


ค ำน ำ 

          บทเรียนส ำเร็จรูปชุดพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่องค ำที่ใช้ บัน 
บรร เล่มนี้  จัดท ำ ข้ึนส ำหรับใช้ เสริมทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระ ดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๓ โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น ๔ ส่วน คือ แบบทดสอบก่อนเรียน 
เนื้อหำ แบบฝึกหัด และแบบเฉลย ซึ่งมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI ประกอบ มีเนื้อหำ
สำระส ำคัญและผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ตรงตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนพุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๑      

          บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง และจะเกิด
ประโยชน์เป็นอย่ำงมำกถ้ำครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่ผู้เรียน ใน
กรณีที่ผู้เรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 

          ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ และเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่อง ค ำ
ที่ใช้บัน บรร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ให้ได้ผลดี
ยิ่งข้ึน และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำด้วยดี
เสมอมำ 

 

                คณะผู้จัดท ำ 

     

 



 

เร่ือง      หน้ำ 
ค ำน ำ        ก 
สำรบัญ       ข 
ขั้นตอนกำรเรียนรู้      ๑ 
ค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับผู้สอน       ๓ 
ค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับนักเรียน                    ๔                                     
มำตรฐำนกำรเรียนรู้                      ๕ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้                                      ๖ 
ค ำที่ใช้ บัน บรร 
  แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ืองค ำที่ใช้ บัน บรร   ๗ 
 บทเรียน เร่ืองค ำที่ใช้ บัน บรร  ๑๐
 แบบฝึกหัด เร่ืองค ำที่ใช้ บัน บรร  ๑๔ 
 เฉลยแบบฝึกหัด   ๑๘ 
  แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง ค ำที่ใช้ บัน บรร ๒๒ 
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน   ๒๕ 
 

สำรบัญ 



ขั้นตอนกำรเรียนรู้ 

ศึกษำค ำชี้แจงและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนจ ำนวน ๑๐ ข้อ 

ศึกษำบทเรียน เรื่อง ค ำที่ใช้ บรร บัน 

ท ำแบบฝึกหัดหลังเรียนแต่ละบท 

๑ 



ขั้นตอนกำรเรียนรู้ 

ฝึกกำรอ่ำนออกเสียง 

ท ำแบบทดสอบหลังบทเรียน 

๒ 

สิ้นสุดกำรศึกษำบทเรียน 



ค ำชี้แจงเกี่ยวกับกำรใช้บทเรียนส ำเรจ็รูปส ำหรับครูผู้สอน 

๑. ใชบ้ทเรียนส ำเร็จรูปเรื่องสื่อกำรสอนวิชำภำษำไทยชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๓ เป็นบทเรียนส ำหรับศึกษำด้วยตนเอง
เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงย่ังยืน 
๒. นักเรียนศึกษำค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเรจ็รูปเรือ่งสื่อกำร
สอนวิชำภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  
๓. อธิบำยวิธีกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทเรียนส ำเร็จรูปให้
นักเรียนฟัง  
๔.  ให้นักเรียนศึกษำบทเรียนส ำเร็จรปูด้วยตนเองโดยก ำหนด
ระยะเวลำในกำรศึกษำให้เหมำะสม 
๕. ครูควรให้ค ำปรึกษำ ขณะที่นักเรียนศึกษำด้วยตนเอง 

๓ 



 
 

ค ำช้ีแจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับนักเรียน 

๑. บทเรียนส ำเร็จรูปเรื่อง สื่อกำรสอนวิชำภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ เป็น  
บทเรียนส ำหรับกำรศึกษำด้วยตนเองเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน  

๒. นักเรียนศึกษำค ำชี้แจงใช้บทเรียนส ำเร็จรูปและจุดประสงค์ของกำรเรียน
กำรศึกษำบทเรียน  

๓. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 

๔. นักเรียนศึกษำบทเรียนส ำเร็จรูปด้วยตนเอง  

๕. นักเรียนท ำแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะด้ำนกำรอ่ำนภำษำไทย 

๖. เมื่อนักเรียนศึกษำเนื้อหำ และท ำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้ท ำแบบทดสอบหลัง
เรียน 

๗. นักเรียนฝึกอ่ำนค ำศัพท์ภำษำไทยที่ก ำหนดให้ถูกต้อง และแม่นย ำ 

 

 

 

๔ 



มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

สำระที่ ๓ หลักภำษำ 

สำระที่ ๑ กำรอ่ำนมำตรฐำน ท  ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรูแ้ละ
ควำมคิดเพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและมนีิสัยรักกำร
อ่ำน 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ป.๓/๑ อ่ำนออกเสียงค ำข้อควำมเรือ่งสั้นและบทร้อย
กรองง่ำยๆได้อย่ำงถูกต้องคล่องแคล่ว 

๕ 



จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

๑. สำมำรถเข้ำใจควำมเป็นมำของวิธีกำรอ่ำนค ำในภำษำไทยได้ถูกต้อง 

๒. สำมำรถอ่ำนออกเสียงค ำที่ใช้ บรร บัน อย่ำงถูกต้อง 

๓. สำมำรถน ำควำมเรื่องกำรอ่ำนที่ ได้ศึกษำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงถูกต้อง  

๖ 



 

 

 

๗ 



 

๑. ค ำในข้อใดเขียนถูกต้อง 

 ก. บันได    ข. บันลือ    

 ค. บันเทิง     ง. บรรจุ 

๒. ค ำในข้อใดเขียนผิด 

 ก. บันเทิง    ข. บันทึก    

 ค. บันดำล    ง. บันลือ 

๓. ค ำในข้อใด เขียนถูกทุกค ำ 

 ก. บรรเทิง บรรลือ     ข. บรรทุก   บรรยำย 

 ค. บรรพต  บรรยำย    ง. บันเลง  บันเทิง  

๔. ข้อใดเขียนผิดทุกค ำ 

 ก. บันทึก  บันเดิน ข. บันได  บรรจุ 

 ค. บรรจง  บันทึก ง. บันลือ  บรรจวบ 

๕. ค ำในข้อใดไม่ได้อ่ำนออกเสียงบัน 

 ก. บรรทุก       ข. กรรมกร  

 ค. บรรจง      ง. บันใด 

 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง ค ำที่ใช้ บัน บรร 

 

๘ 



 

๖. ค ำในข้อใดเขียนผิดทุกค ำ 

 ก. บันจง  บันจุ      ข. บันพต  บันลือ 

 ค. บันหำร  บันดำล    ง. บรรเลง บันทึก 

๗. กำรใช้ บัน-บรร ในข้อใดเขียนผิด 

 ก. ด.ช.ฟ้ำเขียนบรรทึกประจ ำวันก่อนนอนทุกคืน 

 ข. ด.ญ.ขวัญไม่ชอบเดินขึ้นบันได 

 ค. รถบรรทุกวิ่งผ่ำนหน้ำโรงเรียนทุกวัน 

 ง. ครูบรรยำยควำมรู้เรื่องไข้เลือดออกให้นักเรียนฟัง 

๘. ค ำว่ำ บรร แผลงมำจำกค ำว่ำอะไร 

 ก. บริ      ข. ปริ    
 ค. พระ      ง. ปรร 

๙. ค ำใดแผลงได้ถูกต้อง 

 ก. ปริยำย แผลงเป็น ปรรยำย     

 ข. ประจวบ แผลงเป็น บรรจบ 

 ค. ประลม แผลงเป็น ประโลม     

 ง. ประกวด แผลงเป็น บรรกวด 

๑๐. ค ำในข้อใดเขียนผิด 

 ก. บรรษัท      ข. บรรทัด  
 ค. บรรพต     ง. บรรลือ 

 

๙ 



๑๐ 



 

 

 

 

 

หลักกำรใช้ บัน บรร 

 บัน ใช้กับค ำที่น่ำรู้ คือ บันได  บันทึก  บันดำล  บันเทิง  บันลือ 
บันกวด (รัด,ผูก)  บรรจวบ (ตบแต่ง)  บันดล (ท ำให้บังเกิด) บันเดิน (ท ำให้เดิน)  
บันทึง (บ่นถึง,ร ำพึง)  บันโดย (พลอยแสดง) บันจอย (บรรจง)  บันเหิน (เหำะ) 

 

เทคนิคกำรจ ำง่ำยๆในกำรอ่ำนออกเสียง บัน และเขียน บัน 

        บันดำลลงบันได  บันทึกให้ดูจงดี 

 รื่นเริงบันเทิงมี  เสียงบันลือสนั่นดัง 

 บันโดยบันโหยไห้  บันเหินไปจำกรวงรัง 

 บันทึงถึงควำมหลัง  บันเดินนั่งนอนบันดล 

 บันกวดเอำลวดรัด  บันจวบจัดตกแต่งตน 

 ค ำบันนั้นฉงน   ระวังปนกับรอหัน 

 

ค ำที่ใช้ บัน บรร 

๑๑ 



 

เทคนิคกำรจ ำง่ำยๆในกำรอ่ำนออกเสียง บัน และเขียน บัน 

         บันทึกระลึกไว้ บันดำลให้ใจรื่นเริง 

 สุขสันต์ร่วมบันเทิง บันลือเลื่องเรื่องมำยำ 
 บันไดไต่ระวัง  หำกพลำดพลั้งอำจเจ็บขำ 
 เขียน บัน ต่ำงบรรดำ อีกบัญชำควรระวัง 

 

 ค ำที่ใช้ บัน มีหลำยค ำ ที่ใช้ประจ ำมี ๕ ค ำ คือ บันดำล บันได บันทึก 
บันเทิง บันลือ  นอกจำกนี้ ค ำที่ออกเสียง บัน ยังมีที่เขียน บรร และ บัญ อีก  ส่วน 
บรร เป็นค ำที่เขียนเมื่อค ำนั้นแผลงมำจำก ประ หรือ ปริ เช่น  

 ประจุ      เป็น    บรรจุ         ปริยำย    เป็น    บรรยำย  

 ประจบ    เป็น    บรรจบ          บริหำร    เป็น    บรรหำร    

 ประกวด   เป็น   บรรกวด         บริษัท     เป็น    บรรษัท 

 ประเทือง  เป็น   บรรเทือง         ประโลม  เป็น    บรรโลม 

 

๑๒ 



๑๓ 

ค ำที่ออกเสียง บัน แต่เขียน บรร      

         บรรจง บรรจุใส่       บรรทุกไว้บรรดำมี 

 บรรเลง บรรลทุี่ บรรทัดดีสุดบรรยำย 

 บรรพตก ำหนดแน่ บรรหำรแก้รู้ควำมหมำย 

 ค ำ บรร มีมำกมำย เลือกมำใช้ให้เหมำะสม 

  

 ค ำที่ใช้ บรร ยังมีอีกมำกมำย เช่น บรรจบ บรรเทำ  

บรรพชำ ฯลฯ 

 



๑๔ 



๑๘ 



๒๒ 



 

๑. ค ำในข้อใดเขียนถูกต้อง 

 ก. บันได    ข. บันลือ    
 ค. บันเทิง     ง. บรรจุ 

๒. ค ำในข้อใดเขียนผิด 

 ก. บันเทิง    ข. บันทึก    
 ค. บันดำล    ง. บันลือ 

๓. ค ำในข้อใด เขียนถูกทุกค ำ 

 ก. บรรเทิง  บรรลือ     ข. บรรทุก  บรรยำย 

 ค. บรรพต  บรรยำย    ง. บันเลง  บันเทิง  

๔. ข้อใดเขียนผิดทุกค ำ 

 ก. บันทึก  บันเดิน ข. บันได  บรรจุ 

 ค. บรรจง  บันทึก ง. บันลือ  บรรจวบ 

๕. ค ำในข้อใดไม่ได้อ่ำนออกเสียงบัน 

 ก. บรรทุก     ข. กรรมกร  

 ค. บรรจง      ง. บันใด 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง ค ำที่ใช้ บัน บรร 

๒๓ 



 

๖. ค ำในข้อใดเขียนผิดทุกค ำ 

 ก. บันจง  บันจุ      ข. บันพต  บันลือ 

 ค. บันหำร  บันดำล    ง. บรรเลง บันทึก 

๗. กำรใช้ บัน-บรร ในข้อใดเขียนผิด 

 ก. ด.ช.ฟ้ำเขียนบรรทึกประจ ำวันก่อนนอนทุกคืน 

 ข. ด.ญ.ขวัญไม่ชอบเดินขึ้นบันได 

 ค. รถบรรทุกวิ่งผ่ำนหน้ำโรงเรียนทุกวัน 

 ง. ครูบรรยำยควำมรู้เรื่องไข้เลือดออกให้นักเรียนฟัง 

๘. ค ำว่ำ บรร แผลงมำจำกค ำว่ำอะไร 

 ก. บริ      ข. ปริ    
 ค. พระ      ง. ปรร 

๙. ค ำใดแผลงได้ถูกต้อง 

 ก. ปริยำย แผลงเป็น ปรรยำย     

 ข. ประจวบ แผลงเป็น บรรจบ 

 ค. ประลม แผลงเป็น ประโลม     

 ง. ประกวด แผลงเป็น บรรกวด 

๑๐. ค ำในข้อใดเขียนผิด 

 ก. บรรษัท      ข. บรรทัด  
 ค. บรรพต     ง. บรรลือ 

 

๒๔ 



๒๕ 



ค ำท่ีใช้ บัน บรร 
 

๑. ง ๒. ง ๓. ข ๔. ง ๕. ข 
๖. ก ๗. ก ๘. ข ๙. ง ๑๐. ง 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

๒๖ 



๒๗ 



แบบฝึกอ่ำน  
เร่ือง ค ำที่ บัน บรร 

 

 บันดำน อ่ำนว่ำ บัน-ดำน  

 บันลือ อ่ำนว่ำ บัน-ลือ 

 บันได อ่ำนว่ำ บัน-ได 

 บันทึก อ่ำนว่ำ บัน-ทึก 

 บันเทิง อ่ำนว่ำ บัน-เทิง 

 บรรจง อ่ำนว่ำ บัน-จง 

 บรรเลง อ่ำนว่ำ บัน-เลง 

 บรรลุ อ่ำนว่ำ บัน-ลุ 

 บรรทัด อ่ำนว่ำ บัน-ทัด 

 บรรยำย อ่ำนว่ำ บัน-ยำย 

 บรรพต อ่ำนว่ำ บัน-พด 

 ไม้บรรทัด  อ่ำนว่ำ ไม้-บัน-ทัด 

๒๘ 



 บันเหิน อ่ำนว่ำ บัน-เหิน 

 เข้ำพรรษำ   อ่ำนว่ำ       เข้ำ-พัน-สำ 

 รถบรรทุก   อ่ำนว่ำ       รด-บัน-ทุก 

 บันเทิง       อ่ำนว่ำ       บัน-เทิง 

 บรรหำร     อ่ำนว่ำ บัน-หำร 

 บรรจุ   อ่ำนว่ำ บัน-จุ 

 บรรทุก   อ่ำนว่ำ บัน-ทุก 

 บรรดำ       อ่ำนว่ำ บัน-ดำ 

 

 

๒๙ 



บรรณำนุกรม 

๓๐ 

 
ก ำชยั  ทองหลอ่.  (๒๕๔๖).  หลักภาษาไทย.  พิมพ์ครัง้ท่ี ๕๔.          
        กรุงเทพฯ : รวมสำส์น.  
ส ำนกัวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ.  (๒๕๕๗).  หนังสือเรียน  
       รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  
       ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓.  พิมพ์ครัง้ท่ี ๖.  กรุงเทพฯ : สกสค.    
         ลำดพร้ำว. 
วนัเพ็ญ  เทพโสภำ.  (๒๕๖๐).  ครบเคร่ืองเร่ืองหลักภาษาไทย.    
        นนทบรีุ : ธนธัชกำรพิมพ์.  
สธิุวงศ์  พงศ์ไพบลูย์.  (๒๕๒๓).  หลักภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : ไทย  
        วฒันำพำนิช. 
  





 

 

แบบฝึกหัดที่ ๑ ค ำที่ใช้ บัน บรร 

ค ำชี้แจง จงเติมค ำตำมกลุ่มค ำที่ก ำหนดให้ถูกต้อง 

 

      

บัน แตเ่ขยีนบรร 

   

บันดำน บันลือ  บันได  บันทึก  บันเทิง  บรรจง   

บรรเลง บรรลุ  บรรทัด บรรยำย บรรพต บรรหำร  

๑๕ 



 

 

แบบฝึกหัดที่ ๒ ค ำที่ใช้ บัน บรร

ค ำชี้แจง จงน ำค ำจำกบทกลอนเติมลงตำมกลุ่มค ำที่ก ำหนดให้ 

 

 

 

 

 

 

อ่านออกเสียง บัน และเขียน บัน 

   

 

 

 

 

 

 

 

ออกเสียง บัน แต่เขียน บรร 

 

   

 

บนัดาลลงบนัได  บนัทึกให้ดูจงด ี

รื่นเริงบนัเทงิมี   เสียงบนัลือสนัน่ดงั 

บนัโดยบนัโหยไห ้  บนัเหนิไปจากรวงรัง 

บนัทึงถึงความหลัง  บนัเดนินั่งนอนบนัดล 

บนักวดเอาลวดรัด  บนัจวบจัดตกแต่งตน 

ค าบนันัน้ฉงน   ระวังปนกบัรอหนั 

 

บรรจง บรรจุใส ่  บรรทกุไวบ้รรดาม ี

บรรเลง บรรลทุี ่  บรรทดัดสีุดบรรยาย 

บรรพตก าหนดแน ่  บรรหารแก้รูค้วามหมาย 

ค า บรร มีมากมาย  เลือกมาใช้ให้เหมาะสม 
 

๑๖ 



 

 

แบบฝึกหัดที่ ๓ ค ำที่ใช้ บัน บรร 

ค ำชี้แจง จงเติมค ำในช่องว่ำงให้ถูกต้องตำมประโยคทีก่ ำหนด 

 

 

                                                ไม้บรรทัด บันได 

                               เขำ้พรรษำ รถบรรทุก บรรจุ บันเทิง 

                                    

 

 

 

๑.  วันนีฉ้ันท ำ   …………….   หำยที่โรงเรียน 

  
                 ๒. ฉันชอบอำ่นนิตยสำร   …..…….  
  
                 ๓. พรุ่งนี้จะเป็นวัน    ….………. 
  
                 ๔. ฉันมกัจะมำยืนรอพ่อที่    …………..  เสมอ 
 
                 ๕. ฉันชว่ยแม่  …………..     น้ ำผลไม้ใส่ขวดเพื่อน ำไปขำยใตลำด 

 

     

 

 

๑๗ 



 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑ ค ำที่ใช้ บัน บรร 
ค ำชี้แจง จงเติมค ำตำมกลุ่มค ำที่ก ำหนดให้ถูกต้อง 

บันดำน  บันลือ  บันได 

                     บันทึก บันเทิง  

      

บัน แตเ่ขยีน 

บรรจง   บรรเลง  บรรลุ  บรรทัด  

 บรรยำย  บรรพต   บรรหำร     

 

 

 

บันดำน  บันลือ  บันได  บันทึก  บันเทิง บรรจง  
บรรเลง  บรรลุ  บรรทัด บรรยำย บรรพต 
 บรรหำร  

๑๙ 



 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๒ ค ำท่ีใช้ บัน บรร 

ค ำชี้แจง จงน ำค ำจำกบทกลอนเติมลงตำมกลุ่มค ำที่ก ำหนดให้ 

 

 

 

 

 

 

      อ่านออกเสียง บัน และเขยีน บัน 

      บันดำล            บันได            บันทึก             บันเทิง            บันลือ           บันโดย  
   

      บันโหย           บันเหิน            บันทึง            บันเดิน 

 

 

 

 

 

ออกเสียง บัน แต่เขียน บรร 

           บรรจง              บรรจุ                 บรรทุก            บรรดำ               บรรเลง   

           บรรลุ               บรรทัด               บรรยำย           บรรพต             บรรหำร   

    

 

บนัดาลลงบนัได  บนัทึกให้ดูจงด ี

รื่นเริงบนัเทงิมี   เสียงบนัลือสนัน่ดงั 

บนัโดยบนัโหยไห ้  บนัเหนิไปจากรวงรัง 

บนัทึงถึงความหลัง  บนัเดนินั่งนอนบนัดล 

บนักวดเอาลวดรัด  บนัจวบจัดตกแต่งตน 

ค าบนันัน้ฉงน   ระวังปนกบัรอหนั 

 

บรรจง บรรจุใส ่  บรรทกุไวบ้รรดาม ี

บรรเลง บรรลทุี ่  บรรทดัดสีุดบรรยาย 

บรรพตก าหนดแน ่  บรรหารแก้รูค้วามหมาย 

ค า บรร มีมากมาย  เลือกมาใช้ให้เหมาะสม 
 

 ๒๐ 



 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๓ ค ำที่ใช้ บัน บรร 

ค ำชี้แจง จงเติมค ำในช่องว่ำงให้ถูกต้องตำมประโยคทีก่ ำหนด 

 

 

                                                ไม้บรรทัด บันได 

                                 เขำ้พรรษำ     บรรจุ    บันเทิง 

                                    

 

 

 

 
                 ๑.  วันนี้ฉันท ำ   ไม้บรรทัด  หำยที่โรงเรียน 

  
                   ๒. ฉันชอบอ่ำนนิตยสำร   บันเทิง  
  
                   ๓. พรุ่งนี้จะเป็นวัน    เข้ำพรรษำ 
  
                   ๔. ฉันมกัจะมำยืนรอพอ่ที่      บันได   เสมอ 
 
                   ๕. ฉันชว่ยแม่     บรรจ ุ    น้ ำผลไม้ใส่ขวดเพื่อน ำไปขำยในตลำด 

 

  

    
 

 ๒๑ 


