
                                     คุยกับหมอภาษา 
               วินิจฉัยความสามารถทางการอานของลูกดวยตนเอง         
                                                                                          โดย ศิริวรรณ    ฉายะเกษตริน 
                                                                                           ศึกษานิเทศก สพท.กทม.๑ 
                                                                                           หัวหนาโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 
 สวัสดีคะ  คุยกับหมอภาษาฉบับนี้ยั งคงเปนแบบประเมินทักษะการอานของชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ ตอ  ขอเชิญทานทดสอบลูกหลานของทานตอนะคะ 

แบบวัดความสามารถดานการอาน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี   ๖ 

โครงการแกปญหาการอานและการเขียนเฉลิมพระเกียรติ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต๑ 

ชุดที่ ๗   การอานคํา 

ตอนที่ ๑    ใหนักเรยีนอานคําที่กําหนดให  ( จํานวน ๒๐๐ คํา ) 
 
 

กอปร กิริยา กาฬสินธุ กรมศุลกากร กลวิธ ี
กลอุบาย กําสรวล เกษตรกรรม กรมสรรพากร กฎเกณฑ 
กักขฬะ กรรมวิธี กรณียกิจ คารบอนไดออกไซค   โกญทัญญะ 
โขลก ขมุกขมัว ขวนขวาย ขะมักเขมน ขมีขมัน 
ขัดสมาธ ิ ขยุกขยิก ขยักขยอน ขะมุกขะมอม โขยกเขยก 
คมนาคม คณบดี คณิตศาสตร คุณโทษ คุณวุฒิ 
โฆษณา จระเข จลาจล จักรพรรดิ   จักจั่น 
ฉะเชิงเทรา ฉัตรมงคล ชักเยอ ชนนี  ชันษา 
ชนมพรรษา ชนมายุ ดุลพินิจ ตุกตา เถลไถล 
แถลง ถลน เถลิง ถวัลย เถาวัลย 

   

 



 
 

ทิฐ ิ ทรัพยากร เทคโนโลยี ทุกขกิริยา ทศพิธราชธรรม 

โทมนัส ทุกขเวทนา ธนบัตร ธารกํานัล ธรรมาสน 
ธนาณัติ นามธรรม นอมเกลาฯ นักษัตร นนทรี 
นัยนตา นานัปการ นิโคติน นมัสการ นิทรรศการ 

บําราบ บัญญัติ บังสุกุล บริสุทธิ ์ บาทบงสุ 
เบ็ดเตล็ด บรรพบุรุษ บรรดาศักดิ์ โบราณสถาน บูรณปฏิสังขรณ 
ปจฉิม ปรัชญา ปรปกษ ปรัมปรา ไปรษณียบัตร 

ปรนนิบัติ ปรับปรุง ปกเปา (ปลา) ปกเปา (วาว) ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 

ปาฏิหาริย ปรินิพพาน โปรดเกลาฯ ปญจวัคคีย ผลีผลาม 
เผลอไผล ผลผลิต ผลิตภัณฑ พิจารณา พระมหากษัตริย              

 
 

   ผลการอาน 

        *  จํานวนคาํที่อานได .......... คํา   คิดเปนรอยละ ........... 
       *  จํานวนคําที่อานไมได .......... คํา   คิดเปนรอยละ ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  
     

          ผลการอาน 

        *  จํานวนคาํที่อานได .......... คํา   คิดเปนรอยละ ........... 
       *  จํานวนคําที่อานไมได .......... คํา   คิดเปนรอยละ ........... 

 
 
 
 
 
 

 

พงศาวดาร พังทลาย พืชมงคล พิสดาร พลการ 
พสกนิกร พระราชดํารัส พระราชนิพนธ ฯ พณ ฯ พระอิสริยยศ 
พุทธบริษัท พุทธมามกะ พลความ พลีชีพ ภาชนะ 
ภยันตราย โภชนาการ ภูมิลําเนา ภาวนา ภัตตาหาร 
มัธยัสถ มหรรณพ มาตรฐาน เมรุมาศ มรณบัตร 
มากัณฐกะ มฤตยู มหรสพ ยมบาล ยุคลบาท 
ยุติธรรม ยิมนาสติก ยุทธวิธี เยอรมัน ย้ิมแหย 
รัชกาล รัฐมนตรี รัฐสภา ราษฎร ราชทูต 
รูปธรรม รณรงค รัฐธรรมนูญ รอมรอ รูปพรรณ 
รามเกียรต์ิ ฤชา ฤาษี ลนเกลาฯ โลกทัศน 



 
 

ลักปดลักเปด ลิขสิทธิ์ วุฒิ  วัยวุฒิ วิตถาร 
วิสาขปุรณมีบูชา วรรณกรรม       วันอัฐมีบูชา   วาตภัย ศตวรรษ 
ศาสนพิธี ศาลาการเปรียญ   ศิลปวิทยา เศรษฐกิจ โสน 
สาธารณูปโภค สาลวโนทยา สมการ สุลตาน สรรพคุณ 
สถาปตยกรรม สถาปนา  สวรรคต สมมติเทพ สถลมารค 
สังเวชนียสถาน สัตบุรุษ สรรพากร สรรพางค สมรรถนะ 
สยามานุสติ     สุนทรียภาพ สัพยอก หิริโอตัปปะ   หายนะ 

เหรียญกษาปณ อธิกมาส เอิกเกริก อุบัติเหตุ อนุสาวรีย 
อดีตกาล  อาราธนา  อารยธรรม      อาชญากรรม อุทกภัย 
เวฬุวันมหาวรวิหาร         สัพพฑาฐิชาดก    สติสัมปชัญญะ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย อัครมหาเสนาบดี  

                       
                                                                                      
    
                                

                                                ผลการอาน 

                       *            จํานวนคําทีอ่านได .......... คํา   คดิเปนรอยละ...  
                                                  *  จํานวนคําที่อานไมได .......... คํา   คิดเปน....
รอยละ ........... 

 
 

 

 



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

 
 
 


