
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรยีน……………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

จดัท ำโดย 

 



 
 
 
 

 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเติมค ำท่ีเหมำะสมและส่ือควำมหมำยชดัเจนลงในช่องวำ่ง 
 
ตัวอย่ำง 
 ฉนั ไม่วำ่งหรอก ก ำลงัอ่ำนหนงัสือ 
 
1. ตะวนัส่งสัญญำณใหห้ลำ้รู้วำ่……………………..ไม่ไดเ้ป็นคนเขียนขอ้ควำมบน

กระดำน 
2. คนท่ีเขียนไม่ตอ้งกำรใหรู้้วำ่ใครเขียน เพรำะ…………………มีเหตุผลบำงอยำ่ง 
3. ครูตน้พูดกบันกัเรียนหญิงวำ่ “……………..วำดตำมค ำตอบท่ีเขียนไดแ้น่ ๆ “ 
4. ผมตอบวำ่”………….คือคนไทย อยูใ่นทวีปเอเซียและโลกมนุษยค์รับ” 
5. เธอคิดวำ่……….เป็นคนดีหรือไม่ 
6. ละอ่อนชำวนำจูงควำยหงำนเขำโงง้มำลงล ำน ้ำเหมือง……………..เดินส่ำยซำ้ยส่ำย

ขวำ 
7. ……………………คือนกัเล่ำนิทำนคนส ำคญั 
8. ……………………สนุกท่ีไดคิ้ดไดเ้ขียนหนงัสือ 
9. เธอจะเป็นนกัเรียนท่ีดีไดเ้ม่ือ…………………เป็นนกัอ่ำนท่ีดี 
10. เรำเลือกเกิดไม่ได ้แต่………………เลือกท่ีจะเป็นคนดีได ้
 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๑ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียน น ำค  ำท่ีก  ำหนดใหต่้อไปน้ี ซ่่งอยูใ่นหนงัสือเรียน าำษำพำทีบทท่ี   ๑ 
               ฉนัคือใคร  มำเรียงล ำดบัตำมพจนำนุกรมแลว้คน้หำควำมหมำย 
 
ค ำทีก่ ำหนด 
 วสิัย วถีิ สิทธิ วจิำรณ์ เดรัจฉำน คะนอง ฉนัมิตร 
 เก่งกำจ พิจำรณำ ควำย 
 

   ค ำ         ควำมหมำย 
๑)……………………………….  ……………………………………… 

๒)……………………………….  ……………………………………… 

๓)……………………………….  ……………………………………… 

๔)……………………………….  ……………………………………… 

๕)……………………………….  ……………………………………… 

๖)……………………………….  ……………………………………… 

๗)……………………………….  ……………………………………… 

๘)……………………………….  ……………………………………… 

๙)……………………………….  ……………………………………… 

๑๐)……………………………….  ……………………………………… 

 
 

ใบงำนท่ี ๒ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเติมค ำท่ีเหมำะสม และส่ือควำมหมำยชดัเจนลงในช่องว่ำง 
ตัวอย่ำง  
 นกัเรียนกำ้วเขำ้มำใน  ห้องเรียน  ชั้นประถมศ่กษำปีท่ี  ๕ 
 
1. บน………..มีตวัหนงัสือเขียนดว้ยชอลก์สีตวัโตสวยงำมวำ่เธอคือใคร 
2. ครูตน้ยิม้ทกัทำย………………………………………….. 
3. ครูตน้แจก…………………….ขนำดเท่ำฝ่ำมือใหน้กัเรียนคนละแผน่ 
4. กลำงวนัร้อนระอุเพรำะ………………ไม่สำมำรถแทรกผำ่นกอ้นหิน 
5. ครูมี …………………………..ใหน้กัเรียนทุกคนท่ีเล่นเกมน้ี 
6. ละอ่อนชำวนำจูง………………………..ตวัเดิมมำลงล ำน ้ำเหมือง 
7. ฉนัคุยกบัเพื่อนบำ้นฉนัมิตรขณะรอ………………...ฉนัาตัตำหำร 
8. ในโลกของอินเทอร์เน็ตมี……………………..ท่ีน่ำสนใจมำกมำย 
9. สำรไอโอดีนป้องกนัโรคคอพอกมีมำกใน………………………….. 
10. พืชท่ีมีคุณสมบติัเป็นยำรักษำโรค เรำเรียกวำ่……………………. 
11. ในสมยัก่อนคนไทยนิยมใหเ้ดก็ผูช้ำยไว…้………………………… 
12. หนำ้ร้อนมกัเกิดพำยฝุนฟ้ำคะนอง และมี…………………………ตก 
13. ต ำรวจจบัผูต้อ้งหำใส่………………………………………ทั้ง  ๒  ขำ้ง 
14. ………………..มีลกัษณะคลำ้ยกลอนสักวำ วรรคท่ี  ๑  มี  ๔  ค  ำ  ค  ำท่ีสองใชค้  ำวำ่ เอ๋ย 
15. สาำผูแ้ทนรำษฎรแต่งตั้ง………………………………..ข้่นคณะหน่่งเพื่อศ่กษำ

ผลกระทบของเข่ือนแก่งเสือเตน้ท่ีมีต่อระบบนิเวศ 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๓ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
 
ค ำช้ีแจง  วำดาำพวรรณคดีเร่ือง สังขท์อง  ตอน ก ำเนิดพระสังขต์อนท่ีชอบตอน 
                ใดตอนหน่่ง เขียนบรรยำยาำพดว้ย 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๔ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่ำน เร่ือง สังขท์อง  แลว้ รวบรวมค ำรำชำศพัท ์ พร้อมกบั 
               บอกควำมหมำย 
 

ค ำรำชำศัพท์ ควำมหมำย 
๑  
๒  
๓  
๔  
๕  
๖  
๗  
๘  
๙  
๑๐  
๑๑  
๑๒  
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๕ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
 
ตอนที ่ ๑ 
ค ำช้ีแจง    เขียนค ำท่ีมีพยำงคต์ำมท่ีก ำหนดใหต่้อไปน้ี 
   ๑.  ค ำท่ีมี  ๑  พยำงค ์       ไดแ้ก ……………………………………. 

  ๒.  ค ำท่ีมี  ๒  พยำงค ์   ไดแ้ก ……………………………………. 
   ๓.  ค ำท่ีมี  ๓  พยำงค ์        ไดแ้ก ……………………………………. 

  ๔.  ค ำท่ีมี  ๔  พยำงค ์    ไดแ้ก ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๕ 



 
ตอนที ่๒  
 เขียนบอกจ ำนวนพยำงค ์ และค ำ  จำกกลุ่มค ำ หรือประโยคท่ีก ำหนดให ้
 
๑.   สังขท์อง    ๒.  กลบับำ้นไดแ้ลว้ 
๓.  บุญท ำกรรมแต่ง   ๔.   อ่ำนวรรณคดี 
๕.  หนอนหนงัสือ   ๖.  เขียนบรรยำยาำพ 
๗.  ควำยหงำนกบัผกัหวำนป่ำ  ๘.  าำษำพำที 
๙.  ค ำรำชำศพัท ์   ๑๐.  หอ้งปฏิบติักำร 
 

จ ำนวนพยำงค์ จ ำนวนค ำ 
  
  
  
  
  
  
  
 
ตอนที ่๓.  น ำค ำหรือกลุ่มค ำท่ีก ำหนดใหม้ำแต่งประโยค 

1) นำงจนัทร์เทว ี………………………………………………………… 
2) โรงเรียนตน้ไม…้………………………………………………………. 
3) ธรรมชำติ……………………………………………………………… 
4) ลุงไท…………………………………………………………………… 
5) ชั้นประถมศ่กษำปีท่ี ๕ ………………………………………………… 

 
  

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนจ ำนวนพยำงคข์องค ำท่ีก ำหนดให ้ แลว้ตรวจสอบค ำ 
                ตอบกบัเพื่อน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๖ 

มะปรำง 

มี………………พยำงค ์

คอมพวิเตอร์ 

มี………………พยำงค ์

รถยนต์ 

มี………………พยำงค ์

พฤหัสบดี 

มี………………พยำงค ์

หนังสือพมิพ์ 

มี………………พยำงค ์

ตลำด 

มี………………พยำงค ์

ประวตัิศำสตร์ 

มี………………พยำงค ์

สนุกสนำน 

มี………………พยำงค ์

เหตุกำรณ์ 

มี………………พยำงค ์

ปฏบิัติ 

มี………………พยำงค ์



 
 
 
 
ค ำช้ีแจง  บอกส่วนประกอบของประโยคท่ีก ำหนดให ้
 

ประโยค ประธำน กริยำ กรรม 
1. ฉนัชอบอ่ำนหนงัสือวรรณคดีล ำน ำ 
2. คุณแม่ไปตลำด 
3. ฉนัชอบกินอำหำรทะเล 
4. แมวกินปลำยำ่ง 
5. ดินชอบ  ร้องเพลง 
6. ลุงไทชอบเพลงพื้นบำ้น 
7. ชำลีชอบเล่นคอมพิวเตอร์ 
8. มะปรำงไปบำ้นทรงไทย 
9. ครูนกชอบแต่งบทกวี 
10. ครูแคนเป่ำขลุ่ย 
11. นกหงส์หยก ชอบกินแมลง 
12. แมวกินปลำ 
13. นอ้งของฉนัชอบเล่นลูกบอล 
14. ขวญัอ่ำนหนงัสือกำร์ตูน 
15. ฉนัไม่กินขนมหวำน 

   

 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๗ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 

 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแต่งประโยคจำกค ำท่ีก ำหนดให ้โดยใหมี้ทั้ง าำคประธำน   
               กิริยำ  และกรรม 
 
๑.  ธรรมชำติ  ประโยค ……………………………………………. 

๒.  โรงเรียน  ประโยค …………………………………………….. 

๓.  ร้องเพลง  ประโยค ……………………………………………. 

๔.  บทกวี  ประโยค ……………………………………………. 

๕.  เปิดเทอม  ประโยค ……………………………………………. 

๖.  าำษำไทย  ประโยค ……………………………………………. 

๗.  คอมพิวเตอร์ ประโยค …………………………………………….. 

๘.  แสงสวำ่ง  ประโยค ……………………………………………. 

๙.  ไฟฟ้ำ  ประโยค ……………………………………………. 

๑๐.  บำ้นทรงไทย ประโยค …………………………………………….. 

 

 

 
 

ใบงำนท่ี ๘ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 

ค ำช้ีแจง  น ำค ำท่ีก ำหนดใหเ้รียงเป็นวลี 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๘ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 

 
 
ใหน้กัเรียนขีด    หนำ้ขอ้ท่ีเป็นวลีและขีด  X  หนำ้ขอ้ท่ีไม่ใช่วลี 
 
……………๑.  ขำ้วในหมอ้ดินมีกล่ินหอม 

……………๒.  บำ้นสีเขียว 

……………๓.  ฉนักินมะม่วงเขียวเสวย 

……………๔.  ฉนักินไก่ 

……………๕.  โอ๊ยตำยแลว้ 

……………๖.  นกักีฬำของไทย 

……………๗.  รถมอเตอร์ไซคสี์แดง 

……………๘.  วนัน้ีฉนัซกัผำ้ 

……………๙.  ฉนัไปทะเลเม่ือวำน 

……………๑๐.  โอพ้ระเจำ้ 

 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๘ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 

1. ใหน้กัเรียน แต่งประโยคตำมจ ำนวนค ำท่ีก ำหนดให ้
 

๑)  ๓  ค ำ   ……………………………………………………….. 
๒)  ๔  ค ำ  ……………………………………………………….. 
๓)  ๖  ค  ำ  ……………………………………………………….. 
๔)  ๗  ค ำ  ……………………………………………………….. 
๕)  ๘  ค ำ  ……………………………………………………….. 

 
บอกจ ำนวนค ำจำกประโยคต่อไปนี ้
 
ตัวอย่ำง  ฉนั  เล่น  ฟุตบอล   มี     ๓         ค ำ 
 
๑. รถยนตค์นัน้ีรำคำแพงมำก   มี…………..ค ำ 
๒. ชบำเป็นช่ือดอกไมช้นิดหน่่ง   มี…………..ค ำ 
๓. ลุงชวนมีลูกชำยส่ีคน    มี…………..ค ำ 
๔. พลงังำนไฟฟ้ำมีค่ำควรใชอ้ยำ่งประหยดั มี…………..ค ำ 
๕. เล่นกีฬำห่ำงไกลยำเสพติด   มี…………..ค ำ 
 
 
 
 
 

 

ใบงำนท่ี ๙ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
ให้นักเรียนโยงเส้นค ำให้ตรงกบัพยำงค์ 
 
๑.  กำล       ๑   พยำงค ์
๒.   วรรณกรรม     ๒   พยำงค ์
๓.  บริสุทธ์ิ      ๓   พยำงค ์
๔.  กรุงเทพมหำนคร     ๔   พยำงค ์
๕.   สำธำรณะ      ๕   พยำงค ์
๖.   อดีตกำล      ๖   พยำงค ์
๗.  บุคลำธิษฐำน 
๘.  เพลง 
๙.  บทละคร 
๑๐.  ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๑๐ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
เขยีนค ำอ่ำนจำกค ำทีก่ ำหนดให้ต่อไปนี้ 
 
๑.   สร้ำงสรรค ์ อ่ำนวำ่ …………………………………. 

๒.   ฤกษ ์   อ่ำนวำ่ …………………………………. 

๓.   หุ่นยนต ์   อ่ำนวำ่ …………………………………. 

๔.  กฤษณำ   อ่ำนวำ่ …………………………………. 

๕.  พฤศจิกำยน   อ่ำนวำ่ …………………………………. 

๖.  ประพฤติ   อ่ำนวำ่ …………………………………. 

๗.  สวรรค ์   อ่ำนวำ่ …………………………………. 

๘.  ทฤษฎี   อ่ำนวำ่ …………………………………. 

๙.  พร่ด – สะ –พำ –คม   …………………………………. 

๑๐.  มะ –ร่  -  ดี    …………………………………. 

๑๑.  คะ –ร่ – หำด    …………………………………. 

๑๒.  พร่ก – สำ     …………………………………. 

๑๓.  ส ำ – ริด     …………………………………. 

๑๔.  ตริน – นะ – ชำด    …………………………………. 

๑๕.  ปริด – สะ – ดำง    …………………………………. 

๑๖.  หะ – ร่ – ทยั    …………………………………. 

 

 

 

ใบงำนท่ี ๑๑ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 

 

 

ค ำช้ีแจง  ๑.  วงรอบค ำท่ีม่ีพยญัชนะตน้เป็นอกัษรสูง  อกัษรกลำง และ อกัษรต ่ำ   
                    แลว้น ำมำเขียนลงในช่องวำ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อกัษรต ่ำ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๑๒ 

อกัษรสงู 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

อกัษรกลาง 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

ก  ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ  
ง  จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  
ญ   ฎ    ฏ  ฐ  ฑ  
ฒ  ณ   ด  ต  ถ  
ท   ธ   น   บ  ป  
ผ   ฝ   พ   ฟ  า  
ม   ย   ร   ล   ว  
ศ   ษ   ส  ห  ฬ  
อ   ฮ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 

 

ค ำช้ีแจง   ๑.  เขียนค ำจำกาำพท่ีก ำหนดให ้
 

  ๑    ๒    ๓ 
 
 
 
 ……………..  ………………  ………………. 

  ๔    ๕    ๖ 
 
 
 
 ……………..  ………………  ………………. 

  ๗    ๘    ๙ 
 
 
 ……………..  ………………  ………………. 

      ๑๐ 
 
 
    ……………………………… 
 

 

ใบงำนท่ี ๑๓ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 

 

 
ค ำช้ีแจง   ๑.  เติมค ำสรรพนำมท่ีเหมำะสมลงในช่องวำ่ง 
 
1. ……………..ก ำลงัจะไปหำ……………….………พอดี 
2. …………….รักคุณยำ่มำก ใคร ๆ กช็มวำ่………….…………….ใจดีมีเมตตำ 
3. เรำควรเมตตำต่อสัตวท์ั้งหลำย อยำ่ไปท ำร้ำย…………………..เลย 
4. ขอให…้……………..….ช่วยกนัรักษำควำมสะอำดดว้ย 
5. สุดำเป็นเพื่อนของ…………………………… 
6. ………………….ขอกรำบขอบคุณท่ำนมำกครับ 
7. ………………….ไม่รู้วำ่…………………จะไปไหน 
8. ตอนน้ี…………………………………พกัอยูก่บัใคร 
9. ………………………………………อยำ่ต่ืนสำยนะ 
10. ………………………..…………..จะรอเธออยูท่ี่เดิมนะจ๊ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๑๔ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 ให้เรียงค ำทีก่ ำหนดให้ตำมพจนำนุกรม 
 
๑.  รอบคอบ    คุณาำพ    ธรรมชำติ    มธัยสัถ ์ ……………………………….. 

๒.  อนุเครำะห์   สมฐำน   ขนมชั้น   ปัญญำ……………………………………. 

๓.  พฒันำ    ซ่อมแซม  วจิำรณ์  บริโาค………………………………………… 

๔.  จุนเจือ    าำระ  บทบำท  มหนัต…์………………………………………….. 

๕.  ยอ่ทอ้    อดกลั้น  กระสุน    มีดพร้ำ………………………………………….. 

๖.  สันดำน   ก๊อกน ้ำ  ถ่ำยทอด  อนนัต…์………………………………………… 

๗.  ญำติพี่นอ้ง  หมู่บำ้น  อดออม กรกฎำคม……………………………………… 

8. สังขยำ  กมุาำพนัธ์  ปรำศจำก  คณะรัฐมนตรี………………………………… 

9. ถนอม    องักะลุง  ศรัทธำ  ชุมชน……………………………………………… 

10. พื้นฐำน   สมำชิก   บริสุทธ์ิใจ  หนำ้ท่ี…………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๑๕ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
๑)   บุญรักษำ   หมำยถ่ง ………………………………………………………. 

๒)  ประสบกำรณ์  หมำยถ่ง ………………………………………………. 

๓)  ศรัทธำ  หมำยถ่ง  …………………………………………………………… 

๔)  เผลอไผล   หมำยถ่ง  ………………………………………………………… 

๕)  ชะโงก   หมำยถ่ง  ……………………………………………………………. 

๖)  ล ำน ำ    หมำยถ่ง  ……………………………………………………………. 

๗)  อนุรักษ ์ หมำยถ่ง …………………………………………………………….. 

๘)  วฒันธรรม  หมำยถ่ง ………………………………………………………….. 

๙)  เขมน้  หมำยถ่ง ……………………………………………………………….. 

๑๐)  ชำยไหวชำยแครง หมำยถ่ง  ………………………………………………… 

1) เส่ือมโทรม  หมำยถ่ง ………………………………………………………… 

2) ปรับปรุง  หมำยถ่ง  …………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๑๖ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
ค ำช้ีแจง  ๑.  จ ำแนกชนิดของค ำวเิศษณ์ท่ีก ำหนดให ้แลว้เขียนลงในช่องวำ่งให ้
                    ถูกตอ้ง 
 
 
 
 

 

วเิศษณ์  ……………………………………………………………………… 

บอกลกัษณะ  …………………………………………………………… 

ค ำวเิศษณ์  …………………………………………………………… 

บอกลกัษณะ  …………………………………………………………… 
ค ำวเิศษณ์  …………………………………………………………… 

บอกลกัษณะ  …………………………………………………………… 
ค ำวเิศษณ์  …………………………………………………………… 

บอกลกัษณะ  …………………………………………………………… 
ค ำวเิศษณ์  …………………………………………………………… 

บอกลกัษณะ  …………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๑๗ 

ขำว      ด  ำ   ผอม   เชำ้   ไกล    เปร้ียว    บน   บำ้ง   ชิด   สูง 
กลม   ใต ้  นอ้ย    เร็ว   หน่่ง   หวำน  ใกล ้ วอ่งไว  หอม   อว้น           
ก่อน    ทั้งหมด     แดง  หลงั   บำง 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
๑.  วงรอบค ำวเิศษณ์ในประโยคต่อไปนี ้แล้วเขยีนชนิดของค ำวเิศษณ์ลงใน 
     ช่องว่ำง 
 

1) เขำอ่ำนหนงัสือชำ้มำก 

2) ฉนัมำถ่งตลำดก่อนเธอ 

3) แมวนอนอยูใ่ตโ้ต๊ะ 

4) ทอ้งฟ้ำสีด ำ 

5) แม่มีเงินมำกกวำพ่อ 

 
๒.  แต่งประโยคจำกค ำวเิศษณ์ทีก่ ำหนดให้ 
 
 

1) บน……………………………………………………. 

2) ผอม ……………………………………………………. 

3) สูง  ……………………………………………………. 

4) ชำ้  ……………………………………………………. 

5) สวย …………………………………………………… 

 
 

ใบงำนท่ี ๑๘ 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนหำค ำบอกอำกำร บอกสาำพ บอกลกัษณะหรือบอกควำมรู้ 
                ส่กน่กคิดมำแทนท่ีค ำท่ีพิมพต์วัหนำ โดยเขียนลงในบรรทดัท่ีก ำหนดให ้
 
ตัวอย่ำง  
 แม่สอนลูก  ไม่ใหเ้ท่ียวเตร่จนเสียกำรเรียน 

1) เตือน 
2) ก ำชบั 
3) บอก 

 
1) ชำลีก ำลงั  เล่น  คอมพิวเตอร์ 

1) …………………………………. 
2) …………………………………. 
3) …………………………………. 

2) ผมแกละเป็นเดก็ท่ี น่ำรัก  มำก 
1) …………………………………. 
2) …………………………………. 
3) …………………………………. 

๓)   นำงจนัทเ์ทว ี โศกเศร้ำ  เม่ือถูกทำ้วยศวมิลเนรเทศออกจำกเมือง 
1) …………………………………. 
2) …………………………………. 
3) …………………………………. 

๔)  ตำยำย ปลูก  ถัว่งำ 
1) …………………………………. 
2) …………………………………. 
3) …………………………………. 

ใบงำนท่ี ๑๙ 



๕)  ลูกนอ้ยหอยสังข ์พกั อยูใ่นกระท่อมของตำยำย 
1) …………………………………. 
2) …………………………………. 
3) …………………………………. 

๖)  ตำยำย รัก นำงจนัทเ์ทว ี
1) …………………………………. 
2) …………………………………. 
3) …………………………………. 

๗)  หนงัสือนิทำนเล่มน้ีอ่ำนแลว้  สนุก 
1) …………………………………. 
2) …………………………………. 
3) …………………………………. 

๘)  เดก็ชำยล่กลบั ยิม้  เม่ือเจอชำลี 
1) …………………………………. 
2) …………………………………. 
3) …………………………………. 

๙)  ผมแกละ  ปรบมือ  เสียงดงั 
1) …………………………………. 
2) …………………………………. 
3) …………………………………. 

๑๐)  เดก็ ๆ  ชวนกนัไป ว่ำยน ำ้ 
1) …………………………………. 
2) …………………………………. 
3) …………………………………. 

 
 
 



๑๑)  พยำบำลท่ีสถำนีอนำมยั  ใจด ี
1) …………………………………. 
2) …………………………………. 
3) …………………………………. 

๑๒)  แม่คำ้ก ำลงั ขำย ผลไม ้
1) …………………………………. 
2) …………………………………. 
3) …………………………………. 

๑๓)  พี่ชำยของฉนัก ำลงั  ร้องเพลง 
 ๑)  …………………………………. 
 ๒)  …………………………………. 

๓)  …………………………………. 
๑๔)  เร่ืองน้ี รู้ กนัมำนำนแลว้ 
 ๑)  …………………………………. 
 ๒)  …………………………………. 
 ๓)  …………………………………. 
๑๕)  นอ้งคนเลก็  เรียน เก่ง 
 ๑)  …………………………………. 
 ๒)  …………………………………. 
 ๓)  …………………………………. 
๑๖)  หนงัสือเล่มน้ี หนำ จงั 
 ๑)  …………………………………. 
 ๒)  …………………………………. 
 ๓)  …………………………………. 
 
 
 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
ให้เลือกค ำทีเ่หมำะสมเติมลงในช่องว่ำงให้ได้ใจควำมสมบูรณ์ 
 
ตัวอย่ำง  
 พระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วัทรง   ปลอดปล่อย (ปลด /     ปลดปล่อย)  
ทำสใหเ้ป็นอิสระ 
 ฝน   ปลด   (ปลด/ปลดปล่อย)  ตะกร้ำลงจำกท่ีแขวน 
 
1. นอ้ง………………………………..(ยนืกรำน / ยนืยนั)  วำ่ไม่ไดท้  ำแจกนัแตก 
2. พี่ชำย……………………(ยนืกรำน / ยนืยนั)  วำ่นอ้งชำยไม่ใช่คนก่อเร่ือง 
3. พกัน้ีขวญัมีแต่เร่ือง……………(ยุง่ใจ/ยุง่ยำก)   ดูไม่สดใสร่ำเริง 
4. อยูค่นเดียวเลยซ้ือกิน ไม่อยำกหุงหำให…้………….…..(ยุง่ใจ / ยุง่ยำก) 
5. รู้จกัเกบ็หอมรอมริบแบบน้ีเด๋ียวก…็…………………..(มัง่คัง่/มัง่มี) ข้่นได ้
6. เขำมีฐำนะ………………………(มัง่คัง่/มัง่มี)  กำรงำนกม็ัน่คง 
7. เทอกเขำดงพญำเยน็มีตน้ไมข้่้น……………………..(หนำแน่น/แน่นหนำ) 
8. ก่อนออกจำกบำ้นเรำควรปิดประตูให…้………….……..(หนำแน่น/แน่นหนำ) 
9. ในเมืองกำรจรำจร……………..……….(แน่น/หนำแน่น)  มำก 
10. เสำร์อำทิตยต์ลำดจะมีคนเบียดเสียดกนั………………..….(แน่น/หนำแน่น) 
11. ชำวสวนใชก้ระดำษหนงัสือพิมพ…์…………………..…(ห่อ/ห่อหุม้) กระทอ้น 
12. มะพร้ำวจะมีกะลำ………………..(ห่อ/ห่อหุม้)  เน้ืออยูข่ำ้งในอีกชั้นหน่่ง 
13. ก่อนจะเกบ็แกว้ใส่กล่องควรใชก้ระดำษหนงัสือพิมพ…์……….(ห่อ/ห่อหุม้) เสียก่อน 
14. ครู……………(ส่ง/ส่งเสริม)  ดินเขำ้ประกวดร้องเพลงพวงมำลยั 
15. เขำประสบควำมส ำเร็จ เพรำะเขำไดรั้บกำร………………….(ส่ง / ส่งเสริม)ถูกทอง 
16. พ่อแม่………….(ส่ง / ส่งเสีย)  ใหม้ำกเรียนหนงัสือ ไม่ใช่ใหม้ำเล่นกำรพนนั 
17. พ่อแม่มีฐำนะยำกจน ยงัดีมีญำติ ๆ  คอย………………….(ส่ง/ส่งเสีย) ใหไ้ดเ้รียน

หนงัสือ 

ใบงำนท่ี ๒๐ 



 
 
18. กินแลว้ไม่ควรท้ิงถว้ยชำมไว ้ ……………..…..(เลอะ/เลอะเทอะ) 
19. เดก็ ๆ  เดินย  ำ่ไปมำทั้งวนัจนทำงเดิน…………..………..(เลอะ/เลอะเทอะ)  ไปหมด 
20. ถ่งจะไม่เก่ง แต่ถำ้หมัน่…………………(ฝ่ก / ฝ่กฝน) สักวนักจ็ะช ำนำญ 
21. ดิน……………….(ฝ่ก/ฝ่กฝน) ร้องเพลงพื้นบำ้นกบัลุงไทอยูไ่ทอยูน่ำนจนเก่ง 
22. เขำ…………….(ฝำก / ฝำกฝัง)  ลูกสำวใหเ้ขำ้ท ำงำนในบริษทัของเพื่อนสนิท 
23. เดก็คนน้ี  พ่อแม่น ำมำ………….(ฝำก/ฝำกฝัง)  ใหฉ้นัช่วยอุปกำระตั้งแต่ ๕ ปีก่อน 
24. กระเชำ้ลอยฟ้ำ……………(บงั / บดบงั)   ทศันียาำพท่ีงดงำมของาูเขำลูกน้ี 
25. ปลูกตน้ไมไ้วข้ำ้งบำ้นไวช่้วย……………..(บงั/บดบงั)  แดดยำมบ่ำย 
26. กำรท ำถนนตอ้ง…………………..(บด/ขยี้/บดขยี้)ดินใหแ้น่น 
27. นอกจำกกลว้ยแลว้ เรำสำมำรถใชฟั้กทองตม้…………….……(บด/ขยี้/บดขยี้) รวม

กบัขำ้วสวยแลว้ป้อนเดก็เลก็ 
28. เม่ืออุปสรรคต่ำง ๆ ……………………….(ผำ่น/พน้/ผำ่นพน้) ไปกจ็ะรู้ส่กาูมิใจใน

ตนเองท่ีเขม้แขง็อดทน 
29. ………………..……..(ผำ่น/พน้/ผำ่นพน้) คืนน้ี เขำกน่็ำจะเร่ิมรู้ส่กตวั 
30. รถบรรทุกท ำเศษหิน………………..…..(ตก/หล่น/ตกหล่น) ไปตลอดทำง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแต่งประโยคจำกค ำท่ีก ำหนดให ้
หลำกหลำย    หมำยถ่ง……………………………………………………… 
ประโยค…………………………………………………………………………… 
หลำยหลำก    หมำยถ่ง……………………………………………………… 
ประโยค…………………………………………………………………………… 
หลำยแหล่ง    หมำยถ่ง……………………………………………………… 
ประโยค…………………………………………………………………………… 
เส่ือมโทรม   หมำยถ่ง…………………………………………………………….. 
ประโยค…………………………………………………………………………… 
เส่ือมเสีย    หมำยถ่ง…………………………………………………………….. 
ประโยค…………………………………………………………………………… 
เส่ือมทรำม   หมำยถ่ง……………………………………………………………. 
ประโยค…………………………………………………………………………… 
ปรับปรุง   หมำยถ่ง…………………………………………………………… 
ประโยค…………………………………………………………………………… 
เปลีย่นแปลง  หมำยถ่ง…………………………………………………………… 
ประโยค…………………………………………………………………………… 
ปรับเปลีย่น  หมำยถ่ง……………………………………………… 
ประโยค…………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๒๑ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 

 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนหำค ำท่ีเหมำะสมเติมในช่องวำ่งใหส้อดคลอ้งกบัควำมหมำย 
                ของประโยคหรือโครงสร้ำงของประโยค 

 
1. เรือล ำเาำ ๓………………………..น้ีเป็นของเศรษฐีชำวจีน 
2. บำ้นของชำยหอ้งท่บมีหนำ้ต่ำง ๑…………………………………… 
3. ยกัษ…์…………………….นั้นช่ือทศกณัฐ์ 
4. เรือนไทย………………………..ใหญ่ตั้งอยูก่ลำงสวน 
5. เดก็ ๆ อำศยัอยูใ่นโลกกลม ๆ …………………………..น้ี 
6. หอยสังข…์……………………..น้ีคือลูกของนำงจนัทเ์ทวี 
7. สมุดบนัท่ก……………………นั้นเป็นของหลำ้ 
8. โคมไฟทุก…………………ส่องสวำ่งไปทัว่บริเวณบำ้น 
9. ฟืนหลำย……………..กองไวใ้ชก่้อไฟ 
10. ดินสอยมะพร้ำวอ่อนลงมำคร่่งค่อน…………………………… 
11. บำ้นลุงไทมีกระจกโบรำณ ๑……………………………………… 
12. หลำ้เอำกลว้ยหอม ๓…………………….ไปฝำกลุงไท 
13. ผมแกละ ๒……………………….ของเขำแกวง่ไปมำ 
14. แกว้น ้ำของฝน………………………นั้นสวยจงั 
15. คอมพิวเตอร์ทุก………………..ต่อเขำ้เวบ็ไซตโ์ลกวรรณคดีดอตคอมไดห้รือไม่ 
16. ชำ้งแต่ละ………………………….มีงำโงง้สวยงำม 
17. ป๊ีดใชส้วงิ…………………………นั้นจบัปลำ 
18. าูเขำ…………….น้ีเป็นแหล่งอำหำรท่ีอุดมสมบูรณ์ 
19. ต ำรวจ  ๕………………….ลอ้มจบัผูร้้ำย 
20. ประตู………………น้ี ไม่ไดล้งกลอนไว ้
 

ใบงำนท่ี ๒๒ 



 
 
1. ยำงรถยนตแ์ตกทั้ง  ๒  ……………………………….. 
2. ถนน   ……………………….น้ี คดเค้ียวมำก 
3. นำฬิกำปลุก………………..งำมของแม่หำยไปแลว้ 
4. ท่ีบำ้นเธอมีมุง้ก่ี………………… 
5. แวน่ตำ……………………………นั้นมีคนท ำตกไว ้
6. ใครท ำเบด็………………….น้ีของฉนัหกั 
7. หำกรรไกรใหส้ัก………………สิ 
8. เกิดอุบติัเหตุมีคนตำย ๒………………………. 
9. พบศพผูเ้สียชีวติในท่ีเกิดเหตุ  ๓……………………………… 
10. เหลือเทียนเพียงไม่ก่ี…………………………. 
11. เธอหยบิขนมจีน ๒……………………..วำงในจำน 
12. หยบิชอ้นมำใหห้น่อย ขอหลำย ๆ ………………นะ 
13. เขำวำงขลุ่ย ๒……………………ไวข้ำ้งตวั 
14. เหลือซอเพียง…………………….เดียวเท่ำนั้น 
15. ควำมในกลอน ๒…………………….สุดทำ้ย  คำดกำรณ์อนำคตไว ้
16. ชำวปกำกะญอ  มกัมีพื้นท่ีท ำไร ๗………………………. 
17. ชำวปกำกะญอเรียกไร่เหล่ำอำย ุ ๖………………….วำ่ “ดู บะ ฉก่ี เจ๊ำะ” 
18. สร้ำงควำมเขียนชอุ่มใหแ้ก่พื้นท่ีวำ่งในชุมชน ดว้ยกำรปลูกตน้ไมค้น

ละ………………………………. 
19. หนงัสือ……………..นั้น ถ่งวนัวำนจะอ่ำนแลว้ แต่วนัน้ีกห็ยบิมำอ่ำนอีก 
20. บทกวี……………..น้ีไพเรำะและมีควำมหมำยประทบัใจ 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๒๒ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
ค ำช้ีแจง  จงเปล่ียนค ำรำชำศพัทต่์อไปน้ีเป็นค ำสำมญั 
 

ค ำรำชำศัพท์ ค ำสำมญั ค ำรำชำศัพท์ ค ำสำมญั 
1. โปรด 
2. พระนำม 
3. เสวย 
4. น ้ำพระทยั 
5. สนพระทยั 
6. พระรำชประวติั 
7. ทอดพระเนตร 
8. เสดจ็ประพำส 
9. ทรงดนตรี 
10. ทรงธรรม 

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………… 

11. พระพกัตร์ 
12. พระเนตร 
13. พระชนัษำ 
14. พระต ำหนกั 
15. พระรำชโอรส 
16. พระรำชธิดำ 
17. ทรงทำบ 
18. ทรงเคร่ือง 
19. พระชนนี 
20. สวรรคต 

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๒๓ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนลำกเสน้ค ำธรรมดำใหต้รงควำมหมำยค ำรำชำศพัท ์
 
 
๑.  ใบหนำ้     พระเกศำ 

๒.  ผม      พระพกัตร์ 

๓.  ศีรษะ     พระรำชวงั 

๔.  ตำย     พระเศียร 

๕.  พ่อ      พระทยั 

๖.  มือ      พระรำชทำน 

๗.  หู      สวรรคต 

๘.  ใจ      พระหตัถ ์

๙.  บำ้น     พระรำชบิดำ 

๑๐.  ให ้     พระกรรณ 

 
 

ใบงำนท่ี ๒๔ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนหำควำมหมำยของค ำต่อไปน้ีจำกพจนำนุกรม แลว้น ำมำแต่งประโยค
ใหไ้ดใ้จควำมสมบูรณ์ 
 
๑.  ง่วน  หมำยถ่ง …………………………………………….. 
 ประโยค  ………………………………………………………………… 
๒.  ก ำพร้ำ  หมำยถ่ง …………………………………………….. 
 ประโยค  ………………………………………………………………… 
๓.  หรรษำ  หมำยถ่ง …………………………………………….. 
 ประโยค  ………………………………………………………………… 
๔.  กสิกรรม  หมำยถ่ง …………………………………………….. 
 ประโยค  ………………………………………………………………… 
๕.  เศรษฐกิจ  หมำยถ่ง …………………………………………….. 
 ประโยค  ………………………………………………………………… 
๖.  อุดมกำรณ์ หมำยถ่ง …………………………………………….. 
 ประโยค  ………………………………………………………………… 
๗.  สัญลกัษณ์ หมำยถ่ง …………………………………………….. 
 ประโยค  ………………………………………………………………… 
๘.  ธรรมชำติ  หมำยถ่ง …………………………………………….. 
 ประโยค  ………………………………………………………………… 
๙.  มนต ์  หมำยถ่ง …………………………………………….. 
 ประโยค  ………………………………………………………………… 
๑๐.  อนำรยธรรม หมำยถ่ง …………………………………………….. 
 ประโยค  ………………………………………………………………… 
 

ช่ือ………………………………………ช้ัน……………….เลขที่…………. 

ใบงำนท่ี ๒๕ 



 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนค ำจำกค ำอ่ำนท่ีก ำหนดให ้
 
   ค ำอ่ำน              ค ำ 
 
๑.   สัน – ส้ำง    ………………………………………………… 
๒.  อุ –ดม –กำน   ………………………………………………… 
๓.  สัด – ทำ    ………………………………………………… 
๔.  เจด – ตะ – นำ   ………………………………………………… 
๕.  สะ – ติ –ปัน –ยำ  ………………………………………………… 
๖.  พิ –จำ –ระ –นำ   ………………………………………………… 
๗.  อนั –ตะ –รำย   ………………………………………………… 
๘.  บด –กะ –ว ี   ………………………………………………… 
๙.  สะ –เหน่ –หำ   ………………………………………………… 
๑๐.  โท –ระ –ทดั   ………………………………………………… 
๑๑.  ซบั –พะ –ยำ –กอน  ………………………………………………… 
๑๒.  ท ำ –มะ –ชำด   ………………………………………………… 
๑๓.  เสด –ถะ –กิด   ………………………………………………… 
๑๔.  วดั –ทะ –นะ –ท ำ  
 ………………………………………………… 
๑๕.  สำ –มำด    ……………………………………………….. 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๒๖ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียน คน้ควำ้เร่ืองสัตวเ์ล้ียงในทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมพื้นบำ้นอำชีพใน
ทอ้งถ่ิน หรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  เร่ืองใดเร่ืองหน่่งเพียงเร่ืองเดียว น ำมำบนัท่กแลว้น ำไป
เล่ำใหเ้พื่อนฟังหนำ้ชั้น 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
 

ใบงำนท่ี ๒๗ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนช่วยกนัเขียนโครงกำรวธีิกำรสร้ำงควำมเขียวชอุ่มใหแ้ก่บำ้น 
               โรงเรียน และชุมชน ตำมหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
1) ควำมเป็นมำ 
2) วตัถุประสงค ์
3) วธีิด ำเนินงำน 
4) ระยะเวลำ 
5) ค่ำใชจ่้ำย 
6) ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 

ใบงำนท่ี ๒๘ 



 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท ำเคร่ืองหมำย X   หนำ้ขอ้ท่ีถูกท่ีสุด 
 
1. ถำ้เรำสนทนำกบัในหลวง ขอ้ใดใชค้  ำสรรพนำมไม่ถูกตอ้ง 

ก. ใชค้  ำวำ่  “ขำ้พระพุทธเจำ้” แทนตวัเรำ 
ข. ใชค้  ำวำ่ “ใตฝ่้ำละอองธุลีพระบำท”  แทนในหลวง 
ค. ใชค้  ำวำ่  “พระองค”์  แทนในหลวง 
ง. ใชค้  ำวำ่ “พระบรมรำชโองกำร” แทนค ำวำ่ ค ำสั่ง 

2. ขอ้ใด  ใชค้  ำรำชำศพัทไ์ม่ถูกตอ้ง 
ก. ในหลวงโปรดกำรแข่งขนัเรือใบ 
ข. วนัท่ี  ๕  ธนัวำคม  เป็นวนัพระรำชสมาพของในหลวง 
ค. ใกลรุ่้งเป็นเพลงพระรำชนิพนธ์ 
ง. ในหลวงประทำนปริญญำบตัร 

3. “สมเดจ็พระนำงเจำ้พระบรมรำชินีนำถ ทรงถือพระกลด”  ค ำวำ่ท่ีท่ีพิมพต์วัด ำ หมำยถ่ง
อะไร 
ก. พดั 
ข. ร่ม 
ค. หมวก 
ง. กระเป๋ำถือ 

4. ขอ้ใด เป็นประโยคควำมเดียว 
ก. แม่ท ำกบัขำ้ว 
ข. พ่อและแม่ท ำงำนท่ีเดียวกนั 
ค. นุ่นหรือนิดท่ีวำ่ยน ้ำ 
ง. พี่และนอ้งเป็นนกัเรียน 

 

ใบงำนท่ี ๒๙ 



5. ขอ้ใด เป็นประโยคสองส่วน 
ก. ขวญัวำดกำร์ตูน 
ข. หลำ้อ่ำนหนงัสือ 
ค. ฝนกินไอศกรีม 
ง. ดินหกลม้ 

6. ขอ้ใด  เป็นประโยคสำมส่วน 
ก. เก่งนอนหลบั 
ข. กอ้ยด่ืมนม 
ค. เกดเดินเล่น 
ง. าำชนะช ำรุด 

7. ค ำกริยำในขอ้ใด  ไม่ตอ้งมีกรรมมำ
รับ 
ก. ขำย 
ข. เปิด 
ค. แตก 
ง. ด่ืม 

๘.  ประโยคในขอ้ใด   ไม่มีกรรมมำรับ
  

ก. เขำกินขำ้ว 
ข. เขำจบัปำกกำ 
ค. เขำดูหนงัสือ 
ง. เขำเป็นทหำร 

๙.  ค ำในขอ้ใดท่ีอยูใ่นมำตรำแม่  ก กำ 
แม่ กก  และแม่  กด 

ก. ปลำ  เลือก  เมฆ 
ข. ให ้ชำย  โจทย ์
ค. ใจ  โชค  ปฏิเสธ   

ง. ตำ  เคำรพ  ดำว 
๑๐.  ค ำในขอ้ใดท่ีอยูใ่นมำตรำเดียวกบั  
แม่กบ  แม่กน และแม่ กง 

ก. บำป  ทรมำน  กระทง 
ข. ปรำกฏ  อำหำร  ธง 
ค. ญำติ  ร ำคำญ  กรง 
ง. ทหำร  เฉลย  ยำว 

๑๑.  ค ำในขอ้ใดท่ีอยูใ่นมำตรำเดียวกบั 
แม่กม แม่เกย และแม่เกอว 

ก. ทรำบ  เลย  กำว  
ข. มำนพ  เฉย  แกว้ 
ค. ลุย  เชย  กำ้วร้ำว  
ง. ทหำร  เฉลย  ยำว 

๑๒.  ค ำในขอ้ใดเป็นค ำนำมทั้งหมด 
ก. นก  ดินสอ  ถนน 
ข. ชำ้ง  นกัเรียน  เดิน 
ค. ปำกกำ  ทหำร  วิง่ 
ง. หมี  กิน  ผ่้ง 

13. “คุณแม่คะ  วนัน้ีหนูขอไปอ่ำน
หนงัสือท่ีบำ้นเพื่อนนะคะ”  ค ำ
สรรพนำมบุรุษท่ี  ๒  

       คือ  อะไร 
ก. แม่ 
ข. หนู 
ค. เพื่อน 
ง. หนงัสือ 

 



 
๑๔.  ขอ้ใดคือค ำกริยำท่ีตอ้งกำรกรรม 

ก. วิง่ 
ข. บิน 
ค. กิน 
ง. วำ่ยน ้ำ 

๑๕.  ค ำใดสะกดดว้ย  น  ไม่ถูกตอ้ง 
ก. ใคร่ครวน 
ข. คะแนน 
ค. ควำนหำ 
ง. บีบคั้น 

๑๖.   ค ำใดสะกดดว้ย  ศ  ไม่ถูกตอ้ง 
ก. อวกำศ 
ข. ประกำศ 
ค. อำกำศ 
ง. โอกำส 

17. ค ำใดใช ้ตวักำรันต ์ผดิ 
ก. โจทกจ์  ำเลย 
ข. เตน็ทน์ 
ค. โจทยเ์ลข 

ง. โจษจนั 
18. ค ำใดใช ้ตวักำรันต ์ผดิ 

ก. ธ ำมรงค ์
ข. ธำนินทร์ 
ค. ธญัลกัษมณ์ 
ง. ธรรมขนัธ์ 

19. ค ำใดใช ้ตวักำรันต ์ ผดิ 
ก. ประศำสณ์ 
ข. ประวติักำรณ์ 
ค. ประเวศน์ 
ง. ประวติัศำสตร์ 

20. ขอ้ใดมีค ำท่ีเขียนผดิ 
ก. คลินิก  คล่ืนไส้  คฤหำสน ์
ข. กฎหมำย กรรไกร กนัแสง 
ค. จดัสรร  จตุัรัส  จ  ำนง 
ง. ฉบบั  ฉะนั้น  เฉพำะ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
ตอนที ่ ๒  เขียนค ำจำกค ำอ่ำนท่ีก ำหนดให ้
 
๑.  กน – อุ – บำย   ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง …………………………... 

๒.  เกียด – ติ – ยด   ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง …………………………... 

๓.  จะ –ลำ – จน   ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง …………………………... 

๔.  ดี – กำ    ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง …………………………... 

๕.  บ ำ –เหน็ด    ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง …………………………... 

๖.  ปรำด –ถะ – หนำ   ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง …………………………... 

๗.  พง –สำ – วะ –ดำน  ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง …………………………... 

๘.  อดั –สะ – จนั   ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง …………………………... 

๙. หำ้ง – สับ –พะ –สิน -คำ้  ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง …………………………... 

๑๐. อบั –ปะ -ยด   ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง …………………………... 

๑๑. อุบ -  ปะ -มำ   ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง …………………………... 

๑๒. ปะ –ติ -เสด   ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง …………………………... 

๑๓. พ่ำ – สัก –กะ -หลำด  ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง …………………………... 

๑๔. วะ –สัน –ตะ –ร่ -ดู  ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง …………………………... 

๑๕. พนั –ทะ –นำ -กำน  ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง …………………………... 

 

ใบงำนท่ี ๓๐ 



 

 

ตอนที ่ ๓  ใหเ้รียงค ำท่ีก  ำหนดใหต้ำมพจนำนุกรม 
 
๑.  ผำ้สักหลำด  อปัยศ   มำตรวำ่  ทะลวง …………………………………. 

๒.  หญิงม่ำย  สันทดั  ขบัเค่ียว  รถเมล ์ …………………………………. 

๓.  ตรำกร ำ  อศัจรรย ์ ล่อลวง  ด ำเนิน  …………………………………. 

๔.  สวรรคต  จองจ ำ  บญัชำกำร ประชวร  …………………………………. 

๕.   อ้ืออ่ง  ส ำรับ  ทศันำ  ครหำ   …………………………………. 

๖.  สะพำนแล่ง  จลำจล  กลอุบำย  บรรณำกำร………………………………….. 

๗.  ประหำร  ฉะน้ี  ร้อยแกว้ พ่่งบุญ  ………………………………….. 

๘.  รักแร้  ส ำนวน  ศุาฤกษ ์ ณรงค ์  …………………………………. 

๙.  ถวำยบงัคม ฝ่กหดั ย  ำ่ย ีปรำรถนำ  …………………………………. 

๑๐.  พงศำวดำร  หำ้งสรรพสินคำ้  ธรรมยทุธ์  กระหม่อมฉนั  

  ……………………. …………………………………………… 

 

 

ใบงำนท่ี ๓๑ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 

ค ำช้ีแจง    เลือกค ำท่ีก ำหนดให ้เติมลงในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง 
 
1. ฉนัเป็นคน…………………….ไม่กลวัควำมยำกล ำบำกใด ๆ 
 
 
2. นอ้งประดบั…………….ร่ำงกำยดว้ยเส้ือผำ้และเคร่ืองประดบัท่ีสวยงำม 
 
 
3. คุณพ่อเห็นวำ่บำ้น……………….ไม่มำก จ่งคิดจะซ่อมแซมบำ้น 
 
 
4. เขำหลอกคนอ่ืนไดอ้ยำ่ง………..ท ำใหค้นสงสำรเขำมำก 
 
 
5. คุณครูกล่ำวค ำ…………….นกัเรียนท่ีท ำควำมดี 
 
 
6. คุณป้ำเล้ียงนอ้งอยำ่งทะนุถนอมเหมือนกบั……………. 
 
 
7. เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองร้ำยแรงชนิด…………………..เลขทีเดียว 
 
 

ใบงำนท่ี ๓๒ 

แขง็แกร่ง  แขง็กลำ้ 

คอขำดบำดตำย  ตดัเป็นตดัตำย 

กำฟักไข่  ไข่ในหิน 

ตบแต่ง  ตกแต่ง 

ชมช่ืน  ชมเชย 

แนบเน้ียน  แนบแน่น 

ทรุดโทรม เส่ือมโทรม 



8. เขำพูดจำ……………………ใหเ้ห็นควำมดีของตนเอง 
 
 
9. เธอ………………….กบัเขำไปแลว้ 
 
 
10. สมศกัด์ิท ำตวัเป็น………………….คบไม่ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตกล่องปล่องช้ิน  ตกหลุมพรำง 

ชกัแม่น ้ ำทั้งหำ้  ชกัใบใหเ้รือเสีย 

นกรู้  นกสองหวั 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
ค ำช้ีแจง  เขียนเร่ืองจำกาำพท่ีก ำหนดให ้โดยน ำส ำนวนเขำ้มำเขียนดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือเร่ือง…………………………. 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 

 
 

ใบงำนท่ี ๓๓ 



 
 
 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนบอกควำมหมำยของส ำนวนต่อไปน้ี 
 
น ำ้มำปลำกนิมด  ……………………………………………………… 
น ำ้ลดมดกนิปลำ   
น ำ้ร้อนปลำเป็น  ……………………………………………………… 
น ำ้เยน็ปลำตำย 
น ำ้ส่ังฟ้ำ   ปลำส่ังฝน  ………………………………………………………. 
 
นิว้ไหนร้ำยกต็ัดนิว้น้ัน  ………………………………………………………. 
เน้ือเต่ำย ำเต่ำ   ………………………………………………………. 
     
เน้ือหนูปะเน้ือช้ำง  ………………………………………………………. 
บนบำนศำลกล่ำว  ……………………………………………………… 
บอกเล่ำเก้ำสิบ   ………………………………………………………. 
บัวไม่ให้ช ้ำ   ………………………………………………………. 
น ำ้ไม่ให้ขุ่น 
บ้ำหอบฟำง   ……………………………………………………… 
บ่ำงช่ำงย ุ   …………………………………………………….. 
บ้ำห้ำร้อยจ ำพวก  ……………………………………………………... 
บำนปลำย   …………………………………………………….. 
บ้ำนเคยอยู่  อู่เคยนอน  …………………………………………………….. 
บ้ำนแตกสำแหรกขำด  ………………………………………………………. 
 

 

ใบงำนท่ี ๓๔ 



 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียน อ่ำนบทกลอน  แลว้อธิบำยควำมหมำยของบทกลอน 
 

พฤษภกำสร 

  พฤษากำสร    อนักญุชรอนัปลดปลง 
 โททนตเ์สน่งคง    ส ำคญัหมำยในกำยมี 
  นรชำติวำงวำย   มลำยส้ินทั้งอินทรีย ์
 สถิตทัง่แต่ชัว่ดี    ประดบัไวใ้นโลกำ 
 
หมำยควำมวำ่…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๓๕ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค ำขยำยท่ีมีควำมหมำยถูกตอ้ง เหมำะสม  เติมลงใน 
                ช่องวำ่งใหส้มบูรณ์ 
 
ตัวอย่ำง  กำตวันั้นมีขนสีด ำ  ป๋ี 
 

1. ยำน้ีขม……………………..เพรำะท ำมำจำกรำกของกระเชำ้สีดำ 
2. หยวกกลว้ยขำว……………แบบน้ีท ำแกงหยวกน่ำจะอร่อย 
3. มะม่วงในสวนลุงไทเปร้ียว………………. 
4. แสงแดดท่ีส่องผำ่นหนำ้ต่ำงเขำ้มำสวำ่ง……………………..จนแสบตำ 
5. สถำนท่ีแห่งน้ีเงียบ…………………………………. 
6. พอไดย้นิเสียงเพลงชำติ  เดก็ ๆ ในโรงเรียนตน้ไมก้ต่็ำงยนืตรง…………… 
7. สมุดบนัท่กของดินเล่มหนำ…………………… 
8. มะม่วงสุกผลนั้นเหลือง………………………น่ำกิน 
9. เสำธงหนำ้โรงเรียนตน้ไมสู้ง………………………….. 
10. ดำบของขนุแผนคม…………………………………….. 
11. กระจกโบรำณบำนน้ีถ่งจะเก่ำมำกแลว้แต่ยงัใส……………………. 
12. ขนมตงัเมท่ีซ้ือจำกหนำ้โรงเรียนแขง็ …………………..จนกดัไม่เขำ้ 
13. เขม็ท่ีแม่ใชเ้ยบ็ผำ้ไหมแหลม………………….เลยนะ 
14. น ้ำในทะเลมีเกลือเป็นส่วนประกอบจ่งใหมี้รสเคม็……….แบบน้ี 
15. น ้ำในคลองน้ีขุ่น…………….จนไม่กลำ้ลงวำ่ย 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๓๖ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเติมค ำขยำยท่ีเหมำะสม  สอดคลอ้งกบัโครงสร้ำงของ 
     ประโยคลงในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง  สมบูรณ์  ค  ำขยำยท่ีน ำมำเติมตอ้งอยู ่
      ในรูปของค ำซ ้ ำ 

ตวัอย่ำง 
 หลำ้หิวขำ้วจนรู้ส่กปวดทอ้ง   จ๊ีด ๆ   เพรำะกินอำหำรเผด็เกินไป 
 

1. เดินป่ำศ่กษำธรรมชำติในคร้ังน้ี  บำงคนเหน่ือยจนหอบ……………. 
2. กงัหนัใบตำลหมุน………………………เม่ือตอ้งลม 
3. เขำไม่พูดไม่จำอะไร ไดแ้ต่พยกัหนำ้…………………………………. 
4. เม่ือทุกคนเขำ้ไปในถ ้ำ ไดย้นิเสียงน ้ ำหยด………………….เป็นระยะ 
5. ป๊ีดรู้ส่กเจบ็แผลท่ีถูกปลำดุกอุยยกั เขำไม่ร้องไดแ้ต่ยิม้………………….. 
6. สุนขัแสดงควำมเป็นมิตรดว้ยกำรกระดิกหำง……………………… 
7. งูแลบล้ิน………………..  เพ่ือคล ำทำง 
8. วนัน้ีฝนตก……………….ทั้งวนั 
9. ปลำท่ีป๊ีดและแกว้จบัได ้ด้ิน…………..อยูใ่นขอ้ง 
10. ดินกำ้ว……………..ไปท่ีสวน  เพื่อสอยมะพร้ำวใหลุ้งไท 
11. ทนัทีท่ีกลบัถ่งบำ้น ขวญักเ็ล่ำ…………………เร่ืองกำรเดินทำงใหแ้ม่ฟัง 
12. เขำยงัคงเดิน………..อยู ่เพรำะแผลท่ีถูกตะปูต ำเทำ้ยงัไม่หำยดี 
13. มีคนแปลกหนำ้มำเดิน……………………อยูห่นำ้บำ้น 
14. น ้ำในล ำธำรไหล………………………………. 
15. เสียงกู่ร้องของแกว้ดงั……………………ล่องลอยไปไกลท่ำมกลำงควำมมืด 
ช่ือ……………………………………เลขที่…………………ช้ัน………. 

ใบงำนท่ี ๓๗ 



 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่ำนบทควำมต่อไปน้ี  แลว้ตอบค ำถำม 
 

สมองลูกพฒันำอย่ำงไร 
 สมองของคนเรำจะประกอบดว้ย  สมองซีกซำ้ยกบัสมองซีกขวำ ซ่่งท ำงำนพร้อม ๆ 
กนั  แต่ท ำหนำ้ท่ีแตกต่ำงกนั แต่ไม่วำ่จะสั่งกำรโดยสมองซีกใด   มนัจะหลอมเป็น
ควำมรู้ส่กเดียวกนัในตวัคนเรำ 
 บริเวณส่วนต่ำง ๆ ของสมองจะท ำหนำ้ท่ีแตกต่ำงกนั บำงส่วนควบคุมกำร
เคล่ือนไหว  บำงส่วนควบคุมอำรมณ์ และบำงส่วนควบคุมกำรไดย้นิ    ซ่่งพื้นท่ีสมองจะ
ท ำงำนอยำ่งเฉพำะเจำะจงเป็นส่วน ๆ 
 ในคนถนดัขวำสมองซีกซำ้ยจะควบคุมและสั่งกำรเก่ียวกบักำรใชมื้อขวำ กำรเขียน 
สมองซีกซำ้ยจะควบคุมกำรท ำงำนท่ีมีรูปร่ำง หรือมีกำรเคล่ือนไหวเป็นฐำน และตอ้งมี
รูปธรรมชดัเจนกล่ำวคือ  สมองซีกซำ้ยจะท ำใหเ้ด็กพูดาำษำได ้ไดย้นิ  เสียงและเขำ้ใจ
ควำมหมำยของาำษำเขำ้ใจดำ้นค ำนวณ  วทิยำศำสตร์ ควำมรู้ส่กต่ำง ๆ  ท่ีเป็นหลกักำรท่ี
ตอ้งใชเ้หตุผล 
 ส่วนสมองซีกขวำ  กจ็ะท ำหนำ้ท่ีควบคุมกำรท ำงำนของมือซำ้ย  และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองนำมธรรมควำมรัก  ควำมซำบซ้่งในสุนทรียาำพและคุณธรรมกำรสร้ำงงำนศิลปะ  
ดนตรี  กำรเคล่ือนไหวอยำ่งมีศิลปะ  เช่น  กำรเตน้ต ำ กำรสร้ำงจินตนำกำร เป็นเร่ืองรำว
ต่ำง ๆ ฯลฯ 
 อยำ่งไรกดี็ ไม่ไดห้มำยควำมวำ่เรำควรพฒันำสมองซ่กใดซ่กหน่่งเป็นพิเศษ เพรำะ
หำกพฒันำสมองซ่กซำ้ยมำกอยำ่งเดียว   กอ็ำจท ำใหใ้ชค้วำมฉลำดไปในทำงเอำรัดเอำ
เปรียบผูอ่ื้น แต่ขณะเดียวกนัถำ้พฒันำเฉพำะสมองซ่กขวำอยำ่งเดียวจะเนน้ในเร่ืองควำมรัก 
ควำมเขำ้ใจ  หรือคุณธรรม แต่ไม่รู้จกัท ำมำหำกิน คิดเลขไม่เป็น คำ้ขำยไม่ได ้ ไม่ถนดัใน
กำรพูดจำส่ือาำษำ  ซ่่งท ำใหไ้ม่สำมำรถด ำรงชีวติในสังคมไดอ้ยำ่งเป็นสุขและมีประโยชน ์ 
เพรำะฉะนั้นถำ้เรำจะพฒันำสมองลูกโดยไม่ผดิธรรมชำติ กค็วรจะพฒันำสมองทั้งซีกซำ้ย
และขวำไปเท่ำ ๆ กนั เพื่อใหเ้กิดควำมสมดุลและกำรผสมผสำนกนั 

ใบงำนท่ี ๓๘ 



 
ค ำถำม 

1. บทควำมน้ีจดัอยูใ่นประเาทใด……………………………………… 
2. บทควำมน้ี มีจุดมุ่งหมำยอยำ่งไร………………………………………. 
3. บทควำมน้ี เหมำะสมกบั

ใคร…………………………………………… 
4. ใจควำมส ำคญั ของบทควำมน้ี คือ…………………………………….. 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

5. นกัเรียนมีควำมคิดเห็นอยำ่งไรกบับทควำน้ี………………………….. 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนบนัท่กประจ ำวนัเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้่นกบันกัเรียน 
                เม่ือวำนน้ี ตั้งแต่ต่ืนนอนถ่งก่อนเขำ้นอน 
 
วนั  เดือน  ปี…………………………………………………………………… 
เหตุกำรณ์…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
 

ใบงำนท่ี ๓๙ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
ค ำช้ีแจง  ๑.  ขีดเสน้ใตค้  ำบุพบทในประโยคต่อไปน้ี 
 

1. ตะกร้ำวำงอยูท่ี่ไหน 
2. เขำกบัมำถ่งบำ้นไดเ้พรำะรถคนัน้ี 
3. ตั้งแต่แม่ไม่อยู ่ บำ้นน้ีกดู็เงียบเหงำ 
4. ดำวบนทอ้งฟ้ำสุกใสสวำ่ง 
5. นกท ำรังบนตน้ไม ้
6. ฉนัเดินในสนำม 
7. โต๊ะอยูบ่นบำ้น 
8. ทหำรสละชีพเพื่อชำติ 
9. เขำนะบำยสีดว้ยสีน ้ ำ 
10. ฉนัเขียนดว้ยปำกกำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๔๐ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
๒.   น ำค ำบุพบทท่ีก ำหนดให ้ เติมลงในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

1) คุณแม่…………………….ฉนัเป็นชำวสวน 
2) ฉนัระบำยสี………………….พู่กนั 
3) โรงเรียนเปิดเรียน…………………วนัท่ี  ๑ พฤษาำคม 
4) นกท ำรังอยู…่……………..ตน้ไมใ้หญ่ 
5) ฉนัไม่ไดน้อน……………………ทั้งคืน 
6) นอ้งเดินทำงมำโรงเรียน…………………….ทำงเรือ 
7) ดอกไมช่้อน้ี……………………..เธอคนเดียวจะ้ 
8) ฉนัมำ…………………..โรงเรียนเวลำ ๐๗.๐๐ นำฬิกำ 
9) เรือแล่นลอด………………สะพำน 
10) พ่อแม่ท ำงำนหำเงิน…………………..ใหลู้กอยูอ่ยำ่งสบำย 

 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๔๑ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
๓.  แต่งประโยคจำกค ำท่ีก ำหนดใหต่้อไปน้ี 
 
 ๑)   ส ำหรับ …………………………………………………… 

 ๒)  บน …………………………………………………… 

 ๓)  เพ่ือ …………………………………………………… 

 ๔)  ของ …………………………………………………… 

 ๕)  จำก …………………………………………………… 

 ๖)  ดว้ย …………………………………………………… 

 ๗)  ใน  …………………………………………………… 

 ๘)  แต่  …………………………………………………… 

 ๙)  กบั  …………………………………………………… 

 ๑๐)  ถ่ง …………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๔๒ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนเติมค ำบุพบทท่ีเหมำะสมในช่องวำ่งต่อไปน้ี 
 
๑)   ครูตน้กบัเดก็  ๆ   หยดุพกักินอำหำรกลำงวนั………………ร่มไม ้
๒)    ตัก๊แตนตวันอ้ยเกำะอยู…่………………………….…….ใบหญำ้ 
๓)  ตะวนัส่งสญัญำณวิว้ ๆ ไป……………………สำยลมใหข้วญัรับรู้ 
๔)  ผกัปลอดสำรพิษดี………………………………….……สุาำพ 
๕)  เสียงของเดก็ชำยผูม้ำ……………………โลกวรรณคดีดงัเจ้ือยแจว้ 
๖)  โคลงโลกนิติเป็นวรรณคดีท่ีควรค่ำ………………..กำรอ่ำน 
๗)  เพ่ือน ๆ  คงจะสนุก……………………………..เร่ืองเล่ำของฉนั 
๘)  บำ้นของต๋ีนอ้ยอยูใ่นซอยเดียว………………………..…..บำ้นของชำลี 
๙)  แม่ของขนัทองสอนอยูเ่สมอวำ่ใหอ้ำรี……………….…………เพ่ือน ๆ  
๑๐)   แม่ปลูกตน้หม่อนไวท่ี้สวน………………………………….…..บำ้น 
๑๑)  เรือล ำนั้นกำงใบระโยงระยำง……………….……..เรือมีลูกเรืออยูห่ลำยคน 
๑๒)  ชำวนำขนฟำงขำ้วออก………………………………….บริเวณลำน 
๑๓)  ควำมกตญัญูกตเวที………………ผูมี้พระคุณเป็นค่ำนิยมท่ีควรยกยอ่ง 
๑๔)  ขวญัน ำเหยอืกน ้ ำและแกว้มำวำง………………..………..โต๊ะไม่เก่ำ ๆ 
15) ฉนัวำงกญุแจท้ิงไว…้………………………………………..ตูเ้ยน็ 
16) เขำอยำกเป็นเพื่อน…………………………………………..พวกเรำ 
17) เจำ้ตูบเขำ้ไปย  ำ่อยู…่……………………………………….แปลงผกั 
18) ครูใหโ้อวำท…………………………………………………..นกัเรียน 
19) แม่เลือกซ้ือ…………………………………………………..ผกัสด ๆ  
20) ยำยไดเ้คลด็ลบัท ำอำหำรมำ………………………..………คนในวงั 

ใบงำนท่ี ๔๓ 



 
 
ค ำช้ีแจง  คิดหำค ำเช่ือมท่ีเหมำะสมเติมลงในช่องวำ่ง ใหส้อดคลอ้งกบั 
               ควำมหมำย 
 
ตวัอย่ำง หลำ้ท่องหนงัสือ    และ    ท ำกำรบำ้น 
 
1. เขำชอบร้องเพลงพ้ืนบำ้น………………ท่องบทอำขยำน ขณะท ำงำน 
2. าูเขำบำงลูกเกือบเป็นาูเขำหวัโลน้……………….ถูกคนบุกรุกท ำลำย 
3. ………………..อยำกรู้เร่ืองของวรรณคดี ตอ้งอ่ำนวรรณคดีมำก ๆ 
4. เดก็ ๆ ก ำลงัวำดาำพ…………….ระบำยสีกนัอยำ่งเพลิดเพลิน 
5. เด๋ียวน้ีเดก็เป็นโรคอว้นกนัมำก…………… ………….……ติดน ้ำอดัลม 
6. ลูกเรือก ำลงัช่วยกนัถอนสมอ…………………………….…..กำงใบเรือ 
7. เส้ือผำ้ทุกตวัในร้ำน เขำออกแบบ…………………..………ตดัเยบ็เอง 
8. จกัรยำนคนัน้ีเก่ำมำก……………………………………...ยงัใชก้ำรไดดี้ 
9. น ้ำมีคุณค่ำต่อชีวิตเรำ………………………………ตอ้งช่วยกนัประหยดั 
10. …………………………………….เป็นคนดี  ไปอยูท่ี่ไหน ใคร ๆ  กรั็ก 
11. ………………หลำ้ท ำกำรบำ้นเสร็จ …………………...ไปเท่ียวเล่นกบัเพ่ือน 
12. วิธีท ำไร่หมุนเวียนเป็นกำรใชผ้นืดินท่ีคุม้ค่ำ………………………ย ัง่ยนืท่ีสุด 
13. บทเพลงน้ีใชค้  ำเรียบง่ำย………………………………...มีเน้ือหำท่ีกินใจมำก 
14. ทุ่มเทท ำงำนนั้นดี…………………………………....อยำ่หกัโหมจนเกินไป 
15. ชำวปกำกะญอท ำกำรเกษตร…………………………………..เล้ียงชีวิต 
 
 

ใบงำนท่ี ๔๔ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 

ค ำชีแจง  แต่งประโยคโดยใชค้  ำสนัธำนท่ีก ำหนดให ้
ตวัอย่ำง  
 และ 
 เดก็ ๆ  ก ำลงัสนุกท่ีไดคิ้ดและไดว้ำดาำพ 
1. หรือ 

……………………………………………………………………………. 
2. เพรำะ 

……………………………………………………………………………….. 
3. จน 

……………………………………………………………………………….. 
4. แต่ 

……………………………………………………………………………….. 
5. กวำ่….ก ็

……………………………………………………………………………….. 
6. เพรำะ….จ่ง 

……………………………………………………………………………….. 
7. ถ่ง….แต่ 

……………………………………………………………………………….. 
8. จนกระทัง่ 

……………………………………………………………………………….. 
 
 

ใบงำนท่ี ๔๕ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนน ำขอ้ควำมท่ีใหม้ำเขียนเป็นประโยคท่ีสั้นและกระชบัแต่ให้
ไดใ้จควำมเท่ำเดิม  แลว้น ำขอ้ควำมท่ีแต่งข้่นใหม่มำร้อยเรียงเป็นควำมเรียงท่ี
สละสลวยจ ำนวน  ๑  ยอ่หนำ้ 
 
ตวัอย่ำงที่  ๑ 
 ข้อควำม  กำรเรียนท ำไดท้ั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 
 ข้อควำมที่แต่งขึน้ใหม่ เรำเรียนรู้ไดทุ้กท่ี 
 
ตวัอย่ำงที่  ๒ 
 ข้อควำม แต่ละคนมีประสบกำรณ์ชีวิตท่ีแตกต่ำงกนัออกไป 
 ข้อควำมที่แต่งขึน้ใหม่ ประสบกำรณ์ของคนยอ่มแตกต่ำงกนั 
 
ตวัอย่ำงที่  ๓ 
 ข้อควำม   กำรไดฝ่้กปฏิบติัหรือไดพ้บเห็นอนัเป็น 

ประสบกำรณ์ตรงยอ่มดีกวำ่กำรมีควำมรู้จำก 
กำรอ่ำนเท่ำนั้น 

 ข้อควำมที่แต่งขึน้ใหม่ ประสบกำรณ์ตรงยอ่มดีกวำ่ควำมรู้จำกกำรอ่ำน 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๔๖ 



1. ข้อควำม  คนดีไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นคนเรียนเก่งแต่เป็นใครกไ็ดท่ี้ท ำ 
                                       ควำมดี 
    ข้อควำมที่แต่งขึน้ใหม่  ……………………………………………………... 
2. ข้อควำม   นกัเรียนท่ีดีควรตั้งใจเรียนและขยนัอ่ำนหนงัสือ 
    ข้อควำมที่แต่งขึน้ใหม่  ……………………………………………………... 
3. ข้อควำม  วนัพรุ่งน้ีเป็นเร่ืองของอนำคต เรำควรท ำวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด 
    ข้อควำมที่แต่งขึน้ใหม่  ……………………………………………………... 
4. ข้อควำม  หำกตอ้งกำรประสบควำมส ำเร็จ เรำตอ้งมีควำมพยำยำม 
    ข้อควำมที่แต่งขึน้ใหม่  ……………………………………………………... 
5. ข้อควำม  จะเอำชนะศตัรูได ้พวกเธอจะตอ้งสำมคัคีกนัและเป็น 
                                 น ้ำหน่่งใจเดียวกนั 
    ข้อควำมที่แต่งขึน้ใหม่  ……………………………………………………... 
 
ควำมเรียง 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
  
ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนแนะน ำหนงัสือท่ีนกัเรียนประทบัใจ แลว้น ำมำรำยงำน 
               หนำ้ชั้น ตำมหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
ช่ือหนงัสือ………………………………………………………………………. 
ผูเ้ขียนหรือผูแ้ต่งหนงัสือ……………………………………………………….. 
รูปเล่มและควำมสวยงำม………………………………………………………. 
ท่ีมำของหนงัสือ…………………………………………………………………. 
สรุปเน้ือเร่ืองยอ่………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
เหตุผลท่ีชอบ…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
ส่ิงท่ีไดรั้บหลงัจำกอ่ำนหนงัสือเล่มน้ี…………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๔๗ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนหำควำมหมำยของค ำต่อไปน้ีแลว้น ำไปแต่งประโยค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๔๘ 

๑.  ใจเพชร    หมำยถ่ง……………………………………………………… 
 ประโยค…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

๒.  ใจหิน    หมำยถ่ง……………………………………………………… 
 ประโยค…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

๓.  ใจเหลก็    หมำยถ่ง……………………………………………………… 
 ประโยค…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๔.  ใจไมใ้สร้ะก ำ    หมำยถ่ง………………………………………………… 
 ประโยค…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

๕.  ใจพระ    หมำยถ่ง……………………………………………………… 
 ประโยค…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

๖.  ใจยกัษใ์จมำร    หมำยถ่ง……………………………………………… 
 ประโยค…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

๗.  ในปลำซิว    หมำยถ่ง……………………………………………………… 
 ประโยค…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๘.  ใจด ำเหมือนกำ    หมำยถ่ง……………………………………………… 
 ประโยค…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

๙.  ยกเมฆ    หมำยถ่ง……………………………………………………… 
 ประโยค…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

๑๐.  คลุมถุงชน    หมำยถ่ง…………………………………………………… 
 ประโยค…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนแผนาำพโครงเร่ือง ลูกยำวเดินทำง 
 
แผนภำพโครงเร่ือง  “ลูกยำวเดินทำง” 

 
ตวัละครส ำคญั  :  …………………………………………………… 
ตวัละครท่ีเป็นตวัประกอบ ;  …………………………………………………… 
เร่ืองเกิดท่ีไหน  :   ………………………………………………….. 
เร่ืองเกิดเวลำใด  :   ………………………………………………….. 
ปัญหำท่ีเกิดในเร่ือง  :    ………………………………………………… 
     เหตุกำรณ์ที ่ ๑  :   …………………………………………………. 
        …………………………………………………. 
 ตวัละคร  :    ………………………………………………… 
 สถำนท่ี  :    ………………………………………………… 
 ปัญหำ  :     ………………………………………………… 
 กำรกระท ำ  :    ………………………………………………… 
                                             ……………………………………………….. 
 ผลกำรกระท ำ :    …………………………………………………. 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๔๙ 



เหตุกำรณ์ที่  ๒  :   …………………………………………………. 
        …………………………………………………. 
 ตวัละคร  :    ………………………………………………… 
 สถำนท่ี  :    ………………………………………………… 
 ปัญหำ  :    ………………………………………………… 
 กำรกระท ำ  :    ………………………………………………… 
                                             ……………………………………………….. 
 ผลกำรกระท ำ :    …………………………………………………. 
เหตุกำรณ์ที่  ๓  :   …………………………………………………. 
        …………………………………………………. 
 ตวัละคร  :    ………………………………………………… 
 สถำนท่ี  :    ………………………………………………… 
 ปัญหำ   :    ………………………………………………… 
 กำรกระท ำ  :    ………………………………………………… 
                                             ……………………………………………….. 
 ผลกำรกระท ำ :    …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนใชพ้จนำนุกรมหำควำมหมำยของค ำต่อไปน้ี 
๑.  ออ้ยอ่ิง  หมำยควำมวำ่ ………………………………………. 

๒.  สนิทสนม หมำยควำมวำ่ ………………………………………. 

๓.  เอร็ดอร่อย หมำยควำมวำ่ ………………………………………. 

๔.  บทกวี  หมำยควำมวำ่ ………………………………………. 

๕.  ร ำแพน  หมำยควำมวำ่ ………………………………………. 

๖.  ล ำน ำ  หมำยควำมวำ่ ………………………………………. 

๗.  จำบลัย ์  หมำยควำมวำ่ ………………………………………. 

๘.  รุ่งอรุณ  หมำยควำมวำ่ ………………………………………. 

๙.  ถวิล  หมำยควำมวำ่ ………………………………………. 

๑๐.  อุษำ  หมำยควำมวำ่ ………………………………………. 

๑๑.  สวรรค ์  หมำยควำมวำ่ ………………………………………. 

๑๒.  ล ำเนำ  หมำยควำมวำ่ ………………………………………. 

๑๓.  เสน่ห์หำ หมำยควำมวำ่ ………………………………………. 

๑๔.  กงัวล  หมำยควำมวำ่ ………………………………………. 

๑๕.  ปริศนำ  หมำยควำมวำ่ ………………………………………. 

 

 
 

ใบงำนท่ี ๕๐ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค ำท่ีอยูใ่นหนงัสือเรียน าำษำพำที  บทท่ี  ๖  ประมำณ   

10 ค ำ  มำเขียนค ำอ่ำน แลว้น ำเหล่ำนั้นมำเรียบเรียงเป็นเร่ืองสั้น ๆ หรือ 
 นิทำนสั้น ๆ 

     ค ำ          ประโยค 
๑.  ……………………..  ………………………………………………. 
๒.  …………………….  ………………………………………………. 
๓.  ……………………..  ………………………………………………. 
๔.  …………………….  ………………………………………………. 
๕.  ……………………..  ………………………………………………. 
๖.  …………………….  ………………………………………………. 
๗.  ……………………..  ………………………………………………. 
๘.  …………………….  ………………………………………………. 
๙.  ……………………..  ………………………………………………. 
๑๐.  …………………….  ………………………………………………. 
เร่ือง…………………… 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
 

ใบงำนท่ี ๕๑ 



 
 
 
เตมิค ำซ้อน  ๔ จงัหวะให้สมบูรณ์ 
ตวัอย่ำง 

ก. ไปอำบน ้ ำ………….เสียก่อน แลว้ค่อยมำกินขำ้ว…………. 
ไปอำบน ้ ำ    อำบท่ำ   เสียก่อน  แลว้ค่อยมำกินขำ้ว   กินปลำ 

ข. เขำก ำลงัก่อร่ำง………..จ่งตอ้งขยนั………….เป็นพิเศษ 
เขำก ำลงัก่อร่ำง    สร้ำงตวั   จ่งตอ้งขยนั    ขนัแขง็   เป็นพิเศษ 

1. คนเฒ่ำ…………………กต็อ้งเขำ้วดั……………………….เพ่ือฟังธรรม 
2. บำ้นของเขำปลูกตน้ไม…้………………………………….ไวเ้ตม็ไปหมด 
3. เป็นคนตอ้งอดทน ไม่เช่นนั้นอำจจะตอ้งอดอยำก……………………….. 
4. ตอนสงครำมเกิดขำ้วยำก…………….จนรัฐถ่งกบัตอ้งปันอำหำรใหป้ระชำชน 
5. ถ่งจะยำกจน……………………………….แค่ไหน ฉนักจ็ะไม่ขอใครเขำกิน 
6. เขำ…………………………………..….กลุ่มใจมำก ไม่รู้จะระบำยใหใ้ครฟัง 
7. ป่ำท่ีอุดม………..จะเป็นตน้ก ำเนิดของแม่น ้ ำ…………………………… 
8. พระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วัทรงฝ่ำคล่ืน……………เสดจ็ไป

ประพำสยโุรปถ่ง  ๒  คร้ัง 
9. สอบตกทั้งปี…………….…….ไม่อำยชำวบำ้น…………….เขำบำ้นหรือ 
10. เขำเป็นคนรูปชัว่………………………………..………..แต่มีจิตใจงดงำม 
11. เป็นเพ่ือนกนัแท ้ๆ  กลบัมำเป็นเจำ้ถอ้ย…………ฟ้องร้องเพ่ือนดว้ยกนัเอง 
12. เจำ้ตวัยงัไม่เห็นเป็นทุกข…์…………….แลว้เธอจะไป………..…….ร้อนใจ

อะไรกบัเขำ 

ใบงำนท่ี ๕๒ 



13. ………………..ร้ือของออกมำแลว้ หกัเกบ็เขำ้ท่ี………………..….แม่บ่นจน
ปำกเปียก…………..แลว้นะ 

14. ลงทุนเท่ำท่ีทุนจะมี  เพรำะไม่ตอ้งกำรกูห้น้ี………………………….……ใคร 
15. พอควำมเจริญเขำ้มำ………………..ล ำคลองกเ็ปล่ียนไปเป็นถนน…………..

จนหมด 
16. เขำชอบท ำบุญ……………ปล่อยนก……………….…เพ่อขดัเกลำจิตใจให้

กิเลสลดนอ้ย……………….. 
17. เขำไม่ถ่งกบัรับปำก ไดแ้ต่แบ่งรับ…………….วำ่ ถำ้วำ่งพอกจ็ะมำร่วมงำน

เล้ียงดว้ย 
18. ประชำชนทุกคนมีสิทธ์ิ……………ในฐำนะเป็นเจำ้ของประเทศดว้ยผูห้น่่ง 
19. อยูท่ี่น้ีไม่ตอ้งซ้ือกบัขำ้ว อำศยัเกบ็ผกั…………….หำปู……………เอำเงิน

ทองกเ็ลยไม่ค่อยไดใ้ช ้
20. ท้ิงขยะใหถู้กท่ี……………..บำ้นเมืองเรำกจ็ะสะอำดเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
ค ำช้ีแจง  ๑.  เขียนค ำอุทำนลงในช่องวำ่งใหเ้หมำะสม 

1. ……………………..เรำสอบไดท่ี้  ๑ 
2. ……………………..ฉนัชอบจงั 
3. ……………………..อยูน่ี่เอง  หนงัสือของเธอ 
4. ……………………...ใครเตะบอล ถูกฉนั 
5. ………………………ฉนัไม่น่ำมำกบัเธอเลย 
6. ……………………..ดีใจจงั 
7. เธอสวยพอไปวดั…………………..ได ้
8. ไม่กินขำ้ว……………………….. 
9. ………………………ฉนัน่กวำ่ของ ๆ เธอเสียอีกนะน้ี 
10. ………………………เส้ือสวยจงัเลย 

๒.  แต่งประโยคจำกค ำท่ีก ำหนดให ้
1. โธ่  …………………………………………………… 
2. ออ้ …………………………………………………… 
3. โอ๊ย ………………………………………………….. 
4. อุ๊ย !  ………………………………………………… 
5. กวำ่…ก ็ …………………………………………….. 
6. ไปวดัไปวำ  …………………………………………… 

 
 
 

ใบงำนท่ี ๕๓ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
1. ขอ้ใด ไม่ใช่วตัถุประสงคใ์นกำรแต่งเร่ือง “รำชำธิรำช 

ก. เป็นหนงัสือท่ีเป็นสมบติัของพระนคร 
ข. ใหเ้ป็นหนงัสือท่ีเป็นคติสอนใจประชำชน 
ค. เป็นหนงัสือบ ำรุงสติปัญญำของประชำชน 
ง. เป็นหนงัสือแสดงเกียรติยศและควำมสำมำรถของผูแ้ต่ง 

2. เร่ือง “รำชำธิรำช”  ไดโ้ครงเร่ืองมำจำกวรรณคดีของชำติใด 
ก. พม่ำ 
ข. มอญ 
ค. เขมร 
ง. อินเดีย 

๓.  “พงศำวดำร”   หมำยควำมวำ่อยำ่งไร 
ก. เร่ืองรำวของบรรพบุรุษของประเทศ 
ข. เร่ืองรำวของผูส้บเช้ือสำยเหล่ำกอสกลุวงศ ์
ค. เร่ืองรำวของพระมหำกษตัริย ์  ผูเ้ป็นประมุขของประเทศ 
ง. เร่ืองรำวควำมเป็นไปของประชำชนและประเทศชำติ 

3. “คติ” ตรงกบัขอ้ใด 
ก. วิธีกำร 
ข. นิทำน 
ค. เร่ืองรำว 
ง. แบบอยำ่ง 

 
 

ใบงำนท่ี ๕๓ 



๕.  เพรำะเหตุใดเร่ืองรำชำธิรำชจ่งไดรั้บยกยอ่งจำกวรรณคดีสโมสร 
ก. เป็นวรรณคดีร้อยแกว้ท่ีใชา้ำษำไทยแท ้
ข. เป็นวรรณคดีร้อยแกว้ท่ีมีส ำนวนโวหำรไพเรำะ เขำ้ใจง่ำย 
ค. เป็นวรรณคดีร้อยแกว้ท่ีมีส ำนวนโวหำรไพเรำะใหค้ติและขอ้คิดสอนใจ 
ง. เป็นวรรณคดีร้อยแกว้ท่ีมีส ำนวนโวหำรไพเรำะใหค้ติและอคิดสอนใจเน้ือ

เร่ืองสนุกสนำน 
๖.  “ประจิมทิศ”   คือทิศอะไร 

ก. ใต ้
ข. เหนือ 
ค. ตะวนัตก 
ง. ตะวนัออก 

๗.  ขอ้ใด   ไม่ใช่ ช่ือตวัละครในเร่ืองรำชำธิรำช ตอน ก ำเนิดมะกะโท ถ่งมะกะ
โทเป็นขนุวงั 

ก. มะกะโท 
ข. นำงอุ่นเรือน 
ค. พระเจำ้ฟ้ำร่ัว 
ง. สมเดจ็พระร่วงเจำ้ 

๘.  “เบ้ีย”  หมำยถ่งขอ้ใด 
ก. เงิน 
ข. เพชร 
ค. ทองค ำ 
ง. ทองแดง 

 
 



๙.  “สลำ”  หมำยถ่งขอ้ใด 
ก. ขำ้ว 
ข. หญำ้ 
ค. หมำก 
ง. น ้ำลำย 

๑๐.  “ทดหญำ้”  หมำยถ่งขอ้ใด 
ก. วำงหญำ้ 
ข. ตดัหญำ้ 
ค. ตำกหญำ้ 
ง. ปลูกหญำ้ 

๑๑.  “เขำท ำงำนอะไรถ่งไดร้ ่ ำรวยยงัง้ี”  ค ำใดเป็นาำษำพดู 
ก. เขำ 
ข. อะไร 
ค. ยงัง้ี 
ง. ร ่ำรวย 

๑๒.  ขอ้ใดคือสนัธำนของประโยคเป็นเหตุเป็นผลกนั 
ก. และ 
ข. แต่ 
ค. ถ่งแมว้ำ่ 
ง. เพรำะฉะนั้น 

 
 
 
 



๑๓.  กำรเขียนแผนาำพโครงเร่ืองมีประโยชน์อยำ่งไร 
ก. สรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ำกเร่ือง 
ข. ประหยดัเวลำในกำรเขียน 
ค. เขียนเร่ืองไดช้ดัเจนยิง่ข้่น 
ง. เป็นแนวทำงในกำรเขียนเร่ือง 

๑๔.  ขอ้ใด  ไม่ใช่  กำรเขียนโครงเร่ือง 
ก. ก ำหนดหวัขอ้เป็นแผนาำพโครงเร่ือง 
ข. เขียนรำยละเอียดคร่ำว ๆ  ของแต่ละหวัขอ้ 
ค. หำควำมรู้เก่ียวกบัหวัขอ้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ 
ง. เขียนรำยละเอียดของหวัขอ้ใหม้ำกท่ีสุดในแผนาำพโครงเร่ือง 

๑๕.  ขอ้ใด  ไม่ใช่ วิธีกำรเขียนยอ่ควำม 
ก. อ่ำนเร่ืองคร่ำว ๆ  ก่อน 
ข. อ่ำนบททวนอีกคร้ังเพ่ือแกไ้ข 
ค. น ำขอ้ควำมเดิมมำตดัใหส้ั้นลง 
ง. บนัท่กใจควำมส ำคญัดว้ยส ำนวนของตนเอง 

๑๖.   ขอ้ใดเป็นขั้นตอนกำรยอ่ควำม 
1. กำรจบัใจควำมส ำคญั 
2. เขียนต่อดว้ยส ำนวนตนเอง 
3. กำรอ่ำนเร่ืองท่ียอ่ใหเ้ขำ้ใจ 
4. เขียนค ำข้่นตน้ตำมรูปแบบ 
ก. ๑  ๒  ๓  ๔ 
ข. ๒  ๑  ๓  ๔ 
ค. ๓  ๑  ๔  ๒ 
ง. ๓  ๑  ๒  ๔ 



๑๗.  ขอ้ใดเป็นหลกักำรในกำรพดูแสดงควำมคิดเห็น 
ก. พูดตรงไปตรงมำ 
ข. พูดอยำ่งมีเหตุผล 
ค. พูดดว้ยน ้ำเสียงอ่อนหวำน 
ง. พูดดว้ยถอ้ยค ำสุาำพ นุ่มนวล 

๑๘.  ขอ้ใดเป็นหลกักำรในกำรเขียนแสดงควำมคิดเห็น 
ก. ไม่มีอคติ 
ข. เขียนรำยละเอียดมำก ๆ   
ค. เขียนดว้ยควำมคิดสร้ำงสรรค ์
ง. ใชา้ำษำสละสลวย  ชวนอ่ำน 

๑๙.   ขอ้ใดคือสรรพนำมท่ีใชใ้นกำรยอ่ควำม 
         ก.  ฉนั   ผม 
         ข.   เธอ   คุณ 
         ค.   เขำ  มนั 
         ง.  พวกฉนั   คณะเรำ 
๒๐.  ขอ้ใดมีค ำสนัธำนเช่ือมประโยคท่ีมีเน้ือควำมเป็นเหตุผลกนั 

ก. ฉนัและพ่ีสำวชอบวำ่ยน ้ ำเหมือนกนั 
ข. ถ่งเธอจะชอบอ่ำนหนงัสือแต่เธอกไ็ม่มีเวลำอ่ำน 
ค. คุณนำ้ชอบไปเท่ียวป่ำหรือชอบไปทะเล 
ง. เพรำะฝนตกหนกัมำกน ้ ำจ่งท่วมหมู่บำ้น 

 
 
 



๒๑.  “…………….เธอไดค้ะแนนตั้ง  ๘๐  คะแนนเชียวนะ”   ควรเติมค ำขอ้ใดใน
ท่ีวำ่งของประโยคจ่งจะไดใ้จควำมสมบูรณ์ 

ก. เอ๊ะ !   ข.  โอโฮ ! 
ข. โธ่เอ๋ย !  ง.  อุ๊ยตำย  ! 

๒๒.  “กวำ่ถัว่จะสุก  งำกไ็หม”้  ค ำท่ีขีดเสน้ใตเ้ป็นสนัธำนประเาทใด 
ก. เช่ือมประโยคท่ีมีเน้ือควำมคลอ้ยตำมกนั 
ข. เช่ือมประโยคท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนั 
ค. เช่ือมประโยคท่ีมีเน้ือควำมเป็นเหตุผลกนั 
ง. เช่ือมประโยคท่ีมีเน้ือควำมเลือกอยำ่งใดอยำ่งหน่่ง 

๒๓.  ขอ้ใด  ไม่ใช่ ค  ำอุทำน 
         ก.  เป็ดไก่ !   พวกน้ีมำจำกไหน 
         ข.   ไชโย !  สอบเสร็จแลว้ 
         ค.  โถ !   ท ำไมผอมอยำ่งน้ี 
         ง.  เอ๊ะ !   ใครหยบิหนงัสือไป 
๒๔.  ขอ้ใด ไม่มี ค  ำอุทำน 
        ก.  โอ๊ย !   ปวดหวัจงั 
        ข.  วำ้ย !  ประตูเปิดไม่ออก 
        ค.  อยูดี่ดี !   กต็ะโกนเสียงดงั 
        ง.   อนิจจำ !   กรรมเวรของเดก็ ๆ 
๒๕.  ขอ้ใดมีสนัธำนเลือกเอำอยำ่งใดอยำ่งหน่่ง 

ก. เม่ือไฟดบัเขำกรั็บเขำ้นอน 
ข. ฉนัไม่ชอบผลไมร้สเปร้ียวแต่กต็อ้งกินบำ้ง 
ค. เพรำะเขำตั้งใจอดออมเขำจ่งมีฐำนะดีข้่น 



ง. เธอตอ้งไปตลำดหรือไม่กต็อ้งซกัผำ้ 
 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนหำค ำท่ีมีควำมหมำยเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกบัค ำท่ีก ำหนด 
               ให ้ แลว้จดักลุ่มตำมชนิดของค ำ 
ตวัอย่ำง 
 เป้   กระเป๋ำ  ยำ่ม  ถุง 
 
๑.  แถก  ………………… ………………. ……………….. 
๒.  ชุลมุน  ………………… ………………. ……………….. 
๓.  บงัโคลน  ………………… ………………. ……………….. 
๔.  พนำ  ………………… ………………. ……………….. 
๕.  พรรณนำ  ………………… ………………. ……………….. 
๖.  เผำผลำญ ………………… ………………. ……………….. 
๗.  ท่่ง   ………………… ………………. ……………….. 
๘.  อุปสรรค  ………………… ………………. ……………….. 
๙. กงัหนั  ………………… ………………. ……………….. 
๑๐.ทุรกนัดำร  ………………… ……………….
 ……………….. 
 
  ค ำนำม    ค ำกริยำ 
………………………………  ………………………………………. 
………………………………  ………………………………………. 

ใบงำนท่ี ๕๔ 



………………………………  ………………………………………. 
 
 
ค ำช้ีแจง    ใหน้กัเรียนท ำเคร่ืองหมำย     หนำ้ขอ้ควำมท่ีใชถ้อ้ยค ำ  ส ำนวน 

      โวหำรท่ีถูกตอ้ง  และท ำเคร่ืองหมำย X   หนำ้ขอ้ควำมท่ีใชถ้อ้ยค ำและ 
       ส ำนวนโวหำรไม่ถูกตอ้ง 

ตัวอย่ำง 
 X ผมท ำงำนหนกัมำตลอด   ท ำใหร่้ำงกำยช ำรุดทรุดโทรมลงไปอยำ่ง 

          น่ำใจหำย 
  ผมท ำงำนหนกัมำตลอดท ำใหร่้ำงกำยทรุดโทรมลงไปอยำ่งน่ำ 

ใจหำย 
1. ……… ถำ้เธอเขำ้มำใกลฉ้นัอีกกำ้วเดียว ฉนัจะร้องตะโกนใหด้งัลัน่บำ้นทีเดียว 

………  ถำ้เธอเขำ้มำใกลฉ้นัอีกกำ้วเดียว  ฉนัจะร้องตะโกนใหบ้ำ้นแตกสำ     
             แหรกขำดท่ีเดียว 

2. ………  พอมำอยูเ่มืองหลงง เธอกห็ลงไหลแสงสีจนลืมบำ้นเกิด ท ำตวัเหมือน   
                  อ่่งอ่ำงในกะลำครอบ 
    ……….  พอมำอยูเ่มืองหลวง   เธอกห็ลงไหลแสงสีจนลืมบำ้นเกิด ท ำตวั 
                  เหมือนววัลืมตีน 
3. ………  ยทุธศกัด์ิเป็นคนเขม้แขง็  เขำไม่เคยยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและปัญหำใน              
                  ชีวติ 
    ……….  ยทุธศกัด์ิเป็นคนแขง็กร้ำว เขำไม่เคยยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและปัญหำใน 
                   ชีวติ 
4. ……….หมู่บำ้นน้ีสงบร่มเยน็  สมำชิกในชุมชนต่ำงเคร่งเครียดต่อหลกัธรรมค ำ  
                  สอนในศำสนำ 
    ……….  หมู่บำ้นน้ีสงบร่มเยน็  สมำชิกในชุมชนต่ำงเคร่งครัดต่อหลกัธรรมค ำ 
                  สอนในศำสนำ 
๕.  ……….เขำชมวำ่เธอสวย   เธออำยจนหนำ้แดงเป็นลูกยอสุก 

ใบงำนท่ี ๕๕ 



     ………. เขำชมวำ่เธอสวย  เธออำยจนหนำ้แดงเป็นลูกต ำล่งสุก 
 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแกไ้ขถอ้ยค ำส ำนวนท่ีขีดเส้นใตใ้หถู้กตอ้งเหมำะสม 
 
ตัวอย่ำง 
 วนัน้ีสมชำยใส่กำงเกงคำดเขม็ขดัหละหลวม ท ำใหดู้ไม่ทะมดัทะแมง 
   วนัน้ีสมชำยใส่กำงเกงคำดเขม็ขดัหลวม ๆ  ท ำใหดู้ไม่ทะมดัทะแมง 
 
1. เม่ือคืนน้ีขโยมยอ่งเขำ้ไปยกเคร่ืองบำ้นเศรษฐีใหญ่ไดท้รัพยสิ์นไปจ ำนวนมำก 

………………………………………………………………………………… 
 

2. สมศกัด์ิชอบท ำปำกเบำกบัผูห้ญิงสวย ๆ  อยูเ่สมอ 
………………………………………………………………………………… 
 

3. เธออยำ่โดดร่มใหบ่้อยนกัเพรำะจะท ำใหง้ำนในหนำ้ท่ีเกิดควำมเสียหำย 
………………………………………………………………………………… 
 

4. ระวงัใหดี้ ตอนน้ีเขำเหมือนหมำจนแตม้ อำจตดัสินใจท ำส่ิงท่ีเรำไม่คำดคิด 
………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๕๖ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 

ค ำช้ีแจง  แบ่งกลุ่ม แลว้ใหอ่้ำนนิทำนเร่ือง นกกระเรียน  ห่ำนและเหยีย่ว  แลว้ 
               เขียนแผนาำพโครงเร่ืองของนิทำน 
 

เร่ือง………………………. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 

ใบงำนท่ี ๕๗ 



 
 
 

 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนจดหมำยถ่งเพ่ือน  ใจควำมของจดหมำยเล่ำเร่ืองกำร 
                 เตรียมตวัสอบของนกัเรียนใหเ้พื่อนฟัง 
 
 บำ้นเลขท่ี……………………………………… 
 ………………………………………………… 
 ………………………………………………… 
   วนัท่ี……………………………………… 
ค ำข้่นตน้………………….. 
 ขอ้ควำมท่ีเขียน……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
     ค ำลงทำ้ย……………………………………. 
     ช่ือผูเ้ขียน…………………………….. 

ใบงำนท่ี ๕๘ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือและท่ีอยูผู่ฝ้ำก 
…………………………. 
…………………………. 
………………………… 

   ช่ือและท่ีอยูข่องผูรั้บ 
     …………………………………… 
     ……………………………………. 
     …………………………………….. 

       

 



 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนควำมหมำยของส ำนวนต่อไปน้ี 
 
1. หวัลำ้นไดห้ว ี

หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 
2. ก้ิงก่ำไดท้อง 

หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 
3. ช้ีโพรงใหก้ระรอก 

หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 
4. หำมรุ่ง หำมค ่ำ 

หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 
5. ววัลืมตีน 

หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 
6. กำในฝงูหงส์ 

หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 
7. ข่ีชำ้งจบัตัก๊แตก 

หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 
8. ผกัชีโรยหนำ้ 

หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 
9. ปิดทองหลงัพระ 

หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 
10. เส้นผมบงัาูเขำ 

หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 
11. หวงัน ้ำบ่อหนำ้ 

หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 

ใบงำนท่ี ๕๙ 



12. งมเขม็ในมหำสมุทร 
หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 

13. ดินพอกหำงหมู 
หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 

14. ปำกวำ่ ตำขยบิ 
หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 

15. นอนหลบั ทบัสิทธ์ 
หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 

16. ยกยอ ปอป้ัน 
หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 

17. ร ำไม่ดี โทษป่ีโทษกลอง 
หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 

18. น ้ำใส  ใจจริง 
หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 

19. เขน็ครกข้่นาูเขำ 
หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 

20. หวัลำ้นไดห้ว ี
หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 

21. กลืนไม่เขำ้คำยไม่ออก 
หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 

22. หมำเห่ำใบตองแหง้ 
หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 

23. ท ำดีไดดี้ ท ำชัว่ไดช้ัว่ 
หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 

24. ควำมรู้ท่วมหวัเอำตวัไม่รอด 
หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 

25. เกลือเป็นหนอน 



หมำยถ่ง………………………………………………………………………. 
 
 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนส ำนวนท่ีนกัเรียนชอบ  แลว้แสดงบทบำทสมมุติ  
     เพ่ือใหเ้ขำ้ใจส ำนวนนั้น ๆ  ดียิง่ข้่น และวำดาำพประกอบ 

ส ำนวนที่  ๑ 
………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนวนที่  ๒ 
………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๖๐ 



 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนต่อส ำนวนต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง  แลว้เขียนควำมหมำย 
 
๑. เอำหูไปนำ  ……………………………………………………………… 
    หมำยถ่ง  ………………………………………………………… 
๒.  ข้ีหมูรำ  ……………………………………………………………… 
    หมำยถ่ง  …………………………………………………………… 
๓.  นกมีหู  ……………………………………………………………… 
    หมำยถ่ง  ……………………………………………………………… 
๔.  ดินพอก  ……………………………………………………………… 
    หมำยถ่ง  ……………………………………………………………… 
๕.  ใจไม ้  ……………………………………………………………… 
    หมำยถ่ง  ……………………………………………………………… 
๖.  น ้ำข้่น  ……………………………………………………………… 
    หมำยถ่ง  ……………………………………………………………… 
๗.  พลอยฟ้ำ  ……………………………………………………………… 
    หมำยถ่ง  ……………………………………………………………… 
๘.  กินปูน  ……………………………………………………………… 
    หมำยถ่ง  ……………………………………………………………… 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๖๑ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนน ำค ำมำเรียงใหม่ใหเ้ป็นส ำนวนท่ีถูกตอ้ง   
      เขียนควำมหมำยของส ำนวนนั้น แลว้วำดาำพประกอบ 

 
ตวัอย่ำง 
 คน  ล้ม   อย่ำ  ข้ำม 
1. ลม้ 
2. ขำ้ม 
3. คน 
4. อยำ่ 
ควำมหมำย  อยำ่ประมำณซ ้ ำเติมคนท่ีพลำดพลั้ง 
 
1. …………………………….. 

1) ขดั 
2) กระ 
3) ดูก 
4) มนั 

 
ควำมหมำย……………………………………………………………………. 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๖๒ 



2. …………………………….. 
 

1) ขำ 
2) แขง็ 
3) กลำ้ 
4) ปีก 

 
ควำมหมำย……………………………………………………………………. 
3. …………………………….. 

1) ป้ัน 
2) เป็น 
3) น ้ำ 
4) ตวั 

 
ควำมหมำย……………………………………………………………………. 
 
4. …………………………….. 

1) ตน 
2) ตี 
3) ไป 
4) ไข ้
5) ก่อน 

ควำมหมำย……………………………………………………………………. 
 



 
5. …………………………….. 

1) พ่่ง 
2) เรือ 
3) เสือ 
4) ป่ำ 
5) น ้ำ 
6) พ่่ง 

 
ควำมหมำย……………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกส ำนวนท่ีก ำหนดใหเ้พียง  ๑  ส ำนวน  ไปใชเ้ป็น 
                ช่ือเร่ืองเพ่ือเขียนเรียงควำม เรียงควำมควรยำวไม่นอ้ยกวำ่  ๑๐  บรรทดั 
คนละไมค้นละมือ   ดินพอกหำงหมู  เขน็ครกข้่นาูเขำ 
ตดัหำงปล่อยวดั   ปิดทองหลงัพระ  น ้ำพ่่งเรือเสือพ่่งป่ำ 
 

เร่ือง………………………………….. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 

ใบงำนท่ี ๖๓ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่ำนบทร้อยกรองต่อไปน้ี  แลว้พิจำรณำวำ่ตรงกบัส ำนวนใด 
 
  ใชธ้รรมน ำทำงสร้ำงสงบ    จกัพบแนวทำงสร้ำงสรรค ์
 กดข่ีบีฑำฆ่ำกนั    แข่งขนัไร้สุขทุกระยะ 
 ร้อนรุ่มสุมไฟในโลก    วิโยคหำกรักกกัขฬะ 
 เป็นมำรแมน้ไดช้ยัชนะ   พ่ำยแพเ้ป็นพระชนะมำร 
 
ตรงกบัส ำนวน………………………………………………………………… 
 
  พูดจำปรำศรัยไต่ถำม  ดว้ยควำมอยำกรู้สู่ผล 
 ไดรั้บค ำตอบชอบกล   สบัสนคลุมเครือเหลือใจ 
 ดุจดงัก ำป้ันอนันิด    ส้ินคิดทุบแผน่ดินใหญ่ 
 ทุบเปร้ียงเหว่ียงส่งลงไป   โดยไม่เฉพำะเจำะจง 
 
ตรงกบัส ำนวน……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๖๔ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
 
 

ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนท ำเคร่ืองหมำย X  หนำ้ขอ้ท่ีถูกท่ีสุด
1. หลวงปู่แดง (ป่วย)มำหลำยวนั ค  ำใน

วงเลบ็ควรใชค้  ำสุาำพใด 
ก. ประชวร 
ข. ไม่สบำย 
ค. อำพำธ 
ง. มีไข ้

2. คุณพ่อ  เล้ียง (หมู,ววั)  ไวห้ลำยตวั 
ค  ำในวงเลบ็ควรใชค้  ำสุาำพใด 
ก. สุนขั,โค 
ข. สุกร, โค 
ค. สุกร, กระบือ 
ง. สุนขั ,กระบือ 

3. ด.ช.   ขวญั  เป็นนกัเรียนชั้น
ประถมศ่กษำปีท่ี  ๕   ควรใช้
เคร่ืองหมำยวรรคตอนชนิดใด 
ก. วงเลบ็ 
ข. มหพัาำค 
ค. จุลาำค 
ง. อศัเจรีย ์

 
 

 
๔.  คุณครูสอนวำ่ “เดก็ดีไม่ด้ือ เดก็ด้ือไม่
ดี”   เคร่ืองหมำยท่ีใชเ้รียกวำ่อะไร 

ก. อศัเจรีย ์
ข. บุพสัญญำ 
ค. สัญประกำศ 
ง. อญัประกำศ 

๕.  (  )   เรียกวำ่เคร่ืองหมำยอะไร 
ก. นขลิขิต 
ข. วงเลบ็ 
ค. มหพัาำค 
ง. ถูกทั้ง ก  และ ข 

6. หลำ้มำโรงเรียนสำย ค ำวเิศษณ์  คือ
ขอ้ใด 
ก. อำนนท ์
ข. มำ 
ค. โรงเรียน 
ง. สำย 

7. ชำ้งอว้นกินออ้ย ค  ำท่ีขีดเส้นใตท้ ำ
หนำ้ท่ีอะไรในประโยค 
ก. ประธำน 

ใบงำนท่ี ๖๕ 



ข. ขยำยประธำน 
ค. กริยำ 
ง. ขยำยกริยำ 

๘.  วหิก ผกผนิ………………..ถลำลม   
ควรเติมค ำใดลงในช่องวำ่ง 

ก. นกนอ้ย 
ข. บินไป 
ค. บินมำ 
ง. บินไกล 

 
8. “สะพำนไผไ่ต่เลำะขำ้มเกำะแก่ง ยิง่

โยกแรงแกว่งไกวไหวถล ำ”  ค ำคู่ใด  
คือค ำสัมผสัใน 
ก. ไผ ่– ไต่ 
ข. แก่ง – แรง 
ค. ไกว – ไหว 
ง. ขอ้ ก และ ขอ้ ค ถูก 

๑๐.  ค ำคู่ใด   คือค ำสัมผสันอก 
ก. ไผ ่– ไต่ 
ข. ไกว –ไหว 
ค. แก่ง – แรง 
ง. ขอ้ ก  และขอ้  ข  ถูก 

11. ค ำในขอ้ใดคือ  ค  ำสัมผสัอกัษร 
ก. ไผ ่– ไต่ 
ข. ไกว –ไหว 
ค. แก่ง – แรง 
ง. ขอ้ ก  และขอ้  ข  ถูก 

12. ……………..เรือจ่งท ำให้
เรือ…………..ควรเติมค ำใดลงใน
ช่องวำ่งตำมล ำดบั 
ก. โค – ลง ,โค – ลง 
ข. โคลง ,  โคลง 
ค. โค – ลง ,โคลง 
ง. โคลง ,โค – ลง 

13. พระบำทสมเดจ็พรเจำ้อยูห่วั (ด่ืน
น ้ำ)  …………………ควรใชค้  ำ
รำชำศพัทข์อ้ใด 
ก. เสวยน ้ำ 
ข. เสวยพระสุชำรส 
ค. เสวยน ้ำจณัฑ ์
ง. เสวยพระสุธำรถ 

14. นกัเรียน 
(มอบ)……………………..
าำพวำดแด่สมเดจ็
พระบรมรำชินีนำถ 
ก. ทูลเกลำ้ ฯ ถวำย 
ข. ถวำย 
ค. นอ้มเกลำ้ฯ ถวำย 
ง. นอ้ม ฯ ถวำย 

 
 
 
 



 
 
 

ตอนที ่ ๒  ใหท้ ำเคร่ืองหมำย  X  ทบัตวัอกัษรหนำ้ค ำท่ีเขียนถูก 
1. ก.  อุธยำน 

ข.  ชะอุ่ม 
ค.  โจงกระเบน 
ง.  กำรุณ 

๒.   ก.  บุรีรัมย ์
 ข.  เกษียนอำย ุ
 ค.  มคัคุเทศน์ 
 ง.  อำกำส 
๓. ก.  ฉเลียง 
 ข.  อลงักำร 
 ค.  เกษร 
 ง.  แกงบวช 
๔.   ก.  พระปรำงค ์
 ข.  พระนำรำย 
 ค.  ขำดดุลย ์
 ง.  ขนัสมำส 
๕.   ก.  พยำนำค 
 ข.  อำรยะธรรม 
 ค.  อำณำจกัร์ 

 ง.  มณฑป 
 
๖.   ก.  สงกรำนต ์
 ข.  ประกำรัง  
 ค.  พวงกณุแจ 
 ง.  สงัเกตุ 
๗.   ก.  บนัจุ 
 ข.  คล่ืนใส้ 
 ค.  กลัปังหำ 
 ง.  สตำงข ์
๘.   ก.  ธณำคำร 
 ข.  ธณบตัร 
 ค.  เชินชวน 
 ง.  ดินลูกรัง 
๙.  ก.  อุปกร 
 ข.  สะดุดตำ 
 ค.  เช้ือเชิน 
 ง.  อนำคด 
๑๐. ก.  เคร่ืองส ำอำง 



 ข.  พงสำวดำร 
 ค. ประสง 

 ง.  ยธุทสงครำม 
  

 
 
  เขียนค ำจำกค ำอ่ำนท่ีก ำหนดให ้
๑.  ประ – จำน  ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง ……………………………… 

๒.  ซ่ม - เซ่ือง  ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง ……………………………… 

๓.  นิน – ทำ   ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง ……………………………… 

๔.  ยำด –พี่ -นอ้ง  ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง ……………………………… 

๕.  ลบ – หลู่   ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง ……………………………… 

๖.  ประ –เทด –สะ -หยำม ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง ……………………………… 

๗.  ค่ำ – ส่ก   ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง ……………………………… 

๘.  อำ – วดุ   ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง ……………………………… 

๙.  อนั –ตะ -รำย  ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง ……………………………… 

๑๐. ไช – ซะ - นะ  ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง ……………………………… 

๑๑.  หลำย –ประ -กำน ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง ……………………………… 

๑๒.  ท ำ – มะ –จะ –ริ -ยำ ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง ……………………………… 

๑๓.  กำน –กระ –ท ำ  ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง ……………………………… 

๑๔.  ของ –ผะ –สม  ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง ……………………………… 

ใบงำนท่ี ๖๖ 



๑๕.  ทุ – ระ - กิด  ค ำท่ีเขียนถูกตอ้ง …………………… ……….. 

 

 

ใหเ้รียงค ำท่ีก ำหนดใหต้ำมพจนำนุกรม 

 
๑.  บิดเบือน    ข้ีคร้ำน    ดุดนั  ตะโกน …………………………………. 

๒.  หวำดเสียว    พวกพอ้ง   ธุระ  ล ำพงั …………………………………. 

๓.  ญำติพ่ีนอ้ง  อนัตรำย  ซ่มเซ่ือง วอ่งไว…………………………………. 

๔.  ปำนกลำง สะทกสะทำ้น กระโด ลุกลน………………………………….. 

๕.  ลบัหลงั  กลำงลำน ทกัทำย คร่่งหน่่ง ………………………………….. 

๖.  ลอ้เลียน  นินทำ  กระทบ ตกัเตือน ………………………………….. 

๗.  น่ำรัก  ร้องไห ้  ขำยหนำ้  หวัใจ ………………………………….. 

๘.  คนไทย  บำ้นเมือง  อำวธุ  รักชำติ ………………………………….. 

๙.  อ ำนำจ  ชำติไทย  ฝีมือ  บ ำรุง  ………………………………….. 

๑๐.  ชีวิต   ประโยชน ์ ขำ้ศ่ก  มำรดำ ………………………………….. 

 
 
 

ใบงำนท่ี ๖๗ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนหำควำมหมำยของแฝงนยั   ของค ำต่อไปน้ี 
 
๑.  รถไฟตำมฝัน ……………………………………………………. 

๒.  ไร่ดอกไมแ้หง้ ……………………………………………………. 

๓.  เมืองหมอกควนั ……………………………………………………. 

๔.  อกไมจ้นัทร์ …………………………………………………….. 

๕.  โลกสนธยำ  ……………………………………………………… 

๖.  นำวำล ำพยนต ์ …………………………………………………………. 

๗.  กระท่อมใบตำล …………………………………………………………. 

๘.  สำยธำรใบไมห้ม่น ……………………………………………………… 

๙.  ฝนทะเลไฟ  ……………………………………………………… 

 
 
 

ใบงำนท่ี ๖๘ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่ำนหนงัสือเรียนาำษำพำที  บทท่ี  ๘  สะพำนรักท่ีถกัทอ  
                แลว้ตอบค ำถำมต่อไปน้ี 
 

1. เขียนบรรยำยควำมประทบัใจท่ีมีต่อญำติผูใ้หญ่ท่ีใกลชิ้ด อำจเป็นปู่  ยำ่  ตำ  
ยำย  หรือญำติผูใ้หญ่อ่ืน ๆ  กไ็ด ้
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
บทกวี  กล่อมตุ๊กตำ  ท ำใหน้กัเรียนคิดถ่งเร่ืองอะไรบำ้ง บนัท่กควำมคิดค ำน่ง
นั้นดว้ยถอ้ยค ำส ำนวนของนกัเรียนเอง 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

ใบงำนท่ี ๖๙ 



2. ติดตำมฟังข่ำวจำกวิทยหุรือโทรทศัน์วำ่ ทุกวนัน้ียงัมีผูป้ระสบชะตำกรรม
อยำ่ง “ตุ๊กตำชำวไร่  ตุ๊กตำชำวนำ”  คลำ้ยบทร้อยกรอง กลุ่มตุ๊กตำ  หรือไม่  
แลว้เขียนเป็นรำยงำนข่ำว ระบุวนั เวลำ  และสถำนท่ีท่ีเกิดเหตุดว้ย 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………… 

3. หำกนกัเรียนเป็น “นำยกรัฐมนตรี”  จะช่วยแกปั้ญหำชำวนำชำวไร่ อยำ่งไร 
ตอบมำสกั  ๓  วิธีเขียนบรรยำยควำมประทบัใจท่ีมีต่อญำติผูใ้หญ่ท่ีใกลชิ้ด 
อำจเป็นปู่  ยำ่  ตำ  ยำย  หรือญำติผูใ้หญ่อ่ืน ๆ  กไ็ด ้
วิธีท่ี  ๑……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
วิธีท่ี  ๒……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
วิธีท่ี  ๓……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
 



 
๕.  อ่ำนบทกวี    กล่อมตุ๊กตำ   โดยละเอียดแลว้ตอบค ำถำมต่อไปน้ี 

1) “ตุ๊กตำ”  เป็นใคร 
……………………………………………………………………… 
“รถไฟควำมฝัน”  คืออะไร 
……………………………………………………………………… 
“เมืองหมอกควนั”  อยูท่ี่ไหนไดบ้ำ้ง 
……………………………………………………………………… 
“ดอกไมจ้นัทน”์ ในบทกวีน้ีหมำยถ่งอะไร 
……………………………………………………………………… 
“ยำมโลกสนธยำ” ในบทกวีน้ีคือยำมใด  หมำยควำมวำ่อยำ่งไร 
……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 

 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนจบัคู่หรือกลุ่มค ำกบัควำมหมำย โดยน ำอกัษรหนำ้ขอ้ควำม
หมำยดำ้นขวำมือท่ีมีควำมมหมำยตรงกบัค ำหรือกลุ่มค ำดำ้นซำ้ยมือ ไปวำงหนำ้
ขอ้ค ำหรือกลุ่มค ำนั้น 
 กลุ่มค ำ    ควำมหมำย 
………..๑.  วิพำกษว์ิจำรณ์  ก.   เวลำโพลเ้พล,้ เวลำพลบค ่ำ 
………..๒.  ทอดสะพำน  ข.  เก่ียวพนักนัยุง่ 
………..๓.  กรรมสิทธ์ิ  ค.  โดดเตน้ดว้ยควำมดีใจหรือปล้ืมใจ 
………..๔.  เขียวชอุ่ม  ง.  ดอกไมป้ระดิษฐใ์ชแ้สดงควำมเคำรพ 
…………๕.  บำ้นจดัสรร       ศพผูต้ำยในพิธีเผำศพ ในท่ีน้ีเปรียบเทียบ 
…………๖.  สนธยำ               กบัควำมตำย 
…………๗.  ดอกไมจ้นัทน ์  จ.  ติชม 
…………๘.  ลิงโลด  ฉ.  เปรียบเทียบกบักำรเดินทำงดว้ยพำหนะ  

       แห่งมำยำ    ไม่ใช่าำพจริง 
………….๙.  นวัเนีย       
………….๑๐.  นำวำพยนต ์ ช.   เขำ้ไปติดต่อท ำควำมสนิทสนมกบัผูท่ี้ 
           ตอ้งกำรรู้จกั 
     ซ.   ควำมเป็นเจำ้ของโดยชอบธรรม 
     ฌ.  สีแบบใบไมใ้บหญำ้ท่ีไดฝ้นชุ่มฉ ่ำดูแลว้ 
                                                        สดช่ืน 
     ญ.  บำ้นท่ีรัฐหรือเอกชนลงทุนสร้ำงใหป้ระชำ 
                                                         ชนมำเลือกซ้ือ 
 

ใบงำนท่ี ๖๙ 



 
 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่ำนควำมเรียงต่อไปน้ี  ควรอ่ำนทั้งแบบอ่ำนในใจและอ่ำน 
                ออกเสียง แลว้ตอบค ำถำมตำมควำมเขำ้ใจ 
 

หนอนกลำยเป็นผเีส้ือ 
 
 
 ผเีส้ือบินอยูใ่นทอ้งฟ้ำ 
 บินตอมดอกไม ้ เกำะอยูต่รงโนน้ ตรงน้ี 
 หำกเขำ้ไปใกล ้ๆ  ผเีส้ือกบิ็นหนี มนัตกใจนัน่เอง 
 สตัวทุ์กชนิดกเ็หมือนคน ไม่อยำกใหใ้ครท ำร้ำย 
 
 ผเีส้ือเขำมีควำมลบันะ 
 ก่อนเป็นผเีส้ือสวย ๆ  เขำเคยเป็นหนอนมำก่อน 
 ยิง่กวำ่นั้นอีก ก่อนจะเป็นหนอน  เขำเคยเป็นไข่ฟองเลก็ ๆ 
 เลก็มำกจนเกือบมองไม่เห็น 
 
 แม่ผเีส้ือจะบินวนเวียนไปมำ 
 แม่ผเีส้ือลงเกำะน่ิง ๆ ท่ีใบไมห้รือก่ิงไมแ้ลว้วำงไข่ 
 ไข่เลก็ ๆ มีหลำยฟอง อยูเ่ป็นเพ่ือนกนั 
 ค่อย ๆ โตข้่น และกลำยเป็นหนอน 
 หนอนกินใบไมเ้ป็นอำหำร  ตวัละค ำสองค ำ 
 ใบไมท้ั้งหลำยท่ีแหวง่เป็นรูกเ็พรำะหนอนตวัเลก็ ๆ กินไปนั้นเอง 

ใบงำนท่ี ๗๐ 



 
 เวลำผำ่นไป  หนอนกินใบไมจ้นอว้นและนอนหลบัสบำย 
 บ่ำยวนัหน่่งหนอนกต่ื็นข้่นมำพร้อมบิดข้ีเกียจชำ้ ๆ 
 ทนัใดนั้นมนัรู้ส่กวำ่มีปีกงอกออกมำส่ีปีก 
 ตอนแรกปีกยบัยูย่ีนิ่ดหน่อย  แลว้กค่็อย ๆ  คล่ีบำนออก 
 
 หนอนกลำยเป็นผเีส้ือแลว้ 
 มนัเกำะน่ิง ๆ  ท่ีก่ิงไมส้กัพกั  พอเร่ิมชินกข็ยบัปีกนิดหน่อย 
 แลว้กข็ยบัแรงข้่น ๆ จนบินได ้
 ผเีส้ือบินไปบนทอ้งฟ้ำ  อยำ่งมีเรำเห็นนั้นแหละ 
 
1. แม่ผเีส้ือชอบวำงไข่ท่ีไหน 

……………………………………………………………………………. 
2. ก่อนท่ีจะเป็นผเีส้ือ ผเีส้ือปีกสวยเป็นตวัอะไรมำก่อน 

……………………………………………………………………………. 
3. หนอนผเีส้ือกินอะไรเป็นอำหำร 

……………………………………………………………………………. 
4. นกัเรียนคิดวำ่ผเีส้ือมีประโยชน์ต่อธรรมชำติอยำ่งไรบำ้ง 

……………………………………………………………………………. 
5. ควำมเรียงในลกัษณะน้ีน่ำสนใจหรือไม่  อยำ่งไร มีถอ้ยค ำท่ีใหค้วำมรู้ส่กน่ก

คิด อำรมณ์ และท ำใหม้องเห็นาำพไดอ้ยำ่งไร ยกตวัอยำ่งประกอบ 
 
 
 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
๑.  ขีด    หนำ้ประโยคท่ีมีค ำท่ีมีควำมหมำยโดยตรง และกำ X  หนำ้ประโยค 

         ท่ีมีค  ำท่ีมีควำมหมำยโดยนยั 
 
 ๑.  ขอสอบวิชำาำษำไทยเทอมน้ีหมูมำก ๆ 
 ๒.  เธอพูดไม่ระวงัปำกระวงัจะโดนดี 
 ๓.  หินกอ้นนั้น มีรูปร่ำงแปลกตำ 
 ๔.  อ ำเาอน้ีมีไกลปืนเท่ียง เพรำะยงัไม่มีไฟฟ้ำใช ้
 ๕.  บนทอ้งฟ้ำมีดวงดำวส่องแสงสวำ่งไสว 
 ๖.  แม่ของฉนัเป็นแม่บำ้นท่ีมีเสน่ห์ปลำยจวกั 
 ๗.  หนงัสือเล่มน้ีเดด็จริง ๆ 
 ๘.  เธอสวมเส้ือผำ้ท่ีสวยงำม 
 ๙.  ของกลว้ย ๆ แค่น้ี เธอท ำไม่ไดห้รือ 
 ๑๐.  เขำแต่งกำยสุาำพเรียบร้อยมำก 
 ๑๑.  เธออยำ่โดดร่มใหบ่้อยนกั ระวงัจะท ำงำนเสร็จไม่ทนัเวลำ 
 ๑๒.  ฉนักบันอ้งคุยกนัอยำ่งสนุกสนำน 
 ๑๓.  เขำไม่ชอบสถำนท่ีท่ีมีเสียงดงัอ่ดท่กคร่กโครม 
 ๑๔.   บำ้นของฉนัอยูใ่กลอ้  ำเาอ 
 ๑๕.  ใคร ๆ  พำกนัรังเกียจในควำมประพฤติของเธอ 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๗๑ 



 
 
๒.   เขียนควำมหมำยของค ำท่ีพิมพต์วัด ำในประโยคต่อไปน้ี 
 
1. เม่ือคืนน้ีขโมยยกเค้ำบำ้นเศรษฐี ท่ีอยูข่ำ้งบำ้นฉนั 

………………………………………………………………………………
ผูช้ำยคนน้ี ปำกหวำน กบัผูห้ญิงสวย ๆ  อยูเ่สมอ 
………………………………………………………………………………
ขอ้สอบวิชำาำษำไทยปีน้ีหินมำก 
………………………………………………………………………………
นำยอ ำเาอคนน้ีเป็นคนใจซ่ือมือสะอำด 
………………………………………………………………………………
นกัมำยำกลมีลกูเล่นแพรวพรำว ท ำใหค้นดูติดใจจนอยำกดูอีก 
………………………………………………………………………………
ฉนัมีเร่ืองมนั ๆ  จะเล่ำใหเ้ธอฟัง 
………………………………………………………………………………
เธอท ำขอ้สอบมั่วมำก 
………………………………………………………………………………
เธอเป็นคนปำกพร่อยมำก 
………………………………………………………………………………
ฉนัท ำขอ้สอบวิชำคณิตศำสตร์หมูจริง ๆ 
………………………………………………………………………………
เธอเป็นคนมือไวจริง ๆ 
……………………………………………………………………………… 

ใบงำนท่ี ๗๒ 



 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่ำนขอ้ควำมต่อไปน้ีแลว้ตอบค ำถำม ค ำท่ีพิมพต์วัหนำเป็น 
               ค ำท่ีมีควำมหมำยโดยตรง หรือควำมหมำยเปรียบเทียบ 
ตัวอย่ำง 

1. ในป่ำดงดิบสมยัก่อนจะมีเสือดุร้ำยอำศยัอยู ่
ควำมหมำยโดยตรง 

2. เขำเป็นนกัต่อสู่หัวใจเพชรไม่กลวัควำมตำย 
ควำมหมำยเปรียบเทียบ 

1. แบบฝ่กหดัชุดน้ีกล้วยมำก  เขำใชเ้วลำไม่นำนกท็ ำเสร็จ 
………………………………………………………………………………… 

2. พระสังขต์กใจดังไฟลน จะหนีเขำ้หอยตนกจ็นใจ 
………………………………………………………………………………… 

3. แม่รักลูกถูกทำงสร้ำงชีวำ ลูกกำ้วหนำ้เป็นควำมหวงัของสังคม 
………………………………………………………………………………… 

4. ลูกชำยของฉนัดีใจจนเน้ือเต้น  เม่ือไดรั้บทุนกำรศ่กษำ 
………………………………………………………………………………… 

5. นกักีฬำยกน ้ำหนกัหญิงคว้ำเหรียญทองจำกกำรแข่งขนักีฬำโอลิมปิก 
………………………………………………………………………………… 

6. แม่ใจหำยเม่ือลูกโทรศพัทม์ำบอกวำ่ท ำเงินท่ีแม่ใหห้ำย 
………………………………………………………………………………… 

7. เกิดเป็นคนตอ้งด้ินรนบ่หยุด โลกมนุษยม์นับ่แน่บ่นอน 
………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๗๓ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนน ำขอ้ควำมทำงซำ้ยเป็นขอ้ควำมท่ีใชพู้ดหรือเขียนกนั แต่ละขอ้ควำม
มีค ำหรือกลุ่มค ำท่ีพิมพต์วัหนำ  ค  ำหรือกลุ่มค ำท่ีพิมพต์วัหนำนั้นบำงขอ้มีควำมหมำยตรง 
บำงขอ้มีควำมหมำยเปรียบเทียบ ส่วนควำมหมำยท่ีอยูท่ำงขวำเป็นควำมหมำยท่ีอธิบำยค ำ
หรือกลุ่มค ำทำงซำ้ย ใหน้ ำอกัษรซ่่งอยูห่นำ้ควำมหมำยทำงขวำไปเติมหนำ้ขอ้ของขอ้ควำม
ทำงซำ้ยซ่่งใชค้  ำหรือกลุ่มค ำท่ีมีควำมหมำยเดียวกนั 
 
ตัวอย่ำง 
  ข้อควำม    ควำมหมำย 
…ข…..๑.  คมกฤชเป็นมือขวำของก ำนนั  ก.  มือขำ้งขวำ 
…ก…..๒.  คมกฤชถูกมีดบำดมือขวำ   ข.  ลูกนอ้งคนส ำคญัท่ีเจำ้นำย 
            ไวใ้จใหท้ ำงำนส ำคญัแทน 
                  ข้อควำม    ควำมหมำย 
……….๑.  ลูกเสือ  ๒  ตวัเดินตำมแม่   ก.  ตกลงกนัได ้,ไดข้อ้ยติุท่ี 
        มำติด ๆ          ยอมรับได,้ไดข้อ้ยติุท่ีทั้ง 
………..๒.  ครูพำลูกเสือไปเขำ้ค่ำย            สองฝ่ำยพอใจ 
         ต่ำงจงัหวดั    ข.  กระโดดจำกท่ีสูงแลว้ใชร่้ม 
…………๓.  อยำ่ลูบคมมีดเล่น อำจ             ชูชีพช่วยพยงุตวัใหล้งสู่พื้น 
          ถูกมีดบำดได ้          อยำ่ปลอดายั 
…………๔.  อยำ่ลูบคมนกัเลงอยำ่งฉนั  ค.  น่ำฟัง 
………….๕.  ถำ้มดเขำ้หูใหใ้ชน้ ้ ำมนั   ง.  ย  ำ่ย ี,  ดูถูก 
    มะกอกหยอด    จ.  ลูกของเสือ 
………….๖.  ถำ้อยำกใหใ้คร ๆ รัก   ฉ.  แบบท่ีใชห้ล่อเป็นรูปต่ำง ๆ 
           ตอ้งรู้จกัพูดใหเ้ขำ้หูผูอ่ื้น      ตำมท่ีตอ้งกำร 
 

ใบงำนท่ี ๗๔ 



………….๗.  ขำ้วกลำ้ท่ีหวำ่นไว ้ระวงั  ช.  ยืน่มือขวำไปจบัมือขวำของ 
          อยำ่ใหว้วัควำยลงไป        อีกคนหน่่งซ่่งยืน่มำใหจ้บั 
                      เหยยีบย  ำ่                               แลว้เขยำ่มือเลก็นอ้ย 
…………๘.  ถ่งจะจน  แต่เขำกไ็ม่ยอม  ซ.   นกัเรียนชำยท่ีแต่งกำยสีกำกี 
  ใหใ้ครมำเหยยีบย  ำ่         สวมหมวกมีผำ้พนัคอ  เขำ้ 
                    ศกัด์ิศรี           ฝ่กฝนอบรมเพื่อใหมี้วนิยั 
…………๙.  ท่ีเขำดินมีลิงมำก          มีควำมประพฤติดี รู้จกั 
…………๑๐.พอครูเดินเขำ้มำในหอ้งเรียน       รับผดิชอบ พ่่งตนเองได ้
           เจำ้ลิง ๔ – ๕  ตวัท่ีข้่นไปยนื       และรู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้น 
  บนโต๊ะกล็งมำนัง่เรียบร้อย  ฌ.  ช่ือสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนก มี 
………….๑๑  คนทั้งสองจบัมือทกัทำย        ลกัษณะคลำ้ยคนมำกท่ีสุด 
    ตำมธรรมเนียมฝร่ัง  ญ.  เขำ้ไปสู่รูหู 
………….๑๒.  ฝ่ำยคดัคำ้นกบัฝ่ำย  ฎ.  ผูท่ี้หวงัร ่ำรวยในเวลำอนัสั้น 
    สนบัสนุนจบัมือกนัไดแ้ลว้       และหลงลงทุนในธุรกิจท่ี 
………….๑๓.  พ่อของเขำเป็นนกัโดดร่ม              มีควำมเส่ียงสูง ผลท่ีสุดตอ้ง 
………….๑๔.  ครูลงโทษนกัเรียนท่ีชวนกนั      ขำดทุนมำก  
     โดดร่มไปเล่นเกม  ฏ.  ใชมื้อสัมผสัใบมีดส่วนท่ีมีคม 
………….๑๕.  หุน้ตก  นกัลงทุนรำยใหญ่ ฐ.  ครู,อำจำรย ์
     พอรอดตวั แต่พวกแมลงเม่ำ ฑ.  ขโมย ,โจร 
     ขำดทุนอยำ่งหนกั  ฒ.  เดก็ท่ีซนมำก ๆ 
………….๑๖.  จ้ิงจกคอยจบัแมลงเม่ำท่ี ณ.   ผูท่ี้ไปร่วมงำนเล้ียงโดยท่ี 
                      เล่นแสงนีออนกิน                    เจำ้าำพไม่ไดเ้ชิญ 
………….๑๗.  ยกวุน้ข้่นจำกเต่ำ  ด.  เหยยีบไปเหยยีบมำอยูน่ำน 
     แลว้เทลงบนแม่พิมพ ์ ต.  ท ำใหผู้อ่ื้นรู้ส่กวำ่ศกัด์ิศรี 
………….๑๘.  ถำ้แม่พิมพดี์  ประพฤติ        หรือเกรียติาูมิของผูน้ั้นดอ้ยค่ำ
ลง 
     



  ตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี         
       ลูกศิษยก์จ็ะดีตำม  ถ.  หนีโรงเรียน,จงใจไม่เขำ้เรียน 
………….๑๙.  ไม่อยูบ่ำ้นแค่  ๒  วนั แขกไม่  ท.  สัมผสัส่วนของร่ำงกำยไปมำ 
     ไดรั้บเชิญมำขนของในบำ้น             แต่เพียงเบำ ๆ 
      ไปเสียเกล้ียง   ธ.   ปลวกในระยะท่ีมีปีก ซ่่งบิน 
…………..๒๐.  ทุกคนตอ้งแสดงบตัรรับ        ออกมำผสมพนัธุ์กนั 
      เชิญหนำ้งำนแขกไม่ได ้
                        รับเชิญจะไม่ไดรั้บอนุญำต 
                        ใหเ้ขำ้ไปในบริเวณงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
 
ค ำช้ีแจง     ค ำและกลุ่มค ำต่อไปน้ี  บำงค ำมีควำมหมำยตรงหรือควำมหมำยเปรียบเทียบ
เพียงอยำ่งเดียว  บำงค ำกมี็ทั้งควำมหมำยตรงและควำมหมำยเปรียบเทียบ ใหพ้ิจำรณำ
ควำมหมำยของค ำหรือกลุ่มค ำแต่ละค ำ   แลว้มำแต่งประโยคท่ีไดใ้จควำม ค ำท่ีมีหลำย
ควำมหมำย ตอ้งน ำไปแต่งประโยคเท่ำจ ำนวนควำมหมำยของค ำนั้น ๆ 
 
ตัวอย่ำง 
 ตีนแมว 
 ควำมหมำยท่ี  ๑ เทำ้ของแมว  (ควำมหมำยตรง) 
 ประโยค  ท่ีตีนแมว  จะมีเน้ือนุ่น ๆ  ท ำใหเ้วลำเดินไม่มีเสียง 
 ควำมหมำยท่ี  ๒ ขโมยท่ีเขำ้ไปลกัของในบำ้นคนอ่ืน, นกัยอ่งเบำ 
    (ควำมหมำยเปรียบเทียบ) 
 ประโยค  ตีนแมว งดัหนำ้ต่ำงเขำ้มำในบำ้น แลว้ขโมยเงินในล้ิน 

ชกัไป 
1. เหยีย่ว 

ควำมหมำยท่ี  ๑  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 
ควำมหมำยท่ี  ๒  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 

2. ไร้ยำงอำย 
ควำมหมำยท่ี  ๑  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 
ควำมหมำยท่ี  ๒  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 

ใบงำนท่ี ๗๕ 



3. แมวมอง 
ควำมหมำยท่ี  ๑  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 
ควำมหมำยท่ี  ๒  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 

4. ตกรถไฟ 
ควำมหมำยท่ี  ๑  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 
ควำมหมำยท่ี  ๒  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 

5. หมูสนำม 
ควำมหมำยท่ี  ๑  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 
ควำมหมำยท่ี  ๒  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 

6. ฉีกหน้ำ 
ควำมหมำยท่ี  ๑  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 
ควำมหมำยท่ี  ๒  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 

7. ขวญัหนี 
ควำมหมำยท่ี  ๑  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 
ควำมหมำยท่ี  ๒  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 
 
 



 
8. แกะด ำ 

ควำมหมำยท่ี  ๑  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 
ควำมหมำยท่ี  ๒  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 

9. ไข่หงส์ 
ควำมหมำยท่ี  ๑  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 
ควำมหมำยท่ี  ๒  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 

10. หัวสูง 
ควำมหมำยท่ี  ๑  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 
ควำมหมำยท่ี  ๒  ……………………………………………………….. 
ประโยค   ……………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเร่ืองจำกาำพท่ีก ำหนดให ้
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง……………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๗๖ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 

1. หำควำมหมำยของค ำท่ีก ำหนดให ้
 
๑.   ก่ีทอผำ้   หมำยควำมวำ่ ……………………………………… 

๒.  ตะกอ   หมำยควำมวำ่ ……………………………………… 

๓.  ฟืม   หมำยควำมวำ่ ……………………………………… 

๔.  กระสำย   หมำยควำมวำ่ ……………………………………… 

๕.  กลบั   หมำยควำมวำ่ ……………………………………… 

๖.  ดำ้ย   หมำยควำมวำ่ ……………………………………… 

๗.  เศรษฐี   หมำยควำมวำ่ ……………………………………… 

๘.  วิจิตร   หมำยควำมวำ่ ……………………………………… 

๙.  เนรมิต   หมำยควำมวำ่ ……………………………………… 

๑๐. วิญญำณ   หมำยควำมวำ่ ……………………………………… 

 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๗๗ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนน ำค ำศพัทต่์อไปน้ีไปเขียนหนำ้ขอ้ควำมท่ีใหค้วำมหมำยไว ้
               ตรงกนั แลว้แต่งประโยค 
 

 พล ี อุทศิ   ภยนัตรำย  ชำญชัย เนรมติ 
 วจิิตร 
 
1. ……………………………… แปลวำ่  สวยงำม 

ประโยค………………………………………………………………………. 
2. ……………………………… แปลวำ่  ให,้ยกให ้,สละใหโ้ดยเจำะจง 

ประโยค………………………………………………………………………. 
3. ……………………………… แปลวำ่  เช่ียวชำญในกำรรบใหไ้ดช้ยัชนะ 

ประโยค………………………………………………………………………. 
4. ……………………     แปลวำ่  กำรบวงสรวง  กำรบูชำ เคร่ืองบวงสรวง 

ประโยค………………………………………………………………………. 
5. ……………………………… แปลวำ่  สร้ำงหรือบนัดำลดว้ยอ ำนำจฤทธ์ิ  
บงัเกิดโดยฉบัพลนั 

ประโยค………………………………………………………………………. 
6. ……………………………… แปลวำ่  ายัและอนัตรำย 

ประโยค………………………………………………………………………. 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๗๘ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเติมประโยคต่อไปน้ีใหส้มบูรณ์และมีควำมหมำยท่ีเหมำะสม 
 
ตวัอย่ำง 
 เดก็ท่ี……………………..จะเป็นท่ีรักของคนอ่ืน 
 เดก็ท่ี   รับผดิชอบและตั้งใจเรียน  จะเป็นท่ีรักของคนอ่ืน 
1. พลเมืองดีเกบ็กระเป๋ำท่ี………………………….แลว้น ำไปส่งคืนเจำ้ของ 
2. กรุงศรีอยธุยำเป็นรำชธำนีท่ี……………………………. 
3. คนท่ี………………………….ยอ่มมีควำมสุขกบัอำชีพของตน 
4. แมลงท่ี…………………….ยอ่มตกเป็นเหยือ่ของตน้หมอ้ขำ้วหมอ้แกงลิง 
5. กอ้นหินท่ี……………..…………กลบักลำยมำเป็นเจำ้หญิงงดงำมตำมเดิม 
6. ผำ้ไหมท่ี………………………….สวยและคุณาำพดี 
7. นกัเรียนท่ี………………………..เป็นคนโชคดี เพรำะมีครูคอยเอำใจใส่ 
8. นิทำนท่ี……………………….…เป็นนิทำนของครูนก 
9. น ้ำคำ้งท่ี……………………….สะทอ้นแสดงระยบิระยบัรำวกบัเพชรน ้ ำงำม 
10. งำมท่ี…………………………….ท ำใหเ้รำองอำจและาูมิใจ 
11. ชำวบำ้นท่ี………………….มกัไม่ประสบปัญหำขำดแคลนน ้ ำเพ่ือใชใ้น

กำรเกษตร 
12. นกักีฬำท่ี………………….……หำกถูกจบัไดจ้ะถูกตดัสิทธ์ิไม่ใหเ้ขำ้แข่งขนั 
13. งำนศิลปะทั้งหมดท่ี……………….……..เป็นผลงำนของศิลปินเพียงผูเ้ดียว 
14. สมำคมช่วยเหลือผูพิ้กำรทำงำยตำขอบริจำคแวน่ตำท่ี………………….จำก

ประชำชน 
 

ใบงำนท่ี ๗๙ 



 
15. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำท่ี………………………..อำจท ำใหผู้ใ้ชถู้กไฟดูดหรือ

ก่อใหเ้กิดไฟไหมไ้ด ้
16. อำชีพนกัแสดงแมจ้ะมีรำยไดดี้แต่กเ็ป็นอำชีพท่ี…………………………….. 
17. ขำ้วผดักระเพรำะเป็นอำหำรจำนด่วนท่ี……………………….. 
18. รองเทำ้ท่ี……………….จะช่วยลดแรงกระแทกท ำใหเ้ข่ำไม่เสียเร็ว 
19. ผูป้ระสบเหตุน ำผูบ้ำดเจบ็ส่งโรงพยำบำลท่ี…………………………………. 
20. อ.ย.พบวำ่  อำหำรท่ี…………………มีสำระตะกัว่ปนเป้ือนอยูใ่นปริมำณสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเติมขอ้ควำมท่ีเหมำะสมลงในช่องวำ่ง ขอ้ควำมท่ีเติมควรมี 
                ควำมหมำยสมัพนัธ์กบัขอ้ควำมท่ีใหม้ำ 
ตวัอย่ำง 
 ชำลีชอบเล่นคอมพิวเตอร์  เพรำะคอมพิวเตอร์ช่วยใหเ้ขำรู้จกัส่ิงต่ำง ๆ ได้
มำกข้่น 
 
1. ถำ้นกัเรียนเป็นคนขยนัอ่ำนทบทวนบทเรียน  นกัเรียนกจ็ะ………………….. 

……………………………………………………………………………… 
2. ปีน้ีฝนไม่ตกตำมฤดูกำล เพรำะ………………………………………………. 
3. ถำ้เรำหมัน่ฝ่กฝนตนเองอยำ่งสม ่ำเสมอ เรำ………………………………… 
4. เหน่ือยกำยเพรำะเล่นกีฬำ ดีกวำ่……………………………………………… 
5. ถ่งจะเป็นเดก็เหมือนกนั แต่เขำก…็…………………………………………… 
6. ชีวิต………………………….ดงันั้นเรำตอ้งท ำวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด 
7. ควำมผดิท่ีท ำลงไป เขำ

ยนิดี…………………………………………………… 
8. เวลำทุกนำทีมีค่ำ ดงันั้น…………………………. 
9. เม่ือถ่งยำมคบัขนัไม่มีใครช่วยเรำได ้ดงันั้นพ่งระล่กไวเ้สมอวำ่……………… 

………………………………… 
10. ก่อนฝนตก………………………………….. 
 
 

ใบงำนท่ี ๘๐ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมำย X  ทบัตวัอกัษรหนำ้ค ำตอบท่ีถูกตอ้ง 
ขอ้ ๑ – ๓  ขอ้ใดอ่ำนถูกตอ้ง 
1. ก. คุณธรรม  อ่ำนวำ่  คุน – ท ำ 

ข.  เทพยดำ  อ่ำนวำ่  เทบ – ยะ -ดำ 
     ค.  รำมเกียรต์ิ   อ่ำนวำ่  รำม – มะ -
เกียน 
     ง.  พระรำชนิพนธ์  อ่ำนวำ่  พระ – 
รำด –นิ - พน 
๒.  ก.  เทวดำ  อ่ำนวำ่  เทว – วะ -ดำ 
     ข.  มนุษย ์  อ่ำนวำ่  มะ -นุด 
     ค.   คุณาำพ  อ่ำนวำ่  คุณ - พำบ 
     ง.  จระเข ้ อ่ำนวำ่  จระ -เข ้
๓.  ก.  อุตสำหกรรม  อ่ำนวำ่  อุด –สำ -
ก ำ 
     ข.  จกัจัน่  อ่ำนวำ่  จกั - จัน่ 
     ค.  กลวธีิ  อ่ำนวำ่  กน –ว ิ-ที 
     ง.  อุปสรรค  อ่ำนวำ่  อุบ – ปะ - สัก 
ขอ้ ๔ – ๕  ขอ้ใดมีควำมหมำยต่ำงจำก
พวก 
๔.    ก.  เทพี 
       ข.  เทพ 
       ค.  เทวำ 
       ง.  เทพไท 
๕.   ก.   โสมนสั 

      ข.  ปรีดำ 
      ค.  ยนิดี 
       ง.  โศกเศร้ำ 
๖.  ขอ้ใดเขียนผดิ 

ก. ขะมกัขะเมน้ 
ข. ขะยกุขะยกิ 
ค. ยมุุกขะมอม 
ง. ขะมอมขะแมม 

๗.  ค ำในขอ้ใดออกเสียง อะ ก่่งเสียง 
ก. ธุระ 
ข. กระวติั 
ค. กรุณำ 
ง. สระน ้ำ 

ขอ้ ๘ – ๙  ขอ้ใดไม่ออกเสียง  ออ 
๘.  ก.    กรณี 
     ข.  ปรกติ 
     ค.  อรชร 
     ง.  อรทยั 
๙.  ก.  ปกติ 
     ข.  ปรปักษ ์
     ค.  อรหนัต ์
     ง.  บริจำค 

ใบงำนท่ี ๘๑ 



 
 
 
 
๑๐.  “คุณพ่อซ้ือบำ้นใหม่”  ขอใดเป็น
กริยำ 

ก. ซ้ือ 
ข. บำ้น 
ค. ใหม่ 
ง. คุณพ่อ 

๑๑.  จำกขอ้ ๑๐ ขอ้ใดเป็นส่วนขยำย 
ก. พ่อ 
ข. บำ้น 
ค. ซ้ือ 
ง. ใหม่ 

๑๒.  “ลูกหมำน่ำรักของเธอวิง่ไปแลว้”  
ค ำท่ีขีดเส้นใตข้ยำยส่วนใดของประโยค 

ก. ประธำน 
ข. กรรม 
ค. กริยำ 
ง. ส่วนขยำย 

๑๓.   จำกขอ้  ๑๒  ขอ้ใดเป็นส่วนขยำย
กริยำ 

ก. ลูกหมำ 
ข. วิง่ 
ค. ของเธอ 
ง. ไปแลว้ 

๑๔.  ขอ้ใดมีส่วนขยำยประธำน และ
กริยำ 

ก. นกเขำขนัเพรำะมำก 
ข. มะม่วงเขียวเสวยผลน้ีอร่อย 

ค. คุณพ่อก ำลงัรับประทำนอำหำร 
ง. สุนขัสีด ำถูกรถชนตำยเม่ือเชำ้น้ี 

 
ให้นักเรียนอ่ำนประโยคทีก่ ำหนดให้แล้ว
ตอบค ำถำมข้อ  ๑๕ – ๑๘    
 “พรุ่งนีเ้รำจะไปน ำ้ตกสำลกิำ” 
๑๕.  ขอ้ใดเป็นกริยำ 

ก. น ้ำตก 
ข. จะไป 
ค. สำลิกำ 
ง. พรุ่งน้ี 

๑๖.  ขอ้ใดเป็นค ำขยำยกริยำ 
ก. น ้ำตก 
ข. สำลิกำ 
ค. พรุ่งน้ี 
ง. จะไป 

๑๗.  “น ้ำตก”  ท ำหนำ้ท่ีใดของประโยค 
ก. ประธำน 
ข. กรรม 
ค. กริยำ 
ง. ส่วนขยำย 

๑๘.  ขอ้ใดขยำยกรรม 
ก. ไป 



ข. พรุ่งน้ี 
ค. น ้ำตก 
ง. สำลิกำ 

 
ใหน้กัเรียนน ำอกัษรหนำ้ค ำลกัษณนำม
เติมในขอ้ ๑๙ – ๒๖ 
 ก.  ก่ิง  ช.  หลงั 
 ข.  แผน่ ซ.  บท 
 ค.  ซ่ี  ฌ.  แก่ง 
 ง.  เมด็ ญ.  หวั 
 จ.  เรือน 
16. นำฬิกำ  ๑………………. 
17. ขำ้วเกรียบ  ๓………………….. 
18. พลอย  ๒…………….. 
19. งำชำ้ง  ๑………….. 
20. ฟัน  ๑๐ …………………. 
21. เผอืก  ๔……………… 
22. บำ้น  ๓……………… 
23. กลอน  ๑…………….. 
 
24. ขอ้ใดจดัล ำดบั “อำทิตย ์จนัทร์ 

องัคำร  พุธ  พฤหสับดี ศุกร์ เสำร์ “ 
ตำมพจนำนุกรมไดถู้กตอ้ง 
ก. จนัทร์ องัคำร  พุธ  พฤหสับดี 

ศุกร์  เสำร์  อำทิตย ์
ข. อำทิตย ์  องัคำร  จนัทร์  พุธ  

พฤหสับดี ศุกร์  เสำร์ 

ค. จนัทร์  พฤหสับดี พุธ เสำร์  ศุกร์  
อำทิตย ์ องัคำร 

ง. จนัทร์  พฤหสับดี  พุธ  ศุกร์  
เสำร์  องัคำร  อำทิตย ์

๒๙.  จะพบค ำใดก่อนในพจนำนุกรม 
ก. แกน 
ข. แก่น 
ค. แกน้ 
ง. แกน็ 

๓๐.  กำรเขียนรำยงำนมีควำมมุ่งหมำย
ส ำคญัคืออะไร 

ก. เพื่อบนัท่กขอ้มูลไวช่้วย
ควำมจ ำ 

ข. เขียนเสนอผลงำนท่ีไดก้ระท ำ
มำตลอดปี 

ค. เขียนเสนอผลกำรศ่กษำต่อ
ผูฟั้ง  ผูอ่้ำน เพื่อเผยแพร่ 

ง. เขียนเพื่อบนัท่กเหตุกำรณ์
ประจ ำวนัอยำ่งต่อเน่ือง 

21. จะพบค ำใดก่อนในพจนำนุกรม 
ก. ปัง 
ข. ปัก 
ค. ปัด 
ง. ปับ 

22. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบักำรเขียน
รำยงำน 
ก. รำยงำนจำกกำรอ่ำนหนงัสือ 



ข. รำยงำนจำกกำรจินตนำกำร 
ค. รำยงำนจำกกำรศ่กษำคน้ควำ้ 
ง. รำยงำนจำกกำรฟังวิทยโุทรทศัน์ 

23. ค ำถำมใด ไม่จ ำเป็นในกำรจบั
ใจควำมส ำคญัของเร่ือง 
ก. ใคร 
ข. ท ำอะไร 
ค. เท่ำใด 
ง. ท่ีไหน 

24. หลงัจำกอ่ำนจบัใจควำมส ำคญัแลว้
ควรท ำอยำ่งไรต่อไป 
ก. เขียนขอ้ควำมตำมตอ้งกำร 
ข. รีบเขียนเร่ืองใหเ้สร็จ 
ค. คดัลอกขอ้ควำมส ำคญัของเร่ือง 
ง. เขียนสรุปใจควำมส ำคญัดว้ย

ส ำนวนาำษำของตนเอง 
25. ขอ้ใด เป็นประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำร

เขียนแผนาำพโครงเร่ือง 
ก. ท ำใหเ้ร่ืองมีรำยละเอียดมำกข้่น 
ข. จบัใจควำมส ำคญัของเร่ืองได ้
ค. สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได ้
ง. ท ำใหเ้น้ือเร่ืองมีควำมสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเรียงล ำดบัค ำต่อไปน้ีตำมพจนำนุกรมแลว้เขียนค ำอ่ำน 
 
อำสญั  ปริศนำ ทศันะ  ร ำพนั  ขรัวตำ      บวงสรวง 
พิษฐำน บรรลยั มว้ยมรณ์ ไพรี ณรงค ์    พุ่มชฎั 
๑.  ……………………………….  อ่ำนวำ่ ……………………………….. 

๒.  ……………………………….  อ่ำนวำ่ ……………………………….. 

๓.  ……………………………….  อ่ำนวำ่ ……………………………….. 

๔.  ……………………………….  อ่ำนวำ่ ……………………………….. 

๕.  ……………………………….  อ่ำนวำ่ ……………………………….. 

๖.  ……………………………….  อ่ำนวำ่ ……………………………….. 

๗.  ……………………………….  อ่ำนวำ่ ……………………………….. 

๘.  ……………………………….  อ่ำนวำ่ ……………………………….. 

๙.  ……………………………….  อ่ำนวำ่ ……………………………….. 

๑๐.……………………………….  อ่ำนวำ่ ……………………………….. 

๑๑ ……………………………….  อ่ำนวำ่ ……………………………….. 

๑๒ ……………………………….  อ่ำนวำ่ ……………………………….. 

 

 

ใบงำนท่ี ๘๒ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนค ำอ่ำนของค ำพอ้งรูปท่ีพิมพต์วัหนำต่อไปน้ี 
 
1. ลุงปำนบอกวำ่จอกแหนเป็นส่ิงท่ีไม่น่ำหวงแหน ถำ้ท ำใหกี้ดขวำงทำงเรือ 

ค ำท่ี  ๑ อ่ำนวำ่ …………………………………………………. 
ค ำท่ี   ๒ อ่ำนวำ่ …………………………………………………. 

2. นอ้งออ้ยสระผมเสร็จแลว้ แม่กใ็หฝ่้กอ่ำนค ำท่ีมีสระอำ 
ค ำท่ี  ๑ อ่ำนวำ่ …………………………………………………. 
ค ำท่ี   ๒ อ่ำนวำ่ …………………………………………………. 

3. คุณปู่พำยเรือมำเกบ็ดอกโสนท่ีคลองโสนในตอนเยน็ ๆ 
ค ำท่ี  ๑ อ่ำนวำ่ …………………………………………………. 
ค ำท่ี   ๒ อ่ำนวำ่ …………………………………………………. 

4. ตน้เสมำท่ีอยูข่ำ้งโบสถสู์งเกือบเท่ำใบเสมำแลว้ 
ค ำท่ี  ๑ อ่ำนวำ่ …………………………………………………. 
ค ำท่ี   ๒ อ่ำนวำ่ …………………………………………………. 

5. นำยชุบขำดทุนจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงจ่งหนัเหมำประกอบอำชีพคำ้ขำย 
ค ำท่ี  ๑ อ่ำนวำ่ …………………………………………………. 
ค ำท่ี   ๒ อ่ำนวำ่ …………………………………………………. 

6. คุณอำสวมเส้ือลำยปลำปักเป้ำตวัโปรด  ถือวำ่วปักเป้ำไปท่ีสนำม 
ค ำท่ี  ๑ อ่ำนวำ่ …………………………………………………. 
ค ำท่ี   ๒ อ่ำนวำ่ …………………………………………………. 

7. ช่ำงจะมำดูเพลำรถใหคุ้ณลุในเพลำบ่ำย 
ค ำท่ี  ๑ อ่ำนวำ่ …………………………………………………. 
ค ำท่ี   ๒ อ่ำนวำ่ …………………………………………………. 

ใบงำนท่ี ๘๓ 



 
8. ชำยหนุ่มถูกปรักปร ำวำ่เป็นผูน้ ำวตัถุมีค่ำออกมำจำกซำกท่ีปรักหกัพงั 

ค ำท่ี  ๑ อ่ำนวำ่ …………………………………………………. 
ค ำท่ี   ๒ อ่ำนวำ่ …………………………………………………. 

 
 

 …………………………..  ……………………………… 
 วดัเขมำโกฎเขมำเพลำกมี็   แต่ท่ีน่ีไปถ่งป่ำเพลำเยน็ 
 ท่ีริมเชิงเสลำาูผำใหญ่   ลว้นกอไผล่ ำสลำ้งเสลำเห็น 
 หกับวกปูนในเสมำกวำ่จะเป็น  น่ำโฮเตนปลูกเสมำดูเพรำตำ 
 ใครไปตดัตน้โสนท่ีคลองโสน         ตดัจนโกร๋นเห้ียนหกัเอำหนกัหนำ 
 ปูแสมแลเขดำเขำระงำ   เป็นวำจำสองเง่ือนอยำ่เฟือนทำง 
 
     (ภาษาไทยของพระยาศรีสุนทรโวหาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 

 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเติมค ำหรือพยำงคล์งในช่องวำ่งใหไ้ดใ้จควำม   ค  ำหรือ 
              พยำงคท่ี์หำมำเติมควรเป็นค ำพอ้งเสียงกนั 
 
1. พอคุณพอ่…………น ้ำตน้ไมเ้สร็จ  ท่ำนกข็บั…………..พำหนูและนอ้งไป

รับประทำนอำหำรท่ีมี…………..ชำติอร่อย 
2. นำงงำมคนน้ีนอกจำกจะมี………….ส่วนท่ีสวยงำมแลว้ยงัชอบพูด

ค ำ…………และรัก…………….อีกดว้ย 
3. วนั………..ฉนัมีควำม…………เพรำะคุณยำ่จะซ้ือมะม่วง……………..ท่ีฉนั

ชอบมำฝำก 
4. พลำยงำมเศร้ำโศก……….ท่ีตอ้งเดินทำงคนเดียวอยูก่ลำงไพร……………… 
5. คนแก่ทำทำงน่ำสง…………...นัง่……….…..ตะกร้ำอยูห่นำ้…………เจำ้ 
6. ฉนัท ำ………….บำ้น เขียนบนัท่กเหตุ…………ประจ ำวนักำรไปทศันศ่กษำ

ท่ีเมือง…………………………….. 
7. คุณแม่ไปอนุ…………….ใหน้อ้งไปนอนคำ้งท่ีบำ้น……………เพรำะเป็น

ห่วงกลวันอ้งจะดูแลตวัเองไม่ได ้
8. พนกังำนขำยเคร่ืองสุข…………….คนน้ี  มีนุษยสมั…………ดีมำก  เขำจ่ง

ขำยสินคำ้ไดว้นัละหลำย……………..…….บำท 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๘๓ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 

 
ค ำช้ีแจง  เขียนค ำพอ้งเสียงของค ำท่ีก ำหนดใหต่้อไปน้ี  ขอ้ละ ๓ ค ำ 
 
๑.  กำล ………………….  ……………….. …………….. 

๒.  สรร ………………….  ……………….. …………….. 

๓.  พนัธ์ุ ………………….  ……………….. …………….. 

๔.  จนัทร์ ………………….  ……………….. …………….. 

๕.  กณัฐ ์ ………………….  ……………….. …………….. 

๖.  บำด ………………….  ……………….. …………….. 

๗.  วรรค ………………….  ……………….. …………….. 

๘.  พกั  ………………….  ………………..
 …………….. 

๙.  สำน ………………….  ……………….. …………….. 

๑๐.ขนั  ………………….  ………………..
 …………….. 

 
 
 

ใบงำนท่ี ๘๔ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
 

ค ำช้ีแจง  ๑   เขียนอกัษรยอ่ของค ำต่อไปน้ี 
 

1) โรงเรียน   ……….……………………. 

2) นกัเรียน  …………………………….. 

3) ประถมศ่กษำ ……………………………… 

4) จงัหวดั  ……………………………… 

5) นำยแพทย ์ ………………………………. 

6) ผูจ้ดักำร  ……………………………….. 

7) ถนน  ………………………………. 

8) สถำนีต ำรวจ ………………………………. 

9) เดก็หญิง  ………………………………. 

10) มกรำคม  ……………………………… 

 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๘๕ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 

  เขียนค ำเตม็ของอกัษรยอ่ท่ีก ำหนดให ้แลว้น ำค ำมำแต่งประโยค 
 ๑.    กก. ………………………………………………… 

 ๒.  กสท. ………………………………………………… 

 ๓.  ด.ช. ………………………………………………… 

 ๔.  จ.ป.ร. ………………………………………………… 

 ๕.  ชม. ………………………………………………… 

 ๖.  รฟท. ………………………………………………… 

 ๗.  ร.ร. …………………………………………………… 

 ๘.  ส.ส. …………………………………………………… 

 ๙.  อบต. …………………………………………………… 

 ๑๐. รพ. ……………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๘๖ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนจบัคู่เคร่ืองหมำยวรรคตอนโดยน ำตวัอกัษรทำงขวำมือไป
เขียนไวห้นำ้ขอ้ทำงซำ้ยมือท่ีสมัพนัธ์กนั 
 
……….๑. “  ก.  มหพัาำค  ใชเ้ขียนขำ้งหลงัตวัอกัษรยอ่,ตวัเลข 
……….๒.   ข.  นขลิขิต  ใชก้ ำกบัตวัเลข ตวัหนงัสือ หรือขอ้ควำม 

      ท่ีกนัไวเ้ป็นพิเศษ 
………..๓.      .  ค.  อญัประกำศ  ใชเ้ขียนคร่อมขอ้ควำมท่ีตอ้งกำรให ้
                                             สงัเกตหรือค ำสนทนำ 
……….๔.   (     )  ง.  สญัประกำศ   ใชขี้ดใตข้อ้ควำมท่ีเห็นวำ่ส ำคญัเพ่ือ 
                                             ใหส้งัเกตเป็นพิเศษ 
………..๕.   “      ”  จ.   บุพสญัญำ    ใชแ้ทนค ำบรรทดับนท่ีอยูต่รงกนั 
………..๖.   ,   ฉ.  ยติัางัค ์   ใชเ้ขียนระหวำ่งค ำท่ีเขียนแยกพยำงคก์นั 
………..๗.  ?   ช.   จุลาำค ใชค้นัค ำหลำย ๆ ค ำท่ีเรียงติดกนั
ไป 
………..๘.  !   ซ.   เสมอาำค  ใชเ้ขียนค ำกลำง เพื่อแสดงควำมขำ้ง 
                                             หนำ้กบัขำ้งหลงัวำ่มีส่วนเท่ำกนั 
………...๙.    -  ฌ.   ปรัศนี   ใชเ้ขียนไวข้ำ้งหลงัขอ้ควำมท่ีเป็นค ำถำม 
………..๑๐. =  ญ.  อศัเจรีย ์ ใชเ้ขียนไวข้ำ้งหลงัค ำอุทำน 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๘๗ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
  เขียนค ำโฆษณำจำกส่ือต่ำง ๆ  ๑ โฆษณำ   ลงในช่องวำ่งแลว้ตอบค ำถำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) โฆษณำน้ีขำยสินคำ้ หรือบริกำรอะไร 
……………………………………………………………………. 

2) โฆษณำน้ีมีจุดประสงคอ์ยำ่งไร 
……………………………………………………………………. 

3) ค ำโฆษณำน้ีน่ำเช่ือถือหรือไม่ 
…………………………………………………………………… 
เพรำะ…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

ใบงำนท่ี ๘๘ 



 
 
 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนหำควำมหมำยของค ำศพัท ์ แลว้น ำไปแต่งประโยค 
 

ค ำ ควำมหมำย 
1. อ่อนใจ 
2. ฟ้ืนไข ้
3. อ่อนหวำน 
4. งอกงำม 
5. พกัฟ้ืน 
6. โปรยปรำย 
7. อบัจน 
8. ล ำธำร 
9. าำรกิจ 
10. ถวิล 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………….. 

 
 
 
 
 
 

ใบงำนท่ี ๘๘ 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
 
ค ำช้ีแจง  ๑.  เขียนควำมหมำยของค ำพงัเพยต่อไปน้ี แลว้น ำค ำพงัเพยมำแต่ง 
                     ประโยค 
 
1. ไก่อ่อน  

หมำยถ่ง……………………………………………………………….. 
ประโยค ……………………………………………………………….. 

2. ทองไม่รู้ร้อน 
หมำยถ่ง……………………………………………………………….. 
ประโยค ……………………………………………………………….. 

3. ตดัไฟตน้ลม 
หมำยถ่ง……………………………………………………………….. 
ประโยค ……………………………………………………………….. 

4. นกสองหวั  
หมำยถ่ง……………………………………………………………….. 
ประโยค ……………………………………………………………….. 

5. แพะรับบำป 
หมำยถ่ง……………………………………………………………….. 
ประโยค ……………………………………………………………….. 

 
 
 

ใบงำนท่ี ๘๙ 



 
๒.  เขียนและบอกควำมหมำยของส ำนวน สุาำษิต  และค ำพงัเพย แลว้น ำส ำนวน  
สุาำษิต และค ำพงัเพยท่ีเขียนมำแต่งประโยค 
 
 

หมำยถ่ง……………อ่อนหดัยงัไม่ช ำนำญ….……………………….. 
ประโยค ……………เขำยงัอ่อนหดัอยูม่ำก………………………….. 

๑.  
หมำยถ่ง……………………………………………………………….. 
ประโยค ……………………………………………………………….. 

 
๒. หมำยถ่ง……………………………………………………………….. 

ประโยค ……………………………………………………………….. 
๓.  

หมำยถ่ง……………………………………………………………….. 
ประโยค ……………………………………………………………….. 

๔.  
หมำยถ่ง……………………………………………………………….. 
ประโยค ……………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 

ไก่อ่อน 

 

 

 

 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



 
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกตวัอกัษรท่ีอยูท่ำงขวำมือซ่่งมีค ำอธิบำยควำมหมำย 
                ของค ำรำชำศพัทม์ำใส่ไวห้นำ้ขอ้ทำงซำ้ยมือใหต้รงกบัค ำรำชำศพัท ์
 
ตวัอย่ำง 
  ค ำรำชำศพัท ์   ควำมหมำย 
 ……ข….๑.   พระหตัถ ์  ก.  หลงั 
 ……ก…..๒.   พระขนอง  ข.  มือ 
 
  ค ำรำชำศัพท์    ควำมหมำย 
………..๑.   บรรทม     ก.  รองเทำ้ 
………..๒. สวรรคต    ข.  กิน ,ด่ืม 
………..๓.   ทรงพระอกัษร    ค.  ลุง 
………..๔.  พระขนง    ง.  ช่ือ 
….…….๕.  เสวย     จ.  เกิด 
………..๖.  พระรำชหตัถเลขำ   ฉ  ให ้, มอบให ้
………..๗.  พระบำท    ช.  นอน , นอนหลบั 
………..๘.  พระปิตุลำ    ซ.  ลงควำมเห็น 
………..๙.  ทอดพระเนตร    ฌ.  อยู ่,  นัง่ 
………..๑๐.  พระรำชวินิจฉยั   ญ.  เขียนหนงัสือ ,อ่ำนหนงัสือ 
………..๑๑.  พระาูษำ    ฎ.  ค ำสอน 
………..๑๒.  ฉลองพระบำท   ฏ.  ค้ิว 
………๑๓.  พระแสง    ฐ.  จดหมำย 

ใบงำนท่ี ๙๐ 



 
…………๑๔.  พระบรมวงศำนุวงศ ์  ฑ.  แต่งหนงัสือ , แต่งเพลง 
…………๑๕.  ประสูติ    ฒ.  ดู , ชม 
…………๑๖.  พระนำม    ณ.  ลูกสะใา ้
…………๑๗.  ประทบั    ด.  เทำ้ 
…………๑๘.  พระรำชนิพนธ์   ต.  ตำย 
…………๑๙.  พระบรมรำโชวำท   ถ.  กำงเกง 
…………๒๐.  พระรำชทำน    ท.  อำวธุ,  ดำบ 
       ธ. ญำติผูใ้หญ่และญำติผูน้อ้ย, 

    ญำติ 
น.  เส้ือผำ้,ผำ้นุ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชือ่…………………………………………………………..เลขท่ี……………………ช ัน้……………. 



แบบประเมนิ  ใบงำนที ่……. 
  จ ำนวนข้อ  คะแนนเต็ม   เวลำ : …… นำท ี

 

เลขที่ 
 

ช่ือ - สกุล 
คะแนน ผลต่ำง  

หมำยเหตุ คร้ังที ่๑ คร้ังที ่๒ D D ๒ 
๑.       

๒.       

๓.       

๔.       

๕.       

๖.       

๗.       

๘.       

๙.       

๑๐.       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

X       

S.D.       



 
 

 
 
 
 
 
 
 


