
ข้อสอบวัดระดับภาษาไทย 

ตอนที่ ๑: หลักภาษาและการเขียน  

ส่วนที ่๑: หลักภาษา ( ข้อสอบมีทั้งหมด ๑๕ ข้อ ขอ้ละ ๑ คะแนน) 

ค าสั่ง โปรดเลอืกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีง ๑ ข้อ  
 

๑. ข้อใดเป็นอักษรกลำงท้ังหมด 

  ก. ก จ ฒ อ      ข. ก ฏ ป ฮ 

  ค. ก ด บ ฝ      ง. ก ด ต ป 
 

๒. ข้อใดเป็นอักษรสูงท้ังหมด 

  ก. ผ ฝ ส ห      ข. ฐ ฒ ถ ษ 

  ค. ศ ษ ห ฬ      ง. ข ฉ ภ ส 
 

๓. ข้อใดประสมด้วยสระเสียงยำวท้ังหมด 

  ก. สีขำว      ข. โรงเรียน 

  ค. คิดถึง      ง. คุณครู   
 

๔. กำรผันเสียงวรรณยุกต์ในข้อใดไม่ถูกต้อง 

  ก. ดำ ด่ำ ด้ำ ด๊ำ ด๋ำ     ข. อำ อ่ำ อ้ำ อ๊ำ อ๋ำ 

  ค. คำ ค่ำ ค้ำ ค๊ำ ค๋ำ     ง. บำ บ่ำ บ้ำ บ๊ำ บ๋ำ 
 

๕. ข้อใดเขียนลดรูปสระได้ถูกต้อง 

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

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

  ก. น่ำ หน้ำ      ข. ฮ่ำ ห้ำ 

  ค. ฟ่ำ ฝ้ำ      ง. บ่ำ ผ้ำ  
  

๗. ค ำในข้อใดออกเสียงต่างจากค ำอื่น 

  ก. ทรำย      ข. สลำย 

  ค. สวำย      ง. ขยำย     
     

๘. ค ำในข้อใดสะกดถูกต้องทั้งหมด 

  ก. อนุญำต เครือญำต     ข. ศักดิ์ศรี ศรีษะ 

  ค. บรรดำ บรรทัด     ง. สงสำน สงสัย  
 

๙. บ้ำนของฉันมีสนำมหญ้ำหน้ำบ้ำนท่ีกว้ำงขวำงมำก สำมำรถเลี้ยงหมำได้ ๒ .......... และจอด

 รถยนต์ได้ ๒ .......... ฉันชอบบ้ำนหลังนี้มำกๆ  

  ก. ตัว / เครื่อง       ข. ตัว / คัน 

  ค. อัน / คัน       ง. อัน / เคร่ือง 
 

๑๐. ฉันชอบกินข้ำวผัดหมู .......... พี่สำวชอบกินข้ำวผัดกุ้ง 

  ก. เพรำะ       ข. ดังนั้น 

  ค. ส่วน        ง. เนื่องจำก  
 

๑๑. พุฒ : “บ้ำนหลังนั้นเป็น .......... ครับ ดูใหญ่โตและสวยงำมมำก” 

 จิงจิง : “บ้ำนท่ำนนำยอ ำเภอค่ะ” 

  ก. อะไร      ข. ของใคร 

  ข. เท่ำไหร่      ง. ท่ีไหน  



๑๒. เขำไปวิ่งออกก ำลังกำยท่ีสวนสำธำรณะทุกเช้ำ .......... เขำอ้วนขึ้นมำก เลยอยำกลดควำมอ้วน 

  ก. แต่       ข. ส่วน 

  ค. เพรำะ      ง. จน 
 

๑๓. เขำเรียนภำษำไทยท่ีมหำวิทยำลัยเหวินจ่ำว .......... ๕ เดือนแล้ว ตอนนี้เขำพูดภำษำไทยเก่ง 

 .......... มำก 

  ก. มำ / ไป      ข. มำ / ขึ้น 

  ค. ไป / ขึ้น      ง. มำ / ไป  
 

๑๔. นักศึกษำไต้หวันส่วนมำกมักจะเรียน .......... ด้วย ท ำงำนพิเศษ .......... ด้วย 

 ก. ไป / ไป      ข. มำ / มำ 

 ค. ไป / มำ      ง. มำ / ไป 
 

๑๕. พอท ำงำนเสร็จร้ำนอำหำรก็ปิดหมดแล้ว เขำ .......... ต้องไปซื้อข้ำวกล่องท่ี 7-11 มำกิน 

 ก. กว่ำ       ข. พอ 

 ค. เมื่อ       ง. เลย 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒: การเขียน  

ส่วนที่ ๑: การเรียบเรียงประโยค (ข้อสอบมีทัง้หมด ๓ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน ) 

ค าสั่ง โปรดเลอืกค ำตอบที่เรียงประโยคได้ถูกตอ้งที่สุดเพียง ๑ ขอ้ 
 

๑๖. อะไร / ของคุณ / เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์ / มือถือ 

  ก. ของคุณเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์อะไร 

  ข. เบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณเบอร์อะไร 

  ค. อะไรเบอร์โทรศัพท์ของคุณเบอร์มือถือ 

  ง. อะไรของคุณเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือ 
 

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

  ก. เมื่อวำนนี้เพรำะว่ำไม่ไปโรงเรียนเธอไม่สบำย 

  ข. เธอเพรำะว่ำไม่ไปโรงเรียนไม่สบำยเมื่อวำนนี้ 

  ค. เพรำะว่ำไม่ไปโรงเรียนเมื่อวำนนี้เธอไม่สบำย 

  ง. เมื่อวำนนี้เธอไม่ไปโรงเรียนเพรำะว่ำไม่สบำย 
 

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

  ก. เขำมำท ำงำนสำยเป็นประจ ำก็เลยโดนไล่ออก 

  ข. ก็เลยมำท ำงำนสำยเขำโดนไล่ออกเป็นประจ ำ 

  ค. เขำโดนไล่ออกก็เลยมำท ำงำนสำยเป็นประจ ำ 

  ง. เขำโดนไล่ออกเป็นประจ ำก็เลยมำท ำงำนสำย 



ส่วนที่ ๒: การเขียนบรรยายด้วยค าที่ก าหนดให้ (ข้อสอบมี ๑ ข้อ ข้อละ ๔ คะแนน) 

ค าสั่ง โปรดเขียนบรรยำยเรือ่งรำวในรูปภำพโดยใช้ค ำที่ก ำหนดให้เป็นส่วนประกอบ 
 

๑๙. โปรดเขียนบรรยำยเรื่องรำวในรูปภำพโดยใช้ค ำที่ก ำหนดให้เป็นส่วนประกอบ   

   “นักท่องเที่ยว / ผมกบัพ่อ / สถานีรถไฟฟ้า / ถามเส้นทาง” 
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ส่วนที่ ๓: การเขียนบรรยาย (ข้อสอบม ี๑ ข้อ ข้อละ ๘ คะแนน) 

ค าสั่ง โปรดเขียนบรรยำยเรือ่งรำวในรูปภำพ  
 

๒๐. โปรดเขียนบรรยำยเรื่องรำวของรูปภำพดำ้นล่ำง ควำมยำวไม่นอ้ยกว่ำครึ่งหนำ้กระดำษ 
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ตอนที่ ๒: การอ่าน 

ส่วนที ่๑: การอ่านจับใจความส าคัญ (ข้อสอบมีทั้งหมด ๕ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน  ) 

ค าสั่ง โปรดอ่ำนขอ้ควำมหรอืบทควำมที่ก ำหนดให้ แล้วตอบค ำถำมโดยกำรเลือกค ำตอบที่

 ถูกต้องที่สุดเพยีง ๑ ค ำตอบ  

 

อ่านข้อความข้างล่างนี้แล้วตอบค าถามข้อที่ ๑ – ๓ 
 

“ครู คือ บุคคลท่ีมีหน้าท่ี หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียน เกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน 

รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการท างาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยค านึงถึงพื้น

ฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน” 
 

๑. ค ำว่ำ “ครู” จำกข้อควำมข้ำงบน มีควำมหมำยใกล้เคียงกับข้อใด  

  ก. พระสงฆ์       ข. อำจำรย์ 

  ค. นักศึกษำ       ง. พ่อแม่ 
 

๒. จำกข้อควำมข้ำงต้น ข้อใดไม่ใช่หน้ำท่ีของครู  

  ก. สอนหลักกำรคิดกำรอ่ำน     ข. สอนวิชำควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ  

  ค. สอนกำรปฏิบัติและแนวทำงในกำรท ำงำน   ง. สอนวิธีกำรเล้ียงดูลูก 
 

๓. วิธีกำรสอนครูจะต้องค ำนึงถึงพื้นฐำนต่ำงๆของนักเรียน ยกเว้นข้อใด 

  ก. ฐำนะทำงกำรเงินของนักเรียน    ข. ควำมสำมำรถของนักเรียน 

  ค. เป้ำหมำยทำงกำรเรียนของนักเรียน    ง. พื้นฐำนควำมรู้ของนักเรียน 

 

 



อ่านข้อความข้างล่างนี้แล้วตอบค าถามข้อที่ ๔ – ๕ 
 

“ประเพณีสงกรานต์ นอกจากเป็นประเพณีการขึ้นปีใหม่ของไทยแล้วยังพบว่าประเทศเพื่อนบ้าน 

ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และประเทศกัมพูชา ก็มีประเพณี

สงกรานต์เป็นประเพณีการขึ้นปีใหม่ด้วย น่าสังเกตว่า สังคมท่ีมีประเพณีสงกรานต์ส่วนใหญ่เป็นสังคม

ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายหินยาน” 
 

๔. จำกข้อควำมข้ำงต้น ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด 

  ก. ประเทศที่นับถือศำสนำพุทธทุกประเทศจะต้องมีประเพณีสงกรำนต์ 

  ข. ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยทุกประเทศมีประเพณีสงกรำนต์ 

  ค. ประเพณีสงกรำนต์ถือเป็นประเพณขีองประเทศที่นับถือศำสนำพุทธทุกประเทศ 

  ง. ประเทศลำว พม่ำ และกัมพูชำ ก็มีประเพณีสงกรำนต์เป็นประเพณีกำรขึ้นปีใหม่  
 

๕. ค ำว่ำ “ขึ้น” ในข้อควำมข้ำงบน มีควำมหมำยใกล้เคียงกับข้อใด 

  ก. เริ่มต้น        ข. พัฒนำ 

  ค. สูง        ง. ฉลอง 

 

 

 

 

 

 

 



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

ค าสั่ง โปรดสังเกตุป้ำยประกำศต่ำงๆที่ก ำหนดให้ แลว้ตอบค ำถำมโดยกำรเลอืกค ำตอบที่

 ถูกต้องที่สุดเพยีง ๑ ค ำตอบ  
 

๖. ป้ำยด้ำนล่ำงนี้ควรติดอยู่ท่ีสถำนท่ีใด 

 

 

 
  

 ก. สนำมบิน  ข. ห้องน้ ำ  ค. ห้องเรยีน  ง. สวนสำธำรณะ 
 

ใช้รูปภาพดา้นล่างนี้เพื่อตอบค าถามขอ้ที่ ๗-๘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗. ผู้โดยสำรสำมำรถน ำสัมภำระขึ้นเครื่องได้มำกท่ีสุดกี่กิโลกรัม 

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

๘. ป้ำยประกำศข้ำงบน น่ำจะเป็นป้ำยประกำศของธุรกิจอะไร 

  ก. รถไฟฟ้ำ  ข. สนำมบิน  ค. สำยกำรบิน  ง. โรงแรม 

 

ใช้รูปภาพดา้นล่างนี้เพื่อตอบค าถามขอ้ที่ ๙-๑๐ 

 

๙.  

 

 

 

 

 

 

 
 

๙. ต ำแหน่งงำนท่ีเปิดรับสมัครคืือต ำแหน่งใด 

  ก. สัตวแพทย์  ข. พำร์ทไทม ์  ค. ประจ ำ  ง. พนักงำนรับโทรศัพท์ 
 

๑๐. ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องไปท ำงำนท่ีไหน 

  ก. ฝ่ำยบุคคล  ข. ชลบุรี  ค. โรงพยำบำล  ง. 097-026-4487 



ใช้รูปภาพดา้นล่างนี้เพื่อตอบค าถามขอ้ที่ ๑๑-๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑. ฉลำกข้ำงบนเป็นฉลำกชนิดใด 

 ก. ฉลำกยำ  ข. ฉลำกสินค้ำ  ค. ฉลำกอำหำร ง. ฉลำกวัตถุอันตรำย 
 

๑๒. จำกฉลำกข้ำงบน ข้อใดถูกต้อง 

 ก. รับประทำนครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 คร้ัง หลังอำหำร 

 ข. รับประทำนคร้ังละ 400 มิลลิกรัม แล้วกินอำหำรทันทีเพื่อลดกำรระคำยเคือง 

 ค. รับประทำนวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 เม็ด 

 ง. รับประทำนวันละ 1 ครั้ง หลังอำหำรเย็นทันทีเพ่ือลดกำรระคำยเคือง 
 

๑๓. จำกฉลำกข้ำงบน นำงสุดสวย รวยมำกมำย น่ำจะป่วยเป็นอะไร 

 ก. เป็นไข้  ข. ปวดหลัง  ค. ทำงเดินอำหำรระคำยเคือง ง. เบ่ืออำหำร 

 

โรงพยาบาลกระบี่ อ. เมือง จ. กระบี่ โทร. +66-075-5555-2222 

ชื่อผู้ป่วย นำงแสนสุดสวย นามสกุล รวยมำกมำย    HN: 60/123-25678 

IBUPROFEN 400 MG (ยาแก้ปวด ลดไข)้ 

รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหาร 

เช้า – กลางวัน – เย็น  --- ไอบูโพรเฟน 400 มิลลกิรัม (ยาหลักแหง่ชาติ) 

กนิหลังอาหารทันทีเพ่ือลดการระคายเคืองทางเดินอาหาร 

     ควรใช้ยาก่อน 06-09-2562 

 

 



ใช้รูปภาพดา้นล่างนี้เพื่อตอบค าถามขอ้ที่ ๑๔-๑๕ 

 
 

๑๔. หำกได้รับบัตรเชิญตำมด้ำนบน ผู้ได้รับบัตรเชิญจะต้องไปเป็นแขกในงำนพิธีอะไร 

  ก. พิธีหมั้น  ข. พิธีแต่งงำน  ค. พิธีรับขันหมำก ง. พิธีหล่ังน้ ำพุทธมนต์ 
 

๑๕. แขกในงำนจะร่วมรับประทำนอำหำรหลังจำกเสร็จพิธีอะไร 

 ก. พิธีหมั้น  ข. พิธีแต่งงำน  ค. พิธถีวำยภัตตำหำร ง. พิธีหล่ังน้ ำพุทธมนต์ 

 

 

 

 



ส่วนที ่๒: การอ่านข่าว และประกาศของราชการ (ข้อสอบมี ๕ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน) 

ค าสั่ง โปรดอ่ำนข่ำว หรือ เอกสำรทำงรำชกำร แล้วตอบค ำถำมโดยกำรเลอืกค ำตอบที่

 ถูกต้องที่สุดเพยีง ๑ ค ำตอบ  

 

อ่านข่าวด้านล่างนี้แล้วตอบค าถามขอ้ที่ ๑๖-๑๘ 

“รัฐบาลฮ่องกงต้องถอย เลื่อนพิจารณากฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนแผ่นดินใหญ่ หลังมวลชน

ลุกฮือประท้วงใหญ่ ปิดถนน-ล้อมสภา” 

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

การประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาวาระท่ี 2 ของการปรับแก้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนออกไปอย่างไม่มี

ก าหนด โดยจะแจ้งก าหนดเวลาให้ทราบอีกครั้งในล าดับต่อไป หลังมีการประท้วงการปรับแก้กฎหมาย

นี้อย่างหนัก 

ขณะท่ีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงยังคงปักหลักอยู่รอบอาคารสภานิติบัญญัติและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบใน

ย่านแอดมิรัลตี (Admiralty) ส่งผลให้การจราจรทางถนนเป็นอัมพาต และการสัญจรไปมาในพื้นท่ี

เป็นไปด้วยความไม่สะดวก รถประจ าทางสาธารณะหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางท่ีต้องผ่านย่าน

ดังกล่าว กลุ่มผู้ชุมนุมยังได้น าสิ่งกีดขวางมากั้นเส้นทางเดินรถราง (tram) ส่งผลให้การเดินทางโดย

รถรางในฮ่องกงเป็นอัมพาตชั่วคราวด้วย ด้านภาคเอกชนและธนาคารหลายแห่งในย่านแอดมิรัลตีเริ่ม

ทยอยปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การประท้วงจะบรรเทาลง -- 
 

๑๖. ข่ำวข้ำงต้น จัดเป็นข่ำวประเภทใด 

  ก. ข่ำวอำชญำกรรม ข. ข่ำวต่ำงประเทศ ค. ข่ำวกำรเมือง ง. ข่ำวเศรษฐกิจ 

 

 

 



๑๗. กำรประท้วงในครั้งนี้มีสำเหตุมำจำกอะไร 

  ก. กลุ่มผู้ชุมนุมต้องกำรกฎหมำยส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน 

  ข. กลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้ำนกำรท ำงำนของรัฐบำลจีน 

  ค. กลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้ำนกำรปรับแก้กฎหมำยส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน 

  ง. กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้ำนกำรท ำงำนร่วมกันของรัฐบำลจีนและฮ่องกง 
 

๑๘. กำรประท้วงในครั้งนี้เกิดผลกระทบมำกมำย ยกเว้นข้อใด 

  ก. สำยกำรบินหยุดให้บริกำรทุกเท่ียวบิน 

  ข. มีสิ่งขีดขวำงมำกั้นเส้นทำงรถรำง 

  ค. กำรจรำจรติดขัดบริเวณท่ีมีกำรชุมนุม 

  ง. ธนำคำรปิดให้บริกำรจนกว่ำสถำนกำรณ์จะดีขึ้น 

 

อ่านประกาศด้านลา่งนีแ้ล้วตอบค าถามขอ้ที่ ๑๙-๒๐ 
 

ประกาศ 

ส านักงานหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล จังหวัดเชียงใหม่ จะปิดท าการในวันจันทรท่ี์ ๑๕ – วันอังคาร

๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (ชดเชยวันสงกรานต์) ประชาชนท่านใดมี

ความประสงค์จะยื่นขอหนังสือเดินทางสามารถมาติดต่อและยื่นเอกสารขอจัดท าหนังสือเดินทางได้ใน

วันและเวลาราชการ เท่านั้น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ส านักงานหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล จังหวัดเชียงใหม ่
วันท่ี ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



๑๙. จำกประกำศข้ำงบน หำกต้องกำรยื่นเอกสำรเพ่ือจัดท ำหนังสือเดินทำง วันใดต่อไปนี้ท่ี

 สำมำรถไปยื่นเอกสำรได้  

  ก. วันท่ี ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๒     ข. วันท่ี ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๒ 

  ค. วันท่ี ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๒     ง. วันท่ี ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๒ 
 

๒๐.  เหตุใดส ำนักงำนหนังสือเดินทำงถึงปิดท ำกำร 

  ก. เพรำะเป็นวันสงกรำนต์     ข. เพรำะเป็นวันหยุดรำชกำร 

  ค. เพรำะเป็นวันปีใหม่ไทย     ง. ถูกทุกข้อ 

 

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

 

 


