
* ข้อสอบชุดนี้ห้ามน�าไปเผยแพร่ เพราะอาจจะท�าให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ป. ๒

1

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✕ ทับตัวอักษรหน้าค�าตอบที่ถูกต้อง 

(คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ส�าหรับนักเรียน)

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ สอบประจ�าภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

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

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

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

 ฝ่ายโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

เวลาสอบ ๖๐ นาที

 ๑. ข้อใดอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกล�้าทั้งค�า

  ก. กลั่นแกล้ง    

  ข. กล้วยหอม   

  ค. เกาะเกร็ด

 ๒. ประโยคในข้อใดมีพยัญชนะควบกล�้ามากที่สุด

  ก. ป้าขวัญตั้งใจจะสร้างบ้านให้เสร็จภายในปีนี้

  ข. ต้นกล้าเตรียมตัวไปเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุด

  ค. ปลาแหวกว่ายในสระน�้าใต้ต้นพุทราที่อยู่บริเวณโรงเรียน

 ๓. ข้อใดเขียนสะกดค�าได้ถูกต้องทุกค�า

  ก. จริต  สะวิง

  ข. อร่าม  อนาถ

  ค. ฉลาด  ฉะลู

 ๔. ข้อใดมีความหมายอยู่ในกลุ่มเดียวกันทุกค�า

  ก. ตลับ  ตลาด

  ข. องุ่น  อร่อย

  ค. สลัด  สังขยา
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 ๕. ข้อใดอ่านออกเสียงค�าได้ถูกต้อง

  ก. กษัตริย์  อ่านว่า  กะ - สัด - ตฺริ

  ข. ฤทธิ์เดช  อ่านว่า  ริด - ทิ - เดด 

  ค. ลูกศิษย์  อ่านว่า  ลูก - สิด

 ๖. หนูดีรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดตามที่แม่สอน

  ค�าที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด

  ก. มัธยัสถ์    ข. อนุรักษ์    ค. ทรัพย์สิน

 ๗. ข้อใดมีตัวการันต์เหมือนกับค�าว่า  บริสุท

  ก. พัน ไม้    ข. กายสิท    ค. รามเกียร

 ๘. ข้อใดมีค�าที่สะกดไม่ถูกต้อง

  ก. บรรทุก  จรรยา

  ข. บรรจง  สวรรคต

  ค. บรรได  สังสรรค์

 ๙.  วงดนตรีก�าลัง  เพลงที่หอประชุม

  ควรเติมค�าใดลงในช่องว่าง

  ก. บรรจง    

  ข. บรรเลง    

  ค. บรรยาย

๑๐. ข้อใดอ่านออกเสียงค�าได้ถูกต้อง

  ก. ขัดสมาธิ   อ่านว่า  ขัด - สะ - มา - ทิ

  ข. มหาสมุทร  อ่านว่า  มะ - หา - สะ - มุด

  ค. ภัยพิบัติ   อ่านว่า  ไพ - พิ - บัด
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แจ่มใสมักจะ  แต่เช้า และนอน   แต่หัวค�่าทุกวัน

๑๑. พี่มีความ  ในด้านการเล่นดนตรีไทย

น�้าใจ            มีสุข

  ควรเติมค�าใดลงในช่องว่าง

  ก. ปรารถนา    

  ข. ประพฤติ    

  ค. สามารถ

๑๒. ข้อใดมีค�าที่มีความหมายตรงข้ามกันอยู่ในส�านวน

  ก. เข้าตามตรอกออกตามประตู

  ข. คดในข้อ  งอในกระดูก

  ค. น�้ากลิ้งบนใบบอน

๑๓. 

  ควรเติมค�าใดลงในช่องว่างตามล�าดับจึงจะถูกต้อง

  ก. หิว   อิ่ม

  ข. ตื่น   หลับ

  ค. ขยัน  เกียจคร้าน

๑๔. 

  ควรเติมข้อใดลงในช่องว่างจึงจะคล้องจองกันทุกค�า

  ก. อารี   

  ข. ไมตรี  

  ค. รักใคร่ 

๑๕. ข้อใดคล้องจองกับค�าว่า  สดชื่น  ทั้ง ๒ ค�า

  ก. คืนวัน  รื่นเริง

  ข. ยืนมอง  จืดจาง

  ค. พื้นดิน  สืบสาน
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วันหยุดฉันช่วยคุณยายท�าขนมไทยและน�าไปขายที่ตลาดน�้า

 ๑๖. 

   ภาษาถิ่นเหนือเรียกผลไม้ชนิดนี้ว่าอะไร

  ก. หนุน    

  ข. บักมี่    

  ค. บะหนุน

๑๗. “ป้อไปกาด”  พูดเป็นภาษาไทยมาตรฐานได้ว่าอย่างไร

  ก. พ่อไปตลาด

  ข. พ่อกวาดพื้น

  ค. พ่อเป็นต�ารวจ

๑๘. 

  ข้อความข้างต้น  เป็นการเขียนลักษณะใด

  ก. การเขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์

  ข. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

  ค. การเขียนเรื่องตามความรู้สึก

๑๙. ข้อใดเป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

  ก. ฟ้าใสขึ้นเครื่องบินไปหาคุณตาที่เชียงใหม่

  ข. น้าเลี้ยงนกเอี้ยงและมันเลียนแบบเสียงของน้าได้

  ค. ถ้าฉันมีประตูทะลุมิติ  ฉันจะข้ามเวลาไปดูอนาคต

๒๐. ข้อใดเป็นการพูดขอร้องได้เหมาะสมที่สุด

  ก. น้องดาวช่วยพี่ยกขวดน�้าด้วยนะจ๊ะ

  ข. พี่น�้าหยิบขนมให้ด้วย

  ค. ลุงชัยล้างจานหน่อย
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สวัสดีครับ  ผมชื่อเด็กชายปลื้มใจ  อยู่เย็น  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

  สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก�าลังดื่มน�้าที่ริมล�าธาร ซึ่งมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่อยู่ในบริเวณนั้น

มากมาย จู่ ๆ มีจระเข้ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมา และคุยโอ้อวดถึงความยิ่งใหญ่เก่งกาจ

ของบรรพบุรุษตนเอง สุนัขจิ้งจอกจึงพูดว่า “หยุดโอ้อวดเถอะ ถึงท่านพูดไปก็ไร ้

ประโยชน์ เพราะตอนนี้บรรพบุรุษของท่านก็ตายไปหมดแล้ว ไม่มีผู้ใดเหลือรอดเลย” 

จระเข้ได้ยินเช่นนั้น  จึงรู้สึกอับอาย  และว่ายน�้าหนีไปโดยเร็ว

เรียบเรียงจาก : http://www.kalyanamitra.org/th/Aesop_detail.php?page=4121

  ค�าพูดนี้เป็นการพูดลักษณะใด

  ก. การพูดแนะน�าตนเอง

  ข. การพูดขอความช่วยเหลือ

  ค. การพูดเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ�าวัน

  อ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบค�าถามข้อ ๒๒-๒๔

 ๒๒. เรื่องนี้ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไร

  ก. จระเข้ผู้ชาญฉลาด

  ข. สุนัขจิ้งจอกกับจระเข้

  ค. สุนัขจิ้งจอกปากร้าย

 ๒๓.  จระเข้ไม่มีมารยาทเรื่องใด

  ก. การพูด

  ข. การฟัง

  ค. การดู

๒๔. จระเข้ควรปฏิบัติอย่างไร  เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ตอนจบเป็นเช่นนี้

  ก. ไม่ควรว่ายน�้าหนีไป

  ข. ไม่พูดจาโอ้อวดผู้อื่น

  ค. ไม่พูดคุยกับสุนัขจิ้งจอก

๒๑. 
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  ตัดไม้ท�าลายป่า   เกิดภาวะโลกแปรผัน

ปลูกป่าช่วยป้องกัน   ช่วยสร้างสรรค์โลกร่มเย็น

สมใจ  บุญอุรพีภิญโญ

๒๕. ช่วยรักษาสมบัติของส่วนรวม

  นักเรียนจะปฏิบัติตนตามข้อความนี้อย่างไร

  ก. ใช้ของส่วนรวมอย่างทะนุถนอม

  ข. ซ่อมแซมของส่วนรวมทุกชิ้นที่พบเห็น

  ค. ซื้อสิ่งของต่าง ๆ มาให้ส่วนรวมได้ใช้กัน

๒๖. ใครเป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน

  ก. มะปรางพับหน้าหนังสือเมื่อพบข้อความส�าคัญ

  ข. มะยมขีดเส้นใต้ข้อความในหนังสือ

  ค. มะเฟืองอ่านหนังสืออย่างตั้งใจ

  อ่านค�าประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค�าถามข้อ ๒๗-๒๘

 ๒๗. ข้อคิดที่ได้จากค�าประพันธ์นี้คืออะไร

  ก. การอนุรักษ์ป่าไม้

  ข. การป้องกันไฟป่า

  ค. การอนุรักษ์สัตว์ป่า

 ๒๘. จากค�าประพันธ์ข้างต้น  นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ

  ก. ใช้สารเคมีฉีดพ่นต้นไม้

  ข. กินผักผลไม้ให้น้อยที่สุด

  ค. ไปร่วมปลูกป่ากับครอบครัวในวันหยุด
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     โยกเยกเอย

     น�้าท่วมเมฆ

     

     หมาหางงอ

     กอดคอโยกเยก

จากสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลางเล่ม ๑๑

 สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน

ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม

กลิ่นประเทียบเปรียบดวง 

อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ

๒๙. 

  ควรเติมข้อใดให้บทร้องเล่นนี้สมบูรณ์

  ก. กระรอกมองตอ

  ข. กระต่ายลอยคอ

  ค. กระแตยิ้มรอ

๓๐. 

  ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง  เพื่อให้ค�าประพันธ์นี้สมบูรณ์

  ก. ชวนห้อมล้อม   

  ข. ผมกลิ่นหอม

  ค. พวงพะยอม


