
การบ้าน ปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านเขามุสิ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔

แบบฝึกหัดคัดไทย
ประถมศึกษาปีที่ ๒



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

กง กด กม กระดูก กระติก กระตุก

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กง กด กม กระดูก กระติก กระตุก
กง กด กม กระดูก กระติก กระตุก
กง กด กม กระดูก กระติก กระตุก

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กง กด กม กระดูก กระติก กระตุก
กง กด กม กระดูก กระติก กระตุก
กง กด กม กระดูก กระติก กระตุก



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

กระถาง กระทบ กระทอน กระทะ

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระถาง กระทบ กระทอน กระทะ
กระถาง กระทบ กระทอน กระทะ
กระถาง กระทบ กระทอน กระทะ

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กระถาง กระทบ กระทอน กระทะ
กระถาง กระทบ กระทอน กระทะ
กระถาง กระทบ กระทอน กระทะ



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

กระสอบ กลา กอ กอ กอง กอน

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระสอบ กลา กอ กอ กอง กอน
กระสอบ กลา กอ กอ กอง กอน
กระสอบ กลา กอ กอ กอง กอน

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กระสอบ กลา กอ กอ กอง กอน
กระสอบ กลา กอ กอ กอง กอน
กระสอบ กลา กอ กอ กอง กอน



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

กะป กะเพรา กะลา กาง กําแพง

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กะป กะเพรา กะลา กาง กําแพง
กะป กะเพรา กะลา กาง กําแพง
กะป กะเพรา กะลา กาง กําแพง

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กะป กะเพรา กะลา กาง กําแพง
กะป กะเพรา กะลา กาง กําแพง
กะป กะเพรา กะลา กาง กําแพง



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

ก่ิง กิริยา กู เก เกง เกา เกิน เก้ือ

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ก่ิง กิริยา กู เก เกง เกา เกิน เก้ือ
ก่ิง กิริยา กู เก เกง เกา เกิน เก้ือ
ก่ิง กิริยา กู เก เกง เกา เกิน เก้ือ

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ก่ิง กิริยา กู เก เกง เกา เกิน เก้ือ
ก่ิง กิริยา กู เก เกง เกา เกิน เก้ือ
ก่ิง กิริยา กู เก เกง เกา เกิน เก้ือ



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

เกือบ แก แกม โกน โกหก ไกว

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เกือบ แก แกม โกน โกหก ไกว
เกือบ แก แกม โกน โกหก ไกว
เกือบ แก แกม โกน โกหก ไกว

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

เกือบ แก แกม โกน โกหก ไกว
เกือบ แก แกม โกน โกหก ไกว
เกือบ แก แกม โกน โกหก ไกว



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

กง กด กม กระดูก กระติก กระตุก

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กง กด กม กระดูก กระติก กระตุก
กง กด กม กระดูก กระติก กระตุก
กง กด กม กระดูก กระติก กระตุก

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กง กด กม กระดูก กระติก กระตุก
กง กด กม กระดูก กระติก กระตุก
กง กด กม กระดูก กระติก กระตุก



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

ขณะ ขม ขยํ้า ขย้ี ขอ ของ

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ขณะ ขม ขยํ้า ขย้ี ขอ ของ
ขณะ ขม ขยํ้า ขย้ี ขอ ของ
ขณะ ขม ขยํ้า ขย้ี ขอ ของ

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ขณะ ขม ขยํ้า ขย้ี ขอ ของ
ขณะ ขม ขยํ้า ขย้ี ขอ ของ
ขณะ ขม ขยํ้า ขย้ี ขอ ของ



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

ขอน ขัด ขาน ขํา ขิง เขง

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ขอน ขัด ขาน ขํา ขิง เขง
ขอน ขัด ขาน ขํา ขิง เขง
ขอน ขัด ขาน ขํา ขิง เขง

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ขอน ขัด ขาน ขํา ขิง เขง
ขอน ขัด ขาน ขํา ขิง เขง
ขอน ขัด ขาน ขํา ขิง เขง



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

เข็น เขี่ย เขียว เขื่อน แขก คง

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เข็น เขี่ย เขียว เขื่อน แขก คง
เข็น เขี่ย เขียว เขื่อน แขก คง
เข็น เขี่ย เขียว เขื่อน แขก คง

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

เข็น เขี่ย เขียว เขื่อน แขก คง
เข็น เขี่ย เขียว เขื่อน แขก คง
เข็น เขี่ย เขียว เขื่อน แขก คง



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

ครู คอน คัน คับ คา คาง

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ครู คอน คัน คับ คา คาง
ครู คอน คัน คับ คา คาง
ครู คอน คัน คับ คา คาง

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ครู คอน คัน คับ คา คาง
ครู คอน คัน คับ คา คาง
ครู คอน คัน คับ คา คาง



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

คางคก คาด คาบ คุม เคก เคาะ

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

คางคก คาด คาบ คุม เคก เคาะ
คางคก คาด คาบ คุม เคก เคาะ
คางคก คาด คาบ คุม เคก เคาะ

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

คางคก คาด คาบ คุม เคก เคาะ
คางคก คาด คาบ คุม เคก เคาะ
คางคก คาด คาบ คุม เคก เคาะ



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

เคี้ยว แคะ โคง งม งวง งวง

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เคี้ยว แคะ โคง งม งวง งวง
เคี้ยว แคะ โคง งม งวง งวง
เคี้ยว แคะ โคง งม งวง งวง

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

เคี้ยว แคะ โคง งม งวง งวง
เคี้ยว แคะ โคง งม งวง งวง
เคี้ยว แคะ โคง งม งวง งวง



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

งอก งา เงา โง จด จริยา

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

งอก งา เงา โง จด จริยา
งอก งา เงา โง จด จริยา
งอก งา เงา โง จด จริยา

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

งอก งา เงา โง จด จริยา
งอก งา เงา โง จด จริยา
งอก งา เงา โง จด จริยา



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

จะ จัง จา จาย จําปา จิก

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จะ จัง จา จาย จําปา จิก
จะ จัง จา จาย จําปา จิก
จะ จัง จา จาย จําปา จิก

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

จะ จัง จา จาย จําปา จิก
จะ จัง จา จาย จําปา จิก
จะ จัง จา จาย จําปา จิก



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

จ้ิม จีน จุด จูง เจอะ แจง

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จ้ิม จีน จุด จูง เจอะ แจง
จ้ิม จีน จุด จูง เจอะ แจง
จ้ิม จีน จุด จูง เจอะ แจง

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

จ้ิม จีน จุด จูง เจอะ แจง
จ้ิม จีน จุด จูง เจอะ แจง
จ้ิม จีน จุด จูง เจอะ แจง



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

เฉย ชม ชวด ชะนี ชัก ชา

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เฉย ชม ชวด ชะนี ชัก ชา
เฉย ชม ชวด ชะนี ชัก ชา
เฉย ชม ชวด ชะนี ชัก ชา

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

เฉย ชม ชวด ชะนี ชัก ชา
เฉย ชม ชวด ชะนี ชัก ชา
เฉย ชม ชวด ชะนี ชัก ชา



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

ชา ชี้ ชุก ชุม เชน แช

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ชา ชี้ ชุก ชุม เชน แช
ชา ชี้ ชุก ชุม เชน แช
ชา ชี้ ชุก ชุม เชน แช

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ชา ชี้ ชุก ชุม เชน แช
ชา ชี้ ชุก ชุม เชน แช
ชา ชี้ ชุก ชุม เชน แช



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

ซด ซัด ซิ่ง ซึ่ง ซื่อ ซุก

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ซด ซัด ซิ่ง ซึ่ง ซื่อ ซุก
ซด ซัด ซิ่ง ซึ่ง ซื่อ ซุก
ซด ซัด ซิ่ง ซึ่ง ซื่อ ซุก

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ซด ซัด ซิ่ง ซึ่ง ซื่อ ซุก
ซด ซัด ซิ่ง ซึ่ง ซื่อ ซุก
ซด ซัด ซิ่ง ซึ่ง ซื่อ ซุก



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๒

ชื่อ              นามสกุล

แซง แซะ ดง ดัก ดับ ดาน

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

แซง แซะ ดง ดัก ดับ ดาน
แซง แซะ ดง ดัก ดับ ดาน
แซง แซะ ดง ดัก ดับ ดาน

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

แซง แซะ ดง ดัก ดับ ดาน
แซง แซะ ดง ดัก ดับ ดาน
แซง แซะ ดง ดัก ดับ ดาน
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