


ค ำน ำ 

          บทเรียนส ำเร็จรูปชุดพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่องค ำที่ใช้ รร (ร หัน) 
เล่มนี้ จัดท ำข้ึนส ำหรับใช้เสริมทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น ๔ ส่วน คือ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหำ แบบฝึกหัด และ
แบบเฉลย ซึ่งมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI ประกอบ มีเนื้อหำสำระส ำคัญและผลกำรเรียนรู้
ที่คำดหวัง ตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ตรงตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำนพุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๑      

          บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง และจะเกิด
ประโยชน์เป็นอย่ำงมำกถ้ำครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่ผู้เรียน ในกรณีที่
ผู้เรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 

          ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ และเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่องค ำที่ใช้ 
รร (ร หัน) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ให้ได้ผลดียิ่งข้ึน 
และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำด้วยดีเสมอมำ 

 

                คณะผู้จัดท ำ 

     

 



ค ำน ำ 

 บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้  จัดท ำข้ึนเพื่อเป็นสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน  
และฝึกทักษะกระบวนกำรท ำงำนของผู้เรียน รวมท้ังฝึกกระบวนกำรคิดและเน้นให้ผู้เรียน
อ่ำนออกเขียนได้เป็นส ำคัญ  
 ท้ังนี้บทเรียนส ำเร็จรูปสื่อกำรสอนวิชำภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 
๓ เรื่อง ค ำท่ีใช้ รร (ร หัน) ผู้จัดท ำได้รวบรวมเนื้อหำเกี่ยวกับ ค ำท่ีใช้ รร (ร หัน) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยหลักกำรใช้  หลักกำรอ่ำน และกำรสังเกตค ำท่ีใช้ ค ำท่ีใช้ รร (ร หัน) อีกท้ัง
ยังมีแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทดสอบควำมรู้ของผู้เรียนก่อนเข้ำสู่บทเรียน  รวมถึง
แบบฝึกหัด ท่ีผู้จัดท ำได้จัดท ำข้ึน ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกำรใช้ ค ำท่ีใช้ รร (ร หัน) ท่ีถูกต้อง 
และในตอนสุดท้ำยของบทเรียนผู้จัดท ำได้จัดท ำแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมท้ังเฉลย
เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษำและสำมำรถวัดควำมรู้ ควำมเข้ำใจของตนเองได้ นอกจำกนี้ยังได้มี
กำรจัดท ำสื่อกำรสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เพื่อใช้ในกำรประกอบกำรสอน
อีกด้วย 
 ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ี
สนใจศึกษำ และผู้ศึกษำจะน ำควำมรู้ท่ีได้รับก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองให้ได้มำกท่ีสุด
หำกบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ผิดพลำดประกำรใดก็ขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
  
                คณะผู้จัดท ำ 
          ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 



 

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 รร ( ร หัน ) 
 แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ืองค ำที่ใช้ รร ( ร หัน )   ๗ 
 บทเรียน เร่ืองค ำที่ใช้ รร ( ร หัน )   ๑๐ 
 แบบฝึกหัด เร่ืองค ำที่ใช้ รร ( ร หัน )                   ๑๔
 เฉลยแบบฝึกหัด    ๑๘ 
 แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง ค ำที่ใช้ รร ( ร หัน )  ๒๒ 
  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน    ๒๕ 
 

สำรบัญ 



ขั้นตอนกำรเรียนรู้ 

ศึกษำค ำชี้แจงและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนจ ำนวน ๑๐ ข้อ 

ศึกษำบทเรียน เรื่อง ค ำที่ใช้ รร (ร หัน) 

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 ำค ำที่ใช้ รร (ร หัน) ได้อย่ำงถูกต้อง 

๓. สำมำรถน ำควำมเรื่องกำรอ่ำนที่ได้ศึกษำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน
ได้อย่ำงถูกต้อง  

๖ 



๗ 



 

๑. ข้อใดคือควำมหมำยของ รร ( ร หัน ) 
 ก. อักษร ร เรียงซ้อนกัน    
 ข. อักษร ร เรียงซ้อนกันสองตัว 
 ค. อักษรตัวใดก็ได้อยู่ติดกับอักษร ร     
 ง. ทุกค ำที่ออกเสียง อัน 
๒. ร หัน ที่ไม่มีตัวสะกดจะอ่ำนออกเสียงอะไร 
 ก. อัน    ข. อัก    
 ค. อัม    ง. อัย 
๓. ค ำใดอ่ำนถูกต้อง 
 ก. พรรคพวก  อ่ำนว่ำ   พัน-พวก       
 ข. พรรณนำ    อ่ำนว่ำ   พัน-นำ 
 ค. มรรยำท    อ่ำนว่ำ   มำ- ระ-ยำด 
 ง. พรรษำ      อ่ำนว่ำ   พัน-สำ 
๔. ข้อใดอ่ำนถูกทุกค ำ 
 ก. คุณธรรม  อ่ำนว่ำ คุน-ท ำ  ,  พรรณนำ  อ่ำนว่ำ  พัน-นะ- นำ 
 ข. จัดสรร  อ่ำนว่ำ  จัด-สัน  ,   สวรรคต   อ่ำนว่ำ   สัน-คด 
 ค. สรรพสินค้ำ  อ่ำนว่ำ สัน-พะ-สิน-ค้ำ  , ครรไล  อ่ำนว่ำ  คัน-ไล 
 ง. จรรยำ  อ่ำนว่ำ  จัน-ยำ   ,   พรรคพวก    อ่ำนว่ำ  พัก-พวก 
๕. ค ำ ร หัน ในข้อใดอ่ำนแบบมีตัวสะกด 
 ก. พรรคพวก  ข. ครรลอง    
 ค. กรรไกร    ง. สวรรคต 

 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

เรื่อง ค ำที่ใช้ รร ( ร หัน ) 
 

๘ 



๖. มรรยำท  อ่ำนว่ำอย่ำงไร 

 ก. มัน-ระ-ยำด     ข. มัน-ยำด   

 ค. มัก-ระ-ยำด   ง. มัก-ยำด 

๗. สรรพสินค้ำ  อ่ำนว่ำอย่ำงไร 

 ก. สัน-สิน-ค้ำ       ข. สัน-พะ-สินค้ำ 

 ค. สับ-พะ-สิน-ค้ำ    ง. สับ-สิน-ค้ำ 

๘. สวรรคต อ่ำนว่ำอย่ำงไร 

 ก. สัน-คด      ข. สะ-หวัน-คด 

 ค. หวัน-คด    ง. ถูกทั้ง ก และ ข 

๙. ค ำในข้อใดอ่ำนแตกต่ำงจำกพวก 

 ก. หรรษำ     ข. จัดสรร   
 ค. พรรคพวก    ง. กรรไกร 

๑๐. ค ำในข้อใดอ่ำนออกเสียง บัน ที่มีตัวสะกดได้ถูกต้อง 

 ก. หรรษำ    ตัวสะกดคือ  ษ 

 ข. มรรยำท  ตัวสะกดคือ   ย 

 ค. จัดสรร    ตัวสะกดคือ   ด 

 ง. คุณธรรม  ตัวสะกดคือ   ม 
 

๙ 



๑๐ 



ค ำที่ใช้ รร ( ร หัน ) 

หลักกำรใช้ รร (ร หัน) 
 
  รอหัน (รร) หมำยถึง อักษร ร ที่เรียงซ้อนกันสองตัว 
และถ้ำประสมพยัญชนะจะออกเสียงเป็นอนั เช่น บรรทุก บรรยำย 
บรรลุ บรรทม มรรคำ แต่ถ้ำ รอหันมีตัวสะกดตำมมำ จะเปลี่ยนเป็น
ไม้ผัด (– ั) ทันที เช่น กรรมธรรม ซ่ึงมีหลักกำรดังต่อไปนี้ 
 
  ๑. ใช้เมื่อเขียนในค ำแผลงที่มำจำกค ำว่ำ กระ เช่น 
กระโชก  เป็น กรรโชก  
  ๒. ใช้เมื่อเขียนในค ำที่แผลงมำจำกค ำว่ำประ เช่น 
ประทัด เป็น บรรทัด  ประดำ เป็น บรรดำ  
  ๓. ใช้เมื่อเขียนในค ำที่แผลงมำจำกค ำว่ำคระ เช่น  
คระลอง เป็น ครรลอง  คระไล เป็น ครร ไล 
  ๔. ใช้เมื่อเป็นค ำสันสกฤตซึ่งเป็นค ำที่แผลงมำจำก รฺ 
(รอเรผะ) เช่น กรฺม เป็น กรรม   สวรฺค เป็น สวรรค์ 
 
   

๑๑ 



 
 อ่ำนค ำที่ใช้ รร ( ร หัน ) 

 
        หรรษำพำบรรเจิด  จัดสรรเลิศมจีรรยำ 
 มรรยำทงำมจับตำ  เห็นกรรไกรให้ระวัง 

 พรรคพวกสะดวกจิต  สรรพชีวติมีควำมหวัง 
 ธรรมชำตเิสริมพลัง  คุณธรรมประสำนใจ 

  

๑๒ 



ค ำที่ใช้ รร  ไม่มีตัวสะกด จะอ่ำนออกเสียง อัน เช่น 
 กรรไกร อ่ำนว่ำ กัน - ไกร 
 จัดสรร อ่ำนว่ำ จัด - สัน 
 พรรษำ อ่ำนว่ำ พัน - สำ 
 มรรยำท อ่ำนว่ำ มัน - ยำด 
 สวรรคต อ่ำนว่ำ สะ - หวัน - คด 
 
ค ำที่ใช้ รร มีตัวสะกด จะอ่ำนออกเสียง อะ ประสมด้วยตัวสะกดนั้นๆ เช่น 
    พรรคพวก อ่ำนว่ำ   พัก - พวก ( พรรค อ่ำนแบบมี ก สะกด ) 
    คุณธรรม อ่ำนว่ำ   คัน - นะ - ท ำ ( ธรรม อ่ำนแบบมี ม สะกด ) 
    นิทรรศกำร อ่ำนว่ำ   นิ - ทัด - สะ - กำน ( อ่ำนแบบมี ด สะกด )  
    พรรณนำ อ่ำนว่ำ   พัน - นะ - นำ ( พรรณ อ่ำนแบบมี น สะกด) 
    สรรพสินค้ำ อ่ำนว่ำ   สับ - พะ - สิน - ค้ำ ( สรรพ อ่ำนแบบมี สะกด ) 
  

๑๓ 



 

๑๔ 



 

๑๘ 



๒๒ 



 

๑. ข้อใดคือควำมหมำยของ รร ( ร หัน ) 

 ก. อักษร ร เรียงซ้อนกัน    

 ข. อักษร ร เรียงซ้อนกันสองตัว 

 ค. อักษรตัวใดก็ได้อยู่ติดกับอักษร ร     

 ง. ทุกค ำที่ออกเสียง อัน 

๒. ร หัน ที่ไม่มีตัวสะกดจะอ่ำนออกเสียงอะไร 

 ก. อัน         ข. อัก    

 ค. อัม         ง. อัย 

๓. ค ำใดอ่ำนถูกต้อง 

 ก. พรรคพวก  อ่ำนว่ำ   พัน-พวก       

 ข. พรรณนำ    อ่ำนว่ำ   พัน-นำ 

 ค. มรรยำท    อ่ำนว่ำ   มำ- ระ-ยำด 

 ง. พรรษำ      อ่ำนว่ำ   พัน-สำ 

๔. ข้อใดอ่ำนถูกทุกค ำ 

 ก. คุณธรรม  อ่ำนว่ำ คุน-ท ำ  ,  พรรณนำ  อ่ำนว่ำ  พัน-นะ- นำ 

 ข. จัดสรร  อ่ำนว่ำ  จัด-สัน  ,   สวรรคต   อ่ำนว่ำ   สัน-คด 

 ค. สรรพสินค้ำ  อ่ำนว่ำ สัน-พะ-สิน-ค้ำ  , ครรไล  อ่ำนว่ำ  คัน-ไล 

 ง. จรรยำ  อ่ำนว่ำ  จัน-ยำ   ,   พรรคพวก    อ่ำนว่ำ  พัก-พวก 
 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง ค ำที่ใช้ รร ( ร หัน ) 

 

๒๓ 



๕. ค ำ ร หัน ในข้อใดอ่ำนแบบมีตัวสะกด 

 ก. พรรคพวก  ข. ครรลอง   
 ค. กรรไกร    ง. สวรรคต 

๖. มรรยำท  อ่ำนว่ำอย่ำงไร 

 ก. มัน - ระ - ยำด     ข. มัน - ยำด   

 ค. มัก - ระ - ยำด   ง. มัก - ยำด 

๗. สรรพสินค้ำ  อ่ำนว่ำอย่ำงไร 

 ก. สัน - สิน - ค้ำ       ข. สัน - พะ - สินค้ำ 

 ค. สับ - พะ - สิน - ค้ำ    ง. สับ - สิน - ค้ำ 

๘. สวรรคต อ่ำนว่ำอย่ำงไร 

 ก. สัน - คด     ข. สะ - หวัน - คด 

 ค. หวัน - คด    ง. ถูกทั้ง ก และ ข 

๙. ค ำในข้อใดอ่ำนแตกต่ำงจำกพวก 

 ก. หรรษำ     ข. จัดสรร   
 ค. พรรคพวก    ง. กรรไกร 

๑๐. ค ำในข้อใดอ่ำนออกเสียง บัน ที่มีตัวสะกดได้ถูกต้อง 

 ก. หรรษำ    ตัวสะกดคือ  ษ 

 ข. มรรยำท  ตัวสะกดคือ   ย 

 ค. จัดสรร    ตัวสะกดคือ  ด 

 ง. คุณธรรม  ตัวสะกดคือ  ม 
 

๒๔ 



๒๕ 



เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ค ำท่ีใช้ รร ( ร หัน ) 
 

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

๒๖ 



๒๗ 



แบบฝึกอ่ำน เร่ืองท่ีมี รร (ร หัน ) 
 

 กรรไกร อ่ำนว่ำ กัน-ไกร 

 คุณธรรม อ่ำนว่ำ คุน-นะ-ท ำ 

 จัดสรร อ่ำนว่ำ จัด-สัน 

 จรรยำ อ่ำนว่ำ จัน-ยำ 

 ฉกรรจ์ อ่ำนว่ำ ฉะ-กัน 

 ธรรมชำติ อ่ำนว่ำ ท ำ-มะ-ชำด 

 นิทรรศกำร อ่ำนว่ำ นิ-ทัด-สะ-กำน 

 พรรคพวก อ่ำนว่ำ พัก-พวก 

 พรรณนำ อ่ำนว่ำ พัน-นะ-นำ   

 พระกรรณ อ่ำนว่ำ พระ-กัน 

 พฤติกรรม อ่ำนว่ำ พรึด-ติ-ก ำ   

 พลีกรรม อ่ำนว่ำ พะ-ลี-ก ำ 

 มรรยำท อ่ำนว่ำ มัน-ระ-ยำด 

๒๘ 



 มหัศจรรย์ อ่ำนว่ำ มะ-หัด-สะ-จัน 

 สังสรรค ์ อ่ำนว่ำ สัง-สัน  

 รัฐธรรมนูญ อ่ำนว่ำ รัด-ถะ-ท ำ-มะ-นูน 

 วรรณคดี อ่ำนว่ำ วัน-นะ-คะ-ดี 

 วัฒนธรรม อ่ำนว่ำ วัด-ทะ-นะ-ท ำ    

 วรรค อ่ำนว่ำ วัก 

 หัตถกรรม อ่ำนว่ำ หัด-ถะ-ก ำ 

 ธรรมดำ     อ่ำนว่ำ       ท ำ-มะ-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. 
  





 

 

 

         กัน – ไกร   อ่านวา่  กรรไกร  

   จัด – สัน   อ่านวา่ 

   พัน – สา   อ่านวา่  

   มัน – ระ – ยาด  อ่านวา่ 

   สะ – หวัน – คด  อ่านวา่ 

คุน – นะ – ท า  อ่านวา่ 

   นิ – ทัด – สะ – กาน อ่านวา่  

   พัน – นะ – นา  อ่านวา่ 

   สับ – พะ – สิน – ค้า อ่านวา่  

แบบฝึกหัดที่ ๑ ค ำที่ใช้ รร (ร หัน) 

ค ำชี้แจง จงเขียนค ำอำ่นจำกค ำที่ก ำหนดให้ถูกต้องและระบำยสีรูปภำพตำมจินตนำกำร 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

      

  

 

 

๑๕ 



 

 

แบบฝึกหัดที่ ๒ ค ำที่ใช้ รร (ร หัน) 

ค ำชี้แจง จงน ำค ำจำกบทกลอนเติมลงตำมกลุ่มค ำที่ก ำหนดให้และระบำยสีรูปภำพตำม
จินตนำกำร 

 

  

                               หรรษาพาบรรเจิด     จัดสรรเลิศมีจรรยา 

   มรรยาทงามจับตา  เห็นกรรไกรให้ระวัง 

   พรรคพวกสะดวกจิต  สรรพชีวิตมีความหวัง 

   ธรรมชาติเสริมพลัง  คุณธรรมประสานใจ 

 

 

 

ค ำที่ใช้ รร ( ร หัน )  
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. 

๑๖ 



 

 

แบบฝึกหัดที่ ๓ ค ำที่ใช้ รร (ร หัน) 

ค ำชี้แจง จงเติมค ำในวงกลมให้ถูกต้องตำมประโยคที่ก ำหนด 

 

                                        

 

                                 บรรดำ กรรไกร สรรเสริญ  

                                สวรรค์               คุณธรรม กรรมกำร 

                                                             ธรรมชำต ิ

 

 

 

๑.                    แม่ยกต่ำงน ำพวงมำลัยมำมอบให้นักแสดง 
๒. ฉันซื้อ   ในรำคำ ๒๕ บำท 
๓. บ้ำนฉันจัดสวนหยอ่มเป็น 
๔. พ่อฉันท ำหน้ำที่เป็น            ในกำรแข็งขันกีฬำ 
๕. ฉันมองดูภำพทีบ่รรยำย       ได้อยำ่งงดงำมมำก 
๖. พ่อฉันสอนใหฉ้ันม ี         ในจิตใจ 
๗. ประชำชนต่ำงพำกัน           คุณงำมควำมดีที่เขำท ำ 

 

  

 

    

 

๑๗ 



 

 

 

         กัน – ไกร   อ่านวา่  กรรไกร  

   จัด – สัน   อ่านวา่  จัดสรรค์ 

   พัน – สา   อ่านวา่  พรรษา 

   มัน – ระ – ยาด  อ่านวา่  มรรยาท 

   สะ – หวัน – คด  อ่านวา่  สวรรคต 

คุน – นะ – ท า  อ่านวา่  คุณธรรม 

   นิ – ทัด – สะ – กาน อ่านวา่  นิทรรศการ 

   พัน – นะ – นา  อ่านวา่  พรรณนา 

   สับ – พะ – สิน – ค้า อ่านวา่  สรรพสินค้า 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑ ค ำที่ใช้ รร (ร หัน) 

ค ำชี้แจง จงเขียนค ำอำ่นจำกค ำที่ก ำหนดให้ถูกต้องและระบำยสีรูปภำพตำมจินตนำกำร 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

๑๙ 



 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๒ ค ำที่ใช้ รร (ร หัน) 

ค ำชี้แจง จงน ำค ำจำกบทกลอนเติมลงตำมกลุ่มค ำที่ก ำหนดให้และระบำยสีรูปภำพตำม
จินตนำกำร 

 

  

                               หรรษาพาบรรเจิด        จัดสรรเลิศมีจรรยา 

   มรรยาทงามจับตา  เห็นกรรไกรให้ระวัง 

   พรรคพวกสะดวกจิต  สรรพชีวิตมีความหวัง 

   ธรรมชาติเสริมพลัง  คุณธรรมประสานใจ 

 

 

 

ค ำที่ใช้ รร ( ร หัน )  

 

 

 

 
                                                           

 

 

   

 

 

หรรษำ บรรเจิด จัดสรร  

จรรยำ  มำรยำท กรรไกร 

พรรคพวก สรรพชีวิต ธรรมชำติ   

คุณธรรม 

 

 

 ๒๐ 



 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๓ ค ำท่ีใช้ รร (ร หัน) 

ค ำชี้แจง จงเติมค ำในช่องว่ำงให้ถูกต้องตำมประโยคทีก่ ำหนด 

 

 

 

                                 บรรดำ กรรไกร สรรเสริญ  

                                สวรรค์               คุณธรรม กรรมกำร 

                                                             ธรรมชำต ิ

 

 

 

๑.     บรรดำ      แมย่กตำ่งน ำพวงมำลยัมำมอบให้นักแสดง 
๒. ฉันซื้อ    กรรไกร ในรำคำ ๒๕ บำท 
๓. บ้ำนฉันจัดสวนหยอ่มเป็น   ธรรมชำต ิ
๔. พ่อฉันท ำหน้ำที่เป็น กรรมกำร   ในกำรแข็งขันกีฬำ 
๕. ฉันมองดูภำพทีบ่รรยำย      สวรรค ์    ได้อย่ำงงดงำมมำก 
๖. พ่อฉันสอนใหฉ้ันมี     คุณธรรม     ในจติใจ 
๗. ประชำชนต่ำงพำกัน    สรรเสริญ   คุณงำมควำมดีที่เขำท ำ 

 

  

 

    

  

 ๒๑ 


