
ประถมศึกษาปีที่ ๑ เล่ม ๒

อ่านออก เขียนได้
เฉลย



หน้า ๑๘ ดา้นลา่ง

หน้า ๑๔ ด้านบน  

 ด้านล่าง

อีกา •

เต่าดำา •

ไก่แจ้ •

แป๊ะอู๋ •

เก้าอี้ •

•

•

•

•

•

๑

๑ ๒

๒
๓

๓

หน้า ๑๖ ด้านบน  ๑. เต่า  ๒. ใบ้  ๓. เป๋  ๔. กอ  ๕. ปู  ๖. ไก่ 
 ด้านล่าง

ตีตั๋ว

เจ้าจ๋อ

เจอผี

ตาโบ๋

ตัวเตี้ย

ตั๋ว

ผี

โบ๋

จ๋อ

ตา

ตี

ตัว

เจอ

เจ้า เตี้ย



หน้า ๑๙ ด้านบน  ๑. ก่อ  ๒. กำา  ๓. แจ้  ๔. ต่อ  ๕. เต่า  ๖. ไต่ 
 ด้านล่าง  

หน้า ๒๐ ๑. กำาไล  ๒. ไต่ขา  ๓. ไก่แจ้  ๔. ก่อไฟ  ๕. อีกา  ๖. เก้าตัว  ๗. ในบ่อ  ๘.ขาเป๋  ๙. เต่าทะเล

หน้า ๒๑ ๑. เป่าปี่  ๒. ดำาปี๋  ๓. เก้าอี้  ๔. ไต่มา  ๕. ตำามือ  ๖. เจ้าป่า  ๗. ตาโบ๋  ๘. ตีตั๋ว

หน้า ๒๒

ในตู้

ดีใจ

แป๊ะอู๋

ก่อไฟ

ไก่แจ้

ดี ตู้

ใน ใจ

ไก่ ไฟ

ก่อ แจ้

แป๊ะ อู๋

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า
จี จี่ จี้ จี๊ จ๋ี
ตือ ต่ือ ต้ือ ต๊ือ ตื๋อ
ดู ดู่ ดู้ ดู๊ ดู๋
เอ เอ่ เอ้ เอ๊ เอ๋
บอ บ่อ บ้อ บ๊อ บ๋อ
แป แป่ แป้ แป๊ แป๋
โอ โอ่ โอ้ โอ๊ โอ๋
ตัว ตั่ว ตั้ว ตั๊ว ตั๋ว
เปีย เป่ีย เปี้ย เปี๊ย เปี๋ย
เจือ เจื่อ เจื้อ เจื๊อ เจื๋อ
เบอ เบ่อ เบ้อ เบ๊อ เบ๋อ
ดำา ด่ำา ด้ำา ด๊ำา ด๋ำา
ไต ไต่ ไต้ ไต๊ ไต๋
ใบ ใบ่ ใบ้ ใบ๊ ใบ๋
เจา เจ่า เจ้า เจ๊า เจ๋า

หน้า ๒๔ ๑. ม้าน้ำา , ทะเล  ๒. ชะนี , ป่า  ๓. เต่า , บ่อ  ๔. แม่ไก่ , เล้า  ๕. เจ้าเงาะ , เกาะ 
 ๖. เรือใบ , ทะเล  ๗. แพะ , ศาลา  ๘. เสือ , ถ้ำา

หน้า ๓๕ ๑. ข้อมือ  ๒. สู้เสือ  ๓. ห้าตัว  ๔. งูเห่า  ๕. แห่  ๖. ลำาไส้  ๗. ผีเสื้อ  ๘. ถ้ำาเสือ  ๙. เฝ้าไข้



หน้า ๓๖ ด้านบน

 ด้านล่าง

ปะผ้า •

ฝ่ามือ •

เฝ้าไข้ •

ถ่อแพ •

ข้อมือ •

•

•

•

•

•

หน้า ๓๗ ๑. ไข่ไก่  ๒. ถั่วดำา  ๓. กอไผ่  ๔. ต่อสู้  ๕. ทอผ้า  ๖.อาเสี่ย  ๗. เต้าหู้  ๘. ถ่อเรือ  ๙. เห่า

หน้า ๓๘ ด้านบน  ๑. ถ่อ  ๒. เฉา  ๓. ผ่า  ๔. เห่า  ๕. เฝ้า  ๖. สู้ 

 ด้านล่าง

หน้า ๔๐ ด้านบน  

ถ่อ หู้

งู เรือ

เต้า ดำา

เสือ ผ้า

ทอ เห่า

เต้าหู้

ถ่อเรือ

เสือดำา

ทอผ้า

งูเห่า



หน้า ๔๑ ด้านบน  ๑. ไข่  ๒. เสื้อ  ๓. ห่อ  ๔. เสี่ย  ๕. เห่า  ๖. หู้ 
 ด้านล่าง

หน้า ๔๒ ๑. ข่า  ๒. ถ่อแพ  ๓. เข้าถ้ำา  ๔. ขี้เถ้า  ๕. ผีเสื้อ  ๖. เขี่ยไฟ  ๗. ไข่ไก่  ๘. ขี่แพะ  ๙. ลำาไส้

หน้า ๔๓ ๑. สี่ตัว  ๒. เผ่า  ๓. หัวเข่า  ๔. เฝ้าไข้  ๕. ปูเสื่อ  ๖. เสียใจ  ๗. ในถ้ำา  ๘. ใส่เสื้อ

หน้า ๔๔

หัว

ไก่

ขี้

ผู้

ถ่อ

เขี่ย

เข่า

เรือ

เถ้า

ดี

ไก่เขี่ย

หัวเข่า

ผู้ดี

ขี้เถ้า

ถ่อเรือ

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

- ข่า ข้า - ขา
- เถ่า เถ้า - เถา
- เผ่า เผ้า - เผา
- ฉี่ ฉี้ - ฉี
- ห่อ ห้อ - หอ
- เส่า เส้า - เสา
- ฉ่ำา ฉ้ำา - ฉำา
- ไส่ ไส้ - ไส
- เข่า เข้า - เขา
- เสี่ย เสี้ย - เสีย
- ถ่ำา ถ้ำา - ถำา
- เฝ่า เฝ้า - เฝา
- ผู่ ผู้ - ผู
- โห่ โห้ - โห
- ส่า ส้า - สา
- เห่า เห้า - เหา



หน้า ๔๖ 

หน้า ๕๘ ด้านบน 

๑. ................................ ๒. ................................

๓. ................................ ๔. ................................

๕. ................................ ๖. ................................

๗. ................................ ๘. ................................

ควายไถนา นกกระจาบทำารัง

แมวจับหนู แม่ไก่ออกไข่

ช้างลากซุง แมงมุมชักใย

นกกระยางกินปลา ลิงเก็บมะพร้าว

 ควาย	 นกกระจาบ	 แมว	 แม่ไก่

 จับหนู	 ไถนา	 ออกไข่	 ทำารัง

 ช้าง	 แมงมุม	 นกกระยาง	 ลิง

 กินปลา	 ลากซุง	 เก็บมะพร้าว	 ชักใย

มื้อเช้า •

ขี้เมา •

ยู่ยี่ •

 ไข่เน่า •

ท่อน้ำา •

•

•

•

•

•



หน้า ๕๘ ด้านล่าง

หน้า ๕๙ ๑. ย่ำาเท้า  ๒. ท่าน้ำา  ๓. ชี้มือ  ๔. ทำาไร่  ๕. ไม่ดี  ๖. ขี่ม้า  ๗. ไล่ไป  ๘. แช่น้ำา  ๙. แต่เช้า

หน้า ๖๐ ๑. รั้ว  ๒. ไล่  ๓. มือ  ๔. ท่อ  ๕. พ่อ  ๖. ฟ้า

หน้า ๖๒ ด้านล่าง

หน้า ๖๓ ด้านบน  ๑. มื้อ  ๒. ไม้  ๓. ท่า  ๔. ฟ้า  ๕. ชี้  ๖. เฒ่า

 ด้านล่าง

น้ำาเน่า

แม่ชี

ไล่ตี

โยโย่

ยี่ห้อ

แม่ เน่า

น้ำา ชี

โย ตี

ไล่ โย่

ยี่ ห้อ

ขี่ รั่ว

เล้า ม้า

เรือ ไก่

สา น้ำา

แม่ ลี่

เรือรั่ว

ขี่ม้า

เล้าไก่

แม่น้ำา

สาลี่



หน้า ๖๔ ๑. โง่เง่า  ๒. พ่อค้า  ๓. ไร่นา  ๔. ไม้เท้า  ๕. แว่นตา  ๖. เล้าไก่  ๗. งูเห่า  ๘. ท้อแท้

หน้า ๖๕

หน้า ๖๗ ๑. แม่ไก่  ๒. ลูกเป็ด  ๓. อีกา  ๔. เกลือ  ๕. ม้าลาย  ๖. ผักบุ้ง  ๗. รำาแพน  ๘. ชาลี

หน้า ๗๐ ๑. พัดลม  ๒. พับผ้า  ๓. สับหมู  ๔. ฝันดี

หน้า ๗๑ ๑. ฟัน  ๒. ขัง  ๓. งับ  ๔. คัน  ๕. ขับ  ๖. มัน

หน้า ๗๒ ๑. ขัน  ๒. พัด  ๓. รัง  ๔. ดัน  ๕. ฝัง  ๖. จับ

หน้า ๗๓ ด้านบน  ๑. /  ๒. /  ๓. x  ๔. x  ๕. /  ๖. / 
 ด้านล่าง  ๑. ระวัง  ๒. งับขา  ๓. ขัง  ๔. วันนี้  ๕. จัง  ๖. ขันน้ำา

หน้า ๗๗ ด้านบน  ๑. กำาปั้น  ๒. ตั้งใจ  ๓. กั้นไว้  ๔. โต๊ะตั่ง  ๕. บั้งไฟ  ๖. น้ำาปั่น 
 ด้านล่าง  ซ้าย : ๑. ปั้น  ๒. ตั้ง  ๓. ปั่น  ๔. บั้ง  ๕. กั้น 
   ขวา : ๑. กั๊ก  ๒. ปั้น  ๓. จั้ก  ๔. ตั่ง  ๕. ตั้ง

หน้า ๘๐ ด้านบน  ๑. สี่ขั้น  ๒. กังหัน  ๓. คำาสั่ง  ๔. หั่นผัก  ๕. ตัวสั่น  ๖. ฝันดี 
 ด้านล่าง  ซ้าย : ๑. สั้น  ๒. สั่น  ๓. ฝั่ง  ๔. ขั้น 
   ขวา : ๑. หั่น  ๒. ฝั่ง  ๓. สั่น  ๔. สั่ง

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

งา - ง่า ง้า -

ไม - ไม่ ไม้ -

เนา - เน่า เน้า -

แย - แย่ แย้ -

เนีย - เนี่ย เนี้ย -

เมา - เม่า เม้า -

ฟู - ฟู่ ฟู้ -

โท - โท่ โท้ -

ที - ที่ ที้ -

ลือ - ลื่อ ลื้อ -

เยา - เย่า เย้า -

เฒา - เฒ่า เฒ้า -

ซำา - ซ่ำา ซ้ำา -

วา - ว่า ว้า -

เชา - เช่า เช้า -

คา - ค่า ค้า -



หน้า ๘๓ ด้านบน  ๑. ตาชั่ง  ๒. สี่ชั้น  ๓. ดื้อรั้น  ๔. ม้านั่ง  ๕. มั่งมี  ๖. คั่นไว้ 
 ด้านล่าง  ซ้าย : ๑. ชั่ง  ๒. มั่น  ๓. คั้น  ๔. นั่น 
   ขวา : ๑. นั่ง  ๒. ชั้น  ๓. ชั่ง  ๔. นั้น

หน้า ๘๔ ๑. ชั่ง  ๒. หั่น  ๓. สั่น  ๔. ปั้น  ๕. กั้น  ๖. นั่ง

หน้า ๘๕ ๑. ชั้น  ๒. กั้ง  ๓. คั้น  ๔. ตั้ง  ๕. ถัง  ๖. ฟัน

หน้า ๘๖ อักษรกลาง : กั้น  ปั่น  บั้ง  ตั้ง  ปั้น  กั้ง  ตั่ง  อั้น 
 อักษรสูง : ฝั่ง  หั่น  สั้น  ขั้น  สั่น  ฝัน  สั่ง  ขัน 
 อักษรต่ำา : ยั้ง  ชั้น  คั้น  นั่ง  ชั่ง  คั่น  ฟัน  มั่น

หน้า ๘๗ ๑. ขัน  ๒. สั่น  ๓. หั่น  ๔. ถัง  ๕. กั้น  ๖. ชั่ง  ๗. ตั่ง  ๘. ฝั่ง  ๙. ฆัง  ๑๐. มั่ง  ๑๑. รัก 
 ๑๒. ขัง

หน้า ๘๘ ๑. ง  ๒. จ  ๓. ช  ๔. ข  ๕. ก  ๖. ค  ๗. ซ  ๘. ฉ

หน้า ๘๙ ด้านบน  ๑. ตัก  ๒. ชั่ง  ๒. ฟัน  ๔. ดับ  ๕. หัน  ๖. คั้น  ๗. ตั้ง  ๘. นั่ง  ๙. ฝั่ง  ๑๐. กัด

หน้า ๙๒ ด้านบน  ๑. แพะ  ๒. ตัวสั่น  ๓. หญ้า  ๔. ค่ำา  ๕. แม่น้ำา 
 ด้านล่าง  ๑. หมาป่า  ๒. แพะ  ๓. หมาป่า  ๔. แพะ  ๕. หมาป่า

หน้า ๙๓ ด้านบน  ๑. ตัวสั่น  ๒. หญ้า  ๓. ดักรอ  ๔. ป่า  ๕. แม่น้ำา  ๖. แพะ  ๗. หมาป่า  ๘. ค่ำา 
 ด้านล่าง  ๑. หมาป่าดักรอแพะ  ๒. แพะมาที่แม่น้ำา  ๓. หมาป่าจะขย้ำาแพะ 
  ๔. แพะสู้หมาป่าไม่ได้

หน้า ๙๖ ๑. ตายาย  ๒. มะขาม  ๓. ให้ทาน  ๔. อาบน้ำา



หน้า ๙๗ ๑. หาง  ๒. ราก  ๓. ปาก  ๔. สาม  ๕. พาน  ๖. ดาว

หน้า ๙๘ ๑. อาบ  ๒. ขาย  ๓. จาม  ๔. จาน  ๕. กาว  ๖. วาด

หน้า ๙๙ ๑. ลูลู , อาบน้ำา  ๒. ตาสี , สานเข่ง  ๓. จระเข้ , ว่ายน้ำา  ๔. ฟารีดา , ตากปลา  ๕. โจ , ดูดาว 
 ๖. เดชา , ฟันดาบ  ๗. ยายสี , หาบน้ำา  ๘. ป้าจือ , ตากผ้า

หน้า ๑๐๒ ด้านบน  ๑. ก้ามปู  ๒. สามด้าม  ๓. ก้าน  ๔. ชูป้าย  ๕. ด้าย  ๖. ค่าจ้าง 
 ด้านล่าง  ซ้าย : ๑. ก้าม  ๒. ด้าม  ๓. ต่าย  ๔. ป้าย  ๕. ก้าง 
   ขวา : ๑. จ่าย  ๒. บ้าน  ๓. ก้าว  ๔. บ่าย  ๕. ก้าน

หน้า ๑๐๕ ด้านบน  ๑. ดูข่าว  ๒. เตาถ่าน  ๓. ผ้าฝ้าย  ๔. ขับถ่าย  ๕. ข้ามฟาก  ๖. ตาข่าย 
 ด้านล่าง  ซ้าย : ๑. ข่าว  ๒. ถ่าน  ๓. ห้าม  ๔. ฝ้าย  ๕. ฝ่าย 
   ขวา : ๑. ข้าม  ๒. ข่าย  ๓. ฝ่าย  ๔. ห่าน  ๕. ข้าว

หน้า ๑๐๘ ด้านบน  ๑. กำาลังย้ายบ้าน  ๒. เจ้านี่ดุร้าย  ๓. ล้างจานตั้งนาน  ๔. หนูอยู่ข้างล่าง 
 ด้านล่าง  ซ้าย : ๑. ล่าง  ๒. ซ้าย  ๓. ท้าย  ๔. ย้าย  ๕. ล้าง 
   ขวา : ๑. ช้าง  ๒. ค่าย  ๓. ย่าม  ๔. ร้าย  ๕. ว่าง

หน้า ๑๐๙ ๑. ก้าง  ๒. หาม  ๓. ด้าม  ๔. ข้าว  ๕. ช้าง  ๖. ร้าง

หน้า ๑๑๐ ๑. ล้าง  ๒. บ้าน  ๓. ป้าย  ๔. ว่าย  ๕. อาน  ๖. ห่าน

หน้า ๑๑๑ อักษรกลาง : ก้าง  ด้าม  ต่าง  บ้าน  ป้าย  ก้าว  ด่าน  อ่าง 
 อักษรสูง : ข้าว  ผ่าน  ห้าม  ข้าง  ส่าย  ฝ้าย  ถ่าย  ถ่าน 
 อักษรต่ำา : ว่าว  ล้าง  ร้าย  ซ้าย  ว่าน  ร้าน  ช้าง  ย่าง

หน้า ๑๑๒ ๑. ล้าง  ๒. ห่าน  ๓. ก้าม  ๔. ม่าน  ๕. ถ่าน  ๖. ป้าย  ๗. ข่าย  ๘. พาย  ๙. ซ้าย  ๑๐. ด้าม 
 ๑๑. ต้าน  ๑๒. ย่าง

หน้า ๑๑๓ ด้านบน  ๑. จ  ๒. ค  ๓. ข  ๔. ก  ๕. ฉ  ๖. ง 
 ด้านล่าง  ๑. ย้ายบ้าน  ๒. ล้างมือ  ๓. เตาถ่าน  ๔. เสือดาว  ๕.. ขับถ่าย  ๖. ช่างไม้

หน้า ๑๑๔ ด้านบน  ๑. ข้าง  ๒. ล่าง  ๓. ยาก  ๔. บ้าน  ๕. จ้าง  ๖. ร้าน  ๗. ด้าม  ๘. ข้าม  ๙. ช้าง 
  ๑๐. บ้าน

 ด้านล่าง  ๑. ชูมือซ้าย  ๒. ล้างมือซิ  ๓. ห้ามเข้า  ๔. ว่ายมาซิ  ๕. อ่านดูซิ  ๖. มีสี่ด้าม

หน้า ๑๑๖ ด้านบน  ๑. ป่า  ๒. เงา  ๓. ขา  ๔. เสือดาว  ๕. เถาวัลย ์
 ด้านล่าง  ๑. เสือดาว  ๒. ป่า  ๓. เขา  ๔. ขา  ๕. กวาง  ๖. เถาวัลย์  ๗. แม่น้ำา  ๘. เงา

หน้า ๑๑๗ ด้านบน  ๑. x  ๒. x  ๓. /  ๔. x  ๕. / 
 ด้านล่าง  ๑. กวางอยู่ในป่า  ๒. กวางวิ่งหนีเสือดาว  ๓. กวางมีเขาสวยงาม 
  ๔. กวางดูเงาตัวเองในน้ำา  ๕. เสือดาวไล่ตามกวาง



แพะ

ตา

หาง

เขา

เครา

แรด

นอ

หาง

ตัว

จมูก

เป็ด

ปาก
ปีก

เท้า

ยีราฟ

ขา

คอ

หู

จมูก

วัว

ปากหาง

ตัว หู
หน้า ๑๑๙

หน้า ๑๒๒ ๑. ฉีดยา  ๒. รีดผ้า  ๓. ปีนรั้ว  ๔. ชาวจีน

หน้า ๑๒๓ ๑. จิก  ๒. ปีก  ๓. มีด  ๔. บิน  ๕. ชิม  ๖. รีด



หน้า ๑๒๔

๑. ................................ ๒. ................................

๓. ................................ ๔. ................................

๕. ................................ ๖. ................................

๗. ................................ ๘. ................................

ผู้ร้ายปีนรั้ว แป๊ะอู๋คีบเต้าหู้

ช้างกินอ้อย ค้างคาวมีปีก

งูเหลือมกินเป็ด มาลีรีดผ้า

นายพรานยิงเสือ หมอฉีดยาหมา

 ผู้ร้าย	 แป๊ะอู๋	 ช้าง	 ค้างคาว

 คีบเต้าหู้	 ปีนรั้ว	 	มีปีก	 	กินอ้อย

 งูเหลือม	 มาลี	 นายพราน	 หมอ

 รีดผ้า	 ฉีดยาหมา	 กินเป็ด	 ยิงเสือ

หน้า ๑๒๘ ด้านบน  ๑. กิ่งไม้  ๒. น้ำาจิ้ม  ๓. มันปิ้ง  ๔. กินอิ่ม  ๕. กิ้งก่า  ๖. ริบบิ้น 
 ด้านล่าง  ซ้าย : ๑. อิ่ม  ๒. ปิ่น  ๓. บิ้น  ๔. กิ้ง  ๕. ปิ้ง 
   ขวา : ๑. จิ้ม  ๒. กิ่ง  ๓. ดิ้น  ๔. ดิ่ง  ๕. จิ๋ว

หน้า ๑๓๑ ด้านบน  ๑. หิ้วมา  ๒. หิ่งห้อย  ๓. ถิ่นนี้  ๔. ผิงไฟ  ๕. ตีฉิ่ง  ๖. ตีขิม 
 ด้านล่าง  ๑. ข  ๒. ฉ  ๓. จ  ๔. ง  ๕. ค  ๖. ก

หน้า ๑๓๔ ด้านบน  ๑. ยิ้มเยาะ  ๒. สามชิ้น  ๓. เททิ้ง  ๔. ยักคิ้ว  ๕. ดูงิ้ว  ๖. นิ้วชี้ 
 ด้านล่าง  ซ้าย : ๑. ยิ้ม  ๒. ทิ้ง  ๓. ชิ้น  ๕. วิ่ง 
   ขวา : ๑. นิ้ว  ๒. คิ้ว  ๓. งิ้ว  ๔. นิ่ง

หน้า ๑๓๕ อักษรกลาง : ปิ้ง  ดิ้น  ปีก  ดีด  จิ้ม  ตีน  จิ๋ว  บิ่น 
 อักษรสูง : ถีบ  ถิ่น  ขิง  หิ้ว  ฉิ่ง  ขีด  สิ่ว  หีบ 
 อักษรต่ำา : ทิ้ง  งิ้ว  ลิ้น  วิ่ง  มีด  คีบ  นิ้ว  ยิ้ม

หน้า ๑๓๖ ๑. ปีก  ๒. ฉีด  ๓. ลิง  ๔. ดีด  ๕. รีด  ๖. ปิด

หน้า ๑๓๗ ๑. วิ่ง  ๒. ยิ้ม  ๓. ดิ้น  ๔. กิ่ง  ๕. ฉิ่ง  ๖. นิ้ว

หน้า ๑๓๘ ๑. สิบ  ๒. จิก  ๓. กิน  ๔. ชิง  ๕. ปิ้ง  ๖. ปีก  ๗. ปิ่น  ๘. ปีน  ๙. ลิง  ๑๐. คิ้ว  ๑๑. กิ่ง 
 ๑๒. นิ้ว



หน้า ๑๓๙ ด้านบน  ๑. ค  ๒. ช  ๓. ง  ๔. ก  ๕. ข  ๖. ซ  ๗. ฉ  ๘. จ 
 ด้านล่าง 

หน้า ๑๔๐ ๑. เป็ด  ๒. ช้าง  ๓. ปลา  ๔. แรด

หน้า ๑๔๑ ด้านบน  ๑. รีบ  ๒. ฉีด  ๓. ปิ้ง  ๔. ทิ้ง  ๕. หิน  ๖. จิ้ม  ๗. ซิ่น  ๘. ดิ้น  ๙. คิ้ว  ๑๐. หิ้ว 
 ด้านล่าง

หน้า ๑๔๓ ด้านบน  ๑. ปลาตีน  ๒. ก้ามดาบ  ๓. ดินเลน  ๔. ทะเล  ๕. ครีบ 
 ด้านล่าง  ๑. ครีบ  ๒. ป่าโกงกาง  ๓. โลมา  ๔. ปูก้ามดาบ  ๕. ชายฝั่ง  ๖. ปลาตีน

หน้า ๑๔๔ ด้านบน  ๑. /  ๒. /  ๓. x  ๔. x  ๕. x 
 ด้านล่าง  (สามารถเริ่มต้นไปได้สองทาง)

เ ต า รี ด า ฬ ร ฉี ม

ณ ม ข น ม จี บ า ด ก

ช ลิ จิ ง โ จ้ กิ้ ฮ ย ร

ขิ ง แ ก่ ะ ชิ ง ช้ า ะ
ไ กั ญ ปี ก ไ ก่ ค พ ถิ

สิ ง โ ต ฟ ช า ว จี น


