
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน

ทกัษะภาษา บทที ่๕ หน้า  ๔๖ – ๕๒ 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๓ 

อาจารยณั์ฐกาญจน ์ แดงทองค า



๒.บอกความหมาย อธิบาย และฝึกใช้ค า

๑. เลือกค าเตมิในช่องว่างใหค้ ามีความหมาย

เสด,เศรษ เพยีน,เพยีร ไต,่ไตร่ ใย,ไย

พาน,พาล คาญ,คาน จารย,์จารณ ์ สันต,์สรร

หาร,หาญ วน,วล



๑.เลือกค าเตมิในช่องว่างให้ค ามีความหมาย

เสด,เศรษ เพยีน,เพยีร ไต่ , ไตร่  ใย , ไย

พาน,พาล คาญ,คาน จารย,์จารณ ์ สันต,์สรร

หาร,หาญ

วน,วล

๑. ฐี

๓. ตรอง

๕. คน

๗. วิ

๙. กลา้

๒. พาก

๔. หว่ง

๖. ร า

๘. สุข

๑๐. กงั

เศรษ เพยีร
ไตร่ ใย

พาล คาญ
จารณ์ สันต์

หาญ วล



๒.เขียนค าใหต้รงกับค าอ่าน

๑. อ่านว่า  ใจ – บุน
๒. อ่านว่า  สง – สาน
๓. อ่านว่า  อะ – เว – จี
๔. อ่านว่า  เสด – ถี
๕. อ่านว่า  เขด – ชุม – ชน

ใจบุญ
สงสาร
อเวจี
เศรษฐี
เขตชุมชน



๒.เขียนค าใหต้รงกับค าอ่าน

๖.                 อ่านว่า  ปัน – ยา
๗.                 อ่านว่า  เมด – ตา
๘.                 อ่านว่า  ส า – ผัด
๙.                 อ่านว่า  บัน – จง
๑๐.                อ่านว่า  บวด – เรียน

ปัญญา
เมตตา
สัมผัส
บรรจง
บวชเรียน



๓. น าค าท่ีก าหนดให้แต่งประโยค

๑. แบ่งปัน = ฉันแบ่งปันขนมให้น้อง

๒. เพลิดเพลิน= พีเ่พลิดเพลินกับการเล่น

๓. สิน้เปลือง
๔. เสียสละ = คุณหมอเป็นผู้เสียสละ

= แม่ไม่ใช้ของสิน้เปลือง

๕. พร ่าสอน = คุณครูพร ่าสอนนักเรียน



ทบทวนค าคล้องจอง

กา มา นา

เป็นค าทีม่เีสยีง
สระ อา เหมือนกัน



ทบทวนค าคล้องจอง

หาย ขาย ราย

เป็นค าทีม่ีเสยีงสระ อา
และมี ย สะกดเหมือนกนั



ค าคล้องจอง
คือ  ค าทีม่ีเสียงสระเดยีวกันและตัวสะกดใน
มาตราเดียวกนั  แต่พยญัชนะตน้ต่างกันและ 
อาจมีเสียงวรรณยุกตต์่างกันได้

เรียกอีกอยา่งหนึ่งว่า  ค าสมัผสั



ค าคล้องจอง
ค าคล้องจอง
๒ พยางค์

ค าคล้องจอง
๓ พยางค์



ค าคล้องจอง ๒ พยางค์
พยางคท์ีส่องของกลุม่ค าหนา้ คล้องจองกบั พยางค์ทีห่นึง่ของกลุ่มค าหลัง

ฝาชี ผเีสื้อ ชี ผี

พักผอ่น อ่อนโยน ผ่อน อ่อน



ค าคล้องจอง ๓ พยางค์
พยางคส์ดุทา้ยของกลุม่ค าหนา้ คล้องจองกบั พยางคท์ีห่นึง่ของกลุม่ค าหลงั

ตัดไมต่าย ขายไม่ขาด ตาย ขาย

ขิงก็รา ข่าก็แรง รา ข่า



๑. โยงเส้นจับคู่ค าที่คล้องจองกัน

แก้วตา ยาใจ
บ้านสวน เงาะป่า
อาชีพ ชวนมอง
หัวเราะ ท่องกลอน
นักร้อง รีบเร่ง



๑. โยงเส้นจับคู่ค าที่คล้องจองกัน

คนขับรถ น่าสนุก
บัวลอยเผือก ชมงามตา
ความพอใจ จดจ าแม่น
ทายปัญหา เลือกสรรมา
ว่าวเล่นลม ใฝ่เรียนรู้



๒. ขีดเส้นโยงค าที่คล้องจองกัน

นกร้องเพลงเพราะ เสนาะจับใจ ใหค้วามรื่นรมย์

อาหารวันน้ี มีอยู่มากมาย ทายกันดูซี

พ่อค้าแม่ค้า เร่มาทางนี้ ยินดีปรีดา

รักใคร่ปรองดอง เราสองน้องพี่ แสนดีหนักหนา
ช่วยกันท างาน ล้างจานล้างช้อน พักผ่อนยามว่าง

ตัวอย่าง



๓. น าค าท่ีก าหนดให้มาเรียงล าดับให้คล้องจองกัน

ร้องเพลง ไปเทีย่ว น่ามอง เหลียวหา

ไปเทีย่ว  เหลียวหา น่ามอง ร้องเพลง

สมใจ โปรยมา ลมโชย น่าชม

ลมโชย โปรยมา น่าชม สมใจ

ตัวอย่าง



๓. น าค าท่ีก าหนดให้มาเรียงล าดับให้คล้องจองกัน

เพลินใจ เงาะป่า หัวเราะ พาเดนิ

หัวเราะ เงาะป่า พาเดนิ เพลินใจ

ท าป้าย จดจ า เล่ือนรถ ตักเตอืน

ตักเตอืน เล่ือนรถ จดจ า ท าป้าย



๔. น าค าท่ีก าหนดให้มาเรียงล าดับให้คล้องจองกัน

เพือ่นของฉัน เป็นคนดี หม่ันฝึกตน

เพือ่นของฉัน หม่ันฝึกตน เป็นคนดี

ทุกวันคนื กราบพ่อแม่ ดูแลฉัน

กราบพ่อแม่ ดูแลฉัน ทุกวันคนื



๔. อ่านค าและน าค าคล้องจองที่เป็นส านวนไทยเติมในช่องว่าง

ใบหญ้า   ขาดมิตร    ล่อปลา   
ผีคุ้ม       บาดตาย     อู่น า้
เผ่ือแผ่    พองขน       ฝ่าดง   
พายเรือ   ขมเป็นยา   เป็นสุข



๔. อ่านค าและน าค าคล้องจองที่เป็นส านวนไทยเติมในช่องว่าง

ขุดบ่อ  คอขาด  

คนดี จองหอง

ตัดญาติ ผู้ชาย

ล่อปลา บาดตาย

ผีคุ้ม พองขน

ขาดมิตร พายเรือ



๔. อ่านค าและน าค าคล้องจองที่เป็นส านวนไทยเติมในช่องว่าง

บุกป่า เอือ้เฟ้ือ

อู่ข้าว อยู่เยน็   

ต้นไม้ หวานเป็นลม 

ฝ่าดง เผ่ือแผ่

อู่น า้ เป็นสุข

ใบหญ้า ขมเป็นยา



๕.หาค ามาเติมในช่องว่างให้เป็นกลอนสี่ ๒ บท

เดก็ดี ควรเร่งคนเก่ง

เรียนรู้วชิา น ามา
ขยัน พากเพยีรฝึกฝน

รู้จัก เกดิผล

ศึกษา

ฝึกตน
อ่านเขยีน

อดทน ดเีอย



จบแล้ว

คัดลายมือ หน้า ๕๒

ขอบคุณที่ต้ังใจเรียนนะคะ


