
 



 



คาํศพัทน่์ารู้ 
    
            
 
 
            ลดัดา     มนัสาํปะหลงั      ตะปู          คะนา้ 

 
 
 
               

                                               มะระ                 สบัปะรด                   ฟัก          
 

 
                   

                      
           สงักะสี                    ผกักาด           รถกระบะ 
 

 
 



 ๒ 

       ลดัดาเป็นเดก็ขยนั  ทุก ๆ วนัเธอจะช่วยพอ่รดนํ้า 
   ตน้มะระ  ผกักาด   คะนา้ และฟักท่ีปลูกไว ้ 
 



 ๓ 

จากนั้นลดัดาจะไปช่วยแม่หัน่ผกัเพ่ือทาํขา้วผดั 
  และช่วยซกัผา้ท่ีอยูใ่นกะละมงั    



 ๔ 

วนัน้ีพอ่ขบัรถกระบะพาแม่กบัลดัดาไปดูไร่มนัสาํปะหลงั   



 ๕ 

ลดัดาพบสุนขัขาหกัจึงนาํกลบัมารักษาท่ีบา้น   



 ๖ 

     พอ่จะตีตะปูทาํหลงัคาบา้นใหสุ้นขั ลดัดาช่วยพอ่ 
   จบัสงักะสี       



 ๗ 

     เยน็วนัจนัทร์ลดัดาไปช่วยแม่ขายผกัและสบัปะรด 
  ท่ีตลาดนดั  
          



 ๘ 
    ใคร ๆ กช็มวา่ลดัดาน่ารักรู้จกัช่วยพอ่แม่ทาํงาน 
                               



 

 
 
 

กจิกรรมท้ายเร่ือง 
          

        
 

 

        
 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



 
   กิจกรรมท่ี ๑  เติมส่วนท่ีหายไปใหถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านสะกดคาํ  
                           ของคาํศพัทต่์อไปน้ีนะคะ 

  

            ตัวอย่าง    สบั  อ่านวา่  สอ –             - บะ - สบั 
              
      ๑.  ปะ       อ่านวา่    ปอ -                    - ปะ 

 

         ๒. จะ       อ่านวา่                - อะ – จะ 

 

         ๓. ระยะ    อ่านวา่   รอ – อะ -              - ยอ – อะ - ยะ - 
          

            ๔. ปะทะ   อ่านวา่                 - อะ- ปะ -            -อะ –ทะ -ปะทะ  
         

            ๕. กระชุ   อ่านวา่     กอ-            - อะ - กระ- ชอ -อุ -             กระชุ 
         

            ๖. กะลา     อ่านวา่               -อะ - กะ -  ลอ -            - ลา- กะลา 
         

            ๗. ขบั        อ่านวา่    ขอ   -                - บอ - ขบั 
         

           ๘.  พกั       อ่านวา่               - อะ -               - พกั  
         

           ๙.  หลบั      อ่านวา่              - ลอ – อะ - บอ   
     

     ๑๐.  หัน่      อ่านวา่   หอ  - อะ -             - หนั -หนั - เอก - หัน่             
  
 

๑๐ 

  อะ  

                

                         

                

                

                

                             

                

                

                

                

                

                             

                

                

                

                



 

       กิจกรรมท่ี ๒  เขียนคาํอ่านสะกดคาํของคาํศพัทต่์อไปน้ี 
     

     ตัวอย่าง  น่ารัก อ่านวา่ นอ – อา– นา –นา – เอก – น่า- รอ –อะ-กอ-รัก-น่ารัก 

                       

๑. กระบะ   อ่านวา่    ………………………….……………………………………………. 

 

๒. มะระ       อ่านวา่  …………………………………………………………………………. 

 

๓. จบั          อ่านวา่  …………………………………………………………………………. 

                 

๔. ผกั         อ่านวา่    ………………………………………………………………………. 

                   

๕. คนั         อ่านวา่  …………………………………………………………………………. 

                   

๖. หลงั       อ่านวา่  ………………………………………………………………………. 

                  

๗. กลบั        อ่านวา่  ……………………………….………………………..……………….. 

 

๘. ฝัน          อ่านวา่  …………………………………………………………………………. 

 

๙. ตะป ู        อ่านวา่  ………………………………………………………………………….                

 

๑๐. กะละมงั อ่านวา่………………………………………………………. 
 

 

๑๑ 
       



 

   กิจกรรมท่ี ๓ เลือกคาํท่ีประสมดว้ยสระ -ะ จากเร่ืองลดัดาเดก็ขยนั 
                         แลว้เขียนลงในช่องวา่งดว้ยลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 

 
       .................................................................................................................................................................    
          ................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................ 
         .................................................................................................................................................................    
         ................................................................................................................................................................ 
         ............................................................................................................................................................... 
         .................................................................................................................................................................    
        ................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................ 
        .................................................................................................................................................................    
          ................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................ 
         .................................................................................................................................................................    
         ................................................................................................................................................................ 
         ............................................................................................................................................................... 
         .................................................................................................................................................................    
        ................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................ 
        .................................................................................................................................................................    
          ................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................ 
         .................................................................................................................................................................    
         ................................................................................................................................................................ 
 
 

 
 

๑๒ 
 



 

กิจกรรมท่ี ๔   นาํคาํศพัทท่ี์กาํหนดเขียนลงใตภ้าพใหถู้กตอ้ง 
 

 

 
    
            
 
  
     ตัวอย่าง  

….จระเข…้                     .............................   ……….............................       ….............................   ……..           

…………………          ………………… 
            

 
 
 

       ……….............................   ……….............................       ….............................   … 

…..       ............................    …            ………………… 

 

 
.............................       …                .............................   …                                        …..       ............................     
 

  

       ลดัดา      คะนา้    มะระ      สบัปะรด     ฟัก         สงักะสี 

    มนัสาํปะหลงั    ตะปู       ผกักาด       รถกระบะ     จระเข ้



  ๑๓ 
 

        กิจกรรมท่ี ๕   นาํคาํท่ีกาํหนดเติมลงในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์ 
 

 
 
 
 
 
       ตัวอย่าง    .ลดัดาพบสุนขัขา...หัก จึงนาํ..กลบั..มารักษา 
 

๑. ลดัดาช่วยแม่หัน่......................เพือ่ทาํ..................... 

 
๒.  ลดัดาช่วยแม่........................ผา้ท่ีอยูใ่น.................... 

 
๓.  พอ่ขบั............................ไปดูไร่..................................... 

 
๔.  พอ่จะตี........................เพือ่ทาํ...................บา้นใหสุ้นขั 

 
 ๕. ลดัดาไปช่วยแม่ขายผกัและ.................................ท่ี............................... 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

        รถกระบะ  ตะปู   กะละมงั   มนัสาํปะหลงั  ตลาดนดั  หลงัคา      
    ซกั            ผกั      ขา้วผดั     สบัปะรด          หกั           กลบั 

 



    ๑๔ 
        
            กิจกรรมท่ี ๖   เรียงลาํดบัคาํต่อไปน้ีใหเ้ป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 
                   

                        ตัวอย่าง  เป็น  ขยนั ลดัดา     เดก็    =  ลดัดา เป็น เดก็ ขยนั 
 

    ๑.  ช่วย  ตน้มะระ  รดนํ้า ลดัดา  =     …………………….……..…………..                                                       
 

    ๒. อยู ่ผา้ กะละมงั ใน      =    ……………………..…….…….………….. 
 

    ๓. จะ แม่ ขา้วผดั ทาํ       =    …………………..……….……..………….. 
 

    ๔.รถกระบะ กาํลงั ขบั พอ่  =    …………………………….……………….. 
 

   ๕.ไร่ ไป มนัสาํปะหลงั  แม่  =   ……………......…..……….……………….. 
 

   ๖. ตะปู  พอ่ ตี จะ           =   ……………………….…….……………….. 
 

   ๗. พบ  ลดัดา  สุนขั  ขาหกั   =     ………………………….……………….. 
 

   ๘. รักษาลดัดา สุนขั ช่วย     =     ………………………….……………….. 
 

    ๙.  ช่วย ลดัดา สงักะสี จบั    =    ................................................................... 
 

    ๑๐.สบัปะรด  แม่ ขาย  ไป   =    ................................................................... 
 

 



๑๕ 
 

 

       กิจกรรมท่ี ๗   แต่งประโยคจากคาํท่ีกาํหนดให ้

        

           ตัวอย่าง     สับปะรด    =     ฉันชอบกนิสับปะรด 
 

๑.  มะระ        =     ………………………….………..…………………..                                                       
 

๒. สงักะสี      =     ………………………….……..…………………….. 

 

๓. รถกระบะ   =     ………………………….……..…………………….. 

 

๔. ตะป ู          =     ………………………….…..……………………….. 

 

๕. ผกั             =     ………………………….………………………….. 

 

๖. หลงั           =     …………………….………………………………… 

 

๗.กะละมงั     =     ………………………….……………………… 

 

๘. จบั            =     ………………………….…………………………… 

 

๙.  ฝัน           =    ..................................................................................... 

 

๑๐.ขยนั        =    .....................................................................................               
 



   ๑๖                      
  ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ  นางมนญัญา   ลาหาญ     วนัเดือนปีเกดิ   ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๑๔    
การศึกษา   คบ.วชิาเอกภาษาไทย    คม. สาขาวชิาการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

ตําแหน่ง  ครูเช่ียวชาญ  
สถานทีท่าํงาน  โรงเรียนบา้นนาผาง (วบูิลยร์าษฎร์สามคัคี)  สพป.อาํนาจเจริญ โทร  ๐๘๙ ๘๐๖๔๑๔๒ 
ผลงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๖  รับเกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติรางวลัครูเกียรติยศ  สาขาภาษาไทย   จาก สพฐ. 

พ.ศ. ๒๕๔๗  รับพระราชทานโล่รางวลัชนะเลิศการประกวดคาํขวญัวนัวสิาขบูชา   

                                      จากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

พ.ศ. ๒๕๔๘  รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒ การประกวดคาํขวญัเร่ือง “ โรคเร้ือน ” 

                                      จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๔๙  รับรางวลัครูรักการอ่านยอดเยีย่ม ระดบัประถมศึกษาขนาดใหญ่  จาก สพฐ. 

พ.ศ. ๒๕๕๐  รับรางวลัรองชนะเลิศการประกวดคาํขวญัวนัครู จากนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๐  รับเกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติรางวลัครูดีในดวงใจ  จาก รมว. กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.๒๕๕๑   รับโล่รางวลัเหรียญทองแดงการประกวด “หน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวตักรรมของคุรุสภา” 

                      จาก รมว.กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ รับรางวลัชมเชยการประกวดส่ือการเรียนการสอนส่งเสริมสุขภาพ   

จดัโดยบริษทัเนสเล่ท ์ร่วมกบั กรมอนามยั  และสพฐ. 

พ.ศ. ๒๕๕๓  รับโล่รางวลัครูภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภา (เขม็เชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยยอ่ สธ)         

                        จาก รมว.กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๓  รับโล่รางวลัชมเชยการประกวดคาํขวญัครบรอบ ๓๕ ปี มหาวทิยาลยัพายพั 

               พ.ศ. ๒๕๕๔  รับโล่รางวลัชนะเลิศการประกวดส่ือการสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

                                       จงัหวดัอาํนาจเจริญ จากผลงาน  นิทานสระ 

พ.ศ. ๒๕๕๔  รับโล่รางวลัชนะเลิศการประกวดส่ือการสอนเพื่อพฒันาการอ่าน การเขียน สาํหรับ                  

                        นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จาก สพฐ. จากผลงาน  นิทานสระ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ รับรางวลัครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น จากคุรุสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ รับโล่รางวลัชนะเลิศ OBEC AWARDS  ประเภทครูผูส้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

                      ระดบัประถมศึกษา   ดา้นวชิาการยอดเยีย่ม  ระดบัประเทศ  จาก สพฐ. 

พ.ศ. ๒๕๕๖  รับเกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติ รางวลัผูท้าํคุณประโยชนท์างดา้นการศึกษาดีเด่น                     



                      จากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๖  รับรางวลัการประกวดนิทานคาํกลอน  จากสโมสรยวุกว ีสมาคมเทพศรีกวีศิลป์ 



 


