
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้แสนรัก 
            

ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  3/........ 
ระบายสีภาพต้นไม้ให้สวยงาม 

 

 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้ทีรั่ก 
 

 ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  3/........ 
  

วาดภาพส่วนประกอบของต้นไม้ลงในช่องว่างตามช่ือส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 
 

 
 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้ทีรั่ก 
   

ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  3/........ 
ลากเส้นตามรอยประ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้ทีรั่ก 
                วนัที…่……เดือน…………….…….พ.ศ…………..    ระดับคะแนน 

ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  3/….. 
เขยีนตัวเลข  1, 2, 3 และ 4 ลงในตามล าดับเหตุการณ์ 

 
 

 
 
 
 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

ธรรมชาติฯ 2 (4) 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้ทีรั่ก 
                วนัที…่……เดือน…………….…….พ.ศ…………..    ระดับคะแนน 

ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  3/…. 
ลากเส้นโยงภาพท่ีสัมพนัธ์กนั 

 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

ธรรมชาติฯ 3 (3) 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้ทีรั่ก 
                วนัที…่……เดือน…………….…….พ.ศ…………..    ระดับคะแนน 

ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  3/…. 
ลากเส้นโยงภาพท่ีสัมพนัธ์กนั 

 
 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

เตรียมความพร้อม 1 (10) 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้ทีรั่ก 
วนัที…่……เดือน…………….…….พ.ศ…………..    ระดับคะแนน 

ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  3/...... 

 

 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

เตรียมความพร้อม 5 (24) 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้ทีรั่ก 
                วนัที…่……เดือน…………….…….พ.ศ…………..    ระดับคะแนน 

ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  2 
ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพทีม่ลีกัษณะเดียวกนั 

 
 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

พฒันาคณิตฯ 3 (25) 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้ทีรั่ก 
                วนัที…่……เดือน…………….…….พ.ศ…………..    ระดับคะแนน 

ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  2 

 
 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้ทีรั่ก 
                  

ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  3/........ 

 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

พฒันาภาษาไทย 3 (11) 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้ทีรั่ก 
                วนัที…่……เดือน…………….…….พ.ศ…………..    ระดับคะแนน 

ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  3/.... 

 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

พฒันาภาษาไทย 4 (11) 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้ทีรั่ก 
                วนัที…่……เดือน…………….…….พ.ศ…………..    ระดับคะแนน 

ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  3/…. 

 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

คดัไทย 2 (11) 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้ทีรั่ก 
                วนัที…่……เดือน…………….…….พ.ศ…………..    ระดับคะแนน 

ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  3/.... 

 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

 
คดัไทย 2 (12) 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้ทีรั่ก 
                วนัที…่……เดือน…………….…….พ.ศ…………..    ระดับคะแนน 

ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  3/...... 

 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

 
พฒันาองักฤษ 2 (11) 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้ทีรั่ก 
                วนัที…่……เดือน…………….…….พ.ศ…………..    ระดับคะแนน 

ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  3/...... 

 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

พฒันาองักฤษ 2 (15) 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้ทีรั่ก 
                วนัที…่……เดือน…………….…….พ.ศ…………..    ระดับคะแนน 

ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  3/..... 

 
 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

คดัองักฤษ 1 (21) 

เร่ือง  ธรรมชาติรอบตัว  หน่วย  ต้นไม้ทีรั่ก 
                วนัที…่……เดือน…………….…….พ.ศ…………..    ระดับคะแนน 

ช่ือ – สกลุ…………………………….………………………………เลขท่ี……….ชั้นอนุบาล  3/…. 

 
 
 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

จงระบายสีภาพใหส้วยงามท่ีสุด 

 



โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
www.wichachart.ac.th     www.facebook.com/wichachart 

จงระบายสีภาพใหส้วยงามท่ีสุด 

 


