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[듣기- 듣기 스크립트로 샘플 제시 예정] 

[유형 1] Direction (이어지는 말 고르기) (출제 문제 1~2번) 

1. ฟังบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเลือกข้อที่จะเป็นค าพูดต่อจากบทสนทนานั้น  ( ) 

(1) อ้าว มีอะไรหรือ 

(2) อ้าว เป็นอะไรหรือ 

(3) อ้าว ไม่ได้นะ 

(4) อ้าว เป็นไปได้หรือ 

----------------------------------------- 

[Listening script] 

ผูช้าย : เธอไปไหนมา 

ผู้หญิง : ฉันไปหาหมอมา 

ผู้ชาย : _________________________________ 

 

[유형 2] ฟังบทสนทนาตอ่ไปนี้แล้วเลือกข้อที่กล่าวถูกต้อง (일치하는 내용 고르기) (출제 문제 3~4번) 

2. เลือกข้อที่กล่าวถูกต้อง    ( ) 

(1) ผู้ชายสั่งอาหาร 1 อย่าง 

(2) ผู้ชายสั่งน้ าแข็งเปล่าหนึ่งแก้ว 

(3) ผู้ชายมาคนเดียว  

(4) ผู้ชายสั่งชาเย็นหนึ่งแก้วกับน้ าเปล่าสองขวด 

----------------------------------------- 

[Listening script] 

ผู้หญิง : เชิญข้างในค่ะ ท้ังหมดกี่ท่านคะ 

ผู้ชาย : คนเดียวครับ ผมขอสั่งอาหารนะครับ เอาข้าวกะเพราหมูไข่ดาว แล้วก็แกงจืดเต้าหู 1 ชามครับ  

ผู้หญิง : แล้วเคร่ืองดื่มล่ะคะ 

ผู้ชาย : เอาชาเย็นหนึ่งแก้วกับน้ าเปล่าหนึ่งขวดครับ 
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[유형 3] ฟังบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเลือกข้อที่จะเป็นการกระท าต่อไปของผู้หญิง (이어서 할 행동 고르기) (출

제 문제 5~6번) 

3. เลือกข้อที่จะเป็นการกระท าต่อไปของผู้หญิง   ( ) 

(1) โทรไปจองร้านอาหารเกาหลี 

(2) ไปแถวสุขุมวิท 

(3) ไปร้านอาหารเกาหลี 

(4) ค้นหาเบอร์โทรของร้านอาหารเกาหลี 

----------------------------------------- 

[Listening scripte] 

ผู้หญิง : ดิฉันอยากกินอาหารเกาหลีค่ะ 

ผู้ชาย : ผมรู้จักร้านอาหารเกาหลีแถวสุขุมวิท ไปร้านนั้นไหมครับ 

ผู้หญิง : ไปค่ะ แล้วต้องโทรไปจองไหมคะ 

ผู้ชาย : ควรโทรไปจองนะครับ เพราะคนเยอะ ผมจะให้เบอร์โทรครับ 

 

[유형 4] ฟังบทสนทนาตอ่ไปนี้แล้วตอบค าถาม (대화 듣고 물음에 답하기) (출제 문제 7~10번) 

ผู้หญิง : ขอโทษค่ะ ป้ายรถเมล์ไปทางไหนคะ 

ผู้ชาย : ตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงสี่แยกครับ ไม่ทราบว่าคุณจะไปไหนครับ 

ผู้หญิง : จะไปตลาดนัดจตุจักรค่ะ 

ผู้ชาย : ถ้าอย่างนั้น เดินไปก็ได้ครับ เดินตรงไปประมาณ 10 นาทีก็ถึงครับ 

 

4. เลือกข้อที่มีเนื้อหาตรงกับบทสนทนา ( ) 

(1) ผู้หญิงถามทางไปตลาดนัดจตุจักร 

(2) ผู้หญิงก าลังจะไปตลาดนัดจตุจักร 

(3) ผู้ชายก าลังจะไปป้ายรถเมล์  

(4) เดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงสี่แยกก็ถึงตลาดนัดจตุจักร 
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5. เลือกข้อที่เป็นความคิดหลักของผู้ชาย  ( ) 

(1) จะไปตลาดนัดจตุจักรกับผู้หญิง 

(2) ขึ้นรถเมล์ไปตลาดจตุจักรดีกว่า 

(3) เดินตรงไปประมาณ 10 นาทีก็ถึงตลาดนัดจตุจักร  

(4) ถ้าไปตลาดจตุจักร เดินไปก็ได้ 

 

[유형 5] ฟังบทสนทนาตอ่ไปนี้แล้วตอบค าถาม (화자 발화 듣고 물음에 답하기)(출제문제 11~12번)  

ผู้หญิง: วิธกีารลดน้ าหนักท่ีดีและได้ผลคือการลดไขมันท่ีสะสมในร่างกาย โดยมีวิธีการหลัก ๆ อยู ่ 2 วิธี คือ 

การควบคุมอาหารและการออกก าลังกาย โดยสองหลักการนี้จะท างานร่วมกันเป็นทีม การควบคุมอาหาร 

จะช่วยให้เราได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างพอเหมาะ ส่วนการออกก าลังกายจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง 

เสริมสร้างกล้ามเนื้อ เผาผลาญไขมัน และช่วยควบคุมน้ าหนักด้วย ดังนั้นเราจึงต้องท าท้ังการควบคุมอาหาร  

และการออกก าลังกาย ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได ้

 

6. เลือกข้อที่เป็นความคิดของผู้หญิงถูกต้อง ( ) 

(1) วธิีการลดน้ าหนักที่ดคีือการควบคุมอาหารและการออกก าลังกาย 

(2) วิธีการลดน้ าหนักท่ีดีคือการควบคุมอาหารให้ได้รับพลังงาน 

(3) วิธีการลดน้ าหนักท่ีดีคือการเผาผลาญไขมันให้ลดน้ าหนัก 

(4) วิธีการลดน้ าหนักท่ีดีคือการออกก าลังให้เสริมสร้างกล้ามเน้ือ 
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[읽기] 

[유형 6] เลือกข้อที่เหมาะสมใส่ในวงเล็บ (문맥에 알맞은 말 고르기) (출제문항 13~14번)  

 

7. ( ) 알맞은 어휘 or 문법 고르기 

 (      ) เขาท าข้อสอบเสร็จ ก็หมดเวลาพอดี 

(1) ระหว่าง       (2) ถึง                   (3) พอ                    (4) แม ้

 

[유형 7] เลือกว่าข้อความต่อไปนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร (소재 고르기) (출제 문항15-16) 

 

8. ( ) 

ฝุ่นเยอะแค่ไหนก็สู้ 

สามารถดูดและเช็ดถูได้ในคราวเดียว 

พร้อมท าความสะอาดฝุ่นประจ าวันอย่างรวดเร็วได้ตลอดเวลา 

 (1) เคร่ืองซักผ้า      (2) เครื่องดูดฝุ่น     (3) เคร่ืองปรับอากาศ         (4) เครื่องล้างจาน 

 

[유형 8] อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วเลือกข้อที่กล่าวถูกต้อง (일치하는 내용 고르기) (출제문항 17~19번)  

9. ( ) 

มหกรรมหนังสือระดับชาติคร้ังที่ 25 

งานหนังสือกลับมาอีกครั้ง ท่ีขนทัพหนังสือจากกว่า 262 ส านักพิมพ์ 746 บูธ 

เร่ิมตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 11 ตุลาคม เวลา 10.00-21.00 น.  

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

หรือซื้อทางออนไลน์ได้ที่ https://www.thaibookfair.com 

 

ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี www.pubat.or.th  / www.facebook.com/bookthai 

https://www.thaibookfair.com/
http://www.facebook.com/bookthai
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(1) ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต้องไปท่ีงานหนังสือ 

(2) มหกรรมหนังสือระดับชาติไม่เคยจัดขึ้นมาก่อน 

(3) 746 ส านักพิมพ์ ขนหนังสือมาในงานหนังสือครั้งนี้ 

(4) สามารถสั่งซื้อหนังสือทางออนไลน์ได้ 

 

[유형 9] อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม (읽고 물음에 답하기) (출제 문항 20~25번)  

ผู้มีสัญชาติไทยทุกคนที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องยื่นเรื่องขอท าบัตรประจ าตัว

ประชาชนจนกระทั่งอายุ 70 ปี ผู้ท่ีมีอายุครบท าบัตรต้องไปยื่นขอท าบัตรภายใน 60 วันนับตั้งแต่อายุครบ 7 ปี

บริบูรณ์ ผู้ใดฝา่ฝืนไม่ขอท าบัตรประจ าตัวประชาชน มีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท บัตรประชาชนใช้ได้ 6 ปี และถ้า

บัตรหมดอายุจะต้องขอท าบัตรใหม่ภายใน 60 วัน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล บัตรหาย บัตรถูกท าลาย หรือบัตร

เดิมช ารุด ต้องเปลี่ยนบัตรใหม่ภายใน 60 วัน หากพ้นก าหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท  

 

10. เลือกข้อที่เป็นความคิดหลักของข้อความข้างต้น ( ) 

(1) ผู้มีสัญชาติไทยทุกคนต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชน 

(2) เมื่ออายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ต้องขอท าบัตรประจ าตัวประชาชน  

(3) ต้องขอท าบัตรประจ าตัวประชาชนตามกฎหมายก าหนด 

(4) ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับ 

 

11. เลือกข้อที่เหมาะสมเป็นชื่อเรื่องของข้อความข้างต้น ( ) 

(1) การท าบัตรประจ าตัวประชาชน 

(2) กรณีการขอท าบัตรประจ าตัวประชาชนใหม่  

(3) อายุการใช้บัตรประจ าตัวประชาชน 

(4) ค่าปรับเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน 
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[쓰기]  

[유형 10] ใช้ค าต่อไปนี้แต่งประโยคให้เหมาะสม (문장 완성하기) (5) (출제 문항 26~27번) 

12. 

ผม / พี่ชาย / หน้าตา / คล้าย 

( ผมหน้าตาคล้ายกับพี่ชาย  / ผมกับพี่ชายหน้าตาคล้ายกัน   ) 

 

[유형 11] อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเขียนความคิดหลักของข้อความเป็นประโยคเดียว (요약하기) (10) (출제 문

항 28번)  

13. 

แต่เดิมนั้น คนไทยไม่มีรูปแบบการทักทายที่เป็นแบบแผนชัดเจน ส่วนมากเมื่อเจอกัน ก็มักจะใช้ค าทักทาย 

ง่าย ๆ เช่น “ไปไหนมา” หรือ “กินข้าวหรือยัง” จนกระทั่งถึงยุคสมัยของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ซึ่งมีความพยายามในการสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดขึ้นแก่คนไทย จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง 

วัฒนธรรมคร้ังใหญ่ในสังคมไทยขึ้น รวมถึงการริเร่ิมให้ใช้ค าว่า “สวัสดี” ในการทักทาย เพื่อเสริมสร้าง 

ภาพลักษณ์ให้ดูเป็นประเทศที่มีอารยะทัดเทียมสากล 

( คนไทยเริ่มใช้ค าว่าสวัสดีในการทักทายตั้งแต่สมัยของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ) 

 

[유형 12] อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเขียนเรียงความ 10-12 บรรทัด (주제 글쓰기) (20) (출제 문항 29번)  

14. 

คุณมีบุคคลต้นแบบหรือบุคคลตัวอย่าง (Role Model) ซึ่งเป็นคนท่ีเราเอาแบบอย่างในการด าเนิน 

ชีวิตไหม จงเขียนความเรียงในหัวข้อ “บุคคลต้นแบบของข้าพเจ้า” โดยรวมเนื้อความดังต่อไปนี้ 

 (ไม่เติมค าลงท้าย เช่น ครับ/ค่ะ/คะ/นะ) 

- บุคคลต้นแบบของเราคือใคร 

- ท าไมเลือกเขาเป็นบุคคลต้นแบบของเรา 

- ในอนาคต เราอยากเป็นคนแบบไหน 
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