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ตอนที่ ñ
เรื่องที่ ๑ การอ่านค�าควบกล�้า และค�าที่มีอักษรน�า ò
เรื่องที่ ๒ การอ่านค�าที่มีตัวการันต�   ÷
เรื่องที่ ๓ การอ่านค�าที่มี รร ñó
เรื่องที่ ๔ การอ่านค�าที่มี¾ยัÞªนะและÊระไม่ออกàÊียง ñ÷

การอ่าน และการคÔด ñ

ตอนที่ ò
เรื่องที่ ๑ การà¢ียนค�าควบกล�้า และค�าที่มีอักษรน�า òò
เรื่องที่ ๒ การà¢ียนค�าที่มีตัวการันต�   òö
เรื่องที่ ๓ การà¢ียนค�าที่มี รร òù
เรื่องที่ ๔ การà¢ียนค�าที่มี¾ยัÞªนะและÊระไม่ออกàÊียง óò

การà¢ียน และการคÔด òñ

¢้อÊอบ

¢้อÊอบ

แบบแÊดง¼ลการ»ระกันคØ³Àา¾¼ู้àรียน

¾ั²นาÊมรร¶นะ อ่าน-คÔด-à¢ียน ªØดที่ ñ ó÷

¾ั²นาÊมรร¶นะ อ่าน-คÔด-à¢ียน ªØดที่ ò ôò

ด้านการอ่าน-คÔด-à¢ียน ôö

สารบัญ

b



ตอนที่ ñ
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ò
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กล้วย  อ่านว่า  กล้วย

๑  อ่านค�าที่ก�าหนด แล้วบันทึกผลการอ่าน โดยระบายสีลงใน 

กิจกรรมที่ ๑ การอ่านค�าควบกล�้า และค�าที่มีอักษรน�า
✓ การอ่าน   การคิด

(อ่านค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๐.๕ คะแนน)

หนูอ่านได้ หนูอ่านไม่ได้

 ๑. กวาง

  ๒. จริง

 ๓. หนา

 ๔. อยู่

 ๕. ครั้ง

 ๖. เศร้า

 ๗. ทราย

 ๘. เหลว

 ๙. ตรวจ

 ๑๐. หญิง

ค�า

ตัวอย่าง

๒



หนูอ่านได้ หนูอ่านไม่ได้ค�า

๑๑. ตลาด

๑๒. ไม้กวาด

๑๓. ทรงกลม

๑๔. สร้อยคอ

๑๕. สระน�้า

๑๖. พริกขี้หนู

๑๗. ขยับเขยื้อน

๑๘. ขนมหวาน

๑๙. ปลากระปอง

๒๐. ดอกกุหลาบ

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน หนูอ่านได้ ……………………… คะแนน ๓



๒  อ่านประโยคและข้อความ แล้วขีดเส้น (/) แบ่งวรรคตอน ✓ การอ่าน การคิด

(อ่านประโยคถูกต้อง ได้ข้อละ ๐.๕ คะแนน     อ่านเว้นวรรคตอนถูกต้อง ได้ข้อละ ๐.๕ คะแนน)

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน หนูอ่านได้ …………………….. คะแนน

๑  เขาไม่สบายเพราะเมื่อคืนเดินตากฝน

๒  แม่พูดกับฉันว่า“ใหม่มากินข้าวได้แล้วลูก”

๓  ผลไม้ที่มีสีแดงมีหลายอย่างเช่นแอปเปลแตงโม

  สตรอวเบอรรี

๔  สวัสดีค่ะนักเรียนวันพรุ่งนี้จะมีการท�าความสะอาด  

  โรงเรยีนครัง้ใหญ่ครขูอให้นักเรยีนน�าผ้ามาคนละผืนนะคะ

๕  วันหยุดปใหม่ที่ผ่านมาฉันได้ไปเที่ยวสามจังหวัดคือ

เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ในภาคเหนือ

  ของประเทศไทย

ฉันอยากไปห้าง  แต่น้องอยากไปสวนสนุกตัวอย่าง

๔



ส่วนที่ห่อหุ้มสิ่งต่าง ๆ  
เช่น ผลไม้ ต้นไม้

เคลื่อนที่ไปด้วยมือ
และเข่า

บ่อน�้าขนาดใหญ่
ที่เกิดขึ้นเอง

หรือมีคนสร้างขึ้น

หลีกเลี่ยง, ไปเสียให้พ้น

ของกินที่ไม่ใช่กับข้าว
มักท�ามาจากแปง
หรือกะทิและน�้าตาล

(โยงเส้นค�าและข้อความสัมพันธกัน ได้ข้อละ ๑ คะแนน)

๓  อ่านค�า แล้วจับคู่ข้อความที่สัมพันธกัน ✓ การอ่าน ✓ การคิด

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน หนูท�าได้ ……………………… คะแนน

หนี

ขนม

เปลือก

คลาน

สระ

๕



ข้อคิด

๔  อ่านเรื่อง แล้วเขียนแผนภาพความคิด ✓ การอ่าน ✓ การคิด

  นทีต้องส่งของให้ลูกค้าในช่วงก่อนปใหม่จ�านวนมาก  เขาต้อง
ใช้เวลาหลายรอบกว่าจะส่งของเสร็จ  เขาจึงคิดวิธีลดค่าน�้ามัน  และ
ลดเวลาการส่งด้วยการบรรทุกของจนเต็มแน่นรถ  และรีบขับ
ด้วยความเร็ว ในที่สุดรถก็ชน ท�าให้เขาได้รับบาดเจ็บไปส่งของไม่ได้
และของทั้งหมดก็เสียหาย

ท�าอะไรใคร

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

ความâลÀ
¢องนที

ที่ไหน

ผลเปนอย่างไร

เมื่อไหร่

(อ่านเรื่องถูกต้องทั้งเรื่อง ได้ ๕ คะแนน     สรุปใจความส�าคัญถูกต้อง ได้ ๕ คะแนน)

๖



แพทย แพทย

แพทย แพทย แพทย

แพทย แพทย

แพทย แพทย แพทย

๑  อ่านค�าที่ก�าหนดให้ แล้วขีด ✓หลังค�าที่อ่านได้ 
 และกา ✗ หลังค�าที่อ่านไม่ได้

กิจกรรมที่ ๒ การอ่านค�าที่มีตัวการันต�
✓ การอ่าน การคิด

(อ่านค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๑ คะแนน)

ตัวอย่าง

ประโยชน  
อ่านว่า  

ประ-โหยด

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน หนูอ่านได้ ……………………… คะแนน

แพทย ยักษ

พระจันทร รถยนต ตีกอลฟ

อาจารย เจดียทราย

โทรศัพท สงกรานต ไดโนเสาร

๗



๒  อ่านข้อความ แล้วขีดเส้นแบ่งวรรคตอน ✓ การอ่าน การคิด

(อ่านข้อความถูกต้องทั้งข้อความ ได้ ๕ คะแนน     อ่านเว้นวรรคตอนถูกต้อง ได้ ๕ คะแนน)

  เมื่อวันอาทิตยที่ผ่านมาพ่อกับแม่พาฉันไปเที่ยวไร่สตรอวเบอรรี

ฉนัดีใจมากเพราะฉนัชอบกนิสตรอวเบอรรมีากพวกเราได้เกบ็ผลสตรอว

เบอรรีสด ๆ พอเก็บเสร็จเจ้าหน้าท่ีก็สอนเราให้ท�าเมนูจากสตรอวเบอรรี

พวกเราท�าสลัดผลไม้ฉันเปนคนคลุกทุกอย่างให้เข้ากันแม่บอกว่า“เรา

ต้องคลุกเบา ๆ ไม่อย่างน้ันผลไม้จะช�้าเปนสีด�า ๆ   นะคะ”ฉันพยักหน้า

และท�าตาม

  ไม่นานก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับฉันมองไปรอบ ๆ   ก็เห็นว่าที่นี่

อุดมสมบูรณมากฉันยืนมองอยู่นานจนแม่เรียกฉันรีบวิ่งไปหาและบอก

แม่ว่า“โตขึ้นหนูจะมีไร่สตรอวเบอรรีเปนของตัวเอง”แม่ยิ้มแล้วขอให้ฉัน

ได้ท�าจริง ๆ

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน หนูอ่านได้ …………………….. คะแนน๘



๓  อ่านค�าที่ก�าหนด แล้วเติมค�าลงในประโยคให้ถูกต้อง
(อ่านค�า และเลือกเติมค�าถูกต้อง ได้ข้อละ ๑ คะแนน)

สวดมนต

เสิรฟ

โทรทัศนโทรศัพท

เสาร

ประดิษฐ การตูน

โจทย

✓ การอ่าน ✓ การคดิ

๑. คุณครูให้พวกเรา   ของเล่นด้วยตัวเอง

๒. ฉัน   ก่อนนอนทุกวัน

๓. ถ้าท�าการบ้านเสร็จ แม่จะให้ฉันดู

๔. เขามาช่วยแม่   อาหาร

๕. คุณแม่ก�าลังคุย 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน หนูท�าได้ ……………………… คะแนน ๙



๔  อ่านข้อความ แล้วระบายสีทับค�าที่สัมพันธกัน ✓ การอ่าน ✓ การคิด

(ระบายสีถูกต้อง ได้ข้อละ ๑ คะแนน)

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน หนูท�าได้ …………………….. คะแนน

 ๑. คอยรักษาคนไข้ให้หายดี

อาจารย

 ๒. มีรายการสารคดีสัตวโลก

ตู้เย็น

 ๓.  เห็นแสงเหลืองนวล เต็มดวงตอนกลางคืน

ดวงอาทิตย

 ๔. สิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้

พืช

๕. สีที่เวลาระบายต้องใช้น�้าผสม

สีชอลก

แพทย

โทรทัศน

ดวงจันทร

สัตว

สีโปสเตอร

๑๐
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