
แม่กง
แม่กด แม่กน

แม่กบ

แม่กม
แม่เกย

แม่กก
แม่เกอว



แม่กง คือ ค ำที่มี ง เป็นตัวสะกด เวลำอ่ำนออกเสียงเป็นเสียง ง สะกด

แม่กง

เสียงเพรำะ

ก ำลังใจ

สร้ำงสรรค์
แบ่งปัน

ร้องเพลง

คิดเก่ง

ครื้นเครง

แมลง

ตัวอย่ำงประโยค
๑. สมองซีกขวำท ำให้เรำมีควำมคิดสร้ำงสรรค์

๒. สมองซีกซ้ำยท ำให้เรำเก่งด้ำนกำรค ำนวณ

๓. ถั่วแดงมีโปรตีนที่เปน็แหล่งพลังงำนมีคุณค่ำทำงอำหำร



แม่กม คือ ค ำที่มี ม เป็นตัวสะกด เวลำอ่ำนออกเสียงเป็นเสียง ม สะกด

แม่กม

ไอศกรีม

ทำครีม

เล่นขมิ
นำมสกุล

อ่อนน้อม

ชมเชย

นุม่นิม่

สยำม

ตัวอย่ำงประโยค
๑. สยำม เป็นชื่อประเทศไทยในอดีต

๒. จอมพล ป. พิบูลสงครำมเปลี่ยนชื่อสยำมเป็นประเทศไทย

๓. ไอศกรีมเริ่มเข้ำมำในประเทศไทยในสมัยรัชกำลที่ ๕ มีกลิ่นหอม
ของดอกนมแมวนยิมกินกันในเรือนแพ



แม่เกย คือ ค ำที่มี ย เป็นตัวสะกด เวลำอ่ำนออกเสียงเป็นเสียง ย สะกด

แม่เกย

นักมวย

อวยพร

พระพำย
ล่องลอย

เขินอำย

ค้ำขำย

ร่ ำรวย

ทยอย

ตัวอย่ำงประโยค
๑. ขนมบัวลอยเป็นขนมโบรำณของไทย มีสสีวยและรสชำตอิร่อย

๓. ชม้อยชม้ำยชำยตำ หมำยถึง ส่งสำยตำโปรยเสน่ห์

๒. สมัยอยุธยำมีสินค้ำที่ไทยน ำไปขำยที่จีน เช่น พลอย ฝ้ำย



แมเ่กอว คือ ค ำที่มี ว เป็นตัวสะกด เวลำอ่ำนออกเสียงเป็นเสียง ว สะกด

แมเ่กอว

ก๋วยเตี๋ยว

รสเปรี้ยว

คดเคี้ยว
ข้ำวเหนียว

แพรวพรำว

ชำววัง

ท่องเที่ยว

หุ่นเพรียว

ตัวอย่ำงประโยค
๑. จังหวัดจันทบุรีมีหำดเจ้ำหลำวเป็นแหล่งท่องเที่ยว หำดทรำยขำว
ทิวทัศน์สวย

๒. อำหำรโปรดของฉัน คือ ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว บัวลอยชำววัง และข้ำว
เหนียวมะม่วง

๓. มะนำวเป็นไม้ผล ใบยำวเรียวเล็กน้อย ดอกมีสีขำวอมเหลือง 
มีรสชำตเิปรี้ยว



แม่กก คือ ค ำที่มี ก (-กร) ข ค (-คร) ฒ เป็นตัวสะกด เวลำอ่ำนออกเสียงเป็นเสียง ก สะกด

ตัวอย่ำงประโยค
๑. ในวิชำเลข นักเรียนจะต้องรู้จักประโยคสัญญำลักษณ์

๒. ฉันตั้งใจจะสมัครเป็นนักพำกย์ และคิดว่ำน่ำจะ
โชคดีได้รับคัดเลือก

แม่กก ควำมสุข ประมขุ
เลข อบำยมขุ สุนขั

บริจำค วิหค ภำค โชค พรรค ประโยค
อุปโภค บริโภค

ผำสุก คลินกิ ปิกนิก สลัก จักร
จตุจักร พักตร์(หน้ำ)

เมฆ
มัฆวำน (พระอินทร์)

ก

ขฆ

ค

๓. ผักคะน้ำมีธำตเุหล็ก ป้องกันโรค ท ำใหสุ้ขภำพดี
มีแคลเซียมบ ำรุงกระดูก



แม่กน คือ ค ำที่มี น เป็นตัวสะกด เวลำอ่ำนออกเสียงเป็นเสียง น สะกด

ตัวอย่ำงประโยค

๑. ปลำวำฬเป็นสัตว์เลือดอุ่น กินสัตว์น้ ำเป็นอำหำร มีหลำย
สำยพันธุ์ แม่กนณ ญ

น

ฬ

ล ร

รร

ใฝ่ฝัน ปฏิทนิ
ชีวนิ พระอินทร์ 
สันนิษฐำน

บอล ปีขำล
น้ ำตำล กำล

(เวลำ)

สัญญำณ
ค ำนวณ โบรำณ
ทำรณุ พิรณุ

กำร มำรดำ 
อำคำร

สำร ล ำธำร

ส ำคญั เทวญั
นงครำญ
กำญจนบุรี 
ปัญญำ

ปลำวำฬ
พระกำฬ
ทมฬิ

บรรทัด กรรไกร  
เลือกสรร
อัศจรรย์

๒. แอปเปิลเป็นผลไม้มีรสหวำน ช่วยบ ำรุงผิวพรรณ
ขับสำรพิษ มคีุณค่ำสูง



แม่กบ คือ ค ำที่มี บ เป็นตัวสะกด เวลำอ่ำนออกเสียงเป็นเสียง บ สะกด

แม่กน

ฟ

บ

ภ ป

พ

รบัทรำบ
กรำบ

ทะเลสำบ
ตัวอย่ำงประโยค

๑. วันที่ ๒๑ กันยำยน เป็นวันสันตภิำพโลก

๓. นกพิรำบบินอพยพมำหำแหล่งอำหำรทีล่พบุรี

๒. ธูปเป็นสิ่งที่ใช้บชูำเทพเจ้ำตั้งแต่อยีิปต์โบรำณ

ธูป
รูป

ค ำสำป

กรำฟ
ยีรำฟ

อพยพ (ย้ำย)
ภำพ

ลำภ
โลภ



แม่กด คือ ค ำที่มี ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฒ (-ฒิ) ต (-ติ –ตุ –ตร) ถ (-ถร) ท (-ทร) 
ธ (-ธิ) ศ ษ ส เป็นตัวสะกด เวลำอ่ำนออกเสียงเป็นเสียง ด สะกด

แม่กด

ด ระนำด วำด กอด
จ เก่งกำจ พินจิ
ฎ มงกฎุ ชฎำ กฎหมำย
ติ ชำติ ญำติ ประพฤติ
ฏ ปรำกฏ รกชัฏ
ต บิณฑบำต เมตตำ ตุ สำเหตุ เหตุกำรณ์

ตร บำตรพระ มิตร
ทร มหำสมทุร
ทธ พระพทุธเจ้ำ
รถ สำมำรถ ปรำรถนำ
ส โอกำส ศำสนำ 

ช ประโยชน์ สมโภช
ซ ก๊ำซ
ฐ รัฐ อฐั อูฐ
ฒ พฒันำ วฒันำ
ฒิ วุฒิ พุฒิ
ถ รถ โอรถ อนำถ ฑ ครฑุ

ท สูท แพทย์ บำท
ธ อำวุธ วันพธุ ปฏิเสธ
ศ ทิศ อำกำศ โทรทศัน์
ษ พิเศษ มนุษย์ ยำพิษ
ธิ พยำธิ


