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ค�ำ

๑  อ่านค�าที่ก�าหนด แล้วบันทึกผลการอ่านโดยขีด ✓ ใน  

เรื่องที่ ๑ กำรอ่ำนค�ำ และอธิบำยควำมหมำยของค�ำ
✓ การอ่าน  การคิด

(อ่านค�าถูกต้อง ได้ค�าละ ๑ คะแนน)

หนูอ่ำนได้ หนูอ่ำนไม่ได้

 ๑๕. พระมหากษัตริย์

 ๑๔. ศิลปวัฒนธรรม

 ๑๓. อุดมสมบูรณ์

 ๑๒. ปราศรัย

 ๑๑. พิจารณา

 ๑๐. เว็บไซต์

 ๙. บัณฑิต

 ๘. นั่งสมาธิ

 ๗. อนุรักษ์

 ๖. นมัสการ

 ๕. ปัจจุบัน

 ๔. ภาวนา

 ๓. เสน่หา

 ๒. อธิษฐาน

 ๑. ศรัทธา

คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน หนูอ่านได ้ ..........................  คะแนน๒



๒  อ่านข้อความ แล้วบันทึกผลการอ่าน โดยขีด ✓ ใน ✓ การอ่าน การคิด

ฉนัซือ้เกาเหลาจากร้านหน้าปากซอย
ไปให้อาม่ากิน

พรุ่งนีน้้องชายของฉนัจะแข่ง
ฟุตบอล ฉันจึงชวนพ่อกับ
แม่ให้ไปเชยีร์น้องด้วยกนั

ร้านก๋วยเต๋ียวเปดใหม่อยู่
หน้าโรงเรียน หมวยกับ
แอปเปลจึงชวนกันมากิน
หลังเลิกเรียน

หลังจากคุณครูให้ท�ารายงานเรื่องที่ตัวเองสนใจ 
แหม่มก็รีบเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลมา
ท�ารายงานเรื่องซาลาเปาทันที

 ในวนัหยุดนี ้ฉนัวางแผนกับเพือ่นว่า
จะนั่งรถเมล์ไปเที่ยวสวนสนุก และ
กินไอศกรีมด้วยกัน

(อ่านข้อความถูกต้อง ได้ข้อความละ ๑ คะแนน)

อ่านได้ อ่านไม่ได้

อ่านได้ อ่านไม่ได้ อ่านได้ อ่านไม่ได้

อ่านได้ อ่านไม่ได้

อ่านได้ อ่านไม่ได้

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

อ่ำนข้อควำม

๓



๓ อ่านประโยค แล้วกา ✗ ทับประโยคที่มีความหมายโดยนัย
(อ่านประโยคถูกต้อง ได้ประโยคละ ๐.๕ คะแนน กา ✗ ทับประโยคที่มีความหมายโดยนัยถูกต้อง ได้ประโยคละ ๑ คะแนน)

✓ การอ่าน ✓ การคิด

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

หนอนก�าลังกินใบไม้

ของกล้วย ๆ  แบบนี้ฉันท�าได้อยู่แล้ว

ชัยเป็นมือขวาของเจ้าของบริษัท

คืนนี้ดาวสวยจริง ๆ

น้องเกีย๊วซนเหมอืนลงิ
แป้งเป็นหนอนหนังสือ

ยายก�าลังกินกล้วยตาก นุ่นถนัดมือขวา

ลิงก�าลังปีนต้นไม้
โบเป็นดาวเด่นในงานวันนี้

๔



๔ เติมส�านวนที่ก�าหนดลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับข้อความ

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

✓ การอ่าน ✓ การคิด

๑.  ฟ้าเลื่อนท�าการบ้านเพื่อไปเล่นเกม จนท�าการบ้านเสร็จ

ไม่ทันก�าหนดส่ง

.........................................................................................................................................................................

๒. เจมักจะโทษคนอื่นเวลาที่ตัวเองท�างานผิดพลาด

.........................................................................................................................................................................

๓.  หมวิหยอดเงนิใส่กระปกุทกุวนั เพราะจะน�าเงนิไปซือ้นาฬกา

.........................................................................................................................................................................

๔. โตเล่นเกมพร้อมอ่านหนังสือไปด้วย เขาจึงอ่านหนังสือ

ไม่รู้เรื่อง

.........................................................................................................................................................................

๕. วินไม่เคยเก็บความลับของใครได้ เขามักจะพูดให้คนอื่น

ฟงเสมอ

.........................................................................................................................................................................

(เลือกส�านวนสัมพันธ์กับข้อความ ได้ข้อละ ๑ คะแนน)

ร�าไม่ดีโทษปโทษกลอง

เก็บเล็กผสมน้อย

ผัดวันประกันพรุ่ง

จับปลาสองมือ

ฆ้องปากแตก

๕



๕  อ่านข้อความ แล้วขีด ✓ ใน  ค�าภาษาไทยที่ใช้แทนค�า
 ที่ขีดเส้นใต้

✓ การอ่าน ✓ การคิด

 ปู/่ตา

 โทรศัพท์

 ครู

 กาแฟด�าเยน็

 ร้านขายยา

 รถจักรยานยนต์

 ลงคะแนน

 พ่อครัว

 พัก

 ล�าดับ

 หัวหน้า

 กาแฟด�าร้อน

 น้า/อา

 โทรทัศน์

 ร้านขายของช�า

 รถจักรยาน

 สนับสนุน

 พ่อบ้าน

 น�าเสนอ

 หมายเลข

 ๑. ก๋งคุยกับเพื่อน
  อยู่หน้าบ้าน

 ๒. แม่ก�าลังดูทีวี

 ๓. กัปตันทีมนั้นเล่น
  ฟุตบอลเก่งมาก

 ๔.  แม่ไปซื้อโอเลี้ยงให้ก๋ง

 ๕.  มีร้านโชห่วยอยู่ตรง
มุมถนน

 ๖. ทุกคนโหวตให้โยเป็น 
  หัวหน้าห้อง

 ๗. พี่ซื้อมอเตอร์ไซค์
  คันใหม่

 ๘. พ่อของฉันเป็นกุ๊ก
  อยู่ที่โรงแรมนี้

 ๙.  ประชุมครั้งนี้มีช่วง
  เบรกให้ ๑๐ นาที
 ๑๐. แดนจับสลากของขวัญ
  ได้เบอร์ ๑๘

(อ่านข้อความถูกต้อง ได้ข้อความละ ๐.๕ คะแนน     เลือกค�าภาษาไทยถูกต้อง ได้ข้อละ ๐.๕ คะแนน)

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน หนูท�าได ้ ..........................  คะแนน๖



๖  อ่านข้อความ แล้วเขียนแก้ไขส�านวนให้ถูกต้อง ✓ การอ่าน ✓ การคิด

๑.  นิดพูดโกหกเหมือนเด็กอมมือ จึงไม่มีใครชอบเธอ 

 แก้ไขเป็น ....................................................................................................................................

๔. เตยไม่ยอมท�างาน จนงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  เหมือนผัดวัน

 ประกันพรุ่ง

 แก้ไขเป็น .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

๒. มีนเป็นพวกขวานผ่าซาก เสียงดังนิดหน่อยก็ตกใจ 

 แก้ไขเป็น .................................................................................................................................

๓. ตั้มท�าเหมือนเล่นเพลงยาว ไม่ท�าอะไรให้จริงจังเสียที 

 แก้ไขเป็น .................................................................................................................................

๕. แม่ขอบคุณป้าใจที่คอยเป็นตาสับปะรดดูแลบ้านให้ตอนไม่มี

 ใครอยู่

 แก้ไขเป็น .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

(ใช้ส�านวนถูกต้อง ได้ข้อละ ๒ คะแนน)

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน หนูท�าได ้ ...........................  คะแนน ๗



๗  อ่านบทร้อยกรองเป็นท�านองเสนาะ แล้วตอบค�าถาม ✓ การอ่าน ✓ การคิด

 ในลักษณ์นั้นหนาน่าประหลาด  เป็นเชื้อชาตินักรบกลั่นกล้า 

เหตุไฉนย่อท้อรอรา    ฤๅจะกล้าแต่เพียงวาที 

 เห็นแก้วแวววับที่จับจิต   ไยไม่คิดอาจเอื้อมให้เต็มที่ 

เมื่อไม่เอื้อมจะได้อย่างไรมี   อันมณีหรือจะโลดไปถึงมือ 

 อันของสูงแม้ปองต้องจิต   ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ 

ไม่ใช่ของตลาดที่อาจซื้อ    ฤๅแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม 

 ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง   คงชวดพวงบุปผชาติสะอาดหอม 

ดูแต่ภุมรินเที่ยวบินตอม    จึ่งได้ออมอบกลิ่นสุมาลี

                         ท้าวแสนปม พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑. “ของตลาด” มีความหมายว่าอย่างไร

 ........................................................................................................................................................................

๒.  จากบทร้อยกรอง ค�าใดบ้างที่มีความหมายว่าดอกไม้

 ........................................................................................................................................................................

๓.  จากบทร้อยกรอง ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร

 ........................................................................................................................................................................

๔.  บทร้อยกรองนี้ให้ข้อคิดเรื่องใด

 ........................................................................................................................................................................

(อ่านบทร้อยกรองเป็นท�านองเสนาะถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ได้ ๖ คะแนน 

ตอบค�าถามถูกต้อง ได้ข้อละ ๑ คะแนน)

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน หนูท�าได ้ ..........................  คะแนน๘



๘ อ่านประกาศ แล้วตอบค�าถาม

✓ การอ่าน ✓ การคิด
(ตอบค�าถามถูกต้อง ได้ข้อละ ๒ คะแนน)

“เที่ยวด้วยหัวใจสีเขียว”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานสุโขทัย ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 
ขอเชญิชวนนักท่องเทีย่วผู้มีใจอนรุกัษ์ มาร่วมเป็นส่วนหนึง่ของการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม
กับกิจกรรมเที่ยวด้วยหัวใจสีเขียว (Green Heart) เที่ยวชมทุ่งดอกไม้ในป่าสน อุทยาน
แห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์

เดินเท้าขึ้นบนยอดภูสอยดาวและเก็บขยะ

ถ่ายภาพตัวเองพร้อมถุงขยะที่เก็บลงมาจากยอดเขา

โพสต์ภาพหน้า FB ของตนเอง

แจ้งชื่อ-ที่อยู่-ขนาดเสื้อ เพื่อรับของที่ระลึก

ททท.ตรวจสอบความถูกต้อง

หัวใจที่เคารพในวิถีแห่งธรรมชาติ ตระหนัก และศรัทธาในพลังอันยิ่งใหญ่ 
มิใช่เพียงแค่คิด หรือพูด แต่ต้อง… “ลงมือท�า”

ททท.ส�านักงานสุโขทัย โทรศัพท์ 055-616228-9 
www.facebook.com/tatsukhothaifanpage อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 
โทรศัพท์ 095-6299528

กติกา : การเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 

ระหว่าง : ก.ค. - ก.ย. 60

01

02

03

04

05

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับอุทยานแห่งชาติภู
สอยดาว ช่วยกนัเกบ็ขยะของตนเอง หรอืขยะท่ีตกค้างจากบนยอดภสูอยดาว 
น�าลงมาที่จุดแยกขยะบริเวณด้านล่าง ที่ท�าการอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ส่งมายงั ททท.ส�านกังานสโุขทยั ด้วยการส่ง Message ไปที ่www.facebook.
com/tatsukhothaifanpage

พร้อมติด #tatsukhothai #อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว #เที่ยวด้วยหัวใจสีเขียว

แจ้งชื่อ ที่อยู่ และขนาดเสื้อของนักท่องเที่ยวส�าหรับรับของที่ระลึก (หมดเขต 30 ก.ย. 60 หรือจนกว่าของจะหมด)

ตรวจสอบความถูกต้องของการเข้าร่วมกิจกรรมและจัดส่งของที่ระลึกถึงบ้านนักท่องเที่ยวทันที

๙




