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ตอนที่ ñ
เรื่องที่ ๑ กำรอ่ำนค�ำ  ò
เรื่องที่ ๒ กำรอ่ำน¢้อคÇำม áÅÐ»รÐâÂค   ÷
เรื่องที่ ๓ กำรอ่ำนº·ร้อÂกรอ§ áÅÐàร×èอ§ÊÑéน æ       ñð 

กำรอ่ำน áÅÐกำรคÔด ñ

ตอนที่ ò
เรื่องที่ ๑ กำรà¢ÕÂนÊÐกดค�ำ  òñ
เรื่องที่ ๒ กำรà¢ÕÂน»รÐâÂค   òõ
เรื่องที่ ๓ กำรà¢ÕÂนàร×èอ§ÊÑéน æ   óð

กำรà¢ÕÂน áÅÐกำรคÔด òð

¢้อÊอº

¢้อÊอº

áººáÊด§¼Åกำร»รÐกÑนคØ³Àำ¾¼ู้àรÕÂน

¾Ñ²นำÊมรร¶นÐ อ่ำน-คÔด-à¢ÕÂน ªØด·Õè ñ óô

¾Ñ²นำÊมรร¶นÐ อ่ำน-คÔด-à¢ÕÂน ªØด·Õè ò óù

ด้ำนกำรอ่ำน-คÔด-à¢ÕÂน ôö

ÊาÃºÑÞ
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ตอนที่ ñ

คØ³ครูãห้อ่ำนนÔ·ำน 
áÅ้Ç¨Ñºã¨คÇำมÊ�ำคÑÞ

ไ»àÅ่ำãห้à¾×èอน æ ¿˜§¾รØ่§นÕé
àอมÔอ่ำนหร×อÂÑ§

ÂÑ§àÅÂ áÅ้Çกำรอ่ำน
¨Ñºã¨คÇำมÊ�ำคÑÞนÕè
µ้อ§อ่ำนอÂ่ำ§ไรนÐ

กำรอ่ำน¨Ñºã¨คÇำมÊ�ำคÑÞ à»šนกำรอ่ำนà¾×èอหำ
ÊำรÐหÅÑก¢อ§àร×èอ§·Õèอ่ำน âดÂ»¯ÔºÑµÔ ดÑ§นÕé 
ñ. อ่ำนàร×èอ§คร่ำÇ æ
ò.  µÑé§ค�ำ¶ำม¨ำกàร×èอ§Ç่ำ ãคร ·�ำอÐไร ·Õè ไหน àม×èอไร 

อÂ่ำ§ไร
ó. µอºค�ำ¶ำม·ÕèµÑé§ไÇ้ áÅ้Çน�ำค�ำµอºมำÊรØ»à»šน
 Ê�ำนÇน¢อ§µนàอ§

การอาน และการคิด

·º·Ç¹¤ÇÒÁÃÙŒ àª×èÍÁâÂ§ÊÙ‹
¡Ô̈ ¡ÃÃÁ

๑



 ๑. กระบะ

 ๒. เกวียน

 ๓. ภรรยา

 ๔. พรรษา

 ๕. คมนาคม

 ๖. พังทลาย

 ๗. พิจารณา

 ๘. ธรรมชาติ

 ๙. ฤดูหนาว

 ๑๐. ทะเลทราย

ค�ำ หนูอำ่นไม่ได้หนูอ่ำนได้

๑  อ่านค�าที่ก�าหนด แล้วบันทึกผลการอ่านโดยขีด ✓ ใน  

เรื่องที่ ๑ กำรอ่ำนค�ำ
✓ การอ่าน  การคิด

(อ่านค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๑ คะแนน)

๒



ค�ำ หนูอ่ำนไม่ได้หนูอ่ำนได้

คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน หนูอ่านได้ ........................... คะแนน

๑๑. ซื่อสัตย์

๑๒. ปรากฏ

 ๑๓. บรรทุก 

 ๑๔. สาเหตุ

 ๑๕. บริสุทธิ์

 ๑๖. สวดมนต์

 ๑๗. บิณฑบาต

 ๑๘. อธิษฐาน

 ๑๙. ไปรษณีย์

 ๒๐. เทพารักษ์ 

๓



ลูกคลื่น

ทรุดโทรม

โปรยปราย

เสนาะ

น�้าหวาน

มะกะโรนี

โฆษณา

กรณี

บรรทม

ฤดูกาล

๒  อ่านค�า แล้วเขียน  รอบค�าที่มีวิธีการอ่านเหมือนค�า
 ทางด้านซ้าย

(อ่านค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๐.๒๕ คะแนน    เลือกค�าที่มีหลักการอ่านเหมือนกัน ได้ข้อละ ๑ คะแนน)

✓ การอ่าน ✓ การคิด

คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน หนูท�าได้ .......................... คะแนน

ทุ่งหญ้า

ถวาย

กติกา

พลัดพราก

ตวัด

ทรัพย์สิน

พฤกษา

บรรจง

โบราณคดี

คล่องแคล่ว

สมัคร

ภูผา

พยายาม

หงอยเหงา

บันลือ

ทูล

ไอศกรีม

ประเภท

คมนาคม

ขวนขวาย

แทรก

พฤติกรรม

ผลีผลาม

เหนอะหนะ

บรรยาย

ทรามวัย

ตะโกน

ตะกร้า

เมตตา

เหตุผล

๔



(อ่านค�าทีก่�าหนด และบอกความหมายของค�าถกูต้อง ได้ค�าละ ๑ คะแนน)

๓ อ่านค�า แล้วขีด ✓ลงใน  หน้าค�าที่มีความหมาย
 ตรงกับค�าที่ก�าหนด

✓ การอ่าน ✓ การคิด

กระจ้อยร่อย 
เข้มแข็ง

ฟุ้งเฟ้อ

แน่นขนัด

 มาก

 ใหญ่โต

 นิดหน่อย

 แข็งแกร่ง

 อ่อนแอ

 ย่อท้อ

 โล่ง

 ว่างเปล่า

 แออัด
 ประหยัด        

 สุรุ่ยสุร่าย

 อดออม สนับสนุน

 คัดค้าน

 ส่งเสริม

 ต่อต้าน

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



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

มดตะนอย

เฟื่องฟ้า

เสือโคร่ง

ไก่ย่าง

จระเข้

กระซู่

ต้อยติ่ง

แกงคั่ว

เก้าอี้

กวยจั๊บ

ระบายสี  

  แดง  ทับค�าในลูกโป่งที่เป็นสิ่งของ
 ฟ้า  ทับค�าในลูกโป่งที่เป็นอาหาร
 ส้ม  ทับค�าในลูกโป่งที่เป็นสัตว์
 เขียว  ทับค�าในลูกโป่งที่เป็นพืช

กระเจี๊ยบ

(อ่านค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๐.๒๕ คะแนน   ระบายสีจ�าแนกค�าถูกต้อง ได้ข้อละ ๐.๒๕ คะแนน)

๔  อ่านออกเสียงค�า แล้วระบายสีลูกโป่งตามที่ก�าหนด ✓ การอ่าน ✓ การคิด

กะหรี่ปั๊บ

สาหร่าย

ข้าวแช่

ตะกร้อ

ปิ่นโต

แก้วมังกร

ก๊อกน�า้

แมวน�้า

เสื้อกล้าม

๖



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

“รบัขนมชิน้ไหนดีคะ รบัรอง
ว่าอร่อยทกุอย่างเลยค่ะ”

“ฮ่า ๆ  การ์ตนูเรือ่งนีต้ลกจงัเลย”

“ว้าว! วันนี้เห็นรุ้งกินน�้า
ทั้ง ๗ สีชัดเลย”

“ก่อนข้ามถนน เราต้องรอ
จนกว่าสัญญาณคนข้ามเป็น

สีเขียวนะจะเด็ก ๆ ”

“ลาก่อนนะ แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ 
แปดโมงเช้านะจะ”

๑  อ่านข้อความ แล้วโยงเส้นจับคู่ข้อความกับภาพที่สัมพันธ์กัน

เรื่องที่ ๒ กำรอ่ำน¢้อคÇำม áÅÐ»รÐâÂค
✓ การอ่าน ✓ การคิด

(อ่านข้อความถูกต้อง ได้ข้อความละ ๑ คะแนน   จับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กับภาพถูกต้อง ได้ข้อละ ๑ คะแนน)

๗



๒  อ่านข้อความ แล้วโยงเส้นจับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กัน ✓ การอ่าน ✓ การคิด
(อ่านข้อความถูกต้อง ได้ข้อละ ๐.๕ คะแนน    จับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กันถูกต้อง ได้ข้อละ ๐.๕ คะแนน)

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

การกินลูกอมบ่อย ๆ
แล้วไม่บ้วนปาก

ตามทุกครั้ง

ควรปรุง
อาหารให้สุก

น�้าฟ้า
เป็นเด็กกตัญญู

อาหารของผึ้ง

สภาพอากาศที่โน่น
เป็นอย่างไรบ้าง

ช่วงนี้ฝนตก
หนักมาก

เกสรและน�้าหวาน
ของดอกไม้

ก่อนน�ามา
รับประทาน

เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท�าให้ฟันผุ

เพราะช่วยพ่อแม่
ท�างานบ้าน

๘



๓ อ่านประโยค แล้ววง  รอบค�าที่ถูกต้อง
(ใช้ค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๑ คะแนน)

✓ การอ่าน ✓ การคดิ

๑. วันนี้เป็นวันพระ พลอยสวยและเหมยอิงตื่นแต่เช้ามาช่วย

 คุณยายท�าขนมเม็ดขนุนใส่     บาท      บาตร 

๒. ทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกัน  สร้างสรรค์    พัฒนา    

 วัดและหมู่บ้าน 

๓. ตอนสายเด็ก ๆ  ช่วยคุณแม่ท�าห่อหมกปลากรายไป  

  ถวาย     ให้     พระที่วัด

๔. คุณพ่อออกไปช่วยชาวบ้าน    หั่น      ถาง   หญ้า   

 บริเวณวัดและถนนในหมู่บ้าน

๕. แม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ทุกคนก็สนุกสนาน และช่วยกันท�างาน

 ด้วยความ   เต็มใจ    ตรอมใจ   ท�าให้คนในชุมชนเกิดความ 

 สามัคคีและชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน หนูท�าได้ ........................... คะแนน ๙



แท็กซี่

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

 คน   ทุก ๆ  วัน ท�าหน้าที่

ปลูกผัก เขียว ดี และปลอดภัย

เพรา โห พา ทั้ง น้า และ ไคร้

    แสนสุขใจ ไร้สารเอย

๑ เติมพยางค์หรือค�าที่ก�าหนดลงในช่องว่างของบทร้อยกรอง
 และอ่านออกเสียง

เรื่องที่ ๓ กำรอ่ำนº·ร้อÂกรอ§ áÅÐàร×èอ§ÊÑéน æ
✓ การอ่าน ✓ การคิด

(เติมค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๐.๕ คะแนน   อ่านบทร้อยกรองถูกต้อง ได้ ๕ คะแนน)

อร่อย

ขมิ้น

คะ

จะจา

กะ

ขยัน

ตะ

ขจี

ระ

สมุนไพร

๑๐
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