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ชุดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
ชุดที่ 1
เรื่ อง การเขียนภาพออบลิค
(จานวน 2 ชั่วโมง)

โดย
นายสฤษดิ์ สังฆรักษ์
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนกุดจิกวิทยา อาเภอสู งเนิน จังหวัดนครราชสี มา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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คานา
ชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเล่มนี้ ผูเ้ ขียนเขียนขึ้นเพื่อประกอบการเรี ยนการสอน รายวิชา
ช่างเขียนแบบ สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่ง
นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งตรงกับการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยน
มีความสมบูรณ์ท้ งั ด้านสติปัญญา ความรู ้ คุณธรรมจริ ยธรรม
เมื่อนักเรี ยนศึกษาชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองนี้ แล้วนักเรี ยนจะมีความรู ้คู่คุณธรรม เพราะได้
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ ทาให้พฒั นาความรู ้ของตนเองให้สูงขึ้น และเต็มตามศักยภาพ
ของตน
เนื้อหาส่ วนใหญ่น้ นั ได้มาจากประสบการณ์การสอนรายวิชา ช่างเขียนแบบของผูเ้ ขียน
และอีกส่ วนหนึ่งได้จากการศึกษาค้นคว้า
ผูเ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเอกสารชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเล่มนี้ คงเป็ นประโยชน์แก่
นักเรี ยน ครู และผูส้ นใจ
สฤษดิ์ สังฆรักษ์
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คาแนะนาการใช้ เอกสารชุ ดเรียนรู้ ด้วยตนเอง

เอกสารชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเล่มนี้ สร้างขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยนใช้ศึกษาด้วยตนเอง โดย
นักเรี ยนปฏิบตั ิตามคาแนะนาดังต่อไปนี้
1. นักเรี ยนอ่านสาระสาคัญ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ให้เข้าใจก่อนศึกษาเอกสารชุ ดเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2. นักเรี ยนอ่านบัตรคาสั่ง ให้เข้าใจแล้วทากิจกรรมตามที่กาหนดไว้ในบัตรคาสั่ง
3. ศึกษาบทเรี ยนตามลาดับโดยไม่ตอ้ งรี บร้อน เมื่อเข้าใจแล้วให้ทาแบบฝึ กกิจกรรม
4. นักเรี ยนต้องศึกษาบทเรี ยนนี้ ดว้ ยตนเอง ถ้ามีปัญหาหรื อข้อสงสัยให้ปรึ กษา
ครู ผสู ้ อนทันที
5. ให้นกั เรี ยนเขียนคาตอบลงบนกระดาษคาตอบ และห้ามขีดเขียนข้อความใดๆลงใน
บทเรี ยนนี้
6. เมื่อศึกษาจบแล้ว ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนและตรวจคาตอบจากเฉลย
7. ส่ งคืนเอกสารประกอบการเรี ยนตามกาหนดเวลา และต้องรักษาให้อยูใ่ นสภาพดีไม่
สู ญหาย
เข้าใจแล้วครับ
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แบบทดสอบก่อนเรียน ชุ ดที่ 1 เรื่ อง การเขียนภาพออบลิค
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน ชุ ดที่ 1 ใช้ทดสอบวัดพื้นฐานความรู ้ของนักเรี ยนก่อน
ศึกษาชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองชุดที่ 1 เรื่ อง การเขียนภาพออบลิค จานวน 10 ข้อ
2. การตอบแบบทดสอบให้นกั เรี ยนกาเครื่ องหมาย () ลงในช่อง  ใต้ตวั อักษร ก ข ค
และ ง ที่เป็ นคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว ในกระดาษคาตอบ ใช้เวลา 10 นาที
1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง.
ก. รู ปออบลิคเป็ นรู ป 3 มิติคล้ายงานจริ ง
ข. รู ปออบลิคเป็ นรู ป 3 มิติที่เหมือนงานจริ ง
ค. รู ปออบลิคเป็ นรู ป 3 มิติที่คล้ายมองด้วยสานตา
ง. รู ปออบลิคเป็ นรู ป 3 มิติที่เหมือนมองด้วยสายตา
2. จุดกาเนิ ดภาพของการเขียนรู ปออบลิค คือข้อใด
ก. เส้นเฉียงซ้าย 45 องศา ตัดกับเส้นตั้งฉาก
ข. เส้นเฉียงขวา 45 องศา ตัดกับเส้นตั้งฉาก
ค. เส้นแนวนอน 180 องศา ตัดกับเส้นตั้งฉาก
ง. เส้นเฉียงขวา 20 องศา ตัดกับเส้นเฉียงซ้าย 12 องศา
3. เส้นเฉียงซ้ายของรู ปออบลิคทามุมกับเส้นแนวนอน 180 องศากี่องศา.
ก. 15 องศา
ข. 25 องศา
ค. 35 องศา
ง. 45 องศา
4. การกาหนดความกว้างของรู ปออบลิค กาหนดที่ขอ้ ใด.
ก. เส้นแนวนอน 180 องศา
ข. เส้นเฉียงซ้าย 45 องศา
ค. เส้นเฉียงขวา 45 องศา
ง. เส้นตั้งฉาก 90 องศา
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5. การกาหนดความยาวของรู ปออบลิค กาหนดที่ขอ้ ใด.
ก. เส้นเฉียงไปทางขวา 45 องศา
ข. เส้นเฉียงไปทางซ้าย 45 องศา
ค. เส้นแนวนอน 180 องศา
ง. เส้นตั้งฉาก 90 องศา
6. การกาหนดความสู งของรู ปออบลิค กาหนดที่ขอ้ ใด.
ก. เส้นเฉียงไปทางขวา 45 องศา
ค. เส้นแนวนอน 180 องศา
ข. เส้นเฉียงไปทางซ้าย 45 องศา
ง. เส้นตั้งฉาก 90 องศา
7. จากรู ปข้อใดเป็ นขั้นตอนที่ 1 ของการเขียนภาพออบลิค.
ก.

ค.

ข.

ง.

8. จากรู ปข้อใดเป็ นขั้นตอนที่ 3 ของการเขียนภาพออบลิค.
ก.

ค.

ข.

ง.
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9. จากรู ปข้อใดเป็ นขั้นตอนที่ 5 ของการเขียนภาพออบลิค.
ก.

ค.

ข.

ง.

10. ข้อใดเป็ นรู ปออบลิค.
ก.

ค.

ข.

ง.

เก่งจังเลย ที่นกั เรี ยนทาข้อสอบ
ได้ขอ้ สอบไม่ยากเลยใช่ใหมครับ
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บัตรเฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียนชุดที่ 1

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10

ก.
ค.
ง.
ก.
ก.
ง.
ก.
ค.
ข.
ค.

ข้อสอบไม่ยาก
เลยใช่ไหมครับ
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สาระสาคัญ

ภาพออบลิคเป็ นภาพ 3 มิติ ที่คล้ายกับงานจริ ง มองเห็นด้าน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านบน ประกอบด้วยความกว้าง และความยาว ด้านหน้าประกอบด้วยความสู ง
ความกว้าง และด้านข้างประกอบด้วย ความสู งและความยาว

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรี ยนสามารถอธิ บายภาพออบลิคขั้นตอนการเขียนและเขียนภาพออบลิค
ได้ถูกต้องด้วยความมุ่งมัน่ และตั้งใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายภาพออบลิคได้
2. นักเรี ยนสามารถบอกขั้นตอนการเขียนและเขียนภาพออบลิค ได้ถูกต้อง.
3. นักเรี ยนมีความมุ่งมัน่ และตั้งใจในการการเขียนภาพออบลิค.
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บัตรคาสั่ ง

1. ให้นกั เรี ยนอ่านคาชี้ แจงสาหรับนักเรี ยนให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
2. ศึกษาเนื้อหาที่ครู แจกให้ เรื่ อง การเขียนภาพออบลิคด้วยความตั้งใจ
3. ให้นกั เรี ยนสรุ ปบทเรี ยนลงในแบบสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
4. ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดจากบัตรคาถามที่ครู จดั เตรี ยมไว้ให้
5. เมื่อนักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้นกั เรี ยนตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย
6. ในการทาแบบฝึ กหัดห้ามนักเรี ยนเปิ ดดูคาเฉลยก่อน
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บัตรเนื้อหา

ภาพออบลิค
รู ปออบลิค หมายถึงเป็ นแบบภาพสามมิติอีกชนิดหนึ่ง มีลกั ษณะคล้ายกับภาพ
ไอโซเมตริ ก ส่ วนที่แตกต่างกันคือ ภาพออบลิคจะแสดงด้านหน้าตรง ๆ ส่ วนด้านข้างจะ
ทามุม 45 องศา เพียงด้านเดียว คือด้านขวามือ ดังรู ปที่ 1 เนื่องจากภาพออบลิคแสดง
ด้านหน้าได้ชดั เจนดี จึงนิยมเขียนภาพที่มีรายละเอียดด้านหน้ามาก ๆ ด้านขวา ความยาว
ของงานด้านเอียงขนาดลดลงครึ่ งหนึ่ง

45°
รู ปที่ 1
ลักษณะของภาพออบลิคเป็ นภาพที่คล้ายงานจริ ง ที่มองเห็นด้าน 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านบน ประกอบด้วยความกว้างกับความยาว
2. ด้านหน้า ประกอบด้วยความกว้างกับความสู ง
3. ด้านข้าง ประกอบด้วยความยาวกับความสู ง
ยาว

ด้านบน
ด้านข้าง

สูง

ด้านหน้า
กว้าง

รู ปที่ 2

45°
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การกาหนดความกว้าง ความยาว และความสู ง กาหนดดังนี้
1. ความกว้างกาหนดบนเส้นแนวนอน
2. ความยาว เป็ นเส้นเฉียง 45 องศาจากเส้นแนวนอน ไปทางขวามือ
หรื อซ้ายมือ
3. ความสู งเป็ นเส้นตั้งฉากจากเส้นแนวนอน
ตามที่ตอ้ งการ ดังรู ปที่ 2 และรู ปที่ 3
ในการเขียนภาพออบลิคให้นาความกว้าง ความยาว ความสู ง ของภาพมาเขียน
เป็ นรู ปทรงสี่ เหลี่ยม ดังรู ปที่ 3 แล้วจึงค่อยเขียนส่ วนต่าง ๆให้เกิดเป็ นภาพตามที่ตอ้ งการ
ดังรู ปที่ 4 และรู ปที่ 5
ยาว
สูง

45°

45°

45°

กว้าง

รู ปที่ 3

รู ปที่ 4

รู ปที่ 5

ลาดับขั้นตอนการเขียนภาพออบลิค
ลาดับที่ 1. ให้เขียนภาพด้านหน้าก่อน

ที่มาของภาพ : http://www.supradit.com/contents/drawing/s_less061.htm
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ลาดับที่ 2. ขีดเส้นเฉียงด้านข้างทางขวา ทามุม 45 องศา

ที่มาของภาพ : http://www.supradit.com/contents/drawing/s_less061.htm
ลาดับที่ 3. ขีดเส้นตั้งฉากและเส้นระนาบให้ครบ

ที่มาของภาพ : http://www.supradit.com/contents/drawing/s_less061.htm
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จะได้ภาพออบลิค
ยาว

ด้านบน
ด้านข้าง
ด้านหน้า

สูง

45°
กว้าง

ลาดับที่ 4. เขียนเส้นร่ างรายละเอียดของภาพให้เห็นเคล้าโครงของภาพ
ยาว

สูง

45°
กว้าง

ลาดับที่ 5. ขีดเส้นหนาทับของเส้นเคล้าโครงของภาพ ให้เป็ นภาพจริ ง

ยาว

สูง

45°
กว้าง
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ข้ อสั งเกตในการเขียนแบบภาพออบลิค
1. มุมที่ใช้ในการเขียนแบบภาพออบลิคจะมีเพียง 2 มุมเท่านั้น คือ 45 องศา
และ 90 องศา เส้นที่ขีดด้านขวามือจะเป็ นมุม 45 องศา ส่ วนเส้นที่ขีดขึ้นหรื อ
ขีดลงจะเป็ นมุม 90 องศา
2. เส้นที่ขีดจะเป็ นเส้นขนานกันโดยตลอดคือ เส้นที่ลากทามุมด้านขวาก็จะขนาน
กันกับด้านขวา เส้นที่ลากด้านซ้ายเป็ นเส้นระนาบ และเส้นที่ลากขึ้นหรื อลงก็จะขนานกัน
3. การเขียนเส้นระนาบเส้นแรกควรให้อยูด่ า้ นล่างเพราะภาพที่เขียนจะอยูด่ า้ นบน
และควรคานึงถึงความสู งของภาพด้วย
4. ก่อนที่จะเขียนเส้นตั้งฉากจะต้องคานึงถึงความยาวด้านหน้าของภาพด้วย
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บัตรสรุป

1. ภาพออบลิค หมายถึงภาพ 3 มิติ ที่คล้ายงานจริ ง ที่มองเห็นด้าน 3 ด้าน
ด้านบนประกอบด้วยความกว้างและความยาว ด้านหน้า ประกอบด้วย ความกว้างและ
ความสู ง ด้านข้างประกอบด้วย ความยาวและความสู ง
2. เส้นกาหนดความกว้างเป็ นเส้นระดับ เส้นกาหนดความยาว เป็ นเส้นเฉี ยง
45 องศาจากเส้นระดับ ไปทางขวามือ เส้นกาหนดความสู งเป็ นเส้นตั้งฉาก
3. การเขียนภาพออบลิค ให้นาความกว้าง ความยาว ความสู ง ของภาพมาเขียน
เป็ นรู ปทรงสี่ เหลี่ยม ดังรู ปที่ 1 แล้วจึงค่อยตัดส่ วนต่าง ๆให้เกิดเค้าโครงของเป็ นภาพ
ที่ตอ้ งการ ดังรู ปที่ 2 แล้วเขียนเส้นจริ งกาหนดภาพออบลิค และรู ปที่ 3
ยาว
สูง

45°

45°

45°

กว้าง

รู ปที่ 1

รู ปที่ 2

รู ปที่ 3
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บัตรคาถาม

1. ภาพออบลิคเป็ นภาพ 3 มิติ ที่มีลกั ษณะ...............................
...................................................................................................
2. ภาพออบลิคเป็ นภาพ 3 มิติ ที่มองเห็น 3 ด้าน ได้แก่
1…………………..2……………………3………………..
3. ด้านบนของรู ปออบลิคประกอบด้วย
…………………..กับ……………………
4. ขั้นตอนที่ 1 ของการเขียนภาพออบลิค
คือ.........................................................................................
5. ขั้นตอนที่ 3 ของการเขียนภาพออบลิค
คือ.........................................................................................
6. ขั้นตอนที่ 5 ของการเขียนภาพออบลิค
คือ.........................................................................................
7. เส้นที่กาหนดความกว้างคือเส้น...........................................
8. เส้นที่กาหนดความยาวคือเส้น.............................................
9. เส้นที่กาหนดความสู งคือเส้น..............................................
10. เส้นกาหนดความยาวทามุม.........................................องศา
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บัตรคาตอบ

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

7
8
9.
10.

คล้ายงานจริ ง
ด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง
ด้านกว้าง ด้านยาว
ให้เขียนภาพด้านหน้าก่อน
ขีดเส้นตั้งฉากและเส้นระนาบให้ครบ
ขีดเส้นหนาทับของเส้นเคล้าโครงของภาพ ให้
เป็ นภาพจริ ง
เส้นแนวนอน
เส้นเฉียง 45 องศาไปทางขวาหรื อซ้าย
เส้นตั้งฉาก
45 องศา
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แบบฝึ กกิจกรรมที่ 1
คาชี้แจง

จงบอกขั้นตอนการเขียนภาพออบลิค.
ขั้นตอนที่ 1 …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
ขั้นตอนที่ 2……………………………………….
…………………………………………………………………………………..

ขั้นตอนที่ 3 .................................................................
......................................................................................

ขั้นตอนที่ 4 .....................................................................................................
.....................................................................................................................................

ขั้นตอนที่ 5.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
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บัตรเฉลยแบบฝึ กกิจกรรมที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 ให้เขียนภาพด้านหน้าก่อน

ขั้นที่ 2. ขีดเส้นเฉียงด้านข้างทางขวา ทามุม 45 องศา

ขั้นที่ 3 ขีดเส้นตั้งฉากและเส้นระนาบให้
ครบ

ขั้นตอนที่ 4 เขียนเส้นร่ างรายละเอียดของภาพให้เห็น
เคล้าโครงของภาพ

ขั้นตอนที่ 5 ขีดเส้นหนาทับของเส้นเคล้าโครงของภาพ
ให้เป็ นภาพจริ ง
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แบบฝึ กกิจกรรมที่ 2
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนจาแนกภาพออบลิคจากภาพ 3 มิติที่กาหนดให้โดย
ทาเครื่ องหมาย √ ลงใน  ของข้อที่ถูก

1.

 ก

 ข

 ค

 ง

2.

 ก

 ข

 ค

 ง

3.

 ก

 ข

 ค

 ง
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4.

 ก

 ข

 ค

 ง

5.

 ก

 ข

 ค

 ง

เป็ นอย่างไรบ้างครับ กิจกรรมที่ 2
ทาไม่ยากเลย ใช่ไหมครับ
ลองตรวจคาตอบ ในแบบเฉลยกิจกรรมที่ 2
-แ
ดูนะครับ
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บัตรเฉลยแบบฝึ กกิจกรรมที่ 2

ข้อ 1 = ก
ข้อ 2 = ง
ข้อ 3 = ข
ข้อ 4 = ก
ข้อ 5 = ค
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แบบฝึ กกิจกรรมที่ 3
ให้นกั เรี ยนเขียนภาพออบลิคให้สมบูรณ์

คาชี้แจง
1. 1.

2.

3.

ช่วยต่อให้ภาพ ภาพออบลิค
ให้สมบูรณ์ดว้ ยนะครับ
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4. 1.

5. 1.

เป็ นอย่างไรบ้างครับ กิจกรรมที่ 3
ทาไม่ยากเลย ใช่ไหมครับ
ลองตรวจคาตอบ ในแบบเฉลยกิจกรรมที่ 3
ดูนะครับ
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บัตรเฉลยแบบฝึ กกิจกรรมที่ 3
คาชี้แจง เขียนภาพออบลิค ให้สมบูรณ์
1.

2.

3.

เส้นทึบเป็ นเส้นที่ต่อให้ภาพ
ภาพออบลิค(OBLIQUE) สมบูรณ์
นะครับ
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4. 1.

5. 1.

เป็ นอย่างไรบ้างครับ กิจกรรมที่ 3
ทาถูกกี่ขอ้ ครับ ไม่ยากใช่ไหมครับ
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุ ดที่ 1 เรื่ อง การเขียนภาพออบลิค
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบหลังเรี ยน ชุดที่ 1 ใช้ทดสอบวัดความก้าวหน้าของนักเรี ยนหลังจาก
ศึกษาชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองชุดที่ 1 เรื่ อง การเขียนภาพออบลิค จานวน 10 ข้อ
2. การตอบแบบทดสอบให้นกั เรี ยนกาเครื่ องหมาย () ลงในช่อง  ใต้ตวั อักษร ก ข ค
และ ง ที่เป็ นคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว ในกระดาษคาตอบ ใช้เวลา 10 นาที
1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง.
ก. รู ปออบลิคเป็ นรู ป 3 มิติคล้ายงานจริ ง
ข. รู ปออบลิคเป็ นรู ป 3 มิติที่เหมือนงานจริ ง
ค. รู ปออบลิคเป็ นรู ป 3 มิติที่คล้ายมองด้วยสานตา
ง. รู ปออบลิคเป็ นรู ป 3 มิติที่เหมือนมองด้วยสายตา
2. จุดกาเนิ ดภาพของการเขียนรู ปออบลิค คือข้อใด
ก. เส้นเฉียงซ้าย 45 องศา ตัดกับเส้นตั้งฉาก
ข. เส้นเฉียงขวา 45 องศา ตัดกับเส้นตั้งฉาก
ค. เส้นแนวนอน 180 องศา ตัดกับเส้นตั้งฉาก
ง. เส้นเฉียงขวา 20 องศา ตัดกับเส้นเฉียงซ้าย 12 องศา
3. เส้นเฉียงซ้ายของรู ปออบลิคทามุมกับเส้นแนวนอน 180 องศากี่องศา.
ก. 15 องศา
ข. 25 องศา
ค. 35 องศา
ง. 45 องศา
4. การกาหนดความกว้างของรู ปออบลิค กาหนดที่ขอ้ ใด.
ก. เส้นแนวนอน 180 องศา
ข. เส้นเฉียงซ้าย 45 องศา
ค. เส้นเฉียงขวา 45 องศา
ง. เส้นตั้งฉาก 90 องศา

28

5. การกาหนดความยาวของรู ปออบลิค กาหนดที่ขอ้ ใด.
ก. เส้นเฉียงไปทางขวา 45 องศา
ข. เส้นเฉียงไปทางซ้าย 45 องศา
ค. เส้นแนวนอน 180 องศา
ง. เส้นตั้งฉาก 90 องศา
6. การกาหนดความสู งของรู ปออบลิค กาหนดที่ขอ้ ใด.
ก. เส้นเฉียงไปทางขวา 45 องศา
ค. เส้นแนวนอน 180 องศา
ข. เส้นเฉียงไปทางซ้าย 45 องศา
ง. เส้นตั้งฉาก 90 องศา
7. จากรู ปข้อใดเป็ นขั้นตอนที่ 1 ของการเขียนภาพออบลิค.
ค.

ค.

ง.

ง.

9. จากรู ปข้อใดเป็ นขั้นตอนที่ 3 ของการเขียนภาพออบลิค.
ค.

ค.

ง.

ง.
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9. จากรู ปข้อใดเป็ นขั้นตอนที่ 5 ของการเขียนภาพออบลิค.
ค.

ค.

ง.

ง.

10. ข้อใดเป็ นรู ปออบลิค.
ค.

ค.

ง.

ง.

เก่งจังเลย ที่นกั เรี ยนทาข้อสอบได้
ข้อสอบไม่ยากเลยใช่ใหมครับ
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บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 1

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10

ก.
ค.
ง.
ก.
ก.
ง.
ก.
ค.
ข.
ค.

ข้อสอบไม่ยาก
เลยใช่ไหมครับ
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กิจกรรมเพิม่ เติม

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนฝึ กเขียนภาพออบลิคตามแบบ
1.

2.

3.
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4.

5.

ลองทากิจกรรมเพิ่มเติม ดูนะครับ
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