
 
       

 
 
 
 

 

 

 

แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2563 
 

 

(ฉบับ A) 

 

 

ส านักทดสอบทางการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของส านักทดสอบทางการศึกษา               
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้าคัดลอก ดัดแปลง เฉลย           

เพ่ือจ าหน่าย หรือน าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 



ค าชี้แจงแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจ ำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลำท ำ
แบบทดสอบ 90 นำที 
2. แบบทดสอบน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ : ในแต่ละข้อให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพียงค ำตอบเดียว ข้อสอบมีจ ำนวน 26 ข้อ คือ ข้อที่ 1 - 26 ข้อละ 3 คะแนน
รวมทั้งสิ้น 78 คะแนน 

ตัวอย่าง พิจารณาค าต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 0 
    
 
 
 

 0. ค ำหมำยเลขใดอ่ำนออกเสียงต่างจำกข้ออื่น 
1) หมำยเลข (1)  

 2) หมำยเลข (2) 
 3) หมำยเลข (3) 
 4) หมำยเลข (4) 
วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ค ำตอบ โดยระบำย ⚫  
ทับตัวเลขที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องกำรลงในกระดำษค ำตอบ เช่น ถ้ำนักเรียนคิดว่ำ
ตัวเลือกที่ 1) เป็นค ำตอบที่ถูกต้องให้ระบำย ⚫ ในกระดำษค ำตอบ ดังนี้

(1) นิทรำ 

(2) พุทรำ 

(3) แทรกซึม 

(4) ทรุดโทรม  



ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ : ให้นักเรียนเขียนค ำตอบที่ถูกต้องในกระดำษค ำตอบ 
ข้อสอบ มีจ ำนวน 4 ข้อ คะแนนรวมทั้งสิ้น 22 คะแนน มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 2.1 เขียนตอบสั้น : จ ำนวน 3 ข้อ คือ ข้อที่ 27 - 29 ข้อละ 5 คะแนน
รวม 15 คะแนน 
 2.2 เขียนตอบอิสระ : จ ำนวน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 30 คะแนน 7 คะแนน 
 
ตัวอย่าง อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 00 

00. จำกข้อควำมให้นักเรียนเขียนประโยชน์ของผักและผลไม้มำ 3 ข้อ  
 ตอบ 
 
 
 

วิธีตอบ ให้นักเรียนน ำประเด็นส ำคัญที่เป็นส ำนวนจำกข้อควำมทีอ่่ำนมำตอบ  
   

 ตอบ 1) ช่วยบ ำรุงผิวพรรณ 

     2) กระตุ้นกำรขับถ่ำย 

      3) ลดควำมเครียด 

       ผักและผลไม้ นอกจำกจะอร่อยแล้ว ยังช่วยบ ำรุงผิวพรรณ กระตุ้น            
กำรขับถ่ำย ท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรง รวมไปถึงจิตใจแจ่มใสเบิกบำน สำมำรถลด
ควำมเครียดได้อีกด้วย 

ห้ามเปิดแบบทดสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
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อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถามข้อ 1 

1. ค ำที่ขีดเส้นใต้มคีวำมหมำยตรงกับข้อใด 
    1) ชี้แจง 
    2) แนะน ำ 
    3) ตักเตือน  
    4) สั่งสอน   
 
อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 2 

2. ค ำที่ขีดเส้นใต้มคีวำมหมำยตรงกับข้อใด 
1) คนที่คร่ ำเคร่งในกำรงำน 
2) คนที่คิดเร็วท ำงำนเรว็  
3) คนที่ขำดควำมยั้งคิด 
4) คนที่ท ำงำนกลำงแจง้  

   ฟังที่เธอเล่ำ  พอเข้ำใจบ้ำง 
  แต่มีบำงอย่ำง   ติดค้ำงในใจ 
   เล่ำต่อเถิดหนำ จะช้ำอยู่ไย 
  โปรดจงขานไข  อย่ำได้ปิดบัง 
 
 
 

       ในปัจจุบันจะมีข่ำวของคนหัวร้อนก่อเหตุแทบทุกวัน ซึ่งอำจจะเป็นเพรำะ
ควำมเครียดที่เกิดจำกสภำพสังคม หรือเพรำะนิสัยส่วนตัวของผู้ก่อเหตุเอง 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 3  

3. จำกข้อควำม ค ำถำมข้อใดที่ต้องใช้เหตุและผลในกำรตอบ 
1) อะไรที่บอกถึงลักษณะของเสอืด ำ 
2) ลักษณะนสิัยของเสอืด ำเป็นอย่ำงไร 
3) ท ำไมเสือด ำจึงมีสีด ำตลอดทั้งล ำตัว 
4) ภูมิประเทศแถบใดที่เสอืด ำชอบอยู ่

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 4 

4. จำกข้อควำม คนนิยมกินแก้วมังกรเพรำะเหตุใด 
    1) หำซื้อได้ง่ำยในตลำดผลไมท้ั่วไป 
    2) กินแล้วชื่นใจแก้กระหำยน้ ำได ้
    3) เป็นผลไม้ให้พลังงำนต่ ำ 
    4) มีสีสันน่ำรับประทำน 

   เสือด ำเกิดจำกควำมผิดปกติในเม็ดสี ซึ่งเกิดขึ้นได้ในเสือหลำยชนิด 
ส่งผลให้เสือที่เกิดมำนั้นเป็นสีด ำตลอดทั้งล ำตัว โดยยังมีลำยหรือลำยจุด             
คงอยู่  แต่จะสังเกตเห็นได้ยำก จะเห็นได้ชัดเจนเมื่ออยู่ ในแสงแดด                      
ในประเทศไทย พบได้มำกในป่ำภำคใต้ มันมักจะอยู่อย่ำงโดดเดี่ยว                    
ไม่รวมกลุ่มหรือรวมฝูง  และมีควำมดุร้ำย 
 

 
 
 
 

         แก้วมังกรผลไม้รูปร่ำงแปลก เปลือกสีแดงอมม่วง เนื้อข้ำงในสีขำว            
มีเม็ดเล็ก ๆ สีด ำกระจำยไปทั่ว แต่ด้วยรสชำติหวำนอ่อน ๆ และฉ่ ำน้ ำ               
ช่วยคลำยร้อนได้เป็นอย่ำงดี ท ำให้แก้วมังกรเป็นที่ถูกใจของใครหลำยคน        
แถมยังขึ้นชื่อเรื่องของกำรลดน้ ำหนักอีกด้วย 

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5
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         วัวตัวหนึ่งก ำลังเล็มหญ้ำกินอย่ำงเอร็ดอร่อย บังเอิญเหลือบเห็นสิงโต               
ตัวใหญ่ก ำลังเดินเข้ำมำใกล้ ด้วยควำมตกใจกลัวถูกจับกินเป็นอำหำร                  
มันจึงหนีเข้ำไปในคอกแพะ แพะเห็นเช่นนั้นจึงวิ่งเข้ำขวิดและขับไล่ วัว             
แต่วัวนิ่งเฉยไม่โต้ตอบหรือขยับไปไหนเพรำะมันยังกลัวสิงโตอยู่ มันจึงกล่ำว              
กับแพะว่ำ “รอให้สิงโตไปเมื่อไร เรำจะได้รู้กันว่ำระหว่ำงเจ้ำกับข้ำใครจะ
แข็งแรงกว่ำกัน” 

 
 
 
 

อ่านนิทานแล้วตอบค าถามข้อ 5 – 6  
 
 
 
 
 
 
 
5. จำกนิทำน เหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นเป็นอันดับที่  3  
    1) วัวกินหญ้ำ 
    2) สิงโตเดินมำ 
    3) วัวตกใจที่เห็นสิงโต 
    4) สิงโตจับวัวกินเป็นอำหำร 
 
6. จำกนิทำน เหตุกำรณ์ใดน่ำจะเกิดขึ้นเมื่อสิงโตไปแล้ว 
    1) วัวยึดคอกแพะได ้
   2) วัวยอมเป็นเพือ่นกับแพะ 
   3) วัวขอบใจแพะแล้วจำกไป 
 4) วัวกับแพะต่อสู้กัน 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 7  

7. จำกข้อควำมใครปฏบิัติตนไม่เหมาะสม 
1) กิ๊ฟชวนเพื่อน ๆ มำจัดงำนเลี้ยงที่บ้ำน                                   
2) เกย๋กเลิกกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ  
3) ก้องช่วยพ่อแม่ท ำงำนบำ้นไม่ออกไปไหน 
4) ก้อยสวมหน้ำกำกอนำมยัเมื่อไปร้ำนขำยของ              

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 8  
 
 
 

8. ข้อคิดจำกข้อควำมนีต้รงกับส ำนวนใด 
    1) พูดไปสองไพเบี้ย 
    2) ปำกหวำนก้นเปรี้ยว 
 3) พูดดีเป็นศรีแก่ปำก 
   4) ปำกปรำศรัย น้ ำใจเชือดคอ 

      คนที่พูดจำด้วยถ้อยค ำที่อ่อนหวำน อ่อนโยน ย่อมมีแต่คนรัก และ             
มีมิตรสหำยมำก ส่วนคนที่เย่อหยิ่ง พูดจำไม่ไพเรำะ ชอบตวำดและด่ำทอ           
ย่อมน ำควำมเสียหำยมำให้แก่ตนเอง   
 

         ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) สำมำรถท ำให้ผู้ป่วยมีอำกำร             
ปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ เชื้อไวรัสนี้สำมำรถแพร่กระจำยจำกคน              
สู่คน จำกกำรไอ จำม หรือสัมผัสกับน้ ำมูก น้ ำลำย ของผู้ป่วย ดังนั้น เรำจึง
ควรดูแลตนเองด้วยกำรหมั่นล้ำงมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ไม่อยู่ใกล้ชิด
ผู้ป่วยที่ไอ จำม หลีกเลี่ยงกำรอยู่ในสถำนที่แออัด และงดเดินทำงไปยัง               
พื้นที่เสี่ยงต่อโรคระบำด  
 
 
 
 



ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 5  ปีกำรศึกษำ 2563 
   

   

                                                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

    

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 9  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.  จำกข้อควำมใครปฏิบัติตำมค ำแนะน ำได้เหมำะสม 
1) ป๊อบอ่ำนหนังสือแล้วฝึกท ำโจทย์พร้อมดูเฉลยไปด้วย 
2) ปุ้มอ่ำนหนังสอืโดยไมพ่กัเพรำะกลัวจะไม่ทันในวันสอบ 
3) ปรำงอ่ำนหนังสอืโดยไมจ่ดบันทึกเพรำะไม่ชอบกำรเขียน 
4) เปรียวอำ่นออกเสียงโดยพูดออกมำเพื่อให้เข้ำใจมำกยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 

การอ่านหนังสือให้จ าได้ดีและเข้าใจมากขึ้น 

1. เลือกเวลำอ่ำนหนังสือที่เหมำะสมกับตนเองมำกที่สุด เช่น เวลำเช้ำ  
กลำงวัน หรือเย็น  เพื่อจะได้มีเวลำผ่อนคลำย 

2. อ่ำนออกเสียงหรืออ่ำนไปพร้อม ๆ กับพูดทบทวนข้อควำมที่อ่ำนไปด้วย            
จะช่วยให้เข้ำใจมำกยิ่งขึ้น 

3. อ่ำนจบแล้วท ำสรุปสั้น ๆ ไว้ จะท ำให้จ ำได้มำกขึ้น 
4. อ่ำนอย่ำงเดียวไม่พอ ต้องฝึกท ำแบบฝึกหัดด้วย เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมรู้ 

และไม่ควรน ำเฉลยมำดูจนกว่ำจะท ำเสร็จ   
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พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 10 
  
 
 
 
 
 

10. จำกภำพต้องกำรแนะน ำเกี่ยวกับเรือ่งใด 
1) ประโยชน์ของสำรอำหำร 
2) วิธีกำรดูแลรักษำสุขภำพ 
3) ช่วงเวลำในกำรออกก ำลังกำย 
4) ขั้นตอนในกำรรักษำควำมสะอำด 

พิจารณาแผนภูมิแล้วตอบค าถามข้อ 11 

 
11.  จำกแผนภูมิ เจ้ำของร้ำนควรสั่งปลำชนิดใดมำขำยเพิม่ขึ้น 
  1) ปลำกัด และ ปลำครำฟ 
  2) ปลำกระเบน และ ปลำทอง 
  3) ปลำมังกร และ ปลำกระเบน 
  4) ปลำทอง และ ปลำครำฟ 

สิ่งท่ีเราควรปฏิบัติทุกวัน 
 กินอำหำรครบ 5 หมู่ 

 
 ดื่มนมทุกวัน 

 
 งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

 รักษำควำมสะอำด 
 

 มีอำรมณ์แจ่มใส 

 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 

 ออกก ำลังกำยทุกวัน 
 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนร้อยละกำรขำยปลำของร้ำนขำยปลำสวยงำม 
ในเดือนธันวำคม 

ปลากัด 
22% 

ปลาทอง 
29% ปลากระเบน 

10% ปลาคราฟ 
27% 
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พิจารณาแผนทีแ่ล้วตอบค าถามข้อ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. จำกภำพ เพื่อน ๆ นัดเจอกันที่วัดเพื่อท ำกิจกรรมจิตอำสำเวลำเที่ยงตรง           
ถ้ำต้องเดินไปตำมถนน ใครจะใช้เวลำเดินทำงมำกที่สุด  

  1) ปรียำอยู่หมู่บ้ำนสุขใจ  
  2) สมศรีอยู่สถำนีต ำรวจ 
     3) เจนภพอยู่โรงพยำบำล 
     4) นิสำอยู่ร้ำนขำยหนังสือ 
 
 
 
 

โรงพยาบาล 

ร้านขายยา ร้านขายหนังสือ 

หมู่บ้านสขุใจ 

สนามกฬีา 

โรงเรียน 

วัด 

ตลาด 

สถานีต ารวจ 
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พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ข้อใดไม่ใช่สำระส ำคัญทีไ่ด้จำกภำพ  
     1) กำรรับประทำนอำหำรร่วมกัน 
     2) กำรดูแลรักษำของใช้ส่วนตัว 
     3) กำรท ำควำมสะอำดบ้ำน 
     4) กำรดูแลช่วยเหลือน้อง 

 

 นอกจำกอ่ำนหนังสือแล้ว           

เรำควรท ำอะไรต่อดีนะ 
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พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 14 

 

14. พฤติกรรมที่ทุก ๆ คนปฏิบัติเก่ียวข้องกับเรื่องใด 
     1) กำรบ ำเพ็ญประโยชน ์
     2) กำรท ำควำมสะอำด 
     3) กำรป้องกันโรคตดิต่อ 
     4) กำรพัฒนำแหล่งเสื่อมโทรม 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 15 
 

 
 
 

15. ข้อควำมหมำยเลขใดมีค ำทีส่ะกดผดิ 
     1) หมำยเลข (1) 
     2) หมำยเลข (2) 
     3) หมำยเลข (3) 
     4) หมำยเลข (4) 
อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 16 
     

      
 
 
 
 

16. ข้อควำมหมำยเลขใดมีกำรใช้ค ำที่เขยีนสะกดผิด  
     1) หมำยเลข (1) 
     2) หมำยเลข (2) 
     3) หมำยเลข (3) 
     4) หมำยเลข (4) 

(1) มำนะขับรถยนต์พำเพื่อน ๆ ไปดูภำพยนตร ์
(2) เดชำขออนญุำตคณุครูไปเยีย่มญำติที่ต่ำงจังหวัด 
(3) วันนี้อำกำศดีมำกจึงท ำให้เรำได้มโีอกำสมำพบกัน    
(4) ในงำนเลี้ยงสังสรรคนืนี้ ทุกคนสวมใส่เสือ้ผำ้ที่มีสสีันสดใส 

 

          วันนี้ (1) คุณแม่เตรียมอำหำรเช้ำ แกงจืดเต้าหู้ ไข่ทอด ให้รับประทำน
ก่อนไปโรงเรียน (2) ที่โรงเรียนมีรำยกำรอำหำรกลำงวัน คือ ก๋วยเตี๋ยวหมูสับ                
และ กล้วยบวดชี (3) เมื่อกลับจำกโรงเรียนคุณแม่เตรียมน้ าพริกปลาทู               
กับ กะหล่ าปลีต้มเป็นอำหำรเย็น (4) ก่อนนอนคุณแม่บอกว่ำพรุ่งนี้จะท ำ                     
ผัดกะเพราและหมูทอด  



ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 11  ปีกำรศึกษำ 2563 
   

   

                                                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

    

อ่านประโยคแล้วตอบค าถามข้อ 17 
 

 
17. ข้อใดมีกำรใช้ค ำชนิดเดียวกับค ำที่ขีดเส้นใต้ 
      1) ฉันจะไปพบเธอ  
      2) ผมก ำลังจะไปเที่ยว 
      3) คุณจะมำวันไหน 
      4) พี่ร้องเพลงไพเรำะมำก  
 
อ่านประโยคแล้วตอบค าถามข้อ 18 
 

 
 

18. ค ำว่ำ “มัน” ข้อใดเป็นค ำชนิดเดียวกับค ำทีข่ีดเส้นใต้ 
     1) สีดำชอบกินมันเผำ 
     2) สุดำชอบกินอำหำรมัน ๆ 
     3) สมควรใช้สีชนิดมันทำผนังบ้ำน 
     4) สมคิดเล่นเกมในโทรศัพทอ์ยำ่งเมำมัน 
 
 
 

จุ๋มและอ้อยชอบฟังนิทำนจำกยาย เพรำะทำ่นเล่ำได้อย่ำงสนุกสนำน 

 

แม่ปลูกมันส ำปะหลังไวใ้นไร่ เพื่อเป็นอำหำรสตัว์ 
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อ่านประโยคแล้วตอบค าถามข้อ 19 
 
 

 
19. ข้อใดเรียงประโยคได้ถูกต้อง 
       1) (1)  (4)  (2)  (3) 
       2) (2)  (3)  (4)  (1) 
       3) (3)  (4)  (1)  (2) 
       4) (4)  (3)  (2)  (1) 
 
อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 20 
 
 
 
 
 
20. ข้อควำมหมำยเลขใดเป็นประโยคค ำถำม 
     1) หมำยเลข (1) 
     2) หมำยเลข (2) 
     3) หมำยเลข (3) 
     4) หมำยเลข (4) 

      (1) ลูกม้ำลำยตัวนอ้ย   (2) มักจะอำศัยอยู่กันเปน็ฝูง  
 (3) มันก ำลังกินหญ้ำที่ท้ำยไร่  (4) มีลำยทั้งตัวสีด ำกับขำว  

      (1) ทุกคนควรดูแลสุขภำพให้ดีตลอดเวลำเพรำะจะเป็นกำรป้องกันโรค
ที่คุ้มค่ำที่สุด (2) เรำจะรับประทำนอำหำรประเภทใดจึงจะท ำให้สุขภำพดี             
(3) เมื่อเรำป่วย เรำอำจจะเป็นมำกกว่ำคนที่มีพื้นฐำนสุขภำพที่ดี (4) เพรำะ
สุขภำพที่ดีในตอนอำยุยังน้อยจะเป็นเกรำะป้องกันโรคตอนอำยุมำกขึ้น 
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อ่านบทสนทนาต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 21 
 
 
 
 
 
 
21. ใครใช้ภำษำไดสุ้ภำพเหมำะสมที่สุด 
     1) จุก 
     2) ก้อง 
     3) ป้อม 
     4) เปี๊ยก 
พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 22 
 
 
 
 

22. ควรใช้ค ำในข้อใดเติมในหมำยเลข (1) (2) และ (3) จึงจะเหมำะสม 
     1) คณะ   เยีย่ม   หมุน  
     2) เหล่ำ   หำ      แรง 
     3) กลุ่ม    พบ     พัด 
     4) พวก    ดู      กระหน่ ำ  

(1) จุก :  เรำว่ำสมชำยมันเป็นนักฟุตบอลที่เก่ง สมควรยกให้เป็นขวัญใจของ
โรงเรียนเลยนะ 

(2) ก้อง :  เรำว่ำปรีชำ เตะฟุตบอลเก่ง เรียนหนังสือก็เก่ง เขำเก่งทุกอย่ำง 
(3) ป้อม : แต่ข้ำว่ำเดชำเก่งที่สุด และยังเป็นหัวหน้ำทีมอีกด้วย 
(4) เปี๊ยก : เรำว่ำเก่งทุกคนล่ะนะ ทั้งสมชำย ปรีชำ และไอ้เดชำ  

          วันนี้….(1)….กรรมกำรหมู่บ้ำน ประกอบด้วย ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และ
ผู้ปกครองนักเรียน เดินทำงมำ…….(2)….โรงเรียน เพรำะเมื่อวำนนี้ ฝนตกหนัก
มำกและมีลมพำยุ……(3)…..ท ำใหห้ลังคำอำคำรเรียนพังเสียหำย 
 



ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 14  ปีกำรศึกษำ 2563 
   

   

                                                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

    

 อ่านนิทานแล้วตอบค าถามข้อ 23 – 24  
 
 
 
 

 
 

23. ใครน ำข้อคิดจำกนทิำนไปปรับใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 
 1) วิภำเก็บเงินหยอดกระปุกออมสินทุกวัน 
 2) วันชัยเก็บผลไม้ในสวนไปขำยที่ตลำดนัด 
 3) วันดีเก็บส้มไปฝำกเพือ่นที่เคยช่วยสอนกำรบ้ำน 
 4) ไวพจน์รดน้ ำผักทุกวนัตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
24.  ข้อคิดที่ได้จำกนิทำนเรือ่งนี้คือขอ้ใด 
      1) ผู้ที่แข็งแรงย่อมท ำให้ผู้อื่นเกรงกลัว 
      2) กำรพึ่งพำอำศัยผู้อื่นจะท ำให้ปลอดภยั 
      3) ควรขยันท ำมำหำกินเพื่อเก็บไว้ในยำมยำก 
      4) คนที่ไมรู่้จักบุญคุณคนมักเดือดร้อนภำยหลัง 
  
 
 
 

   กวำงป่ำวิ่งไปในเพิงองุ่นเพื่อซ่อนตัวจำกกำรตำมล่ำของนำยพรำน 
“ขอให้ข้ำซ่อนตัวด้วยนะองุ่น” กวำงป่ำกล่ำวอย่ำงนอบน้อม องุ่นก็อนุญำต            
เมื่อนำยพรำนตำมมำถึงบริเวณนั้น ไม่พบกวำงป่ำ จึงวิ่งไปอีกทำงหนึ่ง กวำงป่ำ
เห็นว่ำปลอดภัยแล้วจึงกัดพวงองุ่นกินอย่ำงเอร็ดอร่อย ขณะที่กินพวงองุ่น 
นำยพรำนอีกคนหนึ่งผ่ำนมำ จึงเล็งธนูยิงไปที่กวำงป่ำทันที 
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อ่านนิทานแล้วตอบค าถามข้อ 25 
 
 
 
 
 
 

25. ข้อใดไม่ตรงกับกำรกระท ำของตะกวด 
     1) รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหำง 
     2) รู้รักษำตัวรอดเปน็ยอดดี  
     3) รู้ไว้ใช่ว่ำใส่บ่ำแบกหำม 
     4) รู้ทำงหนีทีไล ่
 

อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถามข้อ 26 
 
 

 

26.  จำกบทร้อยกรอง ให้คณุค่ำในเรือ่งใดชัดเจนที่สุด  
      1) ให้มีควำมเมตตำต่อสัตว ์
      2) ให้รู้ว่ำสัตว์ทุกตวักลัวตำย 
      3) ให้เห็นว่ำสัตว์ทกุตัวรักชีวิตของตน 
      4) ให้เห็นว่ำสัตว์มคีวำมดุรำ้ยอยู่ในตัว 

      กำลครั้งหนึ่ง มีฝูงตะกวดอำศัยอยู่ใกล้กับอำศรมของฤๅษี และชอบไปนอนผึ่ง
แดดข้ำงที่ฤๅษีนั่งท ำงำน วันหนึ่งตะกวดได้ไปนอนผึ่งแดด และเห็นท่ำทำงแปลก ๆ  
ของฤๅษี มันคิดว่ำ “วันนี้ฤๅษีนั่งหลับ ๆ ตื่น ๆ ท่ำที ไม่เหมือนวันก่อน ช ำเลืองมอง
เรำบ่อย ๆ” จึงคลำนไปอยู่ใต้ทิศทำงลมและมันได้กลิ่นเนื้อพวกมันเอง ก็รู้ได้ทันทีว่ำ
ฤๅษีเจ้ำเล่ห์นี้ คงกินเนื้อพวกเรำไปแล้วเกิดติดใจ ครำวนี้หวังจะตีเรำเอำเนื้อไปท ำ
เป็นอำหำรแน ่ๆ เมื่อคิดได้ดังนั้น ก็ไม่ยอมเข้ำไปใกล้ รีบถอยกลับแล้ววิ่งหนีไป 
 

               คุณครูสอนว่ำ  บรรดำเหล่ำสัตว์ 
  ทุกตัวรู้ชัด   ล้วนกลัวควำมตำย 
  ไม่อยำกโดนฆ่ำ  ชีวำวอดวำย 
  หนูหนูอย่ำได้   คิดท ำร้ำยมัน   
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 27 
 

 

 

 

27.  จำกข้อควำม กล่ำวถึงกุหลำบในเรื่องใดบ้ำง ตอบมำ 3 ข้อ (โดยเขียนตัวบรรจง
เต็มบรรทัด) 

ตอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กุหลำบเป็นพันธุ์ไม้ที่ เป็นทั้งไม้พุ่มและไม้เลื้อย ลักษณะล ำต้นและ               
กิ่งก้ำน มีหนำมคม ใบเป็นใบรวม ดอกมีทั้งดอกเดี่ยวและเป็นช่อ กลีบดอกใหญ่ 
มีกลิ่นหอมและมีหลำยสี ประโยชน์ของกุหลำบคือ ปลูกเพื่อควำมสวยงำม 
ตกแต่งสวน ร้อยมำลัย หรือน ำไปสกัดเป็นน้ ำหอม  
      

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
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28. จงพิจำรณำจดหมำยและเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงหมำยเลข (1) (2) และ (3)  
ให้ถูกต้องตำมหลักกำรเขียนจดหมำยลำคร ู

ตอบ  
 
 
 

          1 หมู่ 3 ต.วัดศิลำ อ.บำงเลน 
          จ.นครปฐม 73190  

                                            10 กรกฎำคม 2563 

(1)……………………………………………… 

             เนื่องด้วยดิฉันปวดศีรษะมำก ไม่สำมำรถมำโรงเรียนได้ จึงขอลำ  
หยุดเรียนเป็นเวลำ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 11 กรกฎำคม 2563 เมื่อดิฉัน
หำยแล้วจะมำเรียนตำมปกติ 

              จึงเรียนมำเพื่อทรำบ                                               

      (2)……………………………………………… 
                                                     กนกรัตน์  งำมทอง 
(3)........………………….................        
      กนกพร   งำมทอง 
         ผู้ปกครอง 
 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 



ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 18  ปีกำรศึกษำ 2563 
   

   

                                                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

    

พิจารณาภาพแล้วเขียนค าขวัญข้อ 29 

29. จำกภำพให้นักเรียนเขียนค ำขวัญเชิญชวนให้รักษำสิ่งแวดล้อม โดยใช้ถุงผ้ำ 
แทนถุงพลำสติกจ ำนวนไม่เกิน 16 ค ำ (เขยีนตัวบรรจงเต็มบรรทัด) 

 
ตอบ 
 
 
 
 

 
 
 
 



ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 19  ปีกำรศึกษำ 2563 
   

   

                                                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

    

พิจารณาภาพแล้วเขียนเรื่องตามจินตนาการข้อ 30 

30. ให้นักเรียนเขียนเรื่องจำกภำพตำมจินตนำกำร พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์
กับภำพ ควำมยำว 5 - 7 บรรทัด (โดยเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดและเว้น
บรรทัด) 

  เรื่อง 
 

 
 
 
 
 


