
แบบฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
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แบบฝึกพิมพ์ท่ี 4.1  ทกัษะการพิมพ์อกัษรแป้นเหย้า ฟ  ห  ก  ด  ่่  า  ส  ว 

 

ฟหกดา่สวฟหกด่าสวฟหกด่าสวฟหกด่าสวฟหกด่าสวฟหกด่าสว
ฟหกดา่สวฟหกด่าสวฟหกด่าสวฟหกด่าสวฟหกด่าสวฟหกด่าสว 
ฟหกดา่สวฟหกด่าสวฟหกด่าสวฟหกด่าสวฟหกด่าสวฟหกด่าสว 
ฟฟหหกกดดา่าสสววฟฟหหกกดด่าาสสววฟฟหหกกดดา่าสสวว 
ฟฟหหกกดดา่าสสววฟฟหหกกดด่าาสสววฟฟหหกกดดา่าสสวว 
ฟฟหหกกดดา่าสสววฟฟหหกกดด่าาสสววฟฟหหกกดดา่าสสวว 
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แบบฝึกพิมพ์ท่ี 4.2  ทกัษะการพิมพ์อกัษรแป้นเหย้าผสมการเคาะวรรค 
 

 ฟหกดา่สว ฟหกดา่สว ฟหกดา่สว ฟหกดา่สว ฟหกดา่สว   
 ฟฟ หห กก ดด ่่่่ าา สส วว ฟฟ หห กก ดด ่่่่ าา สส วว 
 ฟฟ หห กก ดด ่่่่ าา สส วว ฟฟ หห กก ดด ่่่่ าา สส วว  
 ฟหกดา่สว ฟหกดา่สว ฟหกดา่สว ฟหกดา่สว ฟหกดา่สว  
 ฟหกดา่สว ฟหกดา่สว ฟหกดา่สว ฟหกดา่สว ฟหกดา่สว 
 ฟฟ หห กก ดด ่่่่ าา สส วว ฟฟ หห กก ดด ่่่่ าา สส วว  
 ฟฟ หห กก ดด ่่่่ าา สส วว ฟฟ หห กก ดด ่่่่ าา สส วว  
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แบบฝึกพิมพ์ท่ี 4.3  ทกัษะการพิมพ์ผสมค าแป้นเหย้า 

 

 ดา ดา ดา กา กา กา สา สา สา ดา กา สา ดา กา สา 
 หา หา หา ฟา ฟา ฟา วา วา วา หา ฟา วา หา ฟา วา 
 หก หก หก ฟก ฟก ฟก วก วก วก หก ฟก วก หก ฟก วก 
 กด กด กด สด สด สด หด หด หด กด สด หด กด สด หด 
 ดาด ดาด ดาด กาด กาด กาด สาด สาด สาด ดาด กาด 
 สาด กาก กาก กาก หาก หาก หาก ฟาด ฟาด ฟาด กาก 
 หาก ฟาด หาว หาว หาว สาว สาว สาว กาว กาว กาว  
 วาว วาว วาว ฟาว ฟาว ฟาว ดาว ดาว ดาว วาว วาว  
 วาว หาว สาว กาว วาว ฟาว ดาว วาว หกวา หกวา 
 หกวา หกวา หกวา สาวดาว สาวดาว สาวดาว สาวดาว 
 สาวดาว หากหาดาว หากหาดาว หากหาดาว หากหาดาว 
 หาดดาว หาดดาวหก หาดดาวหก หาดดาวหก หาดดาวหก 
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แบบฝึกพิมพ์ท่ี 4.4  ทกัษะการพิมพ์แป้น  เ  พ 

 
 เกา เกา เกา เกา เกา เกา เกา เกา เกา เกา เกา  
 เดา เดา เดา เดา เดา เดา เดา เดา เดา เดา เดา  
 เสา เสา เสา เสา เสา เสา เสา เสา เสา เสา เสา  
 เหา เหา เหา เหา เหา เหา เหา เหา เหา เหา เหา  
 พาด พาด พาด พาด พาด พาด พาด พาด พาด พาด พาด  
 เพา เพา เพา เพา เพา เพา เพา เพา เพา เพา เพา 
 เพส เพส เพส เพส เพส เพส เพส เพส เพส เพส เพส  
 พาก พาก พาก พาก พาก พาก พาก พาก พาก พาก พาก 
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แบบฝึกพิมพ์ท่ี 4.5  ทกัษะการพิมพ์ผสมค า   ่ ้   ่ี 

 
 ด้า ด้า ด้า ด้า ด้า ด้า ด้า ว้า ว้า ว้า ว้า ว้า ว้า ว้า ว้า 
 ห้า ห้า ห้า ห้า ห้า ห้า ห้า ฟ้า ฟ้า ฟ้า ฟ้า ฟ้า ฟ้า ฟ้า ฟ้า 
 ดีด ดีด ดีด ดีด ดีด ดีด ดีด กวี กวี กวี กวี กวี กวี กวี กว ี
 หวี หวี หวี หวี หวี หวี หวี สีก สีก สีก สีก สีก สีก สีก สีก 
 ฟีฟ่า ฟีฟ่า ฟีฟ่า ฟีฟ่า ฟีฟ่า ฟีฟ่า ฟีฟ่า ฟีฟ่า ฟีฟ่า ฟีฟ่า ฟีฟ่า  
 กวีห้า กวีห้า กวีห้า กวีห้า กวีห้า กวีห้า กวีห้า กวีห้า กวีห้า 
 พี่ฟ้า พี่ฟ้า พี่ฟ้า พี่ฟ้า พี่ฟ้า พี่ฟ้า พี่ฟ้า พี่ฟ้า พี่ฟ้า พี่ฟ้า พี่ฟ้า 
 เก้าสี เก้าสี เก้าสี เก้าสี เก้าสี เก้าสี เก้าสี เก้าสี เก้าสี เก้าส ี
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แบบฝึกพิมพ์ท่ี 4.6  ทกัษะการพิมพ์ผสมค า  เ  ่ ้ พ   ่ี 
 

 ก่ีก้าว ก่ีก้าว ก่ีก้าว ก่ีก้าว ก่ีก้าว ก่ีก้าว ก่ีก้าว ก่ีก้าว ก่ีก้าว 
 เก้าหวี เก้าหวี เก้าหวี เก้าหวี เก้าหวี เก้าหวี เก้าหวี  
 เว้าดี เว้าดี เว้าดี เว้าดี เว้าดี เว้าดี เว้าดี เว้าดี เว้าดี 
 พี่เก้า พี่เก้า พี่เก้า พี่เก้า พี่เก้า พี่เก้า พี่เก้า พี่เก้า 
 กวา่พ่ีฟ้าหาหวี กวา่พ่ีฟ้าหาหวี กวา่พ่ีฟ้าหาหวี กวา่พ่ีฟ้าหาหวี 
 ฟากฟ้าสีสดดี ฟากฟ้าสีสดดี ฟากฟ้าสีสดดี ฟากฟ้าสีสดดี  
 วา่วพ่ีดีห้้าหกสี วา่วพ่ีดีห้้าหกสี วา่วพ่ีดีห้้าหกสี วา่วพ่ีดีห้้าหกสี  
 พี่เกดหาเสาเก้าสี พี่เกดหาเสาเก้าสี พี่เกดหาเสาเก้าส ี
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แบบฝึกพิมพ์ท่ี 4.7  ทกัษะการพิมพ์แป้นอกัษร  ะ   ่ั  ง 

 

 สะกด สะกด สะดวก สะดวก สะกาว สะกาว สะเดาะ  
 สะเดาะ สะกาว สะกาว สะดวก สะดวก สะกด สะกด  
 ดกั ดกั ดกั วดั วดั วดั หดั หดั หดั ฟัด ฟัด ฟัด หกั หกั หกั 
 กดั กดั กดั งง งง งง ดง ดง ดง วง วง วง วาง วาง 
 วาง กาง กาง กาง ฟาง ฟาง ฟาง หาง หาง หาง 
 ดกั ดกั ดกั วดั วดั วดั หดั หดั หดั ฟัด ฟัด ฟัด หกั หกั หกั 
 กดั กดั กดั งง งง งง ดง ดง ดง วง วง วง วาง วาง 

วาง กาง กาง กาง ฟาง ฟาง ฟาง หาง หาง หาง 
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แบบฝึกพิมพ์ท่ี 4.8  ทกัษะการพิมพ์ผสมค า  เ  ่ ้ พ   ่ี  ะ   ่ั  ง 
 
 

 กงสี กงสี กงสี หวงัดี หวงัดี หวงัดี พาหะ พาหะ พาหะ  
 พะงา พะงา พะงา สะพดั สะพดั สะพดั กะพง กะพง กะพง 
 พะวง พะวง พะวง พงังา พงังา พงังา สกัวา สกัวา สกัวา 
 สกัวา หกัเห หกัเห หกัเห สัง่ฟ้า สัง่ฟ้า สัง่ฟ้า หาห้าง 
 หาห้าง หาห้าง เก้งก้าง เก้งก้าง เก้งก้าง หางวา่ว  
 หางว่าว หางว่าว ง้าวหกั ง้าวหกั ง้าวหกั กะเดก กะเดก  
 กะเดก ฟ้าสาง ฟ้าสาง ฟ้าสาง กาเหวา่ กาเหวา่ กาเหวา่ 
 สหสัา สหสัา สหสัา สวสัดี สวสัดี สวสัดี สงักะสี สงักะสี  
 สงักะสี กะดงังา กะดงังา กะดงังา พะว้าพะวงั พะว้าพะวงั 
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แบบฝึกพิมพ์ท่ี 4.9  ทกัษะการพิมพ์ประโยคสัน้จากการผสมอกัษร 
 

 ดาวหางหา่งฟ้าสกัเก้าวา ดาวหางหา่งฟ้าสกัเก้าวา ดาวหาง 
 หา่งฟ้าสกัเก้าวา พงังาหาดดีหากฟ้าวงัเวง พงังาหาดดีหาก 
 ฟ้าวงัเวง พงังาหาดดีหากฟ้าวงัเวง ดาวสกาวฟ้าสว่างสะพดัดี 
 ดาวสกาวฟ้าสว่างสะพดัดี ดาวสกาวฟ้าสว่างสะพดัดี กางเกง 
 กากีดีกว่าสีฟ้าสด กางเกงกากีดีกว่าสีฟ้าสด กางเกงกากีดีกว่า 
 สีฟ้าสด ฟังพี่พงวา่เกาะดาวหาดดี ฟังพี่พงวา่เกาะดาวหาดดี 
 ฟังพี่พงวา่เกาะดาวหาดดี กางเกงสีสวา่งดีกวา่สีสด กางเกง 
 สีสวา่งดีกวา่สีสด กางเกงสีสวา่งดีกวา่สีสด พี่ฟ่างพ่ีสาวพ่ีกวง 
 หดัสกัวา พี่ฟ่างพ่ีสาวพ่ีกวงหดัสกัวา พี่ฟ่างพ่ีสาวพ่ีกวงหดัสกัวา 
 

 


