
 

 

แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาไทย 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 2 

 

 

ชื่อ........................................................................................................................... 

เลขที่.......................................... 
 

 

โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 



แบบฝึกที่ 1 
 

ค าช้ีแจง  :  อ่านและขีดเส้นใต้ค าที่มตีัวสะกด "แม่ กก" 

  ล ำบำก  กระแต  กระรอก  มด 

  ดก   นกฮูก   น  ำตก   ต ำบล 

  ลำก่อน  หลบ   นำงเงือก  โกรธ 

  ลูกเกด   รัก   ฟ้ำแลบ  โยก 

 

เลือกค าท่ีออกเสียงตัวสะกด "แม่ กก" มาเขียนใหม่ 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
 
 

ชื่อ....................................................................................................................เลขที่................................... 
 

   โดย...ครูปภำวรินทร์  รุ่งแสง  



 

แบบฝึกที่ 2 

ค าช้ีแจง  : 

เลือก “ ก   ข  ค  ฆ   ง”  เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องและได้ความหมาย 

 

 เน.............ไท   คอ.................  สุนั............. 

 ความส.ุ.........  โสโคร..........   คลอ........... 

 กระถา..........   เม.................   ดาวเรือ........... 

 ขนมคร........ 

 

แนวค าตอบ 

๑. สัตว์เลี ยงที่ซือ่สัตย์ตอ่คนมำกคืออะไร    ตอบ ............................. 
๒. ที่ส ำหรับล้อมขังสัตวเ์ลี ยงบำงชนิด   ตอบ ............................. 
๓. อะไรเอย่ก่อตัวบนทอ้งฟ้ำมีสีขำวปุกปุย   ตอบ ............................. 
๔. ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งมสีีเหลือง    ตอบ ............................. 
๕. ควำมรู้สึกสบำยกำยสบำยใจ คืออะไร  ตอบ ............................. 
๖. เครื่องแต่งกำยสุภำพบุรุษชนิดหนึ่ง   ตอบ ............................. 
๗. ทำงน  ำ หรือล ำน  ำที่เชื่อมต่อกับแม่น  ำ  ตอบ ............................. 
๘. สกปรกมำก น่ำรังเกียจ    ตอบ ............................. 
๙. ขนมไทยชนิดหนึ่ง ท ำจำกแป้ง น  ำตำลและกะทิ ตอบ ............................. 
๑๐. ภำชนะส ำหรับปลกูต้นไม้    ตอบ ............................. 

  
ชื่อ....................................................................................................................เลขที่................................... 

 
   โดย...ครูปภำวรินทร์  รุ่งแสง  



บบฝึกที่ 3 
 ค าช้ีแจง  :  อ่านค าแล้ว    (วงกลม)  รอบค าท่ีสะกดด้วย แม่ เกอว 

๑.     แกลง   นางเงือก  ชั่วคราว 

๒. สังเกต   สีเขียว   เสียดาย 

๓. ท่องเที่ยว  โบราณ  เมืองหลวง 

๔. ล่อลวง  หญิงสาว  หลงทาง 

๕. คมนาคม  ค้างคาว  คุกเข่า 

๖. ชุมชน   เชิงเขา  ดอกแก้ว 

๗. ลูกค้า   อดทน   อบอ้าว 

๘. กรรมกร  กล้วยไม้  กล่องข้าว 

๙. ครอบครัว  ความรู้  ฤดู 

๑๐. พี่น้อง   ของหวาน  มะพร้าว  

น าค าท่ีออกเสียงตัวสะกด "แม่ เกอว" มาเขียนใหม่ 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

ชื่อ....................................................................................................................เลขที่................................... 
 

   โดย...ครูปภำวรินทร์  รุ่งแสง  



แบบฝึกที่ 4 

ค าช้ีแจง  :  อ่านประโยคจากค าประกอบภาพ 

  

คุณดูข่าวจาก          นักกีฬาเล่น   ในสนาม 
 

 

ข้าวสารอยู่ใน                แม่ทิ้งเศษอาหารลงใน 

 

 

คุณพ่อจุด                             ทุกคืน  

  

 

แนวค าตอบ 

1. คุณอำดูข่ำวจำกอะไร?   ตอบ ............................. 
2. นักกีฬำเล่นกีฬำอะไรในสนำม  ตอบ ............................. 
3. ข้ำวสำรอยู่ในอะไร?   ตอบ ............................. 
4. แม่ทิ งเศษอำหำรลงในอะไร?  ตอบ ............................. 
5. คุณพอ่จุดอะไรทุกคืน?   ตอบ ............................. 

 

 
ชื่อ....................................................................................................................เลขที่................................... 

 
   โดย...ครูปภำวรินทร์  รุ่งแสง  

 

http://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/site/kilasahrabbukhkhlthawpi/prawati-ktika-kila-na-ru/futbxl&sa=U&ved=0ahUKEwiSxoaCqc7oAhXhmeYKHc5VBWEQqoUBCCwwEg&usg=AOvVaw1KpI-Rpud0w0eeH00w0oFn


แบบฝึกที่ 5 
 

 ค าช้ีแจง  :  หาค าที่ก าหนดให้มาตอบค าถามให้ครบ 

     เขียง    เรือใบ 

  รถกระบะ          กุมำร    น  ำอัดลม 

 เตียง                กะปิ      ข้ำวหลำม   
    

1. อะไรเอย่ใช้ใส่แกงสำรพดัชนิด 
 

2. อะไรเอย่หุงข้ำวเหนยีวในกระบอกไม้ไผ ่
 

3. อะไรเอย่ควำมหมำยคือลูกชำย 
 

4. อะไรเอย่ใช้บรรทุกของ 
 

5. อะไรเอย่ใชร้อง หั่นผัก  ซอยผัก 
 

6. อะไรเอย่เล่นได้ด้วยแรงลม 
 

 

ชื่อ....................................................................................................................เลขที่................................... 
 

   โดย...ครูปภำวรินทร์  รุ่งแสง  



แบบฝึกที่ 6  

 ค าช้ีแจง  : เลือกตัวการันต์เตมิลงในช่องว่างให้ถูกต้อง และอ่านค า 

 

  ย์           น์        ทร์      ข์            ณ์         น์      ธิ์ 

 
๑. ดวงจัน....................   2. อัศจรร................... 

3. ทุก....................   4. พิสูจ................... 

5. สมบูร...................   6. โทรทัศ..................... 

7. เหตุกำร.....................  8. กษัตร.ิ.................... 

9. สัมฤท.....................   10. บริสุท.....................  
 

 

๑. อะไรเอย่สอ่งสว่ำงเวลำกลำงคืน?   ตอบ ............................. 

๒. อุปกรณ์ที่มทีั งภำพและเสียงคืออะไร?   ตอบ ............................. 

๓. อะไรคอืควำมหมำยของควำมประหลำดใจ?  ตอบ ............................. 

๔. ไม่มคีวำมสุขเลยในชีวิตเรำเรยีกว่ำมีแตอ่ะไร?  ตอบ ............................. 

 

 

ชื่อ....................................................................................................................เลขที่................................... 
 

   โดย...ครูปภำวรินทร์  รุ่งแสง  



แบบฝึกที่ ๗ 

ค าช้ีแจง  :    เขียนค าอ่านของค าต่อไปนี้ให้ถกูต้อง 
 

 ตัวอย่าง  สังหำร  อ่ำนว่ำ     สัง – หำน 

 1.   ประธำน  อ่ำนว่ำ  .................................................. 

 2.  พระอำทิตย ์ อ่ำนว่ำ  ................................................. 

 3.  สงสำร  อ่ำนว่ำ  ................................................. 

 4.  สบำย  อ่ำนว่ำ  ................................................. 

 5.  มำรดำ  อ่ำนว่ำ  ................................................. 

 6.  อำจำรย ์  อ่ำนว่ำ  ................................................. 

 7.  เจรจำ  อ่ำนว่ำ  ................................................. 

 8.  ทรมำน  อ่ำนว่ำ  ................................................. 

 9.  สำมคัค ี  อ่ำนว่ำ  ................................................. 

 10.  พำกเพยีร อ่ำนว่ำ  ................................................. 

 ๑๑. สังสรรค ์ อ่ำนว่ำ  ................................................. 

 ๑๒. ปฏิบัต ิ  อ่ำนว่ำ  ................................................. 

 

 

ชื่อ....................................................................................................................เลขที่................................... 
 

   โดย...ครูปภำวรินทร์  รุ่งแสง  



แบบฝึกที่ ๘ 

ค ำชี แจง  :    ให้นักเรียนฝึกผันค ำที่ก ำหนดให้ลงในตำรำง 
 

ค า 
วรรณยุกต์ 

สามัญ เอก โท ตร ี จัตวา 
กา กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า 
จา      
ปู      
อา      
โก      
โจ      

ตาม      
เตา      
ตา      

กลอง      
เก      
โป      
วาม      
อา      
เอ      
บู      
เป      
เปา      
เกา      
ตอง      

 
ชื่อ....................................................................................................................เลขที่................................... 

 
   โดย...ครูปภำวรินทร์  รุ่งแสง  



แบบฝึกที่ ๙ 

ค ำชี แจง  :    ให้นักเรียนเลือกค ำแล้วเติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง 
 
1. หนองน  ำแห่งนี มีแตโ่คลน....................................( ตม , โตม ) 

๒. ต ำรวจช่วยกันปรำบ..................................( ปรำม , ปำม ) 

๓. ฉันไม่สบำย มอีำกำร..................................( จำม , จำน ) 

๔. ลุงต้อยชอบ.................................หอยในคลอง ( โงม , งม ) 

๕. คุณครูให้นักเรียนท ำงำน...................................( กลุ่ม , กุ่ม ) 

๖. เด็กๆ ต้องดื่ม ..................................ทุกเช้ำ ( โนม , นม ) 

๗. แม่ชอบกิน..................................เพรำะมีวิตำมินซี (โส้ม , ส้ม ) 

๘. อำกำศหนำวเรำต้อง................................ผ้ำหนำๆ ให้ร่ำงกำยอบอุ่น ( โห่ม , ห่ม ) 

๙. แก้มใสเป็นเด็กยิ ม..................................ตลอดเวลำ ( แย้ม , แย้น ) 

๑๐. .................................เป็นผักท่ีมีกลิน่ฉุน ( ชะอม , ชโอม ) 

๑๑. วันเสำร์เป็นวันหยดุ........................................( รำชกำร , รำชกำล ) 

๑๒. พ่อแม่..................................ที่อำรสีอบได้คะแนนเต็ม ( ปลื มไจ , ปลื มใจ ) 

13. เด็กๆหน้ำตำ...................................อย่ำงมคีวำมสุข ( สดใส , สดไส ) 

๑๔. นำรี..................................ที่สอบไดค้ะแนนต่ ำ ( กลุ้มใจ , กุ้มใจ ) 

๑๕. วันนี เป็นวัน.............................ที่ฉันมีควำม..............................มำกๆ ( สุข , ศุกร์ ) 

 
ชื่อ....................................................................................................................เลขที่................................... 

 
   โดย...ครูปภำวรินทร์  รุ่งแสง  



แบบฝึกที่ ๑๐ 

 ค าช้ีแจง  : อ่านข้อความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถาม 

    ใกล้คนซื่อเราสบายคลายวิตก 

    ใกล้ตลกเราสนุกทุกข์สลาย 

    ใกล้คนขาดกิริยาพาเราอาย 

    สังคมเป็นกระจกฉายตวัเราเอง 

 

1.   บทร้อยกรองนี จัดอยู่ในประเภทใด? 
 ก.  แนะน ำ   ข.  สั่งสอน 
 ค.  ตักเตือน   ง.  ให้ควำมรู ้
2.   บทร้อยกรองนี กล่ำวถึงเรื่องอะไร? 
 ก.  กำรคบเพื่อน  ข.  มำรยำทในสังคม 
 ค.  กำรอยู่ไกลเพื่อน  ง.  ลักษณะของสังคม 
3.   อยู่ใกล้คนลักษณะใดท ำให้เรำสบำยใจ 
 ก.  คนอำรมณ์ขัน  ข.  คนเรียบรอ้ย 
 ค.  คนซื่อสัตย ์  ง.  คนโกหก 
4.  “สังคมเป็นกระจกฉำยตัวเรำเอง “สังคม” หมำยถึงอะไร? 
 ก.  บุคคลรอบข้ำง   ข.  ทรัพย์สมบัติและฐำนะของเรำ 
 ค.  กำรกระท ำของเรำ  ง.  สิ่งแวดลอ้มทีอ่ยูร่อบตัวเรำ และครอบครวัเรำ 
5.  บทร้อยกรองนี มคีวำมหมำยตรงกังข้อใด? 
 ก.  เข้ำเมืองตำหลิ่วต้องหลิ่วตำตำม ข.  ส ำเนียงสื่อภำษำกิรยิำสือ่สกุล 
 ค.   มีทรพัย์นับแสนยังขำดแคลนเพื่อน 
 ง.   คบคนพำลพำลพำไปหำผิด  คบบัณฑิตบัณฑิตพำไปหำผล 
 
ชื่อ....................................................................................................................เลขที่................................... 

 
   โดย...ครูปภำวรินทร์  รุ่งแสง 


