
  

 

ฝึกนกัเรียนวนัท่ี......./........./............ 

 

  บนัทกึผลการฝึกนกัเรียน                                ได้คะแนน 

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

........................................................... 
คณุครู......................................... 

 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระอา 

๑. ตา  ตา ตา ตา   ๒. มา มา  มา มา   

๓.หา  หา หา หา   ๔. กา กา  กา กา  

                    ๕. นา นา  นา นา 

วธิอี่าน   กา  อ่านวา่ กอ-อา-กา 

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. ตา มา หา อา  ตา มา หา อา 

๒. อา หา ยา ทา  อา หา ยา ทา 

๓. ตาทายาขาอา   ตาทายาขาอา 
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........................................................... 
คณุครู......................................... 

 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระอะ 

๑. กะ  กะ กะ กะ   ๒. ปะ ปะ ปะ ปะ   

๓.ทะ  ทะทะ ทะ   ๔. ระ ระ ระ ระ  

                    ๕. อะ อะ อะ อะ 

วธิอี่าน   กะ  อ่านวา่ กอ-อะ-กะ 

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. อา หา กระทะ  อา หา กระทะ 

๒. กระทะ มะระ  กระทะ  มะระ 

๓. ตาหากระบะ     ตาหากระบะ 
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........................................................... 

........................................................... 
คณุครู......................................... 

 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระอ ี

๑. ผ ี    ผี  ผี  ผี        ๒. ปี    ปี  ปี  ปี   

๓ .ตี    ตี  ตี  ตี        ๔. สี    สี  สี  สี  

                      ๕. ดี    ดี  ดี  ดี 

วธิอี่าน   ก ี อ่านวา่ กอ-อ-ีก ี

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. อา มา หา ปี  อา มา หา ปี 

๒. ตี ผี ดี ดี     ตี ผี ดี ดี 

๓. ตา มี สี ด ี   ตา มี สี ดี 
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........................................................... 

........................................................... 
คณุครู......................................... 

 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระอ ู

๑. งู     งู  งู  งู        ๒. ปู    ปู  ปู  ปู   

๓ .ฟ ู   ฟู  ฟู  ฟู     ๔. หู    หู  หู  หู  

                    ๕. ดู    ดู  ดู  ดู 

วธิอี่าน   ก ู อ่านวา่ กอ-อ-ูก ู

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. ตามาดูง ู         ตา มา ด ูงู 

๒. อาดีมีหู       อา ดี มี หู 

๓. กระทะ มีร ู     กระทะ มี รู 
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........................................................... 
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 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระอ ุ

๑. ดุ     ดุ  ดุ  ดุ       ๒. ผ ุ  ผุ  ผุ  ผุ   

๓ .ลุ   ลุ  ลุ  ลุ       ๔. มุ   มุ  มุ  มุ  

                    ๕. ย ุ   ยุ  ยุ  ย ุ

วธิอี่าน   กุ  อ่านวา่ กอ-อุ-กุ 

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. นาอามีงูด ุ        นา อา มี งู ดุ 

๒. งูดุมุทะล ุ      งู ดุ มุ ทะ ล ุ

๓. ละลุผุผุ     ละ ลุ ผุ ผ ุ
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 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระอ ิ

๑. มิ     มิ  มิ  มิ       ๒. ติ   ติ  ติ  ติ   

๓ .บิ    บิ  บิ  บิ       ๔. ลิ   ลิ  ลิ  ลิ  

                    ๕. ปิ    ปิ  ปิ  ป ิ

วธิอี่าน   ก ิ อ่านวา่ กอ-อ-ิก ิ

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. บิดา มาดูปู     บิดามาดูปู 

๒. อาดูมะลิลา    อา ดู มะลิลา 

๓. กะปิดีมีงา      กะปิ ดี มี งา 
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  บนัทกึผลการฝึกนกัเรียน                                ได้คะแนน 

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

........................................................... 
คณุครู......................................... 

 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระเอ 

๑. เก     เก เก เก     ๒. เร   เร เร เร   

๓ .เห    เห เห เห    ๔. เส   เส เส เส  

                    ๕. เท    เท เท เท 

วธิอี่าน   เก  อ่านวา่ กอ-เอ-เก 

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. งูเกเรดุ        งู เก เร ดุ 

๒. กะปิดีดูดีดี    กะปิ ดี ดู ดีดี 

๓. มาดูงูทะเล    มา ดู งู ทะเล 
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 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระโอ 

๑. โต   โก โก โก   ๒.โม  โม โม โม   

๓ .โห  โห โห โห   ๔.โล  โล โล โล  

                    ๕. โก  โก โก โก 

วธิอี่าน   โก  อ่านวา่ กอ-โอ-โก 

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. ตาโมโหอา    ตาโมโหอา 

๒. อาดูโลเล      อาดูโลเล 

๓. โตโจมีหูด ี    โตโจมีหูดี 
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 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระไอ 

๑. ไอ   โก โก โก   ๒.ไป  โม โม โม   

๓.ไห  โห โห โห   ๔.ไฟ  โล โล โล  

                    ๕. ไป  โก โก โก 

วธิอี่าน   ไก  อ่านวา่ กอ-ไอ-ไก 

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. ดูไฟมไีอ    ดู ไฟ มี ไอ 

๒. ตาไปดูไห     ตา ไป ดู ไห 

๓. ไหอามีไข      ไห อา มี ไข 
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 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระเอา 

๑. เกา เกาเกาเกา  ๒.เหาเหาเหา เหา   

๓.เดา  เดาเดาเดา  ๔.เรา เราเราเรา  

                    ๕.เขา  เขาเขาเขา 

วธิอี่าน   เกา  อ่านวา่ กอ-เอา-เกา 

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. เรามีเหา    ดู ไฟ มี ไอ 

๒. เกาขาทายาดี  เกาขาทายาดี 

๓. เขามีกะปิดี    เขามีกะปิด ี
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 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระอ า 

๑. ก า เกาเกาเกา  ๒.ล า เหาเหา เหา   

๓.ข า  เดาเดาเดา  ๔.ส า เราเราเรา  

                    ๕.ต า  เขาเขาเขา 

วธิอี่าน   ก า  อ่านวา่ กอ-อ า-ก า 

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. ตาก าไหดีดี   ตาก าไหดีด ี

๒. ตาด ามีก าไล   ตาด ามีก าไล 

๓. ทะเลมีสีด า    ทะเลมีสีด า 
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 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระอัว 

๑. ตวั  ตศฦ ตศฦ ตศฦ  ๒.หวั  หศฦ หศฦ หศฦ   

๓.บวั  บศฦ บศฦ บศฦ  ๔.ผวั   ผศฦ ผศฦ ผศฦ  

                    ๕.ขวั  ขศฦ ขศฦ ขศฦ 

วธิอี่าน   กวั  อ่านวา่ กอ-อวั-กวั 

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. ตัวเขามีเหา   ตศฦ เขา มี เหา 

๒. ตาบัวผัวอาด า  ตา บศฦ ผศฦ อา ด า 

๓. เกาหัวตาดี    เกา หศฦ ตา ด ี
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 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระเอะ 

๑. เตะ เตะเตะเตะ๒.เละเละเละเละ   

๓.เกะ เกะ เกะเกะ ๔.เหะเหะเหะเหะ  

                    ๕.เปะเปะเปะเปะ 

วธิอี่าน   เกะ  อ่านวา่ กอ-เอะ-เกะ 

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. ดูปูมีรูเกะกะ   ดู ปู มี รู เกะกะ 

๒.รูปู รูงูดูเละเทะ รูปู รูงู ดูเละเทะ 

๓.เขามีเหาเปะปะ เขามีเหาเปะปะ 
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  บนัทกึผลการฝึกนกัเรียน                                ได้คะแนน 

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

........................................................... 
คณุครู......................................... 

 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระเออ 

๑. เตอ เตอ เตอ เตอ ๒.เกอ เกอ เกอ เกอ   

๓.เปอ เปอ เปอ เปอ ๔.เรอ เรอ เรอ เรอ  

                    ๕.เพอ เพอ เพอ เพอ 

วธิอี่าน   เกอ  อ่านวา่ กอ-เออ-เกอ 

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. เธอมีก าไล     เธอมีก าไล 

๒.สามเกลอเจอผี สามเกลอ เจอผี 

๓. เออ เออ ออ    เออ เออ ออ 
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  บนัทกึผลการฝึกนกัเรียน                                ได้คะแนน 

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

........................................................... 
คณุครู......................................... 

 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระออ 

๑. ตอ ตอ ตอ ตอ ๒.กอ กอ กอ กอ   

๓.ปอ ปอ ปอ ปอ  ๔.รอ รอ รอ รอ  

                    ๕.พอ  พอ พอ พอ 

วธิอี่าน   กอ  อ่านวา่ กอ-ออ-กอ 

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. นามีกอบัว     นามีกอบศฦ 

๒. ทะเลพอมีปู   ทะเลพอมีป ู

๓. ต ามะละกอ    ต ามะละกอ 
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  บนัทกึผลการฝึกนกัเรียน                                ได้คะแนน 

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

........................................................... 
คณุครู......................................... 

 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระเออะ 

๑. เตอะ เตอะ เตอะ ๒.เกอะ เกอะ เกอะ   

๓.เปอะ เปอะ เปอะ  ๔.เลอะ เลอะ เลอะ  

                    ๕.เพอ เพอ เพอ เพอ 

วธิอี่าน   กอ  อ่านวา่ กอ-เออะ-เกอะ 

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. เธอมีก าไล     เธอมีก าไล 

๒.สามเกลอเจอผี สามเกลอ เจอผี 

๓. เออ เออ ออ    เออ เออ ออ 
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  บนัทกึผลการฝึกนกัเรียน                                ได้คะแนน 

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

........................................................... 
คณุครู......................................... 

 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระเอาะ 

๑. เกาะ เกาะ เกาะ  ๒.เดาะ เดาะ เดาะ   

๓.เปาะ เปาะ เปาะ  ๔.เหาะ เหาะ เหาะ  

                    ๕.เทาะ เทาะ เทาะ 

วธิอี่าน   เกาะ  อ่านวา่ กอ-เอาะ-เกาะ 

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. ฤาษีเหาะ      ฤาวีเหาะ 

๒. กระเพาะเดาะ  กระเพาะเดาะ 

๓. หัวเราะหึหึ    หศฦเราะหษหษ 



  

 

ฝึกนกัเรียนวนัท่ี......./........./............ 

 

  บนัทกึผลการฝึกนกัเรียน                                ได้คะแนน 

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

........................................................... 
คณุครู......................................... 

 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

ฝึกอ่านเขียนค าประสมสระเอียะ 

๑. เลียะ เลียะ เลียะ ๒.เสียะ เสียะ เสียะ   

๓.เจียะ เจียะ จียะ  ๔.เผยีะ เผียะ เผี่ย  

                    ๕.เงียะ เงียะ เงียะ 

วธิอี่าน   เกยีะ  อ่านวา่ กอ-เอยีะ-เกยีะ 

ฝึกอ่านเขียนเป็นค า 

๑. ดีเผี่ยะเผี่ยะ    เธอมีก าไล 

๒.เสียเสียะเสียะ   เสียเสียะเสียะ 

๓. อาเอียเลียะ    อาเอียเลียะ 



  

 

ฝึกนกัเรียนวนัท่ี......./........./............ 

 

  บนัทกึผลการฝึกนกัเรียน                                ได้คะแนน 

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

........................................................... 
คณุครู......................................... 

 ให้เป็นข้อละ ๑ คะแนน 

.  

  ผึ้งน้อยจอมขยัน 

ตั้งใจอ่านเขียนนะจ๊ะ 

เด็กด ี

 

 


