
โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ ์



ค าน า 

          บทเรียนส ำเร็จรูปชุดพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเ ขียนได้ เรื่ องค ำที่มี
เครื่องหมำยทัณฑฆำต เล่มนี้ จัดท ำข้ึนส ำหรับใช้เสริมทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น ๔ ส่วน คือ แบบทดสอบก่อน
เรียน เนื้อหำ แบบฝึกหัด และแบบเฉลย ซึ่งมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI ประกอบ มี
เนื้อหำสำระส ำคัญและผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ตรงตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนพุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๑      

          บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้  ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง และจะเกิด
ประโยชน์เป็นอย่ำงมำกถ้ำครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่ผู้เรียน ในกรณี
ที่ผู้เรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 

          ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ และเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่องค ำที่มี
เครื่องหมำยทัณฑฆำต กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
ให้ได้ผลดียิ่ งข้ึน และขอขอบพระคุณผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ค ำแนะน ำและ
ค ำปรึกษำด้วยดีเสมอมำ 

 

                คณะผู้จัดท ำ 

     

 



 

เร่ือง      หน้า 
ค ำน ำ        ก 
สำรบัญ       ข 
ขั้นตอนกำรเรียนรู้      ๑ 
ค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับผู้สอน       ๓ 
ค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับนักเรียน                    ๔                                     
มำตรฐำนกำรเรียนรู้                      ๕ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้                                      ๖ 
ค ำที่มีเคร่ืองหมำยทัณฑฆำต 
 แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ืองค ำที่มีเคร่ืองหมำยทัณฑฆำต   ๗ 
 บทเรียน เร่ืองค ำที่มีเคร่ืองหมำยทัณฑฆำต   ๑๑ 
 แบบฝึกหัด เร่ืองค ำที่มีเคร่ืองหมำยทัณฑฆำต  ๑๕ 
 เฉลยแบบฝึกหัด    ๑๙ 
 แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง ค ำที่มีเคร่ืองหมำยทัณฑฆำต  ๒๓ 
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน    ๒๗ 
 

สารบัญ 



ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ศึกษำค ำชี้แจงและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนจ ำนวน ๑๐ ข้อ 

ศึกษำบทเรียน เรื่อง ค ำที่มีเครื่องหมำยทัณฑฆำต 

ท ำแบบฝึกหัดหลังเรียนแต่ละบท 

๑ 



ขั้นตอนการเรียนรู้ 

ฝึกกำรอ่ำนออกเสียง 

ท ำแบบทดสอบหลังบทเรียน 

๒ 

สิ้นสุดกำรศึกษำบทเรียน 



ค าชี้แจงเกี่ยวกับการใช้บทเรียนส าเรจ็รูปส าหรับครูผู้สอน 

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 



มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๓ หลักภาษา 

สำระที่ ๑ กำรอ่ำนมำตรฐำน ท  ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรูแ้ละ
ควำมคิดเพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและมนีิสัยรักกำร
อ่ำน 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ป.๓/๑ อ่ำนออกเสียงค ำข้อควำมเรือ่งสั้นและบทร้อย
กรองง่ำยๆได้อย่ำงถูกต้องคล่องแคล่ว 

๕ 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. สำมำรถเข้ำใจควำมเป็นมำของวิธีกำรอ่ำนค ำในภำษำไทยได้ถูกต้อง 

๒. สำมำรถอ่ำนออกเสียง ค ำที่มีเครื่องหมำยทัณฑฆำตได้อย่ำงถูกต้อง 

๓. สำมำรถน ำควำมเรื่องกำรอ่ำนที่ได้ศึกษำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน
ได้อย่ำงถูกต้อง  

๖ 



๗ 



 
แบบทดสอบก่อนเรียน  

เรื่อง ค าที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต 
 

๑. ไม้ทัณฑฆำต มีไว้เพื่ออะไร 
 ก. ไว้ฆ่ำเสียงพยัญชนะที่ไม่ต้องกำร       
 ข. ไว้ฆ่ำเสียงพยัญชนะที่เป็นตัวสะกด 
 ค. ไว้ฆ่ำเสียงสระที่ไม่ต้องกำร      
 ง. ถูกทุกข้อ 
๒. เหตุใดต้องมไีม้ทัณฑฆำตเพื่อฆ่าเสียง 
 ก. เพื่อควำมสวยงำม         
 ข. เพื่อฆ่ำเสียงพยัญชนะที่ไม่ต้องกำรให้ออกเสียง 
 ค. เพื่อง่ำยต่อกำรจดจ ำ   
 ง. ข้อ ข และ ค ถูก 
๓. กำรใช้ไม้ทัณฑฆำตในค าที่มาจากภาษาอังกฤษใช้ในพยัญชนะตัวใด 
 ก. ตัวแรก     ข. ตัวกลำง     
 ค. ตัวท้ำย    ง. ตัวกลำงและตัวสุดท้ำย 
๔. ค ำในข้อใดอ่านถูกต้อง 
 ก. ฟิล์ม อ่ำนว่ำ ฟิว    
 ข. โทรศัพท์  อ่ำนว่ำ โท - สับ 
 ค. ประสงค์  อ่ำนว่ำ ประ - สง    
 ง. จันทร์  อ่ำนว่ำ จัน - ทะ 
 

๘ 



 
 
๕. ค ำในข้อใดใชไ้ม้ทัณฑฆำตผิดที่ 
 ก. ศำสตร์      ข. ฟิวส ์     
 ค. แซด์นวิช    ง. ปำล์ม 
๖. ค ำว่ำ สำส์น อ่านว่าอย่างไร  
 ก. สำส      ข. สำ    
 ค. สำน      ง. ผิดทุกข้อ 
๗. ค ำในข้อใดอ่านถูกต้อง 
 ก. บริสุทธิ์  อ่ำนว่ำ บอ - ร ิ- สุด - ท ิ
 ข. พืชพันธุ ์ อ่ำนว่ำ พืด - พัน 
 ค. กำฬสินธ์  อ่ำนว่ำ กำน - สิน 
 ง. ทันตแพทย ์อ่ำนว่ำ ทัน - แพด 
๘. ค ำที่มีเครื่องหมำยทัณฑฆำตก ากับพยัญชนะ เรำอ่ำนออกเสียงพยัญชนะตัวนั้น
หรือไม่ เพรำะเหตุใด 
 ก. อ่ำน เพรำะ เครื่องหมำยทัณฑฆำตใส่เพื่อต้องกำรตัดตัวสะกด
ออก 
 ข. อ่ำน เพรำะ เครื่องหมำยทัณฑฆำตใส่เพื่อให้รู้ว่ำค ำๆนั้นมำจำก
ภำษำต่ำงประเทศ 
 ค. ไม่อ่ำน เพรำะ เครื่องหมำยทัณฑฆำตใส่เพื่อต้องกำรฆ่ำเสียง
พยัญชนะตัวนั้นเพื่อไม่ออกเสียง 
 ง. ไม่อ่ำน เพรำะ เครื่องหมำยทัณฑฆำตใส่เพื่อให้รู้ว่ำค ำๆนี้มำจำก
ภำษำต่ำงประเทศ 
 
 

๙ 



 
๙. ค ำในข้อใดอ่านถูกต้อง 
 ก. เปรมปรีด์ิ อ่ำนว่ำ เปรม - ปะ - รี        
 ข. เวทมนต์  อ่ำนว่ำ เว - ทะ - มน 
 ค. ไปรษณีย์ อ่ำนว่ำ  ไปร -สะ - นี         
 ง. อ่ำนถูกทุกข้อ 
๑๐. ค ำในข้อใดใช้ไม้ทัณฑฆาตถูกต้อง 
 ก. พืชพันธ์     ข. คริสด์      
 ค. พิสูจท์    ง. ซีเกมส์ 

๑๐ 



๑๑ 



ค าที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต 

 
หลักการใช้ไม้ทัณฑฆาต 

 ไม้ทัณฑฆำต คือ เครื่องหมำยที่ใช้เพื่อฆ่ำเสียงพยัญชนะที่ไม่

ต้องกำรให้ออกเสียงในค ำที่มำจำกต่ำงประเทศเช่น ภำษำอังกฤษ ภำษำบำลี
และภำษำสันสกฤต เนื่องจำกในภำษำต่ำงประเทศมีหลำยพยำงค์ยำกแก่กำร
ออกเสียง ถ้ำจะตัดออกก็จะท ำให้เสียรูปศัพท์เดิมได้ ดังนั้นเพื่อให้เข้ำกับ
ระเบียบของภำษำไทยจึงต้องน ำไม้ทัณฑฆำตมำช่วยซึ่งจะมีหลักเกณฑ์กำรใช้
ดังต่อไปนี้  

 
 
๑. ใช้ในภำษำบำลีและสันสกฤตที่มีหลำยพยำงค์ เช่น อำจำรย์ อรหันต์
ประโยชน์ 
 
๒. ใช้ในภำษำบำลีและสันสกฤตที่มีพยัญชนะซ้อนกันสองตัว ซึ่งไม่ได้เป็น 
ตัวสะกดเมื่อใส่ไม้ทัณฑฆำตที่ตัวท้ำยแล้วจะถือว่ำฆ่ำเสียงพยัญชนะตัวหน้ำ
เสมอเช่น จันทร์  ศำสตร์ 
 
   

๑๒ 



๓. ใช้ใส่บนตัวพยัญชนะตัวกลำงหรือท้ำยของค ำที่มำจำกภำษำอังกฤษที่ไม่
ออกเสียงเช่น ชอล์ก ไมล์ ฟอร์ม ฟิล์ม ฟิวส์ 
 
 ๔. ถ้ำตัวทันตฆำตอยู่ข้ำงหลังค ำบำลีและสันสกฤต แล้วมีค ำอ่ืนมำประสม
ท้ำยจะต้องตัดทัณฑฆำตออก เช่น  
 ทันต์ + แพทย์   เป็น   ทันตแพทย์  
 พันธุ์ + รัต     เป็น   พันธุรัต 
อ่ำนค ำที่มีเครื่องหมำย   ์ ก ำกับ 
 

 

ตัวอย่างชุดท่ี  ๑ 
 โทรศัพท์ ประดิษฐ์ ประสงค์ 
            พิสูจน์ ไปรษณีย์ หนังสือพิมพ์ 
 ซีเกมส์ คริสต์ คอมพิวเตอร์ 
 คีย ์ พริ้นท์ แซนด์วิช 
 มิเตอร์ เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต 
 ปำล์ม ฟอร์ม สำส์น 
 
ค ำที่มีเครื่องหมำย   ์ ก ำกับพยัญชนะ จะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้น 
 

๑๓ 



ตัวอย่างชุดท่ี  ๒  
 ดวงจันทร์  วิทยำศำสตร์ 
 เวทมนตร์  สุรำษฎร์ธำนี 
 
ถ้ำมีพยัญชนะซึ่งไม่ใช่พยัญชนะสะกด อยู่ข้ำงหน้ำพยัญชนะที่มี
เครื่องหมำย  ์ ก ำกับก็ไม่ออกเสียงพยัญชนะที่อยู่ข้ำงหน้ำนั้นด้วย 

ตัวอย่างชุดท่ี ๓ 
 บริสุทธิ์  เปรมปรีดิ ์
 กำฬสินธุ ์  พืชพันธุ ์
 
ถ้ำมีสระอยู่ที่พยัญชนะที่มีเครื่องหมำย   ์ ก ำกับ ก็ไม่ออกเสียง
พยัญชนะและสระนั้นด้วย 

๑๔ 



๑๕ 



๑๙ 



๒๓ 



 
แบบทดสอบหลังเรียน  

เร่ือง ค าท่ีมีเคร่ืองหมายทัณฑฆาต 
 

๑. ไม้ทัณฑฆำต มีไว้เพื่ออะไร 
 ก. ไว้ฆ่ำเสียงพยัญชนะที่ไม่ต้องกำร       
 ข. ไว้ฆ่ำเสียงพยัญชนะที่เป็นตัวสะกด 
 ค. ไว้ฆ่ำเสียงสระที่ไม่ต้องกำร      
 ง. ถูกทุกข้อ 
๒. เหตุใดต้องมไีม้ทัณฑฆำตเพื่อฆ่าเสียง 
 ก. เพื่อควำมสวยงำม         
 ข. เพื่อฆ่ำเสียงพยัญชนะที่ไม่ต้องกำรให้ออกเสียง 
 ค. เพื่อง่ำยต่อกำรจดจ ำ   
 ง. ข้อ ข และ ค ถูก 
๓. กำรใช้ไม้ทัณฑฆำตในค ำที่มำจากภาษาอังกฤษใช้ในพยัญชนะตัวใด 
 ก. ตัวแรก     ข. ตัวกลำง     
 ค. ตัวท้ำย    ง. ตัวกลำงและตัวสุดท้ำย 
๔. ค ำในข้อใดอ่านถูกต้อง 
 ก. ฟิล์ม อ่ำนว่ำ ฟิว    
 ข. โทรศัพท์  อ่ำนว่ำ โท - สับ 
 ค. ประสงค์  อ่ำนว่ำ ประ - สง    
 ง. จันทร์  อ่ำนว่ำ จัน - ทะ 

๒๔ 



๕.ค ำในข้อใดใช้ไม้ทัณฑฆำตผิดท่ี 
 ก. ศำสตร์      ข. ฟิวส์      
 ค. แซด์นวิช    ง. ปำล์ม 
๖. ค ำว่ำ สำส์น อ่านว่าอย่างไร  
 ก. สำส      ข. สำ    
 ค. สำน      ง. ผิดทุกข้อ 
๗. ค ำในข้อใดอ่านถูกต้อง 
 ก. บริสุทธิ์  อ่ำนว่ำ บอ - ริ - สุด - ท ิ
 ข. พืชพันธุ์  อ่ำนว่ำ พืด - พัน 
 ค. กำฬสินธ์  อ่ำนว่ำ กำน - สิน 
 ง. ทันตแพทย์ อ่ำนว่ำ ทัน - แพด 
๘. ค ำที่มีเครื่องหมำยทัณฑฆำตก ากับพยัญชนะ เรำอ่ำนออกเสียงพยัญชนะ
ตัวนั้นหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
 ก. อ่ำน เพรำะ เครื่องหมำยทัณฑฆำตใส่เพื่อต้องกำรตัด
ตัวสะกดออก 
 ข. อ่ำน เพรำะ เครื่องหมำยทัณฑฆำตใส่เพื่อให้รู้ว่ำค ำๆนั้นมำ
จำกภำษำต่ำงประเทศ 
 ค. ไม่อ่ำน เพรำะ เครื่องหมำยทัณฑฆำตใส่เพื่อต้องกำรฆ่ำเสียง
พยัญชนะตัวนั้นเพื่อไม่ออกเสียง 
 ง. ไม่อ่ำน เพรำะ เครื่องหมำยทัณฑฆำตใส่เพื่อให้รู้ว่ำค ำๆนี้มำ
จำกภำษำต่ำงประเทศ 

๒๕ 



๙. ค ำในข้อใดอ่านถูกต้อง 
 ก. เปรมปรีด์ิ อ่ำนว่ำ เปรม - ปะ - ร ี       
 ข. เวทมนต ์ อ่ำนว่ำ เว - ทะ - มน 
 ค. ไปรษณีย์ อ่ำนว่ำ  ไปร -สะ - น ี        
 ง. อ่ำนถูกทุกข้อ 
๑๐. ค ำในข้อใดใชไ้ม้ทัณฑฆาตถูกต้อง 
 ก. พืชพันธ ์    ข. คริสด์      
 ค. พิสูจท ์   ง. ซีเกมส ์
 

๒๖ 



๒๗ 



เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ค าท่ีมีเคร่ืองหมายทัณฑฆาต 
 

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

๒๘ 



๒๙ 



เกษมศำนต์  อ่ำนว่ำ   กะ-เสม-สำน 

กำร์ตูน  อ่ำนว่ำ   กำ-ตูน 

ค ำประพันธ์  อ่ำนว่ำ   ค ำ-ประ-พัน 

ซ่ือสัตย์  อ่ำนว่ำ   ซ่ือ-สัด 

แซนด์วิช  อ่ำนว่ำ   แซน-วิด 

จันทร์  อ่ำนว่ำ   จัน 

ทรัพย์สิน  อ่ำนว่ำ   ทรับ-สิน    

ทิวทัศน์  อ่ำนว่ำ   ทิว-ทัด 

ประโยชน์  อ่ำนว่ำ   ประ-โหยด 

บริสุทธิ์  อ่ำนว่ำ   บอ-ริ-สุด 

แบบฝึกอ่าน  
เร่ือง ค าที่มีเคร่ืองหมายทัณฑฆาต 

๓๐ 



ประดิษฐ์  อ่ำนว่ำ    ประ-ดิด 

ประสงค ์  อ่ำนว่ำ    ประ-สง 

เปรมปรีดิ์  อ่ำนว่ำ    เปรม-ปรี 

พงศ์พันธุ์  อ่ำนว่ำ    พง-พัน 

เหตุกำรณ์  อ่ำนว่ำ    เหด-กำน 

พิเครำะห ์  อ่ำนว่ำ    พิ-เครำะ 

พืชพันธุ์  อ่ำนว่ำ    พืด-พัน 

ภิรมย์  อ่ำนว่ำ    พิ-รม 

มนุษย์  อ่ำนว่ำ    มะ-นุด 

มิเตอร์  อ่ำนว่ำ    ม-ิเตอ 

อนุสรณ์                     อ่ำนว่ำ          อะ-นุ-สอน 

 

 

๓๑ 



บรรณานุกรม 

๓๒ 

 
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. 
  



โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ ์



 

 

แบบฝึกหัดที่ ๑ ค ำที่มีเคร่ืองหมำยทัณฑฆำต 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเติมวรรณยกุต์ลงบนค ำต่อไปนี้และระบำยสีรูปภำพตำมจินตนำกำร 

 

                                       ตัวอย่ำง สวิตช ์

 
 
  

กษัตริ……       ไปรษณ…ี… 

  

 

บริสุท……    สวรร…… 

 

ประสง……    หง…… 

 

 พิม……    สัปดำ…… 

 

    

 

๑๖ 



 

 

แบบฝึกหัดที่ ๒ ค ำที่มีเคร่ืองหมำยทัณฑฆำต 

ค ำชี้แจง จงอ่านค าตอ่ไปนี้ให้ถูกต้อง 

   

โท – ระ – สับ  อ่านวา่   ………………..  

   

ไปร – สะ – นี  อ่านวา่  ……………….. 
   

หนัง – สือ – พิม  อ่านวา่         ……………….. 
  

คอม – พิว – เตอ  อ่านวา่  ……………….. 
    

ปาม    อ่านวา่  ……………….. 

 

 

 

 

  

    

 

๑๗ 



 

 

แบบฝึกหัดที่ ๓ ค ำที่มีเคร่ืองหมำยทัณฑฆำต 

ค ำชี้แจง จงเติมค ำในช่องว่ำงให้ถูกต้องตำมประโยคทีก่ ำหนดและระบำยสีรูปภำพตำม
จินตนำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

๑. พ่อฉันชอบอ่ำน………………..ทุกเช้ำ 
๒. วันนี้แม่ฉันมำส่งจดหมำยที…่…………….. 
๓. บ้ำนของฉันท ำสวน……………….. 
๔. ฉันท ำ………………..หล่นหำยทีโ่รงพยำบำล 
๕. คุณครูสอนให้ฉันใช้……………….. 

 

 

 

 

โทรศัพท์ ไปรษณีย์  คอมพิวเตอร ์     ปาล์ม หนังสือพิมพ ์

๑๘ 



 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑ ค ำที่มีเคร่ืองหมำยทัณฑฆำต 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเติมวรรณยุกต์ลงบนค ำต่อไปนี้และระบำยสีรูปภำพตำมจินตนำกำร 

 

                                       ตัวอย่ำง สวิตช ์

 
 
  

 กษัตริย ์          ไปรษณีย ์

  

 

 บริสุทธิ ์            สวรรค์ 

 

ประสงค์       หงส์ 

 

   พิมพ ์      สัปดำห ์

 

 

    

 

 ๒๐ 



 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๒ ค ำที่มีเคร่ืองหมำยทัณฑฆำต 

ค ำชี้แจง จงอ่านค าตอ่ไปนี้ให้ถูกต้อง 

   

โท – ระ – สับ  อ่านวา่   โทรศัพท์  

   

ไปร – สะ – นี  อ่านวา่  ไปรษณีย์ 
   

หนัง – สือ – พิม  อ่านวา่         หนังสือพิมพ ์
   

คอม – พิว – เตอ  อ่านวา่  คอมพิวเตอร ์
    

ปาม    อ่านวา่  ปาล์ม  

 

 

 

 

  

  

   

 ๒๑ 



 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๓ ค ำที่มีเคร่ืองหมำยทัณฑฆำต 

ค ำชี้แจง จงเติมค ำในช่องว่ำงให้ถูกต้องตำมประโยคทีก่ ำหนดและระบำยสีรูปภำพตำม
จินตนำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

๑. พ่อฉันชอบอ่ำนหนังสือพิมพ์ทุกเช้ำ 
๒. วันนี้แม่ฉันมำส่งจดหมำยที่ไปรษณีย ์
๓. บ้ำนของฉันท ำสวนปำล์ม 
๔. ฉันท ำโทรศัพท์หล่นหำยทีโ่รงพยำบำล 
๕. คุณครูสอนให้ฉันใช้คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 
 

โทรศัพท์ ไปรษณีย์  คอมพิวเตอร ์     ปาล์ม หนังสือพิมพ ์

 ๒๒ 


