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1 ก. ฉัน ข. ขอบคุณ ค. อยู่ ง. นาฬิกา
2 ก. ขอบคุณ ข. ร้อย ค. คะ ง. ผม
3 ก. ห้า ข. เอ็ด ค. ของ ง. มี
4 ก. ใช่ ข. แปด ค. เอ็ด ง. ผู้หญิง
5 ก. ค่ะ ข. สาม ค. ญ่ีปุ่น ง. ใช่ไหม
6 ก. เจ็ด ข. คือ ค. ส่ี ง. คุณ
7 ก. คน ข. ฉัน ค. อังกฤษ ง. ย่ีสิบ
8 ก. ผู้ชาย ข. เป็น ค. มี ง. ไม่
9 ก. เป็น ข. สิบ ค. ขอโทษ ง. ร้อย

10 ก. ส่ี ข. นาที ค. แปด ง. ไทย
11 ก. ไทย ข. คน ค. เก้า ง. ภาษา
12 ก. คะ ข. ไหม ค. ฉัน ง. คือ
13 ก. ไหน ข. เขา ค. น่ี ง. แปด
14 ก. แปด ข. เพ่ือน ค. หน่ึง ง. น่ัน
15 ก. อยู่ ข. ผม ค. บาท ง. ไหม
16 ก. ภาษา ข. เรียน ค. ครับ ง. ผู้ชาย
17 ก. อังกฤษ ข. น่ัน ค. สอง ง. ของ
18 ก. ไม่ ข. อังกฤษ ค. ผู้หญิง ง. ใช่
19 ก. ขอโทษ ข. สวัสดี ค. ใคร ง. ขอบคุณ
20 ก. บาท ข. ของ ค. สวัสดี ง. ขอโทษ
21 ก. คุณ ข. คะ ค. ไป ง. ไหน
22 ก. ไป ข. ไหน ค. เป็น ง. สาม
23 ก. เรียน ข. เก้า ค. คน ง. อังกฤษ
24 ก. สวัสดี ข. ค่ะ ค. ไหม ง. เขา
25 ก. สาม ข. คุณ ค. คือ ง. หน่ึง
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26 ก. เอ็ด ข. ภาษา ค. หก ง. สิบ
27 ก. ใคร ข. เงิน ค. เจ็ด ง. ฉัน
28 ก. เพ่ือน ข. ครับ ค. ไทย ง. ส่ี
29 ก. มี ข. หก ค. ร้อย ง. เอ็ด
30 ก. น่ัน ข. น่ี ค. ไม่ ง. บาท
31 ก. นาฬิกา ข. หน่ึง ค. เรียน ง. ไป
32 ก. หก ข. ย่ีสิบ ค. นาฬิกา ง. อยู่
33 ก. ย่ีสิบ ข. นาฬิกา ค. สิบ ง. เป็น
34 ก. ผู้หญิง ข. ใช่ ค. เพ่ือน ง. ญ่ีปุ่น
35 ก. ผม ข. ญ่ีปุ่น ค. ภาษา ง. ใคร
36 ก. ร้อย ข. ขอโทษ ค. ขอบคุณ ง. คน
37 ก. ญ่ีปุ่น ข. ผู้ชาย ค. นาที ง. ค่ะ
38 ก. สิบ ข. ไป ค. คุณ ง. ห้า
39 ก. เขา ข. บาท ค. ใช่ ง. คะ
40 ก. สอง ข. อยู่ ค. เงิน ง. สวัสดี
41 ก. ของ ข. สอง ค. ผม ง. ครับ
42 ก. เงิน ข. ใคร ค. ย่ีสิบ ง. น่ี
43 ก. น่ี ข. มี ค. ไหน ง. เพ่ือน
44 ก. ใช่ไหม ข. ผู้หญิง ค. เขา ง. เก้า
45 ก. คือ ข. ไทย ค. ใช่ไหม ง. สอง
46 ก. ไหม ข. ห้า ค. ค่ะ ง. หก
47 ก. ครับ ข. ใช่ไหม ค. ห้า ง. เงิน
48 ก. เก้า ข. ส่ี ค. น่ัน ง. เจ็ด
49 ก. หน่ึง ข. เจ็ด ค. ผู้ชาย ง. นาที
50 ก. นาที ข. ไม่ ค. สาม ง. เรียน


