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ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

มานพ สอนศิริ    สิริพัชร เจษฎาวิโรจน    เฉลา อรุณรัตน

ÀÒÉÒä·Â ».๓
áºº½ƒ¡ËÑ´

ÁÒ¹¾ ÊÍ¹ÈÔÃÔ áÅÐ¤³
Ð



สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  ๑

 	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๑ 

 	 กิจกรรมรวบยอด	 ๙

 	 แบบทดสอบที่	๑	 ๑๓

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  ๑๔

 	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๑๔ 

 	 กิจกรรมรวบยอด	 ๒๙

  แบบทดสอบที่	๒	 ๓๔

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  ๓๕

 	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๓๕ 

 	 กิจกรรมรวบยอด	 ๔๓	

  แบบทดสอบที่	๓		 ๔๖

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  ๔๗

 	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๔๗ 

 	 กิจกรรมรวบยอด	 ๕๖

  แบบทดสอบที่	๔	 ๕๙

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  ๖๐

 	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๖๐ 

 	 กิจกรรมรวบยอด	 ๖๘

  แบบทดสอบที่	๕	 ๗๔



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๖  ๗๕

 	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๗๕	 

	 	 กิจกรรมรวบยอด	 ๘๖

  แบบทดสอบที่	๖	 ๙๒

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๗  ๙๓

 	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้				 ๙๓ 

 	 กิจกรรมรวบยอด	 ๑๐๒

  แบบทดสอบที่	๗	 ๑๐๖

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๘  ๑๐๗

 	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๑๐๗	

	 	 กิจกรรมรวบยอด	 ๑๑๔

  แบบทดสอบที่	๘	 ๑๑๖

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๙  ๑๑๗

 	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๑๑๗	

	 	 กิจกรรมรวบยอด	 ๑๒๔

  แบบทดสอบที่	๙	 ๑๒๙

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๐  ๑๓๐

 	 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 ๑๓๐	

	 	 กิจกรรมรวบยอด	 ๑๓๖

  แบบทดสอบที่	๑๐	 ๑๓๙



หน่วยการเรยีนรูที้่

แบบฝึกหัดที่ ๑

	 ๑.	พ่อนกกระจาบไปหาอาหาร	แต่ไปติดอยู่ใน

	๒.	แม่นกกระจาบ    ว่า	ชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้หญิง	

	๓.	พ่อนกกระจาบไปเกิดเป็น ผูม้ลีกัษณะงดงาม

	๔.	แม่นกกระจาบเกิดเป็นนางสุวรรณเกสรผู้ไม่ยอม

    

	๕.	    ทรงประกาศให้เจ้าชายทั้งหลาย

	 	 มาแสดงความสามารถ

	๖.	พระสรรพสิทธิ์เป็นผู้มีวิชาความรู้ด้านการ

	๗.	นางสุวรรณเกสรเผลอ ที่พระสรรพสิทธิ์ถาม

	๘.	พี่เลี้ยงของพระสรรพสิทธิ์มีจิตใจ

	 ๙.	พระสรรพสิทธิ์ถอดหัวใจเข้าร่าง

๑๐.	พระสรรพสิทธิ์ตัวปลอมถอดหัวใจเข้าร่าง  

	 	 เพื่อแสดงความสามารถ

พระเจ้าพรหมทัต แพะ ดอกบัว ถอดหัวใจ
ตอบค�าถาม ริษยา อธิษฐาน นกแก้ว
พระสรรพสิทธิ์ พูดกับผู้ชาย  

กจิกรรมพฒันาการเรยีนรู้

อ่านหนงัสอืเรียน รายวชิาพืน้ฐาน ภาษาไทย หลกัภาษาและการใช้ภาษา 
เรื่อง พระสรรพสิทธิ ์ แล้วเติมค�าหรือข้อความที่ก�าหนดลงในช่องว่าง
ให้ถูกต้อง
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แบบฝึกหัดที่ ๒

๒. สถานทีเ่กดิเหตกุารณ์
  
 
 
 

๔. ความรู้ที่ได้จากการอ่าน
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  
  
 
 

๑. ตัวละคร
  
 
 
 

เขียนแผนภาพโครงเรื่อง เรื่อง พระสรรพสิทธิ์ 

36



แบบฝึกหัดที่ ๓

เขียนค�าศัพท์จากค�าอ่านที่ก�าหนด แล้วแต่งประโยคจากค�า

ค�าอ่าน ค�าศัพท์ ประโยค

ตัวอย่าง

ทิ-ดา

๑.	 พัน-ระ-ยา

๒.	บัน-ทม

๓.	ปรน-นิ-บัด

๔.	โอ-รด

๕.	อะ-ทิด-ถาน

ธิดา นางสุวรรณเกสรเป็นธิดา

ของพระเจ้าพรหมทัต
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อักษรสูง 

แบบฝึกหัดที่ ๔

เลือกค�าที่มีพยัญชนะต้นเปนอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต�่า 
แล้วเขียนลงในช่องว่าง

กระเจี๊ยบ ฉุกเฉิน ไชโย ข้าศึก ชุดนอน 

ทองค�า ใบตอง ผ้าถุง รุ่งเช้า กติกา 

โอกาส สาเหตุ ของขวัญ

อักษรกลาง 

อักษรต�่า
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แบบฝึกหัดที่ ๕

เติมวรรณยุกต์ลงในค�าต่อไปนี้ให้ถูกต้องและมีความหมายตรงกับภาพ
ที่ก�าหนด

๑.	

๒.	

๓.	

๔.	

๕.

วาว	

ซีอิว

	เสือกลาม

กอกน�า

กวยเตียว

3๙



ค�า รูปวรรณยุกต์ เสียงวรรณยุกต์

แบบฝึกหัดที่ ๖

เขียนค�าจากภาพ แล้วบอกรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์

ตัวอย่าง

๑.	

๒.	

๓.

๔.	

๕.

โซ่ โท
่

๑.	

๒.	

๓.
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แบบฝึกหัดที่ ๗

ค�า
เสียงวรรณยุกต์

สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
 

๑.	ตาย

๒.	ปูน

๓.	ห่าง
 

๔.	คาง

๕.	ฝ้าย

๖.	ล�้า

๗.	รอง

๘.	ไก่

๙.	เสื่อ

ผันเสียงวรรณยุกต์ของค�าที่ก�าหนด

ตัวอย่าง
โกง	 โก่ง	 โก้ง	 โก๊ง	 โก๋ง		โกง	
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