
제0회 LG다문화학교 이중언어능력인증시험 초급 

태국어 샘플 문항 

 

[듣기- 듣기 스크립트로 샘플 제시 예정] 

[유형 1] เลือกข้อที่ได้ยินเหมือนกับตัวอย่าง (음운 식별하기 유형) (출제 문제 1~2번) 

 

1. ( )  

(1) ตี  (2) ตา (3) แต่ (4) โต 

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

[Listening script] 

โต 

 

[유형 2] ฟังค าถามต่อไปนี้แล้วเลือกข้อที่จะเป็นค าตอบที่เหมาะสมเหมือนกับตัวอย่าง (질문에 맞는 대답 고르

기) (출제 문제 3~4번) 

 

2. ( )  

(1) ว่างครับ  (2) ใช่ครับ (3) ไม่ใช่ครับ (4) ดีครับ 

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

[Listening scripte] 

ผู้หญิง : เย็นนี้คุณว่างไหมคะ 

ผู้ชาย : ______________ 

 

 

  



제0회 LG다문화학교 이중언어능력인증시험 초급 

태국어 샘플 문항 

 

[유형 3] ฟังค าพูดต่อไปนี้แล้วเลือกข้อที่จะเป็นค าพูดต่อจากค าพูดนั้นเหมือนกับตัวอย่าง (이어지는 말 고르기) 

(출제 문제 5~6번) 

 

3. Direction   ( ) 

(1) ได้เลยครับ 

(2) ไม่เป็นไรครับ 

(3) จริงด้วยครับ  

(4) ไม่ได้ครับ 

 

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

[Listening script] 

ผู้หญิง : ขอบคุณมากค่ะ 

ผู้ชาย : ________________ 

 

[유형 4] ฟังบทสนทนาแล้วเลือกข้อที่มีเนื้อหาตรงกับบทสนทนาเหมือนกบัตัวอย่าง (일치하는 내용 고르기) 

(출제 문제 7~8번) 

ผู้ชาย : คุณชอบเล่นกีฬาไหมครับ 

ผู้หญิง : ไม่ชอบค่ะ ดิฉันชอบดูหนังค่ะ 

 

4. Direction ( ) 

(1) ผู้ชายไม่ชอบเล่นกีฬา 

(2) ผู้ชายชอบดูหนัง 

(3) ผู้หญิงชอบดูหนงั 

(4) ผู้หญิงชอบเล่นกีฬา 
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[유형 5] ฟังบทสนทนาตอ่ไปนี้แล้วตอบค าถาม (듣고 물음에 답하기)(출제문제 9~12번)  

ผู้หญิง : ฉันได้ยินว่าแถวบ้านเรามีร้านอาหารไทยเปิดใหม่ 

ผู้ชาย : จริงเหรอ งั้นเสาร์นี้เราจะไปกินอาหารไทยท่ีร้านนั้นไหม 

ผู้หญิง : ดีเลย ฉันอยากกินต้มย ากุ้งและผัดไทย 

ผู้ชาย : ผมก็อยากกินต้มย ากุ้งเหมือนกัน 

 

5. เลือกว่าสองคนก าลังคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไร 이야기 주제 ( ) 

(1) ต้มย ากุ้ง 

(2) ร้านอาหารไทยเปิดใหม่  

(3) อาหารไทยท่ีอยากกิน 

(4) แผนท่ีจะท าในวันเสาร์ 

 

6. เลือกข้อที่มีเนื้อหาตรงกับบทสนทนา 들은 내용 고르기 ( ) 

(1) ผู้ชายอยากกินผัดไทย 

(2) ผู้หญิงไม่อยากไปกับผู้ชาย 

(3) ผู้ชายไม่อยากไปร้านอาหารไทย 

(4) ผู้หญิงอยากกินต้มย ากุ้ง 
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[읽기] 

[유형 6] อ่านค าถามแล้วเลือกค าตอบที่ถูกต้องเหมอืนกับตัวอย่าง (소재 고르기) (출제문항 13~14번)  

 

7. ( )  

วันอาทิตย์ผมเล่นฟุตบอล แล้วก็เล่นแบดมินตันด้วย 

(1) กีฬา            (2) หนังสือ      (3) โรงเรียน           (4) สนาม 

 

[유형 7] อ่านค าถามแล้วเลือกค าตอบที่ถูกต้องเหมือนกับตัวอย่าง (문맥에 알맞은 말 고르기) (출제 문항15-

17) 

 

8. ( ) 

วันนี้ไปร้านขายหนังสือมา ซื้อหนังสือ 2 (         ) 

(1) ตัว            (2) ชิ้น               (3) เล่ม         (4) อัน 

 

[유형 8] อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเลือกข้อที่กล่าวถูกต้อง (일치하는 내용 고르기) (출제문항 18~19번)  

9. ( ) 

แดรีม่ิลค์ ไอศกรีมขนาดใหญ่ทุกรส ซื้อ 1 แถม 1  

โปรโมชันฉลองตรุษจีน 3 วันเท่านั้น 

ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 – 14 กุมภาพันธ์ 2564  

เพียง 160 บาท ท่ีหน้าร้าน แดรี่คมิลค์ ทุกสาขา 

(1) มีโปรโมชันไอศกรีมฉลองปีใหม่ไทย 

(2) ซื้อไอศกรีมขนาดกลางก็ไดแ้ถม 1 

(3) โทรส่ังซื้อ 1 ได้แถม 1 ในราคา 160 บาท  

(4) 15 กุมภาพันธ์ ซื้อ 1 ไม่ได้แถม 1 
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[유형 9] อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเลือกข้อที่เป็นความคิดหลักของเร่ือง (중심 생각 고르기) (출제 문항 20~21

번)  

ส้มอายุ 13 ปี อยู่โรงเรียนป.6 ปกติช่วงปิดเทอม ส้มจะไปเยี่ยมบ้านของคุณปู่ท่ีต่างจังหวัดหรือจะไปเที่ยว 

ต่างประเทศกับครอบครัว แต่ปิดเทอมนี้ ส้มไม่ได้ไปไหน เพราะคุณพ่อคุณแม่ต้องท างาน ไม่มีเวลาพาส้ม 

ไปเท่ียวเลย ส้มจึงต้องอยู่บ้านตลอด เธอคิดถึงเพื่อนมาก ส้มอยากให้เปิดเทอมเร็ว ๆ จะได้เจอกับเพื่อน ๆ 

ท่ีโรงเรียน 

 

10. 중심 생각 고르기 ( ) 

(1) ส้มอยากให้เปดิเทอมเร็ว ๆ เพราะคิดถึงเพื่อน ๆ 

(2) ปกติช่วงปิดเทอม ส้มจะไปเย่ียมบ้านของคุณปู่  

(3) ปิดเทอมนี้ส้มไม่ได้ไปไหน 

(4) คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาพาส้มไปเท่ียว 

 

[유형 10] อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม (읽고 물음에 답하기) (5) (출제 문항 22~25번) 

( ก ) วันล้างมือโลกในปี 2561 เน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ “ขอให้ทุกคนมีมือท่ีสะอาด : Let’s give 

everyone a clean hand” ( ข ) ซึ่งไม่ใชเ่พียงเป็นการเตือนให้เราทราบว่าการล้างมือเป็นการป้องกัน

สุขภาพ ( ค ) แต่ยังรวมถึงเป็นการเสริมสร้างอนาคต สุขภาพด้วยมือเราอีกด้วย ( ง ) ซึ่งมีผลการศึกษาใน

ประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าการล้างมือด้วยน้ าและสบู่ท่ีถูกวิธีเพียง 20 วินาทีหรือเท่ากับร้องเพลงแฮปปี้

เบิร์ธเดย์ 2 รอบสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ด ี

 

11. เลือกจุดที่ใส่ประโยคต่อไปนี้ (        ) 문장 넣기 유형 ( ) 

การล้างมือเป็นสิ่งท่ีสามารถท าได้ง่าย ประหยัดและเสียค่าใช้จ่ายน้อย 

(1) ก                  (2) ข                 (3) ค             (4) ง 


