
การบ้าน ปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านเขามุสิ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔

แบบฝึกหัดคัดไทย
ประถมศึกษาปีที่ ๓



การบาน ปดภาคเรียน
โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔

แบบฝกหัดคัดไทย
ประถมศึกษาปท่ี ๓



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

กระเจี๊ยบ กระแซะ กระดอง

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระเจี๊ยบ กระแซะ กระดอง
กระเจี๊ยบ กระแซะ กระดอง
กระเจี๊ยบ กระแซะ กระดอง

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กระเจี๊ยบ กระแซะ กระดอง
กระเจี๊ยบ กระแซะ กระดอง
กระเจี๊ยบ กระแซะ กระดอง



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

กระโถน กระทง กระทอม ก้ัน

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระโถน กระทง กระทอม ก้ัน
กระโถน กระทง กระทอม ก้ัน
กระโถน กระทง กระทอม ก้ัน

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กระโถน กระทง กระทอม ก้ัน
กระโถน กระทง กระทอม ก้ัน
กระโถน กระทง กระทอม ก้ัน



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

กําไล ก้ิงกา กีฬา เกะกะ เก้ียว แกน

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กําไล ก้ิงกา กีฬา เกะกะ เก้ียว แกน
กําไล ก้ิงกา กีฬา เกะกะ เก้ียว แกน
กําไล ก้ิงกา กีฬา เกะกะ เก้ียว แกน

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

กําไล ก้ิงกา กีฬา เกะกะ เก้ียว แกน
กําไล ก้ิงกา กีฬา เกะกะ เก้ียว แกน
กําไล ก้ิงกา กีฬา เกะกะ เก้ียว แกน



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

ขวน ขอบ ขั้น ขาย ขุน ขูด

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ขวน ขอบ ขั้น ขาย ขุน ขูด
ขวน ขอบ ขั้น ขาย ขุน ขูด
ขวน ขอบ ขั้น ขาย ขุน ขูด

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ขวน ขอบ ขั้น ขาย ขุน ขูด
ขวน ขอบ ขั้น ขาย ขุน ขูด
ขวน ขอบ ขั้น ขาย ขุน ขูด



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

จวน จอง จอง จอม จัก จาง

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จวน จอง จอง จอม จัก จาง
จวน จอง จอง จอม จัก จาง
จวน จอง จอง จอม จัก จาง

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

จวน จอง จอง จอม จัก จาง
จวน จอง จอง จอม จัก จาง
จวน จอง จอง จอม จัก จาง



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

ชบา ชรา ชอง ชอน ชัง ชัด

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ชบา ชรา ชอง ชอน ชัง ชัด
ชบา ชรา ชอง ชอน ชัง ชัด
ชบา ชรา ชอง ชอน ชัง ชัด

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ชบา ชรา ชอง ชอน ชัง ชัด
ชบา ชรา ชอง ชอน ชัง ชัด
ชบา ชรา ชอง ชอน ชัง ชัด



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

ชาน ชํา ช้ํา ชงิ ชมิ ชีวี

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ชาน ชํา ช้ํา ชงิ ชมิ ชีวี
ชาน ชํา ช้ํา ชงิ ชมิ ชีวี
ชาน ชํา ช้ํา ชงิ ชมิ ชีวี

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ชาน ชํา ช้ํา ชงิ ชมิ ชีวี
ชาน ชํา ช้ํา ชงิ ชมิ ชีวี
ชาน ชํา ช้ํา ชงิ ชมิ ชีวี



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

ชื้น ชู เชา เชื้อ เชือด เชื่อม

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ชื้น ชู เชา เชื้อ เชือด เชื่อม
ชื้น ชู เชา เชื้อ เชือด เชื่อม
ชื้น ชู เชา เชื้อ เชือด เชื่อม

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ชื้น ชู เชา เชื้อ เชือด เชื่อม
ชื้น ชู เชา เชื้อ เชือด เชื่อม
ชื้น ชู เชา เชื้อ เชือด เชื่อม



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

ไชโย ซอม ซี่ ซีอิ๊ว ซึ้ง โซ ดก

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ไชโย ซอม ซี่ ซีอิ๊ว ซึ้ง โซ ดก
ไชโย ซอม ซี่ ซีอิ๊ว ซึ้ง โซ ดก
ไชโย ซอม ซี่ ซีอิ๊ว ซึ้ง โซ ดก

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ไชโย ซอม ซี่ ซีอิ๊ว ซึ้ง โซ ดก
ไชโย ซอม ซี่ ซีอิ๊ว ซึ้ง โซ ดก
ไชโย ซอม ซี่ ซีอิ๊ว ซึ้ง โซ ดก



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

ดอง ดอย ดัด ดัน ดาม ดําเนิน

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ดอง ดอย ดัด ดัน ดาม ดําเนิน
ดอง ดอย ดัด ดัน ดาม ดําเนิน
ดอง ดอย ดัด ดัน ดาม ดําเนิน

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ดอง ดอย ดัด ดัน ดาม ดําเนิน
ดอง ดอย ดัด ดัน ดาม ดําเนิน
ดอง ดอย ดัด ดัน ดาม ดําเนิน



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

ตะกรอ ตะกละ ตะโพก ตั๋ว

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ตะกรอ ตะกละ ตะโพก ตั๋ว
ตะกรอ ตะกละ ตะโพก ตั๋ว
ตะกรอ ตะกละ ตะโพก ตั๋ว

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ตะกรอ ตะกละ ตะโพก ตั๋ว
ตะกรอ ตะกละ ตะโพก ตั๋ว
ตะกรอ ตะกละ ตะโพก ตั๋ว



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

ตําลึง ตึง ตุน เตย เตาหู เติบ

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ตําลึง ตึง ตุน เตย เตาหู เติบ
ตําลึง ตึง ตุน เตย เตาหู เติบ
ตําลึง ตึง ตุน เตย เตาหู เติบ

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ตําลึง ตึง ตุน เตย เตาหู เติบ
ตําลึง ตึง ตุน เตย เตาหู เติบ
ตําลึง ตึง ตุน เตย เตาหู เติบ



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

ทวง ทวด ทอน ทอย ท่ัว ท่ิม

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ทวง ทวด ทอน ทอย ท่ัว ท่ิม
ทวง ทวด ทอน ทอย ท่ัว ท่ิม
ทวง ทวด ทอน ทอย ท่ัว ท่ิม

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ทวง ทวด ทอน ทอย ท่ัว ท่ิม
ทวง ทวด ทอน ทอย ท่ัว ท่ิม
ทวง ทวด ทอน ทอย ท่ัว ท่ิม



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

นะ นาม นินทา นุน นุม เนย

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นะ นาม นินทา นุน นุม เนย
นะ นาม นินทา นุน นุม เนย
นะ นาม นินทา นุน นุม เนย

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

นะ นาม นินทา นุน นุม เนย
นะ นาม นินทา นุน นุม เนย
นะ นาม นินทา นุน นุม เนย



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

บวม บะหมี่ บันทึก บา บาก บุหรี่

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

บวม บะหมี่ บันทึก บา บาก บุหรี่
บวม บะหมี่ บันทึก บา บาก บุหรี่
บวม บะหมี่ บันทึก บา บาก บุหรี่

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

บวม บะหมี่ บันทึก บา บาก บุหรี่
บวม บะหมี่ บันทึก บา บาก บุหรี่
บวม บะหมี่ บันทึก บา บาก บุหรี่



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

ใบ ปน ประกอบ ประเคน ประเด๋ียว

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ใบ ปน ประกอบ ประเคน ประเด๋ียว
ใบ ปน ประกอบ ประเคน ประเด๋ียว
ใบ ปน ประกอบ ประเคน ประเด๋ียว

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ใบ ปน ประกอบ ประเคน ประเด๋ียว
ใบ ปน ประกอบ ประเคน ประเด๋ียว
ใบ ปน ประกอบ ประเคน ประเด๋ียว



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

ผอม ผืน เผลอ เผือก แผน โผ

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ผอม ผืน เผลอ เผือก แผน โผ
ผอม ผืน เผลอ เผือก แผน โผ
ผอม ผืน เผลอ เผือก แผน โผ

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ผอม ผืน เผลอ เผือก แผน โผ
ผอม ผืน เผลอ เผือก แผน โผ
ผอม ผืน เผลอ เผือก แผน โผ



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

พลู พวง พัน พิธี พุม เพดาน

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พลู พวง พัน พิธี พุม เพดาน
พลู พวง พัน พิธี พุม เพดาน
พลู พวง พัน พิธี พุม เพดาน

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

พลู พวง พัน พิธี พุม เพดาน
พลู พวง พัน พิธี พุม เพดาน
พลู พวง พัน พิธี พุม เพดาน



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

ริ้ว รนุ รุน แรด ลม ลวก

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ริ้ว รนุ รุน แรด ลม ลวก
ริ้ว รนุ รุน แรด ลม ลวก
ริ้ว รุน รุน แรด ลม ลวก

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ริ้ว รนุ รุน แรด ลม ลวก
ริ้ว รนุ รุน แรด ลม ลวก
ริ้ว รุน รุน แรด ลม ลวก



แบบฝกหัดคัดไทย ป.๓

ชื่อ              นามสกุล

ลวง ลอ ลอก ลอม ละออง ลั่น

โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
อางอิง บัญชีคําพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ลวง ลอ ลอก ลอม ละออง ลั่น
ลวง ลอ ลอก ลอม ละออง ลั่น
ลวง ลอ ลอก ลอม ละออง ลั่น

SCAN QR CODE

เพ่ือบันทึกขอมูลการอาน

ลวง ลอ ลอก ลอม ละออง ลั่น
ลวง ลอ ลอก ลอม ละออง ลั่น
ลวง ลอ ลอก ลอม ละออง ลั่น



การบาน ปดภาคเรียน
โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔

แบบฝกหัดคัดไทย
ประถมศึกษาปท่ี ๑



การบาน ปดภาคเรียน
โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔

แบบฝกหัดคัดไทย
ประถมศึกษาปท่ี ๒



การบาน ปดภาคเรียน
โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔

แบบฝกหัดคัดไทย
ประถมศึกษาปท่ี ๔



การบาน ปดภาคเรียน
โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔

แบบฝกหัดคัดไทย
ประถมศึกษาปท่ี ๕



การบาน ปดภาคเรียน
โรงเรียนบานเขามุสิ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔

แบบฝกหัดคัดไทย
ประถมศึกษาปท่ี ๖
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