
ข้อสอบวัดระดับภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเหวินจ่าว 

ตอนที ่๑ การฟงั 

ข้อสอบวดัระดับภาษาไทยภาคการฟงัทัง้หมด ๑๕ ข้อ ๒๐ คะแนน 

สว่นที ่๑ ค าสัง่ โปรดฟงัค าศพัทภ์าษาไทยและเลอืกความหมายภาษาจนีที่

ถูกต้องเพยีง ๑ ค าตอบ  

ข้อละ ๑ คะแนน 

๑.  ก.  俄羅斯      ข. 冰淇淋  ค. 手機  ง.  按摩 

 

๒.  ก.  電話   ข. 泰國   ค.  桃花  ง.  妻子 

 

๓.  ก.  阿華田  ข. 西瓜  ค.  書   ง.   老闆 

 

๔.  ก.  好處   ข. 飛機  ค.  搬家  ง.  補習 

 

๕.  ก.  牛奶  ข. 果汁   ค.  可樂  ง.  咖啡 

 

๖.  ก.  炒飯  ข. 橘子   ค.  鳳梨  ง.   河粉 

 
 

๗.  ก.  你吃飯了嗎? 

 ข.    芒果一公斤多少錢? 

 ค.   飛機幾點起飛? 

 ง.   你要跟我一起去圖書館嗎? 

 

๘.  ก.  公車一個小時一班 

 ข.   今天天氣很舒服 

 ค.   媽媽下個月去旅行 

 ง.   明天會有寒流 
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๙.  ก.  開車直走到了十字路口然後右轉 

 ข.   開車左轉然後直走 

 ค.  開車右轉然後直走 

 ง.   開車直走到了十字路口然後左轉 

 

๑๐. ก.  你幾點去學校 

  ข.   你幾點吃早餐 

  ค.  你幾點下班 

  ง.   你幾點上班 

 

สว่นที ่๒ ค าสัง่ โปรดฟงับทสนทนาและเลือกค าตอบที่ถกูต้องเพยีง ๑ 

ค าตอบ ขอ้ละ ๒ คะแนน 

๑. พรุ่งนี้เป็นวันอะไร 

ก. วันพระ          ข.    วันเสาร์  ค.   วันหยุด  ง.    วันนักขัตฤกษ์ 
๒. ใครอยากดูหนัง 

ก. ยุ้ย  ข.    บาส  ค.นุ้ย   ง.     ไก่ 
๓. ยุ้ยชอบท าอะไร 

ก. ร้องคาราโอเกะ  ข.    กินมาม่า       ค.   ว่ายน้ า           ง.   อ่านหนังสือ 
๔. ใครพูดว่าเล่นโบว์ล่ิงแล้วรู้สึกเหนื่อย 

ก. โต๋   ข.    มด  ค.    ยุ้ย  ง.    โดม 
๕. โต๋กับยุ้ยนัดไปร้องคาราโอเกะกันที่ไหน 

ก.  สยาม   ข.   มาบุญครอง   ค.   ประตูน้ า  ง.     พารากอน 

 

 



ตอนที ่๒: การอา่น 

สว่นที ่๑: การอา่นจบัใจความส าคญั (ขอ้สอบมทีั้งหมด ๕ ขอ้ ขอ้ละ ๒ คะแนน  ) 

ค าสั่ง โปรดอ่านข้อความหรือบทความทีก่ าหนดให้ แล้วตอบค าถามโดยการเลือกค าตอบที่

 ถูกต้องที่สุดเพียง ๑ ค าตอบ  

 

อา่นขอ้ความขา้งล่างนีแ้ลว้ตอบค าถามขอ้ที่ ๑ – ๓ 
 

“ครู คือ บุคคลที่มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียน เกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน 
รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการท างาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยค านึงถึงพื้น

ฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน” 
 

๑. ค าว่า “ครู” จากข้อความข้างบน มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใด  

  ก. พระสงฆ์       ข. อาจารย์ 

  ค. นักศึกษา       ง. พ่อแม่ 
 

๒. จากข้อความข้างต้น ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของครู  

  ก. สอนหลักการคิดการอ่าน     ข. สอนวิชาความรู้ด้านต่างๆ  

  ค. สอนการปฏิบัติและแนวทางในการท างาน   ง. สอนวิธีการเล้ียงดูลูก 
 

๓. วิธีการสอนครูจะต้องค านึงถึงพื้นฐานต่างๆของนักเรียน ยกเว้นข้อใด 

  ก. ฐานะทางการเงินของนักเรียน    ข. ความสามารถของนักเรียน 

  ค. เป้าหมายทางการเรียนของนักเรียน    ง. พื้นฐานความรู้ของนักเรียน 

 

 



อา่นขอ้ความขา้งล่างนีแ้ลว้ตอบค าถามขอ้ที่ ๔ – ๕ 
 

“ประเพณีสงกรานต์ นอกจากเป็นประเพณีการขึ้นปีใหม่ของไทยแล้วยังพบว่าประเทศเพื่อนบ้าน 
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และประเทศกัมพูชา ก็มีประเพณี

สงกรานต์เป็นประเพณีการขึ้นปีใหม่ด้วย น่าสังเกตว่า สังคมที่มีประเพณีสงกรานต์ส่วนใหญ่เป็นสังคม
ที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายหินยาน” 
 

๔. จากข้อความข้างต้น ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด 

  ก. ประเทศที่นับถือศาสนาพุทธทุกประเทศจะต้องมีประเพณีสงกรานต์ 

  ข. ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยทุกประเทศมีประเพณีสงกรานต์ 

  ค. ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีของประเทศที่นับถือศาสนาพุทธทุกประเทศ 

  ง. ประเทศลาว พม่า และกัมพูชา ก็มีประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีการขึ้นปีใหม่  
 

๕. ค าว่า “ขึ้น” ในข้อความข้างบน มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใด 

  ก. เริ่มต้น        ข. พัฒนา 

  ค. สูง        ง. ฉลอง 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒: การอ่านป้ายประกาศต่างๆ (ข้อสอบมี ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน) 

ค าสั่ง โปรดสังเกตุป้ายประกาศต่างๆที่ก าหนดให้ แล้วตอบค าถามโดยการเลือกค าตอบที่

 ถูกต้องที่สุดเพียง ๑ ค าตอบ  
 

๖. ป้ายด้านล่างนี้ควรติดอยู่ที่สถานที่ใด 

 

 

 
  

 ก. สนามบิน  ข. ห้องน้ า  ค. ห้องเรียน  ง. สวนสาธารณะ 
 

ใช้รูปภาพด้านลา่งนี้เพื่อตอบค าถามข้อที่ ๗-๘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗. ผู้โดยสารสามารถน าสัมภาระขึ้นเครื่องได้มากที่สุดกี่กิโลกรัม 

  ก. 2 กิโลกรัม  ข. 1 กิโลกรัม  ค. 7 กิโลกรัม  ง. 14 กิโลกรัม 
 

๘. ป้ายประกาศข้างบน น่าจะเป็นป้ายประกาศของธุรกิจอะไร 

  ก. รถไฟฟ้า  ข. สนามบิน  ค. สายการบิน  ง. โรงแรม 

 

ใช้รูปภาพด้านลา่งนี้เพื่อตอบค าถามข้อที่ ๙-๑๐ 

 

๙.  

 

 

 

 

 

 

 
 

๙. ต าแหน่งงานที่เปิดรับสมัครคืือต าแหน่งใด 

  ก. สัตวแพทย์  ข. พาร์ทไทม์  ค. ประจ า  ง. พนักงานรับโทรศัพท์ 
 

๑๐. ผู้ไดร้ับการคัดเลือกจะต้องไปท างานที่ไหน 

  ก. ฝ่ายบุคคล  ข. ชลบุรี  ค. โรงพยาบาล  ง. 097-026-4487 



ใช้รูปภาพด้านลา่งนี้เพื่อตอบค าถามข้อที่ ๑๑-๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑. ฉลากข้างบนเป็นฉลากชนิดใด 

 ก. ฉลากยา  ข. ฉลากสินค้า  ค. ฉลากอาหาร ง. ฉลากวัตถุอันตราย 
 

๑๒. จากฉลากข้างบน ข้อใดถูกต้อง 

 ก. รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร 

 ข. รับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัม แล้วกินอาหารทันทีเพ่ือลดการระคายเคือง 

 ค. รับประทานวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 เม็ด 

 ง. รับประทานวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเย็นทันทีเพ่ือลดการระคายเคือง 
 

๑๓. จากฉลากข้างบน นางสุดสวย รวยมากมาย น่าจะป่วยเป็นอะไร 

 ก. เป็นไข ้ ข. ปวดหลัง     ค. ทางเดินอาหารระคายเคือง  ง. เบื่ออาหาร 

 

โรงพยาบาลกระบี่  อ .  เ มือง  จ .  กระบี่  โทร .  

+ 6 6 - 0 75 -5555-2 2 2 2  

ช่ือผู้ป่วย  นางแสนสุดสวย นามสกลุ  รวยมากมาย    HN: 

60/123-25678 

IBUPROFEN 400 MG (ยาแก้ปวด  ลดไข้) 

รับประทาน  คร้ังละ  1  เม็ด  หลังอาหาร 

เช้า  –  กลางวนั  –  เย็น   - - -  ไอบูโพรเฟน  4 00  มิลลิกรัม  

( ยาหลกัแห่งชาติ )  

กนิหลงัอาหารทนัทเีพ่ือลดการระคายเคืองทางเดนิอาหาร 

     ควรใช้ยาก่อน  0 6 - 0 9 - 25 6 2  

 

 



ใช้รูปภาพด้านล่างนี้เพื่อตอบค าถามข้อที่ ๑๔-๑๕ 

 

 

๑๔. หากได้รับบัตรเชิญตามด้านบน ผู้ได้รับบัตรเชิญจะต้องไปเป็นแขกในงานพิธีอะไร 

  ก. พิธีหมั้น  ข. พิธีแต่งงาน  ค. พิธีรับขันหมาก ง. พิธีหล่ังน้ าพุทธมนต์ 
 

๑๕. แขกในงานจะร่วมรับประทานอาหารหลังจากเสร็จพิธีอะไร 

 ก. พิธีหมั้น   ข. พิธีแต่งงาน      ค. พิธีถวายภัตตาหาร      ง. พิธีหล่ังน้ าพุทธมนต์ 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓: การอ่านข่าว และประกาศของราชการ (ข้อสอบมี ๕ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน) 

ค าสั่ง โปรดอ่านขา่ว หรือ เอกสารทางราชการ แล้วตอบค าถามโดยการเลือกค าตอบที่

 ถูกต้องที่สุดเพียง ๑ ค าตอบ  

 

อ่านข่าวด้านล่างนี้แลว้ตอบค าถามข้อที ่๑๖-๑๘ 

“รฐับาลฮอ่งกงตอ้งถอย เลือ่นพจิารณากฎหมายสง่ผูร้า้ยข้ามแดนไปจนีแผน่ดนิใหญ ่หลงัมวลชนลกุ
ฮอืประทว้งใหญ่ ปดิถนน-ลอ้มสภา” 

ส านักข่าว บีบีซี - เมื่อเวลา 13.10 น. ของวันที่ 12 มิ.ย. ประธานสภานิติบัญญัติฮ่องกง ประกาศเล่ือน

การประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาวาระที่ 2 ของการปรับแก้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนออกไปอย่างไม่มี
ก าหนด โดยจะแจ้งก าหนดเวลาให้ทราบอีกครั้งในล าดับต่อไป หลังมีการประท้วงการปรับแก้กฎหมาย
นี้อย่างหนัก 

ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงยังคงปักหลักอยู่รอบอาคารสภานิติบัญญัติและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบใน

ย่านแอดมิรัลตี (Admiralty) ส่งผลให้การจราจรทางถนนเป็นอัมพาต และการสัญจรไปมาในพื้นที่
เป็นไปด้วยความไม่สะดวก รถประจ าทางสาธารณะหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางที่ต้องผ่านย่าน
ดังกล่าว กลุ่มผู้ชุมนุมยังได้น าส่ิงกีดขวางมากั้นเส้นทางเดินรถราง (tram) ส่งผลให้การเดินทางโดย

รถรางในฮ่องกงเป็นอัมพาตชั่วคราวด้วย ด้านภาคเอกชนและธนาคารหลายแห่งในย่านแอดมิรัลตีเริ่ม
ทยอยปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การประท้วงจะบรรเทาลง -- 
 

๑๖. ข่าวข้างต้น จัดเป็นข่าวประเภทใด 

  ก. ข่าวอาชญากรรม ข. ข่าวต่างประเทศ ค. ข่าวการเมือง ง. ข่าวเศรษฐกิจ 

 

 



 

๑๗. การประท้วงในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากอะไร 

  ก. กลุ่มผู้ชุมนุมต้องการกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

  ข. กลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านการท างานของรัฐบาลจีน 

  ค. กลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านการปรับแก้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

  ง. กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านการท างานร่วมกันของรัฐบาลจีนและฮ่องกง 
 

๑๘. การประท้วงในครั้งนี้เกิดผลกระทบมากมาย ยกเว้นข้อใด 

  ก. สายการบินหยุดให้บริการทุกเที่ยวบิน 

  ข. มีส่ิงขีดขวางมากั้นเส้นทางรถราง 

  ค. การจราจรติดขัดบริเวณที่มีการชุมนุม 

  ง. ธนาคารปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



อ่านประกาศด้านล่างนี้แล้วตอบค าถามข้อที่ ๑๙-๒๐ 
 

ประกาศ 

ส านักงานหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล จังหวัดเชียงใหม่ จะปิดท าการในวันจันทร์ที่ ๑๕ – วันอังคาร
๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (ชดเชยวันสงกรานต์) ประชาชนท่านใดมี
ความประสงค์จะยื่นขอหนังสือเดินทางสามารถมาติดต่อและยื่นเอกสารขอจัดท าหนังสือเดินทางได้ใน

วันและเวลาราชการ เท่านั้น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ส านักงานหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๙. จากประกาศข้างบน หากต้องการยื่นเอกสารเพ่ือจัดท าหนังสือเดินทาง วันใดต่อไปนี้ที่

 สามารถไปยื่นเอกสารได้  

  ก. วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒     ข. วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

  ค. วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒     ง. วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

๒๐.  เหตุใดส านักงานหนังสือเดินทางถึงปิดท าการ 

  ก. เพราะเป็นวันสงกรานต์     ข. เพราะเป็นวันหยุดราชการ 

  ค. เพราะเป็นวันปีใหม่ไทย     ง. ถูกทุกข้อ 

 

***************************************** 

 



ตอนที ่๓: หลกัภาษาและการเขยีน  

สว่นที ่๑: หลกัภาษา ( ขอ้สอบมทีัง้หมด ๑๕ ขอ้ ขอ้ละ ๑ คะแนน) 

ค าสั่ง โปรดเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง ๑ ข้อ  
 

๑. ข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด 

  ก. ก จ ฒ อ      ข. ก ฏ ป ฮ 

  ค. ก ด บ ฝ      ง. ก ด ต ป 
 

๒. ข้อใดเป็นอักษรสูงทั้งหมด 

  ก. ผ ฝ ส ห      ข. ฐ ฒ ถ ษ 

  ค. ศ ษ ห ฬ      ง. ข ฉ ภ ส 
 

๓. ข้อใดประสมด้วยสระเสียงยาวทั้งหมด 

  ก. สีขาว      ข. โรงเรียน 

  ค. คิดถึง      ง. คุณครู   
 

๔. การผันเสียงวรรณยุกต์ในข้อใดไม่ถูกต้อง 

  ก. ดา ด่า ด้า ด๊า ด๋า     ข. อา อ่า อ้า อ๊า อ๋า 

  ค. คา ค่า ค้า ค๊า ค๋า     ง. บา บ่า บ้า บ๊า บ๋า 
 

๕. ข้อใดเขียนลดรูปสระได้ถูกต้อง 

  ก. ต + โ ะ + ก = โตก     ข. ก + เ อ + ย = เกยอ 

  ค. น +   ัว + ด = นวด     ง. ล +   ือ + ม = ลอม 

 



๖. ค าในข้อใดออกเสียงไม่เหมือนกนั 

  ก. น่า หน้า      ข. ฮ่า ห้า 

  ค. ฟ่า ฝ้า      ง. บ่า ผ้า  
  

๗. ค าในข้อใดออกเสียงต่างจากค าอื่น 

  ก. ทราย      ข. สลาย 

  ค. สวาย      ง. ขยาย     
     

๘. ค าในข้อใดสะกดถูกต้องทั้งหมด 

  ก. อนุญาต เครือญาต     ข. ศักดิ์ศรี ศรีษะ 

  ค. บรรดา บรรทัด     ง. สงสาน สงสัย  
 

๙. บ้านของฉันมีสนามหญ้าหน้าบ้านที่กว้างขวางมาก สามารถเล้ียงหมาได้ ๒ .......... และจอด

 รถยนต์ได้ ๒ .......... ฉันชอบบ้านหลังนี้มากๆ  

  ก. ตัว / เครื่อง       ข. ตัว / คัน 

  ค. อัน / คัน       ง. อัน / เครื่อง 
 

๑๐. ฉันชอบกินข้าวผัดหมู .......... พี่สาวชอบกินขา้วผัดกุ้ง 

  ก. เพราะ       ข. ดังนั้น 

  ค. ส่วน        ง. เนื่องจาก  
 

 

 

 



๑๑. พุฒ : “บ้านหลังนั้นเป็น .......... ครับ ดูใหญ่โตและสวยงามมาก” 

 จิงจิง : “บ้านท่านนายอ าเภอค่ะ” 

  ก. อะไร      ข. ของใคร 

  ข. เท่าไหร่      ง. ที่ไหน  

๑๒. เขาไปวิ่งออกก าลังกายที่สวนสาธารณะทุกเช้า .......... เขาอ้วนขึ้นมาก เลยอยากลดความอ้วน 

  ก. แต่       ข. ส่วน 

  ค. เพราะ      ง. จน 
 

๑๓. เขาเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยเหวินจ่าว .......... ๕ เดือนแล้ว ตอนนี้เขาพูดภาษาไทยเก่ง 

 .......... มาก 

  ก. มา / ไป      ข. มา / ขึ้น 

  ค. ไป / ขึ้น      ง. มา / ไป  
 

๑๔. นักศึกษาไต้หวันส่วนมากมักจะเรียน .......... ด้วย ท างานพิเศษ .......... ด้วย 

 ก. ไป / ไป      ข. มา / มา 

 ค. ไป / มา      ง. มา / ไป 
 

๑๕. พอท างานเสร็จร้านอาหารก็ปิดหมดแล้ว เขา .......... ต้องไปซือ้ข้าวกล่องที่ 7-11 มากิน 

 ก. กว่า       ข. พอ 

 ค. เมื่อ       ง. เลย 

 

 



สว่นที ่๒: การเขยีน  

สว่นที ่๑: การเรยีบเรยีงประโยค (ขอ้สอบมทีัง้หมด ๓ ขอ้ ขอ้ละ ๑ คะแนน ) 

ค าสั่ง โปรดเลือกค าตอบที่เรียงประโยคได้ถูกต้องที่สุดเพียง ๑ ขอ้ 
 

๑๖. อะไร / ของคุณ / เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์ / มือถือ 

  ก. ของคุณเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์อะไร 

  ข. เบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณเบอร์อะไร 

  ค. อะไรเบอร์โทรศัพท์ของคุณเบอร์มือถือ 

  ง. อะไรของคุณเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือ 
 

๑๗. ไม่สบาย / เมื่อวานนี้ / ไม่ไป / เพราะว่า / เธอ / โรงเรียน 

  ก. เมื่อวานนี้เพราะว่าไม่ไปโรงเรียนเธอไม่สบาย 

  ข. เธอเพราะว่าไม่ไปโรงเรียนไม่สบายเมื่อวานนี้ 

  ค. เพราะว่าไม่ไปโรงเรียนเมื่อวานนี้เธอไม่สบาย 

  ง. เมื่อวานนี้เธอไม่ไปโรงเรียนเพราะว่าไม่สบาย 
 

๑๘. มาท างานสาย / ก็เลย / เป็น / ประจ า / เขา / โดนไล่ออก 

  ก. เขามาท างานสายเป็นประจ าก็เลยโดนไล่ออก 

  ข. ก็เลยมาท างานสายเขาโดนไล่ออกเป็นประจ า 

  ค. เขาโดนไล่ออกก็เลยมาท างานสายเป็นประจ า 

  ง. เขาโดนไล่ออกเป็นประจ าก็เลยมาท างานสาย 



สว่นที ่๒: การเขยีนบรรยายดว้ยค าทีก่ าหนดให ้(ขอ้สอบม ี๑ ขอ้ ขอ้ละ ๔ คะแนน) 

ค าสั่ง โปรดเขียนบรรยายเร่ืองราวในรูปภาพโดยใช้ค าที่ก าหนดให้เป็นส่วนประกอบ 
 

๑๙. โปรดเขียนบรรยายเร่ืองราวในรูปภาพโดยใช้ค าทีก่ าหนดให้เป็นสว่นประกอบ   

   “นกัทอ่งเทีย่ว / ผมกบัพอ่ / สถานรีถไฟฟา้ / ถามเสน้ทาง” 
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สว่นที ่๓: การเขยีนบรรยาย (ขอ้สอบม ี๑ ขอ้ ขอ้ละ ๘ คะแนน) 

ค าสั่ง โปรดเขียนบรรยายเร่ืองราวในรูปภาพ  
 

๒๐. โปรดเขียนบรรยายเร่ืองราวของรูปภาพดา้นล่าง ความยาวไม่น้อยกวา่คร่ึงหน้ากระดาษ 
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***************************************** 



ข้อสอบถามตอบวัดระดับภาษาไทยส าหรับชาวไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยเหวินจ่าว 

๑. คุณช่ืออะไร 

๒. คุณอายุเท่าไร 

๓. วันนี้คุณต่ืนนอนตอนกี่โมง 

๔. ครอบครัวคุณมีสมาชิกกี่คน 

๕. คุณชอบชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหรือไม่ เพราะอะไร 

๖. ท าไมคุณถึงอยากเรียนภาษาไทย 

๗. คุณเคยไปเมืองไทยไหม 

๘. คุณชอบทานอาหารไทยไหม เพราะอะไร 

๙. ช่วยอธิบายลักษณะของรูปภาพนี้หน่อย 

๑๐. ถ้าคุณมีพลังพิเศษคุณอยากท าอะไร 

 

文藻外語大學東南亞學系泰語檢考古題



 


