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ตอนที่ ñ
เรื่องที่ ๑ ¡ารÍ‹าน¤íาäÁ‹ÁีตÑÇสะ¡ด  ò
เรื่องที่ ๒ ¡ารÍ‹าน¤íา·ีèÁีตÑÇสะ¡ด   ö
เรื่องที่ ๓ ¡ารÍ‹าน¤íา¤Çº¡ลíéา áละ¤íา·ีèÁีÍÑ¡Éรนíา ñô

¡ารÍ‹าน áละ¡าร¤Ôด ñ

ตอนที่ ò
เรื่องที่ ๑ ¡ารเ¢ียน¤íา·ีè äÁ‹ÁีตÑÇสะ¡ด  òö
เรื่องที่ ๒ ¡ารเ¢ียน¤íา·ีèÁีตÑÇสะ¡ด   òù
เรื่องที่ ๓ ¡ารเ¢ียน¤íา¤Çº¡ลíéา áละ¤íา·ีèÁีÍÑ¡Éรนíา óò

¡ารเ¢ียน áละ¡าร¤Ôด òõ

¢ŒÍสÍº

¢ŒÍสÍº

áººáสดง¼ล¡าร»ระ¡Ñน¤Ø³Àาพ¼ÙŒเรียน

พÑ²นาสÁรร¶นะ Í‹าน-¤Ôด-เ¢ียน ªØด·ีè ñ ó÷

พÑ²นาสÁรร¶นะ Í‹าน-¤Ôด-เ¢ียน ªØด·ีè ò ôñ

ดŒาน¡ารÍ‹าน-¤Ôด-เ¢ียน ôö

สารบัญ
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ตอนที่ ñ
·º·Ç¹¤ÇÒÁÃÙŒ àª×èÍÁâÂ§ÊÙ‹

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ

¡ารÍ‹านÍÍ¡เสียง ãËŒเ¡‹ง
ตŒÍงÍ‹านÍย‹างäร¤รÑº¤Ø³¤รÙ
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นÔ·านãËŒáÁ‹¿˜ง ËนÙ¨ะÍ‹าน

เสียงดÑง æ นะ¤ะ

การอาน และการคิด
¡ารÍ‹านÍÍ¡เสียง ตŒÍงÍ‹านãËŒÁี
เสียงดÑงãËŒ¼ÙŒÍ×èน¿˜ง โดยÍ‹านãËŒ
ªÑดเ¨น ¶Ù¡ตŒÍง «Öèง¡าร½ƒ¡Í‹าน
ÍÍ¡เสียง¨ะ·íาãËŒเราพÙดáละ

ÍÍ¡เสียงเ¡‹ง¢Öéนนะ¤ะ

ò

ñ ó

๑



ตÑÇÍย‹าง ปา		 อ่านสะกดค�าว่า ปอ	-	อา	-	ปา	-	ไม้โท	-	ปา

๑ 	อ่านสะกดค�าท่ีก�าหนด	แล้วบนัทกึผลการอ่านโดยระบายสลีงใน	

เรื่องที่ ๑ ¡ารÍ‹าน¤íาäÁ‹ÁีตÑÇสะ¡ด
✓ การอ่าน การคิด

(อ่านสะกดค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๑ คะแนน)

คะแนนเต็ม	๑๐	คะแนน	หนูอ่านได้ .......................... คะแนน

๑.	 แก่

๒.	 ขา

๓.	 ซื้อ

4.	 โตะ

๕.	 ผี

๖.	 กะป

๗.	 เตาไฟ

8.	 เละเทะ

๙.	 หัวเราะ

๑๐.	 อ�าเภอ

¤íา ËนÙÍ‹านäดŒ ËนÙÍ‹านäÁ‹äดŒ

๒



ตÑÇÍย‹าง

๒ 	อ่านค�าที่ก�าหนด	แล้วบันทึกผลการอ่านโดยระบายสีลงใน	

กา		 อ่านว่า		กา

✓ การอ่าน การคิด

(อ่านค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๑ คะแนน)

คะแนนเต็ม	๑๐	คะแนน	หนูอ่านได้ ........................... คะแนน

ËนÙÍ‹านäดŒ ËนÙÍ‹านäÁ‹äดŒ

๑.	 ก็

๒.	 งู

๓.	 ถั่ว

4.	 แพะ

๕.	 แม่

๖.	 เก้าอี้

๗.	 คะน้า

8.	 จ�าป

๙.	 ทะเล

๑๐.	 เสื้อผ้า

¤íา

๓



คะแนนเต็ม	๑๐	คะแนน	หนูอ่านได้ ........................... คะแนน

๓ 	อ่านประโยคทีก่�าหนด	แล้วบนัทกึผลการอ่านโดยระบายสลีงใน	
(อ่านประโยคถูกต้องทั้งประโยค ได้ประโยคละ ๑ คะแนน)

อา	พา	นิดา	มา	นา

วัว	มี	ขา	๔	ขา

นิดา	ชู	มือ

นิดา	ถือ	โบ	สีฟา

นิดา	ดู	เฮฮา

นา	มี	อีกา	มี	วัว

นิดา	ใส่	ก�าไล

อา	ดู	มือ	นิดา

อา	เอา	โบ	ใส่	คอ	วัว

อา	หัวเราะ	หึหึ

ËนÙÍ‹านäดŒ ËนÙÍ‹านäÁ‹äดŒ

✓ การอ่าน การคิด
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(อ่านออกเสียงเรื่องถูกต้อง ได้ ๕ คะแนน   ตอบค�าถามถูกต้อง ได้ ๕ คะแนน)

๑. ใคร พา หนูบัว และ หนูมาลี ไป ทะเล

๒. หนูบัว และ หนูมาลี เห็น อะไร บ้าง

๓. เพราะอะไร หนูบัว และ หนูมาลี จึง หัวเราะ

รู้สึกดีใจ รู้สึกพอใจ รู้สึกมีความสุข

4. ท�าไม อาธิดา จึง พอใจ และ ดีใจ

๔ 	อ่านเรื่อง	แล้วตอบค�าถาม

คะแนนเต็ม	๑๐	คะแนน	หนูท�าได้ ........................... คะแนน

หนูบัว	และ	หนูมาลี	ไป	ทะเล

อาธิดา พา หนูบัว และ หนูมาลี ไป ทะเล

หนูบัว และ หนูมาลี ดู       

   และ   ใน ทะเล

หนูบัว และ หนูมาลี หัวเราะ

อาธิดา พอใจ และ ดีใจ

✓ การอ่าน ✓ การคิด

๕



ตÑÇÍย‹าง

๑ 	อ่านสะกดค�าท่ีก�าหนด	แล้วบนัทกึผลการอ่านโดยระบายสลีงใน	

เรื่องที่ ๒ ¡ารÍ‹าน¤íา·ีèÁีตÑÇสะ¡ด

คะแนนเต็ม	๑๐	คะแนน	หนูอ่านได้ .......................... คะแนน

๑.	 แก้ว

๒.	 เคม็

๓.	 เงิน

4.	 เชือก

๕.	 ปุย

๖.	 ล้ม

๗.	 จิ้งจอก

8.	 ทุเรียน

๙.	 มังคุด

๑๐.	 สับปะรด

¤íา

กบ		อ่านสะกดค�าว่า	กอ	-	โอะ	-	บอ	-	กบ

¤íา ËนÙÍ‹านäดŒ ËนÙÍ‹านäÁ‹äดŒ

(อ่านสะกดค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๑ คะแนน)

✓ การอ่าน การคิด

๖



ตÑÇÍย‹าง

๒ 	อ่านค�าที่ก�าหนด	แล้วบันทึกผลการอ่านโดยระบายสีลงใน	

คะแนนเต็ม	๑๐	คะแนน	หนูอ่านได้ ........................... คะแนน

๑.	 ขวด

๒.	 คิ้ว

๓.	 เงือก

4.	 นาย

๕.	 เพื่อน

๖.	 แจกัน

๗.	 ชมพู่

8.	 ทองค�า

๙.	 มะนาว

๑๐.	 ยางลบ

กุ้ง		อ่านว่า	กุ้ง

ËนÙÍ‹านäดŒ ËนÙÍ‹านäÁ‹äดŒ¤íา

(อ่านค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๑ คะแนน)

✓ การอ่าน การคิด

๗



๓ 	อ่านค�า	แล้วจับคู่ค�าที่สัมพันธ์กันดังตัวอย่าง

(อ่านค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๐.๕ คะแนน   จับคู่ค�าที่สัมพันธ์กันถูกต้อง ได้ข้อละ ๐.๕ คะแนน)

ชะอม ลุง

ช้อน จาน

พูดคุย แมว

เขียนจิงโจ้

นอนส้มโอ

คางขาว

อ่าน ส้อม

ถ้วย ผักบุ้ง

ดินสอ มะม่วง

แขน แดง

ยาย ปากกา

คะแนนเต็ม	๑๐	คะแนน	หนูท�าได	้ .......................... 	คะแนน

✓ การอ่าน ✓ การคิด
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๔ 	อ่านค�าและข้อความ	แล้วน�าค�าเติมหลังข้อความที่สัมพันธ์กัน

(บอกความหมายของค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๑ คะแนน)

 ๑. ใช้ท�าให้ไม้ขาดออกจากกัน

 ๒. ใช้เพิ่มรสเปรี้ยว

 ๓. ใช้เวลาอากาศร้อน

 4. ใช้เย็บผ้า

 ๕. ใช้อ่านเพื่อความสนุกสนาน

 ๖. ใช้ขุดดิน

 ๗. ใช้เปนสถานที่ เรียนวิชาต่าง ๆ

 8. ใช้เพื่อเดินข้ามคลอง

 ๙. ใช้เพื่อใส่น�้าไว้ใช้ หรือไว้ดื่ม

 ๑๐. ใช้ใส่ของ

คะแนนเต็ม	๑๐	คะแนน	หนูท�าได้ ........................... คะแนน

เข็ม

พัด

มะนาว

โรงเรียน

จอบ

เลื่อย

ถุง

สะพาน

นิทาน

โอ่ง	

โรงเรียน

✓ การอ่าน ✓ การคิด

กระตาย
กับเตา

๙



๕ 	อ่านประโยค	แล้ววง	 	ค�าตอบในวงเล็บ
(ใช้ค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๑ คะแนน)

คะแนนเต็ม	๑๐	คะแนน	หนูท�าได้ .......................... คะแนน

 ๑. ป้าสาย ก�าลัง (	ลอก			แกะ			ปอก	) มะม่วง

 ๒. ผึ้ง (	ตอม			ดูด			กิน	) ดอกไม้

 ๓. พ่อ (	นั่ง			ขับรถ			นอน	) ไป ท�างาน

 4. ห้าม (	วิ่ง			เหาะ			ก้าว	) ลง บันได

 ๕. หนูเจ (	บ่น			คอย			อ่าน	) นิทาน เรื่อง ห่านทองค�า

 ๖. งู (	เลื้อย			เดิน			วิ่ง	) มา ทางนี้ แล้ว

 ๗. แม่ เปด พัดลม ตอน อากาศ (	สั่น			ร้อน			ลม	)

 8. แมวลาย (	จับ			ถือ			นอน	) หนู

 ๙. พี่เกด (	พา			ไป			ถึง	) น้องวิน ไป โรงเรียน

 ๑๐. ลุงมี (	ดื่มน�้า			อาบน�้า			รดน�้า	) ต้นไม้

✓ การอ่าน ✓ การคิด

๑๐
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