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1 ก. กิน ข. เดือน ค. ดี ง. อร่อย
2 ก. ศูนย์ ข. ห้องน ้ำ ค. นะ ง. นิดหน่อย
3 ก. ใหญ่ ข. นิดหน่อย ค. เอำ ง. ข้ำว
4 ก. หมู ข. อะไร ค. มำก ง. แต่
5 ก. อร่อย ข. น้ัน ค. มำ ง. รถ
6 ก. หม่ืน ข. ห้องน ้ำ ค. นะ ง. พัน
7 ก. แมว ข. แพง ค. รถ ง. หนังสือ
8 ก. เอำ ข. อะไร ค. แต่ ง. ร้อน
9 ก. ไก่ ข. พัน ค. ไม่เป็นไร ง. ห้อง

10 ก. เผ็ด ข. ปี ค. ห้อง ง. น ้ำ
11 ก. ใหญ่ ข. ข้ำว ค. สวย ง. มำ
12 ก. ท ำไม ข. ไม่เป็นไร ค. เขียน ง. พัน
13 ก. น ้ำ ข. แมว ค. น้ัน ง. จีน
14 ก. เดือน ข. พ่อ ค. กับ ง. เขียน
15 ก. รำคำ ข. มำก ค. มำ ง. โรงเรียน
16 ก. มำก ข. นิดหน่อย ค. ท ำไม ง. ศูนย์
17 ก. แมว ข. นิดหน่อย ค. ข้ำว ง. ปี
18 ก. หมู ข. สวย ค. อะไร ง. อยำก
19 ก. ไก่ ข. น้ี ค. หนังสือ ง. พ่อ
20 ก. อะไรนะ ข. ไม่เป็นไร ค. วัน ง. หนังสือ
21 ก. แม่ ข. เท่ำไร ค. ชอบ ง. หมำ
22 ก. พูด ข. หมู ค. แม่น ้ำ ง. ห้อง
23 ก. แพง ข. วัน ค. รำคำ ง. จีน
24 ก. รำคำ ข. ดี ค. ใหญ่ ง. เท่ำไร
25 ก. เท่ำไร ข. เอำ ค. เขียน ง. เดือน
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26 ก. แม่ ข. เดือน ค. หมำ ง. จีน
27 ก. พัน ข. แม่น ้ำ ค. อะไรนะ ง. พูด
28 ก. เผ็ด ข. ห้องน ้ำ ค. กิน ง. หม่ืน
29 ก. ศูนย์ ข. หมู ค. น้ัน ง. ไก่
30 ก. แต่ ข. ร้อน ค. มำ ง. เขียน
31 ก. ชอบ ข. อยำก ค. ซ้ือ ง. หรือ
32 ก. กิน ข. ดี ค. อยำก ง. แพง
33 ก. หมำ ข. รถ ค. พูด ง. ชอบ
34 ก. ท ำไม ข. อร่อย ค. เผ็ด ง. หรือ
35 ก. น้ี ข. ใหญ่ ค. ปี ง. หนังสือ
36 ก. น้ี ข. ซ้ือ ค. รำคำ ง. วัน
37 ก. กับ ข. หรือ ค. ร้อน ง. น ้ำ
38 ก. โรงเรียน ข. น้ี ค. หม่ืน ง. กับ
39 ก. นะ ข. ซ้ือ ค. อยำก ง. ไก่
40 ก. ชอบ ข. อะไรนะ ค. แต่ ง. สวย
41 ก. ไม่เป็นไร ข. มำก ค. อะไร ง. ศูนย์
42 ก. กิน ข. น้ัน ค. แมว ง. วัน
43 ก. ดี ข. แม่ ค. แพง ง. หรือ
44 ก. น ้ำ ข. เท่ำไร ค. ข้ำว ง. นะ
45 ก. ห้องน ้ำ ข. รถ ค. โรงเรียน ง. ปี
46 ก. จีน ข. พูด ค. พ่อ ง. กับ
47 ก. สวย ข. โรงเรียน ค. อร่อย ง. แม่
48 ก. อะไรนะ ข. เอำ ค. แม่น ้ำ ง. พ่อ
49 ก. หมำ ข. ท ำไม ค. ร้อน ง. เผ็ด
50 ก. หม่ืน ข. ซ้ือ ค. ห้อง ง. แม่น ้ำ


