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ประถมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๔
ภาษาพาเพลิน
เฉลย
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หน้า ๑๒ ด้านบน  1. ของขวัญจับสลาก  2. แมงมุมพลาสติก  ๓. พระถังซัมจั๋ง  ๔. บ้านณัฐ 
  ๕. แนน  ๖. ตือโป๊ยก่าย
 ด้านล่าง     2    ป๋อมบรรจงหยิบกล่อง “ความลับ” ขึ้นมาแล้วเอาไปวางไว้ในห้องน้ำา
      ๔   คุณพ่อชูแมงมุมพลาสติกให้แนนดู
      1   ครอบครัวของณัฐกับแนนไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า
      ๕   คุณแม่ไปธุระไม่อยู่บ้าน
      ๓   แนนส่งเสียง “กรี๊ด” ดังลั่นบ้าน
      ๖   เด็กๆ ไปซ้อมละครที่บ้านณัฐ

หน้า ๑๓ ด้านบน  1. อาหาร  2. วัด  ๓. ตั่งหิน  ๔. พื้นดิน  ๕. ปีศาจ
 ด้านล่าง  

หน้า ๑๔ ด้านล่าง  1. แพร่งพราย  2. อิดออด  ๓. เย็บปาก  ๔. รักษา  ๕. วัด

หน้า ๑๕ ด้านบน  1. ตือโป๊ยก่ายหาหมู่บ้านไม่พบ  2. ปีศาจนอนหลับอยู่ในวัดร้าง
  ๓. ณัฐแสดงเป็นปีศาจหน้าเขียว  ๔. คุณพ่อวิ่งรวดเดียวถึงห้องน้ำา
 ด้านล่าง

หน้า ๑๖ ด้านบน  1. ๔  2. รับประทานอาหาร  ๓. 2  ๔. ๕
 ด้านล่าง  ริบบิ้น  หุ่นยนต์  ตุ๊กตา  หน้ากาก
   หมวก  ลูกโป่ง  อวยพร  ขนมเค้ก

ขี้เกียจ

แมงมุม

โกรธ

การ์ตูน

ความลับ

ตุ๊กตา
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หน้า ๑๗ ด้านบน

 ด้านล่าง  1. นำาสัตว์เลี้ยงเข้ามา   2. ห้องน้ำา  ๓. บันไดหนีไฟ  ๔. ห้องอาหาร
   ๕. โทรศัพท์สาธารณะ

หน้า ๑๙ ด้านบน  1. อัญเชิญพระไตรปิฎก  2. 1) เห้งเจีย 2) ตือโป๊ยก่าย ๓) ซัวเจ๋ง 
  ๓. 1๖ ปี  ๔. เหาะเหินเดินอากาศ หายตัว แปลงกายและฆ่าไม่ตาย 
  ๕. พุทธ
 ด้านล่าง  ซ้าย : ราชวงศ์  ทุรกันดาร  จักรพรรดิ  คุ้มกัน  คัมภีร์  พระไตรปิฎก  อัญเชิญ
         เมตตา
  ขวา : 1. ทุรกันดาร  2. คุ้มกัน  ๓. จักรพรรดิ  ๔. ราชวงศ์  ๕. อัญเชิญ

หน้า ๒๑ ด้านบน  1. ก้อนหิน  2. 1) ไม่ให้แก่ เจ็บ ตาย  2) เหยียบเมฆเหาะ ๓) แปลงกายเป็นสิ่งต่างๆ
  ๓. ฮวยก๊วยซัว  ๔. ๗2  ๕. เซียน
 ด้านล่าง  สวยงาม  เมฆ  ประดิษฐ์  วานร
   ประกาย  น้ำาพุ  ผลไม้  ของขวัญ
   กระจาย  เชือก  ดอกไม้  ภูเขา

หน้า ๒๒ ด้านบน  1. บริวาร  2. ชอุ่ม  ๓. ตั้งครรภ์  ๔. เบื่อหน่าย  ๕.ไต้อ๋อง  ๖. แปลงกาย
 ด้านล่าง  ภูเขา , ป่า , ก้อนหิน , หิน , น้ำาพุ , ผลไม้ป่า , ไต้อ๋อง , ร้อย , เบื่อหน่าย , เซียน ,
   เห้งเจีย , ซุงหงอคง

หน้า ๒๔ ด้านบน  ซ้าย : กะพริบ = กะ - พริบ , จบ = จบ , เก็บ = เก็บ , ลาภยศ = ลาบ - ยด ,
    รูปภาพ = รูบ - พาบ , เรียบร้อย = เรียบ - ร้อย , ตะปบ = ตะ - ปบ
  ขวา : คำาสาป = คำา - สาบ , กองทัพ = กอง - ทับ , รอบคอบ = รอบ - คอบ , 
    ขยับ = ขะ - หยับ , บาป = บาบ , ธูป = ทูบ , เทพ = เทบ
 ด้านล่าง  1. สิบ  2. สาป  ๓. เขมือบ  ๔. กะพริบ  ๕. ตะปบ

หน้า ๒๕ ด้านบน  เคารพ  ลาภยศ  ลพบุรี  อาชีพ  โลภ  สรุป  บาป  กรุงเทพฯ  ครบครัน  อพยพ
 ด้านล่าง  1. ลาภยศ  2. ลพบุรี  ๓. อาชีพ  ๔. เคารพ  ๕. โลภ  ๖. สรุป  ๗. บาป  
   ๘. กรุงเทพฯ  ๙. ครบครัน  1๐. อพยพ

ห้ามสูบบุหรี่

ห้ามนำาอาหารเครื่องดื่มเข้ามา

ห้ามถ่ายภาพ

ห้ามนำาสัตว์เลี้ยงเข้ามา

โทรศัพท์สาธารณะ

ห้องอาหาร

บันไดหนีไฟ

ห้องน้ำา
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หน้า ๒๗ ด้านบน  ซ้าย                                      ขวา

 ด้านล่าง  1. ก่ออิฐ , เสร็จ  2. ปฏิเสธ  ๓. ครุฑ  ๔. ฉกาจ  ๕. ประกาศ

หน้า ๒๙ ด้านบน  ซ้าย                                      ขวา

 ด้านล่าง  1. สังเกต  2. ประวัติ  ๓. สมบัติ  ๔. ธงชาติ  ๕. ปราชญ์

หน้า ๓๐ ด้านบน  ซ้าย : จักรพรรดิ , ประวัติ , สาเหตุ , ปรารถนา , สามารถ 
   ขวา : สารทจีน , ใส่บาตร , ฉัตร , มิตรภาพ , แหวนเพชร
 ด้านล่าง  ซ้าย                                    ขวา

กด = กด

ฉกาจ = ฉะ - กาด

ข้าทาส = ข้า - ทาด

ก่ออิฐ = ก่อ - อิด

พิสดาร = พิด - สะ - ดาน

ปฏิเสธ = ปะ - ติ - เสด

ยาพิษ = ยา - พิด

ศาสนา = สาด - สะ - หนา

สมเพช = สม - เพด

สังเกต = สัง - เกด

ชาติไทย = ชาด - ไทย

บุตรชาย = บุด - ชาย

ประวัติ = ประ - หวัด

แหวนเพชร = แหวน - เพ็ด

พระธาตุ = พระ - ทาด

ทัณฑฆาต = ทัน - ทะ - คาด

ตลอด = ตะ - หลอด

นักปราชญ์ = นัก - ปราด

ฤทธิ์เดช = ริด - เดด

บาตรพระ = บาด - พระ

สมบัติ = สม - บัด

ปริมาตร = ปะ - ริ - มาด

ปรารถนา = ปราด - ถะ - หนา

อนุญาต = อะ - นุ - ยาด

อากาศ = อา - กาด

ขี้เกียจ = ขี้ - เกียด

เกลียด = เกลียด

พูดปด = พูด - ปด

ชีวิต = ชี - วิด

กฎหมาย = กด - หมาย

รัฐบาล = รัด - ถะ - บาน

ราชการ = ราด - ชะ - กาน

เขียนผิด เขียนถูก

ชาตไทย
นักปราด
มีฤทธ
ปริมาต
พิภบ
พิดสดาน
ภาพพด
ราชรด
พลัทพราก
ทสชาติ

ชาติไทย
นักปราชญ์
มีฤทธิ์
ปริมาตร
พิภพ
พิสดาร
ภาพพจน์
ราชรถ
พลัดพราก
ทศชาติ

เขียนผิด เขียนถูก

รูบพาบ
ธูบเทียน
สาสนา
งานศบ
สับดาห์
สัดเลี้ยง
อัดสจรรย์
สวิดไฟ
โจท
พระทาด

รูปภาพ
ธูปเทียน
ศาสนา
งานศพ
สัปดาห์
สัตว์เลี้ยง
อัศจรรย์
สวิตซ์ไฟ
โจทย์
พระธาตุ
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หน้า ๓๒ ด้านบน  ซ้าย : รถแทรกเตอร์  ธุดงค์  โทรทัศน์  ประวัติศาสตร์
   ขวา : เจดีย์  ศาสนาคริสต์  วันอาทิตย์  พิมพ์ดีด
 ด้านล่าง  ซ้าย : มนุษย์  สตางค์  สุขสันต์  รถเมล์  อหิวาต์
   ขวา : สวรรค์  วันศุกร์  ประโยชน์  โจทย์เลข  พันธุ์ข้าว

หน้า ๓๓ ด้านล่าง  1. วันจันทร์  2. พระอาทิตย์  ๓. สุราษฎร์ธานี  ๔. มนุษย์  ๕. สวรรค์

หน้า ๓๔ ด้านบน  ซ้าย                                    ขวา

 ด้านล่าง  ซ้าย                                    ขวา  1. คริสต์  2. ฤทธิ์  ๓. พระสงฆ์
             ๔. คัมภีร์

หน้า ๓๕ 1. ค  2. ก  ๓. ง  ๔. ข  ๕. ข  ๖. ก  ๗. ข

หน้า ๓๖ ด้านบน  ซ้าย :                       ขวา :

 ด้านล่าง   1. ต่ำา  2. อ้วน  ๓. มา  ๔. เย็น

เหม็น - หอม
นอก - ใน
ดำา - ขาว
ล่าง - บน
เล็ก - ใหญ่
ร้อน - เย็น
กว้าง - แคบ

สุก - ดิบ
ผอม - อ้วน
หนัก - เบา
สูง - ต่ำา
มาก - น้อย
กลัว - กล้า
มา - ไป

สะกดผิด สะกดถูก

พันธุพืช
หอยสังข
การตูน
สัตวป่า
พระสงฆ
ประสงค
มีฤทธิ

พันธ์ุพืช
หอยสังข์
การ์ตูน
สัตว์ป่า
พระสงฆ์
ประสงค์
มีฤทธ์ิ

คำา อ่านว่า

สวรรค์
อนุรักษ์
เวทมนตร์
สตางค์
ปราชญ์
ประดิษฐ์

สะ - หวัน
อะ - นุ - รัก
เมด - มน
สะ - ตาง
ปราด
ประ - ดิด

สะกดผิด สะกดถูก

เวทมนตร
โทรทัศน
หนังสือพิมพ
อัศจรรย
วันจันทร
กุมภาพันธ
ครองราชย

เวทมนตร์
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์
อัศจรรย์
วันจันทร์
กุมภาพันธ์
ครองราชย์
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หน้า ๓๗ ด้านบน  ซ้าย :                       ขวา :

 ด้านล่าง   1. สวย  2. ใหญ่  ๓. เหี่ยว  ๔. เจ็บ

หน้า ๓๘ ด้านบน  1. ฟ้า , ดิน  2. เย็น , ร้อน  ๓. น้อย , มาก  ๔. ร้อน , หนาว  ๕. ดี , ชั่ว  
  ๖. เช้า , เย็น  ๗. นรก , สวรรค์
 ด้านล่าง  1. เย็น  2. โต  ๓. ปวด  ๔. งาม  ๕. เยิน  ๖. เฉา  ๗. งาม  ๘. ร้าย  ๙. โย่ง
  1๐. นาน  11. แห้ง  12. แรง

หน้า ๔๓ ด้านบน  1. 1) สุวรรณนาค  2) สุทโธนาค  ๓) ชีวายนาค  2. วิสสุกรรมเทพบุตร
  ๓. ปิง  ๔. สุทโธนาค  ๕. 1) แม่น้ำาอู  2) แม่น้ำาชี

 ด้านล่าง    ตำานานพญานาคเล่าเรื่องกำาเนิดแม่น้ำาปิง มูล ชี และแม่น้ำาอู
     พญานาคอาศัยอยู่ในหนองน้ำาใหญ่
     สุวรรณนาคกับสุทโธนาคเป็นเพื่อนรักกัน
     สุทโธนาคแบ่งเนื้อช้างให้สุวรรณนาค
     สุวรรณนาคแบ่งเนื้อเม่นให้สุทโธนาคอย่างไม่ยุติธรรม
     สุทโธนาคไม่เคยเห็นเม่นมาก่อนเลยในชีวิต
     สุทโธนาคตายเพราะถูกพญามหาสุรอุทกปราบ

หน้า ๔๔ ด้านบน  1. พญานาคอาศัยอยู่ในหนองแส  2. นาคทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือด
  ๓. สุวรรณนาคหนีไปเมืองเชียงใหม่  ๔. เม่นพลัดตกลงในหนองน้ำา
  ๕. ชีวายนาคเป็นหลานของสุทโธนาค
 ด้านล่าง  ซ้าย : พญานาค , มิตรภาพ , อพยพ , เม่น , บริวาร , เกาะ 
   ขวา : เลื้อย , กระจาย , ดินแดน , ดุเดือด , ชัยชนะ , หนองหาน

หน้า ๔๕ ด้านบน  1. ศึก  2. กลัวตาย  ๓. แรม  ๔. ดุเดือด  ๕. ลำาพอง
 ด้านล่าง  1. เม่นตัวใหญ่กว่าช้างหลายเท่า     =     เม่นตัวเล็กว่าช้างหลายเท่า
   2. สุวรรณนาคเป็นผู้มีใจคดโกง     =     สุวรรณนาคเป็นผู้มีใจยุติธรรม
   ๓. วันหนึ่งมีช้างมาตกที่หัวหนอง     =     วันหนึ่งมีช้างมาตกที่ท้ายหนอง
   ๔. ในที่สุดของการต่อสู้ พญามหาสุรอุทกเป็นฝ่ายชนะสุทโธนาค
   =  ในที่สุดของการต่อสู้ พญามหาสุรอุทกเป็นฝ่ายแพ้สุทโธนาค
   ๕. แม่น้ำามูล คือ หนองน้ำาใหญ่ที่นาคทั้งสามอาศัยอยู่ร่วมกัน
   =  หนองแส คือ หนองน้ำาใหญ่ที่นาคทั้งสามอาศัยอยู่ร่วมกัน

สวย - งาม
ค้น - หา
ใหญ่ - โต
สูง - โย่ง
หนาว - เย็น
ทิ่ม - แทง
ยับ - เยิน

รูป - ภาพ
หยุด - ยั้ง
ขี้ริ้ว - ขี้เหร่
เจ็บ - ปวด
เหี่ยว - เฉา
แล - มอง
ลัก - ขโมย



๗

หน้า ๔๖ ด้านบน

 ด้านล่าง  ซ้าย : สักขีพยาน  มิตรภาพ  โกลาหล  ลำาพอง
   ขวา : ตำานาน  ท่องเที่ยว  หนองน้ำา  เดือดร้อน  สงสาร

หน้า ๔๘ ด้านบน  1. อมนุษย์  2. บาดาล  ๓. เล่นน้ำา  ๔. แปลงกาย  ๕. ความร้อนจากพิษ 
  ๖. สายตา  ๗. บวช

หน้า ๔๙ ด้านบน  1. อมนุษย์  2. อานุภาพ  ๓. พิภพ  ๔. เนรมิต  ๕. จุณ  ๖. ร้ายกาจ
 ด้านล่าง  บาดาล  มนุษย์  มหาศาล  ศีลธรรม  วิหาร  ครุฑ  ศรัทธา  เหยื่อ  แปลงกาย 
   อานุภาพ

หน้า ๕๐ 1. หนองน้ำา  2. แผ่นดิน  ๓. พญานาค  ๔. สกลนคร  ๕. เล็กกว่า  ๖. หนองน้ำา

หน้า ๕๒ ด้านบน  1. จระเข้  2. หนาว  ๓. ข้างแรม  ๔. ดุเหว่า  ๕. ดวงจันทร์  ๖. เช้า

หน้า ๕๓ ซ้าย : จระเข้ - เหหก , หันหาง - กลางหาว , แจ้มแจ้ง - แสงดาว , ปรายโปรย - โรยละออง 
        เฉื่อยฉิว - ผิวเนื้อ

หน้า ๕๔ 1. กระบอก  2. กระสือ  ๓. กระจอก  ๔. กระจก  ๕. กระท่อม  ๖. กระทง  ๗. กระทะ 
 ๘. กระดอง  ๙. กระบวย  1๐. กระเทียม

หน้า ๖๐ ด้านบน  1. ไม่ใช่  2. ไม่ใช่  ๓. ใช่  ๔. ใช่  ๕. ใช่  ๖. ไม่ใช่
 ด้านล่าง  1. ลูกหมาของป๋อมชื่อหัวหิน  2. ตาลหมาเป็นพันธ์ลูกผสม 
   ๓. ป๋อมและแนนดูลูกหมาอย่างตื่นเต้น  ๔. ร้านนี้ขายลูกหมา 
   ๕. ป๋อมอุ้มลูกหมาบางแก้ว

หน้า ๖๑ ด้านบน  1. นกขุนทอง  2. ปลาทอง  ๓. ไก่  ๔. แมว  ๕. หมา  ๖. หนูแฮมสเตอร์
  ๗. นกแก้ว  ๘. กระต่าย
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หน้า ๖๑ ด้านล่าง  ๕  คุณแม่อุ้มหมาบางแก้วมา 2 ตัว
   ๓  ป๋อมฝันว่าหัวหินมารับที่หน้าประตูบ้าน
   ๖  คนขายเอาลูกหมาบางแก้วใส่กล่องเล็กๆ ส่งให้ป๋อมกับแนน
   1  หัวหินไม่สบาย ๓-๔ วัน แต่ตอนนี้ตายเสียแล้ว
   ๗  ตาลและนำาโชคไม่เคยกัดใครเลย
   2  ป๋อมนอนน้ำาตาไหลพรากเงียบๆ จนหลับไปในที่สุด
   ๔  ทุกคนตกลงใจจะไปซื้อหมาในวันเสาร์

หน้า ๖๒ ด้านบน  1. ตายแล้ว  2. น้ำาตาไหล  ๓. หัวหินมารับที่หน้าประตูแล้วไปวิ่งเล่นกัน 
  ๔. บางแก้ว  ๕. 1) ดัลเมเชี่ยน  2) เชาเชา  ๓) บ๊อกเซอร์  ๔) โกลเด้นฯ
 ด้านล่าง  ลูกหมา  บางแก้ว  วันเสาร์  กระโดด
   เสียใจ  น้ำาตา  ร้องเพลง  กระดูก

หน้า ๖๔ ด้านล่าง  1. 1) พันธุ์หลังอาน  2) พันธุ์บางแก้ว  ๓) พันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์
  2. โกลเด้นรีทรีฟเวอร์  ๓. บางแก้ว  ๔. โกลเด้นรีทรีฟเวอร์  ๕. พันธุ์หลังอาน
  ๖. โกลเด้นรีทรีฟเวอร์

หน้า ๖๗ ด้านบน  1. 1๘ ปี  2. ๙ สัปดาห์  ๓. สัญญาณ  ๔. 1๘ เดือน  ๕. ใหญ่  ๖. ลับตา
 ด้านล่าง  1. ใช่  2. ใช่  ๓. ไม่ใช่  ๔. ใช่  ๕. ไม่ใช่

หน้า ๖๘ วันอาทิตย์ , หมูพะโล้ , น้ำาลายหก , เอร็ดอร่อย , กระดูกหมู , เจ้าตาล , เนื้อ , ๕ นาที ,
 แปลกประหลาด , ขุดหลุม , สังเกต , ถ่ายรูป , สนใจ

หน้า ๗๐ ด้านบน  ซ้าย                       ขวา 

 ด้านล่าง  1. เกม  2. ข้าม  ๓. ท่วม  ๔. หนาม  ๕. ฉลาม

สุมไฟ สอบสวน ชนวน

เตรียมพร้อม พุ่มไม้ คุ้มกัน

ชุมนุม ทุ่มเท ย่ำาค่ำา

ของเทียม ร่มไม้ หุนหัน

น้ำาท่วม ของชำา ทำาไม

ร่วมมือ เอือมระอา ขนม

เต็มถัง

จมลง

งูเหลือม

หลงลืม

ความดี

หนามแหลม

ชีพราหมณ์

เติมน้ำา

โน้มน้าว
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หน้า ๗๑ ด้านบน  ซ้าย : ความชั่ว , ออมสิน , สมใจ , ซมซาน , ลมพัด , รวบรวม , ธรรมดา , ทรุดโทรม 
  ขวา : ลุกลาม , สวมแหวน , คมมีด , คัมภีร์ , เอือมระอา , นอบน้อม , อบรม , 
    ฟุ่มเฟื่อย
 ด้านล่าง  ปลาเค็ม  หกล้ม  เล่นเกม  มะขาม  ไหมพรม  น้ำาท่วม

หน้า ๗๓ ด้านบน  ซ้าย :                               ขวา

 ด้านล่าง  1. เลื่อย  2. ลุย  ๓. เพลีย  ๔. เฟือย  ๕. พลาย

หน้า ๗๗ ด้านล่าง     บทดอกสร้อยนี้ กล่าวถึงช้างตัวผู้
     บทดอกสร้อยบทนี้ เปรียบเทียบว่าคนใช้ปัญญาเอาชนะช้างได้
     คนก็มีร่างกายกำายำาล่ำาสันเหมือนช้าง
     ช้างหิวโซเพราะกินใบไผ่
     บทดอกสร้อยนี้ สอนว่าคนเราไม่ควรเย่อหยิ่ง ถือดีว่าตนเก่งกว่าคนอื่น

หน้า ๗๘ ด้านบน  1. ตกดิน  2. ตกทอด  ๓. ตกแต่ง  ๔. ตะลึง  ๕. ตกต่ำา
 ด้านล่าง  ไผ่ - ไม่พุ่มขึ้นเป็นกอ ลำาต้นเป็นปล้อง 
   ช้างพลาย - ช้างตัวผู ้
   วางโต - อวดดี วางอำานาจ
   เชือกบาศ - เชือกสำาหรับคล้องช้าง

หน้า ๘๕ ด้านบน  1. นางจันทา  2. นางพันธุรัต  ๓. พระสังข์ทอง  ๔. เจ้าเงาะ  ๕. นางจันท์เทวี 
  ๖. ท้าวยศวิมล
 ด้านล่าง  1. ท้าวยศวิมล  2. พระสังข์  ๓. นางพันธุรัต  ๔. ท้าวสามล  ๕. พระสังข์
   ๖. นางพันธุรัต

หน้า ๘๖ ด้านบน  1. ใช่  2. ใช่  ๓. ใช่  ๔. ไม่ใช่  ๕. ไม่ใช่  ๖. ใช่  ๗. ใช่

คำา อ่านว่า

ตาย ตาย

ขโมย โขมย

คล้อย คล้อย

ตะลุย ตะลุย

วยั วัย

เลื้อย เลื้อย

เชลย เชลย

สุดท้าย ค่าย สมควร

เพลีย เฉยเมย พุงพลุ้ย

ลอยลำา ฟุ่มเฟือย ว่ายน้ำา

พาย ว่าย พลาย
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หน้า ๘๖ ด้านล่าง  

หน้า ๘๗ ด้านบน  1. นางจันทา  2. นางพันธุรัต  ๓. ท้าวยศวิมล  ๔. นางจันท์เทวี 
  ๕. มนตร์มหาจินดา  ๖. นางรจนา
 ด้านล่าง  1. ท้าวยศวิมลฝันเห็นพระอาทิตย์และดวงดาว
   2. นางจันทาติดสินบนโหรให้กล่าวร้ายต่อพระสังข์
   ๓. ท้าวยศมลขับไล่นางจันท์เทวีกับลูกออกจากวัง
   ๔. พระสังข์ไปอาศัยอยู๋กับนางพันธุรัต
   ๕. นางยักษ์มอบมนตร์มหาจินดาให้พระสังข์
   ๖. นางรจนาเสี่ยงพวงมาลัยเลือกพระสังข์เป็นคู่ครอง

หน้า ๘๘ ด้านบน          ไก่ป่าพาฝูงมากินข้าว  ของพระแม่เจ้าอยู่ฉาวฉาน
   คุ้ยเขี่ยเรี่ยรายทั้งดินดาน  พระมารดามาเห็นจะร่ำาไร
   เยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวา  จะเห็นไปมาก็หาไม่
   ออกจากสังข์พลันทันใด  ฉวยจับไม้ได้ไล่ตี
 ด้านล่าง  1. รจนา  2. พระสังข์  ๓. ท้าวยศวิมล  ๔. นางพันธุรัต  ๕. รจนา  ๖. นางจันท์เทวี

หน้า ๘๙ ด้านบน

พลัดพราก

คร่ำาครวญ

งอนง้อ

ปลอมตัว

บ้านเมือง

ร่มเย็น

พวงมาลัย
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หน้า ๘๙ ด้านล่าง  พระองค์ สะหาย ประสูติ อิจฉา หลงไหล ยักษ์
   มนตร์ อธิฐาน พินาท มเหสี ประจักษ์ ราษฎร
 แก้คำาที่เขียนผิด  สหาย  หลงใหล  อธิษฐาน  พินาศ

หน้า ๙๓ ด้านบน  1. พระอิศวร  2. คัมภีร์พระเวท  ๓. พระพรหม  ๔. สังขอสูร  ๕. พระนารายณ์
  ๖. พระนารายณ์แปลง

หน้า ๙๔ ด้านบน  1. พระพรหมเป็นผู้สร้างคัมภีร์พระเวท  2. สังขอสูรริษยาพระพรหม
  ๓. พระนารายณ์แปลงกายเป็นปลากรายทอง  ๔. พระอิศวรเป็นผู้สร้างโลก
  ๕. พระอิศวรสั่งพระพรหมให้สร้างคัมภีร์
 ด้านล่าง

หน้า ๙๕ 1. เปลือกหนา หนัก สีขาว ปากเปลือกกางออกและมียอดแหลม  2. เนื้อสัตว์เน่า
 ๓. ใช้เท้าถีบพุ่งไปข้างหน้า  ๔. ทะเล  ๕. ขรุขระ  ๖. ทำาอาหาร

หน้า ๑๐๒ ด้านบน  1. ใช่  2. ไม่ใช่  ๓. ใช่  ๔. ไม่ใช่  ๕. ใช่  ๖. ไม่ใช่  ๗. ใช่
 ด้านล่าง  1. เจ้าพระยา  2. ตู้ปลายักษ์์  ๓. ดาวเทียม  ๔. ประดาน้ำา 
   ๕. ปลากระเบน ปลาหมอทะเล ปลาฉลาม ปลาช่อนทะเล และปลาการ์ตูน

หน้า ๑๐๓ ด้านบน  1. ป๋อมกับแนนย้ายบ้านมาอยู่เชียงใหม่  2. คุณพ่อเข้านอนแต่หัวค่ำา 
  ๓. ป่านี้เขียวชอุ่ม  ๔. เขาสวมชุดประดาน้ำา  ๕. ป๋อมสนใจขบวนเรือในแม่น้ำา
 ด้านล่าง  1. คณะของป๋อมไปดูเรือที่แม่น้ำาปิง
    -  คณะของป๋อมไปดูเรือที่แม่น้ำาเจ้าพระยา
   2. ป๋อมเลี้ยงปลาทูและปลานิลไว้ที่บ้าน
    -  ป๋อมเลี้ยงปลาหางนกยูงและปลาสอดแดงไว้ที่บ้าน
   ๓. คุณแม่ชอบร้องลิเกกล่อมลูก
    -  คุณแม่ชอบร้องบทเห่เรือกล่อมลูก
   ๔. พลอยกับณัฐฟังบทเห่เรือทุกคืน
    -  ป๋อมกับแนนฟังบทเห่เรือทุกคืน
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หน้า ๑๐๔ 1. ชอุ่ม  2. อุโมงค์  ๓. หย่อมๆ  ๔. ผลผลิต  ๕. สัญญาณ  ๖. สาธิต 
 ๗. บรรยากาศ  ๘. วัฒนธรรม

หน้า ๑๐๕ ด้านบน  1. นครสวรรค์  2. ปลา  ๓. เช้ามืด  ๔. ไก่ทอด  ๕. โรงแรม  ๖. ขบวนเห่เรือ
 ด้านล่าง  1. คณะของป๋อมและแนนออกเดินทางจากบ้านเวลาเช้ามืด
   2. จังหวัดนครสวรรค์มีของพวกลูกชิ้นปลา และปลาแห้ง
   ๓. พอถึงโรงแรมคุณพ่อคุณแม่ก็หลับไป
   ๔. ขณะนี้จะมีการสาธิตการให้อาหารปลาและเต่า
   ๕. ตอนกลางวันน้าวันนำาไก่ทอดแและมันฝรั่งทอดมาเลี้ยง
   ๖. ขบวนเห่เรือดูสง่างามและยิ่งใหญ่มาก

หน้า ๑๐๖ ด้านล่าง  1. สวยงามน่าอยู่  2. สะอาด  ๓. อร่อย  ๔. ซ่อมแซม  ๕. ดีมาก

หน้า ๑๐๗ ชม. = เชียงใหม่ , กพ. = กำาแพงเพชร , สฎ. = สุราษฎร์ธานี , นธ. = นราธิวาส , รย. = ระยอง ,
 พช. = เพชรบูรณ์ , นฐ. = นครปฐม , พบ. = เพชรบุรี

หน้า ๑๐๘ ด้านบน  1. ปลาฉลาม  2. ปลากระเบน  ๓. ปลาหมึก  ๔. ปลาดาว  ๕. เต่า  ๖. แมงกะพรุน
  ๗. ม้าน้ำา
 ด้านล่าง  เชียงใหม่  ลำาปาง  ตาก  กำาแพงเพชร  นครสวรรค์  สิงห์บุรี  อยุธยา  กรุงเทพฯ

หน้า ๑๑๐ ด้านบน  1. กอและ  2. เทพเจ้า  ๓. มุสลิม  ๔. นราธิวาส  ๕. ฉูดฉาด  ๖. ภาคใต 
  ๗. ชาวประมง  ๘. วันฮารีรายอ
 ด้านล่าง  ลวดลาย เทศการ สนุกสหนาน ศักดิ์สิทธิ์
   มงคล ปัตตนี สังเวย สถิตย์
  แก้คำาที่ผิด  เทศกาล   สนุกสนาน   ปัตตานี  สถิต

หน้า ๑๑๑ เรือม้า  เรือสิงห์  เรือนาคา  เรือมังกร  เรือเลียงผา  เรืออินทรี

หน้า ๑๑๒ ด้านบน  ซ้าย : พยุหยาตรา  ขบวนเห่เรือ  ครองราชย ์ พระพุทธรูป  ชลมารค  อัญเชิญ
  ขวา : ท่องเที่ยว  โรงแรม  พระทีน่ั่ง  บรรยากาศ  อ่อนเพลีย  วัฒนธรรม
 ด้านล่าง  1. ออมแรง  2. พระที่นั่ง  ๓. ประดาน้ำา  ๔. เนืองแน่น  ๕. ตัวจริง  ๖. เคลื่อน

หน้า ๑๑๘ ด้านบน  ซ้าย : ท่องเที่ยว  เกี่ยวข้าว  ก๋วยเตี๋ยว  รวดเร็ว  แวววาว  สาวไส้  ห้าวหาญ
 ด้านล่าง  1. ว่าว  2. แมว  ๓. เร็ว  ๔. ดาว

หน้า ๑๑๕ ด้านบน เที่ยว เฉี่ยว ปวด ขาว

ทวน เสร็จ ขวาน รุ้ง

เขียว แรง เหี่ยว หาว

นิ้ว นวด ร้าว เคียว

ข้าว หนาว เขี้ยว เลื่อน
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หน้า ๑๑๕ ด้านล่าง  1. เชี่ยว  2. ร้าว  ๓. เกรี้ยว  ๔. เรี่ยว  ๕. เขียว  ๖. เลี้ยว  ๗. เกี่ยว

หน้า ๑๒๐ ด้านบน  1. พระเจ้าเอกทัศน์  2. พระอาจารย์ธรรมโชติ  ๓. ชาวบ้านบางระจัน 
  ๔. สุกี้พระนายกอง
 ด้านล่าง  ซ้าย : พระเจ้าแผ่นดิน , กรุงศรีอยุธยา , เสบียงอาหาร , กวาดต้อน , กล้าหาญ , 
     ร่อยหรอ , เศร้าสลด , เอกราช
   ขวา : กวาดต้อน , เสบียง , อวสาน , กล้าหาญ , ปกครอง , เอกราช , อ่อนแอ ,
     วีรกรรม

หน้า ๑๒๑ ด้านบน  1. พระเจ้าเอกทัศน์เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอ  2. พม่าจับคนไทยเป็นเชลย 
  ๓. บางระจันเป็นชื่อหมู่บ้าน  ๔. สุกี้พระนายกองเป็นแม่ทัพพม่า 
  ๕. พระครูธรรมโชติมาอยู่ที่วัดโพธิ์เก้าต้น
 ด้านล่าง  1. ใช่  2. ใช่  ๓. ใช่  ๔. ไม่ใช่  ๕. ไม่ใช่

หน้า ๑๒๑ ด้านบน  1. ก๊ก  2. เชลย  ๓. เวทมนตร์  ๔. ทรหด  ๕. เลื่องลือ  ๖. วีรกรรม
 ด้านล่าง  ปืนใหญ่  อนุสาวรีย์  ป้อม  กษัตริย์
   ภิกษุ  ปล้น  แม่ทัพ  อาวุธ

หน้า ๑๒๓ ระฆัง  ฉิ่ง  กระดึง  กลอง

หน้า ๑๒๔ ด้านล่าง  1. หง่างหง่าง  2. กลอง  ๓. กระดึง  ๔. ฉิ่ง  ๕. ฆ้อง

หน้า ๑๒๕ 1. สิงห์บุรี  2. วัดโพธิ์เก้าต้น  ๓. ค่ายบางระจัน  ๔. เป็นอนุสรณ์  ๕. วัดโพธิ์เก้าต้น

หน้า ๑๒๖ ด้านบน  1. ค่ายบางระจัน  2. อยุธยา  ๓. บางระจัน  ๔. พม่า  ๕. วีรชน 
  ๖. พระอาจารย์ธรรมโชติ  ๗. คันมูลดิน  ๘. จำาลอง
 ด้านล่าง  ซ้าย : ศัตรู  องอาจ  กล้าหาญ  เดือดร้อน  อนุสรณ์
   ขวา : สิงห์บุรี  ปัจจุบัน  ปรากฏ  มูลดิน  วีรชน

หน้า ๑๒๗ 1. ใช่  2. ไม่ใช่  ๓. ใช่  ๔. ไม่ใช่่  ๕. ใช่

หน้า ๑๒๘ ด้านล่าง  1. นายแท่น  2. นายดอก  ๓. นายอิน  ๔. นายเมือง  ๕. ขุนสรรค์  ๖. พันเรือง 
   ๗. นายทองแสงใหญ่  ๘. นายโชติ  ๙. นายทองเหม็น 1๐. นายจันหนวดเขี้ยว

หน้า ๑๓๔ ด้านบน  1. โหร  2. บุตร  ๓. ยายหอม  ๔. พญาพาน  ๕. นครชัยศรี  ๖. ลอยแพ 
  ๗. ประหาร  ๘. เจดีย์

หน้า ๑๓๕ ด้านบน  1. งาช้าง  2. พาน  ๓. ชนช้าง  ๔. เจดีย์  ๕. โพธิ์เตี้ย
 ด้านล่าง  1. นครชัยศรี  2. พญากง  ๓. ปิตุฆาต  ๔. ยายหอม  ๕. พญาราชบุรี 
   ๖. เทวดามาเตือนสติ พญาพานจึงอธิษฐาน ให้มีน้ำานมหลั่งไหลออกมาจากอก 
      พระมเหสี ก็มีน้ำานมออกมาจริง
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หน้า ๑๓๖ ด้านบน  1. โหรทำานายว่าพญาพานจะทำาปิตุฆาต   
  2. พญากงรับสั่งให้นำาพานทองมารองรับพระกุมาร
  ๓. ยายหอมแอบนำาพญากงออกจากเมืองนครชัยศรี ไปเลี้ยงที่เมืองราชบุรี
  ๔. พญากงกับพญาพานชนช้างกัน
  ๕. พญาพานสั่งให้สร้างเจดีย์สูงชั่วนกเขาเหิน พระเจดีย์นี้คือ พระปฐมเจดีย์
 ด้านล่าง

หน้า ๑๓๗ ด้านบน  1. พญากงเป็นบุตรบุญธรรมของพญาราชบุรี
   พญาพานเป็นบุตรบุญธรรมของพญาราชบุรี
  2. พญากงสั่งฆ่ายายหอมผู้มีพระคุณ
   พญาพานสั่งฆ่ายายหอมผู้มีพระคุณ
  ๓. พญาพานทำาบาปถึงสองครั้ง คือ ฆ่าบิดา และมารดา
   พญาพานทำาบาปถึงสองครั้ง คือ ฆ่าบิดา และผู้มีพระคุณ
  ๔. พญากงเป็นผู้สร้างพระปฐมเจดีย์
   พญาพานเป็นผู้สร้างพระปฐมเจดีย์
  ๕. โหรทำานายว่าพญากงจะสังหารลูก
   โหรทำานายว่าพญาพานจะสังหารบิดา
 ด้านล่าง  ตัดไฟเสียแต่ต้นลม  ก่อร่างสร้างตัว  ก้างขวางคอ  กินปูนร้อนท้อง  จูงจมูก
   ถึงพริกถึงขิง

หน้า ๑๓๘
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หน้า ๑๔๐ ด้านบน  ทรุดโทรม  โบราณ  ปฏิสังขรณ์
  เจดีย์  บูรณะ  ศาสนา  ระฆัง
  โบราณสถาน  สถูป  บาตร
 ด้านล่าง  1. บาตรคว่ำา  2. นครปฐม  ๓. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๔. 12๐
   ๕. 1,2๐๐  ๖. ระฆังคว่ำา

หน้า ๑๔๗ ด้านบน  ซ้าย : งูเหลือม  สวนหย่อม  ภารโรง  ครอบครัว  ตื่นเต้น
  ขวา : น่าเกลียด  วิเศษ  สวนสัตว์  ลูกอ๊อด  โทรศัพท์
 ด้านล่าง  1. ประถม  2. ฝนตก ป๋อมจึงเป็นห่วงสวนหย่อม  ๓. ลูกอ๊อด  ๔. งูเหลือม 
   ๕. มันกินอิ่มมาก  ๖. ไข่ , ลูกอ๊อด  ๗. งูเหลือม

หน้า ๑๔๘ 1. ประถม  2. อักษรไขว้  ๓. สวนหย่อม  ๔. ความจริง  ๕. ข้าวเหนียว  ๖. งัวเงีย 
 ๗. ลูกอ๊อด  ๘. โทรศัพท์  ๙. กระติก  1๐. รับประทาน

หน้า ๑๔๙ ด้านล่าง

หน้า ๑๕๐ 1. ไข่  2. 1๐ วัน  ๓.  ลูกอ๊อด  ๔. กบ  ๕. หดลง

หน้า ๑๕๑ ด้านบน  1. พนักงานดับเพลิง  2. เจ้าหน้าที่สวนสัตว์  ๓. บุรุษไปรษณีย์  ๔. ตำารวจจราจร

หน้า ๑๕๓ ด้านบน  1. อนาคอนดา , ทวีป  2. งูเหลือม , เหยื่อ  ๓. กลืน  ๔. กัด , หมอ 
  ๕. กระดุกกระดิก , งู
 ด้านล่าง  1. 1) แมงป่อง  2) ตะขาบ  ๓) แมงมุม 
   2. 1) งู  2) จิ้งเหลน  ๓) ตัวเงินตัวทอง
   ๓.  แรด เสือ เป็ด ไก่ พังพอน งูเห่า สมเสร็จ 
       นก ปลา ช้าง สิงโต หมาใน ตะกวด นกแก้ว
   ๔. ค้างคาว  เสือดาว
      งูจงอาง  สมเสร็จ

หน้า ๑๕๔ ด้านบน  ซ้าย : เคราะห์ร้าย  อเมริกา  น่ากลัว  กลมกลืน  ทวีป 
  ขวา : กระตุก  จุดอ่อน  โพรงไม้  ขาดใจ  ยอดไม้

จอบ

เสียม

ค้อน

บุ้งกี๋

พลั่วที่ตักขยะ

บัวรดน้ำา

ไม้กวาด

กรรไกรตดัหญ้า

คราด
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หน้า ๑๕๔ ด้านล่าง  1. งูเหลือมมีขนาดใหญ่มาก  2. งูตัวนี้น่ากลัวจริงๆ  ๓. ฉันเห็นงูอยู่ในถ้ำา
   ๔. เรายิ่งดิ้นงูเหลือมก็ยิ่งรัด  ๕. งูเหลือมกลืนไก่ได้เป็นตัวๆ

หน้า ๑๕๕  1. งูเขียว  2. งูสิง  ๓. งูไซ  ๔. งูปลา  ๕. งูดิน  ๖. งูปลิง  ๗. งูงวงช้าง

หน้า ๑๕๘ ด้านล่าง  1. วอดวาย  2. รุกราน  ๓. แบ่งแยก  ๔. มืดครึ้ม

หน้า ๑๕๙ ด้านบน  

 ด้านล่าง  

หน้า ๑๖๐ ด้านบน  ซ้าย : มืดครึ้ม  ปราบปราม  ชื่นชม  เพิ่มเติม  มืดมัว  ครบถ้วน  เจ็บป่วย
  ขวา : เบื่อหน่าย  เยอะแยะ  หาญกล้า  รุกราน  เจ็บปวด  ปิดบัง  แตกร้าว
 ด้านล่าง  ซ้าย : ข่าวสารข้อมูล  รู้จักแบ่งปัน  อย่าปิดบังความจริง  นักรบหาญกล้า 
     พระคุ้มครอง
   ขวา : พูดจารวบรัด  ร่างกายแข็งแรง  ลำาคลองคดเคี้ยว  ทำาท่ายั่วยวน 
     เดินกรีดกราย

เยอะ

ขัด

ปก

คุ้ม

เพิ่ม

สูญ

รัก

ครอง

แยะ

เสีย

แย้ง

ป้อง

เติม

ใคร่

วน

เบา

แตก

แบ่ง

คด

แข็ง

เจ็บ

ต่าง

เวียน

เคี้ยว

บาง

แกร่ง

ปัน

ป่วย

แตกต่าง

แข็งแกร่ง

รักใคร่

สู้รบ

สูญเสีย

อ่อนน้อม
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หน้า ๑๖๒

หน้า ๑๖๓

คำา พยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์

ล้าง

เรอ

เสีย

เสียง

เป็ด

แสง

เฉิ่ม

ยิ้ม

เทียน

เป้

เข้ม

ล้ำา

เป้า

ล

ร

ส

ร

ป

ส

ฉ

ย

ท

ป

ข

ล

ป

า

เ อ

เ ีย

เ ีย

เ ะ

แ

เ อ

 ิ

เ ีย

เ

เ ะ

 ำา

เ า

ง

-

-

ง

ด

ง

ม

ม

น

-

ม

-

-

 ้

-

-

-

-

-

 ่

 ้

-

 ้

 ้

 ้

 ้

คำา พยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์

เฉื่อย

โค่น

แบก

เปิด

เอื้อม

เปื่อย

ส่วน

เคี้ยว

ปี

ลม

โปะ

โยก

เปีย

ฉ

ค

บ

ป

อ

ป

ส

ค

ป

ล

ป
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หน้า ๑๖๕ ด้านบน  1. ใช่  2. ใช่  ๓. ใช่  ๔. ไม่ใช่  ๕. ใช่  ๖. ใช่
 ด้านล่าง  นินทาว่าร้าย = กล่าวร้ายหรือติเตียนลับหลัง
   ปากร้ายใจดี = พูดไม่เพราะแต่จิตใจดี
   ซื้อง่ายขายคล่อง = ค้าขายดี
   ซุบซิบนินทา = รวมหัวกันพูดจาว่าร้ายคนอื่น โดยไม่ต้องการให้ใครได้ยิน
   ทำาบุญเอาหน้า = ทำาบุญเพื่ออวดผู้อื่น
   พายเรือในอ่าง = ทำา คิด หรือพูดวนวน กลับไปกลับมาซ้ำาเรื่องเดิม

หน้า ๑๖๖ ด้านบน  

หน้า ๑๖๗ ด้านบน  2 ตื่นกลัวเกินกว่าเหตุ
  ๔ การทำาอะไรสองอย่างพร้อมกันโดยไม่รอบคอบ หรือชักช้า อาจเกิดความเสียหายได้
  ๕ บังคับขืนใจให้ผู้อื่นทำาตามที่ตนต้องการ
  ๓ ในยามคับขันจะมีคนเก่งกล้าสามารถมาช่วยไว้ได้
  1 ตีตนเสมอ ชิงดีชิงเด่นกับผู้ที่เหนือกว่าหรือมีพระคุณ
 ด้านล่าง  ๕ ด่วนทำาสิ่งที่ไม่สมควรแก่วัย หรือยังไม่ถึงเวลา ย่อมไม่เหมาะสม
   ๔ ทำาดีฉาบหน้า เพื่อลวงให้เห็นว่าเรียบร้อยสมบูรณ์
   2 อย่าดูถูกหรือซ้ำาเติมคนที่พลาด
   1 คนทำาดีมักไม่มีภัย
   ๓ ทำาสิ่งใดควรทำาอย่างจริงจังจนสำาเร็จ

หน้า ๑๗๒ ด้านบน  1. พญาโคตรตะบอง  2. พญาแกรก  ๓. พระอินทร์  ๔. โหร  ๕. ตาเฒ่า
 ด้านล่าง  1. พญาแกรก  2. พญาโคตรตะบอง  ๓. พญาโคตรตะบอง  ๔. พญาโคตรตะบอง
   ๕. พญาแกรก  ๖. พญาแกรก  ๗. พญาโคตรตะบอง  ๘. พญาโคตรตะบอง

หน้า ๑๗๑ ด้านบน  หม้อข้าว  ก้อนหิน  ตะบอง  กษัตริย์
  ทหาร  ตาเฒ่า  เหาะ  โหร
  หลังคา  ขว้าง  พิการ  พระอินทร์
 ด้านล่าง  1. พญาโคตรตะบอง  2. ตาเฒ่า  ๓. โหร  ๔. พระอินทร์  ๕. พญาโคตรตะบอง
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หน้า ๑๗๓ ด้านบน  1. โหร  2. ป่าช้า  ๓. พญาแกรก  ๔. ทารก  ๕. ตะบอง  ๖. หนองโสน
 ด้านล่าง  1. พญาโคตรตะบองฟังโหรทำานายเรื่องผู้มีบุญจะมาเกิดก็ตกใจ
   ๓. ตาเฒ่าเฝ้าป่าช้านำาเด็กทารกพิการไปเลี้ยงดู
   ๔. พญาแกรกเหาะมาในอากาศ
   2. พญาโคตรตะบองสั่งให้เผาบ้านที่มีทารกทุกหลังคาเรือน
   ๕. พญาโคตรตะบองขว้างตะบองขึ้นไป หมายจะสังหารพญาแกรก
   ๖. พญาแกรกขึ้นครองเมืองหนองโสน

หน้า ๑๗๔ ด้านบน  1. กำาลังวังชา  2. ตำาหนิ  ๓. ตำานาน  ๕. ทารก  ๖. ปาฏิหาริย์
 ด้านล่าง  

หน้า ๑๗๖ ด้านบน  ซ้าย : แผ่นดิน  บุญคุณ  บาป  ละลาย  โลก
  ขวา : อาศัย  แสงแดด  สูญสิ้น  สัตว์  ลุกไหม้
 ด้านล่าง  1. ใช่  2. ไม่ใช่  ๓. ใช่  ๔. ไม่ใช่  ๕. ไม่ใช่

หน้า ๑๗๗ ด้านบน  1. ปลาอานนท์  2. ๘ ล้าน  ๓. ปลาอานนท์เคลื่อนไหวพลิกตัว 
  ๔. คนทำาแต่บาป ไม่รู้จักศีลธรรม ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ ลูกศิษย์คิดล้างครู
  ๕. ไฟบรรลัยกัลป์
 ด้านล่าง  อานนท์  ไฟบรรลัยกัลป์
   พระอาทิตย์  แห้งแล้ง

หน้า ๑๘๓ ด้านบน  1. เทวดาอารักษ์  2. พระอิศวร  ๓. นางฟ้ามาลี  ๔. ยักษ์นนทกาล  ๕. ทรพี
 ด้านล่าง  1. ใช่  2. ใช่  ๓. ไม่ใช่  ๔. ใช่  ๕. ใช่  ๖. ไม่ใช่

หน้า ๑๘๔ 1. บริวาร  2. นางฟ้า  ๓. สาป  ๔. ตั้งครรภ์  ๕. เทพารักษ์  ๖. สิงสถิต  ๗. พละกำาลัง 
 ๘. กำาเริบ  ๙. สะกดรอย  1๐. ขวิด

หน้า ๑๘๕ ด้านบน  1. ทรพามีบริวารห้าพันตัว  2. ทรพีวัดรอยเท้าพ่อ  ๓. พญาพาลีต่อสู้กับทรพ ี
  ๔. นนทกาลหลงรักนางฟ้ามาลี  ๕. พญาพาลีฆ่าทรพีตาย
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หน้า ๑๘๕ ด้านล่าง  ซ้าย                                                ขวา

หน้า ๑๘๖ ด้านบน  1. ใจบาป , อุรา  2. โลดโผน , ขวางหน้า , ทรพา  ๓. เทวัญ , สองเขา , ดูเบา
 ด้านล่าง  1. พระอิศวร  2. ทรพี  ๓. เทพาอารักษ์  ๔. ทรพี  ๕. พญาพาลี  ๖. นนทกาล 
   ๗. พระอิศวร

หน้า ๑๘๗ 1. พระอินทร์  2. พญากากาศ  ๓. พระฤาษีโคดม , ลิง  ๔. เขาพระสุเมรุ
 ๕. 1) ถ้าพาลีสู้กับใคร ให้กำาลังของผู้นั้นลดลงครึ่งหนึ่ง
    2) กำาลังครึ่งหนึ่งของคู่ต่อสู้ให้มาเพิ่มกำาลังของพาลีแทน

หน้า ๑๘๘

กระบือ

พิโรธ

เทวัญ

ม้วย

ประจัญ

อุรา

ตาย

ต่อสู้

ควาย

โกรธ

เทวดา

อก

อุทยาน

บริวาร

ทรหด

บรรลัย

พิโรธ

กระบือ


