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ประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๑
อ่านออก เขียนได้

เฉลย
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22

หน้า ๑๐ 1. ทุกๆ  2. เล็กๆ  ๓. ต่างๆ  ๔. เงียบๆ  ๕. ใหญ่ๆ  ๖. ใครๆ  ๗. จริงๆ  ๘. เย็นๆ

หน้า ๑๑ ด้านบน  1. โทรศัพท์  2. เรือหางยาว  ๓. อร่อย  ๔. สวนครัว  ๕. ถั่วฝักยาว  ๖. ปลอดภัย 
  ๗. ธรรมชาติ  ๘. บ้านเรือน  ๙. บาปกรรม  1๐. รำาคาญ 
 ด้านล่าง  ซ้าย : 1. ตัวผู้  2. บ้านเรือน  ๓. บาปกรรม  ๔. ผักบุ้ง  ๕. ถั่วฝักยาว 
  ขวา : ๖. โทรศัพท์  ๗. ต้นไม้  ๘. เรือหางยาว  ๙. กระโดด  1๐. สวนครัว

หน้า ๑๒ ด้านบน  1. นั่งเรือ  2. นนทบุรี  ๓. เพราะที่ดินถูกเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรร 
  ๔. เลี้ยงกระต่าย  ๕. กระต่ายจะออกลูก  ๖. ๕ ตัว  ๗. แครอทและถั่วฝักยาว 
  ๘. กระต่ายตัวผู้รบกวนตัวเมีย  ๙. ป้า  1๐. เพราะตัวผู้อยู่ไม่สุข จะรบกวนตัวเมีย 
 ด้านล่าง  1. คุณป้ามาเที่ยวที่สวนเมืองนนท์                             ตุ่นกับแต้ม 
  2. ตอนแรกตุ่นกับแต้มใช้วิธีเลี้ยงกระต่ายแบบขังกรง            แบบปล่อย 
  ๓. กระต่ายชอบไปวิ่งเล่นในสวนสาธารณะ                      สวนครัวหลังบ้าน 
  ๔. กระต่ายออกลูกหลังจากอยู่กับตุ่นและแต้มได้ ๖ เดือน        สี่เดือน 
  ๕. ถ้ากระต่ายออกลูก ต้องแยกกระต่ายตัวเมียออกไปจากกรง    ตัวผู้ 
  ๖. กระต่ายกินอาหารเวลาเช้าและเย็น 2 เวลาเท่านั้น            กินอาหารทั้งวัน

หน้า ๑๓ 1. 1๐ ตัว  2. มิถุนายน  ๓. พฤษภาคม  ๔. 2 ตัว  ๕. ๔ ตัว  ๖. ๖ ตัว  ๗. ๓๔ ตัว  ๘. ๘ ตัว

หน้า ๑๔ 1. มะเฟือง  2. ถั่วฝักยาว  ๓. มะกรูด  ๔. กล้วยหอม  ๕. ละมุด  ๖. ลองกอง  ๗. ทุเรียน 
 ๘. ชะอม  ๙. มะพร้าว  1๐. น้อยหน่า  11. ผักสลัด  12. ส้มโอ  1๓. คะน้า  1๔. มังคุด 
 1๕. แตงกวา  1๖. มะม่วง

หน้า ๑๕ 1. กระต่าย  2. ร้านขายสัตว์เลี้ยง  ๓. ปลา นก เม่น แมว หมา กิ้งก่า  ๔. กระต่าย 
 ๕. น่ารัก , ซน ชอบกระโดดไปกระโดดมา (ตัวอย่างคำาตอบ) 
 ๖. แห้ง สวน สนามหญ้า (ตัวอย่างคำาตอบ) 
 ๗. แครอท ผักบุ้ง ถัวฝักยาว (ตัวอย่างคำาตอบ) 
 ๘. แปลงผักสวนครัว ตลาด (ตัวอย่างคำาตอบ)

หน้า ๑๖ 1. วิธีปิ้งขนมปัง  2. ลูกหมาไม่สบาย  ๓. ฝันร้ายของแต้ม  ๔. ความประมาทของตุ่น

หน้า ๑๗ ซ้าย : 1. ไปไหน  2. เลี้ยวซ้าย  ๓. เหรียญบาท  ๔. บิดเบี้ยว  ๕. ขี้เหร ่
 ขวา : ๖ กลับบ้าน  ๗. ป่าเถื่อน  ๘. ใครมา  ๙. ความสุข  1๐. บันได

หน้า ๒๐ ด้านบน  1. ไข่เป็ด  2. ก๋วยเตี๋ยว  ๓. ปลาบึก  ๔. พม่า  ๕. ตลาด  ๖. จิ้งจอก  ๗. ตกปลา 
   ๘. หัดอ่าน  ๙. มือซ้าย  1๐. ทุเรียน  11. ลูกเสือ  12. กางเกง 
 ด้านล่าง  1. ไข่เป็ด  2. ก๋วยเตี๋ยว  ๓. กางเกง  ๔. จิ้งจอก  ๕. ลูกเสือ  ๖. ปลาบึก  ๗. ทุเรียน 
   ๘. ตลาด

หน้า ๒๑ ด้านบน  กระต่ายขาว ชาวพม่า ล่าปลาบึก

  ฝึกธนู ดูม้าวิ่ง จิ้งจอกนอน

  หอนทั้งคืน ยืนขาเดียว เจียวไข่เป็ด

  เบ็ดตกปลา คาถาดี พี่กับน้อง

  สองสหาย ขายก๋วยเตี๋ยว เดี๋ยวเจอกัน
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๓๓

หน้า ๒๑ ด้านล่าง  ซ้าย : 1. x  2. /  ๓. /  ๔. /  ๕. x  ๖. x  ๗. /  ๘. /

หน้า ๒๒ 1. ชื่อ : เจ๊แดง 2. ชื่อ : โจโจ้ ๓. ชื่อ : เดชา 
   อายุ : ๔๐   อายุ : 1๕   อายุ : ๓๕ 
   ขาย : ส้มตำา   เสื้อเบอร์ : 1๐   อาชีพ : ตำารวจ 
   ชื่อร้าน : ตำาแซบ   รองเท้า : กีฬา   ถือ : กุญแจมือ 
   ผม : ผมยาว   กางเกง : ขาสั้น   ใส่ : หมวก 
   ใส่ : ถุงมือ   แข่งขัน : ฟุตบอล   นุ่ง : กางเกง

หน้า ๒๓ ๔. ชื่อ : ลุงมา ๕. ชื่อ : พิษณุ ๖. ชื่อ : อำาไพ 
   อาชีพ : ชาวนา   อายุ : 1๘   อายุ : ๕๐ 
   อากาศ : ร้อน   เพศ : ชาย   นุ่ง : กระโปรง 
   สถานที่ : กลางทุ่ง   สุขภาพ : แข็งแรง   สวม : แว่นตา 
   เวลา : กลางวัน   กีฬา : แบดมินตัน   งาน : จักสาน 
   รู้สึก : ท้อแท้   สถานที่ : สนามกีฬา   ผลงาน : ปลาตะเพียน

หน้า ๒๕ ด้านบน  แม่ ก กา ไม่มีตัวสะกด = เรือใบ รอเวลา แม่ไก่ จระเข้ ไก่เหงา เต่าดำา มานะ ตะกร้า 
          น้ำาใจ เหมาซื้อ 
 ด้านล่าง  ซื้อสัตว์ แม่ ก กา = อีกา แม่ไก่ หมา หมู ปูแสม ปูนา ปูม้า ปูทะเล เต่านา เต่าดำา 
           จระเข้ ปลาทู

หน้า ๒๘ ด้านบน   

 ด้านล่าง  1. พระธิดา  2. ปรากฏ  ๓. เหตุการณ์  ๔. ลูกเขย  ๕. ประหาร  ๖. ปลอมตัว 
           ๗. นางยักษ์  ๘. พระสังข์  ๙. กระท่อม  1๐. นางรจนา

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

นางรจนา

หกเขย

ท้าวสามนต์ 
เจ้าเงาะ

นางพันธุรัต
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๔๔

หน้า ๒๙ ด้านบน  1. ท้าวสามนต์มีพระโอรส ๗ องค์                     พระธิดา   
  2. พระสังข์ปลอมตัวเป็นท้าวสามนต์                   เป็นเทวดา   
  ๓. หกเขยรู้ความลับว่า ที่จริงแล้วเจ้าเงาะมีรูปงาม      ไม่รู้   
  ๔. นางรจนามีไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์                         ไม่มี   
  ๕. นางรจนาถอดรูปเงาะได้                            พระสังข์   
  ๖. เจ้าชายหูแหว่ง จมูกวิ่น หมายถึง ท้าวสามนต์       หกเขย   
  ๗. เจ้าเงาะกลัวโทษประหารชีวิต                       หกเขย 
  ๘. พระสังข์เคยมีพ่อเลี้ยงเป็นยักษ์                     แม่เลี้ยง   
  ๙. นางรจนาออกอุบายคิดกำาจัดเจ้าเงาะ                ท้าวสามนต ์
 ด้านล่าง  หกเขย : นั่นไง เทวดานั่งอยู่นั่น ปลาเต็มเลย 
   พระสังข์ : ถ้าอยากได้ปลา ก็ต้องเอาปลายจมูกมาแลก 
   ท้าวสามนต์ : ไปให้พ้น ไปอยู่กระท่อมปลายนาโนน 
   รจนา : ที่แท้เจ้าเงาะก็คือพระสังข์นี่นา

หน้า ๓๑ ด้านบน  เดินป่า , ทวีปแอฟริกา , หมาป่าไฮยีน่า , สิงโต , ฟ้าร้อง 
 ด้านล่าง  1. สิงโต , ไฮยีน่า  2. ไฮยีน่า  ๓. สิงโต  ๔. ไฮยีน่า  ๕. ไฮยีน่า  ๖. สิงโต  ๗. สิงโต 
  ๘. สิงโต 

หน้า ๓๖ ด้านบน  1. ขี้โม้  2. ชายแก่ร่างผอม  ๓. สงสาร  ๔. ไปเอาข้าวมาให้ลุง  ๕. ลุงหายไปแล้ว 
  ๖. แต่งเรื่อง 
 ด้านล่าง  1. ชนะแน่  2. กลับบ้านเสียเถอะ  ๓. ฝนกำาลังตก  ๔. ทำาไม่เป็นบ้างเล่า 
  ๕. เชื่อเราใช่ไหม  ๖. คุณลุงยังมานั่งอยู่ที่นี่ ทำาไมไม่รีบกลับบ้านล่ะครับ

หน้า ๓๗ ด้านบน  1. ป๋องแวะไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยว   2. คุณลุงมีอาชีพเก็บของเก่าขาย 
  ๓. ป๋องคดข้าวและตักกับใส่ถุง   ๔. คุณลุงหายไปไหนเสียแล้ว 
  ๕. ฝนกำาลังตกอย่างหนัก 
 ด้านล่าง  1. สักตัวเดียว  2. ไม่เป็น  ๓. อันที่จริง  ๔. เสียเถอะ  ๕. สุดฝีเท้า  ๖. เสียแล้ว 
  ๗. จับใจ  ๘. อยู่

หน้า ๓๙ 1. ร้านอิ่มอร่อย  2. ข้าวผัด(หมู,ไก่,กุ้ง) , สปาเกตตี  ๓. ผัดซีอิ๊ว  ๔. สปาเกตตี  ๕. ราดหน้าทะเล 
 ๖. กาแฟร้อน , กาแฟเย็น  ๗. ไอศกรีม  ๘. เฉาก๊วย  ๙. ข้าวผัดกุ้ง (ตัวอย่างคำาตอบ)

หน้า ๔๑ ด้านบน

 ด้านล่าง นกแสก  นก แกรก ดึก มาก ลึก หมึก หมาก อุก ดุก ดัก ปักหลัก ครกสาก ชัก  
 เชือกลาก ผูกจาก จักตอก ปลูก ทอหูก ลูกมะดูก ลูกมะกอก แตก ปลอก กระบอก ดอกบุก

แม่ กก
 นกแสกนกกระสา  แกรก แกรก มาเวลาดกึ

น้ำามากแลน้ำาลึก  แลน้ำาหมึกแลน้ำาหมาก

 ปลาอุกปลาดุกดัก  แลปักหลักแลครกสาก

ชักเสาเอาเชือกลาก  จะผูกจากให้จักตอก

 ปลูกกี่ไว้ทอหูก  ลูกมะดูกลูกมะกอก

ไม้แตกให้ใส่ปลอก  ไม้กระบอกแลดอกบุก
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๕๕

หน้า ๔๒ 1. นกแสก กระจอก นกเงือก โพระดก 
 2. ปลากระบอก ปลาดุก ปลายี่สก ปลาไหลเผือก ปลาปักเป้า ปลาตะโกก ปลาหมึก ปลาบึก 
 ๓. 
 
 
 
 
 
 ๔. มะกอก ปอกเปลือก คางคก กระรอก ดอกไม้ สกปรก ลูกไก่ นักเรียน คัดลอก

หน้า ๔๔ 1. ฉิ่ง กลอง ฆ้อง โปงลาง 
 2. พวงมาลัย ลาวดวงเดือน ตรงต่อเวลา รำาวงสามัคคี เพลินใจชาวดง หนึ่งสัปดาห์ แตงโม 
 ๓. 
 
 
 
 
 
 ๔. สีแดง นักท่องเที่ยว วันอังคาร ใส่รองเท้า ธงชาติ แปรงฟัน ตีกลอง ไปโรงเรียน กินลางสาด

หน้า ๔๖ ด้านบน  1. หยุดให้แพะดำาข้ามไปก่อน   2. แพะดำา , แพะขาว   ๓. แพะขาว , แพะดำา 
  ๔. ต่างฝ่ายต่างพยายามข้ามไม่ถอยให้กัน   ๕. แคบ   ๖. เดินเบียดกัน 
 ด้านล่าง  1. ด้วยกัน  2. ไปก่อน  ๓. ย้อนกลับ , เดิน  ๔. มาพบกัน  ๕. ไปให้ได้  ๖. แคบ

หน้า ๔๗ 1. แพะดำา แพะขาว หมูดำา หมูขาว  2. ง  ๓. ก  ๔. ค  ๕. ค

หน้า ๔๘ ด้านบน  แพะขาว , สะพาน , ข้ามไป , จะข้ามไป , ข้าม 
 ด้านล่าง  หมู : หางสั้น , สี่ขา , ออกลูกคราวละหลายตัว , เป็นสัตว์ที่นำามาเลี้ยงได้ , เนื้อของมันกินได้, 
        กินหยวกกล้วย , เลี้ยงไว้ในเล้า 
   แพะ : มีเครา , หางสั้น , สี่ขา , มี 2 เขา , กินหญ้า , ขนยาว , น้ำานมของมันดื่มได้ ,  
          ออกลูกคราวละหลายตัว , เป็นสัตว์ที่นำามาเลี้ยงได้ , เนื้อของมันกินได้

หน้า ๕๐ 1. ลงกา  2. ทศกัณฐ์ช่วยยกเขาพระสุเมรุให้ตั้งตรงดังเดิม  ๓. สวรรค์  ๔. มเหสี  ๕. ดวงใจ 
 ๖. ไม่มีใครฆ่าให้ตายได้  ๗. พระราม  ๘. ทศกัณฐ์ลักพานางสีดาไป  ๙. พระราม

หน้า ๕๑ ด้านบน  1. พระอิศวร  2. นางมณโฑ  ๓. หนุมาน  ๔. นางสีดา  ๕. ทศกัณฐ์  ๖. พระราม 
 ด้านล่าง  มีฤทธิ์ ยักษ์ ทศกัณฐ์  พระราม สงคราม ฤาษี มเหสี เขาพระสุเมรุ สวรรค์ หนุมาน

หน้า ๕๒ ด้านบน  1. ยักษ์  2. ทศกัณฐ์  ๓. เขาพระสุเมรุ  ๔. นางมณโฑ  ๕. ฤาษีโคบุตร  ๖. พระราม 
  ๗. นางสีดา

 ข้าวสุก          หัวเผือก           กระจก           ข้าวเปลือก           ห่อหมก

ฆ้อง               ฉิ่ง             กลอง              ระฆัง               กระดึง
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๖๖

ฐ ณ ท ศ กั ณ ฐ์ ถ สี ห

ม ญ ศ ลั ก พ า ธ ด ท

ห ษ น ฒ สู้ ร บ ฮ า ซ

เ ข า พ ร ะ สุ เ ม รุ

สี ภ ง ฤ ต อิ ฤ ๅ ษี ฆ

ห นุ ม า น ศ ฉ ฬ ค ช

ฎ ฟ ณ สี ส ว ร ร ค์ ง

ถ ร โ ผ พ ร ะ ร า ม

จ ร ฑ ย ป ยั ก ษ์ อ ว

หน้า ๕๔ ด้านบน  1. ชายทะเล  2. ผู้สื่อข่าว  ๓. โลมาหัวบาตร  ๔. ปลาน้ำาจืด  ๕. ฉลาด  ๖. ชาวประมง 
    ๗. เพื่อนบ้าน  ๘. ประหลาด 
  ด้านล่าง  1. ฉ  2. จ  ๓. ก  ๔. ข  ๕. ง  ๖. ซ  ๗. ค  ๘. ช

หน้า ๕๕ ด้านบน  แพะดำา , ภูเขา , สัตว์อื่น ๆ , วิ่งและกระโดด , คล่องแคล่ว , น้ำามันเลียงผา 
 ด้านล่าง  หมีควาย , แถบสีขาว , ตบและข่วน , ถึงตาย , น้ำาผึ้ง , ผลไม้ , ซากสัตว์

หน้า ๖๑ ด้านบน  1. นกแก้วโม่ง ลำาตัวสีเขียว หางยาว มีปากงุ้มสีแดง ร้องเสียงดัง 
  2. นกขุนทอง ตัวป้อม สีดำา หางสั้น มีเหนียงสีเหลือง ปากสีแดงส้ม ปีกแหลมยาว 
     ขาสีเหลือง 
  ๓. นกกาเหว่าลาย ลำาตัวยาวสีน้ำาตาล ลายเป็นจุดขาว ๆ ทั่วตัว ขนาดใหญ่เท่าอีกา  
     หางยาวและแข็ง 
  ๔. ไก่ฟ้าหลังขาว ตัวคล้ายไก่ หน้าอกและใต้ท้องสีดำา หลังจนถึงปลายหางสีขาววาว มีลาย 
     เส้นสีดำาแทรกอยู่ที่หน้าของมัน มีแผ่นหนังสีแดงนิดหนึ่ง 
 ด้านล่าง  พันธุ์ไม้ใน แม่ กน = ต้นกระถิน หงอนไก่ ป่าน แก่นจันทน์ ต้นขนุน สน ไม้หมัน คูนบอน 
   มัน ตะบัน กระท้อน ต้นอิน ลิ้นจี่ ยี่สุ่น

หน้า ๖๒ ด้านบน  1. เพลิดเพลิน  2. โขดหิน  ๓. ช้อนปลา  ๔. ป่าไผ่  ๕. พรรคพวก  ๖. ปลาก้าง 
  ๗. เมฆดำา  ๘. สังเกต 
 ด้านล่าง  1. โจ  2. ปิงปอง  ๓. โดมกับฟาง  ๔. โดมกับฟาง  ๕. แก้ม  ๖. โดม แก้ม ฟาง  
  ปิงปอง โจ  ๗. ไก่ฟ้า

หน้า ๖๓ ด้านบน  1. ป่าไผ่และโขดหิน   2. 1) ปิงปอง  2) โจ  ๓) แก้ม 
  ๓. 1) โดม  2) ปิงปอง  ๓) แก้ม  ๔) ฟาง  ๕) โจ   ๔. ดำาทะมึน 
  ๕. ปลาพลวง ปลาสร้อย ปลากด ปลากระทิง ปลาก้าง 
  ๖. นกแก้วโม่ง นกขุนทอง นกกาเหว่าลาย ไก่ฟ้าหลังขาว 
 ด้านล่าง  ซ้าย : 1. น้ำา  2. ออก  ๓. ทะมึน  ๔. ชิงช้า  ๕. ข้างล่าง 
   ขวา : ๖. สบาย  ๗. หนัก  ๘. น้ำาตก  ๙. ดัง  1๐. ขึ้นไป

หน้า ๖๕ ด้านบน  1. หมู่บ้าน  2. เครื่องบิน  ๓. ล้อรถ  ๔. การบ้าน  ๕. ป่า  ๖. น้ำาตก  ๗. ปิ่นโต 
  ๘. ถังขยะ  ๙. รถจักรยานยนต์  1๐. แซนด์วิช

หน้า ๕๒ ด้านล่าง
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๗๗

หน้า ๖๕ ด้านล่าง

หน้า ๖๘ ด้านบน  ปาก มือ เท้า , ทำางาน , ง่วงนอน , แพ้ชนะ , หลับไป , โกรธเคือง , ขยับ , อ่อนเพลีย ,  
  มีแรง , หน้าที่ 
 ด้านล่าง  1.แต่งตัว  2. ร่างกาย  ๓. โต้แย้ง  ๔. โกรธเคือง  ๕. เงียบกริบ  ๖. แข่งขัน   
  ๗. พร้อมใจ  ๘. เหน็ดเหนื่อย  ๙. เกี่ยงงอน  1๐. โต้เถียง

หน้า ๗๐ ด้านบน  1. กาญจนบุรี  2. 1) ปากแหลม  2) ขนยาวตามตัว  ๓) หนวดยาวข้างแก้ม 
  ๔) มีเขี้ยวแหลมยื่นออกมาจากปาก  ๕) หางยาวเลยเข่า  ๓. หมูป่า  ๔. มันบาดเจ็บ 
  ๕. หมูบ้าน  ๖. รากพืช หัวมัน ผัก และหญ้า  ๗. โกหก

หน้า ๗๐ ด้านล่าง  ซ้าย : 1. กาญจนบุรี  2. สัตว์ป่า  ๓. ผัดเผ็ด  ๔. นายพราน  ๕. กว้างใหญ ่
   ขวา : ๖. กลางคืน  ๗. บาดเจ็บ  ๘. เขี้ยวแหลม  ๙. อาศัย  1๐. อาหาร

หน้า ๗๑ 1. ค  2. ข  ๓. ง  ๔. ก

หน้า ๗๓ 1. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  2. นายประตู  ๓. ตอบคำาถามคล่องแคล่วว่องไว รู้ทุกอย่าง 
 ๔. สติปัญญาเฉียบแหลม  ๕. ๓๐๐ กว่าปี  ๖. กรุงศรีอยุธยา  ๗. ๗-๘ ขวบ

หน้า ๗๔ ด้านบน  1. พระโหราธิบดี  2. ศรี  ๓. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ๔. ศรีปราชญ ์
  ๕. นายประตู  ๖. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ๗. พระเจ้าอยู่หัว 
 ด้านล่าง  1. เฉียบแหลม  2. โคลงกลอน  ๓. มหาดเล็ก  ๔. อุทยาน  ๕. นายประตู

หน้า ๗๕ ด้านบน  ซ้าย : 1. พระเจ้าแผ่นดิน  2. ไป  ๓. ให้  ๔. แต่ง 
  ขวา : ๕. บอก  ๖. รู้  ๗. ใจ  ๘. สวน

 ด้านล่าง  1. คล่องแคล่ว  2. กรุงศรีอยุธยา  ๓. มหาดเล็ก  ๔. กราบทูล  ๕. ประทาน 
  ๖. พระโหราธิบดี  ๗. พระนารายณ์มหาราช  ๘. ศรีปราชญ์  ๙. สติปัญญา

๑

๒

๓๔

๕

๖

๗
๘

๙

๑๐
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๘๘

หน้า ๗๕ ด้านล่าง

หน้า ๘๒ ด้านบน  1. ไก่ย่าง  2. ลำาบาก  ๓. หมดหวัง  ๔. ถุงพลาสติก  ๕. ไข่เจียว  ๖. หลงทาง 
  ๗. เจ้าหน้าที่ป่าไม้  ๘. ลำาธาร 
 ด้านล่าง  1. โดมกับฟาง  2. อยู่เฝ้าน้องโจให้ ระวังตัวด้วยนะ 
  ๓. สงสารลูกช้างเถิด ขอให้ฝนหยุดตก ลูกกลัวจะตายอยู่แล้ว ลูกจะมีชีวิตรอดกลับบ้าน 
     ไหมหนอ  ๔. เงยหน้าดูสิ  ๕. มาเที่ยวกันเองได้ยังไง  ๖. พี่ลื่นล้มมีเลือดออกด้วย

หน้า ๘๓ ด้านบน  1 ช้อนปลา  2. ท้องฟ้า  ๓. ลำาธาร  ๔. น้องโจ  ๕. เจ้าหน้าที่ป่าไม้  ๖. พี่ปิงปอง 
  ๗. น้องโจ 
 ด้านล่าง  1. x  2. /  ๓. x  ๔. x  ๕. /  ๖. x  ๗. /

หน้า ๘๔ 1. ง  2. ข  ๓. ก  ๔. ฉ  ๕. ค  ๖. จ

หน้า ๘๕ 1. ค  2. จ  ๓. ก  ๔. ซ  ๕. ช  ๖. ง  ๗. ข  ๘. ฉ

หน้า ๘๘ ครอบครัว = คุณยาย พี่สาว คุณพ่อ คุณตา น้องชาย คุณแม่ 
 ภาชนะ = กะละมัง กระทะ ถังน้ำา กระบุง ขันน้ำา หม้อ 
 เครื่องเขียน = พู่กัน ยางลบ ดินสอ ปากกา สีเทียน ไม้บรรทัด 
 สัตว์ = กิ้งก่า วาฬ เม่น ยีราฟ ลิง

หน้า ๙๑ 1. ป่าดง  2. ลำาธาร  ๓. หญิงสาว  ๔. อ้อนวอน  ๕. ล้มป่วย  ๖. ความสุข  ๗. น้ำาผึ้ง 
 ๘. ชายหนุ่ม

หน้า ๙๒ ด้านบน  1. ล้มป่วย  2. เลียนแบบ  ๓. หมู่บ้าน  ๔. หลงรัก  ๕. อ้อนวอน  ๖. บทเพลง 
  ๗. หญิงสาว  ๘. เจ้าเมือง 
 ด้านล่าง  1. นกโกลกร้องเพลงเสียงไพเราะจับใจ  2. หญิงสาวชอบฟังเสียงร้องเพลงของนกโกลกมาก 
  ๓. ลูกชายเจ้าเมืองหลงรักหญิงสาวและขอแต่งงานกับเธอ 
  ๔. นกโกลกถูกลูกชายเจ้าเมืองยิงตายอยู่ในป่า 
  ๕. คนในหมู่บ้านสิบสองปันนา ต่างก็ร้องเพลงตามอย่างหญิงสาว

ม ห ก ร า บ ทู ล ส พ

ค ล่ อ ง แ ค ล่ ว โ ร

พ ก ป ศ พ โ ธิ ด ฐ ะ

ร ะ า รี ติ ม ล็ ก ศ น

ะ รี ก ป ะ ศ โ ะ ร า

โ ท แ ร ธิ ญ า ทู ส ร

ห ม ห า ด เ ล็ ก ป า

ร ป ศ ช รุ ห ฤ ง ร ย

า ก รี ญ์ ฆ โ ฏ ก ะ ณ์

ธิ ส ติ ปั ญ ญ า ป ท ม

บ ก ณ า ดี ร า ช า ห

ดี ช ง ศ อ ก ฐ อ น า

ญ ก ต ฒ ฝ พ ด จ ก ร

ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า

กุ ง ห เ อ ย ะ ณ์ ส ช
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๙๙

หน้า ๙๔ ด้านบน  (ตัวอย่างคำาตอบ)  ซ้าย : น่ารู้ เกิดผล เกาะแก่ง น่ารัก มีชัย 
   ขวา : ฝนตกแรง สู้ให้ได้ ตากลมโต โมโหร้าย ถือกระเป๋า 
 ด้านล่าง  1. /  2. /  ๓. x  ๔. /  ๕. /  ๖. /  ๗. x  ๘. x  ๙. x

หน้า ๙๖ ด้านบน  1. น้ำาท่วม  2. กู้ภัย  ๓. เจ้าหน้าที่  ๔. จระเข้  ๕. ปล่อย  ๖. นัยน์ตา 
 ตรงกลาง  1. /  2. x  ๓. /  ๔. /  ๕. x  ๖. /  ๗. x  ๘. / 
 ด้านล่าง  ชาวบ้าน กู้ภัย  คาบ  น้ำาท่วม  กินคน  แก่งกระจาน  ออกไข่  เพชรบุรี

หน้า ๑๐๒ ด้านบน  1. ใช่  2. ใช่  ๓. ใช่  ๔. ใช่  ๕. ไม่ใช่  ๖. ไม่ใช่  ๗. ไม่ใช่ 
 ด้านล่าง  1. เกิดเหตุน้ำาป่าไหลหลาก บริเวณน้ำาตกมี นักท่องเที่ยวติดอยู่ 11 คน 
  2. นักท่องเที่ยว  ๓. ข่าวด่วนต้นชั่วโมงในโทรทัศน์  ๔. ฤดูฝน 
  ๕. โจเผลอพูดความลับ  ๖. โจเผลอเล่าความลับให้แม่ฟัง  ๗. กลัวพ่อดุและแม่คาดคั้นให้พูด 
  ๘. รับประทานอาหารเย็น

หน้า ๑๐๓ ด้านบน  1. บาดเจ็บ  2. ข่าวสาร  ๓. สะดุ้ง  ๔. สารภาพ  ๕. เผลอ  ๖. ความลับ  ๗. ช่วยเหลือ 
  ๘. โทรทัศน์

 ด้านล่าง  1 โปรดติดตามข่าวด่วน...ต้นชั่วโมงครั้งต่อไป เวลา 1๙.๐๐ น. 
  2. เจ้าประคุณเอ๋ย...อย่าให้มีใครบาดเจ็บล้มตายเลย 
  ๓. หา...โจ...ลูกว่าอะไรนะลูก 
  ๔. ปิงปอง ลูกอีกคน...ไม่ต้องนั่งทำาหน้าตาตื่น 
  ๕. ผมไป เอ้อ คือผม...ไปเที่ยวน้ำาตกกับโดมและฟางครับ 
  ๖. ยิ่งโจพูด...เรื่องก็ยิ่งปิดไม่มิด

หน้า ๑๐๔ ด้านบน  1. /  2. x  ๓. x  ๔. x  ๕. /  ๖. /  ๗. /  ๘. /  ๙. x  1๐. x  11. /  12.  x  1๓. x 
  1๔. x  1๕. /  1๖. / 

หน้า ๑๐๕ 1. หนังสือพิมพ์  2. นักท่องเที่ยว  ๓. มารดา  ๔. หกล้ม  ๕. ข่าวสาร  ๖. บาดเจ็บ 
 ๗. เล่นน้ำา  ๘. ครอบครัว  ๙. เมื่อวาน  1๐. ผู้ประกาศข่าว

หน้า ๑๐๖ ด้านบน  1. ผู้ประกาศข่าวกำาลังรายงานข่าวด่วน  2. พ่อกำาลังอ่านหนังสือพิมพ์  ๓. ปิงปองหกล้ม 
  ๔. แก้มกับปิงปองเล่นน้ำา  ๕. ปิงปองปีนน้ำาตก  ๖. ลมกรรโชกแรง 
 ด้านล่าง  1. กล้องถ่ายรูป  2. หนังสือพิมพ์  ๓. โทรทัศน์  ๔. ห่วงยาง  ๕. หอยทาก  ๖. นกเงือก 
  ๗. รองเท้าแตะ  ๘. เสื้อกันฝน

หน้า ๑๐๗ ธรรมชาติ สัตว์ทะเล ดอกไม ้
 สัตว์เลื้อยคลาน หนังสือพิมพ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 นักแสดง  กีฬา รายการโทรทัศน ์
 อาหาร  ยานพาหนะ อาชีพ

หน้า ๑๐๘ ขนม = โดนัท เค้ก สาคูถั่วดำา กล้วยบวชช ี ภาชนะ = ถ้วย ชาม จาน ขัน 
 เครื่องเขียน = ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ปากกา จังหวัด = เลย เชียงใหม่ ชุมพร นนทบุร ี
 อำาเภอ = เมือง หางดง โกสุมพิสัย เชียงคำา ประเทศ = ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน 
 สัตว์บก = ช้าง ม้า ยีราฟ เสือ อารมณ์ = เศร้า เสียใจ ดีใจ ตื่นเต้น 
 เครื่องนุ่งห่ม = เสื้อยืด กางเกง กระโปรง เสื้อสูท สภาพอากาศ = ฝนตก พายุ ลม ร้อน 
 ของเล่น = โยโย่ รถบังคับ ลูกข่าง ตุ๊กตา สัตว์เลี้ยง = แมว หมา กระต่าย เม่นแคระ
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1๐1๐

หน้า ๑๑๒ ด้านบน  1. นายมือใหญ่  2. นายหูใหญ่  ๓. นายก้นแหลม  ๔. นายขี้มูก 
  ซ้าย : 1. ประหลาด  2. ผจญภัย  ๓. ทำางาน  ๔. ประท้วง 
  ขวา : ๕. เรือแล่น  ๖. กระแทก  ๗. น้ำาใจ  ๘. สะดวก 
 ด้านล่าง  1. นายหูใหญ่  2. นายมือใหญ่  ๓. นายมือใหญ่  ๔. นายก้นแหลม  ๕. นายขี้มูก

หน้า ๑๑๕ ด้านบน  1. เรื่องเล่า  2. ประหลาด  ๓. ออสเตรเลีย  ๔. หน้าท้อง  ๕. กิโลเมตร  ๖. ขี้อาย 
  ๗. ศัตรู  ๘. กวาง  ๙. 12๐ กม. 
 ด้านล่าง  1. ข  2. ก,ข,ง  ๓. ก,ค,จ  ๔. ค,ง,จ,ฉ

หน้า ๑๑๗ 1. ใช่  2. ไม่ใช่  ๓. ไม่ใช่  ๔. ใช่  ๕. ไม่ใช่  ๖. ใช่  ๗. ไม่ใช่  ๘. ใช่  ๙. ไม่ใช่  1๐. ไม่ใช่ 
 11. ใช่  12. ไม่ใช่  1๓. ใช่  1๔. ไม่ใช่  1๕. ใช่  1๖. ใช่

หน้า ๑๒๔ ด้านบน  ซ้าย : 1. ร้ายแรง  2. กลางคืน  ๓. แข็งแรง  ๔. สัปดาห์  ๕. ความลับ 
  ขวา : ๖. เคี้ยวอ้อย  ๗. ชนกว่าง  ๘. อันตราย  ๙. บรรยากาศ  1๐. ผู้ใหญ่ 
 ด้านล่าง  โจ :  ขอกว่างสักตัวได้ไหม  โดม : ตัวผู้จะบินมาเกาะบนอ้อยนี ้
  พ่อของปิงปอง : ห้ามทำาแบบนี้อีกเด็ดขาด  แม่ของปิงปอง : นี่พ่อแม่ของเธอรู้แล้วหรือยัง

หน้า ๑๒๕ ด้านบน  1. ห้ามทำาแบบนี้...อีกเด็ดขาด 2. ฉันกลัว...จะแย่อยู่แล้ว 
  ๓. ความจริงแล้ว...เขาไม่ได้โกหก ๔. คุณป้าจะไปฟ้อง...พ่อแม่ของเราไหม 
  ๕. ปกติแล้ว...แม่น่าจะอยู่ที่ตลาด ๖. โดมกับพ่อดักกว่างได้...เมื่อคืนนี ้
  ๗. เด็ก ๆ พากันเล่นชนกว่าง...อย่างสนุกสนาน   ๘. ปิงปองเกรงว่า...แม่จะไม่ยอมให้เล่น

 ด้านล่าง  1. ลูกรู้ไหมมันอันตยราแค่ไหน             อันตราย   
  2. สับดาต่อมา ปิงปองต้องทำางานหนัก      สัปดาห ์  
  ๓. นั่นตัวปะหลาดอะไรสีดำาๆ                ประหลาด   
  ๔. โจพูดแซกขึ้นมาทำาไม                    แทรก   
  ๕. นั่นมะแลงอะไรหรือ                      แมลง   
  ๖. มันคีบคู่ต่อสู้ชูขึ้นในอากาด               อากาศ   
  ๗. จะไปเที่ยวต้องขออนุยาดเสียก่อน         อนุญาต 
  ๘. คนเราต้องมีความซื่อสัด                 ซื่อสัตย์

หน้า ๑๒๖ ด้านบน  1. ข้าวหมูแดง  2. ตัวผู้  ๓. ตัวเมีย  ๔. อ้อย  ๕. เอากว่างตัวเมียผูกไว้บนลำาอ้อย 
  แล้วแขวนไว้ตามต้นไม้ เพื่อล่อตัวผู้  ๖. กว่างแซมกับหว่างรัก  ๗. พ่นน้ำาหวานของอ้อย 
  ใส่ตัวกว่าง 
 ด้านล่าง  1. บอกเล่า  2. ดุด่าว่ากล่าว  ๓. โอ้อวด  ๔. บอกเล่า  ๕. ตื่นเต้น  ๖. โอ้อวด

หน้า ๑๒๗ 1. ค  2. ก  ๓. ฌ  ๔. ฉ  ๕. ง  ๖. ซ

หน้า ๑๓๔ ด้านบน  ซ้าย : 1. เหวี่ยง  2. นายพราน  ๓. ตาข่าย  ๔. สามัคคี  ๕. ประชุม 
  ขวา : ๖. ครั้งหนึ่ง  ๗. เหตุการณ์  ๘. ทะเลาะ  ๙. เหมือนกัน  1๐. ปัญหา 
 ด้านล่าง  1. นกกระจาบ  2. เลียนเสียงเป็นนกกระจาบ แล้วหว่านตาข่ายดักนก  ๓. นกในฝูงหายไป 
  ๔. นกกระจาบสามัคคีกัน ช่วยกันบินยกตาข่ายที่นายพรานนำามาดักหนีไปได้   
  ๕. หนีจากตาข่าย  ๖. นกกระจาบแตกความสามัคคีไม่ช่วยกันยกตาข่ายขึ้น  ๗. ตาข่าย
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หน้า ๑๓๘ ขี้ควาย 1. นี่แหละ เขาเรียกว่า “ด้วงขี้ควาย”

แมลงปีกแข็ง 2. “ด้วงขี้ควาย” เป็นแมลงปีกแข็งสีดำา

สำารวจ ๓. มาสำารวจดูซิว่า ในโพรงนี้มีอะไร

ธรรมชาติ ๔. เอกชอบสำารวจธรรมชาติ

ภาคกลาง ๕. แม่น้ำาสายใหญ่ในภาคกลาง คือ แม่น้ำาเจ้าพระยา

โพรง ๖. มันเดินลงไปในโพรงนี้แหละ

กลิ้ง ๗. เขาเห็นก้อนดินกลมๆ กลิ้งอยู่กลางถนน

หน้า ๑๓๙ ด้านบน  ซ้าย : 1. ถ่ายรูป  2. ภาคเหนือ  ๓. แมลง  ๔. เกวียน  ๕. ภาคอีสาน 
  ขวา : ๖. แปลกใจ  ๗. ชาวบ้าน  ๘. โพรง  ๙. ขี้ควาย  1๐. ภาคกลาง 
 ด้านล่าง  1. เขาเห็นก้อนกลมๆ กลิ้งไปมาอยู่กลางถนนใกล้ๆ กับกองขี้ควาย 
  2. ขี้ควายก้อนเล็กๆ ที่แมลงชนิดหนึ่ง แบ่งออกจากกองขี้ควาย 
  ๓. แมลงปีกแข็งสีดำา ใช้ขาหลังถีบเพื่อเข็นให้ขี้ควายกลิ้ง 
  ๔. ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง  ๕. ภาคอีสาน  ๖. เป็นอาหาร 
  ๗. ชาวบ้านบอกเขา  ๘. ใช้เป็นที่อยู่ที่กินและวางไข่  ๙. แมงบุ่นขี้ 
  1๐. เกวียนให้วัว ควายลาก ทำาให้ทางเกวียนมีขี้ของพวกมันอยู่

หน้า ๑๔๐ ลักษณะ : จมูกยาวคล้ายงวงช้าง ลำาตัวคล้ายหมู ขายาว หางสั้นคล้ายหม ี
 อาหาร : ใบไม้ หญ้า ผลไม้ เปลือกไม้ และหน่อไม้อ่อน 
 นิสัย : รักสงบ ชอบอยู่โดดเดี่ยว ไม่อยู่รวมกันเป็นฝูง 
 การหาคู่ : ตัวผู้กับตัวเมีย จะเอาสีข้างเข้าชิดกัน หยอกล้อเล่น แปลว่าต้องการผสมพันธุ์

หน้า ๑๔๕ 1. เครื่องบิน  2. เครื่องปรุง  ๓. เครื่องเล่น  ๔. เครื่องหมาย  ๕. เครื่องบิน , เครื่องร่อน 
 ๖. เครื่องสำาอาง  ๗. เครื่องหมาย  ๘. เครื่องเทศ  ๙. เครื่องมือ

หน้า ๑๔๖ ด้านบน  1. โจ  2. สนามข้างตลาด  ๓. น้าเกรียง , น้าเดช  ๔. โจ  ๕. พารามอเตอร์ 
  ๖. ปีกเครื่องบิน  ๗. พารามอเตอร์  ๘. 1๐๐ กิโลเมตร  ๙. บังคับร่ม ประคองให้ร่อน 
  ต่ำาลงสู่พื้น  1๐. ๗ วัน 
 ด้านล่าง  1. x  2. /  ๓. /  ๔. /  ๕. /  ๖. x
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หน้า ๑๔๗ ด้านบน

●  เครื่องบิน     ●  เครื่องยนต์     ●  เฮลิคอปเตอร ์    ●  ร่มชูชีพ

●  เครื่องตัดหญ้า     ●  พารามอเตอร ์    ●  สเกตบอร์ด     ●  บอลลูน

ด้านล่าง

1.  มีใบพัดหมุนอยู่เหนือลำาตัว ทำาให้บินได้

2.  มีแผ่นกระดานสำาหรับยืน เคลื่อนที่ไปได้ด้วยล้อ

๓.  ใช้เครื่องพยุงตัวคล้ายร่ม เมื่อโดดจากที่สูง

๔.  ลูกกลมขนาดใหญ่ ลอยได้  

๕.   มีเครื่องยนต์ มีปีกสองข้าง บินได้เมื่อวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็ว

หน้า ๑๔๘ 1. เครื่องบิน  2. บอลลูน  ๓. มอเตอร์ไซค์  ๔. เฮลิคอปเตอร์  ๕. สเกตบอร์ด  ๖. ร่มชูชีพ 
 ๗. พารามอเตอร์

หน้า ๑๕๐ 1. ก. นกฮัมมิงเบิร์ด  ข. เล็กเท่านิ้วมือ 
 2. ก. เลี้ยงด้วยมาตั้งแต่เล็ก ๆ  ข. แมวส่งเสียงขู่ แต่หมาส่งเสียงเห่า 
 ๓. ก. ตลก  ข. ภาพยนตร์สยองขวัญและภาพยนตร์สืบสวนสอบสวน 
 ๔. ก. ขับรถแท็กซี่  ข. ในรถแท็กซี่ที่เขาขับ  ค. ชาวนา
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หน้า ๑๕๔

หน้า ๑๕๕ ด้านบน  1. บาดาล  2. ทำาบุญ  ๓. ชาวบ้าน  ๔. กรง  ๕. สุพรรณ  ๖. ตกตะลึง  ๗. จระเข้ 
  ๘. เรือขายปลา 
 ด้านล่าง  1. จระเข้สามพันเป็นนิทานเก่าของชาวอยุธยา       สุพรรณบุรี   
  2. ตาซื้อจระเข้ไว้ในราคาสามร้อยเบี้ย               สามพันเบี้ย   
  ๓. ยายเป็นคนจับลูกจระเข้มาได้                     คนขายปลา  
  ๔. ตาเลี้ยงจระเข้ไว้ที่บ่อหลังบ้าน                    กรงท่าน้ำาหน้าบ้าน 
  ๕. จระเข้คาบยายดำาน้ำาหายไป                       ตา   
  ๖. แม่น้ำาตามตำานานนี้ชื่อว่า แม่น้ำาเจ้าพระยา         แม่น้ำาจระเข้สามพัน

หน้า ๑๕๖ ด้านบน  1. ชายหาปลาได้ลูกจระเข้มาตัวหนึ่ง  2. ยายไม่สบายใจที่ตาเลี้ยงลูกจระเข ้
  ๓. ตาปล่อยจระเข้ลงแม่น้ำา  ๔. ตาให้อาหารจระเข้ทุกเช้า  ๕. จระเข้คาบตาดำาน้ำาหายไป 
 ด้านล่าง  1. ตายายชอบ...ทำาบุญทำาทาน  2. จระเข้อยู่ใน...กรงสี่เหลี่ยม 
  ๓. มีถ้ำาอยู่ที่...เมืองบาดาล  ๔. แม่น้ำาชื่อ...จระเข้สามพัน 
  ๕. ชายหาปลา...ใส่ลูกจระเข้ไว้ในกะละมัง

หน้า ๑๕๘ ด้านบน  1. ระหัดวิดน้ำา  2. เครื่องบิน  ๓. รถไฟ  ๔. รถไฟลอยฟ้า  ๕. รถไฟฟ้าใต้ดิน 
  ๖. จดหมาย  ๗. รถยนต์  ๘. ผู้โดยสาร 
 ด้านล่าง  1. การคมนาคม  2. ไฟฟ้า  ๓. ผู้โดยสาร  ๔. ตื่นเต้น  ๕. กล้วยไม้  ๖. แรงสัตว์

เหตุการณ์ ๑. เหตการ์ณ เหตุการณ์ เหตุการ

เป็นมิตร ๒. เปนมิต  เป็นมิด เป็นมิตร

หวาดกลัว ๓. หวาดกลัว  หวดกลัว หาวกลัว

บาดาล ๔. บาดาม      บาดาน บาดาล

สุพรรณ ๕. สุพรรน      สุพรรณ สุณพรร

อาศัย ๖. อาศัน      อาศัย อาสัย

หน้า ๑๖๓ 
ร้องเพลง 1. ร้องเพรง    ร้องเพลง ร้องเพง

แอ่งน้ำา 2. แห่งน้ำา      แอ่วน้ำา แอ่งน้ำา

นักปราชญ์ ๓. นักปราด นักปราญ์ นักปราชญ์

แห้งแล้ง ๔. แห้งแล้ง แง้มแห้ว แล้งแห้ง

ลูกหลาน ๕. ลูกหลาน ลูกลหาน      ลูกลาน

คอกสัตว์ ๖. คอกสัต คอกสัตว์ คอกสัดว์

ปัญหา ๗. ปันหา      ปัญหา      ปัหญา
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หน้า ๑๖๔ ด้านบน  1. ชนบท  2. ผ้าขาวม้า  ๓. วิทยากร  ๔. ศักดิ์ศรี  ๕. นักปราชญ์  ๖. สติปัญญา 
  ๗. เฉลียวฉลาด  ๘. ชาวบ้าน 
 ด้านล่าง  1. รถทัวร์  2. ไก่ หมู วัว กระต่าย ปลานิล  ปลาตะเพียน ปลายี่สก 
  ๓. ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก  ๔. ปราชญ์ชาวบ้าน  ๕. กางเกงขาก๊วย คาดผ้าขาวม้า 
  ๖. ชาวไร่ชาวนา  ๗. คุณครูสายฝน  ๘. ประชาชนรวมกัน

หน้า ๑๖๕ ด้านบน  1. ปิงปอง  2. ปิงปอง  ๓. แก้ม  ๔. แก้ม  ๕. ปิงปอง  ๖. ปิงปอง  ๗. ฟาง  ๘. วิทยากร 
 ด้านล่าง  1. นักเรียน 2๐๐ คน เดินทางไปศึกษาชีวิตคนชนบท          ๔๐ คน 
  2. เมื่อเห็นคอกสัตว์ นักเรียนก็เบื่อหน่ายทันที                  ตื่นเต้น 
  ๓. บ้านของวิทยากรมี เล้าไก่ คอกแพะ และคอกวัว             คอกหม ู
  ๔. พอเห็นปลานิล ปลาหางนกยูง ปิงปองก็ตื่นเต้นมาก          ปลาตะเพียน 
  ๕. ตำารวจทหารรวมกันนั้นเป็นชาติ                             ประชาชน 
  ๖. นักปราชญ์เป็นผู้มีอารมณ์เฉลียวฉลาด                       สติปัญญา

หน้า ๑๖๖

๑

๒

๑๓

๑๔

๓

๔ ๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

หน้า ๑๖๗ 1. ไมเคิล  2. ไทย  ๓. คริสต์  ๔. ๓ ปี  ๕. นันดา  ๖. ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย 
 ประเทศฟิลิปปินส์  ๗. ประเทศฟิลิปปินส์  ๘. นันดา  ๙. มาลี  1๐. ประเทศอินโดนีเซีย  11. ไมเคิล 
 12. ไมเคิล

หน้า ๑๖๘ ชื่อ  เวทย์  ชื่อ  พรพิมพ ์
 อายุ  ๓๘ ปี  อายุ ๙ ป ี
 เพศ  ชาย  เพศ  หญิง 
 อาชีพ  ขายข้าวมันไก่  วิชาที่ได้คะแนนดี  ภาษาไทยและสังคมศึกษา 
 รายการโทรทัศน์ที่ชอบ  การแข่งขันฟุตบอล จังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน  นนทบุร ี
    จังหวัดที่จะย้ายไป  สุราษฎร์ธานี
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หน้า ๑๗๙ 1. ช  2. ง  ๓. ฉ  ๔. ก  ๕. จ  ๖. ค  ๗. ข  ๘. ซ

หน้า ๑๘๑ ด้านบน  สุ่ม  ไซ  ตุ้ม  แซะ  ข้อง 
 ด้านล่าง  1. สุ่ม  2. ตุ้ม  ๓. ไซ  ๔. ข้อง  ๕. แซะ

หน้า ๑๘๒ ด้านบน  1. ไม่ใช่  2. ใช่  ๓. ใช่  ๔. ใช่  ๕. ไม่ใช่  ๖. ใช่  ๗. ใช่

หน้า ๑๖๙ นิว , หนูบัว , โด่ง , น้าหมู , ลุงทิม , จ้อน , ป้าแม้น , พี่ซัน , ป้าพร
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