
การบ้าน ปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านเขามุสิ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔

แบบฝึกหัดคัดไทย
ประถมศึกษาปีที่ ๑





แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

กระจก กระจุย กระด่ิง กระดุม

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระจก กระจุย กระด่ิง กระดุม
กระจก กระจุย กระด่ิง กระดุม
กระจก กระจุย กระด่ิง กระดุม

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กระจก กระจุย กระด่ิง กระดุม
กระจก กระจุย กระด่ิง กระดุม
กระจก กระจุย กระด่ิง กระดุม



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

กระโดด กระตาย กระถิน กระเทียม

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระโดด กระตาย กระถิน กระเทียม
กระโดด กระตาย กระถิน กระเทียม
กระโดด กระตาย กระถิน กระเทียม

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กระโดด กระตาย กระถิน กระเทียม
กระโดด กระตาย กระถิน กระเทียม
กระโดด กระตาย กระถิน กระเทียม



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

กระเบื้อง กระปอง กระเปา

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระเบื้อง กระปอง กระเปา
กระเบื้อง กระปอง กระเปา
กระเบื้อง กระปอง กระเปา

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กระเบื้อง กระปอง กระเปา
กระเบื้อง กระปอง กระเปา
กระเบื้อง กระปอง กระเปา



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

กระโปรง กระรอก กวา กอด

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระโปรง กระรอก กวา กอด
กระโปรง กระรอก กวา กอด
กระโปรง กระรอก กวา กอด

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กระโปรง กระรอก กวา กอด
กระโปรง กระรอก กวา กอด
กระโปรง กระรอก กวา กอด



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

กอน คะ กะทิ กะละมัง กัด กัน

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กอน คะ กะทิ กะละมัง กัด กัน
กอน คะ กะทิ กะละมัง กัด กัน
กอน คะ กะทิ กะละมัง กัด กัน

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กอน คะ กะทิ กะละมัง กัด กัน
กอน คะ กะทิ กะละมัง กัด กัน
กอน คะ กะทิ กะละมัง กัด กัน



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

กับ กา กาง กางเกง กาแฟ กาย

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กับ กา กาง กางเกง กาแฟ กาย
กับ กา กาง กางเกง กาแฟ กาย
กับ กา กาง กางเกง กาแฟ กาย

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กับ กา กาง กางเกง กาแฟ กาย
กับ กา กาง กางเกง กาแฟ กาย
กับ กา กาง กางเกง กาแฟ กาย



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

กาว กําเนิด กําลัง กิน ก่ี กุง

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กาว กําเนิด กําลัง กิน ก่ี กุง
กาว กําเนิด กําลัง กิน ก่ี กุง
กาว กําเนิด กําลัง กิน ก่ี กุง

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กาว กําเนิด กําลัง กิน ก่ี กุง
กาว กําเนิด กําลัง กิน ก่ี กุง
กาว กําเนิด กําลัง กิน ก่ี กุง



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

กู เก เกง เก็บ เกม เกเร

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กู เก เกง เก็บ เกม เกเร
กู เก เกง เก็บ เกม เกเร
กู เก เกง เก็บ เกม เกเร

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กู เก เกง เก็บ เกม เกเร
กู เก เกง เก็บ เกม เกเร
กู เก เกง เก็บ เกม เกเร



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

เกลือ เกาอี้ เกาะ เกิด เก่ียว แก

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เกลือ เกาอี้ เกาะ เกิด เก่ียว แก
เกลือ เกาอี้ เกาะ เกิด เก่ียว แก
เกลือ เกาอี้ เกาะ เกิด เก่ียว แก

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

เกลือ เกาอี้ เกาะ เกิด เก่ียว แก
เกลือ เกาอี้ เกาะ เกิด เก่ียว แก
เกลือ เกาอี้ เกาะ เกิด เก่ียว แก



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

แก แกง แกว แกะ ใกล ไก

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

แก แกง แกว แกะ ใกล ไก
แก แกง แกว แกะ ใกล ไก
แก แกง แกว แกะ ใกล ไก

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

แก แกง แกว แกะ ใกล ไก
แก แกง แกว แกะ ใกล ไก
แก แกง แกว แกะ ใกล ไก



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

ไกล ขน ขยะ ขวา ขอ ของ

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ไกล ขน ขยะ ขวา ขอ ของ
ไกล ขน ขยะ ขวา ขอ ของ
ไกล ขน ขยะ ขวา ขอ ของ

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ไกล ขน ขยะ ขวา ขอ ของ
ไกล ขน ขยะ ขวา ขอ ของ
ไกล ขน ขยะ ขวา ขอ ของ



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

ขัง ขัน ขวด ขับ ขา ขา

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ขัง ขัน ขวด ขับ ขา ขา
ขัง ขัน ขวด ขับ ขา ขา
ขัง ขัน ขวด ขับ ขา ขา

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ขัง ขัน ขวด ขับ ขา ขา
ขัง ขัน ขวด ขับ ขา ขา
ขัง ขัน ขวด ขับ ขา ขา



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

ขา ขาง ขาด ขาม ขาย ขาว

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ขา ขาง ขาด ขาม ขาย ขาว
ขา ขาง ขาด ขาม ขาย ขาว
ขา ขาง ขาด ขาม ขาย ขาว

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ขา ขาง ขาด ขาม ขาย ขาว
ขา ขาง ขาด ขาม ขาย ขาว
ขา ขาง ขาด ขาม ขาย ขาว



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

ขาว ขาว ขี่ ขี้ ขีด ขึ้น

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ขาว ขาว ขี่ ขี้ ขีด ขึ้น
ขาว ขาว ขี่ ขี้ ขีด ขึ้น
ขาว ขาว ขี่ ขี้ ขีด ขึ้น

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ขาว ขาว ขี่ ขี้ ขีด ขึ้น
ขาว ขาว ขี่ ขี้ ขีด ขึ้น
ขาว ขาว ขี่ ขี้ ขีด ขึ้น



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

ขุด เข็ม เขา เขา เขา เขียง

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ขุด เข็ม เขา เขา เขา เขียง
ขุด เข็ม เขา เขา เขา เขียง
ขุด เข็ม เขา เขา เขา เขียง

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ขุด เข็ม เขา เขา เขา เขียง
ขุด เข็ม เขา เขา เขา เขียง
ขุด เข็ม เขา เขา เขา เขียง



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

เขียน เขี้ยว แข็ง แขง แขน ไข

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เขียน เขี้ยว แข็ง แขง แขน ไข
เขียน เขี้ยว แข็ง แขง แขน ไข
เขียน เขี้ยว แข็ง แขง แขน ไข

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

เขียน เขี้ยว แข็ง แขง แขน ไข
เขียน เขี้ยว แข็ง แขง แขน ไข
เขียน เขี้ยว แข็ง แขง แขน ไข



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

ไข คด คน คน คบ ครัว

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ไข คด คน คน คบ ครวั
ไข คด คน คน คบ ครวั
ไข คด คน คน คบ ครวั

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ไข คด คน คน คบ ครวั
ไข คด คน คน คบ ครวั
ไข คด คน คน คบ ครวั



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

ครู คว่ํา คอ คอย คอย คะ

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ครู คว่ํา คอ คอย คอย คะ
ครู คว่ํา คอ คอย คอย คะ
ครู คว่ํา คอ คอย คอย คะ

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ครู คว่ํา คอ คอย คอย คะ
ครู คว่ํา คอ คอย คอย คะ
ครู คว่ํา คอ คอย คอย คะ



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

คะนา คัด คั่ว คา คาง คํา

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

คะนา คัด คั่ว คา คาง คํา
คะนา คัด คั่ว คา คาง คํา
คะนา คัด คั่ว คา คาง คํา

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

คะนา คัด คั่ว คา คาง คํา
คะนา คัด คั่ว คา คาง คํา
คะนา คัด คั่ว คา คาง คํา



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๑

ชื่อ              นามสกุล

กระดุม ขวนขวาย ตํารวจ อินทรี

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระดุม ขวนขวาย ตํารวจ อินทรี
กระดุม ขวนขวาย ตํารวจ อินทรี
กระดุม ขวนขวาย ตํารวจ อินทรี

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กระดุม ขวนขวาย ตํารวจ อินทรี
กระดุม ขวนขวาย ตํารวจ อินทรี
กระดุม ขวนขวาย ตํารวจ อินทรี
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