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ประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๓
อ่านออก เขียนได้

เฉลย
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หน้า ๗ 1. เข้าส้วม  2. นกยูง  ๓. งูเหลือม  ๔. แม่เป็ด  ๕. หน้าหนาว  ๖. กระต่าย  ๗. เข็มหมุด 
 ๘. วัยรุ่น  ๙. ก๋วยเตี๋ยว  1๐. กางร่ม

หน้า ๘ 1. โดด โดน โดม  2. บาด บาน บาง  ๓. ถอด ถอน ถอย  ๔. เขียด เขียง เขียน 
 ๕. ร้าน ร้าย ร้าว  ๖. ปลอก ปลอบ ปลอม  ๗. เล็ง เล็ก เล็บ

หน้า ๙ 1. แรด แรง แรม  2. สาม สาว สาย  ๓. ลอด ลอง ลอย  ๔. ก้าน ก้าม ก้าง 
 ๕. สวด สวน สวย  ๖. บวม บวก บวบ  ๗. ก้อง ก้อน ก้อย

หน้า ๑๐ 1. ร้อย , ร้อน  2. เห็น , เห็ด  ๓. แดง , แดน  ๔. ร้าย , ร้าน  ๕. สอง , สอย 
 ๖. เลื่อย , เลื่อน  ๗. เรียน , เรียง  ๘. ตุ่น ,ตุ่ม

หน้า ๑๑ 1. ตาสี หนูแนน อากู๋  2. ตาสี หนูแนน โจโจ้  ๓. เดชา โจโจ้ อาซิ้ม  ๔. 2 คำา ว่าง ลัง 
 ๕. ดู ซิ หญ้า  ๖.  โปเต้  ๗. หนูแนน โจโจ้ อากู๋

หน้า ๑๒ แม่ กก = รกมาก เปียกโชก ปากนก แหกคอก ปอกเปลือก 
 แม่ กง = โกงกาง แมงป่อง สองห้อง ร้องเพลง แก่งแย่ง 
 แม่ กน = สอนอ่าน เพื่อนกัน ทนทาน แน่นแฟ้น อ้วนท้วน 
 แม่ กม = อ้อมค้อม ความงาม ยิ้มแย้ม ต้มเค็ม เสื่อมโทรม 
 แม่ เกย = กล้วยอ้อย ห้อยท้าย โวยวาย ย่อยสลาย หอยลาย 
 แม่ เกอว = แวววาว แพรวพราว ทิวแถว เกี่ยวข้าว แถวเดียว

หน้า ๑๓ ด้านบน  1. เกอว,กด,กม  2. กก,กง,กง  ๓. ก กา,กม,กก  ๔. ก กา,ก กา,ก กา  ๕. กน,กง,กด 
  ๖. กน,ก กา,เกย  ๗. เกย,กม,กบ  ๘. เกอว,เกอว,เกอว 
 ด้านล่าง  ชื่อสัตว์ = ช้าง กวาง มด เป็ด กบ (ตัวอย่างคำาตอบ) 
  ชื่อผลไม้ = แตงโม มะปราง มะยม ขนุน ละมุด มังคุด ลำาไย องุ่น (ตัวอย่างคำาตอบ)

หน้า ๑๘ ขวัญ = ขวัน ภาคใต้ = พาก - ใต้ 
 ปีขาล = ปี - ขาน เมฆ = เมก 
 กล้าหาญ = กล้า - หาน โชคดี = โชก - ดี 
 ชำานาญ = ชำา - นาน สุขใจ = สุก - ใจ 
 ชลบุรี = ชน - บุ - รี สุนัข = สุ -นัก 
 บุญคุณ = บุน - คุน โรคหัวใจ = โรก - หัว - ใจ 
 การหาร = กาน - หาน ประโยค = ประ - โหยก

 กระดาษ = กระ - ดาด ทวีป = ทะ - วีบ 
 ปรากฏ = ปรา - กด เทพเจ้า = เทบ - พะ - เจ้า 
 ก่ออิฐ = ก่อ - อิด ทัพเรือ = ทับ - เรือ 
 อาวุธ = อา - วุด เผาศพ = เผา - สบ 
 ตำารวจ = ตำา - หรวด โลภ = โลบ 
 โอกาส = โอ - กาด รูปภาพ = รูบ - พาบ 
 คำาเท็จ = คำา - เท็ด โทรศัพท์ = โท - ระ -สับ

หน้า ๑๙ มาตรา แม่ กน = กล้าหาญ สัญญาณ บุญคุณ บันดาล วาฬ ถือศีล ปีขาล 
 มาตรา แม่ กก = บริจาค ตัวเลข โรค ภาค เมฆ พญานาค 
 มาตรา แม่ กด = ปีศาจ วัชพืช ปรากฏ ก๊าซ มีพิษ กระดาษ ครุฑ 
 มาตรา แม่ กบ = ยีราฟ รูปภาพ โลภ คำาสาป

��������������������3�3.indd   2 02/04/2561   10:34



๓๓

หน้า ๒๐ 1. โรค  2. ภาพ  ๓. ประโยค  ๔. โชค  ๕. ชีวิต  ๖. พญานาค  ๗. ข่าวสาร  ๘. เมฆ  ๙. การบ้าน 
 1๐. มงกุฎ  11. เท็จ  12. ขี้เกียจ  1๓. ปีศาจ  1๔. พืช  1๕. บริจาค

หน้า ๒๑ 1. เคารพ  2. ตำาบล  ๓. สุขใจ  ๔. สามัคคี  ๕. เทพเจ้า  ๖. อุดรธานี  ๗. ทัพอากาศ  ๘. ทหาร 
 ๙. ตำารวจ  1๐. ขี้เกียจ  11. โชคดี  12. ชีวิต  1๓. ทศกัณฐ์  1๔. งูพิษ  1๕. เมฆ  1๖. จราจร 
 1๗. ชลบุรี  1๘. อุบล  1๙. กฎหมาย  2๐. สุนัข

หน้า ๒๖ ซ้ายบน  มัด  ขัด  กัด  หัด  ถัด  พัด ขวาบน  เห็ด  เป็ด  เช็ด  เม็ด  เจ็ด  เผ็ด 
 ซ้ายล่าง  เนิน  เกิน  เขิน  เดิน  เงิน  เมิน    ขวาล่าง  รวย  หวย  สวย  ฉวย  มวย  พวย

หน้า ๒๗ ซ้ายบน  1. ก + ัว + น  2. ด + ัว + ง  ๓. ล + ัว + ด  ๔. ค + ัว + บ  ๕. ร + ัว + ย 
  ๖. พ + ัว + ก 
 ขวาบน  1. น + โ-ะ + ก  2. ต + โ-ะ + ก  ๓ บ + โ-ะ + น  ๔. ล + โ-ะ + ง  ๕. พ + โ-ะ + บ 
  ๖. จ + โ-ะ + น 
 ซ้ายล่าง  1. บ + ัว + ก  2. ต + โ-ะ + บ  ๓. บ + เ-อ + ก  ๔. ล + ัว + ก  ๕. ป + เ-อ + ด 
  ๖. ล +เ-อ + ย 
 ซ้ายขวา  1. ก + เ-ะ + บ  2. ม + เ-อ + น  ๓. ม + ื + ด  ๔. ค + ะ+ น  ๕. ห + เ-ะ + น 
  ๖. ง + เ-อ + ย

หน้า ๒๘ 1. ขับ , สุนัข , กัด  2. ฝืด , ฝืน  ๓. ตืด , ตื่น  ๔. เข็ม , เข็ด  ๕. เห็น , เห็บ  ๖. แข็ง 
 ๗. เห็น , เกิน  ๘. เห็ด , เต็ม  ๙. เผย , เขย  1๐. เงย , เลย  11. ล็อก  12. เปิด , เลิก , เกม 
 1๓. ชก , ชน  1๔. ตะกวด , สวน  1๕. หวย , รวย

หน้า ๒๙ ด้านบน  1. ชกมวย  2. หึงหวง  ๓. รวบรวม  ๔. เช็ดถู  ๕. ตาบอด  ๖. เปิดเผย  ๗. ลูกเขย 
  ๘. เข็มขัด  ๙. รถชน  1๐. นมผง 
  11. ปีกนก  12. เข้มแข็ง  1๓. แข่งขัน  1๔. รื่นเริง  1๕. หายแว็บ  1๖. ลูกเห็บ 
 ด้านล่าง  1. ตัวเก็ง  2. ดอกเข็ม  ๓. น้ำาลึก  ๔. แข็งแรง  ๕. ระเบิด  ๖. ขมขื่น  ๗. เกี่ยวข้าว 
  ๘. เริ่มต้น  ๙. ระเบิด  1๐. รถด่วน  11. ผัดเผ็ด  12. เจ็บใจ  1๓. เพ่งเล็ง  1๔. ยาเม็ด

หน้า ๓๐ 1. ค  2. ก  ๓. ก และ ง  ๔. ค

หน้า ๓๕ เตียว เตี่ยว เตี้ยว เตี๊ยว เตี๋ยว  1. เตี๋ยว 
 ออม อ่อม อ้อม อ๊อม อ๋อม  2. อ้อม 
 จาย จ่าย จ้าย จ๊าย จ๋าย  ๓. จ่าย 
 บอน บ่อน บ้อน บ๊อน บ๋อน  ๔. บ่อน 
 ปอง ป่อง ป้อง ป๊อง ป๋อง  ๕. ป้อง 
 อาง อ่าง อ้าง อ๊าง อ๋าง  ๖. อ้าง 
 อุย อุ่ย อุ้ย  อุ๊ย อุ๋ย  ๗. อุ๊ย

หน้า ๓๖ ขาว ข่าว ข้าว  1. ข่าว , ข้าว 
 สวม  ส่วม  ส้วม  2. ส้วม , สวม 
 แหง แห่ง แห้ง  ๓. แห่ง , แห้ง 
 เขียว เขี่ยว เขี้ยว  ๔. เขียว , เขี้ยว 
 สม ส่ม ส้ม  ๕. สม , ส้ม 
 หิว หิ่ว หิ้ว  ๖. หิว , หิ้ว 
 เสือ เสื่อ เสื้อ  ๗. เสื้อ , เสื่อ
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๔๔

หน้า ๓๗ แรง แร่ง แร้ง  1. แร้ง , แรง ลอง ล่อง ล้อง  2. ลอง , ล่อง 
 รอน ร่อน ร้อน  ๓. ร้อน , ร่อน ชาง ช่าง ช้าง  ๔. ช้าง , ช่าง 
 มี มี่ มี้  ๕. มี , มี่ ชอน ช่อน ช้อน  ๖. ช่อน , ช้อน 
 เลือย เลื่อย เลื้อย  ๗. เลื้อย , เลื่อย

หน้า ๓๘ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา

กอน กอน ก่อน ก้อน ก๊อน ก๋อน

โนน โนน - โน่น โน้น -

เถือน - เถื่อน เถื้อน - เถือน

แยง แยง - แย่ง แย้ง -

เสียง - เสี่ยง เสี้ยง - เสียง

โตง โตง โต่ง โต้ง โต๊ง โต๋ง

ซอน ซอน - ซ่อน ซ้อน -

เขียว - เขี่ยว เขี้ยว - เขียว

เลน เลน - เล่น เล้น -

เคียว เคียว - เคี่ยว เคี้ยว -

เอย เอย เอ่ย เอ้ย เอ๊ย เอ๋ย

หอง - ห่อง ห้อง - หอง

เบียว เบียว เบี่ยว เบี้ยว เบี๊ยว เบี๋ยว

ฉิง - ฉิ่ง ฉิ้ง - ฉิง

เสียง
คำา

หน้า ๓๙ 1. ก  2. ค  ๓. ง  ๔. ข  ๕. ค  ๖. ค  ๗. ค  ๘. ก

หน้า ๔๐ อักษรสูง = สีสวย ขายถั่ว ศึกษา ถูกผิด ถอดผ้า สิวฝ้า เสียหาย ฉุกเฉิน สอดไส แข็งขัน 
 อักษรกลาง = ตกใจ เก็บตก บ้านป้า อ้าปาก ไก่จิก ปากโอ่ง ไก่ต้ม บ่อกุ้ง เจ็บใจ เด็กดี 
 อักษรต่ำา = ลานวัด เร่งรีบ เรียบร้อย มอมแมม นกร้อง ระฆัง ท้ายซอย ธงชาติ รุกราน มดงาน

หน้า ๔๔ ด้านบน  1. กระดูก  2. หิมะ  ๓. ประกาศ  ๔. พระสงฆ์  ๕. มะระ  ๖. สุริยะ  ๗. ปะการัง 
   ๘. จังหวะ  ๙. เอะอะ  1๐. เกะกะ  11 กระทะ  12. บะหมี ่
 ด้านล่าง  1. จักรยาน  2. ถนน  ๓. ขนม  ๔. อธิบาย  ๕. อร่อย  ๖. ธนบัตร  ๗. จราจร  ๘. สนุก

หน้า ๔๕ 1. คะแนน  2. มะม่วง  ๓. ตะกร้อ  ๔. ละเมอ  ๕. ชะนี  ๖. กระเจี๊ยบ  ๗. กระบวย  ๘. ประท้วง
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๕๕

หน้า ๔๖ ด้านบน  1. พระนาง  2. สะพัด  ๓. อังวะ  ๔. ประเทศ  ๕. ตะโก้ง  ๖. จะได้  ๗. ประจักษ์ 
   ๘. พระองค์  ๙. พระทัย 
 ด้านล่าง  1. พญานาค  2. ถนอม  ๓. สนุก  ๔. สบาย  ๕. ทหาร  ๖. อธิษฐาน  ๗. ภาวนา 

หน้า ๔๗ มะ = 1. มะลิ  2. มะพร้าว  ๓. มะนาว  ๔. มะเขือ  ๕. มะละกอ  ๖. มะม่วง  ๗. มะเฟือง  ๘. มะระ 
  ๙. มะเมีย 
 กะ = 1. กะปิ  2. กะหล่ำา  ๓. กะเทย  ๔. กะละแม  ๕. กะพริบ  ๖. กะทิ  ๗. กะลา

หน้า ๔๘ คำาที่มีสระ -ะ ประสม ออกเสียงอะ = หิมะ  พะยูน  สะพาน  คะแนน  ตะลึง  ชะแง้  จังหวะ  ทะเล 
  มะนาว  ตะเกียง  ระวัง  ประต ู
 คำาที่ไม่มีสระ -ะ ประสม แต่ออกเสียงอะ = จมูก  สนาม  ขมิ้น  ฉลาด  ตลก  สลึง  สงบ  ขนุน 
  ถนน  ถนัด  ศาสนา  จรวด

หน้า ๕๐ ด้านบน  1. ทำานา  2. กำาแพง  ๓. ดำาน้ำา  ๔. ต้มยำา  ๕. ฟ้อนรำา  ๖. น้ำาแข็ง  ๗. ทำาบุญ  ๘. กำาปั้น 
   ๙. ลำาไย  1๐. ในถ้ำา  11. น้ำาตก  12. ตำาน้ำาพริก 
 ด้านล่าง  1. กัมพูชา  ๓. อัมพวา  ๓. สัมผัส  ๔. อัมพร  ๕. อัมพาต  ๖. สัมพันธ์

หน้า ๕๑ ชำานาญ  สำาเภา  คำาดี  อำาภา  กำาธร  สำาราญ  น้ำาหอม  กำาราบ  กำาชัย  กำาพล  คำาหวาน

หน้า ๕๔ 1. ไชโย , ชัยชนะ  2. ไทย , ลำาไย  ๓. น้ำาแข็งไส  ๔. พวงมาลัย  ๕. วินัย , ปลอดภัย  ๖. อนามัย 
 ๗. ประชาธิปไตย  ๘. กำาไล , วิไล

ป ล อ ด ภั ย ท น้ำ ช ก ค

ญ ะ ไ เ ต ำา อ า น วั รู

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ใ

เ ที ย น ไ ข ใ ห โ รุ่ ห

ก ฮ ญ ก อ วิ ไ ล า น ญ่

ก า ค ะ จ ย ใ ส แ จ๋ ว

ใ ค ร ม า ชั ย ช น ะ อ

อ า ศั ย ม ย ไ ป ห ล ไ

ด พ ร ะ รั ต น ต รั ย ใ

หน้า ๕๕ 1. เหงื่อไหล  2. ใบบัว  ๓. ไอจาม  ๔. เทียนไข  ๕. ผ้าไหม  ๖. ไฟไหม้  ๗. ลำาไย  ๘. ใฝ่รู ้
 ๙. ใส่ใจ  1๐. มาลัย  11. เรือใบ  12. อาศัย  1๓. วินัย  1๔. อะไร  1๕. บันได  1๖. ไพเราะ 
 1๗. ชัยชนะ  1๘. เสื้อใหม่

หน้า ๕๖ คำาที่ใช้ ใ = ผู้ใหญ่  หลงใหล  เรือใบ  มาใกล้  ฝักใฝ่  มอบให้  คนใบ้  ใช้สอย  หัวใจ ใครมา 
 คำาที่ใช้ ไ = ไชโย  ไอจาม  เหงื่อไหล  ไพเราะ  ไปไหน  เอาไว้  ห่างไกล  ลำาไย 
 คำาที่ใช้  ัย = พวงมาลัย  อาศัย  วัยเยาว์  ปลอดภัย  สงสัย  ชัยชนะ  อาลัย

หน้า ๕๘ ด้านบน  1 ภาคใต้  2. คับแคบ  ๓. มือขวา  ๔. เข้ามา  ๕. เบา  ๖. สกปรก  ๗. ยากจน   
   ๘. อ่อนแอ 
 ด้านล่าง  1. เหนือ ใต้  2. ร้อน เย็น  ๓. บน  ล่าง  ๔. ซ้าย ขวา  ๕. ดำา ขาว  ๖. วิ่งไล่ วิ่งหนี 
   ๗. เปิด ปิด  ๘. ยากจน  ร่ำารวย  ๙. ตาย เป็น
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๖๖

หน้า ๕๙ ด้านบน  1. / , 2. / , ๓. / , ๔. x , ๕. x , ๖. x , ๗. / , ๘. x , ๙. / , 1๐. x , 11. / , 12. x , 1๓. / , 
   1๔. x 
 ด้านล่าง  1. ตัวเธอเปียก  2. เธอยืนขึ้น  ๓. แต่ก่อนเป็นคนร่าเริง  ๔. ตอนกลางวันอากาศร้อนมาก 
  ๕. ฉันซื้อได้ราคาถูก  ๖. พวกเรากำาลังเดินขึ้นบันได (ตัวอย่างคำาตอบ)

หน้า ๖๑ ด้านบน  1. ขว้างปา  2. ซ่อนแอบ  ๓. รอคอย  ๔. ค่อย ๆ เบา ๆ  ๕. แท้จริง   
   ๖. ปลอมเก๊  ๗. คิดนึก  ๘. เปลี่ยนกลาย  ๙. พูดคุยสนทนา  1๐. โชคลาภ 
   11. เกิดคลอด  12. หมู่คณะ 
 ด้านล่าง  1. กิน  2. ภรรยา  ๓. เพลิง  ๔. พวก  ๕. เล่าเรียน  ๖. ยินดี  ๗. กระจ่าง

หน้า ๖๒ 1. ไม้ขีดไฟ  2. พูดคุย  ๓. ออกลูก  ๔. ซ่อน  ๕. พวก  ๖. ลาภ  ๗. เกิด  ๘. กลาย  ๙. นักเรียน 
 1๐. แม่  11. โจร  12. แท้  1๓. ยินดี  1๔. ผู้ชาย

หน้า ๖๗ ศรัย  ทรัพย์  เศรษฐี  ทราม  ทรวด  ทรง  สร้อย  สร่าง  ศรัทธา  เศร้า  ทรวง  ทรุด  โทรม 
 แทรก  สรวง  ทรีย์  อาศรม  ไทร  สระ  สรง  สร้าง  เสริม  เสริญ  ทราบ  จริง

หน้า ๖๘ ด้านบน  1. กล้องถ่ายรูป  2. กราบพระ  ๓. แกว่งแขน  ๔. วัวควาย  ๕. กวางดาว  ๖. แปรงสีฟัน 
   ๗. นายพราน  ๘. คำาขวัญ 
 ด้านล่าง  1. กล้อง  2. โขลง , ควาญ  ๓. กลมกลียว , ใคร่  ๔. ขวัญ  ๕. ตรากตรำา , ครอบครัว 
   ๖. พลาด , เคราะห์  ๗. พลอง , ครั้ง  ๘. ตรวจตรา , ตรอก

หน้า ๖๙ ด้านบน  1. เตรียมตัว  2. ครอบครัว  ๓. วงกลม  ๔. โขลงช้าง  ๕. ผิดพลาด  ๖. คว่ำาจาน 
  ๗. มวยปล้ำา  ๘. ขับเกวียน  ๙. กรงนก  1๐. ขนมครก  11. ข้าวกล้อง  12. ของขวัญ 
 ด้านล่าง  1 กลอน  2. ปลอดภัย  ๓. ควาย  ๔. คำาขวัญ  ๕. ขวาน  ๖. คลอง  ๗. กล่อม 
  ๘. ขรุขระ

หน้า ๗๐ คว = ความ  ควัน  ควาย  ควัก ปล = ปลวก  แปลก  ปล่อย  เปลี่ยน 
 กล = กลอน  กลุ่ม  กล่อม  เกลียด กว = เกวียน  กวาด  แกว่งไกว  กว้าง 
 ขว = ขวัญ  ขวาน  ขวาง  แขวน คล = โคลน  คลื่น  คลุม  คลาน 
 ปร = เปรียบ  ปรับปรุง  แปรง  โปรด กร = กรง  แกร่ง  กรอบ  โกรธ 
 คร = ครอง  ครอก  เครียด  ครีบ ตร = ตรวจ  ตรง  ตรอง  เตรียม

หน้า ๗๑ ด้านบน  1. ทรุดโทรม  2. ต้นไทร  ๓. ทรามวัย  ๔. สายสร้อย  ๕. สระน้ำา  ๖. นกอินทรี 
  ๗. ทรัพย์สิน  ๘. ทะเลทราย  ๙. โศกเศร้า 
 ด้านล่าง  1. เศรษฐบี้านนี้ชอบทำาบุญทำาทาน                     เสด - ถี   
  2. ฤาษีอาศัยอยู่ทีอ่าศรมในป่า                          อา - สม   
  ๓. ปรานีทำาสร้อยคอหายไปเสียแล้ว                     ส้อย - คอ   
  ๔. ที่หาดทรายมักมีปูลมเยอะแยะ                       หาด - ซาย   
  ๕. “อินทรีย์” แปลว่า สิ่งมีชีวิต, ร่างกายและจิตใจ        อิน - ซี   
  ๖. จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอีกชื่อหนึ่งว่า “แปดริ้ว”          ฉะ - เชิง - เซา 
  ๗. ตำารวจจับผู้ร้ายชิงทรัพย์ได้เมื่อเช้านี้                 ชิง - ซับ   
  ๘. นิดเศร้าใจ เพราะเธอสอบได้คะแนนไม่ดี             เส้า

หน้า ๗๒ ด้านบน  1. อินทรี  2. โศกเศร้า  ๓. สร้อยคอ  ๔. เศรษฐี  ๕. สร้างบ้าน  ๖. สระน้ำา  ๗. ทรามวัย 
  ๘. ต้นไทร 
 ด้านล่าง  1. หาดทราย  2. อินทรี  ๓. ทรัพย์  ๔. ปราศรัย  ๕. โศกเศร้า  ๖. เศรษฐี  ๗. ต้นไทร
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๗๗

หน้า ๘๐ ด้านบน  1. หยากไย่  2. หงอยเหงา  ๓. เต่าตนุ  ๔. น้ำาหวาน  ๕. ตลาด  ๖. จรวด  ๗. ดายหญ้า 
  ๘. องุ่น  ๙. หมอนวด  1๐. นอนหงาย 
 ด้านล่าง  1. หมาจิ้งจอก  2. หนามตำา  ๓. ผีหลอก  ๔. ขุดหน่อไม้  ๕. นอนหงาย  ๖. เข็มหมุด 
  ๗. ตัวหนอน  ๘. อุโมงค์หลบภัย  ๙. น้ำาไหล  1๐. หลงทาง

หน้า ๘๑ ด้านบน  1. อดอยาก  2. หย่าร้าง  ๓. ใช่ไหม  ๔. หยากไย่  ๕. ฉลาด  ๖. สมัคร  ๗. ขยะ 
  ๘. สนุก  ๙. สลบ  1๐. อร่อย  11. ตลาด  12. ตลก 
 ด้านล่าง  1. หมอก  2. ขยับ  ๓. ฝรั่ง  ๔. ฉลาด  ๕. หมวด  ๖. สมัคร  ๗. หม่อน

หน้า ๘๒ หง = กลัวหงอ  หงุดหงิด  หงิกงอ  บุหงา  เงียบเหงา  เหงื่อ  นอนหงาย 
 หน = ใครหนอ  จอกแหน  เหนอะหนะ  ใบหน้า  หนูบ้าน  หน่อไม ้
 หม = หม้อข้าว  ไฟไหม้  ยืนเหม่อ  หมูป่า  แมวเหมียว  ดูหมอ  เหมาหมด 
 หย = กินเหยื่อ  ลูกหยี  วิ่งเหยาะ  หยาดฝน  แหย่เสือ  หยดน้ำา  หยากไย ่
 หร = ใครหรือ  หรี่ไฟ  ขี้เหร่  หรูหรา  พวงหรีด 
 หล = ฟันหลอ  ที่โหล่  เงินเหลือ  น้ำาไหล  เกาหลี  รูปหล่อ 
 หว = กาเหว่า  แมลงหวี่  หวีผม  หวุดหวิด  น้ำาหวาน

หน้า ๘๓ ด้านบน  1. ขยะ  2. สมุด  ๓. ขนม  ๔. ตลาด  ๕. จรวด  ๖. องุ่น  ๗. ฝรั่ง  ๘. สนาม  ๙. สนุก 
  1๐. ฉลาด  11. สลบ  12. ผลิต 
 ด้านล่าง  1. หมา  2. ไหล  ๓. หนอน  ๔. เหนียว  ๕. หมาย  ๖. หลอก  ๗. เหลือม  ๘. หมี 
  ๙. แหวน

หน้า ๘๘ 1. ขับ  2. กุหลาบ  ๓. เสื้อ  ๔. หัวเราะ  ๕. ฝนตก  ๖. ลูกหมา , วิ่ง  ๗, กระต่าย , น่ารัก

หน้า ๘๙ ด้านบน  1. ข้าวโพด  2. แมว , ปลา  ๓. พี่สาว , ต้นไม้  ๔. แมว , หนู  ๕. คุณหมอ , คนไข้ 
  ๖. ลุง , สวนสาธารณะ  ๗. บ้าน , คลอง 
 ด้านล่าง  1. แมว , หนู  2. แพะ , สะพาน  ๓. แม่ค้า , ปลาทู  ๔. เล็ก , ดินสอ 
  ๕. ป๋อม , จักรยาน , โรงเรียน  ๖. แม่ , ปิ่นโต  ตลาด  ๗. จิงโจ้  ๘. เสือ , กวาง 
  ๙. โจโจ้ , เสื้อ  1๐. ผีเสื้อ , ดอกไม้  11. ซัน , ก๋วยเตี๋ยว  12. คุณแม่ , ใบตอง , กระทง 
  1๓. นกแก้ว , มะละกอ  1๔. ชาวนา , ข้าว

หน้า ๙๐ ด้านบน  1. เรา  2. ฉัน , คุณยาย  ๓. เขา  ๔. พวกเรา  ๕. เธอ  ๖. ฉัน , พวกมัน 
  ๗. เขา 
 ด้านล่าง  1. ขี่ควาย  2. กินข้าว  ๓. จับปู  ๔. เป่าแคน  ๕. ดื่มน้ำา  ๖. ขว้างบอล  ๗. ปลูกข้าว 
  ๘. ขับรถ  ๙. ยิงปืน  1๐. กราบพระ  11. รดน้ำาดอกไม้  12. ปีนต้นไม้

หน้า ๙๑ 1. เล็ก , ช้า  2. เก่า  ๓. สีขาว  ๔. ใหญ่  ๕. สีชมพู  ๖. หนัก  ๗. ดัง ๆ  ๘. เร็วมาก

หน้า ๙๖ ด้านบน  1. ทำาไม  2. อะไร  ๓. ใคร  ๔. ที่ไหน  ๕. เมื่อไหร ่
 ด้านล่าง  1. อย่า  2. ห้าม  ๓. หน่อยซิ  ๔. ต้อง  ๕. อย่า  ๖. จง

หน้า ๙๗ (ตัวอย่างคำาตอบ)  ด้านบน  1. ช่วยถือแก้วใบนี้หน่อยได้ไหมคะ  2. โปรดช่วยพาคนตาบอดข้ามถนน 
  ๓. กรุณาอย่าสูบบุหรี่บริเวณนี้  ๔. โปรดทิ้งขยะให้เป็นที่  ๕. วานคุณช่วยปลูกต้นไม้หน่อยได้ 
     ไหมคะ 
 ด้านล่าง  1. เมื่อวานฝนไม่ได้ตก  2. คุณครูใหญ่ไม่ได้เข้ามาในห้อง ป. ๓  ๓. น้าหมูยังไม่ได้อาบน้ำา 
  ๔. แบมไม่มีนาฬิกาข้อมือ  ๕. เจ้าโตโต้ไม่ได้ออกลูก
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๘๘

หน้า ๙๘ 1. ง  2. ค  ๓. ข  ๔. ง  ๕. ก

หน้า ๙๙ ด้านบน  1. เมื่อไหร่จะถึงวันสงกรานต์  2. วันนี้ไม่มีแม่ค้ามาขายของในตลาด  ๓. ห้ามรถทุกชนิด 
  เลี้ยวซ้าย  ๔. ละครลิงคณะนี้แสดงตลกจริงๆ นะ 
 ด้านล่าง  1. ประโยคบอกเล่า  2. ประโยคคำาสั่ง  ๓. ประโยคปฏิเสธ  ๔. ประโยคคำาถาม 
  ๕. ประโยคขอร้อง  ๖. ประโยคบอกเล่า  ๗. ประโยคบอกเล่า  ๘. ประโยคปฎิเสธ 
  ๙. ประโยคบอกเล่า  1๐. ประโยคคำาสั่ง

ไปเที่ยวสวนสัตว์กัน
ไหม?

ฉันก็ชอบ
เหมือนกัน

วันนี้ไม่ใช่วันเกิดฉัน
สักหน่อย

ไม่ใช่ค่ะ หนูเป็นเด็ก
ผู้หญิง

ไปก็ไป ฉันอยากดู
ชะนี

ฉันชื่อบุ๋ม

สีแดงขาวไงล่ะ

มุตาสบายดีใช่ไหม?

เป็นค่ะ หนูขี่เก่ง
นะคะ

อ้าว! งั้นฉันก็ต้องไป 
คนเดียวนะสิ

ภาคใต้ไงล่ะ

พรุ่งนี้ฉันไม่ไปว่ายน้ำา

เมื่อวานนี้ ฉัน
เจอมุตา

หนูขี่จักรยานเป็น
ไหม?

เธอเป็นเด็ก
ผู้ชายใช่ใหม?

เธอชื่ออะไร?

วันนี้ เธอสวมเสื้อสี
อะไร?

จังหวัดยะลา อยู่
ภาคไหนล่ะ?

สุขสันต์วันเกิดนะ

ฉันชอบเลี้ยงหมา

หน้า ๑๐๐
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๙๙

หน้า ๑๐๘ ด้านบน  1. ขวัญหนี ดีฝ่อ  2. เอวบาง ร่างน้อย  ๓. เหงื่อไหล ไคลย้อย  ๔. โง่เง่า เต่าตุ่น  
  ๕. หมูหมา กาไก่  ๖. ปวดหัว ตัวร้อน  ๗. ข้าวยาก หมากแพง  ๘. หมูเห็ด เป็ดไก ่
  ๙. กระโดด โลดเต้น  1๐. ผัดหน้า ทาแป้ง  11. ตัดญาติ ขาดมิตร  12. ต้นร้าย ปลายดี 
  1๓. ขุดบ่อ ล่อปลา  1๔. ข้าเก่า เต่าเลี้ยง  1๕. บาปบุญ คุณโทษ  1๖. น้ำาใส ใจจริง 
 ด้านล่าง  1. เอวบางร่างน้อย  2. โง่เง่าเต่าตุ่น  ๓. ขวัญหนีดีฝ่อ  ๔. เหงื่อไหลไคลย้อย 
  ๕. ข้าวยากหมากแพง  ๖. หมูเห็ดเป็ดไก่

หน้า ๑๐๙ ด้านบน  1. พูดจนลิงหลับ  2. ปากกัดตีนถีบ  ๓. เล็กพริกขี้หนู  ๔. กันไว้ดีกว่าแก้ 
  ๕. ดินพอกหางหมู  ๖. ตกนรกทั้งเป็น  ๗. ฟังหู ไว้หู  ๘. สวยแต่รูป จูบไม่หอม 
 ด้านล่าง  1. น้ำาผึ้ง  2. บูชาโทษ  ๓. หลังพระ  ๔. จับตั๊กแตน  ๕. ให้ควายฟัง  ๖. มือไม่พาย 
  เอาเท้าราน้ำา

หน้า ๑๑๐ ด้านบน  1. เสือพึ่งป่า  2. ชนะเป็นมาร  ๓. ย่อมแพ้ไฟ  ๔. รักวัวให้ผูก  ๕. ต้องหลิ่วตาตาม 
  ๖. ความพยายามอยู่ที่ไหน  ๗. รักดีหามจั่ว  ๘. สี่ตีนยังรู้พลาด

หน้า ๑๑๐ ด้านล่าง  1. คนเราจำาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน  2. ยอมแพ้ทำาให้เรื่องสงบ ดีกว่าเอาชนะแล้ว 
  ทำาให้เกิดความวุ่ยวาย  ๓. จะเลี้ยงดูลูกให้ดี ต้องดูแลไม่ปล่อยปละละเลย 
  ๔. ใฝ่ดีจะมีความสุข ความเจริญ ใฝ่ชั่วจะได้รับความลำาบาก

หน้า ๑๑๒ ซ้าย  สัตว์ = สัด , เสิร์ฟ = เสิบ , ปาล์ม = ปาม , ดวงจันทร์ = ดวง - จัน , คอนเสิร์ต = คอน - เสิด , 
       เวทมนตร์ = เวด - มน , โทรศัพท์ = โท - ระ - สับ , ๘. แผลงฤทธิ์ = แผลง - ริด 
 ขวา  ฟิล์ม = ฟิม  ยักษ์ = ยัก , พิสูจน์ = พิ - สูด , คณิตศาสตร์ = คะ - นิด - ตะ - สาด 
       เปรมปรีดิ์ = เปรม - ปรี , ศักดิ์สิทธิ์ = สัก - สิด , กาฬสินธุ์ = กา - ละ - สิน , สุราษฎร์ธานี =  
       สุ - ราด - ธา -นี

หน้า ๑๑๓ ด้านบน  การันต์อยู่ท้ายคำา = ยักษ์  วันศุกร์  สวรรค์ 
  การันต์เป็นพยัญชนะ 2 ตัว = ดวงจันทร์  เวทมนตร์  โจทย์เลข  พระอินทร์  คณิตศาสตร์   
   ภาพยนตร ์
  การันต์ที่มีสระประสม = ศักดิ์สิทธิ์  เปรมปรีดิ์  ต้นโพธิ์  พันธุ์ไม้  ต้นโพธิ์  กาฬสินธุ์ 
  คำาที่มาจากภาษาอังกฤษ มักมีตัวการันต์อยู่กลางหรือท้ายคำา = ฟิล์ม  สิงคโปร์  ต้นปาล์ม 
   โชว์ฝีมือ  คอนเสิร์ต 
 ด้านล่าง  1. เสิร์ฟ  2. ดวงจันทร์  ๓. คณิตศาสตร์  ๔. โทรศัพท์  ๕. คอนเสิร์ต  ๖. พันธุ์ไม ้
  ๗. แซนด์วิซ  ๘. คอมพิวเตอร์

หน้า ๑๑๕ ด้านบน  ซ้าย : เกษตร = กะ - เสด  สมัคร = สะ - หมัก  เพชร = เพ็ด  สูตรคูณ = สูด - คูน 
   กงจักร = กง - จัก  นามบัตร = นาม - บัด 
  ขวา : ชาติไทย = ชาด - ไท  สาเหตุ = สา - เหด  รสชาติ = รด - ชาด 
   ศาลพระภูมิ = สาน - พระ - พูม  สมมุติ = สม - มุด  สมบัติ = สม - บัด 
 ด้านล่าง  1. /  2. /  ๓. x  ๔. /  ๕. x  ๖. /  ๗. x  ๘. /

หน้า ๑๑๖ ด้านบน  1. ศาสนาพุทธ  2. เป็นมิตร  ๓. ปรารถนาดี  ๔. สมัครงาน  ๕. บุตรชาย  ๖. สามารถ 
  ๗. แหวนเพชร  ๘. พราหมณ์เฒ่า 
 ด้านล่าง  1. เหตุผล  2. ภูมิใจ  ๓. เครือญาติ  ๔. ธงชาติ  ๕. ถ่ายพยาธิ  ๖. ภาคภูมิใจ  ๗. ขึ้นเมรุ 
  ๘. สมบัติ  ๙. ยาธาตุ  1๐. เหตุร้าย  11. ความประพฤติ  12. เชื้อชาติไทย
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หน้า ๑๑๘ ด้านบน  1. อังกฤษ  2. ฤกษ์  ๓. ฤดู  ๔. พฤหัสบดี  ๕. พฤศจิกายน  ๖. ฤาษ ี
 ด้านล่าง  1. ฤดี = รึ - ดี  2. อังกฤษ = อัง - กริด  ๓. พฤกษา = พรึก -ษา  ๔. ฤกษ์ดี = เริก - ด ี
  ๕. ฤาษี = รือ - สี  ๖. กฤษณา = กริด - สะ - หนา  ๗. ฤดู = รึ - ดู  ๘. พฤหัสบดี =  
  พะ - รึ -หัด - สะ - บอ ดี  ๙. พฤศจิกายน = พรึด - สะ - จิ - กา - ยน 
  1๐. กฤษณะ = กริด - สะ - นะ 

หน้า ๑๑๙ ด้านบน  1. บันทึก  2. บันได  ๓. บันลือ  ๔. บันเทิง  ๕. บันเทิง  ๖. บันดาล

หน้า ๑๒๑ บันลัย  กันไกร  หันษา  บันหาร  บรรทึก  บันทัด  เลือกสัน  บรรได  บันจุ  บรรลือ

หน้า ๑๒๒ 1. กำา - เวน  2. สะ - ตะ -วัด  ๓. ผิว - พัน  ๔. เว้น - วัก  ๕. อุบ - ปะ - สัก  ๖. คุน - นะ - ทำา 
 ๗. สับ - พะ - คุน  ๘. นิ - ทัด - สะ - กาน

หน้า ๑๒๓ ด้านบน  1. คุณธรรม  2. สรรพคุณ  ๓. กรรมกร  ๔. นิทรรศการ  ๕. ศตวรรษ  ๖. กรรมการ 
 ด้านล่าง  1. กรรมการ  2. ผิวพรรณ  ๓. นิทรรศการ  ๔. เว้นวรรค  ๕. สรรพคุณ  ๖. วรรณคดี 
  ๗. กรรมกร  ๘. ยุติธรรม

หน้า ๑๒๗ ด้านบน  1. ค่า  2. ข้า  ๓. การ  ๔. บาด  ๕. สิน  ๖. กาญจน์  ๗. พุธ , พุด  ๘. สิญจน์ 
  ๙. บาท , บาตร  1๐. การณ์ , การ 
 ด้านล่าง  1. สะ  2. ปัก - กะ - เป้า  ๓. (หอ - นอ - แอ) แหน  ๔. เพลา  ๕. สะ - หระ  ๖. ตาก - ลม

หน้า ๑๓๐ ด้านบน  1. ๆ ไม้ยมก  2. / ทับ  ๓. “ ” อัญประกาศ  ๔. ฯ ไปยาลน้อย  ๕. , จุลภาค 
  ๖. . มหัพภาค , จุด  ๗. ( ) นขลิขิต , วงเล็บ  ๘. - ยัติภังค์  ๙. ฯลฯ ไปยาลใหญ่ 
  1๐. ! อัศเจรีย์ 
 ด้านล่าง  1. โอ๊ย ฯ = โอ๊ย !  2. (ทำาไมเธอเก่งจังเลย) = “ทำาไมเธอเก่งจังเลย”  ๓. ! = ฯลฯ 
  ๔. ต่างต่าง = ต่าง ๆ  ๕. ๆ = ฯ  ๖. ยุด , ติ , ทำา = ยุด - ติ - ทำา  ๗. ๓!1 = ๓/1

หน้า ๑๓๑ ด้านบน  1. ไปยาลใหญ่ = ฯลฯ  2. อัศเจรีย์ = !  ๓. นขลิขิต = ( )  ๔. จุลภาค = ,  ๕. ยัติภังค์ = - 
  ๖. ไม้ยมก = ๆ  ๗. ไปยาลน้อย - ฯ  ๘. อัญประกาศ = “ ”  ๙. มหัพภาค = . 
 ด้านล่าง  1. มหัพภาค  2. ทับ  ๓. อัศเจรีย์  ๔. ไม้ยมก  ๕. อัญประกาศ  ๖. จุลภาค  ๗. นขลิขิต 
  ๘. ยัติภังค์  ๙. ไปยาลน้อย

หน้า ๑๓๗ 1. เรียน - คุณครูวิทยาที่เคารพ  2. สวัสดี - นิดเพื่อนรัก  ๓. กราบเท้า - คุณตาที่เคารพรักอย่างสูง 
 ๔. ฉัน - เขียนจดหมายถึงเธอ  ๖. หลาน - หวังว่าคุณป้าคงสบายดี  ๗. รักและคิดถึง - เพื่อนเสมอ 
 ๘. หวังว่า - เธอคงสบายดี

หน้า ๑๔๐ ด้านบน  ซ้าย  แม่  พี่ชาย  สามี  ภรรยา  มือ  ศีรษะ  ตา  หู  ปาก 
  ขวา  หลับ  นอน  ตาย  นั่ง  ป่วย  เกิด  กิน  ร้องไห้  อาบน้ำา  โกรธ 
 ด้านล่าง  1. จำาวัด  2. ฉัน  ๓. มรณภาพ  ๔. นมัสการ  ๕. นิมนต์  ๖. อาสนะ  ๗. อาพาธ   
  ๘. ประเคน

หน้า ๑๔๑ ด้านบน  1. รองเท้า  2. สามีภรรยา  ๓. รับประทาน  ๔. เท้า  ๕. อาเจียน  ๖. เสียชีวิต  ๗. ทราบ 
  ๘. ศีรษะ 
 ด้านล่าง  1. กิน - รับประทาน  2. หัว - ศีรษะ  ๓. ตีน - เท้า  ๔. หมา - สุนัข  ๕. ควาย - กระบือ 
  ๖. เกือก - รองเท้า  ๗. หมู - สุกร  ๘. ใส่ - สวม  ๙. ตาย -เสียชีวิต
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หน้า ๑๔๓ ปัสสาวะ , ปัสสาวะ , อุจจาระ , ปัสสาวะ , เธอ , ฉัน , ถุงเท้า , รองเท้า , รองเท้า , ถุงเท้า

กั ฐ ร ำา ภ ถ จ ต รั ส ย

น มั ส ก า ร ญ ศ ฬ ว ซ

แ ท ร ง เ ค รื่ อ ง ร พ

ส ธ ง ฑ ส ป ฒ า ฮ ร ร

ง ท น้ำ ษ ว ร ฏ พ ฆ ค ะ

ฐ ธ า ป ย ะ ฉ า ท ต โ

ฏ ณ ต ถ แ ช ฌ ธ ห ร อ

ป ร ะ สู ติ ว ภ ไ ล ญ ษ

ด พ ร ะ ว ร ก า ย ศ ฐ์

หน้า ๑๔๒ จำ�วัด

นมัสก�ร

ฉัน

อ�สนะ

มรณภ�พ

นิมนต์

อ�พ�ธ

ประเคน

สวัสดี

กิน

ป่วย

นอน

ถว�ย

ต�ย

ที่นั่ง

เชิญ
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หน้า ๑๔๕ ด้านบน  1. ส้มตำาอร่อยมาก  2. แกงไตปลาอร่อยมาก  ๓. อยากกินมะละกอ  ๔. พรุ่งนี้ ฉันจะไป 
  กรุงเทพฯ  ๕. เธอพูดใต้ได้ไหม 
 ด้านล่าง  1. พรุ่งนี้  2. รองเท้า  ๓. โกหก  ๔. มะละกอ  ๕. ฟักทอง  ๖. ฝรั่ง  ๗. พริกขี้หนู 
  ๘. รองเท้า  ๙. โกหก  1๐. ฟักทอง

หน้า ๑๔๖ ด้านบน  1. ผ่อ  2. พริกขี้หนู  ๓. บักสีดา  ๔. บะก้วยเต้ด  ๕. น้ำาเต้า  ๖. หรอย  ๗. เว่า  ๘. เกิบ 
 ด้านล่าง  1. พูด - แหลง = ภาคใต้  2. อร่อย - แซบ = ภาคอีสาน  ๓. พรุ่งนี้ - วันพูก = ภาคเหนือ 
  ๔. โกหก - ขี้ฮก = ภาคใต้  ๕. มอง - ผ่อ = ภาคเหนือ  ๖. ฟักทอง - บักอึ = ภาคอีสาน 
  ๗. รองเท้า - เกือก = ภาคเหนือ  ๘. มะละกอ - บะก้วยเต้ด = ภาคเหนือ

หน้า ๑๔๘ 1. เซียมซี  2. เฉาก๊วย  ๓. เต้าหู้  ๔. ปาร์ตี้  ๕. บริษัททัวร์  ๖. ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ๗. กอล์ฟ 
 ๘. แอโรบิก  ๙. ปาท่องโก๋  1๐. ก๋วยเตี๋ยว  11. ราเม็ง  12. ซามูไร

หน้า ๑๔๙ 

หน้า ๑๕๑
ประกาศนี้เป็นประกาศ

เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 
คือวันที่ 15 มิถุนายน

เรื่องที่ต้องการประกาศเชิญชวน 
คือ เชิญชวนให้ร่วมทำาความสะอาด

โดยพร้อมเพรียงกันในทุกเดือน

คำาขวัญรณรงค์
ให้กำาจัดยุงลาย

โลโก้ของหน่วยงานต่างๆ 
ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพรณรงค์

กำาจัดยุงลาย

หัวข้อของใบประกาศ
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หน้า ๑๕๓

หัตถ์ทิพย์...  นวดแผนไทย

นวดเพื่อสุขภาพ  นวดฝ่าเท้า  นวดน้ำามัน  นวดอโรมา

นวดสครับ  นวดประคบ  นวดผ่อนคลาย

เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.
ติดต่อล่วงหน้า  ๐๘๖-๔๔๓๓๑๒๑ (บริการนวดนอกสถานที่)
๑๐๑/๔๓  หมู่ ๑๓  ถ.ริมคลองชลประทาน  ต.น้ำาแพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  ๕๐๒๓๐

คำาโฆษณาเชิญชวน
ในรายละเอียด

เชิญชวนให้ใช้บริการ
นวดแผนไทย

การโฆษณานี้เป็น
ของร้านหัตถ์ทิพย์

กำาหนดเวลา
เปิดให้บริการ

เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อและที่อยู่

หน้า ๑๕๕ คำาขวัญวันเด็ก (ตัวอย่างคำาตอบ) 
 1. สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม (พ.ศ. 2๕๕1) 
 2. สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี (พ.ศ. 2๕๕๕) 
 ๕. เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง (พ.ศ. 2๕๖๐) 
 คำาขวัญสถาบันการศึกษา (ตัวอย่างคำาตอบ) 
 1. พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ 
 ๓. การดำาเนินชีวิตด้วยปัญญา เป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุด 
 คำาขวัญจังหวัด (ตัวอย่างคำาตอบ) 
 1. เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล่ำาค่าพระธาตุดอยตุง (เชียงราย) 
 2. ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม (ตาก) 
 ๓. เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำาตก แหล่งนกน้ำา ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำาพุร้อน (พัทลุง) 
 ๔. พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำาเลอค่า ตักสิลานคร (มหาสารคาม) 
 คำาขวัญทั่วไป (ตัวอย่างคำาตอบ) 
 1. บูชาครูแห่งแผ่นกิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล 
 2. ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือ 
 ๓. หยุดคิดก่อนใช้ ร่วมใส่ใจพลังงาน

หน้า ๑๕๗ 1. 2๔ องศาเซลเซียส  2. ท้องฟ้าโปร่ง  ๓. มีเมฆ  ๔. มีฝน  ๕. มีฟ้าคะนอง 
 ๖. มีพายุฝนฟ้าคะนอง

หน้า ๑๕๘ ด้านบน  1. ห้ามจอด  2. ห้ามแซง  ๓. ห้ามเข้า  ๔. ห้ามกลับรถ  ๕. ห้ามใช้เสียง  ๖. ห้ามเลี้ยวขวา 
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หน้า ๑๕๙ ด้านบน  1. ห้ามสูบบุหรี่  2. สวมหมวกนิรภัย  ๓. ห้ามถ่ายรูป  ๔. ห้ามพกอาวุธ  ๕. ระวังวัตถุไวไฟ 

  ๗. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ 
 ด้านล่าง  1. เวทย์กำาลังสูบบุหรี่ แต่เมื่อเห็นป้าย - เขาก็ดับบุหรี่ทันท ี
  2. การใช้โทรศัพท์ในที่บางแห่ง อาจก่อให้เกิดความรำาคาญหรือมีอันตราย -  
     จึงต้องงดใช้โทรศัพท์ 
  ๓. พอเดชเงยหน้าขึ้นเห็นป้ายนี้ - เขาก็พูดว่า “เสียดายจังกำาลังจะถ่ายรูปอยู่พอดี” 
  ๔. ช่างอู๋เป็นคนมีวินัยและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย -  
     เขาจึงสวมหมวกนิรภัยทำางานทุกวัน

หน้า ๑๖๒ ด้านบน  1. กิน  กลิ้ง  นวด  ปืน  พาย  ลอย 2. จาม  ดนตรี  ด้วง  ฝัก  ยักษ์ 
  ๓. ข้าว  โซ่  เปรต  ยุง  หมัด  หีบ ๔. ค้างคาว  แตกต่าง  ธนาคาร  ฟองน้ำา  ลูกอม 
  ๕. กระติก  ผ้าถุง  โรงงาน  แว่นตา  หุ่นยนต์

 ด้านล่าง  1. กะหร่อง = ผอมอย่างไม่มีเรี่ยวแรงคล้ายคนขี้โรคหรือติดยาเสพติด 
  2. โหวต = ออกเสียงลงคะแนน 
  ๓. เทวดา = ชาวสวรรค์มีกายทิพย์ ตาทิพย์ หูทิพย์และกินอาหารทิพย์ เป็นโอปปาติกะ 
  ๔. เทคนิค = ศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้น ๆ 
  ๕. บุ้งกี๋ = เครื่องสาน รูปคล้ายเปลือกหอยแครง สำาหรับใช้โกยดิน เป็นต้น 
  ๖. เปรต = สัตว์พวกหนึ่งเกิดในอบายภูมิ คือ แดนทุกข์ , คำาเรียกเป็นเชิงด่าหรือปรามาส 
             คนที่อดอยากผอมโซ เที่ยวรบกวนขอเขากิน

หน้า ๑๕๘ ด้านล่าง ทางกำาลังซ่อม

ทางข้ามทางรถไฟ

โรงเรียน ระวังเด็ก

ระวังสัตว์

ทางลื่น
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	 	 ทิศ	 เหนือ	 บ้�น	 ฉัน	 	 นั้น	 เป็น	 บ้�น	 เช่�

	 เคย	 มี	 เรื่อง	 เล่�	 	 	 เข�	 ว่�	 ผี	 สิง

	 	 เร�	 ย่อง	 ปีน	 รั้ว	 	 ไม่	 กลัว	พร้อม	 วิ่ง

	 แอบ	 เห็น	 ทุก	 สิ่ง	 	 	 ที่	 จริง	 ข-	 โมย

หน้า ๑๖๔ กลาง

 ด้านล่าง  ตุ๊กแก 
           ตุ๊กแกร้องดัง  กังวานกลางดึก 
  ใจเต้นตึกตึก  นึกกลัวยกใหญ่ 
           แม่ตื่นขึ้นมา  โอบบ่าปลอบใจ 
  โอ๋อย่าร้องไห้  แม่ไล่ไปแล้ว

หน้า ๑๖๘ 1. สงกรานต์  2. 1๓-1๕ เมษายน 2๕๕๕  ๓. วันสังขารล่อง  ๔. ถ้าขนทรายเข้าวัด จะล้างบาป 
 ของเราได้  ๕. วันเนาว์  ๖. 1๓ เมษายน  ๗. วันพญาวัน  ๘. วันพญาวัน  ๙. น้ำาอบไทยผสมน้ำา 
 ขมิ้นส้มป่อย  1๐. วันเนาว์
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