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๒. คําในข้อใดเป็ นคําสะกดเหมือนคําว่า “ชวน”
ก. รวม ข. นา
ย ค.
เป็ น
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๔. คําใดที่ไม่ ใช่ มาตราตัวสะกด แม่ กน
ก.
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คิว้

ค. จาน

๕. ชื่อสิ่ งของในข้อใดที่ไม่ ใช่ มาตราตัวสะกด แม่ กน
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๒

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่ กน

• อ่านและเขียนคําในมาตราตัวสะกด แม่ กน ได้
• เมื่อกําหนดคําให้สามารถบอกได้วา่ คําใดเป็ นมาตราตัวสะกด แม่ กน

๓

ใบความรู้
เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่ กน
คําหรื อพยางค์ที่มี น เป็ นตัวสะกด เป็ นคําหรื อพยางค์ในมาตราตัวสะกด
แม่ กน เช่น
แขน

อ่านว่า ข

อ - แอ - นอ - แขน

จาน อ่านว่า

จอ - อา - นอ – จาน

ช้ อน อ่านว่า

ชอ - ออ - นอ – ชอน
ไม้โท – ช้อน

ฝน อ่านว่า

ฝอ - โอะ - นอ – ฝน

ฟื น อ่านว่า ฟอ

– อือ – นอ – ฟื น

สวน อ่านว่า

สอ - อัว - นอ – สวน

หิน อ่านว่า
µÑÇÍÂ‹Ò§»ÃÐâÂ¤

หอ - อิ - นอ – หิ น
พ่ อ เก็บ ฟื น อยู่ ใน สวน
ป้ า ล้ าง จาน และ ช้ อน
เขา หลบ ฝน ใต้ ซอก หิน
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แบบฝึ กที่ ๑ แม่ กน
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ตา และ ยาย ตอน บ่าย พ่อ นัง่ อ่าน หนังสื อ ที่ ม้า หิ นอ่อน หน้า
บ้าน ส่ วน แม่ ปลูก ผัก และ ดอกไม้ อยู่ ใน สวน หลัง บ้าน
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คิ้ว
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เฉลยแบบฝึ กที่ ๑ แม่ กน

ค้อน
ช้อน
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บันได
ขวาน
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เฉลยแบบฝึ กที่ ๒ แม่ กน

ฉัน มี บ้าน อยู่ ใกล้ ร้านค้า วัน นี้ ฉัน จะ ซื้ อ ขัน ไป ฝาก
ตา และ ยาย ตอน บ่าย พ่อ นัง่ อ่าน หนังสื อ ที่ ม้า หิ นอ่อน หน้า
บ้าน ส่ วน แม่ ปลูก ผัก และ ดอกไม้ อยู่ ใน สวน หลัง บ้าน
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......................... .........................
ร้านค้า ๔
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ตอน
.........................
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เฉลยแบบฝึ กที่ ๓ แม่ กน
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ขาน
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บิน
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เฉลยแบบฝึ กที่ ๔ แม่ กน

เล่น
๑. พี่ กําลัง....................กี
ตาร์ (เลน เล่น เล้น)
ม่าน
๒. เขา เปิ ด...................หน้
าต่าง (
มาน ม่าน ม้าน)
สวน ก (สวน ส่วน ส้วน)
๓. ป้ า มี อาชีพ ทํา..................ผั
เต้น
๔. น้อง ชอบ..................รํ
า
(เตน เต่น เต้น)
ร้าน า (ราน ร่ าน ร้าน)
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เฉลยแบบฝึ กที่ ๕ แม่ กน
๑. ปลูก แม่ ไว้ หลัง บ้าน ดอกไม้
แม่ ปลูก ดอกไม้ ไว้ หลัง บ้าน
................................................................................................................
๒. ยาย สิ บ บาท เงิน ให้ น้อง
ยาย ให้ เงิน น้อง สิ บ บาท
................................................................................................................
๓. เล่น พี่ชาย ทะเล นํ้า
พี่ชาย เล่น นํ้า ทะเล
................................................................................................................
๔. หนังสื อ พ่อ อ่าน นัง่
พ่อ นัง่ อ่าน หนังสื อ
................................................................................................................
๕. กําลัง ภาษาไทย สอน วิชา ครู
ครู กําลัง สอน วิชา ภาษาไทย
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่ กน

ก่ อนเรียน
๑. ข
๒. ค
๓. ก
๔. ข
๕. ก

หลังเรียน
๑. ค
๒. ข
๓. ก
๔. ค
๕. ข
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบฝกทักษะการสะกดคํา เรื่อง มาตราตัวสะกด
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เลมที่ ๓ มาตราตัวสะกดแม กน
๑. แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
คะแนนเต็ม
กอนเรียน
๕
หลังเรียน
๕
ผลการพัฒนา

คะแนนที่ทําได

หมายเหตุ

คะแนนที่ทําได

หมายเหตุ

๒. แบบฝก
แบบฝกที่
๑
๒
๓
๔
๕

เฉลี่ย
รอยละ

คะแนนเต็ม
๕
๑๐
๕
๕
๕

ลงชื่อ...........................................ผูบันทึก
(……………………………………)
หมายเหตุ ผลการพัฒนา หมายถึง คะแนนทดสอบหลังเรียนมากกวากอนเรียน

๑๘
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