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บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. /แฟกซ์. 02 6222 999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ๕๒ .-

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  ๑

 	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๑ 

 	 กิจกรรมรวบยอด	 ๑๑

 	 แบบทดสอบที่	๑	 ๑๖

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  ๑๗

 	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๑๗ 

 	 กิจกรรมรวบยอด	 ๒๔

  แบบทดสอบที่	๒	 ๒๘

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  ๒๙

 	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๒๙ 

 	 กิจกรรมรวบยอด	 ๓๖	

  แบบทดสอบที่	๓		 ๔๑

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  ๔๒

 	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๔๒ 

 	 กิจกรรมรวบยอด	 ๕๐

  แบบทดสอบที่	๔	 ๕๕

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  ๕๖

 	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๕๖ 

 	 กิจกรรมรวบยอด	 ๖๕

  แบบทดสอบที่	๕	 ๗๒



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ๗๓

	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๗๓	

	 	 กิจกรรมรวบยอด	 ๘๒

  แบบทดสอบที่	๖	 ๘๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ๘๙

	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๘๙

	 กิจกรรมรวบยอด	 ๙๔

  แบบทดสอบที่	๗	 ๙๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ ๙๗

	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๙๗

	 กิจกรรมรวบยอด	 ๑๐๗

  แบบทดสอบที่	๘	 ๑๑๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ๑๑๒

	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๑๑๒

	 กิจกรรมรวบยอด	 ๑๑๙

  แบบทดสอบที่	๙	 ๑๒๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ๑๒๔

	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๑๒๔

	 กิจกรรมรวบยอด	 ๑๓๔

  แบบทดสอบที่	๑๐	 ๑๔๐



หนวยการเรยีนรูที่ò
กจิกรรมพฒันาการเรยีนรู้

แบบฝึกหัดที่ ๑

วันหนึ่ง แม่มดขโมยถุง

ที่ใส่เมล็ดฝนดีไป

อ่านหนงัสือเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม 
บทที่ ๑ นิทานสานรัก เรื่อง ถุงฝน แล้วเขียนตัวเลข ๑-๕ หน้าข้อความ
เรียงตามลําดับเหตุการณ

เทวดาจ้อยไปตามทวง

ถุงฝนดีคืนจากแม่มด

เทวดาจ้อยมีหน้าที่โปรย

เมล็ดฝนให้เด็ก ๆ

แม่มดนำาถุงฝนดีมาคืน

เทวดาจ้อย แล้วขโมย

ถุงฝนร้ายไปโดยไม่รู้

แม่มดนอนฝนร้ายทุกคืน

๑

1๗



แบบฝึกหัดที่ ๒

อ่านหนงัสอืเรยีน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย หลกัภาษาและการใช้ภาษา 
เรื่อง เด็กเอ๋ย...เด็กดี แล้วคัดลายมือ เพลง ค่านิยม ๑๒ ประการ  
ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด

หนึ่ง  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัรยิ์
สอง ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สาม กตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
สี่ มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
ห้า รักษา วัฒนธรรม ประจำาชาติ
หก ไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ด เรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
แปด รักษา วินัย กฎหมายไทย
เก้า ปฏิบัติ ตามพระ ราชดำารัส
สิบ ไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ด ต้อง เข้มแข็ง  ทั้งกายใจ
สิบสอง ไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม
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แนวนอน

๒. ลมที่พัดแรง

๓. นํ้าตาลหรือนํ้าออยที่เคี่ยว

 จนเหนียว

๗. อาการที่ไปหรอืมาทลีะนอย

8. ขี้เกียจ, ไมอยากทํางาน

แนวตั้ง

1. ชองที่กลวงเขาไป

๔. หลงลืมไปชั่วขณะ

๕. ขยายความ ชี้แจง

๖. พวกชาวสวรรคที่ีมีตาทิพย 

 หทูพิย และกนิอาหารทพิย

8

๕

๓

๗

๖

๔

๒

1

เขียนคําศัพทจากความหมายที่กําหนดลงในตารางปริศนาอักษรไขว้
ให้ถูกต้อง

แบบฝึกหัดที่ ๓

โ
พ

ตั เ
ผ

เ

เ กี

ท
อ

๒๐



 ก น ต ข ย

 -ะ -ิ โ- -า  -่ -้

นําพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตที่กําหนดมาประสมเปนคําที่มี
ความหมาย แล้วเขียนลงในช่องว่าง

แบบฝึกหัดที่ ๔

๒1
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เทียน 

อ่านคําที่กําหนด เลือกระบายสีคําที่ไม่มีตัวสะกด แล้วบอกว่าเปนรูป
อะไร

แบบฝึกหัดที่ ๕

ฉิ่ง หิน 

รีบ มี ฝน 
ไหว้ โต 

ปก 

โลก แถม 

ดู 
แม่ มะลิ กีฬา

ขาน ช้าง 
ใช่ ยุง 

เวลา 

ระบำา 
ข้าว 

ปุย 
รับ 

เปด 
เด็ก 

ขวด 
หญิง

✎

๒๒



 1) 

 ๒) 

 ๓) 

 ๔) 

 ๕)

คำา

อ่านว่า

คำา

อ่านว่า

คำา

อ่านว่า

คำา

อ่านว่า

คำา

อ่านว่า

เขียนคําและคําอ่านของคําจากภาพที่กําหนด

แบบฝึกหัดที่ ๖

๒๓




