
ค ำน ำ

บทเรียนส ำเร็จรูปชุดพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่อง ค ำที่มี

ไม้ทัณฑฆำตก ำกับเล่มน้ี จัดท ำขึ้นส ำหรับใช้เสริมทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ 

ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ ๔ โดยแบ่งเน้ือหำออกเป็น ๔ ส่วน คือ แบบทดสอบ

ก่อนเรียน เน้ือหำ แบบฝึกหัด และแบบเฉลย ซึ่งมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI 

ประกอบ มีเน้ือหำสำระส ำคัญและผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ตรงตำมมำตรฐำน

กำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ ๔  ตรง

ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

พุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๑ 

บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มน้ี ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง และจะเกิด

ประโยชน์เป็นอย่ำงมำกถ้ำครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่ผู้เรียน 

ในกรณีที่ผู้เรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน

ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ และเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียน
ได้ เรื่อง ค ำที่มีไม้ทัณฑฆำตก ำกับ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับช้ัน
ประถมศึกษำปีที่ ๔  ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน 
ที่ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำด้วยดีเสมอมำ

คณะผู้จัดท ำ
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้

มำตรฐำน   ท   ๑.๑  ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิด

เพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน

มำตรฐำน ท ๒.๑  ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียน

เรียงควำม ย่อควำม และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำงๆ เขียนรำยงำนข้อมูล

สำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

มำตรฐำน  ท  ๔.๑  เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย 

กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำ

ภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ         

ค

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป. ๔/๑ อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ได้ถูกต้อง

ท ๑.๑ ป. ๔/๒ อธิบำยควำมหมำยของค ำ ประโยคและ ส ำนวนจำกเรื่องที่อ่ำน

ท ๑.๑ ป. ๔/๘   มีมำรยำทในกำรอ่ำน

ท ๒.๒  ป. ๔/๒   เขียนสื่อสำรโดยใช้ค ำได้ถูกต้อง  ชัดเจน และเหมำะสม

ท ๒.๒  ป. ๔/๘   มีมำรยำทในกำรเขียน

ท ๔.๑  ป. ๔/๑  สะกดค ำและบอกควำมหมำยของค ำในบริบทต่ำงๆ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้
และตัวชี้วัด



ค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียน

ส ำเร็จรูปส ำหรับครูผู้สอน

๑. ทดสอบควำมรู้ก่อนเรียนเพื่อวัดระดับควำมรู้พื้นฐำนของ

นักเรียน

๒. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทเรียน   

ส ำเร็จรูปควบคู่ไปกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

๓. ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้และฝึกทักษะควำมรู้ควำม

เข้ำใจในเร่ืองที่เรียนผ่ำนกำรท ำแบบฝึกหัดเสริมทักษะซ่ึงครูผู้สอน

จะเป็นผู้ดูแลให้ค ำแนะน ำผู้เรียนอย่ำงใกล้ชิด

๔. ทดสอบควำมรู้หลังเรียนเพื่อวัดระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของ

นักเรียนหลังจำกเรียนรู้เนื้อหำและท ำแบบฝึกหัดเสริมทักษะแล้ว

๕. ตรวจค ำตอบจำกเฉลยที่อยู่ท้ำยเล่ม

๖. ใหผู้้เรียนอ่ำนเสริมกำรแจกลูกสะกดค ำเพื่อเพิ่มทักษะกำรอ่ำน

๗. ใช้เป็นแบบเรียนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และซ่อมเสริมควำมรู้

ตนเอง

ง



บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้จัดท ำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษำด้วย
ตนเอง โดยนักเรียนควรปฏิบัติตำมขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด ดังนี้

๑. ศึกษำสำระส ำคัญและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้เข้ำใจ

๒. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยตนเอง และตรวจค ำตอบ

เฉลยในหน้ำภำคผนวก 

๓. ศึกษำเนื้อหำในแต่ละประเด็นให้รู้และเข้ำใจ

๔. ท ำแบบฝึกหัดตำมล ำดับโดยอ่ำนค ำชี้แจงแต่ละแบบฝึกหัด

แล้วปฏิบัติตำมค ำสั่งทีละขั้นตอน กรณีตอบผิดหรือไม่ผ่ำน

เกณฑ์ ให้ศึกษำเนื้อหำใหม่อีกคร้ัง

๕. ตรวจสอบค ำตอบจำกเฉลยในหน้ำภำคผนวก หำกตอบไม่ได้
หรือไม่เข้ำใจให้ปรึกษำครูผู้สอน 

ค ำชี้แจงกำรใช้บทเรียน

ส ำเร็จรูปส ำหรับนักเรียน

จ



แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

๑



แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

ค ำชี้แจง ใหน้ักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดข้อเดียว

ข้อใดกล่ำวผิด
ก. เคร่ืองหมำย  ์ เรียกว่ำเคร่ืองหมำย ทัณฑฆำต
ข. ตัวกำรันต์ คือ พยัญชนะที่เรำไม่อ่ำนออกเสียง
ค. พยัญชนะที่มีเคร่ืองหมำยทัณฑฆำตอยู่ข้ำงบน คือ ตัวกำรันต์
ง. พยัญชนะที่มีเคร่ืองหมำย  ์ ก ำกับอยู่ข้ำงบนแสดงว่ำให้ออก
เสียงสั้น

ค ำในข้อใดถูกต้อง
ก. พระสงค์
ข. แพดท์
ค. รำมเกียรติ์
ง. โบสฐ์

ค ำในข้อใดผิด
ก. บริสุทธ์
ข. ประดิษฐ์
ค. เจดีย์
ง. กำร์ตูน

๑.

๒.

๓.

๒



แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

คุณพ่อชอบเล่น _________ จงเติมค ำในช่องว่ำงให้ถูกต้อง
ก. กล์อฟ
ข. กอล์ฟ
ค. กอลฟ์
ง. กลอ์ฟ

ตัวกำรันต์ในข้อใดต่ำงจำกพวก
ก. พระจันทร์
ข. พระสงฆ์
ค. พระพักตร์
ง. พระอินทร์

พระลัก_______ จงเติมตัวกำรันต์ให้ถูกต้อง
ก. ษณ์
ข. ณ์
ค. ษ์
ง. ษมณ์

สัปดำ____หนึ่งมี 7 วัน คือ ต้ังแต่วันจัน____ถึงวันอำทิต____ 
จงเติมตัวกำรันต์ให้ถูกต้องตำมล ำดับ
ก. ษ,์ ทร์, ย์
ข. ษ์, ร์, ย์
ค. ห,์ ทร์, ย์
ง. ห์, ร์, ย์

๔.

๕.

๖.

๗.

๓



แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

ค ำในข้อใดอ่ำนผิด
ก. พระลักษมณ์ อ่ำนว่ำ พระ-ลัก
ข. พรำหมณ์ อ่ำนว่ำ พำ-หม
ค. สำยัณห์ อ่ำนว่ำ สำ-ยัน
ง. พระพักตร์ อ่ำนว่ำ พระ-พัก

ค ำในข้อใดไม่ใช้ตัว ตร์ เป็นตัวกำรันต์
ก. ภำพยน___
ข. วิทยำศำส___
ค. พิทัก____
ง. พระพัก___

ข้อใดมีค ำที่เขียนผิดอยู่
ก. สวัสดิ์ มัธยัสท์
ข. โอษฎ์ โทรศัพท์
ค. เจดีย์ ซูปเปอร์
ง. กำร์ตูน พระองค์

๑๐.

๙.

๘.

๔



เครื่องหมำยทัณฑฆำต

  เรียกว่ำ ไม้ทัณฑฆำต  ใช้วำงบน
พยัญชนะที่ไม่ต้องกำรออกเสียง ซึ่งอำจวำง
ไว้บนพยัญชนะซึ่งอยู่ท้ำยประโยค  หรือบำง
ค ำมีพยัญชนะที่ไม่ใช่ตัวสะกดอยู่ข้ำงหน้ำ
พยัญชนะ  ที่มีไม้ทัณฑฆำต ก็ไม่ออกเสียง
พยัญชนะ ตัวน้ันเช่นกัน

ไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มี เค ร่ืองหมำย
ทัณฑฆำตก ำกับ แม้พยัญชนะตัวน้ันไม่ได้อยู่ท้ำย
พยำงค์   และ ไม่ ออก เสี ย งพยัญชนะ ท่ีมี
เครื่องหมำยทัณฑฆำตก ำกับ  แม้พยัญชนะตัว
น้ันจะมีสระประสมอยู่  

๕



ตัวอย่ำงค ำที่มีไม้ทัณฑฆำตก ำกับ

ทุกข์ อ่ำนว่ำ ทุก
สัตว์ อ่ำนว่ำ สัด       
พิมพ์ อ่ำนว่ำ พิม
โอษฐ์ อ่ำนว่ำ โอด       
เล่ห์ อ่ำนว่ำ เล่
เครำะห์ อ่ำนว่ำ เครำะ
พระสงฆ์ อ่ำนว่ำ พระ - สง      
อำทิตย์ อ่ำนว่ำ อำ - สง
บัลลังก์ อ่ำนว่ำ บัน - ลัง  
หอยสังข์ อ่ำนว่ำ หอย - สัง
ซื่อสัตย์ อ่ำนว่ำ ซื่อ - สัด     
รำชสีห์ อ่ำนว่ำ รำด – ชะ – สี

๖



ค ำที่มีไม้ทัณฑฆำตก ำกับ ส่วน

ใ หญ่ เ ป็ น ค ำ ยื ม ม ำ จ ำ ก ภ ำ ษ ำ บ ำ ลี 
สันสกฤต โดยใช้วิธีท ำให้พยัญชนะต้น
ของพยำงค์ท้ำยกลำยมำเป็นตัวสะกด 
บำงครั้งอำจมีรูปสระติดมำด้วย 

๗



ค ำที่มีไม้ทัณฑฆำตก ำกับ ที่มีรูปสระ
ก ำกับจะเป็นรูปสระ อิ กับสระ อุ เท่ำนั้น

ฤทธิ์ อ่ำนว่ำ     ริด
บริสุทธิ์ อ่ำนว่ำ     บอ-ริ-สุด   
ประสิทธิ์ อ่ำนว่ำ ประ-สิด
เปรมปรีดิ์ อ่ำนว่ำ เปรม – ปรี
ศักดิ์ อ่ำนว่ำ สัก
โพธิ์ อ่ำนว่ำ โพ
พันธุ อ่ำนว่ำ พัน
ยำนัตถุ อ่ำนว่ำ ยำ – นัด

๘



ค ำที่มีไม้ทัณฑฆำตก ำกบั 
เป็นอักษร ๒ ตัว

อินทร อ่ำนว่ำ อิน

จันทร อ่ำนว่ำ     จัน

พักตร อ่ำนว่ำ  พัก

ศำสตร อ่ำนว่ำ         สำด

สำยสิญจน 

อัปลักษณ 

กำญจน อ่ำนว่ำ         กำน

อ่ำนว่ำ  สำย - สิน

อ่ำนว่ำ อับ – ปะ – ลัก

๙



ค ำที่มีไม้ทัณฑฆำตก ำกับ 
อยู่ตรงกลำงค ำ ส่วนใหญ่
เ ป็นค ำที่ ใ ช้ ทับศัพท์ จำก
ภำษำต่ำงประเทศ เช่น

กอล์ฟ อ่ำนว่ำ ก๊อบ
ชอล์ก อ่ำนว่ำ ช้อก
ฟิล์ม อ่ำนว่ำ ฟิม
โอห์ม อ่ำนว่ำ โอม
อำร์ต อ่ำนว่ำ อ๊ำด
ฟำร์ม อ่ำนว่ำ ฟำม
กำร์ด อ่ำนว่ำ ก๊ำด
คอนเสิร์ต อ่ำนว่ำ คอน – เสิด
จอห์นสัน อ่ำนว่ำ จอน – สัน

๑๐



ค ำที่มีไม้ทัณฑฆำตก ำกบั เป็นอักษร ๓ ตัว
นั้น ในภำษำไทยมใีช้อยู่เพยีง ๑ ค ำ คือ 

พระลักษมณ์    อ่ำนว่ำ   พระ – ลัก

(ชื่อน้ององค์หนึง่ของพระรำม ในเรื่องรำมเกียรติ์)

๑๑



ฝึกอ่ำน
สะกดค ำ

๑๒



ทุกข ทอ – อุ – กอ – ทุก = ทุกข์

จันทร จอ – อะ – นอ – จัน = จันทร์

สัตว สอ – อะ – ดอ – สัด = สัตว์

อินทร ออ – อิ – นอ – อิน = อินทร์

ฟิล ม ฟอ – อิ – มอ – ฟิม = ฟิล์ม

อ่ำนว่ำ

อ่ำนว่ำ

อ่ำนว่ำ

อ่ำนว่ำ

อ่ำนว่ำ

๑๓



ฟำร ม ฟอ – อำ – มอ – ฟำม = ฟำร์ม

ซื่อสัตย ซอ – อือ – ซือ – ไม้เอก – ซื่อ –
สอ – อะ – ดอ – สัด = ซ่ือสัตย์

ประโยชน 
ปอ – รอ – อะ – ประ – ยอ –
โอ – ดอ – โยด = ประโยชน์

สำยสิญจน 
สอ – อำ – ยอ – สำย – สอ –
อิ – นอ – สิน = สำยสิญจน์

จักรพรรดิ์
จอ – อะ – กอ – จัก – พ – อะ
– ดอ – พัด = จักรพรรดิ์

อ่ำนว่ำ

อ่ำนว่ำ

อ่ำนว่ำ

อ่ำนว่ำ

อ่ำนว่ำ
๑๔



แบบฝึกหัด
ค ำทีไ่ม้ทัณฑฆำต

ก ำกับ

๑๕



แบบฝึกหัดที่ ๑ 

ค ำช้ีแจง ใหนั้กเรียนเขียนค ำตำมภำพ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

…………………… ……………………

……………………

……………………

……………………

…………………… ……………………

……………………

……………………

……………………

๑๖



แบบฝึกหัดที่ ๒

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเติมค ำที่มไีม้ทัณฑฆำตก ำกับลงในช่องว่ำงให้ได้ควำมหมำย

๑. ๒. ๓.

๔. ๕. ๖.

๗.

๑๐.

๑๓. ๑๔. ๑๕.

๑๒.

๙.๘.

๑๑.

กอ_ฟ จักรพรร_ อำจำร_ 

ปรำช_ สวรร_ พระสง_ 

เวท_ โอษ_ ฟิ_ม

สัต_เลี้ยง ซ่ือสัต_ เปอ_เซ็น_

อุโมง_ ประโยช_ ดำวเครำะ_

๑๗



แบบฝึกหัดที่ ๓

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ไม้ทัณฑฆำต ให้
เป็นค ำที่ถูกต้อง

ตัวอย่ำง บโสถ์ =       โบสถ   

๑. ม  คิ ต น  หั

……………………………………….

๒. ณ  ต  ฑ ภั ลิ  ผ

……………………………………….

๓. รี  ก  ศั ดิ์ ศ
……………………………………….

๔. ด ำ  ร  พ ก ดึ ร บ
……………………………………….

๕. จั ปะ  ร  ษ ก

……………………………………….
๖. ย  พ  ภ  ต  ร ำ น

……………………………………….

๗. ว  ร  ำ  อ  ณ 

……………………………………….

๘. อ  ย ต  ซื่ สั
……………………………………….

๙. ร  วิ  ำ  ณ จ

……………………………………….
๑๐. ร่ น  พั แ  ธุ พ

……………………………………….

๑๘



แบบฝึกหัดที่ ๔

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค ำในวงเล็บเติมลงในช่องว่ำง เพื่อให้เป็น
ค ำที่ถูกต้อง

ตัวอย่ำง ซื่อ….(สัตว,์สัตย์)              ซื่อสัตย์

๑. ภำพ……......(ยนต์,ยนตร์)

๒. เปรม…………(ปรีดิ์,ปรีร์)

๓. สำย………..(สิญจน์,สิญน์)

๔. ปฏิสัง………..(ขรย์,ขรณ์)

๕. ประ………..(จักษ,์จักส์)

๖. ดึกด ำ……......(บรรย์,บรรพ์)

๗. คิม……......(หันต์,หันตร์)

๘. ผลิต……......(ภัณฑ์,ภัณท์)

๙. อัป……......(ลักษ,์ลักษณ์)

๑๐. อำ……......(รมณ์,รมย์)

๑๙



แบบฝึกหัดที่ ๕

ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ค ำที่เขียนผิด แล้วแก้ค ำที่ถูกต้องลงในช่องว่ำง

๑. กุมภำพันธ์   ประพันธ์    เผ่ำพันธุ์

๒. ธุดงค์         จัดสรรค์ พระองค์

๓. โทรทัศน์      สังหรน์ พิสูจน์

๔. พระลักษณ์   สัญลักษณ์   อัปลักษณ์

๕. ประโยชย์ อัศจรรย์     เจดีย์

๖. วิจำรณ์        ร่ืนรมย์      อำวรณ์

๗. ดึกด ำบรรห์ อุตส่ำห์      สงเครำะห์

๘. ซำกสัตว์       วันเสำว์ วัยเยำว์

๙. พระขรรค์     พระสงค์     บิตุรงค์

๑๐. หุ่นยนตร์      พระพักตร์   ภำพยนตร์

ค ำช้ีแจง

๒๐



แบบทดสอบ
หลังเรียน

๒๑



แบบทดสอบ
หลังเรียน

ค ำชี้แจง ใหน้ักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดข้อเดียว

ข้อใดกล่ำวผิด
ก. เคร่ืองหมำย  ์ เรียกว่ำเคร่ืองหมำย ทัณฑฆำต
ข. ตัวกำรันต์ คือ พยัญชนะที่เรำไม่อ่ำนออกเสียง
ค. พยัญชนะที่มีเครื่องหมำยทัณฑฆำตอยู่ข้ำงบน คือ ตัวกำรันต์
ง. พยัญชนะที่มีเคร่ืองหมำย  ์ ก ำกับอยู่ข้ำงบนแสดงว่ำให้ออก
เสียงสั้น

ค ำในข้อใดถูกต้อง
ก. พระสงค์
ข. แพดท์
ค. รำมเกียรต์ิ
ง. โบสฐ์

ค ำในข้อใดผิด
ก. บริสุทธ์
ข. ประดิษฐ์
ค. เจดีย์
ง. กำร์ตูน

๑.

๒.

๓.

๒๒



แบบทดสอบ
หลังเรียน

คุณพ่อชอบเล่น _________ จงเติมค ำในช่องว่ำงให้ถูกต้อง
ก. กล์อฟ
ข. กอล์ฟ
ค. กอลฟ์
ง. กลอ์ฟ

ตัวกำรันต์ในข้อใดต่ำงจำกพวก
ก. พระจันทร์
ข. พระสงฆ์
ค. พระพักตร์
ง. พระอินทร์

พระลัก_______ จงเติมตัวกำรันต์ให้ถูกต้อง
ก. ษณ์
ข. ณ์
ค. ษ์
ง. ษมณ์

สัปดำ____หนึ่งมี 7 วัน คือ ตั้งแต่วันจัน____ถึงวันอำทิต____ 
จงเติมตัวกำรันต์ให้ถูกต้องตำมล ำดับ
ก. ษ์, ทร,์ ย์
ข. ษ์, ร์, ย์
ค. ห์, ทร,์ ย์
ง. ห์, ร์, ย์

๔.

๕.

๖.

๗.

๒๓



แบบทดสอบ
หลังเรียน

ค ำในข้อใดอ่ำนผิด
ก. พระลักษมณ์ อ่ำนว่ำ พระ-ลัก
ข. พรำหมณ์ อ่ำนว่ำ พำ-หม
ค. สำยัณห์ อ่ำนว่ำ สำ-ยัน
ง. พระพักตร์ อ่ำนว่ำ พระ-พัก

ค ำในข้อใดไม่ใช้ตัว ตร์ เป็นตัวกำรันต์
ก. ภำพยน___
ข. วิทยำศำส___
ค. พิทัก____
ง. พระพัก___

ข้อใดมีค ำที่เขียนผิดอยู่
ก. สวัสดิ์ มัธยัสท์
ข. โอษฎ์ โทรศัพท์
ค. เจดีย์    ซูปเปอร์
ง. กำร์ตูน  พระองค์

๑๐.

๙.

๘.

๒๔



อ้ำงอิง

ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และ สิริพัชร์เจษฎำวิโรจน์. (๒๕๕๘). ภำษำไทยหลัก
ภำษำและกำรใช้ภำษำ. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : อักษร
เจริญทัศน์.

กระทรวงศึกษำธิกำร. (๒๕๖๑). หนังสือเรียน รำยวิชำพื้นฐำน ภำษำไทย 
ชุดภำษำ เพื่ อ ชีวิ ต  ภำษำพำทีประถมศึ กษำปีที่  ๔ . 
พิมพ์ครั้งที่ ๒๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค ลำดพร้ำว.

เอกรินทร์ สี่มหำศำล และคณะ. (๒๕๕๙). ภำษำไทย ป.๔ . พิมพ์ครั้งที่ 
๑๑. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

๒๕



ภำคผนวก

๒๖



เฉลย
แบบทดสอบ

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

๒๗

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

ก่อนเรียน

หลังเรียน



เฉลยแบบฝึกหัด
ค ำทีไ่ม้ทัณฑฆำตก ำกับ

๒๘



เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑ 

ค ำช้ีแจง ใหนั้กเรียนเขียนค ำตำมภำพ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

ดวงอำทิตย ไดโนเสำร 

เจดีย 

ฟิล ม

เตนท 

โบส ถ

หุนยนต 

โทรทัศน 

พระสงฆ 

หนังสือพิมพ 

๒๙



เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๒

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเติมค ำที่มไีม้ทัณฑฆำตก ำกับลงในช่องว่ำงให้ได้ควำมหมำย

๑. ๒. ๓.

๔. ๕. ๖.

๗.

๑๐.

๑๓. ๑๔. ๑๕.

๑๒.

๙.๘.

๑๑.

กอล์ฟ จักรพรรดิ์ อำจำรย์

ปรำชญ์ สวรรค์ พระสงฆ์

เวทย์ โอษฐ์ ฟิล์ม

สัตว์เลี้ยง ซ่ือสัตย์ เปอร์เซ็นต์

อุโมงค์ ประโยชน์ ดำวเครำะห์

๓๐



เฉลยแบบฝึกหัด
ที่ ๓

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ไม้ทัณฑฆำต ให้
เป็นค ำที่ถูกต้อง

ตัวอย่ำง บโสถ์ =       โบสถ   

๑. คิมหันต ๒. ผลิตภัณฑ 

๓. ศักดิ์ศรี ๔. ดึกด ำบรรพ 

๕. ประจักษ ๖. ภำพยนตร 

๗. อำวรณ ๘. ซ่ือสัตย 

๙. วิจำรณ ๑๐. แพร่พันธุ 

๓๑



เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๔

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค ำในวงเล็บเติมลงในช่องว่ำง เพื่อให้เป็น
ค ำที่ถูกต้อง

ตัวอย่ำง ซื่อ….(สัตว,์สัตย์)              ซื่อสัตย์

๑. ภำพยนตร 

๒. เปรมปรีดิ์

๓. สำยสิญจน 

๔. ปฏิสังขรณ 

๕. ประจักษ 

๖. ดึกด ำบรรพ 

๗. คิมหันต 

๘. ผลิตภัณฑ 

๙. อัปลักษณ 

๑๐. อำรมณ 

๓๒



เฉลยแบบฝึกหัด
ที่ ๕

ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ค ำที่เขียนผิด แล้วแก้ค ำที่ถูกต้องลงในช่องว่ำง

๑. กุมภำพันธ์   ประพันธ์    เผ่ำพันธ์

๒. ธุดงค์        จัดสรรค์ พระองค์

๓. โทรทัศน์      สังหรน์ พิสูจน์

๔. พระลักษณ์ สัญลักษณ์   อัปลักษณ์

๕. ประโยชย์ อัศจรรย์     เจดีย์

๖. วิจำรณ์        ร่ืนรมต์ อำวรณ์

๗. ดึกด ำบรรห์ อุตส่ำห์      สงเครำะห์

๘. ซำกสัตว์       วันเสำว์ วัยเยำว์

๙. พระขรรค์     พระสงค์ บิตุรงค์

๑๐. หุ่นยนตร์ พระพักตร์   ภำพยนตร์

ค ำช้ีแจง

เผ่ำพันธุ 

จัดสรร

สังหรณ 

พระลักษมณ 

ประโยชน 

รื่นรมย 

ดึกด ำบรรพ 

วันเสำร 

พระสงฆ 

หุ่นยนต 

๓๓


