
  

 

ชุดการเรียนรู้ เร่ืองค าและการใช้ค า 

ชุดที ่๗ ค าที่เขยีนสะกดผดิ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 

 

 

 

จดัท าโดย... ครูฐิตาพร  วภิววาณชิย์     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 

ช่ือ……………………………..นามสกลุ…………………………. 

ช้ัน ม……………..ห้อง……………….. เลขที ่…………….. 
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ค าน า 
 

  ชุดการเรียนรู้ เร่ืองค าและการใชค้  า ใชป้ระกอบการเรียนในรายวชิา ท ๓๑๑๐๒ 
ภาษาไทย ๒  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูสามารถ
ใชป้ระกอบการสอนหรือนกัเรียนสามารถศึกษาดว้ยตนเองและปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนใน
ชุดการเรียนรู้ได ้ชุดการเรียนรู้มีทั้งหมด ๗ ชุด ดงัต่อไปน้ี 

ชุดท่ี ๑   ค  าและความหมายของค า 
ชุดท่ี ๒  ค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนั 
ชุดท่ี ๓  ค าท่ีใชใ้หเ้หมาะสมแก่บุคคลและกาลเทศะ 
ชุดท่ี ๔  ชนิดของค า(ค าเช่ือม) 
ชุดท่ี ๕  ชนิดของค า(ค าลกัษณนาม) 
ชุดท่ี ๖  ค  าท่ีอ่านออกเสียงผดิ 
ชุดท่ี ๗  ค าท่ีเขียนสะกดผิด 
ในชุดการเรียนรู้ ชุดท่ี ๗  การเขียนสะกดค าเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนควรตระหนกัถึง

ความส าคญัเพราะถา้เขียนสะกดผิดส่งผลใหก้ารส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ไดรั้บความ

ศรัทธาจากผูอ่ื้น เราสามารถฝึกฝนการเขียนสะกดค าใหถู้กตอ้ง โดยหมัน่สงัเกตค าจดจ าค าท่ี

เขียนถูกตอ้งออกเสียงใหถู้กตอ้งและฝึกเขียนใหถู้กตอ้งเสมอ  ชุดการเรียนรู้น้ีจะช่วยใหน้กัเรียน

สะกดค าถูกตอ้งมากข้ึนและไดท้ ากิจกรรมทบทวนความรู้ดว้ยตนเอง  ผูจ้ดัท าหวงัวา่จะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่แก่นกัเรียน 

 
              ฐิตาพร    วภิววาณิชย์ 
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สารบัญ 

 
เร่ือง                         หน้า 
ค าน า         ๑ 
สารบญั        ๒ 
ค าแนะน าการใชชุ้ดการเรียนรู้      ๓ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้        ๔ 
ใบความรู้          ๕  
กิจกรรมท่ี ๑        ๑๓ 
กิจกรรมท่ี ๒         ๑๕ 
กิจกรรมท่ี ๓         ๑๘  
เฉลยกิจกรรมท่ี ๑ – ๓        ๑๙  
แบบทดสอบ          ๒๒  
เฉลยแบบทดสอบ         ๒๕  

 กระดาษค าตอบ       ๒๖  
 บรรณานุกรม        ๒๗ 
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ค าแนะน าการใช้ชุดการเรียนรู้  

 

 
๑.  นกัเรียนอ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจ 
๒.  ศึกษาเน้ือหาใหเ้กิดความเขา้ใจ 

                 ๓.  นกัเรียนท ากิจกรรมและแบบทดสอบดว้ยความซ่ือสัตย,์  
                               รอบคอบ แลว้ตรวจความถูกตอ้งจากเฉลยทา้ยบท 

๔.  นกัเรียนตรวจแบบทดสอบ ถา้คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๖๐ 
      ใหน้กัเรียนอ่านทบทวนใบความรู้ในชุดการเรียนรู้ใหม่อีกคร้ัง 
๕.  นกัเรียนควรตั้งใจศึกษาและมีสมาธิในการท าหากยงั 

           ไม่เขา้ใจหรือมีขอ้สงสยั ใหถ้ามครูผูส้อน 
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  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑.  เพื่อใหน้กัเรียนเขียนสะกดค าไดถู้กตอ้ง                        
๒.  นกัเรียนสามารถใชค้  า เขียนส่ือสารไดอ้ยา่งมี 

             ประสิทธิภาพ 
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ใบความรู้....ค าทีเ่ขียนสะกดผดิ 

   การเขียนมีความส าคญัมากโดยเฉพาะการเขียนค าใหถู้กตอ้ง ในปัจจุบนัมีค าท่ีเขียนสะกดผิด 
อยูม่าก สาเหตุมีหลายประการ เช่น ใชแ้นวเทียบผดิ ใชรู้ปวรรณยกุตผ์ิด ใชพ้ยญัชนะผดิ ในชุด
การเรียนรู้น้ี ขอรวบรวมค าท่ีมกัสะกดผดิมาใหน้กัเรียนไดศึ้กษา โดยอา้งอิงมาจาก พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  เพื่อนกัเรียนจะไดเ้ขียนสะกดค าถูกตอ้งซ่ึงเป็นประโยชน์ในการเขียน
ติดต่อส่ือสารใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

 

ค าทีส่ะกดถูกต้อง มักเขียนผดิเป็น 

หมวดอกัษร ก 
กงสุล    กงศุล   
กฎหมาย    กฏหมาย 
กบฏ  กบฎ,กบถ 
กระจิริด  กระจ๊ิดริด , กระจ๊ิดริด 
กระตือรือร้น  กะตือรือร้น 
กระปร้ีกระเปร่า  กะปร้ีกะเปร่า 
กะทดัรัด  กระทดัรัด 
กะเทาะ  กระเทาะ 
กะพง  กระพง 
กะเพรา  กระเพรา 
กามารมณ์  กามารมย ์
กิจจะลกัษณะ  กิจลกัษณะ 
เกศา  เกษา 

หมวดอกัษร ข 
ขะมกัเขมน้  ขมกัเขมน้ 
ขะมุกขะมอม  ขมุกขมอม 
ขะเยอ้แขยง่  เขยอ้แขยง่ 
ขดัสมาธิ  ขดัสมาส 
เขญ็ใจ  เขน็ใจ 

 ค าทีส่ะกดถูกต้อง มักเขียนผดิเป็น 

หมวดอกัษร ค 

คทา  คฑา 
ครุภณัฑ ์ คุรุภณัฑ ์
คะนอง  คนอง 
คะยั้นคะยอ  ขะยั้นขะยอ 
เคร่ืองยนต ์ เคร่ืองยนตร์ 
เคร่ืองส าอาง  เคร่ืองส าอางค ์

หมวดอกัษร จ 

จตุสดมภ ์, จตุัสดมภ ์ จตุสดม ,จตุัสดม   
จลาจล จราจล  
จะละหวัน่ , จา้ละหวัน่ จาละหวัน่  
จกัรพรรดิ จกัรพรรด์ิ  
จณัฑาล จนัฑาล  
จดัสรร จดัสรรค ์ 
โจทกจ์ าเลย โจทยจ์ าเลย  
โจทยเ์ลข โจทกเ์ลข  
โจษจนั โจทจรรย ์

หมวดอกัษร ฉ 

ฉนัญาติ ฉนัทญ์าติ  

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



ห น้ า  | ๖ 
 

 

 

 

  

ค าทีส่ะกดถูกต้อง มักเขียนผดิเป็น 

หมวดอกัษร ช 
ชโลม ชะโลม  
ชอุ่ม ชะอุ่ม  
ชชัวาล ชชัวาลย ์ 
เชาวน์(ไหวพริบ) เชาว(์เร็ว)  

หมวดอกัษร ซ 

ซาบซ่าน ทราบซ่าน  
ซาบซ้ึง ทราบซ้ึง  

หมวดอกัษร ฌ 

ฌาน ฌาณ  
ญาณ ญาน  

หมวดอกัษร ด 

ดอกจนั ดอกจนัทร์  
ดอกไมจ้นัทน์ ดอกไมจ้นัทร์  
ดาดฟ้า ดาษฟ้า  
ดารดาษ ดารดาด  
ดาวดึงส์ ดาวดึงษ ์ 
ดาษด่ืน ดาดด่ืน  
เดียดฉนัท ์ เดียจฉนัท ์ 

หมวดอกัษร ต 

ตระเวน ตระเวณ  
ตานขโมย ตาลขโมย  

หมวดอกัษร ถ 

ถ่วงดุล ถ่วงดุลย ์ 

ค าทีส่ะกดถูกต้อง มักเขียนผดิเป็น 

หมวดอกัษร ท 

ทนทายาด ทนทายาท  
ทยอย ทะยอย  
ทแยง ทะแยง  
ทะเลสาบ ทะเลสาป  
ทกัษิณาวรรต ทกัษินาวตัน์  
ทีฆายโุก ฑีฆายโุก  
ทุพภิกขภยั ทุภิกขภยั  
ทุรกนัดาร ทุรกนัดาล  
ทูต ฑูต  
ทูนหวั ทูลหวั  
ทูลกระหม่อม ทูนกระหม่อม  
เทเวศร์ เทเวศน ์ 
เทา้ความ ทา้วความ 

หมวดอกัษร ธ 

ธุดงค ์ ธุดง 

หมวดอกัษร น 

นงพะงา นงพงา  
นยัน์ตา นยัตา  
น ้ามนัก๊าด น ้ามนัก๊าซ  
นิมิต นิมิตร  

หมวดอกัษร บ 

บ่วงบาศ  บ่วงบาศก ์
บงัสุกลุ  บงัสกุล 
บญัญติัไตรยางศ ์ บญัญติัไตรยางค ์
บาดทะยกั  บาดทยกั 
บิณฑบาต  บิณฑบาตร 
บูรณปฏิสังขรณ์  บูรณะปฏิสังขรณ์ 
เบญจเพส  เบญจเพศ 
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ค าทีส่ะกดถูกต้อง มักเขียนผดิเป็น 
หมวดอกัษร ป 

ปฏิสันถาร ปฏิสันถาน  
ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศน ์ 
ประกายพรึก ประกายพฤกษ ์ 
ประจญับาน ประจนับาน  
ประจนัหนา้ ประจญัหนา้  
ประณีต ปราณีต  
ประปา ปะปา  
ประสบการณ์ ประสพการณ์  
ปรากฏ ปรากฎ  
ปรารมภ ์ ปรารมณ์, ปรารมย ์ 
ปราศรัย ปราศยั  
ปลน้สะดม ปลน้สดมภ ์ 
ปาฏิหาริย ์ ปาฏิหารย ์ 

หมวดอกัษร ผ 

ผลดัเปล่ียน ผดัเปล่ียน  
ผลานิสงส์ ผลานิสงฆ ์ 
ผดัไทย ผดัไท  
ผาสุก ผาสุข  
ผกูพนั ผกูพนัธ์  
เผยบิผยาบ ผเยบิผยาบ  
เผอเรอ เผลอเรอ  
เผา่พนัธ์ุ เผา่พนัธ์ 

หมวดอกัษร ฝ 

ฝีดาษ ฝีดาด  

หมวดอกัษร พ 

พระสงฆอ์งคเจา้ พระสงฆอ์งคเ์จา้  
พละก าลงั พลก าลงั  
พหูสูต  พหูสูตร 

ค าทีส่ะกดถูกต้อง มักเขียนผดิเป็น 

หมวดอกัษร พ 
พงัทลาย พงัทะลาย  
พิศวาส พิสวาส  
พิสดาร พิศดาร  
พิสมยั พิศมยั  
พูร่ะหง พูร่ะหงษ ์ 
เพชฌฆาต เพชรฆาต  
โพยม พโยม  

หมวดอกัษร ภ 

ภวงัค ์ ภวงั  
ภาพยนตร์ ภาพยนต ์ 
ภูตผ ี ภูติผ ี 
เภทภยั เพทภยั  

หมวดอกัษร ม 

มกฎุราชกุมาร มกฏุราชกมุาร  
มงกฎุ มงกฏุ  
มณฑป มนฑป  
มนิลา มะนิลา  
มรณภาพ มรณะภาพ  
มลทิน มนทิน  
มหรสพ มโหรสพ  
มหาบพิตร มหาบพิต  
มหาหิงคุ ์ มหาหิงค ์ 
มไหศวรรย ์ มไหสวรรค ์ 
มคัคุเทศก ์ มคัคุเทศน์  
ม่าเหม่ียว มะเหม่ียว  
มุกตลก มุขตลก  
แมงกะพรุน แมงกระพรุน  
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ค าทีส่ะกดถูกต้อง มักเขียนผดิเป็น 

หมวดอกัษร ว 

วนัทยหตัถ ์ วนัทยาหตัถ ์ 
วาทยกร วาทยากร  
วายภุกัษ ์ วายพุกัตร์  
วารดิถี วาระดิถี  
วิญญาณ วิญญาน  
วิตถาร วิตถาน  
วิปลาส วิปลาศ  
วิไล วิลยั  

หมวดอกัษร ศ 

ศึกษานิเทศก ์ ศึกษานิเทศน ์ 

หมวดอกัษร ษ 

ษมา สมา  

หมวดอกัษร ส 

สถิต สถิตย ์ 
สถูป สถูบ  
สมุห์บญัชี สมุหบญัชี 
สร้างสรรค ์ สร้างสรร 
สักการบูชา สักการะบูชา 
สักหลาด สักกะหลาด 
สังวาล สังวาลย ์
สัตตบงกช  สัตบงกช 
สันดาป สันดาบ 

ค าทีส่ะกดถูกต้อง มักเขียนผดิเป็น 

หมวดอกัษร ย 

ยศถาบรรดาศกัด์ิ ยศฐาบรรดาศกัด์ิ  
ยอ่มเยา ยอ่มเยาว ์ 
เยาวว์ยั เยาวยั  

หมวดอกัษร ร 

รกชฏั รกชฎั  
รสชาติ รสชาด  
ระเห็จ ระเห็ด  
รังสฤษฏ ์ รังสฤษด์ิ  
ราคาเยา ราคาเยาว ์ 
ราญรอน รานรอน  
ร่ืนรมย ์ ร่ืนรมณ์  

หมวดอกัษร ฤ 

ฤกษพ์านาที ฤกษผ์านาที  

หมวดอกัษร ล 

ลออ ละออ  
ละมุนละไม ละมุนละมยั  
ละโมบ ละโมภ  
ละออง ลออง  
ลงัถึง รังถึง  
ลาดตระเวน ลาดตระเวณ  
ล าไย ล าใย  
เล่ิกลัก่  เลิกลัก่ 
ลูกเกด  ลูกเกต 
ลูกบาศก ์ ลูกบาศ 
เล่นพิเรนทร์  เล่นพิเรน 
เลือกสรร  เลือกสรรค ์
โล่  โล่ห์ 
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ค าทีส่ะกดถูกต้อง มักเขียนผดิเป็น 

หมวดอกัษร ส 

สันโดษ สันโดด  
สัตตบุศย ์ สัตบุศย ์ 
สันนิษฐาน สัณนิษฐาน  
สับปะรังเค สัปรังเค  
สัมมนา สัมนา  
สาบสูญ สาปสูญ  
สาปแช่ง สาบแช่ง  
สารพดั สาระพดั  
สีสันวรรณะ สีสรรวรรณะ  
สุญญากาศ สูญญากาศ  
สุดสวาท สุดสวาส  
เสกสรร เสกสรรค ์ 
เสนียด เสนียจ  
แสบสัน แสบสันต ์

หมวดอกัษร ห 

หญา้ลิเภา ยา่ลิเภา  
หมูหยอ็ง หมูหยอง  
หยอ็งแหยง็ หยองแหยง  
หลงใหล หลงไหล  
หลุดลุ่ย หลุดรุ่ย  
หอมหวน หอมหวล  

ค าทีส่ะกดถูกต้อง มักเขียนผดิเป็น 

หมวดอกัษร ห 
หอยแมลงภู่  หอยแมงภู่ 
หวัป่า  หวัป่าก ์
หินชนวน  หินชะนวน 
เหง่ือกาฬ เหง่ือกาล  
เหลก็ใน เหลก็ไน  
โหยหวน โหยหวล  

หมวดอกัษร อ 

อนุมติั อนุมตั  
อนุสาวรีย ์ อนุเสาวรีย ์ 
อเนก เอนก  
อเนจอนาถ อเน็จอนาถ  
อภิรมย ์ อภิรมณ์  
อโนดาต อโนดาษ  
อาชาไนย อาชาไน  
อานิสงส์ อานิสงฆ ์ 
อาพาธ อาพาท  
อาเพศ อาเพท  
อินทรธนู อินทร์ธนู  
อุปโลกน์ อุปโลก  
อุโมงค ์ อุโมง  
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ค ายมืภาษาต่างประเทศ 

ค าทีส่ะกดถูกต้อง มักเขียนผดิเป็น 

หมวดอกัษร ก 

ก๋วยเต๋ียว ก๊วยเต๋ียว 

ก๊อก กอ็ก 
กอซ กอ็ซ 
ก๊อบป้ี กอปป้ี 
กอริลลา กอริลล่า 
กะละแม กะละแมร์ 
กาเฟอีน คาเฟอีน 
กาแลก็ซี กาแลกซี 
ก๊ิบ ก๊ิฟ 
กีตาร์ กีตา้ร์ 
เก้ียมอ๋ี เก๊ียมอ๋ี 
แก๊ง แกง็ค ์
แกลลอน แกลลอ็น 

หมวดอกัษร ข 
ข้ึนฉ่าย ค่ืนช่าย 

หมวดอกัษร ค 

คริสตม์าส คริสมาสต ์
คลอรีน คลอร์รีน 
คลตัช ์ คลตัซ์ 
คลินิก คลีนิก, คลินิค 
คอ็กเทล คอกเทล 
 

 

 

 

 

ค าทีส่ะกดถูกต้อง มักเขียนผดิเป็น 
หมวดอกัษร ค 

คอนเสิร์ต คอนเสิร์ท 
คอมมิวนิสต ์ คอมมิวนิสท ์
คอร์ต คอร์ท 
คาทอลิก คาทอลิค 
คุกก้ี คุก้ก้ี 
คูปอง คูป็อง 
โคช้ โคช 
โคม่า โคมา 
โควตา โควตา้ 

หมวดอกัษร จ 
เจ๊ตสกี เจตสกี 
แจค็แกต แจก็แกต็ 

หมวดอกัษร ฉ 
เฉาก๊วย เฉ่าก๊วย  

หมวดอกัษร ช 
ช็อกโกเลต ช็อคโกแลต็ 
ชอลก์ ชอลค์ 
ชิมแปนซี ชิมแพนซี 
เช็ค เช็ก 
เชลแลก็ เชลแลก 
เช้ิต เชิต 
แชมเปียน แชมเป้ียน  

หมวดอกัษร ซ 
ซิกแซ็ก ซิคแซ็ค 
ซิการ์ ซิกา้ร์ 
ซิป ซิบ 
ซ้ิม ซ่ิม 
ซีเมนต ์ ซีเมนท ์
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ค าทีส่ะกดถูกต้อง มักเขียนผดิเป็น 
หมวดอกัษร ซ 

ซุป ซุบ 
เซ็น เซ็นต ์
เซนติเมตร เซ็นติเมตร  
แซนวิช แซนดว์ิช 

หมวดอกัษร ด 
ดอลลาร์ ดอลล่าร์ 

หมวดอกัษร ต 
เตน็ท ์ เตน้ท ์
ไตก๋้ง ใตก๋้ง 
ไตเติล ไตเต้ิล 

หมวดอกัษร ถ 
เถา้แก่ เฒ่าแก่ 

หมวดอกัษร ท 
ทรัมเป็ต ทรัมเปต 
ทอนซิล ทอลซิน 
ทอฟฟ่ี ทอ็ฟฟ่ี 
เทคนิค เทคนิก 
แทก็ซ่ี แทกซ่ี 
ไทฟอยด ์ ไทฟอย 

หมวดอกัษร น 
นอต น็อต 
นิกเกิล นิคเกิล 
เนกไท เนคไท  
เนตบอล เน็ตบอล 
โนต้ โน๊ต 
ไนตค์ลบั ไนทค์ลบั 
 

 

 

ค าทีส่ะกดถูกต้อง มักเขียนผดิเป็น 
หมวดอกัษร บ 

บคัเตรี บกัเตรี 
บิล บิลล ์
เบรก เบรค 
เบคอน เบค่อน 
แบงก ์ แบงค ์
แบดมินตนั แบตมินตนั 
แบตเตอร่ี แบตเตอร์ร่ี 

บลอ็ก บลอ็ค 

หมวดอกัษร ป 
ปาร์เกต ์ ปาร์เกต้ ์
ปิกนิก ป๊ิกนิก 
เปอร์เซ็นต ์ เปอร์เซนต ์
แป๊บ แปป 

หมวดอกัษร พ 
พลาสติก พลา้สติก 
พีระมิด ปีระมิด 

หมวดอกัษร ฟ 
ฟังกช์นั ฟังชนั 
ฟุลสแก๊ป ฟุลสแกป็ 
แฟชัน่ แฟชนั 
แฟลต แฟลท 
ไฟแช็ก ไฟแช็ค 

หมวดอกัษร ม 
มอเตอร์ไซค ์ มอเตอร์ไซด ์
โมเสก โมเสค 
ไมโ้อ๊ก ไมโ้อค๊ 
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ค าทีส่ะกดถูกต้อง มักเขียนผดิเป็น 

หมวดอกัษร ย 
ยนี ยนีส์ 

หมวดอกัษร ร 
รถจ๊ีบ รถจ๊ีป 
ริบบ้ิน ร้ิบบิน 
เรดาร์ เรดา 
แร็กเกต แรกเกต็ 

หมวดอกัษร ล 
ลอ็กเกต ลอ็กเกต็ 
ลิกไนต ์ ลิกไนท ์ 
ลิฟต ์ ลิฟท ์ 

หมวดอกัษร ว 
วอลเลยบ์อล วอลเล่ยบ์อล  
วคัซีน วกัซีน 
 

 

 

 

 

 

 

ค าทีส่ะกดถูกต้อง มักเขียนผดิเป็น 

หมวดอกัษร ส 
สเกต สเกต็ 
สตฟัฟ์ สตาร์ฟ 
สนุกเกอร์ สนุก้เกอร์ 
สปาเกตตี สปาเกตต้ี 
สเปกตรัม สเป็กตรัม 
สแลง แสลง 
สวิตซ ์ สวิตส์ 
เสิร์จ เสิร์ซ 

หมวดอกัษร ห 
หม่ีสั้ว หม่ีซัว่ 
หวัไชเ้ทา้ หวัไชเทา้ 
โหวต โหวท  

หมวดอกัษร อ 
ออกซิเจน ออ็กซิเจน 
ออฟฟิศ ออ็ฟฟิศ 
อิเลก็โทน อิเลกโทน 
เอเคอร์ เอเคอก ์
เอเยนต ์ เอเยน่ต ์
แอนติบอดี แอนติบอด้ี 
โอลิมปิก โอลิมปิค 
ไอศกรีม ไอสครีม 

หมวดอกัษร ฮ 
ฮอทด็อก ฮอ็ตดอ็ก 
ฮิสทีเรีย ฮิททีเรีย 
แฮ่ก๊ึน แฮก๊ึน www.kr
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ตอนที ่๑ : จงวงกลมค าทีส่ะกดถูกต้อง 

 

๑. ก.บญัญติัไตรยางค ์ ข.บูรณะปฏิสงัขรณ์ ค.ปฐมนิเทศก ์  ง.ประณีต 

๒. ก.ปราศยั     ข.ปลน้สะดม         ค.ปาฏิหารย ์   ง.ปรากฎ 

๓. ก.ผดัเปล่ียน  ข.ผเยบิผยาบ  ค.เผลอเรอ  ง.ฝีดาษ 

๔. ก.วาระดิถี   ข.พลก าลงั  ค.พหูสูต  ง.พิศมยั 

๕. ก.เพชรฆาต  ข.พโยม  ค.ภวงั   ง.เภทภยั 

๖. ก.เวนคืน   ข.มงกุฏ  ค.มนิลา  ง.มนทิน 

๗. ก.มหาหิงคุ ์  ข.มคัคุเทศน์  ค.มะเหม่ียว  ง.มุขตลก 

๘. ก.ยศถาบรรดาศกัด์ิ  ข.เยาวยั  ค.รกชฎั  ง.รังสฤษด์ิ 

๙. ก.ราญรอน   ข.ฤกษผ์านาที  ค.ละออ  ง.ละโมภ 

๑๐.ก.ล าใย   ข.ลูกบาศก ์  ค.เล่นพิเรน  ง.ลูกเกต 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที ่๑ 

ตอนท่ี ๑  อุ่นเคร่ืองก่อนนะครับ 
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ตอนที ่๒ : อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วแยกค าทีข่ดีเส้นใต้ว่าสะกดถูกต้องหรือสะกดผดิ   

 

๑. วนัน้ีเป็นวนัตรุษจีน เถ้าแก่เชิญขา้พเจา้ไปร่วมงาน และสัง่ใหข้า้พเจา้ซ้ือผกัคึน่ช่าย เพื่อ

ไปประกอบอาหารดว้ย ภายในงานมีอาหารต่าง ๆ มากมาย เช่น ก๋วยจับ๊ เกีย้มอี ๋หมี่ส้ัว 

รวมถึงของหวานท่ีขา้พเจา้โปรดปรานมาก นัน่กคื็อ เฉ่าก๊วย 

ค าท่ีสะกดถูกตอ้งไดแ้ก่ 

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

ค าท่ีสะกดผิดไดแ้ก่                                                    

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

 

๒. ในวนัหยดุสบาย ๆ ฉนักบันอ้งใส่กางเกงยนีกบัเส้ือแจก็แกต็ เพ่ือจะไปซ้ือกิบ๊ติดผม 
ระหวา่งทางเกิดหิว จึงแวะซ้ือไอศครีมช็อคโกแลต็ และ แซนวชิท่ีสวนสาธารณะแห่ง

หน่ึงมารับประทาน พร้อมกบันัง่มองดูผูค้นก าลงัเล่นกีฬาหลากหลายชนิด  

เช่น วอลเล่ย์บอล แบดมนิตัน บางครอบครัวกปิ็กนิกบา้ง หรือไม่กก็างเต้นท์พกัผอ่น

หยอ่นใจกนั 

ค าท่ีสะกดถูกตอ้งไดแ้ก่ 

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

ค าท่ีสะกดผิดไดแ้ก่                                                  

........................................................................................................................ 
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กจิกรรมที ่๒ 

ตอนที ่๑ : จงพจิารณารายการอาหารต่อไปนีแ้ล้ววงกลมค าที่สะกดผดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ต้นน า้โภชนา 

ฮอ็ทดอ็ก          ๒๕ บาท 

แป๊ะซะ     ๖๐ บาท 
ก๋วยเต๋ียวราดหนา้   ๒๕(ธรรมดา) ๓๐ (พิเศษ) บาท 

ปลากะพงทอดกรอบ   คิดตามน ้าหนกั 

ขา้วผดักระเพราไก่/หมู/กุง้  ๒๕(ธรรมดา) ๓๐ (เพิ่มไข่ดาว/ไข่เจียว) 

แคบหม ู       ๒๐ บาท 

ปลาจะละเมด็       คิดตามน ้าหนกั 

เฉากว้ย            ๒๐ บาท 

เคก้ช็อกโกแลต็       ๕๐ บาท 

ซะหร่ิม            ๔๐ บาท 

ไอศกรีมทอด         ๒๐ บาท 

กลว้ยบวดชี    ๒๐ บาท 

กระหร่ีป๊ับ     ๒๐ บาท 

บริการของช าร่วยต่าง ๆ ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ เชิญด้านใน 

เปิดบริการทุกวนั เวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.      โทร. ๐-๒๕๔๘-๙๕๔๗ 

 

 

เวลาสัง่อาหาร อย่าลมื     

สังเกตนะครับ วา่มีค  าท่ี

สะกดผดิหรือเปล่า www.kr
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ตอนที ่๒   จงพจิารณาข่าวและโฆษณาต่อไปนี ้หาค าเขยีนผดิแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง 

๑. 

 

เม่ือวนัท่ี 31 ส.ค.ท่ีผา่นมา ชาวจีนจากทุกสารทิศต่างเดินทางมา รอชมปรากฎการณ์คล่ืนทะเล

หนุน ท่ีริมแม่น ้ าเฉียนถงั ของจีน ปรากฎวา่ทุกคนตอ้งพากนัวิง่หนีตาย เม่ือคล่ืนขนาดใหญ่ใน

แม่น ้าเฉียนถงั ซดัขา้มเข่ือนริมแม่น ้า เขา้ใส่ฝงูชนท่ีก าลงัรอชมปรากฏการณ์ส าคญัคร้ังน้ี จนตอ้ง

วิง่หนีเอาชีวิตรอดกนัจาละหวัน่ นกัท่องเท่ียวบางรายไดรั้บบาดเจบ็หลงัจากถูกคล่ืนโถมเขา้ใส่ 

ขณะท่ีอีกหลายคนตอ้งน าส่งโรงพยาบาล การชมปรากฏการณ์คล่ืนทะเลหนุนท่ีแม่น ้ า เฉียนถงั 

ถือเป็นประเพณีในทอ้งถ่ิน ซ่ึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดน้บัพนัคนในแต่ละปี โดยปรากฏการณ์

ธรรมชาติดงักล่าวเกิดจากการท่ีระดบัน ้าสูงข้ึนอยา่งกระทนัหนั เม่ือดวงจนัทร์ท าอิทธิพลต่อน ้า

ทะเล จนเกิดเป็นมวลน ้าขนาดใหญ่หนุนเขา้มายงัปากแม่น ้า     

       

        ทีม่า : หนังสือพมิพ์เดลนิิวส์         ฉบับวนัพฤหัสบดทีี ่1 กนัยายน 2554 

 

 ค  าท่ีสะกดผดิมี..............ค  า   

 แกไ้ขใหถ้กูตอ้งคือ

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

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

........................................................................................................................................  
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๒. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าท่ีสะกดผดิมี..............ค  า    

แกไ้ขใหถู้กตอ้งคือ

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสอนกีฬา 

HOT! เปิดรบัสมคัรแลว้วนันี้ 

เซปคัตระกรอ้,แบดมนิตนั,เจตสก ี

วอลเลย่บ์อล,สนุกเกอร ์ฯลฯ 

คอรส์พิเศษส าหรบันักเรียนโควต้า

นักกีฬา!  

ติดต่อ 0-2119-9114 

เพราะสขุภาพดเีริม่ทีต่วัคุณ  

เราจะน าท่านไปสู่

กิจกรรมท่ี ๓ นะครับ 
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กจิกรรมที ่๓ 

 

 จงพจิารณาข้อความในป้ายประกาศต่อไปนี ้แล้วแก้ไขค าทีส่ะกดผดิให้ถูกต้อง 

 ๑) ขอความร่วมมือรักษาความเป็นระเบียบ จากกองก ากบัการต ารวจตระเวณชายแดน 

 แกไ้ข………….……………......................................................................... 

 ๒) สวย! จนคุณไม่กลา้กระพริบตา 

 แกไ้ข………….………………..................................................................... 

๓) ขบัรถตอ้งคาดเขม็ขดันิรภยั ข่ีมอเตอร์ไซคต์อ้งใส่หมวกกนัน๊อค 

 แกไ้ข………….………………...................................................................... 

๔) คลินิคทนัตกรรม โดยทนัตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

 แกไ้ข………….………………...................................................................... 

๕) จ าหน่ายเคร่ืองยนตร์ในราคายอ่มเยาว ์

 แกไ้ข………….…………….......................................................................... 

๖) รับก าจดั ปลวก มด แมลงสาป และ วชัพืช  

แกไ้ข………….………….......................................................................……. 

๗) มีเกลือสินเธาจ าหน่ายในราคาส่ง 

 แกไ้ข………….………..............................................................................…. 

๘) รับปรึกษาปัญหากฎหมาย ยกเลิกสญัญา ทั้งโมฆกรรม หรือ โมฆียะกรรม        

 แกไ้ข………….………........................................................................………. 

๙) เชิญเหล่าคริสตศาสนิกชนเขา้โบสถใ์นวนัอาทิตย ์

  แกไ้ข………….……......................................................................…………. 

๑๐)เม่ือคุณใชเ้คร่ืองส าอางคข์องเรา ใบหนา้คุณจะเปล่งประกายราวไข่มุข   

 แกไ้ข………….…….........................................................................…………. 
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เฉลยกจิกรรมที่ ๑    
 

ตอนที ่๑     

๑. ง.  ๒. ข. 

๓. ง.  ๔.  ค. 

๕. ง.  ๖.  ค. 

๗. ก.  ๘.  ก. 

๙. ก.        ๑๐.ข. 

 

 

 

ตอนที ่๒   

 

๑.   ค  าท่ีสะกดถูกตอ้งไดแ้ก่ เถ้าแก่,เกีย้มอี,๋หมี่ส้ัว 

ค าท่ีสะกดผิดไดแ้ก่ คึน่ช่าย , ก๋วยจับ๊ , เฉ่าก๊วย  

    แก้เป็น  ขึน้ฉ่าย ,  กวยจับ๊ , เฉาก๊วย 
 

๒.   ค  าท่ีสะกดถูกตอ้ง ได้แก่ ยนี,กิบ๊,แซนวชิ,แบดมินตนั,ปิกนิก 

ค าท่ีสะกดผิด ไดแ้ก่ แจก็แกต็,ไอศครีม,ช็อคโกแลต,วอลเล่ย์บอล,เต้นท์ 

 แก้เป็น  แจค็แกต , ไอศกรีม, ช็อกโกเลต, วอลเลย์บอล , เต็นท์ 
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เฉลยกจิกรรมที ่๒ 

ตอนที ่๑ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นน า้โภชนา 

ฮอ็ตดอ็ก ( ฮอทดอ็ก)         ๒๕ บาท 

แป๊ะซะ     ๖๐ บาท 

ก๋วยเต๋ียวราดหนา้   ๒๕(ธรรมดา) ๓๐ (พิเศษ) บาท 

ปลากะพงทอดกรอบ   คิดตามน ้าหนกั 

ขา้วผดักระเพรา (กะเพรา)ไก่/หมู/กุง้ ๒๕(ธรรมดา) ๓๐ (เพิ่มไข่ดาว/ไข่เจียว) 

แคบหม ู       ๒๐ บาท 

ปลาจะละเมด็       คิดตามน ้าหนกั 

เฉากว้ย  (เฉาก๊วย)          ๒๐ บาท 

เคก้ช็อกโกแลต็   (ช็อกโกแลต)      ๕๐ บาท 

ซะหร่ิม (ซ่าหร่ิม)         ๔๐ บาท 

ไอศกรีมทอด         ๒๐ บาท 

กลว้ยบวดชี (กลว้ยบวชชี)  ๒๐ บาท 

กระหร่ีป๊ับ (กะหร่ีป๊ับ)   ๒๐ บาท 

บริการของช าร่วยต่าง ๆ ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ เชิญด้านใน 

เปิดบริการทุกวนั เวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.      โทร. ๐-๒๕๔๘-๙๕๔๗ 
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    ตอนที ่๒ 

๑) ค าท่ีสะกดผิด ๓ ค า   
แกไ้ขใหถู้กตอ้งไดแ้ก่ ปรากฏ   จา้ละหวัน่  กะทนัหนั 

  
๒) ค าท่ีสะกดผิด ๔ ค า  

แกไ้ขใหถู้กตอ้งไดแ้ก่   เซปักตะกร้อ , เจ๊ตสกี , วอลเลยบ์อล และโควตา 

 

 

 

                     เฉลยกจิกรรมที่ ๓ 

๑.  ตระเวน 
๒. กะพริบตา 
๓. หมวกกนัน็อค 
๔. คลินิก 
๕. เคร่ืองยนต ์, ยอ่มเยา 
๖. แมลงสาบ  
๗. สินเธาว ์
๘. โมฆียกรรม 
๙. คริสตศ์าสนิกชน 

๑๐. เคร่ืองส าอาง , ไข่มุก 

 
 
 
 

เพื่อนๆคงจะเขา้ใจเร่ือง
การใชค้  า และทุกคนคง
ใชค้  าไดถู้กตอ้งมากข้ึน 
ซ่ึงเป็นอีกทางหน่ึงท่ีจะ
ช่วยรักษาภาษาไทยของ
เรานะครับ 
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   แบบทดสอบ  

 
ค าส่ัง  กากบาทข้อทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดยีว ลงในกระดาษค าตอบ 

  ๑. ข้อใดสะกดถูกต้องทุกค า 
 ก.  ทะล่ึง   ตาลปัตร   อุปโลกน์    ธญัพืช  
 ข.  ถนดัถน่ี    ปรารมภ ์   ขเมด็แขม่     ทุรกนัดาร 
 ค.  หรุบหรู่    คนึง     กรมธรรม ์    ถนนลาดยาง  
 ง.  เคียวเขญ็    อาเพท    เนรมิต    โชคชะตา 
 

  ๒. ข้อใดมคี าทีเ่ขยีนถูกต้องตามพจนานุกรมทุกค า 
 ก.  กปั    จัก๊จัน่    เจตภูติ    พูก่นั   

ข.  กา้วร้าว    คลินิค     ชะลอ    จิตกาธาน 
 ค.  ขา้วของ   จตุัรัส   โพธิญาณ   ทะเลสาบ  

ง.  กงสุล   คอนเสิร์ต  จะละเมด็   ซาละเปา 
 

  ๓. ข้อใดสะกดถูกทุกค า 
 ก.  พร่ากุง้           ครองแครง        ปลากริม  
 ข.  คอลมัน ์        อานิสงค ์          ปรารมภ ์
 ค.  สญัลกัษณ์     บุคคลิกภาพ       สมัมนา  
 ง.  ประดิดประดอย      กิจจะลกัษณะ    ประนีประนอม 
 

    ๔. ข้อใดมีค าทีเ่ขยีนผดิอกัขรวธีิปรากฏอยู่ด้วย 
 ก.  หมูหยอ็ง         ทรัมเป็ต          โหระพา    

ข.  ไหหล า           เคร่ืองกงัไส    อเน็จอนาถ 
ค.  ไอยราวณั        ไอออน   ไอศวรรย ์    
ง.  อ  าพะน า          อ  ามหิต           อ  ามร 
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   ๕.    ประโยคในข้อใดสะกดค าถูกต้อง 
 ก.  ศึกษานิเทศมีหนา้ท่ีคอยใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ 
 ข.  ในการท างานหากเผลอเรอยอ่มจะท าใหเ้สียงานได ้
 ค.  ขอเชิญร่วมงานเล้ียงรับรองท่ีศาลาเอนกประสงค ์
 ง.  คุณจะรับประทานก๋วยเต๋ียวหรือกวยจับ๊ 

 
  ๖. ข้อใดมีค าที่สะกดผดิปนอยู่ 

ก.  ขนมเคก้ช็อกโกแลตและคุกก้ีท่ีน่ีอร่อยมากเจา้ของกใ็จกวา้งก๊อปป้ีวธีิท าไว ้
     แจกลูกคา้ 

 ข.  เขาไดรั้บปริญญาวศิวกรรมศาสตร์บณัฑิตจึงมีความรู้เก่ียวกบั 
                 เคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์เป็นอยา่งดี 

ค.  การจดัคอนเสิร์ตคร้ังน้ีมีแก๊งอนัธพาลมาก่อกวนความวุน่วายจนเตน็ทพ์งั 
     เจา้หนา้ท่ีตอ้งน าผูบ้าดเจบ็ส่งไปรักษาในคลินิกใกล้ๆ  
ง.  ผูท่ี้จะไปเท่ียวใหม้าเซ็นช่ือไวก่้อนเพ่ือใหค้รบตามโควตา โรงภาพยนตร์ท่ีจะไปนั้น 
    อยูติ่ดกบัไนตค์ลบัท่ีเพ่ิงเปิดใหม่  
 

  ๗.  ข้อใดสะกดถูกทุกค า 
 ก.  โครงการณ์น้ีเกิดจากอุดมการณ์ของเขา 
 ข.  ล  าใยตน้น้ีมีรสชาติดี 
 ค.  เขาผลดัวนัประกนัพรุ่งขอผลดัเพ้ียนไม่ยอมผดัหน้ี 
 ง.  ร้านน้ีมีอาหารตามสั่ง  เช่น  ผดักะเพรา  ก๋วยเต๋ียวราดหนา้  พะแนงเน้ือ 
  
  ๘.  ค าทบัศัพท์ในข้อใดเขยีนถูกต้องทุกค า 
   ก.  สายชลข้ึนแทก็ซ่ีไปคลีนิกเพ่ือเอก็ซเรยก์ระดูก 
      ข.  นางฟ้าไปแบงกเ์พ่ือแลกดอลล่าร์แลว้เลยเอาเช็คไปข้ึนบญัชี 
      ค.  สปาเกตตีและมะกะโรนีท่ีเสริฟวนัน้ีถูกปากแกว้ใจมาก 
      ง.  ก่อนไปพทัยาแป้งเอารถไปซ่อมเบรกแลว้เปล่ียนคลตัชแ์ละแบตเตอร่ีใหม่ 
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  ๙.  ข้อใดมีค าเขยีนสะกดผดิ 2 ค า 
ก.  รสชาด            กลว้ยบวชชี         ปรากฎ 
ข.  อมัรินทร์          อฒัจนัทร์           ทระนง 
ค.  ทะนุบ ารุง         สิงห์โต              เสกสรร 
ง.  ละเอียดละออ     อาเพศ              กะเพรา 
 

  ๑๐.  ข้อใดมีค าสะกดผดิปนอยู่ 
 ๑.  ไตรยางค ์      ราชูปถมัภ ์   วนัทยาวธุ     
 ๒.  ธญัญาหาร    โรคาพาธ    นกัษตัร     
 ๓.  กิตติศพัท ์     ภทัรบิฐ   สญัชาติญาณ    
 ๔.  เดียรดาษ     นพปฎล   นมสัการ    
 

ก.  ขอ้ ๑  และ  ๒     ข.  ขอ้ ๑  และ  ๓   
ค.  ขอ้ ๒ และ  ๓    ง.   ขอ้ ๓  และ  ๔ 
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          เฉลยแบบทดสอบ  

 
๑.  ก  
๒.  ค 
๓.  ง 
๔.  ข  
๕.  ง 
๖.  ก 
๗.  ง   
๘.  ง 
๙.  ก 

    ๑๐. ข 
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กระดาษค าตอบ           ชุดท่ี.......  
  

 

ช่ือ- สกลุ.......................................................ชั้น............หอ้ง............เลขท่ี............ 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
                             สรุปผลการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 
๑     

๒     

๓     

๔     

๕     

๖     

๗     

๘     

๙     

๑๐     

คะแนนเตม็ ๑๐ 
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บรรณานุกรม  

 ก าชยั  ทองหล่อ. ๒๕๔๐. หลกัภาษาไทย.พิมพค์ร้ังท่ี๑๐.กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ.์ 
 

 จงชยั   เจนหตัถการกิจ. ๒๕๔๗.  ภาษาไทยใช้ ENT.  พิมพค์ร้ังท่ี ๗.  กรุงเทพฯ :                      

บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน). 

 ราชบณัฑิตยสถาน. ๒๕๔๕.  พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๕.         

กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพอ์กัษรเจริญทศัน์.  

 ราชบณัฑิตยสถาน. ๒๕๕๓.  อ่านอย่างไร เขยีนอย่างไร.  กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ.์ 
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