
* ข้อสอบชุดนี้ห้ามน�าไปเผยแพร่ เพราะอาจจะท�าให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ป. ๓

1

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✕ ทับตัวอักษรหน้าค�าตอบที่ถูกต้อง (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ส�าหรับนักเรียน)

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สอบประจ�าภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

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

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

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

 ฝ่ายโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

เวลาสอบ ๖๐ นาที

  ๑. ข้อใดอ่านได้ถูกต้อง

  ก. นิรันดร์   อ่านว่า  นิ - รัน - ดอน

  ข. ประสิทธิ์  อ่านว่า  ปฺระ - สิด - ทิ

  ค. สัมภาษณ์  อ่านว่า  ส�า - พาน

  ง. พันธุ์ผัก   อ่านว่า  พัน - ผัก

 ๒.
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พ่อรู้สึกปลาบปลื้มใจที่ลูกสอบได้ที่ ๑

เพชรใสได้รับ  ผู้มีความประพฤติดีจากโรงเรียน

  ค�าที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับค�าในข้อใด

  ก. สร้างสรรค์

  ข. เปรมปรีดิ์

  ค. สัมฤทธิ์

  ง. บริสุทธิ์

 ๓. 

  ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง

  ก. เกียรติภูมิ

  ข. เกียรติคุณ

  ค. เกียรติศักดิ์

  ง. เกียรติบัตร
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 ๔. ข้อใดเขียนสะกดค�าได้ถูกต้องทุกค�า

  ก. จัณทาล  กุณฑล     ข. ทฤษฎี  ประพฤษ

  ค. นฤมล  ตฤณชาติ     ง. บัณฑิด  มฤตยู

 ๕. ค�าว่า  “โจทย์”  เติมในข้อใดจึงจะถูกต้อง

  ก. เขาเป็นที่  จันในโรงเรียน

  ข. เธอไม่เข้าใจ  การบ้านข้อนี้

  ค. เขา  กันว่าพ่อของเธอก�าลังจะล้มละลาย

  ง. เขาถูก  กล่าวหาว่าไปบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวในยามวิกาล

 ๖. ค�าที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีชนิดของค�านามแตกต่างจากข้ออื่น

  ก. ฟ้าใสชอบรับประทานต้มย�า

  ข. เธอชอบเที่ยวทะเลเพราะมันสนุกสนาน 

  ค. ปีใหม่นี้พ่อจะพาพวกเราไปเที่ยวจังหวัดเลย

  ง. พี่ใหตุ้๊กตาเป็นของขวัญในวันคล้ายวันเกิดของฉัน

 ๗. ผลไม้ในข้อใดท�าหน้าที่เป็นกรรม

  ก. องุ่นไร้เมล็ดมีราคาค่อนข้างแพง

  ข. มังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้

  ค. ทุเรียนอยู่บนโต๊ะอาหาร

  ง. แม่ไปซื้อแตงโมที่ตลาด

 ๘. ข้อใดเรียงค�าได้ถูกต้องตามพจนานุกรม

  ก. ครองแครง  ค้นคว้า  คลื่นไส้

  ข. โงกเงก   เงินเดือน  งวงช้าง

  ค. ขโมย   ขรุขระ  ขวักไขว่

  ง. ปรัชญา   ประหาร  ปราจีน

 ๙. บ้าน            บุตร            โบก

  ควรเติมค�าใดลงในช่องว่างตามล�าดับ  เพื่อให้เรียงค�าได้ถูกต้องตามพจนานุกรม

  ก. บ่าว   เบี่ยง      ข. บ่อย  เบื้อง

  ค. บาด  เบี้ย      ง. เบ็ด   ใบ้
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๑๐.  ผลไม้ในตะกร้า 

  ควรเติมข้อใดในช่องว่าง  จึงจะเป็นประโยคค�าสั่ง

  ก. หายไปไหน      ข. อย่าแช่ตู้เย็น

  ค. ไม่ใช่ของฉัน     ง. ก�าลังจะสุก

 ๑๑. ข้อใดไม่ใช่ค�าคล้องจอง

  ก. ชื่นชมความหอม  ผึ้งตอมมากมาย

  ข. ผีเสื้อชวนมอง  ชื่นชอบดอกไม้

  ค. ดอกไม้งามตา  ชวนพารื่นรมย์

  ง. ดอกไม้ในสวน  ต่างล้วนสีสัน

๑๒. ร่วมต้านคนโกงชาติ   

  ควรเติมข้อใดในช่องว่าง  เพื่อให้ค�าขวัญมีใจความสมบูรณ์

  ก. โดยไม่พลาดแจ้งเบาะแส    ข. อย่าประมาทอาจถึงตาย

  ค. ไม่ให้ขาดจากสังคม     ง. ปราศจากความงมงาย

๑๓. แก้วตาไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  เธอได้รับประทานน�้าพริกอ่องอร่อยมาก

  จากสถานการณ์ดังกล่าว  ควรพูดอย่างไรจึงเหมาะสมกับท้องถิ่น

  ก. ม่วนอกม่วนใจ     ข. หรอยจังฮู้

  ค. แซ่บอีหลี       ง. ล�าแต๊ ๆ

 ๑๔. ประหยัดน�้าในวันนี้  ทุกชีวีจะมีใช้ไม่ขาดแคลน

  บุคคลใดปฏิบัติตามค�าขวัญได้เหมาะสม

  ก. ปลาเปิดน�้าไว้ขณะที่แปรงฟัน

  ข. นกอาบน�้าวันละครั้งเพื่อประหยัดน�้า

  ค. กุ้งน�าน�้าที่เหลือจากล้างจานมารดน�้าต้นไม้

  ง. ปูดื่มน�้าหลังรับประทานอาหารแต่ละมื้อเท่านั้น
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  อ่านแผนภาพต่อไปนี้ แล้วตอบค�าถามข้อ ๑๕-๑๖

ที่มา : ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

๑. 

๔. 

๒. 

๓. 

 ๑๕. แผนภาพนี้กล่าวถึงเรื่องใด

  ก. วิธีการออกก�าลังกาย

  ข. ขั้นตอนการอบอุ่นร่างกาย

  ค. ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย

  ง. วิธีการเลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมในการออกก�าลังกาย

 ๑๖. บุคคลใดปฏิบัติตนตามวิธีการออกก�าลังกายได้ถูกต้อง

  ก. ต้นข้าวเริ่มออกก�าลังกายทันทีเมื่อตื่นนอน

  ข. แพรววิ่งเหยาะ ๆ ก่อนเริ่มออกก�าลังกายทุกครั้ง

  ค. ปุยนุ่นหยุดออกก�าลังกายทันทีเมื่อตนเองรู้สึกเหนื่อย

  ง. ปอฝ้ายรับประทานอาหารจนอิ่มแล้วจึงไปออกก�าลังกาย

ควรผ่อนการออกก�าลังกายลงจนกระทั่ง  

การหายใจเข ้ าสู ่ ภ าวะปกติ  จึ งหยุด 

ออกก�าลังกาย

เริ่มออกก�าลังกายตามปกติ

อบอุ่นร่างกายก่อนทุกครั้ง ประมาณ ๕-๑๐ นาที

ก่อนออกก�าลังกายควรรับประทานอาหารรองท้อง เช่น  

นม โอวัลติน หรือน�้าเต้าหู้ ๑ แก้ว (ไม่ใช่รับประทาน 

เป็นอาหารหลัก)
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 ๑๗. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของจดหมายลาครู

  ก. วัน  เดือน  ปี  ที่เขียนจดหมาย

  ข. ลายมือชื่อผู้เขียน

  ค. ค�ารับรองของเพื่อน

  ง. ที่อยู่ของผู้เขียน

๑๘. ถ้าฉันเป็นปลาจะแหวกว่ายในน�้าให้เย็นฉ�่าอุรา  และกระโดดขึ้นมาให้คนชื่นชม

  ข้อความนี้เป็นการเขียนประเภทใด

  ก. การเขียนเรื่องจากประสบการณ์

  ข. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

  ค. การเขียนบันทึกประจ�าวัน

  ง. การเขียนบรรยาย

๑๙.  หัวข้อใดเป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

  ก. เพื่อนของฉัน     

  ข. ครอบครัวของฉัน

  ค. สัตว์เลี้ยงของฉัน     

  ง. อนาคตของฉัน

๒๐.   อาคารที่อยู่ด้านหน้าทุกท่านนี้เป็นอาคารกีฬาครับ ซึ่งใช้ส�าหรับ 

ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยสร้างขึ้นตั้งแต่  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายในอาคารมีอุปกรณ์กีฬา และเครื่องออกก�าลังกาย 

ให้นักเรียนเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย

  ข้อความนี้เป็นการพูดสื่อสารประเภทใด

  ก. การแนะน�าตนเอง

  ข. การแนะน�าสถานที่ในโรงเรียน

  ค. การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ�าวัน

  ง. การเชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ 
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๒๑. ประโยคใดเป็นการพูดซักถาม

  ก. ขอบคุณส�าหรับของฝากนะคะ

  ข. ผมคงไม่ไปครับเพราะมีธุระต่อ

  ค. ขอโทษนะคะที่ท�าน�้าหกเลอะเทอะ

  ง. ขอโทษนะครับ ห้องประชุมไปทางไหนครับ

๒๒.      อื่อ อื่อ อื่อ จา จา    หลับสองต๋า

  แม่มันไปนานอกบ้าน    ไปเก็บบ่าลูกสักมาใส่ซ้า

  มาเก็บบ่าเขือม้ามาใส่ก๋วย   อื่อ อื่อ อื่อ จา จา

ศูนย์ข้อมูลกลางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

  เพลงนี้เป็นเพลงกล่อมเด็กของภาคใด

  ก. ภาคเหนือ       

  ข. ภาคกลาง    

  ค. ภาคอีสาน      

  ง. ภาคใต้

๒๓.  ๑. พระนารายณ์ธิเบศร์พาพระไชยเชษฐ์ไปพบท้าวสิงหลและนางสุวิญชา

 ๒. พระนารายณ์ธิเบศร์ยิงศรใส่พระไชยเชษฐ์แต่กลายเป็นดอกไม้

 ๓. พี่เลี้ยงเล่าความจริงให้พระนารายณ์ธิเบศร์ฟัง

 ๔. พระนารายณ์ธิเบศร์ไปเที่ยวป่าจึงได้พบพระไชยเชษฐ์

 ๕. พระไชยเชษฐ์ยิงศรใส่พระนารายณ์ธิเบศร์กลายเป็นอาหาร

  ข้อใดเรียงล�าดับเหตุการณ์บทละครนอก เรื่อง ไชยเชษฐ์ ตอน นารายณ์ธิเบศร์พบพ่อ 

  ได้ถูกต้อง

  ก. ๓  ๒  ๕  ๔  ๑

  ข. ๓  ๔  ๕  ๒  ๑

  ค. ๔  ๒  ๕  ๓  ๑

  ง. ๔  ๑  ๒  ๕  ๓
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   เมื่อนั้น      พระนารายณ์ธิเบศร์ว่าอย่าพึงหมาย

 ถึงจะแสบท้องให้แทบตาย    ไม่มักง่ายกินอะไรของใครเป็น

 มิใช่ผีปีศาจที่เดินหน     จะเสือกสนเที่ยวท่องกินของเซ่น

 อย่าปลอบไปให้เลือดตากระเด็น  พลางเดินเที่ยวเล่นไม่เจรจา

บทละครนอก เรื่อง ไชยเชษฐ์ ตอน นารายณ์ธิเบศร์พบพ่อ  :

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

๒๔. ข้อใดมีค�าที่หมายถึง  ความคิด

  ก. แจ้งการว่ากุมารเคืองใจ    ภูวไนยถวิลจินดา

  ข. ไม่สังหารผลาญชีพชีวาลัย   พระกุมารโกรธใจเป็นโกลี

  ค. เผอิญเห็นเป็นไปเข้าใจดล   หลงกลอีคนอัปลักษณ์

  ง. ฟังค�าอ�ามาตย์ทูลมา    พระกริ้วโกรธาตละไฟ

 ๒๕. การที่นางสุวิญชาบอกพระนารายณ์ธิเบศร์ว่า  ท้าวสิงหลเป็นพ่อของตน
  นอกจากความโกรธที่มีต่อพระไชยเชษฐ์แล้ว  น่าจะมีเหตุผลตามข้อใดอีก
  ก. นางสุวิญชารักท้าวสิงหลแบบชู้สาว
  ข. นางสุวิญชาต้องการครองเมืองสิงหล
  ค. นางสุวิญชาต้องการประชดพระไชยเชษฐ์
  ง. นางสุวิญชาไม่ต้องการให้พระนารายณ์ธิเบศร์ก�าพร้าพ่อ

 ๒๖. 

  จากค�าประพันธ์ข้างต้น  ตัวละครมีความรู้สึกอย่างไร

  ก. โกรธแค้น     

  ข. เกรงกลัว

  ค. เศร้าโศก       

  ง. รักใคร่



* ข้อสอบชุดนี้ห้ามน�าไปเผยแพร่ เพราะอาจจะท�าให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ป. ๓
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๒๗. 

แม่ค้าขายผลไม้รายหนึ่งมักจะโกงตาชั่งเป็นประจ�า เพื่อให้ตนเองได้ก�าไรมาก ๆ  

ในที่สุดลูกค้าก็จับได้  จึงพากันหนีหายไม่มาซื้ออีกเลย  แม่ค้าจึงต้องปิดกิจการไป

อะไรเอ่ย  เช้า ๆ เข้าถ�้า   ค�่าออกมาเรียงราย

  ข้อใดเป็นค�าตอบของปริศนาค�าทายนี้

  ก. ดวงจันทร์

  ข. ค้างคาว

  ค. หิ่งห้อย

  ง. ดาว

  อ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบค�าถามข้อ ๒๘-๓๐

๒๘. ลูกค้าไม่ซื้อผลไม้จากแม่ค้าเพราะเหตุใด

  ก. มีราคาสูง

  ข. ขายผลไม้เน่า

  ค. แม่ค้าคดโกง

  ง. แม่ค้าปากร้าย

๒๙. แม่ค้าขาดคุณธรรมในข้อใด

  ก. ความมัธยัสถ์

  ข. ความเมตตากรุณา

  ค. การมีน�้าใจต่อเพื่อนมนุษย์

  ง. การมีความซื่อสัตย์สุจริต

๓๐.  ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมในข้อ ๒๙

  ก. ใบปอน�าเงินที่เหลือจากค่าขนมมาหยอดกระป๋องออมสิน

  ข. ใบหม่อนแบ่งขนมให้เพื่อนรับประทานเป็นประจ�า

  ค. ใบเตยเก็บกระเป๋าเงินได้และส่งคืนเจ้าของ

  ง. ใบไหมน�าอาหารไปให้สุนัขจรจัดอยู่เสมอ


