
ข้อใดใช้ล้กษณะนามได้ถูกต้อง (ข้อ 1-3o)

1  ผืน 11  แผ่น 21  พวง

2  คัน 12  ลูก 22  หัว

3  ตัว 13  ลํา 23  ด้าม

4  คู่ 14  หลัง 24  พูด

5  ดวง 15  อัน 25  ซี�

6  ใบ 16  ฟอง 26  ก้อน

7  ผล 17  กระบอก 27  เครื�อง

8  เม็ด 18  เชือก 28  ก้อน

9  เล่ม 19  วง  29  คู่

10  แท่ง 20  คน 30  สาย

เติมคําที�หายไปให้ถูกต้อง (ข้อ 31-45)

31   คุณตา..........ต้นไม้

32   ไก่..........ตอนเช้า

33   หนึ�งบาทมีสี�..........

34   ดอกไม้อยู่..........แจกัน

35   เสียงกริ�งจักรยานดัง..........

36   มด..........เล็ก

37   แม่..........มะม่วงให้ฉัน .

38   เด็กเกเรชอบ..........ดอกไม้ในสวนสาธารณะ

39   ชาวนาใช.้.........เกี�ยวข้าว

40   ชาวประมงใช.้.........ตกปลา

41   เห็ด..........หนู

42   พี�..........กีตาร์ได้ไพเราะ

43   ผึ�ง..........นํ�าหวานจากดอกไม้

44   น้องใช้ขัน..........นํ�าจากโอ่ง

45   สุนัข..........เวลาเจอคนแปลกหน้า

ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง  (ข้อ 46-75)



1 ก. ผ้าเช็ดตัว ข. รถยนต์ ค. หม้อหุงข้าว ง. เสื�อเชิ�ต

2 ก. บาน ข. ดอกไม้ ค. จักรยาน ง. ถุงเท้า

3 ก. ทหาร ข. กวาง ค. แท็กซี� ง. ถ่ายรูป

4 ก. รองเท้า ข. ช้อน ค. ร่ม ง. ตะเกียง

5 ก. ฬดลม ข. ตาชั�ง ค. พระจันทร์ ง. กุญแจ

6 ก. สีเทียน ข. กระเป๋า ค. ไอศกรีม ง. ยางลบ

7 ก. ถุง ข. ชมพู ค. กระดิ�ง ง. แผนที�

8 ก. กระดุม ข. พระ ค. หวี ง. ดาบ

 

9 ก. เครื�องบิน ข. เชือก ค. หนังสือ ง. สายไฟ

10 ก. ไอศกรีม ข. กระทง ค. ระฆัง ง. พาน



11 ก. ตาข่าย ข. กระดาษ ค. พระ ง. ดาบ

12 ก. สมุด ข. ขวาน ค. ภูเขา ง. ช้าง

13 ก. ตะหลิว ข. เรือ ค. เชือก ง. แม่นํ�า

14 ก. ไม้เท้า ข. โทรทัศน์ ค. บ้าน ง. แปรงสีฟัน

15 ก. วัด ข. แหวน ค. กล้วย ง. ไม้กวาด

 

16 ก. ฟืน ข. แห่ ค. ไข่ ง. นาฬิกา

17 ก. ปืน ข. ปากกา ค. กระดานดํา ง. ขวดนํ�า

18 ก. ลิง ข. งู ค. หมู ง. ช้าง

19 ก. แหวน ข. จาน ค. ลูกเกด ง. คลอง

20 ก. ตํารวจ ข. แมว ค. เห็ด ง. ไม้ไผ่



21 ก. ต้นหอม ข. องุ่น ค. มะละกอ ง. แตงโม

22 ก. ปลาทอง ข. ตะกร้า ค. กระเทียม ง. ทุเรียน

23 ก. ปากกา ข. ยางลบ ค. กระเป๋า ง. ไม้บรรทัด

 

24 ก. ไก่ทอด ข. นํ�าหวาน ค. ทุเรียน ง. ขนม

25 ก. แก้วนํ�า ข. ถั�ว ค. ผีเสื�อ ง. หิน

2.6. ก. แก้วนํ�า ข. นํ�าแข็ง ค. แมงมุม ง. ใบไม้

27 ก. โทรทัศน์ ข. ก้อนเมฆ ค. หมอน ง. โคมไฟ 

28 ก. ตะเกียง ข. ถุงเท้า ค. ต่างหู ง. หิน

29 . ก. หนู ข. ฉิ�ง ค. เก้าอี� ง. ตะกร้า

30 ก. ดวงตา ข. กระป๋อง ค. ถนน ง. สีเทียน

 



31 คุณตา..........ต้นไม้

ก. ปูก ข. ปลุก ค. ปลูก

32 ไก่..........ตอนเช้า

ก. ขัน ข. คัน ค. ชัน

33 . หนึ�งบาทมีสี�..........

ก. บาท ข. สลึง ค. สตางค์

34 ดอกไม้อยู่..........แจกัน

ก. บน ข. ใน ค. ใต้

35  เสียงกริ�งจักรยานดัง..........

ก. ปิ�ดๆ ข. แก็กๆ ค. กริ�งๆ

36  มด..........เล็ก

ก. ตัว ข. ตา ค. หาง

37 แม.่.........มะม่วงให้ฉัน

ก. หั�น ข. ปลอก ค. ปอก

38  เด็กเกเรชอบ..........ดอกไม้ในสวนสาธารณะ

ก. ดึง ข. หัก ค. เด็ด



39 ชาวนาใช.้.........เกี�ยวข้าว

ก. เคียว ข. เขี�ยว ค. เคี�ยว

40  ชาวประมงใช.้.........ตกปลา

ก. แห ข. เบ็ด ด. สวิง

41 เห็ด..........หนู

ก. ดู ข. หู ค. ปู

42 พี�..........กีตาร์ได้ไพเราะ

ก. ดีด ข. สี ค. ตี

43 . ผึ�ง..........นํ�าหวานจากดอกไม้

ก. กิน ข. ดูด ค. ชิม

44 น้องใช้ขัน..........นํ�าจากโอ่ง

ก. วิด ข. ลาด ค. ตัก

45 สุนัข..........เวลาเจอคนแปลกหน้า

ก. เห่า ข. ขู่ ค. หอน



46 ก. ลําคอง ข. ลําครอง ค. ลําคลอง

47 ก. สะบู่ ข. สบู่ ค. สะหบู่

48 ก. ตะเกียง ข. ตระเกียง ค. ตะเกรียง

49 ก. พระอาทิต ข. พระอาทิด ค. พระอาทิตย์

50 ก. กระท่อม ข. กะท่อม ค. กละท่อม

51 ก. ก้องถ่ายรูป ข. กล้องถ่ายรูป ค. กร้องถ่ายรูป

52 ก. น้อยน่า ข. น้อยหนา ค. น้อยหน่า

53 ก. ไหว้นํ�า ข. ไว้นํ�า ค. ว่ายนํ�า

54 ก. รองเท้า ข. ลองเท้า ค. ลงเท้า

55 ก. ก่อง ข. กล่อง ค. กร่อง



56 ก. รูปพาบ ข. รูปภาพ ค. รูบภาพ

57 ก. กะทิ ข. กระทิ ค. กละทิ

58 ก. กลอง ข. กรอง ค. กอง

59 ก. ม้าราย ข. ม้าลาย ค. หม้าลาย

60 ก. ตระขาบ ข. ตะขาบ ค. ตขาบ

 

61 ก. กุหลาพ ข. กุหลาบ ค. กุลาบ

62 ก. กระทะ ข. กทะ ค. กะทะ

63 ก. ตะกร้า ข. ตระกร้า ค. ตระก้า

64 ก. รถยนส์ ข. รถยนต์ ค. รถยนค์

65 ก. กําไร ข. กําไล ค. กําไลย์



66 ก. ฟัดทอง ข. ฝักทอง ค. ฟักทอง

67 ก. ประตู ข. ปะตู ค. ปละตู

68 ก. แมงปอ ข. มะแลงปอ ค. แมลงปอ

 

69 ก. มะลิ ข. มลิ ค. มะริ

70 ก. มะระกอ ข. มะละกอ ค. มละกอ

71  ก. ตาปู ข. ตะปู ค. ตระปู

72 ก. พระจัน ข. พระจันทร์ ค. พระจันทน์

73 ก. ชบา ข. ชะบา ค. ฉะบา

74 ก. ไม้บรรทัด ข. ไม้บันทัด ค. ไม้บรรณทัด

75 ก. เมก ข. เมฆ ค. เมค
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