
ค ำน ำ

บทเรียนส ำ เร็ จรูปชุดพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้  เรื่ อง 

เครื่องหมำยวรรคตอนและอักษรย่อเล่มน้ี จัดท ำขึ้นส ำหรับใช้เสริมทักษะกำร

อ่ำนออกเขียนได้ ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ ๔ โดยแบ่งเน้ือหำออกเป็น ๔ ส่วน 

คือ แบบทดสอบก่อนเรียน เน้ือหำ แบบฝึกหัด และแบบเฉลย ซึ่งมีสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ CAI ประกอบ มีเน้ือหำสำระส ำคัญและผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

ตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับช้ัน

ประถมศึกษำปีที่ ๔  ตรงตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๑ 

บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มน้ี ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง และจะเกิด

ประโยชน์เป็นอย่ำงมำกถ้ำครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่ผู้เรียน 

ในกรณีที่ผู้เรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน

ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ และเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียน
ได้ เรื่อง เรื่อง เครื่องหมำยวรรคตอนและอักษรย่อ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ ๔  ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำด้วยดีเสมอมำ

คณะผู้จัดท ำ
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้
และตัวช้ีวัด

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         

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

ค



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 ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดข้อเดียว

ข้อใดผิด
ก. ฯลฯ เรียกว่ำ ไปยำลใหญ่
ข. . เรียกว่ำ มหัพภำคหรือจุด
ค. ! เรียกว่ำ อัศเจรีย์
ง. ” เรียกว่ำ อัญประกำศ

ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน
ก. เพื่อเน้นข้อควำมหรือค ำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ข. เพื่อควำมสวยงำม
ค. เพื่อประหยัดเนื้อที่ในกำรเขียน
ง. เพื่อขยำยข้อควำมที่อยู่ข้ำงหน้ำ

ข้อใดควรใช้เครื่องหมำยอัญประกำศ
ก. อุ๊ย ของตก
ข. พระสุนทรโวหำร ภู่ เป็นกวีเอกของไทย
ค. กรุงเทพ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
ง. แบบนี้จะดีเหรอ นัดพูด

๑.

๒.

๓.

๒



แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

ข้อใดผิดเก่ียวกับเคร่ืองหมำย ไปยำลน้อย
ก. “ ฯ ”
ข. ใช้เขียนท้ำยค ำ
ค. ใช้ย่อค ำให้สั้นลง
ง. เวลำอ่ำน ไม่ต้องอ่ำนเต็ม

ข้อใดใช้เคร่ืองหมำย ! ไมถู่กต้อง
ก. นิด ! มำนี่เร็ว
ข. คุณพระช่วย ! นี่มันอะไรกัน
ค. เยี่ยม !
ง. รถจักรยำนล้ม โครม !

ข้อใดใช้อักษรย่อไมถู่กต้อง
ก. ม.ค. = มกรำคม
ข. ร.พ. = โรงพยำบำล
ค. อ.ย. = ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ง. กก.  = กิโลกรัม

ประโยคใดใช้อักษรย่อได้เหมำะสม
ก. อ.ส.ม.ท. ร่วมกับสื่อมวลชนแถลงข่ำว
ข. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปรำโมช
ค. ๑ วัน มี ๒๔ ชม.
ง. ถูกทุกข้อ

๔.

๕.

๖.

๗.

๓



แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

วันนี้หนูดีไม่สบำยมำก ควรรีบพำไป .........  จำกช่องว่ำง 
ควรเติมค ำใด (ในรูปอักษรย่อ)

ก. รพบ.
ข. ร.พ.บ.
ค. รพ.
ง. ร.พ.

ประโยคใดต่อไปนี้ ใช้อักษรย่อไมเ่หมำะสม
ก. น้องเกิดวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๐
ข. นส.มลฤดี เตรียมอมร
ค. กรุณำส่งมำที่ ตู้ปณ.บึงทองหลำง
ง. จำกกรุงเทพเดินทำงไปเชียงใหม่ ใช้เวลำ ๑๒ ชม.

ข้อใดใช้เคร่ืองหมำยอัญประกำศไมถู่กต้อง
ก. แม่บอกว่ำ “ท ำตัวดี ๆ นะลูก”
ข. ท่ำนสุนทรภู่ได้รับสมยำนำมว่ำเป็น “กวีเอกของโลก”
ค. วันปีใหม่ไทย คือ “วันสงกรำนต์”
ง. “อย่ำไปยุ่งกับคนอื่นให้มำกนัก” เธอบอก

๑๐.

๙.

๘.

๔



เคร่ืองหมำยวรรคตอน

เครื่องหมำยวรรคตอน
เป็นเคร่ืองหมำยที่ใช้เขียนประกอบ

ตัวอักษร ตัวเลข ค ำ วลี ประโยค หรือ
ข้อควำม เพื่อสื่อควำมหมำยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
และเข้ำใจควำมหมำยมำกขึ้น

ในภำษำไทยมีกำรใช้
เครื่องหมำยวรรคตอนหลำย
ชนิด แต่ละชนิดมีชื่อเรียก
และวิธีกำรใช้ ดังนี้

๕



เครื่องหมำยอัศเจรีย์

- ใช้เขียนไว้หลังค ำอุทำน หรือหลังข้อควำมทีม่ี
ลักษณะคล้ำยค ำอุทำน เช่น โอ๊ย ! เจ็บจัง    
เอ๊ะ! ใครมำ

- เคร่ืองหมำยอัศเจรีย์ จะใช้เกินคร้ังละ ๑ อัน
ไม่ได้

กำรใช้
เครื่องหมำย

กำรอ่ำน
เครื่องหมำย

- ไม่ต้องอ่ำนชื่อเคร่ืองหมำย แต่ควรอ่ำน
ออกเสียงค ำ โดยใส่อำรมณ์ในน้ ำเสียง 
ตำมควำมหมำยของค ำที่อ่ำน

๖



กำรใช้
เครื่องหมำย

กำรอ่ำน
เครื่องหมำย

“…”
เครื่องหมำยอัญประกำศ

- ใช้เขียนคร่อมค ำหรือข้อควำมทีต่้องกำร
เน้น เช่น

ชลธิชำ  มีชื่อเล่นว่ำ “มดตะนอย”
- ใช้เขียนคร่อมบทสนทนำ เช่น

แม่ถำมว่ำ  “นิดไปไหนมำจ๊ะ”

- เมื่อมีเคร่ืองหมำยอญัประกำศเปิด ให้
อ่ำนว่ำ อัญประกำศเปิด

- เมื่อมีเคร่ืองหมำยอญัประกำศปิด  ให้
อ่ำนว่ำ อัญประกำศปิด

๗



กำรใช้
เครื่องหมำย

กำรอ่ำน
เครื่องหมำย

-เครื่องหมำยยัติภังค์

- ใช้เขียนระหว่ำงค ำที่แยกพยำงค์ 
เช่น  กำรอ่ำนออกเสียงค ำควบ-

กล้ ำต้อง…
- ใช้เขียนแยกค ำอ่ำนของค ำ เช่น

รำชกำร  อ่ำนว่ำ  รำด - ชะ - กำน
- ใช้เขียนละตัวอักษร เช่น  ก-ฮ   ๑-๕๐

- ถ้ำใช้เขียนระหว่ำงค ำที่แยกพยำงค์ หรือแยก
ค ำอ่ำนของค ำไม่ต้องอ่ำนชื่อเคร่ืองหมำย

- ถ้ำใช้เขียนละตัวอักษร ให้อ่ำนว่ำ ถึง
กอถึงฮอ
หน่ึงถึงห้ำสิบ

๘



กำรใช้
เครื่องหมำย

กำรอ่ำน
เครื่องหมำย

…เครื่องหมำยจุดไข่ปลำ

- ใช้เขียนเพื่อแสดงว่ำเป็นที่ว่ำง
เช่น  มณฑป  อ่ำนว่ำ ………

- ใช้ก่อนหรือหลังข้อควำมที่ตดัตอนมำจำก
ข้อควำมอื่น หรือละข้อควำมที่เขยีนไมจ่บ

เช่น  …ปลำที่ใส่บ่อน้ันควรเป็นปลำชนิด
เดียวกัน…

- ไม่ต้องอ่ำนชื่อเคร่ืองหมำย

๙



กำรใช้
เครื่องหมำย

กำรอ่ำน
เครื่องหมำย

_
เครื่องหมำยสัญประกำศ

- ใช้เขียนไว้ใต้ตวัอักษร ค ำหรือข้อควำม
ที่ต้องกำรเน้น เช่น กำรผันวรรณยุกต์ 
ต้องค ำนึงถึง ค ำเป็น และ ค ำตำย

- ไม่ต้องอ่ำนชื่อเคร่ืองหมำย แต่อ่ำนเน้น
เสียงตัวอักษร ค ำหรือข้อควำมตำมที่
ปรำกฏ

๑๐



กำรใช้
เครื่องหมำย

กำรอ่ำน
เครื่องหมำย

”
เครื่องหมำยบุพสัญญำ

- ใช้เขียนแทนค ำหรือกลุ่มค ำ ซึ่งอยู่ในบรรทัด
เหนือขึ้นไป เพื่อไม่ต้องเขียนค ำซ้ ำ เช่น

ภัสสร อ่ำนว่ำ พัด – สอน
ดุสิต ” ดุ - สิด

- ไม่ต้องอ่ำนชื่อเคร่ืองหมำย แต่ต้องอ่ำน
ค ำเต็มของค ำหรือกลุ่มค ำทีอ่ยูข่้ำงบน 
เช่น

ภัสสร อ่านว่า พัด – สอน
ดุสิต อ่านว่า ดุ - สิด

๑๑



กำรใช้
เครื่องหมำย

กำรอ่ำน
เครื่องหมำย

ฯ
เครื่องหมำยไปยำลน้อย

- ใช้เขียนไว้ข้ำงหลังค ำยำวๆ ที่เป็นชื่อเฉพำะ 
หรือค ำยำวๆบำงค ำ เพื่อย่อค ำนั้นๆ เช่น

โปรดเกล้ำฯ
กรุงเทพฯ
ฯพณฯ

- กำรอ่ำนค ำย่อที่มีเคร่ืองหมำย ฯ ก ำกับอยู่ 
ต้องอ่ำนค ำเต็ม เช่น
โปรดเกล้ำฯ   

อ่ำนว่ำ    โปรด – เกล้ำ – โปรด – กระ – หม่อม
กรุงเทพฯ      

อ่ำนว่ำ    กรุง – เทบ – มะ – หำ - นะ - คอน 

ฯพณฯ

อ่ำนว่ำ   พะ – นะ - ท่ำน

๑๒



กำรใช้
เครื่องหมำย

กำรอ่ำน
เครื่องหมำย

ฯลฯ

เครื่องหมำยไปยำลใหญ่

- ใช้เขียนหลังข้อควำมที่จะมีต่อไปอีกมำก เช่น 
บุคคลส ำคัญของประเทศไทย เช่น สุนทรภู่  ท้ำว
สุรนำรี   ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปรำโมช ฯลฯ

- ใช้เขียนระหว่ำงข้อควำม ซ่ึงตัดมำจำกข้อควำมเต็ม 
เช่น เนื้อเพลงสรรเสริญพระบำรมี  ข้ำวรพุทธเจ้ำ 
ฯลฯ  ดุจถวำยชัย ชโย

- ถ้ำเขียนไว้หลังข้อควำม ให้อ่ำนว่ำ ละ หรือ อื่นๆ 
เช่น บุคคลส ำคัญของประเทศไทย เช่น สุนทรภู่  
ท้ำวสุรนำรี   ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปรำโมช ละ

- ใช้เขียนระหว่ำงกลำงข้อควำม ให้อ่ำนว่ำ ละถึง 
เช่น เนื้อเพลงสรรเสริญพระบำรมี  ข้ำวรพุทธเจ้ำ 
ละถึง  ดุจถวำยชัย ชโย

๑๓



กำรใช้
เครื่องหมำย

กำรอ่ำน
เครื่องหมำย

เครื่องหมำยวงเล็บปีกกำ

{ }

- ใช้เขียนเพื่อแสดงว่ำค ำหรือข้อควำมซ่ึงอยู่คนละ
บรรทัด เป็นกลุ่มเดียวกัน หรือเชื่อมโยงกัน อำจ
ใช้เพียงข้ำงใดข้ำงหนึ่งก็ได้
เช่น    นิตยำ

อุษำ } กลุ่ม ๑

- ไม่ต้องอ่ำนชื่อเคร่ืองหมำย

๑๔



กำรใช้
เครื่องหมำย

กำรอ่ำน
เครื่องหมำย

เครื่องหมำยนขลิขิต 
หรือ วงเล็บ

(  )

- ใช้กับตัวเลขข้อย่อย หรือตัวอักษรที่เป็นหัวข้อ 
เช่น (ก) กำรอ่ำน  (ข) กำรฟัง

- ใช้ในวิชำคณิตศำสตร์
เช่น  ๖ x (๕ + ๕) = ?

(๓ + ๗ - ๑) x ๒ = ?
- ใช้เขียนก ำกับข้อควำมที่อธิบำยไว้เพิ่มเติม
เพื่อให้ข้อควำมนั้นๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น

เช่น  พระยำศรีสุนทรโวหำร 
(น้อย  อำจำรยำงกูร)

- ถ้ำเป็นตัวเลขข้อย่อยหรือตัวอักษรที่เป็นหัวข้อ
ไม่ต้องอ่ำนชื่อเคร่ืองหมำย

- ถ้ำเป็นตัวเลขในโจทย์วิชำคณิตศำสตร์ ให้อ่ำน
ว่ำ วงเล็บเปิด อ่ำนจ ำนวนข้ำงใน แล้วอ่ำน
ว่ำ วงเล็บปิด เช่น  หกคูณ วงเล็บปิด ห้ำบวก
ห้ำ วงเล็บปิด เท่ำกับเท่ำใด

- ถ้ำใช้เขียนก ำกับข้อควำมให้ อ่ำนว่ำ วงเล็บ แล้ว
อ่ำนข้อควำมในวงเล็บ เช่น พระยำศรีสุนทร
โวหำร วงเล็บ น้อย อำจำรยำงกูร

๑๕



กำรใช้
เครื่องหมำย

กำรอ่ำน
เครื่องหมำย

เครื่องหมำยไม้ยมก

ๆ

- ใช้ซ้ ำค ำ เช่น เด็กๆ วิ่งเล่น
- ใช้ซ้ ำวลี เช่น วันหน่ึงๆ ฉันต้องเดิน

หลำยเที่ยว
- ใช้ซ้ ำประโยค เช่น

ฉันเล่นชนะแล้วๆ

- กำรอ่ำนไม้ยมก จะต้องสังเกต ว่ำ
เมื่อใดควรอ่ำนซ้ ำ ซ้ ำวลี หรือซ้ ำ
ประโยค แล้วจึงอ่ำนให้ถูกต้อง

๑๖



กำรใช้
เครื่องหมำย

กำรอ่ำน
เครื่องหมำย

/
เครื่องหมำยทับ

- ใช้แบ่งเลขที่ เช่น บ้ำนเลขที่ ๒๐/๑     
ห้อง ป. ๔/๑

- ใช้แบ่งวันเดือนปี เช่น ๑๔/๑๐/๖๐

- ถ้ำใช้แบ่งเลขที่ให้อำ่นว่ำ ทับ 
เช่น บ้านเลขที่ยี่สิบทับหนึ่ง

ห้องปอสี่ทับหน่ึง
- ถ้ำใช้แบ่งวันที่ ให้อ่ำนว่ำ 

วันที่…เดือน…(เดือนที่ตรงกับตัวเลข) ปี พ.ศ. 
… เช่น

วันที่สิบส่ีเดือนตุลาคม
พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบ

๑๗



เครื่องหมำยมหัพภำค

กำรใช้เครื่องหมำย

- ใช้เขียนไว้หลังอักษร เพื่อแสดงว่ำเป็นอักษรย่อ เช่น พ.ศ.
- ใช้เขียนหลังตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อบอกล ำดับ เช่น

๑. ๒. ๓.      ก. ข. ค.
- กรณีที่มีข้อย่อย ให้ใส่ล ำดับข้อย่อยไว้หลังเครื่องหมำย เช่น ๑.๑
- ใช้เขียนค่ันตัวเลขบอกเวลำระหว่ำงช่ัวโมงกับนำที  เช่น  ๙.๑๐
- ใช้เป็นจุดทศนิยมหน่วยเงินตรำ เช่น ๖.๕๐ บำท 

กำรอ่ำนเครื่องหมำย

- ถ้ำเขียนไว้หลังอักษรย่อ ต้องอ่ำนเต็มค ำของค ำน้ันๆ เช่น
พ.ศ. อ่ำนว่ำ    พุด – ทะ – สัก – กะ – หรำด

- ถ้ำเขียนไว้หลังตัวเลขหรือตัวอักษร ไม่ต้องอ่ำนช่ือเครื่องหมำย แต่อ่ำน
เป็นตัวเลขหรืออ่ำนเป็นตัวอักษร เช่น

หนึ่ง – สอง – สำม
กอ – ขอ – คอ

- ถ้ำเขียนเครื่องหมำยไว้ก่อนข้อย่อยให้อ่ำนเครื่องหมำย . ว่ำ จุด เช่น
หนึ่ง – จุด – หนึ่ง

- ถ้ำเขียนค่ันตัวเลขบอกเวลำให้อ่ำนตัวเลขช่ัวโมงก่อนอ่ำนค ำเต็มของ
อักษรย่อ  น. แล้วอ่ำนค ำว่ำนำที(หน่วยย่อยของช่ัวโมง) เช่น

เก้านาฬิกาสิบนาที
- ถ้ำเขียนเป็นจุดทศนิยมหน่วยเงินตรำให้อ่ำนตัวเลขจ ำนวนเต็ม อ่ำนค ำว่ำ

บำท  อ่ำนจ ำนวนหลังเครื่องหมำย . อ่ำนค ำว่ำสตำงค์(หน่วยย่อยของ)
บำท เช่น

หกบาทห้าสิบสตางค์

. ๑๘



อักษรย่อ หมำยถึง ตัวอักษรที่ใช้เขียน

ย่อค ำให้สั้นลง เพื่อควำมสะดวกในกำรเขียน โดย
กำรเขียนอักษรย่อจะต้องใส่เครื่องหมำยมหพัภำค 
(.) ก ำกับไว้ท้ำยอักษรย่อทุกครั้ง

กำรเขียนและอ่ำนอักษรย่อ 
มีหลักเกณฑ์ดังนี้

อักษรย่อ 
๑๙



อักษรย่อ 

๑.  หลักเกณฑ์ในกำรเขียนอักษรย่อ

๑) ใช้พยัญชนะต้นของพยำงค์แรกของค ำที่เป็นตัวย่อ

(๑) ถ้าเป็นค าค าเดียวให้ใชอ้ักษรย่อตวัเดียว แม้ว่าค านั้น
จะมีหลายพยางค์ก็ตาม เช่น

เมตร   ใช้อักษรย่อ    ม.

ต ำบล   ใช้อักษรย่อ   ต.

จังหวัด  ใช้อักษรย่อ   จ.

นำฬิกำ  ใช้อักษรย่อ   น.

ศำสตรำจำรย์ ใช้อักษรย่อ ศ.

๒๐



อักษรย่อ 

(๒)  ถ้าใช้ตัวย่อเพียงตัวเดียว แล้วท าให้เกิดความสบสน และ
อาจซ้ ากัน ให้ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์หรือค าถัดไป เป็น
อักษรย่อด้วย เช่น

เด็กชำย ใช้อักษรย่อ   ด.ช.

นักเรียน ใช้อักษรย่อ   นร.

นำงสำว ใช้อักษรย่อ   น.ส.

โรงเรียน ใช้อักษรย่อ   รร.

พระรำชบัญญัติ ใช้อักษรย่อ  พ.ร.บ.

ต ำรวจ ใช้อักษรย่อ    ตร.

๒๑



อักษรย่อ 

๒) ถ้ำค ำที่จะน ำพยัญชนะต้นมำใช้เป็นอักษรย่อ มี ห เป็น
อักษรน ำ เช่น หญ หล หน ให้ใช้พยัญชนะที่อยู่หลัง ห เป็น
อักษรย่อ เช่น

เด็กหญิง ใช้อักษรย่อ   ด.ญ.

สำรวัตรใหญ่ ใช้อักษรย่อ   สวญ.

หนังสือพิมพ์ ใช้อักษรย่อ   นสพ.

๒๒



อักษรย่อ 

๓)  ถ้ำค ำที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรน ำ (ท่ีไม่ใช่ ห น ำ) หรือค ำ
ควบกล้ ำ ให้ใช้อักษรตัวหน้ำตวัเดียว เช่น 

ถนน ใช้อักษรย่อ   ถ.

ประถมศึกษำ ใช้อักษรย่อ  ป.

๔.

๕.

๔)  เขียนเว้นวรรคหน้ำและหลังอักษรย่อทุกคร้ัง เมื่อเขียนอักษร
ย่อรวมกับประโยคหรือขอ้ควำมอื่นๆ เช่น

๑.

๒.

จ.

กทม.

ประวัติของ จ. สุรำษฎร์ธำนี

มีข่ำวจำก กทม. ว่ำ…

๒๓



อักษรย่อ 

๕) เขียนเว้นวรรคระหว่ำงกลุ่มอักษรย่อ เมื่อเขียนอักษรย่อ
ร่วมกันหลำยๆค ำ เช่น

๔.

๕.

๑.

๒.

ตร.ม.

ผอ.รร.

ตร. ม. 
(ย่อมำจำกค ำว่ำ ตำรำงเมตร)

ผอ. รร. 
(ย่อมำจำกค ำว่ำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน)

๒.  หลักเกณฑ์กำรอ่ำนออกเสียงอักษรย่อ

กำรอ่ำนออกเสียงอักษรย่อจะตอ้งอ่ำนค ำเต็มของอกัษร
ย่อน้ันๆ โดยห้ำมอ่ำนตัวย่อเฉยๆ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
ตรงกันระหว่ำงผู้ส่งสำร และผู้รับสำร เช่น

กำรเขียน 

กำรอ่ำน

แมวตัวน้ีหนัก ๔.๕ กก.

แมว-ตัว-น้ี-หนัก-สี-่จุด-ห้ำ-กิ-โล-กรัม

แมว-ตัว-น้ี-หนัก-ส่ี-จุด-ห้ำ-กอ-กอ

๒๔



อักษรย่อ 

๔.

๕.

อักษรย่อมีประโยชน์ในกำรเขียนค ำ 
ท ำให้ประหยัดเน้ือที่ในกำรเขียน แต่
ส ำหรับกำรอ่ำนหรือพูด ต้องอ่ำนหรือ
พูดเต็มค ำเท่ำน้ันนะคะ

ตัวอย่ำงอักษรย่อ

กก. ย่อมำจำก กิโลกรัม

ชม. ย่อมำจำก ชั่วโมง

กม. ย่อมำจำก กิโลเมตร

จยย. ย่อมำจำก จักรยำนต์

พ.ศ. ย่อมำจำก พุทธศักรำช

ขสมก. ย่อมำจำก   องค์กำรขนส่งมวลชน

พ.ร.บ ย่อมำจำก พระรำชบัญญัติ

๒๕



อักษรย่อ 

๔.

๕.

ตัวอย่ำงอักษรย่อ

ร.ต.อ. ย่อมำจำก ร้อยต ำรวจเอก

มิ.ย. ย่อมำจำก     มิถุนำยน

ผอ. ย่อมำจำก ผู้อ ำนวยกำร

ก.ม. ย่อมำจำก กฎหมำย

ครม. ย่อมำจำก คณะรัฐมนตรี

ผวจ. ย่อมำจำก    ผู้ว่ำรำชกำร

ส.ว. ย่อมำจำก สมำชิกวุฒิสภำ

นพ. ย่อมำจำก นำยแพทย์

๒๖



ฝึกอ่ำน
สะกดค ำ

๒๗



มหัพภำค

บุพสัญญำ

ไม้ยมก

ไปยำลน้อย

อัศเจรีย์

มอ – อะ – ม ะ- หอ – อะ – บอ – หับ -
พอ – อำ – กอ – พำก = มหัพภำค

ออ – อะ – ดอ – อัด – สอ – อะ – สะ –
จอ – เอ – เจ – รอ – อี – รี = อัศเจรีย์

บอ – อุ – บอ – บุบ – พอ – อะ – พะ –

สอ – อะ – นอ – สัน – ยอ  -อำ – ยำ = 

บุพสัญญำ

มอ – ไอ – ไม – ไม้โท – ไม้ – ยอ – อะ –
ยะ – มอ – โอะ – กอ – มก = ไม้ยมก

ปอ – ไอ – ไป – ยอ – อำ – นอ –ยำน –

นอ – ออ – ยอ – นอย – ไม้โท – น้อย = 

ไปยำลน้อย

อ่ำนว่ำ

อ่ำนว่ำ

อ่ำนว่ำ

อ่ำนว่ำ

อ่ำนว่ำ

๒๘



จังหวัด

รัฐสภำ

ตุลำคม

โรงเรียน

ประถมศึกษำ

จอ – อะ – งอ – จัง – หอ – วอ –

อะ – ดอ – หวัด = จังหวัด

รอ – อะ – ดอ – รัด – ถอ – อะ – ถะ 
– สอ – อะ – สะ –พอ – อำ – พำ = 
รัฐสภำ

ตอ – อุ – ตุ – ลอ – อำ – ลำ – คอ 

– โอะ – มอ – คม = ตุลำคม

รอ – โอ – งอ – โรง – นอ – เอีย –
นอ – เรียน = โรงเรียน

ปอ – รอ – อะ – ประ – ถอ – โอะ –
มอ – ถม – สอ – อึ – กอ – สึก – สอ 
– อำ – สำ = ประถมศึกษำ

อ่ำนว่ำ

อ่ำนว่ำ

อ่ำนว่ำ

อ่ำนว่ำ

อ่ำนว่ำ

๒๙



แบบฝึกหัด

เครื่องหมำยวรรคตอน
และอักษรย่อ

๓๐



แบบฝึกหัดที่ ๑

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่เคร่ืองหมำยวรรคตอนและวิธีกำรใช้ให้
ถูกต้อง

๑

๒

๓

๔

๑๐

๙

๘

๗

๖

๕

ไม้ยมก ๆ

นขลิขิต ( )

บุพสัญญำ ”
อัญประกำศ

“…”

ไปยำลน้อย
ฯ

ยัติภังค์  -

อัศเจรีย์  !

ไปยำลใหญ่
ฯลฯ

มหัพภำค  .

ทับ  /

ใช้เขียนคร่อมข้อควำมที่
อธิบำยค ำที่อยู่ข้ำงหน้ำ

ใช้เขียนใต้ข้อควำมที่ซ้ ำกัน

ใช้เขียนละข้อควำมที่รู้จักกัน
ดีให้สั้นลง

ใช้ขีดระหว่ำงค ำที่ต้องกำรแยก
พยำงค์เพื่อแสดงค ำอ่ำน

ใช้เขียนหลังข้อควำมที่ยังมี
ต่อไปอีกมำก

ใช้เขียนคร่อมข้อควำมที่เป็น
ค ำพูด หรือค ำที่ต้องกำรเน้น

ใช้เขียนหลังค ำอุทำนบอกอำกำร

ใช้เขียนหลังค ำหรือข้อควำมที่
ต้องกำรให้อ่ำนซ้ ำ

ใช้เขียนไว้หลังอักษร เพื่อแสดง
ว่ำเป็นอักษรย่อ 

ใช้แบ่งวันเดือนปีหรือแบ่งเลขที่ 

๓๑



แบบฝึกหัดที่ ๒

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเขียน  √  หน้ำข้อที่ใช้เคร่ืองหมำยวรรคตอน
ถูกต้อง และเขียน ×  หน้ำข้อที่ใชเ้คร่ืองหมำยวรรคตอนไมถู่กตอ้ง

๑. ทลำย มีควำมหมำยว่ำ (แตก กระจำย พัง)

๒. เห็นช้ำงขี้ๆ ตำมช้ำง

๓. กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีประชำกรหนำแน่นมำก

๔. โอ๊ย ! เจ็บนะ

๕. ที่ตลำดมีผลไม้หลำยอย่ำง เช่น ละมุด ส้ม องุ่น ฯลฯ

๖. เขำสูง ๕ ฟุต (๑๕๐ ซม.)

๗. ตำมีสะสมของเก่ำนำๆชนิด

๘. “โตขึ้นผมอยำกเป็นต ำรวจ” ก้องบอกเพื่อน

๙. ค ำว่ำ  โทรทัศน์  อ่ำนว่ำ  โท – ระ – ทัด

๑๐. พ่อปลูกดอกไม้หลำยชนิดมีกุหลำบ มะลิ เข็ม กล้วยไม้ฯ

๓๒



แบบฝึกหัดที่ ๓

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเติมเคร่ืองหมำยวรรคตอนใหถู้กตอ้ง

๑. ขนมไทยมีมำกมำยหลำยชนิด ได้แก่ ฝอยทอง ทองหยิบ 

ทองหยอด ขนมชั้น

๒. ฉันรู้สึกหนำว ร้อน เหมือนจะเป็นไข้

๓. คุณครูมักพูดว่ำ         ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

๔. โลกนิติ   อ่ำนว่ำ   โลก       กะ       นิด

๕. ระวัง        บ้ำนน้ีผีดุ

๖. ส       ว        ส   ค ำเต็มคือ สำรวัตรสอบสวน

๗. พณ พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์  ประธำน

องคมนตรี

๘. ช่วยด้วย      มีคนจมน้ ำ

๙. พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั        ร.๙        

ทรงเป็น  พระบิดำแห่งวิทยำศำสตร์ไทย

๑๐. เงำะ    รำคำกิโลกรัมละ   ๒๕  บำท

มังคุด                        ๓๕  บำท        

๓๓



แบบฝึกหัดที่ ๔

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนอักษรย่อจำกค ำเตม็ที่ก ำหนดให้

พฤศจิกำยน…………….

อำจำรย์…………….

กรุงเทพมหำนคร…………….

สำรวัตรใหญ่…………….

นำยแพทย์…………….

พันต ำรวจเอก…………….

เมษำยน…………….

ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ
…………….

นำฬิกำ…………….

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
…………….

๑. ๒.

๓. ๔.

๕. ๖.

๗.

๑๐.๙.

๘.

๓๔



แบบฝึกหัดที่ ๕

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนค ำเต็มจำกอกัษรต่อไปน้ี

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๑๐.

๙.

๘.

ป.

น.ส.พ.

กฟผ.

ส.ส.

พล.ต.อ.

พ.ร.บ.

น.พ.

ก.ค.

จ.

น.ส.

๓๕



แบบทดสอบ
หลังเรียน

๓๖



แบบทดสอบ
หลังเรียน

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดข้อเดียว

ข้อใดผิด
ก. ฯลฯ เรียกว่ำ ไปยำลใหญ่
ข. . เรียกว่ำ มหัพภำคหรือจุด
ค. ! เรียกว่ำ อัศเจรีย์
ง. ” เรียกว่ำ อัญประกำศ

ข้อใดไมใ่ช่วัตถุประสงค์ของกำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน
ก. เพื่อเน้นข้อควำมหรือค ำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ข. เพื่อควำมสวยงำม
ค. เพื่อประหยัดเนื้อที่ในกำรเขียน
ง. เพื่อขยำยข้อควำมที่อยู่ข้ำงหน้ำ

ข้อใดควรใช้เครื่องหมำยอัญประกำศ
ก. อุ๊ย ของตก
ข. พระสุนทรโวหำร ภู่ เป็นกวีเอกของไทย
ค. กรุงเทพ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
ง. แบบนี้จะดีเหรอ นัดพูด

๑.

๒.

๓.

๓๗



แบบทดสอบ
หลังเรียน

ข้อใดผิดเกี่ยวกับเครื่องหมำย ไปยำลน้อย
ก. “ ฯ ”
ข. ใช้เขียนท้ำยค ำ
ค. ใช้ย่อค ำให้สั้นลง
ง. เวลำอ่ำน ไม่ต้องอ่ำนเต็ม

ข้อใดใช้เคร่ืองหมำย ! ไมถู่กต้อง
ก. นิด ! มำนี่เร็ว
ข. คุณพระช่วย ! นี่มันอะไรกัน
ค. เยี่ยม !
ง. รถจักรยำนล้ม โครม !

ข้อใดใช้อักษรย่อไมถู่กต้อง
ก. ม.ค. = มกรำคม
ข. ร.พ. = โรงพยำบำล
ค. อ.ย. = ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ง. กก.  = กิโลกรัม

ประโยคใดใช้อักษรย่อได้เหมำะสม
ก. อ.ส.ม.ท. ร่วมกับสื่อมวลชนแถลงข่ำว
ข. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปรำโมช
ค. ๑ วัน มี ๒๔ ชม.
ง. ถูกทุกข้อ

๔.

๕.

๖.

๗.

๓๘



แบบทดสอบ
หลังเรียน

วันนี้หนูดีไม่สบำยมำก ควรรีบพำไป ....... จำกช่องว่ำง 
ควรเติมค ำใด (ในรูปอักษรย่อ)

ก. รพบ.
ข. ร.พ.บ.
ค. รพ.
ง. ร.พ.

ประโยคใดต่อไปนี้ ใช้อักษรย่อไมเ่หมำะสม
ก. น้องเกิดวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๐
ข. นส.มลฤดี เตรียมอมร
ค. กรุณำส่งมำที่ ตู้ปณ.บึงทองหลำง
ง. จำกกรุงเทพเดินทำงไปเชียงใหม่ ใช้เวลำ ๑๒ ชม.

ข้อใดใช้เคร่ืองหมำยอัญประกำศไมถู่กต้อง
ก. แม่บอกว่ำ “ท ำตัวดี ๆ นะลูก”
ข. ท่ำนสุนทรภู่ได้รับสมยำนำมว่ำเป็น “กวีเอกของโลก”
ค. วันปีใหม่ไทย คือ “วันสงกรำนต”์
ง. “อย่ำไปยุ่งกับคนอื่นให้มำกนัก” เธอบอก

๑๐.

๙.

๘.

๓๙



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.

๔๐



ภำคผนวก

๔๑



เฉลย
แบบทดสอบ

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

๔๒

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

ก่อนเรียน

หลังเรียน



เฉลยแบบฝึกหัด
บทท่ี ๙

เฉลยแบบฝึกหัด
เครื่องหมำยวรรคตอน

และอักษรย่อ

๔๓



เฉลยแบบฝึกหัด
ที่ ๑

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่เคร่ืองหมำยวรรคตอนและวิธีกำรใช้ให้
ถูกต้อง

๑

๒

๓

๔

๑๐

๙

๘

๗

๖

๕

ไม้ยมก ๆ

นขลิขิต ( )

บุพสัญญำ ”
อัญประกำศ

“…”

ไปยำลน้อย
ฯ

ยัติภังค์  -

อัศเจรีย์  !

ไปยำลใหญ่
ฯลฯ

มหัพภำค  .

ทับ  /

ใช้เขียนคร่อมข้อควำมที่
อธิบำยค ำที่อยู่ข้ำงหน้ำ

ใช้เขียนใต้ข้อควำมที่ซ้ ำกัน

ใช้เขียนละข้อควำมที่รู้จักกัน
ดีให้สั้นลง

ใช้ขีดระหว่ำงค ำที่ต้องกำรแยก
พยำงค์เพื่อแสดงค ำอ่ำน

ใช้เขียนหลังข้อควำมที่ยังมี
ต่อไปอีกมำก

ใช้เขียนคร่อมข้อควำมที่เป็น
ค ำพูด หรือค ำที่ต้องกำรเน้น

ใช้เขียนหลังค ำอุทำนบอกอำกำร

ใช้เขียนหลังค ำหรือข้อควำมที่
ต้องกำรให้อ่ำนซ้ ำ

ใช้เขียนไว้หลังอักษร เพื่อแสดง
ว่ำเป็นอักษรย่อ 

ใช้แบ่งวันเดือนปีหรือแบ่งเลขที่ 

๔๔



เฉลย
แบบฝึกหัดที่ ๒

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเขียน  √  หน้ำข้อที่ใช้เคร่ืองหมำยวรรคตอน
ถูกต้อง และเขียน ×  หน้ำข้อที่ใชเ้คร่ืองหมำยวรรคตอนไมถู่กตอ้ง

๑. ทลำย มีควำมหมำยว่ำ (แตก กระจำย พัง)

๒. เห็นช้ำงขี้ๆ ตำมช้ำง

๓. กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีประชำกรหนำแน่นมำก

๔. โอ๊ย ! เจ็บนะ

๕. ที่ตลำดมีผลไม้หลำยอย่ำง เช่น ละมุด ส้ม องุ่น ฯลฯ

๖. เขำสูง ๕ ฟุต (๑๕๐ ซม.)

๗. ตำมีสะสมของเก่ำนำๆชนิด

๘. “โตขึ้นผมอยำกเป็นต ำรวจ” ก้องบอกเพื่อน

๙. ค ำว่ำ  โทรทัศน์  อ่ำนว่ำ  โทระ – ทัด

๑๐. พ่อปลูกดอกไม้หลำยชนิดมีกุหลำบ มะลิ เข็ม กล้วยไม้ฯ

×

×

√

√

√

√

×

√

√

×

๔๕



เฉลย
แบบฝึกหัดที่ ๓

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเติมเคร่ืองหมำยวรรคตอนใหถู้กตอ้ง

๑. ขนมไทยมีมำกมำยหลำยชนิด ได้แก่ ฝอยทอง ทองหยิบ 

ทองหยอด ขนมชั้น  ฯลฯ

๒. ฉันรู้สึกหนำวๆ ร้อนๆ เหมือนจะเป็นไข้

๓. คุณครูมักพูดว่ำ “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”

๔. โลกนิติ   อ่ำนว่ำ   โลก   - กะ   - นิด

๕. ระวัง  ! บ้ำนน้ีผีดุ

๖. ส .ว . ส    ค ำเต็มคือ สำรวัตรสอบสวน

๗. ฯ พณ ฯ พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์  ประธำน

องคมนตรี

๘. ช่วยด้วย !  มีคนจมน้ ำ

๙. พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ( ร.๙ ) ทรงเป็น 

พระบิดำแห่งวิทยำศำสตร์ไทย

๑๐. เงำะ    รำคำกิโลกรัมละ   ๒๕  บำท

มังคุด            ” ๓๕  บำท        

๔๖



เฉลย
แบบฝึกหัดที่ ๔

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนอักษรย่อจำกค ำเตม็ที่ก ำหนดให้

๑. ๒.

๓. ๔.

๕. ๖.

๗.

๑๐.๙.

๘.

พฤศจิกำยน  พ.ย. พันต ำรวจเอก พ.ต.อ.

อำจำรย์ อ. เมษำยน  เม.ย.

กรุงเทพมหำนคร กทม.
ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ

ผบ.  ทร.

สำรวัตรใหญ่  สวญ.

นำยแพทย์  นพ.

นำฬิกำ   น.

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
ผจว.

๔๗



เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๕

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนค ำเต็มจำกอกัษรต่อไปน้ี

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๑๐.

๙.

๘.

ป.

น.ส.พ.

กฟผ.

ส.ส.

พล.ต.อ.

พ.ร.บ.

น.พ.

ก.ค.

จ.

น.ส.

ประถมศึกษำ

หนังสือพิมพ์

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร

พลต ำรวจเอก

พระรำชบัญญัติ

โรงพยำบำล

กรกฎำคม

จังหวัด

นำงสำว

๔๘


