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1 นักศึกษาคนนี้               
ขยัน มาก มือ แคบ 

2 ถาม: บทเรียนบทนี้ยากไหมครับ?     
ตอบ:            
ไมยากครับ ไมกินครับ ไมเจ็บครับ ไมผอมครับ 

3 หองทํางาน          นี้ไมคอยสะอาด 
งาน หอง ทํา สะอาด 

4 ถาม:  คุณมี            ,           เลมครับ?    
ตอบ: 3 เลมคะ 
กี่  หนังสือ หนังสือ  กี่ หนังสือ, หนังสือ กี่, กี่ 

5 ถาม: คณุจะทําอะไรครับ?   ตอบ:          ดหูนงัครับ  
เราไปดวยกันไหมครับ? 
ใหไป ไมไป วาจะไป ถาจะไป 

6 ถาม: คุณไปอาน           ที่ไหนคะ?     
ตอบ: ที่หองสมุดคะ 
โทรศัพท หนังสือพิมพ วิทยุ ปงปอง 

7 ถาม: เขากําลังทําอะไรอยูในหองคะ?  
ตอบ: กําลัง          ภาษาอังกฤษครับ 
นึก ระลึกถึง คิดถึง ทบทวน 

8 ถาม: คุณไปเรียนกันที่ไหนครับ?      
ตอบ:             
ที่หองเรียนครับ อยูในหองเรียนครับ 

อยูที่หองเรัยนครับ อยูหองเรียนครับ 
9 ขอใดเปนประโยคคําถามที่ถูกตอง? 
เชานี้มีเรียนไหมครับ?  เสื้อตัวนี้สวย?

  
อานยังง้ีถูก?  วันนี้ทําความสะอาดหอง? 
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10 ถาม: ทานขาว          ครับ?     
ตอบ: ทานแลวครับ 
ไหม อะไร หรือเปลา หรือยัง 

11 ถาม: เมื่อคืนไปดูหนัง          ครับ? 
ตอบ: ไปครับ 
ไหม อะไร หรือเปลา หรือยัง 

12 ผูชาย:  เร่ืองนี้ผมทราบแลว 
ผูหญิง:  ดิฉัน          ทราบแลว           
ก็,ก็ เหมือนกัน, ก็ ก็,เหมือนกัน 

เหมือนกัน,เหมือนกัน 
13 หนังสือเลมนี้          หนังสือภาษาไทย 
อยู เปน ใช ถูกตอง 

14 คุณประสงค อยูหอง 323 ตึกสาวหยวน   ประโยคนี้บอกกลาวถึงสิ่งใด ? 
ก.   หองเบอรเทาไร   ตึกอะไร ข.   ใครบอก   ไดเทาไหร  
ค.   สงการบาน   สงวันไหน ง.  ใครบอก   บอกวาอยางไร 

15 คุณอารียบอกวาคุณฉลาดมาก     ประโยคนี้บอกกลาวถึงสิ่งใด ? 
หองเบอรเทาไร   ตึกอะไร ใครบอก   ไดเทาไหร  
สงการบาน   สงว ันไหน ใครบอก   บอกวาอยางไร 

16 หนังสือเหลานี้ ผมเคยอานแลว           
ทุกเลม ทุกวัน   ทุกฉบับ ทุกคน 

17 ผมรูจักนักศึกษา          ในคณะเรา 
ทุกเลม   ทุกวัน     ทุกฉบับ      ทุกคน 

18 วันนี้รอนอบอาว คร้ืมๆทําทาเหมือน          จะตก   
ฝน      นํ้า       หมอก      อากาศ 

19 วันนี้          เทาไหรครับ ?   
อุณหภูมิ       ความรอน อากาศ อบอาว 

20 ขอโทษ          ของคุณกี่โมงแลวคะ ? 
นาฬิกา   โมง ชั่วโมง เวลา 

21 เคร่ืองบินบิน           ปกกิง่      
กรุงเทพฯใชเวลานานเทาไหรครับ ? 
ตรง  จาก จาก จาก จาก  มาถึง มา  มาถึง 

22 ดิฉัน เกิดวันที่  27 เดือน           ป  ค.ศ. 1956 
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พฤกษาภคม พฤกษภาคม พฤษภาคม พฤภาคม 
23 วันที่ 13 เมษายน  เปนวัน            และเปนวันข้ึนปใหมของชาวไทย 
สงกรานต สงกราน สงฆกราน สงกลานต 

24 สวัสดีครับเถาแก  ผมมาเอา          ที่ตัดไว ครับ 
รองเทา โตะ เสื้อ โทรศัพทมือถือ 

25 คุณพอคุณ          อะไรคะ ? 
ทํา งาน ทํางาน ง านทํา 

26 ดินฟาอากาศที่          ของคุณเปนอยางไรบางคะ ? 
บานนอก ชนบท บานเกิด บานเมืองไทย 

27 ประเทศไทยมีกี่ฤดู และมีฤดูอะไรบาง ?   จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง 
สามฤดู  คือ       ฤดูรอน     ฤดูฝน       ฤดูหนาว 
สามฤดู  คือ       ฤดูรอน     ฤดูฝน       ฤดูใบไมผลิ 
สามฤดู  คือ       ฤดูรอน     ฤดูหนาว      ฤดูใบไมผลิ 
สี่ฤดู   คือ       ฤดูรอน      ฤดูฝน       ฤดูหนาว         
ฤดูใบไมผลิ 

28 เขาซื้อปากกา          ละ1           
คน  ดาม ดาม  คน ตัว  คน แทง  คน 

29 เราเรียนกัน          ละ2           
คาบ  วัน ชั่วโมง  วัน วัน   คาบ วันจันทร    
ชั่วโมง 

30 รองเทา          ละ   30   บาทแพงไหมคะ ? 
ตัว ชิ้น คู    อัน 

31 ดิฉันอยากจะไปตรวจรางกายสัก           
ที         คร้ัง          ป       เดือน 

32 ผมทองศัพท          ละ  30            
วัน   คํา ทุกวัน   คํา คํา   ทุกวัน จํา    คํา 

33 บายนี้จะประชุม คุณ          ทราบแลวนะครับ 
อาจ คง อย ู เปนไปไมได  

34 วันนี้รูสึกไมคอยสบาย เมื่อย          ตัว 
ไปหมด หมดทั้ง ไปหมดท ั้ง ทั้งหมด 

35 เขาจะกลับบาน          2-3  วันน ้ี 
ใน อยู           นอก เมื่อ 

36 ผมเคยเจอะเจอเขาคร้ังหนึ่ง           2-3 วันกอน 
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ใน     อยู    นอก           เมื่อ 
37 เขาวาหนังเร่ืองนี้จะฉาย          เร็วๆนี้ 
ใน         อยู          นอก          เมื่อ 

38 หนังเร่ืองนี้ผมดูมาแลว          ปกลาย 
ใน      อยู         นอก    เมื่อ 

39 เขาไดรับจดหมาย          เพ่ือนฉบับหนึ่ง 
ถึง         จาก เร่ิม         ไป 

40 หองพักของเรา          สะอาดและเปนระเบียบ 
มี    ได         ทั้ง          ทั้งคู 

41 หองนี้มีโต ะตัว          เกาอี้ 2 ตัว 
เดียว     หนึ่ง       คู         สอง 

42 ผมไดรับจดหมาย          ทางบานเดือนละฉบับ 
ไป       ถึง       จาก           มา 

43 คุณควรจะเขียนจดหมาย          คุณพ่ีสักฉบับ ไมง้ันคุณพ่ีจะเปนหวง 
ไป   ถึง            จาก           มา 

44 นี่จดหมาย          ใครไมทราบ  ชื่อผูรับอานไมออก 
ไป ถึง            จาก      มา 

45 ผมสงหนังสือ          นองชาย 2 เลม 
แด      มอบ        สง      ให 

46 ทําไมไม          ออกกําลังกายกับเขาละคะ ? 
มา            ไป            กลับ       

    ทำ 
47 วันอาทิตยนี้จะไปเที่ยวซีซานมิใชหรือคะ คุณต้ังใจจะ          ยังไงครับ ? 
มา       ไป            กลับ          

 ทํา 
48 คุณมาเร็วจริง            ยังไงครับ ? 
มา            ไป       กลับ         
ทํา 

49 ขอใดใชคําวา กวา  เรียงประโยคถูกตอง 
อาหารวันนี้ กวา อรอยอาหารเม่ือวาน อาหารเม่ือวาน กวา อาหารวันนี้อรอย

  



 代號：4412
頁次：8－5

อรอยอาหารวันนี้ กวา อาหารเม่ือวาน อาหารวันนี้อรอย กวา อาหารเม่ือวาน 
50 ขอใดใชคําวา กวา เรียงประโยคถูกตอง 
เขาวายนํ้าเกง ผมวายนํ้า กวา  ผมวายนํ้า กวา  เกงเขาวายนํ้า    
ผมวายนํ้า เกง กวา เขาวายนํ้า เกงผมวายนํ้า กวา เขาวายนํ้า 

51 คุณ          เรียนภาษาตางประเทศอะไรบาง ? 
ใช       กอน    เคย          แลว 

52 ไมมีงานอะไรอีกแลว คุณกลับได            
ดี          เลย          เทานั้น    ขี้น 

53          คิดถึงคําเตือนของคุณแม  ผม          งดสูบบุหร่ีทันที  
เมื่อ      เลย  จนกระทั้ง    ก็  
จนกระทั้ง   เลย  เมื่อ     ก็ 

54 มานีรับประทานขนมโรยมะพราว          แลว ก็มานั่งดูภาพในหนังสือ 
ชั้น หมดจด หมดช้ิน ชิ้นหมดจด 

55 ไดยินช่ือมานาน                    แตเพ่ิงไดรูจักตัววันนี้           
แลว     เอง  เอง      แลว  
แลว    แลว  เอง      เอง 

56 จากนี่ไปที่ทําการไปรษณีย เดิน 5  นาที           
ดี     เลย         เทานั้น     ขึ้น 

57 พอเขาไปในหอง ปรากฏวาเขาหลับ           
สบาย อยู ไว วาง 

58 ไมทราบวาเขาเปดวิทยุ          ทําไม 
สบาย อยู ไว วาง 

59 ดิฉันลืมแสียแลววา   เก็บยาระงับปวด          ที่ไหน 
สบาย อยู ไว วาง 

60 ดิฉันนัดกับเขา          วา จะไปถึงที่โนนกอนบายโมง 
สบาย อยู ไว วาง 

61 ดึกแลวเขายังเขียนหนังสือ           
สบาย อยู ไว วาง 

62 ขอใดเรียงประโยคถูกตอง 
เขารู    ลักษณะภูมิประเทศ     ของ       เขตนี้     
อยางทะลุปรุโปรง 
เขารู    ลักษณะภูมิประเทศ      เขตนี้     ของ      
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เขารู    ลักษณะภูมิประเทศ     ของ      อยางทะลุปรุโปรง     เขตนี้ 
    
ลักษณะภูมิประเทศ    เขารู      ของ     เขตนี้     อยางทะลุปรุโปรง 

63 ขอใดเรียงประโยคถูกตอง 
บริเวณใกล      โรงเรียนของเรา    มีสถานที่พักพ้ืน    อยูแหงหนึ่ง 
บริเวณใกล      มีสถานที่พักพ้ืน    โรงเรียนของเรา    อยูแหงหนึ่ง 
อยูแหงหนึ่ง   บ ริเวณใกล    โรงเรียนของเรา    มีสถานที่พักพ้ืน     
โรงเรียนของเรา   บริเวณใกล    มีสถานที่พักพ้ืน    
อยูแหงหนึ่ง 

64 ซื้อต๋ัวที่สถานีกอนออก          จะไดไหมครับ 
ว่ิง นั่ง เดิน เดินทาง 

65 กรุณาชวย          แท็กซี่ใหผมสักคันครับ 
เรียก ตะโกน พูด รอง 

66 กรุณา          เสียงดังๆหนอยคะ คนขางหล ังไมไดยิน 
กลาววา บอก พูด เลา 

67 กรุณา          แบบฟอรมตรวจคนเขาเมืองดวยคะ 
ชวย   กรอก วาด ชวยเหลือ 

68 ขอใดเรียงประโยคถูกตอง 
ทําอยางไร    ขอนี้   แบบฝกหัด      

ผมจะลองยกตัวอยางใหพวกเราไดดูกันกอน 
ขอนี้  แบบฝกหัด     ทําอยางไร   

ผมจะลองยกตัวอยางใหพวกเราไดดูกันกอน 
แบบฝกหัด   ขอนี้   ทําอยางไร   

ผมจะลองยกตัวอยางใหพวกเราไดดูกันกอน 
ขอนี้   ทําอยางไร     แบบฝกหัด      

ผมจะลองยกตัวอยางใหพวกเราไดดูกันกอน 
69 อาหารจานน้ีรส          เกินไป 
จาง จืด บาง เมินเฉย 

70 ขอใดเรียงประโยคถูกตอง 
แหวนวงนี้  ทําดวย  แกว    ซึ่งไมใชหยกแท  
แกว    ทําดวย  แหวนวงนี้  ซึ่งไมใชหยกแท 
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แหวนวงนี้  แกว   ทําดวย  ซึ่งไมใชหยกแท  
แหวนวงนี้   ซึ่งไมใชหยกแท  ทําดวย  แกว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใจความสําคัญของ ขอความโฆษณาขางตนนี้ คืออะไร ? 71 

ราคาคาต๋ัวเคร่ืองบินที่ลดลง  

บริษัทขายเฉพาะตั๋วเคร่ืองบินตางประเทศ 

บริษัทใหบริการสอบถามขอมูลขาวสารการทองเที่ยว  

บริษัทขายเฉพาะตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 

เวลาทําการของบริษัท หางหุนสวนจํากัด จรัลธุรกิจ เชียงใหม (1991) คือขอใด ? 72 

เปดบริการทุกวัน  (ยกเวน วันอาทิตย 08.00 น. - 17.00 น.)  

เปดบริการทุกวัน 

 08.00 น. - 21.00 น. (ยกเวน วันอาทิตย 08.00 น. - 17.00 น.)  

เปดบริการในวันขัตฤกษ 

บัตรโดยสารภายในประเทศราคาเดียวกับการบินไทย มีความหมายวาอยางไร ? 73 
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บริษัทขายตั๋วเคร่ืองบินในราคาที่สูงกวาการบินไทยเล็กนอย 

การบินไทยขายต๋ัวในราคาที่ถูกกวาบริษัท จรัลธุรกิจ อยูพอสมควร 

ไมวาจะซื้อต๋ัวเคร่ืองบินจากบริษัท จรัลธุรกิจ 

หรือซื้อจากการบินไทยก็จะซื้อไดในราคาเทากัน 

บริษัทขายตั๋วเคร่ืองบินในราคาที่ถูกมาก 

74 ขอใดไมถูกตอง 

บริษัทขายเฉพาะตั๋วเคร่ืองบินของการบินไทย  

บุคคลทุกสาขาอาชีพสามารถซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินไดในราคาพิเศษ 

บร ิษัทมีบริการสงต๋ัวเคร่ืองบินใหโดยไมคิดคาใชจาย  

บริษัทรับทั้งเงินสดและบัตรเครดิต 

75 ขอใดไมใชบริการของทางบริษัท หางหุนสวนจํากัด จรัลธุรกิจ เชียงใหม (1991) 

เมื่อทานใชบริการจากบริษัท จรัลธุรกิจ ทานสามารถสะสมไมลไดดวย  

จัดทัวรทองเที่ยวทั่วไทยโดยบริษัทเอื้องหลวง 

ม ีแพ็กเก็จทัวรที่จะพาคุณไปทองเที่ยวทั่วโลก  

บริษัทรับจัดคอรสภาษาอังกฤษสําหรับผูที่สนใจ 

 

ทามกลางสภาพสังคมที่เต็มไปดวยสิ่งเยายวนใจและตางคนก็รีบเรงทํามาหากินอย

างปจจุบันนี้ครอบครัวใดที่มี 

ลูกชายอายุครบบวชแลว และลูกชายไดบวชทดแทนพระคุณใหพอแมไดอยางนอย 1 

พรรษาตองนับวา พอแมของครอบครัวนั้น มีบุญอยางมหาศาล 

เพราะการที่ลูกชายบานไหนจะบวชใหพอแมได ไมใชเร่ืองงายเลย ที่สําคัญคือ 

เร่ืองนี้จะตองเกิดจากความสมัครใจของเขาเองเปนสําคัญ 

และตองไมใชการบวชที่ลูกตั้งเง่ือนไขกับพอแม เชน บวชแลกรถยนต 

บวชแลกสินบนจากพอแมดวย 

ภาพของคุณแมทานหนึ่งอยูในวัยประมาณหกสิบป 

ในมือถือพวงมาลัยนอยๆใบหนาของทานเปยมสุข ที่แทบเทาของทาน 

มีลูกชายหัวแกวหัวแหวน นุงหมอยูในช ุดนาค 

กําลังบรรจงกมลงกราบเทาดวยความเคารพรัก เพ่ือขออนุญาตลาไปอุปสมบท  
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76 เนื้อหาหลักที่ตองการกลาวถึงคือเร่ืองอะไร ? 

สังคมเต็มไปดวยสิ่งเยายวนใจ การบวช เปนเร่ืองงาย  

ท ุกคนอยากใหลูกชายบวช การบวชทดแทนพระคุณใหพอแม 

77 ขอใดเปนการบวชที่เกิดจากความสมัครใจของผูบวช 

บวชแลวจะไดเปนผูใหญเสียที บวชแลวจะไดแตงงานกับคนรัก  

บวชแลวพอแมจะใหเงิน  ผิดทุกขอ 

78 ขอใดตอไปนี้ ไมไดกลาวไวในเนื้อความขางตน ? 

ภาพของคุณแมทานหนึ่ง ในมือถือพวงมาลัยไว 

การบวชที่ลูกตั้งเง่ือนไขกับพอแม 

ขอความบนภาพโปสเตอรเขียนวา บวชขณะที่แมยังมีชีวิต สักคร้ังในชีวิต 

เพ่ืออุทิศทดแทนคุณ 

ลูกชายไมชอบบวชทดแทนพระคุณใหพอแม 

79 การบวชทดแทนพระคุณใหพอแม ควรบวชกี่พรรษา ? 

อยางนอย   1   พรรษา อยางนอย   2  พรรษา  

อยางนอย   3  พรรษา อยางนอย   4  พรรษา 

80 คุณแมบนภาพโปสเตอรวัยประมาณหกสิบป ทานมีความรูสึกอยางไร ? 

ราเริง  เสียใจ  

อารมณดี  เปยมลนไปดวยความสุข 


