
 





คาํศพัทน่์ารู้ 
 

          
 

             ลูกเสือ                 เส่ือ                   เส้ือ 
          

                                   

 

          ผเีส้ือ               มะเขือ                มะเด่ือ 
 

                    
 

 

            เชือก                 เฟ่ืองฟ้า             ดาวเรือง                    
 



 ๒ 

 วนัน้ีโรงเรียนบา้นหนองไฮไดจ้ดัใหมี้การอยูค่่ายพกัแรม  

นกัเรียนต่างแต่งกายดว้ยชุดลูกเสืออยา่งเป็นระเบียบ    



 ๓ 

     

ระหวา่งเดินทางไกลมีลูกเสือช่ือบุญเหลือเห็นผเีส้ือเกาะ

้                                                                                                                                                              



 ๔ 

    

พอดีมีงูเล้ือยมาบนตน้มะเด่ือบุญเหลือเห็นงูกก็ลวัรีบกร

     



 ๕ 

ครูช่วยทาํแผลใหบุ้ญเหลือ เพ่ือนๆ 

นาํดอกดาวเรืองและดอกเฟ่ืองฟ้ามาร้อยมาลยัคลอ้งคอบุ

     



 ๖ 

บุญเหลือขอโทษท่ีทาํตวัน่าเบ่ือไม่เช่ือฟังคาํสอนของครู

ทาํใหต้อ้งเดือดร้อน เขาสญัญาวา่ต่อไปจะไม่ก่อเร่ืองอีก  
   

      



 ๗ 

      เพ่ือน ๆ รีบพาบุญเหลือไปนัง่ท่ีเส่ือและตกัแกงเน้ือ    
   ใส่มะเขือใหบุ้ญเหลือกิน   



 ๘ 

 ครูกล่าวชมลูกเสือท่ีรู้จกัช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผก่นั  

ถา้คนไทยทุกคนมีนํ้าใจต่อกนับา้นเมืองกจ็ะมีแต่ความสุข    



 
 

 
 

กจิกรรมท้ายเร่ือง 
          

        
 

 

        
 

 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

๙ 



 
       กิจกรรมท่ี ๑  เติมส่วนท่ีหายไปใหถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านสะกดคาํ  

                           ของคาํศพัทต่์อไปน้ี  
  

            ตัวอย่าง     เกลือ    อ่านวา่ กอ –  ตา      -  - เอือ -เกลือ 
              
      ๑.  เรือ     อ่านวา่    รอ -                    - เรือ 

 

         ๒. เช่ือ     อ่านวา่    ชอ -  เอือ -             - เชือ - เอก - เช่ือ 

 

         ๓. เบ่ือ     อ่านวา่    บอ – เอือ – เบือ - เบือ -  เบ่ือ 
          

            ๔. เลือก    อ่านวา่                 - เอือ – กอ - เลือก 
         

            ๕.  เฉือน  อ่านวา่   ฉอ - เอือ  -              - เฉือน 
         

            ๖.  เตือน   อ่านวา่   ตอ   - เอือ  - นอ - 
         

            ๗. เงือก    อ่านวา่    งอ – เอือ -              - เงือก   
         

           ๘.  เหลือ   อ่านวา่                -ลอ –เอือ - เหลือ 
 

           ๙.  เหง่ือ    อ่านวา่  หอ -            - เอือ – เหงือ – เหงือ –เอก - 

       

      ๑๐. เส่ือม   อ่านวา่   สอ - เอือ -              -เสือม -            - เอก -  เส่ือม 
 

 

๑๐ 

  ลอ 

                

                         

                

                

                     

                

                

                

                

                

                

                     



       
 กิจกรรมท่ี ๒  เขียนคาํอ่านสะกดคาํของคาํศพัทต่์อไปน้ี 
 

 ตัวอย่าง  มะเด่ือ อ่านวา่  มอ – อะ- มะ – ดอ- เอือ – เดือ –เดือ –เอก-เด่ือ-มะเด่ือ  

            

๑. เสือ      อ่านวา่ ……………………………………………………………………………. 

 

๒. เส่ือ      อ่านวา่ ……………………………………………………………………………. 

               

๓. เส้ือ      อ่านวา่ ……………………………………………………………………………. 

               

๔. เลือด    อ่านวา่ ……………………………………………………………………………. 

              

๔. เชือก   อ่านวา่ ……………………………………………………………………………. 

              

๕.  เดือน  อ่านวา่ ……………………………………………………………………………. 

              

๗. เพื่อน  อ่านวา่ ………………………………….………………………..……………….. 

    

๘. เป้ือน   อ่านวา่ ……………………………………………………………………………. 

             

๙.  ผเีส้ือ   อ่านวา่ ……………………………………………………………………………. 

            

๑๐. เอ้ือเฟ้ือ  อ่านวา่ …………………………………………………………………………. 

๑๑ 



 

     กิจกรรมท่ี ๓ เลือกคาํท่ีประสมดว้ยสระ เ-◌ือ  จากเร่ืองลูกเสือจอมซน 
                         แลว้เขียนลงในช่องวา่งดว้ยลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 

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

๑๒ 



 

       กิจกรรมท่ี ๔  นาํคาํศพัทท่ี์กาํหนดเขียนลงใตภ้าพใหถู้กตอ้ง 
 

 

 
 

 

          
 

    ตวัอยา่ง     ช่วยเหลือ  ………………..          …………………              ………………… 
           

                                    
 

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

                        
 

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

๑๓ 

      เชือก     ลูกเสือ     เฟ่ืองฟ้า      เส่ือ       ดาวเรือง       เส้ือ 
           ผเีส้ือ        มะเขือ       มะเด่ือ      เสือ          ช่วยเหลือ    



 

        กิจกรรมท่ี ๕   นาํคาํท่ีกาํหนดเติมลงในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์ 
 
 
 
 
 
           ตัวอย่าง    .....บูญเหลอื...กลวังูท่ี...เลือ้ย.....มา 
 

๑. บุญเหลือเห็น...................เกาะอยูบ่นตน้.................... 

 
๒. บุญเหลือหวักระแทกหินจน......................ไหลเป้ือน...................... 

 
๓.  .....................นาํดอก...........................มาร้อยมาลยั 

 
๔.  เพื่อน ๆ ตกัแกง............................ใส่....................ใหบุ้ญเหลือกิน 

 
๕. ครูกล่าวชม.......................ท่ีรู้จกั.....................................กนั 

    
 

 
 
 

 
 
 
 

๑๔ 

   ดาวเรือง     ช่วยเหลือ     ผเีส้ือ    มะเด่ือ     เพือ่น ๆ    มะเขือ   
  เลือด         บุญเหลือ      เล้ือย       เส้ือ          เน้ือ          ลกูเสือ   

 

 



 

       กิจกรรมท่ี ๖   เรียงลาํดบัคาํต่อไปน้ีใหเ้ป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 
                   

                        ตัวอย่าง  งู  อยู่  ต้นไม้   เลือ้ย    บน     =   งู  เลือ้ย  อยู่  บน  ต้นไม้    
 

๑.  ลูกเสือ แต่ง  นกัเรียน ชุด     =     ……….……………………………….…..                                                       
 

๒.  ตน้มะเด่ือ  อยู ่  ผเีส้ือบน    =     ……….………………………………….. 
 

๓.  บุญเหลือ ผเีส้ือ  จบั  ไป      =     …………………..……………………….. 
 

๔.  บุญเหลือ งู  เห็น  กลวั  ก ็   =     ………………………….……………….. 
  

๕.  เส้ือ  บุญเหลือ เลือด  เป้ือน  =    ………….………………….…………… 
 

๖. ครู  ให ้ บุญเหลือ ทาํแผล      =     ………………………….……………….. 
 

๗.  เพื่อน ๆ บุญเหลือ ให ้ ร้อยมาลยั   = ……………………..……………….. 
 

๘. บุญเหลือ กล่าว  ครู  ขอโทษ   =     ………………………….……………… 
 

๙.  ลูกเสือ  ครู  ชม  กล่าว         =   .. ................................................................... 
 

๑๐. บุญเหลือ  แกงเน้ือ  กิน  มะเขือ  ใส่  =   ....................................................... 
 

 

๑๕ 



 

      กิจกรรมท่ี ๗   แต่งประโยคจากคาํท่ีกาํหนดให ้

        

           ตัวอย่าง   ลูกเสือ    =  ลูกเสือไปอยู่ค่ายพกัแรมในป่า 
 

๑.  ผเีส้ือ      =     …………………………….…………………………..                                                       
 

๒. เสือ        =     …………………………….………………………….. 
 

๓. เส่ือ        =     …………………………….………………………….. 
 

๔. เส้ือ        =     …………………………….….……………………….. 
 

๕. เลือด      =     ……………………………..………………………….. 
 

๖.  เฟ่ืองฟ้า  =     ………………………….……………………………… 
 

๗. เป้ือน      =     ………………………….……………………………… 
 

๘.  เพือ่น     =     ………………………….……………………………… 
 

๙.  เชือก      =    ........................................................................................ 
 

๑๐. เอ้ือเฟ้ือ  =    ........................................................................................ 

 

 

 

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 



 


