


ค ำน ำ 

    บทเรียนส ำเร็จรูปชุดพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้  เรื่องทัณฑฆำต        

และตัวกำรันต์เล่มนี้ จัดท ำขึ้นส ำหรับใช้เสริมทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่  ๒ โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น ๔ ส่วน คือ แบบทดสอบก่อนเรียน 
เนื้อหำ แบบฝึกหัด และแบบเฉลย ซึ่งมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI ประกอบ มีเนื้อหำ
สำระส ำคัญและผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระ       
กำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ ตรงตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ           
และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๑       

       บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง และจะเกิดประโยชน์
เป็นอย่ำงมำกถ้ำครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่ผู้เรียนในกรณีที่ผู้เรียน    
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 

       ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้  และเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้            
เรื่องทัณฑฆำตและตัวกำรันต์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปี
ที่ ๒ ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ค ำแนะน ำ          
และค ำปรึกษำด้วยดีเสมอมำ 

 

 

                                                               
คณะผู้จัดท ำ 

    

ก 



 
 
 
 
 

สำรบัญ 
 

เรื่อง                      หน้ำ 
ค ำน ำ                                              ก                                    
สำรบัญ     ข 
ขั้นตอนกำรเรียนรู้    ๑                         
ค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับผู้สอน                                         ๒ 
ค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับนักเรียน                                           ๓                               
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด                                                                ๔                                           
จุดประสงค์กำรเรียนรู้                                                                          ๕ 
สำระส ำคัญ 
กำรอ่ำนและเขียนทัณฑฆำตและตัวกำรันต์ 
          แบบทดสอบก่อนเรียน     ๙ 
          ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องทัณฑฆำตและตัวกำรันต์   ๑๓ 
          แบบฝึกหัดทัณฑฆำตและตัวกำรันต์    ๑๕ 
          เฉลยแบบฝึกหัดทัณฑฆำตและตัวกำรันต์    ๒๐ 
          แบบทดสอบหลังเรียน      ๒๓ 
          เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน    ๒๖ 
 
แบบฝึกอ่ำนค ำ 
          กำรอ่ำนและเขียนทัณฑฆำตและตัวกำรันต์                        ๒๘ 
 

  

 
 
 
 

ข 



ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ศึกษำค ำชี้แจงและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนจ ำนวน  ๑๐ ข้อ 

   ศึกษำบทเรียนเรื่องกำรอ่ำนและเขียนทัณฑฆำต       
และตัวกำรันต ์

ท ำแบบฝึกหัดหลังเรียนแต่ละบท 

ท ำแบบทดสอบหลังเรียน 

๑ 



๑.  บทเรียนส ำเร็จรูปเรื่องสื่อกำรสอนวิชำภำษำไทยชั้นประถมศึกษำ              
     ปีที่ ๒  เป็นบทเรียนส ำหรับศึกษำด้วยตนเองเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ 
     อย่ำงยั่งยืน 
๒.  นักเรียนอ่ำนค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนและจุดประสงค์ของกำรเรียน 
     กำรศึกษำบทเรียน 
๓.  นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 
๔.  นักเรียนศึกษำบทเรียนเรื่องกำรอ่ำนและเขียนทันฑฆำตและตัวกำรันต์ 
๕.  นักเรียนท ำแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะเรื่องกำรอ่ำนและเขียนทัณฑฆำตและ 
     ตัวกำรันต์ 
๖.  เมื่อนักเรียนศึกษำเนื้อหำและท ำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้ท ำ 
     แบบทดสอบหลังเรียน 

ค ำชี้แจงเกี่ยวกับกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูป
ส ำหรับครูผู้สอน 

๒ 



ค ำชี้แจงเกี่ยวกับกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูป
ส ำหรับนักเรียน 

๑.  ใช้บทเรียนส ำเร็จรูปเรื่องสื่อกำรสอนวิชำภำษำไทยชั้นประถมศึกษำ 
     ปีที่ ๒  เป็นบทเรียนส ำหรับศึกษำด้วยตนเองเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้   
     อย่ำงยั่งยืน 
๒.  นักเรียนอ่ำนค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปเรื่องกำรสอนวิชำ 
     ภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ ให้เข้ำใจ 
๓.  อธิบำยวิธีกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูปให้นักเรียนฟัง 
๔.  ให้นักเรียนศึกษำบทเรียนส ำเร็จรูปด้วยตนเองโดยก ำหนดระยะเวลำ 
     ในกำรศึกษำให้เหมำะสม 
๕.  ครูควรให้ค ำปรึกษำขณะที่นักเรียนศึกษำด้วยตนเอง 

๓ 



มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 

สำระท่ี ๑ กำรอ่ำน 
มำตรฐำน ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพ่ือน ำไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต และมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
๑.  อ่ำนออกเสียงค ำ ค ำคล้องจอง ข้อควำมและบทร้อยกรองง่ำย ๆ ได้ถูกต้อง 
๒.  อธิบำยควำมหมำยของค ำและข้อควำมที่อ่ำน        
๓.  ตั้งค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่ำน 
๔. ระบุใจควำมส ำคัญและรำยละเอียดจำกเรื่องท่ีอ่ำน 
๕. แสดงควำมคิดเห็นและคำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน 
๖.  อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจอย่ำงสม่ ำเสมอและน ำเสนอเรื่องที่อ่ำน 
๗. อ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำย และปฏิบัติตำมค ำสั่ง หรือ ข้อแนะน ำ 
๘. มีมำรยำทในกำรอ่ำน 
 
สำระท่ี ๒ กำรเขียน 
มำตรฐำน ท ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียน  เขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียน
เรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศ และรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๑. กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
๒. เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบกำรณ์ 
๓. เขียนเรื่องสั้น ๆ ตำมจินตนำกำร 
๔. มีมำรยำทในกำรเขียน 
 
 

๔ 



มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 

 
สำระท่ี ๓ กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
มำตรฐำน ท ๓.๑ สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้ 
ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ 
๑.  ฟังค ำแนะน ำ ค ำสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตำม 
๒.  เล่ำเรื่องที่ฟังและดูทั้งท่ีเป็นควำมรู้และควำมบันเทิง          
๓.  บอกสำระส ำคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
๔.  ตั้งค ำถำมและตอบค ำถำมเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู 
๕.  พูดแสดงควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู 
๖.  พูดสื่อสำรได้ชัดเจนตรงตำมวัตถุประสงค์ 
๗. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด 

 
สำระท่ี ๔ หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มำตรฐำน ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำ และหลักภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลงของ
ภำษำ และพลังของภำษำ ภูมิปัญญำทำงภำษำและรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ 
๑.  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 
๒.  เขียนสะกดค ำและบอกควำมหมำยของค ำ             
๓.  เรียบเรียงค ำเป็นประโยคได้ตรงตำมเจตนำของกำรสื่อสำร 
๔.  บอกลักษณะค ำคล้องจอง 
๕.  เลือกใช้ภำษำไทยมำตรฐำนและภำษำถ่ินได้เหมำะสมกับกำลเทศะ 
 
 
 

๕ 



มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 

 
สำระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
มำตรฐำน ท ๕.๑ เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่ำงเห็นคุณค่ำ และน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
๑.  ระบุข้อคิดท่ีได้จำกกำรอ่ำนหรือกำรฟังวรรณกรรมส ำหรับเด็ก เพ่ือน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
๒.  ร้องบทร้องเล่นส ำหรับเด็กในท้องถิ่น 
๓.  ท่องจ ำบทอำขยำนตำมท่ีก ำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ 
 
 
 
 

๖ 



จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ควำมรู้ 
       ๑. อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรอ่ำนเรื่องกำรอ่ำนและเขียนทัณฑฆำตและตัว
กำรันต์        
       ๒. กำรน ำควำมรู้จำกเรื่องกำรอ่ำนและเขียนทัณฑฆำตและตัวกำรันต ์
           มำตอบค ำถำม และสำมำรถท ำแบบทดสอบและแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง 
       ๓. เข้ำใจเนื้อหำ และน ำไปต่อยอดในกำรเรียนวิชำภำษำไทยใน    
           ระดับที่สูงขึ้นได้        
 
ทักษะ/กระบวนกำร 
       ๑. อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรอ่ำนได้ถูกต้อง 
       ๒. อ่ำนและเขียนค ำได้ถูกต้อง 
       ๓. สำมำรถท ำแบบทดสอบและแบบฝึกหัดได้ 
 
คุณธรรม จริยธรรม / ค่ำนิยม 
      ๑. นิสัยรักกำรอ่ำนและกำรเขียน 
      ๒. มีควำมรับผิดชอบ 
      ๓. มีควำมสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

๗ 



ทัณฑฆำตและตัวกำรันต์ 





แบบทดสอบก่อนเรียน 
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒  

เรื่อง ทัณฑฆำตและตัวกำรันต์ 
จ ำนวน ๑๐ ข้อ 

ค ำชี้แจง จงท ำเครื่องหมำยกำกบำท (×) ลงหน้ำข้อที่ถูกต้องที่สุด 

๑.ข้อใดกล่ำวผิด 
   ก. เครื่องหมำย (  ์) เรียกว่ำเครื่องหมำย ทัณฑฆำต 
   ข. พยัญชนะที่มีเครื่องหมำย  ์ ก ำกับอยู่ข้ำงบนแสดงว่ำให้ออก
เสียงสั้น 
   ค. ตัวกำรันต์ คือ ตัวที่เรำไม่อ่ำนออกเสียง 
   ง. พยัญชนะที่มีเครื่องหมำยทัณฑฆำตอยู่ข้ำงบน คือ ตัวกำรันต์ 

๒.ค ำในข้อใดถูกต้อง 
   ก. แพทย์   ข. จันทรณ์ 
   ค. เทศษ์   ง. อำจำรญ์ 

๓. ค ำในข้อใดผิด 
   ก. เจดีย์   ข. พันธุ์ 
   ค. ประโยชน์  ง. ชอร์ก 

๑๐ 



๔.น้อยหน่ำชอบไปวัดฟังพระ____________ทุกวันพระ 
   ก. เทศน์   ข. เทศ 
   ค. เทศษ์   ง. เทษน์ 

๕.ตัวกำรันต์ในข้อใดต่ำงจำกพวก 
   ก. จันทร์   ข. เสำร์ 
   ค. ศำสตร์   ง. สตำงค์ 

๖.ยัก__ จงเติมตัวกำรันต์ให้ถูกต้อง 
   ก. ยักศ์   ข. ยักษ์ 
   ค. ยักต์   ง. ยักก์ 

๗ “.สตำง¬_เรียนพิเศษวิชำคณิตศำส__ในวันเสำ_กับ
อำจำร_ที่โรงเรียน” จงเติมตัวกำรันต์ให้ถูกต้องตำมล ำดับ 
   ก. ต์ , ตร์ , ณ์ , ย์   ข. ค์ , ตร์ , ร์ , ย์  
   ค. ย์ , ตร์ , ร์ , ย์  ง. ค์ , ตร์ , ณ์ , ย์ 

๑๑ 



๘.ค ำในข้อใดอ่ำนผิด 
   ก. สมบูรณ์ อ่ำนว่ำ สม-บูน   
   ข. อัศจรรย์ อ่ำนว่ำ อัด-สะ-จัน 
   ค. พระจันทร์ อ่ำนว่ำ พระ-จัน-ทระ  
   ง. พันธุ์ อ่ำนว่ำ พัน 

๙.อำจำร_ก ำลังใช้ชอ_กเขียนบนกระดำน 
   ก. ย์ , ล ์   ข. ญ์ , ต ์
   ค. ย์ , ษ์   ง. ณ์ , ล์ 

๑๐.ข้อใดมีค ำที่เขียนถูกต้อง 
   ก. แพทศ์   ข. โจทร์ 
   ค. ประดิษญ์  ง. องค์ 

๑๒ 



แบบฝึกหัดทัณฑฆำตและตัวกำรันต ์





 



แบบทดสอบหลังเรียน 
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒  

เรื่อง ทัณฑฆำตและตัวกำรันต์ 
จ ำนวน ๑๐ ข้อ 

ค ำชี้แจง จงท ำเครื่องหมำยกำกบำท (×) ลงหน้ำข้อที่ถูกต้องที่สุด 

๑.ข้อใดกล่ำวผิด 
   ก. เครื่องหมำย (  ์) เรียกว่ำเครื่องหมำย ทัณฑฆำต 
   ข. พยัญชนะที่มีเครื่องหมำย  ์ ก ำกับอยู่ข้ำงบนแสดงว่ำให้ออก
เสียงสั้น 
   ค. ตัวกำรันต์ คือ ตัวที่เรำไม่อ่ำนออกเสียง 
   ง. พยัญชนะที่มีเครื่องหมำยทัณฑฆำตอยู่ข้ำงบน คือ ตัวกำรันต์ 

๒.ค ำในข้อใดถูกต้อง 
   ก. แพทย์   ข. จันทรณ์ 
   ค. เทศษ์   ง. อำจำรญ์ 

๓. ค ำในข้อใดผิด 
   ก. เจดีย์   ข. พันธุ์ 
   ค. ประโยชน์  ง. ชอร์ก 

๒๔ 



๔.น้อยหน่ำชอบไปวัดฟังพระ____________ทุกวันพระ 
   ก. เทศน์   ข. เทศ 
   ค. เทศษ์   ง. เทษน์ 

๕.ตัวกำรันต์ในข้อใดต่ำงจำกพวก 
   ก. จันทร์   ข. เสำร์ 
   ค. ศำสตร์   ง. สตำงค์ 

๖.ยัก__ จงเติมตัวกำรันต์ให้ถูกต้อง 
   ก. ยักศ์   ข. ยักษ์ 
   ค. ยักต์   ง. ยักก์ 

๗ “.สตำง¬_เรียนพิเศษวิชำคณิตศำส__ในวันเสำ_กับ
อำจำร_ที่โรงเรียน” จงเติมตัวกำรันต์ให้ถูกต้องตำมล ำดับ 
   ก. ต์ , ตร์ , ณ์ , ย์   ข. ค์ , ตร์ , ร์ , ย์  
   ค. ย์ , ตร์ , ร์ , ย์  ง. ค์ , ตร์ , ณ์ , ย์ 

๒๕ 



๘.ค ำในข้อใดอ่ำนผิด 
   ก. สมบูรณ์ อ่ำนว่ำ สม-บูน   
   ข. อัศจรรย์ อ่ำนว่ำ อัด-สะ-จัน 
   ค. พระจันทร์ อ่ำนว่ำ พระ-จัน-ทระ  
   ง. พันธุ์ อ่ำนว่ำ พัน 

๙.อำจำร_ก ำลังใช้ชอ_กเขียนบนกระดำน 
   ก. ย์ , ล ์   ข. ญ์ , ต ์
   ค. ย์ , ษ์   ง. ณ์ , ล์ 

๑๐.ข้อใดมีค ำที่เขียนถูกต้อง 
   ก. แพทศ์   ข. โจทร์ 
   ค. ประดิษญ์  ง. องค์ 

๒๖ 



                                                

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                 

 

                     ______            

             ______          

               ______              

             ______            

                       ______          

๑๓๑ 

เฉลยแบบทดสอบก่อน 
และหลังเรียน 



๑.   ข   ๒.  ก 

๓.   ง   ๔.  ก 

๕.  ง   ๖.  ข 

๗.  ข   ๘.  ค 

๙.  ก   ๑๐. ง 
   

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

๒๘ 



แบบฝึกอ่ำนค ำ 



แบบฝึกอ่ำนค ำ 
ทัณฑฆำตหรือตัวกำรันต์ 

อำจำรย์    สะกดว่ำ    ออ – อำ – อำ – จอ – อำ – นอ  
กำร์ตูน    สะกดว่ำ    กอ – อำ – กำ – ตอ – อู – นอ 
คริสต์    สะกดว่ำ      คอ – รอ – อ ิ– ดอ 
จันทร์    สะกดว่ำ    จอ – อะ – นอ 
เจดีย์    สะกดว่ำ    จอ – เอ – เจ – ดอ – อี – ดี 
โจทย์    สะกดว่ำ    จอ – โอ – ดอ 
เชอร์รี ่    สะกดว่ำ    ชอ – เออ – เชอ – รอ – อี – รี – ไม้เอก 
ทุกข ์    สะกดว่ำ    ทอ – อุ – กอ 
เทศน์    สะกดว่ำ    ทอ – เอ – ดอ 
โบสถ์    สะกดว่ำ    บอ – โอ – ดอ 
ประดิษฐ์        สะกดว่ำ    ปอ – รอ – อะ – ประ – ดอ – อ ิ– ดอ 
ประโยชน์       สะกดว่ำ    ปอ – รอ – อะ – ประ – ยอ – โอ – ดอ 
พันธุ์    สะกดว่ำ    พอ – อะ – นอ 
แพทย์    สะกดว่ำ    พอ – แอ – ดอ 
ยักษ์    สะกดว่ำ    ยอ – อะ – กอ 
ศำสตร์    สะกดว่ำ    สอ – อำ – ดอ 
ศูนย์    สะกดว่ำ    สอ – อู – นอ 
สัตว ์    สะกดว่ำ    สอ – อะ – ดอ 
เสำร์    สะกดว่ำ    สอ – เอำ 
องค์     สะกดว่ำ    ออ – โอะ – งอ  

๓๐ 



 

 

การอ่านและเขียน 

ทัณฑฆาตและตัวการันต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวการันต์ หรือไม่มีทัณฑฆาต ( ‘ )  คือ  ตัวอักษรซึ่งไม่ออก

เสียง  ใช้ก ากับไว้เบ้ืองบน  เพื่อแสดงว่าเสียงนั้นได้ถูกบังคับไว้จนกว่า

จะมีพยางค์อื่นมาประสมข้างหลัง  

 ตามปรกติ  ตัวการันต์เป็นตัวที่มีเสียงเช่นเดียวกับพยางค์อื่นๆ 

และโดยมากมาจากภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาอังกฤษ 

ทัณฑฆาต  คือ  ชื่อเครื่องหมายส าหรับฆ่าอักษรที่ไม่ต้องการให้

ออกเสียง 

๑๓ 



 

ตัวอย่างค าที่มีตัวการันต์ หรือทัณฑฆาต 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์  น   เป็นตัวการันต์ 

ประดิษฐ์  ฐ เป็นตัวการันต์ 

อัศจรรย ์  ย  เป็นตัวการันต์ 

ยักษ์   ษ เป็นตัวการันต์ 

สหกรณ์  ณ เป็นตัวการันต์ 

สตางค ์  ค เป็นตัวการันต์ 

จันทร์   ทร เป็นตัวการันต์ 

๑๔ 



แบบฝึกหัดเรื่อง ทัณฑฆาตหรือตัวการันต์ 

ตอนท่ี ๑ ให้นักเรียนจับคู่ค ำต่อไปนี้ให้ตรงกับรูปภำพ 

๑.                                                      

๒                              

    

 ๓.                                                  

๔.                                                      

๕.                                                                

ยักษ์ 

อาจารย์ 

สตรอเบอร์

แพทย์ 

ไดโนเสาร ์

๑๖ 



ตอนท่ี ๒   ให้นักเรียนเขียนค ำอ่ำนต่อไปนี้ให้ถูกต้อง          

         

๑. 

                                                              

 

๒ . 
         

 

 

๓. 
         

     

 

๔. 
         

 

 

๕.         

  

ปฺระ-โหฺยด  

โบด  

อัด-สะ-จัน  

เทด  

ประ-ดิด  

๑๗ 



ตอนท่ี๓  ให้นักเรียนน ำค ำที่ก ำหนดให้จับคู่กับภำพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

  

การ์ตูน  อาจารย์ สตางค์ 

พระจันทร ์  ยักษ์ 

๒.กระต่ายหมาย    

ตอบ   

๓.เด็กๆต้องหยอดเหรียญ ลงในกระปุก   

ตอบ      

๔.นักเรียนต้องเชื่อฟัง    

ตอบ     

๕.แก้วชอบระบายสีรูป   

ตอบ    

๑.นางผีเสื้อสมุทรเป็น หลงรักมนุษย์   

ตอบ  

๑๘ 



เฉลยแบบฝึกหัดเรื่อง ทัณฑฆาตหรือตัวการันต์ 

ตอนท่ี ๑ ให้นักเรียนจับคู่ค ำต่อไปนี้ให้ตรงกับรูปภำพ 

๑.                                                      

๒                              

    

 ๓.                                                  

๔.                                                      

๕.                                                                

ยักษ์ 

อาจารย์ 

สตรอเบอร์ร่ี 

แพทย์ 

ไดโนเสาร ์

๒๐ 



ตอนท่ี ๒   ให้นักเรียนเขียนค ำอ่ำนต่อไปนี้ให้ถูกต้อง          

         

๑. 

                                                              

 

๒ . 
         

 

 

๓. 
         

     

 

๔. 
         

 

 

๕.         

  

ปฺระ-โหฺยด ประโยชน์ 

โบด โบสถ์ 

อัด-สะ-จัน อัศจรรย์ 

เทด เทศน์ 

ประ-ดิด ประดิษฐ์ 

๒๑ 



ตอนท่ี๓  ให้นักเรียนน ำค ำที่ก ำหนดให้จับคู่กับภำพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การ์ตูน  อาจารย์ สตางค์ 

พระจันทร ์  ยักษ์ 

๒.กระต่ายหมาย    

ตอบ  จันทร์ 

๓.เด็กๆต้องหยอดเหรียญ ลงในกระปุก   

ตอบ   สตางค์    

๔.นักเรียนต้องเชื่อฟัง    

ตอบ อาจารย์     

๕.แก้วชอบระบายสีรูป   

ตอบ การ์ตูน       

๑.นางผีเสื้อสมุทรเป็น หลงรักมนุษย์   

ตอบ ยักษ ์

๒๒ 


