
                                     คุยกับหมอภาษา 
               วินิจฉัยความสามารถทางการอานของลูกดวยตนเอง         
                                                                                          โดย ศิริวรรณ    ฉายะเกษตริน 
                                                                                           ศึกษานิเทศก สพท.กทม.๑ 
                                                                                           หัวหนาโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 
 สวัสดีคะ คุยกับหมอภาษาฉบับนี้ยังคงเปนแบบประเมินทักษะการอานของชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตอ  ขอ
เชิญทานทดสอบลูกหลานของทานตอนะคะ 
                    แบบวัดความสามารถดานการอาน 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี   ๖ 
โครงการแกปญหาการอานและการเขียนเฉลิมพระเกียรติ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต๑ 

ชุดท่ี ๖   การอานคํา 
ตอนที่ ๑    ใหนักเรียนอานคาํท่ีกําหนดให  ( จํานวน ๒๐๐ คํา ) 

 
 
   

ขาม ขวาก แฝง ฟารม เรา 
กัลปา  ขวนขวาย คมเขม ชมรม ชีวัน 
ชะรอย ตื้นตัน  ทัดหู ทองกวาว ธํารง 
บรรจง ปติ ประวิง พิจารณ มงคล 
รอนเรา ร่ืนรมย วิกฤติ สีแสด สะพรั่ง 
สัญญาณ เกษมศรี กระดาษสา  กลั้วอบาย  คุณธรรม 
คุณลักษณ คฤหาสน ดวงมาลา  ทองกวาว ถึงแกกรรม        
ธุรกิจ นคเรศ นครา บารมี เปรมปรีดา 
พรรณนา มนุสสา มิตรภาพ ตะขิดตะขวง นักธุรกิจ  
พุทธรักษา มรณภาพ ลายเสน พุทธศาสนิกชน วัดสวนโมกขพลาราม 

 
 

 
 
   

 



 
 

   
เกราะ กระจาย กระแทก กระหน่ํา กรรมการ 
กิจกรรม การพนัน กระแสน้ํา การเกษตร ขาดแคลน 
ขอเท็จจริง ประดิษฐ ประชารัฐ  ประชาไทย  พลี 
พสก พิทักษ พสกนิกร พระราชดําร ิ ภาวะ 
ภูมิภาค ภัยพิบัติ  ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ลําไพ 
วิปโยค วิปริต ศรัทธา ศาสนูปถมัภก สากล 
สรณะ สถาบัน สามัคคี สุขศานติ์ สมานฉันท 
อุทิศ เอกราช อธิปตย อาณาเขต อนรรฆคา 
อุดมการณ อุตุนิยมวิทยา กาซธรรมชาต ิ เก็บหอมรอมริบ 
การดําเนนิชีวิต กระทบกระเทือน ประคับประคอง 
พระราชปณิธาน  พระมหากรุณาธิคุณ  พระบรมราชวินิจฉัย 

        
                                 

 
   ผลการอาน 

        *  จํานวนคําที่อานได .......... คํา   คิดเปนรอยละ ........... 
       *  จํานวนคําที่อานไมได .......... คํา   คิดเปนรอยละ ........... 

 
 
 
 
   
 
     



 
 
 

เขง เข่ือน ครุนคิด ครํ่าครวญ คาครองชีพ   
ความภูมิใจ  ความปลื้มปติ ความสูญเสีย เงินกองทุน จัดแจง 
จัดสรร เจิ่งนอง จิตสํานึก เช้ือเพลิง ชะตากรรม 
ซื่อสัตย ซอมแซม ดอกเบี้ย ตะโกน ตะแคง 
ตะกอน เต็มเปยม ทยอย โทรสาร โทรศัพท 
ทุกวิถีทาง ธุรกิจ ธนาคาร นัดหมาย น้ําไหลบา 
น้ําตาเออนอง บอน บัญชี บําบัด บันเทิง 
บริเวณ บริโภค บรหิาร แบงปน บอนการพนัน 
ความโศกเศรา   ความหวาดผวา เงินงบประมาณ นักเลงการพนัน
ความวิตกกงัวล ความรักใครกลมเกลียว     เงินทุนหมุนเวียน 

ทรัพยากรธรรมชาติ น้ําตาไหลพราก         บานใกลเรือนเคียง 
                           

 
   ผลการอาน 

        *  จํานวนคําที่อานได .......... คํา   คิดเปนรอยละ ........... 
       *  จํานวนคําที่อานไมได .......... คํา   คิดเปนรอยละ ........... 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

ปลั๊ก ประสบ ประกาศ ประสาน ปริมาณ 
ปาวรอง ประหยัด ประชากร ปรารถนา ปราศจาก
ปลอดภัย ปลอบขวัญ ปรึกษาหารือ ผลิต เผชิญ 
ผลุบๆโผลๆ พลังน้ํา พัฒนา พลัดหลง พ้ืนที่ลุม 
พัดกระหน่ํา พ่ึงพาอาศัย ฟนฟู ฟูมฟาย ไฟฟาลัดวงจร 
ภัยแลง ภาวนา มรดก มั่วสุม  มาตรการ 
ยึดเหนี่ยว รณรงค ละแวก ลิกไนต วิวัฒน  
ศรัทธา สกัดกั้น หลอมใจ หวาดวิตก เหตุการณ 
แปลกประหลาด เรือกสวนไรนา สรางสรรค ลอยเควงควาง 
ลักเล็กขโมยนอย      ศาลาการเปรียญ     สาธารณูปโภค 

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน  สมัครสมาน หนวยบรรเทาสาธารณภัย  
         

  
      

   ผลการอาน 
        *  จํานวนคําที่อานได .......... คํา   คิดเปนรอยละ ........... 
       *  จํานวนคําที่อานไมได .......... คํา   คิดเปนรอยละ ........... 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

สรุปการอาน 
 

*  จํานวนคําที่อานได .............. คํา  คิดเปนรอยละ ........... 
*  จํานวนคําที่อานไมได ............. คํา  คิดเปนรอยละ .......... 

 

ผลการประเมิน 
 

 *   อานออก        Ο    ผาน        Ο      ไมผาน  ( ผดิไมเกิน ๘๐  คํา ) 
 *   อานคลอง      Ο    ผาน        Ο     ไมผาน ( ผิดไมเกิน ๕๐  คํา )    

 

เกณฑการประเมิน 
 

   *   อานออก    :   นักเรียนสามารถอานคาํไดถูกตอง รอยละ ๖๐ ข้ึนไป 
   *   อานคลอง :  นกัเรียนสามารถอานคาํไดถูกตอง รอยละ ๗๕ ข้ึนไป 
  
  

 
 


