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ประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๕
ภาษาพาเพลิน
เฉลย
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หน้า ๑๒ ด้านบน  1. อดทน  2. เหนื่อย  ๓. งอกงาม  ๔. อาศัย  ๕. อนาคต  ๖. เผชิญ 
  ๗. สาละวน  ๘. ทำานาย  ๙. อุทาน  1๐. ทำาลาย  11. เหือดแห้ง

หน้า ๑๓ ด้านบน  1. อนาคต  2. ฤดู  ๓. สาละวน  ๔. บรรจุ  ๕. เผชิญ  ๖. ประกาศ  ๗. สมัย
 ด้านล่าง  1. บรรจุ  2. ปี๊บ  ๓. กระสอบ  ๔. เอกสาร  ๕. อุทาน  ๖. โผล่

หน้า ๑๔ ด้านบน  1. ใช่  2. ใช่  ๓. ใช่  ๔. ใช่  ๕. ไม่ใช่  ๖. ใช่  ๗. ใช่  ๘. ไม่ใช่
 ด้านล่าง  1. น้ำาท่วมบ้านป๋อมในฤดูฝน  2. คุณพ่อเป็นหวัดบ่อยเพราะโดนฝน
   ๓. ป๋อมนั่งเรือไปโรงเรียนเพราะน้ำาท่วม  ๔. บ้านของป๋อมตั้งอยู่ที่ลุ่มน้ำาจึงท่วม

หน้า ๑๕ ด้านบน  1. หมวกกับร่ม  2. นำาโชคกับตาล  ๓. ป๋อมกับแนน  ๔. กระสอบกับจอบ
 ด้านล่าง  1. คุณพ่อเป็นหวัดบ่อยกว่าคุณแม่  2. ตอนเด็กๆ คุณแม่ชอบเล่นน้ำาฝน
   ๓. ฝนตกติดต่อกันหลายวัน  ๔. ป๋อมกับแนนพายเรือไปโรงเรียน
   ๕. นำาโชคว่ายน้ำาไม่เก่ง

หน้า ๑๖ 1. มีนาคม , พฤษภาคม  2. มิถุนายน , ตุลาคม  ๓. พฤศจิกายน , กุมภาพันธ์ 
 ๔. ฝน , ๕

หน้า ๑๗ ด้านบน       ในประเทศไทยมี ๓ ฤดู คือ
         ฤดูร้อน
         ฤดูฝน
         ฤดูหนาว

 ด้านล่าง  ย่อหน้าแรก : ฤดูฝน , เมฆ , อากาศ , กลางคืน , ฝนตก , บ้านเรือน , น้ำาท่วม
   ย่อหน้าสอง : สุโขทัย , มรสุม , ภาคใต้

หน้า ๑๘ ด้านล่าง
อุณหภูมิ 2๔ำ เซลเซียส

อากาศแจ่มใส

มีเมฆ

มีฝน

ฟ้าคะนอง

พายุฝนฟ้าคะนอง



๓

หน้า ๑๙

หน้า ๒๐

หน้า ๒๒ ด้านบน

 ด้านล่าง  1. สินค้า  2. กล้องแก้ว  ๓. สติ  ๔. ขี้เกียจ  ๕. สำาเภา  ๖. โยธา

คำา อ่านว่า จำานวนพยางค์

1. ธรรมชาติ ทำา - มะ -ชาด ๓

2. กษัตริย์ กะ - สัด 2

๓. อุณหภูมิ อุน - -หะ - พูม ๔

๔. ภาพยนตร์ พาบ - พะ - ยน ๓

๕. อวกาศ อะ - วะ - กาด ๓

คำาอ่าน สะกด

ครอบ - ครัว ครอบครัว

มอ - เตอ - ไซ มอเตอร์ไซค์

เหนื่อย เหนื่อย

กระ - ซิบ กระซิบ

มอ - ระ - สุม มรสุม

เป็ด เป็ด

กระ - ท่อม กระท่อม

สา - ละ - วน สาละวน

จอบ จอบ

อะ - นา - คด อนาคต

โผล่ โผล่

ผะ - เชิน เผชิญ

ร่ม ร่ม

สก - กะ - ปรก สกปรก

สะ - หมัย สมัย

คำา 1 พยางค์
  เหนื่อย  เป็ด  จอบ  โผล ่
  ร่ม

คำา 2 พยางค์
  ครอบครัว  กระซิบ  กระท่อม 
  เผชิญ  สมัย

คำา ๓ พยางค์
  มอเตอร์ไซค์  มรสุม 
  สาละวน  อนาคต  สกปรก



๔

หน้า ๒๓ ด้านบน  1. ถูก  2. ถูก  ๓. ถูก  ๔. ถูก  ๕. ถูก  ๖. ถูก
 ด้านล่าง

หน้า ๒๕ 1. นายพรานยิงเสือตายเมื่อคืนนี้

       คน      สัตว์

 2. เขาเล่นเกมจนดึกทุกวัน

          สิ่งของ

 ๓. “อย่าเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้นะ” คุณแม่เตือน

      สิ่งของ            คน

 ๔. โรงเรียนของเราห้ามขายน้ำาอัดลม

     สถานที่                  สิ่งของ

 ๕. ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด

    สัตว์               พืช

 ๖. อ๊อดขึ้นไปยืนบนโต๊ะ แล้วทำาท่าเหมือนลิง

   ชื่อคน          สิ่งของ                สัตว์

 ๗. โจรสวมหมวกปิดหน้าเข้าปล้นธนาคาร

    คน      สิ่งของ              สถานที่

 ๘. ชูชกกินอาหารเข้าไปมากจนท้องแตกตาย

     คน     สิ่งของ

 ๙. คุณพ่อไปขี่จักรยานที่สนามกีฬาใกล้บ้านทุกวัน

     คน       สิ่งของ    สถานที่    สถานที่

 1๐. โรงเรียนเราจะจัดแสดงโขนตอนทศกัณฐ์ลักนางสีดา

     สถานที่                         ชื่อคน     ชื่อคน



๕

หน้า ๒๖ ด้านบน  1. ป๋อม  2. โทรศัพท์มือถือ  ๓. จิงโจ้  ๔. มนุษย์อวกาศ  ๕. จักรยาน  ๖. ช้าง 
  ๗. กิ้งก่า  ๘. แนน
 ด้านล่าง

หน้า ๒๗ ด้านบน
       1. ก้อนเมฆ
       2. พะยูน
       ๓. ร่ม
       ๔. มะพร้าว
       ๕. รถดับเพลิง
       ๖. พระราชา
       ๗. จอบ
       ๘. ขโมย
       ๙. เภสัชกร
 ด้านล่าง

หน้า ๒๘ ด้านบน  นก  สายลม  ปีก  หาง  ใจ , ดวงใจ  แม่
 ด้านล่าง  1. ตัวตลก  2. โจร  ๓. คอมพิวเตอร์  ๔. สนามบิน  ๕. คุณหมอ  ๖. กิ้งกือ 
   ๗. กำาแพงเพชร

สิงโต ตำารวจ

พัดลม อูฐ

แก้ว ปากกา

รถยนต์ ต้นไม้

ปี๊บ ห่วงยาง



๖

หน้า ๒๙ ซ้าย             ขวา  

หน้า ๓๐ ด้านบน

 ด้านล่าง

หน้า ๓๒ คำาที่มีสระ -ะ ประสมและออกเสียง อะ  =  สะพาน  คะแนน  ระวัง  ตะลึง  ชะแง้  ตะกร้อ 
            กะทิ  ละเมอ  ประตู  มะนาว  
 คำาที่ไม่มีสระ -ะ ประสมแต่ออกเสียง อะ  =  ขยัน  สบาย  สนุก  ขนม  ธนู  ขมิ้น  พนา 
             สวรรค์  ตลก  สลึง

หน้า ๓๓ 1. จมูก  2. ชบา  ๓. สนาม  ๔. ชนะ  ๕. ขยัน  ๖. ธนู  ๗. ทหาร  ๘. สบู่  ๙. สไบ

หน้า ๓๕ 1. รส  2. รถ  ๓. รด  ๔. ศร  ๕. สอน  ๖. พาล  ๗. พาน  ๘. ขัน , ขัน  ๙. ขรรค์ 
 1๐. ศุกร์  11. สุข  12. สุก

อ่านว่า เขียนว่า

สะ - พาน สะพาน

สะ - อาด สะอาด

สะ - ดวก สะดวก

ตะ - ขาบ ตะขาบ

ตะ - ไคร้ ตะไคร้

ตะ - เกียง ตะเกียง

อ่านว่า เขียนว่า

ละ - เมอ ละเมอ

ระ - วัง ระวัง

ชะ - นี ชะนี

ชะ - เง้อ ชะเง้อ

ตะ - ลึง ตะลึง

ทะ - ลุ ทะลุ

ตะเกียง สะพาน

ทะเล ตะกร้อ

มะระ กะลา

ชะนี คะน้า

คะแนน มะม่วง

ละเมอ กระเจี๊ยบ
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หน้า ๓๖ 1. แนนกำาลังจัดพานดอกไม้  2. อย่าทำาตัวเป็นคนพาลหาเรื่อง 
 ๓. ฉันมีความสุขเพราะวันศุกร์นี้จะได้ไปเที่ยว  ๔. เมื่อวานนี้คุณครูสอนถึงตอนพระรามแผลงศร
 ๕. เจ้าเหมียวกินข้าวสุกคลุกปลาทูอย่างมีความสุข  ๖. ป๋อมโหนรถเมล์ไปโรงเรียน
 ๗. ป๋อมขอทำาหน้าที่ล้างรถส่วนแนนจะรดน้ำาต้นไม้

หน้า ๓๗ ด้านบน  1. การณ์  2. กาล  ๓. กรร , กัณฐ์  ๔. กันย์ , กัน  ๕. ลพ  ๖. ลบ
 ด้านล่าง  วานร  นอนหลับ อวยพร  พังพอน

หน้า ๓๘ 1. โชค , โชก  2. ส้อม , ซ่อม  ๓. กรรม , กำา  ๔. หน้า , น่า  ๕. มนต์ , มน  ๖. พัก , พรรค 
 ๗. ศาสตร์ , สาด  ๘. ทรัพย์ , ซับ  ๙. ย่า , หญ้า  1๐. พัน , พรรณ  11. คั่น , ขั้น 
 12. บาท , บาด  1๓. วรรค , วัก  1๔. ค่า , ฆ่า  1๕. สรร , สัน

หน้า ๔๓ ด้านบน  1. สำาเร็จ  2. ตรวจตรา  ๓. มเหสี  .๔ ยักษ์  ๕. รำาพัน  ๖. กำาเริบ  ๗. พ่ายแพ้
  ๘. เยาะเย้ย  ๙. เวทมนตร์  1๐. ประทาน  11. ปลอดภัย

หน้า ๔๔ ด้านบน  1. ทศกัณฐ์  2. ร่างกาย  ๓. พระฤาษีโคบุตร  ๔. ทศกัณฐ์  ๕. ยักษ์ , ทศกัณฐ์
 ด้านล่าง  1. พญาพาลีชิงนางมณโฑจากทศกัณฐ์  2. ทศกัณฐ์ถอดดวงใจฝากไว้ที่ฤาษีโคบุตร
   ๓. ทศกัณฐ์แปลงเป็นปูลงไปซ่อนในแม่น้ำายมนาที่พาลีจะทำาพิธี
   ๔. พาลีกับทศกัณฐ์รบกันอย่างดุเดือด

หน้า ๔๕ ด้านบน

 ด้านล่าง 1. ทศกัณฐ์  2. พระอุมา  ๓. พระนารายณ์  ๔. พญาพาลี  ๕. ทศกัณฐ์ 
  ๖. พญาพาลี  ๗. พระฤาษีโคบุตร  ๘. กล่องแก้วหุ้มหิน

หน้า ๔๖ ด้านบน  1. ทศกัณฐ์ช่วยพระอิศวรยกเขาไกรลาส 
  2. พระนารายณ์แปลงเป็นยักษ์แก่ 
  ๓. ทศกัณฐ์อุ้มนางมณโฑเหาะกลับกรุงลงกา 
  ๔. พญาพาลีชิงนางมณโฑจากทศกัณฐ์
  ๕. ทศกัณฐ์แปลงกายเป็นปูยักษ ์
  ๖. พญาพาลีจับทศกัณฐ์มัด 
  ๗. พระฤาษีโคบุตรทำาพิธีถอดดวงใจให้ทศกัณฐ์ 
  ๘. หนุมานช่วยพระรามสังหารทศกัณฐ์จนสำาเร็จ

ทศกัณฐ์ พระฤาษีโคบุตร พญาพาลี ทศกัณฐ์แปลง



๘

หน้า ๔๖ ด้านล่าง

หน้า ๔๗ 1. ยักษ์  2. เกาะกลางมหาสมุทร  ๓. ท้าวสหบดีพรหม  ๔. ฉัตรแก้ว  ๕. ท้าวจตุรพักตร์

หน้า ๔๘ ด้านบน  1. กรุงลงกาเป็นอาณาจักรของยักษ์  2. ท้าวสหบดีพรหมสร้างกรุงลงกา 
  ๓. ทศกัณฐ์เป็นหลานท้าวจตุรพักตร์  ๔. ธาดาพรหมได้นามใหม่ว่าท้าวจตุรพักตร ์
  ๕. ท้าวจตุพักตร์ครองครองกรุงลงกาหกหมื่นปี
 ด้านล่าง  ซ้าย : อาณาจักร  มหาสมุทร  ภูเขา  ปราสาท  ราชวัง  อุทยาน  รุกราน
   ขวา : สหบดีพรหม  จตุรพักตร์  ทศกัณฐ์  สงคราม  สวรรคต  ราชสมบัติ 
     ฉัตรแก้ว

หน้า ๔๙ 1. ทศกัณฐ์บุกรุกสวนของพระอรชุนและลบหลู่พระอรชุน  2. ทศกัณฐ์  ๓. พระฤาษีโคบุตร 
 ๔. พระอรชุน  ๕. พระฤาษีโคบุตรมาขอโทษแทนทศกัณฐ์

หน้า ๕๐ ด้านบน

 ด้านล่าง  1. อรชุน  2. ลบหลู่  ๓. อาศรม  ๔. ทศกัณฐ์  ๕. ฤาษีโคบุตร  ๖. ระเนระนาด

เทวดา สวรรค์ วิมาน

ทศกัณฐ์ อาศรม แผลงศร



๙

หน้า ๕๑ 1. อินทรีย์  2. สวรรค์  ๓. พินาศ  ๔. วานร  ๕. ไตรภพ  ๖. เนรมิต  ๗. สังหาร  ๘. ญาณ
 ๙. อาณาจักร  1๐. สวรรคต  11. อาศรม  12. ประพาส  1๓. ลบหลู่

หน้า ๕๔ ด้านบน  1. สำานวน  2. ชื่อเสียง  ๓. ปัจจุบัน  ๔. คิดค้น  ๕. แสงไฟ  ๖. ควาย  ๗. ไหว้ครู 
  ๘. ล้อเลียน  ๙. การแสดง  1๐. วรรณคดี  11. เสน่ห์

หน้า ๕๕ ด้านบน  1. ใช่  2. ใช่  ๓. ไม่ใช่  ๔. ใช่  ๕. ไม่ใช่  ๖. ใช่  ๙. ใช่
 ด้านล่าง  เด็กสามารถตอบได้หลากหลาย ไม่จำาเป็นต้องตอบเหมือนกันทุกคน

หน้า ๖๔ ด้านบน  1. ยืนกราน  2. ของโปรด  ๓. เบิกบาน  ๔. คึกคัก  ๕. ซุกซน  ๖. จดหมาย 
  ๗. เลอะเทอะ  ๘. เพลิดเพลิน  ๙. สงสาร  1๐. เหลวไหล  11. ปรึกษา

หน้า ๖๕ ด้านบน  1. ใช่  2. ไม่ใช่  ๓. ใช่  ๔. ใช่  ๕. ใช่  ๖. ใช่  ๗. ใช่
 ด้านล่าง

หน้า ๖๖ 1. ไถนา  2. คราด  ๓. ควาย  ๔. ต้นกล้า  ๕. งอบ  ๖. คันนา  ๗. ชาวนา 
 ๘. แปลงเพาะกล้า  ๙. ลอมฟาง  1๐. กระบุง

หน้า ๖๗ ด้านบน  1. ชาวนา  2. รถไถนา  ๓. ทัศนศึกษา  ๔. สาธิต  ๕. ดำานา  ๖. ต้นกล้า  ๗. งอบ 
  ๘. เก็บเกี่ยว
 ด้านล่าง

ไถนา เพาะกล้า ถอนกล้า ดำานา เกี่ยวข้าว



1๐

หน้า ๖๘ ด้านบน  1. ทัศนศึกษา  2. สาธิต  ๓. ทดน้ำา  ๔. อร่าม  ๕. กังวล  ๖. ปรึกษา  ๗. สังเกต
 ด้านล่าง  1. เหลวไหล  2. เปื้อน  ๓. อนุญาต  ๔. กะพริบ  ๕. กะพริบ  ๖. อ่อนโยน

หน้า ๖๙ ด้านบน  1. จดหมาย  2. อนุญาต  ๓. เพลิดเพลิน  ๔. อธิบาย  ๕. เหลวไหล

หน้า ๗๑ ด้านบน  ซ้าย : 1. วันเด็ก  2. เด็ก  ๓. เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ  ๔. 1๔
   ขวา : 1. วันพืชมงคล  2. ชาวนา  ๓. ชาวนา...เป็นกระดูกสันหลังของชาติ 
     ๔. 1๐
 ด้านล่าง  ไฟมา ป่าหมด , หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคต
   เมา ไม่ขับ , สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำาเอง

หน้า ๗๓ ด้านบน  1.    2.    ๓.    ๔.    ๕.    ๖. 

หน้า ๗๔ ด้านบน   แปดนาฬิกา    สิบสี่นาฬิกา สามสิบนาที

    เก้านาฬิกา สามสิบนาที  สิบหกนาฬิกา

 ด้านล่าง  1. ๘.๓๐  2. 1๐ , ๓๐  ๓. 2  ๔. บนรถ  ๕. 1๖.๐๐

หน้า ๘๐ ด้านบน  1. ใช่  2. ใช่  ๓. ไม่ใช่่  ๔. ใช่  ๕. ใช่  ๖. ไม่ใช่
 ด้านล่าง

หน้า ๘๑ ด้านบน   ๔  ทองกระชากก่องข้าวจากมือแม่จนแม่ล้มลง
   ๖  ทองออกบวชเป็นพระภิกษุ
   1  ทองออกไปทำานาตั้งแต่เช้ามืด
   ๕  ทองร้องไห้รำาพันกอดศพแม่ เสียใจที่ตนทำาผิด
   ๗  ทองสร้างพระธาตุก่องข้าวน้อยเพื่อไถ่บาป
   2  ทองเหน็ดเหนื่อยมาก และรู้สึกหิวข้าวจนตาลาย
   ๓  มารดาของทองเดินกระย่องกระแย่งมาส่งข้าว
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หน้า ๘๑  ด้านล่าง  1. ทองรู้สึกสำานึกบาป  2. แม่หิ้วก่องข้าวน้อยมาแต่ไกล 
   ๓. ทองสร้างพระธาตุก่องข้าวน้อย  ๔. ทองโมโหหิวจนตาลาย

หน้า ๘๒ 1. พระภิกษุทอง  2. ยอดพระธาตุ  ๓. ก่องข้าว  ๔. พระธาตุก่องข้าวน้อย  ๕. จังหวัดยโสธร

หน้า ๘๓ ด้านบน  1. ศีรษะ  2. บันดาล  ๓. เนรคุณ  ๔. ศพ  ๕. มาตุฆาต  ๖. มหันต์  ๗. ศรัทธา
 ด้านล่าง  1. พระธาตุ  2. เหน็ดเหนื่อย  ๓. กระชาก  ๔. ยาวเหยียด  ๕. สารภาพ  ๖. ศรัทธา

หน้า ๘๗ ด้านบน  1. ชำานาญ  2. ร้าวราน  ๓. กำาพร้า  ๔. หลาบจำา  ๕. บุญคุณ  ๖. มารดา
  ๗. วินัย  ๘. เฆี่ยนตี  ๙. รำาคาญ  1๐. รอบคอบ  11.หยาบคาย

หน้า ๘๘ ด้านบน  1. เชื้อไข  2. ผ่องใส  ๓. ปลอดบ่วงมาร  ๔. รกโลก  ๕. ตริตรอง  ๖. เฆี่ยนตี 
  ๗. แม่ที่รัก  ๘. ศักดิ์สิทธิ์
 ด้านล่าง  1. บริสุทธิ์  2. ครรภ์  ๓. สุจริต  ๔. รกโลก  ๕. กตัญญู

หน้า ๘๙ ด้านบน

 ด้านล่าง  1. ศักดิ์สิทธิ์  2. อิทธิฤทธิ์  ๓. หลาบจำา  ๔. นวล  ๕. หน้าด้าน

หน้า ๙๑ ด้านบน  คำาตาย : คะ  ปะ  จุ  เกาะ  เตะ  ตึ  โปะ  ฉัวะ  แกะ  เลอะ  เพียะ
   คำาเป็น : เธอ  แล  แพ้  มา  แฮ่  เสื้อ  หู  ลา  เดา  พ่อ  เซ่อ  ใส  มี  โต  ด ู
        ถือ  เซ  รอ  วัว  เลีย  ดำา  ไป  มั่ว
 ด้านล่าง  
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หน้า ๙๒ คำาตาย : กะปิ  ทะลุ  ปุปะ  เฉอะแฉะ  ชิชะ  ทะเลาะ  อุบะ  เละเทะ  มะระ  เปาะแปะ
 คำาเป็น : ภาษา  ทาสี  เตาไฟ  โมโห  ปูนา  เรไร  เสียนา  สีซอ  พ่อแม่  ใจดี

หน้า ๙๔ ด้านบน  คำาตาย : คิด  คาบ  โลก  ตบ  มุก  ลวก  ลาก  เสก  เชือก  บอก  ถีบ  ฉีด  รัก 
       ลูก  เปียก  มีด
   คำาเป็น : กาง  เรียน  วัน  นิ้ว  คุย  บิน  ยุง  โดน  จูง  เวร  แบน  ยาว  ดม 
        เลย  วอน  กวน

 ด้านล่าง  

หน้า ๙๕ คำาตาย : อาบแดด  รสจัด  บาดเจ็บ  ผัดผัก  กะทิ  พริกเผ็ด  เข็ดหลาบ  ปะทะ  ลากรถ  
  เหวอะหวะ
 คำาเป็น : ช่วยเหลือ  คูปอง  ส้มตำา  เคยเห็น  ทำาไม  ร้องไห้  ปรีชา  อาการ  จุนเจือ 
  เบื่อหน่าย

หน้า ๙๗ 1. หั่นผัก  2. กวาดบ้าน  ๓. ปอกกล้วย  ๔. นวดแป้ง  ๕. ผ่าฟืน  ๖. ลับมีด  ๗. ตอกตะป ู
 ๘. ปัดฝุ่น  ๙. ปั้นหม้อ  1๐. สับหมู  11. จุดเทียน  12. วาดรูป

หน้า ๙๘ 1. เขียน  2. เล่า  ๓. กระโดด  ๔. สวม  ๕. ร้องไห้  ๖. ตี  ๗. อาเจียน  ๘. เลื้อย

หน้า ๙๙ ด้านบน

หน้า ๑๐๖ ด้านบน  1. ปกครอง  2. กษัตริย์  ๓. บูชา  ๔. แว่นแคว้น  ๕. หงส์  ๖. ปล่อย  ๗. โบราณ 
  ๘. ตริตรอง  ๙. ดลใจ  1๐. ไพร่ฟ้า  11. นักปราชญ์
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หน้า ๑๐๗ ด้านบน     ๓  พระนลกล่าวแก่บุษกร  ๕  หงส์กล่าวแก่พระนล
     1  นางทมยันตีกล่าวแก่หงส์  ๔  นางทมยันตีกล่าวแก่พระนล
     2  หงส์กล่าวแก่นางทมยันตี  ๖  ตัวกลีกล่าวก่อนจะเข้าสิงร่างพระนล

 ด้านล่าง  1 พระนล  2 ทมยันตี  ๓ หงส์  ๔ บุษกร  ๕ พระอินทร์

หน้า ๑๐๘ ด้านบน    2  หงส์บินมายังเมืองวิทรรภเพื่อพบนางทมยันตี
    ๕  นางทมยันตีกับพระนลต้องออกเดินป่า
    1  พระนลพบหงส์ริมน้ำา
    ๖  พระนลเรียนหัวใจวิชาสกาจากท้าวฤตุบรรณ
    ๗  พระนลพนันสถาชิงเมืองคืนมาจากบุษกรสำาเร็จ
    ๓  นางทมยันตีเลือกพระนลเป็นคู่ครอง
    ๔  พระนลหลงใหลในการเล่นสกาจนเสียเมืองแก่บุษกร
 ด้านล่าง  1. หงส์จะเป็นสื่อให้พระนลเจอกับนางทมยันตี
   2. อยากลองใจและทดสอบสติปัญญานางทมยันตี
   ๓. เพราะพระนลแพ้พนันสกาบุษกร
   ๔. พระนลถูกตัวกลีสิงแล้วดลใจให้หนีนางทมยันตี
   ๕. เมืองวิทรรภ

หน้า ๑๐๙ ด้านบน

 ด้านล่าง  1. กษัตริย์  2. อัปลักษณ์  ๓. อันตราย  ๔. คำาสาป  ๕. อุบาย

หน้า ๑๑๐ ด้านบน  1. ไม่ใช่  2. ใช่  ๓. ไม่ใช่  ๔. ไม่ใช่  ๕. ใช่  ๖. ไม่ใช่  ๗. ใช่
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หน้า ๑๑๐ ด้านล่าง

หน้า ๑๑๑ 1. เขาไกรลาส  2. บานหน้าต่าง  ๓.เล่นน้ำา  ๔. พระพรหม  ๕. เสาหงส์

หน้า ๑๑๙ ด้านบน  1. รสชาติ  2. ขัดเกลา  ๓. วิเศษ  ๔. ซาบซึ้ง  ๕. เรี่ยวแรง  ๖. สัปดาห ์
  ๗. จานเด็ด  ๘. กรรมการ  ๙. สถานการณ์  1๐. เด็ดขาด  11. กรกฎาคม

หน้า ๑๒๐ ด้านบน    ๔  แนนกับป๋อมช่วยกันทำาอาหารในการแข่งขัน 
    1  แนนฝึกทำาอาหารในครัวที่บ้าน
    ๕  กรรมการชิมอาหารฝีมือแนนกับป๋อม
    ๖  ป๋อมฟุบหลับบนกระเป๋าหนังสืออย่างอ่อนเพลีย
    ๓  แก้มมาไม่ทันการแข่งขันจึงไม่อาจช่วยแนนได้
    2  ป๋อมชิมไข่ทอดของแนน

หน้า ๑๒๑ ด้านบน  1. แนนฝึกทำาอาหารจานเด็ด  2. ป๋อมต้องเป็นผู้ช่วยของแนน
  ๓. แป้งทำาผัดบวบจืดสนิท  ๔. วันนี้มีการแข่งขันทำาอาหาร
  ๕. พ่อแม่เฝ้าสั่งสอนลูก
 ด้านล่าง  ของคาว : แกงส้มดอกแค  เนื้อเค็ม  ผัดเผ็ดถั่วฝักยาว  ก๋วยเตี๋ยว  ข้าวผัด 
         ต้มยำาไก่บ้าน  ผัดคะน้า  น้ำาพริกกะปิ  ไก่ทอด  แกงเขียวหวาน
   ของหวาน : ซ่าหริ่ม  ทองหยอด  รวมมิตร  แกงบวดฟักทอง  มันเชื่อม 
    กล้วยบวชชี

หน้า ๑๒๓ ด้านบน
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หน้า ๑๒๓ ด้านล่าง  1. แนน  2. แป้ง  ๓. ๕ คะแนน  ๔. ใหม่  ๕. ผัดฟักทอง  ๖. น้ำามะเขือเทศ 
   ๗. ๘ คะแนน

หน้า ๑๒๔ 1. ตะหลิว  2. ทัพพี  ๓. ก๊อกน้ำา  ๔. หม้อหุงข้าว  ๕. เตาแก๊ส  ๖. กาต้มน้ำา  ๗. จาน 
 ๘. แก้ว  ๙. ชาม  1๐. ตู้เย็น

หน้า ๑๒๕ 

หน้า ๑๒๖ ด้านบน  ซ้าย : อาบน้ำา อาบท่า , กระดูก กระเดี้ยว , ปืนผา หน้าไม ้, ส้มสูก ลูกไม้ , 
     งูเงี้ยว เขี้ยวขอ
   ขวา : พิธี รีตอง , เลขผา นาที , ไม่รู้ ไม่ชี ้, ลูกเต้า เหล่าใคร , ลืมหู ลืมตา
 ด้านล่าง  1. ฟันฟาง  2. ผมเผ้า  ๓. หมดเรี่ยวหมดแรง  ๔. กินหยูกกินยา  ๕. ผ้าผ่อน 
   ๖. ดึกดื่น

หน้า ๑๒๙ ด้านบน  1. ใช่  2. ใช่  ๓. ใช่  ๔. ใช่  ๕. ใช่  ๖. ไม่ใช่  ๗. ไม่ใช่ 
 ด้านล่าง

หน้า ๑๓๐ ด้านบน  1. สุขภาพ  2. สารพิษ  ๓. กำาจัด  ๔. ระบาด  ๕. ฟาร์ม  ๖. ปุ๋ย  ๗. ชีวภาพ 
  ๘. ตระหนัก

เงียบเชียบ ฟันฟาง

เดินเหิน หยูกยา

บ้านช่อง ยุ่งเหยิง

เปียกปอน รถรา
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หน้า ๑๓๔ ด้านบน

 ตรงกลาง  ๔  ฤาษีกไลโกฏชุบชีวิตโพสพเทวี

    1  ผิวพรรณของโพสพเทวีเศร้าหมองลง

    2  โพสพเทวีมุ่งตรงไปยังป่าหิมพานต์

    ๕  ฤาษีกไลโกฏใช้ไม้เท้าตีเมล็ดข้าว

    ๓  ไฟเผาไหม้โพสพเทวีกลายเป็นเถ้าถ่าน

    ๖  มนุษย์นำาข้าวสารไปหุงกิน

 ด้านล่าง  1. พระอินทร์  2. โพสพเทวี  ๓. ป่าหิมพานต์  ๔. พระฤาษีกไลโกฏ  ๕. แม่โพสพ

หน้า ๑๓๖ ด้านบน  1. ข้าวโพด  2. ป๋อม , ดินสอ  ๓. หมา , แมว  ๔. บ้าน , แม่น้ำา 

  ๕. แนน , สวนสาธารณะ  ๖. หมอ , คนไข้  ๗. แนน , ไอศกรีม

 ด้านล่าง  1. พวกเขา  2. มัน  ๓. พวกเรา  ๔. เขา  ๕. มัน

หน้า ๑๓๗ 1. พวกเขา  2. คุณ  ๓. พวกเรา  ๔. ฉัน  ๕. ผม  ๖. เรา  ๗. มัน  ๘. เธอ  ๙. ผม 

 1๐. ฉัน  11. ท่าน

หน้า ๑๓๘ ด้านล่าง

หน้า ๑๓๙ 1. เถา  2. ตัว  ๓. ขบวน  ๔. แท่ง  ๕. เล่ม

หน้า ๑๔๐ 1. ใบ  2. ลำา  ๓. เถา , กำา  ๔. คัน  ๕. ฟอง  ๖. เชือก  ๗. ข้าง  ๘. ดวง  ๙. ช่อ   

 1๐. เล่ม , แท่ง  11. รูป

หน้า ๑๔๑ 1. คุณครูเดินมาเท้าเปล่า  2. เขาได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นแห่งชาต ิ

 ๓. “คุณครูเคยพูดปดไหมคะ” แนนถาม  ๔. คนเราควรรับประทานผลไม้และผักสดทุกวัน

 ๕. ภาพยนตร์มีอิทธิพลต่อความคิดของเรา

รวงข้าว พระอินทร์ โพสพเทวี พระฤาษีกไลโกฏ
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หน้า ๑๔๒ 1. “คุณครูครับ ผมขออนุญาตไปเยี่ยวครับ”

     “คุณครูครับ ผมขออนุญาตไปปัสสาวะครับ”

 2. “พรุ่งนี้กูจะไปเที่ยวทะเลกับครอบครัว”

     “พรุ่งนี้ฉันจะไปเที่ยวทะเลกับครอบครัว”

 ๓. คุณครูบอกว่าถ้าไม่สวมเกือกพยาธิจะไชตีน

     คุณครูบอกว่าถ้าไม่สวมรองเท้าพยาธิจะไชเท้า

 ๔. เมื่อคืนแนนไม่สบาย อ้วกทั้งคืน

     เมื่อคืนแนนไม่สบาย อาเจียนทั้งคืน

 ๕. เด็กดีต้องเชื่อฟังพ่อแม่

     เด็กดีต้องเชื่อฟังบิดามารดา

 ๖. คุณครูปวดหัวเพราะนักเรียนส่งเสียงดัง

     คุณครูปวดศีรษะเพราะนักเรียนส่งเสียงดัง

หน้า ๑๔๓ ด้านบน

 ด้านล่าง  ซ้าย : วัว = ควาย , หัว = ศีรษะ , โรงหนัง = โรงภาพยนตร์ , ตด = ผายลม , 
     เยี่ยว = ปัสสาวะ , ควาย = กระบือ
   ขวา : หมา = สุนัข , มึง = เธอหรือคุณ , กิน = รับประทาน , ขี้ = อุจจาระ , 
     หมู = สุกร , เออ = ครับหรือค่ะ

หน้า ๑๔๕ 1. เป็น  2. ไม่เป็น  ๓. ไม่เป็น  ๔. เป็น  ๕. ไม่เป็น  ๖. เป็น  ๗. ไม่เป็น

หน้า ๑๔๖ ด้านบน  1. คุณพ่อดูโทรทัศน์จนดึกดื่น  2. แม่ค้าขายปลาทูในตลาด 
  ๓. นักกีฬาสีเขียวกับสีแดงวิ่งแข่ง  ๔. เสือขย้ำากวางกลางป่า 
  ๕. หิ่งห้อยพรายแสงระยิบระยับ
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หน้า ๑๔๗ 1. คุณแม่ชวนฉันไปเที่ยวสวนสัตว์ประมาณนี้ = คุณแม่ชวนฉันไปเที่ยวสวนสัตว์
 2. หมูชอบกินอาหาร เช่น รำา และหยวกกล้วย ทำานองนี้ 
    = หมูชอบกินอาหาร เช่น รำา และหยวกกล้วย
 ๓. เขาแบบว่าคิดถึงน้องสาวมาก = เขาคิดถึงน้องสาวมาก
 ๔. หนูคิดประมาณว่าสองบวกสองเป็นสี่ = หนูคิดว่าสองบวกสองเป็นสี่
 ๕. จิงโจ้กระโดดเก่งมากอ่ะ = จิงโจ้กระโดดเก่งมาก
 ๖. หนูกับแมวประมาณว่าแย่งที่นอนกัน = หนูกับแมวแย่งที่นอนกัน
 ๗. กุ๊กกระทำาการตัดสินว่าอาหารของแนนรสดีมาก = กุ๊กตัดสินว่าอาหารของแนนรสดีมาก
 ๘. ข่าวต่อไปนี้เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับกีฬา = ข่าวนี้เป็นข่าวกีฬา

หน้า ๑๔๘ เขาควบม้าอย่างเร็ว , อี๊ดกับพลอยเล่นแบดมินตัน , คุณแม่จุดไม้ขีดไฟหรือยัง , 
 นักสืบสวมแว่นตาหนาเตอะ , นักฟุตบอลเตะลูกบอลเต็มแรง , นักโทษแหกคุก ตอนดึกเมื่อคืนนี้ ,
 คุณพ่อถือหนังสือมา

หน้า ๑๔๙ 1. ประหยัด  2. สิ้นเปลือง  ๓. ห้างสรรพสินค้า  ๔. อดออม  ๕. สุรุ่ยสุร่าย

หน้า ๑๕๐ ด้านบน  1. สลึง  2. ยากนาน  ๓. น้อย  ๔. ไม่ควร  ๕. พ่อแม่  ๖. ประสงค์  ๗. อด
 ด้านล่าง

หน้า ๑๕๘ ด้านบน  1. อำามาตย์  2. กำาจัด  ๓. รัศมี  ๔. ปฏิบัติ  ๕. แขวน  ๖. พราหมณ์  ๗. อรหันต์ 
  ๘. อิจฉา  ๙. ลังเล  1๐. เบียดเบียน  11. วิตก  12. เชี่ยวชาญ

หน้า ๑๕๙ ด้านบน  1. ศาสตราวุธ  2. พระเจ้าปเสนทิโกศล  ๓. พระพุทธเจ้า  ๔. ทิศาปาโมกข์ 
  ๕. คัคคะพราหมณ์  ๖. องคุลิมาล
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หน้า ๑๕๙ ด้านล่าง  2  พระแสงศาสตราวุธของพระเจ้าปเสนทิิโกศลลุกโพลงขึ้น
   ๕  มารดาจะไปเกลี้ยกล่อมองคุลิมาลให้มอบตัวต่อทางการ
   1  อหิงสกะ ลืมตาดูโลกใต้ฤกษ์ดาวโจร
   ๗  พระพุทธเจ้าหยุดองคุลิมาล
   ๔  อหิงสกะ ทำางานรับใช้อาจารย์แลกกับวิชาความรู้
   ๖  องคุลิมาลเฝ้ารอเหยื่อรายที่ 1,๐๐๐
   ๓  คัคคะพราหมณ์ตั้งชื่อบุตรว่า “อหิงสกะ”
   ๘  ภิกษุองคุลิมาลบรรลุธรรม สำาเร็จเป็นพระอรหันต์

หน้า ๑๖๐ ด้านบน  1.   2.   ๓.   ๔.   ๕.   ๖.   ๗.   ๘. 
 ด้านล่าง

หน้า ๑๖๑ ด้านบน  1. หยุด , ไม่หยุด  2. อหิงสกะ , คัคคะพราหมณ์  ๓. กำาเนิด , ฤกษ์ดาวโจร 
  ๔. องคุลิมาล , พระอรหันต์  ๕. ชะตา , โจร
 ด้านล่าง
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หน้า ๑๖๒ ด้านบน

หน้า ๑๖๓ 1. โหราศาสตร์  2. 1) วันอาทิตย์  2) วันอังคาร  ๓) วันศุกร์  ๔) วันเสาร์
 ๓. 1) วันจันทร์  2) วันพุธ  ๓) วันพฤหัสบดี  ๔. ตอบได้ทั้ง มี หรือ ไม่มี
 ๕. ตอบได้ทั้งเชื่อ หรือ ไม่เชื่อ

หน้า ๑๗๒ ด้านบน  1. อีสาน  2. รถทัวร์  ๓. บรรทม  ๔. ยักษ์  ๕. ประมาท  ๖. สิงห์  ๗. วิทยาศาสตร์
  ๘. ศักดิ์สิทธิ์  ๙. รถไฟ  1๐. ซ่อนแอบ  11. พิพิธภัณฑ์

หน้า ๑๗๓ ด้านบน  1. บุรีรัมย์  2. ปราสาทหินพนมรุ้ง  ๓. ขอม  ๔. ฮินดู  ๕. นาค  ๖. อีสาน 
  ๗. พระศิวะ
 ด้านล่าง  1. ศิวะนาฏราช  2. ปราสาทหินพนมรุ้ง  ๓. เกียรติมุข  ๔. สะพานนาคราช
   ๕. ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์

หน้า ๑๗๔ ด้านบน  1. พนมรุ้ง  2. บรรทมสินธุ์  ๓. อวตาร  ๔. สี่  ๕. ร่างกาย , แขน , ขา  ๖. ยักษ์ 
  ๗. พระศิวะ  ๘. ฮินดู  ๙. ปราสาทหิน  1๐. เกียรติมุข

หน้า ๑๗๕ ด้านบน  ซ้าย : เทพเจ้า  สารานุกรม  พิพิธภัณฑ์  พญานาค  มหาสมุทร  เกียรติมุข 
    วิทยาศาสตร์
  ขวา :  พระศิวะ  พนมรุ้ง  นารายณ์  นาคราช  มัคคุเทศก์  ปราสาทหิน  ภาพสลัก

โจร

พระราชา

คัคคะพราหมณ์

คัคคะพราหมณ์

โจร

คอ

ผู้ไม่เบียดเบียน

พระพุทธเจ้า

เกิดมาในฤกษ์ดาวโจร

พระราชา

ลุกโพลง
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หน้า ๑๗๕ ด้านล่าง  1. คุณพ่อจะเดินทางไปโคราช  =  บุรีรัมย์ 
   2. ปราสาทหินเป็นสถานที่บันเทิง  =  ศักดิ์สิทธิ์
   ๓. พนมรุ้ง แปลว่า ภูเขาสีรุ้ง  =  เขาใหญ่ , เขาถ้ำา
   ๔. ปราสาทหินพนมรุ้งสร้างขึ้นเป็นวิมานของพระราม  =  พระศิวะ
   ๕. เกียรติมุขมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อิศวร  =  หน้ากาฬ
   ๖. เกียรติมุขเป็นรูปหน้ายักษ์ปนกับนาค  =  สิงห์

หน้า ๑๗๖ ด้านบน  1. ป๋อม , คุณพ่อ  2. น้าวัน , ป๋อมกับแนน  ๓. คุณพ่อ , ป๋อม  ๔. น้าวัน , คุณแม่
  ๕. น้าเลิศ , ป๋อม  ๖. ป๋อม , น้าเลิศ  ๗. คุณพ่อ , ป๋อม
 ด้านล่าง  1. บุรีรัมย์  2. ขอนแก่น , ยโสธร , อุบลราชธานี , บุรีรัมย์ ๓. เชียงใหม่

หน้า ๑๗๘ ด้านบน  

 ด้านล่าง

หน้า ๑๗๙ ด้านบน

ร       ศิ  ว

ร       ส  า

ก       สิ  ท

ท       า  ลั

ร       ย  า

า       ภ  า
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หน้า ๑๗๙ ด้านล่าง  1. พระศิวะกริ้วยักษ์ชลันธรมาก  2. เกียรติมุขเป็นยักษ์ที่มีแต่หัว
   ๓. ป๋อมชอบฟังคุณพ่อพูด  ๔. พญายักษ์ชลันธรบำาเพ็ญตบะแก่กล้า
   ๕. คุณพ่อหยุดยืนที่รูปสลักเกียรติมุข

หน้า ๑๘๑ 1. พระศิวะ  2. สีดำา  ๓. หน้าผาก  ๔. ฮินดู  ๕. ไฟลุกไหม้ทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้า  ๖. พระศิวะ

หน้า ๑๘๒ 1. บุรีรัมย์  2. ภูเขา  ๓. ศิลาแลง  ๔. เขาดงรัง  ๕. ๔๐ แห่ง  ๖. 1,๐๐๐ ปีมาแล้ว

หน้า ๑๘๓ ด้านบน  1. ยอดเขา  2. อำาเภอ  ๓. ปราสาท  ๔. ก้าวหน้า  ๕. กิโลเมตร  ๖. ภูเขาไฟ 
  ๗. ศาสนา  ๘. พระหัตถ์  ๙. ประสงค์  1๐. บุรีรัมย์  11. ฮินดู
 ด้านล่าง  1. ประสงค์  2. พระหัตถ์  ๓. พนมรุ้ง  ๔. หนังสือ  ๕. ศิลาแลง  ๖. ประโยชน์

หน้า ๑๘๔ 

หน้า ๑๘๕ ด้านบน  

 ด้านล่าง

ทางกำาลังซ่อม

โรงเรียน ระวังเด็ก

ห้ามแซง

ทางข้ามทางรถไฟ

ระวังสัตว์

ห้ามจอด

ห้ามแซง

ห้ามเข้า

ห้ามกลับรถ

ห้ามใช้เสียง

ห้ามเลีย้วขวา
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หน้า ๑๘๖ 

หน้า ๑๘๗ 

หน้า ๑๘๘ ด้านบน  1. เสิร์ฟ  2. คูปอง  ๓. ทัวร์  ๔. เปอร์เซ็นต์  ๕. แสตมป์  ๖. ไกด์  ๗. ฟรี
 ด้านล่าง

ไอศกรีม

บาสเกตบอล

แท็กซี่

ช็อกโกแลต

มอเตอร์ไซค์

คอมพิวเตอร์

ฟุตบอล

แอปเปิลคุกกี้

ซีดี

เค้ก

ปาท่องโก๋

เปาะเปี๊ยะ

กุยช่าย

บะหมี่

แป๊ะ

โจ๊ก

ซาลาเปา พะโล้ซาเล้ง

โอเลี้ยง

เซียมซี
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หน้า ๑๘๙

หน้า ๑๙๐ 1. เกา  เก่า  เก้า  เก๊า  เก๋า  -  เก่า
 2. จาย  จ่าย  จ้าย  จ๊าย  จ๋าย  -  จ่าย
 ๓. เดียว  เดี่ยว  เดี๊ยว  เดี๋ยว  -  เดี๋ยว
 ๔. ตำา  ต่ำา  ต้ำา  ต๊ำา  ต๋ำา  -  ต่ำา
 ๕. บอน  บ่อน  บ้อน  บ๊อน  บ๋อน  -  บ่อน
 ๖. เปา  เป่า  เป้า  เป๊า  เป๋า  -  เป่า
 ๗. ออย  อ่อย  อ้อย  อ๊อย   อ๋อย  -  อ้อย

หน้า ๑๙๑

หน้า ๑๙๒ 1. เขา  เข่า  เข้า  -  เข้า
 2. ขัน  ขั่น  ขั้น  -  ขัน
 ๓. ฝาย  ฝ่าย  ฝ้าย  -  ฝ้าย
 ๔. ผี  ผี่  ผี้  - ผี
 ๕. เสือ  เสื่อ  เสื้อ  -  เสือ , เสื้อ
 ๖. หาม  ห่าม  ห้าม  -  ห้าม
 ๗. ถาน  ถ่าน  ถ้าน  - ถ่าน

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

บาน บ่าน บ้าน บ๊าน บ๋าน

ตุน ตุ่น ตุุ้น ตุ๊น ตุ๋น

ปู ปู่ ปู้ ปู๊ ปู๋

โอง โอ่ง โอ้ง โอ๊ง โอ๋ง

ตู ตู่ ตู้ ตู๊ ตู๋

ปุย ปุ่ย ปุ้ย ปุ๊ย ปุ๋ย

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

- ไข่ ไข้ - ไข

- หิ่ว หิ้ว -

- ถู่ ถู้ - ถู

- เถ่า เถ้า - เถา

- ผึ่ง ผึ้ง - ผึง

- ฝ่า ฝ้า - ฝา

- สี่ สี้ - สี
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เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

โนน - โน่น โน้น -

ฟอง - ฟ่อง ฟ้อง -

รม - ร่ม ร้ม -

เทา - เท่า เท้า -

วาว - ว่าว ว้าว -

ยุง - ยุ่ง ยุ้ง -

ลาง - ล่าง ล้าง -

หน้า ๑๙๓

หน้า ๑๙๔ 1. คอย  ค่อย  ค้อย  - คอย
 2. งำา  ง่ำา  ง้ำา  -  ง้ำา
 ๓. เชา  เช่า  เช้า  -  เช่า , เช้า
 ๔. เซา  เซ่า  เซ้า  -  เซ้า , เซา
 ๕. เทา  เท่า  เท้า  -  เท้า
 ๖. นอง  น่อง  น้อง  -  น้อง
 ๗. ลาง  ล่าง  ล้าง  -  ล้าง

หน้า ๑๙๕ คำา/เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา

พ่อ พอ - พ่อ พ้อ -

แม่ แม - แม่ แม้ -

น้อง นอง - น่อง น้อง -

หาย - ห่าย ห้าย - หาย

อวน อวน อ่วน อ้วน อ๊วน อ๋วน

โต้ง โตง โต่ง โต้ง โต๊ง โต๋ง

บ้าน บาน บ่าน บ้าน บ๊าน บ๋าน

ถ่าน - ถ่าน ถ้าน - ถาน

ช้าง ชาง - ช่าง ช้าง -

ของ - ข่อง ข้อง - ของ

แป้ง แปง แป่ง แป้ง แป๊ง แป๋ง

ฉิว - ฉิ่ว ฉิ้ว - ฉิว

ด่าง ดาง ด่าง ด้าง ด๊าง ด๋าง

สู่ - สู่ สู้ - สู

ค่าง คาง - ค่าง ค้าง -

ล้าน ลาน - ล่าน ล้าน -
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หน้า ๑๙๕ 1. ค  2. ก  ๓. ข  ๔. ก  ๕. ข  ๖. ค  ๗. ข  ๘. ข  ๙. ข  1๐. ค

หน้า  ๒๐๐ 1. ชีเปลือย  2. มังกร  ๓. กระแทก  ๔. ภูต  ๕. เงือก  ๖. ฤทธิ์  ๗. กายสิทธิ์  ๘. เถาวัลย์  
 ๙. ปราบ  1๐. มนุษย์  11. ปีศาจ

หน้า ๒๐๑ ด้านบน  1. นางเงือก  2. พระเจ้าตา  ๓. สุดสาคร  ๔. ม้านิลมังกร  ๕. ชีเปลือย
 ด้านล่าง  1. พระอภัยมณี  2. ม้า , มังกร  ๓. ม้านิลมังกร  ๔. ไม้เท้าและม้านิลมังกร 
   ๕. ชีเปลือย  ๖. การะเวก  ๗. เงือก  ๘. พระเจ้าตา

หน้า ๒๐๒ ด้านบน

 ด้านล่าง

หน้า ๒๐๓ 1. พระอภัยมณีออกตามหาน้องชาย
 2. สุดสาครพบม้ามังกร
 ๓. พระเจ้าตาสอนวิชาปราบม้ามังกร
 ๔. สุดสาครลานางเงือกออกตามหาบิดา
 ๕. ชีเปลือยหลอกสุดสาครว่าจะสอนวิชาให้
 ๖. ชีเปลือยขี่หลังม้านิลมังกรไปเมืองการะเวก
 ๗. ม้านิลมังกรหลบหนีจากชีเปลือย
 ๘. พระเจ้าตาช่วยชีวิตสุดสาครจากก้นเหว

หน้า ๒๐๔ 1. สุดสาคร  2. ดำา  ๓. ม้ามังกร 
 ๔. ตัวเป็นม้า หัวเป็นมังกร หางเหมือนนาค ตัวสีดำา เขี้ยวเป็นเพชร เกล็ดเป็นนิล ลิ้นเป็นปาน
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หน้า ๒๐๕ 1. ใช่  2. ใช่  ๓. ไม่ใช่  ๔. ใช่  ๕. ใช่  ๖. ไม่ใช่

หน้า ๒๑๑ 1. กระจาย  2. สรรเสริญ  ๓. เบี้ย  ๔. อุตสาหะ  ๖. พระโอษฐ์  ๗. ชำาระ  ๘. ปลาบปลื้ม 
 ๙. ข้าศึก  1๐. บ้วน  11. คาย

หน้า ๒๑๒ ด้านบน

 ด้านล่าง  1. มะกะโท , สุโขทัย  2. ปะเตวะ  ๓. มะปะนาย  ๔. จอมปลวก  ๕. ผักกาด 
   ๖. นายช้าง

หน้า ๒๑๓ ด้านบน  ตอนแรก 
     มะกะโทเป็นพ่อค้า ทำามาค้าขาย อยู่ในเมืองเมาะตะมะ และขนสินค้าไปขายยัง 
   เมืองสุโขทัย
   ต่อมา
     มะกะโทไปอยู่กับนายช้าง และได้เฝ้าพระร่วง จนเป็นที่โปรดปราน พระร่วงทรงนำา 
   มะกะโทไปเลี้ยงดูที่โรงครัวในพระราชวัง
   ในที่สุด
     มะกะโทได้รับแต่งตั้งเป็นขุนวัง และกลับไปปกครองแผ่นดินมอญ เป็นปฐมกษัตริย ์
   ณ เมืองเมาะตะมะ
 ด้านล่าง  1. ท้าวพระยา  2. รามัญ  ๓. หาบ  ๔. พันธุ์  ๕. นิ้ว

หน้า ๒๑๔ ด้านบน  1. บัณฑิต  2. ตรัส  ๓. พระราชทาน  ๔. อุทร  ๕. อุตสาหะ  ๖. ทอดพระเนตร 
  ๗. นิมิต
 ด้านล่าง













เหว

กระจาด พระโอษฐ์

มูลช้าง

มะกะโท

ไม้คาน

วิมาน

หาบ
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หน้า ๒๑๖ ด้านบน

 ด้านล่าง  เรียงคำาใหม้ให้คล้องจองกัน
   สิงโต  โมโห  โย้เย้  เห่เรือ  เสื้อกล้าม  ข้ามเขา  เข้าป่า  ท้าทาย


