
 
       

 
 
 
 

 

 
แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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ส านักทดสอบทางการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                           

 

 

แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของส านักทดสอบทางการศึกษา               
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้าคัดลอก ดัดแปลง เฉลย           

เพ่ือจ าหน่าย หรือน าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 



ค าชี้แจงแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจ ำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลำท ำแบบทดสอบ 60 นำที 
2. แบบทดสอบนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่1 แบบเลือกตอบ : ในแต่ละข้อให้นักเรียนเลือกค ำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 
ข้อสอบมีจ ำนวน 26 ข้อ คือ ข้อที่ 1 - 26 ข้อละ 3 คะแนน รวมท้ังสิ้น 78 คะแนน 

ตัวอย่าง พิจารณาค าต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 0 
   5/2 
 
 

 
 0. ค ำหมำยเลขใดอ่ำนออกเสียงต่างจำกข้ออื่น 
            1) หมำยเลข (1)  
            2) หมำยเลข (2) 
            3) หมำยเลข (3)  
            4) หมำยเลข (4) 

วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกค ำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียง 1 ค ำตอบ โดยระบำย  ⚫ ทับตัวเลข               
ท่ีตรงกับตัวเลือกท่ีต้องกำรลงในกระดำษค ำตอบ เช่น ถ้ำนักเรียนคิดว่ำตัวเลือกท่ี 1) เป็นค ำตอบท่ี
ถูกต้องให้ระบำย ⚫ ในกระดำษค ำตอบ ดังนี้ 

ข้อ 0.               

ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ : ให้นักเรียนเขียนค ำตอบท่ีถูกต้องในกระดำษค ำตอบ ข้อสอบมี
จ ำนวน 4 ข้อ คะแนนรวมท้ังสิ้น 22 คะแนน มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 2.1 เขียนตอบสั้น : จ ำนวน 3 ข้อ คือ ข้อท่ี 27 - 29 ข้อละ 5 คะแนน รวม 15 คะแนน 
 2.2 เขียนตอบอิสระ : จ ำนวน 1 ข้อ คือ ข้อท่ี 30 คะแนน 7 คะแนน 

(1) นิทรำ 

(2) พุทรำ 

(3) แทรกซึม 

(4) ทรุดโทรม  



 
ตัวอย่าง พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 00 

00. ข้อควำมใดที่เป็นส ำนวน 
 ตอบ 

 วิธีตอบ ให้นักเรียนน ำประเด็นส ำคัญท่ีเป็นส ำนวนจำกข้อควำมท่ีอ่ำนมำตอบ 
ตอบ  สวยแต่รูปจูบไม่หอม 

 
 
 
 
 

 

 
 

       ผู้หญิงสวยไม่ต่ำงจำกดอกไม้ ดอกไม้ท่ีสวยและมีกลิ่นหอมย่อมเป็นท่ีชื่นชอบ                
ของคนท้ังหลำยแต่ถ้ำไม่สวยแล้วยังไร้กลิ่นก็ยิ่งไม่มีใครปรำรถนำเข้ำท ำนองท่ีว่ำ สวยแต่รูป
จูบไม่หอมนั่นเอง 

ห้ามเปิดแบบทดสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
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ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกค ำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 1 - 2  

1. จำกข้อควำมค ำท่ีขีดเส้นใต้มีควำมหมำยตรงกับข้อใด 

    1) มุ่งมั่น 
 2) จริงจัง 
   3) เฝ้ำคอย 
   4) เตรียมพร้อม 
 
 
2. จำกข้อควำมท่ีอ่ำน ข้อใดมีควำมหมำยสอดคล้องกับ “...เดินกลับบ้ำนพร้อมด้วยรอยยิ้ม”    

  1) นิ่มหัวเรำะตลกที่แสดงบนเวที 
  2) นิดประหลำดใจท่ีได้รับของขวัญ 
 3) หน่อยอ่ำนกำร์ตูนอย่ำงเพลิดเพลิน 
  4) น้อยมีควำมสุขที่เพ่ือนรักมำเล่นด้วย 

 
  

       สิ่งท่ีขำดไม่ได้ในวันสงกรำนต์ นอกเหนือจำกกำรเล่นน้ ำก็คือ กำรดูขบวนแห่                  
ท่ีหลำยคนตั้งตารอกันมำกท่ีสุดคือขบวนแห่นำงสงกรำนต์ ขบวนแห่แต่ละขบวนตกแต่ง
อย่ำงสวยงำม หนูอิ่มกับหนูเอมเล่นสงกรำนต์อย่ำงสนุกสนำนและเดินกลับบ้ำน                
พร้อมด้วยรอยยิม้ 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 3 

3. 

เหตุใดบ้ำนในสมัยโบรำณจึงต้องใช้ต้นไผ่ท ำร้ัว 
1) สมัยก่อนมีต้นไผ่จ ำนวนมำก 
2) ใช้ป้องกันขโมยได้เพรำะต้นไผ่มีหนำม 
3) ใช้ต้นไผ่ท ำร้ัวบ้ำนท ำให้บ้ำนดูสวยงำม 
4) คนในชนบทนิยมปลูกต้นไผ่เพรำะต้นไผ่หำง่ำย  

 
 
อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 4 

4. ข้อใดเป็นค ำถำมเชิงเหตุผลท่ีจะหำค ำตอบได้จำกข้อควำมนี้ 
1) เทศกำลสงกรำนต์เรำจะต้องท ำอะไรบ้ำง 
2) ในช่วงสงกรำนต์เรำควรไปท่องเที่ยวที่ใดบ้ำง 
3) เหตุใดกำรขับรถในช่วงสงกรำนต์จึงต้องไม่ประมำท 
4) กำรท่องเท่ียวในช่วงสงกรำนต์ควรปฏิบัติตนอย่ำงไร 

        บ้ำนในชนบท มักจะปลูกต้นไผ่ท ำเป็นรั้วบ้ำน เพรำะไม้ไผ่มีหนำม ป้องกัน
ขโมยได้ดี บ้ำนเมืองในสมัยโบรำณนั้นยังไม่มีก ำแพง เขำก็ปลูกต้นไผ่ไว้ท ำร้ัว 

ขับรถดีมีวินัย   ดื่มไม่ขับ  ไปกลับปลอดภัย 
 เทศกำลวันหยุดสงกรำนต์ ก ำลังวนกลับมำอีกครั้ง หลำยคนวำงแผน                  
เดินทำงไกล ท่องเท่ียว ฉลองวันสงกรำนต์ด้วยกำรสำดน้ ำคลำยร้อน กำรจรำจร                
ทุกเส้นทำงจะคับคั่งมำกกว่ำปกติ ดังนั้นผู้ขับขี่ต้องไม่ประมำทโดยค ำนึงถึงเรื่อง 
“ควำมปลอดภัย” อยู่เสมอ  
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 5 - 6  
 
 
 
 
 
 

5. ข้อใดเรียงล ำดับเหตุกำรณ์ได้ถูกต้อง 

 1) ข้ำวฟ่ำงชอบดื่มช็อกโกแลต / แก้วของข้ำวฟ่ำงร้ำว / ข้ำวฟ่ำงใช้แก้วใบเดิม 

 2) แก้วของข้ำวฟ่ำงร้ำว / ข้ำวฟ่ำงใช้แก้วใบโปรด / ข้ำวฟ่ำงชอบดื่มช็อกโกแลต 

 3) ข้ำวฟ่ำงชอบดื่มช็อกโกแลต / ข้ำวฟ่ำงเห็นรอยร้ำวท่ีแก้ว / ข้ำวฟ่ำงดืม่ด้วยแก้วใบโปรด 

 4) แก้วของข้ำวฟ่ำงมีรอยร้ำว / ข้ำวฟ่ำงชอบดื่มช็อกโกแลต / ข้ำวฟ่ำงไม่ใส่ใจรอยร้ำวของแก้ว 
 

 
 
6. นักเรียนคิดว่ำน่ำจะเกิดอะไรขึ้นกับข้ำวฟ่ำง หำกยังใช้แก้วใบเดิม 
 1) โดนแก้วบำดเพรำะแก้วแตก 

 2) เลิกดื่มช็อกโกแลตเพรำะเสียดำยแก้ว 

 3) เปลี่ยนมำดื่มช็อกโกแลตเย็นเพรำะกลัวแก้วแตก 

 4) ดื่มช็อกโกแลตน้อยลงเพรำะไม่ได้ดื่มด้วยแก้วใบโปรด 
 

 
 

 

 

 

 ข้ำวฟ่ำงชอบดื่มช็อกโกแลตร้อนมำก แต่ต้องดื่มด้วยแก้วใบโปรดของเธอเท่ำนั้น 
อยู่มำวันหนึ่ง แก้วของเธอมีรอยร้ำวเล็ก ๆ ข้ำวฟ่ำงไม่ได้ใส่ใจเพรำะเป็นเพียงรอยเล็ก ๆ 
จึงยังคงใช้แก้วใบเดิมต่อไป 
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อ่านข้อมูลแล้วตอบค าถามข้อ 7 – 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. จำกข้อมูลท่ีอ่ำนใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 
1) สมชำยออกก ำลังกำยในตอนเย็น 

 2) สมศรีทำครีมกันแดดทุกครั้งท่ีออกจำกบ้ำน 
 3) สมพรดื่มน้ ำบ่อย ๆ เพ่ือไม่ให้ร่ำงกำยร้อนจัด 
 4) สมใจสวมเส้ือผ้ำหนำ ๆ เพ่ือป้องกันแสงแดด 

 

8. จำกข้อมูลค ำท่ีขีดเส้นใต้มีควำมหมำยตรงกับข้อใด 
1) ภำพท่ีปรำกฏให้เห็นใกล้เคียงกับควำมจริง 

 2) ภำพท่ีวำดขึ้นหรือน ำมำแสดงเพื่อประกอบเรื่อง 
 3) ภำพฉำยด้วยเครื่องท ำให้เห็นภำพเคลื่อนไหวได้ 
 4) ภำพท่ีเกิดจำกควำมรู้สึกทั้งท่ีควำมจริงไม่มีสิ่งนั้น 

 
ร่างกายร้อนจัดระวังเป็นลมแดด (Heat stroke) 

อาการเร่ิมต้น Heat Stroke       อาจอันตรายได ้ การป้องกัน 

- มีไข้มีเหงื่อออก 
- ปวดหัว 
- อ่อนเพลียไม่มีแรง 
- คลื่นไส้ อำเจียน 
- เป็นตะคริว 

- มีไข้สูง ไม่มีเหงื่อ 
- เห็นภาพหลอน 
- ตัวแดง ร้อนจัด  
- ชักหมดสติ 
- หอบหำยใจเร็ว 

- ดื่มน้ ำให้เพียงพอ 
- เลี่ยงออกก ำลังกำย      
ในที่ร้อนจัด 

- ใส่เสื้อผ้ำโปร่ง  
- ใช้ร่มกรองแสง UV 
- ทำครีมกันแดด 
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อ่านนิทานแล้วตอบค าถามข้อ 9 

9. ข้อคิดจำกนิทำนสอดคล้องกับข้อใด 
 1) กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  
 2) พึงพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่ 
 3) กำรเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งดี  
 4) รีบกระท ำเมื่อได้รับโอกำส  

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 10 
 
 
 
 
 

10. จำกข้อควำมใครปฏิบัติตำมค ำแนะน ำได้เหมำะสม  
 1) มนตรีรีดชุดนักเรียนวันละชุดทุกวัน 
 2) มำลีพรมน้ ำเส้ือจนเปียกก่อนรีดทุกคร้ัง 
 3) มณีดึงปล๊ักเตำรีดออกก่อนรีดเสื้อตัวสุดท้ำยเสร็จ 
 4) มำนะตั้งปุ่มปรับควำมร้อนคร้ังเดียวในกำรรีดผ้ำทุกชนิด 

ลำตัวหนึ่งอำศัยอยู่กับคนขำยเครื่องเทศ เขำใช้งำนมันหนักมำกแต่ให้อำหำรน้อย      
มันจึงไปขอร้องเทวดำให้หำเจ้ำนำยคนใหม่ให้ เทวดำจึงให้มันไปอยู่กับคนขำยกระเบื้อง  
เขำใช้งำนมันหนักกว่ำเดิม มันไปขอร้องเทวดำให้เปลี่ยนเจ้ำนำยอีกครั้ง ครำวนี้เทวดำ              
ส่งให้ไปอยู่กับคนฟอกหนังสัตว์ ลำรู้ตัวว่ำตกอยู่ในอันตรำยจึงร้องไห้คร่ ำครวญและขอกลับไป
อยู่กับเจ้ำนำยคนแรก เพรำะตำยไปยังเหลือหนังหุ้มกระดูกดีกว่ำไม่เหลืออะไรเลย 

   กำรใช้เตำรีดไฟฟ้ำให้มีอำยุยำวนำนและประหยัดพลังงำนมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบเตำรีดอยู่เสมอว่ำอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้งำนหรือไม่ เช่น สำยไฟฟ้ำ ตัวเครื่อง 

2. ตั้งปุ่มปรับควำมร้อนให้เหมำะสมกับชนิดของผ้ำ 
3. ไม่ควรพรมน้ ำท่ีเสื้อผ้ำจนเปียกแฉะเกินไป และควรรีดผ้ำต่อเนื่องให้เสร็จในครำวเดียว  
4. ดึงปลั๊กไฟออกทุกครั้งก่อนรีดผ้ำเสร็จ 2 – 3 นำที 
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พิจารณาข้อมูลแล้วตอบค าถามข้อ 11  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

11. จำกข้อมูล กล่ำวถึงเรื่องใด     
1) โรคท่ีเกิดจำกน้ ำดื่ม  
2) ประโยชน์ของกำรดื่มน้ ำ 
3) แนวปฏิบัติในกำรดื่มน้ ำ 
4) ปริมำณของน้ ำท่ีควรดื่ม 

 

 
 
  

 

ดื่มน้ าให้เพียงพอ                   
ดีอย่างไร 

ลดอาการเครียด 

ดวงตาดูสดใสมีชีวิตชีวา 

ลดอาการปวดศีรษะ 

ท าให้เกิดสมาธิมากขึ้น 

เพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกาย 

รักษาสุขภาพไตให้แข็งแรง 

หัวใจท างานได้อย่างปกติ 
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พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 12 – 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12. ใครน ำควำมรู้ท่ีได้จำกแผนภำพไปใช้ได้ถูกต้อง  
 1) ลุงตุ๋ยชอบกินแก้วมังกรเพรำะเป็นควำมดันโลหิต 
    2) ป้ำสุนีย์ซื้อกีวีมำกินเพ่ือช่วยชะลอควำมแก่ 
    3) แม่แนะน ำให้สมชำยกินส้มเพรำะท้องเสีย 
 4) วำรีต้องกำรลดน้ ำหนักจึงกินแอปเป้ิล 

13. แผนภำพนี้ให้ควำมรู้ในเรื่องใด 
 1) คุณสมบัติของผลไม้ 
    2) คุณลักษณะของผลไม้ 
    3) สรรพคุณของผลไม้ 
    4) คุณภำพของผลไม้ 
  

          ผลไม้เพื่อสุขภาพ 
ส้ม    

   ช่วยป้องกันกำรอักเสบ  
   รักษำโรคเลือดออกตำมไรฟัน 

กีว ี
     ต้ำนอนุมลูอิสระป้องกัน 
     ริ้วรอยและลดควำมแก่ 

 
แก้วมังกร   

  ช่วยบ ำรุงผิวพรรณ 
  ช่วยสร้ำงเซลล์เม็ดเลือด 

กล้วย 
ช่วยรักษำและบรรเทำ 

อำกำรท้องผูกและท้องวำ่ง 
  

พลับ    
  ช่วยลดควำมดันโลหิตสูง 
  ช่วยลดอำกำรปวดท้องบิด 

แอปเปิ้ล 
ช่วยลดคอเลสเตอรอล 

และช่วยลดควำมดนัโลหิต 
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พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ข้อใดไม่ใช่สำระส ำคัญท่ีได้จำกภำพ     
     1) ควำมรับผิดชอบ 
     2) ควำมมุ่งมั่นตั้งใจ 
     3) ควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
     4) ควำมขยันหมั่นเพียร 
 

 
 
 
 

ท ำกำรบำ้นเสร็จแลว้
เด๋ียวท ำบนัทึก           

กำรใชเ้งินต่อดีกวำ่ 
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พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 15  

 

 

 

 

 

 
 

15. พฤติกรรมของป๊อบในภำพตรงกับข้อใด   
    1) ควำมรับผิดชอบ  
  2) กำรมีจิตอำสำ  
    3) ควำมเอื้อเฟ้ือ 
    4) กำรมีวินัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

เราจะช่วยนะ ดีจังเลย 

ป๊อบ 

ได้สิป๊อบ 
มาๆ 
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พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 16 

       
 

 
 
 

 

16. ข้อควำมหมำยเลขใดมีกำรใช้ค ำที่เขียนสะกดผิด 
 1) หมำยเลข (1) 
 2) หมำยเลข (2) 
 3) หมำยเลข (3) 
 4) หมำยเลข (4) 
 

พิจารณาประโยคแล้วตอบค าถามข้อ 17 

17. ข้อใดมีกำรใช้ค ำชนิดเดียวกับค ำท่ีขีดเส้นใต้   
1) น้องวิ่งเร็วมำก 
2) เธอไปเท่ียวกับฉัน 
3) เขำบอกว่ำจะมำวันนี้ 
4) ท่ำนต้องกำรพบคุณเดี๋ยวนี้  

 

 

รายการอาหารวันนี้ (อาหารชุด) 
(1) ไข่พะโล้  ผัดกะหล่ ำปล ี ลองกอง 
(2) กระเพรำ ไข่ดำว  ส้มเขียวหวำน 
(3) ผัดผักรวม แกงป่ำไก่ เงำะ 
(4) แกงส้ม ปลำทอด มะละกอสุก 

เด็ก ๆ ไม่ควรไปเล่นน้ ำในสระท่ีมีจอกแหนเต็มไปหมด 
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พิจารณาประโยคแล้วตอบค าถามข้อ 18 

18. ค ำว่ำ “ขัน” ข้อใดเป็นค ำชนิดเดียวกับค ำที่ขีดเส้นใต้    
     1) นกเขำขันตอนเช้ำตรู่      
     2) เด็ก ๆ หัวเรำะกันอย่ำงขบขัน   
     3) งำนเลี้ยงคืนนี้มีขันโตกบนโต๊ะ 
     4) พ่อห้ำมเลือดโดยวิธีขันชะเนำะ    
 
อ่านประโยคแล้วตอบค าถามข้อ  19 – 20 

19. ข้อควำมนี้เป็นประโยคชนิดใด 
    1) ประโยคบอกเล่ำ 
    2) ประโยคค ำถำม 
    3) ประโยคขอร้อง 
    4) ประโยคปฏิเสธ 
 

20. ค ำถำมในข้อใด จะได้ค ำตอบจำกประโยคข้ำงต้น 
1) นกกระจิบมีสีอะไรบ้ำง 
2) นกกระจิบอำศัยอยู่ท่ีไหน 
3) นกกระจิบตัวเล็กเพรำะเหตุใด 
4) นกกระจิบมีลักษณะอย่ำงไร 

เจ้ำนกกระจิบเอ๋ย ตัวก็เล็ก สีก็ไม่สวย  เสียงก็ไม่ไพเรำะ  ช่ำงน่ำสงสำรเสียจริง 

แม่ใช้ขันตักน้ ำล้ำงหน้ำ 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 21 

21. ข้อควำมหมำยเลขใดใช้ภำษำได้เหมำะสม 
1) หมำยเลข (1) 
2) หมำยเลข (2) 
3) หมำยเลข (3) 
4) หมำยเลข (4)  

 
อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 22 

22. ควรใช้ค ำในข้อใดเติมในหมำยเลข (1) และ (2) จึงจะเหมำะสม 

     1) ให้  กิน  
     2) เรียก  กิน  
     3) บอก รับประทำน 
     4) เชิญ รับประทำน 
 

 

        พิธีกรงำนมงคลสมรส........(1).....ประธำนมำคล้องพวงมำลัยให้เจ้ำบ่ำว เจ้ำสำว             
ขณะประธำนก ำลัง.......(2).........อำหำร 

 
 

  (1) รัตนำก ำลังนั่งโม้กับเพ่ือนว่ำฉันเรียนเก่งกว่ำใคร (2) มำลีรีบบอกว่ำ ไม่จริง            
ห้องเรำคนท่ีเก่งคือวิชิตไง มันเก่งจะตำยเพรำะรู้ทุกเรื่อง (3) กัลยำพูดว่ำ สุธีเป็นคน
เรียนเก่งเนื่องจำกเขำท ำได้ทุกอย่ำง (4) แต่อุมำค้ำนว่ำ ไอ้มนต์เก่ง เขำท ำได้ทุกอย่ำง
และยังเป็นหัวหน้ำห้องด้วย 
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อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถามข้อ 23 - 24 
 
 
 

 
 

23. จำกบทร้อยกรองนกกำมีคุณลักษณะอย่ำงไร 
 1) ขยันเพรำะออกหำกินแต่เช้ำ 

 2) อดทนเพรำะต้องท ำงำนหนัก  
 3) อยู่เป็นกลุ่มเพรำะออกไปพร้อมกัน 
 4) ชอบสร้ำงรังใหม่เพรำะออกหำกินแล้วท้ิงรังไว้ 
 

24. ใครน ำข้อคิดจำกบทร้อยกรองไปใช้ได้เหมาะสมที่สุด     
1) จ้อยกับเพื่อนเปิดร้ำนขำยนมเย็นเพ่ือหำรำยได้พิเศษ 
2) จินช่วยแม่ขำยขนมจีนน้ ำยำเพื่อจะได้เงินค่ำขนมเพิ่ม  
3) แจนคิดสูตรท ำขนมเค้กกล้วยน้ ำว้ำเพื่อให้ต่ำงจำกคนอื่น 
4) จอยนั่งรอพี่ท่ีก ำลังขนสินค้ำไปส่งลูกค้ำเพื่อกลับบ้ำนพร้อมกัน 
 

 
 
 
 
 

        เช้ำตรู่นกกำ ออกไปหำกิน 
   พร้อมกันท้ังสิ้น ท้ิงรังไว้หลัง 
   ไม่เกี่ยงผู้ใด  ตั้งใจเต็มก ำลัง 
   ทุกตัวมุ่งหวัง  ท ำมำหำกิน 
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อ่านนิทานแล้วตอบค าถามข้อ 25 - 26 

25. ใครน ำข้อคิดจำกนิทำนไปใช้ได้เหมำะสม 
 1) ก้องเปลี่ยนรองเท้ำตำมท่ีแม่บอก 
 2) แก้วใช้เป้ใบนี้เพรำะเห็นว่ำสวยดี 
 3) ก้อยใส่เส้ือผ้ำตำมท่ีโรงเรียนก ำหนด 
 4) เก๋อ่ำนหนังสือหลำยเล่มก่อนตัดสินใจซื้อ  
 
26. ข้อคิดจำกนิทำนให้ประโยชน์ในเรื่องใด     
    1) ให้รู้จักกำรสังเกตก่อนตัดสินใจ 
 2) ให้รู้จักกำรวำงแผนและเตรียมตัว 
 3) ให้รู้จักวิธีกำรเดินทำงท่ีปลอดภัย 
 4) ให้รู้จักหลีกเลี่ยงสถำนท่ีอันตรำย 
 
 

 

 

 
 
 

  ริมฝั่งแม่น้ ำท่ีมีน้ ำไหลเชี่ยว ชำยคนหนึ่งยืนรอเพื่อจะข้ำมไปอีกฝั่งของแม่น้ ำ                 
เขำครุ่นคิดว่ำบริเวณใดจะข้ำมได้อย่ำงปลอดภัย ในท่ีสุดเขำคิดได้ว่ำ “บริเวณท่ีน้ ำไหลเงียบ
คือจุดที่น้ ำลึก บริเวณท่ีมีเสียงดังคือจุดที่น้ ำตื้น” เมื่อคิดได้เขำจึงเดินลุยน้ ำข้ำมไป 
  
 



ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 15  ปีกำรศึกษำ 2562 
   

                                                    
                                               ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
   

 
ชื่อ – นามสกุล............................................................................................................. 

โรงเรียน.......................................................ห้องสอบที่..............เลขที่นัง่สอบ.............. 

ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ให้นักเรียนเขียนค ำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่ำง 

พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 27 

27.  จำกข้อควำมให้นักเรียนเขียนประโยชน์ของผักและผลไม้มำ 3 ข้อ (เขียนตัวบรรจง         
เต็มบรรทัด) 

 

     ตอบ (1) 

            (2)  

                  (3)  
 
 
 
 
 
 
 

ผักและผลไม้ นอกจำกจะอร่อยแล้ว ยังช่วยบ ำรุงผิวพรรณ กระตุ้นกำรขับถ่ำย 
ท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรง รวมไปถึงจิตใจแจ่มใสเบิกบำน สำมำรถลดควำมเครียดได้อีกด้วย 
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พิจารณาข้อมูลแล้วเขียนค าขวัญข้อ 28 
 

 
 
28. จำกประโยชน์ของกำรออกก ำลังกำยในแผนภำพ ให้นักเรียนเขียนค าขวัญเชิญชวน                   

ใหอ้อกก ำลังกำย จ ำนวนค ำไม่เกิน 16 ค ำ (เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด) 

     ตอบ  
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29. จงพิจำรณำจดหมำยและเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงหมำยเลข (1) (2) และ (3) ให้ถูกต้อง                

ตำมหลักกำรเขียนจดหมำยลำครู 

ตอบ (1) 
            
       (2)  
                  

       (3) 
 

       6 หมู่ 5 ต.หนองบัว 
       อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

      19 พฤษภำคม 2562 

 (1).................................................... 

 เนื่องจำกคุณพ่อของดิฉันจะพำไปเยี่ยมคุณปู่ ท่ีป่วยอยู่ต่ำงจังหวัด ท ำให้                     
ไม่สำมำรถมำเรียนได้ จึงขอลำกิจเป็นเวลำ 2 วัน คือ ตั้งแต่วันท่ี 20 – 21 พฤษภำคม 2562 
เมื่อดิฉันกลับมำแล้วจะมำเรียนตำมปกติ 

 (2).............................................. 

 ด้วยควำมเคำรพอย่ำงสูง 
            วิชุดำ   งำมล้วน 
 (3).......................................... 
     สมศักดิ์     งำมล้วน 
  (นำยสมศักดิ์     งำมล้วน) 
  ผู้ปกครอง 
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พิจารณาภาพแล้วเขียนเรื่องตามจินตนาการข้อ 30 

 

 

 

 

 

 

 

30. ให้นักเรียนเขียนเรื่องจำกภำพตำมจินตนำกำร พร้อมท้ังตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับภำพ              
ควำมยำว 5 - 7 บรรทัด (โดยเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดและเว้นบรรทัด) 

  เร่ือง 
 

 
 
 
 
 
 


