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ให้นกัเรยีนเขยีนเครือ่งหมาย ✕ ทบัตวัอกัษรหน้าค�าตอบทีถ่กูต้อง  

(คะแนนเตม็ ๓๐ คะแนน)

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ส�าหรับนักเรียน)

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สอบประจ�าภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 ชื่อ ................................................................................... นามสกุล ......................................................................

 เลขประจ�าตัวสอบ ............................................................  โรงเรียน ......................................................................

 สอบวันที่ ........................ เดือน ....................................... พ.ศ. ........................  

 ฝ่ายโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

เวลาสอบ ๖๐ นาที

 ๑. 

8 8 5 4 5 1 5 5 5 8 9 1 2

  ค�าใดตรงกับภาพนี้

  ก. ตกเบ็ด     ข. เก็บเห็ด    ค. มองเห็น

 ๒. ข้อใดหมายถึง  เตี้ยเล็กกว่าปกติ

  ก. อาแป๊ะ     ข. ลูกแกะ    ค. คนแคระ

 ๓. ข้อใดอ่านออกเสียงสระเหมือนกับค�าว่า  ไพเราะ  ทั้งค�า

  ก. ติดเกาะ     ข. ใจเสาะ    ค. เจาะรู

 ๔. ข้อความใดอ่านออกเสียงสระ  โ-ะ  ทุกค�า

  ก. หลบรถยนต์    ข. กระโดดกบ   ค. ขนนกร่วง
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 ๕. เขารับประทานอาหารเยอะแยะจนอ้วน 

  ควรเติมค�าใดลงในช่องว่าง

  ก. เงอะงะ     ข. เทอะทะ     ค. เหวอะหวะ

 ๖. น้องชอบลุกขึ้นมานั่งปรบมือในขณะที่ยังนอนหลับอยู่

  จากสถานการณ์ดังกล่าว ตรงกับค�าในข้อใด

  ก. เผอเรอ     ข. เหม่อลอย    ค. ละเมอ

 ๗. ข้อใดเป็นการกระท�าที่ท�าให้เกิดเสียง

  ก. เขาท�าเสื้อผ้าเลอะเทอะ    

  ข. พี่ใช้ไม้เคาะจังหวะ

  ค. พ่อซื้อนาฬิกา

 ๘. ชื่อภาพผลไม้ในข้อใดเมื่อเขียนเป็นค�ามีตัวสะกดอยู่ในมาตรา กง

  ก.       ข.       ค. 

 ๙. ข้อใดมีตัวสะกดเหมือนกับค�าว่า  หัวหอ

  ก. มะปรา     ข. น�้าส้      ค. บัวลอ

 ๑๐. ข้อใดเป็นชื่อขนมไทย

  ก. กุยช่าย     ข. ก๋วยเตี๋ยว    ค. ฝอยทอง

 ๑๑. ประโยคใดมีค�ามาตรา เกอว

  ก. ใบปอไปว่ายน�้าในวันหยุด

  ข. ฟ้าชอบเที่ยวสวนสัตว์

  ค. ฝนใส่แหวนที่มือขวา

 ๑๒. ค�าว่า  รางวั   มีตัวสะกดเหมือนค�าในข้อใด

  ก. ปีขา      ข. ส�าคั      ค. อักษ
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๑๓. ค�าว่า  ถูกปาก  ควรเติมในประโยคใด

  ก. ต้มย�ากุ้งชามนี้   เขามาก

  ข. เสื้อที่แม่ซื้อให้  พ่อมาก

  ค. เขาพูดคุยกันอย่าง 

 ๑๔. ข้อใดอ่านออกเสียงตัวสะกดเหมือนค�าว่า  พับเพียบ  ทั้งค�า

  ก. รูปภาพ     ข. โชคลาภ     ค. ธูปเทียน

 ๑๕. 

   ค�าใดมีความหมายตรงกับภาพและข้อความที่ขีดเส้นใต้

 ก. ขัด    

 ข. กัด    

 ค. ตัด

พี่ท�าให้กระดาษขาดด้วยกรรไกร

 ๑๖. ค�าในข้อใดอ่านออกเสียงควบกล�้าทุกพยางค์

  ก. ข้าวกล้อง  ร้องเพลง

  ข. ครีบปลา  กระโปรง

  ค. ปลาทู   ครองแครง

 ๑๗.    สม�่าเ   อ      ควรเติมพยัญชนะใดลงในช่องว่าง

  ก. สม      ข. หร      ค. สน

๑๘. ค�าใดใช้รูปวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง

  ก. เสื่อผ้า     ข. กระป้อง     ค. คุ้มค่า

๑๙. สุขใจ      ไปเรียน      

  ข้อใดเติมในช่องว่างแล้วคล้องจองกัน

  ก. วาดภาพ    ข. เขียนอ่าน    ค. สอบผ่าน
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๒๐.  

เมฆ  :  เลิกเรียนแล้วเธอจะไปไหนหรือ

ฟ้า  : 

ปลูก   ใน   สวน   ต้นไม้   พ่อ

  ข้อใดน�าค�าที่ก�าหนดให้มาเรียงเป็นประโยคได้ถูกต้อง

  ก. ในสวนต้นไม้พ่อปลูก

  ข. ต้นไม้ปลูกพ่อในสวน

  ค. พ่อปลูกต้นไม้ในสวน

 ๒๑. 

  ประโยคใดที่ฟ้าควรเขียนตอบ

  ก. ฉันหิวข้าว

  ข. เธอจะเล่นกับฉันไหม

  ค. ฉันจะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด

๒๒. เมื่อครูให้ช่วยกันท�าความสะอาดห้องเรียน ใครปฏิบัติตนได้เหมาะสม

  ก. ลูกนุ่นช่วยเพื่อนกวาดพื้น

  ข. ลูกน�้านั่งท�าการบ้านวิชาภาษาไทย

  ค. ลูกหินชวนเพื่อนวาดภาพบนกระดาน

๒๓.    จากภาพ  เป็นการละเล่นอะไร

 ก. งูกินหาง    

 ข. รีรีข้าวสาร 

 ค.  มอญซ่อนผ้า
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๒๔. นักเรียนจะใช้ค�าพูดใดกล่าวถึงการแสดงในภาพ

 ก. มีผู้ชายยืนอยู่ด้านหลังด้วย    

 ข. การร�าอ่อนช้อยงดงาม   

 ค.  นักแสดงยิ้มให้ฉัน

๒๕. เมื่อเพื่อนให้ช่วยสอนการบ้าน  ข้อใดใช้ค�าพูดได้เหมาะสม

  ก. ไปถามคนอื่นเถอะ

  ข. ต้องมีของมาแลกเปลี่ยน 

  ค. เดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังนะ

 ๒๖. ถ้านักเรียนต้องการค้นหาหนังสือ  ควรไปสถานที่ที่มีสัญลักษณ์ในข้อใด

  ก.       ข.       ค.

๒๗.   ยามเรียนแสนสนุก   เด็กทุกคนต่างตั้งใจ

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว   ต่างใส่ใจในการงาน

              สมใจ   บุญอุรพีภิญโญ

  ใครปฏิบัติตนตามค�าประพันธ์ข้างต้นได้เหมาะสม

  ก. โทอ่านหนังสือการ์ตูนขณะครูสอน

  ข. เอกชวนเพื่อนเล่นเกมขณะครูสอน

  ค. ตรีบันทึกสิ่งที่ครูสอนลงในสมุดอย่างตั้งใจ
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๒๘. มะปรางลืมน�ายางลบมาโรงเรียน  แตงโมจึงให้เธอยืม

  ฝนตกแดดออก    พักผ่อน

 พอหายเหนื่อยอ่อน   บินจรผายผัน
       ฐะปะนีย์   นาครทรรพ

จากหนังสือ บทอาขยานภาษาไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ

  คนไทยเข้มแข็ง    

 รักชาติยิ่งใหญ่     ไทยสามัคคี

 นภาลัย   สุวรรณธาดา

จากหนังสือ บทอาขยานภาษาไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ

  จากสถานการณ์ข้างต้น  ให้ข้อคิดตรงกับข้อใด

  ก. มีจิตใจโอบอ้อมอารี

  ข. มีความรับผิดชอบ

  ค. มีสติปัญญาดี

๒๙. 

  ควรเติมค�าใดในช่องว่างให้บทอาขยานสมบูรณ์

  ก. กระรอก   

  ข. นกกระจอก   

  ค. ลิงน้อย

๓๐. 

  ควรเติมค�าใดในช่องว่างให้บทอาขยานสมบูรณ์

  ก. ร่วมแรงร่วมใจ

  ข. แบ่งปันรักใคร่

  ค. กล้าแกร่งเกินใคร


