
  

 

 
 

แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

 
 
 

ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 

สำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 
 
 

 

แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของสำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้าคัดลอก ดัดแปลง เฉลย 
เพื่อจำหนา่ย หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รบัอนญุาตจะถูกดำเนนิคดตีามกฎหมาย 
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ช่ือ – สกลุ…………………………………………………………………………………. 

โรงเรยีน………………………………………………ห้องที…่……….เลขที่………… 

คำชี้แจง ข้อสอบมีทั ้งหมด 3 ตอน เวลา 30 นาที คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
ตอนที่ 1 การอ่านรู้เรื่องคำและประโยคจากภาพ  

ข้อที่ ๑ - ๑๐ ให้นักเรียนนำตัวอักษรใต้รูปภาพมาเขียนใส่หน้าข้อที่ 
มีความสัมพันธ์กับคำที่กำหนดให้ ๑ คำ ต่อ ๑ ภาพ  
 

   
 

 

ก. ข. ค. ง. 
    

จ. ฉ. ช. ซ. 
 
 

  
 

 
 

ฌ. ญ. ฎ. ฏ. 

 ..........1.  มนษุย์ต่างดาว   ...........6.  ยางรถ 
 ..........2.  จมูก    ...........7.  สนัุข   
 ..........3.  เชียร์ลีดเดอร ์    ...........8.  ตัวโน้ต   
 ..........4.  วิง่แข่ง     ...........9.  สามเหลี่ยม   

   .........5.  จกัรยาน    ...........10. มอเตอร์ไซค์   
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 ข้อที่ 11 - 15 ให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กำหนด แล้วเล่าเรื่องจาก
ภาพโดยการเขียนให้เป็นประโยคให้ได้ใจความ  
11. 
          
 
 ........................................................................... 
12.  
  
   

    ............................................................................   
13. 

 
  
 ......................................................................... 
14.  
 

 
      ............................................................................  
15.   
 

 
 ........................................................................... 
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ตอนที่ 2 การอ่านรู้เรื่องประโยค  

  ข้อที่ 16 – 25 ให้นักเรียนอา่นประโยคแลว้ตอบคำถามที่โดยทำ 
เครื่องหมาย  ทับตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว  
16.  
 

 ฉันคือใคร  
     ๑)  หุ่นไล่กา   

           ๒)  กองฟาง 
      ๓)  ลูกชาวนา 
17.   

ควรเลือกใช้ห้องนำ้ที่มีสัญลักษณ์ใด 
           1)   

 
 
    2)     

    
 
     3)  
 
 

ฉันทำด้วยฟาง  อยู่กลางทุ่งนา  กางแขนกางขา  หนา้ตาดูดี 

นารีตกบันได  กระดูกหัก  ทำให้เดนิไม่สะดวก   
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18.  

ใครทำหนา้ที่ดูแลผู้ป่วย 
1)  น้า 
2)  ฉัน 
3)  พี่สาว 

19.   
     
 
 

ไข่เป็ดใช้ทำอะไรจึงจะอร่อย 
1)  ไข่ดาว 
2)  ไข่เจียว 
3)  ไข่เค็ม 

20.  
    

อะไรที่มีเนื้อสีเดียวกับแตงโม 
  1)  แครอท 

2)  มะละกอ 
3)  สตรอเบอร์รี ่

พี่ชายเป็นทหาร พี่สาวเป็นครู น้าเป็นพยาบาล  
ส่วนฉันฝันอยากเป็นหมอ 

ไข่ดาว ไข่เจียว ทำมาจากไข่เป็ดและไข่ไก่ แต่ถ้าจะทำไขเ่ค็ม  
ให้อร่อยต้องใช้ไข่เป็ด  

แตงโม สตรอเบอรร์ี่ มีเนือ้สแีดง สว่นมะละกอกบัแครอทมีเนื้อสีส้ม 
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21.  
 

บทร้อยกรองนีก้ล่าวถึงเรื่องใด 
1)  โรงเรียนมีแตข่ยะ 
2)  ทิ้งขยะให้ถูกที่ 
3)  ขยะมีหลายส ี

22. 
  
 
  
 

บ้านใครอยู่ใกล้โรงพยาบาลที่สุด 
1)  จิ๋ว 
2)  โจ ้
3)  จ๋า  

 

 

ขยะมากม ี ทิ้งให้ถกูที่ 
ถังขยะเหล่านี ้    แยกสีใช้งาน 
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23.  
 
 

จากภาพใครปฏิบตัิได้ถูกตอ้ง 
1)  ก้อยไม่ทิ้งขยะลงพื้น 
2)  เก่งไม่ทิ้งขยะลงในถงั 
3)  แก้มทิ้งขยะบนถนน 

24.  

 แก้วมีนสิัยอย่างไร 
1)  เอื้อเฟื้อ 
2)  มีเมตตา 
3)  เสียสละ 

25.  
 

 
กอบัวเดินชนกระถางต้นไม้เพราะอะไร 

1)  หิ้วถุงขนม     
2)  สะพายกระเปา๋ 
3)  เล่นโทรศัพท์ 

คุณยายกำลังจะข้ามถนนไปฝั่งตรงข้าม แก้วจึงอาสา 
พาคุณยายเดินข้ามถนน 

 กอบัวสะพายกระเป๋า หิ้วถุงขนม และเดินเล่นโทรศัพท์        
จึงทำให้ชนกับกระถางต้นไม้ 
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ตอนที่ 3 การอ่านรู้เร่ืองข้อความ  
      ข้อที่ 26 - 30 ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบคำถามโดยทำ 
เครื่องหมาย  ทับตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว   
26.  

ใจความสำคญักลา่วถึงเรื่องใด 
1)  ความขยัน 
2)  ความสามัคค ี
3)  ความเอื้อเฟื้อ  

27.  

อะไรทำให้น้ำปลามีรสเค็ม 
1)  ปลา 
2)  เกลือ 
3)  น้ำตาล 

 
  

   เรามาโรงเรียน  หัดเขียนหัดอ่าน 
ไม่ได้เกียจคร้าน   การบ้านก็ทำ 
ได้เล่นกีฬา   เฮฮาประจำ 
ไม่กลับบ้านค่ำ   สำราญบานใจ 

น้ำปลา เป็นเครื ่องปรุงรสที่ได้จากการหมักปลากับเกลือ    
ทำให้มีรสเค็ม และเติมน้ำตาลทำให้มีรสชาติอร่อย กลิ ่นชวน
รับประทาน  ซึ่งเป็นส่วนผสมของแกงและน้ำจิ้มหลายชนิด 
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28.  

   อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้กาดำถูกไล่จากรังนกพิราบ 
1)  สีขน 
2)  เสียงร้อง 
3)  ขนาดลำตัว 

29.  
 
 
 
 

 
 

 
   เนยต้องการลดความอว้น ควรกินแอปเปิ้ลสีอะไร 

1)  สีชมพ ู
2)  สีเหลือง 
3)  สีเขียว 

 

กาดำอยากได้อาหารของนกพิราบ จึงเอาสีขาวมาทาตัวและบิน
เข้าไปในรังนกพิราบ แต่ลืมตัวส่งเสียงร้องออกมา ทำให้นกพิราบรู้ 
และถูกไล่ออกจากรัง 

แอปเปิ้ลหลากสี หลายประโยชน์ 
 
 
 
 

สีเขียว ช่วยควบคมุน้ำหนกั สแีดง ชว่ยระบาย ป้องกันท้องผูก 
สีเหลอืง ช่วยบำรุงสายตา สีชมพู ช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟัน 
 
 
 
สีชมพู ป้องกันเลือดออกตามไรฟัน 
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30.  
 
 
 

ดอกอะไรมีทั้งสีและกลิ่น 
1)  กุหลาบ 
2)  เฟื่องฟ้า 
3)  ชบา 

 
 
 

……………………………………………… 

ดอกไม้มีสีสวยงาม มีกลิ่นหอม เช่น กุหลาบ จำปี บางชนิด 
มีสีสวย แต่ไม่มีกลิ่น เช่น เฟื่องฟ้า ชบา บานไม่รู ้โรย ซึ่งคน
นำมาใช้ประโยชน์ได้ 


