากพื ชเปนหลัก ควรหลีกเลี่ ยงอาหาร
จําพวกแปง เนื้อสัตวในปริมาณมากเพราะจะทําใหขับถายลําบาก นอกจากนี้ควรดื่มน้ําใหมาก ทํา
จิตใจใหสบาย ไมเครงเครียดจนเกินไป เพียงเทานี้ก็จะทําใหระบบการทํางานตาง ๆ ของรางกายดีขึ้น
สงผลใหขับถายไดปกติ
ที่มา บทความเรื่อง การรักษาโรคทองผูก ตอนที่ 5
ผศ.ดร.วันทนีย เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

(61) บทความดังกลาวมีใจความสําคัญคืออะไร
1. สาเหตุและวิธีการปองกันทองผูก
2. ลักษณะของคนที่มักจะทองผูก
3. ลักษณะของอาหารที่ทําใหทองผูก 4. อาการของทองผูก
(62) ขอใดไมใชสาเหตุของทองผูก
1. รางกายไมมีกากอาหารเพียงพอ
3. ลําไสไมมีแรงพอที่จะบีบตัว

2. ขับถายอุจจาระไมเปนปกติ
4. รับประทานอาหารที่มีใยอาหารไมเพียงพอ
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