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แบบทดสอบ Pre –NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ความสามารถด้านภาษา รอบที่ ๒
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่เขต ๑
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด ๓๕ ข้อ ให้นักเรียนระบำยคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ลงในกระดำษคำตอบที่แจกให้ ใช้เวลำ ๖๐ นำที
1. ข้อใดเป็นศัพท์บัญญัติในภาษาไทยหรือความหมายไม่
ถูกต้อง
1) เฉาก๊วย – ขนมชนิดหนึ่งมีสีดา กินกับ
นาหวาน
2) สลัม – หมู่บ้านเล็กๆ
3) รถเมล์ – รถโดยสารประจาทาง
4) คอนเสิร์ต – การแสดง
2. ข้อใดมีความหมายตรงกับสานวน สุภาษิต “หมาจน
ตรอก”
1) แดงชอบแสดงอานาจแม้ในเรื่องเล็กๆ
2) แม้ไม่มีทางไปแต่ดาก็หันหน้าต่อสู้พยายาม
ดินรนเพื่อเอาตัวรอด
3) แก้วหวงของแม้สิ่งนันไม่มีประโยชน์ต่อ
ตนเอง
4) ลุงชอบพูดเล่นกับเด็กๆ แต่มักถูกเด็กกลั่น
แกล้งล้อเลียน
3. “สุขภาพจะดีได้นันอยู่ที่การปฏิบัติตัว คือการออก
กาลังกายสม่าเสมอ กินผักผลไม้ให้มากพอ ลดสิ่งที่เป็น
พิษต่อร่างกาย” ใจความสาคัญของข้อความนี สรุปได้
ตามข้อใด
1) การดูแลสุขภาพ
2) การเลือกปฏิบัติ
3) การเลือกกินอาหาร
4) การออกกาลังกายทุกวัน
อ่านข้อความต่อไปนี ตอบคาถามข้อ 4-6
“สมปอง ทาไมเธอถึงเป็นคนแบบนีนะ พอครูสั่ง
ให้ทางานทังที่มีเวลาว่างมากมาย เธอก็บ่ายเบี่ยง
ว่าจะไปทาที่บ้านทุกที แต่เมื่อถึงวันส่งครู เธอก็
ไม่เสร็จทันเพื่อน”

4. สมปองน่าจะมีนิสัยอย่างไร
1) อวดเก่ง
2) ดือรัน
3) ถ่อมตน
4) ขีเกียจ
5. ข้อความนีจัดอยู่ในประเภทใด
1) เหยียดหยาม
2) ตาหนิ
3) สั่งสอน
4) แนะนา
6. การกระทาของสมปอง ตรงกับสานวนใด
1) ผัดวันประกันพรุ่ง
2) ดินพอกหางหมู
3) ขีหมูรา ขีหมาแห้ง
4) ไปตายเอาดาบหน้า
7. เมื่อมีเพื่อนบ้านนาของฝากมาให้ นักเรียนควรพูด
อย่างไรจึงจะเหมาะสม
1) ขอบคุณครับ ที่นาของฝากมาให้
2) ขอบคุณครับ ทาไมนามาให้น้อยจัง
3) ขอบคุณครับ ของฝากนีผมไม่ชอบเลย
4) ขอบคุณครับ ของฝากนีที่บ้านผมมีแล้ว
อ่านข้อความต่อไปนีแล้วตอบคาถาม ข้อ 8
ปัจจุบันนีวิทยาการต่างๆ เจริญก้าวหน้ามาก
การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว แต่มีพ่อค้าบางราย
คิดรวยทางลัดด้วยวิธีการที่ทุจริต เช่น ขายยาบ้าให้กับ
คนขับรถบรรทุก ซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะ
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงดังที่เป็นข่าวใน
หนังสือพิมพ์ในขณะนี รัฐบาลควรจัดการกับพวกที่ขาด
มารยาทและจรรยาบรรณโดยการลงโทษให้เข็ดหลาบ
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8. วิทยาการ หมายถึงอะไร
1) ความเจริญ
2) วิชาการความรู้
3) ความเข้าใจ
4) ความรับผิดชอบ
ใช้บทประพันธ์ ตอบคาถามข้อ 9-10

11. มีคาที่มีความหมายถึงคาพูดกี่คา
1)
1 คา
2)
2 คา
3)
3 คา
4)
4 คา
อ่านข้อความต่อไปนี ตอบคาถามข้อ 12-13

ห้องเอ่ยห้องสมุด
นามนุษย์โบยบินถิ่นสถาน
มีหนังสือเป็นมิตรจิตเบิกบาน
ก่อเกิดจินตนาการรื่นรมย์ใจ
ได้ท่องเที่ยวถิ่นไกลในพิภพ
ได้ประสบบุคคลพ้นสมัย
ได้รับทราบเหตุการณ์ที่ผ่านไป
เพียงนั่งในห้องสมุดสุดเพลิดเพลิน
เอย
9. “พิภพ” ในบทกลอนที่อ่าน มีความหมายตรงกับข้อ
ใดมากที่สุด
1) โลก
2) แผ่นดิน
3) ต่างแดน
4) จักรวาล
10. จากกลอนบทนี สิ่งใดเปรียบเทียบได้กับ
“เครื่องบิน”
1) มนุษย์
2) หนังสือ
3) ห้องสมุด
4) การอ่าน
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี ตอบคาถามข้อ 11
สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน
ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม
กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม
อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ

กาลครังหนึ่งนานมาแล้ว มีมดตัวหนึ่ง
กระหายนา พยายามไต่ไปกินนาที่นาพุ แต่พลาด
ตกและไหลไปตามลาธาร นกเขาตัวหนึ่งเห็นมด
ตะเกียกตะกายพยายามว่ายเข้าฝั่งจึงจิกใบไม้ทิงลง
ไปให้เกาะ
เมื่อมดขึนฝั่งได้แล้ว มดเห็นนายพรานคน
หนึ่งกาลังจะใช้ตาข่ายเหวี่ยงจับนกเขาซึ่งได้ช่วยชีวิต
ตนไว้ มดเห็นดังนันจึงรีบวิ่งเข้าไปกัดที่เท้า ทาให้
นายพรานต้องทิงตาข่ายเพื่อปัดมด ด้วยเหตุนีนกเขา
จึงรู้ตัวและบินหนีไปได้
นิทานเรื่องนีสอนให้รู้ว่า : การมีนาใจช่วยเหลือผู้อื่น
ย่อมได้รับความดีตอบแทน
ที่มา : นิทานอีสป

12. มดไต่ขึนไปที่นาพุเพราะเหตุใด
1) ไปหาอาหาร
2) ร้อนอยากอาบนา
3) หิวนา
4) หนีศัตรู
13. เมื่อไปถึงนาพุ เกิดเหตุการณ์อะไรขึน
1) เจอมดเหมือนกัน
2) ได้พลาดตกลงไปในนาพุ
3) ไม่มีนาพุ
4) เจอรังของมดตัวอื่น
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จงอ่านข้อความต่อไปนีแล้วตอบคาถามข้อ 14-15
ตะกร้าเป็นภาชนะสาหรับใส่สิ่งของ มีหลาย
รูปแบบ ทาได้จากวัสดุหลายประเภททังพลาสติกและ
วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หวาย ผักตบชวา กก เป็น
ต้น ตะกร้าบางแบบมีหูหิว บางแบบไม่มีหูหิว
สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ต่างกัน การสานตะกร้า
จากวัสดุต่างๆ เป็นงานประดิษฐ์ที่น่าจะได้แนวคิดมา
จากการสร้างรังของนกแล้วนามาดัดแปลงเป็นตะกร้า
ที่สวยงามดังที่เราได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี
14. วัสดุใดสามารถนามาสานตะกร้าได้ทังหมด
1) หวาย หญ้า ต้นสัก
2) ผักตบชวา ไม้ไผ่ หวาย
3) ไหม กก ต้นยางพารา
4) ต้นกระถิน หวาย กก
15. ตะกร้า เป็นภาชนะไว้ใช้ทาอะไร
1) ใช้ตักนา
2) ใช้ใส่สิ่งของ
3) ใช้เตะ
4) ใช้ทาเบาะรองนั่ง
กา กา กา
ออกไปหากิน
ออกไปหากิน
เย็นย่าค่าแล้ว
กลับรังพักกายา

บินร้องกากา
เช้าตรู่ทิงรังไปสิน
บินร้องกากา
ฝูงกาก็แน่วบินมา
จงเอาเยี่ยงกาหากิน

16. คาประพันธ์ข้างต้นต้องการสอนเรื่องใด
1) ความขยัน
2) ความอดทน
3) ความอุตสาหะ
4) ความประหยัด
อ่านข้อความต่อไปนีแล้วตอบคาถามข้อ 17
“การที่พ่อแม่อ่านหนังสือพร้อมกับลูกเป็น
การฝึกลูกให้มนี ิสัยรักการอ่านได้มากที่สุด ลูกจะสนุก
และเพลิดเพลินกับการอ่าน รวมทังรู้สึกอบอุ่นที่ได้อยู่
ใกล้ชิดกับพ่อแม่”

17. ข้อความนีกล่าวถึงเรื่องใด
1) การฝึกนิสัยลูก
2) การฝึกนิสัยรักการอ่าน
3) วิธีอ่านหนังสือ
4) ครอบครัวที่อบอุ่น
คนไทยเลียงไก่แจ้มานานแล้ว ไก่แจ้เป็นไก่ที่สวยงาม
ตัวเล็กและเตีย ตัวผู้มีขนสีสันสดใส มีหงอนเป็นแฉก
ส่วนตัวเมีย มีสีไม่สวยเหมือนตัวผู้
18. ข้อใดเป็นการสรุปความเกี่ยวกับไก่แจ้
1) ไก้แจ้เป็นไก่ตัวเล็กๆ
2) ไก่แจ้เป็นไก่ของคนไทย
3) ไก่แจ้ตัวผู้สวยกว่าตัวเมีย
4) ไก่แจ้ตัวผู้มีหงอนเป็นแฉก
19. การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
มีความผิดตามกฎหมาย
ข้อใดคือใจความสาคัญของข้อความนี
1) ให้เลิกบุหรี่
2) ห้ามขายบุหรี่ในทีส่ าธารณะ
3) ให้งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
4) ให้เตือนคนใกล้เคียงก่อนสูบบุหรี่
“ยาเสพติดมีหลายประเภท ล้วนแต่ให้โทษแก่
ร่างกายทังสิน คนที่ติดยาจะมีร่างกายผอมแห้ง
หน้าตาซีดเซียว ขอบตาเขียวคลา สมองเสื่อม ไม่
สนใจตนเอง บางคนมีความคลุ้มคลั่งทุรนทุราย”
20. ข้อใดคือความสาคัญของข้อความนี
1) ผู้ที่ติดยาเสพติด
2) โทษของยาเสพติด
3) ประเภทของยาเสพติด
4) ลักษณะของผู้ติดยาเสพติด
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“วันเอ๋ยวันเวลา
หากปล่อยผ่านคร้านอยู่ดูซึมเซา
มีชีพอยู่สันยาวควรก้าวรุด
ทาวันนีให้มีค่ากว่าวันวาน

มิเคยช้ารอใยให้ขลาดเขลา
เสียผลไปเปล่าเปล่ามิเข้าการ
จะมัวหยุดไร้ค่าดังว่าขาน
คุณค่างานมากล้นเห็นผลเอย”

21. ข้อใดคือความสาคัญของข้อความนี
1) เวลาผ่านไปรวดเร็วมาก
2) คนเชื่องช้าคือคนโง่เขลา
3) ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
4) คนเกียจคร้านจะดูเป็นคนซึมเซา
คาขวัญวันเด็กปี 2556
รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นาพาไทยสู่
อาเซียน
22. ใครปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับคาขวัญนี
1) ญาญ่า อ่านหนังสือทบทวนความรู้ก่อน
เข้านอนเสมอ
2) หมาก ทาการบ้านทุกครัง แต่ไม่เคยส่ง
3) ชมพู่ แต่งกายด้วยชุดประจาชาติไทย
4) ณเดช ชอบช่วยเหลือเพื่อน
23. “เวลาและวารี ไม่ยินดีจะคอยใคร”
จากข้อความนี สรุปเป็นข้อคิดได้ตรงกับสานวนใด
1) นานิ่งไหลลึก
2) นาพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
3) นาขึนให้รีบตัก
4) นาท่วมปาก
24. คาใดเรียงตามหลักพจนานุกรมได้ถูกต้อง
1) ปกปิด ปัดเป่า ปลากริม แปรเปลี่ยน
2) นพรัตน์ นันท์ นัย นาย
3) สายหยุด สาลี เสาร์ โสภา
4) หยุด หาย หัด เหยี่ยว
การกินอาหารร้อนๆ จะทาให้อวัยวะย่อยอาหารมี
อุณหภูมิเพิ่มขึน สมองจะสั่งให้ร่างกาย ขับเหงื่อ
ออกมา เพื่อรักษาอุณหภูมิของร่ายกาย ไม่ให้ร้อน
จนเกินไป ส่วนอาหารเย็นๆ จะทาให้ระบบการ
ย่อยอาหารทางานไม่ได้ดี จึงเกิดอาการจุดเสียด

25. จากข้อความ ถ้านักเรียนกินก๋วนเตี๋ยวร้อนๆ แล้ว
น่าจะมีอาการอย่างไร
1) ตัวร้อน
2) จุกเสียด
3) เหงื่อออก
4) อาหารไม่ย่อย
26.

แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก
คนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน
จะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือน
จะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัว

จากข้อความข้างต้นข้อใดเป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้รู้ว่า
แม่รักลูก
1) แม่คิดถึงลูกอยู่เสมอ
2) ลูกมีหน้าตาเหมือนแม่
3) แม่ห่วงใยลูกที่ต้องห่างไกลกัน
4) แม่ต้องคอยเอาใจใส่ดูแลทุกเรื่อง
27. ใครใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1) จูนอ่านหนังสือพิมพ์
2) จุ๋มช่วยแม่ทางานบ้าน
3) เจนอ่านหนังสือทุกครังที่มีเวลาว่าง
4) แจนทาการบ้านส่งครูทุกวัน
28.

ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์
เลือกสิ่งเหมาะใช้ถูกต้อง
ปัญญาไวทังปราดเปรื่อง
ไม่ซึมเซื่องหรืองมงาย

จากข้อความข้างต้นให้ข้อคิดในข้อใด
1) เป็นคนฉลาดปราดเปรื่อง
2) ให้รู้จักคิดไม่เชื่อคนง่าย
3) เป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์
4) เชื่อคนง่าย งมงาย
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29.

“เพราะเป็นคืนเดือนเพ็ญ
จึงมองเห็นพืนล่าง
แลเห็นแม่นาสองสายมาบรรจบกัน
กลายเป็นทะเลกว้าง”

จากข้อความข้างต้นตรงกับเวลาในข้อใด
1) กลางวัน
2) ขึน 15 ค่า
3) แรม 15 ค่า
4) เดือนที่พระจันทร์ส่องสว่าง
30. ข้อใดเป็นการเขียนบรรยายเกี่ยวกับธรรมชาติ
1) นักเรียนกาลังวิ่งเล่นที่สนามหญ้า
2) เรือสินค้ากาลังออกจากท่าเรือ
3) พระสงฆ์เดินบิณฑบาตในตอนเช้า
4) พระอาทิตย์เคลื่อนลับจากขอบฟ้าอย่างช้าๆ
31. ข้อใดเป็นการเขียนตามจินตนาการ (ตัวชีวัดที่ 6)
1) นกกางเขนพูดได้คงสวัสดีกับฉันทุกวัน
2) นักกางเขนบินมาเกาะที่กิ่งไม้ริมหน้าต่าง
3) นกกางเขนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกบินหลา
4) นกกางเขนบินหนีออกไปทันทีที่ได้ยิน
เสียงปืน
32. “กรุณาช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสด้วยครับ”
ประโยคนีเป็นการพูดประเภทใด
1) การพูดขอบคุณ
2) การพูดขอร้อง
3) การพูดซักถาม
4) การพูดปฏิเสธ
33. ประโยคขอร้องในข้อใดใช้ถ้อยคาได้เหมาะสม
1) เก็บลูกบอลให้หน่อยซิ
2) ช่วยเก็บลูกบอลให้ผมหน่อยเถอะ
3) เก็บลูกบอลให้ผมหน่อยครับ
4) กรุณาเก็บลูกบอลให้ผมด้วยครับ

34.

ประเทศไทยคงเป็นไททุกวันนี
เพราะเรามีคนจริงที่ยิ่งใหญ่
เสียสละซื่อสัตย์เป็นปัจจัย
ทาสิ่งใดมุ่งมั่นเป็นชาติพลี

จากข้อความข้างต้น คาว่า ชาติพลี มีความหมายตรงกับ
ข้อใด
1) รักชาติ
2) บูชาชาติ
3) เทิดทูนชาติ
4) เสียสละเพื่อชาติ
35. ประเทศไทยเราเป็นอิสระมาได้เพราะอะไร
1) เพราะคนไทยซื่อสัตย์
2) เพราะคนไทยเสียสละ
3) เพราะคนไทยซื่อสัตย์และเสียสละ
4) เพราะคนไทยมุ่งประโยชน์เพื่อชาติ
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