
รัฐบาล
ศักดิ์ศรี
กรกฎาคม
พจนานุกรม

พระธรรมเทศนา



๑. ปลาปักเป้า   อ่านว่า

๒. ว่าวปักเป้า อ่านว่า

๓. เพลารถ อ่านว่า

๒. เขียนค าอ่าน
ปลา – ปัก – กะ - เป้า

ว่าว – ปัก – เป้า

เพลา - รด



จอก - แหน

ต้น – สะ - เหลา

๒. เขียนค าอ่าน

๔. จอกแหน อ่านว่า

๕. ต้นเสลา อ่านว่า



๓. น าค าในวงเล็บเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

๑. สุนัขเป็น.........ที่มีความซื่อ............

๒. คนท่ีมีใบ........ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคน.......มอง

๓. ฉันนอนหลับ........จนไม่ได้ยินเสียงน้ า............

(สัตว/์สัตย์)

(น่า/หน้า)

(ไหล/ใหล)

สัตว์ สัตย์

หน้า น่า

ใหล ไหล



๓. น าค าในวงเล็บเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

๔.ทุกวัน............คุณย่าจะน าดอก..............ไปบูชา
พระ.........รูป

๕. คนท่ีมีคุณ............จะไม.่...........ตัวเอง  ด้วย
การเป็น........ของยาเสพติด

(พุด/พุธ/พุทธ)

(ข้า/ฆ่า/ค่า)

พุธ พุด
พุทธ

ฆ่าค่า
ข้า



๑. น าค าในวงเล็บเติมลงในช่องว่างให้สมบรูณ์และถูกต้อง

๑. บ้านคุณ.........มีสนาม.........สวยงาม

๒. คุณยายมีความ.......ที่ได้รับประทานผลไม้.........

๓. ฉัน........น้ าต้นไม้ก่อนแล้วค่อยไปช่วยคุณพ่อล้าง........

๔. ลุงมีอาชีพเลี้ยงสุนัข.........บางแก้ว   ลุงจึงมีสุนัข
เกือบ..........ตัว

(ย่า/หญ้า)
(สุก/สุข)

(รถ/รด)

(พัน/พันธุ)์

(ย่า) (หญ้า)

(สุข) (สุก)

(รด) (รถ)

(พันธุ)์
(พัน)



๑. น าค าในวงเล็บเติมลงในช่องว่างให้สมบรูณ์และถูกต้อง

๕. น้องนุ้ยเป็นเด็กที่ม.ี..........ตา..........รักมาก

๖. นักดนตรี.......เลงเพลงได้ไพเราะ........เทิงใจ

๗. แดงขีดเส้น........หน้ากระดาษก่อนเขียน........ตอน
การปลูกพืช

๘. พวกเราช่วยกันเตรียมดอกไม้...........ไว้ส าหรับใช้
ในพิธีเผาศพในวัน..........(จันทร/์จันทน์)

(บัน/บรร)

(ข้ัน/คั่น)

(น่า/หน้า)
(หน้า) (น่า)

(บรร) (บัน)

(คั่น) (ขั้น)

(จันทน์)
(จันทร)์



๒. แต่งประโยคโดยใหม้ีค ำตอ่ไปนีอ้ยูใ่นประโยคเดยีวกนั

๑. ความสุข วันศุกร์

๒. สระน้ า สระบุรี

๓. ให้ของ ร้องไห้

๔. หน้าม้า น่ารัก

ฉันมีความสุขทกุวันศุกร์

เดก็ๆเล่นน า้ในสระน า้ทีจ่ังหวัดสระบุรี

พีใ่หข้องน้องทีน่ั่งร้องไห้

น้องตัดผมหน้าม้าได้น่ารักมาก



๒. แต่งประโยคโดยใหม้ีค ำตอ่ไปนีอ้ยูใ่นประโยคเดยีวกนั

๕. ข้าศึก สึกหรอ

๖. ลดราคา รถยนต์

๗. บรรเลง บันเทิง

๘. วันจันทร์ ลูกจัน

เขาซ่อมแซมอาวุธทีส่ึกหรอเพือ่ไปสู้กับข้าศึก

รถยนตย์ีห่อ้โตโยต้าก าลังลดราคาอยู่

นักดนตรีบรรเลงเพลงได้บันเทงิเริงใจมาก

วันจันทรห์น้าฉันจะไปเกบ็ลูกจันทีบ้่านคุณปป้า























ความหมาย ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากลาง ภาษาใต้

มีรสดี,ถกูใจ อรอ่ย

มุ่งดู มอง

เปล่งเสียง
ออกเป็น
ถอ้ยค า

พดู

๓. เติมค ำภำษำถิ่นทีม่คีวำมหมำยเดยีวกนั

ล า แซ่บ หร่อย
ผ่อ เบิ่ง แหล,่แล

อู้ เว้า แหลง



๓. เติมค ำภำษำถิ่นทีม่คีวำมหมำยเดยีวกนั

ความหมาย ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากลาง ภาษาใต้

สรรพนาม  
บุรุษที่ ๑   

ส าหรับผู้ชาย
ฉนั / ผม

ไปยงัที่พัก
อาศัย

กลบับา้น

ผลไม้ที่มีตา
โดยรอบ

สบัปะรด

เปิ้น ข้อย ฉาน

ป๊ิกบ้าน เมียบ้าน หลบบ้าน

บะขะนัด บักนัด ยานัด



๓. เขียนค ำใหถู้กตอ้งตำมค ำอำ่นทีก่ ำหนด

ตัวอย่าง ยาด – พี่ – น้อง ญาติพ่ีน้อง

๑) พูม – ใจ
๒) ประ – หวัด
๓) บุด – ชาย
๔) สา – เหด
๕) ปราด – ถะ – หนา 

ภูมิใจ
ประวัติ
บุตรชาย
สาเหตุ
ปรารถนา



๓. เขียนค ำใหถู้กตอ้งตำมค ำอำ่นทีก่ ำหนด

ตัวอย่าง ยาด – พี่ – น้อง ญาติพ่ีน้อง

๖)   ทง – ชาด – ไทย
๗)   กาน – กะ – เสด 
๘) ใบ – สะ – หมัก 
๙) เมน – เผา – สบ 
๑๐) พะ – ยาด – ล า – ไส้  

ธงชาติไทย
การเกษตร
ใบสมัคร
เมรุเผาศพ
พยาธิล าไส้


