
โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

ขอบข่ายการซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว 

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

รายวชิา  ภาษาไทย ๕  รหสัวิชา   ท ๒๓๑๐๑   ชั�น  มัธยมศึกษาปีที� ๓ 

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

วธีิดําเนินการเรียนซ่อมเสริม / สอบแก้ตัว 

 รายงาน    แบบฝึก / ใบงาน    ชิ�นงาน   อื�นๆ  ข้อสอบซ่อม 

รายละเอยีดของงาน 

๑. ทาํรายงานเรื�องคาํทบัศพัทแ์ละศพัทบ์ญัญติั  (ใหค้รบถว้นตามส่วนประกอบของรายงาน) 

โดยมีหวัขอ้ ดงัต่อไปนี�  

   - ความหมายของคาํทบัศพัท ์

   - ตวัอยา่งคาํทบัศพัท ์อยา่งนอ้ย ๒๐ คาํ 

   - ความหมายของคาํศพัทบ์ญัญติั 

   - ตวัอยา่งคาํศพัทบ์ญัญติั อยา่งนอ้ย ๒๐ คาํ 

๒. ทาํขอ้สอบซ่อม (เอกสารแนบดา้นทา้ย) 

๓. การส่งงาน 

-ส่งโดยการถ่ายภาพ หรือสแกนเป็นไฟลส่์งใน Line ส่วนตวัของครูผูส้อน 

หมายเหตุ: เขียนด้วยลายมือบรรจงและต้องเป็นลายมือเดียวกนัทั�งเล่ม 

เกณฑ์พจิารณาให้ผ่านการซ่อมเสริม 

- ครบถว้นตามส่วนประกอบของรายงาน(หนา้ปก,ใบรองปกหนา้,คาํนาํ,สารบญั,เนื�อหาตามที�

กาํหนด,บรรณานุกรม,ใบรองปกหลงั,ปกหลงั) 

- เนื�อหาครบถว้นตามหวัขอ้ที�กาํหนด (ขาดส่วนใดส่วนหนึ�งถือวา่ไม่ผา่น) 

- คะแนนขอ้สอบซ่อมไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ ๕๐ จึงจะผา่นเกณฑ ์

ช่องทางการติดต่อครูผู้สอน 

 
 

ลงชื�อ ม.กาํธร พิพฒัน์ชยานนท ์, ม.สรธร เขื�อนแกว้ ครูผูส้อน         

ผลการพจิารณาของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

      อนุมัต ิ

    มิสชมพูนุช  พพิฒัน์ชยานนท์ 

    หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 



 
โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

 

ชื�อ.......................................................................................................................ชั�น..........................เลขที�................................. 
ข้อสอบซ่อม 

ท ๔.๑ ม.๓/๔  ใช้คําทบัศัพท์และศัพท์บัญญตัิ (ปรนัย ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน)  
ตอนที� ๑ จงเลือกคําตอบที�ถูกต้องที�สุดเพยีงข้อเดียว 
๑. ขอ้ใดเป็นศพัทบ์ญัญติัตามหลกัเกณฑก์ารนาํภาษาบาลี สันสกฤต เขมร มาสร้างศพัทขึ์�นใหม่ 

ก. Television  =  โทรทศัน์    ข. Teaspoon  =  ชอ้นชา 
ค. Technology  =  เทคโนโลย ี    ง. Vaccine  =  วคัซีน 

๒. ขอ้ใดเป็นศพัทบ์ญัญติัที�ใชห้ลกัเกณฑก์ารบญัญติัศพัทต่์างจากขอ้อื�น 
ก. Standpoint  =  จุดยนื     ข. Image  =  ภาพลกัษณ์ 
ค. Vision  =  วสิัยทศัน ์     ง. Globalization  =  โลกาภิวตัน์ 

๓. ขอ้ใดเป็นศพัทบ์ญัญติัที�ไม่ถูกต้อง 
ก. Keyboard  =  แผงแป้นอกัขระ    ข. Joy stick  =  แท่งหรรษา 
ค. Scanner  =  เครื�องกราดตรวจ    ง. Disk drive  =  หน่วยขบัจาน 

๔. ขอ้ใดเขียนสะกดคาํศพัทบ์ญัญติัไดถู้กตอ้งทุกคาํ 
ก. โลกาภิวฒัน์   กลอ้งจุลทรรศน์    ข. ไนทค์ลบั  ภาพลกัษณ์ 
ค. วสิัยทศัน์  วดิีทศัน์     ง. คลินิค  ปิกนิก 

๕. ขอ้ใดเป็นคาํทบัศพัทที์�ไม่ถูกต้อง 
ก. contour  =  กงสุล     ข. cheque  =  เช็ค 
ค. valve  =  วาลว์     ง. yeast  =  ยสีต ์

๖. ขอ้ใดเขียนสะกดคาํทบัศพัทไ์ดถู้กตอ้งทุกคาํ 
ก. อลัมอนต ์ แบคทีเรีย  โบนสั    ข. เบรก  แคลอรี�   เคก๊ 
ค. ซีดีรอม  เซรามิก  คอร์ด    ง. การ์ตูน  ช๊อคโกแลต  คอลมัน ์

๗. ขอ้ใดเขียนสะกดคาํทบัศพัทไ์ดถู้กตอ้งทุกคาํ 
ก. ไตฝุ้่ น  กงสุล  เคาน์เตอร์    ข. เครดิต  ดิสค ์ แบตเตอรี�  
ค. แคปซูล  ฟิลม ์ ไฟเบอร์    ง. กราฟ  ฟังคช์ั�น อิเลกทรอนิคส์ 

๘. ขอ้ใดเขียนสะกดคาํทบัศพัทไ์ดถู้กตอ้งทุกคาํ 
ก. พลาสติค  เทคนิค  ลิปสติค    ข. โควตา  สปาเกตตี�   เอก็ซเรย ์
ค. แทก็ซี�  เตน็ท ์ ซิกแซ็ก     ง. โน๊ตแพด  ลิฟต ์ อินเตอร์เน็ต 

๙. ขอ้ใดไม่จําเป็นตอ้งใชค้าํทบัศพัท ์
ก. ผูช้ายส่วนใหญ่ชอบสวมกางเกงยนีส์ 
ข. ขณะนี�อาคารกาํลงัมีการซ่อมลิฟต ์ขออภยัในความไม่สะดวก 
ค. ผูห้ญิงที�กาํลงัลดนํ�าหนกัควรรับประทานไม่เกินวนัละ ๑,๒๐๐ แคลอรี 
ง. พอถึงสนามหลวง ๒ คนขบัรถเมลเ์หยยีบเบรกกะทนัหนัจนผูโ้ดยสารหวัคะมาํ 

 
 



๑๐. ขอ้ใดไม่จําเป็นตอ้งใชค้าํทบัศพัท ์
ก. ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตมีความจาํเป็นอยา่งยิ�ง 
ข. รัฐบาลมีโปรเจกตพ์ฒันาชุมชนในชนบทอยา่งต่อเนื�อง 
ค. ราคานํ�ามนัเบนซินและดีเซลขึ�น ๆ ลง ๆ ตามกลไกตลาด 

ง. นกักอลฟ์หลายคนอยากเปลี�ยนวงสวงิใหค้ลา้ยกบัไทเกอร์วูดส์ เพื�อให้ตีลูกไดแ้ม่นไดไ้กล 

ตอนที� ๒   

คําสั�ง ให้นักเรียนเขียนคําทบัศัพท์จากคําศัพท์ที�กาํหนดให้ (๕ คะแนน) 

๑. arabic = 

.................................................................................................................................................................. 

๒. block = 

................................................................................................................................................................... 

๓. clinic = 

.................................................................................................................................................................... 

๔. download = 

........................................................................................................................................................... 

๕. e-commerce = 

...................................................................................................................................................... 

คําสั�ง ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์บัญญตัิจากคําศัพท์ที�กาํหนดให้ (๕ คะแนน) 

๑. surname = 

............................................................................................................................................................... 

๒. university = 

............................................................................................................................................................. 

๓. science = 

................................................................................................................................................................. 

๔. airport = 

................................................................................................................................................................... 

๕. bar code = 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 ผา่น ไม่ผา่น 

 
 
 


