
 

 

 

คําสั่ง   ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถกูตองที่สดุเพียงคําตอบเดยีว

           แลวทําเครื่องหมาย
 

๑. ขอใดบอกความหมายของคํานามไดถูกตองมากทีสุ่ด

 ก.   คําที่เรยีกชือ่ของคนและสัตว

ข.   คําที่เรยีกชือ่ของคนและสิ่งของ

ค.   คําทีเ่รียกชือ่ของคน

ง.   คําที่เรียกชื่อคน

๒. คํานามสามัญไมเฉพาะเจาะจงใชเรียกคน สตัว สิ่งของ สถานที่ทั่วๆ ไป 

เรียกวาอะไร 

 ก.   สามานยนาม

ค.   สมุหนาม 

๓. นามที่เรียกรวมกันเปนหมูของสามานยนามและวิสามายนามเปนนาม

ชนิดใด 

 ก.   สมุหนาม 

ค.   อาการนาม

๔. ขอใดไมใช สามานยนาม

 ก.    เรียกคน เชน พอ แม นักเรียน

ค.    เรียกของ เชน ปากกา ดนิสอ

 

 

 

แบบทดสอบกอนเรียน 
คํานาม 

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถกูตองที่สดุเพียงคําตอบเดยีว 

แลวทําเครื่องหมายลงในกระดาษคาํตอบ (๑๐คะแนน  ) 

ขอใดบอกความหมายของคํานามไดถูกตองมากทีสุ่ด 

ชือ่ของคนและสัตว  

ชือ่ของคนและสิ่งของ 

ชือ่ของคน  สัตว  และสิ่งของที่มีตัวตน  

คําที่เรียกชื่อคน  สัตว  และสิ่งของทั้งมีตัวตนและไมมีตัวตน

คํานามสามัญไมเฉพาะเจาะจงใชเรียกคน สตัว สิ่งของ สถานที่ทั่วๆ ไป 

สามานยนาม 

 

ข.   วิสามานยนาม

ง.   ลักษณนาม 
 

นามที่เรียกรวมกันเปนหมูของสามานยนามและวิสามายนามเปนนาม

อาการนาม 

ข.   ลักษณนาม 

ง.   วิสามานยนาม
 

สามานยนาม 

เรียกคน เชน พอ แม นักเรียน  

เรียกของ เชน ปากกา ดนิสอ 

ข.  เรียกสัตว เชน นก ชาง เปด

ง.   เรียกสถานที่ เชน ที่โนน ทีน่ั่น 
 

  

๑ 

 

และสิ่งของทั้งมีตัวตนและไมมีตัวตน 

คํานามสามัญไมเฉพาะเจาะจงใชเรียกคน สตัว สิ่งของ สถานที่ทั่วๆ ไป 

วิสามานยนาม 

นามที่เรียกรวมกันเปนหมูของสามานยนามและวิสามายนามเปนนาม

วิสามานยนาม 

เรียกสัตว เชน นก ชาง เปด 

เรียกสถานที่ เชน ที่โนน ทีน่ั่น  



 

 

 
 

๕. คําใดไมใช สมุหนาม

 ก.   คณะ กอง 

ค.   ฝูง โขลง 

๖. “สิ่ว มีด” ใชคําลักษณนามคําเดียวกับคําในขอใด

 ก.   ขาวหลาม 

ค.   โตะ 

๗. ขอความใดใชสมุหนามไมถูกตอง 

 ก.    คณะทตูานุทตูตางประเทศ

ค.    ฝูงวัวควาย

๘. ขอใดไมมีคํานาม

 ก.    ยิ่งอาลัยแลหาน้ําตานอง

ค.    ชะนีโหวยโหยหวนรัญจวนใจ

๙. ชื่อของนักเรียนทกุคนเปนคําชนิดใด

 ก.    คํานาม 

ค.    คําวิสามานยนาม

๑๐. คําวา “นาย” ในขอใดเปนคํานาม

 ก.   นายของฉันใจดีกบัทุกคน

ข.   นายคะวันนี้บายมปีระชุมนะคะ

ค.   นายเปดโรงงานทอผาแหงใหม

ง.   ฉันบอกความลับนีแ้กยายคนเดยีวนะ รูแลวเหยียบไวดวย
 

 

คําใดไมใช สมุหนาม 

 ข.  ชมรม หมู 

ง.  เลม แทง 

 

ใชคําลักษณนามคําเดียวกับคําในขอใด 

 ข.  เกวียน 

ง.  เตียง 
 

ขอความใดใชสมุหนามไมถูกตอง  

คณะทตูานุทตูตางประเทศ 

ฝูงวัวควาย 

ข.  กลุมชางปา 

ง.       กองกําลังทหารของรัฐบาล
 

มีคํานาม 

ยิ่งอาลัยแลหาน้ําตานอง 

ชะนีโหวยโหยหวนรัญจวนใจ 

ข.  สะอืน้โอโพลเพลเดนิเอกา

ง.       โอทรามเชยหลากแลวพอแกวตา
 

ชื่อของนักเรียนทกุคนเปนคําชนิดใด 

คําวิสามานยนาม 

ข.  คําสรรพนาม 

ง.        คําสามานยนาม
 

ในขอใดเปนคํานาม 

นายของฉันใจดีกบัทุกคน  

นายคะวันนี้บายมปีระชุมนะคะ 

นายเปดโรงงานทอผาแหงใหม  

ฉันบอกความลับนีแ้กยายคนเดยีวนะ รูแลวเหยียบไวดวย
 

 

๒ 

กองกําลังทหารของรัฐบาล   

สะอืน้โอโพลเพลเดนิเอกา 

โอทรามเชยหลากแลวพอแกวตา 

คําสามานยนาม 

ฉันบอกความลับนีแ้กยายคนเดยีวนะ รูแลวเหยียบไวดวย 



 

 

 

 
 

 

 

 คํานาม   คือ คําที่ใชเรยีก คน พืช สัตว 

และความรูสึกนึกคดิตางๆ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรม และ

นามธรรม  

คํานามแบงออกเปน 

 

๑. สามานยนาม

ไดแก นามทั่วไป เปนนามที่ไมเฉพาะเจาะจง 

ทั่วไป เชน 

 เรียกคน 

 เรียกพืช 

 เรียกสตัว 

 เรียกสิ่งของ

 เรียกสถานที่

 รูปธรรม 

 นามธรรม 

 สภาพกริยาอาการ

 

 

 

คํานาม 

คือ คําที่ใชเรยีก คน พืช สัตว สิ่งของ สถานที่ สภาพกริยาอาการ

และความรูสึกนึกคดิตางๆ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรม และ

คํานามแบงออกเปน ๕ ชนิด คือ 

สามานยนาม  (อานวา สา – มาน – ยะ – นาม)   คือ

ไดแก นามทั่วไป เปนนามที่ไมเฉพาะเจาะจง ใชเรียกคน พืช สตัว สิ่งของ สถานที่

 - พอ  แม  พยาบาล  นักเรียน

 - ตนไม  ดอกไม  ผลไม 

 - นก  ชาง  สุกร  เปด 

เรียกสิ่งของ - ปากกา  ดินสอ  กลอง 

เรียกสถานที ่ - บาน  โรงเรียน  แมน้ํา 

 - คะแนน 

 - ปญญา 

สภาพกริยาอาการ - นิสัยใจคอ 

ใบความรู 

๓ 

สิ่งของ สถานที่ สภาพกริยาอาการ 

และความรูสึกนึกคดิตางๆ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรม และ

คือ  คํานามสามญั 

ใชเรียกคน พืช สตัว สิ่งของ สถานที่

พอ  แม  พยาบาล  นักเรียน 



 

 

๒.  วิสามานยนาม

ชื่อเฉพาะของคํานามสามัญ หรือนามที่ชี้เฉพาะ เชน

 ชื่อคน 

 ชื่อสตัว 

 ขื่อสิ่งของ 

 ชื่อสถานที ่

 

๓.  สมุหนาม 

รวมกันของสามานยนาม และวิสามานยนาม เชน หมู  กอง  เหลา  รัฐบาล  คณะ  

พวก  ฝูง  ชมรม  บริษัท  สมาคม ฯลฯ  เชน

 - คณะทูตานุทตูตางประเทศกําลังชม

 - ฝูงวัวควายและ

 

                             

                                   
 

๔.  อาการนาม

เปนคํานามซึ่งเกิดจากคํากริยา หรือคําวิเศษณ ที่มีคําวา 

นําหนา ดังนี้    

 - คํา การ

การนอน  การอาน การเลนดนตรี ฯลฯ 

 - คําวา ความ 

เชน ความคิด ความรู ความเขาใจ และ

ความรวย 

 

ขอสังเกต

วิสามานยนาม  (อานวา  วิ – สา – มาน – ยะ – นาม

ชื่อเฉพาะของคํานามสามัญ หรือนามที่ชี้เฉพาะ เชน 

 - ณเดช  ภัทรวด ี

 - เจาแตม, คุณทองแดง, มาสีหมอก

 - สุพรรณหงส, นารายณทรงสุบรรณ

 - วัดพระแกว, สุวรรณภูม,ิ ดินเมือง

 (อานวา สะ – หมุ – หะ – นาม)  คือ ไดแก นามทีเ่รียกการ

รวมกันของสามานยนาม และวิสามานยนาม เชน หมู  กอง  เหลา  รัฐบาล  คณะ  

พวก  ฝูง  ชมรม  บริษัท  สมาคม ฯลฯ  เชน 

ทูตานุทตูตางประเทศกําลังชมกองทหารแสดงแสนยานุภาพ

วัวควายและโขลงชางเขาทาํลายพืชไรของชาวบาน

                     คําสมุหนามชนิดนี้มกัจะอยูหนาคํานามเสมอ  

                                   เชน  หมูมัจฉา หมูวิหค)  

อาการนาม  (อานวา อา –กาน – ระ – นาม) คือ คํานามบอกอาการ 

เปนคํานามซึ่งเกิดจากคํากริยา หรือคําวิเศษณ ที่มีคําวา การ 

การ นําหนาคํากริยาที่แสดงอาการทางกาย วาจา

การนอน  การอาน การเลนดนตรี ฯลฯ  

ความ นําหนาคํากริยาที่แสดงความรูสึกนึกคิด

เชน ความคิด ความรู ความเขาใจ และนําหนาคําวิเศษณ เชน ความดี ความเร็ว

ขอสังเกต 

๔ 

นาม)  คือ นามที่เปน

มาสีหมอก 

นารายณทรงสุบรรณ 

ดินเมือง 

ไดแก นามทีเ่รียกการ

รวมกันของสามานยนาม และวิสามานยนาม เชน หมู  กอง  เหลา  รัฐบาล  คณะ  

ทหารแสดงแสนยานุภาพ 

ชางเขาทาํลายพืชไรของชาวบาน 

คําสมุหนามชนิดนี้มกัจะอยูหนาคํานามเสมอ   

คํานามบอกอาการ 

การ หรือ ความ 

ทางกาย วาจา เชน การกิน  

ความรูสึกนึกคิดทางนามธรรม 

เชน ความดี ความเร็ว 



 

 

 

 

                             

 

๕.  ลักษณนาม

ของนามอื่นๆ โดยจะแสดงรูป ลักษณะ ขนาด จํานวน ฯลฯ ของนามใหชัดเจน

ยิ่งขึ้น เชน 

 - รถยนต 

 - คน 

 - เลื่อย 

 - ตนไม 

 - นก 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ขอสังเกต
                     คําวา “การ” และคําวา “ความ

คําอื่นที่ไมใชคํากริยา และคําวิเศษณ 

เปน สามานยนามไมใชอาการนาม เชน 
การเมือง การไฟฟา ความแพง ฯลฯ

ลักษณนาม  (อานวา ลัก – สะ – หนะ – นาม)  คือ คําบอกลักษณะ

ของนามอื่นๆ โดยจะแสดงรูป ลักษณะ ขนาด จํานวน ฯลฯ ของนามใหชัดเจน

รถยนต  ๑ คัน 

 ๕ คน 

 ๑  ปน 

 ๓ ตน 

 ๖ ตัว 

ขอสังเกต 

๕ 

ความ” นี้ ถานําหนา
คําอื่นที่ไมใชคํากริยา และคําวิเศษณ จะถือวา

สามานยนามไมใชอาการนาม เชน 
การเมือง การไฟฟา ความแพง ฯลฯ 

คือ คําบอกลักษณะ

ของนามอื่นๆ โดยจะแสดงรูป ลักษณะ ขนาด จํานวน ฯลฯ ของนามใหชัดเจน



 

 

 

 
 

คํานามมหีนาที่จาํแนกได   

๑.  ทําหนาทีเ่ปนประธานของประโยค

๒.  ทําหนาทีเ่ปนกรรมของประโยค

๓.    ทําหนาทีเ่ปนกรรมตรงและกรรมรอง  เชน  ครูสั่ง

๔.  ทําหนาทีเ่ปนสวนขยายคํา

       ตุกตาหยกตัวนี้สวยมาก

๕.  ทําหนาทีข่ยายคํากริยา

       แมไปตลาด 

๖.  ทําหนาทีเ่ปนสวนเติมเต็มของคํากริยาบางคํา

 “เปน  เหมือน  คลาย  เทา

จึงจะมีความสมบูรณ   เชน

๗.   ทําหนาที่เปนคําเรยีกขาน  เรามีการใชคําเรียกเครือญาติ

 หนาที่การงานแทนชือ่ตัว  เชน   

 นอกหองเรียนครับ   

 มารับหรือยัง 

   

                         

 

ขอสังเกต

หนาที่ของคํานาม 

คํานามมหีนาที่จาํแนกได   ๗  อยาง   ดังนี ้

ทําหนาทีเ่ปนประธานของประโยค เชน  นองรองเพลง 

ทําหนาทีเ่ปนกรรมของประโยค  เชน   แมวกินปลา    ตํารวจจับ

ทําหนาทีเ่ปนกรรมตรงและกรรมรอง  เชน  ครูสั่งการบานนกัเรียน

ทําหนาทีเ่ปนสวนขยายคํานามอื่น  เชน   สัตวปาตองอยูใน

ตัวนี้สวยมาก 

ทําหนาทีข่ยายคํากริยาเพื่อบอกสถานที่  ทิศทาง  หรือเวลา  

    นองอยูบาน เขามาเชามาก 

ทําหนาทีเ่ปนสวนเติมเต็มของคํากริยาบางคํา  ไดแกคําวา 

เปน  เหมือน  คลาย  เทา” ซึ่งตองมีคํานามหรือสรรพนามมารับ

จึงจะมีความสมบูรณ   เชน   เขาเปนผูใหญแลว    ชีวิตเหมือน

ทําหนาที่เปนคําเรยีกขาน  เรามีการใชคําเรียกเครือญาติ

หนาที่การงานแทนชือ่ตัว  เชน   คุณครูครับ  ผมขออนุญาตออก

นอกหองเรียนครับ   เด็กๆ ออกไปเขาแถวไดแลว   นองแมว

 

            คํานามชนิดนี้จะใชในภาษาสนทนาเทานัน้
 

 
 
 

ขอสังเกต 

๖ 

  ครชูมนักเรยีน 

ตํารวจจับผูราย 

การบานนกัเรียน 

สัตวปาตองอยูในปา   

เพื่อบอกสถานที่  ทิศทาง  หรือเวลา  เชน   

ไดแกคําวา  

ซึ่งตองมีคํานามหรือสรรพนามมารับ 

ชีวิตเหมือนละคร 

ทําหนาที่เปนคําเรยีกขาน  เรามีการใชคําเรียกเครือญาติ  และตาํแหนง 

ครับ  ผมขออนุญาตออก 

นองแมวคณุพอ 

คํานามชนิดนี้จะใชในภาษาสนทนาเทานัน้ 



 

 

 

 
 

คําชี้แจง ใหนักเรยีน

  

 

 

 ๑. กิน

 

 ๒. ตนไม

 

 ๓. เขียน

 

 ๔. ไหว

 

 ๕. ความดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบฝกเสริมทักษะที่ ๑ 

ใหนักเรยีนเขียนวงกลมรอบคําที่เปนคํานาม (๑๐ คะแนน

กิน ๖. รอง 

ตนไม ๗. แมว 

เขียน ๘. แมน้ํา 

ไหว ๙. เตนรํา 

ความดี ๑๐. ฝูงกา 

๗ 

คะแนน) 



 

 

 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรยีนแยกชนิดของคํานามตอไปนี้ใหถูกตอง โดยใสเครื่องหมาย 

 ในชองชนดิของคํานามที่เลือก 

 

 

คํา 

 

๑. พวงกุญแจ 

๒. กุญแจ ๓ พวง 

๓. หองพระ 

๔. วัด 

๕. ศาลา 

๖. กระดุมพลาสติก

๗. แหวน ๓ วงนี้ 

๘. เสื้อกันหนาว 

๙. หลวงพระบาง 

๑๐. หนาตาง 

  

 

 
แบบฝกเสริมทักษะที่ ๒ 

ใหนักเรยีนแยกชนิดของคํานามตอไปนี้ใหถูกตอง โดยใสเครื่องหมาย 

ในชองชนดิของคํานามที่เลือก (๑๐ คะแนน) 

สา
มา

ยน
าม

 

วิส
าม

าย
นา

ม 

สม
หุน

าม
 

   

    

   

   

   

กระดุมพลาสติก    

   

   

    

   

 

 

 

 

๘ 

ใหนักเรยีนแยกชนิดของคํานามตอไปนี้ใหถูกตอง โดยใสเครื่องหมาย 

อา
กา

รน
าม

 

ลัก
ษณ

นา
ม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรยีน

 

๑. คุณพอไปเที่ยวประเทศอังกฤษ

๒. ชางเชือกนี้นารักมาก

๓. คณะครูกําลังประชุมกันอยางเครงเครียด

๔. คุณพอใชเชือก

๕. เขาลูกนี้ใหญโตมโหฬาร

๖. การวิ่งออกกําลังกายจะชวยใหรางกายแข็งแรง

๗. ผมเห็นโขลงชางเดินเขาไปในปา

๘. คุณยาสอนใหเราทํา

๙. พระสงฆรูปนี้บวชมาหลายพรรษาแลว

๑๐. พระมหากษัตริย

ในประเทศ 

 

 

 

 

แบบฝกเสริมทักษะที่ ๓ 

ใหนักเรยีนบอกชนดิของคําที่ขดีเสนใตตอไปนี ้(๑๐ 

ประเทศอังกฤษ  

นี้นารักมาก  

ครูกําลังประชุมกันอยางเครงเครียด  

เชือกมัดกลองไวกับรถยนต  

ลูกนี้ใหญโตมโหฬาร  

ออกกําลังกายจะชวยใหรางกายแข็งแรง  

ชางเดินเขาไปในปา  

คุณยาสอนใหเราทําความด ี  

นี้บวชมาหลายพรรษาแลว  

พระมหากษัตริยเปนศูนยรวมของประชาชน  

 
 

๙ 

๑๐ คะแนน) 



 

 

 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรยีน
 

 

๑. ....................

๒. ....................

๓. ....................

๔. ....................

๕. ....................

๖. นองนั่งเลนอยูที่

๗. ....................

๘. ....................

๙. ....................

๑๐. ....................

 

 

 

 
แบบฝกเสริมทักษะที่ ๔ 

ใหนักเรยีนเติมสมุหนามลงในชองวางตอไปนี้ (๑๐ 

....................ชางวิ่งเขาไปในปา 

....................นกบินไปทางเหนือ 

....................คนกําลังมุงดูอุบัติเหตุ 

....................ลูกเสือกําลังชวยกันทํากับขาว 

....................ทหารกําลังซุมดูผูกอการราย 

นองนั่งเลนอยูที่....................ทราย 

....................ปลากําลังวายน้ําอยางราเริง 

....................บัวในสระหลังบานถูกถอนจนหมด 

....................หนังสือวางเกะกะทางเดิน 

....................นักรองฝกซอมสําหรับการแสดงคืนนี้ 

 
 

๑๐ 

๑๐ คะแนน) 



 

 

 
 

คําชี้แจง  จากประโยคตอไปนี้  ใหนักเรียนเขียนคาํสามานยนาม 

(คํานามทั่วไป

 

 

 

๑. แดงเก็บดอกไม 

๒. ฉันซื้อแปงมา ๒ 

๓. เขามีนาฬิกา ๓ 

๔. ครูสมศรีไปโรงเรียน

๕. แมชอบไปตลาด

๖. นักเรียนไปเที่ยวน้ําตก

๗. คุณยายชอบทํากับขาว

๘.  เด็กๆ ชวยกันปลูกตนไม

๙. นองชอบเลนกีฬา

๑๐. นานั่งรถไฟไปเชียงใหม

 

 

 
แบบฝกเสริมทักษะที่ ๕ 

จากประโยคตอไปนี้  ใหนักเรียนเขียนคาํสามานยนาม 

คํานามทั่วไป) ลงในชองวางใหถูกตอง   (๑๐ คะแนน

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

๒ กระปอง ...........................................................

๓ เรือน ...........................................................

ครูสมศรีไปโรงเรียน ...........................................................

แมชอบไปตลาด ...........................................................

นักเรียนไปเที่ยวน้ําตก ...........................................................

คุณยายชอบทํากับขาว ...........................................................

เด็กๆ ชวยกันปลูกตนไม ...........................................................

นองชอบเลนกีฬา ...........................................................

นานั่งรถไฟไปเชียงใหม ...........................................................

 

๑๑ 

จากประโยคตอไปนี้  ใหนักเรียนเขียนคาํสามานยนาม  

คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรยีนขดีเสนใต  คําทีเ่ปนคํานามบอกหมวดหมู

(๑๐ คะแนน

 
   

๑. คณะครูกําลังประชุมที่หองสมุด

๒. หมูลูกเสือโรงเรียนวัด

๓. ตัวแทนนักเรียนมอบชอดอกไมแกนักกีฬา 

๔. วงดนตรีลูกทุงมาแสดงดนตรีที่หอประชุมโรงเรียน 

๕. ฝูงผึ้งบินไลผูรุกรานรังของมัน

๖. บริษัทจัดหางานถูกวางเพลิง

๗. โขลงชางเผือกอยูในปา 

๘. รัฐบาลเขมแข็งสามารถบริหารประเทศไดดี

๙. กลุมแมบานจังหวัดพิษณุโลกรวมตัวกันผลิตกลวยตาก

๑๐. กองถายละครมาถา

 
แบบฝกเสริมทักษะที่ ๖ 

ใหนักเรยีนขดีเสนใต  คําทีเ่ปนคํานามบอกหมวดหมู

คะแนน) 

คณะครูกําลังประชุมที่หองสมุด 

หมูลูกเสือโรงเรียนวัดหนองมะคังกําลังเดินทางไกล 

ตัวแทนนักเรียนมอบชอดอกไมแกนักกีฬา  

วงดนตรีลูกทุงมาแสดงดนตรีที่หอประชุมโรงเรียน  

ฝูงผึ้งบินไลผูรุกรานรังของมัน 

บริษัทจัดหางานถูกวางเพลิง 

โขลงชางเผือกอยูในปา ๓ โขลง 

รัฐบาลเขมแข็งสามารถบริหารประเทศไดดี 

กลุมแมบานจังหวัดพิษณุโลกรวมตัวกันผลิตกลวยตาก

กองถายละครมาถายละครอยูที่รีสอรท 

 

 

 

๑๒ 

ใหนักเรยีนขดีเสนใต  คําทีเ่ปนคํานามบอกหมวดหมู (สมุหนาม)   

กลุมแมบานจังหวัดพิษณุโลกรวมตัวกันผลิตกลวยตาก 



 

 

 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรยีนนําคําอาการนามจากประโยคทีก่ําหนดให 

ชองวางใหถูกตอง

 

๑. แมใหความอบอุนแกลกูทุกคน

๒. เกิดมาเปนคนตองมีความซื่อสัตย

๓. ครูยอมมีความเมตตาตอศิษย

๔. ลิงเปนสตัวที่มคีวามวองไวมาก

๕ เปากบเปนการละเลนของไทย

๖. สมหญิงเปนคนมีศิลปะในการพูด

๗. ความรักเปนสิ่งสวยงาม

๘. คุณนาสนใจเรื่องการเมือง

๙. การเดนิเปนการออกกาํลังกายอยางหนึ่ง

๑๐. นักแขงรถสามารถขับรถดวยความเร็วสูง

 
 

 

 

 
แบบฝกเสริมทักษะที่ ๗ 

ใหนักเรยีนนําคําอาการนามจากประโยคทีก่ําหนดให 

ใหถูกตอง (๑๐ คะแนน) 

แมใหความอบอุนแกลกูทุกคน  

เกิดมาเปนคนตองมีความซื่อสัตย  

ครูยอมมีความเมตตาตอศิษย  

ลิงเปนสตัวที่มคีวามวองไวมาก  

เปากบเปนการละเลนของไทย   

สมหญิงเปนคนมีศิลปะในการพูด   

ความรักเปนสิ่งสวยงาม   

คุณนาสนใจเรื่องการเมือง   

การเดนิเปนการออกกาํลังกายอยางหนึ่ง   

นักแขงรถสามารถขับรถดวยความเร็วสูง  

  

๑๓ 

ใหนักเรยีนนําคําอาการนามจากประโยคทีก่ําหนดให เขียนลงใน 



 

 

 

 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรยีนบอกลักษณนามของคํานามตอไปนี้

 

 

๑. กลวย ..................................................................................

๒. ระนาด .................................................................................

๓. บาน .................................................................................

๔. หนาตาง ..................................................................................

๕. ฟน ..................................................................................

๖. ไข ............................................................................

๗. กระเปา ..................................................................................

๘. ถุงเทา ..................................................................................

๙. หนังสอื ..................................................

๑๐. ปากกา ..................................................................................

 

 
แบบฝกเสริมทักษะที่ ๘ 

ใหนักเรยีนบอกลักษณนามของคํานามตอไปนี ้ (๑๐ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

๑๔ 

๑๐ คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 
 

 

คําชี้แจง  ใหนักเรยีนแยกประเภทของคาํนามทีก่ําหนดใหลงในลูกโปง

ใหถูกตอง
  

 โรงเรียน  

 รามเกียรติ ์ 

 ฝูง  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะนาม 

……………….. 

……………….. 

 

สามานยนาม

………………..

………………..

 

 
แบบฝกเสริมทักษะที่ ๙ 

ใหนักเรยีนแยกประเภทของคาํนามทีก่ําหนดใหลงในลูกโปง

ใหถูกตอง (๑๐ คะแนน) 

 กรุงเทพฯ  ดาม 

 การเดนิ รถยนต 

 เสน  คณะ   

 ความด ี                 

 

     ชนิดของคํานาม 

สามานยนาม 

……………….. 

……………….. 

วิสามานยนาม 

……………….. 

……………….. 

 ………………..

………………..

อาการนาม

………………..

………………..

๑๕ 

ใหนักเรยีนแยกประเภทของคาํนามทีก่ําหนดใหลงในลูกโปง 

สมุหนาม 

……………….. 

……………….. 

. 

อาการนาม 

……………….. 

……………….. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

คําชี้แจง  ใหนักเรยีนใชคาํนามทีก่ําหนดให

(๑๐ คะแนน
 

๑. โรงเรียน  ๒. น้ํา

๖. องค ๗.  ปาก

 
 

๑. ........................................................................................................

๒. ........................................................................................................

๓. ........................................................................................................

๔. ........................................................................................................

๕. ........................................

๖. ........................................................................................................

๗. ................................................................................

๘. ........................................................................................................

๙. ........................................................................................................

๑๐. ........................................................................................................

 

 
แบบฝกเสริมทักษะที่ ๑๐ 

ใหนักเรยีนใชคาํนามทีก่ําหนดให แตงประโยคใหไดใจความ

คะแนน) 

น้ําพ ุ ๓. กรุงเทพฯ ๔. อัญชล ี 

ปาก ๘. คณะ  ๙. การวิ่ง   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

๑๖ 

ใหไดใจความสมบูรณ 

 ๕. ดาม  

 ๑๐. ความรัก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



 

 

 

คําสั่ง   ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถกูตองที่สดุเพียงคําตอบเดยีว

           แลวทําเครื่องหมาย
 

๑. ขอใดบอกความหมายของคํานามไดถูกตองมากท่ีสุด

 ก.   คําที่เรยีกชือ่ของคนและสัตว

ข.   คําที่เรยีกชือ่ของคนและสิ่งของ

ค.   คําทีเ่รียกชือ่คน

ง.   คําที่เรียกชื่อของคน

๒. คํานามสามัญไมเฉพาะเจาะจงใชเรียกคน สตัว สิ่งของ สถานที่ทั่วๆ ไป 

เรียกวาอะไร 

 ก.   ลักษณนาม

ค.   สมุหนาม 

๓. นามที่เรียกรวมกันเปนหมูของสามานยนามและวิสามายนามเปนนาม

ชนิดใด 

 ก.   อาการนาม

ค.   ลักษณนาม

๔. ขอใดไมใช สามานยนาม

 ก.    เรียกสถานที่ เชน ที่โนน ทีน่ั่น

ค.    เรียกคน เชน พอ แม นักเรียน

 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 

คํานาม 

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถกูตองที่สดุเพียงคําตอบเดยีว 

แลวทําเครื่องหมายลงในกระดาษคาํตอบ (๑๐คะแนน  ) 

ขอใดบอกความหมายของคํานามไดถูกตองมากท่ีสุด 

ชือ่ของคนและสัตว  

ชือ่ของคนและสิ่งของ 

คําทีเ่รียกชือ่คน  สตัว  และสิ่งของทั้งมีตัวตนและไมมีตัวตน

ชื่อของคน  สัตว  และสิ่งของที่มีตัวตน 

คํานามสามัญไมเฉพาะเจาะจงใชเรียกคน สตัว สิ่งของ สถานที่ทั่วๆ ไป 

ลักษณนาม 

 

ข.   สามานยนาม 

ง.   วิสามานยนาม
 

นามที่เรียกรวมกันเปนหมูของสามานยนามและวิสามายนามเปนนาม

อาการนาม 

ลักษณนาม 

ข.   วิสามานยนาม

ง.   สมุหนาม 
 

สามานยนาม 

เรียกสถานที่ เชน ที่โนน ทีน่ั่น 

เรียกคน เชน พอ แม นักเรียน 

ข.  เรียกของ เชน ปากกา ดินสอ

ง.   เรียกสัตว เชน นก ชาง เปด
 

  

๑๗ 

 

และสิ่งของทั้งมีตัวตนและไมมีตัวตน  

คํานามสามัญไมเฉพาะเจาะจงใชเรียกคน สตัว สิ่งของ สถานที่ทั่วๆ ไป 

 

วิสามานยนาม 

นามที่เรียกรวมกันเปนหมูของสามานยนามและวิสามายนามเปนนาม

วิสามานยนาม 

เรียกของ เชน ปากกา ดินสอ 

เรียกสัตว เชน นก ชาง เปด 



 

 

 
 

๕. คําใดไมใช สมุหนาม

 ก.   ชมรม หมู 

ค.   เลม แทง 

๖. “สิ่ว มีด” ใชคําลักษณนามคําเดียวกับคําในขอใด

 ก.   เกวียน 

ค.   เตียง 

๗. ขอความใดใชสมุหนามไมถูกตอง 

 ก.    คณะทตูานุทตูตางประเทศ

ค.    กลุมชางปา

๘. ขอใดไมมีคํานาม 

 ก.    ชะนีโหวยโหยหวนรัญจวนใจ

ค.    ยิ่งอาลัยแลหาน้ําตานอง

๙. ชื่อของนักเรียนทกุคนเปนคําชนิดใด

 ก.    คําสรรพนาม 

ค.    คํานาม 

๑๐. คําวา “นาย” ในขอใดเปนคํานาม

 ก.   ฉันบอกความลับนีแ้กยายคนเดยีวนะ รูแลวเหยียบไวดวย

ข.   นายคะวันนี้บายมปีระชุมนะคะ

ค.   นายของฉนัใจดีกบัทุกคน 

ง.   นายเปดโรงงานทอผาแหงใหม
 

คําใดไมใช สมุหนาม 

 ข.  คณะ กอง 

ง.  ฝูง โขลง 

 

ใชคําลักษณนามคําเดียวกับคําในขอใด 

ข.  ขาวหลาม 

ง.  โตะ 
 

ขอความใดใชสมุหนามไมถูกตอง  

คณะทตูานุทตูตางประเทศ 

กลุมชางปา 

ข.  ฝูงวัวควาย 

ง.       กองกําลังทหารของรัฐบาล
 

ขอใดไมมีคํานาม  

ชะนีโหวยโหยหวนรัญจวนใจ 

ยิ่งอาลัยแลหาน้ําตานอง 

ข.  โอทรามเชยหลากแลวพอแกวตา

ง.       สะอืน้โอโพลเพลเดนิเอกา
 

ชื่อของนักเรียนทกุคนเปนคําชนิดใด 

คําสรรพนาม  ข.   คําวิสามานยนาม

ง.        คําสามานยนาม
 

ในขอใดเปนคํานาม 

ฉันบอกความลับนีแ้กยายคนเดยีวนะ รูแลวเหยียบไวดวย

นายคะวันนี้บายมปีระชุมนะคะ 

นายของฉนัใจดีกบัทุกคน  

นายเปดโรงงานทอผาแหงใหม 
 

 

 

๑๘ 

กองกําลังทหารของรัฐบาล   

โอทรามเชยหลากแลวพอแกวตา 

สะอืน้โอโพลเพลเดนิเอกา 

คําวิสามานยนาม 

คําสามานยนาม 

ฉันบอกความลับนีแ้กยายคนเดยีวนะ รูแลวเหยียบไวดวย  



 

 

 

 

 

 

 

 

กรมวิชาการ. (๒๕๕๑).  

กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว

กรมวิชาการ. (๒๕๕๑  

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว

กรมวิชาการ. (๒๕๕๑ ข

๒๕๕๑.  กรุงเทพฯ

กรมวิชาการ. (๒๕๕๑ ค

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว

ทิศนา   แขมมณี. (๒๕๔๘

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา

ภาษาไทย ม

สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา

หลักภาษาไทย ม

อัมพร   อังศรีพวง. (๒๕๔๖

สรางสรรค. 

 

 

บรรณานุกรม 
 

).  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

๒๕๕๑  ก.). การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

ข.).  คูมือการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ

ค.). แนวทางการวัดและการประเมินผลการเรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

๒๕๔๘). รูปแบบการสอน ทางเลือกที่หลากหลาย

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, ธัญลักษณ จุยเรือง และอาทิตยา ธีรานพ 

ภาษาไทย ม.๑ – ๒ – ๓. กรุงเทพฯ: ภูมิบัณฑิตการพิมพ. 

อัมพรวิสิทธิ์โสภา, ธัญลักษณ จุยเรือง และอาทิตยา ธีรานพ 

หลักภาษาไทย ม.๑ – ๒ – ๓. กรุงเทพฯ: ภูมิบัณฑิตการพิมพ

๒๕๔๖). แนวพัฒนาสื่อการสอนภาษาไทยสรรสรางสื่อ

. กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช. 

 

 

๑๙ 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑. 

การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๒๕๕๑. กรุงเทพฯ:  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 

แนวทางการวัดและการประเมินผลการเรียน 

๒๕๕๑. กรุงเทพฯ:  

รูปแบบการสอน ทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพฯ: 

ธัญลักษณ จุยเรือง และอาทิตยา ธีรานพ (๒๕๕๔). การใช

 

ธัญลักษณ จุยเรือง และอาทิตยา ธีรานพ (๒๕๕๔).         

ภูมิบัณฑิตการพิมพ. 

แนวพัฒนาสื่อการสอนภาษาไทยสรรสรางสื่อ

  



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 

๒๐ 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

ขอ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

 

 

 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

 

 

เฉลย ขอ 

ง ๖. 

ก ๗. 

ก ๘. 

ง ๙. 

ง ๑๐. 

 

   คําทีเ่ปนคํานามไดแก  

                                          ขอ ๒    ตนไม 

                                          ขอ ๕    ความดี 

                                          ขอ ๗    แมว 

                                          ขอ ๘    แมน้ํา  

                                          ขอ๑๐   ฝูงกา 
 

แบบทดสอบกอนเรียน  

แบบฝกเสริมทักษะที่ ๑  
 

๒๑ 

เฉลย 

ข 

ข 

ข 

ค 

ง 



 

 

 

 

 

 

 

ขอ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

 

 

 

 
 

 

ขอ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

 
 

เฉลย ขอ 

สามานยนาม ๖. วิสามานยนาม

ลักษณนาม ๗, ลักษณนาม

วิสามานยนาม ๘. สมุหนาม

สามานยนาม ๙. วิสามานยนาม

สามานยนาม ๑๐. สามานยนาม

เฉลย ขอ 

วิสามานยนาม ๖. ลักษณนาม

สมุหนาม ๗, สามานยนาม

สามานยนาม ๘. อาการนาม

สมุหนาม ๙. อาการนาม

ลักษณนาม ๑๐. สามานยนาม

  

แบบฝกเสริมทักษะที่ ๒  
 

แบบฝกเสริมทักษะที่ ๓ 
 

๒๒ 

เฉลย 

วิสามานยนาม 

ลักษณนาม 

สมุหนาม 

วิสามานยนาม 

สามานยนาม 

เฉลย 

ลักษณนาม 

สามานยนาม 

อาการนาม 

อาการนาม 

สามานยนาม 



 

 

 

 
 

 

 

ขอ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

 
 

 

 

 

 

ขอ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

 

 

 

 

เฉลย ขอ 

โขลง ๖. กอง

ฝูง ๗, ฝูง 

กลุม ๘. กอ 

หมู ๙. กอง

เหลา, กองทัพ ๑๐. คณะ

เฉลย ขอ 

ดอกไม ๖. 

แปง ๗, 

นาฬิกา ๘. 

โรงเรียน ๙. 

ตลาด ๑๐. 

แบบฝกเสริมทักษะที่ ๔ 
 

แบบฝกเสริมทักษะที่ ๕ 
 

๒๓ 

เฉลย 

กอง 

 

 

กอง 

คณะ 

เฉลย 

น้ําตก 

กับขาว 

ตนไม 

กีฬา 

รถไฟ 



 

 

   

 

 

 

ขอ เฉลย

๑. คณะคร ู

๒. หมูลูกเสือ

๓. ตัวแทนนักเรียน

๔. วงดนตรลีูกทุง

๕. ฝูงผึ้ง 
 

 

 

 

 

ขอ เฉลย

๑. ความอบอุน

๒. ความซื่อสัตย

๓. ความเมตตา

๔. ความวองไว

๕. การละเลน

 

 

เฉลย ขอ เฉลย

 ๖. บริษัทจัดหางาน

หมูลูกเสือ ๗. โขลงชางเผอืก

ตัวแทนนักเรียน ๘. รัฐบาล 

วงดนตรลีูกทุง ๙. กลุมแมบานพิษณโุลก

๑๐. กองถายละคร

 

เฉลย ขอ เฉลย

ความอบอุน ๖. การพูด 

ความซื่อสัตย ๗. ความรัก 

ความเมตตา ๘. การเมือง 

ความวองไว ๙. การเดนิ 

การละเลน ๑๐. ความเร็ว 

 

 
 

 
 

แบบฝกเสริมทักษะที ่๖ 
 

แบบฝกเสริมทักษะที่ ๗ 
 

๒๔ 

เฉลย 

บริษัทจัดหางาน 

โขลงชางเผอืก 

กลุมแมบานพิษณโุลก 

กองถายละคร 

เฉลย 

 

 



 

 

 

   

 

 

ขอ เฉลย

๑. หวี

๒. ราง

๓. หลัง

๔. บาน

๕. ซี่

 

 

 

 

 

 

ลูกโปง  

สามานยนาม 

ลูกโปง

วิสามานยนาม

โรงเรียน พิษณุโลก

รถยนต รามเกียรติ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย ขอ เฉลย

หว ี ๖. ฟอง 

ราง ๗. ใบ 

หลัง ๘. คู 

บาน ๙. เลม 

ซี ่ ๑๐. ดาม 

 

ลูกโปง  

วิสามานยนาม 

ลูกโปง  

สมุหนาม 

ลูกโปง  

ลักษณนาม 

พิษณุโลก ฝูง ดาม 

รามเกียรติ์ คณะ เสน 

แบบฝกเสริมทักษะที่ ๘ 
 

แบบฝกเสริมทักษะที่ ๙ 
 

๒๕ 

เฉลย 

 

 

 

 

ลูกโปง  

อาการนาม 

การเดิน 

ความด ี



 

 

 

 

   

 
 

 

                             อยูในดุลพินิจของครูผูสอน

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

 

 

อยูในดุลพินิจของครูผูสอน 

เฉลย ขอ 

ค ๖. 

ข ๗. 

ง ๘. 

ก ๙. 

ค ๑๐. 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน  

แบบฝกเสริมทักษะที่ ๑๐ 
 

๒๖ 

เฉลย 

ก 

ค 

ง 

ข 

ก 


