
                

          ฿บงาน การขียนสะกดค า    ดยครูภธิดา  สุเหลหมาน 
 

  

 

กิจกรรมทีไ 1     ค าชีๅจง  ฿หຌนักรียนขียนค าตอเปนีๅสีย฿หม฿หຌถูกตຌอง 

    ํ.   ตะคิว ......................................                     ๎.   กຍวยต๋ียวลาดหนຌา ......................................                                                  
    ๏.   ถนนราดยาง ......................................            ๐.   พรียบพรຌอม ......................................                                                          
   ๑.   สลักหักพัง ......................................                ๒.   ปราณีต ......................................                                                            
 
 
 

กิจกรรมทีไ 2     ค าชีๅจง   ฿หຌนักรียนลือกค าทีไสะกดถูกตຌองมาติม฿นชองวาง 

   ํ.  คนทีไสดงกิริยา ...................................... เมนาดูลย (ลุกลีๅลุกลน, ลุกลีๅรุกรน) 
   ๎.  นนทรีชอบอยูสมอ ...................................... อยูสมอ (ผลัดวันประกันพรุง, ผัดวันประกันพรุง) 
   ๏.  คลองถวบຌานฉันชาวบຌานจะชวยกัน...................................... ปีละครัๅง (รอก, ลอก) 
   ๐.  สมภพมัก ...................................... ตาเปทางสมศรีบอยโ (ปราย, ปลาย) 
   ๑.  มานะละมานีตกลง฿จจะ...................................... กัน (รวมหอลงรง, รวมหอลงลง) 
   ๒.  ทองดีคิดจะ...................................... จากการป็นนักลง (ลามือ, รามือ) 
 
 

กิจกรรมทีไ 3     ค าชีๅจง   ฿หຌนักรียนกຌค าผิด฿หຌถูกตຌอง  
                 

ค าสะกดผิด         ค าสะกดถูก   

     ํ. บอระพชร                       ......................................                                                                                                                        
     ๎. ดอกจันทนຏ (ครืไองหมาย)  ......................................                                                                                                                        
     ๏. ก าพืช           ......................................                                                                                                                                                     
     ๐. อานิสงฆຏ    ......................................                                                      
     ๑. ปลาทองกຎ    ......................................                                                 
     ๒. กลຌวยบวดชี     ......................................                                           
     ๓. ผาสุข         ......................................                                                             
     ๔. ละคร ํ องคຏ       ......................................                                            
     ๕. นรมิตร     ......................................                                                    
     ํ์.  ภาพยนตຏ     ......................................                                              
 



                

          ฿บงาน การขียนสะกดค า    ดยครูภธิดา  สุเหลหมาน 
 

  

 

กิจกรรมทีไ 4     ค าชีๅจง   ฿หຌนักรียนลือกค าดຌานขวามือ มา฿ส฿นทีไวางขຌางหนຌา฿หຌถูกตຌอง 

 
                 
   ํ. นกชวยหยิบ...................................... ตักนๅ ามา฿หຌหนอยจຌะ   ขรรคຏ 
   ๎. พระพุทธจຌาทรงตรัสถึง...................................... หຌา       ขัณฑຏ                      
   ๏. คนธรรพຏมีพระ...................................... ป็นอาวุธ     ขันธຏ 
   ๐. ...................................... หมายถึง    ขอบขต     ขัน 

   ๑. ...................................... หมายถึง    ผูกกระหวัด สิบรຌอย   พรรษຏ 
   ๒. ...................................... หมายถึง    ชืไอมยง กีไยวขຌอง   พรรณ 

   ๓. ...................................... หมายถึง    วงศຏวาน ชืๅอสาย     พัน 

   ๔. ...................................... หมายถึง    ชนิด สี        ภัณฑຏ 
   ๕. ...................................... หมายถึง    สิไงของ       พรรคຏ 
  ํ์. ......................................หมายถึง    หมูคนทีไรวมกันป็นพวก   พันธຏ 
 ํํ. ...................................... หมายถึง    ฝน       พันธุຏ 
 ํ๎. ผຌาผืนนัๅน...................................... สีสวยงามหลือกิน    สรร 

 ํ๏. นักออกบบตຌองมีความคิดสรຌาง......................................อยูสมอ  สรรคຏ 
 ํ๐. ......................................  หมายถึง    สงบงียบ    สัน 

 ํ๑. ราตຌองลือก...................................... สิไงทีไดีส าหรับชีวิต    สันตຏ 
 

 
กิจกรรมทีไ 5     ค าชีๅจง   ฿หຌนักรียนขีดสຌน฿ตຌค าทีไขียนสะกดผิด ลຌวขียน฿หม฿หຌถูกตຌอง 

 

ค าทีไขียนถูกตຌอง 
    ํ.  อาหารจานนัๅนรสชาติเมดีลย กลิไนกใเมนาพิศมัย           ......................................              
    ๎.  การท างานกะสลักตຌองมีความปราณีตมาก           ......................................                                                                                            
    ๏.  คนราเมประสพความส ารใจบอยครัๅงนักหรอก                       ......................................                                                              
    ๐.  หากบຌานราสอาดกใดูสบายตา                                           ......................................                                                                       
    ๑.  บางคนป็นรคภูมิพຌ พຌมຌกระทัไงกษรดอกเมຌ                     ......................................                                                         
    ๒.  ฉันเมมีอกาสเดຌดูทรทัศนຏรายการอาถรรถຏวันศุกรຏลย              ...................................... 
 
 



                

          ฿บงาน การขียนสะกดค า    ดยครูภธิดา  สุเหลหมาน 
 

  

 

กิจกรรมทีไ 6     ค าชีๅจง   ฿หຌนักรียนขียนค า฿หม฿หຌถูกตຌอง 

 

              ค าสะกดผิด                                                   ค าสะกดถูก 

       ํ. สดวก      ..................................... 
       ๎. คณะบดี      ..................................... 
       ๏. ชตา      ..................................... 
       ๐. ฉะบับ      ..................................... 
       ๑. ประณีประนอม     ..................................... 
       ๒. ทรนง      ..................................... 
       ๓. สะบาย      ..................................... 
       ๔. ขมักขมຌน     ..................................... 
       ๕. อะลุຌมอะหลวย     ..................................... 
      ํ์. อาเหล      ..................................... 
 

กิจกรรมทีไ 1     ค าชีๅจง   จงกຌเขค าทีไขีดสຌน฿ตຌ฿หຌถูกตຌองหมาะสม 

 

   ํ. การทิๅงกຌนบุหรีไ หรือขยะมูลฝอย฿นทีไสาธารณะจะป็นทีไดูคลนกคนตางดຌาว .....................................                              
   ๎. ระนาดตัวนีๅ ป็นของพระประดิษฐຏเพราะ  .....................................                                                                                            
   ๏. ทุกคนตางท าหนຌาทีไซึไงกันละกันพืไอความผาสุกของสังคม .....................................                                                               
   ๐. มຌลมวาวจะหนาวพียง฿ดกใตามหากความหนาว฿จนัๅนหนาวยิไงกวา .....................................                                                
   ๑. สิไงทีไรายึดถือ ป็นนวปฏิบัติ฿นการด านินชีวิตรียกวาอุดมการณຏ  .....................................                                                  
   ๒. ฿นยามคับคຌนบัณฑิตยอมมีจิต฿จมัไนคงเมยอมพຌตออุปสรรคทีไขวางหนຌา .....................................                                    
   ๓. กงจืดชามนีๅจะอรอยถຌาเดຌหยาะพริกเทยลงเปสักลใกนຌอย .....................................                                                              
   ๔. คณะกรรมการเดຌก าหนดมาตรการสินคຌาขาออกพืไอรักษาคุณภาพของสินคຌาประภทตางโ ละ฿หຌผูຌมี 
   สวนกีไยวขຌองยึดถือป็นมาตรฐานปฏิบัติตอเปบรรทัดฐานนีๅอาจชวย฿หຌดุลการคຌาของเทยดีขึๅน
.................................... ..................................... ......................................                                              
   ๕. ตกอนกรุงทพมหานครเมมีขยะมูลฝอยรีไยราดตามทຌองถนนหมือนปัจจุบัน.....................................                              
   ํ์.ธอมีพืๅนฐานดีพอทีไจะรียนตอ฿นระดับปริญญา  


