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CHAPTER I
INTRODUCTION
1.1 Background
Natural language or human language possesses many types of ambiguities. One
of them is word sense ambiguity — a phenomenon in which a word can have more
than one meaning or sense. However, human usually neither notices this type of
ambiguity nor has problems when facing with the ambiguity. He can determine the
correct sense instantly almost every time the ambiguity occurs in a context. This
language competence of human is supported by the work of Hirst (1987:84) in
psycholinguistic research on word sense ambiguity resolution that “In general, people
did not notice occurrences of word sense ambiguity, and seem to disambiguate without
any conscious effort.” Hirst (1987:85) stated further that “Many researches or even
intuition suggested that ambiguities are always resolved by the end of the sentence,
with a good guess being made if the information provided is insufficient.” Thus, an
important key to human's ability of ambiguity resolution, besides his language
competence, is that he can make use of necessary information provided by a context
(especially within a sentence) for disambiguation.
However, word sense ambiguity, like other types of ambiguities (categorial and
structural ambiguities), is a crucial problem for natural language processing (NLP)
systems as stated by Small, et al. (1988) that “ambiguity is a central problem in lexical
semantics and its resolution determines progress in NLP in general.” NLP systems for
Thai language also face with the problem of word sense ambiguity. Thepkanjana
(1993) explained that word sense ambiguity is one of the characteristics of Thai that
causes a huge problem for Thai language processing systems. When an NLP system,
for example, a Thai-English machine translation program translates a sentence like "เขา
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เปนเด็กที่หัวปานกลาง", suppose that the word หัว /hua4/ has 10 different senses, then the

machine translation program will have at least 10 ways for translating this sentence.
Thus, how to correctly select the right meaning of the word หัว /hua4/ is an important
problem to be resolved for a machine translation system as well as for other NLP
applications to a more or less degree as follows.
(1) Syntactic analysis: WSD is useful for syntactic analysis such as the
analysis of grammatical gender, prepositional phrase attachment (Ravin, 1990). Ide
and Véronis (1998) gave an example of WSD in helping the analysis of grammatical
gender as in French, livre can mean "book" or "pound", knowing which sense is
required can help tagging whether livres is a masculine noun or a feminine noun (in
"book" sense, livres is masculine, in "pounds" sense, it is feminine).
(2) Text processing: WSD is necessary for text processing tasks because
knowing the correct sense of a word can help editing the word correctly. For example,
in spelling correction in French, the system can correctly change comte to comt when
the correct sense of the word in a context is "county" (and not "count"). In accent
restoration in textual medium where accents are missing, as in French cote, the system
can put the correct accent to the word when it knows the correct sense of the word in a
context (c t means "coast" and cot means "side") (Yarowsky, 1994). In changing
case, as in HE READ THE TIMES, knowing that TIMES is the name of a newspaper,
the system can correctly change this sentence to He read the Times.
(3) Speech processing: WSD is required for such speech processing tasks as
correct phonetization of words in speech synthesis, word segmentation and
homophone discrimination in speech recognition.
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(4) Lexicography: Sense-annotated information from a corpus-based word
sense disambiguation (WSD)1 reduces the considerable overhead task for
lexicographers in sorting large-scaled corpora according to word usage for the
determination of different senses of words. (Kilgarriff; 1997)
(5) Information retrieval (IR): WSD is useful for IR in that they can supply
the correct sense of the ambiguous words so that the IR system will return its finding
which is relevant to a query. However, Kilgarriff (1997) argued that it is not clear
whether WSD has the potential to significantly improve IR performance. There are
two reasons. First, if WSD program is inaccurate, it will cause a huge trouble to the IR
system more than the ambiguous word itself. Second, in longer queries, different
words in the query will tend to be mutually disambiguating, so WSD is probably only
relevant where the query is very short.
(6) Natural Language Understanding (NLU): According to Kilgarriff
(1997), WSD is not much important to NLU because NLU applications such as
message understanding and man-machine communication deal only with very specific
text types, so only the sense of an ambiguous word that is relevant to this specific
sublanguage will be likely to occur. However, there is a tendency that NLU systems
will become more sophisticated, with richer domain models and less limitations in the
varieties of text they can analyze. These will make WSD to be more relevant to NLU.
In conclusion, WSD is a necessary tool for most NLP tasks. It is very important
for a machine translation system, very benefit to lexicography, required for some tasks
of text and speech processing and helpful for syntactic analysis. For IR, WSD is
necessary in some moderate degree because problems can be resolved by using longer
1

See detailed explanation about a corpus-based WSD
approach in section 2.5.2.
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queries. NLU seems to require very little help from WSD because its applications are
mostly domain specific. However, with the recent trend of NLU applications towards
more general and unrestricted domain, WSD becomes more important.

1.2 Previous Researches on Word Sense Disambiguation and
Focuses of this Study
NLP systems have difficulties when facing with ambiguities because they do
not have an ability to exploit necessary information from a context for disambiguation
like a human. Therefore, most of the works on WSD, like other works on ambiguity
resolution for NLP systems, tried to imitate a model of human language processing of
ambiguity by using information from a context as argued by Ide and Véronis(1998:18)
that "context is the only means to identify the meaning of polysemous words."2 There
are two kinds of contexts3 involved in the disambiguation. The first is micro context or
local context (the open- and closed-class items that occur within a small window,
usually a sentence, around a word). The second is macro context or global context
which can be subdivided into topical context (the open-class words that co-occur with
a particular sense, usually within a window of several sentences) and domain (context
or script activated by the general topic of the discourse). Several issues regarding the
use of context for WSD have been addressed in WSD researches as follows:

2

For disambiguating homonymous words (another type of
word sense ambiguity), beside context, information from a
homonymous word itself is another useful information. See
section 2.1 for the different between homonymous and
polysemous words and section 2.4.1 for the explanation about
information from an ambiguous word itself.
3
More details about context are explained in section 2.4.2.

5

(1) Does the combination of various kinds of context yield a better result
than using one of them alone?
Leacock, Chodorow and Miller (1998) tested a statistical classifier, TLC
(Topical/Local Classifier) which is a Bayesian classifier4 that uses topical context,
local context, or a combination of them. The results suggested that local context is
superior to topical context. Whether combining both local and topical contexts yields
a better result, according to Leacock, Chodorow and Miller (1998), depends on
syntactic categories. For example, there is a substantial benefit for a noun line, a
slightly less for a verb serve and none for an adjective hard. This is because several
senses of verb and adjective tend to occur in more general or unrestricted domain
discourses or texts, while different senses of noun tend to occur in different or
restricted domain discourses or texts. Beside syntactic categories, the existence of
nontopical senses (senses that are not limited to a specific topic and appear freely in
many different domains of discourse) also limits the use of topical context.
The results of these works as well as the current trend towards disambiguating
senses of words with parts of speech other than noun in unrestricted domain texts are
reasons why current WSD tasks make use of information from local context only (Ide
and Véronis; 1998). Based on these findings, since we are interested in WSD of not
only noun but also verb in unrestricted texts, we will use only local context for WSD
in this study.

4

See section 2.5.2.1 for more details about Bayesian classifier.
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(2) Does the combination of different sources of information from local
context5 yield a better result than using only one source of information?
Ng and Lee (1996) considered multiple knowledge sources including parts of
speech of nearby words, morphological forms, unordered set of surrounding words,
local collocations, and verb-object syntactic relations, for WSD. They found that all of
these information contribute to disambiguation, however, the result suggested further
that local collocations yield the highest accuracy. Ng and Lee explained that this
finding agrees with the past observation of Choueka and Lusignan (1985) that humans
need a narrow window of only a few words to perform WSD. However, McRoy
(1998) combined the strongest, most obvious sense preferences drawn from knowledge
sources including, parts of speech, word frequencies, collocations, semantic context,
role-related expectation, syntactic restrictions. The results suggested that the
combination of all sources of information yields a better result than using only one
source of information alone because each of them has its own limitation. For example,
normally the collocation wait on means "serve" (as in "Mary waited on John."), but
role-related expectation, such as that the BENEFICIARY be inanimate (as in "Mary
waited on the steps.") indicates that wait on does not mean "serve".
Therefore, based on the findings from these previous researches, there still be
no unified conclusion to this issue. However, since this study is the first step of
research on WSD in Thai, we will follow Ng and Lee (1996) and Choueka and
Lusignan (1985) in considering only local collocation. This study will reveal whether
the use of local collocation alone is sufficient for WSD in Thai.
5

Local context can be divided into two groups: (1)
collocation and (2) restriction. See section 2.4.2.1.1 for more
details.
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(3) "What minimum value of N will, at least in a tolerable of cases, lead
to the correct choice of meaning for the central word?", which is a question
raised by Weaver (1955).
This question arises because collocation does not need to be immediately
adjacent (Haliday, 1961; Ide and Véronis, 1998). Choueka and Lusignan (1985) found
that 2-contexts (the context of two words to the left and to the right of the ambiguous
words) are highly reliable for disambiguation, and even 1-contexts are reliable in 8 out
of 10 cases. Leacock, Chodrow, and Miller (1998) used a local window of ±3 openclass words, arguing that this number showed the best performance in previous test.
Yarowsky (1993, 1994a, 1994b) examined different windows of context, including 1contexts, k-contexts, and words pairs at offsets -1 and -2, -1 and +1, and +1 and +2,
and sorted them using a log-likelihood ratio to find the most reliable evidence for
disambiguation. He found that the optimal span when considering local context is k =
3 or 4, and k = 20-50 words for global context. However, since Yarowsky also used
other information (such as part of speech, global collocation), his result does not
suggest the impact of window size alone.
In this study, we will focus only on the impact of window size by exploring
different spans of local context and determining the optimal span (the distance from
an ambiguous word to its sense indicator) for WSD in Thai without considering any
other information like parts of speech or global contexts.
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(4) Does the process of feature selection (considering the strongest feature
of only one context word) yield a better result than the process of combining
evidences from all features (considering features of all words surrounding the
ambiguous word)?
WSD algorithms that use Baysian classifier or dictionary-based approach6
are examples of statistical classifiers that perform no feature selection. Instead, they
combine the evidence from all features, that is, they rely on the information from all
words in the context as the sense indicators (Manning and Sch tze; 1999). For
example, in considering a window span of ±5, all features (of words within this span)
will be combined together as the evidence for disambiguation. The advantage is that it
has high efficiency and accuracy because its ability to combine evidence from a large
number of features. However, Manning and Sch tze (1999) argued that its strength lies
its weakness. It ignores the structure and linear ordering of words within the context
when the evidence are combined (this is referred to as a bag-of-word model). This
bag-of-word model leads to the assumption that the presence of one word in the bag is
independent of another which is opposite to the real piece of language, for example,
president usually occurs in context that has election rather than in a context that has
poet. So, the algorithm does not make use of this useful information for
disambiguation.
Yarowsky's decision list algorithm (1994) and Brown et al's informationtheoretic approach7 (1991b) are examples of another approach that try to rely on just
one reliable piece of evidence instead of combining all available pieces of evidences.
For example, in considering a window span of ±5, only one feature (of a word within
this span) that is the strongest sense indicator will be selected. The features that are
Ü

Ü

6

See section 2.5.2.2 for details about dictionary-based

WSD
7

See section 2.5.2.3 for details about information theoretic
approach and 2.5.2.4 for details about decision list algorithm
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considered by Yarowsky are word forms, part of speech, and lemma (morphological
root). The features that are considered by Brown et al. are syntactic relation such as
object; grammatical category such as tense; co-occurrence such as word to the left.
Yarowsky (1994) reported that "relying on only the strongest feature yields the same
or even slightly better precision than the combination of evidence approach when
trained on the same features."
This study will apply decision list algorithm (Yarowsky, 1994) for WSD in
Thai with the assumption that relying on only the strongest feature, which in this study,
is a word form can yield the high accuracy.
Following these arguments, we shall propose a WSD model for Thai -- a
decision list algorithm using local collocations as clues for disambiguation -- which
will be presented in the chapters that follow.

1.3 Hypotheses
(1) Local collocations provide necessary and sufficient information for indicating
the correct sense of Thai noun and verb, which are หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ in this
study.
(2) The span of ±5 is sufficient for sense disambiguation of หัว /hua4/ and เก็บ
/kep1/
(3) Sense indicators of หัว /hau4/ are words to the right and sense indicators of เก็บ
/kep1/ are both words to the right and to the left.
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(4) The optimal span for the disambiguation of each sense of หัว /hua4/ and เก็บ
/kep1/ is ±18.

1.4 Objectives
(1)

To develop a Thai WSD program using decision list collocations, using a noun,
หัว /hua4/ and a verb, เก็บ /kep1/, as case studies.
(2) To find the span of collocation that is sufficient for sense disambiguation of หัว
/hua4/ and เก็บ /kep1/.
(3) To find the optimal span or distance of sense indicators of each sense of หัว
/hua4/ and เก็บ /kep1/.
(4) To analyze the possible meanings of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ from Thai
corpus.

1.5 Scope
(1)The program will disambiguate senses of หัว /hua4/ that isa noun9 and disambiguate
senses of เก็บ /kep1/ that is a verb. All other parts of speech of หัว /hua4/and เก็บ /kep1/
are excluded from this study because they can be disambiguated by a

8

In this fourth hypothesis, ±1 means the immediately adjacent word, whether to the right,
to the left or both directions of an ambiguous word. Thus, following the hypothesis (3), the
optimal span for the disambiguation of each sense of หัว /hua4/ is the immediately adjacent word
to the right, and the optimal span for เก็บ /kep1/ is both the immediately adjacent word to the right
and to the left of an ambiguous word.
9
The noun includes the classifier -- a part of speech in Thai that is included in a noun.
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(4) Different senses of the words หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ will be analyzed based
on the Thai dictionary of "The Royal Institute" and a corpus of "Bangkok Business"
newspapers. At least 1,000 examples of each word will be extracted from the corpus of
about 132-MB from "Bangkok Business" newspapers for the semantic analysis. Then,
these examples will be manually sense tagged for the word หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/
and used as a training and testing data for this study.

1.6 Required Data
Sense-tagged corpus is required as training and testing data. The data for
manually sense tagging must be word segmented.

1.7 Benefits
(1) This study gives benefit to the knowledge of Thai syntactic structure.
(2) This study is a prototype for the further development of word sense
disambiguation program for Thai language.

1.8 Methodology: An outline
(1) Collect the data from Thai texts, which in this study are collected from the
machine-readable corpus of "Bangkok Business" newspaper.
(2) Analyze data to establish all senses of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ based on Thai
dictionary of "The Royal Institute" and the additional evidence from the corpus for
preparing the manually sense tagged training data.
(3) Create the sense-tagged training data by manually assigning the sense to the
ambiguous word in a given context.
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(4) Train the algorithm by applying "decision lists algorithm" proposed by
Yarowsky (1994), which involves the following steps:
For 20 spans, which are the combinations of different numbers and location of
context words trained including
- One-word-to-right (1WR) to five-words-to-right (5WR) of an ambiguous
word
- One-word-to-left (1WL) to five-words-to-left (5WL)
- One-word-to-right-and-left (1WRL) to five-words-to-right-and-left
(5WRL), giving priority to words to the right
- One-word-to-left-and-right (1WLR) to five-words-to-left-and-right
(5WLR), giving priority to words to the left
perform feature selection by
Step 1: count the frequencies of co-occurrence of word forms, co-occurring
with different senses of an ambiguous word (C(Si,Wk)) and the frequencies of
occurrence of word forms C(Wk).
Step 2: compute the probabilities of co-occurrence of word forms and different
senses of an ambiguous word to obtain discriminated weight or strength of each cooccurrence as follows:

C(Si,Wk)
P(Si |Wk)

=
C(Wk)
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(P(Si |Wk)
Weight(Si, Wk)

=

Log (

)
(Σ P(Sj |Wk)
j≠i

where, Si is the senses of an ambiguous word, and Wk is the word forms cooccur with different senses of the ambiguous word.
After training the algorithm for 20 spans, there will be 20 decision lists for 20
spans. Each decision list consists of the co-occurrences between word forms and
senses of the ambiguous word and their weights. Collocational patterns that receive
higher weight are more statistically significant than those that have lower weight.
Therefore, they should be better sense indicators.
(5) Test each decision list of each span separately with new (unseen) texts by, for each
span, comparing whether word forms occur in the test data match the word forms in
the decision list. If they match, the algorithm will choose the sense that co-occurred
with a matched word form that has the maximum collocational weight.
(6) Compare the tested results with the result from manually disambiguation to
determine the performance of each span. Then, compare the performance among these
spans to obtain the optimal spans and the location of sense indicators for WSD of
หัว/hua4/ and เก็บ /kep1/.Then, evaluate the optimal spans for WSD of หัว /hua4/ and
เก็บ /kep1/ to know how best the algorithm can perform against the lower bound and
upper bound performances.

1.9 Outlines of the Coming Chapters
Chapter 2 explains the tasks involved in WSD by, first exploring what word
sense ambiguity is (section 2.1) and what WSD is (section 2.2). The second part of this
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chapter elaborates the four steps involved in WSD tasks: (1) the analysis of word sense
ambiguity (section 2.3), (2) the assignment of word with sense by exploring to useful
cues to WSD (section 2.4), (3) exploiting these cues by using several WSD methods or
algorithms (section 2.5) and (4) the evaluation of the performance of WSD (section
2.6).
Chapter 3 presents the details methodology of this study. The methodology
consists of four processes. (1) The process before training and testing (section 3.1)
which consists of data collection (section 3.1.1), word segmentation (section 3.1.2),
word sense analysis (section 3.1.3) and word sense tagging (section 3.1.4). (2) The
training process (section 3.2). (3) The testing or the disambiguation process (section
3.3). (4) The evaluation process, which involves the calculation of the performance of
the algorithm for the evaluation against the lower bound and upper bound
performances (section 3.4).
Chapter 4, in section 4.1 and 4.2, reports and explains the results of the
disambiguation of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ at different spans and the optimal spans for
disambiguating หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ and each sense of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/.
Chapter 5 is the discussion, conclusion and further suggestions of this study.
Section 5.1 discusses the important issues from this study. Section 5.2 summarizes the
main points of this study. Section 5.3 suggests the way to increase the algorithm's
performance and to further develop WSD program in Thai.

CHAPTER II
LITERATURE REVIEW
In this chapter, we explain the tasks involved in
WSD by first, explaining the meanings of word sense
ambiguity and WSD. Then, we elaborate four steps
involved in WSD tasks. The first step is the analysis of
word sense ambiguity. The second step is the assignment
of word with sense by exploring to many useful cues to
WSD. The third step is exploiting these cues by using
several WSD methods or algorithms. The last step is the
evaluation of the performance of WSD. The details are as
follows.
The following two sections explain the terms word
sense ambiguity and WSD. Section 2.1 explains what
word sense ambiguity is, how it differs from lexical
ambiguity in general, and what is focused in this study.
Section 2.2 explains what the task of word sense
disambiguation is all about.
2.1 Word Sense Ambiguity
When discussing about a phenomenon in which a
word can have more than one meaning or sense, two
related terms, namely word sense ambiguity and lexical
ambiguity often cause a confusion on which term should
be used to address this phenomenon as both of them
often used interchangeably in many researches. This
section discusses similarity and difference between these
terms and points out that the relevant term for this study
is word sense ambiguity.
According to Hirst (1987), there are three types of
lexical ambiguity:
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(1) Polysemy is a phenomenon in which a word has
more than one related meanings (or fine-grained senses)
which derived from the same word form and listed in the
same lexical entry in a dictionary (Saeed, 1997).
(2) Homonymy is a phenomenon in which a word
has completely different meanings or senses which
accidentally has the same form and listed in different
lexical entry in a dictionary (Saeed, 1997).
Both polysemy and homonymy can have the same
or different parts of speech. The following examples will
show the differences between homonymy and polysemy
with the same and different parts of speech1. Bear (v) is
an example of polysemy with the same part of speech. It
can mean, "to carry" "to tolerate" or "to give birth"
(EAGLE, 1996). Plane (n) is an example of homonymy
with the same part of speech. It is ambiguous between
"carpenter's tool' and "aeroplane" (Crystal, 1991). Chair
is an example of polysemy with different parts of speech.
It is ambiguous between "a piece of furniture for sitting"
(n) and "to seat" (v) (Palmer, 1976). Bear (n) is an
example of homonymy with different parts of speech. It
can mean "a large furry animal" (n) or "to carry" (v)
(Crystal, 1991).
(3) Categorial ambiguity is a phenomenon in
which a word has more than one part of speech or
syntactic category. For example, the word sink which can
be a noun or a verb (Hirst, 1987).
1

The general criteria for distinguishing between
homonymy and polysemy are (1) related or closeness of
meanings (2) the historical evidence. See more detailed
discussion about the different between homonymy and
polysemy in Apresjan (1974), Buitelaar (1998), Lyon (1977),
Kilgarriff(1992).
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Words that fall into the first two phenomena are called
semantically ambiguous words as they map more than one
sense (Allen, 1995). Words that fall into the last phenomenon are
called categorial ambiguous words which are words that have
more than one syntactic category (Hirst, 1987), and the latter
does not exclude the former.
However, the confusion occurs as some works (Allen,
1995, Jurafsky, 2000) used lexical ambiguity and word sense
ambiguity interchangeably to refer to homonymy and polysemy,
and lexical category ambiguity to refer to categorial ambiguity.
To avoid confusing, we will use the term word sense
ambiguity (and not lexical ambiguity) to address a phenomenon
in which a word can have more than one meaning or sense
(which can range from coarse-grained sense in case of
homonymy (as in the example of plane (n)) to fined-grained
sense in case of polysemy (as in the example of bear (v)). In
other words, our word sense ambiguity will be specific to
homonymy and polysemy with the same part of speech because
they are ambiguous only in their several meanings. This is to
contrast with lexical ambiguity because lexical ambiguity
includes homonymy and polysemy with different parts of
speech, which are ambiguous in their several meanings as well
as their several parts of speech, thus their ambiguities intersect
with the categorial ambiguity. Besides, in many researches,
lexical ambiguity often includes not only word sense ambiguity
and categorial ambiguity but also other kinds of related
ambiguities such as accent ambiguity (a word can have more
than one accent, as in Spanish or French, in textual medium
where accents are missing), capitalization ambiguity (in the
medium of all-capitalized (or case-free) text such as news
headlines (for example, AIDS is ambiguous between "disease"
and "helpful tools")) (Yarowsky, 1994).
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2.2 Word Sense Disambiguation
Many researches on word sense disambiguation
(WSD) often define the task of WSD before the beginning of
the task. For example, Ide and Véronis (1998:3) explained
that “In general, WSD involves the associations of a given
word in a text or a discourse with a definition or meaning
(sense) which is distinguishable from other meanings
potentially attributable to the word”. In Karov and Edelman
(1998:41), “WSD is the problem of assigning a sense to an
ambiguous word, using its context.” In Fuji (1998:7), “The
task of a WSD system is to resolve the lexical ambiguity of a
word in a given context. For SchÜtze (1998) , WSD is the
task of assigning sense label to occurrences of an ambiguous
word.
However, in specific, WSD task can be divided into
two sub-problems: sense discrimination and sense labeling.
(SchÜtze, 1998) SchÜtze (1998:97) explained that “sense
discrimination divides the occurrences of a word into a
number of classes by determining for any two occurrences
whether they belong to the same class or not. Sense labeling
assigns a sense to each class, and, in combination with sense
discrimination, to each occurrence of the ambiguous word.”
Kilgarriff (1997:3) explained that “sense discrimination
involves identifying distinct senses and classifying
occurrences of the word as belonging to one of those senses.
It does not involve labeling the senses or associating them
with any external knowledge source such as a dictionary.”
In conclusion, WSD involves the resolution of word
sense ambiguity by assigning sense label to an ambiguous
word in a given context (which involves semantic analysis),
while sense discrimination may be considered a subtask of
WSD involving the classification of senses of an ambiguous
word by identifying whether the occurrences of a word in
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different contexts belong to the same class (sense) or not.
Thus, this study involves both distinguishing one sense from
the others and assigning each occurrence of an ambiguous
word with appropriate sense label.
The next section is the elaboration of steps involved in WSD.
According to Ide and Véronis (1998), in general, WSD task takes
two steps, namely the analysis of word sense ambiguity (section
2.3) and the assignment of words with senses (section 2.4 and
2.5). In this review, the evaluation of the algorithm performance
is also included as it receives equal consideration as the first two
steps in many researches such as Resnik and Yarowsky (n.d.) and
Fuji (1998) (section 2.6). They can be explained in details as
follows.
2.3 The Analysis of Word Sense Ambiguity
This step involves the determination of all possible senses of
the ambiguous words relevant to the target text. Many questions
arise at this step. First, "How can we know how many senses does
a word have?" The lexicographers are persons who can answer
these questions well and everyday dictionaries are the products of
the lexicographers' researches that provide a huge information on
word sense listings especially those of polysemous words.
(Kilgarriff, 1992)
Second, then, "What are criteria used by lexicographers in
determining which senses of words are worth listing in a
dictionary?" According to Kilgarriff, 1992, lexicographers use
Sufficiently Frequent and Insufficiently Predictable (SFIP) as
criteria for determining which senses of words are worth listing in
a dictionary. Sufficiently frequent criterion means only senses
occurring frequently are listed in a dictionary entry due to the
commercial constraints on the size of a dictionary.
As for insufficiently predictable, according to
Kilgarriff (1992:52) "Sense is predictable if language
learners or users familiar only with a core sense for the word
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in question could, on hearing the word in a context
demanding some other reading, correctly interpret it and
draw appropriate inferences." To explain this argument,
firstly, the different between usage and sense should be
addressed. Usage is a particular meaning of a word occurs in
a particular context. This means that if a word occurs in two
different sentences or even occurs in the same sentence with
two different occasions, it has two usages. For example,
brick red and pillar-box red give the word red the two
usages. For usages of words to become senses, all their
members must have some aspect of the meaning in common
to say that they all mean the same thing. Thus, usage is
considered as a token while sense is considered as a type
and only sense or type is to be listed in a dictionary. So, brick
red and pillar-box red fall into the same cluster, and only
"red" will be listed as a sense of the word red in a dictionary
(and not "red as a brick" or "red as a pillar-box" sense).
Then, a criterion to decide that two senses are so distinct that
they are listed as different sense in a dictionary is that they
must be unpredictable from each other. For example, for the
senses of newspaper as "copy" or "corporation", even though
they are dissimilar and seem to be listed as different senses in
dictionaries, but they will not be listed separately because
they can be predictable from each other. The distinction of
sense using predictability criterion can be used to explain the
determination of the senses of 3 related kinds of words as
follows (Kilgarriff, 1992).
(1) Homonymy: The different senses of homonymy
must be listed in a dictionary certainly because their different
senses cannot be predictable from each other.
(2) Collocation: The sense of collocation will be listed
as a whole because it is opaque -- each constituent of
collocation cannot be divided into semantic constituents, and
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thus, considering the predictability of sense of each word for sense
distinction is side step. However, it should be emphasized that, in
this case, collocation means idiom, which is a special kind of
collocation as their senses are opaque2
In Thai, content or open-class words usually co-occur and
seem like idioms or phrases. They are called compound words.
However, the senses of these compound words can be opaque or
transparent. If their senses are opaque, they will be like idioms, so
their senses will be listed as senses of whole words (their senses are
non-compositional). For example, หัว /hua4/+ หนา /naa2/ means
"leader" which its sense is changed totally from the original senses
of both หัว /hua4/ "head3" and หนา/naa2/ "face". If their senses are
transparent, their constituents only simply co-occur and the senses
of each constituent will be listed separately, then the predictability is
considered. For example, the sense of หัว /hua4/ that co-occurs with
such open-class items as เกา /kao1/ "old", ใหม /mai1/ "new", โบราณ
/booraan/"old-fashioned", as in หัวเกา, หัวใหม, หัวโบราณ is compositional.
It can be divided into two semantic constituents, in which หัว /hua4/
means "viewpoint". Besides, this sense of หัว /hua4/ cannot be
predictable from the existing sense, thus it should be considered as a
new sense of หัว /hua4/.
(3) polysemy: the senses which are highly predictable from
the existing senses will not be listed, as in the example of
newspaper. But if the two senses are not predictable from each
other, they will be listed as distinct sense. For example, the sense of
dog as "a species" and as "the male of that species", even though
they seem similar, but they are not predictable from each other.
Thus, they are listed separately.
The third question is "Are senses listed in a dictionary
The
workable for WSD task or other NLP system?"
criterion that only listing sense but not usage is questioned
2

See the explanation about opaque meanings of idioms
and phrases and transparent meanings of collocations in section
2.4.2.1.1.1
3
See section 3.2 for the analysis of senses of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/.
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2.4.1 Knowledge of an ambiguous word itself
As stated earlier in this study, context is the most
important cues to WSD, however, the information from
an ambiguous word itself also plays a role in WSD. It has
been used by many researches as follows.
2.4.1.1 Morphology and syntactic tags
McRoy (1992) considered information from
morphological analysis (an analysis of each word into its
root and affixes) as the first indicator of sense of an
ambiguous word. The information from morphological
analysis will be used for tagging part of speech
(determining the correct part of speech for the word)
which in turn, help determining the correct meanings of
an ambiguous word.
2.4.1.2 Frequency or dominance of meanings
Counting the frequencies of senses and considering
a preference for the common interpretations of senses
over the rarer senses is another useful information. Allen
(1997) gave the following example.
Assume that there are 5845 uses of bridge in a
corpus, in which there are
5651 uses of STURCTURE1
194 uses of DENTAL_DEV37
from this data, bridge will occur in the
STRUCTURE1 sense almost every time. If a training
data is representative, this information would give the
right answer 97 percent of the time.
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• Knowledge of the ambiguous words and WSD
Although these cues are helpful to disambiguation,
they have never been used alone without any
consideration of context because of their several
limitations. First, morphology and part of speech are
useful only when disambiguating senses of words, which
have different part of speech. When disambiguating
senses of words, which have the same part of speech, this
information is not useful. Besides, information from
morphological analysis is useful only for inflecting
language, for isolating languages like Thai, this
information is not applicable. For the information
provided by the frequency of sense, even though it is
simple and in according to the human storage and
retrieval of senses (senses of an ambiguous word will be
stored in human memory according to their frequencies,
with the highest will be retrieved first (Simpson, 1981)),
it has very low accuracy, only 70 percent of the time for
a broad range of English (Allen, 1997). Thus, if we want
more accuracy, we have to consider the effect of context.
2.4.2 Knowledge of the Context5

5

In Lyon (1977), there are two kinds of lexical relations:
(1) paradigmatic relation (2) syntagmatic relation. Paradigmatic
relation is a relationship between a word and other words that
can replace it (e.g. homonymy, meronymy,etc.) Syntagmatic
relation is a relationship between a word and other words that
occur in the same context. So, syntagmatic relation corresponds
to context of words.
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This section discusses the use of contexts for WSD,
which can be divided into two types, namely linguistic
and non-linguistic context.
In Palmer (1976), non-linguistic context, which he
called context of situation conveys the meaning of a
word in term of the context in which language is used,
while linguistic context conveys the meaning of a word
in term of the context in which language occurs.
2.4.2.1 Linguistic context
"Interpretation of natural language is inherently
context-sensitive. Most words in natural language are
ambiguous and their meanings are heavily dependent on
the linguistic context in which they are used. The study
of lexical semantics cannot be separated from the notion
of context. In different situations or contexts, the same
sentence may be resolved in different ways." (Zhai,
1997:1)
Palmer (1976) gave the following example as an
illustration why context is necessary in distinguishing
between different meanings of an ambiguous word,
especially polysemous word such as chair.
(i) sat in a chair
(ii)
the baby’s high chair
(iii)
the chair of philosophy
(iv)
has accepted a University chair
(v)
the chair of the meeting
(vi)
will chair the meeting
(vii)
the electric chair
(viii)condemned to the chair
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We may not notice that there is any ambiguity in
these sentences because we are presented with contexts,
so we can interpret the meaning of chair by knowing its
contexts. The effect of context to the interpretation of
sense, then, is the most important consideration in WSD.
In the early studies of contexts, namely Firth, 1953
(cited in Palmer, 1976); Palmer, 1976; Lyon, 1977;
Cruse, 1986, only the term collocation, collocation and
grammar (or syntactic restriction) have been proposed.
However, in later works, namely Hirst, 1987; Ide and
Véronis, 1998; Buitelaar, 2000, contexts included such
notions as scripts, discourses, domains, etc. We have
studied these works and found that, beside the different
terms used by different authors, these terms can be
arranged into 2 groups namely, local or micro context,
and global or macro context. Local context refers to
words occurring in the same sentence as the ambiguous
word while global context refers to words occurring in
other sentences. Both local and global contexts can be
divided into sub-groups, which are explained in details as
follows.
2.4.2.1.1 Local or micro context
"Local or micro context is generally considered to
be some small window of words surrounding a word
occurrence in a text or discourse, from a few words of
context to the entire sentence in which the target word
appears." (Ide and Véronis; 1998:19) For Ng and Lee
(1996), "Local context is the open- and closed- class
items that occur within a small window around a word."
In conclusion, local context is the open- and closed-class
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items6 that occur within a small window, usually a
sentence, around a word.
Local or micro context can be subdivided into two
groups:
2.4.2.1.1.1 Collocation
The term collocation has been explained from two
different perspectives as follows.
From linguistics perspective, the degree of what is
called collocation can be ranged from the strongest
degree as idiom which is a special kind of collocation
(Palmer, 1976; Cruse, 1986) to bound collocation
(Cruse, 1986; Buitelaar, 2000) to usual or habitual
(Firth, 1953; Palmer, 1976; Lyon, 1977; Cruse, 1986),
and to the lowest degree as simple co-occurrence
(Buitelaar, 2000). Opaque meaning -- non-transparent
meaning where each constituent cannot be a semantic
constituent (Cruse, 1986). -- and mutually selective -the semantic integrity or cohesion where its constituent is
highly restricted contextually (Cruse, 1986) -- are used as

6

In English, open-class words consist of nouns, adjectives,
verbs and adverbs. They are four main classes of words that are
necessary to form sentences and also contribute to the meaning
of sentences. Close-class words consist of articles, pronouns,
prepositions, particles, quantifiers, conjunctions, etc. They are
also necessary to form a sentence, however, contribute little to
the meaning of sentences. Nouns, adjectives, verbs and adverbs,
are called open-class words as new words in these classes are
regularly introduced into the language, while close-class words
are fixed as new words in these classes are rarely introduced.
(Cruse, 1986; Allen, 1995)
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criteria to differentiate among these terms. They can be
showed in table as follows.
Mutually selective
Opaque
meaning
Transparent
meaning

Idioms, phrases

Not
mutually
selective
---

Usual, habitual co- Simple
cooccurrence, Bound occurrence
collocation
Table 1: Different degrees of collocations with opaque
meaning and mutually selective criteria.
Palmer explained idiom as a special kind of
collocation because the meaning of its combination is
opaque. This means that its combination gives a new
meaning as if it is a new and single word and that
meaning is not related to the old meaning of each
individual word. Such idioms are kick the bucket, fly off
the handle "to become suddenly or violently angry or
excited", spill the beans "to divulge secret information",
red herring etc. So, in kick the bucket, the combination
of kick and the bucket not only give a collocation but also
give the new meaning of its collocation "to die".
Besides, idioms can be defined in terms of nonequivalence in other languages. For example, kick the
bucket or red herring are idioms because they cannot be
directly translated into French or German.
Cruse (1986) and Buitelaar (2000) has a concept of
bound collocation which is similar to idiom such as kick
the bucket in which two constituents cannot be separated
as in foot the bill. Consider these sentences,
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(i) I’ve just got the bill for the repairs.
(ii) ?I hope you don’t expect me to foot it.
However, it is also un-idiom-like in that some of its
constituents can be freely modifiable, thus we can have
to foot the electricity bill but not to kick the red bucket.
For Firth (1953), Lyon (1977) Palmer (1976),
collocation means habitual or usual co-occurrence.
Firth’s famous example is the word ass which occurred
in “You silly ass”, “Don’t be such an ass” and with a
limited set of adjectives such as silly, obstinate, stupid,
awful and egregious. However, unlike idiom, the
meanings of habitual co-occurrence are fully transparent
as each lexical constituent is also a semantic constituent
(Cruse, 1986).
Buitelaar (2000), collocation is co-occurrence of
strings or sequences of words with simple structure. Thus
involve neither mutually selection nor opaque meaning.
From computational perspective, the degree of
collocation can be ranged from significant co-occurrence
(Ide and Véronis, 1998; Yarowsky, 1994) to simple cooccurrence (Haliday, 1961 Yarowsky, 1994; Ng and Lee,
1996). The probability of grater-than-chance cooccurrence is being used as a criterion. From WSD
perspective, distance is involved because collocation is
not necessary limited to immediately adjacent words.
Hirst (1987) use the concept of collocation by stating that
nearby words are useful for WSD. These terms can be
explained in details as follows.
Ide and Veronis, (1998:20), based on Haliday's,
defined significant collocation as "a syntagmatic
association among lexical items, where the probability of
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item x co-occurring with itemsd a, b, c… is greater than
chance."
Haliday's (1961), cited in Ide and Veronis (1997:20)
definition of collocation as “the syntagmatic association
of lexical items, quantifiable, textually, as the probability
that there will occur at n removes (a distance of n lexical
items) from an item x, the items a,b,c…” imply simple
co-occurrence and that co-occurrence is not necessary be
immediately adjacent.
Yarowsky's (1994), Ng and Lee (1996) use the
concept of collocation in their WSD researches in which
collocation implies words frequently adjacent to or near
each other (literally, in the same location) and does not
imply idiomatic or non-compositional associations. This
is also the definition of collocation used in this study.
According to Haliday's definition, which implies the
distance between collocational words, the concept of
distance or span is being considered in WSD. Weaver
(1955) is the first person who raised a question
concerning the optimal span or distance for WSD. If X is
an ambiguous word, the optimal span is the distance
from X to its sense indicator either on the left or on the
right. For example, if a context of X is …b3 b2 b1 X a1 a2
a3…, if the sense indicator of X is a2 , the distance from X
to a2 is the optimal span for the disambiguation.
Evidences from many researches (Yarowsky, 1994;
Leacock, Chodorow and Miller, 1998) suggested that ±3
open-class words is the optimal span for WSD in
English. However, the optimal span for other languages
may be different because of different structure of
language. The optimal span or distance of collocation
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consists of two factors namely, the numbers of words and
the sides of words.
In Thai, we usually find the structure like หัว
/hua4/"head" + ปลา /plaa/ "fish", in which it takes only 1
word to know the meaning of หัว /hua4/This is because in
Thai content words, which can be used to disambiguate
the word senses, are usually immediately adjacent to the
ambiguous word7. The immediately adjacency also
implies that a word and an ambiguous word are in the
same syntactic construction, such as in the same
compounded unite, phrase, or sentence. Thus, they are
semantically related. This is the reason why the
hypothesis of the optimal span for WSD of หัว /hua4/ and
เก็บ /kep1/ in this study is set to be one.
When considering the location of collocated word
for WSD, the indicator in the example หัว /hua4/ + ปลา
/plaa/ is on the right. Thus, we expect the syntactic
structure of head and modifier to play an important role
in the disambiguation of หัว /hua4/. In Thai, the head
noun is usually on the left of the modifier (adjective or
noun, which are content words that tell something about
its head). However, for a verb, we expect that both words
to the right and to the left are useful indicator in both
English and Thai. This is because both Thai and English
7

Many researches of WSD in English, which do not consider the close-class or function
words in the disambiguation, suggested that ± 3 is the optimal span for the disambiguation. In
this study, even though we include the close-class words in the disambiguation, we still expect
that the optimal span for the disambiguation in Thai is one word. This is because we expect to
find more usage of content word that immediately co-occurs with another content word, as in หัว
/hua4/ + ปลา /plaa/ "fish" the use of content + function + content, as in หัว /hua4/ + ของ
/κη Ν4/ "of" + ปลา /phaa/ "fish".
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are in the same language typology, that is, SUBJECTVERB-OBJECT where both SUBJECT and OBJECT
play an important role in disambiguation. This is the
reason why the hypothesis of the sense indicator’s
location of หัว /hua4/ is set to be on the right whilethe
sense indicator’s location of เก็บ /kep1/ is set to be both on
the left and on the right.
Therefore, the optimal span for disambiguation of
each sense of หัว /hua4/ should be one-word-to-right
(1WR) and เก็บ /kep1/ should be one-word-to-right-andleft (1WRL) according to the reasons explained above.
The concept of collocation is applied to WSD by
Hirst (1976) which stated that a semantic association
between one sense of the ambiguous word and nearby
words gives rise to the determination of an appropriated
meaning. For example,
(i) The dog’s bark woke me up.
Just know the meaning of dog without considering
the global context, we know that bark does not mean
"surface of tree".
There may be a case when nearby word is itself
ambiguous. For example, deep pit, deep can mean
"profound" or "extending far down" and pit can mean
"fruit stone" or "hole in the ground". However, there
will be only one combination of meanings that fits
together, this is called mutually disambiguating. So,
when deep is near pit, the "extending far down" sense of
deep and the "hole in the ground" sense of pit is selected.
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• Local collocation and WSD
In sum, local collocation provides very useful
information to WSD as explained above. Besides, local
collocations can be easily captured, especially in Thai, in
which we usually find content words (which are better
sense indicators than function words (Allen; 1997)) to be
immediately adjacent to another content word. For
example, in หัว /hua4/ + ปลา /plaa/"fish", we easily know
that หัว /hua4/ means "head" because the immediately
adjacent word is ปลา /plaa/.

2.4.2.1.1.2 Restriction
This type of local context refers to rules that restrict
the combination of words. These restrictions can be used
to disambiguate the meaning of word. Restriction can
be divided into two subgroups as follows
2.4.2.1.1.2.1

Syntactic restriction

Syntactic restrictions are the rules that specify or
restrict the combination or co-occurrence of syntactic
elements or features. The syntactic elements can be
syntactic cues such as grammatical SUBJECT,
OBJECT, COMPLEMENT, grammatical cases like
AGENT, PATIENT, INSTURMENT and dependency
structure like head and modifier or argument. The
applications of such rules with WSD are explained as
follows.
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Hirst (1987) gave the example of the restriction on
syntactic cues, which are useful for selecting the correct
meaning of an ambiguous word kept.
(i) Ross kept staring at Nadia’s decolletage.
(ii) Nadia kept calm and made a cutting
remark.
(iii) Ross wrote of his embarrassment in the
diary that he kept.
Knowing that the word kept in the sense of
"continue to do" requires its object to be a gerund,
"continue to be" sense requires adjectival phrase and
"maintain" sense requires a noun phrase, these three
meaning of keep can be disambiguated by these syntactic
cues.
According to Buitelaar (2000), dependency
structure is an analysis of the semantic structure of
phrases and sentences. For example, the verb run takes
one argument as a direct object that is business. This can
help in WSD, for example, in "He run a private
business", the head (run) that takes an argument as a
direct object (business) gives the meaning of run as "to
operate" (and not other meanings like "to go rapidly").
Hirst (1987) gave the following examples showing
case slot flags and restrictions as cues for
disambiguation.
(i) Ross played with his toys.
(ii) Ross played his guitar.
(iii) The baby played with the guitar.
(iv) Ross played football.
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In (i) and (iii), we can easily know that the word
played is used in the sense of "recreation" because its
PATIENT is flagged with the word with. In (ii), played
is used in the sense of "music-making" because its
PATIENT is flagged with OBJECT a musical
instrument. This is easily distinguishable from (iv), its
PATIENT is flagged with OBJECT football, so played is
used in the sense of "sport-playing".
2.4.2.1.1.2.2

Semantic restriction

Selectional restriction is a rule that restricts the
combination of certain semantic categories (Dijk,1977).
A sentence like "The table was laughing" is semantically
deviant because it violates the selectional restriction rule,
which indicates that the verb laughing requires a
HUMAN subject.
Selectional restriction provides
information for WSD in the same way as in this example.
For example, in "The dishwasher reads the article", from
selectional restriction rules, we know that the dishwasher
is a HUMAN sense, not a MACHINE sense, because the
verb read requires its subject to be HUMAN (Allen;
1997). Semantic restriction differs from syntactic
restrictions in that it is the restriction about the
combination semantic categories such as HUMAN,
ANIMATE.
• Restriction and WSD
Though syntactic and semantic restriction can
provide a lot of useful information for WSD, there are
some limitations. First, semantic restriction cannot deal
with the deviance (the violation of restriction) caused by
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meaning extensions like metaphor, metonymy etc.
Second, before these syntactic and semantic features can
be used for WSD task, they must be manually coded into
the lexicon. This process is time-consuming and hardly
developed. These are the main reasons why we exclude
information provided by both restrictions from this study.
2.4.2.1.2 Global or macro context
Global contexts can be ranged from several
sentences to several discourses to the whole document,
which can be explained as follows.
2.4.2.1.2.1 Topical context
According to Ide and Véronis (1998), topical
context includes substantive words that co-occur with a
given sense of a word, usually within a window of
several sentences. Ng and Lee (1996) defined topical
context in a similar way as "the open-class words that cooccur with a particular sense." From both works, we can
conclude that topical context are the open-class words
that co-occur with a particular sense, usually within a
window of several sentences. Topical context provides
the topic or knowledge of several sentences or
discourses.
Hirst (1987) gave the following example of topical
context involved in WSD.
(i) The lawyer stopped at the bar, and turned to
face the court.
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Here, Bar could refers to "the railing in a
courtroom" when court refers to "the judiciary assembled
in the court room", or it could refer to a "drinking
establishment" when court refers to "courthouse across
the street", or a "tennis court". Inference on the preceding
context (within a paragraph or the preceding paragraph)
would be the last resource when other cues fail.
2.4.2.1.2.2 Domains or scripts
Although a word can refer to different senses, when
it is occurs in a specific domain, it tends to have only one
meaning.
For example, in the context of restaurant
setting
(i) The waiter served the lasagna.
In a restaurant script, other meanings of serve such
as in tennis script will not be noticed.
Buitelaar (2000) gave an example of abbreviations
such as AI, which can means "artificial intelligence" and
"amnesty international". He stated that it is unlikely to
find both meanings in the same corpus or document. So,
in a science script or domain, only "artificial
intelligence" is likely to occur.
However, Hirst (1987) explained there are cases
where scripts cannot be used as a cue for disambiguation.
(1) When there seem to be more than one script in a
sentence, as in the following sentences.
(i) The lawyer stopped at a bar for a drink.
(ii) The waiter served in the army.
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In (i) there are two scripts, lawyering and restaurant
scripts. In (ii) there are restaurant and army scripts. So
the problem arises as to which scripts should be chosen
in order to determine the right meaning of ambiguous
words.
(2) Even when there is only one script, an
ambiguous word, especially polyseme may not be
disambiguated. For example, in the lawyering script, the
word bar could mean "the physical bar of courtroom" or
"the legal profession".
• Global context and WSD
Information from topical context or discourse seems
to be useful for WSD with the assumption that the larger
the context, the better the performance of WSD.
However, many researches (Agirre and Rigau (1995,
1996) revealed the opposite results that too much context
can reduce the performance of WSD. Domain is useful
for WSD tasks, when disambiguation is carried out in a
restricted domain text based on the assumption of one
sense per one domain. However, with the current trend
of NLP applications towards unrestricted domain text,
the usefulness of information from domain is limited.
2.4.2.2 Non-linguistic context
Non-linguistic context refers to inference and world
knowledge. It seems to be the last resort for WSD when
the information from context is weak or not useful.
Levow (1997) gave the following examples to explain
why inference and world knowledge are important for
WSD. In Hebrew, the word hagira is ambiguous between
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"immigration" and "emigration".
In this sentence
"According to the new hagira bill every Soviet citizen
will have the automatic right to receive a passport valid
for five years", knowing the right meaning of hagira
requires some reasoning that a bill about passports for
Soviet citizens must be a soviet bill, so passport issuing
should be related to leaving rather than entering the
country. Another example is that, n Chinese, Gou chi ji
can be translated variously as "Dogs/ Dogs
eat/ate/eats/have eaten chicken/chickens." Chinese has
no surface inflection related to singular/plural or tense
distinctions and all of these combinations are valid. Only
general inference from knowledge about the event can
resolve this ambiguity.
• Inference and WSD
From the above examples, we can see that inference
and world knowledge are very useful when contexts like
surface co-occurrence and global context provide no
cues. However, this sort of meanings is beyond our
scope because the interpretation of them required some
reasoning beyond what the machine can get from a
linguistic context.
From the strengths and weaknesses of these cues to
WSD discussed above, we choose local collocation as a
cue to WSD in this study.
2.5 Previous Researches on Word Sense
Disambiguation
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After exposing to several useful cues to WSD, the
next concern is how to make use of such information for
disambiguation. This section presents several methods of
disambiguation.

2.5.1 Word sense disambiguation methods
According to Wilks and Stevenson, 1997; Mihalcea
and Moldovan, 1998, WSD methods can be divided into
two types according to the processes and the lexical
knowledge sources which the algorithms rely on. They
are corpus-based method and knowledge-based method.
The first method can be further subdivided into 2 types
namely supervised learning and unsupervised learning
2.5.1.1 Corpus-based method
A method that involves training process and relies
on information from a training corpus. This method can
be further subdivided into two types as follows.
2.5.1.1.1 Supervised training
This method needs to be trained on sense-tagged
(disambiguated) corpus.
Supervised training is a
classification task in that there is a training set of
exemplars where each occurrence of the ambiguous word
w is annotated with a semantic label (usually its
contextually appropriate sense sk). The task is to build a
classifier which correctly classifies new case (sense)
based on their context of use ci (Manning and Schütze,
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1999). Yarowsky's decision list algorithm (1994, 1994a,
1994b), Gale et. al. 's Bayesian classification (1992b)
and Brown et al. 's information theoretic approach (1991)
are examples of researches that used this method.
This method has the prominent advantage in that it
yields high accuracy because its decision is based on
choosing the sense with the highest conditional
probability. However, the need for training with sensetagged corpus which is usually done manually lessen its
advantage. This is because creating disambiguated
corpus is time-consuming and costly. This leads to the
problem of knowledge acquisition bottleneck due to the
lack of sense tagged corpus. Besides, it usually tested
with restricted domain text and with other kinds of
ambiguity resolution such as homograph disambiguation
(Yarowsky, 1994), accent-restoration (Yarowsky, 1994)
rather than polysemy.
2.5.1.1.2 Unsupervised training
This method does not need to be trained on sensetagged corpus. This is an attractive method proposed by
Yarowsky (1995) that can solve the problem of creating
manually sense tagged corpus. The basic idea is that
instead of training with the whole evidence of senses
from manually sense-tagged corpus, it trains with seed
collocations (which tend to occur in a multiple times in a
corpus) representative (indicative) of each sense. For
example, the examples of seed collocation for the word
plant are plant life (occurs 82 times in a corpus or equal
1%) which indicates sense A and manufacturing plant
(occurs 106 times or equal 1%) which indicates sense B.
These small set of seed examples, then, be incrementally
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augmented with additional examples of each sense, using
a combination of two properties of human language, that
are, one sense per collocation -- "nearby words provide
strong and consistent clues to the sense of a target word"
(Yarowsky; 1995:1) -- and one sense per discourse -"the sense of a target word is highly consistent within
any given document" (Yarowsky, 1995:1).
This method receives much attention recently.
However, its major disadvantage is that its senses are not
well defined -- "sense disambiguation is not carried out
relative to any well defined set of senses, but rather an ad
hoc set" (Wilks and Stevenson, 1997). This is because it
uses only small seeds of example not the whole evidence
form sense-tagged corpus. Besides, if the seed
collocation is wrongly chosen in the first place, the rest
will be effected.

2.5.1.2 Knowledge-based method
This method involves no training process from a
large corpus but employs information form external
large-scaled lexical knowledge sources which usually are
in the form of machine readable dictionaries (MRDs)
such as WordNet8 (Miller, 1990), Longman Dictionary of
Contemporary English (LDOCE) (Procter, 1978).
2.5.1.2.1 WordNet and WSD
8

“WordNet is an on-line lexical reference system whose design is inspired by current
psycholinguistic theories of human lexical memory. English nouns, verbs and adjectives are
organized into synonym sets, each representing one underlying lexical concept. Different
relations link the synonym sets.” (Miller ,et al., 1993:1)
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The examples of researches using WordNet are
Agirre and Rigau (1996), Mihalcea and Moldovan
(1998). The basic idea of using the information from
WordNet is that the words that fall into the same
semantic class and have the same concept will have
closely related relationship. So, one meaning of an
ambiguous word will be chosen over others because it
has semantic closeness (which can be determined by
measuring conceptual distance among concepts9) with its
contextual word. By this way, the system needs to know
how words are clustered in semantic classes and how
semantic classes are hierarchically organized. The
lexical knowledge that provides this information is
WordNet, which is a broad semantic taxonomy for
English.
2.5.1.2.2 LDOCE and WSD
Subject-filed codes provided in LDOCE can be
used for WSD. The LDOCE MRD contains subject-field
codes that indicate the semantic field (network or
taxonomy) to which the senses of a lexical item belong.

9

The factors that has to be considered when measuring
conceptual distance are : (1) The length of the shortest path that
connects the concepts involved : the shorter the path, the closer
the relationship among concepts between that path (2) The depth
in the hierarchy : the deeper the hierarchy, the closer the
relationship among concepts in that hierarchy (3) The density of
concepts in the hierarchy : the denser the hierarchy, the closer
the relationship among concepts in that hierarchy (4) the
measure should be independent of the number of concepts that
are measuring (Agirre and Rigau, 1995)
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For example, from the definition below, the relationship
of COUP ISA CAR ISA VEHICLE can be known.
coup (n.) “an enclosed car with two doors and a
sloping back.”
car (n.) “a road vehicle with usually four wheels
which is driven by a motor.”
The examples of ‘subject-field codes’ are
ZOOLOGY, BOTANY, SPORTS, RELIGION, etc. The
main subject fields also contain subfields. For example,
SUBSTANCE has the subfileds LIQUID and GAS.
These information are useful for sense disambiguation.
Knowledge-based
method
attracts
several
researchers because of its advantage that it needs no
large manually sense-tagged corpus, instead it relies on
the lexical knowledge sources that already exist.
Besides, it can be tested with unrestricted domain text
and fined-grain sense like polysemy. However, the
results from many researches suggest very low accuracy
(55% accuracy (SensEval-110).
In this study, we choose supervised training,
however, not because it is the most attractive but because
it is the best suit with this study for the following
reasons. First, MRDs are not publicly available in

10

SensEval-1 is a project held by Association of Computational Linguistics with the
purpose of evaluating the strengths and weaknesses of WSD programs.
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Thai11. Though, sense tagged corpora are also not
available in Thai, creating our own sense tagged corpus
on two words is easier and more possible than creating
MRDs. Second, even though unsupervised method
seems to be the most attractive because of no sensetagged corpus is required, we choose to follow the
traditional corpus-based supervise training method for
this first step of WSD in Thai because it is more
understandable and easier for implementation.
2.5.2 Corpus-based WSD: supervised training
This section discusses four theoretical supervised
learning algorithms namely, (1) Bayesian Classification
(Gale et. al., 1992b) (2) Dictionary-Based Approaches:
Disambiguation Based on Sense Definitions (Lesk, 1986)
(3) Information Theoretic Approach (Brown et al, 1991b)
and (4) Decision List Algorithm (Yarowsky, 1994,
1994a, 1994b), which is the algorithm applied in this
study. The first two are similar approaches in that they
perform features combination, which consider all
possible features of all words surrounding an ambiguous
word as cues to WSD. The last two perform feature
selection, which considers all possible feature of context
words in dictionary definition as cues to WSD.
2.5.2.1 Baysian classification

11

NECTEC and KMIT developed MRDs in Thai for the
purpose of NLP researches, however, they are not publicly
available.
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The basic idea of applying Bayesian classification to
WSD is that Bayes classifier will explore every content
word surrounding an ambiguous word (which has
already been sense tagged) in a large context. Each
content word will provide features useful for
disambiguation. The classifier will not choose only one
feature, instead, it will combine evidence from several
features for decision making. The Bayes' decision rule is
as follow:
Bayesian decision rule: decide s' if P(s'|c) > P(sk|c) for sk ne s'

12

P(sk|c) is the probability of being sk after knowing
c, which can be determined by the following formula:
P(sk | c) = [P(c | sk) / P(c)] P(sk)

where, P(sk) is prior probability of sense sk (the
probability of being sk before knowing c). P(sk) will be
updated by P(c | sk) / P(c) and results in P(sk | c) which is
the posterior probability (the probability of being sk
after exposing or knowing the evidence provided by c).
The value of P(c | sk) can be estimated as
P(c | sk ) =

C(c , sk) =
C(sk)

P(sk) = C(sk )
C(w)

12

=

total occurrence of c with sk
total occurrence of sk

total occurrence of sk
total occurrence of w

The followings are symbols and their meanings which are used in this section: w is an
ambiguous word , s1,…,sk,…,sK are senses of the ambiguous word (w), c1,…,ci,….cI are contexts
of w in a corpus, v1,…,vj,…vJ are words used as contextual features for disambiguation.
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To simplify the task, the classifier P(c) will be
eliminated because it is constant for all senses, thus does
not influence the answer. The log is added to make the
computation simpler.
derivation of formula: s' = argsk max P(sk|c)
= argsk max [P(c | sk) / P(c)] P(sk)
= argsk max P(c | sk) P(sk)
= argsk max [log P(c | sk) + log
P(sk)]
This classifier (Gale et al. 1992b) is an example of
Bayes classifier called Naïve Bayes Classifier. Naïve
Bayes assumption explains c in term of vj in c, where v is
features of context words. This means that the context of
w is the sum or the combination of features of context
words (vj) in the context.
Naïve Bayes assumption: P(c | sk) = P( {vj | vj in c} | sk) = Π vj inc P(vj | sk)

Naïve Bayes assumption leads to two consequences.
(1) All the structure and linear ordering of words within
the context are ignored. This is why this model is often
referred to as a bag of words model. (2) The presence of
one word in the bag is independent of the others.
Naïve Bayes decision rule: decide s' if s' = arg maxsk [log P(sk) + Πvj in c log P (vj | sk)]

where,

P(vj | sk) = C(vj,sk)
C(sk)

= total occurrence of vj with sk
total occurrence of sk

P(sk) = C(sk) = total occurrence of sk
C(w)
total occurrence of w
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• Strengths and
classification

weaknesses

of

Naïve

Bayes

Strengths:
1) It yields high accuracy because its decision is
based on choosing the sense
with the highest conditional probability.
2) It can deal with longer distance or wider context
as it can catch cues from topical context.
3) It is efficient because of its ability to combine
evidence from a large number of features for decision
making.
Weaknesses:
It ignores the structure and linear ordering of words
within the context when the evidence are combined. This
leads to the consideration that the presence of one word
in the bag is independent of another which is often
opposite to the real piece of language. Thus, it cannot
exploit the powerful information from local sequence
and sentence for disambiguation.
2.5.2.2 Dictionary-based disambiguation
Lesk (1986) proposes this method with the basic
idea that the definition in a dictionary can be exploited
for choosing the correct sense of an ambiguous word.
The algorithm will explore whether in a context, there is
a word form that matches with word form in the
dictionary's definition. If there is, that definition will be
chosen as the definition of the correct sense. For
example, assume that in a dictionary, there are 2
definitions for the word ash
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1. A Tree of the olive family.
2. The solid residue left when combustible material
is burned.
The first definition suggests sense1, which is "tree"
and the second suggests sense2, which is "burned stuff".
If there is a sentence "This cigar burns slowly and creates
a stiff ash." Sense 2 "burned stuff" will be chosen
because the word form burn (only lemma is considered)
in this sentence matches with the same word form burn
in the second definition. While, in this sentence "The ash
is one of the last trees to come into leaf." Sense 1 "tree"
will be chosen because the word form tree in this
sentence is matched with the same word form in the first
definition.
• Strengths and weaknesses of Lesk's algorithm
Strengths:
Its basic idea is simple and easily understandable.
Weaknesses:
1) Since the algorithm is a bag-of-word model, it
cannot make use of powerful local sequence for
disambiguation.
2) The definition in a dictionary may not provide
enough information that is word form in the dictionary's
definition may not match with word form in a context of
an ambiguous word. So, there will be no decision. This
is why the algorithm's accuracy rate is only about 50 70%, which is very low (Manning and Schütze, 1999).
2.5.2.3 Information-theoretic approach
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Instead of trying to use information from all words
in the context window in the disambiguation decision,
the information theoretic approach finds a single
contextual feature that reliably indicates which sense of
the ambiguous word is being used. Features considered
are syntactic role relation such as object; grammatical
category such as tense; co-occurrence such as word to
the left.
Table 2 is an example of the highly informative
indicators for three ambiguous French words. The basic
idea can be illustrated by using the following example.
Assume that prendre has 2 sense, that are "to take" and
"to make" , the best indicator of the correct sense of
prendre is its object. If its object is mesure, the sense "to
take" will be chosen as a correct meaning of prendre. If
its object is décision, the sense "to make" will be chosen.
• Strengths and weaknesses of information theoretic
approach
Strengths:
This method avoids the independent assumption
when features are combined by using only the best
contextual feature.
Weaknesses:
In considering only a single contextual feature of
one word in a context (which usually near or occur in the
same location with an ambiguous word), the algorithm
cannot efficiently deal with the indicator that is in a
wider context or a context that does not have any single
best indicator.
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Ambiguous word
prendre

Indicator
object

vouloir

tense

cent

word to the left

Examples: value Æ sense
mesure Æ to take
décision Æ to make
present Æ to want
conditional Æ to like
per Æ %
number Æ c. [money]

Table 2: Examples of single best features selected as
sense indicators.
2.5.2.4

Decision list algorithm

Decision list algorithm proposed by Yarowsky
(1994, 1994a, 1994b) is based on Rivest (1987) but
narrow its complexity by restricting only to word and
class trigrams. The algorithm combined the advantages
of corpus-based approaches, namely decision trees, Ngram tagger and Bayesian classifier in that it can deal
with both local syntactic patterns (part of speech) (which
is the advantage of N-gram tagger) and more distance
collocational evidence (which is the advantage of
Baysian classifier). The features that are considered by
the algorithm are part-of-speech, lemma (morphological
roots) and word class. However, the algorithm does not
combine all the features but select only one single best
feature to perform WSD. For example, in French accent
restoration (Yarowsky, 1994a), in context of cote
containing poisson, ports, and atlantique, if the adjacent
feminine article la is present, only this best evidence
(which is la) is used as a single best sense indicator
(indicating that cote means "the coast" and will be
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assigned the accent as côté) and the supporting semantic
information (which are poisson, ports, and atlantique)
are ignored. If no gender agreement constraint were
present in that context (if la is not presented), the first
matching semantic evidence would be used (which may
be poisson, ports or atlantique).
• Strengths and weaknesses of decision list algorithm
Strengths:
1) It combines the advantages from corpus-based
approaches so that it can make use of information from
both local syntactic patterns (part of speech) (which is
the advantage of N-gram tagger13) and more distance
collocational evidence (which is the advantage of
Baysian classifier)
2) The algorithm is significant simplicity and ease
of implementation
3) The result of the training -- a decision list -- is
clearly understandable.
4) The algorithm is easily adaptable to new domains
or tasks like lexical ambiguity resolution such as accent
restoration, capital restoration, recovering vowels in
Hebrew text, etc.
5) The algorithm achieves high accuracy (In
Yarowsky 1994a, the algorithm achieve the accuracy
about 96% on the average.)

13

N-gram taggers are used to tag each word in a sentence with its correct part of
speech, thus, help resolving categorial ambiguity and also ambiguity with different parts of
speech.
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Weaknesses:
The decision list algorithm when testing whether it
works for fine-grained sense distinctions (such as
WordNet senses (Miller et al., 1990)) is less accuracy
(70% vs. 99% reported earlier) (Martinez and Agirre,
2000)
From the strengths and weaknesses of these four
theoretical methods discussed above, we choose to apply
Yarowsky's decision list algorithm (1994), however,
without taking the advantage of the algorithm's ability to
exploit information from wider context and part of
speech to help disambiguation. This is because we want
to know to effect of local context alone, and will use
word form as the only feature for disambiguation.
However, we take the advantages of performing feature
selection, easily implementation, easily understandable
decision list and high accuracy result.
The decision list algorithm proposed by Yarowsky's
(1994) research on lexical ambiguity resolution, which is
the homograph disambiguation in text-to speech
synthesis, involved the following steps.
• The Decision list algorithm
Step1: Collect and label training data
Collect all samples of the target homographs
observed in a large text corpus. Then, label each sample
with its correct pronunciation in that context.
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Step 2: Measure collocational distributions
Count the co-occurrences of features and the target
ambiguous word. Then, measures the collocational
distribution of each co-occurrence, which is the
probability of the co-occurrences of features and the
target ambiguous word. The features that used by
Yarowsky are word form (in the form of lemmas),
trigrams and (optionally) verb-object pairs.
Steps 3: Compute likelihood ratios
Measure the discriminating strength of each cooccurrence by using log-likelihood ratio:

( P(Pronunciation1 | collocationi)
Weight = Abs(Log (

)
P(Pronunciation2 | collcoationi)

14

14

Computing the ratios may arise the problem when the
denominator, P(sensej | featurek), is equal 0. This problem
occurs when there is no such collocation probability observed in
a corpus while it is clearly that it should not be so, for example,
the probability of seeing cote in the context of poisson is not 0,
but no such collocation is observed in a corpus (Yarowsky,
1994a). Many factors such as the size of the training sample, the
noise in the training corpus lead to such problem. Many
smoothing techniques are proposed for solving this problem.
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The collocation patterns most strongly indicative of
a particular pronunciation will have the most extreme
log-likelihood ratio.
Step 4: Sort by likelihood ratio into decision lists
The weight computed will be sorted in decision
according to log likelihood ratios from the highest to
lowest weight. The collocation pattern that has
highest weight will be the most reliable indicator of
particular sense.

list
the
the
the

Step 5: Using the decision lists
The decision list algorithm is tested with new
(unseen) text. During the test, the algorithm will look up
for the target ambiguous words, if found, then check for
the contextual feature that matches with the feature in the
decision list by looking from the highest to the lowest
weight. If the match found, the sense that indicated by
the feature that has the highest weight would be assigned
to the ambiguous words.
Since the decision list algorithm proposed by
Yarowsky was used for the lexical ambiguity resolution
such as homograph disambiguation, accent restoration
rather than WSD, in this study, we follow these steps
with some adaptations to suit our case, which is WSD in
Thai. The detailed explanation about the decision list
algorithm used in this study will be presented in Chapter
3.
2.6 The Evaluation of the Performance
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The last step in WSD task, like other tasks, is the
evaluation of its performance in order to know degree of
accuracy or achievement. The evaluation should be done
against both (1) the human performance (the upper
bound performance), which will be discussed in section
2.6.1 and (2) the performance of the simplest WSD
algorithm (the lower bound performance), which will be
discussed in section 2.6.2 below. It should be noted here
that the evaluation of the algorithm’s performance should
consider the degree of difficulty of the task that an
algorithm performs. For example, POS tagging program
for English can easily achieve 90% accuracy while
machine translation system nowadays can not achieve
this level.
2.6.1 An upper bound performance
An upper bound performance is the disambiguation
performed by a human. In case of WSD, if a human
cannot disambiguate correctly, it is expected that a
machine cannot too. The case that human cannot
perform correctly is where there is not enough
information in the context. Gale, et al. (1992a) found
that in disambiguating words that have no related
meanings (homonyms such as bank) the upper bound is
95% or higher whereas in disambiguating words that have
highly related meanings (polysemes such as title, side,
way) upper bound is only 65-70%.
For the evaluation against the upper bound
performance in this study, since there is a lack of unified
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agreement among judges (Ahlswede, 1995)15 and there is
no basic research about word sense disambiguation by
human informants in Thai, the algorithm will be
evaluated against the disambiguation manually done by
the author.
2.6.2 A lower bound performance
A lower bound performance is the performance of
the simplest algorithm usually where there is strong
contextual cues and dominant meaning assigned. For
example, assuming that an ambiguous word occurs 1,000
times in a corpus, with 600 times of “sense1”, 200 times
of “sense2”, and 200 times of “sense3”. If choosing the
most dominant meaning in all cases, the algorithm will
achieve the accuracy rate of 60%.
Number of times the sense is correctly disambiguated
Total number of answered senses

= 600 = 60%
1000

Thus, if the performance of the optimal algorithm
(span) is above this based line (if it exceeds such value)
it will pass the evaluation against the lower bound
performance.

15

There is a problem in evaluating the performance against human judgements due to the
lack of agreement among judges. Ahlswede (1995)'s ambiguity questionnaire reported the large
gap between 63.3% and 90.2% agreement among human judges.

CHAPTER III
METHODOLOGY
This chapter consists of three main sections.
Section 3.1 describes the data used in this study. Section
3.2 is word sense analysis. Both the data and the senses
from the analysis are used in the WSD processes, which
are explained in details in section 3.3. The details these
three main sections are as follows.

3.1 The Data
This section discusses three main concerns about
the data used in this study, which are source (section
3.1.1), scope (section 3.1.2) and size of the data (section
3.1.3).

3.1.1 Source of the data
The corpus of "Bangkok Business" newspaper
during November 1, 1999 to October 31, 2000 is used in
this study. The corpus is kept in the form of files -- one
file per one day. So, there are total 365 files for one
year, which has the total size of 132 MB. The data
containing the ambiguous words and their context are
randomly extracted from this corpus. Only 2,200
examples of หัว /hua4/ and 2,200 examples of เก็บ /kep1/
are extracted from the corpus (see section 3.1.3).
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In example 3, in (i), หัว /hua4/ co-occurs with ลาน /laan3/ meaning "bald", but
in this context, หัวลาน is a single word because it is the name of a mountain. Thus, it is
not included in the data. However, in (ii), หัว /hua4/ co-occurs with ลาน /laan3/
meaning "bald" is included in the data as it has transparent meaning. The meaning of
หัวลาน is the combination of the meanings of หัว /hua4/ - "head" and ลาน /laan3/ "bald". More examples of this type of data are shown in appendix A.
(2) หัว /hua4/ which has parts of speech other than
noun and เก็บ /kep1/ which has parts of speech other than
verb will be excluded. For example, หัว /hua4/ in (i) and
(ii) are excluded because they are verb and เก็บ /kep1/ in
(iii) is excluded because it is adjective.
(i) …หนําซ้ําอาจจะแอบยิ้มหัวอยูในใจวาเดี๋ยวก็รูเมื่อไทยเตรียมเสิรฟเมนูอาหารชามเกง
(ii) …เมื่อสามพันปมาแลวหรือเรื่องชวนหัวของการพัฒนาในภาคอีสาน
(iii) …อะไรไว ไมมีทรัพยสิน มรดก มีเงินเก็บนิดๆหนอยๆ ก็หมดไปกับการ…
We would like to note here some advantages of including compound, repetitive
and reduplicative words with transparent meaning in our data. First, by doing this, we
would have a large variety of meanings of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/, and have a large
number of data for testing collocational words in this study. Second, there will be
smaller lexical units in the lexicon. For example, instead of having at least 7 lexical
units (หัวอาน, หัวฟง, หัวลาก, หัว, อาน, ฟง and ลาก), we have only 4 units (หัว, อาน, ฟง,
and ลาก). However, there is also a disadvantage that some of the senses are not
applicable to some tasks such as human or machine translation. For example, หัวลาก
would better be considered as one word and translated as "trailer" than considered as
two words with หัว /hua4/ means "machine part" and ลาก /laak2/ means "to trail" and
หัวลาก is translated as "part which trail the rest of a machine".
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3.1.3 Size of the data
As we define our scope to be at least 1,000 samples
of each word, we collected 600 samples of หัว /hua4/ and
600 samples of เก็บ /kep1/ as our training data and 400
samples of หัว /hau4/ and 400 samples of เก็บ /kep1/ as our
testing data. Then, we carried out the pilot study on these
samples. But the precision rate is not so high. Thus, we
collected additional 600 samples of หัว /hua4/ and 600
samples of เก็บ /kep1/ as our training data. Then, we
tested at these sample sizes (1,200 samples for each
word). The precision rate is significantly increase.
However, we would like to know whether the precision
rate would significantly increase with the increasing in
training sample size. Thus, we collected additional 600
training samples and got 1,800 samples of หัว /hua4/ and
1,800 samples of เก็บ /kept1/. Then we tested at this
sample size and found that the precision rate is increased
but not significantly (see the precision rates of testing at
600, 1,200, and 1,800 training samples in figure 35 and
figure 36, section 5.1.1). Thus the training data in this
study is set as 1,800 samples.
The number of token classified by senses of the ambiguous words is shown in
table 3 for หัว /hua4/ and table 4 for เก็บ /kep1/.
In the training corpus of หัว /hua4/, most of the senses 2 found are "head",
"entity", "viewpoint", "bulb" and "brain" respectively. In the training corpus of เก็บ
2

See the definitions of these senses and all other senses of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ in
section 3.2

60

/kep1/, most of the senses found are "to keep", "to charge", "to take", "to gather" and
"to hide" respectively.

Sense of หัว /hua4/
Head
Entity
Viewpoint
Bulb
Brain
Front
Intelligence
Top
Titles or names
Concentrate
Topics
Machine part
Headline
Hair
Early hours
Chief
Emotion
Heading
Talent
Head of coin
Total

No. of training data
410
388
202
145
109
102
72
66
43
42
42
36
33
32
30
25
9
6
4
4
1800

No. of testing data
96
72
36
14
29
31
16
11
13
13
18
14
8
5
11
5
4
1
1
2
400

Table 3: Sizes of the training and testing data of หัว /hua4/ classified by senses and sorted by the
number of occurrences of each sense in a training data from the highest to the lowest.
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Sense of เก็บ /kep1/
To keep
To charge
To take
To gather
To hide
To arrange

No. of training data No. of testing data
672
160
520
107
276
46
233
62
52
9
35
6

To buy
To kill
To pick up
Total

15
7
5
1800

5
3
2
400

Table 4: Sizes of the training and testing data of เก็บ /kep1/ classified by senses and sorted by the
number of occurrences of each sense in a training data from the highest to the lowest.

3.2 Word Sense Analysis
The senses used for tagging the training corpus in this study comes from two
analyses, namely the analysis of word sense based on Thai dictionary of "The Royal
Institute" (section 3.2.1) and the analysis of additional word senses based on the
training corpus (section 3.2.2). The reason that we have to analyze additional senses
from the training corpus is because the senses provided by the Thai dictionary of "The
Royal Institute" may not fit in some contexts of a training corpus -- some sense may
not occur anywhere in the data, or the senses provided may not suitable to some
context. Thus, it is necessary to analyze all the senses of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/
before tagging. Figure 1 and figure 2 are flow charts illustrating word sense analysis
of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ respectively.
The steps involved in word sense analysis are as follows.
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Dictionary of "The
Royal Institute"
11 definitions of หัว /hua4/

Sense labeling

11 senses
Word segmented
data

Word sense tagging

Sense tagged data

Untagged data
Semantic analysis

Cluster 1

Cluster 2

Sense labeling

Sense labeling

Sense 1

Sense 2
10 additional senses
Word sense tagging
Sense tagged data

Figure 1: Word sense analysis of หัว /hua4/.

10 senses
Semantic
network
Cluster 10

Sense labeling
Sense 10
20 senses
Sense tagged
data
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Dictionary of "The
Royal Institute"
6 definitions of เก็บ /kep1/

Sense labeling

6 senses
Word segmented
data

Word sense tagging

Sense tagged data

Untagged data

6 senses

semantic analysis

Cluster 1

Cluster 2

Sense labeling

Sense labeling

Sense labeling

Sense 1

Sense 2

Sense 3

3 additional senses
Word sense tagging
Sense tagged data

Figure 2: Word sense analysis of เก็บ /kep1/.

Cluster 3

9 senses
Sense tagged
data
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3.2.1 Analysis of word sense based on Thai
dictionary of "The Royal Institute"
Step I: Extract the definitions of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ as stated in the
dictionary. There are eleven definitions of หัว /hua4/ and six definitions of เก็บ /kep1/.
Then derives the senses based on these definitions. Table 5 and table 6 contain the
definitions, derived senses and examples of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ respectively.
SENSE
Head

DEFINITION
Body part which contains the
brain. Also used as a classifier.

Head of coin

Side of coin where a person's
profile is represented, opposite of
tails.

Intelligence

Ability of a person's brain;
intelligence

EXAMPLE
…กลุมชายฉกรรจใชปนจี้หัวและนําตัวสง
ใหกับตํารวจ…
…และประดับประดาดวยหัวปลานั้นนาจะ
เปนที่ถูกอกถูกใจของนักเขียน…
…เสริมดวยทาทางจากการขยับมือ หัว และ
เทา และ เปนที่แนนอนดวยวา…
…5 ชิ้นขึ้นราคาจะตกอยูที่ หัวละ 11 บาท หัว
สัตว ขนาดใหญ 170 บาท…
…อยางไรก็ตามเมื่อมีดานหัวของเหรียญแลว
ดานกอยก็ตองมีเชนกัน…
…เปรียบเสมือนเหรียญที่มีทั้งดานหัวและ
กอย แตเปนเหรียญเดียวกัน…
…บุช ในชวงวัยเรียน เขาเปนเด็กที่หัวปาน
กลาง ในชวงวัยรุนเขา…
…ตัวจะดีก็ขึ้นอยูกับหัวครับหัวดีคิดสะอาดก็
แลวไป หัวทึ่มคิดไมเปนก็เตรียมใจกัน …
…หลังอย.ระบุมีพอคาเรหัวใส นํายาออกเร
ขาย…
…ผูฝกฝนชี่กงจะมีโอกาสไดมากกวาคน
ทั่วไป จะมี หัวไวขึ้นคิดเกงขึ้น…

Table 5: Definitions, derived senses of หัว /hua4/ provided by the dictionary and examples of
these senses found in a training corpus.
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SENSE
View point

DEFINITION
EXAMPLE
The way a person views or thinks …ศัพทใหมนี้ เขาเปนพวกหัวรุนแรง คนหนึ่ง
ซึ่งมีแนวโนมจะ…
about an issue.

Talent

Talent or special ability to do
something.

Top

Top part or pointed end of an
object.

Front

Front or pointing part of an
object.

…แมในขณะนี้กลุมนักเลนหัวอนุรักษจะ
ยังคงเอยปากปฏิเสธ…
…อาจเพราะผมเปนคนประเภทหัวโบราณ ที่
นิยมความรวมสมัยอยู…
…ทุกวันนี้ ตองการคนที่มีหัวสมัยใหมในการ
จัดการ นอกจากนี้…
…กลาวถึงศิษยผูนี้วา เขาเปนคนที่มีหัวการคา
มาตั้งแตเด็ก เพราะตลอดระยะเวลา…
…อาจจะฉลาดแกมโกงหรือวามีหัวทางธุรกิจ
ก็ตาม แต ตั้งแตครั้งที่เขาคุมทีมท็อตแนม…
…ธุรกิจครอบครัว มีไมพอใหทําสมาชิกรุน
เยาวที่มีหัวเปนผูประกอบการที่มี
ประสบการณในเรื่อง…
…โดยสังเกตดวยวิธีการงายๆ ใหใชหัวไมขีด
ไฟใสลงไปในรอง…
…มองเห็นดอกดวงของหัวฝ ที่เริ่มแตกบน
ใบหนาของเขาเปลงปลั่ง…
…เขาปอด แมแพทยจะผาตัดเอาหัวกระสุน
ออกแลว แตไมสามารถชวยชีวิต…
…ผิดปกติ เลือดหรือน้ําเหลืองบริเวณหัวนม
เพื่อเพิ่มความมั่นใจ…
…ที่ออกแบบเปนสายรัดและหัวเข็มขัดเขาชุด
กับกระเปาถือ…
…ออกจากบาน ตรวจตราสับปะรดตั้งแตหัว
ไรจนถึงทายไรเขาเห็นหัวหนึ่ง…
…โดยผูผลิตรถยนตบางรายจะสรางรถยนต
สูตรหนึ่งตั้งแตหัวจรดทาย จากนั้นจึงขาย
พื้นที่…
…ลักษณะคลายรูปเรือบินหันหัวไปทางดอน
เมือง และโครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลอง…

Table 5: Definitions, derived senses of หัว /hua4/ provided by the dictionary and examples of
these senses found in a training corpus.
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SENSE
Early hours

DEFINITION
The early hours or part of a time
period.

Bulb

Globular base of stem of some
plants sending roots downward
and leaves upwards; Bulb. Also
used as a classifier.

Concentrate

Concentrated substance, usually
to be diluted when used.

EXAMPLE
…ทยอยไปแสดงความยินดีกันอยางมืดฟามัว
ดินตั้งแตหัวค่ําเรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืน…
…เปนการเลี้ยงอําลาตั้งแตยังหัววัน ทั้งๆที่
ยังอยูในตําแหนงนี้อีกรวมป…
…แตไอแจก็ตองตื่นแตหัวรุงดวยความ
ประหลาดใจลงจากคอน…
…ดานการตลาดขณะนี้มีปริมาณหัวมันสด
ออกสูตลาดเปน…
…ในการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากหอมจะลงหัว
ชาเพราะตองหาอาหารไปเลี้ยงดอกหอม…
…ของพวกนั้นเปนอยางยิ่ง หารูไมวาพืชหัว
เล็กๆนี้อุดมไปดวยคุณคามากมาย…
…เที่ยวเดินพลิกหัวสัปปะรดเลือกเอาแตหัวที่
ยังไมเนาแมไมมีที่จะ…
…อาทิการกันคาใชจายเพื่อใชในการลด
จํานวนสต็อกหัวเชื้อน้ําอัดลมของบริษัท
บรรจุน้ําอัดลม…
…ปจจัยการผลิตตางๆ เชนหัวพันธุปุย
รวมทั้งจัดหาพื้นที่ใหดวย…
…มีพืชผักกินน้ําพริกผักจิ้มราดหัวกะทิก็ได
แรธาตุวิตามินจากผัก…
…นิยมมากกวาการปรุงหัวน้ําซุปที่ไดจากเนื้อ
หมูแดง…

The small circle marking the
There is no example because this sense
beginning of an alphabet in Thai occurs nowhere in the corpus.
script.
Table 5: Definitions, derived senses of หัว /hua4/ provided by the dictionary and examples of
these senses found in a training corpus.
Head of Thai
alphabet
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SENSE
To pick up

To arrange

To take

To keep

DEFINITION
To pick something up from the
ground or the floor.

EXAMPLE

…กุญแจหลุดจากมือหลอนรีบกมลงเก็บ แต
เสียหลักลมลงกนจ้ําเบา…
…คนโชคดีมากคนหนึ่ง ตั้งแตอายุ 3 ขวบ
เดินตามเก็บลูกมะมวงที่หลนจากตน…
…ตามสายน้ํา และเขางวนอยูกับการเก็บฟน
ขึ้น จึงไมแนใจวาเปนสัตวหรือทอนไม…
…ความเรียบรอยของสถานที่ อีเลียสรีบกมลง
เก็บ ทานพัศดีเอยถามทุกสิ่งทุกอยางพรอม
มั้ย"…
To put away; to arrange objects in …สลัดผาหมทําตัวใหเหมือนปกติ จัดแจงเก็บ
ที่นอนเรียบรอย แลวเดินออกมาขางนอก…
a cabinet, a closet or a box.
…ซิดนีย เกมส หนุมสาวยูโดเตรียมเก็บ
กระเปาบุกแดนปลาดิบ ลุยศึกชิงแชมป…
…โคมทําดวยกระดาษพับเก็บไวได แตละปก็
คลี่นําออกมาใชใหม…
…นายเพี้ยนตะโกนไลหลังเพื่อน เมื่อเห็นฝาย
แรกรีบเก็บแผงหนังสือ เข็นเขาบาน…
…Home for dying ในตอนแรก แมชีไดเก็บ
To collect; to harvest, to take
ผูหญิงที่กําลังนอนรอความตายอยูขางถนน
under one's care.
เขามา…
…ไวเพื่อประดับบานมากกวา ที่จะไดเก็บฝรั่ง
บางก็ในตอนที่มีญาติหรือเพื่อน…
…มีการระบายน้ําที่ดี การเก็บเกี่ยวใหเก็บ
ตอนใบมันเหี่ยวและแหงตาย ปจจุบัน…
…เพราะเปนสิ่งมีคาหลาย ไมเก็บอาจจะ หาย
To keep or to store, to prevent
ใครขวนขวายหาใหเรา…
loss or damage.
…แนนอนแลวการรับซื้อจะนําเก็บในโกดังที่
จะตองมีวิธีการเก็บเนื้อมะพราวแหงที่ดีได…
…ลูกชิ้นที่ขายไมหมด ถาเก็บในตูเย็นจะเก็บ
ไดนานถึง 2 อาทิตย…
… ใสถัง 200 ลิตรแลวนําไปเก็บไวในที่
ปลอดภัยหางไกลจากชุมชน…

Table 6: Definitions, derived senses of เก็บ /kep1/ provided by the dictionary and examples of
these senses found in a training corpus.
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SENSE
To gather

DEFINITION
To gather; to save

To charge

To collect or to charge a fee

EXAMPLE
…ละเอียดขอเท็จจริงบางอยางที่การเก็บ
ขอมูล ของคนในวงการวรรณกรรมไม
สามารถทําได…
…ไดจากปมหลอดขนาดเล็กแหงหนึ่ง และ
ไดเก็บตัวอยางสงใหทางกรมสรรพากร…
…ผมตอบไปวาขยันทํางานและเก็บเงินให
ไดมากพอที่จะเดินทางกลับไป…
… ผูหญิงและผูชายบางคนก็ชอบเก็บสะสม
บางคนชอบการรีไซเคิลและบางคนเรียก
ตัวเองวา…
…เทศบาลเมืองเลยเตรียมเก็บเงินคาทิ้งขยะ
มูลฝอยจากเทศบาลรอบๆที่เอาขยะมาทิ้ง…
…ที่จะจายคาธรรมเนียม ทางเวบไซตจึง
เปลี่ยนจากการเก็บคาธรรมเนียมมาเปนการ
ขอ…
…ตอใหเปดบอนเสรีแทงกันตามใจชอบ
เก็บภาษีเขารัฐดวยก็เหอะ…
…และเมื่อใช 400,000 นาที เก็บคาบริการ
0.15 บาทตอนาที…

Table 6: Definitions, derived senses of เก็บ /kep1/ provided by the dictionary and examples of
these senses found in a training corpus.

Step II: Tag the corpus using the senses provided by the Thai dictionary of
"The Royal Institute" by putting these senses to their suitable contexts. During the
tagging process, we found that the senses derived from the dictionary are not
applicable to all occurrences in the data. There is one sense of หัว /hua4/, namely
"head of Thai alphabet", that is not found in a corpus. Since this study is a corpusbased WSD, we discard this sense of หัว /hua4/ as it is not found in our training data.
Besides, in some contexts, no senses of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ provided by the
dictionary are suitable, thus we have to analyze some additional senses that fit these
contexts.
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3.2.2 Analysis of additional word senses based
on the training corpus
The analysis of the additional senses of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ are as follows.
Step I: List all the data that cannot be tagged with the senses provided by the
dictionary.
Step II: Categorize them into clusters according to the context in which they
occur. We get ten clusters for หัว /hua4/ and three clusters for เก็บ /kep1/. The
examples of the context of หัว /hua4/ that fall into the same clusters are as follows.
Cluster 1:
มี ตัว กรอง ที่ ปม กอน เขา หัว จาย ไสกรอง น้ํามัน เบนซิน ใน รถ คุณ ก็ จะ อยู
ปอนด ที่ มี ประกอบดวย สาย คลอง ไหล หัว ฟง และ รีโมท ไดรับ เสียง
เปน ระบบปองกัน การ ลักลอบ จูน และ หัว อาน บัตร ใน เครื่อง ออก
บริษัท ที่ รพ. สั่งซื้อ ไม ตกลง จะ นํา หัว เกา เครื่อง กําเนิด รังสี ไป เก็บ
ได มี การ นํา โคบอลต 60 หัว ใหม มา แทน โดย มี ขอ สัญญา ระบุ วา
การ บริการ ขนสง ทาง เรือ ธุรกิจ หัว ลาก และ แอร คาโก รวมถึง การ รวม ทุน

In this cluster, we find that this sense of หัว /hua4/ often co-occurs with some
action or operational verbs such as อาน /?ααν1/ meaning "read", ฟง /φαΝ/ , meaning
"to listen, to hear", จาย /caai1/ meaning "to distribute" and ลาก /laak2/ meaning "to
trail". We substituted this sense co-occurred with these contexts with sense "machine
part", which is the suitable sense for these context.
Cluster 2:
มัน เริ่ม ทําให ผม อารมณ พลุง พลาน หัว เสีย มากขึ้น ผม อยากจะ ตะโกน ดา
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ชน และ ขาราชการ ไป แลว ตาง พา กัน หัว เสีย กัน เปน แถว เพราะ ไม คุมคา ซึ่ง
เปน วันขึ้นปใหม ของ จีน เจาคุณ ปจจนึก หัว เสีย เพราะ ไม มี ขนมปง รับประทาน
In this cluster, we find that หัว /hua4/ always co-occurs with เสีย

/siia4/ meaning "bad". We substituted this sense co-occurred with these contexts with a
suitable sense for these context, which is "emotion".
Cluster 3:
ส.จ. เมือง ยาโม รอน แขง ดุ หัว ละ 500 ขณะที่ การ เลือก ส.จ.
หนี้ ประเทศชาติ เมื่อ คิด เปน ตอ หัว ก็ เฉลี่ย ออกมา เทากับ คน รวย
มี ราคา เฉลี่ย ตอ หัว ตั้งแต 600 - 700 บาท ขึ้นไป สวนใหญ เปน ทัวร
ประมาณ แบบ จาย ตาม ราย หัว ประชากร ภายหลังจาก เริ่ม ปฏิรูป ผูสมัคร ส.ว. กับ ลาว
โดย ซีเรีย นัน้ จะ เก็บ หัว ละ 2 เหรียญ ตอ วัน สวน ลาว จะ คิด แค 10

In this cluster, หัว /hua4/ usually co-occurs with the amount of money or the
number. Thus we substituted this sense of หัว /hua4/ as "entity".
Cluster 4:
นอกจาก กลุม ยังเติรก แลว ใน ระดับ หัว มี เพียง พลเอก จิ๋ว คน เดียว ที่
โดย มี นาย นําชัย กฤษณาสกุล หัว ทีม คณะ สรางสรรค สตูล และ หัวหนา ฝายคาน
ของ เจาหนาที่ตํารวจ วา เขา คือ หัว โจก ใน การ ถลม คุก เมือง หมอ

In this cluster, หัว /hua4/ usually co-occurs with the word โจก /cook1/ "leader".
When substituting this sense occurred in these contexts with the sense "chief", we got
the suitable sense for this cluster.
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SENSE
Entity

Hair

Brain

DEFINITION
Metonyms use of "head" to refer
to an individual; extended
metaphorically to refer to an
organization; and used also as a
classifier.

EXAMPLE

…มีการเสนอเงินซื้อเสียงในราคาหัวละ 300500 บาท…
…นอกจากจะพบวามีการแจกจายเงินหัวละ
50 บาทแลว ยังจัดงานเลี้ยง…
…เกิดในกรณีนี้ คือการที่รัฐ 50 รัฐ รวมหัว
กันฟอง บริษัทบุหรี่ยักษใหญทั้งหมด…
Hair on the head of a human or an …เธอจะตองโกนหัว ปฏิบัติธรรมอยูในวัด
นี้…
animal; hairstyle.
…เห็นคุยกับหนุมหัวตั้งสีทองแวบๆ หันมา
อีกทีกลืนไปในฝูงชน…
…แตกลับมอบให ดอน คิง โปรโมเตอรหัวฟู
ชื่อกองโลกขึ้นปาย อัลวาเรซ ชกชิงแชมป…
…เดินเซ็นเตอรพอยทมีคนหัวแดงหัวเขียว
หัวเหลืองหัวบานเย็นเหมือนตุกตุนตุกตา…
Brain. It also refers to the seat of …เขาเครียดช็อคและเกร็งปวดหัวขางเดียว…
consciousness, thought, memory …คณะกรรมการบริษัทคือสวนหัว หรือ
มันสมองของบริษัท…
and emotion.
…เปนสื่อที่แปรความคิดจากหัวสูรางก็ขอให
Also, refers to a very intelligent
ชวยกันถกเถียงหา…
or intellectual person as the chief …ไมตองพูดพร่ําทําเพลงขอเพียงมีหัวเปนไอ
planner of an organization or
เดีย มีปากเปนภาษาอังกฤษ…

enterprise.
Emotion

Emotional and psychological state …มันเริ่มทําใหผมอารมณพลุงพลานหัวเสีย
มากขึ้น ผมอยากจะตะโกนดา พวกมันวา…
…ซึ่งเปนวันขึ้นปใหมของจีน เจาคุณปจจนึก
หัวเสีย เพราะไมมีขนมปงรับประทาน…
…กุนซือปศาจแดงดํา กลาวอยางหัวเสียวา
เราไมมี โอกาสที่จะผานเขารอบตอไป…
…โชครายที่ไมเปนเชนนั้น อาการหัวเสียจึง
เกิดขึ้น กับเสธ.หนั่น อยางหลีกเลี่ยงไมได…

Table 7: Definitions and derived senses of หัว /hua4/, which are not listed in the dictionary, and
examples of these senses found in training corpus.

SENSE
Machine part

Chief

Heading

Headline

Topics

Titles or names

DEFINITION
Vital part of machine. For
example, part which pulls the rest
of an engine or a machine, part
which cuts or emanates sound or
energy.
Top position of leadership,
importance and honor, an
individual holding these
positions.

EXAMPLE
…ปอนดที่มีประกอบดวย สายคลองไหล หัว ฟง
และรีโมท ไดรับเสียง…
…ขยายธุรกิจเพื่อใหการบริการขนสงทางเรือ
ธุรกิจหัวลาก และแอรคาโก รวมถึงการรวม ทุนกับ
บริษัท…

…นอกจากกลุมยังเติรก แลว ในระดับหัวมีเพียงพล
เอกจิ๋วคนเดียว…
…ของเจาหนาที่ตํารวจวาเขาคือหัวโจกในการถลม
คุกเมืองหมอแคน…
…ถาจะใหดับทางการเมืองตองเด็ดที่ หัว คือ
ทักษิณ และเมื่อผูนําดับพรรคก็จะ…
Information shown at the top of a …เพราะมีชื่อผูแปลทั้งสามคนปรากฏหราอยู ที่หัว
บทความนั้นผูทํางานไมไดคาดคิดกัน…
page; title, heading; letterhead.
..และวันที่ 1 พ.ค. เปนหัวกระดาษจากวัด ปาบาน
ตาด มีเลขที่หนังสือเรียบรอยและลงนามโดย
หลวง…
…นสพ.แทบทุกฉบับพากันพาดหัวตัวโตกัน เกรียว
Headlines in newspapers
กราวเพราะไม…
…หนังสือพิมพรายวันของอิตาลีไดพาดหัว ตัวใหญ
วาเกิดขอกังขาแมในวงการพระ…
…ตัวอยาง เชนโฆษณาในหนังสือพิมพจั่วหัว วา
Information represented in
ขอเท็จจริงของการลาปลาวาฬ…
headlines, titles, and headings.
…เปดประเด็นระดมความคิดเรื่องม็อบ จั่วหัวเรื่อง
เปนภาษาไทยแตบรรยายเปน…
…ตองออกหนังสือมาเยอะๆ หลายหัว หลาย เลมแต
Titles or names of newspapers,
book and magazine. Also used as พิมพจํานวนที่จํากัด…
…นิตยสารลิซา แมจะเปนหัวนอกแตเมื่อเขามาใน
a classifier.
ประเทศไทยแลวดูเหมือน…
…ไดขาวแววๆ มาวา ขณะนี้เว็บไซตหนังสือพิมพหัว
เขียวอยาง www.thairath.co.th…
…จากนามปากกาก็กลายมาเปนหัวหนังสือ คือ
ตุกตา หนังสือการตูนสําหรับ…

Table 7: Definitions and derived senses of หัว /hua4/, which are not listed in the dictionary, and
examples of these senses found in training corpus.

SENSE
To hide

DEFINITION
To keep out of sight; to keep
hidden from others; to hide.

To kill

To get rid of; to eliminate; to kill

To purchase

To acquire; to buy especially in
stock markets.

EXAMPLE
…ไมกลาทําความเขาใจเรื่องเพศศึกษา เก็บ
กด ความคิดความรูสึก…
…กวาผูชายธรรมดาอีกดวย บางครั้งคนพวก
นี้ตองเก็บตัวตนไวลึกๆขางใน…
…ไมกลาพูด กลาแสดงออกมากเก็บงําไวใน
ใจจะ เปนคนที่รักและหวังดีตลอด…
…ทําประชดโดยไปคบเมนไมเก็บความรูสึก
จนกลายเปนความกดดัน…
…ทั้งงานใหญและงานเล็ก งานเก็บ
นักการเมืองระดับประเทศ…
…เลือกตั้งแลวยังจะตองรับใบสั่งเก็บคูแขง
ดวยอาชีพมือปนผิดกฎหมาย…
…ออม เมย ภัทรวรินทร เพื่อนรวมทีมก็ถูก
สั่งเก็บ ฉากนี้ทั้งคูตองวิ่งหนีการ…
…ตัวเต็งควาที่นั่งอบต. หวยไผ ถูกเก็บอีก
1 ขณะที่บางน้ําเปรี้ยวสุดพิลึก…
…ราคาปดที่ระดับ 19.2 บาท และมีการไล
เก็บหุนตัวนี้จนดันราคาหุนขึ้นไปสูงสุดที่
ระดับ 39.75 บาท…
…เก็งกําไรกันมากที่สุด โดยมีการไลเก็บมา
ตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2542 จากการ
ตรวจสอบ…
…มีอินไซดเดอร เทรดดิ้งหรือไม เนื่องจาก
การเขาเก็บหุน ของผูบริหารเมื่อปลาย
เดือน…
…นักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะกองทุน ตาง
ทยอยเก็บหุน ในระดับราคาดังกลาว…

Table 8: Definitions and derived senses of เก็บ /kep1/, which are not listed in the dictionary, and
examples of these senses found in training corpus

Figure 3: Semantic network representing all senses of หัว /hua4/ and other related concepts
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Figure 3 is a semantic network representing all senses of หัว /hua4/ and other
related concepts. The network shows the polysemic development of senses of หัว
/hua4/ which starts from "head", and extends to "bulb", to "top" and "front", to "early
hours" and further to other senses.
In the network, a node represents a concept, the darker nodes with oval shape
represent senses of หัว /hua4/ from the Thai dictionary of "The Royal Institute". The
darker nodes with the rectangular shape represent senses of หัว /hua4/ that are not
described in the dictionary. These nodes are connected by different kinds of arrow that
represent the relationships among these concepts. There are three semantic relations in
this network. The first is, IS-A relationship, which indicates that a concept is a kind or
type of another concept. The second is, PART-OF relationship, which indicates that a
concept is a part of another concept. The third is SOURCE-OF relationship, which
indicates that a concept is a source of another concept. The interpretation of this
network is, for example, PERSON is a kind of ANIMATE, which has TOP-PART-OFANIMATE as its part. BRAIN is a part of TOP-PART-OF-ANIMATE, which is a
source of THOUGHT, TALENT, WAY-OF-THINKING and EMOTION.

3.3 Processes in WSD Using Decision List
Algorithm
This study applied the decision list algorithm proposed by Yarowsky (1994)
with some adaptations to suit our tasks. In this study, WSD using decision list
algorithm consists of four processes as follows. (1) Data preparation process, which
consists of data collection, word segmentation, word sense analysis, and word sense
tagging. (2) The training process, in which decision lists for different spans of
collocation are created. (3) The testing process, in which each span of collocation is
tested by comparing whether word forms in the test data match with word forms in the
decision list. The algorithm will choose the sense that co-occurs with the matched

80

Figure 4: Processes in WSD using decision list algorithm.
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word form that has the maximum collocational weight. (4) The evaluation process, in
which precision rates of the performance in all tests are evaluated against the lower
bound and upper bound performances. These four processes in this study are presented
by the flow chart in figure 4 and are explained in details as follows.

3.3.1 Data preparation process
In a corpus based WSD, a large number of sense-tagged data is required for
training the algorithm so that the algorithm can have sufficient knowledge for the
disambiguation. In this study, the preparation of the data consists of four tasks as
shown in figure 5 and explained in details as follows.
3.3.1.1 Data collection
In section 3.1, we have already explained the details about the source (section
3.1.1), the scope (section 3.1.2) and the size of the data (section 3.1.3). In this section
we explains the method of collecting the data.
Data containing the ambiguous words หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ are collected
using a concordance program3, which randomly retrieves concordance lines containing
the ambiguous words หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ at the center of the lines. For example,
อักษรหรือตัวเลข เพื่อนําขอมูลที่จัดเก็บไปประมวลผลกอนออกเปนรายงานขอมูล
แกผูมีรายไดนอ ย โดยจะเก็บคาใชจายในการไปตรวจรักษาครั้งละ 30 บาทเทานั้น
มักจะเปนขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมโดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการ
ตอวันเทานั้น และจะไมเก็บสินคาคางคืนมาขายอีก เพราะทําใหเสียรสชาติ"
ออกจากตําแหนง หากวาไมสามารถเก็บ 3 แตม โดยมีการเปลี่ยน แปลงทีม
3

A program that searches for a specified word and usually shows the results in the form
of key-word-in-context (KWIC).
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Since not all the concorded data are fit with our
scope of the data, these concorded data must be manually
chosen according to our scope (which are discussed in
section 3.1.2). Only the data that are in according to our
scope will be chosen and used for the training and the
testing processes.
3.3.1.2 Word segmentation
Since there is no word boundary in Thai written
text, the concorded data must be word-segmented in
order to be used in statistical processing of the algorithm
such as counting, computing the collocational weight. In
this study, the segmentation involves 2 steps as follows.
Step 1: Perform word segmentation automatically
by a Thai word segmentation program.
Step 2: At the lexical level, manually correct any
mistakes based on the context.
For example,
สอ ง
หลอ น
อา การ
ไอ เดีย

is changed to
is changed to
is changed to
is changed to

สอง
หลอน
อาการ
ไอเดีย

From the examples above, which are the results
from running the word segmentation program, สอ ง is
changed to สอง, even though สอ /σ 4/ could be a word, but
from the context, สอง /σ Ν4/ is the correct word for
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segmentation. The results, หลอ น, อา การ, ไอ เดีย, are changed to
หลอน, อาการ, ไอเดีย, respectively for the same reason.
3.3.1.3 Word sense analysis
In section 3.2, we have already explained the details
about word sense analysis, which involves the analysis of
word senses based on the definitions in the Thai
dictionary of "The Royal Institute" (section 3.2.1) and
the information from the training corpus (section 3.2.2).
The results of the analysis are twenty senses of หัว/hua4/
and nine senses of เก็บ /kep1/, which are used for sense
tagging.
3.3.1.4 Word sense tagging
In order to be convenient for manually tagging and statistical processing, the
senses of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ are tagged in the form of "<number>". The sense of
each number is shown in table 9 for หัว /hua4/ and table 10 for เก็บ /kep1/. The sensetagged training corpus of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ are in appendix A. The sensetagged testing corpus of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ are in appendix B.
We would like to note here that, these numbers do not indicate any hierarchical
relationship between senses. However, they have some relationship to each other as
some senses are extended from the others due to the polysemous development process
(See section 3.2.2 in details). These senses also have some relationship to the other
concepts too. These relationships are shown as a semantic network in figure 3, section
3.2.2.
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Tag sets
<1>
<2>
<3>
<4>
<5>
<6>
<7>
<8>
<9>
<10>
<11>
<12>
<13>
<14>
<15>
<16>
<17>
<18>
<19>
<20>

Senses
Head
Entity
Chief
Hair
Brain
Intelligence
Talent
Viewpoint
Emotion
Top
Heading
Headlines
Front
Machine part
Early hours
Bulb
Head of coin
Concentrate
Topics
Titles or names

Table 9: Tag sets representing senses of หัว /hua4/.
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Tag sets
<1>
<2>
<3>
<4>
<5>
<6>
<7>
<8>
<9>

Senses
To take
To pick up
To arrange
To keep
To hide
To gather
To charge
To kill
To buy

Table 10: Tag sets representing senses of เก็บ /kep1/.

The next three sections involved the decision list algorithm, which consists of
the training (section 3.3.2), the testing (section 3.3.3), and the evaluation processes
(section 3.3.4). Figure 6 illustrates an overview of these processes. The details of each
process are as follows.
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Sense tagged data

X a1

X a1 a2

Training process

Untagged data
Testing process

Evaluation process

Training process

Training process

Decision list

Decision list

Testing process

Testing process

Disambiguated data

Disambiguated data

Computing
precision rate

Computing
precision rate

Precision rate

Precision rate

Comparing precision rates

Optimal span
Upper bound
performance

Evaluation

Lower bound
performance

Figure 6: Training, testing and evaluation processes.
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3.3.2 Training process
Comment: Training process (section 3.3.2)
1 for all spans of word do
2
for all line containing an ambiguous word do
3
for all word forms (Wk) in a span do #select word forms co-occur with
ambiguous word in a running span.
4
C(Si,Wk) #count the frequency of occurrences of senses with word forms.
5
C(Wk)
#count the frequency of occurrences of word forms.
6 end
7
end
8
end
Comment: Computing collocational weight
# if word forms occurs more than or equal 3 times do…
9 if C(Wk) >= 3 do
#compute the probability of co-occurrences, and
10 P(Si | Wk) = C(Si,Wk) / C(Wk)
after that…
11
if P < 1
# if the probability is less than 1 do…
P(Si | Wk)
12
Weight(Si,Wk) = Log (
) #compute the weight of co-occurrences.
∑P(Sj | Wk)
j≠ i
13
else Weight = 9
# if P equal 1, assign value 9 to the weight
14 end
# continue …
Table 11: Decision list algorithm.

90

Comment: Testing Process: Disambiguation (section 3.3.3)
#continue…
15 for all spans do
16 for all lines containing an ambiguous word do
17
for all words (in a testing corpus) (wk) in a span do
18
if wk = Wk # check whether word forms in the test data matches with word
form in a decision list, if matches, do…
19
if there is only one maxweight
20
if weight(Si | Wk) = maxweight
21
choose Si that has maxweight
22
return ambiguous word with Si
23
end
24
if there are more than one maxweight
25
if word forms are in the different positions
26
choose Si that pointed by the nearest word form
27
return ambiguous word with Si
28
end
29
if word forms are in the same position
30
choose Si that has the highest frequency among these senses
31
return ambiguous word with Si
32
end
33
end
34
if wk ne Wk
35
choose sense that have the highest frequency in the corpus
36
return ambiguous word with Si
37
end
38
end
Table 11: Decision list algorithm.
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This process creates decision lists for disambiguation. The "decision list
algorithm" (Yarowsky, 1994) is adapted to suit this study. The algorithm is shown in
table 11, and explained in details as follows.
Since this study wants to find the optimal span for locating sense indicators of
WSD, the algorithm will be trained at different spans to create various decision lists for
the disambiguation. Since sense indicators are hypothesized to be in the span of five
words and they can be found either on the left or on the right side of the ambiguous
word, the total settings for testing in this study will be twenty, as illustrated in Figure
7, where X is an ambiguous word, a1 to a5 are context words on the right side, and b1 to
b5 are context words on the left side.
WRL, WLR

b5 b4 b3 b2 b1 X a1 a2 a3 a4 a5
WR

WL

Figure 7: Twenty spans for training and testing.
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Word-to-right (WR) consists of 5 spans as follows.
One-word-to-right (1WR)
X a1
Two-words-to-right (2WR)
X a 1 a2
Three-words-to-right (3WR)
X a1 a2 a3
Four-words-to-right (4WR)
X a1 a2 a3 a4
Five-words-to-right (5WR)
X a1 a2 a3 a4 a5
Word-to-left (WL) consists of 5 spans as follows.
One-word-to-left (1WR)
X b1
Two-words-to-left (2WR)
X b1 b2
Three-words-to-left (3WR)
X b1 b2 b3
Four-words-to-left (4WR)
X b1 b2 b3 b4
Five-words-to-left (5WR)
X b1 b2 b3 b4 b5
Word-to-right-and-left giving priority to word-to-right (WRL) consist of 5 spans
as follows
One-word-to-right-and-left (1WRL)
X a1 b1
X a1 b1 a2 b2
Two-words-to-right-and-left (2WRL)
Three-words-to-right-and-left (3WRL)
X a1 b1 a2 b2 a3 b3
Four-words-to-right-and-left (4WRL)
X a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4
Five-words-to-right-and-left (5WRL)
X a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4 a5 b5
Word-to-left-and-right giving priority to word-to-left (WLR) consist of 5 spans as
follows
One-word-to-left-and-right (1WLR)
X b1 a 1
Two-words-to-left-and-right (2WLR)
X b1 a1 b2 a2
Three-words-to-left-and-right (3WLR)
X b1 a1 b2 a2 b3 a3
Four-words-to-left-and-right (4WLR)
X b1 a1 b2 a2 b3 a3 b4 a4
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Five-words-to-left-and-right (5WLR)

X b1 a1 b2 a2 b3 a3 b4 a4 b5 a5

For each span (line 1, table 11), then, for each line containing an
ambiguous word (line 2, table 11),
Step 1: count the frequencies of the co-occurrences of the senses of หัว /hua4/
and เก็บ /kep1/ and the word forms (C(Si, Wk) within the span, and the frequencies of
occurrences of the word forms (C(Wk)). The following is the explanation of this step.
Suppose that, we have the following data in our training corpus.
(i) ลักษณะ เปน โครง หลัก โปรง สูง ระดับ หัว<1> คน มี ชอง ให เสียบ
หนังสือ ซอน

(ii) เพิ่มขึ้น เนื่องจาก หอม จะ ลง หัว<16> ชา เพราะ ตอง หา อาหาร ไป เลี้ยง
ดอก หอม

(iii) ที่ ออกแบบ เปน สาย รัด และ หัว<13> เข็มขัด เขา ชุด กับ กระเปา ถือ
(iv) หนุม ๆ

ที่มา ยืน รอ หนา งาน ตั้งแต หัว<15>

ค่ํา ก็ ตบ เทา เขา

งาน กัน อยาง
When training the program at the span of 2WR, in line (i) (which

assumed to be the first line of the data), the program will
consider only คน /khon/ and มี /mii/, then count the
frequency of หัว<1> co-occurred with มี /mii/, the
frequency of หัว<1> co-occurred with คน /khon/, and count
the frequency of คน /khon/ and the frequency of มี /mii/.
Below are the information after the training algorithm
processes the data.
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Si,Wk

No.
of
occurrence
(C(Si,Wk))
หัว<1> คน
1
หัว<1> มี
1
หัว<16> ชา
1
หัว<16> เพราะ
1
หัว<13> เข็มขัด
1
หัว<13> เขา
1
หัว<15> ค่ํา
1
หัว<15> ก็
1

Wk

No. of occurrence
(C(Wk))

คน

1
1
1
1
1
1
1
1

มี
ชา
เพราะ
เข็มขัด
เขา
ค่ํา
ก็

If the data size is increased so that the program further finds คน /khon/ cooccurred with หัว<1> within the span, it will add one to the frequency of the cooccurrence of “หัว<1> คน”, henceforth C(หัว<1>, คน), so the frequency of C(หัว<1>,
คน) will equal to two. The program will also add one to the frequency of occurrence of
คน, so the frequency will equal to two.
Step 2: compute the probability of P(sensei | word formk), which is the
probability of the ambiguous word being marked with sensei when the word formk is
found in the span, and the probability of P(sensej | word formk), which is the
probability of the ambiguous word being senses other than sensei, when the word
formk is found in the span. The ratios of these two proabilities are used for computing
the weight or strength of co-occurrence between sensei and word formk. The formula
for computing collocational weight is shown below:
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P(sensei | word formk)

= C(sensei , word formk)
C(word formk)
= Total occurrence of word formk with sensei
Total occurrence of word formk
(line 10, table 11)
P(sensei | word formk )

Weight(sensei,word formk) = Log (

)
∑P(sensej | word formk )
j≠ i
P(Si | Wk)

= Log (

)
1- P(Si | Wk)
(line 12, table 11)

The formula is provided by Agirre, and Martinez
(2000), which is adapted from that of Yarowsky (1994) 4
to suit WSD task, in which a word can have more than
two ambiguities (senses).
4

See the formula proposed by Yarowsky in section 2.5.2.4, which is used for lexical
ambiguity resolution such as homograph disambiguation, in which there are only two ambiguities
of a target ambiguous word.
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(2) The program will compute the collocational weight only if the probability
(P) is less than one (line 11, table 11). This is because, when P is equal to 1, the weight
will equal log (1/1-1) which is infinity, and the program will stop working. So, if P is
equal to 1, the program will assign the highest value to the weight. In this study, the
assigned value is 9 because the highest weight computed from this study is less than 3
(line 13, table 11).
Step 3: Continue training until the last line of the training data, and then,
continue training at other spans till all spans are trained.
After the training process, there are twenty decision lists for twenty different
spans of word. Each list consists of collocational patterns (senses co-occur with word
forms) and their weights. At the time of disambiguation, for each line containing the
ambiguous word หัว /hau4/ or เก็บ /kep1/, the program will compare word forms within
the span with the word forms in the decision list, and choose the sense co-occurred
with the word form that has the highest weight.

3.3.3 Testing process
The testing process applies the decision lists created from the training process
to the testing corpus. Since there are twenty decision lists for twenty different
strategies (spans) for disambiguation, the testing process is run twenty times for every
decision list. The process has two steps as follows:
For each span, and then for each line containing an ambiguous word,
Step 1: Check whether the collocational word forms (wk) of the ambiguous
words in the testing corpus are the same as in the decision lists (Wk) (line 18, table 11).
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(1) If they are the same, then makes the decision according to the following
cases.
Case 1: In case that there is only one sense that has maximum weight,
the program chooses this sense (lines 19, 20 and 21, table 11). This is the ordinary case
performed by the program based on the statistical view that, collocational patterns that
receive higher weight are more statistically significant than those with lower weight.
Therefore, they should be better sense indicators. The example below shows the use of
decision list for disambiguating.
Example 1: Disambiguating at 2WR
เขื่อน ภูมิพล และ เขื่อน สิริกิติ์ จะ มี การ เก็บ กัก น้ํา เอาไว ใช มาก กวา ป ที่ ผาน มา

Weight
9
9
9
…
2.1106
1.4914
…
0.9700
…
-1.0263
…
-1.4914
…

Collocational pattern
เก็บ กลวยไม
เก็บ กัก
เก็บ ผัก
...
เก็บ ภาษี
เก็บ แตม
…
เก็บ น้ํา
…
เก็บ น้ํา
…
เก็บ น้ํา
…

( matched)

(matched)
(matched)
(matched)

Sense
<1>
<4>
<1>
…
<7>
<6>
…
<4>
…
<7>
…
<1>
…

Table 12: Decision list5 for เก็บ /kep1/ at 2WR.
5

This decision list and other lists shown in this section are the abbriviated decision lists
and sorted by weight from the highest to the lowest weight.
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In example 1, the program is tested at the span 2WR, it will select word forms
within this span, which are กัก /kak1/ "to detain" and น้ํา /naam3/ "water". Then, the
program checks these word forms whether they match word forms in the decision list
of this span, if match, the program will extract these word forms and their
collocational senses (which can be more than one sense) and their weights. In this
example, the program extracts 4 collocational patterns as follows.
Collocational pattern

Weight

กัก เก็บ<4>
น้ํา เก็บ<4>
น้ํา เก็บ<7>
น้ํา เก็บ<1>

9
0.9700
-1.0263
-1.9638

Then, the program compares among these patterns to see whether which one
has the highest weight. In this example, sense <4> indicated by กัก /kak1/ has the
highest weight, so the program chooses sense <4> for เก็บ /kep1/ in this context.
Case 2: In case that there are many maximum weights, and the positions of
word forms are different, the program will choose sense indicated by the nearest word
form to the ambiguous word (line 24, 25 and 26, table 11). If both left and right words
are considered, the nearest word is determined from the priority setting in the span. For
example, in the span 2WRL, b2 b1 X a1 a2 , the order of words sorted by the nearness
is a1 b1 a2 b2 . This decision can be explained as follows.
Example 2: Disambiguating at 2WR
ทาง เดียว ที่ จะ ไม อันตราย จาก การ เก็บ คา ใช ซอฟแวร จะ เกิดขึ้น เมื่อ ซอฟตแวร
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Weight
9
9
9
9
…
9
…
9
…

Collocational pattern
เก็บ
เก็บ
เก็บ
เก็บ
…
เก็บ
…
เก็บ
...

กลวยไม
แมลง
กัก
ผัก
ใช

(matched)

คา

(matched)

Sense
<1>
<1>
<4>
<1>
…
<7>
…
<7>
…

Table 13: Decision list for เก็บ /kep1/ at 2WR.

In example 2, the program is tested at the span 2WR, it will select word forms
that are within this span, which are คา /khaa2/ "cost" and ใช /chai3/ "use". Then,
the program checks these word forms whether they match word forms in the decision
list of this span, if match, the program will extract these word forms and their
collocational senses and their weights. In this example, the program extracts 2
collocational patterns as follows.
Collocational pattern

weight

คา เก็บ<7>
ใช เก็บ<4>

9
9

Then, the program compares among these patterns to see whether which one
has the highest weight. In this example, both patterns have the same weight.
According to this case, the program will choose sense <7>, indicated by the nearest
word form (คา /khaa2/) to the ambiguous word เก็บ /kep1/.
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Example 3: Disambiguating at 1WLR
เดินทาง ไป ดู พื้นที่ เกิดเหตุ เพลิง ไหม ถัง เก็บ น้ํามัน ของ บริษัท ไทยออยล จํากัด วา ได

Weight
…
9
9
9
9
9
9
…
9
9
…

Collocational pattern
…
ซื้อ เก็บ
อาง เก็บ
เก็บ น้ํามัน
เก็บ น้ํามันหลอลื่น
เก็บ ความลับ
สถานที่ เก็บ
…
เก็บ ขาวเปลือก
ถัง เก็บ
…

(matched)

(matched)

Sense
…
<4>
<4>
<4>
<4>
<4>
<4>
…
<4>
<4>
…

Table 14: Decision list for เก็บ /kep1/ at 1WRL.

In example 3, the program is tested at the span
1WLR, it will select word forms within this span, which
are ถัง /thaΝ4/ "tank" and น้ํามัน /naam3man/ "oil". Then, the program
checks these word forms whether they match word forms
in the decision list of this span, if match, the program
will extract these word forms and their collocational
senses and their weights. In this example, the program
extracts 2 collocational patterns as follows.
Collocational pattern

weight

น้ํามัน เก็บ<4>
ถัง เก็บ<4>

9
9
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Then, the program compares among these patterns to see which one has the
highest weight. In this example, both patterns have the same weight. According to the
span 1WLR, the program will choose sense <4> indicated by ถัง /thaΝ4/ "tank",
which is in the nearest position to the ambiguous word เก็บ /kep1/.
Thus, the difference between right priority, and left priority is that, if it is the
right priority, program will choose word form at the right first, if it is left priority, the
program will choose word form at the left first.
Case 3: In case that the weights are equal and the word form indicate more
than one senses, the program will choose the sense that has the highest frequency of
occurrence. (line 24, 29 and 30, table 11) This decision can be explained as follows.
Example 4: Disambiguating at 1WR
กลาว ให เอกชน เขามา ดําเนินการ และ เก็บ ผลประโยชน แนนอน วา ประชาชน โดยทัว่

Weight
…
0.1250
0.0792
0
0
0
…

Collocational pattern
…

Sense
…

เก็บ เบี้ย

<7>

เก็บ หนังสือ

<4>

เก็บ ผลประโยชน
เก็บ ยา
เก็บ ผลประโยชน
…

(matched)
(matched)

<7>
<4>
<1>
…

Table 15: Decision list for เก็บ /kep1/ at 1WR.

In example 4, the program is tested at the span
1WR, it will select word forms within this span, which in
this example, is ผลประโยชน /phon4pra1yoot1/ "benefits".
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Then, the program checks this word form and extracts 2 collocational patterns as
follows.
collocational pattern

weight

ผลประโยชน เก็บ<7>
ผลประโยชน เก็บ<1>

0
0

Then, the program compares among these patterns. In this example, both
patterns have the same weight. According to this case, the program will choose
<7>because this sense is found more than sense <1> in the training corpus.
(2) If collocational words of the ambiguous words are not found in the
decision lists, the program will simply choose the sense that has the highest frequency
in the training corpus, which is "top part of human or front part of other animals" for
หัว /hua4/, and "to maintain, store and keep" for เก็บ /kep1/ (line 34 and 35, table 11),
in this study.
As stated earlier that case 1 is the ordinary case that the program expects to
find. The reason that there are cases 2, 3 (there are more than one sense with the
maximum weights) and (2) (collocational word is not found in the decision list) is
because of the size of the training data, which may not be large enough to enable a
word form to be a clear distinctive sense indicator. So, there are many word forms that
indicate many senses, and there are also many senses indicated by the same word
form. However, this problem can be solved by increasing the size of the training data
6
.
6

Chapter 5, section 5.1.1 discusses about the effect of the size of the training data, by
testing the disambiguation at different training data size, and found that the higher the size of the
data, the better the algorithm's performance.
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Thus, in this study, case 2, case 3, and (2), are the
problems with their reasonable resolutions. In case 2, the
decision of choosing the sense indicated by the nearest
word form is in accordance to our hypothesis that the
word form that is close to the ambiguous word is the
better sense indicator than words that are in a further
distance. In case 3 and (2), the reason that the program chooses the
most frequent sense is in accordance to the human retrieval of sense, which states that
human always thinks or retrieves the sense that is the most dominant or frequent first if
given a neutral context or no context at all (Simpson, 1981).
Step 2: Return the chosen sense to the ambiguous
word. Thus, in example 1 the program returns sense <4>
to เก็บ /kep1/ as follow.
เขื่อน ภูมิพล และ เขื่อน สิริกิติ์ จะ มี การ เก็บ<4> กัก น้ํา เอาไว ใช มาก กวา ป ที่ ผาน
มา

Step 3: Continue to disambiguate other lines till the
last line of the testing data, and then, continue to
disambiguate at other spans till all twenty spans are
tested.

3.3.4

Evaluation process

In this study, since it is intended to find the optimal
span for locating sense indicators, the performance of
each span ranged from 1 to 5 will be computed for the
precision rate. The precision rate of each span will be
compared to get the optimal span, which will be used to
evaluate against the lower bound and upper bound
performances (the evaluation will be discussed in chapter
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4). The precision rate is computed as follows (Agirre and
Rigau, 1996).

Number of times the sense is correctly disambiguated
Precision rate = (

) *100
Total number of answered senses

In this research, the precision rate will be computed
automatically as follows.
The program checks whether each sense selected is
the correct sense, if it is correct, the program will
increase the number of the sense correctly
disambiguated. The total number of answered senses
will be the same as the number of testing data which is
400 for หัว /hua4/ and 400 for เก็บ /kep1/.
There are 3 precision rates for the evaluation.
(1) Precision rate of the algorithm tested at
twenty spans, which is computed as explained above.
(2) Precision rate for lower bound performance,
which is the performance of the simple algorithm using
highest frequent sense as a cue for disambiguation. This
means that the algorithm always returns the sense that
has the highest frequency in a testing corpus for
disambiguation.
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• The precision rate for lower bound performance
disambiguating หัว /hua4/ is 24%, which is computed as
follows.
Frequency of Sx in the testing corpus
Precision rate =

(

) *100

Total number of answered senses
Where, Sx is the sense that has the highest frequency in the training corpus.
=

(96 / 400) * 100 = 24%

• The precision rate for lower bound performance
disambiguating เก็บ /kep1/ is 40%, which is computed as
follows.
Precision rate =

(160/400)*100 = 40%

(3) Precision rate for upper bound performance.
In this study, the upper bound performance is the
performance of the researcher's tagging which is
assumed to be 100% correctly.

CHAPTER IV
RESULTS
This chapter consists of three sections. Section 4.1 and section 4.2 report and
discuss the results of the algorithm's performance on disambiguating หัว /hua4/ and เก็บ
/kep1/ respectively. The results consist of the precision rates of twenty tests of หัว
/hua4/ and เก็บ /kep1/ and twenty tests of each sense of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/. The
precision rates of all results are compared to get the optimal spans for disambiguating
both words, and the optimal span for disambiguating each sense of them. The results of
the optimal spans of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ will be discussed based on three
perspectives, namely computational, syntactic and semantic perspectives. Section 4.3
summarizes the results and further discusses why some senses have high precision rate
and some senses have low precision rate. The details of each section are as follows.

4.1 The Results of the Disambiguation of หัว /hua4/
Figure 8 shows that the optimal span for the disambiguation of หัว /hua4/ is
1WLR as indicated by the precision rate of 87%, 3.625 times1 higher than the lower
bound performance and 0.87 time2 lower than the upper bound performance. Since the
precision rates of WLR and WRL are not significantly different, the presentation and
the explanation of the results, from now on, will use WRL only, whether, in fact, it
refers to WRL or WLR. The poorest span for the disambiguation of หัว /hua4/ is 5WL

1

3.625 times is computed as 87 / 24 (which is the precision rate of the lower bound
performance).
2
0.87 times is computed as 87 / 100 (which is the precision rate of the upper bound
performance).
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as indicated by the precision rate of 57.50%. From the evaluation, we can see that the
algorithm's performance is very good. The strengths of the algorithm that enable it to
achieve high performance as well as the limitations that unable it to perform as good as
human will be discussed in section 5.1.1.
90
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Figure 8: Precision rate of disambiguation of หัว /hua4/. BL is base line, WR is word-to-right of
an ambiguous word, WL is word-to-left of an ambiguous word, WRL is word-to-right-and-left of
an ambiguous word giving the priority to word-to-right, WLR is word-to-left-and-right of an
ambiguous word giving the priority to word-to-left.

In terms of the number of context words for disambiguation of หัว /hua4/, the
optimal is one, which is in accordance with our hypothesis. The precision rate
decreases respectively as the number of word increases from 1 to 2, 3, 4 and 5 words.
However, the 2W is also good for the disambiguation, the precision rate at 2WRL span
is only 3% lower than that of 1WRL. These results are supported by the results of
disambiguating on each sense of หัว /hua4/, in which, there are 14 senses that have the
optimal span as 1W, while 2 senses have the optimal span as 2W and only one sense
needs 3W span. Thus, 3W span is sufficient for the disambiguation of หัว /hua4/.
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In terms of side, the optimal side for disambiguating is both right and left,
which contradicts to our hypothesis. However, this is not because both right and left
sides play equal role in the disambiguation. But, because WR plays more role and
with some influence from WL, considering WRL yields a better result than considering
WR or WL alone. These results are supported by the results on disambiguating each
sense of หัว /hua4/, in which, there are 12 senses that their sense indicators are on the
right side, 2 senses are on the left side, and 3 senses are on both right and left sides.
Since different senses require different spans for the disambiguation, the next
section (section 4.1.1) presents and discusses the results of the algorithm's performance
when disambiguating each sense of หัว /hua4/. The results will show the optimal span
for disambiguating each sense of หัว /hua4/. The results will be discussed based on
three perspectives, namely computational, syntactic and semantic perspectives.
However, the results of disambiguating three senses namely, "talent", "heading" and
"head of coin" will not be presented because their occurrences in the training data are
too low. Thus, they could not be used as representatives of these senses. The results of
disambiguating those remaining 17 senses will be presented and discussed in according
to the optimal span for the disambiguation as follows.

4.1.1 The results with the optimal span as one
There are fourteen senses presented here that need only one word or
immediately adjacent word for the disambiguation. This is because, from the decision
lists at 1W span, the immediately adjacent words of หัว /hua4/ are mostly content
words including noun, adjective, and verb, which have some semantic relationship
with the word หัว /hua4/. This is in accordance with our hypothesis that, in Thai, the
content word is usually immediately adjacent to another content word without any
function word in between. These content words add some meanings to another content
word it co-occurred with.
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Within these fourteen senses, there are nine senses that the sense indicators are
on the right side, two senses that are on the left side, and three senses that are on both
right and left sides. The detail presentations and explanations are as follows.
4.1.1.1 The sense indicator are on the right side
There are nine senses that the sense indicators are on the right side, namely
"chief", "emotion", "machine part", "early hours", "hair", "intelligence", "top", "bulb"
and "topics". In fact, WL of หัว /hua4/ play no role at all in indicating the sense
“emotion” and plays very little role on disambiguating the other eight senses.

precision rate (%)

Figure 9 to figure 17 present the results on disambiguating these nine senses of
หัว /hua4/ that the sense indicators are on the right side.
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Figure 9: Results on disambiguating หัว /hua4/ "chief".
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Figure 10: Results on disambiguating หัว /hua4/ "emotion".
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Figure 11: Results on disambiguating หัว /hua4/ "machine part".
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Figure 12: Results on disambiguating หัว /hua4/ "early hours".
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Figure 13: Results on disambiguating หัว /hua4/ "hair".
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Figure 14: Results on disambiguating หัว /hua4/ "intelligence".
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Figure 15: Results on disambiguating หัว /hua4/ "top".
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Figure 16: Results on disambiguating หัว /hua4/ "bulb".
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Figure 17: Results on disambiguating หัว /hua4/ "topics".
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In pattern (1), หัว /hua4/ is the head of NP, which can have another noun, a
verb or an adjective as its modifier. The modifier adds some meaning to the head.
Example 1 is the examples of collocational patterns of หัว /hua4/ meaning
"chief", "emotion", "machine part", "early hours", "hair", "intelligence", "top", "bulb"
and "topics" respectively, which are in accordance with the relationship in the pattern
(1).
Example 1:
(i) NP(Head: N(หัว)),(Mod: N(โจก))
(ii) NP(Head: N(หัว)),(Mod: ADJ(เสีย))
(iii) NP(Head: N(หัว)),(Mod: V(รบ))
(iv) NP(Head: N(หัว)),(Mod: N(ค่ํา))
(v) NP(Head: N(หัว)),(Mod: ADJ(ดํา))
(vi) NP(Head: N(หัว)),(Mod: ADJ(ใส))
(vii) NP(Head: N(หัว)),(Mod: N(ไมขีดไฟ))
(viii) NP(Head: N(หัว)),(Mod: N(หอม))
(ix) NP(Head: N(หัว)),(Mod: N(เรื่อง))
• Semantic explanation
Beside syntactic relationships, there are also semantic relationship between หัว
/hua4/ and word forms on the right side. From the decision lists of words at the right
side of หัว /hua4/, words co-occur with each sense of หัว /hua4/ can be grouped
according to their semantic fields, with different fields indicate different senses. There
seems to be a coherence between the semantic fields of the word หัว /hua4/ and its
sense indicators, as shown below.
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Senses
Chief
Emotion
Machine part
Early hours
Hair
Intelligence
Top
Bulb
Topics

Semantic fields of
co-occurred word forms
"leader" (inconclusive)
"bad" (inconclusive)
OPERATION VERB
HOUR
COLOR
ATTRIBUTE
THING
PLANT
DISCOURSE

Examples of co-occurred
word forms
โจก
เสีย
จาย รบ อาน ฟง ลาก
ค่ํา
ดํา แดง
ใส ไว ดี
ไม กระสุน นม ไมขีดไฟ
หอม ผัก มัน เผือก
เรื่อง

Table 16: Semantic relationship between หัว /hua4/ and words at 1WR.

The relationship of these nine senses of หัว /hua4/ and semantic fields of their
co-occurred word forms on the right side can be explained according to the semantic
network (in figure 3, section 3.2) which presents the relationship of หัว /hua4/ and
other concepts as follows.
หัว /hua4/ meaning "machine part" is a part of a machine that perform some
chief operation and it often co-occurs with some OPERATION VERB. For example,
an OPERATION VERB, ลาก /laak2/ "to trail, pull" co-occurs with หัว /hua4/ as in หัว
ลาก indicates that หัว /hua4/ means "machine part" and หัวลาก means "part which pulls
the rest of a machine".
As for หัว /hua4/ meaning "early hours", there seems to be a coherence of
semantic fields, TIME PERIOD, between this word and its sense indicator. As we can
see that หัว /hua4/ meaning "early hours" is a part of HOUR or TIME PERIOD, and ค่ํา
/kham2/ "dark, night", for example, is also a TIME PERIOD. Thus, ค่ํา /kham2/ "dark,
night", when co-occurs with หัว /hua4/, as in หัวค่ํา, indicates the sense of หัว /hua4/ as
"early hours".
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Figures 18 and 19 present the results on
disambiguating these two senses of หัว /hua4/.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

WL
WR
WLR
WRL

1

2

3

4

5

WL

89.66

86.21

86.21

82.76

79.31

WR

3.45

10.34

3.45

3.45

6.90

WLR

79.31

72.41

72.41

72.41

72.41

WRL

75.86

72.41

72.41

72.41

72.41

number of span

precision rate (%)

Figure 18: Results on disambiguating หัว /hua4/ "brain".
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Figure 19: Results on disambiguating หัว /hua4/ "headline".
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collcoational patterns of หัว /hua4/ meaning "brain" and "headline", respectively,
which are in accordance with the relationship in the pattern (2).
Example 2:
(i) S(Verb: V(ปวด)),(Object: N(หัว))
(ii) S(Verb :V(พาด)), (Object: N(หัว))
• Semantic explanation
From the decision lists of words at the left side of หัว /hua4/, words co-occur
with each sense of หัว /hua4/ can be grouped according to their semantics fields, with
different fields indicates different senses. These semantic fields of word forms cooccur with different senses of หัว /hua4/ are shown as follows.
Senses
Brain
Headline

Semantic fields of
co-occurred word forms
PHYSICAL STATE
"to headline" (inconclusive)

Examples of
co-occurred word forms
ปวด มึน เวียน
พาด

Table 17: Semantic relationship between หัว /hua4/ and words at 1WL.

The semantic relationship between หัว /hua4/ meaning "brain" and its sense
indicators can be explained in terms of semantic coherence above. As หัว /hua4/
“brain” is a physical part in "head" which can have some physical state as ปวด /puuat1/
"pain, ache", thus, ปวด /puuat1/, which is a PHYSICAL STATE indicates that หัว
/hua4/ means "brain".
As for หัว /hua4/ meaning "headline", since there is only one word form, which
is พาด /phaat2/ "to headline", that co-occurs with it, the semantic relationship is
inconclusive.
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The examples of word forms that co-occur with these two senses are in the
appendix E, from table 18 to table 20, for senses "brain" and "headline" respectively.
4.1.1.3 The sense indicators are on both right and left side
There are three senses that the sense indicators are on both right and left sides
namely, "head", "entity", and "titles or names".
Figures 20 to 22 present the results of disambiguation these three senses of หัว
/hua4/.
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Figure 20: Results on disambiguating หัว /hua4/ "head".
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Figure 21: Results on disambiguating หัว /hua4/ "entity".
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Figure 22: Results on disambiguating หัว /hua4/ "titles or names".
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Finding sense indicators on both right and left sides
is contradict to our hypothesis as we expect that only WR
is sufficient information for the disambiguation.
• Computational explanation
Right-and-left is the optimal side for the disambiguation of these three senses
because, the number of collocational word forms at both right and left sides is almost
equal. Their co-occurrences are significant as they have high collocational weights.
• Syntactic explanation
Sense indicators are on both right and left side
because both pattern (1), in which sense indicators are on
the right side, and pattern (2), in which sense indicators
are on the left side, play almost equal role in the
disambiguation.
Example 3 is the examples of collcoational patterns of หัว /hua4/ meaning
"head", "entity" and "titles or names", respectively, which are in accordance with the
relationship in the pattern (1).
Example 3:
(i) NP(Head: N(หัว)),(Mod: N(สัตว))
(ii) NP(Head: N(หัว)),(Mod: N(ประชาชนชน))
(iii) NP(Head: N(หัว)),(Mod: N(หนังสือ))
Example 4, (i) is the example of collocational pattern of หัว /hua4/ "entity" and
(ii), (iii) are the examples of collocational patterns of หัว /hua4/ "head" which are in
accordance with the relationship in the pattern (2).
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Senses
Head
Entity
Titles or names

Semantic fields of cooccurred word forms
ACTION VERB
Inconclusive
PRINTED MATERIAL

Examples of co-occurred
word forms
ตี ทุบ เด็ด สั่น ตบ ยิง สาย
คา รวม หมาย เก็บ หาย ตอ

หนังสือ นิตยสาร
หนังสือพิมพ
Table 19: Semantic relationship between หัว /hua4/ and left words at 1WRL.

Again, the semantic relationship between หัว /hua4/ and its sense indicators on
the left can be explained in terms of semantic coherence. For example, ตี /tii/ "hit"
indicates the sense "head" because “head” is a part of human and “hit” is an action
being done on someone. However, for หัว /hua4/ meaning "entity", since there are
many word forms, which are in many different semantic fields, that co-occur with it,
the semantic relationship between them is inconclusive.
The lists of word forms used as sense indicators for these three senses, namely
"head", "entity" and "titles or names", are shown in the appendix E, from table 21 to
table 26 respectively.
4.1.2 The results with the optimal span higher than one
There are three senses that need more than 1W span for the disambiguation. หัว
/hua4/ in the senses of "viewpoint" and "front" need two words for the disambiguation,
หัว /hua4/ meaning "concentrate" needs three words for the disambiguation.
Figure 23 to 25 present the results on disambiguating three senses of หัว /hua4/
that the optimal span is higher than one and the sense indicators are on the right side.
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Figure 23: Results on disambiguating หัว /hua4/ "viewpoint".
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Figure 24: Results on disambiguating หัว /hua4/ "concentrate".
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Figure 25: Results on disambiguating หัว /hua4/ "front".

In terms of side, the sense indicators of these three senses are on the right sides,
which is in accordance with our hypothesis. WL play no role in disambiguating หัว
/hua4/ in the sense of "concentrate" and plays little role in disambiguating หัว /hua4/ in
the senses of "viewpoint" and "front". The sense indicators of these three senses are on
the right side can be explained in the same ways as those already discussed in section
4.1.1.1, which are as follows.
• Computational explanation
There are many collocational word forms co-occur with these senses on the
right side and their co-occurrences are significant as they have high collocational
weights. This statistical evidence indicates that the optimal side for the disambiguation
of these three senses of หัว /hua4/ is the right side.
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• Syntactic explanation
Example 8 is the examples of collocational patterns of หัว /hua4/ meaning
"viewpoint", "front" and "concentrate" respectively, which are in accordance with the
relationship in the pattern (1). Although they are not immediately adjacent to หัว
/hua4/, they function as a modifier of the head noun หัว /hua4/.
Example 8:
(x) NP(Head: N(หัว)),(Mod: ADJ(แข็ง))
(xi) NP(Head: N(หัว)),(Mod: ADJ(กะทิ))
(xii) NP(Head: N(หัว)),(Mod: V(เตียง))
• Semantic explanation
From the decision lists of words at the right side of หัว /hua4/, collocations can
be grouped according to their semantics fields, with different fields indicates different
senses. These semantic fields are shown in the table below.
Senses
Viewpoint

Semantic fields of cooccurred word forms
ATTRIBUTE

Front
Concentrate

THING
THING or LIQUID

Examples of co-occurred
word forms
แข็ง ออน รุนแรง รั้น เกา
สมัยใหม
รถ เรือ จักร เพลง

เชื้อ กะทิ น้ําหอม น้ําอัดลม
พันธุ
Table 20: Semantic relationship between หัว /hua4/ and words at 2WR and 3WR.

The semantic relationship between หัว /hua4/ and its sense indicator can be
explained in the same way in terms of semantic coherence between them. For
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However, from the results of the disambiguation of these senses, we can see
that 1W is as good as 2W and 3W because the precision rate at 1W span is only a little
bit lower than the precision rates at 2W and 3W spans. This is the important evidence
indicating that 1W span is still the optimal span with 2W and 3W position give little
additional information for the disambiguation. For example, when considering the raw
scores of correct answering, in sense "concentrate", at 1W span, the program can
correctly disambiguate 12 out of 13 tokens, and at 3W span, all 13 tokens are correctly
disambiguated. In other words, the program can disambiguate only one more token at
3W span. Besides, in the decision list of these senses, there is a dominant collocational
pattern of หัว + N, which indicates that only 1W span is sufficient.

4.2 The Results of the Disambiguation of เก็บ /kep1/
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Figure 26: Precision rate of disambiguation of เก็บ /kep1/.

Figure 26 shows that the optimal span for the disambiguation of เก็บ /kep1/ is
2WR as indicated by the precision rate of 80.25%, 2 times higher than the lower bound
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performance and only 0.8 times lower than the upper bound performance. The poorest
span for the disambiguation is 3WL as indicated by the precision rate of 45.50%.
In terms of the optimal number of context words for the disambiguation, 2W
span is the optimal. This is opposed to our hypothesis. However, the reason that 2W
span is the optimal is not because of the influence of the second word. From figure 21,
we can see that the result from 1W span is not different from that of 2W span. The
second word adds a little improvement on the disambiguation. As the number of span
increases to 3, 4, and 5 the precision rate decreases, but very little. In this study, we
found that 3W span is sufficient. This is supported by the results on disambiguating
each sense of เก็บ /kep1/, in which, there are 4 senses of เก็บ /kep1/ that have the
optimal spans as one, 2 senses, namely "to hide" and "to charge" that have the optimal
spans as two and only one sense, namely "to keep" that the optimal span is three.
In terms of side, the sense indicators of เก็บ /kep1/ for all senses is on the right
side. WL play very little role in the disambiguation. This is opposed to our hypothesis
as we expect that subject at the left side of the verb เก็บ /kep1/ plays equal role as the
object at the right side. WRL3 are also good sense indicators, however, because of the
influence of WR alone. This is why the line representing WR and WRL are almost the
same line.
Since there is no significant difference between the precision rate of 1W, 2W
and 3W spans, and only WR play role in the disambiguation, we will not present and
discuss the results of disambiguating at different spans. We will present and discuss
3

Since the precision rates of WLR and WRL are not significantly different, the
presentation and the explanation of the results, from now on, will use WRL only, whether, in fact,
it refers to WRL or WLR.
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the results of each sense altogether. However, the results of the sense "to pick up" will
not be presented because the training data on this sense is too small. Thus, the
program cannot disambiguate this sense at all.

precision rate (%)

Figures 27 to 34 present the results on disambiguating eight senses of เก็บ
/kep1/ that the sense indicators are on the right side.
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Figure 27: Results on disambiguating เก็บ /kep1/ "to take".
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Figure 28: Results on disambiguating เก็บ /kep1/ "to buy".
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Figure 29: Results on disambiguating เก็บ /kep1/ "to gather".
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Figure 30: Results on disambiguating เก็บ /kep1/ "to kill".
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Figure 31: Results on disambiguating เก็บ /kep1/ "to arrange".
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Figure 32: Results on disambiguating เก็บ /kep1/ "to hide".
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Figure 33: Results on disambiguating เก็บ /kep1/ "to charge".
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Figure 34: Results on disambiguating เก็บ /kep1/ "to keep".

From the results of all senses of เก็บ /kep1/ presented above, we can see that
only WR play role in the disambiguation and 1W is sufficient. However, as stated
above, there are three senses that 2W and 3W spans are also helpful. These results can
be explained in details as follows.
In terms of side, finding that only WR play role in the disambiguation is
opposed to our hypothesis. The explanations are as follows.
• Computational explanation
In term of computational, a lot of words on the right side of เก็บ /kep1/ have
higher collocational weight than words on the left. Their co-occurrences are significant
as they have high collocational weights. This statistical evidence indicates that the
optimal side for the disambiguation of เก็บ /kept1/ is the right side.
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เก็บ /kep1/ play role in the disambiguation, however, verb at the right sides play more

role. We do not expect to see this pattern too.
Example 5 is the examples of collocational patterns of เก็บ /kep1/ meaning "to
buy", "to arrange", "to kill", and "to keep", which are in accordance with the
relationship in the pattern (5).
Example 5:
(i) Serial verb(Verb :V(เขา)),(Verb : V(เก็บ))
(ii) Serial verb(Verb :V(พับ)),(Verb : V(เก็บ))
(iii) Serial verb(Verb :V(สั่ง)),(Verb : V(เก็บ))
(iv) Serial verb(Verb :V(กัก)),(Verb : V(เก็บ))
However, it should be noted again that patterns (3), (4) and (5) do not have
much influences on the disambiguation because there are only few cases of these
patterns. The fact that, the left side plays very little roles for the disambiguation of all
senses of เก็บ /kep1/ is discussed in more details in section 5.1.2.
• Semantic explanation
From the syntactic relationship, we can see that verb and object relationship
plays dominant role in sense disambiguation of เก็บ /kep1/. These objects can be
grouped into their semantic fields with different fields indicate different senses. These
semantic fields are shown as follows.

146

Senses

To buy
To gather

Semantic fields of
co-occurred word forms
PLANT, THING,
ANIMATE
"Stock"
THING

To kill
To arrange
To hide
To charge

HUMAN, PERSON
Inconclusive
EMOTION
FEES

To take

Examples of co-occurred
word forms
ผัก กลวยไม ไม ไข หอย แมลง
ขยะ ปาย
หุน
คะแนน หลักฐาน รายละเอียด
ขอมูล แตม
คูแขง นักการเมือง

No co-occurred objects
ความรูสึก อารมณ

คาใชจาย คาบริการ คาเชา คาเลา
เรียน
รถ สารเคมี น้ํามันหลอลื่น
To keep
THING
ขาวเปลือก
Table 21: Semantic relationship between senses of เก็บ /kep1/ and their co-occurred words-toright.

According to the relationship between verb and object, the semantic
relationships between เก็บ /kep1/ and its sense indicators, which are the object noun,
can be explained in terms of semantic coherence. As we can see from the table above,
“to take” occurs with an object that could be PLANT, ANIMATE, or THING; “to
buy” can co-occur with “a stock”; “to gather” can co-occur with THING; “to kill” can
co-occur with HUMAN, or PERSON; and so on.
However, for เก็บ /kep1/ meaning "to arrange", there is no co-occurred objects,
thus its semantic relationship is inconclusive.
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4.3 Discussion and Conclusion
In section 4.1 and 4.2, we presented and discussed the results of sense
disambiguation of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ based on three perspectives, namely
computational, syntactic and semantic perspectives by grouping word forms that are in
the same syntactic and semantic classes, and explaining the relationship based on these
groupings. On computational perspective, we explained the relationship between the
number of co-occurred word forms and senses of ambiguous words. On syntactic
perspective, we explained the relationship between syntactic classes or parts of speech
of co-occurred word forms and senses of ambiguous words. On semantic perspective,
we explained the relationship between semantic classes or semantic fields of cooccurred word forms and senses of ambiguous words. However, we would like to note
here that, in WSD, it is better to consider word forms than syntactic classes or
semantic fields because word forms are more specific than these features, thus, they
are better sense indicators (see section 5.1.1 for further discussion about the limitations
of syntactic classes and semantic fields).
The results and discussions are summarized in table 22 and 23 in this section
for sense disambiguation of หัว /hau4/ and table 24 and 25 for sense disambiguation of
เก็บ /kep1/.
In this summarization, we divided senses of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ into two
groups, namely senses that have high precision rates (those that have precision rate
more than or equal 80% for หัว /hua4/ and more than or equal 75% for เก็บ /kep1/), and
senses that have low precision rates (those that have precision rate lower than 80% for
หัว /hua4/ and lower than 75% for เก็บ /kep1/). The reasons why some senses have high
precision rate, and some senses have low precision rate are as follows.

Senses
Chief
Emotion
Machine part
Early hours
Concentrate
Viewpoint
Intelligence
Hair

Precision rate
WR
WL
100%
40%
100%
0%
100% 35.71%
100% 45.45%
100% 7.69%
94.44% 63.89%
81.25% 31.25%
80%
20%

Senses that have high precision rate
Explanation
Computational
Syntactic
Number of WR is higher NP(Head:N(หัว)),(Mod:N)
than WL and their
NP(Head:N(หัว)),(Mod:ADJ)
collocational weights are NP(Head:N(หัว)),(Mod:V)
higher than WL
NP(Head:N(หัว)),(Mod:N)
NP(Head:N(หัว)),(Mod:N)
NP(Head:N(หัว)),(Mod:ADJ,V)
NP(Head:N(หัว)),(Mod:ADJ,V,N)
NP(Head:N(หัว)),(Mod:N,ADJ)

Table 22: Summarization of results and discussions of senses of หัว /hua4/ that have high precision rate.

Semantic
Inconclusive
"bad" (inconclusive)
OPERATION VERB
HOUR
THING, LIQUID
ATTRIBUTE
ATTRIBUITE
COLOR

Senses
Head

Precision rate
WR
WL
72.22% 86.11%

Entity

88.54

90.63%

Brain
Headline

3.45% 89.66%
12.50% 87.50%

Senses that have high precision rate
Explanation
Computational
Syntactic
Number of WR is almost NP(Head:N(หัว)),(Mod:N,ADJ)
equal to the number of WL S(Subject:N(หัว)),(Verb:V)
NP(Head:N),(Mod:N(หัว))
S(Verb:V),(Object :N(หัว))
NP(Head:N(หัว)),(Mod:N,ADJ)
S(Verb:V),(Object:N(หัว))
NP(Head:N),(Mod:N(หัว))
Number of WL is higher S(Verb:V),(Object:N(หัว))
than WR and weight are S(Verb:V),(Object:N(หัว))
higher than WR

Table 22: Summarization of results and discussions of senses of หัว /hua4/ that have high precision rate.

Semantic
HUMAN or ANIMAL
VERB
PERSON
Inconclusive
PHYSICAL STATE
"to headline" (inconclusive)

Senses
Topics
Bulb
Top
Front
Titles or names

Talent
Heading
Head of coin

Precision rate
WR
WL
77.78% 38.89%
71.43% 42.86%
63.64% 27.27%
64.52% 25.81%
69.23% 53.85%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

Senses that have low precision rate
Explanation
Computational
Syntactic
Number of WR is higher NP(Head:N(หัว)),(Mod:N)
than WL and their
NP(Head:N(หัว)),(Mod:N)
collocational weights are NP(Head:N(หัว)),(Mod:N)
higher than WL
NP(Head:N(หัว)),(Mod:N)
Number of WR is almost NP(Head:N(หัว)),(Mod:N,ADJ)
equal to the number of WL NP(Head:N,ADJ),(Mod:N(หัว))

Semantic
DISCOURSE
PLANT
THING
THING
PRINTED MATERIAL
PRINTED MATERIAL

Inconclusive

Inconclusive

Inconclusive

Table 23: Summarization of results and discussions of senses of หัว /hua4/ that have low precision rate.

Senses
To charge

Precision rate
WR
WL
85.05% 62.62%

To keep

83.75% 65.63%

To buy
To gather

80%
40%
79.03% 12.90%

To hide

77.78%

0%

To take

76.09%

8.70%

Senses that have high precision rate
Explanation
Computational
Syntactic
Number of WR is higher S(Verb:V(เก็บ)),(Object:N)
than WL and their
Serial verb(Verb:V(เก็บ)),(Verb:V)
collocational weights are S(Verb:V(เก็บ)),(Object:N)
higher than WL
Serial verb(Verb:V(เก็บ)),(Verb:V)
S(Verb:V(เก็บ)),(Object:N)
S(Verb:V(เก็บ)),(Object:N)
Serial verb(Verb:V(เก็บ)),(Verb:V)
S(Verb:V(เก็บ)),(Object:N)
Serial verb(Verb:V(เก็บ)),(Verb:V)
S(Verb:V(เก็บ)),(Object:N)
Serial verb(Verb:V(เก็บ)),(Verb:V)

Table 24: Summarization of results and discussions of senses of เก็บ /kep1/ that have high precision rate.

Semantic
FEES
THING
STOCK
THING
EMOTION
PLANT, THING, ANIMATE

Senses
To kill
To arrange

To pick up

Senses that have low precision rate
Precision rate
Explanation
WR
WL
Computational
Syntactic
66.67% 66.67% Number of WR is higher S(Verb:V(เก็บ)),(Object:N)
16.67% 16.67% than WL and their
Serial verb (Verb:V(เก็บ)),(Verb:V))
collocational weights are
higher than WL
0%
0% Inconclusive
Inconclusive

Table 25: Summarization of results and discussions of senses of เก็บ /kep1/ that have low precision rate.

Semantic
HUMAN, PERSON
Inconclusive

Inconclusive

CHAPTER V
DISCUSSIONS CONCLUSIONS AND
FURTHER SUGGESTIONS
This chapter consists of three main sections. Section 5.1 discusses the
important issues found in this study. Section 5.2 summarizes the main points of this
study. Section 5.3 suggests the way to improve the algorithm's performance and to
further develop WSD program in Thai. The details about each section are as follows.

5.1. Discussions
There are four important issues discussed in this section. Section 5.1.1
discusses the idea of WSD using decision list collocation, whether it is applicable to
the task, and its strengths and limitations. As a result of the last chapter, section 5.1.2
further discusses the reasons why words on the left play very little role in the
disambiguation of all senses of เก็บ /kep1/, and section 5.1.3 further discusses the
reasons why words on the right are sense indicators of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/.
Section 5.1.4 discusses whether the optimal spans of disambiguating หัว /hua4/ and เก็บ
/kep1/ can be used for disambiguating other nouns and verbs. The details of the
discussions are as follows.

5.1.1 WSD of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ using decision list collocation
The results presented in chapter 4 suggest that the algorithm's performance is
very good even though the size of the training data is not large. The performance is
very much higher than the lower bound performance and is very little lower than the
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upper bound performance. The strengths of the algorithm can be explained by three
factors as follows.
(1) The algorithm performs WSD by always choosing a sense co-occurred with
a word form that has the highest collocation weight. From a statistical view, a word
form with the highest collocational weight will be the most reliable sense indicator of
the ambiguous word.
(2) The algorithm performs WSD by using the information in a small window
span of only 1W or 2W. Disambiguating in small window span yields a good result
because 1W or 2W (which usually are content words) is usually in the same syntactic
construction, (such as NP, VP, serial verb, sentence) with the ambiguous word. Thus it
should be more semantically related with the ambiguous word than the word in the
further distance.
(3) The algorithm performs feature selection by choosing only the best feature,
which is a word form in this study. When comparing word forms with other features
like parts of speech (such as noun, verb, adjective etc.) and conceptual features (such
as ANIMATE, INANIMATE, PLANT, HUMAN, etc.), word forms are better in many
aspects as follows.
First, features like parts of speech or conceptual features are too general
classification, that is, while there are not many senses that a word form can co-occur
with, a part of speech can co-occur with all senses. For example, while ใหม /mai1/
usually co-occurs with only three senses of หัว /hua4/ namely, "viewpoint", "titles or
names" and "machine part", an adjective can co-occur with all senses of หัว /hua4/.
Thus, we cannot use an adjective to disambiguate the sense of หัว /hua4/, but we can
use the word ใหม /mai1/ to narrow down the possible senses of หัว /hua4/.
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However, despite of these strengths, the algorithm cannot perform as good as
the human because of the following two problems.
(1) The size of training data is not large enough. This is an important problem
faced by a corpus-based WSD as its disambiguation requires a large size of knowledge
(sense-tagged data). Thus, the algorithm performance is good if it is trained with
sufficient knowledge. However, the limitation is that the preparation of sense-tagged
data is time-consuming and costly.
As stated in section 3.1.3, we have tested the algorithm at different sizes of the
training data, namely at 600, 1,200, 1,800 samples, to see whether the precision rates
would increase as the size of the training data increase. The result is that the precision
rates increase as shown in figure 30 and 31. This indicates that the more data trained to
the algorithm, the more the precision rate increases.
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Figure 35: Results on disambiguating หัว /hua4/ at different sizes of training data.
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Figure 36: Results on disambiguating เก็บ /kep1/ at different sizes of training data.

Besides, the quality of the data is also important, that is if adding more training
data does not provide more new and useful word forms for the disambiguation, the
algorithm will not perform much better. Thus, the increases in the quality as well as
quantity of the training data are both important.
In this study, the small size of the training data has an effect on the algorithm's
performance as follows.
First, because the training samples for หัว /hua4/ in the sense of "talent" and เก็บ
/kep1/ in the sense of "to pick up" is not large enough, the program cannot
disambiguate these senses at all.
Second, because the training data is not large enough, many word forms then
do not have discriminate power, which are cases 2,3, and (2) discussed in chapter 3,
section 3.3.3. Thus, the size of the training data must be large enough so that a word
form will have a strong discriminated power of only one sense.
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(2) The problem of a word form itself. Even though the size of the training
data is large enough so that a word form has a strong collocational weight with only
one sense, some word forms may not always indicate the correct sense. In other word,
choosing the senses that indicated by the word form that has the highest collocational
weight is not always correct. For example, the word form ฟาด /faad2/ can immediately
co-occur with หัว /hua4/ in the senses of "entity", and "head". Even though it has the
highest collcoational weight when co-occurs with "entity", there are many context as in
(i) that the correct sense is "head".
(i) …ผูสนับสนุนฝายแพ งัดกําปนและไมคลอยฟาดหัวเทศมนตรีคนใหมเลือดซึม…
Thus, these two problems are the reasons why the decision list algorithm
cannot perform as good as human.
However, the fact that algorithm is tested with the highly ambiguous words like
หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/, suggests that the idea of the decision list algorithm is
effective (in spite of the above two problems). Thus, if the algorithm is tested with less
ambiguous words, its performance should be better or even close to human
performance. By testing with less ambiguous word, the algorithm will have fewer
problems with word form. The reason is because, first, less ambiguous words have
clearer sense indicators, as their senses are not closely related, so different senses
occur with totally different context. For example, for the ambiguous word ขัน /khan4/,
ไก /kai1/ "chicken" is a good indicator for sense "to crow, coo", and ไก has very low
probability to occur with other senses like "to laugh". เขา /khaw4/ "he" is a good
indicator for ขัน /khan4/ meaning "laugh" and เขา /khaw4/ has very low probability to
occur with ขัน /khan4/ sense "to crow, coo". Second, disambiguating less ambiguous
words requires fewer training data. This is because less ambiguous words have fewer
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numbers of senses, so it is easier to find many samples of all senses in a small size of
data.

5.1.2 Why WL are not the sense indicators of เก็บ /kep1/?
This question arises as a result of the disambiguation of เก็บ /kep1/ presented in
section 4.2. The results suggest that WL play very little role in disambiguating all
senses of เก็บ /kep1/. The explanation of the results in section 4.2 indicates that object
noun plays dominant role while subject noun plays very little role in disambiguating all
senses of เก็บ /kep1/. The reasons are as follows.
First, there are many word forms that can act as objects of verb, and these word
forms usually indicate only small numbers of senses. But, there are few word forms
that can act as the subject of verb, and these word forms usually indicate many senses
of เก็บ /kep1/. For example, in เขาเก็บ, เขา /khaw4/ "he" can co-occur with all senses of
เก็บ /kep1/, while, in เก็บภาษี, ภาษี /phaasii4/ "tax" co-occurs with sense "to charge"
only. This is in accordance with the explanation in section 4.2 that we found more
word forms in the decision list of the right side than the left side.
However, we would like to note here that too many word forms could lessen
the performance as stated in section 4.3, which discussed about reasons why some
senses have low precision rate.
Second, from the information in the corpus, we found that subject nouns do not
always occur close to the verb เก็บ /kep1/. In other words, it is rare to find simple
sentences, in which subjects immediately come before verbs. Thus, the subject nouns
are not likely good sense indicators for the verb เก็บ /kep1/.
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Beside verb and object relationship, serial verb construction also helps
disambiguating เก็บ /kep1/ as explained in section 4.2. However, เก็บ + V play more
role than V + เก็บ. There can be two explanations.
First, there are many word forms at the right side, and these word forms
indicate fewer senses, while there are fewer word forms at the left side, and these word
forms indicate more than one sense. This explains why word forms on the right side
are better sense indicators than those on the left side. For example, in เก็บสะสม, สะสม
/sa1som4/ "to accumulate, collect" indicates เก็บ /kep1/ sense "to gather", while in
จัดเก็บ, จัด /cat1/ "to arrange, organize" can occur with sense "to charge", as in จัดเก็บ
ภาษี, or "to keep", as in จัดเก็บขอมูล. This is also in accordance with the explanation in
section 4.2 that we found more word forms in the decision list of the right side than the
left side.
Second, verbs at the right side of เก็บ /kep1/ and เก็บ /kep1/ are more
semantically related than verbs at the left side. This is in accordance with Filbeck
(1975) cited in Thepkanjana (1986:14), that "He argues that all verbs including the
initial verb (or verb phrase) in a serial verb construction refer to a single proposition,
or in other words, a single event. He stated that the initial verbs carries the true
predicate meaning of the proposition and any subsequent or serial verb (or verb
phrase) indicates a functional meaning which is related to the meaning of the initial
verb. In other words, a serial verb (or verb phrase) modifies the initial verb (or verb
phrase)." Thus, in a serial verb construction, a subsequent verb modifies its preceding
verb. From the first reason, เก็บ /kep1/ usually acts as the initial verb in a construction
rather than as the subsequent verb. Thus, เก็บ /kep1/ is modified by its subsequent
verb, which is its modifier at the right side. For example, in เก็บเอาไป, เอา /?aw/ "to
take, bring" indicates เก็บ /kep1/ sense "to take", which is the correct sense in this
context. In เอาไปเก็บ, เอา /?aw/ "take" or ไป /pai/ "to go" at the left side indicate sense
"to take", which is a wrong sense in this context. The correct sense is "to keep".
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5.1.3 Why WR are sense indicators of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/?
WR are sense indicators of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ can be explained by the
theory of language typology in terms of word ordering. Word ordering is the ordering
of words in a syntactic structure of a language, such as the ordering of head and
modifier in a phrase, the ordering of subject, verb and object in a sentence, and the
ordering of a noun and its definite article in a noun phrase.
In Thai, the modifier is at the right side of its head. For example, in a noun
phrase, the modifier is at the right side of its head noun. The results in section 4.1.1.1
suggested that head and modifier relationship plays dominant role in sense
disambiguation of หัว /hua4/, thus sense indicators of หัว /hua4/ are WR. However, in
other languages, such as English and Chinese, the modifier is at the left side of its
head, which suggests that sense indicators of noun in English and Chinese may be at
the left side.
For the ordering of subject, verb and object in a sentence, since Thai is SVO
language, subject is at the left side of verb and object is at the right side of verb. From
the results in section 4.2, we can see that verb and object relationship plays dominant
role in sense disambiguation of เก็บ /kep1/, thus WR are sense indicators of เก็บ /kep1/.
The sense indicators of verbs in English and Chinese may be on the right side too as
English and Chinese are also SVO language.
The ordering of noun and its definite article are not considered in sense
disambiguation of Thai and Chinese words, as Thai and Chinese do not have definite
articles. English has definite articles, such as a the, which are at the left side of nouns.
However, they do not play role in sense disambiguation, as they are function words,
which contribute no clue for disambiguation. French has definite articles such as la le,
which are at the left side of nouns and they have great influence on sense
disambiguation of nouns. Since la is used with feminine nouns, and le is used with
masculine nouns, senses of ambiguous nouns can be known if these definite articles
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are present with ambiguous words. For example, in French, livre can have two
meanings. If it is feminine, it means "pound", if it is masculine, it means "book".
Thus, if la is present at the left side of livre, we know that livre means "pound", and if
le is present at the left side of livre, we know that livre means "book".
Thus word order in a syntactic structure has a great influence on setting the
hypothesis on locating sense indicators. Since different languages have different word
ordering, moreover, some languages are the same in some aspect of word ordering and
different in other aspects, different languages require different hypothesis. For
example, Thai, English and Chinese are SVO language, the location of sense indicators
for verb are the same. However, English and Chinese differ from Thai in that, a
modifier is on the left side of its head, thus the location of sense indicators for noun are
different from that of Thai. Thai and Chinese may not consider word ordering of noun
and definite article. While English definite articles play no role in sense
disambiguation, French definite articles play dominant role.

5.1.4 Can หัว /hua4/ be a representative for noun, and เก็บ /kep1/ be a
representative for verb?
After knowing that the optimal span for disambiguating หัว /hua4/ is 1WRL
and เก็บ /kep1/ is 2WR and the sense indicators of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ are on the
right side, the question that follows is whether these results can be used for
disambiguating other nouns, and verbs. It is possible that these optimal spans may not
be applicable to other nouns and verbs. For example, the sense indicators of other
verbs such as ขัน /khan4/ may be on the left side. This is because of subject and verb
relation, in which subject plays a good role in the disambiguation of ขัน /khan4/, as in
เขาขัน, เขา /khaw4/ "he", as a subject, is a good indicator of sense "to laugh", while in
ไกขัน, ไก /kai1/ "chicken", as a subject, is a good indicator of sense "to crow, coo".
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Thus, there should be further study on sense disambiguation of other
ambiguous nouns and verbs to see whether the optimal span and the optimal side are
the same as those found in this study.

5.2 Conclusions
The summaries of the main points from this study are as follows.

5.2.1 The Analysis of all Possible Senses of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/
In chapter 3, we prepared manually sense-tagged corpus for the training and
testing processes. First, we manually assign the senses listed in the Thai dictionary of
"The Royal Institute" and found that these senses are not suitable to some context in
the corpus of "Bangkok Business" newspaper. So, we analyzed and established the
additional senses based on the data in the corpus. Based on the definitions listed in the
dictionary and from the corpus, we got twenty senses of หัว /hua4/ and nine senses of
เก็บ /kep1/.

5.2.2 WSD Using Decision List Collocation
In chapter 3, to find the optimal span for the disambiguation among the twenty
spans, we trained the algorithm twenty times for twenty spans of collocation. We got
twenty decision lists for twenty spans trained. Then, we applied each decision list for
the disambiguation of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ on the unseen text. The algorithm
performs the disambiguation by choosing the sense co-occurred with word form that
has the highest collocational weight based on the principle that collocational patterns
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that have higher weight are more statistically significant than those lower weight.
Therefore, they should be better sense indicators.
In chapter 4, we reported the results of the performance of the disambiguation
of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/. We found that ± 5 is sufficient for the disambiguation and
the optimal span for the disambiguation of หัว /hua4/ is 1WRL with the precision rate
of 87%, เก็บ /kep1/ is 2WR with the precision rate of 80.25%. The sense indicators of
หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/ are on the right side, while WL play some role for
disambiguating หัว /hua4/, they play very little role in disambiguating เก็บ /kep1/.
We explained the results of the disambiguation based on three perspectives
namely, computational, syntactic and semantic. However, the main points that we
would like to conclude are from the syntactic perspective, which constitutes our
hypotheses, as follows.
The reason that the optimal span for the disambiguation of หัว /hua4/ is 1WRL
because the sense indicators of หัว /hua4/ usually immediately co-occur with หัว /hua4/.
The sense indicators of หัว /hua4/ are at the right side because หัว /hua4/ usually acts as
the head and another noun, verb or adjective acts as the modifier at the right side. The
left side also plays role in the disambiguation of some senses of หัว /hua4/ because of
the head-modifier relationship, in which หัว /hua4/ acts as the modifier of the head,
which is another noun, adjective or verb on the left side of หัว /hua4/. This indicates
that there are some semantic relationship between the head and its modifier. Thus,
whether หัว /hua4/ is a head or a modifier, its constituent part plays role in the sense
disambiguation. However, words on the right side are better sense indicators because
most of the samples found in this study have หัว /hua4/ as the head of the construction.
For เก็บ /kep1/, we found that the optimal span for the disambiguation is 2WR.
This is explained by the structure of serial verb in Thai, in which there usually is
another word between these serial verbs, and this word is not a better sense indicator as
the following verb. WR is the sense indicator of เก็บ /kep1/ because of the dominant
role of verb and object relation, in which the object of เก็บ /kep1/ can be used to
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disambiguate the sense of เก็บ /kep1/. WL is not a sense indicator of เก็บ /kep1/ because
the subject and verb relationship as well as verb (at the left) and เก็บ /kep1/ relationship
play very little role in the disambiguation.

5.3 Further Suggestions
We would like to suggest two tasks that can be done further.
(1) To increase the performance of the decision list algorithm disambiguating
หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/, the following should be done.
(1.1) Increase the size of the training data. However, increasing the
size of the data means increasing both the number of the data and the quality of the
data. That is, the data should provide new information for the disambiguation.
(1.2) Resolve the problem of word forms that do not have
discriminate power of senses by using the concept of mutually disambiguation. For
example, if two senses of ฟาด /faad2/ "to buy" and "to hit" have already been
disambiguated, when ฟาด /faad2/ co-occurs with หัว /hua4/, หัว /hua4/ can be
disambiguated. This is because there will be only one combination of meanings that
fits together. So, ฟาด /faad2/ sense "to buy" fits with หัว /hua4/ sense "entity", and ฟาด
/faad2/ sense "to hit" fits with หัว /hua4/ sense "head". By doing this, we have to
manually assign the correct senses of ฟาด /faad2/ in the training corpus so that when
training and testing, the algorithm will consider both word forms and their senses for
the disambiguation.
(2) To further develop this prototype program into the complete WSD program
in Thai by
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(2.1) Applying the concept of mutually disambiguation for testing other
words by using word forms with disambiguated senses to help disambiguate other
ambiguous words.
(2.2) Testing with other words to find the representative of the optimal
span for WSD of noun and verb.
(2.3) Testing with other part of speeches such as adjective.
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APPENDICES

APPENDIX A
Examples of concorded data of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/, which are excluded from
training data.
1. Idiom or idiom-like unites.
"ขาวสด" กลับพลิกมุมชนิดกลับหัวกลับหางดวยการเปดคอลัมนหนาหนึ่ง
สิ่งที่ผูเขียนอยากฝากไวในขณะที่การเมืองอยูระหวางหัวเลี้ยวหัวตอหรือระยะเวลาเปลี่ยน
ถายทําสกูป 3 เพลงแรก คนใชชีวิต, ชางหัวมัน และ หัวใจเดียวกัน เสร็จใหไดชมกันแลว
พรรคเอาแตตีจากหัวกระไดไมแหงจนอาจจะตองกลายเปนพรรคต่ํายี่สิบในพริบตา
สโมสรดังพากันรุมจีบ จนหัวบันไดบานไมแหงทีเดียว
อยางไรก็ดี เมื่อการเมืองถึงวันพลิกผัน ชาติไทยหัวกระไดพรรคไมแหง แถม "ทักษิณ"
นาจะไวใจได แตกกต.ก็มิใชเปนคนที่ไมมีหัวนอนปลายเทา ไดรับการคัดสรรมาจากองคกร
มหัศจรรย VPI) หัวเด็ดตีนขาด (หรือหูแหวง) จะไมยอมใหหมอแปลงตัวเกาติดอยูใน
ถาเปนแบบนี้ เปนการลุแกอํานาจไมเห็นแกหัวคน" นายชิงชัยกลาวดวยภาษาไทยภาคกลาง
ไทยรักไทยถึงขนาดตองสงลูกชายหัวแกวหัวแหวน คือนายพงษศักดิ์ วรปญญา ลงสมัคร
แตการไหลออกของผูคนที่เคยรวมหัวจมทายกันมาระยะหนึ่ง โดยเฉพาะกรณีของคุณ
ของกลุมศิลปนไทยชุดนี้ไดแตอยูในฐานะผูรวมทั้งหัวและจมทั้งทายดวยกันจึงจะขอเลาสู
หญิงแบบที่ทําชายใดไปสัมผัสแลวเปนหลงหัวปกหัวปา 10 แบบเปนยังไงบาง
เปนเจาภาพโอลิมปก ที่มีคนเปนหัวเรี่ยวหัวแรงไมกี่คนใชความสามารถเฉพาะตัวผลักดัน
ธนาคารกลางในวันศุกรนี้ หลังจากฮายามิ ยืนยันหัวชนฝา ตองการขึ้นดอกเบี้ยโดยเร็ว
ดอนโกรธจนหัวฟดหัวเหวี่ยงทีเดียวที่เมียพูดออกมาอยางนั้น
แถมยังโดนเจานายหาเรื่องอีกเปนหัวเดียวกระเทียมลีบ ไมลูตามอํานาจเงิน
กับการที่จะตองหลบหนีหัวซุกหัวซุน เปนไปไดหรือ? นักธุรกิจ
ลูกชายนายกรัฐมนตรีอังกฤษฉาว เมาหัวราน้ําทั้งที่อายุยังไมถึงเกณฑดื่มสุรา
โดนเอฟเอ.ถีบหัวสงแนแตยังยันหากถึงเวลา
กัวลาลัมเปอร "มหาธีร" ฟาดหัวฟาดหางหลังความสะเพราของโรงพยาบาลรัฐ
คนไทยมักจะคิดวา อยาหาเหาใสหัวไมชื่นชมกับคนพิทักษรักษาสิทธิของตนเอง
กทม. อางเปนผูใกลชิดกระแสรวบหัวรวบหางเบ็ดเสร็จ
ไมกลัวนรกหมกไหมกินหัวก็แลวไป
แตก็คนบาปที่ไมกลัวนรกกินหัว เติมสรอยทายเขาใหวา ทําดีไดดีมีที่ไหน
พระสงฆองคเจาก็ไมเวนบาปมันจะกินหัวเอาคอยดู
ลักษณะ "หัวมังกุทายมังกร" เชนทุกวันนี้

175
หากผูหญิงหรือผูชายจะไปหัวหกกนขวิดกับใครสักคน
ไปเยยแฟนเกา สุดทายก็เปนแคหมาหัวเนา
เคนดอลล โกรธจนหัวฟดหัวเหวีย่ ง แตก็ตัดสินใจใหเธอตองทําหนาที่นั้น ไมมีอะไรตองพูด
เพราะทุกวันนี้ก็ไมมีบทบาทภายในพรรคแลว ดังนั้น เปนหัวหมายอมดีกวาเปนหาง ราชสีห"
ไปรับแฟมในตอนเชา แตเธอยืนกรานหัวเด็ดตีนขาดไมยอมใหชักชาแมแตนาทีเดียว ตองใหสงคน
สะเทือนชนิดหัวสั่นหัวคลอนที่สูเกาอี้หรือโซฟา สามารถเลือกใชไดหลายๆ จุด เมื่อถึบรรยากาศที่มี
จายคาหัวคิวเองผลที่ออกมาจะออกหัวหรือกอยยอมจะไมมีสิทธิวิพากษวิจารณอะไรไปมากกวานี้
จะทําเชนนี้ ตองทําตั้งแตยังไมรูหัวรูกอย คือเบรกเกมตั้งแตการขอเสนอตัว
ขายผาเอาหนารอด หรือคาขายแบบตีหัวเขาบานคุณภาพ
ขณะที่กลุมรักตะพานหิน ก็ใชวิธีหาเสียงแบบหัวชนบันไดบานออกเดินหาเสียงตาม
ไมมีใครสนใจจะตี กันหัวรางขางแตกเปนเรื่องของผัวเมียไมมีใครเขามาเกี่ยว
คนไทยก็เมาหัวทิ่มหัวตํากับเหลาที่ทํากินกันเองมานานแสนนานแลว
แลวกลับมาเยี่ยมนั้น เรียกไดวาเปนการตีหัวแลวลูบหลังไมนาจะเปนทาทีของระดับผูบริหารประเทศ
ก็อยาถึงกับตีอกชกหัวตัวเองปนี้เรามีโพลล
ทั้งนี้นาย คิม จองอิล เปนหนึ่งในผูนําที่เก็บเนื้อเก็บตัว มากที่สุดในโลก และแทบจะไมไดเดินทาง
สาหัสถึงขั้นพิการทางสมองอยางรุนแรง เงินทองที่เก็บหอมรอบริบไวตองดึงมาใชในการรักษาลูก
ก็เริ่มเปนรูปเปนรางมากขึ้น ไดศึกษาและเก็บเล็กผสมนอยงานศิลปะจากไมเขามาเรื่อยๆ

2. Compound, repetitive and reduplicative words that have opaque meaning, that is, they
have the new meanings, which the meaning of each compounded unit is totally changed
from its original meaning.
อบายมุขมอมเมาเยาวชนผูใหญและผูชราหัวอสรพิษที่มักนิยมบริโภคหญาออนหรือมั่วสุมตามสถาน
ที่แนนอนก็คือบรรดาวิศวกรระดับหัวกะทิของโลก ซึ่งตองปวดเศียรเวียนเกลากับปญหา
เชน นายชวลิต ยงใจยุทธ ของเรา ยิ่งทําใหตองกมหัวใหทานอยางต่ําลงไปอีกมากๆเอาเลยทีเดียว
แตเมื่อกลุมวังน้ําเย็นที่มี เสนาะ เทียนทองเปนหัวเรือใหญ ถอยทัพออกมาจากความหวังใหม และ
ใจนักกีฬา มีวิญญาณ มีสปริต ไมใชนักเลงหัวไมไมใชอันธพาลแตเปนผูรูชนะรูแพ
ยารักษาโรค มิฉะนั้นมีหวังโดนจับติดคุกหัวโตแน รายงานขาวจากสถานกงสุลไทย
มีแตประชาธิปตยเทานั้นที่สวมหัวโขนตามบทตัวละครใหม
เมอรเซเดส - เบนซ วี - คลาส หัวรบใหมกลุมทองหลอฯ
คนพรรคชาติพัฒนาอาจจะไมยอมรับก็ได เหมือนกับการขามหัว ส.ส.ของพรรคที่ทํางาน
ผิดทางอาญาหรือคะ ผูหลักผูใหญทั้ง หัวหงอก หัวดํา นาจะตรึกตรองใหรอบคอบเสียกอน
อธิบดีกรมปาไมที่ประทับใจในความไมยินยอมคอมหัวในเรื่องส.ป.ก.4-01 จนถูกเดง
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วันหยุด ฉันจะตามเสด็จเจาเหนือหัวไปลาเสือดาว
เขาทําไรเลื่อนลอย ลางผลาญทําลาย จนภาคเหนือถูกแปรสภาพใหเปนภูเขาหัวโลน พอถึงหนรอน
เอาหลายชาติในยุโรปโดยเฉพาะ อยางยิ่งฝรั่งเศสและเยอรมนีสายหัวกับบทบาทของอังกฤษ ตลอด
เกี่ยวของทั้งหมดเหลานี้ของนักวิทยาศาสตรหัวแถวอยาง ดร. เฉียวเสวเซิง ในชวงทศวรรษ 1980ได
ในหลายๆประเด็นดวยกันคณะลูกขุนใหญผงกหัวใหกับคําใหการของเธอฮิลลารีเชื่อ
หนี้สินทวมหัวเอาตัวรอดหรือเปลาในยุคที่ไมรูทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคตนี้ ทําใหเราฟน
ทายหมายเลขของผูสมัครที่เปนหัวเบี้ยจะจายใหสูงถึง 10 เทาอยางนี้เปนตน
การอับทึบและเสียงรบกวนสายนําสัญญาณหัวขั้วตอแบบนั้นรูจักใชกันอยางแพรหลาย
สัญญาณรุนดังมาถอดหัวแจ็คดูเมื่อสงสัยวาทําไมเสียงของมันอับทึบขาดรายละเอียดมากขึ้นทุกที
แพล็ตเตอรแบบพลาสติกใส โทนอารมไฮโดรลิกที่ทําใหหัวเข็มวิ่งเปนเสนตรง
จะเปน สาวไมโสด,ปานอย, ลุงจันออ,แมทูนหัว, ชาง, และ ปอย อยางไรก็ตามแตละคนตาง
จําหนายสินคาแอบแฝงมากับการลาหัวคิวหรือมีรายไดจากการชักชวนคนใหเขามาทําธุรกิจ
เปนผูอยูเบื้องหลังอัลบั้มเพลงของ "หัวคะแนนสาว" ราวกับเปนนักปนของวงการผูมีฝมือจัดจาน
เจริญก็มีขยันทํามาหากินจริงจริ๊ง พอทูนหัวของแมสังวาลย
"ผมเชื่อวา ถาหากพรรคประชาธิปตย ขายคุณบัณฑูรเปนหัวหอกสําคัญในทีมเศรษฐกิจ
ตองลงไปเลนแทนเฮสกียที่มีอาการบาดเข็บหัวเขาเกิดเสียหลักลมลงและไมสามารถ
ก็ยังทําอะไรไมถูกตองเดือดรอนทุกหัวระแหงจึงขอเรียกรองใหยุบสภาหาคนนอกมาเปนรัฐมนตรี
ฐานะเราก็ปานกลางไมใชรวยแตเรานึกถึงหัวอกคนไมมีเงินถาเขาไมมีเราจะไปเรียกรองเขา
อนกวางไกลประกอบกับหัวใจและหัวสมองอันสัมพันธกันอยางสามารถในการแกปญหาตางๆ
อยางสม่ําเสมอวาหนึ่งในดวงใจของนายหัวคือ "บัญญัติ" เทานั้นแตถาไมใช "บัญญัติ" ก็ตอง
ระดับอุดมศึกษาอาศัยในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและหัวเมืองใหญ โดยธนาคารจะใชงบประชาสัมพันธ
ก็ตองขอโทษประชาชนไมใชมานั่งเปนหัวตอโยนเปนเรื่องสวนตัวของแต เสธ.หนั่น
คนเลี้ยงวัวและวัวชนมีนิสัยไวเหลี่ยม ไวเชิง หัวหมอ ชอบชิงการนําขอบเอาชนะแข็งกราว
ก็คงไมมีปญหาเพราะพื้นที่นี้เปนหัวหาดเสรีธรรมคงเลี่ยงการปะทะอุบลราชธานี ส.ส.เกา
ประกอบดวย 5 รายการคือ แบตเตอรี่ กานปดน้ําฝน หัวเทียน น้ํามันเครื่อง และยางรถยนต
เราสามารถนําลายพิมพของนิ้วหัวแมมือมาใชบงชี้ได ซึ่งก็มีผลแนนอนระดับหนึ่ง
ราษฎรและขาราชการตามหัวเมืองตางๆ แตหากพิจารณากันจริงๆแลว อาจไมเปนเชนนั้น
เนื่องจากสถานที่เดิมฝนตกน้ําทวมเลนเอาพี่เปาหัวปนไมนอยหัวค่ําของวันเดียวกันนั้น
แหงหนึ่งที่มีผูกํากับผูเต็มไปดวยอัตตาของตัวเองเปนหัวหนาควบคุมการแสดงละครเรื่องหนึ่งอยู
จับเกาะอยูมากมายพอหอยเริ่มโตขนาดหัวแมมือทั้งชาวบานในทองถิ่นและชาวบานในละแวกใกลเคียง
จะพูดจะทําอะไร ไมตองเห็นหัวหรือรับรูความรูสึกใครไมจําเปนตอง
ชาวบานหลายรอยคน จึงไดรวมตัวกันเขายึดหัวงานเขื่อนเพื่อใหมีการ
มีการขนลําเลียงเครื่องอัดเม็ดยาบาขนาด 30 หัวตอกแยกเปนชิ้นสวนลําเลียง
เรื่องของคนรักหมา คึกฤทธิ์ พอครัวหัวปา, น้ําพริก คึกฤทธิ์, หยดหนึ่งของทะเล
ตนป "คีรี กาญจนพาสน" เจาพอรถไฟฟากําลังหัวหมุนอยูกับการเรงปรับ
เขาไปในสถานทูต ระบุเปนหัวขโมยที่พยายามเขาไปขโมย
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โมโหโกรธานั้นเขาไมมีอารมณมาพูดเลนพูดหัวกับ ใครหรือไมมี
รดน้ําพระไทยที่ไปดวย รวมถึงดําหัวคนแกที่นําพวกบุญจาริกไปอีกดวย
ตองพบกับความผิดหวัง หลังจัดงานรดน้ําดําหัวพอใหญจิ๋ว เมื่อวาที่
จนมีครอบครัวขนาดใหญ และเปนลูกหัวป มีมากที่ภาคเหนือ รองลงมาคือภาคกลาง
แตคลินตันกลับทําเหมือนกับปดความรับผิดชอบทั้งหลายแหลและซุกหัวอยูแตในกระดอง
2542 แตไมมีใครรูวา จริงๆ แลวเศรษฐกิจจะดีขึ้น เพราะตอนนั้นทุกคนหดหัวอยูในกระดอง แตเมื่อ
เคลื่อนพลกอน แตลึกๆแลวกาหัวไดเลย ชื่อของ "ปองพล อดิเรกสาร"
ของประเทศดวยอีกทั้งเศรษฐกิจยังอยูในภาวะโงหัวขึ้นเทานั้น
ภาวะตลาดหุนมีความเลวรายหนักขึ้นราคาหุนที่ปกหัวลงติดตอกันหลายสัปดาห
แตปญหาสังคมจะอยูในสภาพดิ่งหัวลงและยังถวงปญหาเศรษฐกิจอีกดวย
ของตลาดหุนไตหวันยังเชิดหัวขึ้นไปไดทามกลางแรงซื้อหุนบลูชิพของกองทุนรัฐบาล
วาดีๆขนาดหุนพวกนี้ตกจนหัวคะมําตามกระดานแนสแด็กก็ยังเชียรๆๆ ไมหยุดปากวา
แยกสลายพลังประชาชนใหออนแอลงเพื่อจะไดขี่หัวตอไปไดนานๆ และงายๆ
ที่ไดรับกําลังจะออกมาแตกตางกัน "วิชรัตน" เงาหัวไมมีแลวแตรัฐบาล ยังลอยหนาลอยตาอยูตอไป
ทั้งสองไดมีโอกาสทําทุกอยางรวมทั้งคลุกคลีตีโมงเลนหัวกันอยางสนุกสนานดวยของเลน
ที่ร่ําเรียนมาถาไมใชขอใกลเคียงที่สุดก็บุญหัวนักแลว เพราะ "ตําแหนงงานวาง" เมื่อเทียบ
จะเปนผูเนรมิตบานใหเปนที่ซุกหัวนอนให แตวันนี้การเคหะฯกลายเปนหนวยงานที่เขากลัว
ครั้งรัฐบาลจีนขูเขาเทานั้นรัฐบาลเกาหลีก็หัวหด ไมยอมเชิญเสด็จพระองคทานแสดงวาไมมีความ
บอลก็ไดที่ 4 ประกาศอัดฉีดไวเยอะ เปนหนี้หัวบานก็เพราะเลข 13 นี่แหละ
ตองยอมตกต่ําอีกสักระยะ ผูเลนวัยดึกหลายคนคงตองถึงเวลาเก็บฉาก ไมวาจะเปน
สวนวันที่เหลือ 29 - 30 เปนวันที่เก็บเกี่ยวกําไร อยางเดียวดังนั้นจึงเหลือเงินสงไปใหครอบครัว

3. Proper name.
หนักสงผลใหมีน้ําปาจากเขาพุราง เขาหัวลาน และเขาตอง ไดไหลบาเขาทวมพื้นที่ทําการเกษตร
ในละครเรื่อง ดร.ครก ที่ผมตองเลนเปน "หัวครก" เด็กหนุมสูชีวิตที่มีความมานะ
และเปนชวงที่เด็กๆมักปวยเปนไขหัวลมอันเนื่องมาจากการ
สมัยสุโขทัยมีสนามกวางใหญหรือลานดินเรียกวา 'หัวลาน' ซึ่งตั้งอยูบริเวณวัดใดวัดหนึ่ง
ธนาคารโลกเพราะถูกนํามาใชเปนเบี้ยหัวแตกใหคนมือยาว
ยาเค ยาเลิฟ ยาหัวสาย ซึ่งสรางรายไดใหกับ
นอกจากนั้น ยังมีปลากระดี่, ปลาบู,ปลากดหัวเสียม (อยูในแมน้ําปายเชื่อมตอจากแมน้ําสาละวิน
ปลากินหญา, ปลาสรอยขาว, ปลากาดํา, ปลาหัวโต, การพัฒนา DNA Pro และการ ใชเทคนิค PCR โดยเฉพาะ
การตรวจโรคไวรัสหัวเหลือง ไวรัส ปลาเกล็ดเงิน,ปลาดุกเทศ, ปลากระโห
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สถาบันราชภัฏ ชี้ผลงานวิจัยเรื่องหัวเชือกวัวชน เปนงานที่ทรงคุณคาและใหภาพดานบวก
แขงพายกระทะ การแขงพายเรือหัวใบทายบอด การแขงขันโยนไข การเหเรือ
นกปรอดหัวโขน หรือนกกรงหัวจุก ของชมรมนกกรงหัวจุกทั่วประเทศ
คือใช ในโรคสิวหัวชาง ที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะ
ซอที่เจาเครือแกวไมไดเลาใหฟงก็คือ ซอเก็บนก ซอเก็บนกนี้วากันวาเปนเพลงซอแนวขบถ

4. Parts of speech of หัว /hua4/ other than noun and part of
speech of เก็บ /kep1/ other than verb.
หนําซ้ําอาจจะแอบยิ้มหัวอยูในใจวาเดี๋ยวก็รูเมื่อไทยเตรียมเสิรฟเมนูอาหารชามเกง
เมื่อสามพันปมาแลวหรือเรื่องชวนหัวของการพัฒนาในภาคอีสาน
อะไรไว ไมมีทรัพยสิน มรดก มีเงินเก็บนิดๆหนอยๆ ก็หมดไปกับการ…
เดินไปเปดดูตูเสื้อผา คนดูเสื้อผาเกาเก็บคอยๆดึงเสื้อนักเรียนสีขาวนวลออกมาจากขางลาง

APPENDIX B
The training corpus of หัว/hua4/ and เก็บ /kep1/
The training corpus of หัว/hua4/
1. เรื่อง แรก ที่ มี ชื่อวา จานุส ใน เกม โยน หัว<17> หรือ กอย Janus a pile ou face เมื่อ เทพ โรมัน ผู นี้ ได เปด
2. บรรยากาศ รม รืน่ สลัว มืด และ ประดับประดา ดวย หัว<1> ปลา นั้น นาจะ เปน ที่ ถูกอกถูกใจ ของ นักเขียน
3. ลง บน ขอนไม อาการ ปวด หนุบๆ ใน หัว<1> ก็ เกิดขึ้น คราว นี้ ดูเหมือน จะ หนักหนา เอาการ
4. อาการ หนาว สั่น ยัง ไม ทัน ทุเลา อาการ ปวด หัว<5> ก็ เขา จูโจม หลอน อีก ระลอก หลอน รูสึก เหมือน
5. ก็ เขา จู โจม หลอน อีก ระลอก หลอน รูสึก เหมือน หัว<1> กําลังจะ ระเบิด กลับ บาน เหอะ ยาย
6. สอง เมตร เศษ ยาว สอง เมตร ครึ่ง สูง กวา ผม รวม หัว<1> ไม รวม คอ สองเทา ดาน กวาง ที่ หัน ออก
7. ทําทา ขัดขวาง จะ ถูก จับ โยน หัว<1> ทิ่ม แน วา กัน วา เขา ไม เคย เรียน
8. เสริม ดวย ทาทาง จาก การ ขยับ มือ หัว<1> และ เทา และ เปน ที่ แนนอน ดวย วา
9. กิโลกรัม ละ 8 สตางค สําหรับ หัว<16> มัน สด 25 เปอรเซ็นต โดย
10. ดาน การตลาด ขณะนี้ มี ปริมาณ หัว<16> มัน สด ออกสู ตลาด เปน
11. ส.จ. เมือง ยาโม รอน แขง ดุ หัว<2> ละ 500 ขณะที่ การ เลือก ส.จ.
12. ต่ํากวา 10 ลาน บาท จาย หัว<2> ละ 50 บาท บาง พื้นที่ นอกจาก
13. บริเกด อบาอาบิล ซึ่ง เปน กลุม มุสลิม หัว<8> รุนแรง รวมตัว ประทวง วานนี้ บริเวณ ทําเนียบ
14. ของ กองทัพ วาแดง ที่ ถูก หมาย หัว<2> จาก รัฐบาล สหรัฐ วา เปน องคกร
15. ชองวาง ให นายทุน จาก ใน เมือง หัว<6> ใส สง รถ เขา มา กวาน
16. กระปอง เครื่องกระปอง อาจ มี ผูขาย หัว<6> ใส รวบรวม ทุก ยี่หอ ทุก ขนาด ทุก
17. หมาย ใน การ กอ การ ราย ของ กลุม หัว<8> รุนแรง ที่ มี แผน จะ กอ วินาศกรรม ใหญ ใน ชวง เปลี่ยน ผาน
18. เมื่อ รอน แฮรรสี
Ron Harris อดีต ชางภาพ หัว<6> ใส ชาว สหรัฐ เกิด ปง ไอเดีย ใน
19. งาน เริ่ม ตั้งแต ทุม ตรง หนุมๆ ที่ มา ยืน รอ หนา งาน ตั้งแต หัว<15> ค่ํา ก็ ตบ เทา เขา งาน กัน อยาง
20. ประเทศ ถา ไป ประชุม ที่อนื่ เชน อินเดีย มี พวก หัว<8> รุนแรง มาก ก็ อาจ ลม ไป แต
21. ชี้ ฟา จํานวนมาก จน ขนาด มี นายทุน หัว<6> ใส เขาไป บุกรุก สราง รีสอรท เถื่อน จน เกิด ปญหา
ที่ เจาหนาที่
22. นิวเคลียร ไป ตก อยู ใน มือ ของ กลุม หัว<8> รุนแรง มูจาฮิดิน ของ อัฟกานิสถาน จะ เกิด อะไร ขึ้น ?
23. เขา โครงการ ชะลอ การ ขุด หัว<16> มัน ที่ ไป กู เงิน
24. เดิม ที ใช วิธี ตัด หัว<1> ใน ป ร.ศ. 127 พ.ศ. 2477 ก็ มี การ เปลีย่ น
25. คน เดินทาง มา ปด ถนน บริเวณ หัว<13> สะพาน ตายาย ถ. สตูลธานี ซึ่ง เปน
26. อยู ที่ วัด พระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัด แขก หัว<13> มุม ถนน ปน ที่ ชาวไทย ทั่วไป
27. โดย สังเกต ดวย วิธกี าร งายๆ ให ใช หัว<10> ไมขีดไฟ ใส ลง ไป ใน รอง
28. ดอกยาง หาก สวน ที่ เปน หัว<10> ไมขีดไฟ โผล พน ขึ้นมา จาก ดอกยาง
29. มัน ฝมือ กระจอก จะ ยิง หัว<1> แต ดัน ไป โดน ตัว เลย
30. พิมพ ขึ้น ใน กิจการ เอง โดย ที่ หัว<10> ของ เอกสาร จะ ระบุ ชื่อ บริษัท
31. ค.ศ. 2000 กัน อยางสนุกสนาน เจา ขโมย หัว<6> ใส ก็ ยอง เขาไป ฉก ภาพ
32. ไม มี สวม ใส คนแคน กิน หัว<16> เผือก หัว มัน เผา เปน อาหาร หลัก ทุก
33. ไม มี สวม ใส คนแคน กิน หัว เผือก หัว<16> มัน เผา เปน อาหาร หลัก ทุก
34. เสริม ดวย วิตามิน ครบ ทุก หมวด หัว<1> ที่ ซบ หนวด ที่ หอย ตา
35. ใน ฤดูรอน ก็ รอน จน กะโหลก หัว<1> แทบ ระเบิด เขา วา บาง คน
36. แทนที่จะ นอม รับ กลับ วิ่ง เอา หัว<1> โหมง กับ เสา ไม ทองพระโรง สิ้นใจ
37. แต ถา เปน เวลา ตะวัน ตรง หัว<1> แลว ทอง รอง คุณ คง รู
38. หนี้ ประเทศชาติ เมื่อ คิด เปน ตอ หัว<2> ก็ เฉลีย่ ออกมา เทากับ คน รวย
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39. ของ รายงาน ธนาคารโลก พบวา รายได ตอ หัว<2> ตอ ป ของ คน ใน ประเทศ
40. ร่ํารวย เปรียบเทียบ กับ รายได ตอ หัว<2> ตอ ป ของ คน ใน ประเทศ
41. ไดอะเลคติค ของ เฮเกล นัน้ เอา หัว<1> ยืน ตาง เทา แต ผม วา
42. เทา แต ผม วา ถึง กลับ หัว<1> แลว มัน ก็ ยัง ไม ถูก อยู ดี
43. นสพ. แทบ ทุก ฉบับ พา กัน พาด หัว<12> ตัว โต กัน เกรียวกราว เพราะ ไม
44. เฉลี่ย ที่ 2 แสน ตัน พรอมดวย หัว<16> มัน สด ใน ราคา 8 สตางค
45. ตุน ไว กอน เฉลีย่ ตัน ใน ราคา หัว<16> มัน สด ไม ต่ํา กวา 85 สตางค
46. พวก นี้ จะ รับ จาง ใน ราคา หัว<2> ละ 300,000 - 400,0000 บาท แลวก็ ทํางาน กัน
47. บริการ ดาน สุขภาพ ซึ่ง จัดสรร ตาม หัว<2> โดย ประเมิน วา มี ประชากร ประมาณ
48. ประเทศ มี อัตราสวน รายได จริง ตอ หัว<2> ประชากร สูง กวา ถึง 3 ตอ 1
49. ป 1 ถึง 1995 รายได จริง ตอ หัว<2> ของ ประชากร ใน ประเทศอุตสาหกรรมใหม ของ เอเชีย
50. เพราะ มี อํานาจ ที่ เหนือกวา คุม หัว<2> มือปน จน เจาหนาที่ตํารวจ ไม กลา แตะ
51. มัน ซุบซิบ กัน หลังจากที่ คนหนุม คนสาว หัว<13> บาน ทาย บาน ที่ หนี กลับมา
52. นําเสนอ ฉาก การ ตัด มือ ตัด หัว<1> ตัด ลิ้น และ ฉาก โหด เหี้ยม
53. อยาง เมื่อกอน เมื่อ สี ผม บน หัว<1> มา แรง ผลิตภัณฑ เพื่อ การ เปลีย่ น
54. เทรนด ผม ใหม ลาสุด ทํา ผม ทรง หัว<1> เมน สีขาว ตรง โคน ผม เปน สีดํา
55. มิลเลนเนีย่ ม ประมาณ หลาก สี ใน หนึ่ง หัว<1> ก็ แลวแต หัว ใคร หัว มัน
56. สี ใน หนึ่ง หัว ก็ แลวแต หัว<1> ใคร หัว มัน ถา ยัง ไม มัน่ ใจ พอ ปรึกษา
57. สี ใน หนึ่ง หัว ก็ แลวแต หัว ใคร หัว<1> มัน ถา ยัง ไม มัน่ ใจ พอ ปรึกษา
58. ที่ ออกแบบ เปน สาย รัด และ หัว<13> เข็มขัด เขา ชุด กับ กระเปา ถือ
59. นอกจาก กลุม ยังเติรก แลว ใน ระดับ หัว<3> มี เพียง พลเอก จิ๋ว คน เดียว ที่
60. แฉ จาง ผูสมัคร ส.จ. ถอนตัว หัว<2> 5 แสน การ เลือกตั้ง สมาชิก สภา จังหวัด
61. แลว เพียง แค นํามา ตอ กับ หัว<10> เครื่องโทรศัพท ก็ สามารถ ใช ได และ
62. ผู สมัคร ดวยกัน เพื่อ ให ถอนตัว ถึง ราคา หัว<2> ละ 500,000 บาท ผูสื่อขาว รายงาน บรรยากาศ
63. นี้ ตอไป เธอ จะ ตอง โกน หัว<4> ปฏิบัติธรรม อยู ใน วัด นี้ ผม ตอง
64. ซนๆ เชน เพลง แมลง กระโดด หอย หัว<1> เพลง เด็ก ซน จาก ปา เปนตน
65. ตกต่ํา โดย การ เขา รับ จํานํา หัว<16> มัน สําปะหลัง สด จาก เกษตรกร ใน ราคา
66. ธ.ก.ส. กอน แลว ทํา การ สง หัว<16> มัน สําปะหลัง สด พรอมทั้ง หนังสือรับรอง ความ เปน
67. กิโลกรัม ละ
สตางค จะ ตอง มี หัว<18> เชื้อ รอยละ 25 หาก เปอรเซ็นต เชื้อ
68. แต มี ลักษณะ การ นอน กลับ หัว<1> โดย ให ปาก ของ แตละ ฝาย
69. มอง เด็กสาว กราด สายตา เย็น ชา ไป ตั้งแต หัว<1> จรด เทา แลว ตอบ ถาม ดวย น้ํา
70. พรอมกัน นั้น ก็ ขยาย ความ แซง ใน ที่ คับขัน วา หมายถึง หัว<13> เลี้ยว ทาง แยก ทาง รวม บน สะพาน
71. ของ พวก นั้น เปนอยางยิ่ง หา รู ไมวา พืช หัว<16> เล็กๆ นี้ อุดม ไป ดวย คุณคา มากมาย
72. วิธี ปลูก คือ แกะ เปลือก ที่ หอหุม หัว<16> กระเทียม ออก เวลา แกะ ระวัง อยา ให กลีบ
73. กระเทียม ออก เวลา แกะ ระวัง อยา ให กลีบ หัว<16> ของ มัน ซ้ํา แยก กลีบ เล็กๆ ออกจาก กัน
74. หรือ ทําลาย พืชผัก พื้นบาน ตาม ไรนา หัว<13> รอง คลอง คู ซึ่ง ดูๆ ไป ก็ เหมือน ชีวิต คนเมือง
75. ผม รูสึก วิตก เปน ทุกข หากวา ผัก หญา ตาม หัว<13> ไร ปลาย นา หรือ รอง สวน ที่ งอก ขึ้นมา เอง โดย
76. จับ เวลา ดู ถา ไป โรงแรม เชอราตัน สุด หัว<13> ถนน นาธาน ใช เวลา ประมาณ
77. จะ เจ็บใจ ไม ยอม หาย จนกวา จะ ได เลือด หัว<1> ของ คน ที่ คิด วา เรื่อง นี้ เปน ปญหา มา ดู DNA วา มา จาก สาย
78. โอลิมปก เพราะ ความ ขี้เกียจ ซอม จน ถึงกับ ตอง โกน หัว<4> ประชด ตัวเอง เสนทาง ของ สมรักษ คอนขาง
79. มาก คน ใส อีฟแซงต ตั้งแต หัว<1> จรด เทา ถา ไม มี เซนต จะ ไม สวย เลย
80. เขา ใช ปรัชญา ใหม เมื่อ มี ใคร ตี หัว<1> ดวย ฆอน อยา นั่ง รับ เฉยๆ ให หา มีด เนื้อ มา ตัด มือ คน เหลา
81. แลว จะ ไม รู กลยุทธ นายหาง แผนเสียง เชือ่ หัว<6> ไอ เรือง เถอะ อีก ไม
82. แบบ ใหม นี้ จะ ให เกษตรกร นํา หัว<16> มัน สด ไป ให โรงงาน อัดเม็ด มัน
83. คราว นี้ มี นายทุน ไทย มา ขอ ซื้อ หัว<1> ชาง และ ผลงาน เยีย่ มๆ 10 กวา ชิ้น
84. มัน สําปะหลัง หนอย เปน ไง ครับ ถา ขาย เปน หัว<16> มัน สด ราคา ก็ ต่ํา มาก ถา
85. ผม คง ไมได มา เขียน หนัง โรง เล็ก ฉบับ เปด หัว<20> ป 2 อยาง มี สาระ อะไร เทาไร แต
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86. มา สมมติ นักทองเที่ยว อินบาวนด ที่ เขามา หัว<2> ละ 3 บาท แต คนไทย ที่
87. ของ อเนลกา บอล ลอย ขาม หัว<1> โมฮัมเหม็ด บาเคีย ผู รักษา ประตู ทําให ทีม ราชันย ชุด ขาว
88. เปน ครูใหญ ได เคย กลาวถึง ศิษย ผู นี้ วา เขา เปน คน ที่ มี หัว<7> การคา มา ตั้งแต เด็ก เพราะ ตลอด ระยะเวลา
89. ผูคน ที่ มา ตาง ยิม้ อยู เหนือ ศีรษะ ของ นาง พลาง สาย หัว<1> นา สงสาร จริงๆ ใคร คน หนึ่ง พูด ขึ้น
90. ใหญ คาย เล็ก ทั้ง หลาย ก็ คือ ตอง ออก หนังสือ มา เยอะๆ หลาย หัว<20> หลาย เลม แต พิมพ จํานวน ที่ จํากัด
91. ครับ นั่น เปน เพียง การ โปรย หัว<19> ใน แค็ตตาล็อก โฆษณา รถยนต รุน ลาสุด ของ คาย หนึ่ง
92. ที่วา วิชา คณิตศาสตร เปน วิชา สําหรับ คน หัว<6> ดี เทานั้น หากแต เปน ทักษะ พื้นๆ ที่
93. มั่น กับ จริยธรรม ดี เขา ก็ คือ ลูก ชาวนา หัว<8> เกา จาก ภาคตะวันตก ตอนกลาง ของ อเมริกา และ เปน ผูชาย
94. ของ ชีวิต บน โลก นี้ ที่ เดิน ตัว ตรง หัว<1> ชี้ ฟา และ ที่ สําคัญ ที่สุด มี รูปราง
95. รับ เงินชวยเหลือ จาก รัฐ ใน การ ฝกอบรม เปน ราย หัว<2> และ มี การ ใช ระบบ ภาษี เพื่อ การ ฝกอบรม ซึ่ง
96. เฉพาะ ขณะ นี้ มี การ เสนอ เงิน ซื้อ เสียง ใน ราคา หัว<2> ละ 300 - 500 บาท เปน อยาง ต่ํา
97. ถึง กลาง ยก ไทสัน ก็ ได จังหวะ ปลอย หมัด ขวา เขา ที่ หัว<1> ฟรานซิส รวง ให กรรมการ นับ ถึง 9 จาก
98. ผม ไม กลา หัน ไป มอง หนา นาย ที่ นั่ง คุม หัว<13> โตะ กลัว วา นาย กําลัง จอง มา ที่ ผม อยู เหมือนกัน
99. และ ค. โดย นํา รายได เฉลีย่ ตอ หัว<2> ของ ประชากร แตละ จังหวัด มา พิจารณา ซึ่ง
100. เพิ่ม จ. ระยอง และ ภูเก็ต ซึ่ง มี รายได เฉลีย่ ตอ หัว<2> ของ ประชากร สูง และ มี ความ พรอม ดาน
101. ที่ สําคัญ มี หยอม กระ 5 หยอม ที่ หัว<1> ปก และ ขอ ขา คนโบราณ เรียก พระเจา
102. คอ ถึง หาง มี จุดขาว อยู 5 หยอม คือ หัว<1> หนึง่ ปก สอง ขอ ขา สอง รวม เปน หา
103. วา เปน นิตยสาร วิเคราะห ขาว การ เมือง ที่ เปลีย่ น ชื่อ เปลี่ยน หัว<20> บอย ที่ สุด ไล มา ตั้งแต อาทิตย
104. เพราะ หลังจากนัน้ แม จะ มี การ ฟอรม หนังสือ หัว<20> เดียวกัน ขึ้นมา ใหม ชวง สั้นๆ แต ก็ เปน การ ดูแล และ
105. เชน จํา ได วา เมื่อ สอง ป ที่ แลว มี คนๆ นึง หัว<1> มัน ลานๆ แลว มัน ก็ ใส กางเกง สีเขียว แลว มัน ก็ วิ่ง
106. ยก กลุม ใน ราคา 2 บาท ตอ หัว<2> และ มี แนวโนม จะ เพิ่ม สูงขึ้น ใน คืน หมา หอน และ วัน เลือก ตั้ง
107. ใน เดือน หนา นี้ มี ราคา เฉลี่ย ตอ หัว<2> ตั้งแต 600 - 700 บาท ขึ้นไป สวนใหญ เปน ทัวร วัด ทัวร วัง และ
108. นอก แถบ ยุโรป ที่ เปน ของ พวก ฝรัง่ หัว<4> แดง ผิว ขาว คน เอเชีย คือ พลเมือง ชั้นสอง ไป โดยปริยาย
109. ประมาณ แบบ จาย ตาม ราย หัว<2> ประชากร ภายหลังจาก เริ่ม ปฏิรูป ได 4 ป เหลานี้ เปน ปญหา เชิง
110. เปราะบาง และ ออนไหว จน เขา เครียด ช็อค และ เกร็ง ปวด หัว<5> ขางเดียว แต ตอนนี้ หลังจาก มี ลูก เขา ดี
111. ทําให สิ้นเปลือง ใน การ ผลิต เพิ่มขึ้น เนือ่ งจาก หอม จะ ลง หัว<16> ชา เพราะ ตอง หา อาหาร ไป เลีย้ ง ดอก หอม
112. ผูสมัคร ส.ว. มุกดาหาร ลง ขัน หัว<2> 1 แสน เปน รางวัล ผู เก็บ หลักฐาน การ ทําผิด กฎหมาย เลือก ตั้ง
113. ของ อดีต ประธานาธิบดี บุช ในชวง วัยเรียน เขา เปน เด็ก ที่ หัว<6> ปานกลาง ในชวง วัยรุน เขา เปน ชายหนุม
114. โดยทั่วไป หุน ละคร เล็ก เปน หุน ที่ มี หัว<1> แขน ขา แบบ หุน หลวง สูง ประมาณ 1 เมตร สามารถ
115. ไม ใช เด็ก ใส ชุด ไทย หัว<4> จุก รอย มาลัย ที่ ตาม ปาย โปสเตอร รณรงค ความ เปน ไทย
116. อยาง ไม หยาบคาย ไม ใช วัสดุ ใดๆ ตี หัว<1> กัน หรือ อม น้ํา แลว
117. วา แลว ก็ คอยๆ เท น้ํา ลง บน หัว<1> ที่ มี ผม ดก ดํา ของ ผูแสดง อีก คน จากนัน้ ก็ ถอด
118. ทะลุ และ ที่ กลาง แผน หลัง 1 นัด หัว<10> กระสุน ทะลุ สอบสวน ใน เบือ้ งตน ทราบ วา คนราย เปน ชาย 2 คน
119. กับ ลาว โดย ซีเรีย นัน้ จะ เก็บ หัว<2> ละ 2 เหรียญ ตอ วัน สวน ลาว จะ คิด แค 10 เหรียญ ตอ วัน ซึ่ง ทั้ง สอง
120. หรือ จะ เปด เพือ่ ดู วา มี การ ยิง เขา ที่ หัว<1> หรือไม ซึ่ง ก็ ไม นาจะ สงสัย เพราะ โฆษก รัฐบาล
121. ได ลาง ขอ ครหา ยิง หัว<1> ตัว ปลอม อัด สื่อ ขวาง เจาหนาที่ ปฏิบัติ การ ชวย ตัว ประกัน
122. หนวย ปฏิบัติ การ พิเศษ ที่ ฝก ให ยิง เฉพาะ หัว<1> นั้น เขา จอ ยิง หลัง ถอด เสื้อผา ใช หรือไม ตางหาก
123. หนังสือพิมพ วอชิงตัน รายงาน วา กลุม ศาสนา หัว<8> อนุรักษ นิยม และ กลุม เคลื่อนไหว ได
124. หนึ่ง ผัว ไม รู หนังสือ หัว<6> ทึบ แข็งแรง และ บาบิ่น เพราะ เขา สงสัย วา เมีย จะ มี ชู กับ ชายหนุม วัน หนึ่ง
125. ราศี เนือ่ งจาก ทา เดิน อัน เซ็งกะตาย โดย หัว<1> ที่ โต ลาน กอน วัย ไร สิ่ง ปกคลุม ตก หงาย ไป ขางหลัง จมูก
126. เขา จึง กลับมา นั่ง คิด จน เหงื่อ ซึม หัว<1> ทอ ประกาย วาว วับ พรอมกับ รับสารภาพ ใน ตอน ให
127. กลุม ชายฉกรรจ ใช ปน จี้ หัว<1> และ นํา ตัว สง ใหกับ ตํารวจ
128. สังคม กรุงเทพฯ ซึ่ง ถือเปน หัว<?> ของ ประเทศ จะ เปลี่ยน ไป อยางไร ก็ อยา ให เร็ว นัก เลย ผูคน
129. ตัว จะ ดี ก็ ขึ้นอยูกับ หัว<6> ครับ หัว ดี คิด สะอาด ก็ แลว ไป หัว ทึ่ม คิด ไม เปน ก็ เตรียม ใจ กัน ได เลย
130. ตัว จะ ดี ก็ ขึ้นอยูกับ หัว ครับ หัว<6> ดี คิด สะอาด ก็ แลว ไป หัว ทึ่ม คิด ไม เปน ก็ เตรียม ใจ กัน ได เลย
131. ตัว จะ ดี ก็ ขึ้นอยูกับ หัว ครับ หัว ดี คิด สะอาด ก็ แลว ไป หัว<6> ทึ่ม คิด ไม เปน ก็ เตรียม ใจ กัน ได เลย
132. ฐานะ เปน ปาก เปน เสียง เปน สื่อ ที่ แปร ความ คิด จาก หัว<5> สู ราง ก็ ขอให ชวยกัน ถกเถียง หา
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133. ผม รอ ดู อยู วา หัว<6> มัน ฉลาด หรือ มัน ไม มี หัว
134. อาศัย เสน สาย คน มี อํานาจ คุม หัว<2> หรือ วา เปน ลิ่วลอ ปลาย แถว ของ มาเฟย ที่ สวม รอย ขอ เบง เอง บาง
135. รุม ยํา เคา พอ เคา จะ สู ก็ ให ลูกนอง จับตัว ไว เอา ปน จี้ หัว<1> บาง แลวก็ ซอม ถา ทา ดวล กัน เดีย่ วๆ จะ ไม
136. รับ เงินชวยเหลือ จาก รัฐ ใน การ ฝกอบรม เปน ราย หัว<2> และ มี การ ใช ระบบ ภาษี เพื่อ การ ฝกอบรม ซึ่ง
137. เอง ให วาง ไม ตอง พูด พร่ํา ทํา เพลง ขอ เพียง มี หัว<5> เปน ไอเดีย มี ปาก เปน ภาษาอังกฤษ มี หัวใจ นัก กิจ
138. ทุกวันนี้ รุชดี ยัง มี คา หัว<2> 2 ลาน ดอลลาร สหรัฐ เขา จึง ตอง มีชีวิต อยู
139. โคไมนี ยัง คุกคาม รุชดี อยู ดวย คา หัว<2> สอง ลาน ดอลลาร ทําให เขา มีชีวิต อยู อยาง
140. ศัพท ใหม นี้ เขา เปน พวก หัว<8> รุนแรง คน หนึ่ง ซึ่ง มี แนวโนม จะ
141. ที่ ผู นํา เปน พวก หัว<8> ปฏิรูป ลูกนอง ก็ จะ เจริญ รอย
142. ขาง ตระหนัก แต บาง เรือ่ ง ผม ก็ หัว<8> โบราณ อยาง ผูชาย เจาะ หู ผม ก็ รับ ไมได ผม มอง แลว อยากจะ ดึง
143. ผู ลอบสังหาร ทัง้ สอง เปน ชาว ใต เปน พวก หัว<8> รุนแรง และ ถูก ฆา ตาย กอน ถูก นํา ไป สอบ
144. นาย ชารลส มารกูลิส ตัวแทน นัก อนุรักษ สิ่งแวดลอม หัว<8> รุนแรง จาก วอชิงตัน ดี.ซี. กลาว วา
145. ผล ให บรรดา เจาของ เวบ ไซต หัว<6> ใส ที่ เปน เจาของ หุน ไอพีโอ เหลานี้ หลาย ราย เริ่ม มอบ ขอเสนอ พิเศษ
146. กําลัง มอง วา ผู วาฯ กทม. คน ใหม จะ ตอง หัว<8> กาวหนา พอควร และ เอนก ก็ มี คุณ
147. ป หลังจาก พบ วา ตอง อยู โดดเดีย่ ว คอนเซอรเวทีฟ พวก หัว<8> เกา หยุด การ สนับสนุน เปเรสตรอย
148. เมื่อ พลิก ดู นิตยสาร ลิซา แม จะ เปน หัว<20> นอก แต เมื่อ เขามา ใน ประเทศไทย แลว ดูเหมือน
149. นิตยสาร นองใหม แถม ยัง หัว<20> นอก อีกดวย อยางไร ก็ แจง เกิด ใน ประเทศไทย แลว การ
150. วิกฤติ ทาง เศรษฐกิจ รายได ตอ หัว<2> ของ คนไทย เพิ่มขึ้น ถึง เทา ใน ชวงเวลา 3 ทศวรรษ แต การ
151. ทยอย ไป แสดงความยินดี กัน อยาง มืด ฟา มัว ดิน ตั้งแต หัว<15> ค่ํา เรื่อยไป จน ถึง เทีย่ งคืน
152. ลง ชนิกา สุจริตกุล เห็น คุย กับ หนุม หัว<4> ตั้ง สีทอง แวบๆ หัน มา อีก กลืน ไป ใน ฝูงชน และ กระเชา อวยพร
153. ความ ตองการ ของ คน ใน การ ใช หัว<1> สัตว ประดับ ตกแตง บาน ไดรับ การ ตอบสนอง ใน ระดับ หนึ่ง และ
154. ประเภท หลอ เรซิน มา นาน หลาย ป มา ทํา ที่ แขวน กุญแจ หัว<1> สัตว จาก วัสดุ ชนิด อื่น แต พยายาม ทําให
155. หลอ เรซิน ทํา ที่ แขวน กุญแจ หัว<1> สัตว โดย เขา หวัง วา การ ประดิษฐ หัว สัตว หา ยาก เทียม ขึ้นมา นี้ นา
156. หลอ เรซิน ทํา ที่ แขวน กุญแจ หัว สัตว โดย เขา หวัง วา การ ประดิษฐ หัว<1> สัตว หา ยาก เทียม ขึ้นมา นี้ นา
157. ระดับ หนึ่ง และ การ ชื่นชม กับ หัว<1> สัตว เรซิน ก็ นาจะ เปน ทางออก ของ มนุษย และ สัตว ใน การ อยู รวม
158. มากขึ้น ตาม ฝมอื ดวย โดย การ หลอ เรซิน หัว<1> สัตว ที่ มี เขา นั้น ตอง แยก ทํา ถึง 2 ครั้ง เฉพาะ สวน
159. โดย แตละ ชิ้น จะ มี ราคา แตกตาง กัน ไป ถา เปน ที่ แขวน กุญแจ หัว<1> สัตว ขนาด เล็ก ถา สั่ง ตั้งแต
160. 5 ชิ้น ขึ้น ราคา จะ ตก อยู ที่ หัว<1> ละ 11 บาท หัว สัตว ขนาด ใหญ 170 บาท ทวา ตาม ทองตลาด ทั่วไป
161. 5 ชิ้น ขึ้น ราคา จะ ตก อยู ที่ หัว ละ 11 บาท หัว<1> สัตว ขนาด ใหญ 170 บาท ทวา ตาม ทองตลาด ทั่วไป
162. ขึ้นมา ความ เจ็บ คอยๆ แผซาน ไป ทัว่ สวน หัว<1> จน ตอง เอา มือ ประคอง ศีรษะ ที่ โลหิต ไหล ออกมา
163. เรา ตอง ยอมรับ ใน ขอ นี้ วา คณะกรรมการ บริษัท คือ สวน หัว<5> หรือ มันสมอง ของ บริษัท ที่ จะ ชี้ ทิศ ให บริษัท
164. ก็ สามารถ ทีจ่ ะ ปฏิวัติ เศรษฐกิจ หัว<8> โบราณ ของ ญี่ปุน แต ปญหา อัตรา คา โทรศัพท ที่ สูง และ ราคา
165. หา หนทาง ออก ไม เจอ เพราะ ไม รู วา ตรงไหน หัว<13> ตรงไหน หาง กระบวนการ พัฒนา สังคม ยัง คง กระจุก
166. ควบคุม ราคา สินคา เรา ไม ตอง ใช คอน ไป ทุบ หัว<1> เขา ก็ รูสึก วา ได ผล ดี
167. กับ ป 2 ตัว เปน เกลียว หัว<1> เปน น็อต นึก ภาพ เอา เอง แลว กัน นะ เห็น คุณ ปเตอร บอก วา เนื้อ
168. การ ชั่วคราว สวน เค็นจิ ก็ ตอง โกน หัว<4> บวช เณร กลายเปน คน ของ วัด เสาหลิน ตอง ตืน่ เชา ขึ้น กวาเดิม
169. พยายาม บากบั่น ตอสู กับ ความ จน ของ ตนเอง ทั้งๆ ที่ หัว<6> ก็ ไม ดี เรียนหนังสือ ก็ ไม เกง แต ก็ สามารถ
170. รัฐบาล ก็ ตอง เสีย คา ดูแล ผูตองขัง เปน ราย หัว<2> ประเทศไทย เรา ยัง ไม มี และ คิด วา อีก นาน กวา ความ
171. แลว เพื่อ ฉลอง ป มังกร ทอง ขณะที่ สํานักงาน สลากกินแบง หัว<6> ใส ออก ล็อตเตอรี่ ตรุษจีน ดึงดูด นัก แสวง
172. วอชิงตัน ผูอํานวยการ ซีไอเอ ระบุ เครือขาย มุสลิม หัว<8> รุนแรง นิกาย สุหนี่ ที่ ตอตาน อเมริกา คุกคาม
173. กลาว เมื่อวานนี้ วา เครือขาย มุสลิม หัว<8> รุนแรง นิกาย สุหนี่ ที่ ตอตาน อเมริกา คุกคาม ความ มัน่ คง ของ สหรัฐ
174. เสริม วา ขณะนี้ มี โครงขาย มุสลิม นิกาย สุหนี่ หัว<8> รุนแรง ทั่วโลก ไมวา จะ เปน ใน แอฟริกา เหนือ พวก ปา
175. ของ นักเขียน นี่ เอง ที่ ปน หัว<6> นักเขียน ให ยืน ไม ติด ที่ และ หลงลืม ไป วา การ รับ ฟง คําวิจารณ เพื่อ
176. นิยม ทันที จึง มี คน หัว<6> ใส หยิบ มา แปล ไทย แต ฉบับ ภาษาจีน ก็ ยัง มี ให ซื้อ ที่ เยาวราช
177. และ มี อักษร L HUAN HUA BAO เดา วา เปน หัว<20> หนังสือ แต อาน วา กระไร ไม กลา
178. ลวก แมงกะพรุน นํา ขึ้นมา ผสม กับ หัว<16> ไชเทา เห็ด และ แครอท เติม น้ํา
179. อัน บา ลน ปน หนัก มือ หนาตา หัว<1> หู เปยก ปอน กัน ทั้ง คณะ หาย งวง
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180. 1 หอง ปจจุบนั มี 2 หอง หัว<13> มุม ถนน เธอ วา โจก ราน นี้ อรอย เพราะ
181. ใน สภาพ โดน มัด มือ กอน ถูก จอ ยิง หัว<1> เจาหนาที่ ระดับสูง ของ ไทย ให
182. ใหญ ครึ้ม หา หก ตน อาศัย อยู ทีน่ ี่ ตอน หัว<15> ค่ํา ฝูง นก เอีย้ ง ชนิด นี้ จํานวน
183. จาก ตนไม กระโดด โลด เตน เหยงๆ มา ผงก หัว<1> ทํา เสียง เชนนี้ เสมอๆ พรอมทั้ง ไล จิก ตี
184. กัน พอ ของ เธอ เอา ปน จี้ หัว<1> ฉัน แลว บอก วา จะ สง ฉัน เขา คุก 50 ป ถา ไม ยอม แตง งาน กับ
185. อบจ. อํานาจเจริญ ซื้อ ถูก สุด 20 บาท ตอ หัว<2> กํานัน ปด นครสวรรค ตาย แต ไดรับ เลือก
186. ตาม ชายหาด นิยม นัก ให ใช ซิตรอน วอดกา ใส ขวด สเปรย แลว ฉีด ทั่ว หัว<1> ใช หวี แปรง ให ทั่ว ศีรษะ ทิ้ง ไว
187. เขา ครัว เปด ตู กับ ขาว หา ของ ที่ กิน ได โปะ หัว<1> ถา เปน ครัว ไทย คุณ อาจ นึก ถึง ผิว มะกรูด
188. ความเชื่อ ที่ ฝง อยู ใน หัว<5> ของ คริสวาเลนติ ผูรับเหมา กอสราง ใน ชิคาโก มา ตลอด คือ จะ มี สุขภาพ ฟน
189. เปน การ เลีย้ ง อําลา ตั้งแต ยัง หัว<15> วัน ทั้งๆ ที่ ยัง อยู ใน ตําแหนง นี้ อีก รวม ป แถม ยัง เปน งานเลีย้ ง ที่
190. อาน ตอไป ไมได ตอง หยุด เรา อยู ทาง สวน หัว<1> ของ ศพ ผู หญิง มี อายุ ขาว
191. จน คน ทั่วประเทศ ตอง แบก หนี้ ตอ หัว<2> ประมาณ 6 หมืน่ บาท ในขณะนี้
192. ลงมา และ ก็ จะ ลูบ หัว<1> มัน ซึ่ง ดู เจา นก มี ความ สุข มาก ขาพเจา
193. ใคร ตอ ใคร ก็ รู วา เรา รัก กัน สุด หัว<13> บาน ทาย บาน เขา รู ทั่ว กัน แฟน ฉัน คือ เธอ เที่ยว ก็ มี
194. บน แผง หนังสือ วันนี้ นั้น ถา สังเกต ให ถี่ถวน จะ เห็น หนังสือ หัว<20> ใหมๆ ออกมา อยาง มากมาย หลาย
195. ระดับสูง และ ระดับลาง ก็ แขง กัน ออกมา หลาย เลม หลาย หัว<20> เชนกัน ซึง่ เนื้อหา ของ หนังสือ เหลานี้ นั้น
196. ซึ่ง เคย โชว ผลงาน เด็ด หัว<1> ก็อด อารมี มาแลว ประกบ กทม. เตรียม พิธี รับ ยิ่ง ใหญ
197. กระแส อินเทอรเน็ต ที่ กําลัง พุง กระฉูด ทําให นักธุรกิจ หัว<6> ใส กลุม หนึ่ง ใน ฮองกง และ สิงคโปร ได ไอเดีย
198. ขณะที่ ไร อื่นๆ ทั่วไป สับปะรด เริ่ม แก ที่ ไร ของ โชติ เพิ่ง หัว<16> เทา กําปน เทานั้น ป ที่แลว สับปะรด
199. เลือก ตัด หัว ที่ แก ที่สุด อีก ระยะ เขา เลือก ตัด หัว<16> ที่ สีเหลือง เริ่ม ลาม จาก ขั้ว แต สับปะรด ขาย ไม ทัน
200. เที่ยว เดิน พลิก หัว สัปปะรด เลือก เอา แต หัว<16> ที่ ยัง ไม เนา แม ไม มี ที่ จะ
201. สับปะรด ทั้ง ไร จะ ทิ้ง ไป ได ยังไง แม บอก ที่ วง ขาว ตอน หัว<15> ค่ํา ตอน นี้ รุน แรก หมด ชวง ไป แลว
202. โชติ ฟง อยาง เหนื่อยหนาย สาย หัว<1> ไป มา ผม เห็น ชาวไร ทุก คน ทํา เหมือนกัน หมด เพราะ วา
203. พวกเขา ขาย สับปะรด หัว ละ 1 บาท ไมวา เล็ก ใหญ หัว<16> ละ ครึ่ง โล หรือ หัว ละ โล ครึ่ง หัว ละ บาท เดียว เทา
204. พวกเขา ขาย สับปะรด หัว ละ 1 บาท ไมวา เล็ก ใหญ หัว ละ ครึ่ง โล หรือ หัว<16> ละ โล ครึ่ง หัว ละ บาท เดียว เทา
205. ก็ รอน เปรีย้ ง เงยๆ ตัด สับปะรด ที่ รู อยูแลว วา หัว<16> ละ บาท เทานั้น ยัง ไม พอ พวก เขา ชัก เงินทุน กัน
206. โชติ ถือ มีด ออก จาก บาน ตรวจตรา สับปะรด ตั้งแต หัว<13> ไร จน ถึง ทาย ไร เขา เห็น หัว หนึ่ง แก จัด
207. สวยงาม เชียว ละ สับปะรด ที่ พอ ปลูก หัว<16> ใหญ มาก มัน สมบูรณ ไม มี ที่ ติ แลว เขา นิ่ง คิด วา รสชาติ
208. มี หญิง คน หนึ่ง เดิน เขามา ใน หอง หัว<1> และ หลัง ของ เธอ มี ผา คลาย ผา สักหลาด ผืน ยาว สีน้ําตาล เทา
209. เหมือนกับ เสียงรอง กอง เขา มา ใน หัว<5> รพินทร เงยหนา นิด หนึ่ง กอน กม ลง ไป ทํา ตอ คราว นี้ เขา
210. ถา เปน ตัว จะ ยัด ดวย ทราย ถา เปน หัว<1> จะ ยัด ดวย นุน ถา เปน มือ เทา หนา จะ
211. เกิด บน สนาม ที่ มี การ แขงขัน รอน ระอุ ทั่ว ทุก หัว<13> ถนน แต วัน นี้ V.Shop สามารถ ทํา ความ รูจ ัก
212. จาก การ หา ที่พัก เลย ไมได ทํา ลูก กัน อยาง ที่ ตั้งใจ ไว พอ หัว<1> ลม ลง หมอน หลิน เขามา กอด แขน ไว
213. จาก การ สูบ บุหรี่ ถึง 556 บทความ และ ยัง ยกตัวอยาง พาด หัว<19> ของ บทความ เกีย่ วกับ โทษ ของ
214. พันธกิจ ของ พระแม ก็ คือ การ เหยียบ หัว<1> อสรพิษ ให อยู ใน สน เทา ของ พระแม อสรพิษ คือ พญามาร,
215. ทําไม พระแม มารีย จึง จะ เหยียบ หัว<1> ซาตาน ไว ใต สน เทา ของ พระแม
216. รากฐาน ของ ศาสนจักร โลก ได ถูก วาง ไว แลว และ ศิลา หัว<13> มุม ก็ คือ ซาตาน ประมุข คือ
217. พระนาง พรหมจารี มารีย ถึง แม จะ เหยียบ หัว<1> อสรพิษ ไว ใต เทา แลว พระแม ยัง ได ฝก ลูกๆ ให
218. หอ พระพิฆเนศวร ชาง เถื่อน ตัว นํา ก็ ชู งวง ขึ้น เหนือ หัว<1> พรอมเพรียง กัน ทุก ตัว เหมือน จะ เปน การ ถวาย
219. นี้ จะ ชวย ผลัก ดัน ให ไทย เปน ฐาน การ ผลิต หัว<16> มัน ฝรั่ง ที่ ใหญ ที่สุด ใน เอเชีย แทน จีน
220. การ แทง หนี้สูญ เพื่อ ลด การ จัดสง หัว<18> เชือ้ น้ําอัดลม ให กับ โรงงาน บรรจุ น้ําอัดลม หลาย แหง ที่ โคก คัด
221. วิตก วา โคก จะ ขยาย ยอดขาย ใน ไตรมาส 4 ผาน การ ขาย หัว<18> เชื้อ น้ําอัดลม มาก เกินไป ฉุด ราคา หุน ของ
222. อาทิ การ กัน คาใชจาย เพื่อ ใช ใน การ ลด จํานวน สต็อก หัว<18> เชื้อ น้ําอัดลม ของ บริษัท บรรจุ น้ําอัดลม ใน
223. ปจจัย การ ผลิต ตางๆ เชน หัว<18> พันธุ ปุย รวมทั้ง จัดหา พื้นที่ ให ดวย และ จะ รับ ซื้อ ผลผลิต ทั้งนี้
224. ประสบ ผลสําเร็จ จะ ชวย แกไข ปญหา ขาด หัว<18> พันธุ มัน ฝรั่ง ได สวนหนึง่
226. สวนผสม ก็ จะ มี ปลา รา ตัวใหญ ที่ ทํา ขึ้น เอง หัว<16> หอม แดง กระเทียม ขา ตะไคร พริก มะขาม เปยก
227. ของ ตนทุน การ ผลิต ทั้ง หัว<18> เชื้อ น้ํามัน และ น้าํ ตาล ที่ พา เหรด สูงขึ้น กวา 2 ป ไม ไหว เตรียม ปรับ
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228. เพิ่ม พรวด หลัง บริษัท แม ประกาศ ปรับ ราคา หัว<18> น้ําเชื้อ ทั่วโลก หวัง ชดเชย รายได ที่ หด หาย ขณะที่
229. เนื่องจาก บริษัท แม ได ประกาศ ปรับ ราคา หัว<18> น้ําเชื้อ ทั่วโลก ตั้งแต ตน ป ที่ ผาน มา เพื่อ นํา รายได ชดเชย
230. บริษัท แม โคก ประกาศ ปรับ ราคา หัว<18> น้ําเชื้อ ตั้งแต ตน ป ที่ ผาน มา ซึ่ง สูง มาก เปน ประวัติ
231. ตน ทุน อื่น สูง เรา รับ ภาระ ได ทั้ง ลด คาใชจาย ภายใน แต หัว<18> น้ําเชื้อ โคก ขึ้น ครั้ง นี้ ทําให ตนทุน
232. เยาวชน ใน สังกัด จํานวน 2 คน คิด เปน ราย หัว<2> ละ 100 บาท และ สําหรับ สํานักงาน คณะ
233. หลาย แหง ได มาก กวา ระบบ เหมา จาย ราย หัว<2> แก สถานพยาบาล ราย ป ซึ่ง โรงพยาบาล บาง
234. ขาราชการ เหลานี้ แหละ ครับ ที่ สามารถ จะ คอม หัว<1> ลง จรด พื้น ให ใคร เหยียบย่ํา ก็ได ถา ตัว
235. นาย คอย ปกปอง มี นาย คอย ลูบ หัว<1> ลูบ หาง หรือ ถา นาย จะ ตบ หัว สัก ฉาด ก็ ไม รูสกึ อะไร
236. นาย คอย ปกปอง มี นาย คอย ลูบ หัว ลูบ หาง หรือ ถา นาย จะ ตบ หัว<1> สัก ฉาด ก็ ไม รูส ึก อะไร
237. ขโมย ซีน ของ คน อืน่ ทําให บางที หลุด เทค หลุด คิว หัว<1> ชน เสา บาง หกลม บาง ก็ เลย มี หัว โน .
238. ไหน ไมวา คุณ จะ มี อะไร เขียน ออกมา หรือไม ก็ตาม คุณ ตอง ทํา สิ่ง ที่ อยู ใน หัว<5> ให ออกมา ให ได เพราะ
239. หลัง อย. ระบุ มี พอคา เร หัว<6> ใส นํา ยา ออก เร ขาย
240. ที่ เคย จี้ เครื่องบิน ลง อูต ะเภา ระบุ เปน คน หัว<8> รุนแรง สวน เอ็นจีโอ อเมริกนั มี แนวโนม รอด ยาก
241. โฉม ใหม ให หลุดพน จาก สื่อ หัว<20> สี มา เปน สื่อ ที่ มี คุณภาพ เนนหนัก ทั้ง การ เมือง และ เศรษฐกิจ
242. ขึ้น โดยเฉพาะ กับ นายจาง หัว<8> ดื้อ ทั้งหลาย ทั้ง ที่ ผาน มา ได อะลุมอลวย มา โดย ตลอด ดังนั้น ตอไป
243. นั่น มารกาเร็ต เปน เด็กสาว ผม ดํา ตัว เล็กๆ ที่ หัว<8> ดื้อ เธอ ทําให พวก หนุมๆ หัวหมุน ดวย บุคลิก ยวน เสนห
244. แกงค ยัง ไม พน 1 เธอ สูบ บุหรี่ ดืม่ วิสกี้ มี หัว<8> รุนแรง ทาง การเมือง และ มี ความ คิดอาน เรื่อง เพศ และ
245. สถาบันอุดมศึกษา ลงมา งม เพชร ใน ตม ไป ประดับ หัว<10> แหวน ให เปลง แสง จรัส จา ประดับประดา อยู ใน
246. ตอบ มองเห็น ดอก ดวง ของ หัว<10> ฝ ที่ เริ่ม แตก บน ใบหนา ของ เขา เปลง ปลั่ง ดั่ง ดวงดาว ใน คืน แรม
247. สวม หมอ ดิน ที่ เปน หัว<1> ของ มึง มึง โครง ไผ ไร ชีวิต มึง กลา ดี ยังไง ถึง มา เก็บเกีย่ ว พืชผล ใน นา กู
248. มัน เขา โซปาล ทุก คน ก็ ยืน ขึ้น โดยไมรูตัว และ คอม หัว<1> โหริ แคน ใจ เมื่อ เหตุ
249. เห็น นอน จม กอง เลือด หัว<1> และ สมอง แหลก กระจาย อยู ใต ทอง รถ บน พื้น ถนน
250. ราว กับ พาด หัวขาว หนังสือพิมพ หัว<20> สี ยังไง ยัง งั่น ครับ คุณ สุทัศน เงินหมื่น หมด ตัว แลว
251. เมื่อ นํา ไป อาบน้ํา จะ มี เจาพนักงาน กั้น สัปทน สีแดง บัง แดด ที่ หัว<1> ให อีก คน หนึ่ง ก็ จะ ตี ฆอง
252. สวัสดี ครับ คุณหมอ ผม มี ปญหา อาการ ปวด หัว<5> เกือบ ทุก วัน คิด วา นอน เพียงพอ แต มัก มี
253. นอน กรน จะ เปน สาเหตุ ของ อาการ ปวด หัว<5> ได หรือไม ขณะ นี้ ผม อายุ
254. บัลลังก ขางหนา มี ราง ที่ มี ศีรษะ เปน หัว<1> หมู ปา ขนาด ใหญ ปรากฏ อยู
255. ยอม ขาดทุน โละ ผลผลิต ขาย เหลือ เพียง หัว<16> ละ 3 บาท ขณะที่ บาง ราย หัน กู นอก ระบบ ตัด
256. ราคา ผลิต ตกต่ํา เหลือ เพียง หัว<16> ละ 3 บาท จาก เดิม ที่ จําหนาย หัว ละ 4.5 - 7 บาท ดวยเหตุที่ มี ผลผลิต
257. ราคา ผลิต ตกต่ํา เหลือ เพียง หัว ละ 3 บาท จาก เดิม ที่ จําหนาย หัว<16> ละ 4.5 - 7 บาท ดวยเหตุที่ มี ผลผลิต
258. สําหรับ ประชาธิปตย แลว อาการ ดิ้น ทุราย ไล ตั้งแต หัว<3> ไป ถึง หาง ที่ ออกมา เยยหยัน นักเลง โบราณ
259. อาการ และ ปองกัน การ กําเริบ ดวย จึง จะ ทําให อาการ ปวด หัว<5> จาก ไมเกรน ดี ขึ้น ได ครับ
260. อธิบดี กรมสามัญศึกษา ยอมรับ เงินอุดหนุน ราย หัว<2> ตาม นโยบาย นํา รอง การ ศึกษา ภาค
261. มัธยมศึกษา ตอน ตน จะ ไดรับ เงินอุดหนุน ราย หัว<2> จํานวน 750 บาท และ ชั้น มัธยมศึกษา ตอน ปลาย
262. อยู ระหวาง ศึกษา การ จัดสรร งบประมาณ เพื่อ เปน คาใชจาย ราย หัว<2> แก นักเรียน ใหม ซึ่ง คาดวา จะ ได
263. เรา ไม เนน พวก กรุป ทัวร สัมมนา จัด ถูกๆ คา หัว<2> เรา คิด ไม แพง อาหาร ที่ พัก 2 วัน 1 คืน
264. สวัสดิการ ขาราชการ และ ครอบครัว มี คาใชจาย ตอ หัว<2> 2 บาท ตอ ป ประกันสังคม มี คาใชจา ย
265. ถา เพียงแต นาย โรเบิรต ไนแมน หนุม อารคันซอ คน ใต หัว<8> แข็ง บาน เดียวกับ คลินตัน กลายเปน คน
266. ผลิต เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ราคา หัว<18> น้ําเชือ้ ที่ ตอง มี การ นําเขา จาก ตางประเทศ บริษัท แม แอตแลนตา ที่
267. จาก กระสุน ทะลุ เขา ปอด แม แพทย จะ ผาตัด เอา หัว<10> กระสุน ออก แลว แต ไม สามารถ ชวยชีวติ ของ
268. ผลิต ตอเนื่อง ขณะที่ สินคา อาหารสัตว หัว<18> อาหารสัตว ถือเปน ปจจัย การ ผลิต ที่ จําเปน ตอ เกษตร และ
269. เปน บูรณา ก็ จะ เปน แบบ นารัก วิง่ หัว<1> ทิ่ม หัว ตํา ได พี่ ไม รู วา จะ เปน หรือ เปลา นะ แต สงสัย
270. เปน บูรณา ก็ จะ เปน แบบ นารัก วิง่ หัว ทิ่ม หัว<1> ตํา ได พี่ ไม รู วา จะ เปน หรือ เปลา นะ แต สงสัย
271. เทศบาล เมือง มุกดาหาร มี การ แจก ปู พรม หัว<2> ละ บาท บาง ชุมชน แจก 50 บาท และ มี รายงาน
272. แต หาก กิน กวาวเครือ ขาว ผิด ตน หรือ ผิด พันธุ หรือ กิน พืช หัว<16> ชนิด หนึ่ง ที่ คลาย กับ กวาวเครือ
273. โดย กลุม นอก ประเทศ หรือ ใน ประเทศ ซึ่ง เปน กลุม เดียวกัน หัว<18> เชื้อ มา จาก ที่ เดียวกัน
274. แค ดู ลูก ยก ขาม หัว<1> ที่ โรเบอรโต คารลอส งัด มา สอน เชิง สุระ เสียง วิ่ง แบ็ค ดาว รุง ของ
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275. ปฏิบัติการ พกง. เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ นี้ เอง ขณะที่ หัว<11> หนังสือ ลง วันที่ ไว วา เปน วันที่ 14
276. เฉพาะ หนังสือ เพียงอยางเดียว มี จํานวนนับ หัว<2> ได บางที อาจจะ มี ไม ถึง 10 - 20 คน ที่เหลือ เปน ได แค
277. ขอ หวย ทันที แต ก็ ยัง มี Po mode อีก ชนิด หนึ่ง ที่ เจาะ หู ยอม หัว<4> อยู สยาม สแควร พวก นี้ ไม มี
278. อาหาร จาน นี้ มี สวนผสม ของ โถวฮก หัว<18> ขาวเย็น ที่ มี รสหวาน คุณสมบัติ เปนกลาง ชวย ขับ
279. ไม ทัน สังเกต วัด ตรง หัว<13> มุม และ วัน ตอๆ มา ก็ สาละวน เทีย่ ว จน ลืม ไหว พระ เสีย สนิท
280. จาก ปรมาจารย ดาน การ จัดการ บริหาร ระดับ โลก นัน่ ก็ ยิ่ง ทําให คนฟง ที่ หัว<8> ดื้อ รูสึก ออน ระทวย วาบ
281. แคลนซ ซึ่ง หมายถึง ตํารวจ ผิว ขาว หัว<8> รุนแรง ขณะที่ ผู ประทวง หลาย คน ถึงกับ ตะโกน วา ฆา
282. ชัดเจน โดย ผูผลิต รถยนต บาง ราย จะ สราง รถยนต สูตร หนึ่ง ตั้งแต หัว<13> จรด ทาย จากนัน้ จึง ขาย พื้นที่
283. ลักษณะ เปน น้ํา นิ่ง ไม หมุนเวียน เพราะ มี ประตู ระบาย น้ํา บริเวณ หัว<13> ทาย เทานัน้ จนกระทั่ง ได เกิด
284. สวนใหญ เห็น เปน หนุมสาว ชาวตางชาติ เสีย มาก กวา คนไทย หัว<4> ดํา ดุม เดิน ตอไป ตาม ตรอก จน
285. ออกมา จน ถึง ปาก ทาง ตรง หัว<13> มุม ดานซาย นั้นเอง เรา ก็ แลเห็น จุดหมาย มี ปาย ชือ่ บอก ชัด วัดปา
286. และ พวกพอง ก็ จะ บิน โผ ออกมา ทันที ทันควัน มัน แลนดิ้ง ต่ํา ลง เหนือ หัว<1> แมว หนุม ตมแตง เริ่ม ขยับ
287. ของ เรา กลาย ไป เปน ไอ แหวง ไป ฉิบ หัว<1> กลม บอก ที่ เคย มี ขน ดก สีดํา ขาว ถูก อี จิก เจาะ จน
288. ยา แก ฟก ช้ํา แก รอน ใน กระหาย น้ํา ลด อาการ ปวด หัว<5> ขางเดียว ชวย บํารุง สมอง บํารุง หัวใจ
289. ซื้อ เสียง ที่ บาน กอ ต. หนองสนอม อ. วานรนิวาส หัว<2> ละ 100 บาท ซึ่ง กกต. สกลนคร พิจารณา แลว
290. เปน รู กวาง ที่ พื้น พบ หัว<10> กระสุน ชนิด เดียวกัน สวน ที่ เรือน สัมมนา ปายชือ่ บานพัก ตากอากาศ เสีย
291. ชนิด เดียวกัน ตก ใส หลังคา บานพัก และ บริเวณ สนามหญา โดย พบ หัว<10> กระสุน รวม 5 ลูก นาง
292. กับ ภาพ ชาย คน หนึ่ง กําลัง ปน หองสวม โผล หัว<1> กม ลง ไป มอง ชาย อีก คน หนึ่ง ซึ่ง กําลัง ปลด
293. ให อลัน เชียเรอร ลอยตัว ขึ้น ขวิด เต็ม หัว<1> ไป ตรง ตัว เดอร โนเซนโก นาย ทวาร ยูเครน ปด มา เขา
294. ยอมรับ วา ปญหา ตําราเรียน เถือ่ น นั้น มี มา นาน แลว โดย โรงเรียน หัว<6> ใส นํา มา ขาย ใหแก ผู
295. ขณะที่ ตัวเลข การ เลน พนัน ตอ หัว<2> ลดลง จาก เดิม 2,000 บาท ตอ คน มา เปน 910 บาท ตอ คน
296. แลว คิง บอก ให ถอด หัว<1> ออก นอง แหมม ก็ ถอด หัว สิงโต ไป
297. คิง บอก ให ถอด หัว ออก นอง แหมม ก็ ถอด หัว<1> สิงโต ไป โขลก ถูก หัว ชาย เขา เต็มๆ ถึง ครั้ง
298. แหมม ก็ ถอด หัว สิงโต ไป โขลก ถูก หัว<1> ชาย เขา เต็มๆ ถึง ครั้ง แม ปาก ชาย
299. จะ บอก ไมเปนไร แต หัว ชาย ก็ แดง เอา เรือ่ ง เหมือนกัน ก็ หัว<1> สิงโต หนัก ออก อยาง นั้น
300. มาก ที่ สําคัญ หัว สิงโต ก็ หนัก มาก ถือ แปบเดียว ก็ แย แลว ใส หัว<1> แปะ ยิ้ม ชอบ สนุก ดี ดู แลว นารัก ดวย
301. จาก เดิม เชน จาก หัว ละ รอย ยกระดับ ตาม ดัชนี ผูบริโภค เปน หัว<2> ละ 200 หรือ หาก กระแส ตอสู แรง ก็
302. ผูสมัคร ส.ว. คน หนึ่ง เสนอ เงิน ให ชวย นําไป แจก ชาวบาน หัว<2> ละ 200 บาท ให ลงคะแนน แก ผู
303. หนาที่ รัฐ แจก เงิน ให ชาวบาน หัว<2> ละ 500 - 1,000 บาท โดยเฉพาะ ที่ สมุทรสงคราม ชวง การ ลงคะแนน
304. มูล แลว ให พนักงาน เขามา เปด อาน โดย เมื่อ คลิก ยัง หัว<19> เรื่อง ใดๆ ที่ ตองการ ทาง หนาตาง ดาน ซายมือ
305. ศรีสะเกษ นอกจาก จะ พบ วา มี การ แจกจาย เงิน หัว<2> ละ 50 บาท แลว ยัง จัด งานเลี้ยง และ มอบ
306. ของ ตลาด นั้น ทําให อัตรา การ บริโภค มันฝรั่ง ตอ หัว<2> ของ ผูบริโภค เพิม่ มากขึ้น ไป ดวย ปจจุบัน การ
307. จาย ของ นัก ทองเที่ยว นั้น การ ใชจาย ตอ หัว<2> ลดลง ซึ่ง สาเหตุ ที่ทาํ ให การ ใชจาย ของ นักทองเทีย่ ว ลด
308. ใคร เดิน ไป ลม ทับ หัว<13> สะพาน ทีไ่ หน เขา อีก สัก คน
309. รอมรอ แลว เสียง ของ ทาน ที่ ยัง ฝง อยู ใน หู ใน หัว<5> คนไทย จํานวน หลาย สิบ ลาน คน ยัง เอคโค อยู
310. ใน ตางประเทศ จะ กู เงิน นอก ระบบ เพื่อ จาย คา หัว<2> ใน อัตรา ดอกเบีย้ ที่ สูง มาก คือ ประมาณ รอยละ
311. ประเทศ ดวย เพราะ แรงงาน กลุม นี้ กู เงิน ไป จาย คา หัว<2> ใน อัตรา ดอกเบี้ย สูง โดย ให กู เพื่อ นํา เงิน
312. พัฒนา ประเทศ ที่ มี รายได ประชาชาติ ตอ หัว<2> ต่าํ กวา 80 % ของ รายได ประชาชาติ ตอ หัว ของ
313. ลักษณะ เปน โครง หลัก โปรง สูง ระดับ หัว<1> คน มี ชอง ให เสียบ หนังสือ ซอน กัน ลง ไป ตั้งแต บน ลง
314. กับ ความ ตองการ มิ หน๋ําซ้ํา แทบจะ ทุก เลม ก็ โปรย หัว<19> โปรย ทาย อวดอาง กัน มากมาย วา มี
315. มี เสียง เมื่อ ผม ตืน่ รูสึก เหมือนกับ วา หัว<1> จะ แยก ออกเปน สอง สวน ผม ลุก ไป เขา หองน้ํา ถัด ที่ นั่ง ของ ผม
316. อาหาร ที่ แหนะ กิน ก็ เปน อะไร งายๆ ซ้ํา ไป ซ้ํา มา ระหวาง ตม จืด หัว<16> ไชเทา ปลูก เอง หรือ หัว
317. ขี้เกียจ กิจกรรม ของ มัน ไม มี อะไร มาก มุด หัว<1> ลง ไป นอน ใต น้ํา หรือไม ก็ ชู คอ ขึ้นมา รับ ขนมปง
318. เดือน มีนาคม 2543 มา พลิก ดู เพราะ เขา จั่ว หัว<19> ปก ไว นาสนใจ คือ ขึ้น ปก ดวย คํา วา MAI อาน
319. ทํา ลง ไป แต จะ ทํา อยางไร ใน เมื่อ ความ โกรธ กระซิบ ขาง หู คุณ ไส หัว<1> เขา ออก จาก บาน ไป เลย
320. เมื่อ พุธ ที่แลว ผม เจอ สถานการณ ที่วา คือ มี คุณ ทิ่ม ถอย เอา หัว<13> รถ ทิ่ม ไว เตรียม จะ แทรก เขา
321. โดย มี การ จายเงิน ให หัว<2> ละ 100 - 200 บาท หรือ มาก กวา นั้น ซึ่ง ได มี ประชาชน และ ลูก ความ
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322. อัตรา การ ซื้อ เสียง ตอ หัว<2> คิด เปน เงิน ถึง 1,000 ดอลลาร สหรัฐ ขณะที่ การ ซื้อ เสียง แอบแฝง ใน
323. จะ ลง ไป ขางลาง ขาพเจา มัก พบ กับ สุนัข ลูบ หัว<1> มัน และ ก็ รูสึก ดีใจ ที่ มัน ไม คอย ติด ขาพเจา นัก
324. ออกจาก พื้นที่ จังหวัด ระนอง จะ ได คา หัว<2> ราย ละ 1,000 - 1,500 บาท
325. โรงเรียน เอกชน ที่ เคย ไดรับ เงินอุดหนุน ราย หัว<2> 20 % จะ ไดรับ เพิ่ม เปน
326. สวน โรงเรียน ที่ เคย ไดรบั เงินอุดหนุน ราย หัว<2> 40 % ให คง เทาเดิม และ ที่ เคย ไดรับ เงินอุดหนุน
327. ดวย โรงเรียนอนุบาล ที่ รัฐ ไม เคย สนับสนุน เงินอุดหนุน ราย หัว<2> มี ประมาณ 500 โรงเรียน จะ ไดรับ การ
328. หลัก ใน สวน ของ โรงเรียน เอกชน ที่ ไดรับ การ อุดหนุน ราย หัว<2> 40 % หาก มี รายรับ สูง กวา
329. ก็ ตกใจ สุดขีด จูๆ ก็ มี เครื่องบิน มา จาก ไหน ไม รู บิน วน อยู บน หัว<1> เรา มัน ผาน ไป อยางรวดเร็ว
330. เจาหนาที่ ฝาย ราษีไศล เลน บท บู ชัก ปน จอ หัว<1> แลว ยิง ขู ขึ้น ฟา
331. ก็ เดิน มา ชี้หนา วา นี่ หรือ ผู นํา ม็อบ พรอมกับ ชก หัว<1> ของ ตน หนึ่ง ครั้ง แต หลบ ทัน จึง ไม
332. ทะลุ ระหวาง โหนก แกม และ เขา ที่ ลําคอ และ หัว<10> กระสุน ที่ พบ เปน แบบ 9 มม. โดย พล.ต.อ.
333. ขณะเดียวกัน โรงเรียน เอกชน ที่ เคย ไดรับ เงินอุดหนุน ราย หัว<2> 20 % จะ ไดรับ เพิ่ม เปน 40 % สวน
334. โรงเรียน ที่ เคย ไดรับ เงินอุดหนุน ราย หัว<2> 40 % ให คง เทาเดิม และ ที่ เคย ไดรับ เงินอุดหนุน 60 % จะ ไดรับ
335. ดวย โรงเรียนอนุบาล ที่ รัฐ ไม เคย สนับสนุน เงินอุดหนุน ราย หัว<2> มี ประมาณ 500
โรงเรียน จะได
336. ประเด็น หลัก ใน สวน ของ โรงเรียน เอกชน ที่ ไดรับ การ อุดหนุน ราย หัว<2> 40 % หาก มี รายรับ สูง
337. อาการ ตะลึง ได เปน ธรรมดา เพราะ ไม คิด วา จะ มี ใคร หัว<6> ใส ใจ ปา ทํา ได เชนนี้
338. เพื่อ ปองกัน การ งอก ของ ยอด หัว<16> หอม และ มี การ ฉาบ รังสี ใน เนื้อสัตว เพื่อ ปองกัน การ เนา
339. ครัว เบิรนแฮม และ มี คู หู อีก สอง คน อยู ที่ หัว<13> มุม ถนน ที่ เขา รูสึก ไม คอย ถูก ชะตา เทา ไหร นัก
340. นักเขียน จะตอง ไม ทํา เพียง แค เดินตาม แต จะ ตอง นัง่ อยู ใน หัว<5> ของ เขา และ พยายาม รวม
341. การ สราง พล็อต เรื่อง เอง หรือ แม จะ ไม มี อะไร อยู ใน หัว<5> เลย แต ก็ อยาก เปน นักเขียน นะ ใคร จะ
342. แต ก็ สําเร็จ หมด ทั้ง คน คือ คน นี้ หัว<8> ดือ้ ก็ เมื่อ ครั้ง เกา ยัง เห็น นั่ง อด ขาว อยู โคน ตนไม แลว
343. จริง แต ใน แกง มี พืชผัก กิน น้ําพริก ผัก จิ้ม ราด หัว<18> กะทิ ก็ ได แรธาตุ วิตะมิน จาก ผัก หลาย ชนิด
344. นั่น คือ คําถาม ที่ ถาม มา วา จําเปน แค ไหน กับ การ นํา หัว<18> เชื้อ หรือ น้ํายา ที่ โฆษณา วา สามารถ
345. ดังที่ ผม ยกตัวอยาง มา เบือ้ งตน ผูบ ริโภค จะ ได ไม ตอง ไป หลงเชื่อ หัว<18> เชื้อ ตางๆ กัน อีกตอไป ยก
346. เวน แต บริษัท น้ํามัน กลัว วา จะ กระทบ กับ หัว<18> เชื้อ ที่ ตัวเอง ขาย อยู เทานั้นเอง
347. พรรค กรีด มีด ใส ไทยรักไทย อัด ส.ส. ยาย พรรค เพราะ เงิน ฟาด หัว<2> ไทยรักไทย โต ลั่น ไม ได ทุม เงิน ซื้อ
348. ปรบมือ ได ลั่น สนาม เมื่อ หวด ช็อต ที่ 2 ดวย หัว<10> ไม 3 ตก หาง หลุม 2 ฟุต กอน พัตต เก็บ อีเกิลส ประเดิม
349. ที่ ถูก ตีราคา ไว กวา 12 ลาน บาท ผูหญิง คน นี้ จึง ตัดสินใจ พลิก หัว<13> พลิก หาง แบบ พิมพ เขียว ที่
350. สไตส เลบาเนีย่ น หรือ สลัด ผัก ใน ราคา หัว<2> ละ 330 + + ถา ไป ถึง 4 หัว ให จาย เพียง 3 เทานั้น และ
351. สไตส เลบาเนีย่ น หรือ สลัด ผัก ใน ราคา หัว ละ 330 + + ถา ไป ถึง 4 หัว<2> ให จาย เพียง 3 เทานั้น และ
352. ตอง อึดอัด กับ การ นุงหม กรอบ มิดชิด ตาม ประเพณี ตัง้ แต หัว<1> จรด เทา ใน ยาม ที่ ออกไป ไหน ตอ ไหน อีก
353. การ แสดงออก ดวย อารมณ ชนิด ตั้งหนาตั้งตา จะ ตัด หัว<1> เสียบ ประจาน กัน ทาเดียว นัน้ มัน
354. เปนตนไป จากนัน้ จะ เริ่ม เก็บเกี่ยว กัน ใน เดือนตุลาคม หัว<16> ของ กก จะ เปน ตอ เมื่อ เกีย่ ว แลว ก็ จะ เหลือ
355. หลังจาก เก็บเกีย่ ว เสร็จสิ้น ทั้ง 2 ครั้ง เนือ่ งจาก หัว<16> กก ทน แลง ได ดี จึง ไม มี วัน ตาย แม จะ ทิ้ง ไว
356. และ นิสยั ดี มักจะ วาย ขึ้นมา เหนือ น้ํา แลว ให ชาวบาน ลูบ หัว<1> และ ตัว อยาง ใกลชิด เสมอ
357. คิด ภาระ หนี้ เฉลี่ย ตอ หัว ใหกับ ประชาชน ไทย วา มี หนี้ ตอ หัว<2> คนละ 47 บาท และ หาก ตัด ภาระ หนี้
358. คิด ภาระ หนี้ เฉลี่ย ตอ หัว<2> ใหกับ ประชาชน ไทย วา มี หนี้ ตอ หัว คนละ 47 บาท และ หาก ตัด ภาระ หนี้
359. ใน เชิง เปรียบเทียบ หรือ มี หนี้ ตอ หัว<2> ที่ รัฐบาล เปน ผูสราง ให จํานวน ถึง 4.7 หมื่น บาท สวน การ ตอบโต
360. อยาง สอง อยาง ผัด ถั่ว งอก หัว<16> แคร็อต หั่น เปน เสน เปนตน โดย ใน ยามเชา จะ ทาน ขาวตม สวน มือ
361. แต ถา ไม อยาก ไป นั่ง ตากแดด หัว<4> แดง พา เด็ก ไป ดู อะไร ไม เขาทา ยิ่ง ดี ใหญ มี เวลาวาง ขนาด
362. สกลนคร ตํารวจ ธาตุพนม รวบ คนไทย หัว<6> ใส แอบ สง ยา บา ที่ ได มา จาก ฝง ลาว ให พอคา คนไทย ตอ
363. หาก เปน สัตว ใหญ หรือ ดุราย ไม สามารถ กักขัง ได ให ตัด หัว<1> สง ตรวจ ยัง สถาน เสาวภา
364. ประณาม การ กระทํา ของ กลุม มุสลิม หัว<8> รุนแรง รวมทั้ง แสดง ความ เสียใจ ตอ ญาติพี่นอง ผูเสียชีวิต ดวย
365. กระนั้น วัฒนธรรม และ ความเชื่อ ที่ ฝง หัว<5> มา นับ พันๆ ป ยอม ไม อาจ แกไข ได ใน ชั่ว เวลา อัน
366. ครองชีพ ถูก มา แลว เห็นชัด ถึง ตัว ลูบ หัว<1> ได ไม กัด ซึ่ง การ ทํา เชนนี้ ทาง กลุม รักษ ฉลาม วาฬ
367. ไม รู วา ถา เขา ฉาย ใน โรง มี การ ปดบัง หัว<10> นม ของ คุณ นิโคล และ อวัยวะ พึง สงวน ของ ดารา
368. ให มา กําหนด ชะตา ชีวิต ของ ไตหวัน อีกตอไป ไมวา จะ ดวย วิธี ตบ หัว<1> ดวย การ ขู จะ ใช กําลัง
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369. เปน ผู ให เสียง พากย แร็บบิต ผู นํา กลุม ที่ ฉลาด แต หัว<8> รัน้ ผู มัก เปน ผู รวบรวม โปรเจค ตางๆ
370. จ็บปวย ที่ พบ สวนมาก เปน อาการ เจ็บปวย ทั่วไป คือ ปวด หัว<5> ปวด ทอง บาดเจ็บ กลามเนื้อ แต
371. ชอบ แบบ นี้ อาจ เพราะ ผม เปน คน ประเภท หัว<8> โบราณ ที่ นิยม ความ รวมสมัย อยู
372. อยู ฉัน อยากจะ แนะนํา ให เอา หัว<16> หอม ชิ้น เล็กๆ วาง เอาไว บน ศีรษะ
373. ตน ผัก ชี นม ตม กระเทียม และ หัว<16> หอม และ ตัว เธอ เอง ก็ รองไห โดยที่ ไม ตอง ตบ กน เบาๆ
374. น้ํา เปน ประจํา จน ตอง มัด หู ไว เปน จุก บน หัว<1> เวลา กิน ขาว จึง เคย มี ชือ่ วา ไอมอก หรือไม ก็
375. คารโบไฮเดรต นะ เพราะ กลวย เตา สวน ที่ ทํา จาก ถั่ว เหลือง หรือ หัว<16> เผือก หัว มัน ก็ ให แรธาตุ ให เสนใย
376. คารโบไฮเดรต นะ เพราะ กลวย เตา สวน ที่ ทํา จาก ถั่ว เหลือง หรือ หัว เผือก หัว<16> มัน ก็ ให แรธาตุ ให เสนใย
377. ผลไม เชือ่ ม ราด กะทิ เชน กลวย เชื่อม สาเก เชื่อม จาว ตาล เชือ่ ม หัว<16> เผือก หัว มัน เชื่อม ให
378. ที่ ผาน มา ผม เปน ไข ปวด หัว<5> ตัว รอน บอย มาก เดือน ไหน ไม เปน จะ รูสึก เหงา หัว เหมือน ขาด อะไร
379. ตัว รอน บอย มาก เดือน ไหน ไม เปน จะ รูสึก เหงา หัว<1> เหมือน ขาด อะไร ไป สักอยาง
380. ชวง วัน ที่ 4 จะ เริ่ม ปวด หัว<5> หนัก เหมือน ไม ใช หัว ของ เรา อยา พยายาม ดึง ออก หัว ของ เรา แน
381. ชวง วัน ที่ 4 จะ เริ่ม ปวด หัว หนัก เหมือน ไม ใช หัว<1> ของ เรา อยา พยายาม ดึง ออก หัว ของ เรา แน
382. บาง คน อาจ เปน ไข ปวด หัว<5> มาก กวา 7 วัน สาเหตุ มา จาก ตอน ที่ ปวย กิน อะไร ไมได พักผอน
383. อาการ ทรุด ลง แขน ขา ยัง ไม มี แรง ออนเพลีย ปวด หัว<5> เหมือน วัน แรก สาเหตุ ไม มี อะไร ซับซอน เนือ่ ง
384. เชน การ ใช เทา เขี่ย ของ ให หรือ สง ของ ขาม หัว<1> ขาม หู แบบ ดูหมิ่น ดูแคลน
385. ประมาณ ใหกับ โรงเรียน เปน เงิน อุดหนุน ราย หัว<2> สําหรับ นักเรียน ใน ระดับ ชั้นมัธยมศึกษา ป ที่ 1
386. นิยม มาก กวา การ ปรุง หัว<18> น้ําซุป ที่ ได จาก เนื้อ หมู แดง หรือ ไก ตม ทั้ง ตัว อยางไรก็ตาม การ ใส น้ํา
387. กรมอาชีวศึกษา ได จัดสรร เงินอุดหนุน ราย หัว<2> ใหกับ นักเรียน ชั้น ปวช. 1 ได เรียน ฟรี จึง เห็น วา กรม
388. สามัญ ศึกษา ควรจะ ดําเนินการ จัดสรร เงินอุดหนุน ราย หัว<2> ใหกับ นักเรียน ใน สังกัด ได บาง
389. แลว ใคร กัน บาง ที่ ชู มือ เหนือ หัว<1> แสดง เจตนา สนับสนุน พล.ต. ดอกเตอร สนั่น ใคร บาง ทีจ่ ะ รับ
390. เปน รอง นายกฯ สง เมีย มา ลง เลือก ตั้ง แลว นายกรัฐมนตรี ก็ นั่ง หัว<1> โด อยาง งั้น เอง มัน
391. แกง เกลือ และ ทํา น้ํา กะทิ ดวย การ นํา หัว<18> และ หาง กะทิ ไป เคีย่ ว รวมกัน ให พอ เดือด อยา ให แตก มัน
392. ออก หมัด ขวา เขา ที่ หัว<1> และ มา เรียก เลือด จาก ตา ขวา ของ รีด ได ใน ยก ตอมา
393. หรือ นก สตัฟฟ แขวน หอย หัว<1> เอาไว เพื่อให เห็น อารมณ ความ นาสะพรึงกลัว
394. ที่ คุณ ใช เหมาะ กับ คุณ แลว หรือ ยัง ? ไมวา จะ เปน หัว<10> ไม กอลฟ กาน เหล็ก เสื้อผา หมวก ถุงมือ
395. เหตุ มี การ เพิ่ม คา หัว<2> จาก 1 หมื่น เปน 1 แสน บาท
396. โจร ทั้ง 5 คน จะ ตอง ถูก จับตาย เนื่องจาก จังหวัด ได ตั้ง คา หัว<2> เอาไว คอนขาง สูง ซึง่ อาจจะ
397. เรื่อง ที่ 3 รับ ซื้อ หัว<16> มัน จาก เกษตรกร โดย มอบ ปุย และ เคมีภัณฑ ให
398. สอง ครั้ง ทั้งๆ ที่ กลุม ส.ว. หัว<8> กาวหนา มอง วา นาย นนทพล เปน คน ดี และ เหมาะสม ที่ จะ เขามา
399. วัย 42 ป ราย หนึ่ง ที่ หมดสติ หัว<1> กระแทก พื้น จน กะโหลก ศีรษะ ราว หลัง รับประทาน ยา ยูพริมา ไป
400. ประตู โดย เก็บ จาก เรา ใน รูปแบบ หนี้สิน หัว<2> ละ 2 บาท เด็ก นอย คนชรา เก็บ ใน อัตรา เดียว กัน
401. กีฬา เดียว ที่ มี ความหวัง ขืน ดันทุรัง ใช ระบบ เดิม คือ หาร เทา ตอ หัว<2> นักกีฬา รับ ประกัน งาน นี้ มี
402. บาง คน หลุด จาก ตําแหนง ไป แลว ก็ วิ่ง โร หา ที่ คุม หัว<2> ซบ นักการเมือง ฝายคาน เปน ที่ปรึกษา
403. เจาชู ชาว แชท อาจ เจอ มี ของ ใคร ทิ้ง ลง ไป บน หัว<1> ก็ได แลว มี การ นํา เรือ่ งสวนตัว ของ แตละ
404. วิญญาณ ทาวสุรนารี ประกอบดวย ดอกไม ธูป เทียน หัว<1> หมู เปด ไก กุง ปลา ปู ผลไม และ อาหาร
405. ปญหา เรื่อง งบประมาณ คาใชจาย ราย หัว<2> ของ ราชภัฏ จะ นอย กวา ทบวง ถึง 5 เทา เพราะ
406. สําหรับ ขอแตกตาง ของ ลิซา จาก นิตยสาร หัว<20> นอก ฉบับ อื่น คือ รายได หลัก ของ นิตยสาร ฉบับ
407. อยางไรก็ตาม เมื่อ พิจารณา ใน แง ของ คาใชจาย ราย หัว<2> ของ นักเรียน กลับ พบวา ประเทศ
408. ไทย มี อัตรา คาเฉลี่ย ราย หัว<2> ต่ํา กวา ประเทศ ญี่ปุน เกือบ 10 เทา และ ต่ํา กวา ประเทศ สิงคโปร 6
409. อยางไร ไม รู อยาก ไป ทัก เคา เอา มือ ไป แตะ หัว<1> เคา แสดง ทา ให ดู แลว หัวเราะ กัน ใหญ
410. เธอ ไมใช แบบ นั้น เธอ ชอบ เอา หัว<1> ทิ่ม ดิน แลว เหวีย่ ง ตัว ขึ้น ลง เหมือน พวก นัก รองเพลง เมทัล จอม
411. ไวโอลิน ใน ลีลา ที่ คอนขาง คึก คะนอง เราใจ พยายาม ทึ้ง หัว<13> ทึ้ง ทาย ใน จังหวะ เร็ว การ ยืดหยุน
412. เยาวชน ทั้งหมด ตาม ขาว ที่ พาด หัว<12> ตาม หนา หนังสือพิมพ หนู เชือ่ วา ตอน ที่ ผูใหญ รุน นี้ เปน วัยรุน
413. อยู ทุกวันนี้ ตองการ คน ที่ มี หัว<8> สมัยใหม ใน การ จัดการ นอกจากนี้ ยัง เปน เรื่อง ยาก สําหรับ คน ที่ เคย
414. ย่ํา เหนื่อย เปลา หรอก ผล ของ นโยบาย หัว<6> ใส นี้ หรือ ครับ ก็ ทํา
415. มวน ตัว ลง ตาม น้ํา แหง สาย บัว ก็ อยู บน ดิน ดิน แยก แตก ระแหง หัว<16> บัว สาย ก็ อยู ใน ดิน พอ น้ํา
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416. และ มี พยาน เห็น กัน ชัดๆ วา ผู ที่ กระทํา การ นั้น เปน คน หัว<1> ขาด ที่ ควบ มา ตัวใหญ จาก
417. ความ หาวหาญ และ ฮึกเหิม กับ เครน คน หัว<6> ดี แต ไม คอย มี
418. กัน เหมือนกับ ถา เขาไป ใน เมือง ที่ มี แต คน หัว<4> แดง เรา ก็ อาจ ตอง ทํา หัว แดง เหมือนกัน ถือเปน
419. เปน คน ดี ก็ มี เยอะแยะ วันเสาร อาทิตย เด็ก หัว<4> แดง เดินลง มา จาก ที่ เรียน พิเศษ เยอะแยะ คิด วา
420. จาย ทาง การ แพทย และ สาธารณสุข ตอ หัว<2> คนละ 680 บาท เพิ่ม เปน คนละ 1,400 บาท ใน ป
421. พรอม ขู วา จะ ตัด หัว<1> ตัว ประกัน หาก กองทัพ ฟลิปปนส ยัง ไม ยุติ การ ปด ลอม ฐาน ทีม่ ั่น อีก แหง
422. รอย ป เรา จะ พบ มนุษย พันธุ ใหม ที่ มี หัว<1> โต กวา มนุษย ยุค ปจจุบนั 3 - 5 เทา แต มี ลําตัว แขน
423. คณะกรรมการ กลาง ที่ เปน พวก คอนเซอรเวทีฟ หัว<8> เกา ไม ชอบ เขา และ วิจารณ การ ทํางาน ของ เขา
424. เปน เงิน กีบ หรือ 10 บาท ที่ นี่ มี หัว<13> รถไฟ เกา แก ตลอดจน รองรอย ของ ราง ที่ ฝรั่งเศส ได สราง
425. จริงๆ การ ใช รางกาย ทุก สวน ไมวา เทา หัว<1> เขา บังคับ บอล นุม และ นิ่ม เหมือน
426. ฟลิปปนส กบฏ อาบู เซยาฟ ประกาศ กราว จะ ตัด หัว<1> ตัว ประกัน ตางชาติ 2 คน หาก กอง
427. การ ออกมา ขู จะ ตัด หัว<1> ตัว ประกัน ตางชาติ ของ กบฏ อาบู เซยาฟ มี ขึ้น หลังจาก มี รายงาน วา
428. ได ขาว แววๆ มา วา ขณะนี้ เวบ ไซต หนังสือพิมพ หัว<20> เขียว อยาง www . thairath . co . th กําลัง
429. www . bangkokbiznews . com ออ อยา ลืม จับตาดู ฟา จะ ผา หัว<1> ส.ว. คน ไหน มั่งอะ นาเนี่ย.
430. ขึ้น ปก ชุด แรกๆ ที่ หัว<4> หยิก หยอง แต ก็ มี มอง ตาง มุม กัน บอก วา ชอบ บักไมค ที่ เปน ตัว เขา ใน
431. ขั้นตอน ยัง ไม เปน ที่ ชัดเจน นัก ปลา ฉลาม มี สวน ที่ ยื่น ออก จาก หัว<1> ที่ ไหว ตอ กระแส แมเหล็กไฟฟา
432. สังหาร เค็นจิ เค็นจิ ไม รอ ชา เขา รีบ ใช จังหวะ นั้น พุง ตัว เอา หัว<1> ชน ไปที่ ลําตัว ของ เจา ยักษ เจ็ด ซ้ํา
433. เยยหยัน วา สเปน 3 เยอรมนี 1 เปน การ พาด หัว<12> โคตร กวน Tee ใคร ที่ ไม ได ติดตาม ผล
434. ประกัน วา ทหาร พยายาม ปองกัน กลุม หัว<8> รุนแรง ไม ให หนี ไป เทานั้น และ ยัง ไม ได เปดฉาก ปฏิบัติ
435. ยัง มี การ ซอนตัว มา รูป ของ อี-เมล ที่ ระบุ ใน หัว<19> จดหมาย วา เปน การ fwd Joke
436. เดชอุดม สั่ง ให ครู ไป ชวย หา เสียง โดย จะ ไดรับ เงิน คา หัว<2> หัว ละ 5,000 - 20,000 บาท ตาม
437. เดชอุดม สั่ง ให ครู ไป ชวย หา เสียง โดย จะ ไดรับ เงิน คา หัว หัว<2> ละ 5,000 - 20,000 บาท ตาม
438. ประกาศ ขู ซ้ํา อีก ครั้ง วา จะ ตัด หัว<1> ตัว ประกัน 2 คน จาก จํานวน ตัว ประกัน ทั้งหมด 2 คน
440. จะ มา จาก นัก เลน คอมพิวเตอร หัว<6> ใส ที่ ฟลิปปนส แต ก็ ยัง มี การ ตรวจสอบ กัน ไป ทั่วโลก เพื่อ จะ
441. อยาง ดี จะ เห็น ได จาก การ ติด สติ๊กเกอร แสดง คา ออกเทน ที่ หัว<14> จาย น้ํามัน และ ไดรบั ความ รวมมือ
442. มา ซื้อ อะไหล ซอม เอง เชน บอ บาดาล ชนิด หัว<14> โยก และ จาย คา ชาง มา ติดตั้ง
443. ที่ ดูแลรักษา เปนอยางดี มี ตัว กรอง ที่ ปม กอน เขา หัว<14> จาย ไสกรอง น้าํ มัน เบนซิน ใน รถ คุณ ก็ จะ อยู ได
444. ปอนด ที่ มี ประกอบดวย สาย คลอง ไหล หัว<14> ฟง และ รีโมท ไดรบั เสียง
445. อุปกรณ ที่ เพิ่ม เขามา เปน ระบบปองกัน การ ลักลอบ จูน และ หัว<14> อาน บัตร ใน เครื่อง ออก
446. ความ อดทน อยู กลางแดด มี ผา คาด หัว<1> สีเขียว สีแดง ไว หนวด เครา รุมราม มี ความ สามารถ ใน การ
447. และ จะ ไม พบ ปะ กับ สมาชิก กลุม มุสลิม หัว<8> รุนแรง เพราะ ภารกิจ ของ นาย โซลานา คือ การ กระตุน
448. วัตสัน เลา ถึง เด็กหนุม คน หนึ่ง ที่ เซ็ฟฟลด ที่ มี หัว<1> โต ผิดปกติ ที่ เมื่อ ทํา ซีที สแกน พบวา ใน หัว
449. สัญลักษณ เหลานี้ สื่อ ความหมาย แทน ภาพ การ ขุด หัว<16> หอม ของ สตรี อะบอริจิน แถบ Na ซึ่ง อยู
450. โดย เฉลีย่ ใน การ ดึง ลูกคา เขามา รับฟง การ เสนอ ขาย ถึง หัว<2> ละ 5,000 บาท กลาวคือ เปน คา ใช
451. นอกจากนั้น เงิน ที่ กู มา ยัง ถูก นักการเมือง รวม หัว<2> กัน ทุจริต แบงปน กัน คอรัปชัน่ จึง เหลือ
452. นาย มิซูอารี กําลัง ตอรอง เพื่อให กลุม หัว<8> รุนแรง ยินยอม ให ทาง การ สง ผูชวย 2 คน เขาไป รับ
453. " อยา ไป คิด วา มัน จะ เปน ดนตรี ที่ หนัก ฟง แลว ปวด หัว<5> หรือ ฟง แลว อึดอัด อยา คิด วา คน ที่
454. ไป เดิน เซ็นเตอร พอยท มี คน หัว แดง หัว<4> เขียว หัว เหลือง หัว บานเย็น เหมือน ตุกตุน ตุกตา แต ผม มอง ใน
455. ไป เดิน เซ็นเตอร พอยท มี คน หัว แดง หัว เขียว หัว<4> เหลือง หัว บานเย็น เหมือน ตุกตุน ตุกตา แต ผม มอง ใน
456. ไป เดิน เซ็นเตอร พอยท มี คน หัว แดง หัว เขียว หัว เหลือง หัว<4> บานเย็น เหมือน ตุกตุน ตุกตา แต ผม มอง ใน
457. ที่ มี ความ พรอม งบประมาณ แตละ ป ก็ มาก แถม ยัง มี คา หัว<2> การ เขา เรียน ที่ แพง กลับ ยัง
458. แต เจาหนาที่ เขา ก็ เฉย เปน อยาง นี้ แลวจะ ให ผม เอา หัว<1> ไป แลก กับ อะไร ละ ครับ
459. คุณ ลุง ปอก กุง เด็ด หัว<1> กุง ออก จาก ตัว กุง คุณ ลุง ก็ บอก ออกมา ตรงๆ
460. ไม เหมือน รายการ อื่นๆ ที่ ทําให คุณ ผูชม ทาง บาน ขน หัว ลุก ดวย การ เรียก หัว<1> กุง วา " ศีรษะ กุง "
461. ไม เหมือน รายการ อื่นๆ ที่ ทําให คุณ ผูชม ทาง บาน ขน หัว<1> ลุก ดวย การ เรียก หัว กุง วา " ศีรษะ กุง "
462. นํามา ขอ ตั้ง คาใชจาย ราย หัว<2> ให ครอบคลุม การ ปฏิบัติงาน จริง ของ โรงเรียน และ เพื่อไมให เกิด ความ
463. แบบ ตัวตอตัว ครั้ง แรก ระหวาง ตัวแทน รัฐบาล ฟลิปปนส กับ กลุม หัว<8> รุนแรง อาบู เซยาฟ ทาง ตอน ใต
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464. สําหรับ นาย ลัวซีย และ แฟน สาว ถูก กลุม มุสลิม หัว<8> รุนแรง อาบู เซยาฟ จับตัว ขณะที่ ทัง้ สอง กําลัง ไป
465. มา การ รวมตัว ของ บรรดา สมาชิก สมัชชา ผูแทน ประชาชน หัว<8> รุนแรง ใน รัฐสภา โซเวียต ความคิด นี้ ไม
466. นาย กาฟริล โปปอฟ เริ่ม เรื่อง ชมรม หัว<8> กาวหนา ขึ้น มากอน การ ประชุม คองเกรส ทีจ่ ะ มาถึง
468. บาง เลย ไม คอย คัน เหมือน ผม แต หัว<1> ผม สิ ครับ ไม มี ผม แลว พอ ใส วิก เขาไป ก็ เกา ใหญ
469. ราชการ ทั้ง ยัง มี บรรดา พอคา แมคา หัว<6 ใส รวมทั้ง ขาราชการ นํา หวย ดังกลาว มา จําหนาย ที่ ศาลา
470. สายัณห อายุ 34 ป สวม เสื้อยืด สีเขียว นุง กางเกงยีนส สภาพ ศพ หัว<1> ขาด สมอง และ หนัง ศรีษะ
471. ขนาด 10 มม. มา ทํา การ ตัด แยก หัว<10> กระสุน ออกเปน 2 สวน โดย ใช แกส ตัด เหล็ก
472. ตรวจสอบ พบวา บริเวณ ดาน หลัง ราน มี หัว<10> กระสุน ปนใหญ ขนาด 1 มม. ดานขาง มี อักษร NPK 473. แต จาก การ ตรวจสอบ ของ เจาหนาที่ กอง สรรพาวุธ พบ วา หัว<10> กระสุน ปนใหญ บาง ลูก ยัง มี
475. ขน มา ที่ ราน เพื่อ ตัด หัว<10> เอา ดินปน ออก และ นํา เหล็ก ไป ขาย อีก ทอด หนึ่ง
476. หลาย นาย เปน กรรมการ แต อาจ เปนไปได วา เจาหนาที่ นํา หัว<10> กระสุน เหลานี้ มา ขาย โดย ถอด หัว
477. ชนวน และ ดิน ระเบิด ออก เหลือ เพียง หัว<10> กระสุน ซึ่ง ทํา จาก เหล็ก โดย คิด วา จะ ไม เปนอันตราย
478. ผูพิพากษา รับฟง คํา ขอ ลี้ภยั สําหรับ หนู นอย ดาน นัก สราง หนัง หัว<6> ใส เตรียม สราง ภาพยนตร ยอน
479. ระเบิด ที่ รานคา ของเกา ที่ ใช กาซ ตัด หัว<10> กระสุน ลูกปน ใหญ แลวแต ยัง ไม ทราบ รายละเอียด แต ก็ จะ
480. แหลง ขาว จาก กรมสรรพาวุธ กลาว ยืนยัน วา หัว<10> กระสุน ปน ระเบิด ครั้ง นี้ ไม เกีย่ วของ กับ กรม
481. สงคราม ที่ ผาน มา พอคา ไทย หัว<6> ใส เลย นํา ซาก เหล็ก กระสุน มา ขาย นึก วา ดิน ระเบิด หมดแลว
482. แหลง ขาว กลาว อีก วา ถา เปน หัว<10> กระสุน ปนใหญ ของ ไทย ถา มี การ ชํารุด ก็ จะ มี การ ซอม
483. ใน หัว ชนวน เทานั้น สวน ลําตัว ก็ เหมือนเดิม อยางไรก็ตาม หัว<10> กระสุน ปนใหญ มี ใช ใน กองทัพ
484. นาย ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี กลาวถึง กรณี เกิด เหตุ หัว<10> ลูกปน ใหญ ระเบิด ใน รานคา ของเกา ยาน
486. ปฏิวัติ มากกวา ใน ขณะ ที่ มิลเลอร เบียร ถูก มอง วา เปน พวก หัว<8> เกา ทั้ง ที่ โฆษณา ออกมา ดู วา มี
487. ที่ ใช เปน ยา งาน สงเสริม สุขภาพ แม และ เด็ก การ จัดหา เรือ ขุด หัว<13> สวาน ขนาด เสนผาศูนยกลาง ทอ
488. ตัว เพื่อ เรียก คา ไถ ใน เชชเนีย และ กลายเปน ฆา ตัด หัว<1> เพื่อ อําพราง ศพ หลาย เดือน ตอมา ครอบครัว
489. ปฏิมากรรม รูป กลอง ของ ขวัญ รูป หัว<13> จักร รถไฟ ปฏิมากรรม คน จูง สุนัข ใน สวน หยอม ปฏิมากรรม รูป
490. ลักษณะ คลาย รูป เรือบิน หัน หัว<13> ไป ทาง ดอนเมือง และ โครงการ ปรับปรุง ภูมิทัศน คลอง ของ สํานัก งบฯ จัดทํา
491. ก็ พอ จะเห็นไดวา ผู ฝกฝน ชี่กง จะ มีโอกาส ได มาก กวา คน ทั่วไป จะ มี หัว<6> ไว ขึ้น คิด เกง ขึ้น จึง
492. แต สิ่ง ที่ จะ พิจารณา คือ การ เปน คน หัว<8> ออน เรียกใช งาย และ สามารถ ตอบสนอง นโยบาย โดย ไม
493. เกิด การ จัดสรร งบ แบบ คาใชจาย ตอ หัว<2> unit cost ซึ่ง ขณะนี้ ยัง ไม มี วิธี คิด ที่ ชัดเจน เนือ่ ง
494. เปด อาง ครับ F Cos สูง ก็ จริง แต กําไร ตอ หัว<2> ตอ คน สูง ไม เกิน ป คืน ทุน แน หรือ
495. หนังสือ ไอ ออด หนา ปาก ตรอก ควา หนังสือพิมพ หัว<20> เขียว ขวัญใจ ประชา มา อาน รวดเร็ว นัน่ ไง เปรต โผล
496. ครั้ง มี น้ําหนัก 125 กิโลกรัม ความ ยาว ไม นับ หัว<1> 104 เซนติเมตร กวาง 91 เซนติเมตร
497. ความ ตึงเครียด ใน จังหวัด โมลุกกะ เขมขน ขึ้น หลัง กลุม หัว<8> รุนแรง มุสลิม จาก เกาะ ชวา ซึ่ง ผาน การ
498. คีตติง เรียก มหาธีร วา เปน พวก หัว<8> ดื้อ กรณี ที่ ไม ยอม เขารวม การ ประชุม กลุม ความ รวมมือ ทาง
499. ดวยเหตุที่ ผูรับ คิด วา เปน จดหมาย จาก คน รูจ ัก รวมทัง้ การ จั่ว หัว<19> วา เปน จดหมาย รัก ก็ ดึงดูด ความ
500. 1 มม. จํานวน 7 ปลอก และ หัว<10> กระสุน ที่ ยิง แลว ตก อยู อีก 1 หัว จึง เก็บ ไว เปน หลัก ฐาน จาก การ
501. เลือน ขณะที่ เมื่อ วาน ตอนเทีย่ ง แดด รอน ปาน หัว<1> สิ แตก อากาศ ผกผัน ทุกวัน คืน เปลา ไม ได มา
502. โซเวียต แต เมือ่ ได ไป พบ การ เดินขบวน ประทวง ตาม ถนน และ พวก หัว<8> แข็ง ใน รัฐบาล รวมทั้ง เจา
503. คาใชจาย สําหรับ นักเรียน ที่ แตละ โรงเรียน รับมา เฉลีย่ แลว เพียง หัว<2> ละ 7 บาท ใน ระดับ มัธยม ตน
504. ใน เรือ่ ง การ เรียน ฟรี 12 ป ได เพราะ เงินอุดหนุน ตอ หัว<2> ที่ จะ ตอง ใช ชดเชย เขามา ใน การ นี้
505. อะไร กัน แน ที่ เปน แรงขับ ดัน ให ชาวบาน เหลานี้ กลายเปน พวก หัว<8> ดื้อ และ ไม ยอมจํานน ตอ
506. กัน แน ที่ ทําให ชาวบาน อยาง ตา สี ตา สา กลา กลายเปน พวก หัว<8> แข็ง ที่ ไม ยอม ศิโรราบ ตอ อํานาจ
507. เปรต ทุกคน ตอง ใช ผา แดง โพก หัว<1> เพื่อ ปองกัน ภูติ ผี ทําราย
508. เงิน แตก บาง แต นัก ชก ไทย ก็ รูแ กว หลบ พายุ หัว<1> ของ ผู ทา ชิง ได หมด
509. มี กลิน่ เหม็น พอ น้ําเนา ผาน ไป ไม นาน ปลา ที่ อยู ใต ก็ จะ โผล หัว<1> หายใจ เหนือ น้ํา พอ นาน เขา
510. เจา สัว นาย แบงก รุนแรง ที่สุด หนังสือพิมพ แนว ธุรกิจ และ เศรษฐกิจ พาด หัว<12> ไป ทิศทาง เดียวกัน วา สิ้น
511. วางเปลา ใน มือ สอง ขาง ชู ขวด เบียร ไว เหนือ หัว<1> และ ปรายตา มอง กลอง อยาง ไม ยี่หระ
512. โดย ทั่วไปนัน้ อยู ที่ กับ บริษัท ผู ผลิต เหลา นี้ บาท ตอ หัว<2> แต ถา คิด เปน หอง ก็ อยู ที่ 1,500 บาท
513. ใน รายละเอียด ผิว ไม ก็ มี แต คน นะ หัว<1> คน อัด แนน เลย มัน เหมือน กรง หรือ อะไร สัก อยาง แต
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514. เจาหนาที่ ปาไม ใน พื้นที่ ทาชนะ โดย มี การ ตั้ง คา หัว<2> หัว ละ 2 แสน บาท ซึ่ง ได มี การ วาง มัดจํา กัน
515. เจาหนาที่ ปาไม ใน พื้นที่ ทาชนะ โดย มี การ ตั้ง คา หัว หัว<2> ละ 2 แสน บาท ซึ่ง ได มี การ วาง มัดจํา กัน
516. โดย ใน ปจจุบนั รายได เฉลีย่ ตอ หัว<2> ของ คน ทั่วโลก ตอ 5 พันลาน ดอลลาร สหรัฐ มากกวา ป พ.ศ.
517. เรา จึง เห็น สงคราม น้ําลาย ใน สภา ทุก รูปแบบ ชนิด ตี หัว<1> หมา ดา แม เจก ทั้ง ของจริง ของ ปลอม
518. นอกจากนั้น การ ใชจาย เพื่อ ซื้อ บุหรี่ ตอ หัว<2> ใน บาง ประเทศ ที่ สูบ บุหรี่ อยาง หนัก ไดแก ฝรั่ง
519. นี่ เปน มุมมอง ของ คน หัว<6> ทึบ ใจแคบ ที่ เริ่ม แก คน หนึ่ง พิจารณา ขอคิด ของ เขา ดู ได จา
520. หัว รุนแรง สําหรับ บางคน และ หัว<8> เกา สําหรับ คน อืน่ ๆ นักประวัติศาสตร รัสเซีย บันทึก ใน ภายหลัง วา
521. ใน การ ตอสู เพือ่ รัสเซีย นั้น เปน การ แขงขัน ระหวาง ประชาธิปไตย หัว<8> รุนแรง นํา โดย เยลตซิน และ พวก
522. ฟง แลว ก็ คง ไม สงสัย วา ถา คุณ ปวด หัว<5> ไป หา หมอ ฟน คุณ คิด วา หมอ ฟน จะ จับ คุณ ตรวจ
523. จะ สึก ออกมา รํา ลิเก ให ดู อีกแลว ใน ขาว เห็น ทิด หัว<1> โกรน ทํา หนา เศราๆ วา ไม อยาก สึก อยู วัด
524. หยิบยก ขึ้นมา เปน ประเด็น วา เปน คน หัว<8> เกา โบราณ และ ตาม เทคโนโลยี ใหมๆ ไม ทัน
525. สื่อ ถึง คน อาน วา คน หัว<8> โบราณ แต ผลงาน เต็ม เมือง เพื่อ เปลี่ยน จุด ออน ให เปน จุด แข็ง แต
526. ขณะที่ นาย สมัคร พยายาม ลบ ภาพพจน คน หัว<8> เกา ขณะเดียวกัน ก็ ตอง พยายาม เปน ตัว ของ
527. สมชาย วงศสวัสดิ์ ปลัด กระทรวงยุติธรรม เปดเผย วา เมื่อ ชวง หัว<15> ค่ํา วันจันทร ที่ 22 พ. ค.
528. คือ เหตุผล หลัก ที่ ทําให ผูนํา หัว<8> ปฏิรูป ของ จีน พยายาม อยาง สุด ตัว ใน การ เขา เปน สมาชิก
529. หัว รุนแรง สําหรับ บางคน และ หัว<8> เกา สําหรับ คน อื่นๆ นักประวัติศาสตร รัสเซีย บันทึก ใน ภายหลัง วา
530. ใน การ ตอสู เพือ่ รัสเซีย นั้น เปน การ แขงขัน ระหวาง ประชาธิปไตย หัว<8> รุนแรง นํา โดย เยลตซิน และ พวก
531. ทิ้ง ความ งาม แปลง เปน เงาะ หัว<4> ฟู หนา เวอร ใน ละคร เรื่อง รัก ลอย ลม สวม เสื้อผา หลาย
532. ความ ตาง ที่ เปน จุด เดน ของ ตุก มี ตั้งแต หัว<1> จรด เทา เริ่ม ตั้งแต ทรงผม ใส วิก หัว ฟู หลาย สี มี
533. ตาง ที่ เปน จุด เดน ของ ตุก มี ตั้งแต หัว จรด เทา เริ่ม ตั้งแต ทรงผม ใส วิก หัว<4> ฟู หลาย สี มี ให
534. แสดง คิด บท ขึ้นมา สดๆ รวมทั้ง พยายาม ยัดเยียด แนวคิด ใหมๆ เขาไป ใน หัว<5> ของ นัก แสดง อีก ดวย
537. เปด ประเด็น ระดม ความ คิด เรือ่ ง ม็อบ จั่ว หัว<19> เรื่อง เปน ภาษาไทย แต บรรยาย เปน ภาษา
538. โดย ไวรัส ใหม จะ อยู ใน ไฟล แนบ ทาย ของ อี-เมล ที่ ใช หัว<19> เรื่อง วา เรซูเม_เจเนท ไซมอน สวน ไฟล แนบ
539. ลูกสาว ผม เอย ขอความ ที่ เปน หัว<19> เรื่อง นี้ กับ ผม ผม ฟง แลว แทบ สะอื้น
540. ที่ สามารถ สราง รายได เขา พื้นที่ จํานวน มหาศาล ยิ่ง หาก ใคร มี หัว<6> คิด แหวก แปลก แนว นาสนใจ เทาไร ก็
541. ดู เหมือน จะ เปน ชาย หัว<1> เถิก ที่ เพิ่ง แยง ใบรับ รอง ไป จาก เขา เมื่อ อาทิตย กอน นี่เอง
542. การ พูด ของ เสีย่ แมว ไมได มี ลีลา โวหาร ชวน ให เวียน หัว<5> เพราะ เจาตัว ยืนยัน วา เลนการเมือง
543. ทาง เศรษฐกิจ แต มี คน ที่ มี หัว<8> คิด ทาง อาชญากรรม ที่ รุนแรง คน กลุม นี้ จะ เขามา ใน ไทย โดย แอบแฝง
544. สอง กองทุน เปด เทคโนโลยี พวง ทาย ชื่อ หัว<8> นอก ทั้ง คู ตาง คาย บริหาร ตาง สไตล ลงทุน แต
545. คะแนน แต ถา มี ฝาย หนึ่ง ฝาย ใด เจตนา ใช หัว<1> ชน จะ ถูก ตัด 2 คะแนน
546. ขอ ลายเซ็น เอย มาย ชาย ขอ หัว<1> ไว เปน ที่ระลึก เดชะ บุญ ที่ ตะครุบ ตัว ไว ได กอน ไม งั้น เจา
547. โขน เปน การ แนะนํา ลักษณะ หัว<1> โขน ตางๆ เกร็ด ความ รู เปน เรื่องราว ที่ ควร รู และ เหตุการณ
548. ผม เรียก อีก อยาง วา ขน หัว<1> ใช แสดง อาการ ตกใจ มากๆ เชน ขนหัว ลุก
549. รู สึก แสบๆ รอนๆ ตุกตา กลัว มาก เลย ถา เกิด ผม รวง เปน กระจุก แลว หัว<1> ลาน ขึ้นมา ก็ เลย ปรึกษา กับ
550. เรื่อง โดงดัง ที่ เคย เกิด ใน กรณี นี้ คือ การ ที่ รัฐ 50 รัฐ รวม หัว<2> กัน ฟอง บริษัท บุหรี่ ยักษใหญ ทั้งหมด และ ตก
551. แต คณะรัฐมนตรี ใน รัฐบาล ชวน ชุด นี้ กลับ รวม หัว<2> กัน มุบมิบ อนุมัติ โครงการ ใหญๆ โดย ไม มี เหตุผล
552. องคกร ภาคเอกชน ใน พื้นที่ ของ ตัวเอง และ รวม หัว<2> กับ สถานประกอบการ จังหวัด ตางๆ ที่ ตอง ใช แรง
553. สถานการณ หอม หัว ใหญ ใน ขณะนี้ ตลาด หอม หัว<16> ใหญ จาก แหลงผลิต อ. สันปาตอง และ อ. แม
554. นาย ธนกร บุญแผผล ผูประกอบการ คา หอม หัว<16> ใหญ ใน เขต แมวาง - สันปาตอง กลาว วา
555. ออก ซึ่ง ทําให สามารถ รับ ซื้อ หอม หัว<16> ใหญ เกรด ดี ใน ราคา เปาหมาย นํา ได ที่ กก. ละ 4.60 บาท
556. ชนิด หนึ่ง และ นับเปน เชือ้ โรค ที่ ดื้อดาน หัว<8> แข็ง ที่สุด ชนิด หนึ่ง ดวย
557. พอใจ มาก ที่ ได เห็น จอม หาว หัว<1> เสือ เอฟเฟน แบรก มิดฟลด จอม ทัพ กลับมา คุม เกม ได
558. โลก จะ แตก มัน เริ่ม ทําให ผม อารมณ พลุง พลาน หัว<9> เสีย มากขึ้น ผม อยากจะ ตะโกน ดา พวก มัน วา
559. เปน คา คอมมิชชั่น ที่ สูง โบรกเกอร หุน เหลานี้ จะ หวาน ลอม ปน หัว<6> และ หลอก ลอ เหยื่อ ดวย วิธีการ
560. ยาก บาง งาย บาง สนุก บาง ปวด หัว<5> บาง และ ในที่สุด เรา ก็ มี คําตอบ
561. พรอม ที่ จะ ให บริการ อยาง ถวาย หัว<2> และ มี ความ พอใจ ตราบ เทาที่ รายชือ่ ผูผลิต ใน เวบ ไซต ของ แตละ
562. ใหม ที่ กําลัง สราง ความ ปวด หัว<5> ใหแก นักคิด ชาวอเมริกัน ในขณะนี้ ก็ คือ
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563. ประชาชน จะ ได ไม ตอง ปวด หัว<5> ผูสมัคร ก็ ไม ตอง ไป เสีย
564. สอ เคา ฉาว อีก โสม รวม หัว<2> อุซเบฯ ฮั้ว กก. ศึก กําปน
565. หนู แหวว จึง ไหว ดี รวม หัว<2> กับ เพื่อนๆ ชวน กัน เลน ปน แปะ เพื่อ ตอ เงิน ใน กระเปา
566. สาม เสียง เลือก ตัวเลข 4 ป เกิน กวา นี้ เปน ตอง ปวด หัว<5> กับ เสียง คอน แคะ ตัวเลข ที่ กลุม ตัวอยาง
567. " เลิก แลว ครับ ผม เลิก ปวด หัว<5> กับ ความ เปน โสด แลว ครับ
568. แต ก็ ไม แน นะ ครับ หาก ญี่ปนุ เปน แกนนํา รวม หัว<2> กัน กับ บรรดา ประเทศ เล็ก ประเทศ นอย
569. โตเกียว ปญหา แฮคเกอร เปน ปญหา ที่ สราง ความ ปวด หัว<5> ใหแก หนวยงานราชการ และ องคกร ธุรกิจ
570. งาน นี้ ไม เพียงแต สราง ความ ปวด หัว<5> ใหแก ผูดูแล เวบ ไซต เทานั้น ยัง สราง ความ วาบหวาม อีก
571. ตก เปน คาใชจาย เฉพาะ คา น้ําแข็ง ประมาณ หมื่น หา ที่ ปวด หัว<5> มาก ที่สุด คือ คา หมอ ลํา ใคร ขอ มา ก็
572. หลอน กลัว เหลือเกิน วา พวก มัน อาจ รวม หัว<2> กัน เลน ไม ซื่อ กับ หลอน แอบ เอา ยาง
573. คราว นี้ แหละ หลอน คง มี เรีย่ วแรง ตาม จิก หัว<2> พวก ลูกหนี้ ชัน้ เลว ได ถึง ไหน ถึง กัน
574. พวก เซนเซอร ดวย ที่ รวม หัว<2> กัน ลด ปริมาณ การ ผลิต ทําให ราคา น้ํามันดิบ ใน ตลาดโลก ราคา สูง
575. จะ เลวราย แต พวกเขา สู ถวาย หัว<2> เลือด จงรักภักดี สโมสร เขมขน ทุก อณู เนือ้ ตราบ ใด ที่ เสียง นกหวีด
576. นั้น แต ดิ้น หลุด ออกมา ได ก็ ดิน้ ออกมา ถา แม ผม ไม จิก หัว<2> ผม ใช ตั้งแต เด็ก ผม ทํา จน รูสึก วา ไม
577. เพราะ ผูสมัคร บาง คน ได รวม หัว<2> กัน เลน ตุกติก นอก กติกา โกง อํานาจ ของ ประชาชน ไป แลว
578. หนา ดานๆ เพือ่ ไมให เกิด ชองวาง ให นักการเมือง รวม หัว<2> กัน ปลน อํานาจ ไป จาก ประชาชน
579. วงการ เวบ สหรัฐ สยอง หลังจาก ถูก แกง เจาะ ระบบคอมพิวเตอร รวม หัว<2> ถลม เปน วันที่ 3 ติดตอกัน
580. จากนั้น ก็ ยาย ไป ปวน ที่ ซานอันโตนิโอ แลว โดน เฉด หัว<2> ออกมา หลังจาก ไป วิจารณ การ
581. รัฐบาล ที่ สง ตํารวจ นอย ใหญ มา สุม หัว<2> กัน เพือ่ ปดกั้น การ แสดงออก ตาม ระบอบ ประธาธิปไตย ของ
582. คนจีน เคา ไม พูด อะไร เยิ่นเยอ เรา ก็ เลย เครียด ปวด หัว<5> มาก เลย ตอง หัน มา ให เวลา กับ การ
583. ลําปาง สสจ. เมือง รถ มา เตือน คน เหนือ ระวัง ยา ตรา หัว<1> ไก หลัง อย. ระบุ มี พอคา เร หัว ใส
584. เรียน พวก เขา กลาย เปน สาม สหาย ที่ ผูกพัน กัน เหนียว แนน และ รวม หัว<2> กัน ซุบซิบ เขียน หนังสือ และ
585. ได นั่ง เกาอี้ ไอเอ็มเอฟ แทน มิเชล ที่ ปวด หัว<5> กับ เจา กี้ เจา การ ของ สหรัฐ จน ลาออก ไป กอน ครบ
586. ต่ํากวา 50 แกง พวก นี้ จะ รวม หัว<2> กัน ประกอบ อาชญากรรม คอย ขโมย ทอง ที่ ขุด ได จาก เหมือง ตาม
587. ที่ ออนแอ หรือ ดอย กวา คน ที่ เคย ปาก กลา ดา จิก หัว<2> เอ็นจีโอ อยู ได ทุกวัน ก็ เงียบกริบ เปน เปา
588. ไป ใน ภูเขา พวก จีน ได หมาย หัว<2> คน กลุม นี้ เปน พวก นอก กฎหมาย ทันที และ คน เหลานี้ ตอง เผชิญ
589. อยา ไป เครงเครียด จน ปวด หัว<5> ปลอย กกต. แก ปญหา เอง ดี กวา สัปดาห ที่ ผาน มา ติดตาม
590. ทําให ผูประกอบการ ที่ มี การ รวมตัว กัน เปน ชมรม รวม หัว<2> ที่ จะ ไม ขาย ไม ยางพารา แปร รูป ให
591. หลาย คน อาจ ไม ตอง มี เรือ่ ง ตอง ปวด หัว<5> เทาไร วา จะ ให ลูก ทํา อะไร ดี เพราะ อาจจะ ไหว วาน
592. เอกิล โอลเซน กุนซือ ชาวนอรวีเจียน ก็ ตอง ปวด หัว<5> เกี่ยวกับ ความ พรอม ของ ลูก ทีม จอห
593. ของ โลหะ ติด ลง บน หัว<14> อาน และ ใช กระบวนการ ฉายแสง Photolithography วาด วงจรอิเล็กทรอนิกส
594. สามารถ ใช เทคโนโลยี แบบ แผนฟลม กับ หัว<14> อาน บันทึก ขอมูล ได กอน ใคร แม จะ มี บริษัท นองใหม เขา
595. วาง แลว ไม ทําให นิ้วมือ มี โอกาส ไป สัมผัส กลไก และ หัว<14> อาน ดาน ใน เครื่อง หมุด กลาง ที่ รับ แผน จะ
596. ในที่สุด เขา ก็ ไป รวม สุม หัว<2> กัน บอก วา ขอ Leave without pay แตละ แผนก จะ จัด รายชือ่ กัน
597. กลุม ที่ ปรึกษา ของ ที่ปรึกษา มท. 1 สุม หัว<2> ลงความเห็น อยาง เอกฉันท โดย ประเมิน สถานการณ ลา
598. ขึ้น ทั้ง ที่ รับ อยู แลว หัว<2> ละ 1 พัน บาท ไมวา ผูป ระกันตน จะ มา รับ การ รักษา หรือไม ขณะ ประกัน
599. นาย สติ ถูก เมีย พอตา แมยาย รวม หัว<2> กัน ขับ ออก จาก บาน ดว การ ลอย แพ นี่ เปน ธรรม
600. ไทย ไป ตลอดกาล ก็ กําลัง เพลีย่ งพล้ํา เพราะ ถูก คูตอ สู รวม หัว<2> กัน ลอม ปราบ แบบ ปลอย ให
601. ศรีลังกา โดย มี คนไทย บาง คน สุม หัว<2> ทํางาน ให ดวย แต สุรินทร ปฏิเสธ เสียง แข็ง ระบุ เปน ขาว
602. ได เคย มี คํา พิพากษา ไว วา การ รวม หัว<2> กัน ของ โอเปค ถือเปน รูปแบบ หนึ่ง ของ ปฏิบัติการ ของ
603. ราย หลัง นี้ ถูก หมาย หัว<2> วา ริ เปน ตัว ตั้ง ตัว ตี ชง เรื่อง ขึ้นมา ทัง้ ที่ ในฐานะ ศิษย เกา
604. การ หา คน มา เปน รัฐมนตรี คลัง เปน เรือ่ ง ที่ ปวด หัว<5> ที่สุด สําหรับ นายกรัฐมนตรี ในชวง รอยตอ
605. กําไร ที่วา นี้ สามารถ ลด ภาระ ของ กองทุน ฟนฟู ที่ รัฐบาล กําลัง ปวด หัว<5> อยู ได อยาง มหาศาล รัฐบาล จึง
606. วา กัน ใน หมู นักวิเคราะห หัว<8> กาวหนา แม จะ สนับสนุน ขอเสนอ ดังกลาว แต ก็ ยัง เกรง วา จะ เปน การ
607. เดิน เซ็นเตอร พอยท มี คน หัว<4> แดง หัว เขียว หัว เหลือง หัว บานเย็น เหมือน ตุกตุน ตุกตา แต ผม มอง
608. การ สอบสวน เมือ่ เดือนมกราคม ใน ขอกลาวหา ที่วา โซทบี้ และ คริสตี้ รวม หัว<2> กัน ตั้ง ราคา คานายหนา
609. การ รวมกัน นี้ ไมได หมายความ วา ผูกํากับ ทุก คน จะ มา รวม หัว<2> กัน ผลิต ภาพยนตร เรื่อง เดียวกัน
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610. โดย มี โอกาส เปน ลักษณะ หัว<10> และ ไหล ซึ่ง นัน่ ก็ หมายความ วา ภาพ ดี สุด การ แกวง ตัว ก็ ยัง ดําเนิน ตอ
611. ฟง เพลง ทุก แนว ยกเวน ร็อค แบบ ฮารดคอล หนักๆ ฟง แลว ปวด หัว<5> สวน กิ ชอบ ฟง แนว อาร แอนด
612. การ เคลื่อนไหว ต่ํา กวา เสน LINE ซึ่ง ถา ภาพ ใน โครงสราง ใหญ เปน หัว<10> และ ไหล การ ลง ยัง เกิด
613. เสพ สุข ดาว สภา รวม หัว<2> กัน รัก ชาติ แต ใน วัน เปด นิทรรศการ ศิลปน กลับ เชื้อเชิญ นักการ
614. พรรค ประชาธิปต ย จัด ประชุม สุม หัว<2> ขุนพล คู บารมี เพื่อ แก เกม การ เมือง ใน สถานที่ อัน เหมาะ ควร ก็
615. ทํางาน ตางประเทศ ดวย การ จาย คา หัว<2> โดย มี เปาหมาย ใน ป 254
616. ตรง มา จาก ตางจังหวัด แนนอน คา หัว<2> ใน การ ปลิด ชีพ เหยื่อ ก็
617. เกรด หรือเปลา ไมมี นะครับ คา หัว<2> ของ เหยื่อ แตละ ราย พวก นี้ จะ
618. ของ กองทัพ วาแดง ที่ ถูก หมาย หัว<2> จาก รัฐบาล สหรัฐ วา เปน องคกร
619. สวน คน ที่ ไม อยาก ถูก หมาย หัว<2> วา เปน พวก ใคร คน ที่ ไม อยากจะ ถูก ยัดเยียด ขอหา เบื่อ ทีจ่ ะ ถูก
620. เลี้ยง สัตว ไร พืชผัก ผักกาด หัว<16> 2,000 ไร และ พืชผัก อื่นๆ อีก 500 ไร สวน การ ปลูก
621. พล.ต.ท. วีระ วิสทุ ธิกุล ผช.ผบ.ตร. หมาย หัว<2> เอาไว แลว วา หาก มี หลักฐาน
622. เมื่อ ประมาณ 3 ป ที่แลว บริษัท ที่ รพ. สั่งซื้อ ไม ตกลง จะ นํา หัว<14> เกา เครื่อง กําเนิด รังสี ไป เก็บ
623. ได มี การ นํา โคบอลต 60 หัว<14> ใหม มา แทน โดย มี ขอ สัญญา ระบุ วา
624. โดย มี ขอ สัญญา ระบุ วา จะ ตอง นํา โคบอลต 60 หัว<14> เกา ที่ เรา เลิก ใชงาน
625. พิจารณา จาก ความ คลองตัว เปน หัว<?> นอกจากนี้ ยัง ให สํานักงบประมาณ จัดทํา ระเบียบ การเงิน โดย
626. ถาม ผม ก็ ขี้เกียจ ดู วา ตัว ไหน เปน หัว<1> เขียว ตัว ไหน เปน หัว แดง รอ ให เห็น ของจริง กอน ก็ แลว
627. ถาม ผม ก็ ขี้เกียจ ดู วา ตัว ไหน เปน หัว เขียว ตัว ไหน เปน หัว<1> แดง รอ ให เห็น ของจริง กอน ก็ แลว
628. จํากัด สัดสวน 55 % ใน โรงไฟฟา ที่ เบียน หัว<?> ประเทศ เวียดนาม กําลัง ผลิต ระยะ ที่ จํานวน
629. อํานาจ ไป กู เงิน มา จาก เมืองนอก แลว มา ทับ หัว<2> คนไทย รัฐบาล นี้ ผาน ไป หนี้ ก็ ยัง ทวมหัว อยู เอา
630. ให เด็กนักเรียน นักศึกษา สุม หัว<2> เลน พนัน ฟุตบอล หรอก เพราะ นักเรียน นักศึกษา สวนใหญ ที่ มี อยู
631. ศาล ไทย ตัดสิน สง ตัว นศ. ญี่ปนุ หัว<8> รุนแรง เปน ผูราย ขาม แดน
632. ศาล ไทย พิพากษา ให สง ตัว อดีต นักศึกษา หัว<8> รุนแรง ชาวญี่ปุน เปน ผูร าย ขาม แดน กลับไป ดําเนินคดี
633. เขา กลาว วา บริษัท ซื้อ เฉพาะ หัว<20> นสพ. บานเมือง ซึ่ง มี มูลคา และ คุณคา ใน ตลาด มา นาน 28
634. วุฒิสมาชิก พอล เวลลสโตน สมาชิก พรรค เดโมแครต หัว<8> เสรี กลาว วา เขา ตองการ แนใจ วา ราง
635. โดย มี นาย นําชัย กฤษณาสกุล หัว<3> ทีม คณะ สรางสรรค สตูล และ หัวหนา ฝายคาน เทศบาล เมือง
636. หนาฝน แมแต คน ขับ แท็กซี่ ก็ ยัง สาย หัว<1> วา หา เงิน ไม พอ คาเชา
637. ปากซอย ก็ บน อุบ วา ขาย ของ ไมได ผูคน ไม รู หาย หัว<2> ไป ไหน กัน หมด เพราะ เขา ไม รู วา คน มัน
638. มี จําหนาย ใน ไทย จึง ได เริ่ม พัฒนา และ ทดลอง นํา หัว<18> เชื้อ ใน ไทย มา ทดลอง ปรุงแตง ให เปน ชาน
639. กอง ทุน ฟนฟู มัน เปน 8 - 12 แสน ลาน นูน ตบ หัว<1> เสร็จ มี การ ลูบ หลัง ตอทาย วา ขุน คลัง คน
640. จะ เดา สวม ปุบ มงกุฎ ก็ ผลุบ ปบ เลย หัว<1> แทบจะ ลงมา สวม คอ แทน
641. ใคร ชวน คุณ กรณ ไป ออก รายการ อะไร คุณ กรณ ก็ จะ สั่น หัว<1> ดิก เพราะ ตอง เรียก วา พูด มา จน
642. วง รํา ของ ฉัน สมัย เด็กๆ แตง ตัว แดงๆ คาด หัว<1> ดวย ขึ้น หนา กัน มา รํา อะไร ก็ ไม รู ละ ก็ เยวๆ
643. ตาล มา ชวย วัด ใช ตาล ออน สวน หัว<16> มา แกง แกง กะทิ ก็ได ตม จิม้ น้ําพริก ก็ อรอย อีก อยาง คือ
644. กาน บอน นี่ ละ เก็บ มา จาก ตาม หัว<13> บาน จะ มี รองน้ํา เวลา มี งาน ที เชน สงกรานต เรา จะ มี ผา
645. ใน แวดวง อุตสาหกรรม เกษตร แปร รูป หัว<16> ผัก กาด ถือเปน ผลิตผล ทาง การ เกษตร อีก ชนิด หนึ่ง ที่ ไดรับ
646. กําเนิด ขึ้น ซึ่ง ถือวา เปน ผูผลิต หัว<16> ผัก กาด ราย ใหญ ที่ ครอง ตลาด ใน เมืองไทย และ สงออก ไป ขาย ยัง
647. ภาครัฐ ดังนั้น ขณะที่ รายได เฉลีย่ ตอ หัว<2> ของ ประชากร ใน ภาค การเกษตร ของ ไทย ใน อนาคต จะ เพิ่ม
648. และ การ เพิ่ม รายได เฉลีย่ ตอ หัว<2> ของ ประชากร ใน การ ผลิต ภาค การเกษตร ใน อนาคต
649. ขวัญ เสีย และ เปน การ เสริม ตําแหนง ของ กลุม คอนเซอรเวทีฟ พวก หัว<8> เกา ให แข็งแกรง ดวย เยลต
650. ขยาย ธุรกิจ เพื่อให การ บริการ ขนสง ทาง เรือ ธุรกิจ หัว<14> ลาก และ แอร คาโก รวมถึง การ รวม ทุน กับ บริษัท
651. จาก รถ กระบะ ไปยัง รถ สิบ ลอ หัว<14> ลาก ที่ มี แทงก ขนาด ใหญ ประมาณ 20 ตัน
652. ดัก แปลง ถัง น้ํามัน และ รถบรรทุก สิบ ลอ หัว<14> ลาก และ รถ ขนสง เขา ออก ชายแดน เปนพิเศษ
653. ราง ใหญ มาก เด็ก มัธยม หัว<4> เกรียน ใส สาย เดีย่ ว สีเหลือง กลา มาก เดิน เปน กลุม เลย ผม คิด โอ
654. จีจี้ เมทินี กิ่งโพยม ดีไซเนอร สาว หัว<8> นอก เติบโต จาก อเมริกา มี ความ มั่นใจ ใน ตัวเอง จน
655. นิตยสาร ใน ป นี้ ดู คึกคัก ขึ้น มาก เพราะ มี นิตยสาร หัว<20> ใหมๆ ออกมา เยอะ แตละ เลม ก็ พยายาม
656. ก็ ได ผานพน ไป ดวยดี ผู คน ชาวกรุง ตาง ยก มือ ไหว ทวม หัว<1> โมทนาสาธุ พรอมกับ สาป แชง ผู ที่ คิด
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657. ทาง การ รวม หรือ เขา ถือ ครอง กิจการ การ แยก หัว<20> หนังสือ และ การ ขยาย องคการ อยางไรก็ดี
658. ปจจุบัน ไตหวัน ครอง อันดับ ตนๆ ในฐานะ ชาติ ที่ มี ประชากร มี รายได ตอ หัว<2> สูง ที่สุด และ มี เงิน สํารอง
659. คือ เรียน ภาค ฤดูรอน ในชวง เชา บาย ก็ เขา หอง ซอม จนถึง หัว<15> ค่ํา นัก ศึกษา ปริญญาตรี ปริญญา
660. บ. จัดหา งาน ตนเหตุ คา หัว<2> แพง คนงาน ไป ไตหวัน จาย เพิ่ม 100 %
661. จัดหา งาน แยง ซื้อ ตําแหนง งาน สงผล ให คา หัว<2> แรงงาน ไป ตางประเทศ เพิ่ม 100 % ทําให
662. การ แขงขัน กัน แยง ซื้อ ตําแหนง งาน สงผล ให คา หัว<2> สูง ซึ่ง คน ที่ เดือดรอน คือ คน หา งาน และ
663. เขา ได ทักทวง ไป ทาง ประเทศ ไตหวัน ถึง เรือ่ ง คา หัว<2> แพง แลว แต ถูก ยอนกลับ มา วา ผู ที่ สราง ปญหา
664. จัดหา งาน ของ ไทย เอง ที่ ไป แยง กัน ซื้อ ตําแหนง งาน ทําให คา หัว<2> สูง ซึ่ง อาจ สูง กวาปกติ ถึง
665. เอ็นบีเอ. ปรับ เงิน จํานวน 1 ดอลลาร ฐาน ทุบ หัว<1> ของ ผู เลน เลเกอรส เมือ่ ครั้ง เลน ใน เกม ที่
666. โฆษณา ขนม หมอแกง สูตร ผสม หัว<16> บุก อยา วา แต ราน ใหญๆ เลย ครับ ขนาด แผง เล็กๆ ตาม ขาง
667. ของ ตลาด นั้น ทําให อัตรา การ บริโภค มันฝรั่ง ตอ หัว<2> ของ ผูบริโภค เพิม่ มากขึ้น ไป ดวย ปจจุบัน การ
668. และ ใน ขณะที่ หนุม หัว<8> สมัยใหม บาง คน อาจ ชอบ สวม ใส กางเกง ที่ มี ลักษณะ คลาย กางเกง " ยูโด" เปน
669. หลาย คน เอา ตําแหนง เอา หัว<1> เอา ตัว เปนประกัน สาบาน ใน หลาย สิ่ง หลาย อยาง ที่ เปน เรือ่ ง รายแรง
670. มนุษย ตาง ดาว ที่ มี หัว<1> โต ตา โต แขน ขา เล็ก ตัว เล็ก หนา เหมือนกัน หมด อาจ เปน วิวัฒนาการ ใหม
671. ถา หนังสือพิมพ ไทยรัฐ ไม พาด หัว<12> ใหญ วา ชาย วัย 25 ผู เปน สามี และ พอ ของ ลูก ใน ทอง เปน ใคร
672. นี่เอง จึง เปน ชองทาง สําคัญ ที่ ทําให สํานักพิมพ เอกชน บาง แหง หัว<6> ใส ผลิต หนังสือ เถือ่ น ขึ้นมา
673. ขอให นาย วีระ นํา แฟกซ มา ยืนยัน และ ตรวจสอบ วา หัว<11> กระดาษ แฟกซ สง จาก หมายเลข อะไร
674. วา มี หัวคะแนน ของ ผูสมัคร ราย หนึ่ง มา แจก เงิน หัว<2> ละ 50 บาท เพื่อให ไป ลงคะแนน ให ผูสมัคร
675. เคคารราบ็อตต ยิง ลูก ไป ชน เสา ออกมา ชน หัว<1> ของ ไรท เขาไป ไล ตี เสมอ เปน 1 - 1 ผาน เขามา ถึง
676. แต แลว นาย เพีย้ น ผู มี ความจํา สั้น เปน เลิศ ได แต สาย หัว<1> ดิก มัน ยอมรับ วา จํา ไมได จริงๆ บอก
677. ใช วัย 42 ป ราย หนึ่ง ที่ หมดสติ หัว<1> กระแทก พื้น จน กะโหลก ศีรษะ ราว หลัง รับประทาน ยา ยูพริมา ไป
678. ประตู โดย เก็บ จาก เรา ใน รูปแบบ หนี้สิน หัว<2> ละ 2 บาท เด็ก นอย คนชรา เก็บ ใน อัตรา เดียว กัน
679. สิ่ง อี้ หก ประสาน ผูฝก จะ ยาย น้ําหนัก มา ที่ ขา หนา มือ ก็ ยกขึ้น เหนือ หัว<1> และ ฟาด ลง มา ถึง
680. วา ชาวบาน เปน พวก มี ปญหา หัว<8> แข็ง ตาม ขอมูล ที่ ไดรับ การ ปอน ให มา โดย ตลอด การ คนหา
681. มา เซน ไหว ก็ มี หัว<1> หมู ถา ไม มี เอา เปด ก็ได ไก ตม เหลา ขาว กรวย ใบตอง 5 กรวย
682. องคการ ใด หรือ กระทรวง ใด หาก หัว<3> ไม กระดิก หาง ก็ ไม สาย ก็ คง ทํา ไมได ซึ่ง กระทรวง
683. ตุกตา อยางเชน ตุกตา นก เพนกวิน ก็ จะ บอก สวนประกอบ ตางๆ วา สวน หัว<1> ประกอบ ดวย อะไร บาง สวน
684. โดย กลุม ชาตินยิ ม ซาย จัด หัว<8> รุนแรง ของ ฝายตรงขาม สนับสนุน คาซบูลา ทอฟ สภา คองเกรส ของ
685. กวา 4 แสน บาท เฉลีย่ เก็บ คา หัว<2> ราย ละ 8 หมื่น บาท จาก เหยื่อ รวม 1 ราย
686. มี การ แจก เงิน ใหกับ ประชาชน ผูใช สิทธิ ใน บาง พื้นที่ ถึง หัว<2> ละ 30 บาท โดยเฉพาะ ใน
687. สิทธิ เขาไป ชอง กา บัตร ของ ผูอนื่ พรอมกับ กา หมายเลข บัตร ลงคะแนน เสียง และ ฉีก หัว<10> บัตร เลือก ตั้ง ถา พบ
688. วา มี การ ซื้อ เสียง กัน เชนเดียวกัน ใน จํานวน หัว<2> ละ 2 บาท แต ยัง ไม มี การ แจง ทุจริต การ เลือกตั้ง
689. เงิน ซื้อ เสียง บาง โดย ซื้อ หัว<2> ละ 300 - 500 บาท แต จนถึง ขณะนี้ ยัง ไม มี การ รองเรียน แตอยางใด
690. จุดออน ที่ ถูก โจมตี คือ อายุ มาก ปาก จัด คน หัว<8> โบราณ และ ที่ สําคัญ พฤติกรรม ของ สมัคร
691. ฉาก หวาดเสียว โดย ให ตอ เอา ปน จอ หัว<1> โอล สลับ กับ โบว ไป มา
692. ซึ่ง ปอน ก็ โดน หาง เลข ไป ดวย ใน ฉาก ตอง โดน ปน จี้ หัว<1> และ ถูก อดุลย ยิง เพราะ โต บังคับ แต
693. ความ รูสึก ของ ตัวเอง ที่ โดน ปน จอ หัว<1> กลัว มัน ตอง กลัว แน แต ปอน จะ ไม แสดง อาการ ตื่นตระหนก
694. ที่ เขามา อยู ใน สถาน แรก รับ เด็ก และ เยาวชน พบ วา นอน หัว<1> ชน กัน ไม รู วา จะ โทษ ใคร เนื่อง
695. สมบูรณ การ คอรัปชั่น ไม มี งบประมาณ ตอ หัว<2> 27 บาท ตอ วัน จะ ใช อยางเต็มที่ มี อาหาร ให กิน ทุก
696. อยา เชือ่ คน อื่น ขอให เชือ่ รัฐบาล โยน สื่อ พาด หัว<12> มั่ว ทํา คน เขาใจผิด ขณะที่ หลวง ตา
697. จะ จับ บอล ก็ เลย หัว<1> ทิ่ม โดน โยมอลล แทบจะ เลี้ยง เขาไป หา ประตู โลงๆ
698. เปดเผย วา นีลเซน รูสึก คลื่นไส และ มึน หัว<5> ซึ่ง เกิด จาก มี รอย ช้ํา บน สมอง ทําให ตอง รักษา ตัว ที่
699. โซบะ แก ตัว อุตลุด นี้ ประกอบดวย บะหมี่ หัว<16> หอม และ ซุป ความ พิเศษ ยัง ไม หมด เทา นี้
700. ใน สวน ชั้น บน ตาม หัว<10> เสา ปน ลาย ปูน เลียนแบบ ศิลปะ ขอม
702. แลว ถา ป นี้ คน นิยม เปลีย่ นสี ผม บน หัว<1> จน ลืม สัญชาติ ดั้งเดิม ของ ตัวเอง หาก เกิด กระแส ใหม ให ผู
703. ทุกวันนี้ พาด หัวขาว หนา 1 ของ หนังสือพิมพ หัว<20> สี ยังคง มี เรือ่ งราว การ จาง วาน ฆาตกรรม อยู เสมอ
704. การ ทํางาน และ สิ่ง ที่ ตองการ ให สาน ตอ คือ เรื่อง การ ลด คา หัว<2> ใน การ เดินทาง ไป ทํางาน ตางประเทศ
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705. พยายาม จะ หามปราม ชาย คน นั้น แต เขา ไม ฟง กลับ ตรง เขามา ใช หัว<1> ชน เค็นจิ ดี ที่ เขา หลบ ทัน
706. จน ตัว เขา เซ ไป ติด กําแพง ชาย ผู นัน้ ไม รอ ชา ใช หัว<1> โหมง ซ้ํา ทันที ราว กับ กระทิง ดุ แต เค็นจิ ก็
707. วีเนีย พุง เสือก หัว เขา โหมง ซึ่ง แนนอน งาน นี้ รองเทา ยอม แข็ง กวา หัว<1> ยูโดวิช ลง ไป นอน เจ็บ ตาม
708. หมุน ก็ เกๆกังๆ หันรีหันขวาง จน สะดุด ขา ตนเอง ลม หัว<1> คะมํา ไม เปน ทา โลก ยุค นี้ มี
709. เริ่ม เขา อนุบาล ไป ก็ เริ่ม กลายเปน หัว<6> สี่เหลี่ยม ยิ่ง ผาน ประถม มัธยม ก็ บื้อ สนิท
710. บริหาร บาง อบต. นายทุน ยอม ทุม ซื้อ ตัว สมาชิก หัว<2> ละ 20,000 - 40,000 บาท เพื่อให เด็ก ที่ สง ลง
711. ปลัด กระทรวง เกษตรฯ ยอมรับ หนักใจ ขาราชการ หัว<8> โบราณ ตอตาน การ โอนยาย เหตุ เคย
712. อยาง เต็มอิ่ม โดย เสีย คา หัว<2> เพียง 50 - 100 บาท เทานั้น เพียงแต มี ขอแม หาม นํา ติด มือ กลับมา ดวย
713. แต พอ เจา ปนโต กม หัว<1> ขวิด ลูก เปลีย่ น ทาง ให โปรตุเกส ตี เสมอ อังกฤษ แค เพียง เม็ด เดียว
714. หมู 8 อําเภอ ครบุรี มี การ ซื้อ เสียง ใน การ เลือกตั้ง หัว<2> ละ 2 บาท จึง ขอ คัดคาน การ เลือก
715. ลพบุรี ฝายคาน ทุม เงิน ซื้อ หัว<2> ละ แสน หวัง คั่ว ประธาน อบต. ทะเล ชุบ ศร
716. ฝายคาน ทุม เงิน ซื้อ ตัว ผูสนับสนุน หัว<2> ละ แสน อาง มี การ หนุน หลังจาก ฝาย ปกครอง ใน พื้นที่
717. ของ บล. ทิสโก ฉบับ เดือนมิถนุ ายน 2543 ซึ่ง จั่ว หัว<19> ไว อยาง เรียบๆ แต นา ติดตาม วา
718. ใน บุนเดสลีกา ก็ ดู แต มี ดี แค การ เลน ลูก หัว<1> เทานั้น วา กัน ตามตรง เขา มีสวนรวม กับ เกม นอยไป
719. ซึ่ง ออก อากาศ ใน ชวง หัว<15> ค่ํา ชวง วันศุกร เสาร อาทิตย แต ตอง ออก ตัว กอน นะ ครับ ก็ ไม ได ดู ปะติดปะตอ กัน
720. ทาน ผู อาน กําลัง อาน ใน กรุงเทพธุรกิจ ขณะนี้ โดย คอลัมน นั้น ได จั่ว หัว<19> ตั้ง คําถาม ใน ทํานอง ที่วา
721. มอง ของ กลุม ประชาธิปไตย เยลตซิน มี ความ หัว<8> ดื้อ โหดราย ไร สมรรถภาพ และ ไม ยอม ฟง เสียง
722. บาง กอน เรา เห็น เปน ฟอรม ตัว คน นะ เปน หัว<1> เปน ตัว ก็ รูสึก สนุก คือ สภาพ เดิม มัน คลาย อะไร
723. ปม มรณะ ที่ ประชาธิปตย กลัว จน หัว<1> ขน ลุก แต ดวย ความ เชีย่ ว กราก ทาง การเมือง พวกเขา
724. ขอ กลับมา เขา เรื่อง ตามที่ จั่ว หัว<19> กัน บาง คําถาม ที่ เกิดขึ้น ใน ใจ ของ ผูคน หลาย ฝาย ที่ เขามา เกี่ยวของ
725. "ไททานิค" ยืน ลีลา สวยงาม หนา หัว<13> เรือ ซึ่ง แฟนซี ชุด นี้ สาว กวาง ยอมรับ วา ชอบ มาก อยาก เปน โรส
726. หนังสือเดินทาง ไป จนถึง การ ปลอม แปลง เอกสาร จะ คิด คา หัว<2> คน ละ 1 ปอนด หรือ ประมาณ
727. บาท ครึ่ง หนึ่ง ของ คา หัว<2> จะ เปน การ จาย ลวงหนา และ บางครั้ง คน ทั้ง หมูบาน จะ ชวย
728. องคกร ใหม ตัดสินใจ ซื้อ เฉพาะ หัว<20> หนังสือพิมพ บานเมือง ซึ่ง มี มูลคา และ คุณคา ใน ตลาด มา นาน กวา
729. ใน วันนี้ ของ นาย นิวท กิงริช อดีต โฆษก หัว<8> อนุรักษ นิยม แหง รัฐสภา สหรัฐ ดูจะ ไม คอย สนใจ
730. จะ เรียก เก็บ เงิน จาก ผูใชบริการ ใน อัตรา หัว<2> ละ 15,000 ปอนด โดย ครึ่ง หนึ่ง จะ ตอง ชําระ ลวงหนา
731. เอ็นซีไอเอส แถลง วา แกง หัว<1> งู ซึ่ง มี ฐาน ปฏิบตั ิการ อยู ใน หมูบาน เล็กๆ แหง หนึ่ง ทาง ตะวัน
732. เงิน มา ชําระ หนี้สิน ใหแก แกง หัว<1> งู ใน สวน ของ การ รับ จาง พา พวก เขา เดินทาง เขา ประเทศอังกฤษ
733. เรียน กรณี มี พอคา รถ เร ได นํา ยา ตรา หัว<1> ไก ไป เร ขาย ที่ อําเภอ เถิน จังหวัด ลําปาง และ ใน พื้นที่
734. ยา ดัง กลาว ชนิด หนึ่ง ยี่หอ จะ เปน ตรา หัว<1> ไก ซอง เปน สีน้ําตาล ไม มี เลข ทะเบียน และ ตํารับ
735. 565/9 ยานนาวา กทม. และ อีก ชนิด หนึ่ง ตรา หัว<1> ไก เหมือนกัน แต ระบุ วา เปน ยารักษาโรค
736. โหดราย ยิ่งขึ้นไป อีก และ หาก พวกเขา ปฏิเสธ ไม ยอม ทํางาน ที่ แกง หัว<1> งู จัดหา มา ให พวกเขา ก็ อาจ
737. หาก พวกเขา ไม ยอม ทํา งาน ที่ จัดหา มา ให พวกเขา ก็ จะ ถูก แกง หัว<1> งู จับตัว ไว เรียก คา ไถ โดย
738. ทาง การ อังกฤษ เชื่อ วา แกง หัว<1> งู ที่ รับจาง พา ชาวจีน เขา ประเทศอังกฤษ โดย ผิด กฎหมาย มี
739. เพียง นอยนิด ซึ่ง เปด ชอง ให แกง หัว<1> งู เขามา กอบโกย ผลประโยชน จาก ชาวจีน ที่ พลาด หวัง ใน การ
740. หนังสือ สอน ศาสนา เอา มา กอง ขาย รวมๆ กับ กอง หัว<16> แครอท และ หัว ผักกาด ขาว
741. ไม มี ปญหา ใน เรื่อง นี้ รายได ของ ประชากร ใน จังหวัด ภูเก็ต ตอ หัว<2> ตอ คน นั้น มี รายได สูง มาก โดย
742. เปดเผย รายชื่อ ทีม รอง ผูวาฯ กทม. ให ผูสื่อขาว ฟง ตอ ที่ ตีน บันได ในขณะที่ บริเวณ หัว<13> บันได เริ่ม มี ผู มา
743. คน จะ มา เปน พวง ไม ใช ราย หัว<2> ตัว เดียว และ หลังจากที่ ทุก อยาง ลงตัว
744. ชาวจีน มัก ถูก เรียก คาใชจาย หัว<2> ละ 3 ดอลลาร ประมาณ 1.2 ลาน บาท ครึ่งหนึ่ง ตอง จาย
745. นางเลิ้ง และ กอง บังคับการ คดี เด็กๆ ไป แลว ชวง หัว<15> ค่ํา ของ วันที่ 17 พ. ค. 35 กอน ประกาศ
746. ผม คือ ฉก. 90 ได ทํา การ ยิง มวลชน ที่ หัว<1> นั้น ผม คิด วา เปน เรื่อง ที่ พยายาม จะ ทําให หนวย ผม
747. เกม กลายเปน เน็ต ได แต แหงนหนา มอง บอล ลอย ขาม หัว<1> จาก แผง หลัง ไปสู แดน หนา และ สง
748. หญิง จน ไดรับ บาดเจ็บ 14 คน ซึ่ง หนึ่ง ใน จํานวน นัน้ ถูก กอนหิน ปา ใส จน หัว<1> แตก เมือ่ วันที่ 2 มิ.ย. ที่
749. เพื่อนรวมงาน พูด ตรงกัน วา เจอ ไม มี หัว<1> เดิน อยู ที่ เคานเตอร เช็คอิน โรงแรม ตอน ตี หา และ ถูก อํา บน
750. เห็น แลว เขา ก็ นํา พระรูป ของ พระแมมารี มา บรรจบ กับ ขบวน แห อีกครั้ง ใน หัว<13> มุม ถนน ถัดไป เมื่อ ลับ
751. สง มา เมื่อ คืน นั้น หัว<11> กระดาษ ระบุ ชือ่ โรงเรียน ลง เดือน และ พ.ศ. เรียน ผูอํานวยการ โรงเรียน วัด ไผโรงวัว เรื่อง
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752. คน ใน ชาติ เดียวกัน จิก หัว<4> เขา ขึ้นมา แลว โยน พาด กับ เคาวนเตอร แลวก็ เตะ ถีบ ไป และ ให คน นอน
753. แต ละ กอง ทุกข ที่ไหน หัว<1> แตก บาง เทา เหยียบ หนาม บาง อะไร ตก เหว ตก บอ คือ ตัว อวด เกง ตา
754. หนังสือพิมพ ตรง ตําแหนง ที่ ชัวร วา คน อาน เลือก ติดตั้ง บิลบอรด ใน บริเวณ หัว<13> โคง ที่ คนขับรถ เห็น แนๆ
755. ขณะที่ การ ซื้อ เสียง โคง แรก แจก แลว หัว<2> ละ 1,000 บาท พรอม สัญญา คืน หมา หอน จะ มา
756. ลูกบาน แคน ถูก เบีย้ ว คา หัว<2> ซื้อ เสียง แฉ แหลก ได อบต. แลว จาย ครึง่ เดียว
757. พังงา ลูกบาน เจาของ คะแนนเสียง ตัว จริง ฉุน ขาด ถูก เบี้ยว คา หัว<2> แฉ แหลก ผูสมัคร อบต. สัญญา จะ
758. ลง ไป นอน ให กรรมการ นับ 8 จากนั้น เจา หัว<1> บาก ก็ ไม ปลอย ให โอกาส ทอง หลุดลอย เดิน เบียด
759. ตั้งแต พยายาม ดึง คะแนนเสียง พวก หัว<8> โบราณ ที่ นับถือ ลัทธิ ชินโต ดวย การ กลาว กับ พวกเขา วา
760. คริสต กลาว วา เหตุ รุนแรง ครั้ง ลาสุด มี สาเหตุ มา จาก การ ที่ พวก มุสลิม หัว<8> รุนแรง กวา 2,000 คน จาก
761. ระลอก แรก จาก เชิงเขา ดานขาง พัด ปะทะ กับ หัว<13> เรือ จน พา ให ใบหนา ที่ รอน อุน ผอนคลาย เปน เย็น
762. ลอง ตาม ลําน้ํา มา ได ไม นาน นัก ก็ ถึง ที่หมาย เรือ นํา เทีย่ ว หัน หัว<13> และ คอยๆ ลอยตัว เขาสู ทาน้ํา
763. ชวย สราง กลามเนื้อ ลด อาการ ปวด หัว<5> ลด การ อักเสบ ตางๆ ชวย ยอย อาหาร นอนหลับ ดี ลด อาการ
764. ยืนหยัด สนับสนุน และ ปกปอง สิทธิสตรี ตั้งแต หัว<1> เทา กําปน จน กําปน เล็ก กวา หัว
765. คอ อวัยวะ ที่ เชือ่ ม ระหวาง ตัว และ หัว<1> เปน อวัยวะ ที่ คอย หัน หา คน อื่น
766. ผล อาทิ ใช จิ้ม น้ําพริก หรือ แกง เลียง แกงเผ็ด แกง คั่ว หัว<16> ตาล เตา ตาล ใช แกง หรือ รับประทาน สด นํา
767. จาก เดิม ที่ จํากัด เวลา ชวง หัว<15> ค่ํา และ จัด รถ วิ่ง บริการ ทุกวัน ทําการ จาก เดิม ที่ จํากัด เฉพาะ ชวง สิ้น
768. ลาสุด หนังสือพิมพ ใน สเปน แทบ ทุก ฉบับ ตาง พา กัน พาด หัว<12> ใน ทํานอง วา ราอูล ทํา คน สเปน ทั้ง
769. มารกา ยักษใหญ ใน แวดวง หนังสือพิมพ กีฬา พาด หัว<12> วา ราอูล ทํา สเปน ร่ําไห ตาม ดวย เนือ้ ขาว วา
770. ผม เห็น ใน หนังสือพิมพ พาด หัว<12> กัน เกรียวกราว บอก บัญญัติ วืด บาง อะไรบาง ความ จริง เมื่อ
771. หรือ มี หัว เล็ก เหมือน หัว<1> ลิง สติปญญา ออน โดย พบวา ขณะนี้ มี วางขาย ทั่วไป อยาง เปดเผย ใน ราน ขาย
772. เหมือน หัว บาตร หรือ อาจจะ เล็ก เหมือน หัว<1> ตา ผิดปกติ ปญญาออน และ หัวใจ ผิดปกติ
773. พระที่นั่ง ชน กิ่ง ไม ผิดพลาด จน หัว<13> เรือ พระที่นั่ง หัก ก็ เพราะ จงใจ วางแผน ดวย เกรง วา จะ มี คน มา
774. ประเทศ รวมทั้ง แทรกแซง ราคา คา หัว<2> ใน การ จัดสง ของ ตลาด เอกชน แกไข ปญหา การ หลอกลวง ไป
775. ธรรมเนียม ตาง ๆ รวมทั้ง ควร ศึกษา คาใชจาย ตอ หัว<2> นักศึกษา เพื่อ ใช ประกอบการพิจารณา กําหนด
776. อีสาน รวม มิตร " คือ คนไข จะ มี อาการ ออนเพลีย เมื่อย จุก เสียด ปวด หัว<5> ปวด สีขาง ปวด ทอง มี ไข
777. มาถึง ตอน ที่ พันทายนรสิงห คัด ทาย เรือพระที่นั่ง ผิดพลาด หัว<13> เรือ ไป ชน กับ กิ่ง ไม ขนาด ใหญ อยาง รุน
778. นึก แปลกใจ อยู เหมือนกัน วา เหตุ ที่ ทําให หัว<13> เรือ พระที่นั่ง เอกชัย เสียดาย วา ไม มี เวลา ไป สอบ คน ให
779. แต ยัง จินตนาการ ไม ออก เหมือนกัน วา หัว<13> เรือ จะ ไป ชน กับ กิ่งไม รุนแรง ขนาด วา หัก ตกลงไป ใน น้ํา ได
780. ใน พงศาวดาร ก็แลวกัน อยา ขี้สงสัย มาก คราว นี้ เมื่อ หัว<13> เรือ หัก พันทายนรสิงห ก็ กระโดด ไป บน ฝง พรอม
781. การ ที่ แปลนฯ ขยาย หนังสือ เพิ่ม หัว<20> มาก ขึ้น นั้น แสดง วา สังคม
782. กิน เสีย ให สม อยาก กอนที่ พวก หนอน หัว<8> สูง จะ ลด ระดับ ความ นิยม กิน ผลไม
783. ฉีด พน จะ ถูก พวก แมลง หัว<8> สูง กัด กิน ทําลาย จน หมด แต พืชผัก
784. ไม ตอง ปลูก หมด ไป หรือ หาก พวก แมลง หัว<8> สูง เปลีย่ น คานิยม จาก การ ไป คอย จอง กัด กิน ทําลาย
785. กระสุน ขนาด 7. จํานวน 6 นัด เปน หัว<10> ทองแดง 3 หัว และ หัว ตะกัว่ อีก 3 หัว ตก
786. จํานวน 6 นัด เปน หัว ทองแดง 3 หัว และ หัว<10> ตะกั่ว อีก 3 หัว ตก อยู ใน บาน 5 หัว
787. จํานวน 6 นัด เปน หัว ทองแดง 3 หัว และ หัว ตะกั่ว อีก 3 หัว<10> ตก อยู ใน บาน 5 หัว
788. อยาง รอบ ดาน โดย เขาไป อยู ใน หัว<5> ใน ตู เสื้อผา ใน คอลเลคชั่น ซีดี ของ พวก เขา พรอมทั้ง แปลง ความ
789. การ กด ลง ของ รูปแบบ หัว<10> และ ไหล ยัง มี น้ําหนัก ทําให หุน ใน กลุม ธนาคารพาณิชย ใน ระยะ
790. สมมติฐาน ที่ 1 มี การ ลง สมบูรณ ตาม ทฤษฎี ใน รูปแบบ หัว<10> และ ไหล โดย มี การ ปรับตัว ต่ํา
791. จาก ภาพ จะ พบ ถึง ถา เรา พิจารณา ภาพ ใหญ เลย ก็ ยังคง มี รูปแบบ หัว<10> และ ไหล ซึ่ง เปน รูป
792. สวนใหญ จะ หา ชื่อ ที่ บอก ลักษณะ ของ เขา เชน ซิโก นี่ ปลอง ถัด จาก หัว<1> จะ กลมๆ ถัก ใย ตา
793. ชนิด หนึ่ง และ นับเปน เชือ้ โรค ที่ ดื้อ ดาน หัว<8> แข็ง ที่สุด ชนิด หนึ่ง ดวย
794. เหมือน อยาง ที่ จั่ว หัว<19> ไว ตอนแรก งาน นี้ ไม รู ใคร กิน ปูน รอน ทอง เพราะ เรื่อง สัมปทาน ฮัลโหล
795. ออกไป คน ที่ เปน ศูนย หัว<1> จะ ให การ เจรจา ตอรอง สวน คน ที่ เปน ศูนย ใจ จะ ฝา ออกไป ก็ เกรงใจ
796. ' ใบ สม ' คู ตัว หัว กม งุด อยู ขาง กระถาง ตนไม บาน เยื้อง กัน ทุกครั้ง ที่ มัน โง หัว<1> อี จิก จะ แถลง ต่ํา
797. ตัว ใบ สม แลวแต จังหวะ จะ อํานวย จน ลูก นอย ของ เรา หัว<1> สั่น หัว คลอน สักพัก อี จิก จะ ดีด ตัว
798. ตัว ใบ สม แลวแต จังหวะ จะ อํานวย จน ลูก นอย ของ เรา หัว สั่น หัว<1> คลอน สักพัก อี จิก จะ ดีด ตัว
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799. แปลก อยู อยางหนึ่ง หาก ผู ที่ ใช ไม ชํานาญ ใน การ ตี โดย นํา เหล็ก สกัด ซึ่ง หัว<13> ทํา จาก เหล็กกลา จะ เปน
800. ใน ชวง ที่ ผาน มา การ เปด ตัว ใน ชวง นี้ ถา ไม เปน เจา ตลาด อยาง หัว<20> สี ยักษใหญ ไทยรัฐ ก็ คง ตอง
801. วิเคราะห รูปแบบ แผนภูมิ การ ทํา ภาพ ใหญ เปน หัว<10> และ ไหล แบบ หงาย การ วิ่ง ที่ สอดคลอง ใน แง วอลุม
802. สวม ก็ เปน ที่ หนัก หัว<1> ยัก แย ยัก ยัน จน นา สมเพช
803. นัก การ ดําเนิน PATTERN การ กลับ ตัว อาจ จะ สมมติ เปน หัว<10> และ ไหล แบบ หงาย ก็ ยัง มี การ ดําเนิน
804. บน แผง หนังสือ วันนี้ นั้น ถา สังเกต ให ถี่ถวน จะ เห็น หนังสือ หัว<20> ใหมๆ ออกมา อยาง มากมาย หลาย
805. ระดับสูง และ ระดับลาง ก็ แขง กัน ออกมา หลาย เลม หลาย หัว<20> เชนกัน ซึ่ง เนื้อหา ของ หนังสือ เหลานี้ นั้น
806. คะแนน ตาง กลุม ที่ ถูก เด็ด หัว<1> ปู ทาง คู อริ อยาง มิ เกรงกลัว อาญา บานเมือง ซึ่ง ประเสริฐ
807. ส.ส. ทองศรี สาหัส เพราะ หัว <10> กระสุน ปน .38 ที่ ยิง เขา กกหู ขวา หัว กระสุน ทะลวง มา ตุง อยู ขอบตา ดานซาย
808. หลาย คน ที่ มัก พูด ปด หัว<13> ปด ทาย ผม เปดโอกาส ให บันทึก เลย ผม คิด วา เรา ทําใจ ให กวางๆ ดีกวา
809. บาทหลวง ประจํา โบสถ แหง หนึ่ง เขา มี ความ คิด ฝง หัว<5> มา ตั้งแต เด็ก วา โต ขึ้น จะ ตอง เปน นัก เทศน
810. เหยื่อ ของ วิธี คิด ที่ เปลี่ยน แปร ผม นั่ง คิด จน หัว<5> แทบ แตก แต จนแลวจนรอด ก็ ไม อยาก ฟน ธง ลง ไป
811. เขา จะ ใช เงิน เพียง นอยนิด เขาไป ฟาด หัว<2> สื่อ อยาง CB ให ระงับ การ ออกอากาศ บท สัมภาษณ ของ
812. การ โจมตี มัน โฉบ ลง จิก หัว<1> อาฆาต สอง สาม จิก แลว ลอยตัว สูง รักษา ระดับ เมา มัน กับ งานอดิเรก
813. ปราม นักศึกษา ประชาชน ผู สนับสนุน ประชาธิปไตย ซึ่ง คุณ สมัคร เชื่อ ฝง หัว<5> วา เปน พวก คอมมิวนิสต ที่
815. ตอน หลัง พวก ลูกจาง เลย ไป ออก หัว<?> ใหม ราชา เสียงเพลง ทิ้ง หัว เกา ไว ให เถาแก นอน
816. ตอน หลัง พวก ลูกจาง เลย ไป ออก หัว ใหม ราชา เสียงเพลง ทิ้ง หัว<?> เกา ไว ให เถาแก นอน
817. ประเทศ รวมทั้ง แทรกแซง ราคา คา หัว<2> ใน การ จัดสง ของ ตลาด เอกชน แกไข ปญหา การ หลอกลวง ไป
818. ธรรมเนียม ตาง ๆ รวมทั้ง ควร ศึกษา คาใชจาย ตอ หัว<2> นักศึกษา เพื่อ ใช ประกอบ การ พิจารณา กําหนด
819. มี ปญหา ซ้ําซอน หลัง ไทย สูญ เงิน ซื้อ หัว<2> ทัวร จีน ป ละ 8 ลาน บาท เตรียม ทําบัญชี คู
820. 7 แสน คน แต คาใชจาย ตอ หัว<2> ยัง ถูก กวา นักทองเที่ยว จาก ประเทศ อื่น มาก
821. เพราะ ใน ยุค ที่ พลาตินี รุงเรือง ผม หยิก สลวย เต็ม หัว<1> แม ตอนนี้ จะ เถิก และ บาง ไป บาง ตาม วัย
822. รีบ เกินไป ทําให ขา พัน กันๆ สะดุด หัว<1> ทิ่ม จน ไม ไป ถึง เปาหมาย จน ทุกวันนี้
ดังนัน้ เอง
823. ที่ ชวย ให ผูโดยสาร บน รถไฟ รับรู พาด หัว<12> เด็ดๆ ใน แตละ วัน ทั้ง ยัง ใชประโยชน จาก จอภาพ
824. ที่ อาจารย ใจ เขียน บทความ ที่ พาด หัว<12> ใน ทํานอง ที่วา เรา ตองการ ผู วา กทม. ที่ มือ เปอน เลือด
825. ติด ตอ โดย คาดวา งบประมาณ ตอ หัว<2> จะ อยู ระหวาง 1,000 - 1,500 บาท ใกลเคียง กับ
826. รัฐบาล ทําผิด มา ตลอด เอา เงิน ฟาด หัว<2> เปน รายๆ ให ออก จาก พื้นที่ ทําให พวกเขา ประสบ
827. ยาวๆ ไม คอย ชัด นัก กลับ เอา หัว<1> ลง แสดง ภาวะ ที่ คน หนึ่ง กําลัง เผชิญ ที่ เมื่อ เอา มา แสดง ใน หอ ศิลปะ
828. กรณี ที่ มี ขาว วา ได กลาว หา นาย สมัคร เปน คน หัว<8> โบราณ ไม เหมาะสม จะ เปน ผูวาฯ กทม. วา
829. กลับมา ดูแล สุขภาพ กัน บาง นะจะ ชวง หัว<15> ค่ํา คืน นี้ 3 ก.ค. 43 นัก เทนนิส ขวัญใจ
830. งั้น หนังสือ หรือ นิตยสาร ผูหญิง ตั้ง กี่ รอย หัว<20> กี่ พัน หัว บน แผง ใน โลก นี้ ผูชาย ก็ ไม มี
831. นิตยสาร ผูหญิง ตั้ง กี่ รอย หัว กี่ พัน หัว<20> บน แผง ใน โลก นี้ ผูช าย ก็ ไม มี สิทธิ จายเงิน เพื่อ
832. คุณภาพ ที่ มี คาใชจาย ตอ หัว<2> ตอ คน สูง เพื่อ เนน การ กระจาย รายได ไปสู ทองถิ่น
833. ถึง ขนาด บอก วา คุณ สมัคร เปน คนสูงอายุ หัว<8> โบราณ หรือเปลา ผม ไม ได วา อยาง นั้น
834. ปฏิเสธ วา ไม เคย ระบุ วา นาย สมัคร เปน คน หัว<8> โบราณ เพียงแต เคย พูด วา คน ที่ เคย
835. กับ หลอด ที่ ยาว คดเคีย้ ว โดย มี ลูกศิษย หัว<8> รั้น คน หนึ่ง ที่ เปน ตัวเอก และ ไม คอย จะ เชือ่ ฟง
836. ที่ ดี เนือ่ งจาก ยัง มี โบรกเกอร บาง ราย หัว<6> ใส กวา ใช วิธี การ ดัด ที่ ฆา ผูประกอบการ ดวยกัน เอง
837. เปน การ กอ วินาศกรรม โดย ฝมือ ของ กลุม หัว<8> รุนแรง เอียง ซาย ตํารวจ กรุงโตเกียว เผย วา วัตถุ
838. และ สันนิษฐาน วา เปน ฝมือ ของ กลุม หัว<8> รุนแรง ที่ ตอตาน ฐานทัพ สหรัฐ หรือ กลุม หัว รุนแรง
839. ที่ ตอตาน ฐานทัพ สหรัฐ หรือ กลุม หัว<> รุนแรง เอียง ซาย ที่ คัดคาน การ ประชุม กลุม ประเทศอุตสาหกรรม
840. ไหว, จับมือ , แค ยิ้ม ให กัน หรือ กม หัว<1> คํา นับ กัน สาระ สําคัญ อยู ที่ คน หนึ่ง แสดงออก
841. เขา อยู ใน กลุม คนหนุม นัก เศรษฐศาสตร หัว<8> รุนแรง ซึ่ง กอตั้ง แกนนํา รัฐบาล ของ ไกดาร ใน
842. เปน อีก คน หนึง่ ที่ หา ยาก ใน ประวัติศาสตร รัสเซีย แกรง หัว<8> รัน้ พูด มาก และ เปน เสรีนิยม ที่ แทจริง
843. ไม รู กี่ สิบ เทา แม ในขณะนี้ กลุม นัก เลน หัว<8> อนุรกั ษ จะ ยังคง เอยปาก ปฏิเสธ
844. ลืม ยุค นี้ วัฒนธรรม ตางชาติ คืบคลาน เขามา หนา หัว<13> กระได บาน จน บางครั้ง เรา
845. เม็ด เงิน ราย หัว 1 พัน บาท ตอ คน ตอ หัว<2> ประชาชน 6 ลาน คน จะ ให เม็ด เงิน ประมาณ 6
846. ลวนลาม ระบุ สจวต เคย ถูก ผูโดยสาร ตี หัว<1> แตก เผย หาก มี ระเบียบ จะ สามารถ ดําเนินคดี ได พรอม
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847. ถูก ผูโดยสาร ฝรัง่ เอา ขวด ไวน ตี หัว<1> แต ก็ ทํา อะไร ไมได ตอง ลง จาก เครื่องบิน ไป หา หมอ เอง
848. ถูก ไทยรักไทย ดูด ส.ส. แฉ เรียบ จาย คา หัว<2> ล็อต แรก 2 ลาน นาย สุวิทย คุณกิตติ หัวหนาพรรค
849. เมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม มูลนิธิ ที่ เอย นาม มา ตามที่ จั่ว หัว<19> ไว ขางบน นี้ ทํา พิธี ขึ้น บาน ใหม
850. พุง เขา ตอย โทนี่ และ พยายาม จะ ใช หัว<1> ชน แต ไม โดน กลับ ถูก โทนี่ เตะ ขาง เขา ที่ ทอง จน ลง ไป
851. ผีตาโขน ที่ มี ขนาด เล็ก ไว ขาย เปน ของที่ระลึก ราคา ตอ หัว<1> ก็ ประมาณ 200 บาท นี่ เปน ราคา ที่ ถูก
852. ซื้อ ที่อนื่ ประมาณ 500 บาท แต ถา เปน หัว<1> ใหญ ก็ ตก ประมาณ 1,300 - 1,500 บาท
853. หรือ ผีโขน ก็ เหมือน การ ละเลน หุน หัว<1> โต ของ ทาง ภาคกลาง ที่ ผู เลน บาง คน จะ นุงหม
854. ได มอง ออก วา สวน ประกอบ บริเวณ ใด ของ หัว<1> ผีตาโขน ที่ ทํา จาก อะไรบาง
855. หรือเปลา ก็ บอก ได วา ยาก เหมือนกัน หัว<1> หนึ่ง หรือ หนากาก อันหนึง่ ใชเวลา ใน
856. เล็ก และ ผีตาโขน ใหญ โดย การ ทํา สวน หัว<1> ของ หนากาก ผีตาโขน ทํา ดวย หวด นึ่ง ขาวเหนียว
857. สวน การ ประกอบ สวน ตางๆ ของ หนากาก ผีตาโขน นัน้ สวน หัว <1> หนา จะ ใช เชือก เย็บ ติด เขาดวยกัน
858. มี ขนาด เล็ก ไว ขาย เปน ของที่ระลึก ราคา ตอ หัว<1> ก็ ประมาณ 2 บาท นี่ เปน ราคา ที่ ถูก ที่สุด แลว
859. นั้น จะ ตอง ทํา เปน คู ชาย และ หญิง สวน หัว<1> และ ลําตัว ของ ผีตาโขน ใหญ ทํา จาก การ นํา
860. อาคาร ญาดา ที่ ยาน ธนิยะ บริเวณ หัว<13> ถนน สีลม ที่ เปน อาคาร เกา แต มี การ ดูแล
861. ละ 8 - 10 บาท จะ ขาย ไป หัว<1> ละ 15 - 20 บาท วัน หนึ่ง จะ ขาย ได 10 - 50 หัว เทานั้น
862. สมัย นั้น เพราะ มี ปญหา เรื่อง คา หัว<2> แรงงาน ตลอดจน การ แตงตั้ง อธิบดี ถึงขั้น เคย มา เสนอ
863. ใช ไหม ละ เปน แลว ก็ มี ขาว ฉาวโฉ ไอ คา หัว<2> แรงงาน ที่ เคย เก็บ กัน แค 8 บาท เดี๋ยวนี้ เพิ่ม เปน
864. ชื่อ นาย สมชาย บุญ ประคอง นักประดิษฐ หัว<6> ใส ที่ ริเริ่ม ใช วัสดุ เยือ่ กระดาษ นําเขา จาก ญี่ปุน
865. "ไคดั๊ก" แลว มี ศูนยกลาง อยู ใกล บริเวณ หัว<13> เกาะ ลูซอน ประเทศ ฟลิปปนส หรือ ที่ ละติจูด 19.3
866. ของ รางกาย มนุษย อยู ขาด แต เพียง สวน หัว<1> และ พนักงาน ของ โรงแรม แจง วา เมื่อ วัน ที่ 27 มิ.ย.
867. พิจารณา คดี อาจ เผชิญ การ คัดคาน จาก สมาชิก หัว<8> รุนแรง ใน พรรค ประชาชน กัมพูชา ของ นาย ฮุนเซน ซึ่ง บาง คน เคย
868. รอง ผบช. น. ระบุ ผูสมัคร ซื้อ เสียง หัว<2> ละ 300 - 400 บาท สมัคร โอด หา เสียง ถูก กลัน่ แกลง ชิง
869. ไม เพียงพอ เสีย แลว สําหรับ ยุค นี้ นักธุรกิจ หัว<6> ใส จึง เริ่ม คิด รูปแบบ ราน คอนวีเนี่ยนสโตร หรือ
870. อยู ใน กลุม เหลา นี้ และ มี รายได ตอ หัว<2> สูง เทียม ฟา คน พวก นี้ จะ ไม เขาไป อยู ใน กรอบ
871. ยิ่งขึ้น เมื่อ ไม นาน มา นี้ กลุม หัว<8> รุนแรง ที่ เรียกรอง แบงแยก ดินแดน ที่ เรียก ตัวเอง วา
872. บทบาท ใหมๆ ใน เรื่อง นี้ ได ใส ชุด สวยๆ บน หัว<1> จะ ใส วิก หนัก มาก เลย เรื่อง
873. มา ติดๆ โดย เฉพาะ กวน เอกชน และ ขา ราชการ ที่ เรียก เก็บ คา หัว<6> คิด บรรดา ผู ประกอบ การ
874. จะ มี อะไร เปลี่ยน ไป มากมาย ขนาด ไหน แต ขอ เท็จ จริง ที่ ชวน ให ขน หัว<1> ลุก เชน นี้ ก็ ยัง เปน จริง อยู
875. สาย เชียงใหม - ฝาง เพื่อ เรียกรอง ให รัฐบาล ชวยเหลือ แทรกแซง ราคา หอม หัว<16> ใหญ ที่ ตกต่ํา หลังจาก ที่
ของ คน ที่ อาจจะ ฉลาด แกม โกง หรือ วา มี หัว<7> ทาง ธุรกิจ ก็ตาม แต ตั้งแต ครั้ง ที่ เขา คุม ทีม ท็อตแนม
876. ที่ มัก ลา งาน กลับ มา รวม งาน บุญ ของ ตําบล บางละมุด ทั้ง ยัง เปน หัว<2> คิด ใน การ สรางสรรค ริ้ว ขบวน ตาม
877. อาหาร ที่ เรา ภูมิใจ วา อรอย ไม แพ ใคร คุย ได เลย วา แกง หัว<16> ตาล นี่ เด็ด เรา มี ตน ตาล มาก แม จะ ลด นอย
878. สมัคร พอดี กับ จํานวน ส.จ. ซึ่ง นับ วา เปน หัว<6> คิด ที่ คิด คน ได เยีย่ ม ยอด จริงๆ
879. รวมกับ พระองค เมื่อ ฤดูรอน ที่แลว และ ที่ ขาด เสีย มิได คือ หัว<3> โจก ทอม พารเคอร โบลว ลูก
880. แผน เด็ดขาด ระเบิด คุก จึง เริ่ม ขึ้น ดวย ความ ช่ําชอง ของ หัว<3> โจก มาเฟย ยา บา ที่ ชํานาญ การ
881. ความ มั่นใจ ของ เจาหนาที่ตํารวจ วา เขา คือ หัว<3> โจก ใน การ ถลม คุก เมือง หมอ แคน ก็ เพราะ
882. ใน ขณะที่ จิอนั ลูกา วิอัลลี กุนซือ หัว<1> โลน ของ เชลซี เปดเผย ถึง เกม ใน รอบ ตอไป ทีจ่ ะ ได เลน ใน
883. ขาด มัน เนย (3) มันฝรั่ง (4) หอม หัว<16> ใหญ (5) เมล็ด พันธุ หอม หัว ใหญ (6) มะพราว (7) เนื้อมะพราว
884. นมผง ขาด มัน เนย และ เมล็ด พันธุ หอม หัว<16> ใหญ ทั้งนี้ เนื่องจาก ในขณะนี้ เจรจา ประเทศไทย ได กําหนด
885. ใน ชื่อ ใหม Susitikim ซึ่ง ระบุ หัว<19> เรื่อง อี-เมล วา Susitikim shi vak kovos puodu โดย ใน
886. เชี่ยวชาญ เตือน วา ผูใช ไม ควร เปด จดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่ มี หัว<19> เรื่อง fwd Joke และ ควร ลบทิ้ง
887. Project Approach โดย จะ เปน การ สืบคน หา ขอมูล ดาน ลึก ตาม หัว<19> เรื่อง ที่ เด็ก สนใจ ซึ่ง ครู จะ ทํา หนา
888. ชน และ ขาราชการ ไป แลว ตาง พา กัน หัว<9> เสีย กัน เปน แถว เพราะ ไม คุมคา ตอ การ ลงทุน จน มี การ ตอ วา
889. อิจฉา วา ใช นักรอง หญิง รอง คู มาก ที่สุด หนู เจีย๊ บ รอง หัว<1> แตก นารัก จริงๆ เสียง ก็ดี หนาตา ก็ดี ชม
890. ไม ได เสียง ปลุก เรา ของ นาย สมปอง ที่ ปน หัว<6> ชาวบาน ดัง ออกมา เปน ระยะๆ ได ชวย เติม พลัง ให
891. อยางแทจริง แม จะ อยู และ ฉัน หัว<16> มัน หัว เผือก อยาง ลําบาก ก็ตาม นาย ฉลองชัย กลาว
892. จะ ควบคุม ดวง เจาะ ลําตน มะมวง ดง หมัด ผัก ใน ผักกาด หัว<16> หนอน กระทู หอม ใน ดาวเรือง หนอน
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893. จะ ดู จาก เนือ้ หา เปน หลัก แต มา ปจจุบนั ไมใช แลว หัว<3> ขางบน มัน กิน หาง ก็ ตอง สาย เปน ธรรมดา
894. คนราย ทาทาย อํานาจ รัฐ โยน ระเบิด ชนิด ลูก เกลีย้ ง ถลม กรม สรรพสามิต หัว<15> รุง วานนี้ สง ผล ให
895. ทีม เติรก ไม มี ตูกาย เคริโมกลู ที่ ถูก เฉด หัว<2> กลับ บาน ฐาน ขวาง สนับ แขง ใส มุสตาฟาเด ทําให
896. ระบุ ไม จริงใจ กระจาย อํานาจ ถูก ขาราชการประจํา ปน หัว<6> หมกเม็ด จัด งบประมาณ ป 4 ไม ผาน ความเห็น ของ
897. ที่ รัฐบาล ไม มี ความ จริงใจ ถูก ขาราชการประจํา ปน หัว<6> ถึงแม ในขณะนี้ แผน การ ถายโอน อํานาจ จะ ยัง ไม
898. เรื่อง เปรต ที่ ฮือฮา ไป ทั่วประเทศ ดวย ขาว พาด หัว<12> ตัว โต และ ภาพประกอบ สี ที่ นาพิศวง นัน้ บัดนี้ ไม
899. ศาล อุทธรณ พิพากษา ยืน จําคุก 3 หัว<3> โจก ม็อบ ซันโย คนละ 2 ป หลัง พบ หลักฐาน ชัด ใน
900. นั่ง ยิ้ม อยู ขางหลัง งาน นี้ คือ นักการเมือง และ พอคา สงออก ที่ ปน หัว<6> เกษตรกร ได สําเร็จ ผล สุดทาย
901. บัญญัติ แบง รับ แบง สู แผน รวม หัว<2> ความหวังใหม เด็ด ปก พรรค ใหม ของ
902. scale ตาชั่ง เครื่องชั่ง scalp หนัง หัว<1> คน scan scanner เครื่อง scan
903. ตรรกะ แหง ความ ตาย อยู ใน หัว<6> คิด บทสรุป ของ กรณี นี้ ไม
904. ตั้งแต แรกๆ จน ทุกวันนี้ มี หนังสือ หัว<20> แลว ทีมงาน ซึ่ง ก็ เปน คน
905. หนัง มี หลอก ลอ ให คนดู หัว<6> ปน เลนๆ และ ก็ มี ลูก ลอ ลูก
906. ไม มี อาการ โยน ให เวียน หัว<5> แม ตอง เจอ โคง ตลอดจน เสนทาง
907. มาแลว ยัง มี ปญหา นา เวียน หัว<5> ตามมา ตั้ง มากมาย หลาย เรื่อง พูด
908. กํานัน ฉุย เปน คนหนุม ที่ มี หัว<8> คิด กาวหนา รัก ความ เปน ธรรม
909. แนะนํา ตัว ของ เค็นจิ ถูก ชาย หัว<1> เถิก ชิง ไป แลว เค็นจิ จึง
910. นม ยาง สําหรับ ทารก โดย เขียน คํา โฆษณา วา หัว<10> นม ยาง ชั้นเยีย่ ม ที่ เคย ขาย เขา จะ ดูด มัน ได จน
911. ขั้นตอน การ ทํา หุน เหมือน กับ การ ทํา หัว<1> โขน ที่ ปน จาก ดิน ทํา เปน พิมพ และ นํา กระดาษ
912. ผม วา ผม ทํา หนังสือ มา แลว ไม ต่าํ กวา 30 หัว<20> เปน คําพูด เทียม เลน เทียม จริง ของ พี่ ปรีชา
913. เปน เรือ่ ง ผีๆ ที่ สนุก ขน หัว<1> ลุก เอาใจ คน ชอบ เรื่องราว เขยา ขวัญ และ สุดทาย คือ เรื่องราว
914. ระหวาง ตะวันออก กับ ตะวันตก โดย เขา จั่ว หัว<19> ไว อยาง นาสนใจ วา ขอให น้ํา ได ไหล
915. บรรดา คุณพอ ใน ครอบครัว ชนชัน้ กลาง หัว<8> อนุรักษ นิยม ทั้งหลาย กลับ หันมา ขอรอง ให ลูกสาว ของ ตน
916. สวม ใส บีกนิ ี สวน บรรดา คุณแม หัว<8> เกา ก็ จัดหา อาหาร ลด น้ําหนัก โปรตีน สูง ใหกับ เด็กสาว เหลานี้ เพื่อเพื่อ
917. กับ แฟน ผม ตรงๆ แลว ขอ หยา จาง คน ตี หัว<1> ชาย ชู บอก พอตา แมยาย หรือ มี เมีย ใหม ไป ซะ เลย เลือด
918. ชีวิต ของ แอม เสาวลักษณ ทํา อะไร ตอง จั่ว หัว<19> ไว กอน เลย วา แม เรียกวา ไอ ผี บาน ผี เรือน
919. เงิน โปรย วอน สมัคร แฉ ยาน ชานเมือง ซื้อ หัว<2> ละ 30 สุดารัตน ครวญ การ ซื้อ เสียง กําลัง ระบาด
920. จาก นั้น อีก 2 นาที โฮเซ คารโดโซ ชิพ บอล ลอย ขาม หัว<1> ดิดา บอล ลอย จะ เขา ประตู ทวา โรเบอรโต
922. วา วัน นี้ มา หา หมอ เพราะ ปวด หัว<5> คลื่นไส อาเจียน เปนตน ประเมิณ ถูกผิด ก็ ไมเปนไร
923. ม็อบ ทําผิด ที่ บุก ทําเนียบ และ พวก เอ็นจีโอ ก็ ไม มี หัว<6> คิด อื่น นอกจาก จะ วางแผน ลม รัฐบาล
924. 8.50 บาท อัน จะ สงผล ให เกษตรกร สามารถ ขาย หัว<16> มัน สด ได ราคา สูง ถึง กิโลกรัม ละ 0.85 - 1 บาท จาก
925. กลุม มนูญกฤต โหรงเหรง เจาตัว หาย หัว<2> ที่ รร. ดิเอมเมอรัลด ซึ่ง เปน สถานที่ พบ กัน ของ
926. เพิ่ม คา เหนือ่ ย รั้ง เบคแฮม บารเซโลนา ตี กัน ตั้ง คา หัว<2> โอเวอร มารส เปอตีต 1 หมื่น ลาน ปศาจ แดง
927. การ เสนอ ผลประโยชน แลกเปลี่ยน ตอบแทน ถึง หัว<2> ละ 2 ลาน บาท นอกเหนือจาก นี้ ยัง มี ขาวคราว
928. พื้นฐาน ดังกลาว เรา จะ สามารถ รักษา อาการ ปวด หัว<5> ของ พวก เรา ที่ กําลัง เผชิญ อยู ในขณะนี้ ได
929. เลนเอา พี่ เปา หัว ปน ไม นอย หัว<15> ค่ํา ของ วัน เดียวกัน นั้น ผม จึง มี โอกาส ชม การ ซอม ใหญ
930. ขา ตะไคร กระชาย ใบ มะกรูด กระทือ หัว<16> หอม หัว กระเทียม ไพ อยาง ละ เทาๆ กัน สวน ที่ เปน ผลไม
931. ขา ตะไคร กระชาย ใบ มะกรูด กระทือ หัว<16> หอม หัว กระเทียม ไพ อยาง ละ เทาๆ กัน สวน ที่ เปน ผลไม
932. วัตถุดิบ ภายใน ประเทศ สูงขึ้น ประกอบ กับ หัว<18> เชื้อ ใน การ ประกอบ อาหารสัตว ตอง นําเขา จาก ตางประเทศ
933. 2 พรรคการเมือง ดังนัน้ ส.ส. อีสาน หัว<8> กาวหนา อยาง นาย เตียง ศิริขันธ ส.ส. สกลนคร จึง ถูก ฆา
934. การ ฆา นาย เตียง ไม ใช การ ฆา ส.ส. อีสาน หัว<8> กาวหนา แต เปน การ ฆา ผูนํา สมัชชา เอเซีย เพราะ นาย
935. ประธานาธิบดี โจเซฟ เอสตราดา กวาดลาง กลุม มุสลิม หัว<8> รุนแรง ใน ประเทศ เมื่อ ปลาย เดือนกรกฎาคม
936. ขาวสาร เทียบ ได กับ การ ขึ้น รถไฟ หัว<10> กระสุน แลว ทําไม พวก เขา หลาย พัน คน ถึง เขารวม การ
937. ถึง จุด ที่ กําหนดให กิ๊ก ดึง วิก จาก หัว<1> ลูกเกด สาว กิ๊ก ใช มือ ยืน่ ไป สุด เอือ้ ม ขย้ํา วิก บน หัว
939. สาว กิ๊ก ใช มือ ยื่น ไป สุด เอือ้ ม ขย้าํ วิก บน หัว<1> ลูกเกด แลว กระชาก กลับ อยาง แรง
940. ทันที ขํา วิก ที่ เธอ บอก วา เหมือน เธอ หิ้ว หัว<1> คน จริงๆ อยู ฝาย คน อื่น ก็ ขํา ทาทาง กิ๊ก เช็ค เทป ผาน ไป แลว
941. นิยาย ปริศนา เพือ่ ให ภาพ ตางๆ ซึมซับ อยู ใน หัว<5> เรา นิยาย เรื่อง ปริศนา เปน นิยาย ที่ มี ความ โรแมนติก มาก
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942. ดวย อยางไรก็ตาม เมื่อ มี ดาน หัว<17> ของ เหรียญ แลว ดาน กอย ก็ ตอง มี เชนกัน การ เขา เปน สมาชิก ของ
943. ไททานิค อยู ใน สภาพ ที่ ทรุดโทรม โดยเฉพาะ ใน สวน หัว<13> เรือ ซึ่ง ใกล จะ พัง แลว อัน เปน ผล จาก การ กัดกรอน
944. บรูไน ดินแดน ที่ ร่ํารวย ดวย น้ํามัน มี รายได ตอ หัว<2> โดย เฉลีย่ 14,800 ดอลลาร ใน ป 2542 ซึ่ง นับวา สูง เปน
945. ก็ จะ เก็บ เงิน กัน เปน คลายๆ กับ กองทุน ของ เรา เก็บ หัว<2> ละ 100 ใคร ไม มี ก็ ไม ตอง จาย หรือ ใคร อยากจะ
946. จาก ลําคันฉู เลา วา กองทุน ลําคันฉู เก็บ หัว<2> ละ 200 บาท หรือ ใคร มี นอย กวา นี้ ก็ ผอน สง ได ทั้งหมด เปน
947. น.พ. พรพันธุ โอสถ ผม จั่ว หัว<19> เรื่อง แบบ นี้ ไมใช วา กําลังจะ เอย ถึง เรื่อง เด็ก ริ รัก ใน วัยเรียน นะครับ
948. เลือก กํานัน ทะเลชุบศร เงิน สะพัด หัว<2> ละ 100 ลพบุรี หา เสียง เลือก กํานัน ตําบล ทะเลชุบศร
949. โดย จะ มี ไกด ไว คอย นํา ทาง ให โดย คิด ราคา คา หัว<2> ละ 100 บาท หรือ หาก มา เปน หมูคณะ ก็ จะ
950. ขณะที่ ผู อด อาหาร เพิ่มขึ้น เปน 80 แถม โกน หัว<4> ประทวง รัฐบาล อีก 2 คน สมาชิก วุฒิสภา สวม บทบาท
951. แมเมาะ จังหวัด ลําปาง อด ขาว เพิ่ม เปน 80 แถม โกน หัว<4> อีก 2 ผูสื่อขาว รายงาน จาก ที่พัก ของ ผู ชุมนุม
952. ซึ่ง รวมทั้ง กลุม เคลื่อนไหว ที่ เปน นักศึกษา หัว<8> รุนแรง ได ออกมา เปดเผย วา จะ เดินขบวน ประทวง
953. ผู ชุมนุม แฉ รับ เงิน คา อด อาหาร หัว<2> ละ 300 - 500 ยัง ไม หนํา ใจ อาง ซ้ํา มี ใบปลิว คอน เดียว
954. และ อยา อวด ฉลาด ใน การ เขียน คํา พาด หัว<12> แต ผลการวิจัย พบวา อารมณขัน มี อิทธิพล ทางบวก ทําให ผูชม จด
955. มา ขางหนา เท็ดดี เชอริงแฮม โขก ตอ ให โซลชา พัก บอล ดวย หัว<1> กอน จะ หลุด เดีย่ ว เขาไป ยิง ผาน ซาน
956. ชวงเวลา ชาง มี แต ความสับสน วุน วาย นา เวียน หัว<5> เสีย เหลือเกิน ชวง หัวเลี้ยวหัวตอ ที่ อีก ไมกี่ เดือน ขางหนา
957. เหมือน น้ํา แกง โฮะ ที่ ลน หมอ เหลือ แต ระดับ หัว<18> กะทิ อีก ไม นาน หลังจาก นี้ มี คน สงสัย วา หมอแกง โฮะ
958. สําคัญ ใน การ ประชุม กลม จี 8 เรา ไม อาจ ซอน หัว<1> ซุก ลง ไป ใน ทราย เหมือน นกกระจอก เทศ อีกแลว
959. โครงการ เหลานี้ ลวน แลว แต เกิดขึ้น จาก การ สุม หัว<2> สม รู รวม คิด ของ คน ไมกี่ คน เพื่อ วางแผน และ เมื่อ
960. ขวัญ เขา และ สี ตาม ขนบ นิยม ตอง มี หู และ ตา ลึก หาง รวง หัว<1> รก หมอย ดก คิ้ว หนา หนา สั้น เขา ใหญ
961. ที่จะ เปน การ โฆษณา แบบ ยิง ตรง เปา ขณะที่ นัก การตลาด หัว<8> เกา มักจะ ใช Adblast คือ การ โฆษณา
962. อายุ
ป กรณี เดียวกัน มี อาหาร ไข ปวด หัว<5> นาง ทอง ลมอุทโท อายุ 40 ป จาก กรณี ปญหา
963. เมือง ไมใช เปน เรื่อง การ เอา เงิน เอา ทอง มา ฟาด หัว<2> ประชาชน แลว จะ ขึ้น ไป บริหาร ประเทศ ได
964. และ ทํา เงิน ใหกับ ตน สังกัด มากมาย พรอม คํา ชม วา เขา หัว<6> แหลม ทาง ธุรกิจ เมื่อ ซื้อ ของ มา ถูก แลว
965. มา โดย ตลอด ก็ ตอง จํายอม กับ กระแส เงิน ฟาด หัว<2> บอรด ของ ทีม ปศาจ แดง มี แนวโนม ที่ จะ เพิ่ม คาจาง
966. ขณะที่ เอกภาพ กลายเปน พรรค สอง หัว<1> หาก ไชยยศ สะสมทรัพย เนวิน ชิดชอบ ฝายใดฝายหนึ่ง
967. สราง เมือ ให ทัน สมัย นิตยสาร ฉบับ นี้ พาด หัว<12> วา China Brain Gain อัน หมายถึง การ ได มันสมอง ชัน้ เลิศ ที่ ไป ฝก
968. มี เกิน กวา 1,000 ลาน แลว ยัง มี รายได ตอ หัว<2> นอย กวา 40 บาท ตอ วัน แต อินเดีย ก็ สรางสม ศักยภาพ ทาง
969. ใบ มะมวง เมล็ด บวบ หอม ใบ ตําลึง หัว<16> หอม ใหญ หัว กระเทียม ใบ แมงลัก มะเขือ พวง ใบ ชา จีน
970. ใบ มะมวง เมล็ด บวบ หอม ใบ ตําลึง หัว<16> หอม ใหญ หัว กระเทียม ใบ แมงลัก มะเขือ พวง ใบ ชา จีน
971. วานหางจระเข ผล พริก ใบ อินทนิล ราก เตย หอม หัว<16> บุก ฯลฯ จาก สมุนไพร ขางตน จะเห็นวา
972. ที่ ตอสู เพื่อ โลก ให พน จาก การ คุกคาม จาก กลุม หัว<8> รุนแรง อิหราน เมื่อ พบ กับ เปเรซ เดอ เคว
973. ถือ วา ไมใช ธรรมดา เลย เพราะ พวกเขา ได ชื่อวา มี หัว<8> อนุรักษ ที่สุด คือ รับ ของใหม ได ยาก แสน ยาก
974. อยา เอา ปก มา ใส ให อยาง เอา วงๆ มา ใส บน หัว<1> ให คือ อยา มา คาดหวัง วา นี่ คือ แองเจิ้ล นะ เพราะ ถา วัน หนึ่ง
975. 5.3 % พ.ค. 2542 เหลือ 4.3 % หาก นับเปน ราย หัว<2> ถือวา มี งาน ทํา เพิ่มขึ้น 3.4 แสน คน ถือเปน แนวโนม
976. ตัวเลข ดังกลาว มา จาก การ ซื้อ หัว<2> นักทองเที่ยว สูง ถึง หัว ละ 45 - 60 ดอลลาร สหรัฐ จาก ที่ เคย ซื้อ ใน
977. ตัวเลข ดังกลาว มา จาก การ ซื้อ หัว นักทองเที่ยว สูง ถึง หัว<2> ละ 45 - 60 ดอลลาร สหรัฐ จาก ที่ เคย ซื้อ ใน
978. โดย การ ตัด ราคา ทัวร อยาง รุนแรง ถึง ขนาด มี การ แถม คา หัว<2> ใหกบั บริษัท ทัวร จีน ที่ สง นักทองเทีย่ ว จาก จีน มา ให
979. ของ มัคคุเทศก ภาษาจีน เพื่อ ขอให แกไข ปญหา เรือ่ ง คา หัว<2> ของ ไกด อัน เกิด จาก ปญหา การ ตัด ราคา อยาง รุนแรง
980. แบบ KICK BACK อยางสิ้นเชิง 2. การ แกไข ปญหา คา หัว<2> มัคคุเทศก โดย จะ ตอง แกไข ให ได เปน ที่ นา
981. หาก ไม ไดรับ อภัยโทษ นักการเมือง หัว<8> ปฏิรูป วัย ป ของ มาเลเซีย คน นี้ จะ พน โทษ ใน ป 25
982. บาง ถือ ธง แผน ปาย หลาย คน ใช ผา โพก หัว<1> มี ทั้ง สีเขียว เหลือง และ แดง กลาง ขบวน มี รถ หก ลอ บรรทุก
983. กํากับ ขบวน ที่ หนา ประตู ทางเขา เทศบาล หัว<13> ขบวน สะดุด เพียง ครู เดียว จาก ความ ลังเล ใจ ของ
984. หลัง อิรัก ใน ฐานะ เปน ดาน หนา ของ การ ตอ กร กับ กลุม หัว<8> รุนแรง อิหราน ขณะนี้ การ สนับสนุน ของ พวก
985. อะไร จะ เกิดขึ้น ก็ รูๆ กัน อยู นี่ คือ อีก ดาน หนึ่ง ของ สื่อ หัว<20> สี ที่ ทรงอิทธิพล ที่สุด ของ เมืองไทย ! ทํานอง เดียว
986. เรียบรอย ยังไง ครับ พี่ นักขาว วัย ละ ออน ถาม พลาง เกา หัว<1> แกรกๆ อาว พี่ ก็ จะ เขียน โปรแกรม ให ซื้อ หวย กัน
987. สมาชิก สภา เทศบาล ตําบล บางขนาก ฉะเชิงเทรา เงิน สะพัด ราย หัว<2> 1,500 - 2,000 บาท ตอ 1 เสียง วา ที่ นายก เล็กๆ
988. เลือกตั้ง กระแส ขาว การ ซื้อ เสียง มี การ แจก เงิน เปน ราย หัว<2> ตอ 1 คะแนนเสียง สูง ลิบ ลิ่ว ถึง ราย ละ 1,500 - 2,000 บาท
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989. มี การ ยกระดับ โรงแรม ให มีคุณภาพ แทน การ ตัด ราคา การ ซื้อ หัว<2> นักทองเที่ยว และ การ ขูดรีด นักทองเที่ยว
990. ดังนั้น หาก ไม ไดรับ อภัยโทษ นักการเมือง หัว<8> ปฏิรูป วัย 5 ป ของ มาเลเซีย คน นี้ จะ พน โทษ ใน ป 25
991. ซึ่ง เปน คลอง ยอย เชื่อม กับ คลอง ประเวศบุรีรมย เมื่อ หัว<13> เรือ เขามา ใน ลําคลอง ประเวศบุรีรมย ก็ ประสาน กับ เรือ ลํา ใหญ
992. ปลา ขาว นา นอกจากนั้น ยัง มี กุง ลอย ขึ้น หัว<1> กัน เต็ม ผิวน้ํา อีกดวย สอบถาม ผูคน แถว นั้น
993. ลงทุน ดาน คาใชจาย ดาน สาธารณสุข ตอ หัว<2> สูง ที่สุด แต เมือ่ พิจารณา ผลการดําเนินงาน การ อยู ใน
994. นาย อาบู อันซาร อดีต สมาชิก กลุม กบฏ มุสลิม หัว<8> รุนแรง อาบูเซยาฟ วา นาย ออสมา บินลาเดน
995. บินลาเดน ได ให ความ ชวยเหลือ กลุม กบฏ มุสลิม หัว<8> รุนแรง ใน ฟลิปปนส หลาย กลุม เชน กลุม
996. ฟน เฉียด ราง ของ เค็นจิ นิดเดียว จน ผา โพก หัว<1> ของ เขา ขาด กระเด็น ดวย คม ดาบ ของ เคียวทาโร
997. สิงหาคม 2543 ) ตั๋ว เขา ชม ละคร ขาย หมด เกลีย้ ง ตั้งแต หัว<15> ค่ํา เลนเอา ผูช ม หลาย คน ที่ มา เสีย่ ง ดวง
998. ราย ผูปกครอง บาง ราย ตอง จาย แลก ที่ เรียน ถึง หัว<2> ละ 6 หมื่น รวม แปะเจีย๊ ะ ป เดียว กวา 8 ลาน ผอ. รับ
999. แปลงยาว แปดริ้ว ซื้อ เสียง ถึง บันได บาน ฟาด ราย หัว<2> ตั้งแต 150 - 200 บาท นายอําเภอ ออก ตรวจสอบ
1000. ผู มี สิทธิ ลงคะแนน เสียง เปน ราย หัว<2> เฉลี่ย คนละ 150 - 200 บาท โดยที่ นํา มา ให ถึง บาน
1001. คือ สารเคมี ที่ ใช ทํา ความ สะอาด เสน ผม และ หัว<18> น้ําหอม มี ปริมาณ การ นําเขา ถึง 70 % ของ วัตถุดิบ
1002. ที่จะ พูด วา แกไข ไม ถูก จุด ดังนัน้ สื่อ อยา นําไป พาด หัว<12> ผิด วา แก ปญหา ไม ถูก จุด เพราะ ไม ได บอก
1003. เวลา ที่ กําหนด ไมได 3. ใน ราง นี้ ได เขียน ใน ลักษณะ หัว<13> กับ ทาย ไม ตรงกัน โดย ให ผูสมัคร ไดรับ การ ตัด
1004. ถึง 23 ราย ผูปกครอง บาง ราย ตอง จาย แลก ที่ เรียน ถึง หัว<2> ละ 6 หมืน่ รวม แปะเจีย๊ ะ ป เดียว กวา 8
1005. สมมติ วา ไป ควา แชมป โลก มา แต นักขาว รวม หัว<2> กัน ไม เขียน ถึง ไมมีใคร ถายทอด สด หรือ ถายรูป ให
1006. กอน จะ ทํา การ แสดง ใน คืน นัน้ ๆ ชวง กลาง วัน และ หัว<15> ค่ํา จะ ตอง โหม เปด เพลง สลับ กับ การ โฆษณา
1007. สัมผัส ภายใน หมูเกาะ ตางๆ ราย ละ 100 บาท ตอ หัว<2> ตอ วัน ทําให บรรดา สมาชิก ของ ชมรม และ นัก ทอง
1008. ที่ ผาน มา เรา มี นักทองเทีย่ ว เขามา มาก แต รายจาย ตอ หัว<2> ของ นักทองเที่ยว กลับ ลดลง ใน จุด นี้ มี วิธี
1009. การ เลน ออกมา ดี โดยเฉพาะ การ ไดรฟ และ ตี หัว<10> ไม 3 ที่ ทํา ได ดี และ หวัง วา จะ รักษา ฟอรม การ เลน
1010. ความเชื่อ เกาๆ ที่ ผู มี อํานาจ ถูก ลาง สมอง จน ฝง หัว<5> แลว วา กู คือ นาย ที่ ปกครอง นั่นเอง จึง ปด หู ปด ตา
1011. เรซ แตกลับ มอบให ดอน คิง โปรโมเตอร หัว<4> ฟู ชือ่ กอง โลก ขึ้น ปาย อัลวาเรซ ชก ชิง แชมป โลก ที่ วาง
1012. ปศาจ แดง ซือ้ แค ฟาเบียง บารกเตซ นาย ทวาร หัว<1> เหมง ทีม ชาติ ฝรั่งเศส มารวม ทีม เพียง คน เดียว
1013. จินตนาการ ของ มนุษย แหง อนาคต มี ลักษณะ หัว<1> โต ทอง ปอง แต แขนขา ลีบ เล็ก พวกเขา ใช ชีวิต ภาย
1014. เพราะ เปน ชวง ฤดู การ ผลิต กําลัง ออกสู ตลาด คือ หอม หัว<16> ใหญ และ ในขณะนี้ ก็ เริ่ม ที่ มี การ ลักลอบ นํา
1015. แต ในเวลาเดียวกัน ก็ พรอม ขาย ผู เลน ที่ หัว<8> แข็ง หรือ เลน ไม เขากับ ระบบ ที่ เขา ตองการ นี่ ยัง ไม นับ รวมถึง
1016. นี่แหละ ที่ อื่นๆ ที่ ที่ น้ํา ตื้น มัน ก็ ขาม แถว หัว<13> เขื่อน ปจจุบัน ก็ ขาม เมื่อกอน น้ํา มัน ตื้น กวา นี้ ยิ่ง หนาแลง นี่
1017. สารพิษ นี้ และ ผูปวย สังเกต วา รอย ยน ที่ หัว<13> คิ้ว ของ เธอ ดี ขึ้น จึง ได รวมมือ กับ สามี ของ เธอ ซึ่ง เปน แพทย
1018. กลามเนื้อ ซีก ครึ่ง บน ใบหนา ซึ่ง ไดแก รอย ยน ที่ หัว<13> คิ้ว รอยตีน กา และ หนาผาก
1019. บริเวณ ที่ ฉีด ปวด บริเวณ ที่ ฉีด หรือ ปวด หัว<5> เปน เวลา 2 - 3 ชัว่ โมง หลัง ฉีด หนังตา บน ตก ซึ่ง มัน หาย
1020. ที่ พื้น แขน ขาด ขา ขาด เหลือ เพียง ลําตัว กับ หัว<1> เทานั้น กรี๊ด แลว จากนั้น เคา กอ ไม รู
1021. ยอม ปลอย ตัว ประกัน ใน เลบานอน เชา วัน ตอมา พาด หัว<12> ของ หนังสือพิมพ นิวยอรก ไทมส ระบุ วา สหประชาชาติ
1022. วา ขาว ไม ได รั่ว จาก ฝาย เรา โดย พาด หัว<12> วา อิรัก ปฏิเสธ แผน หยุด ยิง ของ ผูนํา สหประชาชาติ
1023. ความ รู รอบตัว ออกมา ขาย หลายตอหลาย เลม โดย กลุม คน หัว<6> ใส ที่ รูจ ัก ชองทาง ทํามาหากิน กับ
1024. ผาซิ่น กับ เสื้อ คอ กระเชา ไม มี การ โพก หัว<1> แต ใน ปจจุบัน มี การ ประยุกต เครื่องแตงกาย ขึ้นมา เปน
1025. ซึ่ง เปน วันขึ้นปใหม ของ จีน เจาคุณ ปจจนึก หัว<9> เสีย เพราะ ไม มี ขนมปง รับประทาน เนื่องจาก
1026. ขาว ผัด น้ํามัน หมู ใส ไข เปด ทานเจาคุณ หัว<9> เสีย และ เรียก ปา นุม คน ครัว เขามา ถามหา สาเหตุ ที่
1027. มี การ กดขี่ ขูดรีด อยูแลว และ นักการเมือง หัว<8> โบราณ และ นายทหาร บาง คน จนถึง ทุกวันนี้ ก็ ยัง เลื่อมใส
1028. เปน กวาง พันธุ หนึ่ง ที่ ใหญ มาก มี หัว<1> เหมือน หมาปา มี เขา เดียว ที่ สําคัญ เปน สัญลักษณ ของ ความ
1029. ธรรมชาติ โดย ไม ตอง จาง ตลก เอา ถาด มา ตี หัว<1> กัน หรือ อม น้ํา บวน ใส หนา กัน ให ขํา ปน สมเพช
1030. ทาง การ ศึกษา ซึ่ง ได คํานวณ ตัวเลข คาใชจาย ราย หัว<2> สําหรับ นักศึกษา ใน ระดับอุดมศึกษา พบ วา
1031. จาก อคติ ที่ สื่อมวลชน ตะวันตก และ พวก หัว<8> นอก ทั้งหลาย มอง ทาน ผู นี้ ใน แง ราย โดยที่ ถา พวกเรา
1032. ลักพา ตัว โดย กลุม อาบูนิดาล ชาว ปาเลสไตน หัว<8> รุนแรง ที่ เปน ตัว การ วางแผน สังหาร หมู นักกีฬา
1033. ขอ แค็ดตาล็อก ที่ นอกเหนือจาก นัน้ พอคา หัว<6> ใส หลาย ราย ก็ หัน มา เปด เวบ ไซต เปน ของ ตัวเอง
1034. ผู ประกอบ การ เรือ แคนู ได จาย คา หัว<2> สําหรับ พา นักทองเทีย่ ว เขาไป ใน บริเวณ ทั้ง 3 เกาะ ใน อัตรา
1035. นักทองเที่ยว เขาไป ใน บริเวณ ทั้ง 3 เกาะ ใน อัตรา หัว<2> ละ 1 บาท ใหกับ บริษัท ผู สัมปทาน รัง นก
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1036. ไมวา จะ เปน ลําไย ลิ้นจี่ กระเทียม และ หอม หัว<16> ใหญ ทําให การ หมุนเวียน ของ เงิน และ กําลังซื้อ
1037. ไป หมด บาง ชวงเวลา ชวน คือ ภาพ ผูนํา หัว<8> ดือ้ ที่ แสน นาเบื่อ แต อีก แงมุม หนึ่ง เปน นักการเมือง มือ สะอาด
1038. กอนหนานี้ สมาชิก พรรคเดโมแครต หัว<8> อนุรักษ บาง คน วิตก เกีย่ วกับ ทาที แบบ อนุรักษ นิยม ของ นาย ลี
1039. ขึ้น แต เมื่อ คิด เปน สัดสวน แลว คาใชจาย ตอ หัว<2> ที่ นักศึกษา ไดรับ ลดลง อยางตอเนือ่ ง เชนเดียวกับ
1040. อาจารย ไรมอน ย้ํา วา นี่ ไม ได ถาม ประชด หรือ พาด หัว<12> แรงๆ ให เตะ ตา แต บอก วา ระดับ อุณหภูมิ ที่
1041. พรรค ใหญ ลุย สนาม ยโสธร ปชป. ลา สมาชิก จาย หัว<2> ละ 10 บ. ยโสธร ประชาธิปตย ดิน้ เดิน เกม สู เพื่อ
1042. เยาวชน แกนนํา ทาง การเมือง พรอม ตั้ง คา หัว<2> แกนนํา ให ออก ลา รายชื่อ สมาชิก พรรค หัว ละ 10 บาท
1043. แกนนํา ให ออก ลา รายชื่อ สมาชิก พรรค หัว<2> ละ 10 บาท แบบ แชร การ เมือง เพื่อ เปน ฐานรองรับ
1044. แมฮองสอน รอง อุทยานแหงชาติ ขูดรีด เงิน ตางชาติ ถึง หัว<2> ละ 200 บาท / แหง ทําให ภาพพจน เสีย
1045. ใน เชิงลบ อยางตอเนื่อง จนถึง ขั้น มี การ จาย คา หัว<2> และ แลกเปลีย่ น ผลประโยชน บาง อยาง เพื่อ แลก กับ
1046. กอน กระจาย กําลัง ออก ติดตาม โดย พบวา หัว<3> โจก ที่ วางแผน หลบ หนี คือ นาย อาทิตย ไม ทราบ นามสกุล
1047. อยาง รุนแรง เนื่องจาก ลูกเรือ สวนใหญ อยู ที่ สวน หัว<13> เรือ อัน เปน จุด ที่ เกิด การ ชน จน ไดรับ ความ เสีย
1048. ดํา น้ํา เคิรสก ไดรับ ความ เสียหาย อยาง หนัก บริเวณ หัว<13> เรือ และ สวนกลาง ของ ลํา เรือ นาย เกลบานอฟ
1049. เดนิ เออรวิน ที่ เจ็บ ขอเทา แถม ฟล เนวิล ก็ หัว<1> แตก รวมไปถึง มิคาเอล ซิลแวสตร เจ็บ สะโพก จาก นัด
1050. เด็ก ยุคใหม ที่ มิได เอา แต ใช เงิน เที่ยว เลน แต เรา มี หัว<6> คิด สมัยใหม ที่ พรอมจะ ดูแล ตัวเอง ได ใน เวลา ที่
1051. การ ดูด ไร เทียม ทาน ลาสุด ได มา อีก สอง เกลอ หัว<8> แข็ง คารม ราย จาก คาย ทานตะวัน ถึงกับ จัด ฉาก
1052. และ ไม ทิ้ง อะไร ไว เลย นั้น กําลัง ปวด หัว<5> อยู กับ พวก หากิน ทางลัด โดย อาศัย ชองโหว ของ กฎหมาย คุม
1053. ก็ มี อยาง ทีไ่ หน เกิด มี พวก มาเฟย หัว<6> แหลม แอบ ดอด ไป จดทะเบียน สิทธิ บัตร สิ่งประดิษฐ ประเภท ขวด
1054. ทางเขา ที่ สนามบิน ลอสแองเจลลิส หลังจาก สวน หัว<13> ของ เครื่องบิน พุง ชน บันได เทียบ เครื่องบิน จน สง
1055. แฟม บันทึก ทุก อยาง ที่ ผม ทํา ใน เรือ่ ง ตัว ประกัน จะ ปะ หัว<10> วา หาม เผยแพร ตนฉบับ 1 สํานัก เลขาฯ
1056. ระดับสูง ของ พระศาสนจักร มัน สามารถ ปน หัว<6> บรรดา นักวิทยาศาสตร ให คิด ประดิษฐ อาวุธ ที่
1057. หนังสือ พิมพ รายวัน ของ อิตาลี ได พาด หัว<12> ตัวใหญ วา เกิด ขอกังขา แม ใน วงการ พระ ชั้น ผู
1058. ความ ลับ ฟาติมา ถูก ทรยศ เปน พาด หัว<12> ของ หนังสือพิมพ TIMES แหง ลอนดอน ประจําวัน ที่ 29
1059. ก็ คง ตอง นํา ราง กฏหมาย ดังกลาว มา เปลีย่ น หัว<13> เปลี่ยน ทาย แลว ออกมา เปน พระราชกําหนด
1060. ไมใช จาก ฟรี คิก อยาง เดียว รวม ไป ทั้ง ยัง ใช หัว<1> ได เหมือนกับ การ ใช เทา ใน การ ทํา ประตู
1061. ปลอย หมัด ชุด เขา เต็ม คาง ของ ซานเชส จน รวง ลง ไป หัว<1> ฟาด พืน้ แมวา จะ พยายาม ลุก ขึ้นมา เกาะ เชือก
1062. ตําหนิ สไตล การ ทํา ทีม ของ จิอนั ลูกา วิอัลลี กุนซือ หัว<1> โลน วา ไม ชอบ ชวยเหลือ ลูกนอง และ อืน่ ๆ
1063. กลับ เสนอ ไอเดีย เด็ด ให คนไทย รวม หัว<2> กัน หยุด ขับ รถ 1 วัน เพื่อ บอยคอตต โอเปค
1064. ดาน จังหวัด เชียงราย กลาว วา ปจจุบัน นี้ มี พอคา หัว<6> ใส ลักลอบ นํา น้ํามัน เถื่อน จาก ประเทศ เพื่อนบาน
1065. ให รัฐบาล พิจารณา ปรับ ลด ภาษี นําเขา เชน หัว<18> น้ําหอม ที่ บริษัท นํามา ผลิต สินคา อุปโภค บริโภค
1066. โดยเฉพาะ ลูกเรือ ใน กลุม ที่ อยู สวน หัว<13> เรือ วา นาจะ เสียชีวิต ทันที
1067. แข็งแรง อยู แลว เมื่อ มา เจอ สารพิษ ที่ โรงเรียน จะ รูส ึก ปวด หัว<5> ตาแดง มาก น้ําตาไหล เหนื่อย บางครั้ง
1068. กับ บรรดา นักคิด รุน ไดโนเสาร ไมวา จะ เปน ไดโน หัว<1> ลาน ไดโน หนวด ไดโน ใส แวน แหง
1069. คํานวณ รายได จาก คา ผาน ประตู หัว<2> ละ 60 บาท ให เสร็จสรรพ วา วัน อาทิตย ถึง
1070. ลงโทษ ให หนอน หนัง มาราธอน เกิด ปวด หัว<5> อยาง รุนแรง อาเจียน ไป โรงเรียน ไม ได จน เปน ขาว
1071. แต อาน ขาว เกี่ยวกับ เรื่อง นี้ เมื่อ ไร ก็ ให รูสึก ปวด หัว<5> กับ กระทา ชาย นาย ประจวบ ไชยสาสน
1072. อีกทั้ง มี การ กําหนด มาตรการปองกัน การ ซื้อ หัว<2> นักทองเที่ยว และ การ ขาย นักทองเที่ยว
1073. พรอมกัน นี้ ได มี การ กําหนด มาตรการปองกัน การ ซื้อ หัว<2> นักทองเที่ยว และ การ ขาย นัก ทอง
1074. หนองบัวลําภู แจง ความ จับ ญาติ ส.ส. สุด แสบ หลอก เรียก หัว<2> ละ 2 แสน ทํางาน เมืองนอก
1075. ญาติ ส.ส. หลังจาก นํา ทีด่ ิน จํานอง ธนาคาร จาย คา หัว<2> ไป เมืองนอก สูง ถึง คนละ กวา 2 แสน ขณะที่
1076. สถานี ประมง น้ําจืด จังหวัด พะเยา กลาว จั่ว หัว<19> ถึง ปลา น้ําจืด ชนิด หนึ่ง ที่ มี ชื่อวา เทพา ได อยาง
1077. ตัวอยาง เชน โฆษณา ใน หนังสือพิมพ จั่ว หัว<19> วา ขอเท็จจริง ของ การ ลา ปลา วาฬ และ วา
1078. พี่สาว เขา ไป อยู โรงเรียน วัง หลัง ก็ มา เลน เปยโน มัน อยู ใน หัว<5> เนี่ย ตลอดเวลา พอ หา ขวบ เรา ก็
1079. ที่ ทอ ดวย ดาย พุง และ ยืน ลวดลาย ตั้งแต หัว<10> ซิ่น ถึง ปลาย ซิ่น จะ ไม เหมือนกัน สงผล ให ราคา แพง
1080. หนาที่ นี้ จะ เดิน เรียก เก็บ เงิน เปน ราย หัว<2> ใน ชวง ค่ํา แต ไมมีใคร ทราบ วา คน เก็บ เงิน จริง ชือ่ อะไร แนนอน
1081. ก็ จะ ได ไม ตอง กลัว วา สินคา จะ ตก ลง มา ใส หัว<1> ถา ขนาด ใด ขาย ดี ให เพิ่ม พื้นที่ ใน ชั้น วาง สินคา
1082. อังกฤษ เนือ่ งจาก ทน ความ กดดัน ที่ ตก เปน เปา หมาย หัว<2> ของ ผูตัดสิน ใน อังกฤษ ไม ไหว แม อาร เซนอล
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1083. กัด ชาวบาน เอา กระบอง มา ทุบตี ม็อบ คนจน พอ หัว<1> ราง ขาง แตก เพื่อให พน ความ รําคาญ ของ ผู มี อํานาจ
1084. Cassette Deck คาสเซ็ทเด็ค เครื่อง นี้ เปน ระบบ สาม หัว<?> เทป มี หัว เทป แบงแยก
1085. แรก ก็ คิด วา เปน เพราะ หัว<?> เทป มี สิ่ง สกปรก ติด คา อยู เช็ด ลาง หัว เทป กัน อยาง ดี ปญหา เสียง ใส สลับ
1086. แรก ก็ คิด วา เปน เพราะ หัว<?> เทป มี สิ่ง สกปรก ติด คา อยู เช็ด ลาง หัว เทป กัน อยาง ดี ปญหา เสียง ใส สลับ
1087. ของ IXUS ซึ่ง มี อยู หลาย รูปแบบ ทั้ง แบบ หัว<?> สคารท ทั้ง สอง ดาน หรือ แบบ ดัดแปลง จาก RCA มา สู ส
1088. นาย ประทีป กับ พ.ต.อ. ณัฐ ที่ ไทยรักไทย วาง ตัว เปน หัว<3> หมู ทะลวง ฟน เพื่อ ขยาย แผล ของ นาย สุวจั น ที่ ถูก มอง
1089. เตา แกส แบบ ประหยัด แกส โดย ใช หลักการ ใน การ ออกแบบ หัว<10> เตา ที่ ชวย ให เกิด การ เผาไหม สมบูรณ ขึ้น เกิด การ
1090. ไป สัมมนา ทาง วิชาการ ซึ่ง เปน เรือ่ ง คอนขาง หนัก หัว<5> ปวด กะบาล เปนอันมาก นั้น จะ หา โอกาส เล สู กัน ฟง
1091. ปริมาณ ฝน ที่ ตก ชุก เกิน ความ ตองการ ทําให การ ลง หัว<16> ไม ดี ผลผลิต เนาเสีย จึง คาดวา มี การ นํา หัว พันธุ ไป ปลูก 6
1092. คอนขาง ชัดเจน วา สาเหตุ ของ กลิ่น เหม็น คลาย หัว<10> ไมขีดไฟ เกิด จาก สอง ปลอง ของ โรง กลั่น น้ํามัน การ แกไข
1093. ประจักษ และ ซอนเรน ของ คน ใต โดย กําหนดให หัว<13> เชือก ทั้ง สอง ขาง คือ ที่ จมูก วัว และ ใน มือ คน เปน
1094. วิศวกร ผม แดง นั่ง ลุน กัน อยาง ละทึก เมือ่ เริ่ม ปลอย หัว<14> เจาะ ขนาด ประมาณ 30 เซนติเมตร
1095. กัน ไป ในระหวาง หัว<14> อาน หัว บันทึก และ หัว ลบ ทําให สามารถ มอนิเตอร ฟง เสียง ที่ กําลัง บันทึก และ
1096. กัน ไป ในระหวาง หัว<14> อาน หัว บันทึก และ หัว ลบ ทําให สามารถ มอนิเตอร ฟง เสียง ที่ กําลัง บันทึก และ
1097. กําลัง เปน เรื่อง ที่ ยากเย็น แสน เข็ญ แมวา กองทัพ หมี จะ มี หัว<14> รบ นิวเคลียร ถึง 8,000 หัว รบ ก็ตาม
1098. ประตู แฮชแบ็ค 2 ที่นั่ง เครื่องยนต 1 ซี.ซี. หัว<14> ฉีด แคมชารพ 3 สูบ
1099. ตร ละ 8.25 - 8.50 บาท ซึ่ง ทาง รัฐบาล จะ ตอง เก็บ ภาษี ที่ ปม หัว<14> จาย เทานั้น หาก คิด คํานวณ ตาม ภาษี น้ํามัน
1100. ใหความสําคัญ และ เก็บ ภาษี ที่ ปม หัว<14> จาย ก็ จะ เปน โอกาส ดี สําหรับ เกษตรกร และ ประชาชน จะ ได ใช
1101. ที่ วา ก็ คือ ขีปนาวุธ ติด หัว<14> รบ นิวเคลียร กระทั่ง เลย เถิด ถึงขั้น ปด ลอม
1102. วา แท เฉพาะ ถัง กับ หัว<14> ครอบ แต แกน ใน ไม
1103. ดาน ขาง มุม ลาง จะ มี ทอ ยาว ออกไป แลวแต ขนาด ปลาย ทอ จะ เปน หัว<14> โรย คลายๆ กับ ปลัก บัว
1104. เหลว และ จะ ดัน แปง ขึ้น ไป ตาม ทอ ลําเลียง ไป ที่ หัว<14> โรย แปง แลว จะ ไหล ไป ใน หมอน้ํา ที่ เดือด
1105. 95 องศาเซลเซียส เพื่อ แปง ที่ ออกมา จาก หัว<14> โรย จะ ได เปน เสน สวยงาม กอนทีจ่ ะ ตัก เสน ขนมจีน ขึ้น
1106. สกปรก ใน บรรจุ ภัณฑ ทั้ง แบบ หัว<14> ฉีด และ แบบ ขวด โดย ได แนะนํา สู ตลาด มา ตั้งแต เดือน เม.ย. ที่ ผาน
1107. เหนือ จะ ยิง ขีปนาวุธ ติด หัว<14> รบ นิวเคลียร ไปยัง อเมริกา แต ถา ใน อนาคต
1108. ตอง เปน เรือ่ ง ฉีด พลาสติก แต เปลี่ยน หัว<14> จักร ผลิต แผน ซีดี พิเชษฐ ซ้ํา
1109. เลน กับ พรรคพวก แถว บาน จน หัว<1> ปูด หัว โปน สวน ยา ก็ มักจะ พูด ถึง คติธรรม ที่ มี อยู ใน เรื่องราว
1110. เลน กับ พรรคพวก แถว บาน จน หัว ปูด หัว<1> โปน สวน ยา ก็ มักจะ พูด ถึง คติธรรม ที่ มี อยู ใน เรื่องราว
1111. วอน ผูใช รถ ถนน รังสิต - นครนายก ระวัง เหยียบ เตา หัว<1> เหลือง พันธุ หา ยาก ระบุ ขณะนี้ มี เตา หัว เหลือง ถูก รถ ทับ ตาย
1112. องคการ สวน สัตว มักจะ ได รับแจง เหตุ เรือ่ ง เตา บึง หัว<1> เหลือง หรือ เตา ดํา ได รับ บาดเจ็บ และ ตาย จาก การ ถูก รถ ทับ
1113. ทาง ที่ แพง ทีส่ ุด กิน มัน ตม ขนาด เทา มือ กํา หัว<2> ละ 40 บาท ความ จริง ญี่ปุน มี พื้นที่ ที่ เปน ปา มี ธรรมชาติ
1114. เปน มิตร และ ศัตรู ถึง เวลา ตอง ชวย กัน ตอสู รวม หัว<2> รวม ความ คิด ความ ปรารถนา ดี เขาดวยกัน ถา ยัง อยาก ยืน อยู บน ขา
1115. ข. นํา ออกมา จาก ซอง แลว วาง รอ ไว ที่ หัว<13> เตียง เผื่อ เอา ไว ลวงหนา ค. ฉีก บริเวณ ริม ซอง ดานบน
1116. ประกอบ กระทั่ง คน ผม นอย ผม บาง จนถึง คน ไร ผม ก็ ตอง สระผม หัว<4> ชําระลาง สิ่ง สกปรก ที่ ติด หนัง ศีรษะ เมือ่
1117. สาย วัน กลับ แต นัน่ ไม ใช อุปสรรค สําหรับ คน หัว<8> แข็ง สัก เทาไร โอลีฟ ออยล เดิน เลาะ เลียบ ชายคา จาก
1118. พ.ย. ที่ ผาน มา หลาย พื้นที่ มี การ แจก เงิน หัว<2> ละ 50 - 100 บาท และ มี การ แจก ของ รวมทั้ง มี บาง หมู
1119. ยัง ฝง อยู ใน กระดูก ใน หมู นายพล และ พลเรือเอก หัว<8> เกา หนึ่ง ใน หนาที่ รับผิดชอบ ของ เธอ ในฐานะ
1120. ผม ยัง ไม ตก สมัย ผูหญิง ยัง เปลีย่ นสี ผม บน หัว<1> เธอ ทุกวัน อาจจะ มาก กวา เปลีย่ น ทรงผม เสื้อผา หรือ รองเทา
1121. ยัง เปน แฟชั่น ที่ เคลื่อนไหว ตลอดเวลา ใช แค เปลีย่ นสี ผม ทั้ง หัว<1> แต เดี๋ยวนี้ แฟชั่น ทํา สี ผม แนว ใหม เรียกวา
1122. มี การ ประกาศ คานิยม นี้ กัน เอิกเกริก ผาน หัว<6> คิด ของ คน ทํา โฆษณา และ ทีม สราง ที่ เกีย่ วของ
1123. เคราะห การ ทําสวน ยาง สกย. ได จัด สัมมนา ใน หัว<19> เรื่อง ยาง ไทย และ สหกรณ สกย. ใน ป 2000
1124. รอง เอกราช ครัง้ ใหญ ที่สุด ใน อินโดนีเซีย ได โพก หัว<1> ดวย ขอ ความ วา เอกราช และ ลง ประชามติ
1125. ให สัมภาษณ ปฏิเสธ ไม เคย ไดรับ การ ติดตอ จาก 5 หัว<3> โจก ย้ํา จุดยืน ไทย โผล มา เมื่อ ไร จับ ดําเนินคดี ขณะ
1126. 1 พ.ย. นี้ ปเตอรวิท ทุม สุด ตัว ลง ซอม กับ นัก เตะ เจอ พิษ หัว<1> ของ เทิดศักดิ์ ใจมั่น ถึงกับ คิ้ว ขวา แตก เลือด อาบ
1127. ความ ปรารถนา เดียว เทานั้น นั่น ก็ คือ ถลก หนัง หัว<1> คน ให มาก ที่สุด เทาที่ ทํา ได เพื่อ แยง กัน ชิง รางวัล พูลิต
1128. คือ เปน ภาพ เขียน สีสด ลวดลาย เวียน หัว<5> แต มอง ออก วา เปน ลวดลาย ผูหญิง นุง บิกีนี
1129. เพราะ มี ชื่อ ผูแ ปล ทั้ง สาม คน ปรากฏ หรา อยู ที่ หัว<19> บทความ นั้น ผู ทํางาน ไมได คาดคิด กัน เลย แต คน พิมพ งาน

203
1130. และ เปน ตน ตํารับ การ นําเอา ขนนก ขน ไก มา ประดับ หัว<1> หาง เครื่อง ซึ่ง กวา จะ สืบ เสาะ วา ซื้อหา ได ที่ ได ก็
1131. และ จะ เปน เครื่องวัด ความ ยิ่งใหญ ของ นักรอง หัว<3> เครื่อง วา กัน ขนาด นั้น ยอน ไป สมัย เด็กๆ อีกครั้ง
1132. พินาศ กวา 7 พัน ไร พัน ไร เชียงใหม พื้นที่ ปลูก หอม หัว<16> ใหญ สัน ปาตอง แมวาง เจอ น้ําทวม พินาศ กวา
1133. จังหวัดเชียงใหม ซึ่ง เปน แหลงผลิต หอม หัว<16> ใหญ จน ไดรับ ผลกระทบ อยาง รุนแรง หอม ที่ ปลูก ใน รุน
1134. กรมวิชาการ เกษตร และ สหกรณ ผู ปลูก หอม หัว<16> ใหญ ฝาง จํากัด คาดวา พื้นที่ เสียหาย ทั้ง 2 สหกรณ
1135. วา พื้นที่ เสียหาย ทั้ง 2 สหกรณ คือ สหกรณ ผู ปลูก หอม หัว<16> ใหญ สันปาตอง จํากัด และ แมวาง จํากัด
1136. ไร ซึ่ง ใน การ ปรึกษาหารือ กับ ประธาน สหกรณ ผู ปลูก หอม หัว<16> ใหญ สันปาตอง จํากัด มี ความ ประสงค จะ นํา
1137. จึง เกรง วา จะ เกิด ภาวะ หอม หัว<16> ใหญ ลน ตลาด ได เพราะ จําหนาย และ ระบาย
1138. ของ ชนชั้น นายทุน สวน ที่ ใกลชดิ รัฐบาล ถึงจะ เอา ไม ตี หัว<1> พี่นอง พมา และ ไล ขาม แมน้ํา เหมือนกับ เปน วัว
1139. ปฏิกิริยา ถอยหลัง ลง คลอง ของ พวก นายทุน และ พวก หัว<8> โบราณ ที่ นําไปสู ความ ปาเถื่อน ไร ศีลธรรม ที่
1140. ที่ ตามปกติ โปรด ให ไหว หรือ จับมือ หรือ กม หัว<1> เล็กนอย เทานั้น คราว นี้ ประทาน อนุญาต
1141. งาน สัญชาติ พมา มี อัตรา คาแรง เฉลี่ย 8 บาท ตอ วัน ตอ หัว<2> จึง อยาก ให ภาครัฐ เรง ดําเนินการ ให มี
1142. อยางแทจริง ถา จะ ให ถึง ตอง มี การ รับ ซื้อ หัว<16> มัน รวม ใน ราคา กิโลกรัม ละ 1. บาท เทานั้น
1143. 2 คา จาง แค 100 กวา บาท กับ บุหรี่ คนละ 2 ซอง แต เสีย คา หัว<2> กัน คนละ 2 แสน บาท แถม ตอง จาย ดอกเบีย้
1144. และ กลายเปน ปญหา บานปลาย ที่ ถูก มือ ที่สาม เขามา ปน หัว<6> เลน จน ทําให กลุม ผูประกอบการ คุม เกม ไม อยู
1145. ออก ไทย ใน คราบ นักทองเทีย่ ว และ จะ ทอง ราตรี สุม หัว<2> อยู ตาม ภัตตาคาร จีน ยาง บางรัก และ ใน คาราโอเกะ
1146. ขอมูล ของ สถานี เรดาร ยาม ชายฝง ที่ ชี้ วา เครื่อง เชิด หัว<13> ขึ้น และ ดิ่ง ลง หลาย ครั้ง กอน จะ ตกลง ทะเล
1147. เปน โครงสราง รองรับ ทาง ยกระดับ สําหรับ รถไฟ หัว<10> กระสุน ชิน กันเซน ซึ่ง กําลัง วาง เสนทาง ใหม ผาน เขา
1148. รายงาน วา สําหรับ หลาย ประเทศ ใน โลก รถไฟ หัว<10> กระสุน กลายเปน สัญลักษณ ของ ญีป่ ุน และ ความ
1149. สนับสนุน ชี้แจง วาการ เปด เสนทาง ใหม ของ รถไฟ หัว<10> กระสุน จะ นํา นักทองเทีย่ ว และ นักธุรกิจ เขาสู จุด ตางๆ
1150. กลาว วา กลุม ของ เขา ประมาณ วา รถไฟ หัว<10> กระสุน จะ สงเสริม ผลผลิต ดาน อุตสาหกรรม ใน
1151. ตัว รุก ตลาด หนังสือ ประเภท นี้ มี หลาย ชือ่ หลาย หัว<20> ขาย ทั้ง บน แผง ที่ ถูก รวม อยู ใน พวก
1152. G Diploma ของ สถาบัน ดนตรี เหลานี้ แลว นา เวียน หัว<5> อยู แต ถึง อยางไร ก็ ยัง มี ศักดิศ์ รี เปน นองๆ ปริญญา
1153. ชวด เตะ สกอตต คิงเคฟ เควิน คีแกน ปวด หัว<5> อีกครั้ง แม็คกา สตีฟ แม็คมามาน เจ็บ ตน ขา แผล เกา
1154. ผูเสียชีวิต 224 คน ขณะที่ รัฐบาล ตาลีบัน รวมทั้ง กลุม อิสลาม หัว<8> รุนแรง ใน ปากีสถาน ยืน กราน ไม ยอม รับ
1155. และ การ สัมผัส กับ รานกาแฟ รานเหลา รวมทั้ง แหลง สุม หัว<2> ของ บรรดา นักคิด นักเขียน อีก ดินแดน หนึ่ง อัน
1156. รานกาแฟ ที่ นายทหาร ไทย และ พวก หัว<8> กาวหนา ไป นั่ง พูดคุย หารือ กอน การ ปฏิวัติ พ.ศ. 2475
1157. ตบ เทา เดิน แถว ออกมา เปน ขบวน ยาวเหยียด ที่ หัว<13> แถว นั้น แม นาม จะ ใหม สําหรับ ผูอาน แต ฝมือ ไม
1158. เอา คาง เกย มือ และ ตัว เธอ ก็ อยู ใน ครอบ แกว ทรง ระฆัง ฉัน พุง หัว<1> เขา ชน ผนัง มัน ทันที เสียง ดัง สนั่น ราว กับ ระเบิด
1159. อยู บน หอ คอย บางครั้ง ก็ เหวีย่ ง แห ของ เขา จาก บน หัว<13> เรือ แตละ ครั้ง เปน ใคร ที่ แตกตาง กัน ไป คุณ จะ ผูกพัน
1160. เด็กหญิง คน นัน้ ที่ ริม ฝงแมน้ํา ที่ บาน แสงสวาง บน หัว<13> เรือ บน ชาย หาด กลาง แสงแดด แผด จา ตอน
1161. ยา เสพยติด อยาง เพลง ของ วง The Gra Dead ที่ หัว<3> โจก ของ วง ตอง สังเวย ชีวิต ใหกับ เฮโรอีน อีก หลาย เพลง
1162. แต อยาง ลืม วา องคกรเอกชน มุสลิม ที่ เคลื่อนไหว ใน ลักษณะ หัว<8> รุนแรง ยัง มี อยู ไมวา จะ เปน ขบวนการ มูจาฮีดีน
1163. เสียเงิน ใหกับ กะเหรี่ยง พุทธ ที่ มา ดัก เก็บ คา หัว<2> ราย ละ 500 - 1,500 จาด รายงาน ขาว จาก ฝง พมา แจง วา
1164. พืช จีเอ็มโอ เขา มา ระบาด ใน ประเทศไทย หมาย หัว<2> กระทรวงพาณิชย และ กระทรวงเกษตรฯ ตัว การ ใหญ นําเขา พืช ตัดตอ ยีน
1165. เปน ผูใหญ เต็ม ตัว ตอง วาง อาวุธ ทั้งหลาย ให หมด และ ใช หัว<6> กับ ความ ฉลาด ใน การ ดํารงชีวิต แทน การ ใช อาวุธ
1166. ทุม รถไฟ สาย คน อกหัก ยาว 500 ตู ใช 3 หัว<13> รถจักร ลาก ลอรา เด็กหนุม ที่ นั่ง ชัน เขา ใน หอง ไม เปด ไฟ ,
1167. เหมือนกัน เชน แกง เลียง ถา ใส ใบ แมงลัก พริกไทย หัว<16> หอม และ เครื่องเทศ มากๆ ก็ จะ รอน เปน หยาง
1168. พวก หยิน ใน ปริมาณ ที่ ไม มาก นัก แลว เกิด อาการ ทอง อืด มึน หัว<5> แสดง วา รางกาย จัด อยู ใน พวก หยิน ควร กิน อาหาร
1169. และ ขา ดานหลัง บริเวณ ลําคอ มี รอย ถูก บัน่ ดวย มีด จน หัว<1> ขาด จาก ตัว นาย สุนนั ท ผองใส หัวหนา ชุด อนุรักษ ปา เขา เขียว
1170. สื่อมวลชน ชวย ได ขาว ใด ที่ ยัง ไม ชัดเจน อยา พาด หัว<12> อยา ลง และ แยา กลาว หาวา กระทรวงตางประเทศ
1171. จาก แมนฯ ยูไนเต็ด โผน กาย ขึ้น โขก เต็ม หัว<1> ลูก พุง ตุง ตา ขาย อยาง สวยงาม เปน ลูก ที่สอง ของ เขา ใน นัด นี้
1172. เด็กชาย สุรศักดิ์ โดย ไมได รัด เข็มขัด นิรภัย หัว<1> พุง โหมง กระจก รถ เต็ม แรง จน ทะลุ รวงหลน ลง ไป กอง ที่
1173. เรา เปยบ มี มานั่ง ยาว กับ ผา คลุม เอา หัว<1> มุด เขาไป กิน แผง ลอย ขาย อาหาร ที่วา แพรหลาย เปน แผง
1174. โดย ขูด เลือด ขูด เนื้อ จะ ชักชวน รวม หัว<2> กัน สไตรค ไม ดู กัน ทั้ง กทม. ไม รู ใคร จะ เห็น ดวย จะ รวมมือ กัน ตอสู การ
1175. สั่ง ตรง จาก ปากพนัง ทํา พิเศษ รส เขมขน ใช หัว<1> กุง ตม แลว บด โดย การ ตํา แลว เคี่ยว จน เหลือ แต น้ํา ขนๆ เปน สีดํา
1176. แบบ ถดถอย จะ เปน ชอง ให นักลงทุน หัว<6> ใส รวมตัว กัน ซื้อขาย หุน ผาน พอรต การ ลงทุน
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1177. แก รัสเซีย และ ปลอย ให ธนาคาร กลาง รัสเซีย รวม หัว<2> กับ กลุม มาเฟย ใน กรุง มอสโก เลน กล
1178. ที่ใช ภาษา ของ ชาวบาน ติด ดิน ดัง หัว<19> เรื่อง ขางบน นี้ ความ จริง ก็ เปน คนละ คํา เดียวกัน กับ
1179. เมื่อปที่แลว ซึง่ มี ผูเสียชีวติ กวา 200 คน พรอม ตัง้ คา หัว<2> 5 ลาน ดอลลาร สหรัฐ สําหรับ ผู ให เบาะแส
1180. มาตรฐาน การ สงออก ที่ ราย ไป กวา นั้น อัน เปน สาเหตุ ที่ ทําให หัว<16> มัน สด จาก เกษตรกร ขาย ไม ได ราคา และ พอคา
1181. มา ตาก กาก มันสําปะหลัง ทําให ไม มี พื้นที่ รองรับ หัว<16> มัน สด จาก เกษตรกร การ กด ราคา ให ต่ําลง และ
1182. ความ เชื่อถือ จาก ลูกคา เรื่อยมา ใน มันสําปะหลัง หัว<16> หนึ่ง สามารถ แยก เปน น้ํา 5 เปอรเซ็นต เปน แปง
1183. มันสําปะหลัง สวน ที่ ผลิต แปง 1 ลาน ตัน ซึ่ง ตอง ใช มัน หัว<16> จํานวน 8 ลาน ตัน จาก สวนประกอบ ของ หัว มัน
1184. จํานวน 8 ลาน ตัน จาก สวนประกอบ ของ หัว<16> มัน หนึ่ง หัว ที่ มี กาก อยู 1 เปอรเซ็นต นั้น ใน ป หนึ่งๆ จึง มี
1185. อัดเม็ด ทําให ปริมาณ มัน อัดเม็ด เพิ่ม ขึ้น โดย ไม ตอง ใช มัน หัว<16> ประมาณ 1 ลาน ตัน จุด นี้ เอง เปน ตนตอ สําคัญ ของ
1186. แหง นัน้ จะ ขาย ได ใน ราคา กิโลกรัม ละ 25 สตางค ในขณะที่ หัว<16> มันสําปะหลัง สด จาก เกษตรกร ซึ่ง ใชเวลา ใน การ
1187. สภาพ ปจจุบัน และ อนาคต อัน ใกล เชื่อ วา ระดับ ราคา หัว<16> มันสําปะหลัง สด ที่ เกษตรกร ขาย ได ไม นาจะ ต่ํา กวา กิโลกรัม
1188. เปน รูปแบบ ของ สหกรณ อาจจะ ลอง ทํา เอง สวนหนึง่ นํา หัว<16> มัน สด มา หั่น เอง ตาก เอง จะ ได ราคา สูงขึ้น กวา สง เปน
1189. บาท ตอ กิโลกรัม เมื่อ ยอนกลับ ไป คิด มูลคา ตอน ที่ เปน หัว<16> มัน สด เทียบ กัน แลว จะ ขาย ได เทากับ 1. บาท ซึ่ง เปนไป
1190. หลักฐาน วา กลุม คลั่ง ศาสนา กลุม เหยียด ผิว และ พวก หัว<8> รุนแรง สุด โตง เตรียม จะ อาละวาด เผา เมือง
1191. ประธานาธิบดี มอบ ของ ขวัญ ให เธอ 6 ชิ้น เปน สัตว ที่ สตาฟฟ แลว หัว<1> หมี ทํา ดวย หินออน ผาหม เข็มกลัด รูป อาคาร
1192. กลอง เพื่อ มอบ ตอ ให เคอรรี สวน ที่ 2 เธอ เก็บ ไว เอง เชน หัว<1> หมี ทํา ดวย หินออน หนังสือ เกาๆ เรือ่ ง ลิฟส
1193. ก็ ตอง มี แผล แตก จาก การ โดน เอา หัว<1> โขก การ ชก ที่ ดี ที่สุด คือ ยก 7 นัก ชก ทั้ง คู ยืน
1194. หมายเลข 1 ของ สหรัฐ แต ใน ปจจุบัน ตําแหนง หัว<3> โจก ขบวนการ กอ การ ราย ของ รัฐบาล สหรัฐ
1195. อาวุธ เคมี ของ นาย บินลาเดน พรอม ประกาศ ตั้ง คา หัว<2> 5 ลาน ดอลลาร สําหรับ การ ให เบาะแส นํา จับ
1196. ยัง ไม สนิท เหมือน คน อายุ มาก แต เนื่องจาก ใน 3 หัว<2> นี้ มี สอง คน วัย ใกลเคียง กัน จึง ตอง รอ รูป มา ทํา
1197. ก็ ยอมรับ วา คุม เรา เปน นิตยสาร หัว<20> หัว หนังสือ นอก ใช แต เรา ให การ สนับสนุน สินคา ไทย มา ตลอด ใน
1198. ใน การ ชวย ลด ปญหา นี้ ได เขา กลาว ดวย วา ขณะ นี้ มี หัว<18> เชื้อ ชนิด ใหม คือ แอมแฟตามีน ซึ่ง เปน เกร็ด คลาย เกลือ
1199. ขาว เกรียวกราว เมื่อ เร็วๆ นี้ เลา ให ฟง วา ทีวี รีววิ เปน ชื่อ หัว<20> หนังสือ ที่ ดี อยู แลว และ เปน การ ถายโอน งาน จาก เจาของ
1200. จับกุม โดย ผูกระทํา ความ ผิด ทั้งหมด ได ทิ้ง หัว<1> กวาง ปา ที่ พึ่ง ตัด และ อุปกรณ กระทํา ความ ผิด ไว คือ ปน
1201. กัน ชุมนุม และ นํา ศาล รัฐธรรมนูญ จําลอง บวงสรวง ดวย หัว<1> หมู เพือ่ แสดง การ คัดคาน คําวินิจฉัย ของ ศาล รัฐธรรมนูญ
1202. นี้ ถีบ ตัว สูง ขึ้น อยาง เห็น ได ชัด บางครั้ง แมคา หัว<6> ใส ก็ ยอม แมว โดย ซื้อ ผัก มี สารพิษ มา วางขาย และ
1203. การ ปลูก พืชผัก ทั้ง กะหล่ํา เผือก ถั่ว ลันเตา แครอท หัว<16> ผัก กาด ฟก และ พืชผัก อืน่ ๆ เพื่อ สง ขาย ยัง
1204. เปน ภาพวาด ฝ มือ นักศึกษา ดิฉัน บอก วา ภาพ นี้ ติด หัว<10> กลับ หลาย คน รอง เฮย ออก มา พรอมๆ กัน
1205. Adult แลว เทานั้น ซึ่ง สําหรับ ผูใหญ หัว<8> เกา ทั้งหลาย ไซต นี้ อาจจะ ทํา ให คุณ รูสึก วา โลก หมุน เร็ว กวา ที่
1206. รุม ทึ้ง สวย คา ชายแดน สุม หัว<2> กํานัน ดัง ยึด ทาปางหา ปลอย ของ แฉ ทา บาน ฝางหา
1207. ดัง บน เกาะ กง กัมพูชา มือปน จอ ยิง หัว<1> ดวย 9 มม. 8 นัด อีก คน ทั้ง หัว และ ลําตัว 5 นัด
1208. ดวย 9 มม. 8 นัด อีก คน ทั้ง หัว<1> และ ลําตัว 5 นัด ตาย คา ที่ ตํารวจ ไทย เตรียม ประสาน ทาง การ กัมพูชา สอบ
1209. อัญญา " บอก วา เมื่อ รู วา จะ พลาด เทาไร ก็ ให จับ หัว<13> ธนู ขึ้น ไป อีก หนอย ผม คิด อยู 3 ป พอ พิสูจน ออกมา ได
1210. พวกเขา คิด และ เขาใจ อยู แตเพียง วา พวก คน หัว<8> ใน เหลา นั้น ขีอ้ ิจฉา ใน เมืองไทย มี นักเรียน นอก พันธุ ใหม
1211. รวมถึง ผี แบบ บะจาง ชอบ ทําตัว เปน หัว<8> โจก แต ก็ ไมได ทําให ปญหา คลี่คลาย ไป ใน ทาง ที่ ดี
1212. ซึ่ง มี ทั้ง พวก ดี แต พูด ดี แต วิจารณ แลว ยัง ประเภท หัว<8> โจก ฯลฯ ความ เปน แฟนตาซี ที่ พยายาม เติม สีสัน
1213. เลือกตั้งซอม ส.ท. สุไหงโก-ลก เงิน สะพัด ไล แจก เงิน ซื้อ หัว<2> ละ พัน ตัว แทน ฝายคาน - บริหาร ชิง ดํา
1214. บริหาร ชิง ดํา แฉ มี การ จายเงิน ซื้อ เสียง หัว<2> ละ 500 - 1,000 บาท แลว นาย โยธิน สมุทรคีรี ผูตรวจ การ
1215. โคง สุดทาย เริม่ มี การ แจก เงิน ซือ้ เสียง หัว<2> ละ 1,000 บาท ครอบครัว ละ 500 - 1,000 บาท แลว
1216. ดาน ขาว เศรษฐกิจ การ เมือง เปน หลัก หัว<20> หนังสือ จะ เปน เหมือน บานเมือง ครั้ง ที่ ยัง ไม เปลีย่ นเปน
1217. ถุง พลาสติก ขาย กัน เลย จะ ไม ได ราคา สัก เทาไร คน หัว<6> ใส เอา มา ปน ใส ถุง ผูก เสนดาย ติด ฉลาก แบบ ชา ฝรั่ง
1218. อยู ใน กลุม ทดลอง จะ เปน พืช ประเภท หัว<16> เชน ขิง เพราะ ขิง เปน พืช ที่ ถือเปน วัตถุดิบ ที่ สามารถ
1219. โรคระบาด เจอ แบคทีเรีย เขาไป ทําลาย หัว<16> ขิง เสียหาย ขาย ไมได เกษตรกร สวนใหญ จะ ใช วิธีการ
1220. ตาง ก็ ประสบ ปญหา โรค แบคทีเรีย ทําลาย หัว<16> ขิง กัน ทั้ง นัน้ แต ประเทศ เหลา นั้น ยัง ไม สามารถ หาทาง ออก ได
1221. เอบี ซี ถือ หุน เกิน 5 % ขณะที่ ฝาย หลัง ได รวม หัว<2> กัน ลง มติ ไม เห็น ดวย กับ มติ ที่ ฝายบริหาร เสนอ ให เพิ่ม
1222. ให เปลือง เวลา แลว ก็ หาย หนา ไม มา โผล หัว<2> ให เห็น กัน อีก เลย นัย วา ไป รับ จาง ทวง หนี้ ราย อื่น ที่ สามารถ
1223. ของ หุน กลุม นี้ จะ ยาก กวาปกติ แต ดังที่ ผม จา หัว<19> ไว ใน สวน แรก ของ บทความ ก็ คือ สัปดาห นี้ ตลาด รวม
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1224. ความ พยายาม ก็ เปรียบเสมือน รถจักร ที่ ไม มี หัว<13> รถจักร ตู โดย สาร ที่ เพียบพรอม ไป ดวย ความสามารถ
1225. ของ โลก ประจําป กัน ใน เวลา นี้ ผม กลา เอา หัว<1> เปนประกัน เลย วา เจา เสือ นอย ไทเกอร
จะ ตอง
1226. แลก กับ ชีวิต ตัว ประกัน วานนี้ กลุม มุสลิม หัว<8> รุนแรง อาบู เซยาฟ ใน ฟลิปปนส ได ปลอย ตัว ประกัน
1227. เมื่อ วัน ที่ เมษายน ซึ่ง ใน เวลา ตอมา กลุม มุสลิม หัว<8> รุนแรง ได ทยอย ปลอย ตัว ประกัน รวมถึง ชาว
1228. อนุมัติ จาก กระทรวงพาณิชย ให ปรับ ราคา เชน ปุย หัว<18> อาหารสัตว วัสดุ กอสราง รถ จักรยานยนต
1229. เมื่อวานนี้ กลุม แบงแยก ดินแดน มุสลิม หัว<8> รุนแรง อาบู เซยาฟ ได ปลอยตัว ประกัน อีก 1
1230. ใน คอลัมน น.ต. ประสงค สุนศิริ พูด มี ขอความ พาด หัว<12> วา เสียใจ ที่ มี คน เห็นแกตัว รวม แผนดิน
1231. หนา ฐาน หมิน่ ประมาท มี ขอความ พาด หัว<12> วา เสีย ใจ ที่ มี คน เห็นแกตัว รวม แผนดิน และ มี ขอความ
1232. ไม ติด เกาอี้ กับ การ เปลีย่ นแปลง ที่จะ เกิดขึ้น หรือ กลับ หัว<1> คํานวณ ตนทุน ของ ตัวเอง เพื่อ ทํา ตัวเอง
1233. ตัว มี ขน ออน สีขาว ฟู ทั้ง ตัว แต จงอย ปาก สีดํา และ หัว<1> สีดํา ไม มี ขน หนาตา นารัก ไรเดียงสา ดวย ความ
1234. มี ผูหญิง ราย หนึ่ง บอก วา มี อาการ ปวด หัว<5> ตึงๆ ภก. คทา ก็ จะ เชิญ มา นั่ง สอบถาม ประวัติ เธอ มี อาการ
1235. กระสุน ดินเหนียว เสียวไส เฉียด หัว<1> กู ไป ไอ บา ไหน บอก จะ ยิง นก ยิง ปลา
1236. แต ออน ซอม รอง เอา ตัว ไม รอด เพราะ เขา ทอน หัว<13> เพลง ผิด ทาย ของ ชวง นี้ ดอก ดิน ถวิล ฟา ทีมงาน
1237. ผม ก็ ไม ชอบ เห็น เขา แตง เครื่อง แบบ เหมือนๆ กัน ผูชาย หัว<4> เกรียน ผู หญิง ผม บอบ ครู ใส ชุด กากี
1238. ประทิน แข็ง เกินไป จึง เสนอ คน อืน่ สวน ดํารง ปูด หัว<2> ละ แสน เลือก ประธาน กมธ. แต ภาพ รวม วุฒิ
1239. ถา เปน เชนนี้ ถือวา ชักจูง ขณะนี้ พบวา แพทย หัว<8> แข็ง มากขึ้น แพทยสภา ได ดําเนิน การ กับ หมอ
1240. สําหรับ เด็ก กลุม อายุ 3 - 6 ป รัฐ จะ สนับสนุน เปน ราย หัว<2> ภาคเอกชน สวนใหญ เก็บ จาก ผูปกครอง
1241. และ ลาชา จาก การ วิเคราะห คาใชจาย / หัว<2> / ป ของ โรงเรียนอนุบาล และ สถาน เลี้ยงดู เด็ก / ศูนย เด็ก
1242. จะ อยู ไมได จึง ทําให เห็น ภาพ วา คาใชจาย / หัว<2> / ป ของ สถาน เลีย้ งดู เด็ก / ศูนย เด็ก ของ รัฐ สูง กวา เอกชน
1243. เมืองหลวง ทุก แหง ใน ภูมิภาค นั้น แลว ถือวา ยัง หัว<15> ค่ํา อยู ระหวาง รับประทาน อาหารค่ํา กับ ฟอวซิล
1244. กีฬา ตาน ยาเสพติด เขาไป ใน ชุมชน เอา พวก หัว<8> เกๆ ที่ ติดยา ใน ชุมชน มา เปน เจาหนาที่ ซึ่ง ผม เคย ทํางาน
1245. มา ตลอด คือ มัน ไม ชัดเจน มา ตั้ง แต เริ่มตน ถา หัว<13> ชัดเจน ทาย มัน ก็ ตอง ชัดเจน อยาง เรา ชุด นี้ เรา มี
1246. ตางๆ สวนใหญ จะ เปน ลาย เขียน และ ฉลุ เปน รูป หัว<1> นก การะเวก กาเฆาะ ซีงอ ที่ มี รูปลักษณ เกิน จริง
1247. เกิน จริง คือ สวน ที่ เปน หงอน ของ หัว<1> นก จะ มี ถึง 4 แฉก ที่ พิสดาร และ งดงาม
1248. รูป และ ลวดลาย เขียน ประกอบ หัว<13> เรือ และ ทาย เรือ กอและ ซึ่ง ที่ นิยม กัน มาก อีก อยาง คือ รูป
1249. ซึ่ง ที่ นิยม กัน มาก อีกอยางหนึ่ง คือ รูป บุหรง ซีงอ หัว<1> นก ตัว เปน ราชสีห อยาง ที่ ปรากฏ ใน จินตนาการ
1250. ลวดลาย วิจิตร เหลานี้ มัก นิยม ใช กับ สวน ปด หัว<13> เรือ จาปง และ สวน คู เคียง ของ จาปง ที่ เรียกวา
1251. บางา คือ สวน ที่ วาง เปน เสา หลัก หัว<13> เรือ หรือ ทาย เรือ เพื่อ ใช แขวน ตะเกียง และ สิ่ง อื่นๆ ลํา เรือ กอและ
1252. ขึ้น สูง มาก อาทิ ตนทุน สารเคมี ซึ่ง เปน หัว<18> น้ําหอม สารเคมี ที่ ทํา ความ สะอาด วัตถุดิบ 2 รายการ นี้ มี
1253. วุฒิ เดือด เตรียม จี้ ดํารง ชี้แจง ทีม่ า หัว<2> ละ แสน ล็อบบี้ เลือก ประธาน กมธ. วุฒิ วันศุกร นี้
1254. ประธาน คณะกรรมาธิการ ชุด ตางๆ โดย ได จายเงิน ให หัว<2> ละ 1 แสน บาท นัน้ วา เปน เรื่อง เหลวไหล
1255. ขณะที่ กลุม กบฏ ขู ซ้ํา อีกครั้ง เมื่อ วันพุธ 30 ส.ค. วา จะ ตัด หัว<1> ตัว ประกัน ชาวอเมริกัน หาก รัฐบาล
1256. ระดับ โลก ในฐานะ กลุม แบงแยก ดินแดน หัว<8> รุนแรง ที่ ปฏิบตั ิการ ทางใต ของ ฟลิปปนส ดังนั้น
1257. ลูกคา จะ หา ทางเดิน แทบ ไม ได บริเวณ หัว<13> ชั้น ทั้ง สอง ดาน ควร เปน สินคา ที่ ได มา ใน ราคา พิเศษ
1258. กับ การ แขงขัน ที่ รุนแรง เพราะ โบรกเกอร ตางชาติ หัว<4> ดํา หรือ โบรกเกอร ไตหวัน ฮองกง และ สิงคโปร เตรียม งัด
1259. หรือ เพิ่ม เขนฆา โบรกเกอร อืน่ โบรกเกอร ตาง ชาติ หัว<4> ดํา และ หัว แดง ดวยกัน คงจะ สู กัน ได เพราะ นอกจาก สาย ปาน ยาว
1260. สวิตเซอรแลนด ไดรับ การ ยอมรับ วา เปน นักการเมือง หัว<8> ปฏิรูป ทั้ง ยัง มี บทบาท ทางดาน สิทธิมนุษยชน เขา เคย
1261. ลูก ไหน ที่ แก คา ตน ก็ ตอง ปน ไป เก็บ เดีย๋ ว จะ หลน ใส หัว<1> นักทองเที่ยว ที่ มี อยู ก็ ตอง สราง บัง กะโล เพราะ
1262. ตอน ใต ของ เมือง อัน เปน เขต ที่มั่น สําคัญ ของ กลุม หัว<8> รุนแรง หลาย กลุม รวมทั้ง ซีอะต ใน เบรุต หรือ ฮิชบอลเลาะห
1263. ทุม เงิน ซื้อ เสียง ส.ว. บาง คน ให มา สนับสนุน เปน เงิน ถึง หัว<2> ละ 1 แสน บาท เปนตน
1264. น้ําหนัก ตั้งแต 15 - 30 กิโลกรัม ปกติ หาก ถูก รถ ทับ หัว<1> หรือ คอ จะ ตาย ทันที แต ถา ทับ ไปที่ กระดอง ก็ จะ มี
1265. ที่ เปน ผูน ํา ดาน การคา ของ โลก ที่ มี รายได ตอ หัว<2> ที่ 1 ดอลลาร ทั้งนี้ เมื่อปที่แลว เศรษฐกิจ ของ มาเลเซีย
1266. อยาง ประชาธิปต ย ชาติไทย และ ชาติพัฒนา ก็ รวม หัว<2> กับ เขา ดวย ฉกฉวย โอกาส ที่ ไม มี ฝายคาน ใน สภา
1267. มี ผู เชีย่ วชาญ หรอก การ สอบ ปากคํา ก็ พื้นๆ ถูก ทําราย ถูก ตี หัว<1> ที่ไหน อะไร อยางไร ซึ่ง ไม จําเปนตอง มี อะไร พิเศษ
1268. มี ความ แตก ความ สามัคคี วาง ตัว ไม เปนกลาง รวม หัว<2> กัน ปลด ประธาน และ ขณะนี้ กกต. กลาง ได ให กกต. จังหวัด
1269. แคบๆ แต เวบ ลามก ก็ มี แต เสียเงิน เพราะ ทุกวันนี้ พวก หัว<8> ใส ตางชาติ ถือ โอกาส ชารจ คา เขาไป ดู
1270. ขาว เรื่อง พ.ร.บ. การบัญชี ฉบับ ใหม ที่ น.ส.พ. ผู จัดการ พาด หัว<12> ใน รายงาน พิเศษ วา นัก บัญชี ดาน ก.ม. ขาย ชาติ กับ
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1271. สิ่งกอสราง อัปลักษณ ซึ่ง เปน ตัวแทน ของ อํานาจ รัฐ ที่ ค้ํา หัว<2> ประชาชน ทองถิ่น โดย ไม เคย เอยปาก ถามหา ฉันทานุมัติ
1272. ของ เพื่อน คน หนึ่ง ของ วิคตอเรีย ที่ วา เธอ มี อาการ ปวด หัว<5> ไมเกรน อยาง แรง ในระหวาง การ ถาย ทํา รายการ ทีวี
1273. ขอตัว แหวะ เปน สาระ เชิง อุทธาหรณ พรอม หัว<19> เรื่อง เตือน ให ระวัง งู อา คง รวม หัวงู ดวย เนอะ
1274. พวก มุสสิมวีกูร ชนชาติ สวน นอย ที่ ปกกิ่ง มอง วา เปน พวก หัว<8> แข็ง และ เปน หนึ่ง ใน กลุม ที่ ตองการ จะ แบงแยก ดินแดน
1275. สุข สงบ ของ คน เหลานี้ ตอง จบ สิ้น ลง เมือ่ ชาวฮินดู หัว<8> รุนแรง
คํา ทํา การ เผา โบสถ และ สราง ความ วุน
1276. อยาง เรียบ งาย ของ ที่ ใช ประกอบ การ เลีย้ ง ผี ขุน น้าํ นอกจาก หัว<1> หมู ตม 1 หัว ใหญ แลว ยัง มี เหลา ขาว 1 ขวด
1277. พระเจา น้ํา โดย นั่ง ทํา พิธี เบื้องหนา กระถาง ธูป หัว<1> หมู ตม แกว เหลา แกวน้ํา ที่ ถูก จัดเตรียม ไว เขา ที่แลว
1278. รวมวง รับประทาน อาหาร ดวยกัน นัน่ ก็ คือ หัว<1> หมู และ เหลา ที่ ใช เลีย้ ง ผี ขุน น้ํา เรียบรอยแลว ซึ่ง ตาม จารีต
1279. หาม นํา ออก นอกบาน ตอง กิน ในบาน ไม นาน นัก หัว<1> หมู จึง ถูก นํา มา ตัด แบงเปน อาหาร ของ ผูรวมงาน ทั้งหมด
1280. ทีม ดัน เกม รุก ขึ้น ทาง ขวา เปด มา หนา ประตู ให โหน หัว<1> โหมง เขาไป หลังจากนั้น ก็ เปน คิว โชว ของ โรมาริโอ
1281. ใคร กิน แลว ตอง ติดใจ หรือ เปด ยาง จิ๊บกี่ เนื้อ นุม ตรง หัว<13> มุม ถนน นครสวรรค สวน ใคร ตองการ ถายรูป ใน บรรยากาศ
1282. เปน ที่ รวม ของ นัก เสี่ยงโชค ทุก ประเภท โดยเฉพาะ ชวง หัว<15> ค่ํา และ เสาร อาทิตย พลอย ทําให รานอาหาร รานกาแฟ
1283. หนา รามฯ บอยๆ ใช แลว ครับ คน ดํา ที่ ถัก ผม ทั้ง หัว<1> นั่นแหละ บอบ ทําให ผม เชื่อ วา ความ บันเทิง และ จิตวิญญาณ
1284. คน วงการ ลูกทุง เรา มี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จริงๆ นะ หัว<1> พอ แก นี้ ศักดิ์สิทธิ์ จริงๆ นักรอง ที่ ไม รู คุณ ครูบาอาจารย ถึง ดัง
1285. เหมือน ลูก นก ถา เรา ทําตัว เหมือน ลูกไก ได เรา จะ ไม ถูก จิก หัว<2> ใช อยาง นี้ เพราะ ลูก นก มัน คอย แต ให แม
1286. กัน ประมาณ 30 ลาน บาท ระยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร จาก หัว<13> โคง พระนางอินน ไป ถึง กระบี่ รีสอรท งบประมาณ
1287. ที่ ตอง ใช เงิน จํานวนมาก แหลง ขาว กลาว สุม หัว<2> เสนอ คา กอสราง สูง ลิ่ว ลม แบบ เอ็มเจทีเอ
1288. สหกรณ แรงงาน การเกษตร แหงชาติ หลอกลวง เงิน คา หัว<2> ไป ทํางาน ตางประเทศ คนละ กวา 2 หมืน่ บาท
1289. ไร ปาลม ที่ ประเทศ มาเลเซีย โดย เรียก คาบริการ และ คา หัว<2> ละ 2.5 - 2.8 หมื่น บาท รวมทั้ง สิ้น กวา 2 ลาน บาท
1290. สถาบันอุดมศึกษา ไทย เพื่อให เวลา ปรับ คา น้ําหนัก คาใชจาย ตอ หัว<2> ตาม ระบบ บัญชี ตนทุน ใหม พรอม เสนอ ตั้ง หนวยงาน
1291. ( RFM ) โดย จะ ตอง กําหนดคา น้ําหนัก ของ คาใชจาย ตอ หัว<2> นักศึกษา จําแนก ตาม สาขาวิชา และ ระดับ การ ศึกษา
1292. ชวง ปงบประมาณ 2538 - 2542 เปน ฐาน ทดสอบ การ คิด คาใชจาย ตอ หัว<2> และ ระยะ ที่ 2 จะ เริ่ม หลังจาก ดําเนินงาน ใน ระยะ ที่
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1293. ระยะ ที่ 1 ไป แลว 3 ป โดย จะตอง ปรับ คา น้ําหนัก คาใชจาย ตอ หัว<2> นักศึกษา ตาม รายงาน ระบบ บัญชี ตนทุน ให สอดคลอง กับ
1294. หลังจาก มี การ เผยแพร ทาง วิทยุ และ หนังสือพิมพ หัว<20> สี ตางๆ ในชวง ป ที่ ผาน มา ฟโนมีเดีย ผู พัฒนา เกม นี้
1295. เนน ผลิต งาน ดนตรี คุณภาพ โดย นักดนตรี ชัน้ นํา หัว<8> กาวหนา อเมริกนั เชน สตีฟ เลซี เบลมัล วัลตอน
1296. ไดโนเสาร ชนิด หนึ่ง ที่ มี รูปราง เพรียว บาง ใน ชวง หัว<1> และ ทาย ของ ตัว แต สวนกลาง ลําตัว จะ หนา ตาม ประวัติศาสตร
1297. การ ไล กวด เปน ไป นาน ราว 1 นาที กระทั่ง ไป ถึง หัว<13> มุม ถนน อีก สาย หนึ่ง ทัน ใด เขา ก็ หาย ตัว ไป ผม หยุด
1298. พวกเขา ตะ คอก วา อยา เงยหนา อยา เงยหนา พลาง กด หัว<1> ผม แทบจะ ติด พื้น รถ
1299. รถยนต ได หยุด ตรง ตรอก แหง หนึ่ง มี คน สั่ง ให ผม กม หัว<1> ต่ํา อีก รถ ของ เรา จอด ชิด รถ อีก คัน หนึ่ง ที่ จอด รอ
1300. แรงกดดัน จะ คลาย ลง พวกเขา ก็ เอา หมวก ฮูด ครอบ หัว<1> ผม แลว บอก ให เดินตาม ผม ตอง ทํา อยาง คนตาบอด นั่น
1301. ราคา พุง ตลาด ตองการ สูง เหตุผล ผลิต นอย ฝน ทิ้ง ชวง ทําให หัว<16> เล็ก และ เก็บเกี่ยว ได นอย กวา ความ คาดหมาย
1302. ไม เอื้ออํานวย ฝน ทิ้ง ชวง ใน ระยะ ที่ หอม เจริญเติบโต และ ลง หัว<16> ความ คาดหวัง ทีจ่ ะ ได ผลผลิต ประมาณ 4 - 5 พัน ตัน
1303. ความ ยากลําบาก เหมือน คน ที่ ราง กาย ยัง จม อยู ใต น้ํา มี เพียง หัว<1> ที่ โผล ขึ้นมา และ หาก ยืดเยื้อ ปลอย ให ปญหา เรื้อรัง ไป อีก
1304. ขาว เพื่อ ทําลาย ตน ทั้ง ที่ ไม เคย มี ความ คิด เรื่อง นี้ อยู ใน หัว<5> แต ยอมรับ วา ตน กับ นาย ประจวบ ไชยสาสน วาที่ หัวหนา
1305. ได รวมกัน จัด สัมมนา ทั้งนี้ มี เอกสาร ที่ ว.ส.ท. ใช หัว<19> เรื่อง วา อัตรา เรียก เก็บ เงิน พิเศษ ใน ขบวนการ คอรรัปชั่น ใน
1306. ภาค ธุรกิจการคา ปลีก ซึ่ง วัด จาก ตัวเลข ผลผลิต ตอ หัว<2> คนงาน จาก ระดับ 28 ดอลลาร สิงคโปร ใน ปจจุบนั เพิ่มขึ้น
1307. แม ภาพ ของ สมบูรณ ที่ สื่อมวลชน วาด ขึ้น คือ ตา แก หัว<8> รัน้ และ ภาพ ของ สุระ คือ แขก ตาม ความ
1308. การ ยืน หรือ ลง อธิบาย ความ ก็ คือ อาจจะ เปน หัว<10> และ ไหล แบบ หงาย สัญญาณ ซื้อ หรือ
1310. ผิด หรือ ขอโทษ ตอ อาชญากรรม ที่ กอ ไว หลังจาก รวม หัว<2> กดดัน มา นาน หลาย สิบ ป ประกอบ กับ แดน ซามูไร
1311. นั้น เจา เสือ นอย กลาว วา แฟน กอลฟ ราย นัน้ โชคดี มาก ที่ หัว<1> ไม แตก แค หัว โน เทานั้น เพราะ ลูก นั้น เปน จังหวะ
1312. เรื่อง โกหก มา เลา ให คนฟง นับ รอย ตั้งแต หัว<15> ค่ํา ยัน สวาง คน ไม หนี ไป ไหน คน แกเฒา
1313. ลอก มาก 7 - 8 ตัวโนต เปะๆ แต เปน การ นําเอา ทอน หัว<13> มา ใส ทอน หาง หยิบ เพลง ฝรั่ง มา ผสม ลาติน หรือ เพลง
1314. เชียงใหม เกษตรกร อวม ฝนตก ชุก มันฝรั่ง รุน แรก เนา ลง หัว<16> ไม ดี ได ผลผลิต ต่ํา กวา หัว พันธุ ขณะที่ ราคา ใน ทองตลาด
1315. ไม ดี ได ผลผลิต ต่ํา กวา หัว<18> พันธุ ขณะที่ ราคา ใน ทองตลาด ยัง ตกต่ํา หวัน่ รายได ไม คุมทุน
1316. สภาพ ดินฟาอากาศ ใน การ ผลิต ไม เอือ้ อํานวย หัว<18> พันธุ ที่ นํา ไป เพาะปลูก เนาเสีย งาย ประกอบ กับ ปริมาณ ฝน ที่
1317. ผลผลิต เนาเสีย จึง คาดวา มี การ นํา หัว<18> พันธุ ไป ปลูก 650,000 กิโลกรัม แต ได ผลผลิต เพียง
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1318. จนถึง เดือน พ.ย. และ คาดวา นาจะ ได ผลผลิต 1 : 7 - 10 คือ ใช หัว<18> พันธุ ทั้งหมด 800,000 กิโลกรัม จะ ได ผลผลิต ประมาณ
1319. สปศ. ระบุ อีก
เดือน จะ สรุป หนวย กลาง คาใชจา ย ตอ หัว<2> มาตรฐาน ใน แตละ สาขาวิชา ของ สถาบัน อุดมศึกษา
1320. และ ตอง มี การ คิด หนวยนับ มาตรฐาน และ คาใชจาย ตอ หัว<2> รวมถึง ระบบ บัญชี พึง รับ พึง จาย ที่ ชัดเจน และ ควร
1321. ยอนหลัง 5 ป เพื่อ นําไป สรุปผล เปน คาใชจาย ราย หัว<2> มาตรฐาน ของ แตละ สาขาวิชา ซึ่ง คาดวา ภายใน 6 เดือน
1322. โดย ใน เบื้องตน ได ประมาณการ คาใชจาย ราย หัว<2> ของ นักศึกษา วา คณะ แพทยศาสตร จะ มี คาใชจาย สูง ประมาณ
1323. เผชิญ กับ ทางตัน ทวา ความหวัง ยัง มี อยู นี่ คือ ประโยค ที่ พาด หัว<12> ใน นสพ. ฮาซาฮี ที่ สรุป ผลการประชุม สุดยอด ครั้ง นี้
1324. คลอง ลัดหลวง ทุกวัน นี้ มี ความ ยาว จาก หัว<13> คลอง ถึง ทาย คลอง 2 กิโลเมตร เศษ และ มี การ
1325. ไทยรักไทย ถา จะ ให ดับ ทาง การเมือง ตอง เด็ด ที่ หัว<3> คือ ทักษิณ และ เมือ่ ผู นํา ดับ พรรค ก็ จะ ระส่าํ
1326. เหมา จาย ให โรงพยาบาล จาก 900 และ 1,000 บาท ตอ หัว<2> เปน 1,100 บาท ตอ หัว ซึ่ง เริ่ม เมื่อ วัน ที่ 1
1327. นาย อาบู ซาบายา โฆษก กลุม กบฏ มุสลิม หัว<8> รุนแรง อาบู เซยาฟ ให สัมภาษณ ผาน สถานี วิทยุ
1328. การ บุก เขา ยึด สถานทูต พมา ของ กลุม นักศึกษา หัว<8> รุนแรง หรือ การ เจรจา ตอรอง กับ กองกําลัง ตางชาติ ติด
1329. พรรค ของ ตน มี อะไร บกพรอง ตรงไหน หรือเปลา หัว<3> เอง แตก มองไมเห็น กลับ ไป ประมาณ พรรค ที่ ส.ส.
1330. จะ มี ตาม โรงแรม ซึ่ง ราคา แพง กวา ประมาณ หัว<2> ละ 500 - 700 บาท ตลาด ก็ เปน คนละ กลุม แต ใน อนาคต
1331. บาน หลัง นี้ คง ผุ พัง ไม เหลือ อะไร ให เรา คุม หัว<2> หาก ทุก คน ยัง ทอด ธุระ และ ปลอย ให ปญหา
1332. ซึ่ง นําไปสู การ จับกุม สมาชิก กลุม กบฏ มุสลิม หัว<8> รุนแรง 1 คน นาย เมอรคาโด ชี้แจง ตอไป วา พลเอก
1333. ยับเยิน จาก การ โจมตี คาย กลาง ปา ของ กบฏ หัว<8> รุนแรง กลุม นี้ ชีรกั จี้ เอสตราดา คํานึง ชีวิต ตัว ประกัน
1334. เพียงใด เหลา นี้ เปนตน คราว นี้ กลับมา ที่ ประเด็น ที่ จั่ว หัว<19> เอาไว กอนทีจ่ ะ แนะ เทคนิค ให ผม ขอ แนะนํา
1335. บาน ทั้งหมด แบบ ราย จังหวัด รวมทั้ง รายได ตอ หัว<2> ของ ประชากร ใน แตละ จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให
1336. ภัย บาน ที่ อยู อาศัย มี ความ สัมพันธ กับ รายได ตอ หัว<2> ของ ประชากร อยางชัดเจน ฝาย วิจยั บริษัท
1337. เกี่ยวกับ พวก นาซี ใหม Neo - Nazi นิยม โกน หัว<4> โลน ซึ่ง พวก นี้ เดิม ก็ เปน คน หนุมๆ จาก
1338. แลว ไดโนเสาร ตัว เกา เจา เกา ก็ โผล หัว<1> มา ทัก ทาย ชาวบาน อีกครั้ง บอก กลาว ให รู วา พืชพันธุ
1339. กลาว วา มุสตาฟา ดูรานี ชิอะต เลบานอน หัว<8> รุนแรง ซึ่ง มี เสียง ร่ํา ลือ วา เคย สอบสวน
1340. หวัง ดึง พรรคพวก ฮุบ ผลประโยชน โดย มี ปลัด รวม หัว<2> ชวย ดวย สมาชิก องค การ บริหาร สวน ตําบล
1341. เดือดรอน จาก กลิ่น สารพิษ โดย กลิ่น คลาย ฝรั่ง สุก และ หัว<10> ไมขีดไฟ จน ทน ไม ไหว
1342. ซึ่ง หา เหตุผล ไมได ดิฉัน ไมใช คน ดื้อ ดาน แลวก็ ไมใช คน หัว<8> ออน แต คําถาม ที่ ยอน หา เหตุผล จาก คําสั่ง ของ ครู
1343. ตอง ไหล กวาง ลําตัว เรียว เล็ก หรือ คลายๆ รูป สามเหลี่ยม หัว<10> กลับ แต สําหรับ โธรป รูปราง เขา ดู หนา ไป หมด
1344. เธอ เปน อัจฉริยะ ใน เรื่อง ของ ความ เลว มาก และใน หัว<5> เธอ สามารถ คิด แผน ราย ได ตลอดเวลา และ
1345. ไมใช เฉพาะ แค ทรงผม แต จะ มอง รวม ตั้งแต หัว<1> จรด เทา จนถึง การ แตงหนา สไตล การ แตงตัว สีสัน
แสน บาท แต ก็ มี รายได สูง เดือน ละ
1346. มี ภูมิหลัง ทาง อาชีพ ใน งาน ภาค บริการ เสีย คา หัว<2> เฉลี่ย คนละ
1347. ชิ้น ใหญ ใน ตลาด เครื่องดื่ม และ การ จําหนาย หัว<18> เชื้อ น้ําอัดลม ใหแก โรงงานผลิต น้ําอัดลม ตางๆ ยัง เปน
1348. ลอง เดิน เขาไป ใน ไร ฝาย บีที สัก ชั่วโมง จะ มี อาการ มึน หัว<5> ถึงแม วา ฝาย บีที จะ ฆา หนอน แต ยัง
1349. งาน เปด ตัว ชมรมฯ มี การ จัด เลี้ยง โตะ จีน คิด หัว<2> ละ 400 บาท ซึ่ง จํานวน โตะ ประมาณ 60
1350. กองกําลัง พูโล ใหม มี คา หัว<2> 2 แสน บาท และ มี แกนนํา ขจก.
1351. มากกวา ไป ถึง ตัว เด็ก ทําให เมือ่ คํานวณ คาใชจาย ตอ หัว<2> ยัง อยู ใน ระดับ ต่ํา กวา หลาย ประเทศ ที่ มี งบ ใน ระดับ
1352. เพียง 7 % แต ทั้งนี้ เมื่อ เปรียบเทียบ คาใชจาย เปน ราย หัว<2> นักเรียน นั้น กลับ พบวา ไทย มี คาใชจาย ตอ หัว นักเรียน
1353. ดอลลาร สหรัฐ ขณะที่ ญี่ปุน มี คาใชจาย ตอ หัว<2> นักเรียน 1 ดอลลาร สิงคโปร 857.5 ดอลลาร
1354. มี การ จัดสรร งบประมาณ ตาม สูตร คาใชจาย ราย หัว<2> ซึ่ง สงผล ให มี การ เปลีย่ นแปลง รูปแบบ การ รับ นักเรียน
1355. วิกฤติการณ นั้น มี บทบาท สําคัญ อังคถัด ชี้ วา รายได ตอ หัว<2> ของ เอเชีย ตะวันออก ยกเวน อินโดนีเซีย กลับ สู ระดับ เดียว
1356. ยัง ตอง ออกปาก วา จําเปนตอง รวม หัว<2> กัน คิดคน กลยุทธ ใหม ผม เดินทาง กลับ นิวยอรก ใน วัน ที่
1357. อุทยาน เขา บูโด - สุไหงปาดี เริ่ม เก็บ คา หัว<2> นักทองเที่ยว นาราธิวาส - อุทยานแหงชาติ เทือก เขา บูโด
1358. ไมโคร กรัม / เดซิ ลิตร เทานั้น ทุกครั้ง ที่ ลูก ปวด หัว<5> นาสงสาร มาก บางครั้ง กิน ยาพารา ก็ ไม หาย ผม วา เปน
1359. บางครั้ง กิน ยา พารา ก็ ไม หาย ผม วา เปน อาการ ปวด หัว<5> แบบ แปลกๆ เพราะ ไม มี ไข ผม เอง ก็ มี อาการ อยาง
1360. ใน กรุง ลอนดอน ขณะที่ ทาง การ ระบุ วา เปนฝ มือ กลุม หัว<8> รุนแรง ไอริช ที่ แยกตัว จาก กองทัพ กู ชาติ ไอริช
1361. หนึ่ง ถือ ดอก ไม ไหว บางที เก็บ ทั้งวันทั้งคืน ใช ไฟ แบต ผูก หัว<1> เอา จะ เก็บ เยอะ หรือ นอย ก็ แลวแต เรา จะ มี กําลัง
1362. แก ใช รับประทาน รักษา อาการ ปวด หัว<5> ขางเดียว หรือ ไมเกรน ชวง ที่ คนเมือง ตื่นตัว ดูแล สุขภาพ ดวย
1363. การ เกริ่น นํา ของ เดนิส แฮมิลตัน ผูเขียน สกูป ใน ชื่อ หัว<19> เรื่อง T Boys Life ยาว จํานวน 7 หนา หนังสือพิมพ
1364. สตุทท การท มี ประชากร ประมาณ 5 คน ที่ มี รายได ตอ หัว<2> สูง ที่สดุ ใน ประเทศ สืบเนื่อง มา จาก ป ค.ศ. 1923
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1365. เครื่อง ยิง ขีปนาวุธ นี้ เปน แบบ เดียวกับ ที่ ไออารเอ และ กลุม หัว<8> รุนแรง ไอริช หลาย กลุม ที่ ไม ยอมรับ ขอตกลง หยุด ยิง
1366. เปน ตัวอยาง ไม ดื้อดึง เหมือน ม็อบ คนจน เขื่อน ปากมูล ที่ หัว<8> แข็ง ปาน นี้ ประเทศชาติ ของ เรา คง เจริญ รุดหนา
1367. กําลัง สัมผัส อยู ในขณะนี้ หาก สามารถ เด็ด หัว<1> ภควัต ได เพียง คน เดียว ก็ สามารถ ยึด กุม อํานาจ การ บริหาร
1368. ตรงกัน วา ผู นํา ตระกูล หวั่งหลี คน นี้ เปน คน หัว<8> โบราณ จน ธุรกิจ ของ หวั่งหลี มี สภาพ เหมือน กบ จํา ศีล
1369. ดวย เหตุผล ก็ คือ แรก ขาย จาก รูปแบบ หัว<10> และ ไหล นาจะ หมด หรือ ใกล หมด อีกทั้ง เกิด สัญญาณ
1370. ใน ธุรกิจ ครอบครัว มี ไม พอ ให ทํา สมาชิก รุนเยาว ที่ มี หัว<7> เปน ผูประกอบการ ที่ มี ประสบการณ ใน เรื่อง ความ เสีย่ ง
1371. ไม มี บัตร ประชาชน เมือ่ ป กอน ก็ มา ยิง ปน เฉี่ยว หัว<1> และ จับ หมู ชาวบาน กิน ป นี้ ก็ พยายาม มา ไล
1372. เสาะ แสวง และ สั่ง เขา มา บรรดา พันธุ พืช ไม ดอก ไม หัว<16> จาก ตางประเทศ เขามา หลาย อยาง จนกระทั่ง
1373. ใน ทีวี ก็ เคย เห็น ก็ จะ เปน ประหารชีวิต แบบ ตัด หัว<1> พอ ตอง มา เจอ เขากับ ตัวเอง ก็ อึ้ง ไป เหมือนกัน ถึงจะ
1374. ผา สีแดง ผืน ใหญ มา คลุม ตัว คลาวเดีย จน สุด ถึง หัว<1> แลว ใช เชือก ผูก ปาก ถุง ผู กํากับ สั่ง คัท ให ใช
1375. ถุง ผา แดง ขึ้น คน หนึ่ง ยก ขา ขึน้ แต อี คน ยก หัว<1> ตาม ไม ทัน สอง จังหวะ ไม ตรงกัน ออก อาการ ทุลักทุเล
1376. จากนั้น ผู กํากับ สั่ง ถาย ตอ ฉาก เพชฌฆาต ทุบ หัว<1> ดวย ทอน จันทน ทีมงาน ฝาย ศิลป ทํา ทอน จันทน ขึ้นมา
1377. ทั้งสอง ไม รอ ชา ยก ทอน จันทน ขึ้น สูง เหนือ หัว<1> แลว ทุบ ดัง ตุบ! อยาง จัง ลง ที่ ทายทอย ของ หุน ทันที
1378. ใช ไป ขาย ใหกับ ผูประกอบการ หรือ พิมพ หัว<11> บิล ปาย ชื่อ บริษัท แต ไมได มี การ ประกอบ การ จริง
1379. มี เงินเดือน กิน แนๆ และ ถือ เวลา อาจจะ รวม หัว<2> กัน อนุมัติ จาย โบนัส เปน รางวัล ปลอบใจ กัน
1380. สําหรับ นัก ฟง และ นัก เที่ยว ที่ หวัง มา ยักยาย สาย หัว<1> คน ไทย ยัง ไม รูจ ัก งาน ดีเจ. ดี นัก
1381. โครงการ ประกวด ดีเจ. เปน เรือ่ ง เปน ราว คําถาม ที่ พาด หัว<19> คง ไม พน การ เปน ดีเจ. ตอง ทํา อยางไร ?
1382. "ภาพ คอก ควาย และ กอง ฟาง ที่ สูง ทวม หัว<1> ตั้งอยู ใกลกับ เรือน ชาน มักจะ ปรากฏ ใน หนัง ไทย
1383. ประทวง ไอเอ็มเอฟ ปราก เอ็นจีโอ พรอม ใจ ตําหนิ กลุม หัว<8> รุนแรง ใช ความ รุนแรง ประทวง การ ประชุม ไอเอ็มเอฟ
1384. ของ สหรัฐ อยาง ไม เปน ปญหา อะไร เลย แต นี่ ทาน หัว<8> กาวหนา เกินไป ตองการ ทําให ระบบ ทุนนิยม เชือ่ ง
1385. แมกกาซีน เติบ โต กวา จะเห็นไดวา มี หัว<20> นอก เขามา เยอะ สวน หัว ใน ก็ มี หัว ใหมๆ ออก หนังสือ มา รูสึก กําลัง คึกคัก กัน มา
1386. ตอนตน ป มี ขาวลือ หนาหู วา อมรินทรฯ จะ ซื้อ หนังสือ หัว<20> นอก มา 3 หัว ? แพร ก็ จะ ถาม พี่ แหละ วา สาม หัว นี่ อะไร เหรอ
1387. แสดง วา อมรินทรฯ ไม มี ความ คิด เรื่อง การ ซื้อ หัว<20> นอก คือ ตอง บอก วา เรา ก็ อยากจะ เติบโต ทาง ธุริกจิ อยูแลว
1388. สวนใหญ มัน่ ใจ และ ยืนยัน ชัดเจน วา มี กลิ่น คลาย หัว<10> ไมขีดไฟ ฉะนั้น จะ ปฏิเสธ ความ รับผิดชอบ ไมได
1389. จาก ฝง ประเทศ พมา เขามา ใน เขต ไทย เมือ่ หัว<15> ค่ํา ที่ ผาน มา ผล การ ตรวจสอบ พบ ยา เสพยติด
1390. และ เกิด การ ปะทะ กับ คาราวาน ยา เสพยติด เมื่อ หัว<15> ค่ํา ที่ ผาน มา และ สามารถ ยึด ยา บา ได ถึง 8
1391. เมือง ก็ ตอง เรียกรอง ทีจ่ ะ ไดรับ เงินอุดหนุน ราย หัว<2> ซึ่ง ก็ จะ ไดเปรียบ อยู ดี เพราะ มี จํานวน เด็ก ที่ เขา
1392. ฉาก แรก ที่ หนัง ปอน ความ เปน เกร็ก เขา หัว<5> ผูช ม คือ การ แสดง ของ หุน ที่ ทน ไม ได กับ การ ถูก
1393. ศุภชัย นัด เคลียร จตุมงคล แบงก ใหญ รวม หัว<2> งัด ขอ รัฐ เมิน แรงกดดัน ลด ดอกเบีย้ เงินกู
1394. พิจารณา จาก คณะ กรรมการ บทม. กอน ผูรับเหมา รวม หัว<2> โขก ราคา สูง ลิ่ว โดย คณะกรรมการ พิจารณา ผล การ
1395. ตอ การ ไป แบบ ผิด กฎหมาย การ ไป ญี่ปุน ตอง เสีย คา หัว<2> เฉลี่ย คนละ 1 บาท รายได เดือน ละ 50,000 1396. ตางประเทศ ถูก คุม โดย ตลาด สงผล ให เกิด การ เรียก คา หัว<2> สูง และ ปญหา ตม ตุน ไมได ไป ทํางาน เผย ใน รอบ
1397. ทั้ง บังคับ ซื้อ กาลาดินเนอร และ จาย คา เซอรชารจ หัว<2> ละ กวา 1,500 บาท ขณะที่ คู แขง สําคัญ อยาง บาหลี เริ่ม ฟนตัว
1398. อยู ตรง กลาง ฝาย นั้น ขวาง ฝาย นี้ ขวาง ขาม หัว<1> กัน ไป มา ก็ ไมเปนไร อยา ให โดน เรา ก็
1399. ผลิต มันสําปะหลัง ป 2543 / 44 ที่ คาดวา จะ มี ผลผลิต หัว<16> มัน สด ประมาณ 18.34 ลาน ตัน ลดลง จาก ป กอน
1400. เกี่ยวของ ได กําหนด นโยบาย ใน การ รับ ซื้อ หัว<16> มัน สด อัตรา แปง 25 % ใน ราคา กิโลกรัม ละ 85 สตางค
1401. การ สงออก โดย ให กรม การคา ตางประเทศ รับ ซื้อ หัว<16> มัน สด ที่ เขา โครงการ 5 แสน ตัน วงเงิน 1 ลาน บาท
1402. นะ ครับ 7. นาม บัตร หัว<11> จดหมาย ซอง ที่ มี ชื่อ สัญลักษณ ของ บริษัท กิจการ ขนาด เล็ก บาง แหง ไม ให
1403. และ ถา เปนไปได ยุค นี้ ใน นาม บัตร และ กระดาษ หัว<11> จดหมาย ตอง ใส E-mail address ของ บริษัท ครับ
1404. ตันติวานิช vichate @ ktam . co . th วัน นี้ ผม ขึ้น หัว<19> เรื่อง แบบ ชวน สงสัย เล็กนอย สําหรับ ทาน ที่ ไม คุนเคย
1405. ยัง มี แนวโนม ที่ ดี เนือ่ งจาก มี รูปแบบ หัว<10> และ ไหล แบบ กลับ หัว ซึ่ง เปน การ แสดง ถึง ถา ตลาด ไม เลวราย หุน ใน กลุม
1406. ประกาศ สงคราม ยิง นิโคเซีย นักรบ มุสลิม หัว<8> รุนแรง ใน ตะวันออกกลาง ประกาศ สงคราม ศักดิ์สิทธิ์
1407. ใหม โดย ลาสุด เมื่อวานนี้ กอง กําลัง มุสลิม หัว<8> รุนแรง หลาย กลุม ได ประกาศ สงคราม ศักดิ์สิทธิ์ ตอ
1408. ขณะ ที่ กลุม จามาอา อิสลามิยา ซึ่ง เปน กลุม มุสลิม หัว<8> รุนแรง อีก กลุม หนึ่ง ใน ปาเลสไตน เรียกรอง ให ประธานาธิบดี
1409. บาย กวา ตื่น จาก ฝน เอื้อม เปด ไฟ หัว<13> เตียง หัน เห็น เสื้อ ดํา แขวน อยู มอง นาฬิกา เห็น เปน
1410. เมื่อ ตื่น มา นั่ง ใต แสงไฟ เหลือง หัว<13> เตียง คอยๆ เรียก กลับ ความ ทรง จํา ที่ เปนจริง
1411. ไป ดวย อยาง ชวยไมได ดูเหมือน ศิลปน จะ หัว<8> ออน จนเกินไป กับ ความ เปนไป รอบ ดาน
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1412. และ ให นํา ธง ชาติ ไทย ติด บริเวณ หัว<13> เรือ หางยาว ดวย เพื่อ ปองกัน ฝา ตรงกันขาม เขาใจผิด
1413. หลาย สิบ ป แลว ที่ นักการเมือง ไทย สุม หัว<2> รุม กิน โตะ ประเทศชาติ มา นาน แลว จน ตาง คน
1414. เด็กชาย อายุ เพียง 7 ขวบ ผู นํา กองกําลัง มุสลิม หัว<8> รุนแรง หลาย กลุม เรียก รอง ชาว ปาเลสไตน ประกาศ สงคราม
1415. สัปดาห กอน เมื่อ นาย แอเรียล ชารอน นักการเมือง หัว<8> ขวาจัด ของ อิสราเอล เดินทาง ไปยัง สุเหรา อัล-อัคซา
1416. คือ เรา นําเขา วัตถุดิบ สําหรับ รองเทา กระเปา อะไหล หัว<13> เข็มขัด สน รองเทา มา ขาย ใน โรงงาน ของ ไทย ซึง่ นํามา
1417. ให เจา พวก ไก นอย ใหญ ใน ฟารม รวม หัว<2> กัน โผ ผิน ออก จาก ที่ คุมขัง กลายเปน เรื่องราว ของ สัตวปก
1418. พยายาม บีบ เพื่อ ชดเชย กับ น้ําหนัก ของ ปก และ หัว<1> ที่ เปน พลาสติก ซึ่ง คอนขาง หนัก
1419. ซีบียู ซึ่ง ตอง เสีย ภาษี สําหรับ รถบรรทุก หัว<14> ลาก ใน อัตรา 30 เปอรเซ็นต และ รถ 10 ลอ ขึ้น
1420. ทราบ วา ขับ เลย ทางเขา น้ําตก เอราวัณ จึง กลับ หัว<13> รถ และ แลน มุงหนา ลง ตัวเมือง กาญจนบุรี
1421. ซึ่ง เปน ชน กลุม หนึ่ง ของ จีน ตอน ใต ได นํา หัว<16> ของ กก ใส กระบอก ไม ที่ เติม น้ํา ไว เดินทาง
1422. ขวาง ซึ่ง อยู ติด กับ บาน ฮองแฮ จากนัน้ ก็ นํา หัว<16> มา ปลูก ปรากฏ วา เกิด เสน กก ยาว จึง นํา มา
1423. ทน แลง และ น้ําทวม ได อยาง เปน เลิศ แลว หัว<16> ของ กก ที่ ลําตน ถูก ตัด ไป ใชงาน แลว ยัง สามารถ
1424. ทางดาน หนังสือพิมพ เทเลกราฟ พาด หัว<12> หนา หนึ่ง วา พิธีปด ครั้ง นี้ ดี ที่สุด เทาที่ เคย มี มา
1425. ประสบการณ บน เครื่องบิน ครั้ง นี้ เพราะ ใน หัว<5> ได ภาวนา ให กัปตัน นํา เครื่อง บินลง ได
1426. เวลา แสดง มี วง มโหรี ปพาทย 2 วง แยก เปน หัว<13> โรง ทาย โรง ละคร ใน ละคร นอก หนัง ใหญ
1427. นักวิชาการ เปน คน ของ เขา แต นักวิชาการ หัว<8> กาวหนา ก็ เชื่อ วา นี่ คือ ทางเลือก เดียว ที่ ตน มี อยู เอา
1428. มา ถึง ไหน ก็ มักจะ กาวราว กระดางกระเดื่อง เปน คน หัว<1> หิน คอ เหล็ก ขาด สัมมา คารวะ ใน สถานที่ อัน สมควร
1429. โดย จะตอง กําหนดคา น้ําหนัก ของ คาใชจาย ตอ หัว<2> นักศึกษา จําแนก ตาม สาขาวิชา และ ระดับ การ ศึกษา เพื่อ
1430. ประมาณ ยอนหลัง 5 ป ทีจ่ ะ นํามา สรุปผล เปน คาใชจาย ราย หัว<2> มาตรฐาน ของ แตละ สาขาวิชา คาดวา ภายใน
1431. สรร งบประมาณ เปน เงินอุดหนุน เปน ราย หัว<2> สําหรับ ผูเรียน การ ศึกษา ขั้นพื้นฐาน ทั้ง กลุม ผูเรียน ปกติ
1432. สถาบันอุดมศึกษา เปน สวนประกอบ การ คิด คาใชจาย ราย หัว<2> โดย ผลลัพธ ทางดาน การ ศึกษา ก็ คง ตอง คิด จาก
1433. ใน เบือ้ งตน มี การ ประมาณการ คาใชจาย ราย หัว<2> ของ นักศึกษา พบวา คณะ แพทยศาสตร จะ มี คาใชจาย
1434. ะยะ ที่ 1 กําหนดคา น้ําหนัก ตาม สัดสวน คาใชจาย ตอ หัว<2> ที่ อิง ฐาน หนวยงาน ระดับ คณะ ในฐานะ หนวย ผลิต
1435. จาก ผลงานวิจัย หรือ มหาวิทยาลัย เสนอ คาใชจาย ตอ หัว<2> ระดับ คณะ เพื่อ เปน ฐาน การ คิด เบื้องตน แลว พัฒนา
1436. คิด เบื้องตน แลว พัฒนา ไปสู ฐาน คาใชจาย ตอ หัว<2> ใน ระดับ สาขาวิชา และ หลักสูตร ตอไป ระยะ ที่ 2 ใช
1437. ระดับ การ ศึกษา โดยประมาณ จาก จํานวน นักศึกษา หัว<2> จริง และ จํานวน หนวยกิต ลงทะเบียน เฉลีย่ ใน แตละ
1438. 2538 - 2542 เปน ฐาน ทดสอบ การ คิด คาใชจาย ตอ หัว<2> ทั้งนี้ การ ดําเนินงาน ใน ระยะ ที่
จะ เริ่ม หลังจาก
1439. ไป แลว 3 ป โดย จะตอง ปรับ คา น้ําหนัก คาใชจาย ตอ หัว<2> นักศึกษา ตาม รายงาน ระบบ บัญชี ตนทุน ให
1440. ระยะ ที่ 2 มา อีก 3 ป โดย จะ ให ปรับ คา น้าํ หนัก คาใชจาย ตอ หัว<2> นักศึกษา อีกครั้ง ตาม รายงาน คาใชจาย ระบบ
1441. ชุด สอง ชื่อ ชุด คําตอบ สุดทาย เรื่อง หัว<6> ไว นี่ ยก ให คน ลูกทุง ได เลย สวน ใคร จะ ตี
1442. อยาง ยิ่งใหญ ใน ฤดูกาล ที่แลว สวน หัว<1> หลอด ไฟ ปแอร ลุยจิ คอลลินา ไดรับ เลือก เปน
1443. ประมาณ กัน วา ปจจุบัน สหรัฐ และ รัสเซีย มี หัว<14> รบ นิวเคลียร รวมกัน เกือบ 1 ลูก ไม รวม
1444. พวก ที่สอง ก็ คือ ที่ ยก ยอ แลว ลูบ หัว<1> ไป ดวย เสร็จ จะ หา ผู ที่ เขียน โดย หวังดี ตอ
1445. สวน คน ที่ เคย อยู บน เวที กอนหนานี้ หาย หัว<2> ไป ไหน หมด ก็ ไม รู นี่ หรือ ครับ
1446. อินเตอร มิลาน ลวน แลวแต เปน คน หัว<8> ดื้อ ยาก ที่ จะ สั่งสอน ซึ่ง ผูบ ริหาร ของ สโมสร
1447. ประชาธิปไตย กาวหนา ที่ ชุมนุม คับคั่ง ดวย นักการเมือง หัว<8> ปฏิรูป กับ พรรค กกมินตั๋ง อดีต พรรค รัฐบาล
1448. แยกแยะ ความ รู เกีย่ วกับ นก ได 6 หัว<19> เรื่อง คือ นก ที่ ปกาเกอะญอ ไม ฆา นก ที่ ตัง้ ชื่อ ตาม
1449. เจาพระยา ฯ วา เปน พวก คอมมิวนิสต หัว<8> รุนแรง เปน เหยือ่ บริสุทธิ์ ทาง การเมือง หรือ เปน วีรชน
1450. เปน เชา ที่ สดใส แต ไอ แจ ก็ ตอง ตื่น แต หัว<15> รุง ดวย ความ ประหลาดใจ ลง จาก คอน หลังบาน ได
1451. ทั้งหลาย ให อยู ใน ระดับ ที่ เรา พอจะ เชิด หัว<1> เชิด หนา ดู เพื่อนมนุษย อื่นๆ ได
1452. อํานาจ อีก แฉ พฤติกรรม เอา เงิน ฟาด หัว<2> ชาวบาน 300 บาท ไม ให เขา ชือ่ ถอดถอน นายกฯ - รมว. คลัง
1453. รมว. คลัง โดย มี การ จายเงิน ให ประชาชน หัว<2> ละ 300 บาท สั่ง ให ผูวาราชการจังหวัด ไม ให นิมนต
1454. เผย บริษัท จัดหา งาน เมิน คําสั่ง รมต. แรงงานฯ ลด คา หัว<2> ไป ไตหวัน ให ต่ํา กวา 100 บาท อาง ตนทุน คา
1455. ของ หนวยงานราชการ คนงาน ยัง ถูก เรียก คา หัว<2> ใน ราคา สูง เกิน และ ไม ไดรับ ความ คุมครอง ใน ตางแดน
1456. ประกาศ นโยบาย ให บริษัท จัดหา งาน ลด คา หัว<2> ของ แรงงาน ที่ จะ ไป ทํางาน ที่ ประเทศ ไตหวัน จาก
1457. ไทย และ บริษทั จัดหา งาน ซึ่ง จะ ชวย ลด คาใชจาย ตลอดจน คา หัว<2> ที่ เรียก เก็บ จาก แรงงาน ไทย ได
1458. นอกจากนั้น ก็ จะ ได มี การ กําหนด คาใชจาย ราย หัว<2> ของ นักเรียน ให เหมาะสม กับ การ พัฒนา เด็ก
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1459. มิกฮาอิล กอรบาชอฟ บีบ ให นาย อีริก โอเนคเกอร ผู นํา หัว<8> รุนแรง ตอง ลาออก นาย อีกอน เครนซ
1460. สมาชิก พรรค คอมมิวนิสต สาย เหยีย่ ว และ พวก หัว<8> ปฏิรูป มิกฮาอิล กอรบาชอฟ ผู นํา พรรค คอมมิวนิสต
1461. เรดส กินส เปน เรดฮอวรกว หรือ เหยีย่ ว แดง แต ที่ ยัง หัว<8> ดื้อ ก็ ยัง มี อยู อีกมาก ศึก แหง ศตวรรษ ของ อินเดียนแดง
1462. แนว นี้ ผม จะ ฟง ของ โพรดิจี้ นักรอง ก็ จะ บาๆ โกน หัว<4> ตรง กลาง แนว เพลง ก็ สนุก เราใจ ดี ชอบ การ วาง
1463. เฮละโล มา พรอม กัน ยาม นี้ ใคร จะ ชวน ตั้ง วง แต หัว<15> ค่ํา จึง ตอง รอ ไป กอน เพราะ ' ยอดชาย นาย
1464. เสื้อผา หลวมๆ ตาม รูปแบบ คน หาปลา นั่ง หัว<13> ทาย เรือ ภายใต แสงแดด ที่ รอน จัด จน แผด เผา
1465. อดีต อธิบดี กรม สงเสริม สหกรณ แฉ ซ้ํา ขาราชการ สุม หัว<2> นักการเมือง ผุด สหกรณ นาย เสกสรร ศุภแสง รองประธานกรรมการ
1466. สื่อมวลชน ชัก ถาม ใน ทุก ประเด็น แฉ ขรก. สุม หัว<2> นักการเมือง ผุด สหกรณ สุราษฎร แหลง ขาว จาก อดีต
1467. ใหแก ประชาชน ได อีก ภายใต ความ เชื่อมั่น วา เมือ่ หัว<3> ขยับ ไมได ตอ ให ไทยรักไทย มี พละ กําลัง ดูด มหาศาล ขนาด
1468. จาก การ รักษา วิธี ที่ ควร ใช คือ วิธี การ เหมา จาย ราย หัว<2> ซึ่ง จะเห็นไดวา กองทุน อยู ได อยาง ประกันสังคม
1469. ไป จาก ความ เหลื่อมล้ํา ใน เรื่อง งบประมาณ ตอ หัว<2> แลว ระบบ ประกัน สุขภาพ ที่ มี อยู ทุก ระบบ ลวน
1470. เชน ถา เรา กําหนด 100 บาท ซึ่ง คุม กับ คาใชจาย ตอ หัว<2> โรงพยาบาล จะ อยาก ให ผูป วย มา รักษา มากๆ
1471. ขณะที่ การ กําหนด 30 บาท นัน้ ไม คุม กับ คาใชจาย ตอ หัว<2> เรา ตองการ ให เงิน เหมา จาย
1472. ถึง หลุม 18 ซึ่ง เปน หลุม สุดทาย ธงชัย ใช หัว<10> ไม 3 ตี ลูก ออก โอบี. จากนั้น จึง ตอง แกไข ดวย การ ใช เหล็ก
1473. ทั้งนี้ นาย เจิง เปน บุตรชาย ของ ผูนํา หัว<8> ปฏิวัติ และ ดํารง ตําแหนง ผูอํานวยการ กรม
1474. ปรากฏ วา ผูประกอบการ โรงแรม ปม น้ํามัน รวม หัว<2> ไม ยอม จาย ภาษี ยัง ยื้อ ไม ยอม จาย ภาษี
1475. รั้ง กุนซือ สิงโต คําราม สิงโต ไร หัว<1> โฮเวิรด วิลกินสัน รักษา การ กุนซือ ทีม ชาติ อังกฤษ
1476. สําคัญ คือ ภาค ประชาชน ซึ่ง โดย วัฒนธรรม มักจะ หัว<8> ออน แต จะ เกง มาก โดย การ เรียนรู ได เร็ว
วา แท เฉพาะ ถัง กับ หัว<14> ครอบ แต แกน ใน ไม
1477. เพราะ ตนทุน คาบริการ รถไฟฟา ตอ หัว<2> ขณะนี้ เฉลี่ย คนละ 9 บาท ตอ เที่ยว แต ผูใชบริการ
1478. ขนาด ใหญ ควร ตอง ไดรับ เงินอุดหนุน ราย หัว<2> นักเรียน ตอ คน ตั้งแต 1,000 กวา บาท ถึง
1479. วิญญาณ พอ อินถา อยา เปนหวง บา ทั้งปวง รับ แอก หนัก จัก เงย หัว<1> หาก ใคร มัน เหลิง อํานาจ อาจ เมา มัว ไอ คน ชั่ว
1480. เปน เพลง สรางสรรค ก็ เปน ได เพราะ คน ลูกทุง เขา หัว<6> ไว อยู แลว ครับ ผม ถึง ได บอก วา เพลงลูกทุง เปน
1481. ได ชัดเจน และ ทันสมัย ที่สุด พูด ถึง เรื่อง หัว<6> ไว ครับ ชวง นี้ มี เพลงลูกทุง เพลง หนึ่ง แต โดย
1482. ทรัพยากรธรรมชาติ อยาง ยั่งยืน ระบุ มี การ จาย คา หัว<2> กลุม สนับสนุน คนละ 500 บาท การ ประชุม รวมกัน ของ
1483. ก็ เชื่อ วา จะ มี กําลัง เพิ่มขึ้น และ มี การ สู ชนิด ถวาย หัว<2> มาก วา ครั้ง ที่ ผาน มา ในขณะที่ อีก ฝาย สู เพราะ เลือด
1484. ฟอง อดีต ฮีโร สมรักษ ชัก ไป กัน ใหญ 8 นัก ชก รวม หัว<2> ประทวง ประกาศ ถอน เงิน จาก แบงก นี้ ทุกคน
1485. ธนาคาร ไทย พาณิชย เปน อยางมาก โดย ทั้งหมด ได รวม หัว<2> กัน ประทวง ซึ่ง ใคร มี เงินฝาก หรือ กําลังจะ
1486. ของ สหรัฐ คือ ตอง พยายาม ปองกัน ไม ให เอเชีย รวม หัว<2> กัน สหรัฐ อาจจะ ตอง ตอบสนอง ตอ การ รวมกลุม
1487. เรื่อง อินเทอรเน็ต นั้น แม แต สมาชิก รีพับลิกัน หัว<8> รั้น อยาง นาย นิวต อดีต ประธานสภา ผูแทนราษฎร
1488. สปศ. กําลัง อยู ระหวาง คํานวณ คาใชจาย ราย หัว<2> ของ ผูเรียน และ จะ นํามาใช ภายใน ป 2545 เพื่อ ให
1489. การ เชื้อเชิญ ให เขา ทํางาน ดวย สวน พวก หัว<8> แข็ง ทั้งหลาย มักจะ ถูก ตัด หาง ปลอย วัด และ ปลอย ให
1490. หมด เลย คิด วา มิตร รัก นัก เพลง เพื่อ ชีวิต จะ เปน พวก หัว<8> รุนแรง แตงกาย รุงรัง ที่ ไหน ได . . . สาว สวย
1491. ถนน เปน หลุม เปน บอ ในชวง รอยตอ บริเวณ หัว<13> ถนน สาย ดังกลาว เนื่องจาก รถบรรทุก ใช เขาออก กัน .
1492. จํากัด จึง ปรึกษา กัน แลว วา จะ เขาไป ทํา ถนน ชวง บริเวณ หัว<13> ถนน ที่ เปน ปญหา กอน เทานั้น สวน ใน ชวง กลาง ถนน
1493. เปน หลุม เปน บอ จํานวนมาก ในชวง บริเวณ หัว<13> ถนน ทาง อบต. ไทรใหญ จึง ได สราง เปน ถนน คอนกรีต
1494. สํานักงาน ออกจาก พื้นที่ ภายใน 24 ชั่วโมง อาง ใช เงิน ฟาด หัว<2> สราง ความ แตกแยก ภายใน ชุมชน ดาน ผู จัดการ
1495. มีแต เพียง ประชาชน จัดตั้ง ที่ ไดรับ คา หัว<2> คนละ 30 - 100 บาท และ เชือ่ วา โครงการ นี้ รัฐบาล คง มี
1496. นี้ ที่ ลาสเวกัส ภายใต การ ประกบ คู ของ โปรโมเตอร หัว<4> ฟู ดอน คิง การ ชก ลม แชมป โลก รุน จูเนียร
1497. ราเอล เยเมน และ ปาเลสไตน สวน มุสลิม หัว<8> รุนแรง โมฮัมเหม็ด อารมี อาง ความ รับผิดชอบ กรณี
1498. ผู นํา มุสลิม พลัด ถิ่น ของ กลุม มุสลิม หัว<8> รุนแรง ที่ เรียก ตัวเอง วา กองทัพ โมฮัมเหม็ด
1499. ไทยรักไทย โดย เสนอ เงิน ให หัว<2> ละ 130 บาท เพื่อให นํา บัตร ไป คืน พรรค ไทยรักไทย
1500. ตอน นี้ แหลง ลงทุน ที่ นาสนใจ ไม รู หาย หัว<2> ไป ไหน กัน หมด ใคร รู ชวย บอก ที
1501. คุณสมบัติ เต็ม รอย กลับ ถูก ปฏิเสธ จาก แบงก หัว<20> นอก บาง แหง เลนเอา บาง คน ถึง กับ หัว เสีย เพราะ
1502. หุน ตัว สําคัญ ที่ เปน PATTERN BEARISH มากๆ หัว<10> และ ไหล ก็ เริ่ม นาจะ มี ดีด กลับ อยาง นอย ก็ ชัว่ คราว
1503. สมมติ วา มี คน ปน แปะ 1 ครั้ง ออก หัว<17> ทั้ง 10 ครั้ง ถา ให ปน ครั้ง ที่ 11 ถึงแม โอกาส จะ ออก
1504. สุด แสนจะ คุมคา อยู แลว แต เอา เถอะ เมื่อ จั่ว หัว<19> ไว วา จะ วางแผน ภาษี ก็ คง ตอง วา กัน ตาม บท ดังนี้ ครับ

211
1505. กัน เปรียบเสมือน เหรียญ ที่ มี ทั้ง ดาน หัว<17> และ กอย แต เปน เหรียญ เดียวกัน โดย เฉพาะ เมือ่
1506. ฉบับ ใหม ดังนั้น หาก ทรท. จะ สู ก็ ตอง เปลีย่ น หัว<3> ใหม จึง มี ขาว แวว ออกมา อีก วา จะ มี การ ดึง อดีต
1508. ทราบ ขาว ดวย วา สนับสนุน ได ทุม เงิน จาก เดิม หัว<2> ละ
บาท 500 บาท แต จนถึง ขณะนี้ เพิ่ม เปน 1,000
1509. รวมทั้ง กําลัง เพิ่ม วงเงิน สูงขึ้น และ มี การ สู ชนิด ถวาย หัว<2> กวา ครั้ง ที่ ผาน มา ในขณะที่ อีก ฝาย สู เพราะ ความ
1510. ของ คน ที่ อาจจะ ฉลาด แกม โกง หรือ วา มี หัว<7> ทาง ธุรกิจ ก็ตาม แต ตั้งแต ครั้ง ที่ เขา คุม ทีม ท็อตแนม
1511. ดาน ทหาร และ นาย อาราฟต ตอง สั่ง จับกลุม ปาเลสไตน หัว<8> รุนแรง หลาย สิบ คน ที่ เพิ่ง ไดรับ การ ปลอย
1512. และ ที่ มี การ บอก วา มี การ จาง ม็อบ หัว<2> ละ 500 นั้น คง ไม จําเปนตอง ไป ให เพราะ ไม ได วัด
1513. ซึ่ง ปะทะ กับ แผง หลัง ของ ดารบี จน หัว<1> แตก ตอง ถูก หาม ออก จาก สนาม นั้น ลา สุด อาการ ไม หนัก
1514. กลุม สหภาพแรงงาน ของ เกาหลีใต รวมทั้ง นักศึกษา หัว<8> รุนแรง ประกาศ วา จะ เดินขบวน ตอตาน กระแส
1515. มาราธอน ยืด เยือ้ วัน ขณะที่ กลุม มุสลิม หัว<8> รุนแรง กราว ไม ยอม ยุติ การ กอ เหตุ รุนแรง ปญหา
1516. ขณะเดียวกัน ผู นํา กลุม ฟาตาห ซึ่ง เปน กลุม หัว<8> รุนแรง ของ ปาเลสไตน ที่ มี ความสัมพันธ ใกล
1517. แมแต วงการ กีฬา สถานีโทรทัศน เอบีซี. ของ สหรัฐ หัว<6> ใส จับ 10 ฮี โร นักกีฬา โอลิมปก มะกัน รวม ตอบ
1518. วิกฤติ นั้น เกาหลีใต กําลัง ฟนตัว อยาง รวดเร็ว และ รายได ตอ หัว<2> เพิ่มขึ้น สู ระดับ กอน เกิด วิกฤติ แลว คาดวา
1519. เพิ่มขึ้น สู ระดับ กอน เกิด วิกฤติ แลว คาดวา รายได ตอ หัว<2> ของ มาเลเซีย และ ฟลิปปนส จะ กระเตื้อง ขึ้น ป นี้
1520. ของ พมา นั้น ถูก มอง วา เปน แหลง เพาะ นักศึกษา ที่ มี หัว<8> ตอตาน การ ปกครอง ของ รัฐบาล ทหาร และ นักศึกษา อีกเชนกัน
1521. อากาศ เย็น พอจะ ปลูก ขาวสาลี มันฝรั่ง และ สม เกลีย้ ง ชนิด หัว<10> จุก ได อยาง ดี ดวย ตาม ปา ทั่วๆไป นอกจาก จะ มี
1522. ทาง 20 - 25 กิโลเมตร ทุกป ขณะที่ บรรดา ผูเชี่ยวชาญ หัว<8> เกา จะ ให ตัวเลข การ เคลื่อน ตัว ของ ผืน ทราย
1523. ฝ มือ จน เกิด ความ ชํานาญ หลาย ดาน ทั้ง การ ทํา หัว<1> โขน ขนาด จิ๋ว การ ผลิต ที่ แขวน กุญแจ หัว สัตว รวมไปถึง
1524. ขนาด จิ๋ว การ ผลิต ที่ แขวน กุญแจ หัว<1> สัตว รวมไปถึง การ นํา วัตถุดบิ จาก พื้นบาน เชน กระดาษ
1525. ใน กรุง ลอนดอน มี รายงาน วา ชาวมุสลิม หัว<8> รุนแรง ที่ ไม พอใจ เหต รุนแรง ใน ตะวันออกกลาง
1526. ขางตน แลว แต แมกระทั่ง กรรมาธิการ ที่ มี หัว<8> อนุรักษ นิยม ที่สุด ก็ รูสึก วา จะ ไม ไดผล อยางไรก็ดี
1527. ฟอก เลือด ราก นมสาว ใช บํารุง เลือด บํารุง น้ํานม หัว<16> กระเทียม เปน สมุนไพร บํารุง หัวใจ และ
1528. พรอม พักผอน ฟรี 3 วัน 2 คืน มูลคา หัว<2> ละ 5,000 บาท ซึ่ง จาก ลูกคา ที่ รับเชิญ รวม แพ็คเกจ ขาย กวา
1529. ลงไป แจก เงิน ให กลุม สนับสนุน ใน พื้นที่ หัว<2> ละ 1,000 บาท สวน คน ที่ จาง ให ปะทะ กับ ฝายคาน โดยตรง
1530. ไท สัน ปลอย ขาวลือ จะ ขอ แขวน นวม ไอ หัว<1> บาก ไมค ไทสัน อดีต แชมป มวย โลก รุน ยักษ ผู อื้อ ฉาว
1531. ฟน และ บอสซี่ 2000 โดย เปด บริการ ตั้งแต หัว<15> ค่ํา จนถึง 06.00 น. ของ เชา อีก วัน หนึ่ง ซึ่ง เสียง จาก
1532. ชาว ฝรั่งเศส ที่ ตอง พัก ถึง 6 เดือน ดาน โอเวน ที่ หัว<1> แตก ใน นัด ที่ แลว ยังคง ลง ไมได ทํา ให
1533. ใน ป 2544 นาจะ คึกคัก กวา นี้ โดยเฉพาะ หนังสือ หัว<20> นอก คงจะ ทยอย เขา แถว มา ปรากฏ โฉม ใน ภาค ภาษาไทย
1534. ดัง กลาว เปน อาคาร พาณิชย 4 ชั้น โดย ชั้นลาง ผูตอ งหา ได เอา หัว<16> หอม และ กระเทียม จํานวนมาก ซึ่ง มี กลิน่ ฉุน มา
1535. คน ที่ ทํางาน ให เขา ได ดี เทานั้น แนวคิด ที่ ฝง หัว<5> สมโภชน กลับมา จาก การ ไป ศึกษา ตอ ตางประเทศ ก็ คือ
1536. ที่ หลุด รอด รังสี ความ เบื่อ ของ ฝูงชน มา ได นัน้ แทบจะ นับ หัว<1> ได ซึ่ง ตอง นับวา เกง + เฮง จริงๆ อาทิ สมบัติ เ
1537. ความสามารถ ของ ลูก พี่ ลูกนอง ใน สาขา ที่ จะ รวม หัว<2> กัน และ กระทํา การ ใน ลักษณะ รวมกัน อยางไรก็ตาม
1538. ที่ ออกมา ขอโทษ แฟน มวย พรอม แกตัว วา เพราะ ถูก หัว<1> ชน จน แตก แลว ไมมีใคร สนใจ เลย ไม อยาก ชก ตอ
1539. จาก โปแลนด ที่ ตม แฟน มวย หลังจาก โดน หัว<1> โขก และ ชิม รส หมัด ของ ไมค ไทสัน ไป เพียง สอง ยก
1540. ขาว น.ส.พ. ไทยรัฐ เมื่อ 17 ต.ค. 2543 พาด หัว<12> เรื่อง หลาน ใน ตระกูล เจาสัว เตชะไพบูลย เบื่อ ธุรกิจ
1541. จะ ดําเนินการ ปลอม ประชา พิจารณ เพียง แค ครึ่ง หัว<15> โมง เอา กับ รัฐบาล และ ปตท. ซิ ครับ เขา เลน กัน
1542. แถบ ตะวันตก เพราะ เปน ตลาด ที่ มี แนวโนม ลูกคา หัว<8> อนุรักษ นิยม และ มี ความ สนใจ ใน การ แข ขัน ดาน นี้
1543. การ รถไฟฯ มี นโยบาย เชา รถ ขบวน สอง หัว<13> มา บริการ ใน ราคา แพง คน มี สตางค ที่ ขึ้น รถไฟ มี 8 %
1544. ครั้งแรก จัด ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 22 สิงหาคม 25 ใน หัว<19> เรื่อง ธุรกิจ กับ ความ เปน กลาง ใน วิชาชีพ สื่อมวลชน
1545. รอน ขนาด นี้ คะ นี่ เปน ครั้งแรก รอน ชนิด หนา เปน ผด หัว<1> ก็ มา แพ สเปย อีก เพราะ อากาศ มัน จะ รอน
1546. มัก คิด วา ปวด ศีรษะ ไมเกรน มักจะ ปวด หัว<5> ขาง เดียว ปวด แบบ ตุบๆ ตื้อ ซึ่ง ไม ใช เสมอ ไป เพราะ
1547. ใน เมือง ชิคาโก ไป แลว เนื่องจาก มี อาการ ปวด หัว<5> และ อาเจียน อยาง รุนแรง ซึ่ง คาดวา นาจะ เกิด จาก
1548. จาก เกาหลีเหนือ ยิง ขีปนาวุธ ขาม หัว<1> ไป ตก ที่ มหาสมุทร แปซิฟก หนาตาเฉย
1549. งาน นี้ สงสัย ฮอลลีวูด คงจะ เบื่อหนาย กับ บอรด ฟลม หัว<8> โบราณ ของ บาน เรา จน หนี ไป ถาย ทํา ใน ประเทศ เพื่อนบาน
1550. สามารถ เปนเจาของ สินคา โลโก รูป มา นี้ ได ตั้งแต หัว<1> จรด เทา หรือ นับตั้งแต ยาง เทา เขา บาน จนถึง
1551. นิตยสาร แขง ดุ รับ โฆษณา หด คาด หัว<20> นอก แห เปด ตัว ชิง ตลาด นิตยสาร ทองถิ่น ปรับ ตัว เพื่อ อยูรอด
1552. คาด วา ป 2544 นาจะ คึกคัก กวา นี้ โดยเฉพาะ หนังสือ หัว<20> นอก คงจะ ทยอย เขา แถว มา ปรากฏ โฉม ใน ภาค
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1553. ก็ เห็น เชนเดียวกัน วา การ เขามา ของ หนังสือ หัว<20> นอก เปน เรื่อง ที่ นากลัว โดยเฉพาะ นิตยสาร ผูหญิง
1554. โอกาส ใหกับ ผูคน ที่ ไม มีโอกาส เที่ยว ชวง หัว<15> ค่ํา ให มี ที่ เทีย่ ว ใน ยาม ดึก เหตุผล ที่ อาง ทุกอยาง
1555. จาก บริษัท หนึง่ บริษัท ใด ได เพื่อ ปองกัน การ รวม หัว<2> กัน ฮั้ว ราคา หรือ ผูกขาด ตลาด ดาน นาย เดนนิส
1556. ซัดดัม ฮุสเซน ยังคง เปน ปญหา นา ปวด หัว<5> สําหรับ ทําเนียบขาว และ คาดวา จะ ยิ่ง เปน ปญหา นา ปวด
1557. บาง คน ก็ ลวงลับ ไป แลว ขืน มา รวมงาน คนดู คง ขน หัว<1> ลุก งาน ครั้ง นี้ มี ตัวตั้งตัวตี คือ ประจวบ จําปาทอง
1558. ภาพ เด็กชาย หญิง นั่ง สั่น หัว<1> โยก หัว คลอน ไป มา ตาม จังหวะ เสียง ปนกล หรือ รถ ที่ วิ่ง ดวย
1559. บริษัท จัดหา แรงงาน ไป ตางประเทศ จาย คา หัว<2> กวา ราย ละ หมื่น บาท แต ยัง ไม สามารถ สงไป ตางประเทศ
1560. บริเวณ ที่ เกิด เหตุ ชา เพียง 1 นาที ถา เกิด ไดรับ บาดเจ็บ หัว<1> แตก ขึ้นมา ใคร จะ มา รับผิดชอบ ตรง นี้
1561. ขอให มา พูด กับ ตน ชี้ หาก ทํา ประชา พิจารณ ตอ มี หวัง หัว<1> แตก พล.อ.จรัล ยอมรับ วา การ ใชเวลา ใน การ ทํา
1562. อยากจะ ถาม วา รับรอง ได หรือไม วา จะ ไม มี คน ตี หัว<1> ตน และ รับรอง ได หรือไม วา ประชาชน จะ ไม ถูก ทําราย
1563. จะ ดูแล พล.อ. จรัล และ คณะ อยางไร หาก ทาน หัว<1> แตก ใคร จะ รับผิดชอบ ซึ่ง ทาน ก็ ได บอก วา มี ตํารวจ
1565. โปรงใส ให ประชาชน เกิด ความ มัน่ ใจ ไตรรงค ซัด เอ็นจีโอ ปน หัว<6> ชาวบาน นาย ไตรรงค สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี
1566. ศิลปหัตถกรรม ไทย ทั้ง เครื่องปนดินเผา เครื่อง เบญจรงค หัว<1> โขน ขลุย บุหงา ดอก ไม สด บริการ ตรวจ สุขภาพ
1567. ของ นาย ราบิน จน นําไปสู การ สังหาร ตัว เขา โดย พวก หัว<8> รุนแรง ขวาจัด นาย ราบิน ซึ่ง ดํารง ตําแหนง นายกรัฐมนตรี
1568. อยาง เห็น ได ชัด นาย เนทันยาฮู เปน พวก หัว<8> รุนแรง กาว ขึ้น สู ตําแหนง นายกรัฐมนตรี อิสราเอล เมื่อ ป
1569. แตง ตัว ไป อวด กัน เชน พวก สาย เดีย่ ว เกาะ อก หัว<4> แดง หัว เหลือง 4. กลุม ที่ ไป นัด แลกเปลีย่ น สินคา
1570. เกาติลยะ ปราชญ แหง เมือง จาณัก ผู นี้ เปน ผู ออก หัว<6> คิด และ เปน หัวเรี่ยวหัวแรง โคน พระราชวงศ นันทะ ที่ ตน
1571. มัน ใช เวลา ไม นาน นัก ที่ ผม จะ ได ยิน เสียงเพลง ใน หัว<6> และ ตัดสินใจ รวม วง อีกครั้ง เพื่อ ทํา อัลบั้ม ใหม สิ่ง เดียว
1572. แต ปญหา ที่ เกิดขึ้น ก็ คือ โรค หัว<16> เนา ซึ่ง มัก ติด ไป กับ หัว พันธุ ที่ สงออก ทําให ถูก ดาน กักกัน พืช ของ ประเทศ คู คา
1573. ดังนั้น เกษตรกร ควร ระมัดระวัง เกี่ยวกับ การ ผลิต หัว<18> พันธุ ให ปลอด เชื้อ และ ถา ราย สนใจ ปลูก ใหม ก็
1574. ชาติ พัฒนา มากอน ดาน ฉลอง เรี่ยวแรง หัว<9> เสีย ไล กัด ระบุ เปน เรื่อง ของ พลัง เงิน แนนอน ยัน จะ ไล บี้
1575. ลาสุด รายงาน แจง วา อารริโก ชาคคี กุนซือ หัว<1> เหมง ชาว อิตาลี ซึ่ง เคย มี ผลงาน นํา ป ศาจ
1576. ที่ มี จํานวน ลูกคา ใน มือ คอนขาง มาก ก็ หันมา ใช วิธี ขาย หัว<2> ใหกบั บรรดา ผูประกอบการ ธุรกิจทองเทีย่ ว ราย ยอย
1577. ทั้ง ระบบ ยัง ไม สามารถ ทําหนาที่ เปน หัว<13> รถ จักร ขับเคลื่อน กลไก ใน ระบบเศรษฐกิจ ไทย ไป ได
ใช แลว ขนม ปลอม เหลานี้ ทํา ขึ้นมา จาก พาราฟน พีอี หัว<18> น้ําหอม กับ สวนประกอบ บาง ชนิด ที่ ไม
1578. กลไก ใน ระบบเศรษฐกิจ ไทย ไป ได คลายๆ จะ บอก วา หัว<13> รถ จักร ยัง ซอม ไม เสร็จ หรือ วิ่ง ไป ซอม ไป อยู เพราะฉะนัน้
1579. จาก กลอง จดหมาย ดวย การ คัด แยก ตาม วัน ชื่อ ผู สง และ หัว<19> เรื่อง โดย สมาชิก สามารถ อัพ เกรด เปน เวอรชั่น
1580. มาตรฐาน การ ศึกษา ขึ้นมา ดู แลว หลาย ซับ หลาย ซอน นา เวียน หัว<5> ชวน ให คิด วา นาจะ ได กรรมการ ที่ ดี ขึ้นมา แต
1581. กัน ประโคม ขาว สยอง ขวัญ กัน ไม เวน แต ละ วัน พาด หัว<12> กัน แบบ ฆา ทั้ง เหยือ่ ทําราย ทั้ง คน อาน จน จิต
1582. ได ประกาศ ปด ทาง วิ่ง ชวง เมตร ทาง ทิศตะวันออก ของ หัว<13> สนามบิน ตั้งแต วัน ที่ 25 ตุลาคม เนื่องจาก ทาง วิ่ง
1583. ผม ตอง วายน้ํา ขาม ไป เอา เสื้อ กางเกง โพก หัว<1> กอน พอ ขาม ไป ฝง โนน ได คอย นุง ผา ไป หา เขา
1584. ดาน เดวิด โอ'เลียรี กุนซือ ลีดส ก็ ตอง ปวด หัว<5> กับ ปญหา นัก เตะ เจ็บ เชนกัน เพราะ ขึ้น บัญชี
1585. เมื่อ ไดรับ ขาว วานนี้ ผม ไม เขาใจ วา ทํา ไม เขา ถึง สิ้น ไร หัว<6> คิด ที่ ทํา เชนนั้น เขา ยอมรับ การ ตรวจ ทั้ง ที่ รู
1586. วา กัน อยาง นัน้ ใน ยุค หลาย ทศวรรษ กอน ก็ มี นักศึกษา หัว<6> ดี เรียน เกง จบ มา จาก การ ศึกษา เลาเรียน ที่ สห
1587. พวก พันธุ ใหม เหลานี้ มักจะ ทําตัว เปน เทวดา หัว<8> สูง อวด รู และ ชอบ พูด คําศัพท แสง ภาษาอังกฤษ
1588. นอง คน นั้น ได สัมภาษณ 5 โมง เย็น พอ เขาไป เขา ก็ มอง ตั้งแต หัว<1> จรด เทา สรุป แลว ก็ ตอง หา งาน ตอไป นอง เขา อยาก
1589. ยังคง ยากจน อาทิ ชาว แอฟริกัน ซึ่ง ควรจะ มี รายได ตอ หัว<2> ที่ ระดับ 1 ดอลลาร สหรัฐ / คน / ป จึง จะ เพียงพอ
1590. ชิ้น โบ แดง ของ ไอทีวี ทําเอา ทีวี ทุก ชอง หนังสือพิมพ ไมวา จะ หัว<20> สี หัว คุณภาพ ตอง จําใจ ลอก ขาว
1591. เสียง กี่ กระตุก ไม เคย เงียบ มา ตั้งแต หัว<15> ค่ํา ยาย ทองสา เริ่ม ลา นา บุญเพ็ง จาก อีก หมูบาน
1592. เรื่อง ชู สาว และ มี ความสัมพันธ ใกลชดิ กับ พวก หัว<8> รุนแรง ขวาจัด ทําให ตลาด กังวล กับ ความ มัน่ คง ทาง การเมือง
1593. แพทย ดวย อาการ เฉียบพลัน เชน ปวด หัว<5> ความ ดัน เลือด สูง หรือ น้ําทวม ปอด พอ ตรวจ ก็ มัก พบวา ไต
1594. เรื่อง ละเอียดออน กอน เดินทาง ไป แขงขัน ก็ มี เรือ่ งราว ให ปวด หัว<5> เพราะ นักกีฬา คนพิการ วอลค เอาท ไม เขาพบ
1595. ได ขึ้น ปก สุภาพสตรี หมายเลข หนึง่ พรอมกับ พาด หัว<12> วา นักบุญ หรือ คน บาป วัน เดียวกัน นั้น วิเลียม
1596. เปน ร็อค ที่ ตอง ดู อยาง มี สมาธิ สงบ มี โยก หัว<1> สาย เอว ขยับ แขง ขา แต พอ งาม ก็ สนุก แลว
1597. ก็ ภูมิใจ ที่ ผม ทํา ได แลว เพราะ จาก ที่ ผม เปน คน หัว<8> รุนแรง ชอบ ตอสู เพราะ เมือ่ กอน ที่ บาน มี คาย มวย
1598. ภาษา เขียน ให เขาใจ วา อะไร ดี ศิลปะ จึง มัก มี อาการ หัว<8> ออน บอยๆ ไม เปนตัวของตัวเอง ฝาก เนื้อ ฝากตัว
1599. พวกเขา ไดรับ เงินชวยเหลือ จาก กรมประชาสงเคราะห หัว<2> ละ 20 บาท ตอ วัน แต พอ หลังจาก ป 25 พวกเขา

213
1600. เชน ตน ตอ หนอ กิ่ง ใบ ราก หัว<16> ดอก ลูก เมล็ด ไมวา ทีจ่ ะ ยัง ใช ทํา พันธุ ได หรือ ตาย แลว
1601. ปญหา จีเอ็มโอ เปน ปญหา ที่ คอนขาง ปวด หัว<5> มาก เพราะวา มัน วุนวาย ไป หมด ขณะนี้ ใน
1602. มา ขอ กัน อยาง นี้ บาง สําหรับ การ ประกัน ราคา หัว<16> มัน สด ที่ กิโลกรัม ละ 85 สตางค นัน้ นาย ศุภชัย
1603. ขึ้น อีก กี่ นั้ว ถึง ตอน นั้น จะ มี ใคร กลา โผล หัว<1> ออกมา ตอ แย หรือไม เกษตรกร ที่ เดือน รอน จาก ปญหา
1604. หมา อาจจะ ถูก จัดสง ไป ดัก ไล กัด เกษตรกร จนถึง หัว<13> บันได บาน เพราะ ยุทธการ หมา ปราบ ม็ อบ
1605. มาตรการ ดังกลาว ชวย แกปญหา นา ปวด หัว<5> ของ บริษัท สวนใหญ ใน จีน ได ถึง เรื่อง นั่น คือ
1606. เขา รวม พิธี แมส หวัน่ จะ เปน ระเบิด ขณะที่ ฮินดู หัว<8> รุนแรง เรียก รอง สันตะปาปา ขอโทษ กรณี บังคับ
1607. ความ ปลอดภัย เขมงวด ครั้ง นี้ มี ขึ้น ขณะที่ กลุม ฮินดู หัว<8> รุนแรง ออกโรง คัดคาน การ เสด็จ เยือน อินเดีย ของ
1608. ของ สมเด็จ พระ สันตะปาปา โดย เมื่อวานนี้ กลุม ฮินดู หัว<8> รุนแรง ที่ มี ชื่อวา ศิวะเสนา ได เผา รูป จําลอง ของ โปป
1609. เสด็จ เยือน อินเดีย ของ พระองค นอกจากนี้ กลุม ฮินดู หัว<8> รุนแรง หลาย กลุม เรียกรอง ให โปป ขอโทษ ตอ ชาวอินเดีย
1610. กะพริบ แสง โดย มัน จะ เริ่ม กะพริบ แสง ตั้งแต ตอน หัว<15> ค่ํา - 23.00 น. จาก นั้น การ กระพริบ แสง จึง จะ คอยๆ ลดลง
1611. ไร วี่แวว จึง สรุปวา มัน คง ถูก วัยรุน คู ปรับ ทุบ หัว<1> เอา ไป โยน ลง บอ เลีย้ ง ปลา เสีย แลว คา ที่ มัน ชอบ วิ่งไล กวด เขา
1612. การ ลงทุน ไป แลว ไม รู เทาไร ทํา ไม คนจน หัว<8> ดื้อ เหลานี้ จึง ไม รูจ กั อดทน เสียสละ ชวยเหลือ บาน ชวย เมือง บาง
1613. ชุด สาย เดีย่ ว ใน มือ พรอม ไม แขวน ผาน มา บน หัว<1> หนุม ติ๊ก ติ๊ก เลย เกิด อาการ ผงะ หลบ แต ไม
1614. พระเอก หนุม ติ๊ก ที่ ยัง ลูบๆ หัว<1> ตัวเอง อยู ถึงกับ ถอน ใจ โลงอก มาถึง ขั้นตอน ที่ พั
1615. ภาพลักษณ นัก สังคมนิยม หรือ ฝายซาย หัว<8> รุนแรง และ คอมมิวนิสต การ พูด ถึง บทบาท นาย ปรีดี ใน การ
1616. ผม จะ อยู อารเอส ก็ มี คอนเซ็ปท ใน หัว<5> อยู แลว วา จะ ทํา ยังไง ได คุย กับ เฮีย ตั้งแต ที แรก ก็ คือ
1617. ระบุ หลังจาก พน หอง ซังเต แอบ กลับไป บานพัก ของ หัว<3> โจก เปลีย่ น เสื้อผา พก ปน แยกยาย ลอย นวล
1618. ผู ตอง ขัง ที่ อยู ภายใน หองควบคุม ทราบ วา หัว<3> โจก ที่ นํา ทีม การ หลบหนี ครั้ง นี้ คือ นาย ประดิษฐ
1619. ที่ 13 จังหวัดเชียงใหม เปดเผย วา ขณะ นี้ หอม หัว<16> ใหญ รุน แรก หรือ หอม เซ็ท ใน แหลงผลิต อําเภอ ฝา ง
1620. ไร แต คุณภาพ ไม ดี เทาที่ควร เนื่องจาก ชวง ลง หัว<16> หอม มี ฝนตก ลง มา อยางตอเนือ่ ง นอกจากนี้
1621. แต มี สี สวย และ คุณภาพ ดี กวา ประกอบ กับ หอม หัว<16> ใหญ จาก แหลงผลิต อืน่ เชน อําเภอ บอพลอย
1622. สู ตลาด เชนกัน ประกอบ กับ ผูประกอบการ คา หอม หัว<16> ใหญ ทาง กรุงเทพฯ ได มี การ ตัด ราคาขาย ของ กลุม พอ
1623. สัน ปา ตอง จังหวัดเชียงใหม ซึ่ง เปน แหลง เพาะปลูก หอม หัว<16> ใหญ โดย ระดับ น้ํา สูง ประมาณ 5 เซนติเมตร
1624. แกปญหา ของ รัฐบาล โดย ยืนยัน ที่จะ แทรกแซง ราคา หัว<16> มัน สด ที่ 0.85 บาท ตอ กิโลกรัม และ ใช มาตรการ
1625. ศึกษา แหงชาติ โดย กรม จะ รับ ให เปน ราย หัว<2> คน ละ บาท แต คาใชจาย จริง ที่ เคย เก็บ จํานวน
1626. สอบสวน กลาง เอฟบี ไอ ที่ ระบุ วา มี หลักฐาน วา กลุม หัว<8> รุนแรง คลั่ง ศาสนา พวก เหยียด ผิว และ กลุม ลัทธิ ตางๆ
1627. เขา ก็ อด กังวล ไมได สาย ขาว บอก กับ เขา เมื่อ ชวง หัว<15> ค่ํา ที่ ผาน มา วา คน ราย มี อาวุธ ครบ มือ และ มา
1628. อยู ที่ โตะ ประชุม ใน หองทํางาน โดย อาจารย ปวย นั่ง หัว<13> โตะ คิด ดู แลว ก็ ตื่นเตน มาก เพราะ เปน นักศึกษา ป หนึ่ง อยู แทๆ
1629. เด็กหนุม ที่ สังหาร หมู ที่ โคลัมไบน โคโรราโด อาจจะ ถูก ปน หัว<6> จาก กลุม เพื่อน พอง ที่ อยู ใน เฟรนด ลิสต ของ เขา
1630. โดย มี เกล็ด ที่ เปลีย่ น มา เปน รูป เกราะ เรียง ซอน กัน จาก หัว<1> ลง มา ถึง หาง เหมือน เกาะ อัศวิน ใน สมัยโบราณ นอกจากนี้
คือ สารเคมี ที่ ใช ทํา ความ สะอาด เสน ผม และ หัว<18> น้ําหอม มี ปริมาณ การ นําเขา ถึง 70 % ของ วัตถุดิบ
1631. ทหารเรือ กําลัง ประดับประดา ดวย การ ติด พู ที่ หัว<13> เรือ เพื่อ เตรียม ใช ใน ขบวน พยุหยาตรา ทาง ชลมารค
1632. ราคา น้ํามัน ขยับตัว สูงขึ้น ทุกวัน เพราะ ประเทศ โอเปค รวม หัว<2> กัน ลด ปริมาณ การ ผลิต น้าํ มัน ดิบ ปอน ตลาดโลก และ คา เงิน
1633. วิธี การ ปองกัน ให ดี ผม วา ประชาธิปตย เอง จะ ปวด หัว<5> นาดู ชม ทีเดียว ที่ ชัดเจน ก็ คือ การ สราง ประเด็น เพื่อ อาง เปน
1634. เหตุการณ วัน ลาง โลก เหมือน ใน พระคัมภีร ไบเบิล โดย พบวา กลุม หัว<8> รุนแรง เหลานี้ เริ่ม ซอง สุม กําลัง อาวุธ ตรวจหา ทําเล
เปาหมาย
1635. ผลิต ออกจําหนาย แลว 11. การ พัฒนา หัว<10> เตา แกส ชนิด อัด อากาศ เพื่อ ทดแทน การ นําเขา จาก ตางประเทศ หัว เตา
1636. ของ อากาศ ให เหมาะสม กับ ประเภท ของ เชื้อเพลิง ชวย ให หัว<10> เตา มีประสิทธิภาพ และ มี ความ ปลอดภัย ขณะ นี้
เติม น้ําหอม แลว ยัง ขาย น้ําหอม ที่ บรรจุ ขวด และ ขาย หัว<18> น้ําหอม ดวย โดย น้ําหอม ที่ วาง จําหนาย จะ ผสม เอง
1637. ที่ มี สินคา รอ อยู ใน คลัง เตรียม จําหนาย อยูแลว ตอง หัว<9> เสีย และ ปนปวน กัน ไป หมด เนื่องจาก อินเทล ระงับ การ จําหนาย
1638. ประกอบ ไป ดวย ชายหนุม รูปราง ล่ํา สัน ที่ นุง ผา โสรง และ มัด หัว<1> ดวย ผาขาวมา หลาก สี ที่ ไหล ซอย สะพาย เฉียง
1639. วา ง งาน เนื่องจาก พมา ปด สัมปทาน มี เอกชน หัว<6> ใส อาง ไดรับ ใบอนุญาต จาก อินโดนีเซีย นํา ออกมา เรขาย
1640. ไปที่ ตํารวจ ตํารวจ ก็ โยน ไป กรม ศุล ถา เรา ใช หัว<14> เครื่อง ผิด ก็ ปรับ เงิน เรา ได ตอน ซื้อ มา ก็ เอา เขามา ก็ ใช
1641. ใช สําหรับ ทํา ขวด น้ํา แต ขาดทุน ก็ เลย ตอง หา ตลาด ใหม เปลีย่ น หัว<14> ใหม มา ทํา ซีดี ซึ่ง จะ ไป ขอ อนุญาต ให ถูกตอง ก็ ทํา
ไมได
1642. กําหนด โครงการ ใหม เขา แทรกแซง ทันที หาก ราคา หัว<16> มัน สด ไม ถึง กิโลกรัม ละ 85 สต. นาย อนุรักษ
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1643. ปญหา เกีย่ วกับ การ กําหนด เงื่อนไข ใน การ รับ ซื้อ หัว<16> มัน สด กก. ละ 85 สต และ การ ตรวจสอบ ปริมาณ มันสําปะหลัง ที่
1644. พรอมที่จะ เขา แทรกแซง รับ ซื้อ ทันที หาก ราคา หัว<16> มัน สด ที่ เกษตรกร ขาย ได ต่ํา กวา 85 สตางค ตอ กิโลกรัม
1645. แทรกแซง ใหม นี้ สวน โครงการ ชะลอ การ ขุด หัว<16> มัน สด โดย ให ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
1646. ต่ํา กวา นี้ เรา จะ ไม ทํา อะไร แต เรา ทํา แน หาก ราคา หัว<16> มัน สด ไม เปนไป ตามที่ ตั้งเปาหมาย ทั้งนี้ เนื่องจาก
1647. ของ สภาพ ดินฟาอากาศ และ สภาพ การ ขุด หัว<16> มัน สด ขณะนี้ ประกอบ กับ สภาพ ความ ตองการ ของ ตลาด
1648. ของ ตลาด และ พันธะ ผูกพัน ของ ผู สงออก ราคา หัว<16> มัน สด ใน ชวง ที่ ออก สู ตลาด หลัง ฝนตก แลว
1649. อยางไรก็ตาม ขณะนี้ ยัง ไม ทราบ แน วา ราคา หัว<16> มัน สด ใน ทองตลาด จะ อยู ที่ ระดับ ใด เนือ่ ง
1650. ทบวงมหาวิทยาลัย ถึง ความ คืบหนา เรื่อง การ คิด คาใชจาย ตอ หัว<2> ของ มหาวิทยาลัย ใน กํากับ วา ที่ประชุม ได พิจารณา
1651. กอนทีจ่ ะ คํานวณ ออกมา เปน คาใชจาย ตอ หัว<2> ซึ่ง ขั้นตอน การ ดําเนินงาน ทาง คณะทํางาน จะ นํา ระบบ
1652. ให ซึ่ง ปจจุบนั ของ สุรนารี คํานวณ คาใชจาย ตอ หัว<2> ใน คณะวิศวกรรมศาสตร ประมาณ 50,000 กวา
1653. ยึด หลักการ เดียวกัน ใน การ คิด คาใชจาย ตอ หัว<2> ของ นักศึกษา แต วิธกี าร ก็ ขึ้นอยูกับ การ นําไป พัฒนา
1654. ตอ ของ แตละ แหง ตาม ระบบ การ คิด คาใชจาย ตอ หัว<2> ก็ จะ เปน บัญชี ตนทุน ที่ สามารถ ใช คํานวณ คา ใช
1655. ถาหาก ทั้ง 2 สวน ไมวา จะ เปน การ คิด คาใชจาย ตอ หัว<2> และ การ คิด ระบบ การ จัดสรร งบประมาณ แบบ
1656. ตอ ชั่วโมง หลังจากนั้น เครื่องบิน พยายาม เชิด หัว<13> ขึ้น และ ไต ระดับ ขึ้น ไป ได 8 ฟุต กอน จะ ปก หัว
1657. ทํางาน สาย วัน นี้ ทองเสีย อีก สอง วัน ปวด หัว<5> อีก วัน ขา แพลง ลวน แต เปน เรือ่ ง หมา ทั้งนั้น ในที่สุด จึง
1658. มี ผู หนุน หลัง หรือ แมกระทั่ง การ เสนอ ขาว และ ภาพ การ พาด หัว<12> การ แสดง ความ คิดเห็น ผาน คอลัมน
1659. ประมาณ 3 - 4 เดือน ความ สูง ขณะ ยืน จาก ปลาย เทา ถึง หัว<1> ประมาณ 1.5 ม. ซึ่ง ไม ทราบ เปน ของ ผูใ ด
1660. วัตถุดิบ จาก เกษตรกร และ ไมวา จะ เปน การ รวม หัว<2> กัน นํา แรงงาน ตาง ดาว จํานวนนับ พัน นับ หมื่น ขน
1661. นักศึกษา พมา สุดทาย ขอ เลื่อน แถลง วันนี้ เผย 5 หัว<3> โจก ตอ รอง ขอ ไป ขึ้นศาล โลก ที่ กรุง เฮก
1662. อัลเบอรโต กุนซือ ป ศาจ แดง ดํา กลาว อยาง หัว<9> เสีย วา เรา มี โอกาส ที่ จะ ผาน เขา รอบ ตอไป แตกลับ
1663. ไป ทํางาน โดย กลุม ผูใชแรงงาน จะตอง จาย คา เหมา รถ เปน ราย หัว<2> ให เจาของ รถ และ เจาของ รถ จะ ไดรับ เงิน คานายหนา
1664. ไดรับ เงิน คานายหนา จาก บริษัท กอสราง หรือ โรงงาน เปน ราย หัว<2> กลุม คน เหลานี้ มักจะ ยาย งาน หรือ เปลี่ยน งาน บอย
1665. สังคม ไทย เวลา นี้ สํานักงาน ตํารวจ แหงชาติ กําลัง ปวด หัว<5> อยู กับ การ ดําเนินการ แกง อาชญากรรม โหด กลุม นี้ แต ก็ ยัง ไม
1666. ระเบิด และ ดูด โลก เขาไป ดวย ป 2510 ชาว คริสต หัว<8> อนุรักษ บาง คน เชื่อ วา การ ที่ กองทัพ อิสราเอล เขา ยึด นคร
1667. เอก กัดฟน โผ เผ เขา หองน้ํา สมอง ของ เขา หนัก อึ้ง หัว<1> หมุน ติ้ว ราว กับ ใคร เอา ไป ทํา ลูก ขาง ก็ ไม ปาน
1668. ขาว บอก วา คน ที่ ชอบ หนัง เรื่อง นี้ ก็ ชอบ ชนิด ถวาย หัว<2> แต สําหรับ คน เกลียด ที่ มี จํานวน ไม
1669. ถึงกับ อาเจียน กลาง โรงหนัง ก็ มี ดังนั้น ใคร ที่ ตองการ พิสูจน ขน หัว<1> ตัวเอง วา แข็งแรง หรือ เปลา ตอง ดู
1670. คุณยาย ฉัน ที่ ไม ถูก โฉลก กับ แมว เทาใด นัก ตอง ลูบ หัว<1> ลูบ ไหล เอยปาก ชม ผลงาน แนนอน ที่สุด ฉัน ก็ พลอย ไดรับ
1671. การ สราง หนี้สิน ใหกับ คนไทย ใน อัตรา คา หัว<2> ที่ สูง มากขึ้น รวมถึง การ ให ความ ชวยเหลือ แต คน รวย
1672. จน ขึ้นใจ และ เรือ่ ง นี้ ที่ มี โบการต ยืน เฝามอง ดู ถนน อยาง หัว<9> เสีย นาจะ เปน เรือ่ ง ที่ ถูกใจ เขา
1673. บาง คน ก็ เอา วงกลม เปน ลําตัว การตูน ตัว อวน เติม หัว<1> แขนขา และ หนาตา เขาไป กลาย เปน ตุกตุน ตุกตา นารัก
1674. รถ คัน ที่ นั่ง ไป กัน มี รถ คัน อื่น จอด ประกบ หัว<13> ทาย เดิน หนา ไมได ถอยหลัง ก็ ไมได เจา ของ รถ ทั้ง สอง คัน
1675. คน หนึ่ง กับ เพื่อนรวมงาน ที่ ยก ให เขา เปน หัว<3> โจก โดย ตลอด ความ จริง โลก ของ สแตนลีย ก็
1676. แต อาจ ไดรับ สิ่ง อื่น ตอบแทน มา ดวย เชน วา หัว<1> หู ปูด เพราะ ถูก ผึง้ ตอย ตอน ที่ เอา ไม ไป ไล มัน
1677. นวนิยาย เรื่อง นี้ ใน สมัย นั้น ถูก โจมตี จาก นักอาน หัว<8> อนุรักษ และ จริยธรรม จัดจาน มากกวา
1678. ขาว กิโลกรัม ละ 20 บาท หมู หมัก กิโลกรัม ละ 90 บาท หัว<18> น้ําซุป ขวด ละ 20 บาท และ ปาทองโก กิโลกรัม ละ
1679. ทุกวันนี้ มี สายเลือด ความ เปน นัก อุตสาหกรรม ชนิด ฝง หัว<5> เปน เหตุผล สําคัญ หนึ่ง ที่ มี สวน ทําให อุตสาหกรรม
1680. ตาง ดาว ให นิม่ นวล ลง หาก ฝาย พมา ตอบโต ดวย การ เด็ด หัว<1> แบบ ไร มนุษยธรรม ตม. จว. ตาก ผลัก แรง
1681. โชคราย ที่ ไม เปน เชนนั้น อาการ หัว<9> เสีย จึง เกิดขึ้น กับ เสธ. หนัน่ อยางหลีกเลี่ยงไมได จริงๆ
1682. ประจํา ตนไม ตน นี้ ปก ที แลว ใช หัว<10> ไม 5 ตีจาก ที ออฟ ลูก โดน ไมดี ออกมา ทาง ซาย วิ่ง ไป ซุก ที่ โคน
1683. สา มแพ็ค เทากับ มี หมอน หก ใบ นอน อยาง ไร หัว<1> ก็ ไม ตก หมอน มัน ก็ ดู ตลก ที่ เรา สอง คน แบก หมอน
1684. อัมพาต และ อีก สอง คน ที่ ติด โคเคน มา ตั้งแต หัว<1> เทา กําปน เมือ่ 3 ป ที่แลว มี คน รูจัก คน เคย กับ ฟารโรว
1685. ถึง 2 ตัว ภายใน หอง ของ ซีมสั ลูกชาย วัย 11 ป ซึ่ง กอ ความ ปวด หัว<5> ใหกับ ผู เปน แม อยู ไม นอย
1686. สวน ตาง นี้ ทุกคน ตาง ตอง แบก รับ เปนหนี้ ตอ หัว<2> คนละ บาท ขณะเดียวกัน คําถาม ที่ นาสนใจ ตอเนื่อง ไป อีก
1687. เพลง คลาสสิก ที่ หลายๆ คน บอก วา ดี แต บาง คนฟง แลว ปวด หัว<5> ก็ มี สําหรับ คน ที่ ไม แนใจ วา เพลง ที่ เลือก นั้น ลูก จะ ฟง
ได
1688. ที่ เปด ใหบริการ ลูกคา ทั่วไป และ มักจะ พบเห็น กัน ได ทุก หัว<13> มุม ถนน หรือ ตาม สถานที่ ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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1689. เพียง แค เชา พืน้ ที่ เล็กๆ ตาม สถานที่ ตางๆ ดังเชน ตาม หัว<13> มุม ใน หางสรรพสินคา สนามบิน หรือ ที่ๆ เปน ที่ พบ เห็น
1690. ขอ เจรจา นายกฯ และ รมว. พาณิชย เทานั้น เตรียม รถบรรทุก หัว<16> มัน 3 คัน เตรียม ปด มิตรภาพ อีก หาก การ เจรจา ไม เปน ที
พอใจ
1691. กลาว อีก วา ขณะนี้ กลุม เกษตรกร ได เตรียม รถบรรทุก หัว<16> มัน โดย บรรจุ รถ 1 ลอ จํานวน 1 คัน รถ และ รถ 8 ลอ
อีก 2 คัน
1692. มี คอนขาง สูง แต ผู สงออก ไม สามารถ รับ ซื้อ หัว<16> มัน สด ได เขา บอก วา การ ที่ เกษตรกร บอก วา ราคา หัว มัน สด
1693. เขา บอก วา การที่ เกษตรกร บอก วา ราคา หัว<16> มัน สด เทานัน้ เทา นี้ จึง ไมใช ราคา มัน ที่ แทจริง
1694. นั้น เทานี้ จึง ไมใช ราคา มัน ที่ แท จริง วัน ราคา หัว<16> มัน สด จะ สูง กวา ในชวง ที่ ผาน มา แนนอน และ ยัง เชื่อ วา จะ สามารถ
แกไข
1695. นอกจากนี้ ยัง มี กลุม ชาย ลึกลับ ที่ พยายาม ตาม ลา หัว<1> ของ เทพ กวาง เพราะ ตองการ ความ เปน อมตะ ดวย
1696. ให คนดู ได ไขวเขว หรือ มี ภาษา ภาพ ยากๆ ให ตีความ จน ปวด หัว<5> ใน ความ งาย ของ การ นําเสนอ จาก บท ภาพ ยนตร ของ อด
เฮิร
1697. เกษตรกร กลุม นี้ ตองการ ให รัฐบาล ประกัน ราคา มัน หัว<16> กิโลกรัม ละ 1.20 บาท และ ให ชดเชย แก เกษตรกร อีก กิโลกรัม ละ
1698. ถึง เดือน เม.ย. 2543 เปน ชวง ที่ เกษตรกร ตาง ขุด หัว<16> มัน ออกมา จําหนาย ทําให มันสําปะหลัง ลน ตลาด และ ราคา
1699. ออก ประชาสัมพันธ ให เกษตรกร ชะลอ การ ขุด หัว<16> มัน ใน ชวง ดังกลาว พรอมกับ แนะ วิธีการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การ
1700. เรียกรอง ให รัฐบาล ประกัน ราคา หัว<16> มัน สด ซึ่ง เปน มัน รวม มัน คละ ใน ราคา
1701. เหลือ เกษตรกร คชก. เพื่อ ยกระดับ ราคา หัว<16> มันสําปะหลัง สด ภายในประเทศ ให สูงขึ้น โดย อาศัย
1702. ผู รวม โครงการ จะ ตอง ปฏิบตั ิ ตาม เงื่อนไข รับ ซื้อ หัว<16> มัน สด จาก เกษตรกร ไม ต่ํา กวา กก. ละ 85 สต.
1703. ถูก เจาหนาที่ ตํารวจ ขัดขวาง สราง ความ ไม พอใจ กับ ผู ประทวง หัว<8> รุนแรง หลาย ราย คน จะ เกิด การ ปะทะ กัน ระหวาง 2 ฝาย
1704. เมื่อ นก บิน มา ถึง บางปู ใหมๆ จะ มี ลักษณะ ขน หัว<1> สีขาว มี จุด สีน้ําตาล คล้ํา ที่ ขน คลุม หู หาก เปน นก ออน อายุ
1705. เพื่อ การ เลือก คู ผสมพันธุ โดย เริม่ มี ขน สีน้ําตาล ดํา ที่ หัว<1> หลัง การ เลือก คู ผสมพันธุ กัน ได จะ บิน กลับไป วางไข ยัง เขต
เรียบรอย ยังไง ครับ พี่ นักขาว วัย ละ ออน ถาม พลาง เกา หัว<1> แกรกๆ อาว พี่ ก็ จะ เขียน โปรแกรม ให ซื้อ หวย กัน
1706. ทรัพยสิน ของ ประชาชน เชนนี้ ก็ พา กัน ยก มือ ทวม หัว<1> อนุโมทนา สาธุ แต ที่ ไหน ได สาธุ จบ ไป หยกๆ ทาน รัฐบาล
1707. ธอส. ยัง สูง ขึ้น ตอเนือ่ ง ไมเพียงแต ธ เทานั้น ที่ ตอง ปวด หัว<5> ทวา ผูบริโภค ที่ เปน ลูกคา เงินกู ของ ธอส. ก็ คง ยัง สูงขึ้น
ตอเนื่อง
1708. ที่ เกีย่ วของ ทุกวันนี้ สรรพากร ของ ทุก ประเทศ คง ปวด หัว<5> และ จอง E - commerce ตา เปน มัน ดวย ความ เจ็บ ใจ
1709. เคลื่อนไหว ของ หุน TFB ซึ่ง ถา เรา มอง PATTERN เปน หัว<10> และ ไหล แบบ หงาย ซึ่ง เปน สัญญา ซื้อ จุด พิสูจน ก็ คือ
1710. กัน ที่ ขอมูล เฉพาะ บางอยาง ของ ลูกคา อยู ใน หัว<5> ของ พนักงานขาย หรือ คอมพิวเตอร แบบ พกพา เมือ่
1711. ความ หนา ที่ ผิดปกติ เลือด หรือ น้ําเหลือง บริเวณ หัว<10> นม เพื่อ เพิ่ม ความ มั่นใจ ควร ตรวจเช็ค ใน ทา ยืน หนา กระจก ดวย
1712. สังเกต วา มี รอย นูน หรือ รอย บุม หรือ รูปทรง หัว<10> นม เปลี่ยนไป หรือ มี อาการ บวม แดง บาง หรือไม การ
1714. รูจัก วิธี ปรุงแตง รูปโฉม ให สวยงาม อีกทั้ง มี การ ประ พรม หัว<18> น้ําหอม ทั่ว ตัว เพื่อ สราง บรรยากาศ ให เปน ที่ นา พิสมัย ยิ่งขึ้น
1715. เยือน ได ขอให หนุม ชาวปา ลอง ดมกลิ่น และ จัด อันดับ ตัวอยาง หัว<18> น้ําหอม นานา ชนิด ตั้งแต ยีห่ อ ที่ ไม เปน ที นิยม กระทั่ง
1716. เพียง บาง ประเทศ เชน อิตาลี เปนตน ซีไอเอ ไม ลืม ที่ จะ พูด ถึง หัว<14> รบ นิวเคลียร และ ขีปนาวุธ ของ รัสเซีย โดย กลาว
1717. ตระหนัก ถึง สิทธิ อัน พึง มี พึง ได ของ ตน ตาง พา กัน หัว<8> แข็ง หรือ ไม ก็ รวมตัว เปนกลุม กอน ขึ้นมา ทาทาย
1718. มี ประชากร ไม ถึง สาม แสน คน มี รายได ตอ หัว<2> มาก กวา คนไทย ถึง 6 - 7 เทา และ เปน ประเทศ ใน
1719. ก็ เปดเผย คือ เธอ สง สัญญาณ จริงๆ แต สง ขาม หัว<1> เถิก ของ ผูเขียน ไป หา ชาย ที่ หนุม กวา มาก คน หนึ่ง ที่ ดู แลว
1720. ของ ผูเขียน อยาง นี้ เขาขาย ซื่อ บือ้ หลง ตัวเอง ขี้ ตู ไม ดู เงา หัว<1> เถิก แต ที่ สําคัญ คือ ลูกสาว วัยรุน ของ ผูเขียน เดิน
มาแลว
1721. ดัชนี ครั้ง นี้ เขา กลับ ขอรอง เพือ่ น และ รุน นอง ที่ รวม เสวนา ใน หัว<19> เรื่อง เสพ ศิลป สรางสรรค สลวย ให ชวย พูด ใน เรื่อง
1722. The Wide Wide World Jerr Maguire รับบท เปน แฟน สาว หัว<8> เสรี ที ปฏิเสธ จะ แตงงาน กับ เขา เพราะ ไม ประทับใจ
1723. ตาม โครง หลังคา ภายใน โรง เลี้ยง ไก แลว ตอ หัว<14> พน น้ํา ฉีด เปน ละออง ฝอย เปน ระยะๆ เปน การ ลงทุน ต่ํา ที่ ไดผล สูง ใช งบ
1724. กอน แลว คอย ขยายความ ทีหลัง เพราะ คนฟง จะ ฟง แค หัว<13> ทาย และ มา สรุป บาง ที กลายเปน สรุป ผิด
1725. หนา เทานั้น และ ใน เรื่อง การ คิด คาใชจาย ตอ หัว<2> ที่ ทบวงฯ กําลัง ทํา อยู นั้น รัฐบาล ก็ ตอง ออก มา ชี้ ชัด ลง ไป วา
ให รัฐบาล พิจารณา ปรับ ลด ภาษี นําเขา เชน หัว<18> น้ําหอม ที่ บริษัท นํามา ผลิต สินคา อุปโภค บริโภค
1726. ที่ แตงกาย เกือบจะ เปน แบบ เดียวกับ เธอ ตั้งแต หัว<1> จรด เทา พี่นอง ตระกูล ยามา ดะ พอใจ ที่ จะ แตงกาย และ
1727. การ ลด ชั่วโมง ทํางาน พรอม ระบุ วา รายได เฉลีย่ ตอ หัว<2> ของ ประชากร จะ อยู ที่ ดอลลาร และ เพิ่ม เปน
1728. มาตรฐาน กอน สวน มาตรการ ชะลอ การ ขุด หัว<16> มัน ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธ.ก.ส. ขณะนี้ เริ่ม ดําเนินการ แลว
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1729. นาย ฝนเดน จรรยาธนากร นาย สมชาย เข็มกลัด หรือ เตา หัว<3> โจก และ นาย ศรราม เทพพิทักษ หรือ หนุม ตี๋ ใหญ ทีจ่ ะ
ตอง
1730. เพลง ภาพ กึ่ง ละคอน มี เรือ่ งราว เสียง สนทนา แทรก อยู หัว<13> เพลง กอน ดนตรี ตรง กลาง หรือ ทายๆ เพลง จน มา ระยะ หลัง
1731. รัฐบาล สม หลน เอกชน เดิน เขาหา อคส. ขอ ซื้อ หัว<16> มัน สด
แสน ตัน สูง กวา ราคา ที่ รัฐบาล เตรียม แทรก
1732. จํากัด ได เขา พบ กับ เขา และ ตองการ ซื้อ หัว<16> มัน สด ใน ปริมาณ 5 แสน ตัน เพื่อ นําไปใช เปน วัตถุดิบ ใน การ ผลิต ถุง น้ําเกลือ
เพื่อ
1733. สามารถ รับ ซื้อ ได ใน ราคา กก. ละ 9 ส.ต. ที่ หัว<16> มัน สด ที่ มี เชื้อ แปง 25 % นาย นิพนธ กลาว วา ตองการ ให รัฐบาล
1734. แตละ นัด สูง ลิบ หา เงิน ทํา ทีม ตอ ไม ไหว เตรียม รวม หัว<2> ยกเลิก การ แขงขัน แลว ตามที่ รัฐบาล โดย การ กีฬา แหง ประเทศไทย
1735. ทุก ชนิด ที่ ได จาก เจา พืช ชนิด นี้ ไมวา จะ เปน หัว<16> ปลี ใบตอง หนอ กลวย หรือ แมกระทั่ง ผล กลวย ก็ ยัง อุดม ไป ดวย
1736. กลวย น้ําวา กระปอง กลวย บวชชี ใน น้ําเชื่อม หัว<16> ปลี กลวย กลวย เชื่อม หรือ กลวย ฉาบ กลวย ตาก แหง
1737. พิษณุโลก อุณหภูมิ ลดลง หลาย องศา ราย ได ประชากร ตอ หัว<2> ใน หมูบา น เล็กๆ แหง นี้ กับ อาชีพ เกษตรกรรม ที่ พอ
1738. NI : There is no brain in Steve's head. ไม มี สมอง ใน หัว<1> Steve เรา ใช There is เมื่อ พูด ถึง สิ่งของ เพียงอยางเดียว
1739. ใหกับ ตัวเอง บาง ไม งั้น ผม คง คลั่ง วิ่ง เอา หัว<1> ชน กําแพง ตาย เดวิด บอก พอล กับ ผม เปน คน
1740. มุข กอน เขา ชม ละคร เวที หัว<19> เรื่อง ทาง วก เวียน ยุงเหยิง และ ซับซอน Dedale ของ กลุม ละคร ฟลิปป
1741. ผูชาย แตง สูท นั่ง กิน อาหาร ดวยกัน แต แลว มนุษย หัว<1> โต ก็ เริ่ม ชิม สมอง ของ อีก ฝาย หนึ่ง แลวก็ เริ่ม กิน อยาง เอร็ดอรอย
1742. แลวก็ เริ่ม กิน อยาง อร็ดอรอย อยาง มูมมาม กระทั่ง เหลือ แต หัว<1> มนุษย ผู นั้น เล็ก เทา กําปน โดเด เห็น แลว สะใจ วา
1743. ราคา มันสําปะหลัง ตกต่ํา เพื่อ จูงใจ ให เกษตรกร ชะลอ ขุด หัว<16> มัน ไป จนถึง เดือนมีนาคม 25 เพื่อ เปน การ ยกระดับ
1744. เพื่อ ดูด น้ํา ออก จาก กระเพาะ แลว พน น้ํา ตาม ไหล หลัง คอ หัว<1> เพื่อให ผิวหนัง เปยก ที่ สําคัญ น้ํา ที่ ดูด ออก จาก กระเพาะ
ชาง
1745. พรรคการเมือง ที่ ได ชื่อวา เปน ฝาย ซาย หัว<8> กาวหนา อยาง พรรค พลังใหม กอนทีจ่ ะ ตัดสินใจ ไป
1746. ไม เคย เขามา ชวยเหลือ เพราะ รัฐ กับ นายทุน นัน้ รวม หัว<2> กัน ทั้ง นโยบาย ของ รัฐ ก็ ไม สอดคลอง กับ สิ่ง ที่ ชาวบาน
1747. ที่ แสดงออก เวลา โยก ตัว แรงๆ หลายๆ ครั้ง ทําให เวียน หัว<5> และ แยก ตัวเอง ออก จาก หอง ที่ ทํา การ บําบัด หนี ออก
1748. บอก วา เด็ก เปน คน เริ่ม กอน และ พยายาม ย้ํา ใส หัว<5> เด็ก วา เด็ก เอง ก็ ชอบ จน เด็ก รูส ึก สับสน พาล คิด วา ตัวเอง
1749. ใน เชิง ปฏบัติ ไม เกิด วาระ เรงดวน ที่ จะ ตอง รวม หัว<2> กัน พิจารณา มหา มติ จะ มี แตเพียง การ พูด ถึง ใน เชิง
1750. และ ตอง ไม หลง คิด วา ตน มี อํานาจ หรือ มี ผูใหญ คอย คุม หัว<2> อยู ผม เคย เห็น พรรคพวก ขาราชการ บาง คน ที่ ถูก
1751. จุม น้ําผึ้ง ซึ่ง ยอมรับ วา ตัวเอง ดื้อ รั้น หัว<8> แข็ง รัก ศักดิ์ศรี ยิ่ง ชีวติ และ สุดทาย ก็ ตอง มี ชีวติ ไม ตาง จาก
1752. แต พอ เงียบ จริงๆ แลว มัน จะ ดัง มาก เลย ใน หัว<5> ไอ ความคิด ของ เรา มัน โจมตี เรา มาก เลย ใน หัว พอ มืด
1753. มิ ชา มิ นาน จาก นามปากกา ก็ กลาย มา เปน หัว<20> หนังสือ คือ ตุกตา หนังสือ การตูน สําหรับ ครอบครัว ภายใน
1754. ฉุกคิด ไป ถึง เพลง ธรรม บาง บท ซึ่ง ซอน ซุก อยู ใน หัว<5> บาง พลัน ได เห็น การ กอ เกิด ก็ ตั้งใจ ไว เถอะ วา ความ ตาย
1755. จาก เกวียน แลว ให กิน หญา สุนขั ก็ คด ตัว นอน หัว<1> ของ มัน วาง อยู บน ขา เด็กๆ กลิ้ง ไป มา อยู บน พื้น หญา ขณะที่
1756. กอน ขยับ เขามา ใกล ลูกชาย พรอมกับ พูด ยิ้มๆ ขณะ เอา มือ จับ หัว<1> สาเก โยก ไป มา เบาๆ สาเก หนอ สาเก เอ็ง คง อยาก เรียน จน
1757. ชวย แต ปรากฏ วา เขา โดน พอ จับ เหวีย่ ง กลับ ออกมา หัว<1> กระแทก ฝา หนาผาก แตก เลือด อาบ หนา เปน
1758. พระจันทร ทรง กลด เขียน โดย จรูญพร ปรปกษ ประลัย ใน หัว<19> เรื่อง นักเขียน กับ ขาว เสียง นินทา และ การ นั่ง เทียน
1759. อาทิตย ที่ 20 21 พฤศจิกายน จะ ตอบ กลับ ดวย พาด หัว<12> ตัว ไม ตะเคียน วา ขออภัย เรื่องสวนตัว
1760. เรื่อง อีก ตางหาก อยาง นี้ ถา ใคร เกลียด ละ ก็ ตี หัว<1> ไม ผิด ตัว แน ไม ตอง ฮา ก็ได ขอ ใหญ ใจความ
1761. ผม เปน คน ที่ โดน คน ดา วา เปน พวก ซาย หัว<8> รุนแรง มา กอนหนา เหตุการณ
ตุลา มา หลาย
1762. เมื่อ พอคา ชาวจีน สังเกตเห็น วา บริเวณ หัว<13> เกาะ สีชัง ซึ่ง เปน ปา เขา สูง อัน ไม ปรากฏ มี บานเรือน อยู อาศัย
1763. เคย คาบ งู เขา บาน มา อวด เจาของ งู เปนๆ ชู หัว<1> เรา แลบ ลิ้น แผบๆ มัน เอา มา วาง ตรงหนา ขาพเจา
1764. ขาพเจา ได คอยๆ คลาน ออกมา มี หยักไย คลุม หัว<1> ออกมา ดวย ขาพเจา สะเทือนใจ ทันที ขาพเจา เชื่อ วา มัน
1765. ขาพเจา อุม มัน ขึ้นมา สงสาร จับใจ มัน ตัว สั่น และ ซบ หัว<1> กับ อก ขาพเจา มัน ซบ นิ่ง อยู เชนนัน้ จน ขาพเจา เลี้ยว รถ เขา บาน
1766. มัน ซบ นิ่ง อยู เชนนั้น จน ขาพเจา เลี้ยว รถ เขา บาน มัน จึง โง หัว<1> ขึ้นมา มอง แต แทนที่ ถึง บาน แลว จะ ราเริง วิ่ง คึ่กๆ เหมือน กอน
1767. หรือ ถา กิน แกงเลียว ก็ เพิ่ม ใบ แมงลัก พริกไทย หัว<16> หอม เพือ่ ให คุณสมบัติ รอน เหมาะ กับ กิน ในชวง อากาศ เย็น
1768. นอกจากนี้ คุณสมบัติ ของ ใบ แมงลัก พริกไทย หัว<16> หอม ชวย ขับ ลม จึง เหมาะ กับ คน เปน โรค กระเพาะ
1769. ฉัน เสียใจ ที่สุด คือ เธอ แทงลูก ดวย ไอ ผู ชาย คน ทํา หาย หัว<2> ไป ไหน ไมมีใคร รู เพือ่ น ฉัน ยัง พูด ได ได เพราะ ยัง ไม ฟน
1770. ดร. ชีเลอร ยอน นึกถึง แฟม ประวัติ คู สามี ภรรยา หัว<8> โบราณ คู หนึ่ง วา ภรรยา ตองการ ให สามี ใช ถอย คํา อางถึง
1771. ดี ขึ้น คน เรา มี อยู หัว<1> เดียว อยาก อยู อยาง คน หัว ลีบ หรือไร ถา ไม คิด ดูแล เสน ผม และ หนัง ศีรษะ
1772. เดียว อยาก อยู อยาง คน หัว<4> ลีบ หรือไร ถา ไม คิด ดูแล เสน ผม และ หนัง ศีรษะ
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1773. เมื่อ 2 เดือน ที่ ผาน มา จึง เกิด กลุม นักธุรกิจ หัว<6> ใส ตั้ง บริษัท รวม ออม จํากัด ตั้ง ตัว เปน ผูรับ
1774. คุณ ธารินทร รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง คงจะ ปวด หัว<5> นาดู เงินบาท ออนตัว คา ตก ก็ ถูก ดา เงินบาท มี
1775. เอา ไป ฝง เอา หนัง มา ไว ใน ยุงขาว รอง นวด ขาว ตาก ขาว หัว<1> ควาย ก็ จะ ติด ไว ที่ ยุงขาว มัน เปน มูลคา
1776. สิ้น ลง ภายใน พริบตา เจก ตี๋ ได แต สาย หัว<1> หงุดหงิด ไม เขาใจ วา มัน เพราะ ชะตากรรม อะไร ของ เขา
1777. ปญหา เรื่อง นอนไมหลับ มึน ศีรษะ ปวด หัว<5> และ ใจ สั่น เปน ตน หมอ บรรหาร กลาว
1778. นี้ เปน เรื่อง อีก รอบ นํา รถ และ คน กวา 2 พัน พรอม เท หัว<16> มัน หลาย สิบ ตัน ปด ถนน มิตรภาพ รวม เวลา
1779. สราง ความ ปนปวน ทั้ง ภาคอีสาน การ นํา ม็อบ หัว<16> มัน เทีย่ ว นี้ ฉลอง เปลีย่ น นามสกุล ใหม จาก นอยแสง
1780. นาจะ มี อะไร ให ฮือฮา เปน ที่ ปวด หัว<5> ของ รัฐบาล นาย ชวน อีก รอบ ถา ยัง อยู ตอ
1781. มี สงคราม ชิง เมือง และ ตัวเอก มากมาย เอาการ มี ผู วิเศษ หัว<1> เปน มา ตัว เปน คน และ มี กระทั่ง เจา ชาย ลิโป ขี่ กิเลน
1782. นิยาย ภาพ บาง คน ก็ เอา งาย เขา วา เวลา เขียน คน นอน ก็ เขียน แค หัว<1> กับ คอ แลว หมอน เทานี้ พอ หนา ตรง ก็ หมายถึง นอน
ตะแคง
1783. มี เพียง น้ําพริก กะป เทานั้น จนกระทั่ง ใน ตอน หัว<15> ค่ํา ราน ใกล จะ ปด แลว มี ชาย คน หนึ่ง เดิน เขามา ใน ราน
1784. ครอบงํา ทาง ความ คิด และ ชวย ให เขา แสดง ทัศนะ ที่ คน หัว<8> เกา มิ อาจ ควบคุม ได ใน ป 1972 หนึ่ง ป หลัง จาก การ ปราบปราม
1785. ผาน เวลา แตละ นาที ชาง อึดอัด และ ทรมาน ฉัน ปวด หัว<5> และ ราว ไป ทั้ง ใจ ถอย คํา สลับกัน กับ เสียง สะอื้น
1786. ทุกๆ เทีย่ งวัน ที่ ลาน บาน จะ มี กลิ่น ชวน ชิม ของ ซุป หัว<16> บีท และ เนื้อ แกะ หรือ เปด ถา วัน ถือศีล อด ก็ จะ เปน กลิ่น ปลา
1787. ที่ หลอน แสดง ออก อยาง มั่นใจ จริงๆ หลังจาก หัว<6> กลวง เงียบงัน มา แรมป บัดนี้ หลอน มี ทัศนะ ของ ตนเอง แลว
1788. เมื่อ มันฝรั่ง หมด แมว ก็ รอง เหมียว เหมียว ขึ้น อีก หัน หัว<1> จะ เดิน เขามา ใน บริเวณ บาน ให ได ผม พยายาม
1789. ความ ยุงยาก มา สู ชีวิต เสีย แลว เซียส ผม ยก แกว ชู ขึ้น เหนือ หัว<1> รสชาติ ของ แอลกอฮอล ใส แผล ผสม มะนาว อรอย ไม แพ
1790. คอน ไป ทาง ชัน้ ผูใหญ เปน อาจารย คน รูจ ัก เตะ ใคร เขา พาด หัว<12> ไทยรัฐ แนน ผม พรอมที่จะ พาด หัว ไทยรัฐ แลว
1791. ไทยรัฐ แนนอน ผม พรอมทีจ่ ะ พาด หัว<12> ไทยรัฐ แลว ออก จาก ราชการ ถา ผม รูสึก วา จําเปนตอง เตะ ความ คิด
1792. กระสุน ปน เอ 16 จํานวน 4,000 นัด กระสุน ปน พก ขนาด .38 หัว<10> ระเบิด 1,050 นัด ตก เกลื่อน กลาง ถนน
1793. ตางๆ เริ่ม ดําเนินการ ไป แลว เพียงแต ยัง ไม มี หัว<16> มัน สด ออกสู ตลาด ดวย เหตุผล หลาย ประการ
1794. ซึ่ง เชื่อ วา หลังจาก มาตรการ ดําเนิน ไป ระยะ หนึ่ง ราคา หัว<16> มัน สด จะ เปน ที่ นาพอใจ ซึ่ง ปจจุบนั ราคา หัว มัน สด
1795. ดอลลาร ตอ ตัน เมื่อ ฝน หยุด ตก รับรอง วา ราคา หัว<16> มัน สด จะ ตอง สูง กวา ชวง ที่ ผาน มา อยาง แนนอน
1796. คิด ซับซอน เพราะ ใหม เคย คิด เยอะ ซะ จน ปวด หัว<5> ประสาท แตก มา หลาย ที ไม รู จะ ไป คิด ทํา ไม
1797. หนังสือ MAI ' S LIVE ของ ใหม เขียน ไว วา ความ รัก ใหม ถวาย หัว<2> สุด หัวใจ หมายถึง อะไร ใหม กําลังจะ บอก วา
1798. ดวย มัน ก็ คงจะ ดี เพราะฉะนั้น คํา วา รัก แบบ ถวาย หัว<2> มัน ก็ คง เปน อะไร ที่ วัยรุน มุมมอง ตอน นั้น ก็ เปน
1799. พรั่งพรู สู สมอง เอก อยาง ไม ขาด สาย เอก ถึง กลับ ขน หัว<1> ลุก เขา ไม ทัน ได สังเกต วา ขณะที่ เขา มัว ขะมักเขมน
1800. วันนี้ เขา จะ หนี ไม พน เรื่อง หมอดู เลย หรือไง นะ เอก สาย หัว<1> อยาง ไม เขาใจ เขา ไม เขาใจ วา ถาหาก ทุก อยาง
1801. หนําซ้ํา โหยยย คิด ได งัยเนีย่ เครื่องหมาย ปเศษ รูป หัว<1> ไก แจ มั่ง รูป หมี นอย รูป กิ้งกือ มั่ง
1802. นก เอีย้ ง นก เขา เปลา นก เขา นานา ชนิด บิน ผาน หัว<1> ไป มา มองดู แลว ลืม เรื่องราว ภายนอก กรง ไป หมดสิ้น
1803. ขาย หวาน เย็น โกรธ แคน จึง เขารวม กับ กลุม ชาวมุสลิม หัว<8> รุนแรง ตอนหลัง เขา พา พวก บุก บาน เลนนี่
1804. อาการ ของ ปญหา มาก กวา เหมือนกับ คน เรา เวลา ปวด หัว<5> ถา จะ รักษา ก็ ตอง รู กอน วา ปวด หัว เพราะ อะไร
ทันเวลา การ สะอึก เล็กๆ นอยๆ อาจ ทําให ปวด หัว<5> รุนแรง ได ทุกเมื่อ ฝาย ที่ มอง ปญหา วายทูเค
กาโรฟาโล หญิง ชาว แคนาดา ติดตอ กับ กลุม หัว<8> รุนแรง สันนิบาต อิสลาม แอลจีเรีย โดย เธอ พยายาม
จะ ปลอดโปรง โลง ใส กระปรี้กระเปรา ไป ตั้งแต หัว<1> จรด เทา รูสึก ถึง ความ สุข กาย สบายใจ เปน ภาวะ
1973 Liza in Ha ดีไซเนอร หัว<8> กาวหนา จาก อเมริกา รอย ฮาลส ตัน โฟรวิค
ชาวไร กระโปรง สุม ผา คลุม ไหล และ ผา โพก หัว<1> อีฟ แซงต เปน คน ที่ เยีย่ ม ที่สุด เทาที่
พื้นที่ สวนปา โคกโจด และ ตัดไม ใน พืน้ ที่ หัว<13> ไร ปลาย บาน ใน พื้นที่ อําเภอ สตึก บุรีรัมย ยอม รับผิดชอบ
หนึ่ง ใน ผูตอ งหา 9 คน ที่ ถูก จับกุม ตัว และ เปน หัว<3> โจก ใน แกง นี้ หลังจากที่ มี ผู ไป แจง ความ
หวาน เงิน ซื้อ เสียง ประชาชน ยาน บางขุนเทียน หัว<2> ละ 200 - 300 บาท และ ให จับตา โพลล รับจาง ตางๆ
มี การ ซื้อ เสียง เกิดขึ้น ที่ วัดเลา ถนน พระราม 2 ใน ราคา หัว<2> ละ 200 - 300 บาท สวน ที่ ยาน ถนน รัชดาภิเษก มี การ สัญญา
ดําเนินงาน โดย Global Monetary LLP จั่ว หัว<19> เรื่อง วา Building a Cashless World พรอมดวย สํานักงาน ใน
แหง ประเทศไทย และ จาก สวทช. ซึ่ง คิด เปน คาใชจาย ตอ หัว<2> ตลอด หลักสูตร ประมาณ 4 - 5 แสน บาท โดยที่ ผูเรียน
ที่ โครงการ กําหนด ไว 2. ทุน แบบ ให ครึ่ง เดียว จาก คาใชจาย ตอ หัว<2> ทั้งหมด และ 3. ทุน แบบเรียน กอน จาย ที หลัง คือ
ผู ขอ ทุน ที่ ทํา เรื่อง ขอ ไว ใน หลายๆ แหง ใน หัว<19> เรื่อง ที่ จะ ศึกษา เดียวกัน หาก ไดรับ ทุน จาก หนวยงาน ใด แลว ก็ ไม ควร รับ
ซ้ําซอน
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รวม มือ กับ ยูเอ็น ใน การ ปลด อาวุธ และ สลาย กลุม หัว<8> รุนแรง ใน เขต ติมอร ตะวันตก อัน เปน เขต อธิปไตย
ตอไป เค็นจิ กลาย เปน คน เก็บ ตัว ดุจ เตา ที่ หด หัว<1> อยู ใน กระดอง เพราะ เขา มี ปม ใน ใจ ที่ ยัง คลี่คลาย ไม
ประจํา งาน รับ ปริญญา ก็ เปน หนึ่ง ใน คน กลุม นั้น พี่ มา ตั้งแต หัว<15> ค่ํา แลว ที่ มากอน เพราะวา ตอง มา จัดเตรียม ไว กอน
ประดิดประดอย คอนขาง นาน และ ราคา แพง กวา หัว<1> โขน ที่ ไม มี ยอด ประมาณ 300 - 400 บาท
ประชาสัมพันธ แบบ ปาก ตอ ปาก ถึง ศิลปะ หัว<1> โขน ใน ราน ชิน้ เอก ก็ จะ เดินทาง มา เยีย่ มเยือน เพื่อ
เนน ผูใหบริการ ขณะเดียวกัน คาบริการ ตอ หัว<2> อยู ใน อัตรา ที่ ต่ํา รวมทั้ง ผู มี สิทธิ บาง สวน

The training corpus of เก็บ /kep1/
1. ทํา อะไร ตอไป ผม ตอบ ไป วา ขยัน ทํางาน และ เก็บ<6> เงิน ให ได มาก พอที่จะ เดินทาง กลับไป
2. ละเอียด ขอเท็จจริง บางอยาง ที่ การ เก็บ<6> ขอมูล ของ คน ใน วงการ วรรณกรรม ไม สามารถ ทํา ได
3. เขา เปน นักเขียน ที่ ยโส หยิ่ง ทะนง ใน ตนเอง คอนขาง เก็บ<5> ตัว และ หางเหิน จาก คน อื่นๆ เมือ่ ใด ที่ เขา
4. ความ ปลอดภัย ให เขา เขา บอก วา ถา ผม ถูก เก็บ<8> ไป จริงๆ เงิน นี้ ก็ จะ เปน กําไร ของ ประเทศ
5. สาม รอบ ก็ ไม มี อะไร ผิดพลาด หลอน เก็บ<3> เงิน เขา กระเปา แลว ใส กลับ ใน ลิ้นชัก
6. เพราะฉะนั้น เห็น ที หลอน ตอง ไป ตรวจ กงสี ที่ เก็บ<4> ยาง บอย ขึ้น อีก พระ ทาน ยัง เทศน เสียง แจม
7. พรุงนี้ ได เวลา ทวง หนี้ อีกแลว หลอน ตอง ตาม ไป เก็บ<7> เอง อยู เสมอ เพราะ ไมมีใคร โผล หนา มา คืน
8. ก็ เลย ตก อยู กับ หลอน ที่ ตอง ตาม เก็บ<7> กัน ทุก เดือน พรุงนี้ หลอน ยัง จะ ให โอกาส คน ที่ สง ประจํา
9. หนักหนา สาหัส จําเปนตอง จัดการ ตาม เก็บ<7> ใน วัน พรุงนี้ หลอน ปด สมุด บัญชี ดวย ความ โกรธ
10. หลอน ปด สมุด บัญชี ดวย ความ โกรธ เก็บ<3> มัน กลับ เขา ลิน้ ชัก หมายมัน่ ปนมือ วา พรุงนี้ จะ เขา
11. สลัด ผาหม ทําตัว ให เหมือน ปกติ จัดแจง เก็บ<3> ที่นอน เรียบรอย แลว เดิน ออกมา ขางนอก
12. มัน คง ยัง ไม ตก กอนที่ หลอน จะ เขาไป เก็บ<7> เงิน จาก ลูกหนี้ ชัน้ เลว ใน ไร
13. บัญชี อีก ครั้ง เพื่อ ความ แนใจ ใน จํานวนเงิน ที่ ตอง ตาม เก็บ<7> หลอน ไม ยอม ผอนปรน พวก มัน อีกตอไป
14. แค เขาไป ใน ไร ไม ถึง สอง กิโล มัน เก็บ<7> ตั้ง สิบ บาท แพง เกิน เหตุ หลอน ไม นั่ง รถ
15. ถึงกับ สะดุง ตกใจ กุญแจ หลุด จาก มือ หลอน รีบ กม ลง เก็บ<2> แต เสีย หลัก ลม ลง กน จ้ําเบา ไอ พวก ลูกหลาน
16. เขา ครั้งแรก จะ คิด วา อยางนอย เขา ก็ เปน คน เก็บ<6> เงิน ซึ่ง คิด เรื่อง เงินๆ ทองๆ มา นาน
17. ออกไป สุม กุง ปลา แม แดด จะ รอน เปรี้ยง เดิน เก็บ<1> เล็ม ผัก หนาม ผัก ลําเพ็ง ตาม ชายปา ละเมาะ
18. ไม เคย รูจ ัก กัน เปน การ สวนตัว ผม ไม เคย เก็บ<4> สปาย เอาไว ดื่ม กับ หมิว และ หมิว
19. เดี๋ยว นี้ กลายเปน วา คุณพอ ขึ้น รถเมล ฟรี กระเปา ไม เก็บ<7> เงิน คน เขา จะ รูจ ัก หรือ พอจะ เคย
20. จะ จาย สตังค ก็ เลย ไมมีใคร ยอม เก็บ<7> เพลินเนตร วิรยศิริ บุตร สาว ของ เข็มนอย ตั้ง ขอสังเกต
21. คน โชคดี มาก คน หนึ่ง ตั้งแต อายุ 3 ขวบ เดินตาม เก็บ<2> ลูก มะมวง ที่ หลน จาก ตน
22. เพราะ เปน สิ่ง มี คา หลาย ไม เก็บ<4> อาจ จะ หาย ใคร ขวนขวาย หา ให เรา
23. ระวัง ให พอ แยบยล เหลือ เก็บ<4> เปน สวน กล คราว ขัดสน อาจจะ มี
24. มี การ ระบาย น้ํา ที่ ดี การ เก็บ เกีย่ ว ให เก็บ<1> ตอน ใบ มัน เหี่ยว และ แหง ตาย ปจจุบนั กระเทียม
25. Home for dying ใน ตอน แรก แมชี ได เก็บ<1> ผูหญิง ที่ กําลัง นอน รอ ความ ตาย อยู ขาง ถนน เขามา
26. ใหญ เกือบ เทา ผล สมโอ แต ผม ไม คอย ได เก็บ<1> กิน หรือ เก็บ ขาย ตัง้ ใจ ปลูก ไว เพื่อ ประดับ บาน
27. แต ผม ไม คอย ได เก็บ กิน หรือ เก็บ<1> ขาย ตั้งใจ ปลูก ไว เพื่อ ประดับ บาน มาก
28. ไว เพื่อ ประดับ บาน มาก กวา ทีจ่ ะ ได เก็บ<1> ฝรั่ง บาง ก็ ใน ตอน ที่ มี ญาติ หรือ เพื่อน
29. หลน เกลื่อน อยู โคน ตน ผม ไม สามารถ จะ เก็บ<1> แจก ให ใคร กิน ได อีก วัน หนึ่ง มี ญาติ มา จาก
30. เห็น ฝรั่ง ผล ดก โต ขาง นอก สวย ก็ อยาก กิน แต พอ เก็บ<1> จะ มา กิน ขางใน เนา ทุก ผล
31. พน ยา ไมมีทาง ขาย ได เวลา เก็บ<1> ก็ เก็บ ไป ทั้ง กระดาษ หอ อยาง นี้ แหละ คน ใน เมือง
32. พน ยา ไมมีทาง ขาย ได เวลา เก็บ ก็ เก็บ<1> ไป ทั้ง กระดาษ หอ อยาง นี้ แหละ คน ใน เมือง
33. ผม ถาง หญา ที่ ขึ้น รก ออก แลว เก็บ<1> ฝรั่งขี้นก มา กิน ดู ผม วา รสชาติ มัน ก็ ไม เลว
34. เพราะ ถูก หนอน แยง ไป หมด วันนี้ ผม จึง เก็บ<1> ฝรั่งขี้นก มา กิน เสีย ให สม อยาก
35. ที่นั่ง อยาง สบาย และ มี ที่ เก็บ<4> ของ ดานหลัง ขนาด ใหญ และ สามารถ เสริม เกาอี้ ขนาด
36. ฝุน เหลานั้น เมื่อ โดน น้ํา ก็ จะ กลายเปน โคลน และ เก็บ<6> ความ ชื้น เอาไว เปน ตัวการ ทําใหเกิด สนิม งาย
37. ที่ สําคัญ เมื่อ ทํา การ ทดสอบ ทุก ครั้ง จะ เก็บ<4> ขอมูล ที่ ทดสอบ นัน้ เปน ความลับ
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38. รอบ คัดเลือก 2 ลาน บาท งบประมาณ เก็บ<4> ตัว 10 ลาน บาท และ งบประมาณ แขงขัน ซึ่ง จะ จัดทํา อีก ครัง้
39. ไป ตาม หมูบาน ตางๆ เพื่อ จะ เอา มา เก็บ<4> ไว ใน คอก รอ ไป ขาย ที่ ตลาดนัด วัว ควาย
40. อยา วา แต ของฝาก เลย กวาด สอง ตา แล เลย ยัง เก็บ<1> ภาพ สถานที่ ไป เยือน ไม หมด ดวย ซ้ํา
41. เปน บาน เรา ละ เรียบรอย ขโมย ชวย เก็บกวาด เกลีย้ ง ยัง ไม เคย ไป ชม เมือง ตุกตา
42. รถไฟ ดวน ได ที่ เคานเตอร ซึ่ง อยู ใกล กัน เก็บ<4> ตั๋ว ไว ให ดี เพราะ อะไร จะ เฉลย ภายหลัง
43. ถึง ตอนนี้ งัด ตัว๋ ที่ ผม บอก ให เก็บ<4> ไว ดีๆ ขึ้นมา เพราะ ตอง ใช สอด ผาน เครื่อง สแกน ตั๋ว เพื่อ เขา
44. ไปยัง ชานชาลา รถไฟ ดวน เครื่อง จะ คืน ตั๋ว ให เก็บ<1> ไป เปน ที่ ระลึก งาน นี้ ฟรี ตลอด รายการ
45. เริ่มตน ภาค แรก ดวย การ ฝกสอน 6 ชั่วโมง ใน โรง เก็บ<4> เครื่องบิน ที่ ซึ่ง หญิงสาว ตอง ผาน การ ฝก หลาย ขั้น ตอน
46. ไอ เจา คอมพิวเตอร ทําให ทั้งโลก วุน เพราะ โปรแกรม เวลา เก็บ<4> ป ค.ศ. ของ เครื่องคอมพิวเตอร รุน เกา
47. ป ค.ศ. ของ เครื่องคอมพิวเตอร รุนเกา เกา เก็บ<4> แต ตัวเลข 2 ตัว หลัง เพราะ หนวยความจํา สมัยกอน โนน แพง
48. ทรัพยากร สําคัญ ของ ชาติ ทรัพยากร หา ยาก และ แพง เก็บ<4> ไว บาง ชวย ไม ให สิ่งแวดลอม ถูก ทําลาย
49. เครื่อง เย็น คือ ไม กลา ทําความเขาใจ ใน เรือ่ ง เพศ ศึกษา เก็บ<5> กด ความ คิด และ ความ รูสกึ
50. จะ เอา สมบัติ กอง นี้ ออกไป ชวย ชาติ ไทย ของ เรา นี้ เรา เก็บ<4> สงวน ไว อยาง นี้ เรา เก็บ ไว เพื่อ ความ จําเปน
51. ประเด็น ที่ 3 คลัง หลวง นั้น ตอง เก็บ<4> สงวน ไว ที่ ชาติ ยืนยง มา ได เพราะ บรรพบุรุษ รักษา
52. เงิน แผนดิน นัน้ รัฐบาล แบง เก็บ<4> ไว ในรูป เงินคงคลัง และ เงิน แผนดิน อีก สวน หนึ่ง ให ธนาคาร แหง
53. นัก วิเคราะห แนะ ซื้อ เดลตา อิเลคทรอนิคส เก็บ<4> เพราะ เชื่อ วา ในระยะยาว หาก บริษัท
54. ยัง สามารถ ลงทุน หรือ ซื้อ หุน เก็บ<4> ได เนื่องจาก คาดวา ในระยะยาว หาก บริษัท สามารถ ผลิต เอสพีเอ
55. ถา คา เงินบาท ออนตัว ประกอบ กับ มี สินคา เหลือ เก็บ<4> ไว ใน สต็อก ก็ จะ ทําให
56. แผน การ ประกาศ ตัว เปน เอกราช ของ ไตหวัน เก็บ<3> ใส ลิ้นชัก เอาไว ชั่วคราว ขณะที่ จีน แผนดินใหญ ก็
57. กวา ผูชาย ธรรมดา อีกดวย บางครั้ง คน พวก นี้ ตอง เก็บ<5> ตัวตน ไว ลึกๆ ขาง ใน แลว ยอม แลก ศักดิ์ศรี กับ
58. ที่ ไม เคย บอก รัก สาว ก็ ได แต เก็บ<1> ไป คิด ไป เพอฝน วา สัก วัน หนึ่ง ตอง บอก รัก เธอ ให ได แต
59. เบรก เสิรฟ ไป กอน ใน ไทเบรก แต ก็ เรง เครื่อง เก็บ<6> 5 แตม รวด นําไป 5 - 2
60. อเมริกา คํา วา P หมายถึง แหลง ที่ เก็บ<4> ที่ แสดง สวน foli หมายถึง ขอมูล file สวน ใน ประเทศ
61. อังกฤษ นิยม เรียก Black folde แฟม ดํา ซึ่ง คง เก็บ<4> ขอมูล ตางๆ ใน แฟม ปก ดํา ความหมาย ของ
62. ให นักเรียน เลือก ผลงาน ที่ ดีเดน อาจ เลือก 3 - 5 ชิน้ เก็บ<6> สะสม ไว เปน หลักฐาน แสดง ความ สําเร็จ
63. ซื้อ ขาว จาก เกษตรกร จากนั้น สหกรณ ก็ จะ นําไป เก็บ<4> ไว ใน ยุงฉาง และ ขาย ตอ
64. สราง ขึ้น ใน พื้นที่ อําเภอ ราษีไศล นัน้ คือ ฝาย ยาง และ เก็บ<4> กัก น้ํา ไม เกิน ตลิ่ง แต ลงทาย กลับ กลายเปน
65. โคม ทํา ดวย กระดาษ พับ เก็บ<3> ไว ได แตละ ป ก็ คลี่ นํา ออกมา ใช ใหม แสง เทียน วอมแวม จาก โคม สวย
66. ก็ ไมได เพราะ ไม มี ดิน ตอ หิน ที่ เหลืออยู ก็ เก็บ<6> สะสม ความ รอน เอาไว จน
67. จะ ตอง ใช ดิน มากมายมหาศาล แค ไหน เพราะ ที่ กอง เก็บ<4> ไว นั้น คง ไม พอ
68. แซม เพื่อ เรียนรู และ กอบ เก็บ<1> ประสบการณ ชีวิต ขอให โชคดี ครับ ทาน
69. เมตร รับ ระดับ น้ํา สูง 98 เมตร สามารถ เก็บ<4> กัก น้ํา ได 97,500 ลบ. เมตร ครอบคลุม พื้นที่ การ
70. กอน โดย ตรวจสอบ ได จาก ปม หลอด ขนาด เล็ก แหง หนึ่ง และ ได เก็บ<6> ตัวอยาง สง ให ทาง กรม สรรพากร
71. เลย เทศบาล เมือง เลย เตรียม เก็บ<7> เงิน คา ทิ้ง ขยะมูลฝอย จาก เทศบาล รอบๆ ที่ เอา ขยะ มา ทิ้ง เผย ที่
72. ได แจง เบาะแส เกี่ยวกับ ยา เสพยติด โดย ทาง เจาหนาที่ตํารวจ จะ เก็บ<4> ขอมูล ไว เปน ความลับ หลังจาก
73. กรรมการ ขึ้นมา ตรวจสอบ ทันที ใน ชวง นี้ เปน เพียง เก็บ<6> ขอมูล เบื้องตน เทานั้น แตถาหาก พิสูจน สิทธิ์
74. ประเมินผล การ เรียน ของ นักเรียน ก็ เริ่ม เปดเผย ไม เก็บ<4> เปน ความ ลับ อยาง ที่
75. ตา แต นักลงทุน สวนใหญ โดยเฉพาะ นักลงทุน ตางชาติ ก็ เริ่ม เขามา เก็บของ ตอเนือ่ ง 2 - 3 วัน โดย
76. จาย คาธรรมเนียม ทาง เวบ ไซต จึง เปลี่ยน จาก การ เก็บ<7> คา ธรรมเนียม มา เปน การ ขอ
77. หลังจาก เกม นัด นี้ ทีม ชาติ อังกฤษ จะ เดินทาง ไป เก็บ<4> ตัว ยัง ประเทศ เบลเยียม โดย มี โปรแกรม ลง เตะ
78. โมง เย็น ที่ โรงแรม รอยัลซิตี้ ปนเกลา แถม เปน รายการ ที่ มี การ เก็บ<7> ตังค คนฟง ขอมูล ที่ ตอง เตรียม เปน
79. แต ทั้งนี้ หลักสูตร ภาค พิเศษ ตางๆ ที่ ตั้งขึ้น ทาง สถาบัน จะ เก็บ<7> คา หนวยกิต แพง โดย นักศึกษา ใน ระดับ
80. ให การ สอน ขาด ความ ตอเนือ่ ง ซึ่ง สถานศึกษา บาง แหง เก็บ<7> คา หนวยกิต ใน หลักสูตร พิเศษ สูง กวา
81. สถานศึกษา และ ปองกัน การ เรียก เก็บ<7> เงิน จาก ผู ปกครอง เสร็จเรียบรอย แลว สวน รายละเอียด ของ
82. จริง ของ สถานศึกษา และ ปองกัน การ เรียก เก็บ<7> เงิน เกิน จาก ผูปกครอง วา ขณะนี้ ได แกไข ระเบียบ เงิน
83. โดย หลักการ คาใชจาย ที่ สถานศึกษา เรียก เก็บ<7> จาก ผูปกครอง แบงเปน 3 สวน ไดแก 1. คาใชจาย สวน
84. ชน โซเวียต อาจ ตก อยู ในภาวะ ทุพภิกขภัย งานหนัก เรงดวน ที่สุด คือ การ เก็บ<1> พืชไร และ จัดหา อาหาร ให
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85. ถนน ตางๆ ใน ฝรั่งเศส เธอ ได พบ กับ คน หลาย คน ที่ เก็บ<1> ขยะ ที่ ผูอ ื่น ทิ้ง แลว มา ใชงาน อีก คน เหลานี้ มี ทั้ง
86. ผูหญิง และ ผูช าย บาง คน ก็ ชอบ เก็บ<6> สะสม บาง คน ชอบ การ รีไซเคิล และ บางคน เรียก ตัวเอง วา เปน
87. นัก ลา สมบัติ บาง คน ตอง ยึด งาน นี้ เพราะ ความจําเปน บีบบังคับ บาง คน จะ เก็บ<1> เฉพาะ เมื่อ เห็น ของ ที่
88. ขั้นตอน ตรง นี้ ผูบริหาร ระดับสูง อาจจะ เก็บ<1> คนเดียว หรือ แบง ใหกับ หัวหนา หมวด หรือ หัวหนา ภาค
89. กระทรวงศึกษาธิการ เคย มี การ เรียก เก็บ<7> หนังสือ ดังกลาว มาแลว ครั้ง หนึง่ ใน ป 2 เพื่อให ทาง สํานัก
90. นาย วิเชียร กลาว วา สาเหตุ ที่ นํา กุญแจ ตูช ุมสาย ไป เก็บ<4> ไว ที่ รปภ. ชุมสาย ยอย เนื่องจาก
91. 2544 มาก ถึง กวา แสน ลาน บาท 2. กระทรวง การ คลัง เก็บ<7> ภาษี ได ไม เขา เปา โดย ลดลง จาก ในชวง
92. มอญ กิ่งอําเภอ สามรอยยอด ซึ่ง ลาสุด ได มี การ เก็บ<6> สถิติ และ สํารวจ เอาไว โดยเฉพาะ เดือน
93. เกิด น้ํา ปา ไหล หลาก จาก ภูเขา ลง สู พื้นที่ราบ ลําหวย ตาม แหลง เก็บ<4> น้ํา ตางๆ ที่ มี น้ํา ขัง เต็ม อยู แลว
94. สํารวจ กับ นาย จูญ เพื่อ ตรวจสอบ พื้นที่ เก็บ<4> ขยะ ของ เอกชน ราย หนึ่ง ที่ รับจาง กทม. ดําเนินการ จัดเก็บ
95. นอกจากนี้ ตามที่ มี การ อนุมัติ ให สง นักกีฬา ได สิทธิ์ ลุย ซิดนีย เกมส ไป เก็บ<4> ตัว ฝกซอม กอน การ แขง
96. สกาย ทีวี มี สมาชิก ที่ เก็บ<7> เงิน คา ดู ได จริงๆ กี่ คน แตถาหาก ให เดา คิด วา คง ประมาณ สัก 3 ราย
97. ลงมา แรง มาก ถึง 70 % จึง เขา ชอน ซื้อ หุน ของ ถูก เก็บ<1> กลับคืน โบรกเกอร ราย เดิม กลาว
98. หุน กู ใน ป นี้ จึง ตอง เก็บ<4> ไว กอน นาย ชาญณรงค กลาว
99. อีก 4 เพลง ใน 8 เพลง ที่ เหลือ บี๋ คณาคํา แตง เก็บ<4> ไว เพื่อ นํา ออกมา ใช ใน เวลา ที่ เหมาะสม ใน
100. ระดม พลัง คิด คนหา ทาง สกัด วิตามิน ซี เก็บ<4> ไว ให บริสุทธิ์ ที่สุด เพือ่ คง ศักยภาพ ใน การ เปน สาร ตาน
101. ตัว จริง ที่ นวัตกรรม ใหม แหง ป 2 สามารถ เก็บ<4> วิตามิน ซี บริสุทธิ์ 100 % ใน รูป ของ แคปซูล ได แลว . . .
102. กิ่งอําเภอ สามรอยยอด ซึ่ง ลาสุด ได มี การ เก็บ<6> สถิติ และ สํารวจ เอาไว โดยเฉพาะ เดือนพฤษภาคม ที่
103. เอเยนต ที่ มี หนังสือ อยู พรอมทีจ่ ะ คืน ทุก ราย เพราะ ไมมีใคร อยาก เก็บ<4> ของ เถื่อน ไว ใน ตัว กัน แน แต
104. เชนเดียวกับ คน ใน เมือง โดย ไม ตอง รอ เก็บ<6> สะสม ไว นานๆ คอย บริจาค ครั้ง หนึ่ง หนังสือ ก็ จะ หมุนเวียน
105. พน ฤดูหนาว ไป ได มี การ แนะนํา ให เก็บ<4> ตุน มันฝรั่ง ไว ที่ ระเบียง อพารตเมนต
106. ดาน วงดนตรี ยุย ญาติเยอะ ป ที่ แลว เก็บ<1> เงิน ที่ วัด ทับกระดาน ได หลัก ลาน โดย ทิ้ง ปริศนา ไว ให คิด ป
107. ใครๆ ก็ หลงรัก เรา ก็ จะ ไม กลา พูด กลา แสดง ออก มาก เก็บ<5> งํา ไว ใน ใจ จะ เปน คน ที่ รัก และ หวัง ดี ตลอด
108. ยี่ปว ซาปว ที่ รับ พนัน มา แลว เก็บ<4> ไว บาง สวน เทานั้น พล.ต.อ. ณรงควิช กลาว
109. ถึงแม ปจจุบัน นาย ธงชัย ได ลาออก ไป แลว แต เขา ก็ ยัง เก็บ<5> ตัว เงียบ ไม เปดเผย หรือ ติดตอ กับ
110. จัด เลีย้ ง ชาวบาน แจก สิ่ง ของ และ เริ่ม ซื้อ เสียง และ เก็บ<1> บัตร ประจําตัว ประชาชน กัน แลว โดยเฉพาะ ใน
111. คลอด แลว ดาน บิ๊กแปะ ปง ไอเดีย โมเดิรน เก็บ<1> แตม เหนือ กรุง ปกกิ่ง ดวย เรือ่ ง ของ สิ่งแวดลอม
112. นอกจากนั้น รัฐมนตรี การ คา ยัง เห็นพอง ที่ จะ ไม เก็บ<7> ภาษี พาณิชย อิเล็กทรอนิกส อี- คอมเมิรซ หลัง
113. ขึ้น คือ การ ใช ทรานซิสเตอร ใน การ เก็บ<4> ประจุไฟฟา ดวย การ นํา แผน ซิลิกอน silicon pad 4 แผน วาง
114. แนนอน แลว การ รับ ซื้อ จะ นํา เก็บ<4> ใน โกดัง ทีจ่ ะ ตอง มี วิธีการ เก็บ เนื้อมะพราว แหง ที่ ดี ได นาน สําหรับ การ
115. แนนอน แลว การ รับ ซื้อ จะ นํา เก็บ ใน โกดัง ทีจ่ ะ ตอง มี วิธีการ เก็บ<4> เนื้อมะพราว แหง ที่ ดี ได นาน สําหรับ การ
116. ที่ งายๆ กอน เชน การ หัด ให สวัสดี ให ชวย เก็บ<3> ของ ให เตน ตอน หลัง ก็ จะ ให ฝก ทา ที่ ยาก ขึ้น ตามลําดับ
117. ลาว ได สง เจาหนาที่ เขามา สํารวจ และ เก็บ<6> ขอมูล ใน ดาน ตางๆ จาก สนามบิน นาน แลว
118. คุณ จะ เปด สถานี ใหม ของ เนชั่น อยางไรก็ตาม อยา เหยียบ ไหล ผม ขึ้น ไป เก็บ<1> สม หวัง วา คุณ เขาใจ นะ
119. สถานี ใหม ผม แสดงความยินดี ดวย แต อยา เหยียบ บา ผม เก็บ<1> สม อยา ทํา เชนนี้ นะ ครับ ตั้ง เปน ขบวน
120. แปร รูป อัตรา 0 % ขณะที่ ไทย เก็บ<7> ภาษี ไม ทอน อัตรา 5 % แต ผลิตภัณฑ ไม แปร รูป จะ มี ภาษี สรรพ
121. ยางพารา ที่ ซื้อ ใน โครงการ แทรกแซง จะ เก็บ<4> ใน โกดัง ของ อสย. และ โกดัง ของ ภาค เอกชน
122. จะ รับ ซื้อ ยางพารา ของ อินโร ที่ เก็บ<4> ไว ใน ประเทศไทย เทานั้น จํานวน 3 ตัน เพื่อ ปองกัน ผล
123. ทางออก โดย การ ทุบ ฝาย ทิ้ง ยกเลิก การ เก็บ<4> กัก น้ํา เพื่อ ยุติ ปญหา นาย ไพจิตร กลาว เห็น ดวย และ บอก
124. ใช ทรัพยากร ที่ มี อยู มากกวา ไป เก็บ<1> เงิน มา ใหม เพราะ ไม แนใจ วา ไหว หรือไม
125. นั้น จะ ปรับปรุง ใน เรื่อง สถานที่ เก็บ<4> กาก กัมมันตรังสี และ การ ทํางาน
126. จับจายใชสอย ใน ราน อีกดวย บาง ราน อาจจะ คิด ใน แง เพียง เรียก เก็บ<7> คาเชา พื้นที่ หนา ราน ได จาก แผง
127. ตอ ให เปด บอน เสรี แทง กัน ตามใจชอบ เก็บ<7> ภาษี เขา รัฐ ดวย ก็ เหอะ โตะ บอล เถือ่ น มัน ก็ จะ มี
128. เทเลโฟน คอรป เอ็นทีที ยักษใหญ โทรคมนาคม ของ ญีป่ ุน เรียก เก็บ<7> จาก บริษัท คูแขง ที่ ใชบริการ คู
129. ได ตางๆ ที่ เขามา ก็ จะ ถูก เก็บ<4> ไว เปน กองทุน โดย มี ฝาย บัญชี อยาง รัดกุม
130. แต จะ ถูก หัก ออก สวนหนึ่ง เพื่อ เก็บ<4> ไว ใน กองทุน เพื่อให เกิด การ พอกพูน ขึ้น เหมือน ชื่อ โครงการ
131. โดยเฉพาะอยางยิ่ง คาเลาเรียน สําหรับ นักศึกษา ตางชาติ ก็ เปน การ เรียก เก็บ<7> ใน อัตรา เต็ม ซึง่ เมื่อ
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132. อํานาจ กลับคืน มา เยลตซิน อยาก เก็บ<4> ไว ทั้งหมด และ ได อํานาจ ถาวร ใน สงคราม นี้ หัวขอ ของ
133. มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษา ที่ นัน่ เขา ไม เก็บ<7> คาเลาเรียน เลย ในขณะที่ ถา คุณ ไป เรียน ตอ
134. ตางกัน สิ้นเชิง กับ บะหมี่ หรือ ลูกอม ที่ เก็บ<4> ไว ได นาน การ ขน ยาย ไม ยุงยาก ถา บอก วา มาตรการ นี้ จะ
135. กระทั่ง โครงการ โขง ชี มูล ใน ภาคอีสาน ที่ ได มี การ สูบ น้ํา ไป เก็บ<4> ไว ตาม อาง ตางๆ จนถึง ขณะนี้ ยัง ไม
136. โดย กอนหนานี้ บริษัท ฟตช อิบคา ก็ เขามา เก็บ<6> ขอมูล เพื่อ นําไป ประเมิน เครดิต ของ ไทย ใหม ไป แลว
137. ความ นาเชื่อถือ ตางๆ ที่ กําลัง เก็บ<6> ตัวเลข ของ ไทย อยู ใน
138. เพราะ อาจ รวมถึง การ เรียก เก็บ<7> สินคา ที่ กําลัง วาง จําหนาย
139. วิจยั และ การ สุมตัวอยาง ซึ่ง เก็บ<6> ขอมูล จาก ฐาน ลูกคา ที่
140. มาแลว ไม ทราบ วา จะ เก็บ<4> เงินสด ไว ทําไม อีก ทั้ง
141. มี ตัวเลข การ ขาย ที่ นาสนใจ ซึ่ง สายชล เผย วา เขา เก็บ<6> ขอมูล ทาง การ ตลาด ของ รานกาแฟ สด ริม ทาง
142. เมื่อ ตน ป 2 ถือเปน ป ที่ 3 ภายหลังจาก เก็บ<6> ขอมูล และ วางแผน โครงการ ซึ่ง
143. ผู ตรวจ แจง มา วา ได เก็บ<1> หนังสือ ตัวอยาง มา ดวย วันจันทร คงจะ รายงาน ให รัฐมนตรีวาการ รับทราบ
144. กอน เลือก ตั้ง คืน เดียว ตัว เต็ง ควา ที่นั่ง อบต. หวยไผ ถูก เก็บ<8> อีก 1 ขณะที่ บางน้ําเปรี้ยว สุด พิลึก มี เลือก
145. ลงทุน เปน คราว ไป และ ธปท. จะ สามารถ เก็บ<6> ขอมูล ได ชัด เจน ซึง่ จะ
146. คน ที่ ปฏิบัติ ตาม ศาสนจักร นี้ จะ เก็บ<1> ผล ของ ซาตาน บรรดา กษัตริย แหง แผนดิน โลก จะ ยอม รับ
147. พะเยา ชาว บาน สบถุ แฉ เลห ผูใ หญบาน น้ําฮาก เรียก เก็บ<7> ภาษี เพิ่ม ไมได ทํา เรื่อง รองเรียน ปาไม ให
148. ทุกๆ ป จะ มี ตัวแทน จาก ผูใหญบา น น้ําฮาก ต. งิม มา เก็บ<7> เงิน อาง วา เปน คา ภาษี เดือน ละ 1 บาท
149. แลว โดย ไม ทราบ วา เก็บ<7> เปน คาเชา ที่ดิน หรือ เก็บ เปน คา อะไร นาย ชาญเดช กลาว และ วา
150. เมื่อ เร็วๆ นี้ ผูใหญบาน น้ําฮาก ต. งิม ได มี เพิ่ม การ เรียก เก็บ<7> ภาษี จาก เดิม เพิ่มขึ้น 4 เทาตัว จาก ที่
151. บาน รูเห็น เปน ใจ และ มี การ เรียก เก็บ<7> ผลประโยชน จาก การ เขาไป บุกรุก ใน พื้นที่ ปา ตนน้ํา แมลาว ซึ่ง
152. เด็ก ขาด ความ อบอุน เจาหนาที่ ควบคุมดูแล มี ปญหา เลย เกิด ความ เก็บ<5> กด เมื่อ มี การ ใชงาน อยาง สุด
153. องคกร ที่ รับ ซื้อ อสังหา เพื่อ เก็บ<4> ไว ไม ให ทะลัก มา สราง ปญหา ตอ ตลาด ทําให อสังหา ที่ ดีๆ สามารถ
154. ขึ้น เพื่อ ดูด เอา อสังหา ที่ มี ปญหา ไป เก็บ<4> ไว แลว คอยๆ ทยอย ปลอย สู ตลาด ตาม ความ เหมาะสม " นาย
155. กับ ทีดอี ารไอ โดย ตอง เปน องคกร ที่ สามารถ บังคับ เก็บ<6> ขอมูล สถิติ ตัวเลข ที่ แทจริง จาก หนวยงาน ที่
156. หนังสือ แบบ เรียน ซึ่ง กรมวิชาการ เรียก เก็บ<7> จาก องคการคาของคุรุสภา และ สํานักพิมพ เอกชน เขา
157. หลัง กระทรวง มี คําสั่ง ให สง สวนหนึ่ง เขาไป ที่ สป. ศธ. และ อีก สวน หนึง่ ให เก็บ<4> ไว ที่ กรมวิชาการ แต จะ
158. ชาติ เขาไป ทํา ขาว ที่ แคมป เก็บ<4> ตัว ของ ลูก ทีม โดย จะ อนุญาตให นักขาว จาก สเปน เขาไป ทํา ขาว และ
159. กอ ผนัง แบง เปน หองๆ เพื่อ เก็บ<4> กระสุน ดิน ดํา และ อาวุธ
160. มี อยูแลว ก็ โอ.เค. นะ จะ ให เรา เก็บ<4> ไว รักษา อนุรักษ เอาไว แต เรา มี รายได มั้ย หละ หลาน เรา ก็ หิว ตอง
161. เมื่อ มี เขื่อน ไม เพียง น้ํา ที่ ชาวบาน ควร ได ใช อยาง อิสระเสรี จะ ถูก เก็บ<4> กัก ไว ใน ความ ควบคุม ของ รัฐ ยัง
162. แหมม พูด ถึง ชีวิต รัก ของ เธอ วา ไม มี อะไร โลดโผน หวือหวา หรือ เก็บ<5> กด คน ใกลชิด แหมม ยอม รูดี ดังนั้น
163. แรก จะ แกนๆ ซนๆ ปน เก็บ<5> กด ตรง นี้ จะ งาย หนอย สําหรับ ซาย เพราะ มี ความ ใกลเคียง กับ ตัวเอง ซึ่ง
164. หาก กระทรวง เห็น วา ควรจะ ยกเลิก การ เก็บ<7> เงิน คาลิขสิทธิ์ 7 % หรือ คา ประทับตรา นูน 3 %
165. เสนอ ขึ้นมา แต เขา เห็น วา ถึงแม จะ เลิก เก็บ<7> 3 % ก็ ไม มี หลักประกัน ใดๆ วา จะ ทําให ตําราเรียน ราคา
166. การ วา ดวย การ เรียก เก็บ<7> คาลิขสิทธิ์ และ คา ประทับตรา หนังสือ หรือ คูมือ ที่ ใช ใน การ เรียน การ สอน
167. การ ปรับ โครงสราง การ ผลิต การ อุดหนุน ดาน ขนสง หรือ เก็บ<4> สต็อก สามารถ ทํา ได แต การ แทรกแซง
168. 27.5 % เชน โครงการ เกษตร ทฤษฎี ใหม การ สราง ฉาง เก็บ<4> ผลผลิต การ ปฏิบัติการ ฝน หลวง เปนตน
169. สําคัญ เหมือนกับ ที่ ผาน มา รวมทั้ง ดําเนินการ เรียก เก็บ<7> หนี้ โดย ใน ประเทศอังกฤษ บริษทั จะ เขาไป
170. ดําเนินการ แกไข ปญหา ที่ เกิดขึ้น โดยเฉพาะ การ เรียก เก็บ<7> หนี้ ที่ มี หนี้ คางชําระ สูง ถึง 1,500 ลาน บาท
171. คาธรรมเนียม การ ตอ สาย ระหวาง ประเทศ ซึ่ง เอ็นทีที เรียก เก็บ<7> จาก คูแขง ที่ มา ใช เครือขาย ทองถิ่น ของ
172. รอบ ของ ทีม หลังจาก ไม สามารถ เก็บ<6> แตม ใน นัด แรก ได นั้น ยัง พอ มี ทาง แม จะ เปน เรื่อง ยาก ก็ตาม
173. กังวล กวา นี้ อีก แต ยัง ทําใจ ได และ การ ที่ ตอง เดินทาง ไป เก็บ<4> ตัว ที่ สหรัฐ และ คิวบา ถือ วา เปน การ ดี จะ
174. กําหนด แลว วา ตอง ไม เก็บ<7> คาใชจาย แต มหาวิทยาลัย ไม ควร เก็บ คาเลาเรียน แพง เมือ่ ออก นอก
175. กําหนด แลว วา ตอง ไม เก็บ คาใชจาย แต มหาวิทยาลัย ไม ควร เก็บ<7> คาเลาเรียน แพง เมือ่ ออก นอก ระบบ
176. ซอคเจน ซิเคียวริตี้ส แนะ นักลงทุน เลือก ซื้อ เก็บ<4> หุน มี มูลคา นา ลงทุน กลุม
177. นอก ตลาด ตอง เสีย ภาษี สูง กวา ซึ่ง จะ เปน การ เหมาะสม หรือ ไม ทีจ่ ะ ไม เก็บ<7> ภาษี ใน อัตรา ที่ เทากัน
178. สวน สํานักพิมพ ก็ ขอให ใช ชวงเวลา ที่ เหลือ เรียก เก็บ<7> หนังสือ ที่ ไม ถูกตอง ออก จาก โรงเรียน ให หมด
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179. เพราะ คิด วา คน นัน้ ก็ ดี คน นี้ ก็ นารัก อยาก เก็บ<4> ไว หมด จะ มี ใคร ยอม หรือไม และ จะ ทํา อยางไร
180. แหลง น้ํา ตางๆ ที่ อยู ใกล บานเรือน ขอให ทําลาย ภาชนะ เก็บ<4> น้ํา ที่ ไม ได ใชงาน ทิ้ง ให หมด และ เมื่อ รู วา
181. ชน เลือก ตน เปน ผู วาฯ กทม. โดย จะ เก็บ<4> พร ที่ ใช อธิษฐาน ไว ใช ใน วัน ที่ 2 กรกฎาคม ซึ่ง เปน วัน เลือก
182. ทําให โรมาเนีย พลาด การ เก็บ<6> 3 แตม ถึงจะ เริ่มตน ได ดี มาก มี โอกาส ยิง ประตู หลาย ครั้ง โดยเฉพาะ ใน
183. มี ลุน เพราะ คง ไม หนัก นัก แต ถา โปรตุเกส แพ โรมาเนีย ตอง มา ลุน เก็บ<6> 3 แตม กับ เยอรมนี แลว ละกอ
184. หลาย แหง หันมา เปด สอน หลักสูตร พิเศษ และ เก็บ<7> คา หนวยกิต แพง จน กลายเปน ธุรกิจ วา โดย
185. สังคม ได เชน ระบบ การ เก็บ<6> ขอมูล ขนาด ใหญ ราคา ถูก โดย ใช เทคโนโลยี พีซี การ พัฒนา ชิพ
186. การ พนัน จะ ขยายตัว ยิ่ง รัฐ อยาก เก็บ<7> ภาษี ให ได มาก ที่สุด ก็ จะ เกิด ปญหา อืน่ ๆ ตามมา และ ไมใช เรื่อง
187. พรอม ตอง สอน ไม ให เก็บ<4> เรือ่ ง นี้ เปน ความลับ สวน ชาง ยืนยัน วา ครู เลว มี นอย กวา ผู เปน ครู ทั้ง จิต
188. จังหวัด ใน พื้นที่ ชี้แจง เรียก เก็บ<7> ภาษี เขา อบจ. หลังจาก มติ สมาพันธ อบจ. ใต ตกลง ให มี การ จัดเก็บ ภาษี
189. ดังกลาว เพราะ เปน ปา ตนน้ํา หวยสา ที่ เก็บ<4> กัก น้ํา ไว ใน อาง หวยอวม และ อยู ใน เขต ปาสงวน ปา น้ํา
191. เชียงใหม ม. แมโจ ระดม คน เก็บ<1> กลวยไม ปา ขาย เขา รับ การ อบรม ถายทอด เทคโนโลยี การ ปลูก เลีย้ ง
192. พฤกษ อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ จะ จัด ฝกอบรม ใหแก ผู เก็บ<1> กลวยไม ปา มา ขาย และ ผูส นใจ ทั่วไป
193. ปญหา ที่ เกิดขึ้น คือ ผู เก็บ<1> กลวยไม ปา มักจะ เกิด ความ กลัว ไม กลา เขา รับ การ อบรม เพราะ คิด วา การ
194. ทํางาน ของ ตนเอง ผิด กฎหมาย จึง ตอง ใช วิธี สง เจาหนาที่ เขาไป พบ กับ คน เก็บ<1> กลวยไม ปา ขาย แลว ชัก
195. การ ฝกอบรม จะ เนน ภาคปฏิบัติ มาก กวา ทฤษฎี ทําให คน เก็บ<1> กลวยไม ปา หรือ กลุม ผูประกอบการ คา
196. จังหวัด เนื่องจาก แนว พื้นที่ ดังกลาว ถา นํา ดิน ไป กั้น ภูเขา ไว สามารถ กัก เก็บ<4> น้ํา ได ถึง 1 ลาน ลูกบากศเมตร
197. โรง ใน สถานที่ ราชการ ตางๆ มัก เก็บ<1> ขยะ มา รวมกัน แลว เผา ทั้ง ที่ ขยะ เหลานี้ ยัง มีประโยชน สามารถ
198. คืน ใหกับ นักเรียน โดย ดวน และ ระหวาง การ เรียก เก็บ<7> ตํารา เถื่อน คืน จาก นักเรียน ใน เบื้องตน ก็ ให ครู ผู
199. ความ จําเปน ใน การ รับ ประกัน การ ลงทุน และ การ ขจัด การ เก็บ<7> ภาษี ซ้ําซอน เพื่อ หนุน สง การ ลงทุน ใน
200. จาก พื้นที่ ดังกลาว เพราะ เปน ปา ตนน้ํา หวยสา ที่ เก็บ<4> กัก น้ํา ไว ใน อาง หวยอวม และ อยู ใน เขต ปาสงวน
201. มัน สรรพสามิต จังหวัด ใน พื้นที่ ชี้แจง เรียก เก็บ<7> ภาษี เขา อบจ. หลังจาก มติ สมาพันธ อบจ. ใต ตกลง ให มี
202. คุย ถึง ผู ทีจ่ ะ ได เปน ผบ. ตร. แต รอง ผบ. ตร. ทั้ง 3 ตาง เก็บ<5> ตัว เงียบ ไม ยอม ให สัมภาษณ
203. พรรค นั้น ถือ วา ได ดําเนินการ กัน มา นาน แลว แต ได เก็บ<4> ความลับ ไว อยาง สุดยอด โดยที่ ทราบ มี
204. คา เทาไร คา ดอกเบีย้ เทาไร คา เก็บ<4> รองเทา ไว ให ครบ ขนาด เพื่อ รอ ไว ขาย นะ มูลคา รวมเปน เทาไร
205. หนัก แต ก็ ไม เปน ผล นอรเวย เก็บ<6> 3 คะแนน เต็ม ใน เกม ที่ คอนขาง จืด ชืด ไป ได สําเร็จ
206. ทาย ผล ใน แตละ คู เก็บ<4> ไว จนกวา จะ หมด ฤดูกาล หรือ ชวงเวลา ที่ แตละ เวบ จะ กําหนด หรือ อาจจะ เปน
207. ชวงเวลา สั้นๆ ซึ่ง ทําให ลูกคา หลาย คน นํา มา พนัน ตอรอง กัน ได วา ใคร เก็บ<6> แตม ได มากกวา กัน ถา หาก
208. อาหารการกิน พวกเขา ก็ กิน งายๆ เก็บ<1> ผัก เก็บ หอย ปู ปลา มา ทํา อาหาร ขาว สวย รอนๆ หรือ ขาว
209. อาหารการกิน พวกเขา ก็ กิน งายๆ เก็บ ผัก เก็บ<1> หอย ปู ปลา มา ทํา อาหาร ขาว สวย รอนๆ หรือ ขาว
210. หลาย อยาง เชน ประปา การ จัด เก็บ<1> ขยะ การ ปลูก ตนไม การ จัดตั้ง กลุม ออมทรัพย ฯ มักจะ ถูก ขัด
211. มี อาชีพ ถีบ สามลอ แดง หรือ ซาเลง หา เก็บ<1> ของเกา มา ขาย จาก เดิม ที่ ถูก มอง อยาง ดู ถูก ดูแคลน วา เปน
212. ขณะเดียวกัน ก็ มี การ ทํา โกดัง เก็บ<4> ของเกา ที่ หา มา ได แลว รวมกัน ขาย เพื่อไมให พอคา คนกลาง กด
213. กิจกรรม family tree ซึ่ง เจาหนาที่ ของ มูลนิธิ จะ ตอง เก็บ<6> ประวัติ ครอบครัว ตาม ทฤษฎี สังคม
214. เด็กๆ และ ถึง วัน นี้ ก็ ยัง ดู อยู ยัง มี เก็บ<4> ไว เปน วิดีโอ มวน เกาๆ ที่
215. นายทุน บาง คน ทุม เหยียบ ลาน ซื้อ ตัว สมาชิก แลว เปด โรงแรม เก็บ<4> ตัว เพื่อ เจรจา แบง สัน ปน สวน กัน เพื่อ
216. ความ สะอาด ภายใน บริเวณ มหาวิทยาลัย รวมทั้ง การ เก็บ<1> ขยะ การ กําจัด ขยะ อยาง ถูก วิธี การ ลด
217. เหลา นี้ มา เทีย่ ว และ ก็ เก็บ<1> ภาพ ตางๆ ของ ลิง ลพบุรี เอา ไป ไว ไมวา จะ เปน ภาพนิ่ง หรือ วิดีโอ จะ ถูก
218. ใน เบือ้ งตน ก็ มี หมวด วิชา สังคม ศึกษา ที่ กําลัง ทยอย เก็บ<6> อยู แต อาจจะ ไม ใช จาก ที่ ซื้อ จาก โรงเรียน ไป
219. ปญหา ขาดแคลน แรงงาน จน ตอง ปด กิจการ ไป หลาย แหง และ คนงาน เก็บ<1> ผลไม ใน ฤดู เก็บ เกีย่ ว ที่ เปน
220. ที่ การ ดําเนินการ นโยบาย การเงิน การ คลัง และ การ เก็บ<7> ภาษีอากร เพือ่ ให เกิด ผลประโยชน แก ภาค
221. กลาว ซึ่ง หาก ทํา ได เชนนี้ เอเอ็มซี ก็ จะ มี สถานะ เปน เหมือน องคกร ที่ เก็บ<4> ทรัพยสิน อสังหาฯ ไว โดย ไม
222. ผม คิด วา ทาน เอง ก็ เปด กวาง แต ทาน ก็ คง เก็บ<4> ขอมูล ไว เหมือนกัน เพราะ เสรีภาพ ใน การ
223. อธิบดี เพื่อ พิจารณา เรื่อง การ คืน เงิน และ การ เก็บ<7> คาธรรมเนียม ที่ประชุม พิจารณา แลว เห็น วา มี การ
224. เรียก เก็บ คาธรรมเนียม ไป แลว 3 % ก็ ไม ควร เก็บ<7> คาธรรมเนียม อีก จึง ให คืน เงิน สวนที่เหลือ ใหกับ ผู
225. ของ กรม บังคับ คดี 19 คน และ มี มติ วา ไม เรียก เก็บ<7> เงิน คาธรรมเนียม อีก เพราะ เห็น วา คิด
226. ระงับ การ ลงคะแนน ไว กอน โดย ให กกต. จังหวัด เก็บ<4> บัตร เลือก ตัง้ รวมทั้ง อุปกรณ ตางๆ ให คงสภาพ ที่
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227. ไซเบอร มอลล บาง แหง ซึ่ง ให พื้นที่ ฟรีๆ หรือ เก็บ<7> คาบริการ ถูกๆ ซึ่ง บางครั้ง ก็ ไม ไดผล เพราะ
228. เพิ่ม กรณี นี้ B จะ ตอง ออก ใบ กํากับ ภาษี เรียก เก็บ<7> ภาษี ขาย 7 % จาก A เมื่อ ให A ยืม สินคา ใน ทาง
229. เมื่อ มี การ คืน สินคา A จะ ตอง ออก ใบ กํากับ ภาษี เรียก เก็บ<7> ภาษี ขาย 7 % จาก B เชนกัน ถือ
230. จิ้ม ลูกชิ้น ได ประมาณ 2 ไม และ เก็บ<4> ไว ได นาน เปน อาทิตย
231. เลี้ยงตัว ลูกชิน้ ที่ ขาย ไม หมด ถา เก็บ<4> ใน ตูเย็น จะ เก็บ ได นาน ถึง 2 อาทิตย แต ถา เก็บ ใน ตู ใส น้ําแข็ง จะ
232. เลี้ยงตัว ลูกชิน้ ที่ ขาย ไม หมด ถา เก็บ ใน ตูเย็น จะ เก็บ<4> ได นาน ถึง 2 อาทิตย แต ถา เก็บ ใน ตู ใส น้ําแข็ง จะ
233. เลี้ยงตัว ลูกชิน้ ที่ ขาย ไม หมด ถา เก็บ ใน ตูเย็น จะ เก็บ ได นาน ถึง 2 อาทิตย แต ถา เก็บ<4> ใน ตู ใส น้ําแข็ง จะ
234. เปน รอยๆ กิโล ทํา ออก มา ทีละ มากๆ เก็บ <4> ไว ใช ได นาน อยู แลว ผูเชี่ยวชาญ ดาน ลูกชิ้น อยาง คุณ ชนะ
235. ศูนย หนา ทีม ชาติ ฝรั่งเศส เธียรรี่ ที่ ยิง ประตู ที่ 2 ให ฝรั่งเศส เก็บ<6> ชัย มี สถิติ เทากับ ซาโว มิโลเซวิช ของ
236. ที่ เบลเยียม จะ ได ผาน เขา รอบ ตาม อิตาลี ทันที หาก เก็บ<6> แตม ใน การ แขงขัน กับ ตุรกี อยางนอย 1
237. ขณะที่ สโลวีเนีย เกือบ แลว ทีจ่ ะ เก็บ<6> 3 แตม เต็ม แต มา พลาด ในชวง ทาย เกม เลย ทําได แค เสมอ
238. ก็ ยังคง พอใจ ที่ จะ ตาม เก็บ<7> ผูประกอบการ ราย ยอย ที่ ไมมีใคร สนใจ ทั้ง เมื่อไมนานมานี้ ไฮนซ ได บรรลุ
239. ความ สูง 4 เมตร และ มี พื้นที่ กัก เก็บ<4> น้ํา เพียง 31 ลาน ลูกบาศกเมตร ซึ่ง จะ อํานวยประโยชน เอนก
240. ลูกบาศกเมตร มี ปริมาณ น้ํา ที่ กัก เก็บ<4> สูง กวา ที่ รัฐ ได สัญญา ไว ถึง เกือบ 3 เทา ทําให มี พื้นที่ น้ําทวม ไม
241. รัฐ กลาว อาง นอกจากนี้ น้ํา ที่ มี การ กัก เก็บ<4> ไว ใน เขื่อน ยัง กลายเปน น้ําเค็ม เพราะ การ เก็บ กัก น้ํา ทําให
242. ผม ไม ชอบ งู แต ดวย สปริต นัก แสดง ตอง ทํา ใจแข็ง เก็บ<1> อาการ กลัว ทิ้ง ไป เพื่อ กอง ถาย จะ ได ทํางาน ตอ
243. หลังจาก ที่ ถาย ซิงค เสร็จเรียบรอย นา หมู ยัง แสดง ลีลา ตา กลอง เก็บ<1> ภาพ ตางๆ เบื้องหลัง การ ถาย ทํา
244. ภูเก็ต นายก อบจ. ภูเก็ต ยืนยัน เก็บ<7> คาธรรมเนียม ผู เขา พัก แนนอน เริม่ 1 ตุลาคม นี้ อัตรา ไม เกิน รอย
245. เก็บ ใน อัตรา ที่ ไม ถึง รอยละ 1 แลวจึง คอย ทยอย เก็บ<7> จน เต็ม อัตรา ที่ กําหนด ไว คือ ไม เกิน รอยละ 3
246. ละ 0 แต ใน สวน ของ อบจ. ก็ ยัง ไม สามารถ ยืนยัน ได วา จะ เก็บ<7> ที่ อัตรา เริ่มตน เทาใด แต ที่ แนนอน คือ
247. ไม นาจะ เกิดขึ้น ลอง คิด ใน มุม ใหม เชน วา ให โรงแรม เขา เก็บ<7> ตาม อัตรา ปกติ ตามที่ เคย เก็บ ทุกวัน ลง
248. บิล ตามนัน้ โดยที่ เทศบาล ก็ ไม ตอง ไป เรียก เก็บ<7> สวนเกิน จะ ไม เปน การ ดีกวา หรือ
249. ประมาณ 8 - 9 หมื่น บาท อีกทั้ง ยัง มี การ เรียกรอง เก็บ<7> เงิน จาก ผู ที่ ตองการ ไป ทํางาน ที่ ประเทศญี่ปุน
250. ไม ได ซึ่ง คาดวา ไม เกิน ป 2543 ทองถิ่น จะ ตอง สามารถ เก็บ<7> คา บําบัด น้ําเสีย เพื่อ แบก รับภาระ ใน การ
251. บําบัด ยานนาวา เดือน ละ 11 ลาน บาท เสนอ เก็บ<7> คา บําบัด น้ําเสีย จาก ชาว กทม. ป หนา ใน อัตรา ครัว
252. นั้น หาก จะ ให กทม. ดําเนินการ ดังกลาว จึง จําเปนตอง เก็บ<7> คาธรรมเนียม น้ําเสีย จาก ผูใช น้ํา ทั้งหมด
253. อื่นๆ เลย ผม วา ถึง เวลา แลว ทีจ่ ะ ตอง เก็บ<7> คา บําบัด น้ําเสีย โดย ควรจะ เก็บ คา น้ําเสีย ให เร็ว ที่สุด คือ
254. อยาง ชา ป หนา ก็ ควรจะ ตอง เก็บ<7> คา น้ําเสีย ได แลว นาย ชาญชัย กลาว
บาท ตลาด สด เก็บ<7> คา บําบัด ใน อัตรา คิว ละ 60 บาท
255. และ โรงแรม กําหนด เอาไว ใน อัตรา คิว ละ
256. ก็ คง เปนไป ไม ได ทีจ่ ะ เก็บ คา บําบัด น้ําเสีย เฉพาะ พืน้ ที่ โดย ไม เก็บ<7> ใน พื้นที่ อื่น นาย ไกรศักดิ์ กลาว และ
257. หมด คิด เปน ตัน ละ 60 บาท ตอ ตัน เก็บ<7> คาธรรมเนียม ขยะ จาก ประชาชน ครัวเรือน ละ 10 บาท ตอ
258. เดือน ศูนยการคา ไม เกิน 40 บาท ตอ เดือน ที่เหลือ จะ เก็บ<7> จาก อบต. ทั้ง 19 แหง จํานวน 20 บาท ตอ
259. โดย ผูวาราชการจังหวัด ภูเก็ต กลาว วา ขณะ นี้ มี กฎหมาย ใหม ที่ จะ เก็บ<7> ภาษี สิ่งแวดลอม กับ นัก ทองเที่ยว
260. จังหวัด ภูเก็ต ได ลงมติ แลว ใน ป ที่ ผาน มา วา จะ เก็บ<7> ใน อัตรา 2 % แต ผูประกอบการ เห็น วา คอนขาง สูง
261. ใส ถัง 200 ลิตร แลว นําไป เก็บ<4> ไว ใน ที่ ปลอดภัย หางไกล จาก ชุมชน
262. หาม มี หนังสือเรียน เถื่อน ใน โรงเรียน ระบุ หาก ตรวจ พบ ตอง รีบ เก็บ<1> สงคืน สํานักพิมพ โดย เร็ว ฟน ธง
263. เสนอ โครงการ สราง ไซโล เก็บ<4> ขาวเปลือก ระดับประเทศ ให ที่ประชุม พิจารณา ให ความ เห็นชอบ โดยโดย
264. อีก คู อิตาลี ที่ ได เก็บ<6> 6 แตม เต็ม ผาน เขา รอบ แนนอน แลว ดิโน ซอฟฟ โคช มาด ขรึม นา จะ พัก นัก เตะ
265. รอ เพื่อน โบรกเกอร ตาย กัน กอน จึง ตาม เก็บ<1> ศพ รอ ให อุณหภูมิ การ แขงขัน ลดลง จึง ตาม เก็บ
266. อยู กับ ดร. ทักษิณ ชินวัตร เชนเดียวกับ ดร. โอฬาร ไชยประวัติ ซึ่ง เก็บ<5> ตัว มา นับ ป ก็ ยัง ปรากฏ ชื่อ อยู ใน
267. ของ ฟรี จริงๆ ไม มี การ เรียก เก็บ<7> คาบริการ หรือ บังคับ ให ตอง ซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร ผอน สง ใน ราคา
268. คน สมัยกอน ไม มุง สะสม ทั้ง ทรัพยสิน และ อํานาจ หา ได แต พอ กิน เก็บ<6> ตุน ไว บาง เพือ่ พอ กิน พอใช ไป
269. ไม กลา ไป ลงทุน กับ สาว อินเดีย อยาง เต็มที่ นัก สวน หนึ่ง มา จาก การ เก็บ<7> ภาษี แพง มหา โหด ถึง 100 %
270. ผล แตก รวง เสียหาย มาก บาง สวน เสียหาย จน ไม สามารถ ทีจ่ ะ เก็บ<1> ผล ได เลย ทั้งๆ ที่ ได มี การ ประมาณ
271. ตลอดเวลา ทําให แมลง ที่ ซื้อ มา ใหม และ สด อยู เสมอ ซึ่ง หาก ไม ซื้อ มา เก็บ<6> ตุน ไว ก็ จะ ทําให แมลง ขาด
272. ฟุตบอล เมื่อ ถูก ยัดเยียด ความ พายแพ 0 - 1 ทําให ยูโกฯ เก็บ<6> 3 แตม ขึ้น ครอง จา ฝูง สาย ซี.
273. เขาทาง ราอูล ยิง เต็ม เทา ซาย บอล พุง เสียบ มุม เก็บ<6> ชัย ใน ครึ่ง แรก นําไป กอน 1 - 0
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274. ครบ 9 นาที ยูโก ชนะ นอรเวย 1 - 0 เก็บ<6> 3 แตม ขึ้น นํา เปน จา ฝูง ของ กลุม ซี. และ ทั้ง คู ตอง ไป ลุน
275. ประธานาธิบดี เพราะ ลมเหลว ใน การ เก็บ<6> ลายเซ็น ได เพียงพอ ทันเวลา ใน ที่ สุด ประธานาธิบดี รอด มา
276. สมาชิก 5 แสน ชื่อ มี การ เก็บ<6> ลายเซ็น ที่ จําเปน ประมาณ วัน ที่ 2 กุมภาพันธ เกือบ 2 เดือน กอน วัน สุด
277. จ. กําแพงเพชร ไม สามารถ จะ เก็บ<4> กัก น้ํา ให อยู ได แมแต หนวยราชการ ที่ อยู ใน พื้นที่ ยัง ตอง จัด รถ
278. สกปรก ใน การ บริหาร เงินงบประมาณ และ เก็บ<7> เงิน โดย ใช อํานาจหนาที่ โดยมิชอบ ของ ฝายบริหาร ใน
279. ซี ก็ ควรจะ ลด คา สมาชิก เคเบิล ทีวี ใหกับ ประชาชน ไมใช เก็บ<7> คา สมาชิก เทาเดิม แต ได คา โฆษณา เพิ่ม
280. นอกเหนือจาก ที่ มี อยู ใน ฐานขอมูล โดย โคฟาส จะ เก็บ<7> คาบริการ จาก ผูสมัคร เปน สมาชิก ใน ป แรก 6
281. กนข. อนุมัติ สราง ไซโล 24 จังหวัด เก็บ<4> ขาวเปลือก ได เพียง 2 ลาน ตัน ใช งบลงทุน กวา หมืน่
282. จังหวัด ได แตงตั้ง คณะกรรมการ ขึ้นมา ดําเนินการ ตรวจสอบ และ เก็บ<6> ขอมูล ใน ทุก พื้นที่ ของ จังหวัด
283. ขอ ให สํานักพิมพ เพราะ ตอง รอ คํา ชี้ขาด จาก อัยการ สูงสุด แต เกีย่ ง เก็บ<4> ตํารา เถื่อน ไว ที่ ศธ.
284. ใจ กลัว เปลีย่ น ของ กลาง รอน ถึง คน ขน มา ตอง หา โกดัง เก็บ<4> เอง รอ จนกวา ศธ. จะ สง คน ไป ตรวจสอบ
285. การ สงคืน จะ ถูก ขอรอง ให เก็บ<4> ไว เปน ความลับ เนื่องจาก เกรง วา จะ กระทบ กับ ตําแหนง หนาที่ แต ทั้ง
286. หาก ตั้งใจ จะ ทํา งาน เพื่อ สังคม แลว ก็ ควรจะ รู วา เก็บ<4> หนังสือ ไว ที่ไหน จึง จะ ปลอดภัย นาย
287. สมศักดิ์ กลาว ซึ่ง นาย ประสม ตอบ วา ขอ เก็บ<4> ไว ที่ องคการคา คุรุสภา หรือ กรม วิชาการ ได หรือไม นาย
288. การ เปด ยาว ให กอง หนา ไล เก็บ<1> และ หาก แผง หลัง สโลวีเนีย พลาด นั่น จะ เปน โอกาส ของ นอรเวย ที่ จะ
289. บางสวน ทํา ตัว เปน โจร ใน เครื่อง แบบ ตั้ง ดาน รีดไถ เก็บ<7> สวย แทบจะ ทุก ทองที่ ตํารวจ เปน เจา มือ รับ
290. นํา หนังสือ นอก รีต เหลานี้ เก็บ<4> ไว ที่ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ กรมวิชาการ หรือ ที่ องคการคาของคุรุสภา
291. กระทั่ง ความ กลาหาญ ที่ จะ บอก วา ให นํา สิ่ง ผิดปกติ ทั้ง คัน รถ เหลานี้ ไป เก็บ<4> ไว ใน สถานที่ ที่ อยู ใน
292. ละ 30 เทานั้น หาก ได มี การ ระดม เงิน ดวย การ เก็บ<7> จาก ชุมชน อาจ ชวย ทาง โรงเรียน ทาง หนึ่ง ทั้งนี้ อาจ
293. ของ คอมพิวเตอร เพิ่ม มากขึ้น ใน การ เก็บ<4> ขอมูล ที่ มี มูลคา สูง และ มี ความ สําคัญ กับ องคกร
294. คอนเสิรต แลว ยก เงิน ให การ กุศล เกิด เรา โลภ ขาย บัตร เก็บ<7> ตังค เอา เงิน เขา กระเปา ทํา วิดีโอ ขาย ทํา
295. ตอง แสดง หลาย อารมณ มาก ไมวา จะ เปน อารมณ เก็บ<5> กด อารมณ ฉุนเฉียว อารมณ รัก หรือ การ
296. อุตสาหกรรม ซึง่ ไดแก การ แปร รูป และ การ เก็บ<4> ถนอม สัตวน้ํา การ ผลิต เบียร การ ปน เสนใย สิ่งทอ การ
297. ระดับ ชัน้ ประถมศึกษา ที่ มี จํานวน มาก กวา นี้ ซึ่ง ทาง ราน ได นํา ไป เก็บ<4> ไว แลว จะ สงคืน ใหกับ สํานักพิมพ
298. หนา นี้ หลังจาก คณะทํางาน ของ มูดี้ส ได เดินทาง เขามา เก็บ<6> ขอมูล ใน ไทย เปน ระยะ แต ที่ ออก จะ เหนือ
299. ขอมูล เพิ่มขึ้น ถึง 3 เทา ซึ่ง สามารถ เก็บ<4> ภาพ ที่ มี ความ ละเอียด สูง ถึง 1 ภาพ , นวนิยาย หนา 200
300. เคียง ที่ เขามา ปกหลัก เปน เจาพอ เรียก เก็บ<7> คา คุมครอง โดย มี คนไทย คอย เปน มือ เปน ไม ให
301. เงือก นัน้ สวยงาม โดดเดน มี หลาย คน พยายาม ถายภาพ เก็บ<4> ไว สวน นาง ผีเสื้อ สมุทร ดู โดดเดีย่ ว เหลือ
302. แขก ตองโทษ เรา แลว ละ เก็บ<1> เรื่อง นี้ มา เลา ให ฟง เพราะ เห็น วา ใครๆ พูด กัน วา ประเทศไทย มีแต เรือ่ ง
303. ประทับใจ กัน ตรง จุด ไหน ของ ละคร คู ชืน่ ชุลมุน ถึงกับ ตอง เก็บ<1> เอา มา ใช เปน ไอเดีย ใน ละคร " สาว ใช
304. การ ขยายตัว ใน 15 ป มูลคา การ ลงทุน กวา 15 ลาน บาท สามารถ เก็บ<4> สินคา ได มาก กวา 7 หมื่น พา
305. ทราบ เหตุผล วา เหตุ ใด โรงเรียน จึง เรียก เก็บ<7> หนังสือ คืน โดย ไม แจง ผูปกครอง ให รับทราบ ลวงหนา
306. ใด ตองการ รับ เงิน คืน ก็ ให ไป เซ็น ชื่อ รับ แต ถา ตองการ เก็บ<4> หนังสือ ไว โรงเรียน ก็ ไมวา อะไร สวน หนังสือ
307. ลดลง รวมทั้ง กลุม ประเทศ สหภาพ ยุโรป และ สหรัฐ มี ความ ตองการ เก็บ<4> น้ํามัน สํารอง ไว เพิ่มขึ้น เพื่อ
308. ให แกไข อยางมีประสิทธิภาพ อยา เพิ่ม ภาระ ใหกับ ประชาชน โดย การ เก็บ<7> ภาษี และ จะ มี วิธีการ อื่น
309. ทีม กระทิง ดุ ใน นัด นี้ เก็บ<6> ได แค แตม เดียว มี คะแนน สะสม 3 นัด 4 คะแนน เทา กับ นอรเวย และ ตก
310. ออก โดย H Kato หรือ Stalexpo ให เรียก เก็บ<7> ใน อัตรา 27.78 ของ ราคา ซี ไอเอฟ หรือ บริษัท
311. ศึกษาภัณฑ ขอนแกน ที่ นํามา มอบให กระทรวงศึกษาธิการ และ นํา ไป เก็บ<4> ไว ที่ โกดัง ยาน ดินแดง นั้น
312. วา ตาย แลว เก็บ ศพ เอาไว เก็บ<4> ศพ ไว คนๆ เดียว นี้ ทั่วประเทศ ไทย หา ที่ วาง ศพ คนๆ เดียว ไม ได นะ
313. พิชัย ขอ ลุย ออสเตรเลีย ชวย โอลิมปก ไทย เก็บ<6> คะแนน ใจ สมาชิก ไอโอซี. วาง ตัว ดร. ณัฐ โชว กึ๋น นํา
314. เวลา ที่ เหลือ คงจะ เปน การ ตระเวน เก็บ<1> บรรยากาศ มา เลา ให แฟน ทั้ง กีฬา และ จุด ประกาย ได ฟง
315. และ วา กระทรวงศึกษาฯ ตอง ชัดเจน ใน เรื่อง นี้ เพราะ หนังสือ ยัง เก็บ<4> อยู ที่ ราน และ เทาที่ หารือ กับ
316. ออม ตั้งแต อายุ 20 ป โดย เก็บ<6> เงิน ป ละ 2,000 บาท สมมติ อัตรา ผลตอบแทน ป ละ 10 %
317. มือ ที่ จดทะเบียน VAT ไว ตูมตาม จะ ตอง ถูก เรียก เก็บ<7> VAT 7 % ทุก ครั้ง ที่ แทง พนัน อยา ทํา หนา สะดุง
318. หนึ่ง ที่ มี ความ สําคัญ อยางมาก เพราะ การ จายเงิน และ การ เก็บ<4> ขอมูล ของ ลูกคา เปน ความลับ เปน หัว
319. เพราะ เปน ธุรกิจ สัมปทาน และ เก็บ<7> เงิน จาก ลูกคา ใน ขอตกลง เดิม ขณะ ทํา สัญญา สัมปทาน
320. ศึกษา ขั้นพื้นฐาน อยาง ทั่วถึง มีคุณภาพ และ ไม เก็บ<7> คาใชจาย รวมถึง การ จัดการ ศึกษา ของ เด็ก
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321. เศรษฐกิจ ใน ประเทศ และ การ ฟนตัว ของ รายได ภาครัฐ จาก การ เก็บ<7> ภาษี ได เพิ่มขึ้น ซึ่ง จะ สงผล ให
322. นาย แดน เนสคีโอลด กลาว วา เมือ่ วันพุธ 21 มิ.ย. ที่ ผาน มา แผน ดิสก เก็บ<4> ขอมูล ลับ 2 แผน เกิด สูญ
323. เหลือ เพียง ผูนํา เขา ขาย ประเดิม เก็บ<7> คาบริการ 300 บ. / เดือน ก.ค. นี้
324. และ สราง รายได จาก คาบริการ แอรไทม เก็บ<7> คา บริการ ตอ นาที โดย จะ หยุด เปน ผู นําเขา โทรศัพท
325. แมวา ขณะ นี้ บริษัท เอไอเอส มี นโยบาย เก็บ<7> คาบริการ รายเดือน 300 บาท เหมือนกัน แต เปน การ
326. ความ สนุก ของ โครงงาน วิทยาศาสตร นี้ นาจะ อยู ที่ การ เก็บ<6> ตัวอยาง และ การ คนพบ พฤติกรรม ของ
327. แรก ใน รอบ 5 ป ที่ เยลตซิน เลิก เก็บ<5> ตัว เขา ออกไป พบ พูดคุย ทัก ทาย ประชาชน ตาม ถนน ทุก นาที มีคา
328. เคย มี พนักงาน ของ ธ.ก.ส. ราย ใด เรียก เก็บ<7> เงิน จาก เกษตรกร ใน รูป ที่ จะ เปน การ แสวงหา ผลประโยชน
329. สําหรับ การ เขาไป ตรวจสอบ โกดัง เก็บ<4> หนังสือ เถือ่ น ที่ นาย ประสม นํา มา เก็บ ไว เพื่อ รอ การ ตรวจสอบ
330. สําหรับ การ เขาไป ตรวจสอบ โกดัง เก็บ หนังสือ เถือ่ น ที่ นาย ประสม นํา มา เก็บ<4> ไว เพื่อ รอ การ ตรวจสอบ
331. เงิน เหลือ ก็ มี 2 ทาง ที่ จะ ทํา ได คือ เก็บ<4> ไว ใน ธ. หรือ จะ เอา ไป ใชหนี้ ใหกับ กองทุน ฟนฟู ซึ่ง ทั้ง สอง
332. คาบํารุง การ ศึกษา และ คาใชจาย อืน่ ๆ ที่ สถาบันการศึกษา เรียก เก็บ<7> นัน้ จะ จาย โดยตรง ให สถาบัน
333. ให บสย. ใน อัตรา 1.75 % ตอ ป ของ จํานวนเงิน ที่ ค้ําประกัน และ จะ เรียก เก็บ<7> ลวงหนา เปน ราย ป นาย
334. คน ปกติ ดี ก็ คุณ นะ แหละ 7. แบงปน รอยยิ้ม ของ คุณ ใหกับ ทุก คน แต ให เก็บ<4> จุมพิต ใหกับ คน เพียง คน
335. ในขณะที่ รายได ของ ศูนย อนุรักษ ชาง ไทย นอกจาก ได จาก การ เก็บ<7> บัตร ผาน เขา ชม การ แสดง ของ ชาง
336. งบดุล ของ บริษัท ทาง บริษัท มี เก็บ<4> ไว ตลอด ไม มี การ ทํา ยอนหลัง หลังจาก พิจารณา พยาน คือ นาย ลิขิต
337. แต กรณี ที่ กระทรวงศึกษาธิการ มี คําสั่ง ให โรงเรียน เรียก เก็บ<7> หนังสือ เถื่อน หรือ หนังสือ ที่ ไม
338. และ อัตรา คา โดยสาร จะ เก็บ<7> 3 บาท เหมือน รถเมล ทั่วไป ทั้งนี้ ยอมรับ วา ไมใช คน มี ชื่อเสียง แต มี ความ
339. คนละ ครั้ง มา เสมอ กัน 5 - 5 เกม กอนที่ แทมมี่ จะ เปน ฝาย เก็บ<6> ได 2 เกม รวด เอาชนะ ไป ได 7 - 5 นํา กอน
340. รายได โดย การ ขึ้น ภาษี ทั้งนี้ รัฐบาล ควร ใช วิธี เก็บ<7> ภาษี บุคคล ธรรมดา ใน ลักษณะ กาวหนา มาก กวา ที่
341. ประเทศ ซึ่ง จะ เนน ใน กรุงเทพฯ กอน จะ เปน การ เก็บ<7> เงิน ปลายทาง แคช ออน ดีริเวอรรี่ และ การ ตัด
342. เข็ม และ จาย ยา หลาย ชนิด รวมอยู ใน ซอง เดียวกัน โดย เก็บ<7> คา รักษา รวม กับ คา ยา ผูปวย ราย ละ 40 343. ตัวเอง พอใจ โดย ทาง อบจ. ขอ เก็บ<7> รอยละ 2 ในขณะที่ ผูประกอบการ ยืน กราน ที่ จะ จาย เพียง รอยละ
344. ขึ้น และ สงผล ให เศรษฐกิจ ฟนตัว แลว รัฐบาล จะ สามารถ เก็บ<7> รายได ภาษี ตางๆ ได เพิ่มขึ้น
345. เวลา ประมาณ 2 เดือน เพื่อ การ ปรับปรุง ใบ ชําระ คาบริการ การ เรียก เก็บ<7> เงิน และ ซื้อ เครื่องมือ เพิ่มเติม
346. สวน ของ สถาบัน พระปกเกลาฯ จะ เก็บ<4> ตัว นักวิชาการ เพื่อ เตรียม เสนอ แกไข กฎหมาย เปน เวลา 3 วัน
347. สิทธิ ลง สมัคร ครั้ง นี้ จึง ขอให กกต. อุดรธานี ดําเนินการ เก็บ<1> เอกสาร ทั้งหมด กลับมา และ ทํา การ แกไข
348. จาก หนวยงาน ที่ รับผิดชอบ ใน การ เก็บ<7> คาธรรมเนียม ที่วา การ สงออก น้ํายาง ขน วา มี ขบวนการ ที่
349. ซึ่ง สิ่ง เหลานี้ จะ ถูก เก็บ<4> ไว ใน จิตใตสํานึก ของ เด็ก เมื่อ เกิด เหตุการณ ที่ สราง ความ กดดัน หรือ เหตุ
350. ชวยเหลือ ของ IMF ที่ ทาง การ มิได ใช เงิน ตน ที่ กู มา แต นํา มา เก็บ<4> มา ไว เปน ทุน สํารอง เงินตรา ตาง
351. บาน ไมได ตรง ที่นา ก็ เหมือนกัน เขา บอก พอ ทอ ผาน แลว จะ เก็บ<3> หิน ให เรียบรอย เอา ดิน มา ถม ให
352. แต ทํา แลว เอา หนา ดิน กลบ ทอ ไว เอา หิน ขึ้นมา เก็บ<1> ไป เยอะ แลว ยัง ไม หมด เลย รู อยาง นี้ ผม ไม ให ทอ
353. กลัว วา ภาวะ เศรษฐกิจ ที่ ตกต่ํา ทําให มี ผู เขา พัก นอย เมือ่ มี การ เก็บ<7> คาธรรมเนียม อีก ก็ จะ สราง ภาระ
354. ความ รวมมือ และ ไม เห็น ดวย ที่ อบจ. มา เก็บ<7> ภาษี น้ํามัน โดย ให เหตุผล วา เปน การ เก็บ ซ้ําซอน จาก ที่
355. ขณะนี้ ไม มี น้ํา กัก เก็บ<4> ไว เนือ่ งจาก น้ํา รั่วซึม ใต ทอง ฝาย ประกอบ กับ ฝาย นี้ ไม มี คลองสงน้ํา ทํา
356. โรงพยาบาล ไป ใช ไม ตรง ตาม วัตถุประสงค เก็บ<4> เงิน ไว เกิน วงเงิน ที่ ไดรับ อนุมัติ จายเงิน เกิน วงเงิน ที่
357. ขณะเดียวกัน เจาหนาที่ ปศุสัตว จังหวัด พิจิตร ได ออก เก็บ<6> ตัวอยาง ดิน จํานวน กวา 10 จุด ที่
358. เนื่องจาก อย. ไม ได สั่ง ให มี การ เรียก เก็บ<7> ยา มา เปลี่ยน ฉลาก รวมทัง้ ไมได สั่ง ให ผูประกอบการ มี หนาที่
359. เรื่อง รวมถึง ชอง สถานี ที่ เรียก เก็บ<7> คา สมาชิก โดย บริษัท สามารถ ถายทอด ภาพยนตร เหลานี้ หลังจาก
360. ที่ โรงเรียน ดังกลาว ตั้งแต ป 25 ทาง โรงเรียน เรียก เก็บ<7> เงิน 2,500 บาท เพื่อ เปน คาธรรมเนียม
361. บัญชี ธนาคาร กรุงไทย โดย โรงเรียน เก็บ<4> บัญชี ไว และ ได นัด ให มา ลงทะเบียน ใน เดือน ตอมา
362. เทอม และ ไม สมควร ที่ จะ ไป เก็บ<7> เงิน คา เทอม จาก เด็กนักเรียน ดวย ซ้ํา ไป ทองสุข มันตาทร
363. ของ ครอบครัว แต พอ มา ถึง วันนี้ วัน ที่ ถูก เรียก เก็บ<7> หนี้ โดยที่ พวกเขา ไม ได ใช เงิน ถึง รู วา แผล นี้ เจ็บปวด
364. กรณี ที่ มี การ วิพากษวิจารณ กัน วา จะ มี การ เก็บ<7> เงิน คา น้ํา นัน้ ขอ ยืนยัน วา ตาม เงื่อนไข ของ เอดีบี ที่ ตก
365. ศึกษา ความ เปนไปได ใน การ เก็บ<7> เงิน คืน ทุน กอสราง ระบบ ชลประทาน เฉพาะ ที่ เขาไป ใน แปลง ไรนา
366. จัดเก็บ ภาษี เพราะ ป ที่ ผาน มา ไม สามารถ เก็บ<7> ได ตาม เปา และ เกรง วา จะ เก็บ ไม ทัน เพราะฉะนั้น ควร
367. การ ตรวจสอบ เฝา ระวัง ยา ดังกลาว อยางตอเนื่อง โดย ได เก็บ<6> ตัวอยาง ยา ทั้ง ใน สถานที่ ผลิต และ สถาน
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368. อนุญาต ได ปรับปรุง คุณภาพ แลว จึง เก็บ<6> ตัวอยาง เพื่อ สง วิเคราะห คุณภาพ ซ้ํา ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ ที่ พบวา
369. มี ปญหา ดาน คุณภาพ ก็ ได สง ให ผูประกอบการ เรียก เก็บ<7> ยา คืน จาก ทองตลาด ไป หลาย ราย พรอม ทั้ง
370. ลง เตะ ใน สนาม เมือง ริโอเดอจาเนโร หวัง เก็บ<6> 3 คะแนน เต็มๆ เพื่อ กรุย ทาง สู รอบ สุดทาย ทีจ่ ะ คัด
371. ให หุน ตัว นี้ เปน ดาว เดน ที่สุด ของ กลุม ที่ อยู ใน เปาหมาย การ เขามา เก็บ<9> ของ ลงทุน ของ นักลงทุน ตาง
372. จาย ให ชา เขา ไว และ เก็บ<4> เปน รายจาย มากๆ ใน ภายหลัง หรือ หลังจาก หมด บัตร สงเสริม แลว ยอม เปน
373. เปน จํานวน เทาใด มี ลูกหนี้ ที่ ยัง ไม ได เรียก เก็บ<7> อยู เทาใด สินคา คงเหลือ ประมาณการ ออกมา ได เปน
374. ถา กลัว จน ขี้ ขึ้น สมอง หรือ วา อาย ที่ คน เคา หาวา เวอร ก็ ควร เก็บ<4> ไว รอ อีก รอย ป จนถึง ป
375. แตก บาง หลอก ชาวบาน ที่ ไม รู อิโหนอิเหน แห กัน ไป ถอน เงิน มา เก็บ<4> ไว ยั่ว โจร ขโมย ที่ บาน แถม ยัง
376. มี รายงาน ขาว แจง วา นาย ปูติน ยังคง เก็บ<5> ตัว เงียบ โดย เลือ่ น กําหนด หารือ กับ บรรดา หัวหนา พรรคการเมือง
377. แต ได กําไร 3 - 5 % และ มี ปญหา หนี้ เก็บ<7> ไมได ก็ ลําบาก และ ตอง ขาย ให ได มากๆ เพื่อ ชดเชย
378. ซุปเปอรมารเก็ต 3. ตลาด ซอฟตแวร ระบบ จัด เก็บ<4> เอกสาร อิเล็กทรอนิกส เนน กลุมเปาหมาย ที่ เปน
379. อุทยาน ประวัติศาสตร เพียง 12 กิโลเมตร กลับ พอใจ ที่ จะ เก็บ<4> โบราณวัตถุ มูลคา มหาศาล เหลานัน้ ไว
380. และ เลิก เลน ของเลน จน พวก มัน อาจ ตอง ไป เก็บ<5> ตาย ที่ ไหน สัก แหง แต ถึง วันนี้ พวก มัน ก็ได
381. ใน จังหวัด กาฬสินธุ เริ่ม อาละวาด หนัก ชวง ฤดูกาล เก็บ<1> เกี่ยว หลังจาก ชาวนา นวด ขาว เสร็จ แต
382. หลังจาก ชาวนา นวด ขาว เสร็จ แต ยัง ไม ได เก็บ<1> เอา ไป ไว ใน บาน ถูก ขโมย ยกขึ้น รถ ไป เกือบ หมด
383. เพราะ ชาวนา เหนื่อย และ กลับ บาน โดย ไมได เก็บ<1> ขาว ไป ดวย นาง ผองพรรณ ปรีประสาท เกษตรกร ทํานา
384. ขาว เสร็จ เกือบ 3 ทุม ดวย ความ ออนเพลีย ไม ได ขน ขาว ไป เก็บ<4> ไว ที่ บาน จึง ถูก ขโมย ขาว ไป เกือบ หมด
385. มี ยอดขาย นอยลง มาก บาง ราน ตอง นํา ของ ที่ เก็บ<4> ไว เมื่อ ปลายป ที่ แลว ออกมา ขาย อีกครั้ง ขณะที่ บาง
386. เรา พบวา คน ใน หมูบาน แหง หนึ่ง ออกไป เก็บ<1> เมล็ด ไผ จาก ปา เพือ่ นํา มา บริโภค แทน ขาว
387. กรมปาไม เริ่ม ใช กฎหมาย ควบคุม การ เขา ปา ตัดไม เก็บ<1> เห็ด หนอไม และ ผัก อื่นๆ คนหนุมสาว จึง ตอง
388. ที่จะ สามารถ รวบรวม เอา เด็กๆ ทีม ชาติ ทุก รุน มา เก็บ<4> ตัว ฝกซอม รวมกัน เปน แหง เดียว ซึ่ง ตอนนี้
389. ของ การ ศึกษา ดวย เมื่อนัน้ เรา ก็ จะ สามารถ เก็บ<4> ตัว นัก ฟุตบอล ทีม ชาติ ทุก ระดับ ทุก รุน ได
390. มหาศาล อีกทั้ง ชาวญี่ปุน ยัง ขึ้น ชื่อ ใน ดาน การ เก็บ<6> ออม ทําให มี เงินทุน สําหรับ ลงทุน รองรับ อยู เปน
391. ตัดสินใจ เปด เสรี ตลาด ผอนปรน เพดาน การ จัด เก็บ<7> คา คอมมิชชัน่ อัน จะ สงผล ให บริษัท ตางๆ ซึ่ง รวมถึง
392. นาย เพี้ยน ตะโกน ไล หลัง เพื่อน เมื่อ เห็น ฝาย แรก รีบ เก็บ<3> แผง หนังสือ เข็น เขา บาน แต ตะวัน ยัง ไม คลอย
393. เรา สราง ขึ้นมา เพื่อให สามารถ เก็บ<4> เปน มรดก ชาติ ได โดย ไดรับ ความ รวมมือ อยางดี จาก กอง วรรณคดี
394. พรอมทั้ง เรื่อง การ ดูแล พื้นที่ และ การ จัด เก็บ<7> ภาษี รายได โดย พมา แบง ให 80 %
395. บรรดา นักการเมือง ทั้งหลาย แห ไป ซื้อ มา เก็บ<4> ไว เปน สมบัติ ติด ตัว กัน เปนจํานวนมาก แทนที่จะ เปน
396. ซึ่ง งบประมาณ ดําเนินการ สวนหนึ่ง จะ เรียก เก็บ<6> จาก ผูประกอบการ ใน ตลาด อีก สวน หนึง่
397. ทํางาน ภาค การเกษตร เมือ่ เพาะปลูก หรือ เก็บ<1> เกี่ยว เสร็จ แลวก็ เคลื่อนยาย กลับ ภูมลิ ําเนา แบบ
398. ขอนแกน รณรงค สัปดาห ซอมแซม ภาชนะ เก็บ<4> น้ํา '43 วันอังคาร ที่ 5 มกราคม พ.ศ.
399. สงผล ให เกิด ภาวะ น้ําทวม ใน บาง พื้นที่ ภาชนะ เก็บ<4> น้ํา ที่ มี อยู ของ ราษฎร เกิด ความ เสียหาย
400. ปญหา การ ขาดแคลน ภาชนะ ที่จะ ใช สําหรับ เก็บ<4> น้ํา ไว สําหรับ การ อุปโภค บริโภค
401. สํารวจ ซอมแซม และ สราง ภาชนะ เก็บ<4> น้ํา ประจําป ขึ้น อีกครั้ง ดังนัน้ จึง ขอให จังหวัด
402. ได รณรงค ให ประชาชน ซอมแซม และ จัดหา ภาชนะ เก็บ<4> กัก น้ํา ไว ใช ให ได ตลอดทั้ง ป
403. ตอง แบก อุปกรณ เขาไป ใชไหม ยัง ไม พอ เวลา เก็บ<1> เกี่ยว ก็ ตอง แบก ขาว จาก นา มา ถึง ถนน
404. ทํา อยางไร ก็ได ที่จะ ลาง หนี้ ให หมด เก็บ<4> ไว ลงทุน เทาที่ พอจะ ทํา ได ใชไหม
405. โดย ธนาคาร ได เปด บริการ อีบิสเนส ที่ เปน ระบบ จัด เก็บ<4> ขอมูล ธุรกิจ ทางดาน ธนาคาร และ การเงิน
406. ใหบริการ เพื่อ บันทึก ขอมูล ใน บัญชี ตาง เก็บ<4> ไว ทําให ตัวเลข ไม แสดง ยอดเงิน ใน บัญชี
407. รัชกาล ที่ 5 ได สง พระราชโอรส ไป รับ การ ศึกษา และ เก็บ<1> รับ ประสบการณ ใน แทบจะ ทุก สาขา
408. กัน ใน พวก รัฐบาล จึง ทําให การ เก็บ<7> ภาษี ไม เขา เปา ทุก เดือน สวน วิทย ให ทัศนะ วา
409. จาย น้ํา ได 100 % เอดีบี ยกเลิก แผน บีบ จัด เก็บ<7> คา น้ํา จาก เกษตรกร ใน พื้นที่ โครงการ ชลประทาน
410. เอง ก็ ยัง ไม พรอม เปลีย่ น แผน การ จัด เก็บ<7> คา น้ํา เปน คา ลงทุน แทน ตาม พื้นที่ การเกษตร โดย ไร ออย
411. ลาน บาท โดย มี เงื่อนไข ให กรม ชลประทาน จัด เก็บ<7> อัตรา คา ใช น้ํา จาก เกษตรกร ซึ่ง
412. ให ผลตอบแทน ทางดาน เศรษฐกิจ สูง การ เก็บ<7> เงิน คา ลงทุน จาก เกษตรกร ดังกลาว กรม ชลประทาน จะ
413. อยู ระหวาง การ พิจารณา โดย คาดวา จะ ทยอย เก็บ<1> ใน ระยะ 3 - 4 ป แลวแต ความ เหมาะสม
414. สราง ระบบ ชลประทาน ทาง ทอ แลว รัฐ ตอง จัด เก็บ<7> เงิน คา น้ํา จาก เกษตรกร ผูใช ตาม ใน พื้นที่ ตางๆ ซึ่ง
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415. Megaservers ขนาด ใหญ ใน การ จัด เก็บ<4> ขอมูล ขาวสาร และ โปรแกรม รวมถึง การ ใช
416. ตางๆ เหลา นั้น การ ใช เมกะเซิรฟเวอร ใน การ จัด เก็บ<4> ขอมูล ขาวสาร และ โปรแกรม เปนจํานวนมาก เรา เรียก
417. เปน การ ใช เมกะเซิรฟเวอร ขนาด ใหญ เปน คลัง เก็บ<4> ขอมูล สวนตัว แต สามารถ ใช อุปกรณ กําลัง ต่ํา
418. สวน บุคคล ตางๆ เพิ่มเติม ได รวมทั้ง ซอฟตแวร ที่ อาจ เก็บ<4> ไว ใน รูป ของ โปรแกรม สวนตัว และ แฟมขอมูล
419. คน กลุม นี้ ลง อยาง ยอยยับ กอนหนานี้ พวกเขา เก็บ<6> เงิน ทุก สตางค เพื่อ ซื้อ บาน สัก หลัง หนึ่ง ไว เปน ที่
420. บานจัดสรร กอสราง ไม สําเร็จ ผิดสัญญา ทั้ง ที่ เก็บ<7> เงิน ดาวน ไป หมดแลว สราง ความ เดือดรอน
421. ตอง ติดตาม ความ เจริญเติบโต โดย ทํา อัลตรา ซาวนด แลว เก็บ<1> ไข มา เพาะเลี้ยง ถาม วา ชวง ระยะเวลา
422. นอกจากนี้ ก็ ยัง มี เรื่อง อืน่ ๆ อีก เชน การ เก็บ<1> ไข การ อักเสบ ติดเชื้อ โรคมะเร็ง ฮีโมฟเรีย
423. ผูหญิง คน อื่นๆ และ เจนนิเฟอร จะ เก็บ<4> ความ ลับ เล็กๆ ของ เรา เอาไว แต อาชีพ การ เมือง
424. หองทดลอง ปรากฏ วา ขอมูล ขาวสาร ที่ จะ ถูก เก็บ<4> เอาไว ใน ดาวเทียม เคอีโอ จะ ไม ไดรับ ผล
425. ขางหนา มนุษย รุน ใหม จะ มี เทคโนโลยี เก็บ<1> กวาด ขยะ ใน อวกาศ ได แลว อยางมีประสิทธิภาพ
426. อยาง แนนอน อีก หา หมืน่ ป ใน อนาคต วิธี เก็บ<4> ขอมูล ขาวสาร ลง ใน แผน ซีดี จะ ตอง ลาสมัย ไป แลว
427. ไม มี กําหนด เตรียม ออก ประกาศ ยกเลิก เก็บ<7> เงิน เขา กองทุน สวน ราคา น้ํามันดีเซล ปรับ ขึ้น
428. เสีย รายได 2,000 ลาน บาท จึง ตอง จัด เก็บ<7> ภาษี ฟุมเฟอย แทน ขึ้น ดีเซล 25 ส.ต. / ลิตร
429. ใน สวน ของ น้าํ มันดีเซล ลิตร ละ 25 สตางค จาก ปจจุบัน ที่ เก็บ<7> อยู ใน อัตรา ลิตร ละ 25 สตางค ทํา ให
430. กลาว วา ทาง สพช. จะ ออก ประกาศ ยกเลิก การ จัด เก็บ<7> อัตรา เงิน สง เขา กองทุน ใน สวน ของ น้ํามันดีเซล
431. ตั้งแต วัน ที่ 6 ยกเลิก การ จัด เก็บ<7> อัตรา เงิน สง เขา กอง ทุน ใน สวน ของ น้ํามัน ดีเซล ม.ค. นี้ สวน น้ํามัน เบนซิน
432. อยู 5,000 ลาน บาท จาก การ ยกเลิก จัด เก็บ<7> อัตรา เงิน เขา กองทุน ทําให รายได ลดลง ประมาณ เดือน ละ
433. ราคา ขายปลีก ได ประมาณ 11 เดือน ผูคา หนุน เลิก เก็บ<7> เงิน เขา กองทุน นาย ธีรพจน วัชราภัย ผูจ ัดการ ฝาย การตลาด คา ปลีก
434. จาก สื่อ สงผล ให เด็ก มี พฤติกรรม ซึมเศรา เก็บ<5> ตัว จาก โลก ภายนอก สวน ผล การ รวบรวม สถิติ
435. สถิติ จาก กรม ตํารวจ หรือ สถิติ จาก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง เก็บ<6> ขอมูล จาก ผู ที่ ฆาตัวตาย สําเร็จ
436. ไดแก สถิติ จาก กรมตํารวจ ซึ่ง เก็บ<6> ขอมูล จาก ผู ที่ ฆาตัวตาย สําเร็จ ป 2 อัตรา การ ฆาตัวตาย สําเร็จ
437. โดย ไม ตอง ใช ฟลม แต อาศัย แผนดิสก ใน การ เก็บ<4> ภาพ ที่ มี ขนาด เล็ก มาก ดังนั้น การ ใช ฟลม เอพีเอส
438. แต เมือ่ ชา ไป ญี่ปุน ชาวญี่ปุน รูจ กั ดัดแปลง กรรมวิธี การ เก็บ<1> เกี่ยว การ หมัก และ บม
439. อีก 3 รูจ ัก ดัด แปลง กรรม วิธี การ เก็บ<1> เกี่ยว ป ขางหนา แต ณ จุด นี้ ก็ เปน รากฐาน ที่ สําคัญ เปน จุด ที่ คอยๆ
440. การ ยืนยัน ก็ สามารถ ดึง ขอมูล ของ ผูสมัคร ที่ เก็บ<4> อยู ใน ฐานขอมูล ของ ทบวงฯ ออกมา ได จากนัน้ เจา
441. มา เปน ขอมูล การ ประเมิน จะ เปน ฐาน การ เก็บ<7> ภาษี และ คาธรรมเนียม การ ซื้อขาย ไมใช วา
442. การ เคลื่อนไหว ใน การ ซื้อขาย สังเกต จาก มี การ เก็บ<7> คาธรรมเนียม เพิ่ม มากขึ้น สวน จะ ทําให มี การ
443. สภาวะ ความ เปนจริง เปน การ ประเมิน ไว เก็บ<7> คาธรรมเนียม และ ภาษี แต การ ซื้อ การ ขาย นั้น แยก
444. สามารถ ทํา กําไร จาก การ บริหาร และ เรียก เก็บ<7> หนี้ ได ประมาณ 7 ลาน บาท ณ 3 ธ.ค. ที่ ผาน มา
445. แปร รูป แลว เขา โกดัง ของ องคการ คลังสินคา อคส. เพื่อ เก็บ<4> รักษา โดย อคส. จะ ออก ใบ ประทวน สินคา
446. แปง มัน ตาม ราคา เดิม ที่ กําหนด แลว นํา มา เก็บ<4> ไว สวน เกษตรกร จะ มี หนาที่ รับ ใบ ประทวน ที่ เรา ออก
447. เหมือนกับ นิทรรศการ การคา ทาง เครือขาย ที่ เรียบรอย เก็บ<7> คาธรรมเนียม ราว 800 - 4,000 ดอลลาร ตอ
448. ให รวดเร็ว ที่สุด และ ให ตัวแทน จําหนาย ชวย จัด เก็บ<4> สินคา ไว ใน คงคลัง โดย ไม ปลอย ให สินคา
449. และ โปรแกรม ที่ สามารถ ทํา การ ประมวลผล จัด เก็บ<4> และ สง กระจาย ไป บน โครงขาย ตางๆ ได เชน
450. เธอ ลงทุน ไว มากมาย แต ไมได หมายความ วา เธอ จะ เก็บ<5> กด อารมณ โกรธ เอาไว และ ยอมรับ สถาน
451. เลย เพราะ เรา มี ขอมูล คง เปน การ พูดๆๆ ใส เทป เก็บ<4> ไว ให คน ไป แกะ เพราะ ถา เขียน ก็ คง ไม ทัน มือ พี่
452. ดวย สีหนา ซึมๆ กอน จะ ยาย มา ถาย เก็บ<1> แมทธิว ขับ มอเตอรไซค มา จอด หนา ราน กับ ฉาก ที่ ทั้ง สาม
453. เลย ไฟเขียว อบต. ศรีสองรัก เก็บ<7> ตง ฝง กลบ ขยะ ใน พื้นที่ วันพฤหัสบดี ที่
454. จํานวน 5 ลาน บาท เศษ เพื่อ สราง ที่ เก็บ<4> ขยะมูลฝอย ระบบ ฝง กลบ ที่ ปา โคก ใหญ บาน โคก สวาง
455. ทุก ฝาย ทราบ วา ตอไปนี้ อบต. ศรีสองรัก จะ เก็บ<7> คาบริการ สวน จะ เรียก เก็บ เงิน องคกร ละ เทาไร ตอ ป
456. วา ตอไปนี้ อบต. ศรีสองรัก จะ เก็บ<7> คาบริการ สวน จะ เรียก เก็บ เงิน องคกร ละ เทาไร ตอ ป คง ตอง ตกลง กัน กอน
457. และ ให ผลกําไร ที่ ดี กวา อายุ การ เก็บ<4> นาน กวา ก็ คง ปฏิเสธ กัน ได ยาก วา เปน ลูกชิ้น นั่นเอง
458. การ ซื้อขาย เทานั้น แต รูปแบบ ใน การ จัด เก็บ<7> ภาษี ของ กรม สรรพากร ยัง ไม มี การ เปลีย่ นแปลง
459. เริ่ม เสีย ภาษี ตั้งแต 5 % ขึ้นไป และ การ จัด เก็บ<7> ภาษี จะ ไม คํานึง วา ผูประกอบการ มี อายุ เทาใด
460. ระหวางประเทศ ขณะนี้ ยัง ไมมี การ จัด เก็บ<7> ซึ่ง เปน ตาม ขอตกลง ของ องคการ การคา โลก
461. ผาน สายโทรศัพท ผูประกอบการ จะ ตอง จัด เก็บ<7> ภาษี มูลคาเพิ่ม จาก ผูซื้อ 7 % ขณะเดียวกัน
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462. ตางประเทศ จะ ไดรับ การ ยกเลิก การ จัด เก็บ<7> ภาษี หรือ 0 % แต ผูประกอบการ ตอง มี หลักฐาน
463. ทําให กรม สรรพากร มี นโยบาย จะ ปรับ การ จัด เก็บ<7> ภาษี เพื่อให สอดคลอง กับ การ ดําเนิน ธุรกิจ
464. ติดตาม กฎหมาย เกี่ยวกับ การ จัด เก็บ<7> ภาษี รวมทั้ง อยู ระหวาง ปรับปรุง หลักเกณฑ เพื่อให สอดคลอง
465. ใน ปจจุบัน สหรัฐอเมริกา ได ออกกฎหมาย งด เก็บ<7> ภาษี สินคา ที่ คา อยู บน อินเทอรเน็ต ชั่วคราว นัน่ หมายความ วา
466. ลูกบาศกเมตร ละ 2 บาท เมื่อ รวม กับ อัตรา จัด เก็บ<7> เดิม ลูกบาศกเมตร ละ 3.50 บาท ทําให คา น้ํา บาดาล
467. ลูกบาศกเมตร ละ 5 บาท เมื่อ รวม กับ อัตรา จัด เก็บ<7> เดิม ทําให คา น้ํา บาดาล จะ เพิ่มขึ้น เปน ลูก บาศก เมตร ละ
468. รัฐมนตรี อนุมัติ เพื่อ บังคับใช ตอไป แต รัฐ จะ ไม เก็บ<7> คา น้ํา บาดาล หาก เปน การ ใช น้ํา บาดาล เพื่อ การ เกษตรกรรม
469. กระนั้น ก็ ดี การ ลดหยอน การ จัด เก็บ<7> คา น้ํา บาดาล เพียง 30 % ของ ปริมาณ การ ใช น้าํ ใน ภาค
470. ใช วัตถุดิบ ทาง การ เกษตร และ ลดหยอน จัด เก็บ<7> คา น้ํา บาดาล เพียง 75 % ของ ปริมาณ การ ใช น้ํา
471. ทาง การ เกษตร รวมทั้ง ลดหยอน จัด เก็บ<7> คา น้ํา บาดาล เพียง 75 % ของ ปริมาณ การ ใช น้ํา
472. 2 ลาน ลูกบาศกเมตร แต ไม สามารถ จัด เก็บ<7> เงิน คา น้ํา ได ทั้งหมด เนื่องจาก มี พื้นที่ ที่ ประปา ยัง
473. และ การ ใช น้ํา บาง ประเภท ไดรับ การ ยกเวน จัด เก็บ<7> คิด เปน ปริมาณ รวมถึง 8.5 แสน ลูกบาศกเมตร
474. ก็ จะ มี บางสวน ไดรับ การ ลดหยอน การ จัด เก็บ<7> ไม เต็ม ตาม ปริมาณ น้ํา ที่ ใช จริง ทั้ง นี้ ตาม ประกาศ
475. ไม เห็น ดวย และ ตองการ ให รัฐบาล เก็บ<7> ภาษี เต็ม เม็ด เต็ม หนวย เพื่อ นํามาใช ใน การ พัฒนา และ ฟนฟู
476. ใน ประเทศไทย วา ขณะนี้ ไมมี หนวยงาน ใด เก็บ<6> ขอมูล ตัวเลข ผู ติดเชือ้ อยาง เปนทางการ แต สําหรับ
477. ชางภาพ ไม ลดละ ความพยายาม ใน การ เก็บ<1> ภาพ การ ฝกซอม ของ ทีม ปศาจ แดง โดย พา กัน ปน ขึ้น ไป บน
478. รายชื่อ ของ นัก ฟุตบอล ทีจ่ ะ เรียก มา เก็บ<4> ตัว ฝกซอม เพื่อ รายการ นี้ วา ขณะนี้ การ ประกาศ รายชือ่
479. เพื่อ ขอให พิจารณา ยกเวน การ จัด เก็บ<7> ภาษี มูลคาเพิ่ม จาก บริษัท ปุย แหงชาติ จํากัด ใน สวน ของ การ
480. โดยเฉพาะ กํามะถัน หาก กระทรวงการคลัง ยกเวน เก็บ<7> ภาษี มูลคาเพิ่ม 7 % จะ ทําให บริษัท สามารถ ลด
481. กระทรวงการคลัง ใน การ ขอ ยกเวน ภาษี มูลคาเพิ่ม 7 % ที่ ถูก เก็บ<7> จาก การ ซื้อ วัตถุดิบ ใน ประเทศ ทํา ให
482. เตรียม วาจาง พนักงาน ขับรถ และ จัดตั้ง โกดัง เก็บ<4> สินคา ตาม จุด ตางๆ โดย สวนใหญ อยู แถว เวสต โคสต
483. ตูเย็น ฟรี 1 หลัง เพื่อ นําไป วาง ไว ใน โรง เก็บ<4> รถ ถือเปน การ แกปญหา เรื่อง ไมมีใคร อยู บาน ใน เวลา ที่
484. จะ ตอง ยกเวน อากร และ ลด อัตรา อากร ศุลกากร ที่ เก็บ<7> อยู 5 % เหลือ 0 % ตาม ขอตกลง วา ดวย การ
485. การ ตรวจเช็ค ภาพยนตร ที่ ฉาย ซึ่ง บริการ เหลานี้ จะ เก็บ<7> คาบริการ 3 บาท ตอ 1 ครั้ง
486. คอนขาง ลําบาก มาก จึง ตอง เลือก ดู จังหวัด ที่ มี ผลผลิต เก็บ<1> เกีย่ ว ที่ ดี ตอง คอย ดู วา เศรษฐกิจ ของ
487. มัก ชอบ ทํา อยู สม่ําเสมอ จาก การ ตระเวน เก็บ<6> ขอมูล มา นาน ชม การ แสดง เลน กล งู มา หลาย สิบ คณะ
488. ผม เปน เด็ก ขอทาน โยน ให ผม คนละ 5 บาท 1 บาท ผม ก็ เก็บ<3> ใส กระเปา กิน ขาว แกง คน มัน ยัง ไม
489. ได ก็ จะ ใชจาย เกือบ หมด และ ไม คอย มี เงิน เก็บ<6> ออม ครั้ง หนึ่ง ของ เยาวชน ไทย อายุ 13 - 24 ป เขาสู
490. เธอ อยู ที่ นั่น ดวย เธอ มัก พูด วา เอา นา บิล เก็บ<4> ไอ นัน่ ของ คุณ ไว คุณ ทํา อะไร เธอ ที่ นี่ ไม ได หรอก
491. สวน ทางดาน การ ตั้ง ประมาณการ การ จัด เก็บ<7> รายได ใน งบประมาณ ประจําป 25 จํานวน
492. ไดรับ คํายืนยัน วา ไม ตอง ลา ออก จึง เก็บ<4> ใบลาออก ไว เชื่อ โดย สุจริต ใจ วา ไม มี อะไร ผูกพัน กับ งาน เกา แต
493. โรง กลั่น ใหม อีกครั้ง 17 มกราคม นี้ หลัง เกิด เพลิง ไหม ถัง เก็บ<4> น้ํามัน เมือ่ ปลายป ที่ ผาน มา คาด การ ผลิต
494. ของ การ ปโตรเลียม แหง ประเทศไทย ปตท. เพื่อ ใช เก็บ<4> น้ํามัน ใน ชวง นี้ และ ใน อนาคต ไทยออยล คง
495. และ ใน อนาคต ไทยออยล คง ตอง สราง ถัง เก็บ<4> น้ํามัน ของ ตัวเอง อุปกรณ ที่ มี ปญหา ตอง ซอมแซม ให หมด
496. ตอ วัน แต หลังจากที่ เกิด เพลิง ไหม ถัง เก็บ<4> น้ํามัน จน ถูก สั่ง ปด ชั่วคราว ได สราง ความ เสียหาย ให ไทยออยล
497. รีล มาดริด ถลม อัลนาสเซอร 3 - 1 จาก ซาอุฯ เก็บ<6> ชัยชนะ นัด เปด สนาม ได สําเร็จ โดย นิโคลาส อเนลกา
498. มูล ความ ทรง จํา ทั้งหมด ใน สมอง ของ คนๆ หนึ่ง เขาไป เก็บ<4> ใน แฟม คอมพิวเตอร ซึ่ง เทากับ วา ถึงแม
499. แต ถา เหลือ บาน เบอะ นี่ สิ ไม รู จะ เอา ไป เก็บ<4> ไว ที่ไหน P ตัว สุดทาย P หรือ การ โฆษณา
500. ขณะที่ ภาษาอังกฤษ เปน ความจําเปน ที่ ตอง เรียนรู เพื่อ เก็บ<1> รับ สรรพ วิทยาการ จาก ภายนอก เขามา นั้น
501. สําหรับ การ ถายทอด มวล ความรู ที่ เรา ได เก็บ<1> รับ มา ออกสู คนไทย ทุก คน เพราะ ถา ขาด ภาษาไทย
502. เพราะวา ตอน ไป วัด เพื่อ ไป เก็บ<1> เห็ด ใน ปาชา พอ เก็บๆ ไป ขาพเจา ก็ แยก ออก จาก ปา ไป คนเดียว
503. มี จริง แนๆ เพราะวา ตอน ไป วัด เพื่อ ไป เก็บ<1> เห็ด ใน ปาชา พอ เก็บๆ ไป ขาพเจา ก็ แยก ออก จาก ปา ไป คนเดียว
504. ตอน ไป วัด เพื่อ ไป เก็บ เห็ด ใน ปาชา พอ เก็บ<1> ๆ ไป ขาพเจา ก็ แยก ออก จาก ปา ไป คนเดียว พอ ไป ถึง กลาง ปาชา
505. จับ ไป นาน แลว พอ วัน ตอมา คุณปา ก็ ไป เก็บ<1> เห็ด อีก ใน ปาชา เชนเดิม คุณปา ก็ โดน เหมือนกับ ขาพเจา
506. มอบ บทกวี ภาษาจีน มา ให เมื่อใด โปรด จง เก็บ<4> รักษา ไว อยาง ดี เพราะ นัน่ คือ มงคล แก ชีวิต และ ครอบครัว
507. แม ของ เขา นํา อาหาร มา ให ที่ หอง สักพัก ก็ มา เก็บ<1> ชาม เปลา กลับ ไป แลว เขา ก็ หลับ ไป อีกครั้ง จนถึง เชา
508. ไดรับ ประโยชน เหมือน ตนไม พอ ออกลูก คน เขา เก็บ<1> ไป กิน เหมือน ตนแกว ออกดอก ให กลิน่ หอม แก ผูค น
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509. ขาย ภาพ โดย หลัก ถา มี งาน ดี เรา ก็ ควร เก็บ<4> ไว บาง ให เปน กําลังใจ เหมือน นิ้ว เรา นี่ คุณ เคย ขาย นิ้ว
510. เหมือน นิ้ว เรา นี่ คุณ เคย ขาย นิ้ว ไหม มัน ก็ เก็บ<4> ไว บาง ขาย ไป บาง ก็ ตอง ขาย กิน เรา กิน ทราย ได เมื่อไร
511. กวา จะ ตัดใจ ขาย งาน ไม รูป ดีๆ ก็ เก็บ<4> ไว บางที นอกจาก วา มัน ลําบาก ก็ ตอง ขาย เรา ยัง มี มือ ตีน
512. เชาบาน ทั้ง นั้น บอก แลว ไง ผม ได ปริญญาโท ทาง เชาบาน เก็บ<1> ของ ยาย ของ คือ อยู มา ทั่ว ผม
513. อยู 1 กอน น้ําหนัก ประมาณ 5 กิโลกรัม กะ วา จะ เก็บ<4> ไว อยาง ดี จน กวา จะ เลิก แหว
514. ฝง อัญมณี ประดับประดา แต ถูก ถอด ออกไป เก็บ<4> ไว อยาง ปลอดภัย เสียกอน ทีจ่ ะ มี การ โจร กรรม
515. มี อํานาจ ใน การ ออก ขอบัญญัติ เก็บ<4> ภาษี บํารุง องคการ บริหาร สวน จังหวัด จาก สถาน คา ปลีก ใน เขต จังหวัด
516. มี อํานาจ ออก ขอบัญญัติ การ เรียกเก็บ คาธรรมเนียม บํารุง อบจ. จาก ผู พัก โรงแรม ตาม กฎหมาย วา
517. และ วิธีการ และ อัตรา ที่ กําหนด ใน กฏ กระทรวง การ เก็บ<7> ภาษี บํารุง ทองถิ่น ได สราง ปญหา ขัดแยง จน ขาม ศตวรรษ
518. ที่ เกิด จาก พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ. 2540 ที่ กําหนดให ทองถิ่น เก็บ<7> รายได เปน ของ ตัวเอง ทาง กระทรวง มหาดไทย
519. ไม เกิน ลิตร ละ 5 สตางค อาจจะ เก็บ<7> ต่ํา กวา นี้ หรือ ไม เก็บ เลย ก็ได เปน อํานาจ ของ อบจ. นั้นๆ
520. ไม เกิน ลิตร ละ 5 สตางค อาจจะ เก็บ ต่ํา กวา นี้ หรือ ไม เก็บ<7> เลย ก็ได เปน อํานาจ ของ อบจ. นั้นๆ
521. ทาง ผูประกอบการ ก็ จะ เบา ลง สวน ภาษี โรงแรม ที่ จะ เก็บ<7> เพิ่ม จาก ผู ที่ เขา พัก ไม เกิน 2 % ซึ่ง จะ ไม เก็บ ก็ได เชน
522. ที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช ก็ ไม มี การ เก็บ<7> ภาษี ตัว นี้ ก็ เปน อํานาจ ของ ทองถิ่น ที่ จะ ทํา ได หาก เห็นสมควร
523. อยาง ภาษี ทั้ง 3 ตัว นี้ ไมใช จะ เก็บ<7> ได ทุก จังหวัด เพราะ บาง จังหวัด ก็ ไม มี สถานที่ ทองเที่ยว
524. พบ กัน ขณะที่ สวน สัตว ดุสิต เปด ให เด็ก เขา ชม โดย ไม เก็บ<7> คา ผาน ประตู ตลอด เดือน มกราคม นี้
525. ทองที่ เดียวกัน เนื่องจาก ผู ตองหา ให การ วา เปน แหลง เก็บ<4> แผน ซีดี เถือ่ น กอน สง จําหนาย เจาหนาที่
526. แลว s วันที่ T + 1 ผม เห็น ตลาดฯ จะ เก็บ<7> พรีเมียม คา ที่ ขาย คอล ได เปน ประกัน กอน
527. ซื้อ คอล มา ปด position อยาง นี้ เงิน ประกัน ที่ เก็บ<7> เฉพาะ พรีเมียม อยาง เดียว ก็ ไม พอ ตอง คิดถึง โอกาส
528. ควร แยก หนาที่ การ ขาย ออก จาก การ เก็บ<7> เงิน ซึง่ จะ ชวย เพิ่ม ประสิทธิภาพ ของ
529. ถา เรา รวม หนาที่ การ ขาย และ การ เก็บ<7> เงิน ไว ดวยกัน พนักงานขาย ราย นั้น อาจ เรง ขาย เพื่อให
530. ไม สนใจ วา ยอดขาย ดังกลาว เก็บ<7> เงิน ได หรือไม เรียน คลินิก ธุรกิจ ขนาด ยอม
531. จาก ลูกจาง ที่ ผม ไววางใจ ให เปน ผูรับผิดชอบ ใน การ เก็บ<7> เงิน แตกลับ เชิด เงิน ของ กิจการ ไป
532. ควร แยก หนาที่ การ ขาย ออก จาก การ เก็บ<7> เงิน ซึ่ง จะ ชวย เพิ่ม ประสิทธิภาพ ของ พนักงาน ได อีก
533. เพราะ ถา เรา รวม หนาที่ การ ขาย และ การ เก็บ<7> เงิน ไว ดวยกัน พนักงานขาย ราย นั้น อาจ
534. ยอดขาย ดังกลาว เก็บ เงิน ได หรือ ไม หรือ เก็บ<7> เงิน ได แลว ไม นําสง แต กลับ ไป ใช หมุนเวียน สวนตัว กอน
535. แยก หนาที่ กัน อยางชัดเจน และ ให พนักงาน เก็บ<7> เงิน จัดทํา รายงาน เสนอ ตอ เถาแก วา เซลสแมน แต ละ ราย
536. เดือน ขาย ได เทาไร และ ลูกคา ราย ใด ยัง เก็บ<7> เงิน ไมได บาง วิธี นี้ เถาแก ก็ จะ ถือ เสมือน มี ผูชวย
537. ถือ เสมือน มี ผูช วย คอย ดูแล การ ขาย และ การ เก็บ<7> เงิน ไป ใน ตัว เถาแก สามารถ จะ ใช ราย
538. ควบคุม พนักงานขาย ของ ตน และ ถา พนักงาน เก็บ<7> เงิน ไม ทํางาน แลว โยน ปญหา ไป ให พนักงานขาย
539. การ โกง เงิน ของ พนักงานขาย ซึ่ง มักจะ อม เงิน ที่ เก็บ<7> จาก ลูกคา ไว ใช สวนตัว กอน ไม นําเขา
540. การคา โดย จะ จาย ประมาณ 80 % และ เมื่อ เก็บ<7> เงิน ได จึง จะ คืน เงิน สวนที่เหลือ ให เรา
541. เงิน สด ขึ้นมา ให เร็ว ขึ้น กวา เวลา ที่ จะ เรียก เก็บ<7> เงิน จริง เมื่อ รับ โอน มาแลว สิ่ง ที่ จะ ทํา ตอไป
542. มา แลว สิ่ง ที่ จะ ทํา ตอไป คือ เมื่อ ถึง กําหนด เก็บ<7> เงิน บริษัท แฟคตอริ่ง จะ นํา หลักฐาน ลูกหนี้ การคา มา
543. กอน ประมาณ 80 % สวน ที่สอง คือ เก็บ<7> เงิน จาก ลูกหนี้ แทน เรา สวน ที่สาม ที่ เปนประโยชน ตอ บริษัท
544. ซึ่ง ถา เรา ไม เตรียม สําหรับ เรือ่ ง นี้ เรา จะ ไม ทราบ วา การ เก็บ<7> เงิน มี ความ ลําบาก มาก นอย แค ไหน
545. แผง ลอย ขาย ของ ตางๆ ตอมา พอ เริ่ม เก็บ<6> เงิน ได บาง ก็ ซื้อ รถ มอเตอรไซค เพื่อ เพิ่ม ความ สะดวก ใน
546. เก็บ คา แฟรนไชส เพียง 22,000 บาท เทานั้น สวน ทีอ่ นื่ เก็บ<7> คา แฟรนไชส สูง ถึง 2 - 5 แสน บาท ซึ่ง เรา ไม ได
547. ซึ่ง สูง มาก กวา ปกติ โดย บริษัท เก็บ<7> ที่ 45 % ของ รายได ซึ่ง บริษัท เนน วา คา รอยัลตี้ สวน นี้ ไมใช
548. ศูนย คุมอง ไม ตอง ลงทุน มาก แต ที่ ตอง เก็บ<7> คา รอยัลตี้ ฟ 45 % เพราะ ทุก อยาง บริษัท จะ
549. คง มี คน หลาย คน แอบ เอา เงิน ไป ใส ตุม เก็บ<4> ไว กับ บาน เพราะ กลัว วายทูเค ไม ตาง จาก ปา
550. สมบัติพัสถาน ที่ อุตสาห หา อุตสาห เก็บ<6> มา ดวย น้ําพักน้ําแรง จะ หายไป เพราะ ความ ผิดพลาด ของ
551. ถึง หนารอน ก็ เอา กลับ เขา หอง เย็น ที่ เหมือน หอง เก็บ<4> ไวน เก็บ อยาง นอย อีก 1 ป ถึง เอา ไป ขาย เกลือ ใช
552. ถึง หนารอน ก็ เอา กลับ เขา หอง เย็น ที่ เหมือน หอง เก็บ ไวน เก็บ<4> อยาง นอย อีก 1 ป ถึง เอา ไป ขาย เกลือ ใช
553. ปฏิเสธ ไม อยาก พูด ถึง เธอ บอก วา อยาก เก็บ<4> เรือ่ ง ระหวาง เรา สอง คน อยู ที่ เรา ทั้ง สอง คน ตอน แรก แบ
554. ถาม ถึง ที่มา ทีไ่ ป แลว เรา เลย ตอง ตาม ไป เก็บ<6> รายละเอียด เอา มา เลา สู กัน ฟง มิลเลนเนียม เคก ที่ เรา
555. น้ํามัน ปาลม ดิบ และ น้ํามัน ปาลม บริสุทธิ์ โดย เก็บ<7> ภาษี 20 % จนถึง ป 25 และ ลด เหลือ 5 % ใน ป
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556. ผู ปลูก น้ํามัน ปาลม ใน ประเทศ อาทิ การ เก็บ<7> เซอรชารจ เพิ่ม จาก ภาษี 20 % เพราะ ขณะนี้ ราคา น้ํามัน ปาลม
557. คน ธรรมดา ทั่วไป ฟง แลว งง ยิ่ง ประโยค ยาวๆ ติดตอกัน แลว ยิ่ง ตอง เก็บ<1> มา นั่ง ตีความ กัน อีกที
558. เมื่อ ดูดี้ เดิน เขาไป ใน บริเวณ โกดัง เก็บ<4> หีบ ศพ ของ ยอรค ซึ่ง เรียง ราย ดวย ตัวอยาง
559. และ ไม ชอบใจ อยาง มาก เมือ่ พนักงาน ทํา หองพัก ของ โรงแรม เก็บ<1> ขวด แชมพู และ ขวด น้ํายา ลาง ปาก ที่
560. ขวด น้ํายา ลาง ปาก ที่ เขา ใช เหลือ และ ตั้งใจ เก็บ<4> ไว ใช ใน วัน ตอไป ออก จาก ชั้น วาง ของ ใน หองน้ํา จน เกลี้ยง
561. ให ฟง และ วา ผม คิด วา ลูกเรือ คง เบื่อหนาย ที่ ตอง มา ทําหนาที่ เก็บ<1> ผา รอน เลย ผลัก ภาระ มา ให ผูโดยสาร
562. คณะ ประมง ม. เกษตรศาสตร ซึ่ง ติดตาม ศึกษา เก็บ<6> ขอมูล ฉลาม วาฬ มา นาน บอก วา ที่ ริเชลิว มี ฉลาม วาฬ
563. รวมทั้ง ยัง ขาด ประสิทธิภาพ ใน การ จัด เก็บ<7> คาธรรมเนียม ทั้งนี้ ปญหา การ ดําเนินการ จัดการ
564. จะ มี นายหนา รับ ตอ วีซา ใหกับ ชาวตางชาติ โดย จะ เก็บ<7> คานายหนา ครั้งละ 5,000 - 1 หมื่น บาท แลว
565. ซึ่ง มี กลุม อาชญากร มา รวมตัว แลว เรียก เก็บ<7> ผลประโยชน สวน ที่ มี ฆา กัน ตาย นั้น
566. โดยเฉพาะ ทาง เจาหนาที่ตํารวจ และ มี การ เก็บ<7> เงิน คา ประสานงาน นั้น กําลัง ติดตาม ตรวจสอบ
567. ภาครัฐ และ เอกชน จังหวัด ลําปาง ฟน ธง ให ยาย คลัง กาซ คลัง เก็บ<4> น้ํามัน ออกจาก พื้นที่ ชุมชน หวั่น เกิด
568. ให มี การ ผลักดัน ยาย คลัง กาซ ปตท. และ คลัง เก็บ<4> น้ํามัน ของ เชลล เอสโซ ออกจาก พื้นที่ ยานชุมชน
569. หา พื้นที่ ที่ เหมาะสม ใน การ ตั้ง คลัง กาซ และ คลัง เก็บ<4> น้ํามัน ทั้งนี้ ให คํานึงถึง ความ ปลอดภัย ของ ประชาชน
570. กัน ใน เรื่อง การ ยาย คลัง กาซ ปตท. และ คลัง เก็บ<4> น้ํามัน ตางๆ ซึ่ง อยู ใน ชุมชน ออกไป ตั้ง ใน พื้นที่ ที่
571. เขาไป สํารวจ วา จะ ใช พื้นที่ ตรงไหน ใน การ ตั้ง คลัง กาซ และ คลัง เก็บ<4> น้ํามัน แหง ใหม ใน อนาคต ดวย
572. อื่นๆ เปน เวลา 2 เดือน พรอมทั้ง เรียก เก็บ<7> คานายหนา ดําเนินการ เปน เงิน กวา 3 บาท นัน้
573. เถื่อน ที่ มัก ฉกฉวย โอกาส เรียก เก็บ<7> เงิน จาก นักทองเที่ยว ดวย วิธี การ ขูดรีด หรือ แมแต ปญหา รถ
574. ลําไย จังหวัดเชียงใหม วาง อยู โดย ขาด การ จัด เก็บ<4> ที่ ดี พอ รายงาน ขาว จาก จังหวัด ตราด เปดเผย
575. การ ขอ อนุญาต อยู จํานวนมาก และ ยัง ไม มี การ จัด เก็บ<4> เพื่อให พน ขีด อันตราย ที่ ดี พอ อีกทั้ง ยัง อยู ใกล
576. หาก มี เก็บ ไว ใน ปริมาณ ที่ มาก และ ไม มี การ จัด เก็บ<4> ที่ ดี พอ ดังนั้น เรื่อง นี้ ผูประกอบการ โรงงาน ยาง ใน
577. เหลานี้ ถูก ปลอย ไว โดย ขาด การ จัด เก็บ<4> ที่ ไดมาตรฐาน ทั้ง ที่ เปน โรงงานอุตสาหกรรม ขนาด ใหญ
578. เปดเผย วา ผล การ ดําเนินการ จัด เก็บ<7> ภาษี บริษัท หรือ หาง หุน สวน ที่ ประกอบ กิจการ ใน จังหวัด สมุทรปราการ
579. พบ วา สามารถ ที่จะ จัด เก็บ<7> ภาษี ได จํานวน 13,500 ลาน บาท ซึ่ง สูง กวา
580. ทั้งนี้ ในชวง เดือนกุมภาพันธ เปนตนไป จะ มี การ เก็บ<1> เกี่ยว ผลผลิต มาก ที่สุด ใน พื้นที่ ของ
581. ตลาด การ คา ยัง นาเปนหวง เนือ่ งจาก ฤดู เก็บ<1> เกีย่ ว ของ ทั้งสอง แหลงผลิต ใหญ จะ ใกล กัน มาก โดย เฉพาะ
582. มัน ผิด ตรงไหน ถา เขา จะ มี รูป ที่ เขา รัก เก็บ<4> ไว สวนตัว รูจ ัก สนิทสนม กับ นาย จองชัย มา นาน แลว
583. การ ดําเนินงาน หลาย ประการ โดยเฉพาะ การ เก็บ<7> คารักษาพยาบาล และ การ ออก ใบเสร็จรับเงิน การ จาง
584. ของ บริษัท สปนทเลอร ได ดําเนินการ โดย เก็บ<6> ขอมูล สอบถาม ผู ที่ เกี่ยวของ ธปท. ทั้ง ผูบริหาร ระดับสูง
585. ใน เบือ้ งตน ครอบคลุม อุตสาหกรรม หลัก ตั้ง เปา เก็บ<6> ขอมูล เพิ่ม เปน 3 อุตสาหกรรม ใน ป
586. ได ภายใน เดือน ก.พ. นี้ หลังจาก การ เก็บ<6> รวบรวม ขอมูล มา 1 ป สําหรับ กลุม อุตสาหกรรม ที่ ทํา การ
587. ประกอบดวย การ แปร รูป และ การ เก็บ<4> ถนอม สัตวน้ํา และ ผลิตภัณฑ จาก สัตวน้ํา ปลา กระปอง การ
588. และ คาดวา ใน ป 2 จะ สามารถ เก็บ<6> รวบรวม ขอมูล เพิ่มขึ้น อีก 35 อุตสาหกรรม หรือ 80 % ของ
589. ผู ออก บัตร รับรู การ สั่งซื้อ ครั้ง นี้ และ ธนาคาร ที่ จะ เรียก เก็บ<7> เงิน สามารถ ดําเนินการ รายการ นี้ ได
590. คําตอบ ที่ แนนอน ทาง หนึ่ง วา ขอมูล ตางๆ จะ ถูก เก็บ<4> เปน ความลับ คือ การ ใช การ ถอดรหัส
591. ชุมชน เขา รูป ชาง สงขลา บุก พัง ประตู โรงงาน เก็บ<4> สารเคมี ไฮโดรคลอริก สลัมเมอเจอร แคน ปลอย ให รั่ว
592. ประตูรั้ว โรงงาน สลัมเมอเจอร ซึ่ง เปน โรงงาน เก็บ<4> สารเคมี และ กรด ไฮโดรคลอริก เนือ่ งจาก ไม สนใจ ที่ สาร
593. ตรวจสอบ ใน โรงงาน ดังกลาว พบวา มี การ เก็บ<4> สารเคมี ไว จํานวนมาก แต ไม มี มาตรการ ใน การ เก็บรักษา
594. แต ไม รุนแรง เหมือน ครั้ง นี้ เชื่อ วา เปน เพราะ การ จัด เก็บ<4> ของ บริษัท ไม ดี ไม มี ความ ปลอดภัย ชาวบาน
595. ความ ปลอดภัย ชาวบาน ตอง การ ให คลัง ที่ ใช เก็บ<4> สารเคมี ยาย ไป อยู บริเวณ อื่น เพราะ ไม มี ความ มั่น
596. พื้นที่ พบวา ได เกิด สารเคมี รั่ว ออกมา จาก ที่ จัด เก็บ<4> จริง เหตุการณ ที่ เกิดขึ้น เปน ความ ผิดพลาด ของ
597. เปน ความ ผิดพลาด ของ โรงงาน โดยตรง เพราะ ที่ เก็บ<4> สารเคมี อันตราย ตั้งอยู กลาง ชุมชน เขา เห็น ดวย
598. ป การ ผลิต 2542 / 2543 หลัง เก็บ<1> เกี่ยว ขาว นาป แลว เกษตรกร ได ทยอย เตรียม ดิน เตรียม พันธุ
599. มา 30 % เพราะ น้ํา ใช ใน การ เพาะปลูก จาก ที่ กัก เก็บ<4> และ แหลง ธรรมชาติ ตางๆ ใน ป นี้ มี เพียงพอ
600. ผู ปลูก ขาย ได ราคา ต่ํา ใน รอบ ป และ เมือ่ ถึง ฤดู เก็บ<1> เกี่ยว ราคา ที่ เกษตรกร ขาย ได ถั่ว เหลือง ชนิด
601. ปม ลง ไป ใน เนื้อ ถัง ที่ ใส น้ํามัน กาด และ เปน ถัง ที่ เก็บ<4> ลม เพราะ ตะเกียง เจา พายุ จะ ตอง ใช ลม อัด พน น้ํามัน กาด
602. ที่ ใช จุด ดวย น้าํ มัน กาด โดย การ ออก หา ซื้อ ตะเกียง เจา พายุ มา เก็บ<4> ไว จาก ชาวบาน และ รถ คา ของเกา
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603. ดี ที่สุด เพราะ ตัวถัง ที่ ใส น้ํามัน กาด ที่ เก็บ<4> อัด ลม ไว เปน ทองเหลือง ชุบ โครเมียม ถา เปน ตะเกียง เจา พายุ
604. ตาง ตองการ ทีจ่ ะ ถือ เงินสด มาก กวา การ เก็บ<4> ที่ดนิ ไว ใน มือ นาย มณฑล สุปะทาน กรรมการบริหาร สมาคม การคา
605. ลดลง มา ใน ชวง นี้ อาจจะ มี นักลงทุน ที่ มี เงิน เย็น ซือ้ เก็บ<4> ไว แต ก็ เชื่อ วา มี สวน นอย เพราะ การ ซื้อ ที่ดิน
606. วา มี สวน นอย เพราะ การ ซื้อ ที่ดนิ เก็บ<4> ใน ชวง ที่ ภาวะ เศรษฐกิจ ยัง ไม ชัดเจน เทากับ นํา เงิน ไป จม ไว ถึง
607. มี คลิฟ บอรด แอด เปน ปาย โฆษณา ที่ ติดตั้ง อยู ที่ ตู เก็บ<7> เงิน ของ ทาง ดวน ขั้น ที่ 1 ให เห็น เปน นวัตกรรม ใหม
608. น้ํามัน ปาลม ดิบ และ น้ํามัน ปาลม บริสุทธิ์ โดย เก็บ<7> ภาษี 20 % จนถึง ป 2 และ ลด เหลือ 5 % ใน ป
609. ความลับ เอกสาร สขร. พิจารณา ทบทวน การ จัด เก็บ<4> ขอมูล ใน ชั้น ความลับ ใหม เพื่อให งาย ตอ การ เปดเผย
610. รายชื่อ นักกีฬา ฟุตบอล ทีม ชาติ ไทย เขา รายงาน ตัว เพื่อ เก็บ<4> ตัว ฝกซอม เตรียม ทีม เขารวม การ แขงขัน
611. ชะตากรรม กัน เอา เอง ผม เห็น มี การ เก็บ<6> สถิติ ตัวเลข แทบ ทุก ดาน มา ตีแผ กัน แต ไม เห็น
612. จีน ประกาศ จะ ลด ภาษี นําเขา รถยนต 25 % จาก ปจจุบัน ที่ เก็บ<7> ภาษี รถยนต นําเขา จาก ตางประเทศ
613. กําลัง เริ่ม หา วิธี ใหม ใน การ เขาถึง และ จัด เก็บ<4> ขอมูล โดย ไม จําเปนตอง ใช คอมพิวเตอร สวน บุคคุล
614. 5 ป กอน นี้ ขึ้นมา ใน บัดดล แลว ปรารถนา จะ เก็บ<4> เพลง นั้น ไว ฟง ใน โอกาส ตอไป เมื่อ ถึง บาน
615. ตัวอยาง ลอง ฟง จะ เปน อยางไร ขาย อยางไร เก็บ<7> เงิน อยางไร การ แชร อินฟอรเมชัน่ รวมถึง ระบบ ความ ปลอดภัย
616. น้ําเสียง เขา เปลีย่ น ไป คุณ เปน คน ฉลาด ขอให เก็บ<4> เรื่อง นี้ เปน ความลับ ระหวาง เรา สอง คน
617. ซึ่ง เปน เครื่องมือ ที่ เจาของ สามารถ เก็บ<4> หนังสือ ทั้งหมด บันทึก ขอมูล และ การ ติดตอสื่อสาร
618. หนังสือ อิเล็กทรอนิกส คือ ซีดี รอม CD Rom ที่ สามารถ เก็บ<4> ขอมูล ใน รูป ของ สัญญาณ ดิจิทัล ที่ คอมพิวเตอร อาน ได
619. ชวง ออก หา เสียง มักจะ ควบคู ไป กับ ตอม เรนโบว สามารถ เก็บ<1> คะแนนเสียง จาก วัยรุน ได ดี ดังนั้น
620. ทาง เจาหนาที่ ของ อําเภอ บาง คน ก็ จะ เก็บ<4> ประกาศ ไว แต จะ ลง เลข ที่ รับ วัน ที่ รับ เอาไว
621. เขารูปชาง ได ระเหย ออก จาก ถัง เก็บ<4> ภายใน บริษัท เปนจํานวนมาก ทําให ชาวบาน
622. พื้นที่ เพาะปลูก 1,000 ไร ดําเนินการ เก็บ<1> เกี่ยว ไป แลว 392,686 ไร คงเหลือ 1,176,0 ไร ผล
623. โดย จะ เริ่ม จาก การ รดน้ํา ผัก ชวย ภรรยา เก็บ<1> ผัก แลว ขน ผัก ขึ้น รถยนต ปกอัพ นํา กลับมา บาน
624. อาคม เขา บอก อีก วา ชวงแรกๆ ที่ วิชยั เก็บ<1> เกี่ยว ผัก ใน มุง ชุด แรก นั้น มี ปญหา เรื่อง ของ
625. เพราะ ที่เกิดเหตุ พบ กระสุน ปน อากา 1 หัว จึง เก็บ<4> ไว เปน หลักฐาน แต ไม พบ จดหมาย แสดง ความ รับ
626. อันดับ 3 ขณะที่ อัลนาสเซอร และ รายาคาซาบลังกา เก็บ<1> ของ กลับ บาน อยางไรก็ตาม นัก เตะ ทั้ง 3 คน
627. คน คือ พุทธรักษา วา ขณะนี้ ทํา การ ซุม เก็บ<4> ตัว อยู ที่ อ. มาบประชัน จ. ชลบุรี รวมกับ นักกีฬา ชุด
628. สวิตเซอรแลนด และ เยอรมนี หลังจากนั้น ก็ จะ กลับมา เก็บ<4> ตัว ฝกซอม ที่ ประเทศไทย และ กอนหนา ที่
629. และ ชนิด 50 บาท ให ประชาชน ได แลก และ เก็บ<6> สะสม ไว เปน ที่ระลึก กัน
630. อินเทอรเน็ต ของ จัสตออน นั้น สามารถ จัด เก็บ<4> แลก เปลีย่ น จัดการ และ จัดพิมพ ขอมูล ผาน
631. จราจร ให มี ความ คลองตัว การ จัด เก็บ<1> ขยะมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูล พรอมทัง้ จัด บานเมือง ให สะอาด เรียบ
632. เทคโนโลยี ให เหมาะสม กับ ตนทุน ที่ ต่ํา การ เก็บ<1> เกี่ยว และ รักษา คุณภาพ ผลผลิต การ อารักขา พันธุ พืช
633. พัง แต เขา กลับ นํา มา พลิก ฟน เปน ผลงาน ล้ําคา ดวย การ เก็บ<1> มา ให ชางฝมือ ใน ภาคเหนือ แกะสลัก เปน
634. คลายกัน หลาย ชิ้น ก็ จะ แบง ขาย ให หาก มี ชิ้น เดียว ตอง เก็บ<4> ไว ใน บาน ให คนรุนหลัง ได ศึกษา
635. โครงการ อสังหาริมทรัพย เพื่อ การ จัดซื้อ ของ กคช. จาก การ จัด เก็บ<4> ขอมูล เบื้องตน ที่ การ เคหะ สง ทีม สํารวจ
636. เพราะ มี ขั้นตอน ระเบียบ ปฏิบตั ิ อยู ใน การ เก็บ<4> รักษา ของ กลาง นั้น จะ ตอง นํา ของ กลาง มา
637. อสง ไปยัง สถาน ตรวจ พิสจู น กอนที่จะ นํา ไป เก็บ<4> รักษา ที่ องคการ อาหาร และ ยา หรือ อย. และ ทําลาย ได ตอเมื่อ
638. เมื่อ สถานการณ เปน เชนนี้ จาก ที่ เคย เก็บ<7> ภาษี นําเขา บุหรี่ ขาม ชาติ จาก 30 % ก็ จะ ตอง ลด
639. ฟอร ได ขออนุญาต ออก จาก แคมป เก็บ<4> ตัว ของ ทีม ชาติ แอฟริกา ใต สําหรับ การ สู ศึก
640. คือ หอพัก 200 เตียง เทานั้น การ ที่ นํา นักกีฬา ไป เก็บ<4> ตัว ฝกซอม ยัง สอง จังหวัด นี้ ที่ ผาน มา
641. รอยละ 46 เพศ หญิง 1,000 คน คิด เปน รอยละ 53.99 เก็บ<6> ขอมูล ระหวาง วัน ที่ 5 - 12 ม.ค. ที่ ผาน มา
642. พรอมกับ หุน ไฮเทค ที่ โหม ซื้อ เก็บ<4> ไว กอนหนานี้ จน ราคา สูง ลิ่ว ออก เท ขาย ทํา กําไร เนือ่ งจาก เริ่ม วิตก
643. ขอมูล จะ ถูก สงผาน เมนู ทางเลือก ที่ กําหนด เพื่อ เก็บ<4> บันทึก ใน ซิม การด ของ โทรศัพทเคลื่อนที่
644. ซึ่ง การ ทํา ธุรกรรม ผาน ระบบ อี-บีเอ็กซ ใน ระบบ บีทซู ี จะ เก็บ<7> คาบริการ ฝาก ขอมูล ที่ เครือ่ ง แม ขาย อัตรา
645. นักวิจยั กวา จะ ได มาตรฐาน ตรง นี้ ตอง ลง พื้นที่ เก็บ<6> ตัวอยาง ทั้ง จาก อุตสาหกรรม ราย ยอย ขนาด เล็ก
646. มัน เปน วัฒนธรรม เปน การ ถนอม อาหาร เพื่อ เก็บ<4> ไว ทาน ให นาน ขึน้ เพราะฉะนั้น ถา ทํา ปลา รา
647. ทําหนาที่ ชําแหละ ปลา ปรุง และ เก็บ<4> รักษา ปลา แดก นอกจากนัน้ ได นําเสนอ ประเด็น
648. ที่ ทุก ทาน ถือ อยู ใน มือ กับ ประเด็น สําคัญ ที่ เก็บ<1> ได จาก หนังสือ จุด เปลี่ยน แหง ศตวรรษ เลม 1
649. เรา มี พอแม ประเภท ที่ รูจ ัก เก็บ<4> วิดีโอ ที่ ควร รักษา ให พน มือ เด็ก กับ พอแม ประเภท ที่ ไม ระวัง
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650. แก นักขาว ผล ของ การ กระทํา ที่ มุง เก็บ<1> เสียง นักวิจารณ บิล คือ นักขาว สวนใหญ ไม ใสใจ กับ เรื่องราว ที่
651. ขลัง ครับ ที่ บาน มี พระ เครื่อง เก็บ<4> ไว บูชา เพื่อ เปน สิริมงคล ดวย นอกจากนี้ ผม ยัง เจียด เวลา มา
652. ไม ถึง ครึ่งหนึ่ง ของ จํานวน ที่ เคย เก็บ<1> ได เกษตรกร ตอง ปลอย ให ผัก ชี เนา คา แปลง ปลูก
653. บริษัท จะ ไม ขาย แต จะ เก็บ<4> ไว บน หิ้ง เพื่อ เปน อุทาหรณ ใหกับ ผูบริหาร วา จะ ลงทุน
654. และ สํานักงาน ภายใน ไมกี่ ชั่วโมง โดย จะ เก็บ<7> คาบริการ จัดสง ครั้งละ 5 เยน และ จะ ไม คิด คาบริการ จัดสง
655. ที่ ถูก ระบุ พบ วา เปน ผู ดําเนินการ เก็บ<6> ขอมูล ของ ผู เขา ใชบริการ ใน เวบ ลามก แหง หนึ่ง
656. จะ ให เงิน จํานวน ดังกลาว แต เกรง วา นาย ถาวร จะ ไม สามารถ เก็บ<4> เงิน ได จึง จะ ให เบื้องตน กอน เปน
657. ของ นักเรียน นักศึกษา แกปญ
 หา การ เรียก เก็บ<7> เงิน แปะเจีย๊ ะ และ ให แกปญหา การ ซื้อขาย ตําแหนง
658. เสนทาง ตรงๆ รถ ยัง ไม มาก สามารถ เก็บ<4> ขอมูล ความ เร็ว และ อัตรา เรง ได ตอง ยก ให เครื่อง
659. หรือ รองเพลง ตอ พวกผม ตื่น แตเชา รีบ เก็บ<1> ภาพ ทามกลาง บรรยากาศ ธรรมชาติ เพราะ
660. การ เลือก ราน ขาย ยาง ที่ มี การ จัด เก็บ<4> ยาง อยาง ถูกตอง และ เหมาะสม ก็ จะ ชวย ให ยาง ของ
661. ขณะที่ สาเหตุ ของ การ เกิด เพลิง ไหม ที่ ถัง เก็บ<4> น้าํ มัน ได มี การ สรุปวา เกิด จาก พนักงาน เปด
662. วาลว ให น้ํามัน เขาไป ที่ ถัง 3 ซึ่ง เปน ถัง ที่ กัก เก็บ<4> น้ํามัน เต็ม อยู แลว ทําให น้ํามัน ลน ถัง และ เมือ่
663. แรก สอบ เอนทรานซ เพื่อ สอบ เก็บ<6> คะแนน เปน ครั้ง ที่สอง โดย ป นี้ ทบวงมหาวิทยาลัย
664. ราคา ปด ที่ ระดับ 19.2 บาท และ มี การ ไล เก็บ<9> หุน ตัว นี้ จน ดัน ราคา หุน ขึ้น ไป สูงสุด ที่ ระดับ 39.75 บาท
665. เก็งกําไร กัน มาก ที่สุด โดย มี การ ไล เก็บ<9> มา ตั้งแต วัน ที่ 13 ธันวาคม 25 จาก การ ตรวจสอบ
666. ซื้อ ขาย กัน มากกวา 1 พันลาน บาท และ มา ไล เก็บ<9> อยาง หนัก อีกครั้ง ในชวง ราคา 12 - 14 บาท
667. ลดหยอน หนี้ และ ดอกเบีย้ ที่ แบงก จะ เรียก เก็บ<7> ให บรรเทา เบาบาง ลง รวมทั้ง ให มี เงือ่ นไข ใน การ ขอ
668. ถือ ตาม ราคา ประเมิน ทุนทรัพย เพื่อ เรียก เก็บ<7> คาธรรมเนียม จดทะเบียน สิทธิ และ นิติกรรม ตาม
669. กฎหมาย ดังกลาว ใช บังคับ จัด เก็บ<7> ภาษี เงิน ได บุคคล ธรรมดา เทานั้น ไม เกีย่ วกับ บริษัท
670. กอน หนา พ.ศ. การ จัด เก็บ<7> ภาษี เงิน ได บุคคล ธรรมดา ก็ ยึด เอา จาก ยอดเงิน ที่ สูง กวา
671. ในทางปฏิบัติ ก็ ปริยาย วา ภาษี เงิน ได บุคคล ธรรมดา ถูก จัด เก็บ<7> จาก ราคา ประเมิน ตลอดมา นับแต ดึก
672. ฟง ถึง วิธี การ ออม เงิน ของ เธอ โดย สรุป ดังนี้ คะ จุด มุงหมาย หลัก ที่ เริ่ม เก็บ<6> เงิน ก็ เพราะ อยากจะ มี
673. เงิน สัก กอน ไว ใช ใน ยาม เกษียณ ที่ เริ่ม คิด ตั้งแต ตอน นี้ เพราะ จะ ได มี เวลา เก็บ<6> เงิน นานๆ และ ตั้งใจ จะ
674. พอคุณ แม และ คาใชจาย สวนตัว โดย ดิฉัน จะ เก็บ <6> เงิน ไว ใน บัญชี เงินฝาก ประเภท ออมทรัพย เมื่อ รวบ
675. สามารถ ทราบ กําหนด วัน ที่ จะ เรียก เก็บ<7> เงิน ได เอกสาร ตาง ๆ เถาแก ควร จัด ให มี สําเนา อยาง นอย 2
676. ชุด คือ ตัว จริง มอบให ลูกคา สําเนา เก็บ<4> ไว กับ กิจการ 1 ชุด เพื่อ จะ ได ไว ใช อางอิง กรณี สูญหาย และ
677. และ รายละเอียด ของ รายการ ที่ จาย ซื้อ เพื่อ ปองกัน มิ ให พนักงาน เก็บ<7> เงิน ไป รับ เงิน โดย พลการ หรือ
678. ได ให สั้น ลง มา ประมาณ 9 วัน ทาน ก็ เก็บ<4> ลูกหนี้ ไว กอน 90 วัน แลว คอย มา ขาย เพื่อให ได เทากับ วง
679. มี ขนาด จํากัด การ ไป ตาม เก็บ<7> หนี้ ทํา ได ไม สะดวก จึง จํากัด ขอบเขต อยู ใน กรุงเทพมหานคร นี่ เปน ขอ
680. เงิน ไป กอน ได ประมาณ 80 % ถึง กําหนด เก็บ<7> เงิน แฟคตอริ่ง เก็บ เงิน มา ได หัก คาใชจาย ออก แลว จะ สง
681. เงิน ไป กอน ได ประมาณ 80 % ถึง กําหนด เก็บ เงิน แฟคตอริ่ง เก็บ<7> เงิน มา ได หัก คาใชจาย ออก แลว จะ สง
682. ใคร เปน เจาหนี้ การคา แทน เพื่อ บริษัท แฟคตอริ่ง จะ ได ไป เก็บ<7> เงิน อยางไรก็ตาม เปน การ โอน สิทธิ ใน
683. ดอกเบีย้ เงินกู สําหรับ เงิน ที่ นําไปใช กอนทีจ่ ะ เรียก เก็บ<7> เงิน ได ตาม ระยะเวลา จนกวา
684. ได ตาม ระยะเวลา จนกวา จะ เก็บ<7> เงิน มา จาก ลูกหนี้ ดอกเบี้ย นี้ จะ เรียก เก็บ สิ้น เดือน หรือ ใช ระบบ หัก ลด
685. คาใชจาย ใน การ ติดตาม หนี้ จน เก็บ<7> เงิน ได แต ถา ลูกหนี้ คุณภาพ ไม ดี จริงๆ ก็ จะ ขาย คืน กลับไป
686. นอกจาก ที่ ระบุ วา อายุ มาก ควร เก็บ<3> ขึ้น หิ้ง ได แลว สายตา ที่ มอง วัย 4
687. การ เปลีย่ น สถานภาพ ดวย สิน สอด ที่ เก็บ<4> ไว รอง รัง เนื้อๆ กวา 10 ลาน บาท ตามมา ดวย การ
688. ราชวงศหมิง 1 องค และ ราชวงศ ชิง 11 องค เปน ที่ เก็บ<4> พระราชสมบัติ อัน หา คา มิได มากมาย
689. เปน หีบ พระ ศพ ของ ไทยเฮา นอกนั้น เปน หีบ เก็บ<4> สมบัติ ขากลับ เดิน ออก ทาง ประตู ใหญ
690. การ เริ่มตน ธุรกิจ ก็ ไป ได ดี แต เก็บ<7> สตางค ไมได ทําให ขาด สภาพคลอง จน แทบจะ ฆาตัวตาย
691. ผูใหญ ทาน หนึ่ง เปน นักการเมือง ก็ ตอง ไป เก็บ<5> ตัว อยู ใน ปา ทั้ง ที่ กอนหนา นั้น เปน ขวัญใจ คน
692. งด การ ให กูยืม เดือนพฤษภาคม ทาน ตอง เอา เงิน ที่ เก็บ<6> ออม ไว ออกมา ใชจาย เดือน มิถนุ ายน
693. หรือ ไหล ถนน จะ ทําหนาที่ เสมือน แนว รั้ว ใน การ เก็บ<4> กัก ตะกอน ดิน กรอง เศษ ซาก พืช และ
694. หญา แฝก สามารถ ปลูก ได บริเวณ รอบ อาง เก็บ<4> น้าํ บอ หรือ สระน้ํา คลอง สง น้ํา และ เขื่อน คัน คูน้ํา
695. ทําเนียบ รัฐบาล ถูก จอง พื้นที่ ตลอดทั้ง ป แนนอน ถา การ เก็บ<1> เกี่ยว ไม ไดผล แต วา สินคา เกษตร ใน ตลาด
696. แมน้ํา หนอง คลอง บึง ที่ ตื้นเขิน สราง อาง เก็บ<4> น้ํา ตาม พื้นที่ ชนบท ที่ เปน แหลง การเกษตร
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697. เปน แหลง การเกษตร ขุด คลอง ชลประทาน สําหรับ ผัน น้ํา เอา เก็บ<4> ไว ใช หนาแลง ยัง จะ ดี กวา และ ถา เรา
698. ราย นอย และ ราย ใหญ ตาง ชิง กัน เขามา เก็บ<9> หุน ใน กลุม นี้ กัน อยาง หนาแนน เกือบ ตลอด ชวง สัปดาห ที่ ผาน มา
699. ทั้งนี้ ทาง กรม ธนารักษ ได แจง ให เอ็นซีซี ทราบ แลว และ จะ เรียก เก็บ<7> จาก บริษัท เพื่อ สง ใหกับ โรงงาน ยาสูบ ตอไป
700. การ อาน รหัส บาร โคด ของ เช็ค แต สามารถ เก็บ<4> เปน รูปภาพ เพื่อ ตรวจสอบ ลายมือ ชือ่ ได ซึ่ง
701. อาเซียน ทีจ่ ะ ยกเลิก กําแพง ภาษี ลง จาก เดิม ที่ เก็บ<7> กัน อยู ใน บาน เรา 5 % ซึ่ง ก็ นับวา นอย มาก แลว
702. วัน นั้น คือ วัน ที่ เขื่อน จุฬาภรณ กัก เก็บ<4> น้ํา ใน ป และ จาก วัน นัน้ กระทั่ง วันนี้
703. สงผล ให ความ สูง ระหวาง โรงไฟฟา กับ เขื่อน เก็บ<4> น้าํ มี ระดับ ความ สูง ชัน ถึง 375 เมตร
704. กับ คน ลุมน้ํา พรม เพราะวา น้ํา ที่ เก็บ<4> ใน ตัว เขื่อน จุฬาภรณ ถูก ดึง มา จาก ลุมน้ํา พรม แต เมือ่ ผลิต กระแส
705. เอาตัวรอด กัน ไป ดวย การ สราง ฝาย กัก เก็บ<4> น้ํา เอาไว ใช มาก ถึง 43 ฝาย ใน ลุมน้ํา พรม จาก ทั้งหมด 72 หมูบาน
706. เปน คน ควบคุม ขอมูล เหลานั้น วา จะ เก็บ<4> ไว หรือ จะ ปลอย เปน บางสวน หรือ ปลอย อยาง เสรี
707. ยัง มี โรงงาน กระจัดกระจาย อยู รอบตัว มี โกดัง เก็บ<4> สารเคมี อยู ทั่วประเทศ และ มี การ
708. ยึด สัญญา ที่ ทํา ไว กับ เกษตรกร ไป เก็บ<4> ไว และ มุง เจาะ กลุม เกษตรกร ที่ มี ที่ดนิ นอย
709. ขาว ละมาน วัชพืช พระ เยซู ตรัส วา เมื่อ ถึง ฤดู เก็บ<1> เกี่ยว พระองค จะ ทรง บัญชา ให เทวดา รวบรวม
710. กําลัง ออกมา เริ่ม มา มอง ตัวเอง เก็บ<4> เดโม ไว เลย ไม กลา ออกมา เขา มี ประสบการณ เขียน
711. เรียก ประชุม สมาชิก เรงรัด เพื่อทีจ่ ะ เก็บ<7> เงิน ที่ ถูก กูยืม ไป กวา 85 ลาน บาท ซึ่ง ปรากฏ วา
712. รัฐบาล ควรที่จะ ซื้อ แปง มันสําปะหลัง ไป เก็บ<4> สต็อก ไว เฉลี่ย ที่ 2 แสน ตัน พรอมดวย หัว มัน สด ใน
713. โดย การ รับ ซื้อ แปง มันสําปะหลัง เอา ไป เก็บ<4> กัก ตุน ไว กอน เฉลี่ย 2 ตัน ใน ราคา หัว มัน สด ไม ต่ํา
714. ไม นอย กวา 25 % และ ซื้อ มัน เสน มัน เม็ด เก็บ<6> ไว ประมาณ 1.2 ลาน ตัน เพื่อ ดึง ภาพรวม
715. คน ซื้อ ยาก แลว เจาของ ทีด่ ิน ยัง ตองการ เก็บ<4> ไว เพื่อ ประกอบ ธุรกิจ มาก กวา ทีจ่ ะ ยอม ขาย เพราะ หาก
716. และ คอนขาง ประสบความสําเร็จ ไดแก เก็บ<7> คาบริการ อินเทอรเน็ต แตละ ชวงเวลา ที่ แตกตาง กัน
717. โดย ชวงเวลา ตั้งแต 21.00 - 08.00 น. จันทร - ศุกร เก็บ<7> คาบริการ 17 บาท ตอ ชั่วโมง สวน เสาร - อาทิตย
718. สําหรับ เวลา ปกติ ตั้งแต 08.00 - 20.00 น. เก็บ<7> คาบริการ 25 บาท ตอ ชั่วโมง ทั้งนี้ การ จัด รายการ
719. ของ บริษัท อาจ เหลือ หนาที่ เฉพาะ จัด เก็บ<7> คาบริการ และ สนับสนุน กิจกรรม การ ขาย เทานั้น
720. ไซต โฆษณา สินคา และ บริการ ซึง่ ขณะนี้ เปด ใหบริการ ฟรี แต จะ เก็บ<7> คาบริการ ลูกคา ที่ ใส ขอมูล รูป
721. การ ทํา สัญญา อยาง เขมงวด และ มี ระบบ เก็บ<4> pa ให เปน ความลับ หาก ลูกคา มี การ นําพา
722. พลาด ดาน ระบบ ขอมูล ใบเสร็จ ที่ เรียก เก็บ<7> เงิน ทัง้ ที่ เมื่อ พิสูจน ได วา ระบบ ขอมูล มี ปญหา จริง ผล
723. การ กําหนดให มี กฎหมาย เพื่อ การ จัด เก็บ<7> ภาษี ทรัพยสิน และ ภาษี มรดก ที่ มี นา ย เธียรไท สุนทรนันท
724. กลาง เปน ประธาน ได พิจารณา ถึง การ จัด เก็บ<7> ภาษี มรดก จน ได ขอสรุป วา เห็น ควร จัดเก็บ ใหม ภาย
725. คณะอนุกรรมการ สรุป เหตุผล สมควร จัด เก็บ<7> ใหม วา มี ทั้ง ขอดี ขอเสีย และ ผลกระทบ ใน ดาน
726. เศรษฐกิจ โดย ขอดี คือ การ จัด เก็บ<7> ภาษี มรดก ชวย ให ประชาชน ใน สังคม มี โอกาส ทาง เศรษฐกิจ เสมอ
727. ให ประชาชน ไม อยาก ออมทรัพย การ จัด เก็บ<7> ภาษี มรดก ไม เปน ผลดี ตอ ระบบเศรษฐกิจ เสรี
728. ซึ่ง จะ ทําให คน รวย หวาดระแวง กรณี เมื่อ มี การ เก็บ<7> ภาษี มรดก แลว แต เมื่อ เจาของ ทรัพยสิน ถึงแก ความ ตาย
729. แต เมือ่ เจาของ ทรัพยสิน ถึงแก ความ ตาย รัฐ เรียก เก็บ<7> ภาษี จาก ทรัพย ที่ เปน มรดก นั้น อีก จะ เปน การ
730. มี ตนทุน ใน การ บริหาร การ จัด เก็บ<4> สูง และ เปน การ ทําลาย ธุรกิจ ขนาด เล็ก และ ขนาด กลาง
731. คน รวย กับ ผู มี รายได นอย เนื่องจาก เก็บ<7> จาก คน ที่ มี ทรัพยสิน จํานวนมาก เทานั้น จึง กอ ให ประชาชน มี
732. สวน การ ประเมิน รายได จาก การ จัด เก็บ<7> ภาษี มรดก คณะอนุกรรมการ ระบุ วา รายได จะ อยู
733. แตละ ป รวมทัง้ ฐาน ภาษี และ อัตรา การ จัด เก็บ<7> จึง ไม อาจ ประมาณการ ได ใน อนาคต
734. โดย เปรียบเทียบ กับ ประเทศ ที่ ยัง จัด เก็บ<7> ภาษี ใน แถบ เอเชีย และ การ จัดเก็บ ภาษี
735. ภาษี ใน แถบ เอเชีย และ การ จัด เก็บ<7> ภาษี มรดก ของ ไทย ใน อดีต
736. และ จัดเก็บ จาก กอง มรดก เก็บ<7> ครั้ง เดียว สะดวก กวา เก็บ จาก ผูรับ มรดก ที่ เก็บ เปน รายบุคคล
737. และ จัดเก็บ จาก กอง มรดก เก็บ ครั้ง เดียว สะดวก กวา เก็บ<7> จาก ผูรับ มรดก ที่ เก็บ เปน รายบุคคล
738. ที่ เก็บ เปน รายบุคคล นอกจากนี้ การ เก็บ<7> จาก กอง มรดก ยัง ทําให รัฐ มี รายได แนนอน กวา
739. กอง มรดก แต การ เก็บ<7> จาก ผู ที่ รับ มรดก อาจ เกิด เหตุ ไม ยอม เสีย ภาษี รัฐ ก็ จะ ได รายได ลดลง
740. ใน สวน ของ องคการ จัดการ น้ําเสีย จะ เรง ให ออก ระเบียบ ใน การ เก็บ<7> คา บําบัด น้ําเสีย และ เขาไป บริหาร จัดการ
741. แลว ทั้ง งาน ใหญ และ งาน เล็ก งาน เก็บ<8> นักการเมือง ระดับประเทศ และ นักการเมือง ระดับ ทองถิ่น
742. กัน เต็มที่ เพื่อให ชนะ การ เลือกตั้ง ใบสั่ง เก็บ <8> นักการเมือง อาจจะ ปลิว กัน วอน ไป แลว ซึ่ง ชวย
743. ระบุ วา นํา เงิน ที่ ได ไป ฝาก ธนาคาร หรือ เก็บ<6> ออม ใน รูปแบบ ตางๆ สะทอน ให เห็น วา
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744. ใน รูปแบบ ตางๆ สะทอน ให เห็น วา ชาวญี่ปุน เริ่ม เก็บ<6> ออม รายได ของ ตน ตั้งแต วัยเด็ก
745. คิด วา คง เปน เหมือนกับ เปน สิ่ง ที่ ถูก เก็บ<5> กด เอาไว รอ วัน ทีจ่ ะ ระเบิด ขึ้นมา ดังนั้น เมือ่ มี สิ่ง
746. ซีดี วิดีโอ ภาพ คอนเสิรต ตางๆ จะ ได เก็บ<4> ไว ดู เวลา เหงาๆ เครื่องใช ตางๆ ที่ จําเปน
747. ผูวาราชการจังหวัด ยอมรับ โครงการ สราง อาง เก็บ<4> น้ํา คลอง นางนอย ใน อําเภอ นาโยง เพื่อ ทีจ่ ะ
748. อําเภอ นาโยง เพื่อที่จะให เปน แหลง กัก เก็บ<4> น้ํา ตอง เผชิญ กับ แรง ตาน ยืนยัน ไม ลม แผนงาน เรง
749. กรม ชลประทาน ทีจ่ ะ กอสราง อาง เก็บ<4> น้ํา คลอง นางนอย ที่ ตําบล ละมอ อําเภอ นาโยง จะ กอใหเกิด ผลดี อยาง
750. ของ การ ที่ จะ เปน แหลง กัก เก็บ <4> น้ํา ไว ใช ได แทนที่จะ ให น้ําฝน ไหล ลง ทะเล ไป หมด
751. ไม มี ปาไม หรือ สัตวปา อยู ซึ่ง ผิด กับ การ กอสราง อาง เก็บ<4> น้ํา ใน บาง พื้นที่ ที่ เคย ดําเนินการ มาแลว ทํา ให
752. เพราะ ไม สามารถ ทีจ่ ะ เขาไป ดําเนินการ กอสราง อาง เก็บ<4> น้ํา คลอง นางนอย ได เนือ่ งจาก มี การ ตอตาน
753. การ ที่จะ พัฒนา โครงการ อาง กัก เก็บ<4> น้ํา ตอง เผชิญ ปญหา ใน เรื่อง ของ งบประมาณ ที่ จะ เขา
754. ทอ กับ ประเทศ คูแขง ซึ่ง รัฐบาล มี มติ ยกเวน เก็บ<7> อากร ขาเขา พรอมทั้ง ให กระทรวงเกษตรและสหกรณ
755. เกิด ความ ไม โปรงใส ขึ้น กับ โครงการ อาง เก็บ<4> น้ํา บาน โพนปลัด ตําบล สุขสวัสดิ์ อําเภอ ไพรบึง
756. วาง ทอ สําหรับ ระบาย น้ํา ออก จาก อาง เก็บ<4> น้ํา โพนปลัด แต ยัง ไม มี การ ดําเนินการ ใดๆ ทอระบายน้ํา
757. ทั้งนี้ เทศบาล อาง เหตุผล ใน การ เก็บ<7> เงิน คา จอด รถ เพิ่ม จาก การ ที่ ใน ปจจุบัน เขต เทศบาล มี
758. เงิน เขา กระเปา สบายๆ ทั้ง สวย และ เก็บ<4> ได นาน ใน บรรดา ลูกคา ที่ ออ เต็ม หนา ราน
759. การ ประดิษฐ ดอกไม จาก รัง ไหม นั้น เริ่ม จาก เก็บ<1> รัง ไหม ที่ เหลือ มา จาก การ ฟก ดักแด เพื่อ
760. อากาศยาน บทม. แยก งาน ออกเปน 3 สวน คลัง เก็บ<4> น้ํามัน ทอ สง น้ํามัน ใน พื้นที่ อากาศยาน และ
761. อ. บานลาด เพือ่ ตรวจ พิสจู น หา วิถี กระสุน และ เก็บ<6> หลักฐาน ใน ที่ ตางๆ ใน รถ ของ นาย ธนะพล
762. การ สง มอบ ยา เสพยตดิ ของ กลาง จาก มา เก็บ<4> รักษา ไว ที่ อย. ไม เต็ม ตาม จํานวน ที่ แจง
763. มือปน เกิดขึ้น เพราะ ความ ตองการ ที่ จะ เก็บ<8> คูแขง ทาง การเมือง จริงๆ เพราะ บางครั้ง ผู ลง รับ สมัคร บาง คน
764. ไม ดอย กวา ใคร แมวา จะ ถูก เจาหนาที่ตํารวจ เก็บ<1> ไป ไม นอย แลวก็ตาม และ สุดทาย ก็ คือ ซุม จันทบุรี
765. สวน โปรแกรม ซอม ชวง ตอไป วันที่ 8 - 17 ก.พ. นี้ จะ ไป เก็บ<4> ตัว ที่ บาน ลอมสวัสดิ์ ที่ หัวหิน กอน จะ กลับมา
766. เปน เรือ่ ง ที่ ถูกตอง เหมือนกัน ผม ก็ เก็บ<1> ความ เห็น ของ ทาน เอา มา คิด อีก แลวก็ อยากจะ เสนอ ตอ
767. เขา ยัง กลาว ดวย วา แต ในขณะนี้ บริษัท ก็ ยัง ได เก็บ<9> หุน ที่ จะ ขาย ใหกับ กลุม ทุน บรูไน อยู แต
768. กลุม นักลงทุน สถาบัน โดยเฉพาะ กองทุน ตาง ทยอย เก็บ<9> หุน ใน ระดับ ราคา ดังกลาว รวมถึง
769. ซึ่ง เปน ที่ปรึกษา โครงการ ได ออก เก็บ<6> ขอมูล จาก ผูประกอบการ แต ไม ไดรับ ความ รวมมือ
770. ดัชนี ผลิต ภาพ อุตสาหกรรม เปนตน โดย เก็บ<6> ขอมูล 22 สาขา อุตสาหกรรม 12 กลุม อุตสาหกรรม
771. วมถึง ให คําแนะนํา เจาของ แยก บริเวณ เก็บ<4> อาหาร ตาม อุณหภูมิ ที่ เหมาะสม ใน กรณี
772. สราง รีสอรท ขนาด ใหญ พรอมกับ ประกาศ เก็บ<7> เงิน นักทองเที่ยว ที่ เขา ไป กาง เต็นท ใน พื้นที่
773. และ ทุม เงิน กวาน ซื้อ พื้นที่ เพื่อ สราง รีสอรท และ เก็บ<7> คาเชา กาง เต็นท จน เกิด ปญหา ดังกลาว
774. ทองถิ่น ให เจริญกาวหนา อยางไร เก็บ<5> ตัว เงียบ อยู ใน บาน และ วิ่ง เขาหา ผูสมัคร ที่ คาดวา จะ ไดรับ เลือก
775. ก็ ใช วิธีการ รุน แรง สง มือปน เขาไป เก็บ<8> เสีย ซึง่ ก็ เกิดขึ้น มาแลว หลาย จังหวัด
776. น้ําหนัก ชาง ภายใน ตัว อาคาร พรอมกับ จะ กอสราง หอง เก็บ<4> ยา และ เวชภัณฑ ของ ชาง ใน บริเวณ ใกลเคียง
777. ตอง รีบ ชําระ รางกาย ให สะอาด สวน การ เก็บ<1> ผลผลิต ควร ทํา หลังจาก การ พน สารเคมี ประมาณ
778. มะมวง ปา พลวง และ มะหวา เปนตน วิธี การ เก็บ<1> หา ไข มดแดง นั้น คน อีสาน ถือวา เปน ผูเชีย่ วชาญ ที่สุด
779. 22.32 % และ แมลง กินนู หลวง 22.89 % การ เก็บ<1> แมลง กินนู สามารถ ทํา ได โดย ขุด จาก แหลง อาศัย บริเวณ
780. จะ ทําให แมลง ตก ลง มา มากขึ้น เก็บ<1> แมลง ใส ถัง ที่ มี น้ํา อยู เพื่อ ปองกัน การ บินหนี อยางไรก็ตาม เปน ที่
781. มากกวา ใน บรรดา แมลง ทั้งหลาย วิธี การ เก็บ<1> หา จักจั่น โดย การ ทํา สวิง โดย ใช ลวด ขนาด ครึ่ง หุน รอย ปาก ถุง
782. มี รสชาติ อรอย มี รูปราง เปน หนอน การ เก็บ<1> เบา กุดจี่ โดย การ เก็บ ใช เสียม ขุด ใน มูล ควาย แหลง อาศัย
783. มี รูปราง เปน หนอน การ เก็บ<1> เบา กุดจี่ โดย การ เก็บ ใช เสียม ขุด ใน มูล ควาย แหลง อาศัย หลาย คน อาจจะ มอง วา
784. ได ทราบ ภูมิปญญา ชาวบาน ใน การ คิด หา วิธี เก็บ<1> แมลง การ นํามา ประกอบ อาหาร อยางไรก็ตาม
785. เฉพาะ คา กําเหน็จ ทองคํา เทานั้น แทนที่จะ จัด เก็บ<7> จาก ภาษี มูลคาเพิ่ม 7 % ของ ราคา ทองคํา ทั้งหมด
786. เพราะ ทราบ วา ลูก ตืน่ สาย เปน คน เก็บ<5> กด ยอมรับ วา ลูก ติด พวก นักดนตรี ญี่ปนุ มาก
787. แก ประชาชน มาก กวา ดวย โหย ส.ส. ลลิตา ไม รู เก็บ<5> กด เอาไว นาน เทา ไหร แลว กับ พฤติกรรม ที่ ซ้ําซาก
788. สาเหตุ ที่ บริษัท หยุด ชําระ หนี้ เมื่อ ตน ป 254 โดย เก็บ<4> เงิน ไว ใน บริษัท เพื่อ ใช ดําเนินการ ใน
789. เปดเผย ขั้นตอน การ ลักลอบ ขน บุหรี่ วา บุหรี่ จะ ถูก เก็บ<4> ไว ชั่วคราว ที่ เขต สงวน สําหรับ ชาว อินเดียนแดง
790. จน นักลงทุน สวนใหญ สบ โอกาส นํา หุน ที่ ซื้อ เก็บ<4> ไว กอนหนา นี้ ออก เท ขาย ทํา กําไร เพื่อ ลด ความ
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791. ลมเหลว ไป จึง ยังคง นโยบาย ไม เก็บ<7> ภาษี ใหมๆ นี้ โดยปริยาย สวน สิ่ง ที่ ประเทศไทย ตอง คํานึง
792. ทันที โดย เห็น เปน สิ่ง ไร คา ไม มีประโยชน ที่ จะ เก็บ<4> มัน ไว อีก ซึ่ง กระปอง และ ปป ใบ เกา ที่ เหลือ ใช นี้ เอง
793. คง ไม รู วา จะ นํา แกว ที่ มี เปน รอยๆ ใบ ไป เก็บ<4> ไว ที่ไหน ดี เมื่อ คิด ได เชนนี้ ความพยายาม ที่ อยากจะ
794. การ ดําเนินงาน ตั้งแต การ คัด แยก การ เก็บ<1> ขยะ การ ขนสง และ การ กําจัด รวมทั้ง การ
795. ขยะ เรียก ขั้นตอน นี้ วา การ เก็บ<6> รวบรวม ขยะ โดย อาจจะ มี การ เก็บ ทุกวัน หรือ สัปดาห
796. ที่ ถูก จัด ไว แลว ก็ จะ ถูก รวบ รวบ แตละ จุด ใส รถ เก็บ<1> ขยะ เรียก ขั้นตอน นี้ วา การ เก็บ รวบรวม ขยะ
797. การ เก็บ รวบรวม ขยะ โดย อาจจะ มี การ เก็บ<1> ทุกวัน หรือ สัปดาห ละ 2 - 3 ครั้ง
798. สัปดาห ละ 2 - 3 ครั้ง รถ ที่ นํา มา จัด เก็บ<1> อาจ เปน รถบรรทุก หรือ รถ เก็บ ขยะ แบบ เปด ขาง เท ทาย
799. รถ ที่ นํามา จัด เก็บ อาจ เปน รถบรรทุก หรือ รถ เก็บ<1> ขยะ แบบ เปด ขาง เท ทาย หรือ อัด โฮโดลิค ขยะ ที เก็บ ได
800. ขยะ แบบ เปด ขาง เท ทาย หรือ อัด ไฮโดลิค ขยะ ที่ เก็บ<1> ได นี้ จะ ถูก สง ไปยัง สถานที่ กําจัด ขยะ ซึ่ง หาก สถานที่ กําจัด อยู
801. ซึ่ง วิธีการ ถูก สุข ลักษณะ จะ มี ขบวนการ คัด แยก ขยะ ที่ เก็บ<1> มา ได กอน จะ นํา ขยะ ที่ เหลือ ไป กําจัด ดวย วิธี
802. ประชาชน ก็ ทั้ง ขยะ ไม แยกประเภท การ เก็บ<1> ขยะ ไปยัง แหลง กําจัด ขยะ ใช รถ เก็บ ขยะ หลาย ขนาด ไดแก
803. ขยะ ไปยัง แหลง กําจัด ขยะ ใช รถ เก็บ<1> ขยะ หลาย ขนาด ไดแก รถ กระบะ ขนาด เล็ก บรรจุ 5 ลบ. ม.
804. เปน รถ บด อัด และ ปด ขาง เท ทาย ขนาด บรรจุ 1 ลบ. ม. การ เก็บ<1> ขยะ จาก ถัง ขยะ ใน เขต เทศบาล ไปยัง
805. ขน ขยะ แยกประเภท ความ ถี่ ใน การ เก็บ<1> ขยะ ตอ ถัง จะ เก็บ วัน ละ หนึ่ง ครั้ง ปริมาณ ขยะ ตอ วัน ใน เขต เทศบาล ทั้ง 4
806. ขน ขยะ แยกประเภท ความ ถี่ ใน การ เก็บ<1> ขยะ ตอ ถัง จะ เก็บ วัน ละ หนึ่ง ครั้ง ปริมาณ ขยะ ตอ วัน ใน เขต เทศบาล ทั้ง 4
807. เมือง ทั้ง 1 แหง ปริมาณ เฉลี่ย วัน ละ 35 ตัน ขยะ ที่ เทศบาล เก็บ<4> ไว ไม มี เทศบาล แหง ใด คํานวณ แยก
808. การ ใชประโยชน จาก ขยะมูลฝอย การ เก็บ<1> ขยะมูลฝอย ประเภท ที่ นํากลับ มา ใช ได
809. RECYCLE เชน กระดาษ พลาสติก โลหะ เปนตน ผู เก็บ<1> ขยะ มี 3 กลุม กลุม หนึ่ง ผู เก็บ ขยะ ที่ นํา
810. เปนตน ผู เก็บ ขยะ มี 3 กลุม กลุม หนึ่ง ผู เก็บ<1> ขยะ ที่ นํากลับ มา ใช ได ตาม ถัง ขยะ เทศบาล
811. ถัง ขยะ เทศบาล กลุม ที่สอง พนักงาน เก็บ<1> ขยะ ของ เทศบาล และ กลุม ที่สาม ผู เก็บ
812. พนักงาน เก็บ ขยะ ของ เทศบาล และ กลุม ที่สาม ผู เก็บ<1> ขยะ ใน แหลง กําจัด ขยะ ของ เทศบาล
813. ขอจํากัด หลาย ประการ ไดแก ระบบ การ จัด เก็บ<1> และ กําจัด ขยะ ยัง ไม เหมาะสม ปริมาณ ขยะ
814. ยัง มี ปญหา ขยะ ลน เมือง อยู เพราะ รถ เก็บ<1> ขยะ ไม พอ เขา จึง ทํา หนังสือ ไปยัง กรุงเทพมหานคร
815. มี กลุม นายทุน อยู ตั้ง ตัว เปน มาเฟย เก็บ<7> คา คุมครอง จาก ผูประกอบการ รีสอรท เถื่อน เดือน ละ 5 หมืน่ - 1 แสน บาท
816. มี ผลประโยชน จาก รีสอรท หลาย แหง โดย มี การ เก็บ<7> คา คุมครอง รีสอรท แหง ละ 50,000 - 100,000 บาท ตอ เดือน
817. ขาย ให เร็ว ที่สดุ เพราะ หาก เก็บ<4> ทรัพยสิน ไว นาน มูลคา ก็ จะ ลด นอยลง
818. พื้นที่ ขาย ใน แตละ ชัน้ และ ใช เปน พื้นที่ สําหรับ เก็บ<4> สต็อก สินคา อีกดวย พื้นที่ ขาย ที่ เดน ที่สุด สวนใหญ
819. ตั้งแต การ ปรับปรุง พันธุ การ ปลูก การ เก็บ<1> เกีย่ ว การ จัด เก็บ และ การ หา ตลาด นอกเหนือจาก การ จัด ระบบ
820. ปรับปรุง พันธุ การ ปลูก การ เก็บ<1> เกี่ยว การ จัด เก็บ และ การ หา ตลาด นอกเหนือจาก การ จัด ระบบ
821. ตอนนี้ ยก มือ ไหว สิบ ทิศ เก็บ<1> เบีย้ ใต ถุน ราน ของ 2 พรรค แถม ยัง มุด เขา คาย
822. เห็น การ แบง สาย แลว ลูบ ปาก เชือ่ นัก ชก ไทย นา เก็บ<6> โควตา ได เพิม่ ถึง 5 รุน หาก ไม เจอ
823. และ ทํา ผลงาน ได อยาง ยอดเยี่ยม เก็บ<6> 3 เบอรดี ติด ใน หลุม 1 11 และ 12 ทวา อดีต นัก กอลฟ ชาวไทย
824. รวมไปถึง วิธีการ ปกครอง การ จัดตัง้ รัฐบาล การ เก็บ<7> ภาษี การ รักษา ความ ปลอดภัย ใน ชีวติ และ ทรัพยสิน
825. หลังจาก คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย มี มติ ให เก็บ<7> ใน อัตรา 0.25% โดย ประชุม ไป เมือ่ วันจันทร ที่ ผาน มา
826. ไม เห็น ดวย กับ อัตรา ที่ ตลาดหลักทรัพย กําหนดให เก็บ<7> ขั้นต่ํา 0.25 % เนือ่ งจาก มอง วา อัตรา ดังกลาว ไม คุมทุน
827. นอกจากนี้ ที่ประชุม ยัง ได มี การ เสนอ ให เก็บ<7> คา คอมมิชชั่น ใน การ ซื้อขาย ตอ รายการ เพิ่ม
828. ยัง ตอรอง ได ตามปกติ โดย เห็นควร ให เก็บ<7> อัตรา ดังกลาว เปน ระยะเวลา ป 6 เดือน กอนที่จะ นําไปสู การ เปด เสรี
829. 7 รายการ ซึ่ง สวนใหญ ได ผูกพัน การ เก็บ<7> ภาษี ใน อัตรา ไม เกิน 30 % ใน ป 254 จาก เดิม 60 % และ
830. สวน เนือ้ สัตว อืน่ ๆ นอกจากนี้ ไทย ยังคง เก็บ<7> ภาษี นําเขา ใน อัตรา สูง ขณะที่ สินคา เกษตร รายการ ที่ มี ความ ออนไหว
831. สวน รายได หลัก ของ รัฐบาล จะ มา จาก การ จัด เก็บ<7> ภาษี ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี อับดุลเราะหมาน วาฮิด ได ให สัมภาษณ
832. จะ ไม เรียลไทม เนือ่ งจาก ธนาคาร ตอง รอ เก็บ<7> เงิน จาก ลูกคา ให ได จริง กอน จึง จะ โอน เงิน เขา บัญชี
833. แต ถา ใช 200,000 - 399,999 นาที ตอ เดือน เก็บ<7> อัตรา คาบริการ 0.20 บาท ตอ นาที และ เมื่อ ใช 400,000 นาที
834. 0.20 บาท ตอ นาที และ เมื่อ ใช 400,000 นาที เก็บ<7> คาบริการ 0.15 บาท ตอ นาที
835. สวน ที่ แบง ได มากๆ รวมไปถึง การ เก็บ<7> ภาษี โดย คํานึงถึง ความ เดือดรอน ของ ประชาชน แต นาเสียดาย
836. ก็ เชนกัน ถือเปน เรื่องสวนตัว เขา เก็บ<5> อารมณ โกรธ ไว ภายใน คืน ที่ ซูแบรด ถอน ชื่อ จาก การ พิจารณา
837. อารมณ ลง ที่ วินซ คนเดียว สถานการณ ยิ่ง แย ลง วินซ เก็บ<5> กด อารมณ ไว เงียบๆ โลเร็ต ตาเซ แม
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838. มือ กีตาร วง เอ็กซ เจแปน ปกติ เด็ก คน นี้ คอนขาง เก็บ<5> ตัว เคย เรียน ดี แต ชวง หลัง การ เรียน ตก มี ปญหา
839. รีสอรท ภูชี้ฟา เชียงราย แฉ อิทธิพล เถื่อน เรียก เก็บ<7> คา คุมครอง จาก 1 รีสอรท เถื่อน บน ภูชี้ฟา
840. สวน มี กลุม คน มี พฤติกรรม การ เก็บ<7> สวย จาก รีสอรท บน วนอุทยาน ภูชี้ฟา มูลคา มหาศาล ถึง ป
841. ผาน ทาง เสธ. เฉินเสมอ นอกจากนี้ พฤติกรรม การ เก็บ<7> สวย และ การ กระทํา ผิด ของ รีสอรท ตางๆ
842. ฐาน บรรพบุรุษ ที่ ดํารงชีวิต มา หลาย ป ที่ ควรจะ เก็บ<4> ไว ใช เปน ขอมูล ศึกษา ใหกับ เยาวชน รุน หลัง ได
843. เปอรเซ็นต จาก ตลาด มหาชัย
เปอรเซ็นต สวน การ จัด เก็บ<7> คาบริการ จะ เก็บ ใน อัตรารอยละ 0.
844. 40 เปอรเซ็นต สวน การ จัด เก็บ คาบริการ จะ เก็บ<7> ใน อัตรารอยละ 0. ของ มูลคา กุง กุลา ดํา ที่ ทํา การ ซื้อขาย
845. ผาน มา มี ปริมาณ น้ํา ตนทุน ใน อาง เก็บ<4> น้ํา เขื่อน จุฬาภรณ และ เขือ่ น หวยกุมนอย ประกอบ กับ มี
846. พื้น ที่ เกษตรกรรม มาก เกิน ความ สามารถ ของ อาง เก็บ<4> น้ํา อยางไรก็ตาม ใน ป นี้ เขื่อน ตางๆ ใน ภาค
847. นครพนม รณรงค ซอมแซม ภาชนะ เก็บ<4> น้ํา รับ ภัย แลง วันพฤหัสบดี ที่ 20
848. จ. นครพนม จัด กิจกรรม สัปดาห รณรงค ซอม ภาชนะ กัก เก็บ<4> น้ํา ที่ ชํารุด ตาม หมูบาน ใน ชนบท เพื่อ
849. ตาม หมูบาน ใน ชนบท เพื่อ กัก เก็บ<4> น้ํา ไว บริโภค ใน หนาแลง
850. ได จัดทํา กิจกรรม สัปดาห รณรงค ซอม ภาชนะ กัก เก็บ<4> น้ํา ใน หมูบาน ขึ้น โดย มี การ จัด เจาหนาที่ ออก สํารวจ
851. ที่ หนวยงานราชการ ได กอสราง ถัง เก็บ<4> น้ําฝน แบบ ตางๆ ให อาทิ ตาม โรงเรียน หมูบา น ศูนย พัฒนา เด็กเล็ก ฯล
852. อาทิ ตาม โรงเรียน หมูบาน ศูนย พัฒนา เด็กเล็ก ฯลฯ เพื่อ กัก เก็บ<4> น้ํา ไว บริโภค ใน หนาแลง แต เนื่องจาก มี อายุ การ ใชงาน
853. แต เนื่องจาก มี อายุ การ ใชงาน นาน เกินไป จน ทําให ถัง เก็บ<4> น้ํา ที่ ทาง ราชการ สราง ให เกิด ชํารุด
854. จน ราษฎร ใน พื้นที่ ได รวมกัน เพื่อ ดําเนินการ ซอมแซม ถัง เก็บ<4> น้ํา ที่ ชํารุด ให สามารถ กัก เก็บ น้ํา ไว บริโภค
855. ซอมแซม ถัง เก็บ น้ํา ที่ ชํารุด ให สามารถ กัก เก็บ<4> น้าํ ไว บริโภค ใน หมูบ าน ได ในชวง หนาแลง
856. ตลอดจน ราษฎร บานเชียงยืน หมู 4 รวมกัน ซอมแซม ถัง เก็บ<4> น้ําฝน ที่ ศูนย พัฒนา เด็กเล็ก บานเชียงยืน ที่ เกิด การ ชํารุด
857. ออก นอก ระบบราชการ ของ มหาวิทยาลัย รัฐ ดังนัน้ การ ที่ สังคม จะ เก็บ<7> ภาษี จาก คน รวย มา เกลีย่ ให คนจน จะ เปนทีย่ อมรับ
858. เครงครัด มิ เชนนั้น จะ ตอง ดําเนินการ เก็บ<1> ปาย ดังกลาว ออก ทันที เห็น ทาทาง ขึงขัง อยาง นี้ ชาวบาน
859. ให จัดการ โดย ใช พ.ร.บ. รักษา ความ สะอาด เก็บ<1> ปาย แนะนํา ตัว เสียเลย แต กทม. ยัง เฉย ทํา หู ทวน ลม
860. สุขภาพ มนุษย และ สิ่งแวดลอม ใน อนาคต เตรียม เก็บ<6> ขอมูล ปญหา ขยะ ภูเก็ต 2 วัน แนะ รัฐบาล ควร
861. เผย เหตุ ที่ ยอม ปลอย เนื่องจาก ไม ตองการ เก็บ<4> นัก เตะ ที่ มี ปญหา ไว โฮเซ หลุยส ประธาน ทีม
862. อยางไรก็ตาม บารเซโลนา ไม มี นโยบาย ที่ จะ เก็บ<4> นัก เตะ ที่ ไม มี ความ สุข ไว กับ ทีม เมือ่ ใด ก็ตาม ที่ นัก เตะ
863. หลัง หัก คาใชจาย จะ มอบให กับ นัก เตะ คน นั้นๆ เพื่อ เก็บ<4> เปน ทุนรอน ใน ยาม บั้นปลาย ชีวิต รวมไปถึง ผจก. ทีม
864. ร็อบสัน สตีฟบรู ฯลฯ มา ฟาด แขง กับ ทีม ปจจุบัน เก็บ<1> เงิน ไป เหนาะๆ กวา 500 ปอนด สวน ใน เมืองไทย ยัง ไม เคย
865. ถือเปน ตัว ตั้ง ของ อัตรา เบีย้ ประกัน ที่ จะ เก็บ<7> จาก ประชาชน กอน จะ นํา ปจจัย เสีย่ ง ตางๆ เชน ประเภท รถ
866. การ ชําระ เงิน จะ ยัง มี ตัวแทน เขาไป เก็บ<7> ที่ บริษัท เหมือนเดิม สาเหตุ ที่ ลูกคา ยัง ไม ยินยอม ชําระ
867. วานนี้ ฝนตก น้ํา มัน ทวม หนา เก็บ<1> เกี่ยว แลว ผม ซื้อ กับดัก ปลา ไป กับ หลาน อุตสาห ไป ตาก ฝน ตาก ฟา
868. เชื่อ กัน วา ครอบครัว ของ Lampedu จงใจ เก็บ<4> บท นี้ ไว จาก การ ตีพิมพ เพื่อ หลีกเลีย่ ง เรื่อง
869. พวกเขา กําลัง จัดทํา รายชื่อ เอกสาร ทาง ประวัติศาสตร ที่ เก็บ<4> ไว ใน กลอง และ ตู เก็บ แฟม เอกสาร ที่ หอง ใตดนิ
870. ทาง ประวัติศาสตร ที่ เก็บ ไว ใน กลอง และ ตู เก็บ<4> แฟม เอกสาร ที่ หอง ใตดิน ของ ตึก บริหาร
871. มี หนังสือ เปน แสน เลม มี ที่ เก็บ<4> เทป เสียง วีดี ทัศน แผน ซี.ดี. ให นักเรียน ได คนควา หลาย
872. โดย ไม มี เวลา ให เรา เก็บ<1> สัก กํามือ เรา ได แต นัง่ เจาจุก อยู ใน บาน เฝาดู สายน้ํา
873. ขาว เหลือง อราม ที่ เพิ่ง เก็บ<1> เกี่ยว มา นั้น และ วันวาน นี้ เอง ที่ ดาซา นองสาว ของ ผม
874. ตาม สายน้ํา และ เขา งวน อยู กับ การ เก็บ<2> ฟน ขึ้น จึง ไม แนใจ วา เปน สัตว หรือ ทอนไม ที่ ลอย ผาน ไป
875. ตอนจบ จะ ให ตาย หรือไม ให ตาย เก็บ<4> ไว กอน ก็ได เลือก ถายทอด ทาง หนังสือ หรือ ทาง เพลง
876. กระทั่ง เขา มีโอกาส ได เขาไป เยือน โกดัง เก็บ<4> ของ สภาพ ทรุดโทรม ของ เพื่อนบาน ซึ่ง เปน ขุน
877. ของ เซ็นทรัล ใน การ ทดลอง และ เก็บ<6> ขอมูล ใน การ ใหบริการ www . centralselective . com
878. ราคา น้ํามันดีเซล แลว โดย งด การ จัด เก็บ<7> ภาษี น้ํามัน เขา กองทุน น้ํามันเชื้อเพลิง 25 สตางค
879. บัตร เลือกตั้ง ที่ มี จํานวน 19 ใบ เก็บ<4> ไว ใน ตู ลั่น กุญแจ พรอม ปด กระดาษ ที่ มี
880. และ ผูรับผิดชอบ การ เลือกตั้ง อีก 4 คน เก็บ<4> รักษา ไว ใน หองประชุม ล็ อก กุญแจ อยาง ดี
881. เอา มือ ซุก หีบ หรือ เอา อุดมการณ เก็บ<3> เขา ลิ้นชัก ประเทศ จะ ได สมาชิก วุฒิสภา ที่ ไม พึงประสงค
882. ลงทุน ประเภท สถาบัน บาง ราย ไล ซื้อ หุน เก็บ<3> ใส พอรต ทวา แรง เท ขาย ทํา กําไร เพื่อ ปรับแตง งบ บัญชี ยัง
883. โดย ใน ทางปฏิบัติ บริษัท พรอม ดําเนินการ จัด เก็บ<7> คาบริการ ตาม โครงสราง ใหม ทันที ขณะ
884. พบวา ทาง โรงเรียน นํา เงินกู ของ นักเรียน ไป เก็บ<4> หมด นักเรียน ไม มี สิทธิ ได เห็น เลข บัญชี และ
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885. หอง เย็น ของ สหกรณ ที่ สราง ขึ้น เพื่อ เก็บ<4> รักษา คุณภาพ ผัก ผลไม และ พืชผล ทาง การ เกษตร ตลอดทั้ง ป
886. พป. เรง พิจารณา สถานที่ ใหม เพื่อ จัด เก็บ<4> เครื่อง ฉาย กัมมันตรังสี โคบอลต 60 ที่ เลิก ใช แต หวั่น ชาว
887. เครื่อง เลิก ใชงาน 14 เครื่อง ครึ่ง หนึ่ง เก็บ<4> ไว ที่ พป. อีก ครึ่ง กระจาย อยู ใน รพ. กับ พิพิธภัณฑ รังสี
888. คณะรัฐมนตรี ได รับทราบ ถึง จํานวน และ การ จัด เก็บ<4> เครื่อง ฉาย กัมมันตรังสี โคบอลต 60
889. เครื่อง ฉาย กัมมันตรังสี โคบอลต 80 โดย ใน เรื่อง การ จัด เก็บ<4> ถือเปน เรื่อง ใหญ พอสมควร ซึ่ง ทาง กระทรวง
890. สราง หอง ผนัง หนา เปนพิเศษ เพื่อ ใช จัด เก็บ<4> เครื่อง ฉาย กัมมันตรังสี โคบอลต รวมทั้ง มี ผูเชี่ยวชาญ
891. ดูแล สําหรับ การ หา สถานที่ จัด เก็บ<4> เครื่อง ฉาย รังสี โคบอลต 60 นั้น รมช. กระทรวง วิทยาศาสตรฯ
892. กลาว วา อยู ระหวาง การ พิจารณา ซึ่ง ไม มัน่ ใจ วา จะ สราง ที่ จัด เก็บ<4> ใน สถานที่ ใหม ได หรือไม และ ไม แน
893. ควรจะ มี การ แกไข กฎหมาย วา ดวย การ ซื้อ และ จัด เก็บ<4> เครื่อง ฉาย รังสี โคบอลต 60 ซึง่ ตน เปน
894. ประเทศ นั้นๆ เพื่อ ทําลาย แต หาก เรา จะ จัด เก็บ<4> ไว ก็ ควร กําหนด พื้นที่ ให เขมงวด รัดกุม ขึ้น
895. ตรวจสอบ เพราะ จะ มี การ ทํา ประวัติ คนขับรถ แท็กซี่ เก็บ<4> ไว แต ก็ มี มาก ที่ เปน รถ สวนบุคคล จึง ควบคุม
896. กวา หนวยงาน อืน่ ซึ่ง คง ตอง เอา เงิน สํารอง ที่ เก็บ<4> ไว ออกมา ใช กอน เพื่อน ขาราชการ ตํารวจ ก็ บน กัน
897. เสียง สนับสนุน ลาน เศษ ผม จะ ใช วิธี เก็บ<1> เบีย้ ใต ถุน ราน รู วา มี กลุม การ เมือง คนรุนใหม
898. อยาง นี้ ใคร จะ ไป วัด ได คุณ ก็ เก็บ<7> ไป สิ บานใหญ คน เยอะ ก็ เก็บ มาก หนอย ชวยไมได นี่ จะ ให ไป เก็บ
899. คน เยอะ ก็ เก็บ มาก หนอย ชวยไมได นี่ จะ ให ไป เก็บ<7> คนจน ได อยางไร ธุรกิจ หลาย อยาง
900. เดินทาง ไป ตรวจสอบ ยัง ที่เกิดเหตุ ที่ บริเวณ โรง เก็บ<4> รถ มี รอย กระเบื้อง หลังคา แตก เปน รู กวาง
901. มี ตํารวจ เทศกิจ หนุน หลัง เก็บ<7> สวย เดือน ละ 2,000 - 3,000 บาท พบ มี เอีย่ ว สวย จริง จะ ตอง
902. ให เชา ทํา ผลประโยชน โดย มี การ เก็บ<7> สวย ราย ละ 2 - 3 พัน บาท ตอ เดือน วา เมือ่ ได ฟง เรื่อง นี้ แลว
903. บาดเจ็บ ซึ่ง อเลกซ เฟอรกูสัน อาจ เก็บ<4> ตัว ไว ลง เตะ กับ หงส แดง ลิเวอรพูล ใน วันเสาร นี้ ขณะที่
904. ไม นา เสี่ยง สง ลง สนาม เพราะ ตองการ เก็บ<4> ตัว ไว ลง เตะ ใน เกม พรีเมียรลีก นัด สําคัญ กับ หงส แดง
905. สวนใหญ โทร กลางวัน 09.00 - 21.00 น. เก็บ<7> คาบริการ ปกติ ตั้งแต 3 6 8 บาท ตอ นาที สวน โทร
906. โทร บอย และ โทร ใน พื้นที่ เดียวกัน เปนสวนใหญ เก็บ<7> คา โทร เหมา จาย 49 บาท โทร กลางวัน
907. ใน การ ซื้อขาย สินคา ได ทีดีอารไอ เตือน อยา เก็บ<7> ภาษี ซอฟตแวร คอมพิวเตอร หนังสือ เพลง
908. กับ ผลกระทบ ตอ การ จัด เก็บ<7> ภาษี วา รัฐ ไม ควร จัด เก็บ ภาษี การคา อิเล็กทรอนิกส อี-คอมเมิรซ
909. กับ ผลกระทบ ตอ การ จัด เก็บ ภาษี วา รัฐ ไม ควร จัด เก็บ<7> ภาษี การคา อิเล็กทรอนิกส อี-คอมเมิรซ
910. อยางไรก็ตาม ยอมรับ วา ใน ระยะยาว รัฐ ควร จัด เก็บ<7> ภาษี ผาน อินเทอรเน็ต เนื่องจาก ผู
911. ขณะที่ ความ พรอม ของ รัฐ ที่ จะ เริม่ จัด เก็บ<7> ภาษี สังเกต ได จาก เทคโนโลยี วา สามารถ เขามา
912. รองรับ ซอฟตแวร ซึ่ง ดาวนโหลด จาก อินเทอรเน็ต มี บริษัท จัด เก็บ<7> ภาษี เกิดขึ้น รวมทั้ง พิจารณา อัตรา
913. ภาษี เงิน ได นาย สมเกียรติ กลาว แนะ ทาง แกปญหา จัด เก็บ<7> ภาษี รัฐ สวน ทางออก ใน ระยะสั้น ของ ภาครัฐ
914. ของ ภาครัฐ ควร เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน การ จัด เก็บ<7> ภาษี โดยเฉพาะ ภาษี รายได บุคคล ธรรมดา
915. ภาษี ราย ได บุคคล ธรรมดา ซึ่ง ปจจุบัน รัฐ สามารถ จัด เก็บ<4> ได เพียง 5 ลาน คน เทานั้น ขณะที่ ใน ความ
916. ขณะที่ ใน ความ เปนจริง รัฐ สามารถ เก็บ<7> ได มาก กวา นั้น เนื่องจาก ประเทศไทย มี ประชากร ถึง
917. พาณิชย อิเล็กทรอนิกส เนือ่ งจาก การ จัด เก็บ<7> ภาษี ของ ไทย ใน ปจจุบนั ไม สอดคลอง กับ บริการ
918. เพื่อ จําหนาย ใน ตางประเทศ รัฐ จะ เก็บ<7> ภาษี มูลคาเพิ่ม ใน อัตรารอยละ 7 โดย กําหนด วา เปน สินคา สงออก
919. ภาษี ใหม ใน การ ใช อินเทอรเน็ต และ การ เก็บ<7> ภาษี ซ้ําซอน หรือ ภาษี ที่ กีดกัน การ พาณิชย
920. เริ่มตน วันนี้ ดวย ขาวคราว อินเทอรเน็ต ที่ เก็บ<1> มา ฝาก กัน จาก ตางประเทศ แนะ โดย มี ราย
921. หนาที่ ที่ สมาชิก ตอง มา จาย ไมใช ให สมาคม มา ไล เก็บ<7> ระเบียบ สวนใหญ ยัง คงเดิม มี ขยาย ตาม ขอ
922. อุปกรณ การ ถายภาพ รังสี ซึ่ง มี เด็ก อายุ 1 ขวบ เก็บ<1> เม็ด ของ ตัวกําเนิด สาร กัมมันตภาพรังสี
923. กัมมันตภาพ รังสี ซีเซียมคลอไรด ที่ บราซิล พบ วา ผู ที่ เก็บ<1> สาร นี้ ไป ทั้ง 4 คน ไดรบั สาร กัมมันตภาพรังสี
924. กลาวถึง มาตรการ ทางดาน กฎหมาย ใน การ จัด เก็บ<4> สาร กัมมันตภาพรังสี ใน ประเทศไทย วา ใน
925. บริษัท ที่ ใช อุปกรณ เหลานี้ ถา เลิก ใช แลว ควร นํา ไป เก็บ<4> หรือ สราง ระบบ เก็บ ที่ ปลอดภัย เรา
926. ควร นํา ไป เก็บ หรือ สราง ระบบ เก็บ<4> ที่ ปลอดภัย เรา จึง เห็น วา จะ มี การ ออกกฎหมาย
927. ชุด ที่ 2 ทําหนาที่ จัดหา สถานที่ เก็บ<4> สาร กัมมันตภาพรังสี ซึ่ง ทราบ วา มี การ คัดคาน กัน แลว ดังนั้น
928. คัดคาน กัน แลว ดังนั้น เมื่อ ได สถานที่ เก็บ<4> แลว จะ ทํา ประชา พิจารณ กอน จะ สราง และ ชุด ที่ 3
929. แลว หลังจากนั้น ละ ใน ตอน นั้น ผม เก็บ<2> มีด สั้น ประจําตัว ของ ชาย คน นัน้ ที่ ทํา ตก ระหวาง
930. บอก กับ เค็นจิ วา ถา เค็นจิ คืน มีด สั้น ประจําตัว ของ เขา ที่ เค็นจิ เก็บ<1> ไป ใหแก เขา วันนี้ เขา จะ ไม ทํา อะไร
931. เขา ไม เลน ดวย เรา ก็ ยัง มา นั่ง เฝาดู คู นี้ อยู ตอน นั้น เก็บ<6> เงิน ได นิดหนอย ก็ ออก รถ มือ สอง
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932. ดูแล สนาม มัน ไมใช แค ทํา ความ สะอาด และ เก็บ<1> กวาด แค นั้น แต ทุก ขั้นตอน ตอง ละเอียด
933. เปน นิค พา พวกเขา ไปยัง คลัง เก็บ<4> เงิน ใน คาสิโน เพื่อ ทํา การ ปลน ใน คืน วัน คริสตมาส
934. คราว เดียวกับ ฉัน อายุ 13 - 14 ป นี่ แหละ เธอ ลุก ขึ้นมา เก็บ<1> ดอกไม ตอน 6 โมง เชา ซึ่ง จริงๆ แลว ไมใช
935. และ สํารวจ สถานที่ โครงการ ผัน น้ํา สู อาง เก็บ<4> น้ํา ชอระกา ใน การ แกไข ปญหา ภัย แลง
936. กลาว ดวย วา ใน สวน ของ โครงการ ผัน น้ํา สู อาง เก็บ<4> น้ํา ชอระกา โดย ผัน น้ํา จาก ลําน้ํา ดาดโดน นาจะ
937. โดย มี ดัชนี ชี้ วัด คือ รถยนต ขาย ได มากขึ้น จัด เก็บ<7> ภาษี ได เพิ่มขึ้น และ อีก หลายๆ ปจจัย
938. กรรม แบบ ลานนา กอนทีจ่ ะ ดําเนินการ ไถนา ปลูก และ เก็บ<1> เกีย่ ว ขาว ซึ่ง ปจจุบนั แทบ ไม มี ให ได เห็น ใน
939. 1 เทา และ ตัวอยาง ตะกอน ซึ่ง เก็บ<6> จาก แหลง น้ํา ซึ่ง อยู ใกลๆ โรงงาน เผา ขยะ มี การ ตรวจ พบ ปริมาณ
940. โรงงาน กลั่น น้ํามัน ที่ เปน อุตสาหกรรม ที่ เกีย่ วของ และ มี ถัง เก็บ<4> น้ํามัน ซึ่ง สิ่ง เหลานี้ เอชเอ็มซี และ บีพี
941. ยุตธิ รรม ที่สุด เหมือน กรณี กองทุน น้ํามัน ที่ เก็บ<7> จาก ผูใช น้ํามัน เมื่อ ตลาดโลก มี การ ปรับ ราคา ก็ จะ
942. เจาของ ปาย แนะนํา ตัว ผูสมัคร สมาชิก วุฒิสภา มา เก็บ<1> ปาย ทํา ความ สะอาด ให เรียบรอย
943. สาธารณูปโภค พื้นฐาน การ ศึกษา และ แหลง เก็บ<4> พืชพันธุ เพื่อ ไม ให พืชผล ทาง การ
944. มี มาตรฐาน เปน ที่ ยอมรับ สามารถ เก็บ<4> ได นาน และ ราคา ผันผวน ตลอดเวลา
945. เมื่อ วันพุธ นักลงทุน อเมริกนั เดิน หนา ไล เก็บ<9> หุน ไฮเทค เก็งกําไร ขานรับ ขาว การ เคลื่อนไหว ที่ คึกคัก
946. และ พัสดุ ภัณฑ สหรัฐ เปดเผย วา เตรียม เก็บ<7> คาธรรมเนียม พิเศษ ใน การ ขนสง ชั่ว ขามคืน
947. ขึ้น สูง ทั้ง บริษัท ยัง เตรียม เก็บ<7> คาธรรมเนียม พิเศษ ใน การ ขนสง สินคา ทาง อากาศ
948. หรือ ปริมาณ Stock ที่ ไม ตอง เก็บ<4> ไว ใน ปริมาณ มาก เนือ่ งจาก ไม ทราบ ยอด การ สั่งซื้อ ที่ แนนอน
949. คัดคาน ของ กลุม ผูหญิง จน คน ทํา ขอ เก็บ<4> ไว ดู เอง เลนๆ ไป พลาง กอน นัยสําคัญ ของ ประเด็น การ รณรงค
950. อุทยาน ให เปน แหลงทองเที่ยว แลว เก็บ<7> รายได ชวย ประเทศ หัวหนา อุทยาน เปด วง สนทนา
951. มัน เปน แทง อันตราย ถึงเปน ถึงตาย การ เก็บ<4> รักษา ควร อยู ใน ที่ มิดชิด ถึงจะ มี การ ขโมย ก็ คง
952. ขนาด เล็ก ใน แปลง เกษตรกรรม สระ กอสราง บอ กัก เก็บ<4> น้ํา ขนาด เล็ก 34 บอ สราง ระบบ ชล
953. โดย ไก ทุก ตัว ที่ ผาน การ ทดสอบ จะ มี การ ทํา ประวัติ เก็บ<4> ไว และ สง เขาไป ที่ สมาคม อนุรักษ และ พัฒนา
954. โรงไฟฟา ราชบุรี ชี้แจง วา จําเปน ที่ ตอง ดําเนินการ เพื่อ เก็บ<4> สํารอง น้ํามัน ตาม มาตรฐาน ยาม ฉุกเฉิน
955. ราคา ตนทุน หรือ ราคา ถูก ที่สุด และ หลังจากที่ เก็บ<1> เกี่ยว ผลผลิต แลว เกษตรกร ก็ จะ นํา เงิน มา คืน
956. สารเคมี อะไรบาง เทคนิค ที่ 5 ให ไป ใช กอน เก็บ<1> เกี่ยว ผลผลิต ได คอย ชําระ เงิน โดยเฉพาะ สารเคมี
957. เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2 จะ สามารถ เก็บ<1> ผลผลิต ได ประมาณ 2,500 ตัน คิด เปน รอยละ
958. แต ก็ เปน เครื่อง ที่ ไม มี ระบบ บันทึกภาพ เก็บ<4> ไว ทั้งนี้ เจาหนาที่ตํารวจ เชื่อ วา เมือ่ เผยแพร ภาพ
959. ประกัน ยก ธง เจอ ตาน หนัก เลิก เก็บ<7> 3 พัน เปด เบือ้ งหลัง นักวิชาการ รุม คว่ํา พิกัด เบีย้ ประกัน รถยนต
960. รุม คว่ํา พิกัด เบีย้ ประกัน รถยนต ใหม เลิก เก็บ<7> คาเสียหาย สวน แรก 3,000 บาท ออกจาก โครงสราง ใหม
961. ทํา กัน มา แต เพื่อให กรม มี เวลา เพียงพอ ที่ จะ เก็บ<6> ขอมูล ไป เรื่อยๆ ซึ่ง คาดวา จะ ใชเวลา 12 - 18 เดือน
962. ความ คุมครอง แต จะ จาย ให กอน และ มา เรียก เก็บ<7> จาก ผู เอา ประกัน ภายหลัง แจง เหตุ ยอม ยาย รถ ฮอนดา
963. พิมพ ลาย นิ้วมือ ไว เปน หลักฐาน และ เก็บ<6> รายละเอียด รอย นิ้วมือ คนราย ใน ที่เกิดเหตุ
964. ที่ ผาน มา พป. ไม คอย ได มา ตรวจสอบ การ เก็บ<4> รักษา เครื่อง โดย มา บาง ไม มา บาง แต ไมได
965. นอกจากนี้ ตาม กฎหมาย ไม มี ระบุ วา ควร เก็บ<6> อยางไร แต เขียน เพียง วา ให เก็บ รักษา ที่ ปลอดภัย
966. ควร เก็บ อยางไร แต เขียน เพียง วา ให เก็บ<6> รักษา ที่ ปลอดภัย ซึ่ง ถา มอง ตาม ความ จริง สถานที่ เก็บ
967. ซึ่ง ถา มอง ตาม ความ จริง สถานที่ เก็บ<4> ที่ ถ. วิภาวดี แย กวา ที่ ออนนุช
968. ทิ้ง ปาย หา เสียง กทม. สั่ง เขต ตาม เก็บ<1> หลัง ปด หีบ กรุงเทพมหานคร จน ปญญา ที่ จะ ให ผูสมัคร
969. จะ ให ผูสมัคร รับ เลือก ตั้ง สมาชิก วุฒิสภา เก็บ<1> ปาย หา เสียง หลัง เสร็จสิ้น การ เลือกตั้ง
970. กําหนดให ผูสมัคร รับ เลือกตั้ง ตอง เปน ผู เก็บ<1> ปาย หรือ โปสเตอร หา เสียง เอง ทั้งหมด ภายหลัง
971. งาน เขต ของ กทม. เปน ผูดําเนินการ เก็บ<1> ปาย หา เสียง เอง ทั้งหมด ทันที ภายหลัง ปด หีบ ลงคะแนน เวลา
972. เรา จะ ให นํา ปาย หา เสียง ไป เก็บ<4> ไว ที่ สํานักงาน เขต หาก ผูสมัคร ทาน ใด ตองการ คืน ก็ ไป ขอ
973. ของ ผูบริโภค โดยเฉพาะ ระบบ ใหม ซึ่ง เก็บ<7> ตาม ระยะเวลา น.ส. สารี อองสมหวัง ผูจดั การ
974. คา โทรศัพท พื้นฐาน ดังนี้ ปญหา จาก การ เก็บ<7> คาบริการ รอยละ 54.07 ตอบ วา ไม เคย และ รอยละ
975. รอยละ 45.93 เคย ประสบ ปญหา เรื่อง การ เก็บ<7> คาบริการ นอกจากนี้ รอยละ 53.25 เห็น วา ยอดเงิน ที่ แจง
976. ดไวท ยอรค แต ก็ ไม มี ปญหา สําหรับ การ เก็บ<6> 3 แตม โดย เปน ผู ประเดิม ประตู แรก ใน นาที 41
977. บราซิล จะ เดินทาง มา เขา แคมป เก็บ<4> ตัว ใน ประเทศไทย เพื่อ เตรียม เขารวม แขงขัน กีฬา โอลิมปก 20
978. จักรยาน ประเภท ถนน ชิง แชมป ประเทศไทย เก็บ<6> คะแนน สะสม ชิง ถวย พระราชทาน คิงสคัพ สนาม ที่ 1
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979. ประชาชน โดย รัฐบาล จะ ตอง ไป เก็บ<7> ภาษี ประชาชน เพิ่ม การ เพิ่ม ภาษี มูลคาเพิ่ม 1 % จะ ได เงิน ภาษี
980. เนื่องจาก ได สอบถาม แต ไม เคย มี การ ทํา ตัวเลข เก็บ<4> ไว และ คณะกรรมการ ก็ มี เวลา เพียง 1 เดือน ที่
981. และ ให ใช อัตรา นี้ ไป กอน จนกวา มี การ เพิ่ม เก็บ<7> ขอ ใหม และ ทบทวน เมือ่ ครบ 1 เดือน
982. วา ตัวเลข ของ บริษัท ที่ปรึกษา ของ ฮองกง เปน การ เก็บ<6> ขอมูล จาก ประกัน ภัย ของ ไทย เพียง 2 แหง
983. ไปยัง ธนาคาร ใน กลุม ลิงค ขอ เหตุผล กรณี ประกาศ เก็บ<7> คาธรรมเนียม ลูกคา ธนาคาร เอง ที่ ไป ใช
984. ประกาศ จุดยืน ชัดเจน เปน แหง แรก วา จะ ไม เก็บ<7> คาธรรมเนียม ทั้ง ใน สวน ของ ลูกคา ธนาคาร เอง หรือ
985. ธนาคาร ที่ เนน ธุรกิจ ปลอย สินเชือ่ จะ เลิก เก็บ<7> คาธรรมเนียม ลูกคา ธนาคาร ที่ ใช เครื่อง เอทีเอ็ม
986. ของ ธนาคาร แทน ขณะ ที่ บารเคลยส แบงก ซึ่ง มี แผน เก็บ<7> คาธรรมเนียม ใน อัตรา 1 ปอนด สําหรับ ลูกคา
987. ของ การ ไป สังเกตการณ จน สามารถ เก็บ<6> ขอมูล เกีย่ วกับ ภาพ ฉาก และ ตัวละคร ใน เรื่อง ได มาก พอ
988. หอง เล็กๆ แบบ นี้ ใน บรรยากาศ อัน อบอุน แบบ นี้ มี การ เก็บ<7> คาใชจาย จาก ผูชม ที่ เรา จํากัด จํานวน ไว
989. ขาว ดารา ฮอลลีวูด มัย้ มี หลาย คน ที่ ถายภาพ นูด เก็บ<4> ไว เปน อัลบั้ม สวนตัว เขา รู ตัว วา ได กาว ถึง จุด
990. น้ําเสียง บอก ความ ชื่นชม ผม เปน เด็ก เก็บ<5> กด มา ตลอดจน จบ ชั้น มอ หก ถึง มี โอกาส เปน ไท
991. ถาย ไป ลง นิตยสาร หรือ ออก อัลบั้ม ผม ก็ จะ ถาย เอง เก็บ<4> ไว ดู เอง ตอง รีบๆ ถาย ดวย นะ ขืน ชักชา
992. เขา เลื่อน ปก ธนบัตร ให หลอน นี่ มิเรียม คุณ เก็บ<4> เอา ไว แต จํา ไว อยาง นะ
993. มิ เรียม หัน มอง ไป ทาง อื่น คุณ ออก เก็บ<7> ภาษี ตอน กลางคืน รึ มันจู ยอนถาม
994. เห็น เขียด ไม หมอบ อยู กะ หา จับ เก็บ<1> หมก หอย นานา ฟอง อี่ ปู กะ เอา พรอม หก เจ็ด โต กะ พอแลว
995. ใน เรือ่ ง ของ การ นัดหมาย และ การ เก็บ<4> บรรดา สิ่ง ตางๆ ที่ พิเศษ เฉพาะ แต สําหรับ งาน ตนฉบับ
996. ชําระ ปลายป นี้ สวนที่เหลือ 2 ลาน บาท จะ เก็บ<4> ไว เปน เงิน หมุนเวียน ใน การ ดําเนิน กิจการ
997. คาใชจาย ไปกลับ ไว 500 บาท หาก นํา เงิน สวน นี้ เก็บ<4> ไว ใชจาย ใน วัน ทํางาน ปกติ จะ สามารถ กิน อยู ได
998. ได ตรวจ พบ ยา บา จํานวน ดังกลาว ซุกซอน ใน ที่ เก็บ<4> ของ ดานหลัง รถ เปอโยต ทะเบียน 1อ.5812
999. สําหรับ รอย ไฟไหม ที่ พบ ใน ชอง เก็บ<4> ของ บริเวณ หาง เครื่องบิน ขณะ นี้ เจาหนาที่ ของ บริษัท เบลล
1000. ไม สามารถ ตรวจสอบ ได วา มี ทรัพยสิน ซึ่ง เก็บ<4> ไว ใน ตู เซฟ คือ เช็ค ตางๆ หายไป กี่ ใบ นอกจากนี้
1001. เจาหนาที่ กอง พิสูจน หลักฐาน ได เก็บ<6> รอย นิ้วมือ แฝง และ รองรอย การ งัดแงะ ที่ มี อยู ตาม
1002. แต เปน เครื่อง ที่ ไม มี ระบบ บันทึกภาพ เก็บ<4> ไว อยางไรก็ตาม หลังจาก ภาพ เสกตซ คนราย เพย แพร
1003. สง เจาหนาที่ สํานัก รักษา ความ สะอาด เก็บ<1> ปาย แนะนํา ตัว ทั้งหมด จากนั้น ปลัด กทม. ได เดินทาง
1004. สั่ง ให หนวยราชการ กทม. เปน ผู จัด เก็บ<6> รวบรวม แผน ปาย ประกาศ ดังกลาว ภายหลัง
1005. ทํางาน ปกติ แต อาจจะ ตอง เก็บ<6> ขอมูล เพิ่มขึ้น เขา ก็ จะ สนับสนุน ใน ดาน การเงิน อยู บาง
1006. เศษกระดาษ ที่ ไม ใช แลว ตัด เปน ชิ้น เล็กๆ หา เก็บ<1> จาก โปสเตอร แนะนํา ตัว ของ ผูสมัคร
1007. สมบัติ ถูก ซื้อ ไป โดย หลุยส ที่ 14 และ เก็บ<4> ไว ใน หอง สวน พระองค เพื่อ ไม ให ใคร เห็น ภาพ นี้
1008. มี พอ คน เดียวกัน เนื่องจาก เปน คน ที่ เก็บ<4> ความลับ ไม คอย ได และ อาจจะ พยายาม
1009. อนุรักษ อยาง เดียว ก็ จะ ไม ได เงิน ควร เก็บ<3> เขา พิพิธภัณฑ มาก กวา ทินนาถ แสดง ทัศนะ วา
1010. กระพุง แกม ทัง้ สอง ขาง มี ถุง เล็กๆ สําหรับ เก็บ<6> สะสม อาหาร ได และ เปน พวก เจาเลห ชอบ ซอน อาหาร
1011. เลน นอก รัง ใหมๆ แม ของ มัน ก็ จะ ตามมา คาบ ไป เก็บ<4> แต พอ หนักๆ เขา เรา ก็ เห็น ทั้ง พอแม หนู และ ลูก
1012. เหมือน ตุกตา ญี่ปุน นา นั่ง ชม มากกวา พา ไป เก็บ<4> ไว เปน สมบัติ ประจําตัว สาว ผู นี้ พกพา ดีกรี
1013. คัดเลือก ผู ที่ มี ฝมือ ดี ที่สุด มา เก็บ<4> ตัว ฝกซอม สวน คณะ กรรการ บริหาร ชุด ใหม นั้น
1014. หาก เกม นี้ ลูก ทีม ของ เฟอรกูสนั เอาชนะ เก็บ<6> 3 แตม ได โอกาส ควา แชมป ครั้ง ที่ 6 ใน รอบ 8
1015. รักษา ความ สะอาด ของ น้ํามัน เปนอยางดี มี ถัง เก็บ<4> น้ํามัน ที่ ดูแลรักษา เปนอยางดี มี ตัว กรอง ที่
1016. ชื่อ ดัง หลวงปู ทิม ผูคน ทั่วไป ไขวควา ควานหา มา เก็บ<4> มา แขวน คอ เพื่อ เปน สิริมงคล แต หลาย คน ไม มี
1017. รวมทั้ง ลาสุด คือ คัดคาน การ จัด เก็บ<7> ภาษี ธุรกิจ โรงแรม ของ องคการ บริหาร สวน จังหวัด
1018. มี กําไร งาม หุน ละ
บาท ยัง ตองการ เก็บ<4> เงินสด เอาไว จึง ประกาศ จาย ปน ผล เปน หุน ใน อัตรา
1019. ทราบ นั้น ผม ขอขอบคุณ มาก และ จะ เก็บ<4> ไว ใช อางอิง ใน โอกาส ตอไป สวัสดี ครับ
1020. โดย ใส ซอง เสนอ ราคา ไป 3 หมื่น บาท กะ จะ ได ใช เก็บ<4> สัมภาระ ยาม เทีย่ ว ปา หวัง ปลอด จาก การ
1021. ใหแก รัฐ ภาษี ประเภท นี้ ไดแก การ เก็บ<7> ภาษี จาก ตนทาง คือ เก็บ จาก วัตถุดิบ ที่ นํา มา
1022. ประเภท นี้ ไดแก การ เก็บ ภาษี จาก ตนทาง คือ เก็บ<7> จาก วัตถุดิบ ที่ นํา มา ผลิต สินคา หรือ บาง กรณี
1023. ความสําเร็จ ยิ่ง กวา ที่ ผาน มา นี่ คือ ผลงาน อางอิง ที่ เก็บ<6> รวบรวม มา ตลอด ชีวิต การ ทํางาน เพื่อให ผูอาน
1024. หัก คาใชจาย ทุก อยาง รวมทั้ง คาใชจาย สวนตัว จะ มี เงิน เก็บ<7> เขา ธนาคาร ขั้น ต่ํา 5 บาท / สัปดาห
1025. เยาวชน ชาย หญิง จาก ทั่วประเทศ เขา คอรส เก็บ<4> ตัว ฝกซอม เปน นักกีฬา แบดมินตัน ทีม ชาติ ไทย
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1026. วิกฤติ เศรษฐกิจ หนักๆ แลว ทุก คน ตองการ เก็บ<4> เงินสด ไว ใน มือ ก็ตาม เพื่อ สราง ความ เชื่อถือ
1027. เจา หนาที่ กรมศุลฯ ไม ไดรับ อนุญาตให เก็บ<4> รักษา ภาพ จาก การ สแกน ภาพ เปลือย ถา ตรวจ คน แลว
1028. ให ประชาชน รวม ตัดสินใจ คิด วิธี การ เก็บ<7> เงิน แบบ ใหม กัน ไป เลย แมวา สวนใหญ จะ ยัง พอใจ
1029. คุม ทรัพยากร ไว หมด ไม สามารถ เขาไป เก็บ<1> เกีย่ ว ขาว ได บาง คน หนี ออกมา รับจาง อยู ตาม แนว
1030. นั่น หมายความ วา ผูใหญ เลินเลอ เอง ไม รูจ ัก เก็บ<5> ซอน อาวุธ ให ดี ให พน สายตา เด็ก หรือ ไม รู วา
1031. อยู ที่วา ไม มี มาตรการ ปองกัน หรือ เก็บ<5> ซอน อาวุธ ให ดี พอ ครอบครัว สวนใหญ มักจะ ไม คอย ระมัดระวัง
1032. กรุงเทพฯ พัทยา คูรัก กวา 1 คู เขา แขงขัน เก็บ<6> คะแนน TC สุดทาย ที่ สวน สัตว เปด เขาเขียว
1033. แลง มาก นัก เพราะ ปริมาณ น้ํา ที่ กัก เก็บ<4> ใน เขื่อน สําคัญ 3 แหง คือ เขื่อน จุฬาภรณ จังหวัด ชัยภูมิ เขื่อน
1034. จังหวัด ขอนแกน และ เขื่อน ลําปาว จังหวัด กาฬสินธุ มี ปริมาณ กัก เก็บ<4> น้ํา มาก กวา ป 2 ถึง 2 เทา
1035. การ พัฒนา แหลง น้ํา ตอไป เพื่อ เปน แหลง กัก เก็บ<4> น้ํา ใน อนาคต โดยเฉพาะ การ กอสราง เขื่อน โปงขุนเพชร
1036. ที่ สําคัญ ของ ภาคอีสาน เมื่อ สราง เสร็จ จะ กัก เก็บ<4> น้ํา ไว เพื่อ กระจาย น้ํา ในชวง หนาแลง ได ดี
1037. การ สัมมนา ดัง กลาว ไม มี การ เก็บ<7> คาใชจาย ใดๆ ทั้งสิ้น แต ดําเนินการ เพื่อ เสริมสราง
1038. ผูวาราชการ จังหวัด หนองคาย เผย วา สถานการณ น้ํา ใน อาง เก็บ<4> น้ํา ตาม เขื่อน สําคัญๆ ทาง ภาคเหนือ
1039. มี การ สํารวจ ภาชนะ เก็บ น้ํา บอน้ํา ตื้น บอ บาดาล และ ถัง เก็บ<4> น้าํ ที่ มี อยู ให อยู ใน สภาพ ใชงาน ได หาก เกิด
1040. ยืนตน ได ทั้ง ยัง เปน การ ทดแทน ปา และ เก็บ<4> กัก น้ํา ไว ใน ชวง ขาด น้ําฝน ซึ่ง หาก มี การ รณรงค ก็ จะ ทําให
1041. เขา จึง สนใจ และ ลอง ทํา ตาม บาง คอย เก็บ<6> รวบรวม เปนครั้งคราว แลวแต โอกาส จะ เอือ้ อํานวย
1042. ที่สุด ครั้น พอ มี เงิน ติดตัว บาง เขา ก็ ซื้อ รวบรวม เก็บ<4> ไว เอง ดวย ความ รูสึก เสียดาย สิ่งของ ที่ เปน ผลงาน
1043. สิ่งของ ที่ เพิ่ม มากขึ้น ทําให เขา ไม สามารถ เก็บ<4> รักษา ไว โดย ลําพัง ได จึง มอบ ของ ที่ รวบรวม
1044. ชอง 3 จะ มี รายได เพิ่ม จาก รายการ ที่ มี อยู รวมทั้ง การ เก็บ<7> คา สมาชิก และ การ ขาย โฆษณา ปจจุบนั คน
1045. รายได ทําให นักลงทุน สวนหนึ่ง เขาไป ซื้อ เก็บ<4> นักวิเคราะห กลาว สวน หุน ไทย ผลิตภัณฑ ยับซั่ม
1046. มี อยู ใน ประเทศ มา แปร รูป เพือ่ ยืด อายุ การ เก็บ<4> รักษา และ ยัง สามารถ นํา มา บริโภค ได นอก ฤดู
1047. โดย ไม ตอง สัง่ ซื้อ ชิ้นสวน ลวงหนา มา เก็บ<4> ไว จริง เปน ลักษณะ เวอรชวล แมเนจเมนท อินเวนทอรี่
1048. รักษาพยาบาล จะ ไม ถาม สงสัย ก็ เก็บ<4> ไว ใน ใจ ไม ตระหนัก วา ตนเอง มี สิทธิ และ หนาที่
1049. แต อยาก รู เรื่อง ภายใน อา ไมเปนไร จะ เก็บ<1> มา เลา ให ฟง ครับ เมือ่ ไมนานมานี้ เอง ผม ได เขาไป เยีย่ ม
1050. เลน ดวย เรา ก็ ยัง มา นั่ง เฝาดู คู นี้ อยู ตอน นั้น เก็บ<6> เงิน ได นิดหนอย ก็ ออกรถ มือ สอง กลับ ไป
1051. รับ งาน เอา ไป เลย จะ ได เทาไหร ปา บอก ให เก็บ<4> ไว ซื้อ บาน ซือ้ รถ เอา ไป ทํามาหากิน
1052. ดิวิชั่น 1 สเปน วันเสาร เอาชนะ คูแขง ถึง 4 - 0 ทั้ง ที่ เก็บ<4> ซูเปอรสตาร อยาง ริวัลโด แพทริค ไคลเวิรด
1053. มากกวา ที่ ผูกพัน ไว คือ เก็บ<7> ภาษี นมผง เพียง 5 % จาก ที่ ตกลง ไว ถึง 20 % และ เปด นําเขา
1054. ครม. อนุมตั ิ เดิน เรือ ลุม แมน้ํา โขง งด เก็บ<7> คาธรรมเนียม ผาน แดน 5 ป ครม. อนุมัติ ลงนาม
1055. ลงมา ถึง เมือง หลวงพระบาง ของ ลาว โดย ไม มี การ เก็บ<7> คาธรรมเนียม ผาน แดน เปน เวลา 5 ป นับ จาก
1056. ที่ ผาน มา อิสราเอล จอรแดน เลบานอน และ ซีเรีย กัก เก็บ<4> น้ํา ของ ตน จาก แมน้ํา จอรแดน
1057. สําหรับ ที่ราบสูง โกลัน ซึ่ง ได ชือ่ วา เปน แท็งก เก็บ<4> น้ํา ของ ตะวันออกกลาง กําลัง เปน ประเด็น
1058. กระนั้นก็ตาม มิ ใช เพียง แค ขาพเจา ที่ ถูก เก็บ<5> ตัว จาก ประชาชน ทั่วไป คนจีน ทุก คน ใน ปกกิ่ง ก็
1059. เรื่อง มี ความ ตองการ ความ รัก แบบ โรแมนติก แต เก็บ<5> กด ความ รูสึก นัน้ ไว ภายใต ความ สุข ที่ ไดรับ
1060. อาหาร ที่ มี แมลงวัน ตอม อาหาร ที่ เหลือ รวม เก็บ<4> ไว ใน ตูเย็น และ นํามา อุน ให รอน ทุก ครั้ง กอน รับประทาน
1061. ใน รอบ ป ที่ ผาน มา หาก กลุม มี หนี้สิน คางชําระ โครงการ เก็บ<4> ขาวเปลือก ก็ ให มี แผน การ ชําระ หนี้ ที่ แน
1062. คน มี ความรู ความสามารถ เมื่อ ทํางาน รวมกัน ก็ ได เก็บ<1> ความรู มา คุณหญิง สุพัตรา กลาว และ วา ที่
1063. เปดเผย วา จาก การ ลง พื้นที่ เพื่อ เก็บ<6> ขอมูล บริเวณ อาว มาหยา หลัง การ ถาย ทํา ภาพยนตร เรือ่ ง
1064. กองทุน ประกันสังคม กรณี วาง งาน ภายใน ป 2543 โดย เก็บ<4> เงินสมทบ ใน ระยะแรก ฝาย ละ 1.5 ของ คาจาง ทั้งนี้
1065. โดยเฉพาะ มาเลเซีย แต ก็ เชื่อ วา เรา นาจะ เก็บ<6> ได ถึง 7 แตม กลับมา เลน เลค สอง ใน บาน ควา ตําแหนง ชนะเลิศ
1066. หาก ยกเลิก สัญญา รวม ลงทุน จะ ตอง เปลีย่ น มา เก็บ<1> ผลประโยชน ตอบแทน สําหรับ กรณี ยกเลิก หุน
1067. และ อีก 1 งาน ปลูก องุน ได 1 ตน ถึง เวลา เก็บ<1> เกี่ยว มี รายได คราว ละ หลาย หมื่น ป หนึ่ง
1068. มี รายได คราว ละ หลาย หมื่น ป หนึ่ง เก็บ<1> เกีย่ ว ได 2 ครั้ง ที่ดนิ วาง ที่ เหลือ ใช ปลูก กลวย
1069. 100 - 200 บาท แลวแต ผลผลิต ใน แตละ วัน ที่ จะ เก็บ<1> เกี่ยว ได เขา เลา วา องุน เปน ผลไม ที่ ปลูก ยาก เพราะ ตอง
1070. จาก วัน ที่ ออกดอก รอ ไป อีก 4 เดือน ถึงจะ เก็บ<1> ผล ได แลว พักฟน อีก 2 เดือน พักฟน คือ ไม ตอง ทํา
1071. จาก ประเทศ เยอรมนี จึง รวมกัน ตรวจ และ เก็บ<6> ตัวอยาง ของ เชือ้ โรค น้ํา ใน ชาง ที่ อยู ใน ประเทศไทย
1072. อยู ใน ประเทศไทย โดย เบือ้ งตน จะ สุม เก็บ<6> ตัวอยาง เลือด และ ตอม น้ําเหลือง จาก ชาง จํานวน 3 เชือก
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1073. หองปฏิบัติการ ของ IZW ประเทศ เยอรมันี และ เก็บ<4> อางอิง สวนหนึง่ ไว ใน ประเทศไทย ซึ่ง พื้นที่ กลุม
1074. ใหม จาก เดิม ที่ ใช วิธี สง เจาหนาที่ ออกไป เก็บ<6> ขอมูล และ นํา กลับมา เขียน รายงาน เผยแพร เปน การ ทํา
1075. ก็ วางขาย อยู ได แค ไมกี่ เดือน ก็ มี อัน ตอง เก็บ<1> สินคา กลับ โรงงาน ไป เพียง เพราะ ยอดขาย นั้น พอ ได
1076. เปนไปได ใน การ กอสราง ศูนย ฝก เพื่อให นักกีฬา ใช เก็บ<4> ตัว ฝกซอม โดยเฉพาะ ภายใน ศูนย จะ ทํา เปน
1077. จะ ยัง มี การ สํารวจ เขื่อน ลําตะคลอง เพื่อ ใช เก็บ<4> ตัว นักกีฬา ทาง น้ํา อาทิ วิน เซิรฟ เรือพาย กรรเชียง
1078. ความ คืบหนา ตอไป การ นํา นักกีฬา ไป เก็บ<4> ตัว ฝกซอม ที่ ศูนย ฝก กีฬา แหงชาติ ใน อนาคต
1079. นํา นักกีฬา ใน ชนิด กีฬา ที่ ปจจุบัน นี้ ไม มี สถานที่ เก็บ<4> ตัว ฝกซอม ที่ แนนอน สวน ชนิด กีฬา อื่นๆ ที่ มี
1080. มี สนาม อยู ใน ศูนย กีฬา กกท. หัวหมาก ก็ ให เก็บ<4> ตัว ที่ กกท. หาก อนาคต ขาง หนา มี งบประมาณ
1081. ขางหนา มี งบประมาณ มาก พอ ก็ จะ นําไป เก็บ<4> ตัว รวมกัน อยู ที่ มวกเหล็ก เพิ่มเติม ทางดาน นาย
1082. วา ศูนย กีฬา นี้ จะ มี ความ สมบูรณแบบ สําหรับ การ เก็บ<4> ตัว นักกีฬา โดยเฉพาะ สวน เรื่อง งบประมาณ
1083. ที่จะ ถึง นี้ ลาสุด นัก เตะ ไทย ที่ เรียก มา เก็บ<4> ตัว จํานวน 22 คน ซึ่ง สวนใหญ เปน นัก เตะ ชุด แชมป คิงสคัพ
1084. และ ยัน เสมอ เกาหลีเหนือ กอนทีจ่ ะ เก็บ<6> คะแนน เปน แชมป กลุม ในชวง เลค 2 ที่ เมืองไทย
1085. ใน กรุงเทพฯ อีก ระยะ กอนทีจ่ ะ ไป เก็บ<4> ตัว ยัง ที่ จ. สระบุรี ซึ่ง ทีมงาน ไป ประสาน
1086. จ. สระบุรี ซึ่ง ทีมงาน ไป ประสาน ไว แลว โดย คาดวา จะ เก็บ<4> ตัว ให เด็ก ไดรับ อากาศ ที่ ดีๆ จนถึง วัน ที่ 20
1087. แลว บรรดา นักกีฬา จาก สมาคม กีฬา ตางๆ จะ ยอม ไป เก็บ<4> ตัว หรือเปลา เพราะ อยู ไกล จาก ตัวเมือง
1088. หรือ แกปญหา ระบบ ขนสง มวลชน ก็ เปน เงิน ภาษี ที่ เก็บ<7> มา จาก ประชาชน นั่นเอง ที่ สําคัญ การ เขามา ทํา
1089. ของใหม จะ ดี หรือ ไม คอย วา กัน แต ของเกา เก็บ<4> เอาไว ตอไป ไม ได อีกแลว บุช ผู เปน ลูก ไม กลา ออกมา
1090. รายการ ลด เหลือ เพียง 3 รายการ และ ให เก็บ<4> เอกสาร ไว ที่ ธนาคารพาณิชย เอง แทนที่จะ สง มา ให
1091. เปน พันธบัตร ที่ หา ยาก เหมาะ แก การ เก็บ<6> สะสม เนื่องจาก เปน เลข ชุด ซึ่ง มี ลายเซ็น อดีต รัฐมนตรี คลัง
1092. หนวยงาน นี้ เอาเปรียบ ประชาชน มา นาน แลว เก็บ<7> ดอกเบีย้ เงิน ประกัน ไป ใช เทาไหร แลว
1093. เล็ง เชือด หอง เย็น ซ้ํา อาคม เล็ง เชือด หอง เย็น ที่ เก็บ<4> เนื้อสัตว เถื่อน หลัง จับกุม ได ครั้ง ใหญ 5
1094. เนื้อ โค สูง มี การ นําเขา ป ละ นับ หมืน่ ตัน โดย ไม เก็บ<7> ภาษี นําเขา จึง ทําให นําเขา งาย สวน หนึ่ง มา จาก
1095. ไป ทั่ว กทม. แต ผม ก็ บอก วา ไม ให เก็บ<1> เพราะ เชือ่ วา ชาวบาน เขา รูดี วา ผม เปน คน อยางไร และ
1096. แวะ เที่ยว ที่ ถ้าํ ไวกิ้ง เพื่อ ชม การ สาธิต การ ปน ขึ้น เก็บ<1> รัง นก ดวย ไมไผ ยาม ค่ําคืน ที่ เกาะ พีพี ก็ ตืน่ ตา ตื่น ใจ
1097. วิอัลลี ของ เชลซี กลาว วา ทีม ของ เขา มี โชค ที่ เก็บ<6> 3 คะแนน เต็ม ได ทวา ในทางกลับกัน เมื่อ สัปดาห
1098. จึง อาจ เกิด ความ ขัดแยง ได วา เหตุ ใด จึง ตอง เก็บ<7> ภาษี การ ศึกษา จาก ประชาชน อีก ศ.ดร. ชัยอนันต
1099. คง คาง มา เปน ระยะเวลา นาน และ เรียก เก็บ<7> ไมได รวมถึง ผลกระทบ จาก การ เปลีย่ นแปลง คา เงินบาท
1100. จริง ใน เขต ปกครอง พิเศษ แหง นี้ เพื่อ ใช เปน ที่ จัด เก็บ<4> เอกสาร การเงิน บัญชี ธนาคาร และ ขอมูล การ ทํา ธุรกรรม
1101. ใหบริการ หลัง การ ขาย แก เจาของ รถ โดย ไม เก็บ<7> คาบริการ รายเดือน ตลอด อายุ การ ใชงาน ของ รถยนต นัน้ ๆ
1102. สยบ ความ เคลือ่ นไหว ตู เสื้อผา และ ลิ้นชัก เก็บ<4> ถุง เทา ของ ลอรา บุช เปนระเบียบ อยู เสมอ เธอ เช็ด ถู หอง ครัว
1103. แม ของ เธอ เจ็บปวย อาการ ปวย ของ มารดา ถูก เก็บ<4> เปน ความลับ ภายใน ครอบครัว จนกระทั่ง ทิปเปอร พูด เรื่อง นี้
1104. ใคร จะ ได เขาไป อยู ใน ทําเนียบขาว หลังจาก บิล คลินตัน เก็บ<1> กระเปา ออกไป แลว นัน้ ดูจะ เปน การ รีบรอน เกินไป
1105. แฟน เรา ใส เพราะ ไม อยาก ให ใคร เห็น ขอ เก็บ<4> ไว คนเดียว ดีกวา ประมาณ วา เห็นแกตัว นิดๆ
1106. ขนาน แท อยาง เต็ม ตัว นั่นเอง เค็นจิ เก็บ<1> ขาวของ ไป หา ทาน อูไร ใน วัน นั้นเอง ทาน อูไร ถาม เค็นจิ วา
1107. อะไร ก็ จะ แสดงออก แต ใน บางครั้ง ก็ เก็บ<5> ความ รูสึก ไว เหมือนกัน โบว คิด วา ปอน ก็ เปน อีก บท หนึ่ง ที่ สามารถ
1108. ออกมา ให ใคร เห็น เวลา ไม พอใจ อะไร ก็ จะ เก็บ<5> ไว ปกติ โบว เปน คน ที่ ขี้ ออน สนุกสนาน เสีย มาก กวา
1109. มา ยุง อีก ปอน ทํา ประชด โดย ไป คบ เมน ไม เก็บ<5> ความ รูสึก จน กลายเปน ความ กดดัน และ ระเบิด
1110. หลักฐาน ประจําตัว ทาง ราชการ ระบุ วา เปน ผูหญิง เขา เก็บ<5> ตัว ไม คอย สุงสิง ไม ยอม อาบน้ํา รวม กับ พวก เรา
1111. ไม ยอม อาบน้ํา รวม กับ พวก เรา ไม เคย เก็บ<1> เสื้อ ชั้นใน ที่ ตาก ไว เรา ก็ เริ่ม สงสัย จน เรวดี และ เรา แอบดู เขา
1112. แมฮองสอน อบจ. แมฮองสอน เตรียม เรียก เก็บ<7> ภาษี ผูประกอบการ โรงแรม เพิ่มขึ้น เปน รอยละ 2 เริ่ม
1113. เดือนเมษายน 2 เปนตนไป อบจ. แมฮอ งสอน จะ เก็บ<7> ภาษี โรงแรม ใน อัตรา เพิ่มขึ้น จาก เดิม รอยละ
1114. ทองเที่ยว ได ใน ระดับ มาตราฐาน สําหรับ การ เก็บ<7> ภาษี อบจ. ตาม นโยบาย กระจาย อํานาจ สู ทองถิ่น
1115. สู ทองถิ่น กฎหมาย กําหนดให อบจ. จัด เก็บ<7> ภาษี 3 ราย การ คือ ภาษี หองพัก โรงแรม ภาษี สถานี บริการ
1116. เปน รายได พัฒนา ทองถิ่น แต เมื่อ เริ่ม มี การ จัด เก็บ<7> จริง ก็ มี หลาย พื้นที่ ที่ เกิด ปญหา ความ ขัดแยง และ
1117. ความ รวมมือ ตัว สาร รังสี มัน หมด ไป แลว เก็บ<4> อยู ที่ สํานักงาน เรียบรอยแลว นาย ปฐม กลาว
1118. ขาราชการ และ ลูกจาง รวมทั้ง นักขาว ที่ ได เขาไป ชวย เก็บ<1> กู โคบอลต 60 และ เขา ตรวจเลือด เมื่อ วัน ที่
1119. ปญหา น้ํา กิน น้ํา ใช เปน หลัก ไมวา จะ เปน ตุม กัก เก็บ<4> น้ํา และ การ ขุด บอ บาดาล ซึ่ง ทุก จังหวัด และ อําเภอ
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1120. ปลอก กระสุน เกลื่อน ริม คลอง เจาหนาที่ ได เก็บ<6> ปลอก กระสุน ปน อากา ได 30 ปลอก ระบุ
1121. นาง วัลภา กลาว วา ทาง โครงการ ได จัด เก็บ<7> จาก ผู ซื้อ ไป ราย ละ 2,000 บาท และ เมื่อ เร็วๆ นี้ ทาง
1122. การ ได เรียก ประชุม ลูกบาน เพื่อ ชี้แจง วา เงิน ที่ ได จาก การ จัด เก็บ<7> รวม กวา 4 แสน บาท พรอม นํา เงิน
1123. อยู ใน เขต ที่ สวยงาม แลว ตาง คน ก็ ตาง จะ เก็บ<4> เอาไว โดย ไม ได เอา ไป ทิ้ง เหมือน อยาง หลาย คน ที่ อยู
1124. นักมวย ที่ คาดวา จะ ได ไป โอลิมปก ทั้ง 8 รุน ไป เก็บ<4> ตัว ที่ บัลแกเรีย ประมาณ 1 วัน กอน
1125. อยางไรก็ตาม เขา เสริม วา ขอเสนอ ดังกลาว ยัง ไม ถูก เก็บ<3> เขา ลิ้นชัก รายงาน ขาว ระบุ วา รัฐบาล ยัง
1126. ขอสังเกต ที่ นาสนใจ วา สื่อมวลชน โดย ทั่วไป เก็บ<3> อุดมการณ เขา ลิ้นชัก หรือ สื่อมวลชน ที่ มี อุดมการณ
1127. กัน หยิบ หนังสือ เลม นี้ เขาไป ใน บาน เก็บ<4> ไว เลา เปน นิทาน จินตนาการ สําหรับ เด็กๆ ของ เขา
1128. อาหาร โดย เริ่มตน ดวย วิธี ลา และ ตาม เก็บ<1> พืชผัก เก็บ องุน มา ตาก แหง เพื่อ เปน เสบียง ยาม ขาดแคลน
1129. อาหาร โดย เริ่มตน ดวย วิธี ลา และ ตาม เก็บ พืชผัก เก็บ<1> องุน มา ตาก แหง เพื่อ เปน เสบียง ยาม ขาดแคลน
1130. ตาก แหง เพื่อ เปน เสบียง ยาม ขาดแคลน เก็บ<4> พันธุ ขาว บารเลย พัฒนา มา สู การ เลีย้ ง สัตว ปลูก พืช เปน ปศุสัตว
1131. เปน เพราะวา มัน เปน เรื่อง อัปมงคล สู เก็บ<5> งํา เอาไว กับ ตัว จะ ดี กวา ไม เปนทุกข กับ คน อื่น ดวย
1132. ความ ชาง คิด ชาง แคน ของ ผม ที่ ไม ยอม จะ เก็บ<1> มัน ขึ้นมา หลังจากที่ ผม ขจัด เจา แชมเปญ ที่ มาก เกิน
1133. ใคร ก็ สามารถ โหลด ภาพ ชุด นั้น ของ เธอ เก็บ<4> เอาไว เปดดู ยาม เหงา ใจ ได หนังสือ ราคา 4
1134. ลอง นึกถึง ภาพ นักดนตรี วง สุดทาย คอยๆ เก็บ<3> เครื่องดนตรี คู ชีพ ที ละ ชิ้นๆ เช็ด ถู ทํา ความ
1135. ทีละ ชิ้นๆ เช็ด ถู ทํา ความ สะอาด เก็บ<3> เขา กลอง ขน ขึ้น รถ เพียง เพื่อที่จะ ทวนซ้ํา ขั้นตอน เหลานี้
1136. และ ใชเวลา 3 - 4 เดือน จาก นี้ ใน การ เก็บ<6> ขอมูล เพื่อ เปน แนวทาง ใน การ ปรับเปลีย่ น สาขา เดิม ตอไป
1137. เพิ่มขึ้น เปน 5.3 ลาน ตัน ใน ป 2547 โดย เก็บ<7> ภาษี นําเขา ขาว 1 % และ ผลิตภัณฑ ขาว 9 %
1138. 1.33 ลาน ตัน สําหรับ ขาว เมล็ด ยาว และ เก็บ<7> ภาษี ใน อัตรา ต่ํา รวมทั้ง การ เปดโอกาส ให เอกชน
1139. ใน วันหยุด โดย การ ชักชวน สมาชิก ใน ครอบครัว ไป เก็บ<6> ขอมูล ใน ภาคสนาม ใน ฐานะ ของ นักมานุษยวิทยา
1140. แหง แลว เก็บ รวบรวม ออก สง โรงงาน หรือไม ก็ คอย เก็บ<1> คอย โยน ลูก มะพราว ที่ พัง ทลาย ลง มา กลับคืน
1141. ทํา เครื่อง จิ้ม กิน กับ ถั่ว ทอด แหนะ จะ เก็บ<1> พริก ขี้ นก พริก เม็ด เล็กๆ ที่ คน แถว นัน้ เรียก วา พริก ขี้ นก
1142. ใคร ที่ ไมได เปน แบบ ที่ นอง มวย เจอ ก็ อยา เก็บ<1> ไป หนา ชา เนอ เพราะ นั่น เปน เพียง โลก สวน
1143. มนุษย มี พลัง วิเศษ เหมือน พระเจา พลัง วิเศษ ของ การ เก็บ<4> ชวงเวลา หนึ่ง ให อยู ตลอดไป ชวงเวลา ตอน
1144. ถึง 18 เมตร สูง ขนาด นั้น คน จะ ไต ตน มะพราว เก็บ<1> ลูก มัน ยังไง ไหว ก็ เลย ตอง ใช ลิง เก็บ คน ฉลาด กวา
1145. จะ ไต ตน มะพราว เก็บ ลูก มัน ยังไง ไหว เลย ตอง ใช ลิง เก็บ<1> คน ฉลาด กวา ลิง ก็ ตรงนี้ มะพราว ตน สูง สามารถ
1146. นําเอา มา เลา ให ฟง อีก เรื่อง หนึ่ง ครับ คําถาม ที่ ผม เก็บ<1> มา ตอบ รวบยอด วันนี้ บาง ขอ เปน คําถาม ที่ ไม นา เกิดขึ้น
1147. แพร จาก โคบอลต 60 กับ ประชาชน และ เจาหนาที่ ที่ ไป เก็บ<1> กู ซาก ที่ ราน ขาย ของเกา นั้น น.พ. ชาตรี บานชื่น
1148. ผูสมัคร ปด โปสเตอร ได กกต. จะ ตอง สั่ง ให เก็บ<1> ทันที ที่ ปด การ ลงคะแนน เพื่อ นํา มา ตรวจ นับวา ถูก
1149. เห็น วา มี ขอมูล หลาย ประเด็น ที่ นาสนใจ เลย เก็บ<1> มา เลา สู กัน ฟง จํานวน บัตร เครดิต ป 25 ยัง มี แนวโนม
1150. หรือวา หลังจาก ทํา กําไร รอบ ใหญ ไป แลว คิด จะ เขา เก็บ<9> หุน ไว เลน รอบ ใหม
1151. ลูกคา เกิด การ ขยาด ยัน่ บาง แบงก เอเชีย ที่ เก็บ<4> ขาว ทํานอง นี้ ได ดี กวา เลย ลุย สินเชือ่ บาน สบาย ไป
1152. เห็น ผูจดั การ เหลานี้ เขา ซื้อ หุน เก็บ<4> ไว ให กองทุน โดย ไม สนใจ วา ราคา หุน ใน วัน ตอไป อาจจะ ปรับตัว ลด
1153. ในกรณีที่ คุณ ลงทุน ใน กองทุน รวม ที่ เขา ซื้อ หุน ดีๆ เก็บ<4> ไว โอกาส ที่ ราคา หนวย ลงทุน จะ ฟนตัว ขึ้นมา
1154. คน เกือบ ทุก กลุม โดยเฉพาะ ประเด็น การ เก็บ<7> คา น้ํา จาก เกษตรกร ซึ่ง กําลัง เปน ประเด็น ที่ หลาย ฝาย เกิด ความ
1155. ภาษี เงิน ได นิติบุคคล ใน อัตรา 30 % มาแลว ถา จะ เก็บ<7> ภาษี จาก เงิน ปน ผล อีก ก็ จะ เปน การ จัดเก็บ ซ้ําซอน
1156. ภาษี จาก เงิน ปน ผล อีก ก็ จะ เปน การ จัด เก็บ<7> ซ้าํ ซอน 2 ครั้ง จาก ฐาน เดียวกัน ใน กรณี ผู ถือ หุน ที่ เปน
1157. แลว หาก ยัง ไม มี คําสั่ง ซื้อ จาก ลูกคา นํา ไป เก็บ<4> ใน กลอง พลาสติก ปด ฝา ให แนน จะ มี อายุ ยาว
1158. ก็ คือ ทรัพยสิน เงินทอง ใน บัญชี สํารอง พิเศษ ที่ เก็บ<4> กัน มา นี้ คน เกา คนแก ผูดูแล บัญชี นี้ ใน ธนาคารแหงประเทศไทย
1159. อยากจะ เปรียบ วา เงิน นี้ ก็ คลาย เงิน ถุง แดง ที่ เก็บ<6> สะสม ไว ใน รัชกาล ที่ ๓ เงิน ถุง แดง ได เคย ใช ไถ แผนดิน
1160. เชฟฟลด เวนเดย ทีม รอง บวย ดิน้ อีก เฮือก เก็บ<6> 3 คะแนน สําคัญ ดวย การ เปด รัง ฮิลสโบโร เฉือน ชนะ
1161. งายๆ ไป จอ ทําให วิลเลียม ลุก ขึน้ มา แทง เก็บ<1> เฟรม นี้ และ ปดฉาก การ แขงขัน ดวย สกอร 9 - 5 เฟรม
1162. ซิดนีย เกมส หนุม สาว ยูโด เตรียม เก็บ<3> กระเปา บุก แดน ปลา ดิบ ลุย ศึก ชิง แชมป เอเชีย ลุน ผาน รอบ คัดเลือก ทะลุ
1163. เรซูเม ที่ สง เขาไป ยัง บริษัท เปน ตัว หนังสือ ที่ เก็บ<4> อยู ในรูป ไฟล ตาม ระบบคอมพิวเตอร เมื่อ
1164. มา ใช ได ทันที ถา ใช สื่อ อื่น อาจ ตอง เก็บ<4> ดวย กระดาษ มหาศาล บาง ครั้ง ไม มี ที่ เก็บ เอา ไป ขาย เปน ถุง
1165. อินเทอรเน็ต ออนไลน รีครูทเมนต เรา เก็บ<7> คาบริการ จาก การ ลง โฆษณา ของ บริษัท นัน้ ๆ คือ วิธี หนึ่ง
1166. นํา มา แผ ให ดู บน โตะ กอน โยน ลงไป เก็บ<4> ใน กระสอบ ใหญ สวน เศษ เล็กๆนอยๆ ที่ หลน อยู กับ พื้น ก็ โยน
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1167. คุณบรูช เจาหนาที่ ประจํา สวน แหง นี้ เขา เก็บ<4> ไว เปน รายการ สุดทาย คุณ พี่ พา เดิน ออม เลน ไป ชม นก ไก เปด งู
1168. สวน ใคร ที่ อยาก พัก คางคืน ใน ไร ตื่น เชา มา ดู ชาวไร เก็บ<1> องุน ก็ มี บริการ กระทอม เล็กๆ
1169. แข็ง ยัง หอหุม ตัว มัน อยู และ ขน ยาย มัน ไป เก็บ<4> ไว ใน ถ้ํา แช แข็ง ที่ เมือง คาทังกา เพื่อ รอ การ ตรวจสอบ
1170. ความ สุข ดวย ในขณะ รวม รัก ถา มัวแต เก็บ<1> อดีต มา สราง เปน ความ ทรง จํา ที่ เจ็บปวด ไว กับ ตัวเอง
1171. สหภาพ ยุโรป จึง ยืนกราน ทีจ่ ะ คง เรียก เก็บ<7> ภาษี ใน ระดับสูง ดังกลาว การ เขาไป สอบสวน และ การ
1172. ใน อเมริกา ใต ที่ มี มาก พอสมควร โดย ขณะนี้ เริ่ม เก็บ<1> เกี่ยว แลว ทําให ราคา อยู ใน ระดับ ที่ สูง ไม มาก
1173. เกี่ยวของ กับ เทคโนโลยีชีวภาพ ให พน จาก ตู เก็บ<4> อาหาร ของ พวกเขา ทั้ง ยัง ตั้ง คําถาม กับ ผู จัดหา ถึง ปริมาณ
1174. ขาวสาร ขอมูล รวมทั้ง ชําระ เงิน ตาม ใบ เรียก เก็บ<7> เงิน ใน บัตร เครดิต ซื้อ ขาย หุน ฟง เพลง ตลอดจน ซื้อ ตั๋ว
1175. โดย แตละ ฤดูกาล จะ ทํานา ไม นอย กวา 30 ไร แตละ ไร เก็บ<1> เกีย่ ว ได ไม นอย กวา 12 ถัง เนื่องจาก มี น้ํา
1176. ขาว หลุด จาก รวง เหมือน อดีต แต ใช เครื่องจักรกล เก็บ<1> เกี่ยว ขาว ทั้งหมด ออกมา เปน เมล็ด ขาว ใส
1177. เมล็ด ขาว ตก รวงหลน เปนจํานวนมาก ไมมีใคร เก็บ<1> เมล็ด ขาว เหลานั้น ได เลย
1178. เขาไป กิน เม็ด ขาว ที่ หลน บน ผืน นา ยาม เก็บ<1> เกีย่ ว และ ยาม ที่ ขาว ตั้ง กอ ก็ ให เปด จัดการ กับ
1179. เปด สัญจร ไป เลี้ยง ตาม นา ขาว ของ ชาวบาน ที่ เก็บ<1> เกีย่ ว เสร็จแลว รอนแรม ไปยัง จังหวัด ตางๆ
1180. ที่ เปด สามารถ กิน เมล็ด ขาว ได หลังจากนั้น ชาวนา ก็ จะ เก็บ<1> เกีย่ ว แต ใน ระยะเวลา ดังกลาว มี ชาวนา กลุม หนึ่ง
1181. เวลา ดังกลาว มี ชาวนา กลุม หนึ่ง เริ่ม เก็บ<1> เกี่ยว ขาว ไป บาง แลว เขา จึง ตอง กัน ฝูง เปด ให ไป กิน ขาว ใน นา
1182. บาน ให มากขึ้น และ ไป หา ซื้อ ถัง น้ํามัน 200 ลิตร มา เก็บ<4> ไว บาน ถา ไม กลัว บึ้ม วิธี ที่สอง คือ เลิก ซื้อ
1183. ถา เลย ชวง นี้ ไป งาน ก็ จะ ยุง ทํา ไมได แลว เจีย๊ บ แตง เพลง เก็บ<6> ไว ประมาณ ป หนึ่ง แลว ทีจ่ ะ เตรียม ทํา อัลบั้ม
1184. และ ออม เมย ภัทรวรินทร เพื่อน รวม ทีม ก็ ถูก สั่ง เก็บ<8> ฉาก นี้ ทั้ง คู ตอง วิ่งหนี การ ไลลา ของ กลุม มือปน
1185. นอย แต มี รสนิยม วิไล ก็ อาจจะ ตอง คิด หนัก วา จะ เก็บ<4> เงิน ไว ดู หนัง หรือ ทํา อยาง อื่น ดี ก็ เอา เถิด
1186. ที่ บาน ใน โรง เล็ก ที่ อาจารย เก็บ<4> งาน พื้นบาน ถาย เมื่อ ป พ.ศ. 2541
1187. หาก เปน มุมมอง ทาง ศิลปะ การ เลือก องคประกอบ การ เก็บ<6> รายละเอียด ใน ภาพ อาทิ หมอก จาก กรุน ควัน
1188. พูดคุย ให กําลัง ใจ ขอ ซื้อ งาน อาจารย มา เก็บ<4> ไว ได มา สอง ชิ้น จาก ชุด ผืน ปา ตะวัน ตก
1189. และ มั่นใจ ใน ภูมิปญญา ของ ตัวเอง แลว ทาน ยัง เก็บ<6> รวบรวม ขอมูล ใน พื้นที่ จังหวัด ตางๆ อยาง เปน
1190. คิด พอแลว ลงมือ ทํา เลย นี่ เปน ที่มา ของ คอลัมน เก็บ<4> ไว ดวย ปลาย พูกัน ใน เสาร สวัสดี วิธี คิด เกือบ
1191. กฎหมาย น้ํา พ.ร.บ. น้ํา แหงชาติ เพื่อ ทํา การ เก็บ<7> เงิน คา น้ํา กับ เกษตรกร ที่ ใช น้ํา ใน ภาค เกษตรกรรม
1192. พ.ร.บ. น้ํา จะ ตอง มี การ สราง หรือวา โครงการ พัฒนา อาง เก็บ<4> น้ํา ขนาด ใหญ ไมอยางนั้น จะ เก็บ คา น้ํา
1193. โครงการ พัฒนา อาง เก็บ น้ํา ขนาด ใหญ ไมอยางนั้น จะ เก็บ<7> คา น้ํา ไม ได ถา ไม มี ระบบ ชลประทาน รองรับ
1194. กรณี เขื่อน ราษีไศล ที่ น้ํา ใน อาง เก็บ<4> น้ํา กลายเปน น้ําเค็ม นําไป เพาะปลูก ไมได พืชผล เสียหาย เปนตน
1195. จังหวัดเชียงใหม โดย จะ มี การ เก็บ<7> คาบริการ คนละ 5 บาท ตลอด สาย ขณะนี้ ทาง เทศบาล ได ทํา
1196. เกษตรกรรม ประชาชน ควร เตรียม การ เก็บ<4> กัก น้ํา ไว ใช และ วางแผน การ เพาะปลูก ใน ฤดูแลง ที่
1197. ภาคอีสาน เรา ได มี การ เก็บ<6> ตัวเลข นักทองเที่ยว ที่ เดินทาง เขาไป เที่ยว ชม ใน แตละ วัน จะ มี ปริมาณ เพิ่ม
1198. แต การ รวบรวม ขอมูล ตางๆ ยัง มี การ จัด เก็บ<6> แบบ แยก เปน เทีย่ ว ที่ เดินทาง เขา ไปเที่ยว ชม ใน แตละ วัน
1199. ตอง แพง ขึ้น ตาม ความ เปนจริง ก็ ตอง เก็บ<7> ภาษี จาก ทาง อื่น และ ระบบ งบประมาณ ก็ จะ แย ลง
1200. ไม ควร ใช วิธี การ ลด ภาษี น้ํามัน ทั้งนี้ รัฐ เก็บ<7> ภาษี จาก ปริมาณ น้ํามัน ไม ใช จาก มูลคา ราคา
1201. ลําไย สด การ สงเสริม การ ผลิต จัด เก็บ<4> แปร รูป อยาง มีประสิทธิภาพ และ คุณภาพ โดย ใช เงิน จาก โครง
1202. ระหวาง วัน ที่ 9 - 15 มี.ค. เวลา เพียง 7 วัน แม จะ เปน การ เก็บ<1> เกี่ยว ใน ชวง สั้น แต มี ความ มุงหวัง นอกเหนือ
1203. ลง สนาม เปนครั้งแรก พลาด โอกาส การ เก็บ<6> 3 แตม หลัง ถูก แบล็คแคท ซันเดอรแลนด ไล ตี เสมอ 1 - 1
1204. สิงโต น้ําเงิน คราม เชลซี เปน อีก ทีม ที่ พลาด โอกาส เก็บ<6> 3 แตม หลังจากที่ ถูก อีเวอรตัน ตามมา ตี เสมอ
1205. ตาม ขาว ที่ ปรากฏ หนา หนังสือพิมพ ตอ การ เรงรัด เก็บ<7> ภาษี ธุรกิจ ที่ เลี่ยง ภาษี กับ การ ขาดทุน
1206. ธนาคาร กรุงเทพฯพาณิชยการ บีบซี ี ลม สลาย ไป แลว แต การ ตาม เก็บ<1> ซาก ความ เสียหาย จาก ธนาคาร แหง นี้
1207. เฉพาะ ได นอยกวา ที่ คาดการณ ทั้งนี้ การ เก็บ<7> ภาษีอากร ทุก ประเภท ตั้งแต ตน ปงบประมาณ จนถึง เดือน
1208. เกิด กระแส การ สราง เสริมสุข ภาพ แนว ใหม เขา จะ ใช เงิน ภาษี ที่ เก็บ<7> ได มา จาก ธุรกิจ ที่ มี สวน บั่นทอน สุข
1209. ถา เรา พูด ถึง การ นํา ภาษี บาป หรือ sin tax ที่ เก็บ<7> เพิ่ม จาก การ บริโภค สินคา ยาสูบ หรือ บาง
1210. ใน อัตรา เพดาน รอย ละ 2 ของ ภาษี ที่ เก็บ<7> จาก สินคา เหลานี้ ซึ่ง คาดวา ภายใน ป 2 นี้ การ จัดตั้ง
1211. ขาพเจา กาว เขาไป และ หยุด ยืน มอง ไป รอบๆ เพื่อ เก็บ<6> ภาพ ตางๆ ไว มี พระ จํานวนหนึ่ง นั่ง สวดมนต
1212. ที่ ไม อาจ ปฏิเสธ ได ก็ พา กัน หันมา ทํา การ ทดสอบ เก็บ<6> รวบรวม ขอมูล อยาง รอบ ดาน แม ยัง ไม อาจ
1213. ไป ดู นก ที่ เขาใหญ ดําน้ํา เด็กๆ ไป เก็บ<1> ลูก กะทกรก ที่ ภาคเหนือ เรา มี เวลา ทํางาน ตอ อาทิตย
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1214. ชวง เย็น รถ ติด มาก เผอิญ ปงปอง เขา เก็บ<6> ขอมูล เพลง ตางๆ ไว หลาย เพลง และ ก็ รูจ ัก กับ ทีมงาน ของ
1215. ให เอา เดโม มา ฟง ผม ก็ ไม มี เดโม เพราะ ไม เคย ทํา เก็บ<4> ไว เขา ก็ เลย ให ไป ใช หอง อัด ทํา เดโม ถูกใจ พี่ เขา
1216. ศักดิ์ศรี หรือ ความ ถูกตอง ตางๆ คง ตอง พับ เก็บ<3> ไว เพราะ ทุกคน ตาง ยึด หลัก ที่วา อายุ ของ รายการ โทร
1217. เพียง คําพูด ที่วา ขาย โฆษณา ไมได ทุกอยาง จึง ถูก พับ เก็บ<3> เขา ที่ โดย ไม คํานึงถึง ประโยชน ของ คนดู แม
1218. หวัง คาชดเชย จาก ราชการ ขณะที่ อบต. เก็บ<6> หลักฐาน ยื่น กรม ชลฯ และ ปาไม
1219. การ พบ กัน นัด แรก 0 - 2 และ หาก เกม นี้ ทีม ผี แดง ควา ชัยชนะ เก็บ<6> 3 แตม ได สําเร็จ ก็ จะ ได ผาน เขาสู รอบ
1220. เมื่อ วันอาทิตย ที่ ผาน มา ยูงทอง ลีดสยไู นเต็ด ก็ สามารถ เก็บ<6> 3 คะแนน สําคัญ ดวย การ บุก ไป เอาชนะ
1221. จะ บุก หนัก แต ลีดส ก็ ตาน ทาง ไว ได หมด เก็บ<6> 3 คะแนน สําคัญ ไว ได สําเร็จ ทํา แตม สะสม เปน 5 แตม
1222. ไฟเขียว สง เฉลิมวุฒิ สงาพล หัวหนา โคช บิน ไป เก็บ<6> ขอมูล ของ คูแขง มา หมด แลว ความ เคลื่อนไหว
1223. แหง กรุง โรม ตอน หลัง ชัก เป ไป เป มา ไม สามารถ เก็บ<6> แตม หนัก ไป ทาง เสมอ เลย เปน โอกาส ของ ยูเว ทิ้ง
1224. บาท ตอ ป สําหรับ คาใชจาย ราย หัว หาก เก็บ<7> เต็ม 100 % ตอ คน ตอ ป ใน ระดับ อนุบาล จนถึง ระดับ
1225. รับ การ อุดหนุน เต็ม 100 % นัน้ จะ ไม สามารถ เก็บ<7> คาเลาเรียน เพิ่ม จาก นักเรียน ได อีก ยกเวน ใน
1226. บริการ ที่ คลายคลึง กัน ไดแก บริการ เรียก เก็บ<7> เงิน จาก บัตร เครดิต สําหรับ รานคา ซื้อขาย
1227. ให ธุรกิจ เติบโต ได เร็ว ขึ้น อาทิ เปน ฐาน จัด เก็บ<6> ขอมูล ของ ลูกคา และ ผูสนใจ อื่นๆ ที่ เขามา ติดตอ กับ ธนาคาร
1228. ใน เรือ่ ง ของ มาตรฐาน ความ ปลอดภัย ใน การ เก็บ<4> รักษา ขอมูล ของ ลูกคา เนื่องจาก ความ ผิดพลาด ที่ อาจ
1229. ตอ สังคม ที่ ดี ตอง 1. ไม ทิ้ง ขยะ 2. เห็น ขยะ แลว เก็บ<1> ขยะ เอา แค 2 ขั้นตอน นะ คือ ไม สราง ขยะ
1230. ครั้น ถึงขั้น อาสาสมัคร คือ เห็น ขยะ ทีไ่ หน ไป เก็บ<1> มักจะ ถูก คน อื่นๆ มอง วา ผิดปกติ นี่เอง
1231. แผนเสียง ลอง เพลย หลาย แผน ที่ สู อุตสาห เก็บ<4> ไว ใน กรุ สมบัติ ไฮไฟ น้ําเสียง จาก ภาคขยาย หัวเข็ม
1232. กวา นั้น บันทึก ประดา มี ถา ไม โยน เขา เตาเผา ก็ เก็บ<4> ไว ใน ตู เซฟ สวนตัว หาก จะ เปด ปาก แยม เพียง นิด
1233. เปด ปาก แยม เพียง นิด เขา บอก เพียง วา เขา ตองการ จะ เก็บ<4> เรือ่ งราว ทั้งหมด เปน ความลับ จน
1234. ความ เปน ผู ถือ รหัส เปด ตู เซฟ ซึ่ง เปน ที่ เก็บ<4> บันทึก ทั้งหมด ของ ทรอมโบน ทนายความ จะ มอบ
1235. เพื่อ เปน แหลงผลิต กระแสไฟฟา และ กัก เก็บ<4> น้ํา เพื่อ การเกษตร และ อุปโภค บริโภค แต ปจจุบนั บทบาท
1236. บางแสน 2 และ พัทยา 2 ตาม ริม อาง เก็บ<4> น้าํ จน กลายเปน แหลงทองเที่ยว ของ จังหวัด
1237. เพราะ มี ปริมาณ น้ํา ไหล เขา อาง เก็บ<4> น้ํา กวา 3 ลาน ลบ. ม. ในชวง ฤดูฝน ที่ ผาน มา จาก เกณฑ เฉลี่ย
1238. สะเดา จ. สงขลา ซึ่ง เปน โกดัง ขนาด ใหญ มี การ เก็บ<5> ซอน สินคา หลบหนี ภาษี เปนจํานวนมาก จึง ได สั่ง
1239. กรุงเทพฯ ที่ ให กองทัพ มด ลักลอบ ขน เขามา เก็บ<4> ไว ใน โกดัง เพื่อ รอ ขน ถาย ขึ้น รถบรรทุก มา สง ที่ หาดใหญ
1240. เคย ทะเลาะ กัน จน ไม มอง หนา พลัน เก็บ<3> ความ บาดหมาง เขา ลิ้นชัก ชั่วคราว แม " เอนก "
1241. ดังกลาว ทราบ วา หลัง ถูก ยิง นาย ลิขิต ได พยายาม เก็บ<1> เอกสาร ภายใน ลิน้ ชัก หนา รถ แลว เอา ติด
1242. ทีม สุดทาย ทันที ขณะที่ ฟออเรนตินา ก็ ตอง เก็บ<6> แตม ใน นัด นี้ ให ได เพื่อ ลุน เขา รอบ ตอไป
1243. ตก เปน จําเลย มา ตลอด ทั้ง ใน เรื่อง การ จัด เก็บ<4> การ ควบคุม อัน เขมงวด วา เกิด ขอ บกพรอง ขึ้น
1244. บาท ตอ ป สําหรับ คาใชจาย ราย หัว หาก เก็บ<7> เต็ม 100 % ตอ คน ตอ ป ใน ระดับ อนุบาล จนถึง ระดับ
1245. โรงเรียน ที่ ได รบ การ อุดหนุน เต็ม 100 % นั้น จะ ไม สามารถ เก็บ<7> คาเลาเรียน เพิ่ม จาก นักเรียน ได อีก ยก
1246. โรงเรียน วชิราวุธวิทยาลัย ผูทําวิจยั ได กลาว ถึง การ เก็บ<7> ภาษี การ ศึกษา ใน ประเทศไทย วา ควร ให เปน การ
1247. บาง แลว หาก ไทย จะ จัดทํา ขึ้น ก็ อาจ เก็บ<7> เปน ภาษี ทั่วไป หรือ คาธรรมเนียม ตางๆ และ นํา มา รวมกัน
1248. เปน รูป เงินอุดหนุน ทั้งนี้ ยัง ไมมี การ กลาวถึง การ เก็บ<7> ภาษี การ ศึกษา เปน การ เฉพาะ เนือ่ งจาก รัฐธรรมนูญ
1249. แลวก็ มา ใจออน เขา อีก มา สํานึก ได วา ไม เอา นา ไม ควร เก็บ<1> เอา ความ คับ แคน สวนตัว มา เปน อารมณ
1250. ของ ออสเตรีย นัน้ เริ่ม มี กัน มา ประมาณ ป ค.ศ. 1150 เก็บ<4> รักษา ตนฉบับ ไว ที่ วิหาร โฟรอ Vorau ใน เมือง
1251. เขา ก็ พลอย มี เงิน มากขึ้น ไป ดวย หลอน เปน คน เก็บ<6> มัน ไว ทุก บาท ทุก สตางค ไม ให ตกหลน พวกเขา
1252. ทําให เรา ออกไป ทํางาน สาย ขึ้น มี เวลา ที่ จะ หา เก็บ<1> ของ นอยลง ของ ที่ นาจะ เปน ของ เรา เจา อื่น ก็ เก็บ
1253. นอยลง ของ ที่ นาจะ เปน ของ เรา เจา อืน่ ก็ เก็บ<1> กัน ไป หมดแลว เขา ถือ เหลา สี ขาวๆ ไว กิน แทน ขาว
1254. วัน นี้ มัน กลายเปน แค ภาพ เกาๆ ที่ มี อยู ใน เปลือกตา เก็บ<4> เอาไว ดู ได เสมอ ตลอดเวลา ที่ คิดถึง
1255. เรื่อง เกาๆ เขา บอก วา ถา เขา ฉุก ใจ คิด สัก นิด เก็บ<6> เงิน เก็บ ทอง ใน ชวง ที่ เศรษฐกิจ บูมๆ และ หนังสือพิมพ
1256. เรื่อง เกาๆ เขา บอก วา ถา เขา ฉุก ใจ คิด สัก นิด เก็บ เงิน เก็บ<6> ทอง ใน ชวง ที่ เศรษฐกิจ บูมๆ และ หนังสือพิมพ
1257. ที่ดิน อยู พอ อยู กับ เขา เก็บ<4> ไว เชื้อ หัว เผือก เก็บ ไว เชื้อ หัว มัน เก็บ ไว ปลูก ครบ 30 อยาง อดอยาก
1258. ที่ดิน อยู พอ อยู กับ เขา เก็บ ไว เชื้อ หัว เผือก เก็บ<4> ไว เชือ้ หัว มัน เก็บ ไว ปลูก ครบ 30 อยาง อดอยาก
1259. เก็บ ไว เชือ้ หัว เผือก เก็บ ไว เชือ้ หัว มัน เก็บ<4> ไว ปลูก ครบ 30 อยาง อดอยาก ยากแคน แค ไหน จะ บรรเทา
1260. และ กดขี่ ขมเหง พวก คริสเตียน ผา ผืน นั้น ก็ ถูก เก็บ<5> ซอน ไว ใน กําแพง เหนือ ประตูเมือง Ed ทาง ดาน
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1261. กิโลเมตร เพื่อ เติมน้ํามัน ใน รัฐ จอรเจีย ซึ่ง เก็บ<7> ภาษี น้ํามัน ใน ระดับ ต่ํา ทําให เธอ ประหยัด เงิน ได
1262. ครั้ง หลัง สุด โดย การ เพิ่ม การ จัด เก็บ<7> ภาษี สินคา โภคภัณฑ บาง ชนิด และ การ ลด เงินอุดหนุน พลังงาน
1263. โครงสราง นี้ เฟดเดอรัล โมกุล จะ ปด โกดัง เก็บ<4> ชิ้นสวน รถยนต ใน อเมริกา เหนือ 2 แหง และ โรงงาน
1264. สวน กุญแจ สาธรณะ ซีเอ จะ เปน ผู รับรอง และ เก็บ<4> ไว เพื่อ เปน หลักฐาน หาก มี ขอผิดพลาด เกิดขึ้น
1265. ผลกระทบ ตอ คนไทย โดยเฉพาะ คนยากจน คือ การ เก็บ<7> ภาษี การ ศึกษา และ การ ยุบ กรม กอง ตางๆ ให เหลือ
1266. สามารถ ควบคุม ขั้นตอน ตางๆ ใน การ เพาะปลูก และ การ เก็บ<1> ผลผลิต ได อยางใกลชิด อีกทัง้ มี การ ให ขอมูล แนะนํา กับ เกษตรกร
1267. ตัดสิน ของ ดับบลิวทีโอ ยกเลิก กําแพง ภาษี ที่ เรียก เก็บ<7> กับ สินคา ประเภท กลวย และ เนือ้ วัว เลี้ยง ดวย
1268. เงิน ใด ที่ เปน เงิน บริจาค มี วัตถุประสงค ชัดเจน ให เก็บ<4> เอาไว ก็ ตอง เคารพ เจตนารมณ ของ ผูบริจาค
1269. 2 สํารวจ โรง เลื่อย ที่ มี ใน จังหวัด สุราษฎรธานี ทั้ง หมด และ เก็บ<4> บัญชี ไว 3. เรง ทํา แผนการดําเนินงาน
1270. มา เอา ไป ฝาก ตางประเทศ บาง คน เอา ฝง ตุม บาง คน เก็บ<4> เงินสด แต ทาน เปนหนี้ จาก การ กูยืม แลวก็ ได นํา หลักฐาน
1271. คืน เงิน จํานวน ที่ เหลือ จาก หมวด เงิน ดัง ที่ ทาง ม. เก็บ<7> ไว เกิน 2 ป คืน แต ที่ประชุม เสนอ ไม ขอ คืน เงิน ใน หมวด
1272. ที่ คุณ ใช นั้น ดิฉัน ตีความหมาย วา เปน เงิน ที่ คุณ เก็บ<6> ออม มา นาน และ คุณ ไม มี เจตนา หรือ ความ จําเปนตอง
1273. คาธรรมเนียม การ จัดการ และ คาใชจาย ที่ เขา เรียก เก็บ<7> จาก ผูซื้อ หรือ ผู ถือ หนวย ลงทุน บาง ก็ คง ไม เกิน
1274. ไม ทัน ได แจง อายัด บัตร โดย ทันที พอ มี คน เก็บ<1> บัตร ได ก็ นําไปใช ใน ทาง ทุจริต เชน ปลอย ลายเซ็น ใน เซลสลิป
1275. บริษัท แม ที่ สิงคโปร ได ทดลอง จาย ให กอน และ มา เรียก เก็บ<7> ภายหลัง กรณี นี้ ทาง บริษัท ที ประเทศไทย จะ ตอง จาย คืน
1276. จาย ใหกับ พนักงาน ที่ ทํางาน ใน ไทย และ มา เรียก เก็บ<7> จาก บริษัท ไทย อีกทีหนึ่ง กรณี ที่ เรา ตอง จาย คืน บริษัท
1277. จึง ถือเปน ภาระ ของ บริษัท สิงคโปร ซึ่ง เรียก เก็บ<7> เปน สวนหนึ่ง ใน คาบริการ ของ ตน ดังนั้น บริษัท ไทย
1278. เปน คาใชจาย ได 150 % 2 ถาหากวา มี การ เรียก เก็บ<7> เงิน บาง สวน จาก ทาง พนักงาน ที่ ไป เรียน จะ ยัง ไดรับ สิทธิ หัก เปน
1279. นาน ป คือ เรา ในฐานะที่ เปน ปจเจกบุคคล เปน ผู เก็บ<4> รักษา เงิน ประชาชน ไม ใช นักลงทุน มัน มี สมมติฐาน ที่ ฝง ลึก ไป
1280. มา ขึ้น รูป แลว ตอจากนั้น ตอง นํา ไป ตัด แตง เก็บ<3> รายละเอียด ให เรียบรอย แลว เผา ครัง้ แรก ดวย ความ รอน 80 องศา
1281. แมนฯยูไนเต็ด โหม รุก หนัก และ ตี เสมอ ได นาที 24 จาก พอล สโคลส เก็บ<1> บอล ชุลมุน นอก เขต โทษ แลว ซัด เขาไป
หลังจากนั้น
1282. พอแม เรา ยัง ไม เคย ดา มา ทํางาน อยาง นี้ สอน เรา ตอง เก็บ<5> อารมณ ตอง แกปญหา แกไข สอน เรา มา เรื่อยๆ จน จิตใจ
แข็งแกรง ชวย
1283. นั่ง ดื่ม ไป ชวน บารเทนเดอร ไป ทํางาน บาง ก็ มาก จน เก็บ<4> นาม บัตร ได ปก โตๆ แต ไม ยัก มี ใคร กลับมา ชน จริงๆ จังๆ สักที
1284. เทรน เอาไว ให เอาใจใส แขก มา สู ใจ เรา พยายาม เก็บ<6> ขอมูล วา แขก คน นี้ ชอบ อะไร ไม ชอบ อะไร บางที ถา ไม คุย
1285. สั่ง ดริ้งค เปน สิบ เปน รอย แปบเดียว ตี หนึ่ง เก็บ<3> ของ โดยเฉพาะ วันศุกร เสาร เยอะ มาก งาน ลน มือ
1286. เปน ภาษาอังกฤษ เรา ก็ ถึง กับ เกิด อาการ มึน งง รีบ พับ หนังสือ เก็บ<4> โดย พลัน ดวย ความ ที่ ไม สนใจ ก็ เลย ไม รู วา บรรดา
1287. ถูก สง ตรง มา จาก ครัว เดียวกัน พนักงาน สาว เก็บ<1> ถาด ก็ ได เวลา เครื่องบิน รอน ลง พอดี เห็น ไหม ยัง ไม ทัน รูสึก วา การ เดิน
1288. หมูบาน แหง หนึ่ง ใน ประเทศ เยอรมนี ชวยกัน เก็บ<1> บรรจุภัณฑ ที่ เปน กลอง หรือ พลาสติก จาก สบู ยาสีฟน ฯล
1289. ลวน เกิด จาก ปจจัย ระยะสั้น ไมวา จะ เปน สินคาคงคลัง ซึ่ง เก็บ<4> สํารอง ไว กรณี สินคา ขาด มือ จาก ปญหา วายทูเค
1290. ซึ่ง กกต. ยัง มี หลักฐาน อีก บาง สวน ที่ เก็บ<4> ไว อีก สวน หนึ่ง เก็บ ไว กับ กกต. จังหวัด พลใต.ท. โกวิท ชี้แจง ดวย วา
1291. ซึ่ง กกต. ยัง มี หลักฐาน อีก บาง สวน ที่ เก็บ ไว อีก สวน หนึ่ง เก็บ<4> ไว กับ กกต. จังหวัด พล.ต.ท. โกวิท ชี้แจง ดวย วา
1292. 2. ครัว การ บิน 3. บริการ ภาคพื้นดิน และ 4. คลัง เก็บ<4> น้ํามัน อากาศยาน และ บริการ เติมน้ํามัน อากาศยาน
1293. ตรวจ ยึด ไม ของ กลาง จํานวน 19 ทอน และ นํา มา เก็บ<4> รักษา ที่ หนวย กจ. 8 พรอมกัน นี้ ได จับกุม ผู
1294. จับกุม จําเลย ได ขณะ กําลัง ขับรถ ผาน ดาน เก็บ<7> เงิน อนุสรณ สถาน 1 ทาง ยกระดับ โทลลเวย พรอม ยา บา
1295. กิจกรรม สงเสริม การ ขาย เงิน ที่ แฟรนไชเซอร เรียก เก็บ<7> จาก เรา ไป สวนหนึ่ง ก็ ถูก นํามาใช เพื่อ การ นี้ แหละ ครับ
1296. เห็น เขามา ชวย อะไร เทา ไหร แต ทํา ไม ยัง ตอง เก็บ<7> อีก ซึ่ง จะ วา ไป ก็ เปน เรื่อง จําเปน ครับ เพราะ เงิน สวน
1297. ความ เคลื่อนไหว อยางใกลชิด ระหวาง การ เก็บ<4> ตัว เพื่อ รับทราบ ปญหา โดย จะ เริ่มตน ตัง้ แต
1298. โดเบอรแมน ของ เธอ เขา กรง และ ให ไป วาง ไว ที่ เก็บ<4> สินคา ของ เครื่อง ตาม ระเบียบ การ บิน แต แอนนา และ
1299. ทําเนียบขาว เล็ง ใช มาตรการ งด เก็บ<7> ภาษี น้ํามัน วอชิงตัน รัฐบาล สหรัฐ พิจารณา แผน ยกเลิก
1300. วอชิงตัน รัฐบาล สหรัฐ พิจารณา แผน ยกเลิก การ เก็บ<7> ภาษี น้ํามัน แต คาดวา ไม นาจะ สงผล ใน แง บวก
1301. รัฐบาล กําลัง ทบทวน รางกฎหมาย ยกเลิก การ เก็บ<7> ภาษี น้ํามัน แต จาก การ พิจารณา ขั้นตน เห็น วา
1302. เพราะ ใน พื้นที่ ปาดัง เบซาร ยัง มี แหลง เก็บ<4> สินคา หนี ภาษี ขนาด ใหญ อีก หลาย แหง เจาหนาที่ จะ
1303. ซึ่ง สินคา ที่ เรา จับกุม ได ขณะ นี้ นํา มา เก็บ<4> ที่ สํานักงาน ศุลกากร ภาค 4 แลว
1304. ก็ ได เชน ประเทศญี่ปุน ใน ปจจุบัน ก็ ยัง เก็บ<4> ธุรกิจ สวน นี้ ไว ภายใต การ ดูแล ของ ภาครัฐ เนื่องจาก ยัง มี
1305. น้ํา ใน เขื่อน ตางๆ ของ จังหวัดเชียงใหม วา อาง เก็บ<4> น้ํา แมงัด ซึ่ง มี ความ จุ ของ อาง 2 ลาน ลูก
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1306. แม ปริมาณ น้ํา ใน เขื่อน ของ เชียงใหม จะ มี ปริมาณ น้ํา เก็บ<4> กัก มาก กวา ป ที่ ผาน มา แต ทาง สํานัก ชลประทาน
1307. ของ เกษตรกร ใน การ ปลูก พืช ฤดูแลง มี การ ใช น้ํา อยาง ไม มีประสิทธิภาพ แหลง เก็บ<4> น้ํา ใน ไรนา หรือ ที่
1308. หรือ เกษตร ทฤษฎี ใหม สราง แหลง กัก เก็บ<4> ใน ชุมชน หรือ ที่สาธารณะ องคการ บริหาร สวน ตําบล ควร ที่
1309. ยัง กังวล วา จะ มี สาร รังสี ตกคาง โดย ขอ ยืน อยู หาง ที่ เก็บ<4> ศพ เปน ระยะทาง ไม ต่ํา กวา 25 เมตร
1310. บาน ไม ยอมให เผา ก็ อยา ฝน ความ รูสึก นํา ศพ เก็บ<4> ไว 3 เดือน หรือ 6 เดือน ซึ่ง บริษัท ก็ ยินดี รับผิดชอบ
1311. ราชการ และ ปจจัย ใน การ เลือก อาชีพ โดย เก็บ<6> ขอมูล แบบสอบถาม จาก นิสิตนักศึกษา ชัน้ ป สุดทาย
1312. ให รัฐบาลไทย ลด ภาษี การ นําเขา เนื้อวัว ลง จาก ที่ จัด เก็บ<7> ใน อัตรา 5 บาท ตอ กก. และ ให ลด ขั้นตอน
1313. หนา กวา ขวด โซดา ขวด พลาสติก ยัง ชวย เก็บ<4> ความ เย็น ได นาน เทา ขวด แกว และ นาน กวา
1314. สวนใหญ เปน ขอมูล ที่ มีประโยชน มาก แต ไม ถูก เก็บ<4> เปน ความลับ นอกจากนั้น จีน พยายาม เขามา
1315. ให เงินทุน ใน การ หา เสียง ทาง การเมือง เก็บ<7> มา จาก ผู เสีย ภาษี เพิ่ม มากขึ้น รวมทั้ง สนับสนุน ให
1316. ความ จริง บาง อยาง ที่ ทุก คน อยาก รู จึง ถูก เก็บ<5> ซอน อยู อยางมิดชิด กอนที่ จะ คอยๆ กระจาง ชัด ขึ้น
1317. บาง คน เดินทาง ไปเทีย่ ว โบราณสถาน เพียง เพื่อ เก็บ<4> ไว คุย ใน วง เพือ่ นฝูง วา ฉัน ได ไป เขา พระวิหาร
1318. จาก พอ และ แม ซึ่ง ปลีกตัว จาก สังคม เก็บ<4> ตัว และ ซอนเรน ปญหา บาง อยาง ของ ครอบครัว ไว
1319. ที่ เขา ตองการ ได ยิน ทุก อยาง ที่ เขา อยาก รู และ เก็บ<4> ภาพ เหลานั้น ไว ซึ่ง เปน เหมือน เพื่อน เตือน ให เขา
1320. ภาษี บํารุง ทองที่ หรือ ภ.บ.ท. 5 เรียก เก็บ<7> เงิน จาก ชาวบาน เปน เงิน ไร ละ 20 บาท
1321. ลูกบาศกเมตร โรง สูบ น้ํา แรง ต่ํา โรง สูบ น้ํา แรง สูง โรง เก็บ<4> จาย สารเคมี พรอมทั้ง วาง เสน ทอ จาย น้ํา
1322. ได รับทราบ เพื่อให จัดเตรียม ภาชนะ เพื่อ กัก เก็บ<4> น้ํา ไว ใช ชั่วคราว ตอไป ใน การ ดําเนินการ เพื่อ ทีจ่ ะ
1323. และ แหลง น้ํา ที่ มี เชื้อโรค รวมถึง การ เก็บ<6> อุจจาระ ผูปวย และ ผู ที่ สงสัย สง ตรวจ หา แนวทาง การ
1324. ซ้ํา ซาก และ ใน โรงเรียน บาง แหง ที่ มี ภาชนะ เก็บ<4> กัก น้ํา ไว ได ไม มาก ไม เพียงพอ ตอ ความ ตองการ
1325. มาก ซึ่ง กรณี ที่ เกิดขึ้น ทาง การ แพทย และ พยาบาล ได เก็บ<6> รวบรวม ขอมูล ไว อยาง ละเอียด เพื่อ เปน บท
1326. ที่ คิด เกา ทํา เกา อยู ทั้ง นั้น ดังนัน้ พ.ต.ท . ทักษิณ จึง ควร เก็บ<4> ฝน ของ ตัวเอง ไว จะ ดี กวา ส.ส. สงขลา พรรค
1327. ประตู ที่ 3 ได ใน นาที 7 จาก การ โหมง ของ ยอรค เก็บ<6> 3 แตม สําคัญ ได สําเร็จ มี 1 แตม ได ผาน เขา
1328. สําหรับ นัก ชก ไทย กําหนด เดินทาง กลับ จาก การ เก็บ<4> ตัว ฝกซอม ที่ ไร โบนันซา เขา ใหญ ใน วัน
1329. ทีม ชาติ ไทย ที่ ขณะนี้ กําลัง ฟต ซอม เก็บ<4> ตัว อยู ให นําไปใช เมือ่ ถึง วัน แขงขัน
1330. หรือ อินไซเดอร คอนขาง มาก จึง มี การ เขา ซื้อ เก็บ<4> และ หาก ประเมิน ราคา หุน ของ ยี เอสเอส จะเห็นวา
1331. ทํา ธุรกรรม ระหวาง ผูซื้อ และ ผูขาย ซึ่ง บริษัท จะ เก็บ<7> คาธรรมเนียม จาก ผูขาย ซึ่ง อัตรา คาธรรมเนียม จะ
1332. ลาน สําหรับ การ เชา 15 ป แต ตอนนี้ เขา ขอ เก็บ<7> 65 ลาน สําหรับ การ เชา 10 ป แพง มาก สู ไม ไหว เลย
1333. ทาบทาม จาก ประเทศ มาเลเซีย บอก วา มา เก็บ<7> ที่ ประเทศ มาเลเซีย ซิ เรา ไม มี ภาษี เก็บ ไว ใน พมา เรา ไม
1334. มา เก็บ ที่ ประเทศ มาเลเซีย ซิ เรา ไม มี ภาษี เก็บ<4> ไว ใน พมา เรา ไม มี ภาษี เก็บ ไว เขมร เรา ไม
1335. ไม มี ภาษี เก็บ ไว ใน พมา เรา ไม มี ภาษี เก็บ<4> ไว เขมร เรา ไม มี ภาษี
1336. ที่จะ ตอเชือ่ ม ทอ เพื่อ สง น้ํามัน ที่ กลั่น ได ไป เก็บ<4> ไว ที่ ถัง เก็บ น้ํามัน ของ ปตท. ที่ เขา บอยา ระยะทาง
1337. ทุกคน จะ ทํา สําเร็จ อีกครั้ง ดาน ลาซิโอ ที่ หวัง เก็บ<6> 3 แตม ให ได ใน นัด นี้
1338. โรเซนบอรก ใน นัด ที่แลว เกม นี้ เลน ใน บาน จึง ตอง เก็บ<6> 3 แตม ให ได โดย เจา บาน ตอง ขาด
1339. ที่ มี รถยนต รถจักรยานยนต เปน พาหนะ ตาง ก็ เก็บ<1> ขาวของ สัมภาระ ขึ้น รถ หนี ตาย กระเสือกกระสน
1340. เนื้อไก จาก สหรัฐ เชนกัน 5. ควร แยก การ เก็บ<7> อัตรา ภาษี อุตสาหกรรม ออก จาก สินคา เกษตร อยาง ชัด
1341. ทั้งนี้ ใน เบื้องตน คณะกรรมการ ได กําหนด ขั้นตอน การ เก็บ<7> ภาษี สินคา เกษตร ออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
1342. ตั้งแต ป และ คณะกรรมการ ทศท. มี มติ ให เก็บ<7> คาบริการ เมื่อ วัน ที่ 15 กรกฎาคม ที่ ผาน มา
1343. แต มี ความ สม่ําเสมอ เชน การ เขา เรียน การ เก็บ<1> ของ ได 2. เปน เรือ่ ง การ กลาว วาจา สุภาพ การ ทํา
1344. " สราง กลอง ที่ อากาศ เขา ไม ได ขึ้น ใน ใจ เก็บ<4> สิ่ง ที่ ตองการ คิด ไว ขางใน ขางใน เปน สีขาว
1345. กลอง นี้ แข็งแรง ราว เหล็กกลา ความ คิด เก็บ<4> ของ ไว ใน กลอง ของ เวอรจิเนีย กลายเปน เครื่อง
1346. ความ สนใจ ไปยัง สิ่ง ที่ อยาก คิดถึง อยาง มุงมั่น แต เก็บ<1> และ ทิ้ง ความคิด ที่ ไม นา อภิรมย ทั้งหมด ไป
1347. กิจกรรม ที่ โกลาหล เปน เสมือน หนากาก เก็บ<5> ความ กลัว ที่ อาจ ติด ตัว บิลลี ไป ตลอดทั้ง ชีวิต
1348. เลน เครื่องเสียง แบบ พิสดาร คือ เลน เสร็จ ตอง เก็บ<3> SA แอมป หลอด ตัว โปรด ใส ลัง
1349. ไม มาก นัก นิตยสาร ที่ ผม มักจะ ไป หา ซื้อ เก็บ<4> เลม เกาๆ คง เปน Highfi ซึ่ง ปจจุบนั ได
1350. ตรวจ ราชการ เปนครั้งคราว และ เปด โรงละคร เก็บ<7> เงิน จาก ผูช ม ที่ เปน เจา บาน ใน ละแวก ใกลเคียง
1351. นิเทศศาสตร - ก็ วา ได ตั้งแต สมัย กอนๆ แบบ เก็บ<1> เบี้ย ใต ถุน ราน ของ คน รุน หนึ่ง มา จนถึง สมัย กลาง
1352. และ เอนไซม ยัง ทําหนาที่ ควบคุม คือ ทั้ง เก็บ<4> และ ปลอย สารเคมี ที่ เปน พลังงาน ถูก เก็บ หรือ สะสม
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1353. และ ปลอย สารเคมี ที่ เปน พลังงาน ถูก เก็บ<6> หรือ สะสม ออกมา ใช ใน ยาม ที่ รางกาย ตองการ ดวย
1354. กอย เลา วา นอง กอย นั้น ปกติ จะ เปน คน เก็บ<5> ตัว เงียบ พูด เบา ไมคอย ไป เลน สุง สิง กับ เพื่อน คน อื่นๆ
1355. รับผิดชอบ อะไร ไมได ผู เปน พีช่ าย จึง ขอ เก็บ<4> เงิน สวน ที่ เปน ของ นาง ปุณ เอาไว แต ก็ ไม เปน เชนนั้น
1356. การ ดํารงชีวิต ความ มัน่ ใจ ตอ การ จาง งาน เงิน ที่ มี การ เก็บ<6> ออม จะ กลายเปน เงิน พิเศษ ที่ นํา มา ซื้อ
1357. อุปกรณ และ ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย ใน การ เก็บ<4> และ ขน ถาย ให ได มาตรฐานสากล รวมทั้ง ขั้นตอน การ
1358. จึง ตรวจ ยึด อาวุธ และ อุปกรณ ทั้งหมด ไป เก็บ<4> ไว ที่ บริเวณ สถานี ตํารวจ ภูธร อําเภอ บาเจาะ
1359. พระราชกฤษฎีกา ตัว จริง แต กรมปาไม ได แจง มาแลว วา ไม ได เก็บ<4> แผนที่ ตนฉบับ ดังกลาว ไว เพราะ ไม มี
1360. ยัง เนน ขยาย สาขา ดวย การ ขาย แฟรนไชส ที่ เก็บ<7> เพียง 9 % ของ ยอดขาย ไม มี รอยัลตี้ ฟ ทั้ง ใน กรุงเทพฯ
1361. และ อีก ประมาณ หนึ่ง ใน สี่ จะ เปน ทอง แทง เก็บ<4> ไว ใน หอง นิรภัย ของ ธนาคาร กลาง ตางๆ
1362. แมวา จะ ไม เดือดรอน เรื่อง อาหารการกิน ที่ สามารถ เก็บ<1> หา ได จาก ธรรมชาติ ตาม ฤดูกาล กําหนด ใน
1363. ตอ ชีวิต ความ เปนอยู ของ พวกเขา อาทิ ยุง ฉาง เก็บ<4> เมล็ด พันธุ แหลง กัก เก็บ น้ํา สําหรับ รองรับ การ
1364. การ เพาะปลูก ได ตลอด ป ประปา ชนบท อุปกรณ เก็บ<4> น้ํานม ดิบ สําหรับ กลุม เกษตรกร ผู เลีย้ ง โคนม
1365. เปน หลาย ป สาน ฝน เกษตรกร แทงก เก็บ<4> น้ํานม ดิบ ปวง กันทะตา ประธาน สหกรณ โคนม
1366. ที่ ชาวบาน นํา มา ขาย เพิ่มขึ้น เรือ่ ยๆ แต แทงก กัก เก็บ<4> ไม เพียงพอ แต ดวย งบ ที่ ไดรับ จัดสรร จาก
1367. ออเดอร และ เมื่อ หมด ชิน้ งาน วาจาง โรงงาน ก็ เก็บ<1> คืน เครื่องจักร ขณะที่ โรงงาน บาง แหง ที่ วาจาง ก็ สง
1368. เนื่องจาก ตอง ออก มา อยางกะทันหัน ไม ทัน ได เก็บ<3> ของ จึง เกรง วา จะ มี หนู หรือ สัตว อื่นๆ เขาไป
1369. ของ ใคร คิด อะไร ก็ พูด ออกมา เลย ไม ตอง เก็บ<5> กด ระบาย เลย เปน บท ที่ ได แสดง อารมณ หลากหลาย
1370. เลน แลว ได ตังค ดวย 500 - 1,000 บาท เก็บ<7> ตังค ได เยอะ เลย ตอน เรียน สักพัก หนึ่ง เขา ก็ จะ มี
1371. แม็กค แสดง คู กับ เฟย ดันนาเวย เก็บ<4> ความ ทรง จํา ที่ ดี ไว สอง ตอน ตอน เริ่ม เรือ่ ง
1372. แวดลอม ที่ ได เสนอ ขอตกลง หลังจาก เก็บ<6> ขอมูล 6 ขอ อาทิ หาม ทํา ประมง เรือ อวน ลอม ปน ไฟ ปลา
1373. คน จน เมือง ศรีสะเกษ ปลื้ม เก็บ<1> ขยะ ขาย ได วัน ละ 3 - 400 ศรีสะเกษ ผู ที่ มี ฐานะ ยากจน
1374. ได ซื้อ รถเข็น 1 คัน ออก ตะเวน คุย เขี่ย ขยะ เก็บ<1> ของเกา ขาย ทําให มี รายได เฉลี่ย วัน ละ 100 - 400 บาท
1375. ตําบล โพธิ์ อําเภอ เมือง กลาว วา ที่ ราน มี ผู เก็บ<1> ของเกา จาก ถัง ขยะ มา ขาย ให ประจํา ประมาณ วัน ละ 3 คน ใน
1376. กระทรวงเกษตรและสหกรณ กําลัง อยู ระหวาง ทดลอง กัก เก็บ<4> น้ําจืด หลังจากที่ เขื่อน ทด น้ํา บางปะกง
1377. ปลอย ตาม ตนไม ขนาด ใหญ เมือ่ ถึง เวลา เก็บ<1> ประมาณ เดือน มีนาคม ของ ทุก ป ก็ สามารถ เก็บ ผลผลิต
1378. หองทดลอง ใหม เพียงแต ให แตละ กระทรวง ควบคุม การ เก็บ<6> ตัวอยาง ที่ จะ สง เขามา ตรวจสอบ ใน หอง
1379. ภาคอีสาน เปน อันดับ แรก ภาษี ที่ เก็บ<7> ได กวา ครึ่งหนึ่ง นํามา จาก กรุงเทพฯ แต งบประมาณ มากที่สุด
1380. หวัง ไว กับ ผู มี อํานาจ ที่ ทําตัว เปน ผี หลอก ให เรา เก็บ<4> หิน ดิน ทราย วา จะ กลายเปน ทองคํา เรา จะ ฝาก
1381. สมุนไพร ให ไดมาตรฐาน จาก เดิม ที่ ปลูก และ เก็บ<1> ตามธรรมชาติ ซึง่ ไม เปนที่ยอมรับ ของ ตลาดโลก
1382. ที่ ขึ้น นํา เปน จา ฝูง ดวย ฟอรม อัน ยอดเยีย่ ม เก็บ<6> ชัยชนะ ได ถึง 1 จาก 12 นัด หลังจาก เปด
1383. อารเซนอล เปดเผย เกีย่ วกับ การ ที่ ไม สามารถ เก็บ<6> 3 แตม ได เนื่องจาก การ ตก รอบ ยูฟา
1384. ร็อบสัน กุนซือ ของ สาลิกา ดง พอใจ กับ การ เก็บ<6> แตม แรก ใน การ เปน ทีม เยือน ได สําเร็จ
1385. ตลอด เรา เลน ไม หนัก พอ และ ไม สามารถ จะ เก็บ<1> บอล ได หลาย ครั้ง มัน ไมใช เกม ที่ ดี แต พวก เขา ก็
1386. และ นักกีฬา หญิง จํานวน 20 คน มารวม เก็บ<4> ตัว ฝกซอม ใน โครงการ มุง สู ความ เปน เลิศ
1387. 2 นัก หวด ลูก ยาง ชายหาด บุก แดน แซมบา เก็บ<6> คะแนน สะสม เขา โอลิมปก เกมส 2000
1388. โดย รายการ นี้ เปน เซอรกิต สุดทาย ของ ป 2542 เพื่อ เก็บ<6> คะแนน สะสม เขาแขงขัน กีฬา โอลิมปก ที่ เมือง
1389. โดดเดน พรอม มองหา เด็ก ใหม เรียก มา เก็บ<4> ตัว เพื่อ เสริม ทีม ชาติ ตอไป
1390. การคา ยัง มี แนวโนม จะ อนุมัติ การ ยืดเวลา งดเวน เก็บ<7> ภาษี พาณิชย อิเล็กทรอนิกส อี-คอมเมิรซ เปน
1391. ทั้ง สอง คน นี้ กําลัง ทะเลาะ อยู ใน หอง ที่ สามารถ เก็บ<4> เสียง ได กอสราง แข็งแรง มิดชิด น้ํา เขา ไมได เปน
1392. ยังไง ก็ เหมือน นัก แปล สาว ราง เล็ก พูด ยิ้มๆ พลาง ลุกขึ้น เก็บ<3> ขาวของ และ คืน พัด ให พนักงาน กอน จะ เดิน ลง
1393. รับรอง มี เรื่อง ไม วัน นี้ ก็ พรุงนี้ หรือ ไมอยางนั้น ก็ เก็บ<4> ไว ให รอน ระอุ อยู ภายใน พรอมที่จะ เดือด พลาน
1394. เซนติเมตร ดานลาง แตละ กลอง สามารถ เก็บ<4> หนังสือ และ ขาวของ ที่ ไม ควร อยู ใน ตําแหนง รุงรัง รบกวน
1395. ทั้งสิ้น เพราะ ระบบ อินเทอรเน็ต เปน เพียง ตัวกลาง เก็บ<4> และ สงผาน ขอมูล ระหวาง ผูรับ กับ ผู สง
1396. คน เปน ผูด ําเนินการ ไมวา จะ ตัดตอ ภาพ แลว นําไป เก็บ<4> ไว ใน เวบ ไซด และ ก็ คน อีก นัน่ เอง ที่ เขาไป
1397. ศิลปวัฒนธรรม ของ แตละ ประเทศ ใน โลก ก็ มี เก็บ<4> ไว จํานวน มากมาย ใน เวบ ไซต ตางๆ ให คนเรา เขาไป
1398. คือ อาชีพ รับจาง นวด ซึ่ง ทําให เด็ก นอย มี เงิน เก็บ<6> ออม ได ดวย และ ทําให เปน ที่ ชื่นชอบ ของ ผูใหญ ใน
1399. ตาง แยกยาย กัน ไป แนนอน! แตละ คน ยอม เก็บ<1> ภาพ ความ ประทับใจ ใส ยาม ความ ทรงจํา กลับไป ดวย '
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1400. โชย เปา กระดิ่ง ใบ โพธิ์ ดัง กิ๊ง เธอ พับ เสื้อ เก็บ<3> เข็ม และ ดาย แลว มอง ออกไป ขางนอก แสงไฟ
1401. อยากจะ รับ แม มา อยู ดวย เธอ เก็บ<3> จดหมาย ไว ใน ลิ้นชัก แลว มอง ออกไป รอบๆ นิ่ง นาน
1402. 19 มีนาคม 25 ได เกิด เหตุ เพลิง ไหม คลัง เก็บ<4> วัสดุ เสนใย สังเคราะห ของ บริษัท โรงงาน
1403. คอน กรีต ขนาด ใหญ และ เปน ที่ เก็บ<4> วัสดุ เสนใย สังเคราะห ใน การ ทอผา
1404. มหาชน หรือ ซัสโก ที่ บริเวณ ราษฎรบูรณะ ซึ่ง เก็บ<4> ปริมาณ สํารอง น้ํามัน ไว ประมาณ
ลาน ลิตร
1405. ไป นอก พื้นที่ กรุงเทพฯ เพราะ สถานที่ เก็บ<4> อยู ใน ชุมชน หาก เกิด อันตราย อาจ ไม สามารถ ปองกัน ได
1406. ขอเสนอ ของ กทม. ใน เรือ่ ง การ ยาย สถานที่ เก็บ<4> น้ํามัน ออกไป นอก พื้นที่ ซึ่ง คณะกรรมการ ปองกัน
1407. ซักซอม การ ปฏิบัติงาน ทั้ง ใน ดาน การ เก็บ<4> และ ขนสง โดย มี การ เฝา ระวัง อยางใกลชิด ตลอด 24 ชั่วโมง
1408. ตอ ราคา น้ํามัน ใน ประเทศ เพราะ มี การ เก็บ<4> น้ํามัน สํารอง ตาม กฎหมาย 3 % ของ การ ใช หรือ
1409. สถานี บริการ น้ํามัน ไหน ตองการ นํา น้ํามัน ไป เก็บ<4> ไว หรือ มี ปญหา บาง จุด สามารถ ขอ ความ ชวยเหลือ
1410. ครั้ง นี้ กรม โยธาธิการ ในฐานะ ผูร ับผิดชอบ อนุมัติ สถานที่ กัก เก็บ<4> น้ํามัน ได สง เจาหนาที่ เขาไป ดู แลว วา
1411. รวมกัน อยางละเอียด ไม ใส สาร กัน บูด เก็บ<4> ไว ได นาน ถึง 1 เดือน แต ถา เก็บ ใน ตูเย็น นาน หลาย เดือน
1412. ไว ได นาน ถึง 1 เดือน แต ถา เก็บ<4> ใน ตูเย็น นาน หลาย เดือน เลย ทีเดียว
1413. กลอง อยาง เดียวดาย พอ ตอน สายๆ รถ ขน ขยะ ก็ มา เก็บ<1> ไป สวน ฉัน ก็ ออกไป สังเกตการณ นอกบาน
1414. วา หลัง พระราชบัญญัติ ที่ ออก มา นั้น จะ เก็บ<7> ภาษี จาก ผูผลิต สุรา ยาสูบ เพิ่มขึ้น เพื่อ มา ใช เปน
1415. ชวง ทดลอง แลว จึง จะ ออก ระเบียบ วา ดวย การ เก็บ<7> เงิน ของ กทม. เพื่อ กําหนด ราคา คาบริการ ตอไป
1416. สิงโต น้ําเงิน คราม เชลซี เจอ ศึก หนัก ใน การ เก็บ<6> 3 แตม ดวย การ บุก ไป เยือน เรือ รบ
1417. วัน แรก ไซมอน จาก สกอตแลนด เก็บ<6> เพิ่ม อีก 3 อันเดอร มี สกอร รวม 2 อยู ที่ 3 รวมกับ
1418. ละ ลาน บาท เงิน จํานวน นี้ คือ เงิน ที่ เก็บ<7> จาก ผูบริโภค น้ําตาล ทั่วประเทศ ที่ นํามา เขา เปน ราย
1419. ดับบลิวทีโอ สินคา นําเขา จะ ตอง ปลอด ภาษี หรือ เก็บ<7> ใน อัตรา 0 % แต วันนี้ ปญหา ดาน ศักยภาพ ใน การ
1420. จะ รับ ให เปน ราย หัว คนละ 700 บาท แต คาใชจาย จริง ที่ เคย เก็บ<7> จํานวน 1,000 บาท ตอ เทอม สวนที่เหลือ ทาง กรม ได
1421. กระทรวงศึกษาธิการ ได สั่ง หาม ไม ให วิทยาลัย เรียก เก็บ<7> เงิน อยางอื่น จาก นักเรียน เด็ดขาด ไม ใช เด็ก เขา เรียน
1422. ไม ใช เด็ก เขา เรียน แลว ยัง ไป จัด เก็บ<7> คา อื่นๆ อีก อธิบดี กรมอาชีวศึกษา กลาว
1423. นักลงทุน กลุม นี้ สนใจ และ ทยอย เขา เก็บ<9> หุน ของ ธนาคาร นักวิเคราะห ราย เดิม ยัง กลาว ยอมรับ ดวย วา
1424. ยื่น ซอง ประกวดราคา ติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร เก็บ<7> คา ผาน ทาง มอเตอร เวย เสนทาง กรุงเทพฯ เชียงใหม
1425. ยื่น ซอง ประกวดราคา จาง เหมา ติดตั้ง ระบบควบคุม การ จัด เก็บ<7> คาธรรมเนียม ผาน ทาง ดวย ระบบคอมพิวเตอร บน มอเตอร เวย
1426. นาย เทิดศักดิ์ กลาว วา การ นํา ระบบคอมพิวเตอร มา ควบคุม การ จัด เก็บ<7> คา ผาน ทาง ใน ครั้ง นี้ เนือ่ งจาก ที่ ผาน มา มักจะ มี ขอ
ครหา
1427. นี้ เนือ่ งจาก ที่ ผาน มา มักจะ มี ขอ ครหา มา โดยตลอด วาการ จัด เก็บ<7> คา ผาน ทาง ใน เสนทาง ดังกลาว มี การ ทุจริต ทําให รายได
1428. รั่วไหล จึง เชื่อ วา เมื่อ ติดตั้ง ระบบ เสร็จสิ้น จะ ทําให การ จัด เก็บ<7> รายได มีประสิทธิภาพ และ รัดกุม มากขึ้น จาก ปจจุบนั
1429. ใน ตอนแรก คอสโค มี ทาที ไม พอใจ เรื่อง ที่ ทาเรือ แหง ใหม เก็บ<7> คาบริการ สูง กวา ทาเรือ เซี่ยงไฮ แต ก็ เงียบ เสียง ไป
1430. และ กลุม ลักลอบ ขนสง สินคา นิยม นํา สมบัติ มา ซุกซอน เก็บ<4> ไว นานน้ํา บริเวณ ดังกลาว ยัง เต็มไปดวย ทรัพยสิน
1431. บริษัท เทเลคอม เอเซีย คอรปอเรชัน่ จํากัด มหาชน จะ เก็บ<7> คาบริการ อยาง เปนทางการ ใน วัน ที่ 15
1432. ขาย โดย คิด คา แอรไทม ราคา ถูก เชน บริษัท จัด เก็บ<7> คา โทร ในชวง กลางคืน นาที ละ .75 บาท สวน กลางวัน
1433. เปน กลุม เดียวกับ บริษัท ที่ ใหบริการ วันทูคอลล ซึ่ง ไม เก็บ<7> คาบริการ รายเดือน แต จะ เก็บ คาบริการ เปน นาที
1434. ชนิด ที่ พบ เจอ อยาง คราวๆ ได ซึ่ง เด็กๆ ยัง สนใจ เก็บ<6> ตัวอยาง พืช มา ศึกษาตอ ใน หองเรียน อีกดวย
1435. จาก ที่พัก ไปยัง สวน พฤกษศาสตรฯ มี การ แบงเปน 2 กลุม เพื่อ เก็บ<4> เปน บันทึก ของ คน เดิน ชา ใน ปา รอย สี
1436. ที่ บาน มี พื้นที่ ประมาณ 2 ไร เด็กๆ ชวยกัน เก็บ<1> ผัก ใน สวน ไป เปน อาหาร มื้อ เย็น ขณะที่ รอบนอก สวน มี
1437. หมาย เรียก หรือ การ ให การ ทั้ง ให สัญญา วา จะ ทํา ทุกอยาง เพื่อ เก็บ<4> เรื่อง นี้ เปน ความลับ ทุกอยาง ขึ้นอยูกบั ทําเนียบขาว
1438. แผน DVD ที่ นาสนใจ ให ทาน พิจารณา เลือก ซื้อ มา เก็บ<6> สะสม กัน สัก แผน สอง แผน THE PRINCE OF EGYPT
1439. ในขณะที่ บัญญัติ สิบ ประการ ให โมเสส เปน พี่ชาย และ ผู ที่ เก็บ<1> โมเสส มา เลีย้ ง นั้น คือ พระ ราชินี พระ ราช มารดา ของ
1440. สิบ ประการ เขียน บท ให พระ กนิษฐา ของ ฟาโรห เปน ผู เก็บ<1> มา เลีย้ ง ซึ่ง ก็ นาจะ ตรง กับ พระคัมภีร มาก กวา
1441. แผน DVD ประเภท ตอง มี หรือ เก็บ<6> สะสม ให จง ได ยัง มี อีก แยะ ผม จะ คอยๆ ทยอย นํา
1442. และ ความ รู เทา ไม ถึง การณ เกี่ยวกับ การ เก็บ<4> ยาปฏิชีวนะ แลวก็ การ ใช ยาปฏิชีวนะ ทางดาน กสิกรรม
1443. อยาง พร่ํา เพรื่อ ให ใช ตาม แพทย สั่ง เทานั้น สาม: อยา เก็บ<4> ยาปฏิชีวนะ เอาไว เอง ถา มี อยู ก็ ให ทิ้ง ไป เสีย แพทย เทานั้น
1444. ของ ชาว จ. สมุทรปราการ รายได จาก การ เก็บ<7> ภาษี และ เงินงบประมาณ ชวยเหลือ จาก สวนกลาง ใน ป นี้ กวา 5
1445. เปนตนไป สตรอเบอรรี่ รุน แรก สามารถ เก็บ<1> เกี่ยว และ จําหนาย ออกสู ตลาด ได คาดวา ใน ชวงตน ฤดู ราคา
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1446. เดือนธันวาคม - กลาง เดือนมกราคม ชวง ที่ ผลผลิต เก็บ<1> เกี่ยว ได มาก ที่สุด ราคาขาย จะ ออนตัว ลง จาก ชวงตน ฤดู "
1447. ยืนยัน วัน ที่ 5 ธันวาคม เปด เดิน รถ แน สวน จะ เก็บ<7> คา โดยสาร หรือ ไม ตอง รอ ผลสรุป คณะกรรมการ กทม
1448. รถไฟฟา กทม. ของ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา 7 คน ซึ่ง มี แนวโนม จะ เก็บ<7> คา โดยสาร ตาม ระยะทาง โดย มี เพดาน อยู ที่
1449. เพราะ จะ ทําใหเกิด การ บิดเบือน ใน การ จัด เก็บ<7> ภาษี และ ดู แลว ไม คอย มี เหตุผล อยางไรก็ตาม ยัง มี แนวทาง แกไข
1450. รักษา ความ ปลอดภัย นายกรัฐมนตรี เกี่ยวของ กับ การ เก็บ<7> สวย นัน้ พล.อ. นฤนาท กลาว วา ใน เรือ่ ง นี้ ไม อยาก ใช
1451. และ เทือก สวน ไรนา นอกจากนี้ การ กัก เก็บ<4> น้ํา ใน เขื่อน ตางๆ เริ่ม มี ปญหา เชนกัน เนื่องจาก ปริมาณ น้ํา ที่
1452. 8 ลาน ลูกบาศกเมตร จน เกิน ปริมาณ ที่ เขื่อน จะ กัก เก็บ<4> ได ถา ปริมาณ น้ํา เกิน ปริมาณ ที่ เขื่อน จะ รองรับ ได
1453. ทําให มี น้ําทวม ขัง และ ลุมน้ํา ลํา ตะเพิน มี ปริมาณ น้าํ ใน อาง เก็บ<4> น้าํ สูงขึ้น เรื่อยๆ มี น้ํา ลน อาคาร ระบาย น้ํา สูง 70 เซนติเมตร
1454. คาธรรมเนียม เดิม อยางไรก็ตาม ใน หลัก ปฏิบัติ แลว การ เก็บ<7> คาธรรมเนียม คง ไม ถึง เพราะ เมื่อ มี การ ออก กฏ กระทรวง
1455. เนียม คง ไม ถึง เพราะ เมื่อ มี การ ออก กฎกระทรวง ก็ คง เก็บ<7> ใน อัตรา 1,000 บาท เทานั้น ซึ่ง เปน อัตรา เดียวกับ
1456. ซึ่ง เปน อัตรา เดียวกับ ที่ ตางประเทศ เอง เรียก เก็บ<7> คนงาน ตาง ดาว ขณะเดียวกัน ผูประกอบการ โรงสี ขาว
1457. เทคโนโลยี และ สิ่งแวดลอม ที่ กําหนด วา เขื่อน ที่ กัก เก็บ<4> น้ํา เกิน 100 ลาน ลบ.ม. และ พื้นที่ ชลประทาน เกิน
1458. จะ ตอง ศึกษา ผลกระทบ กอน สราง ขณะที่ ฝาย หัวนา จะ กัก เก็บ<4> น้ํา ทัง้ สิ้น 115 ลาน ลบ.ม. พื้น ที่ ชลประทาน
1459. ชาวบาน เชือ่ นา จะ เปด ประตู กั้น น้าํ ทุก บาน ไม กัก เก็บ<4> น้ํา หาก น้ําทวม ก็ เนือ่ งจาก น้ํา ธรรมชาติ ไม ใช น้ํา จาก การ กัก
1460. หาก น้ําทวม ก็ เนื่องจาก น้ํา ธรรมชาติ ไม ใช น้ํา จาก การ กัก เก็บ<4> สวน ฤดูแลง จะ มี การ ประชุม กรรมการ รวม ภาครัฐ และ
1461. น้ํา ตาม ปริมาณ ที่ ตองการ ใช ซึ่ง การ กัก เก็บ<4> น้าํ จะ เริ่ม ปลายป 2543 สามารถ สูบ น้าํ บริการ เกษตรกร
1462. คง เปน เรื่อง ลําบาก เพราะ จะ ทําใหเกิด การ บิดเบือน ใน การ จัด เก็บ<7> ภาษี และ ดู แลว ไม คอย มี เหตุผล อยางไรก็ตาม ยัง มี
แนวทาง
1463. จ. เพชรบูรณ ตามที่ เอ็นจีโอ เรียกรอง พรอม เก็บ<6> 22 ตัวอยาง สง พิสูจน ที่ แล็บ กําแพงแสน นาย เจริญ สุขนันตพงศ
1464. ที่ ซึ่ง องคกร พัฒนา เอกชน เอ็นจีโอ เรียกรอง วา การ เก็บ<6> ตัวอยาง ที่ อ. วิเชียรบุรี ซึ่ง รวมกับ เอ็นจีโอ จะ เก็บ ใน
1465. ตัวอยาง ที่ อ. วิเชียรบุรี ซึ่ง รวมกับ เอ็นจีโอ จะ เก็บ<6> ใน สอง พื้นที่ ซึง่ เอ็นจีโอ สงสัย วา จะ เปน ฝาย บีที
1466. บาน หัวทุง ต. พุขาม อ. วิเชียรบุรี ซึ่ง สามารถ เก็บ<6> ตัวอยาง ได ทั้งหมด 22 ตัวอยาง สําหรับ ตัวอยาง
1467. สําหรับ ตัวอยาง จะ แบงออกเปน 3 สวน คือ สวน แรก จะ เก็บ<4> เอาไว ที่ นาย เจริญ และ จะ สง ตรวจ ดวยตัวเอง
1468. กําแพงแสน ซึ่ง คาดวา จะ รู ผล ใน สอง สัปดาห สวน สอง เก็บ<4> ที่ ดร. บรรพต ณ ปอมเพชร เพื่อ ใช เปน หลักฐาน
1469. ดร. บรรพต ณ ปอมเพชร เพื่อ ใช เปน หลักฐาน หลักฐาน สวน ที่สาม จะ เก็บ<4> เอาไว เพื่อ สง ให หองทดลอง ใน แหลง อื่นๆ
ตรวจสอบ
1470. จะ สงไป หองทดลอง ใด นาย เจริญ กลาว อีก วา การ เก็บ<6> ตัวอยาง จะ สิ้นสุด เมื่อ เก็บ ได ครบ 1 ตัวอยาง โดย ใน วัน ที่
1471. ได ครบ 100 ตัวอยาง โดย ใน วัน ที่ 4 พ.ย. จะ ไป เก็บ<6> ตัวอยาง ฝาย ที่ อําเภอ ปากชอง นครราชสีมา และ จ. สระบุรี
1472. คาดวา จะ ใช งบประมาณ ใน การ ตรวจสอบ และ เก็บ<6> ตัวอยาง 1 แสน บาท โดย กรม วิชา การเกษตร รับผิดชอบ งบ
1473. เครือขาย สิทธิ ภูมิปญญา ไทย กลาว วา การ เก็บ<6> ตัวอยาง ครั้ง นี้ ถือเปน การ เก็บ ใน แปลง ที่ เอ็นจีโอ เคย
1474. ภูมิปญญา ไทย กลาว วา การ เก็บ<6> ตัวอยาง ครั้ง นี้ ถือเปน การ เก็บ ใน แปลง ที่ เอ็นจีโอ เคย เรียกรอง ให ลงมา ตรวจสอบ
1475. ได เคย สง ตรวจสอบ แลว และ พบ วา เปน ฝาย บีที ซึ่ง ควรจะ เก็บ<6> ตัวอยาง ทั้งสอง แปลง ตั้ง นาน แลว หาก ตองการ พบ
1476. ดวย เทา ซาย ลูก พุง ตุง ตา ขาย ให ลิเวอรพูล เปน ฝาย ชนะ ไป 3 - 1 เก็บ<6> 3 คะแนน เต็ม ทํา สถิติ ไม แพ ใคร เปน นัด ที่ 5
1477. ไป บริษัท จะ ไมมี การ ผอนปรน จาก การ เก็บ<6> ขอมูล ปริมาณ การ ปนเปอ น ยาปฏิชีวนะ ของ บริษัท พบ วา มี อัตรา
1478. ทั้งหมด 7 - 80 ตัน ตอ วัน โดย น้ํานม ดิบ ที่ เหลือ จะ ถูก เก็บ<3> เขา หอง เย็น เพื่อ จําหนาย ตอ ใน วัน ตอไป ไม รับ ซื้อ
1479. สวม ควร แลว ที่ ขาพเจา พูด บาง หลังจากที่ เก็บ<5> ตัว เงียบ มา นาน ดังนั้น ใน วัน ที่ 20 มิถุนายน ขาพเจา จึง
1480. กาแฟ เทานั้น ครับ ตอทาย เกร็ด เล็กๆ นอยๆ ที่ เก็บ<1> มา เสนอ ขางบน นี้ ก็ จะ เปน เรื่อง ของ ทุน เรียน ตอ ใน ระดับ
1481. ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข เคย ทํา การ สุม เก็บ<6> ตัวอยาง ยา ไป ตรวจ วิเคราะห คุณภาพ พบวา
1482. ยาหยอดตา ชนิด นี้ เภสัชกร แนะนํา ให เก็บ<4> ใน ที่ มี อุณหภูมิ ต่ํา ประมาณ 2 - 8
1483. องศาเซลเซียส จะ มี อายุ นาน ถึง 1 เดือน และ ถา เก็บ<4> ไว ใน ที่ มี อุณหภูมิ ต่ํา กวา 25 องศาเซลเซียส จะ
1484. ที่ มี อุณหภูมิ ต่าํ กวา 25 องศาเซลเซียส จะ เก็บ<4> ได นาน 4 เดือน แต ถา เก็บ ไว ใน อุณหภูมิหอง ยา
1485. ได นาน 4 เดือน แต ถา เก็บ<4> ไว ใน อุณหภูมิหอง ยา จะ เสื่อมสภาพ ภายใน 3 วัน ซึ่ง เร็ว กวา เก็บ ไว
1486. สภาพคลอง และ พรอมทีจ่ ะ รุก ตลาด ตอไป หลังจาก เก็บ<4> ตัว มา พักใหญ ดวย สโลแกน ประหยัด กวา
1487. กรอบ ของ ดับ บลิวทีโอ อยูแลว คือ ภาษี เนื้อไก ปจจุบนั เก็บ<7> 45 % และ ลด เหลือ 3 % ใน ป
1488. ใหญ และ สง ออกมา ขาย ใน ราคา ถูกๆ ใน มาเลเซีย เก็บ<7> ภาษี อัตรา 5 % แต ของ ไทย มี ภาระ ภาษี สูง ถึง
1489. ความ นิยม ไป แลว บาง ฉบับ พรรค ปาส โดน ถลม เก็บ<7> ภาษี คน นอก ศาสนา กัวลาลัมเปอร นักการเมือง
1490. ที่ ให การ คุมครอง ผู ที่ ไม ได นับถือ อิสลาม อีกทั้ง การ เก็บ<7> ภาษี เพิ่มเติม ยัง ไม สามารถ กระทํา ได ตาม

250
1491. ประกาศ ถือ หุน 24 % ใน เคิรคเปย - ทีวี ธุรกิจ โทรทัศน เก็บ<7> คาบริการ ของ นาย ลีโอ ราชา นัก ธุรกิจ
1492. บริษัท ไอโอเมกา แปซิฟก จํากัด ผู ทํา ตลาด อุปกรณ เก็บ<4> ขอมูล แบบ พกพา รีมูฟเอเบิล สตอเรจ โพรดักส
1493. ทาง การ นี้ เพื่อ สนับสนุน การ ทํา ตลาด อุปกรณ เก็บ<4> ขอมูล แบบ พกพา อยางจริงจัง และ ใกลชิด กลุม
1494. ป ที่ เศรษฐกิจ แยๆ ยอดขาย ตก ตอง ปลด คน พนักงาน เก็บ<7> เงิน ไม มี เงิน เหลือ เก็บ ใน บัญชี หาก ภายใน องคกร
1495. ที่ ขึ้น ปาย คัต เอาท เพื่อ แนะนํา ตัว อาจจะ ถูก คูแขง เก็บ<6> หลักฐาน เพื่อ ฟองรอง ในภายหลัง มัน่ ใจ การ
1496. รวมถึง องคกรเอกชน ที่ ตรวจสอบ การ เลือกตั้ง จะ เก็บ<6> หลักฐาน และ เก็บ ขอมูล เอาไว ฟอง ในภายหลัง
1497. มาตรการ ที่ มิใช ภาษี Non Tax Barrier และ การ เก็บ<7> ภาษี ตอ สินคา ดังกลาว ยัง มี อัตรา สูง ปญหา
1498. เวียดนาม เพื่อ นํา ภาพยนตร ไทย ไป ฉาย ฟรี แต เก็บ<7> เงิน คา โฆษณา ซึ่ง เปน วิธีการ ขยาย ตลาด สู ตางประเทศ
1499. ซื้อ จีทจู ีโอ มา สวน กระแส รับ มอบ 1 ม.ค. หา ที่ เก็บ<4> ไมได เรขาย ราคา ถูก ปน ปวน ตาม ไทยออยล
1500. จํากัด การ ผลิต น้ํามันดิบ ออกสู ตลาด และ เก็บ<4> สํารอง น้ํามัน เพราะ เกรง ปญหา วายทูเค แต หลังจาก
1501. เปน ออกไป กอน หาก มี ความจําเปน จริง ก็ ควร เก็บ<4> หลักฐาน ไว เพือ่ ตรวจสอบ หาก เกิด ปญหา ขึ้น ดวย
1502. หมด เวลา อารเซนอล เปน ฝาย ชนะ ไป ขาด ลอย 3 - 0 เก็บ<6> 3 คะแนน เต็ม มี 3 แตม จาก 17 นัด เทากับ
1503. อเมริกัน ใน ปู ซาน เกมส แต ตอง มี ทุน สงไป เก็บ<4> ตัว ตางแดน นาน ถึง 7 เดือน
1504. สมาคม มี โครงการ ที่ จะ สง นักกีฬา ไป เก็บ<4> ตัว ฝกซอม และ แขงขัน ที่ สหรัฐอเมริกา อยาง แนนอน
1505. เเดิน หนา ควา ชัยชนะ อยาง เหนือ ชั้น เก็บ<6> ไป อีก 2 เหรียญทอง ดัง ผล การ แขงขัน ตอไปนี้
1506. ชาวอเมริกัน รอง จา ฝูง ใน 3 รอบ แรก เก็บ<4> สกอร รอบ สุดทาย ได อีก 1 อันเดอร พาร 7 รวม สี่ วัน 13 อัน
1507. ชวน นี่ ตอนเชา กอน ไป โรงเรียน ตอง ชวย แม เก็บ<1> น้ํา ยาง กอน และ เมือ่ กลับมา ตอนเย็น ก็ ตอง ชวย
1508. อาศัย ของ ขาราชบริพาร ผู ตามเสด็จ มี อาง เก็บ<4> น้ํา ขนาด ใหญ อยู ทาง ทิศใต ของ เขา สีคริ ิยะ ดวย
1509. ให พนักงาน สง เอกสาร คน ใหม ไป วาง บิล เก็บ<7> เงิน ลูกคา เธอ เขียน แผนผัง แสดง ทีต่ ั้ง บริษัท ลูกคา
1510. Le concorde บอก ดวย นะ เธอ บอก พนักงาน เก็บ<7> คา โดยสาร กระ เปา รถ
1511. ระหวาง จาย คา โดย สาร พนักงาน เก็บ<7> คา โดยสาร ถาม คนขับรถ ซึ่ง ไม รูจ ัก อาคาร นัน้ เชนกัน
1512. เมล็ด ธัญพืช ก็ มีพิษ เกิดขึ้น ได ถา เก็บ<4> ไม ดี เจอ ความ ชื้น กิน เขาไป โรคมะเร็ง ตับ ถามหา
1513. เขา มา ได แอบ ฉอฉล จน ร่ํารวย ได บางครั้ง ตอง เก็บ<5> ซอน เงิน ไว ไม กลา นํามาใช เก็บ ไว
1514. ซอน เงิน ไว ไม กลา นํามาใช เก็บ<5> ไว จน แก ตาย ได ไป ไดดี หมู ลูกหลาน
1515. รวมกัน มา กอน สิ่ง อื่น ใด ความ ถูกตอง ศีลธรรม เก็บ<4> ไว กอน สวรรค อยู ใน อก นรก อยู ใน ใจ
1516. ฟอง สบู ฟู ฟอง ก็ ยัง ย่ําแย รอแร ขึ้นอยูกับ วา ใคร จะ เก็บ<5> ซอน อาการ และ กลิน่ ดุๆ หรือ เลน ลวดลาย กับ ตัวเลข
1517. สวน มาแลว 5 ป ไม พบ ความ ผิด พอทีจ่ ะ เก็บ<7> ภาษี ตอบโต การ ทุม ตลาด ได ดาน มาเลเซีย รุก ไต สวน ทุม
1518. ชําระ หนี้ ครบ ทุก บาท ทุก สตางค อิเล็กตรา จะ เก็บ<6> หลักฐาน การ กูย ืม หรือ การ ซื้อ สินคา เงิน ผอน
1519. ของ เขา จอง มอง รูปภาพ ของ บิล ซึ่ง เขา เก็บ<4> ไว ขาง เตียงนอน และ สะดุง ทุกครั้งที่ ได ยิน เสียง
1520. ความ คิด เรา บาง อยาง ที่ เรา ประทับใจ ก็ สเกตช เก็บ<4> ไว เพื่อ กลับ ไป เขียน ภาพ ตอ เมืองไทย
1521. อาคาร ลง และ สราง เปน คลัง พระ แสง ที่ เก็บ<4> อาวุธ และ ดิน ดํา พรอมทั้ง ขยาย กําแพง ทางดาน ถนน
1522. การ ที่ กําแพงเมือง จะ อุมน้ํา ไว ตลอด ทําให สามารถ เก็บ<4> น้ํา ไว กิน ได หาก เกิด เหตุการณ ขาศึก ลอม เมือง
1523. ขณะเดียวกัน ทาง หนวย เฉพาะกิจ ก็ได พยายาม กู เก็บ<1> วัตถุ ระเบิด ตาม แนว ชายแดน ไทย ดาน จังหวัด
1524. ชั่ว นิรันดร ขณะที่ สํานัก ขาว เกียวโด ของ ญี่ปุน ก็ เก็บ<6> รายละเอียด เกี่ยวกับ พิธี เฉลิมฉลอง วัน มหา มงคล
1525. กระนั้น ก็ ดี นาย จุลจิตต ไม เชือ่ วา เหตุการณ ไฟไหม คลัง เก็บ<4> น้าํ มัน ของ บริษัท นัน้ จะ
1526. สปช. เพิ่ง ตื่น สั่ง ทุก โรงเรียน สํารวจ ภาชนะ กัก เก็บ<4> น้ํา ไว ใช ยาม แลง นาย สุเทพ เข็มทอง ผูอ ํานวยการ
1527. เตรียม การ รับ มือ ภัย แลง ซอมแซม ภาชนะ กัก เก็บ<4> น้ํา การ ประสาน รถ น้ํา จาก อําเภอ นาย อํานวย
1528. โดย ได สั่งการ ให ทุก โรงเรียน ซอมแซม ภาชนะ เก็บ<4> กัก น้ํา ถัง เก็บ น้ํา ของ โรงเรียน ให อยู ใน สภาพ ที่ ใชงาน
1529. สั่ง การ ให ทุก โรงเรียน สํารวจ ภาชนะ ที่ ใช กัก เก็บ<4> น้ํา พรอมทั้ง จัด ให มี กิจกรรม รณรงค ให นักเรียน
1530. ภาชนะ ที่ มี อยู ให มี ความ สะอาด สามารถ เก็บ<4> น้าํ ได ทั้งนี้ หาก โรงเรียน ใด ไดรับ ผลกระทบ หรือ ขาดแคลน
1531. ประหาร ก็ จะ ถึงแก ความ ตาย ซึง่ จะ มี การ เก็บ<4> ศพ ไว 24 ชั่วโมง ตรง นี้ จะ สามารถ พิสูจน การ เสียชีวิต ได
1532. ลํา ใหญ ที่สุด ใน โลก ธรรมชาติ เอื้อเฟอ เก็บ<4> ซาก แมมม็อท ใต น้ําแข็ง เพื่อให เปน หลักฐาน ชิน้ สําคัญ ใน การ ศึกษา
1533. เมือง Acre ถูก ยึด ซึ่ง เปน เมือง ที่ อัศวิน Temp เก็บ<4> ทรัพย สมบัติ ไว ที่นนั่ ผา ผืน นั้น ถูก นํา ไปยัง เมือง
1534. พอ ฉัน บอก วา หาก ตองการ รถ ขับ ตอง ทํางาน เก็บ<6> เงิน ถา ไม ทํางาน ก็ ไม มี รถ ฉัน จะ ทํา อยางไร ดี
1535. ห อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ ฝน ราด รด ให ผืน ดิน นุม เมล็ด ที่ เก็บ<4> ตัว บม ชีวิต ใน วัน เวลา ที่ ผาน มา ก็ คอย แทง
1536. กับ อาหาร หวาน หรือ กิน น้ํา มะพราว ออน แลว เก็บ<4> ผล แก ไว ทํา ขนม เมือ่ มี งานบุญ หรือ งานพิธี ตาง ๆ
1537. พิจารณา ให รอบคอบ ปลอย เครดิต ไป แลว เก็บ<7> เงิน ไมได หรือ บาง ที ลูกนอง โกง เอา เงิน บริษัท ไป ใช
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1538. สามารถ พับ ได เพื่อ ความ สะดวก ใน การ หยิบ ของ ที่ เก็บ<4> อยู ที่ กระโปรง หลัง ได จาก ภายใน ตัว รถ มา
1539. ติดตาม ตรวจสอบ และ วัด ปริมาณ น้ํา ใน แหลง เก็บ<4> น้ํา โดย ตลอด และ ตอเนื่อง
1540. ถือ หุน เหลือ อยู กี่ เปอรเซ็นต เพราะ ทาง กลุม เก็บ<5> งํา ความลับ นี้ มา ตลอด ไม เคย ปริปาก ให สาธารณชน
1541. ก็ ตอง จาย ภาษี พิเศษ ใหแก รัฐ ภาษี ประเภท นี้ ไดแก การ เก็บ<7> ภาษี จาก ตนทาง คือ เก็บ จาก วัตถุดิบ ที่ นํา
1542. E ตางๆ ถูก จํากัด โดย พื้นที่ ใน การ จัด เก็บ<4> ขอมูล คุณ รู ไหม ใน โลก นี้ มี ถึง 15 ลาน เวบ ไซต
1543. ไม แพ ที่ สนาม แหง นี้ เปน ป ที่ 16 ติดตอกัน เก็บ<6> อีก 3 คะแนน ทํา แตม หนี ลีดส ที่ เลน ในบาน พบ
1544. เซาแธมปตัน ทีม อันดับ 5 จาก ทาย ตาราง เก็บ<6> 3 แตม สําคัญ ดวย การ เอาชนะ สิงห ผงาด แอสตัน วิลลา
1545. นาที 3 83 ชาง กระทืบ โรง โคเวนตรี เก็บ<6> ชัยชนะ อยาง ไม ยากเย็น ดวย การ เปด ถิน่ ไฮฟลด ถลม
1546. เดิม แต คราว นี้ หาง ธง ไม ถึง 15 ฟุต เก็บ<6> อีเกิลส ที่ 2 ของ ตัวเอง ได สําเร็จ และ เสีย เพียง โบกี้ เดียว ใน
1547. หนุม หลาน ปู ของ ทาส ที่ ถูก นํา มา ใช งาน เก็บ<1> ฝาย ใน อลาบามา วัย 2 ป ที่ มี ชือ่ วา เจสซี่
1548. เขมงวด กับ การ ติดตาม รายงานผล การ เก็บ<4> หรือ ยาย ที่ สาร กัมมันตภาพรังสี ไป ชวง หนึ่ง
1549. 1 เดือน เทีย่ ว ตลอด เมื่อไร ที่ เจอ อะไร ก็ เก็บ<1> มา บอก ลูกนอง พัก รอน แตละ ครั้ง จึง มี ความหมาย ทุก คราว ไป
1550. ยกเวน แอนดรู กับ ฉัน ที่ มักจะ แยกยาย กัน ไป เก็บ<1> ภาพ แอนดรู บอก วา คน ฮองกง ชอบ ที่ จะ ดู ภาพ สวยๆ
1551. ที่ ใช เปน เนือ้ จาก สวิส เตา ยาง ก็ มา จาก ที่ เดียวกัน เก็บ<4> ความ รอน ได เปนอยางดี คุณ ไฉไล บอก วา คลายๆ
1552. และ ที่ สําคัญ ที่ ไม อาจ ประกัน ได ก็ คือ การ จะ เก็บ<7> เพิ่ม คา หนวยกิต สูงขึ้น หลังจาก ออก นอก ระบบ
1553. ผม วา ถา ไม ไป ใช สิทธิ เลือก ตั้ง จะ ถูก ทาง การ เก็บ<7> ภาษี สูงๆ แพงๆ ไป โนน ดวย เหตุ ดังกลาว จึง ทําให
1554. ใน การ จัด งาน เปน ปญหา พื้นฐาน ที่ คุณ ตอง คิด วา จะ เก็บ<7> เงิน เทา ไหร จึง จะ พอ สําหรับ จัด งาน
1555. แนว ใหม โดย อาศัย ภาษี บาป หรือ เงิน ภาษี สวนหนึ่ง ที่ เก็บ<7> จาก การ จําหนาย สุรา เครื่อง ดื่ม แอลกอฮอล
1556. เมื่อ กลาวถึง ภาษี บาป sin tax ที่ เก็บ<7> เพิ่ม จาก ผูบริโภค สินคา ยาสูบ หรือ บาง ประเทศ ก็
1557. หรือ เฮลทเวย ไดรับ เงินสนับสนุน จาก ภาษี ที่ เก็บ<7> จาก ผูซื้อ ผลิตภัณฑ ยาสูบ เชนเดียวกับ วิกเฮลท
1558. ใน ญี่ปนุ มี การ จัดสรร เงิน ที่ ได จาก การ เก็บ<7> ภาษี ผลิตภัณฑ ยาสูบ มา ใช ใน การ รณรงค เพื่อ
1559. ทํา นาน คนโบราณ จึง มัก ทํา ทีละ มากๆ และ เก็บ<4> ไว รับประทาน นาน วัน คุณปา วา ตนเอง เปน พวก
1560. เปน หลัก ฐาน อางอิง ใน การ ทําวิจยั ได เลย ใชเวลา เก็บ<6> ขอมูล ประมาณ 3 ป เขียน อีก 8 เดือน ก็ จบ
1561. มา กอสราง คือ เรา มี หมด วัง นี้ เปน วัง เดียว เทานัน้ ที่ เก็บ<6> ขอมูล ได เยอะ มาก แต หา วัง ไม เจอ กวา จะ หา
1562. ความ รวมมือ ดวยดี ทุก แหง อาจารย ชวย เลา ถึง การ เก็บ<6> ขอมูล ที่ ตางประเทศ บาง การ หา ขอมูล ตางๆ
1563. เมื่อ บอก วา ชาวบาน ปวย เปน โรค อะไร ก็ จะ เก็บ<7> คา ตรวจ รักษา ใน ราคา แพง ที่ ผาน มา มี
1564. กลัว ปญหา ภัย แลง เรง สราง ฝาย ชั่วคราว กัก เก็บ<4> น้ํา นํา แรงงาน ใน พื้นที่ และ ชวย กอสราง ชี้
1565. หา แหลง น้ํา เพิ่มขึ้น เพื่อ กัก เก็บ<4> น้ํา เพื่อ การเกษตร ไว ใช วางแผน การ ปลูก พืช ใน ฤดูแลง
1566. ความ ยาว 25 เมตร ฐาน กวาง 4 เมตร ลน ฝาย 1 เมตร เพื่อ กัก เก็บ<4> น้ํา ไว ใช ใน ฤดูแลง
1567. น้ํามัน ที่ ฉะเชิงเทรา ประทวง อบจ. ให ชะลอ การ เก็บ<7> ภาษี น้ํามัน ขู ปด ปม ไม ขาย น้ํามัน ทั่ว จังหวัด
1568. ภาษี น้ํามัน ของ อบจ. และ เรียกรอง ให ชะลอ การ เก็บ<7> ภาษี ดังกลาว ออกไป เนื่องจาก เปน การ
1569. จาก การ ถูก จับกุม กรณี ที่ นํา น้ํามัน เถื่อน มา กัก เก็บ<4> ทําให เรือ เหลานี้ หัน มา เติมน้ํามัน ใน ประเทศ แทน
1570. แบง เปน 2 ประเภท คือ โทรทัศน ที่ ไม เรียก เก็บ<7> คาบริการ ฟรี ทีวี และ โทรทัศน แบบ บอกรับ
1571. ขึ้นอยูกับ 9 อรหันต นอกจากนี้ ยัง มี สตาฟฟ ทํางาน ดาน เก็บ<6> รวบรวม ขอมูล ใน ทุก ดาน ของ คูตอสู รวมทั้ง ส.ส. ที่
1572. ประเด็น เดียวกัน วา การ พิจารณา เรื่อง นี้ คงจะ ตอง เก็บ<4> ไว พิจารณา ภายหลัง ที่ ประกาศ ผล การ เลือกตั้ง
1573. เชนกัน ซึ่ง ปริมาณ น้ํา ที่ ทาง วัด ได กัก เก็บ<4> ไว เริ่ม ลดลง วัด บาง แหง มี กลุม ราษฎร มา ขอใช น้ํา ดวย
1574. ภาษี ของ ประชาชน ถา ไม นํามาใช ก็ ตอง เก็บ<7> ภาษี ประชาชน เพิ่มเติม เทาที่ ทราบ หลังจาก นํา เงิน
1575. มี จุดมุงหมาย เพื่อ ลด จํานวน ผูลักลอบ ลาสัตว การ เก็บ<1> ของ ปา โดยเฉพาะ ไม หอม โดย ใช เทคโนโลยี
1576. โดย ไม ใชจาย เงิน ที่ หา มา ได จน หมด เก็บ<6> เงิน ใน วันนี้ เพื่อ อนาคต ที่ ดี ใน วันหนา
1577. เริ่ม สงสัย วา รัฐบาล อินเดีย คง ตองการ เก็บ<5> เรา ไว ใน ที่ ที่ ยาก แก การ ติดตอสื่อสาร เพือ่ ที่ วัน หนึ่ง
1578. ซึ่ง ปจจุบัน พื้นที่ นี้ สวนใหญ เปน บอ กัก เก็บ<4> ตะกอน แร ซึ่ง มี ตะกอน ตะกั่ว เปนจํานวนมาก มี การ
1579. นครราชสีมา เหลือ เกษตรกร อาละวาด ตระเวน เรียก เก็บ<7> คา สมาชิก อาง มี สิทธิ รับ เงินกู กองทุน ฟน
1580. นาย ชาญวิทย กลาว วา การ หลอกลวง เก็บ<7> เงิน จาก ราษฎร ที่ เกิดขึ้น อยู ในขณะนี้ กลุมบุคคล
1581. หนองคาย หนองคาย เรง ทํา ขอมูล สํามะโนประชากร เพื่อ เก็บ<6> รวบรวม สถิติ ขอมูล ประกอบ การ วาง
1582. ประชากร และ เคหะ ทั่ว ประเทศ ป 2 มี วัตถุประสงค เพื่อ เก็บ<6> รวบรวม ขอมูล พื้นฐาน ที่ เกี่ยวกับ
1583. ชวงเวลา ที่ วางเวน จาก การ ทํานา หลัง ฤดูกาล เก็บ<1> เกี่ยว ชาวบาน ที่ อยู ใน วัย แรงงาน รวมทั้ง คน
1584. ฤดู แหง ฝน ฟา เวียน มา ถึง ใน ชวง หลัง ฤดูกาล เก็บ<1> เกี่ยว นี่เอง ที่ ชาวบาน อําเภอ เตางอย โดย เฉพาะ
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1585. ใน ชวง วางเวน จาก การ ทํานา และ หลัง ฤดูกาล เก็บ<1> เกีย่ ว มา ตั้งแต รุน พอแม ของ ลุง วารี แลว ซึ่ง การ ทํา
1586. ฐาน ที่ ต่ํา กระทรวงฯ ได สง เจาหนาที่ จาก สวนกลาง ลงมา เก็บ<6> ตัวอยาง สินคา ทั้งหมด ที่ เกษตรกร รอง
1587. ไกโฟเซต โมโนโตฟอต และ อามีทรีน 80 ที่ เก็บ<6> มา ได นั้น ต่ํา กวา มาตรฐาน ที่ กําหนด ไว จึง ได ลงมา
1588. อากาศ รอน อบอาว พรอม เตรียม รับ มือ กัก เก็บ<4> น้ํา ใส แท็งก ไว ใช หนาแลง ผูสื่อขาว รายงาน วา
1589. เตรียม การ รับ มือ ภัย แลง แลว โดย มี การ กัก เก็บ<4> น้ํา ไว ใน แท็งก น้ํา ขนาด ใหญ ถึง 6 ลูก ที่ ตอง ให ผู ถูก
1590. บัญชี เงินฝาก ใหแก กระทรวงการคลัง 2 รับ เก็บ<4> รักษา เงิน หลักทรัพย และ ของ มีคา อยางอื่น
1591. และ ของ มีคา อยางอื่น ของ สถาบัน การเงิน ตลอดจน การ เก็บ<1> ผลประโยชน ใน หลักทรัพย นั้น ไมวา จะ เปน
1592. โรค แอนแทรค ใน มะมวง หลัง การ เก็บ<1> เกี่ยว และ เพื่อ พัฒนา วิธี การ สกัด สาร วาน น้ํา ดวย วิธี ตางๆ
1593. ชุบ น้ํา รอน ที่ 5 ถึง 55 องศาเซลเซียส ชุบ มะมวง ที่ เก็บ<1> เกี่ยว แลว ประมาณ 15 มีนาคม สามารถ ควบคุม การ
1594. แพทริค ไคลเวิรด ฯลฯ ไว ขาง สนาม เพื่อ เก็บ<4> ไว ใชงาน ใน ศึก ลาลีกา สเปน ที่ ทีม กลับมา มี ลุน อีกครั้ง
1595. ทําให ตอง ไป เลน ใน รอบ คัดเลือก ใน รายการ เก็บ<6> คะแนน สิ่ง เดียว ที่ จะ ทํา ได ตอนนี้ คือ กลับมา เลีย แผล
1596. ที่จะ ไป ฝกซอม นัน้ หาก ทาง ฟูแลม ตองการ เก็บ<4> ตัว เอาไว จริงๆ ตน จะ เปน คนกลาง ชวย เจรจา ตอรอง กับ
1597. เมื่อ กอน ผม เคย ทํา เรื่อง ภาษี โรง เรือน ชวย รัฐ เก็บ<7> ภาษี โรง เรือน จาก 700 ลาน บาท เปน 2 หมื่น ลาน บาท
1598. อยาง ที่ ควรจะ เปน ซึ่ง มิ ใช เพียง การ เขาไป เก็บ<1> ของ ปา เพื่อ ยัง ชีพ หรือ นํา ไป ขาย เทานั้น แต เปน การ
1599. พฤศจิกายน ป ที่แลว มี ชาวบาน ขึ้น เขา เพื่อ ไป เก็บ<1> ไม หอม กัน ถึง กวา
คน และ เมื่อ วัน ที่ 13 เดือน
1600. ชุด ลาดตระเวน ของ อุทยาน ตรวจ พบ ผู ที่ เขาไป ลักลอบ เก็บ<1> ไม หอม และ เกิด การ ปะทะ กัน ทําให มี ผูเสียชีวติ
1601. ความ จําเปน ของ ผูกระทํา ผิด ที่ ขึ้น เขา ไป ลักลอบ เก็บ<1> ไม หอม ได เพราะ ไม มี ทางเลือก อืน่ ขณะที่ คน ที่
1602. มา นาน ตา ป ตา ชาติ เปน รอยขีด ขวน ได งาย ดาย เก็บ<4> ไว แลว เสื่อมสภาพ รวดเร็ว เนื่องจาก ไม มี
1603. งบประมาณ ใน แตละ พื้นที่ ที่ จัด เก็บ<7> ภาษี เพื่อ นํามา พัฒนา ทองถิ่น ที่ ไม สามารถ เลีย้ ง ตัวเอง ได
1604. จอด ไว บริเวณ จุด เกิด เหตุ หลังจาก เก็บ<3> เครื่อง เพชร ที่ ตั้ง แสดง และ จําหนาย ใน ราน ยาน เพลินจิต ใส
1605. เสนอ ให มี การ ตั้ง กองทุน น้ํามัน เพื่อ สตอก น้ํามัน เก็บ<4> ไว ในชวง ราคา น้ํามัน ราคา ถูก จะ สงผล ให ราคา
1606. ดอลลาร สหรัฐ ตอ ครั้ง อนึ่ง ใน การ บุก คน คลัง เก็บ<4> ยา ตองหาม ทั้ง ที่ กรุงเทพฯ และ เชียงใหม สามารถ
1607. ในบาน กรุณา ตอไป ซึ่ง จะ ให เด็ก ชวยกัน เก็บ<3> ทํา ความ สะอาด ซอมแซม ทาสี อาคาร ที่ ไดรับ
1608. ขาดแคลน น้ํา ใน 15 - 20 แหง เนื่องจาก ปริมาณ การ เก็บ<4> กัก น้ํา ใน เขื่อน ใหญๆ ของ ประเทศ มี ปริมาณ มาก
1609. ขอ ยืนยัน วา ขณะ นี้ กทม. ประสบ ปญหา เรือ่ ง การ จัด เก็บ<7> รายได ที่ ไม เปนไป ตาม เปาหมาย ประกอบ
1610. กอสราง โครงการ ชลประทาน เชน อาง เก็บ<4> น้ํา ทาแซะ และ ประตู ระบาย น้ํา ทาจีน
1611. นาย ธารา กลาว วา ใน รายงาน ยัง มี การ เก็บ<6> ตัวอยาง น้ํานม ของ สตรี ใน เขต เอเชีย เพื่อ ตรวจ
1612. ไมโคร กรัม ตอ กรัม ทั้งนี้ จาก การ เก็บ<6> ตัวอยาง ของ สารพิษ ที่ หลาย หนวยงาน ใน ประเทศไทย
1613. บาเยิรน ของ สารพิษ ที่ หลาย หนวยงาน ใน ประเทศไทย เก็บ<4> นัก เตะ ตัว จริง อยู บาน บุก เยือน ไดนาโม เคียฟ
1614. ประเภท คือ รับฝาก เงิน รักษา ทรัพย หรือ เพื่อ เก็บ<4> รักษา เงิน ของ ผู ฝาก โดย ผู ฝาก สามารถ ฝาก ถอน ได
1615. ที่ ระดับ 37.82 ถึง 37.92 ผู นําเขา มี การ ไล ซื้อ ดอลลาร เก็บ<4> อยาง หนาแนน ดอลลาร ปด ที่ ระดับ 37.80
1616. ที่สุด สําหรับ ตลาด แม ขาย ระดับบน และ อุปกรณ จัด เก็บ<6> ขอมูล นอกจากนี้ คอมแพค จะ จัดสรร เงิน
1617. ภัณฑ แม ขาย ที่ ใช ชิพ อินเทล พรอมกับ อุปกรณ จัด เก็บ<6> ขอมูล เขาสู ตลาด องคกร ที่ ใหญ ขึ้น
1618. ใหกับ งาน กอบโกย เงินทอง เขามา กัก เก็บ<4> ไว มากมาย ใน เวลา ที่ ใจ กลับ เหือดแหง บานใหญ
1619. คะ ได แสดงออก และ ได เงิน ดวย จะ ได เก็บ<4> เอาไว ให แม คะ ชีวติ รัน ทด นอก จอ ของ ผู แสดง ก็ สามารถ
1620. จอด นิ่ง ที่ ชาน ชาลา สถานีรถไฟ กรุง มอสโก แลว ตอง รีบ เก็บ<1> สัมภาระ เดิน ลง จาก ขบวน รถ
1621. โดย โครงการ เคหะ ชุมชน เชียงใหม 3 นี้ จะ เก็บ<7> คาเชา 1 เดือน ลวงหนา และ คา ประกัน คา
1622. ซื้อ เมล็ด กาแฟ ใน เขต อ. สิชล และ อ. ขนอม เพื่อ นําไป เก็บ<4> ไว ใน โกดัง ใน กิโลกรัม ละ 1 บาท เพื่อ รอ
1623. ที่สุด คือ สิ่ง ที่ ปรากฏ บน จอโทรทัศน สวน เรื่อง การ เก็บ<7> คา สัมปทาน นัน้ เสนอ ควร ใช บรรทัดฐาน ของ
1624. ได หลาย ทาง จะ ชวย ทําให ไม ตอง เรียก เก็บ<7> คา สมาชิก เพิ่ม ซึ่ง จะ สง ผลกระทบ ตอ สมาชิก
1625. ใช มาตร การ เพิ่ม การ จัด เก็บ<7> ภาษี หรือ เพิ่ม การ เก็บ ภาษี มูลคาเพิ่ม ซึ่ง ประชาชน จะ ตอง เปน ผู รับภาระ
1626. โดย ได จัดตั้ง สาย ฐานขอมูล เพื่อ ทําหนาที่ จัด เก็บ<4> ขอมูล อยาง เปน ระบบ และ มีประสิทธิผล เพื่อ
1627. ลาน บาท อีก 1 ลาน บาท ได มา จาก การ เก็บ<7> ภาษี เอง ซึ่ง นั่น หมายความ วา รัฐบาล จัดสรร เงิน งบ
1628. ใน ฤดูกาล นี้ และ อาจจะ มาก ไป หากวา จะ เก็บ<4> ได ทั้งหมด แต ลูก ทีม ก็ พอใจ ที่ ได ยิน ตน บอก วา
1629. บริหาร บง. ธนชาติ ทยอย เก็บ<9> หุน ตัว เอง ตลอด วง ใน ตั้ง คําถาม มี อินไซดเดอร เทรดดิ้ง หรือ
1630. การ ที่ 2 ผูบริหาร ระดับสูง บง. ธนชาติ เขา ทยอย เก็บ<9> หุน ของ บริษัท อยางตอเนื่อง รวม 2 คน ถือ หุน มาก
1631. ธนาคาร จํากัด ขอบเขต ธุรกิจ การ เขามา ทยอย เก็บ<9> หุน ของ 2 ผูบริหาร ทําใหเกิด คําถาม วา มี อินไซดเดอร
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1632. มี อินไซดเดอร เทรดดิ้ง หรือ ไม เนื่องจาก การ เขา เก็บ<9> หุน ของ ผูบริหาร เมื่อ ปลาย เดือนกุมภาพันธ ถึง ตน
1633. ธรรมเนียม ใน การ ใชบริการ โครงขาย จะ เก็บ<7> ตาม จํานวน ธุรกรรม ที่ เกิดขึ้น ทรานแซคชัน่ คือ
1634. รอง ผูใหญ บานเชียงทอง ที่ รับ สัมปทาน เก็บ<7> ตั๋ว เขา วัด เชียงทอง บอก วา ได สัมปทาน
1635. ใหกับ ทาง วัด อีก 2 โดย อัตรา การ เก็บ<7> คา เขา ชม ของ แตละ วัด แตละ สถาน ที่ ไม เทากัน
1636. จะ เปน ผู ระบุ มา เลย วา วัด นี้ เก็บ<7> เทานี้ ไป เก็บ เกิน ไมได มี ความ ผิด คน สวนใหญ ที่ มา ก็ มา ไหว
1637. การ แขงขัน เปน การ ให นักกีฬา ทุก คน ลง เลน เก็บ<6> สะสม คะแนน ทุกวัน ทุก สนาม โดย จะ มี ตําแหนง
1638. ไป นอย เรา จึง มี พื้นที่ เหลือ อีก 2 เอเคอร ซึ่ง เรา ได เก็บ<4> ไว สําหรับ ผูอพยพ ที่ ไป ใหม แต กระนั้นก็ตาม
1639. ใน การ รวบรวม ขอมูล จะ ให ผู คุม เปน ผู เก็บ<6> รวบรวม ขอมูล หลังจากที่ ทาง รา ชพ ฤกษ โพลล
1640. ถึง 520 หนา แต หมายถึง ทาทาย คน อาน ให เก็บ<4> สาร ที่ กวี สื่อ เอาไว ดวย รูปแบบ อัน วิจิตร
1641. จึง ลอง สอบถาม ดู ได ความ วา คืนนี้ หลัง เก็บ<3> ราน เธอ จะ สง ขอความ ถึง เพื่อน ใจ
1642. อุดรธานี เจาหนาที่ จังหวัด อุดรธานี เก็บ<6> ตัวอยาง น้าํ มัน ตาม ปม มา ตรวจสอบ หลัง มี ผู รองเรียน
1643. มี การ ปลอม ปน จึง สง เจาหนาที่ ไป เก็บ<6> ตัวอยาง สง ไป ให สํานัก งาน น้ํามันเชื้อเพลิง ที่
1644. หอม ลักษณะ คลาย เห็ด โคน นอย เพาะ งาย และ สามารถ เก็บ<4> เชือ้ ได ถึง 5 วัน ที่ สําคัญ โรงงาน อุตสาหกรรม
1645. ที่ สภ.ต. ทาหิน จึง ได ไป ดู รถจักรยานยนต ใน สถานที่ เก็บ<4> รถ ของ กลาง สภ.ต. ทาหิน ปรากฏ วา ไม พบ รถ
1646. หยุด งานกอสราง 1 โครงการ ที่ เสีย่ ง ตอ การ เก็บ<4> เงิน มูลคา กวา 4 พันลาน บาท จาก ทั้ง หมด 28 โครงการ
1647. ที่ เลือก ตั้ง กลาง ทาง กกต. จะ ปรับปรุง วิธี การ จัด เก็บ<4> หีบ บัตร เพราะ แมวา การ เลือกตั้ง กลาง ครั้ง นี้
1648. นํา ไข ไก เนา คัด ทิ้ง ไป สวน ของ กลาง อืน่ ๆ ยัง เก็บ<4> ไว เปน หลักฐาน ตามเดิม นัด ส.ว. ใหม หารือ ปลาย
1649. กระทรวง วิทย เล็ง เทคโนธานี เปน สถานที่ เก็บ<4> กาก กัมมันตรังสี สวน การ แตงตั้ง พป. คน ใหม รอง
1650. กระทรวงวิทยาศาสตรฯ เปดเผย ถึง ประเด็น สถานที่ จัด เก็บ<4> กาก กัมมันตภาพรังสี วา คณะกรรมการ
1651. กัมมันตภาพรังสี วา คณะกรรมการ ที่ จัดหา สถานที่ จัด เก็บ<4> กาก กัมมันตภาพรังสี ได มี มติ เสนอ ให ใช
1652. บริเวณ เทคโนธานี เปน พื้นที่ ใน การ จัด เก็บ<4> กาก และ เตรียม ประกาศ ให สาร กัมมันตภาพรังสี
1653. รวมกับ สปน. เปน ผู พัฒนา ขึ้น เพื่อ ใช เก็บ<4> ขอมูล รายละเอียด และ ความ คืบหนา ใน การ ดําเนินการ
1654. ให จัดทํา ระบบฐานขอมูล เพื่อ จัด เก็บ<4> รายละเอียด ของ ลูกหนี้ เปาหมาย ของ คณะ กรรมการฯ
1655. ของ คณะ กรรมการฯ แตละ ราย โดย เนน การ เก็บ<6> ขอมูล การ วิเคราะห ทาง การ เงิน เพือ่ ใช เปน แนวทาง
1656. และ ถา เปนไป ตาม แผนที่ วา นัด แรก นั้น นาจะ เก็บ<6> ชัยชนะ หรือ อยาง นอย ยัน เสมอ ให ได โดย
1657. คณะกรรมการ จะ ตรวจสอบ ขอมูล อีกครั้ง และ เก็บ<4> สลาก ที่ จับ ได เอาไว เปน หลักฐาน โดย ใน ทุก ขั้นตอน
1658. หนวง หนัก เขา คิด หวัง สมถะ เพียง อยาก เก็บ<4> รักษา ความ ทรงจํา บางอยาง ให อยู ใน รูป รอย เดิม
1659. รัง นก บน ตนไม จึง บอก ทาง ให นาย สติ ปน ขึ้น ไป เก็บ<1> ไข นก มา แบง กัน กิน ทวา ใน รัง นก นั้น กลับ มี งูเหา
1660. อนาคต จะ ไม กาวหนา หมอ ชัยยุทธ จึง ได แต เก็บ<4> ความ ฝน ใน เรื่อง นี้ พรอมๆ กับ แอบ บอก ตัวเอง
1661. คน ครัว ซึ่ง เปน แมน ในเวลา ตอมา ของ เธอ ได เก็บ<1> เกลือ ใส กระสอบ ไว ถึง 5 กิโลกรัม เพื่อ นําไป
1662. ออสการ เปนอยางมาก มาก จน ไม อาจ เก็บ<5> ความ รูส ึก ราวราน เอาไว ขมขื่น ตามลําพัง ได จึง ตอง ระบาย
1663. เปน กังวล และ เรื่อง ที่ มีความรูสึก ผิด จึง เก็บ<1> เอา มา ฝน ถึง อยู เรื่อยๆ เมือ่ ตอน ที่ เธอ เรียน จบ จาก ตางประเทศ
1664. ความ เรียบรอย ของ สถานที่ อีเลียส รีบ กม ลง เก็บ<2> ทาน พัศดี เอย ถาม ทุก สิ่ง ทุก อยาง พรอม มั้ย"
1665. พระ ผู สูง สง ใน ใจ ของ ลูกสาว ก็ มี ความลับ สวนตัว ที่ เก็บ<5> งํา ซุกซอน ลูก เมีย มา นาน นับ สิบ ป ปราลี
1666. ใหญ ใน พรรค สวนหนึ่ง ได กระทํา ตอ ดิฉัน นั้น ก็ อยาก จะ ให เก็บ<4> ไว และ ไป ปรับแก ให ดี สิ่ง ใด ที่ ไม ดี ก็ จะ
1667. สวน ที่ เลือกตั้ง กลาง กกต. จะ ปรับปรุง วิธี การ จัด เก็บ<4> หีบ บัตร เพราะ แมวา การ เลือกตั้ง กลาง
1668. ปลอย มัน ออกไป วิ่ง เลน นอกบาน มัน ก็ ยัง ตอง เก็บ<1> อะไร กิน ไป เรือ่ ยเปอ ย ตั้งแต เศษอาหาร เมล็ด ผล
1669. เบื้องตน แม เฒา แค ลง ใจ วา จะ เปน เจาหนาที่ ราชการ มา ถาม ไถ เก็บ<7> ตวง ภาษี เรา รีบ ปฏิเสธ
1670. และ ไม หวาน มาก หาก เก็บ<4> ใน ตูเย็น แช แข็ง ที่ มี อุณหภูมิ -18 ถึง -25 องศาเซลเซียส จะ สามารถ เก็บ ได
1671. นาน ถึง 1 ป สวน อุณหภูมิ ที่ 0 องศาเซลเซียส เก็บ<4> ได นาน 7 วัน และ เมื่อ นํา เคก นมสด ออก จาก ตูเย็น
1672. คืนนี้ อเลกซ เฟอรกูสัน หวัง ซิว ชัย เก็บ<6> 3 แตม หนี ลีดส ที่ จะ เตะ ใน วันรุงขึ้น ดาน " หงส แดง "
1673. พรอม วาง พิพัฒน ตน กัน ยา เปน ตัว ทีเด็ด มั่นใจ เก็บ<6> แตม ได แน ขณะที่ ผูจ ัดการ ทีม วิรชั หาญพานิชย
1674. มั่นใจ ทีม ไทย อยาง นอย นาจะ สามารถ เก็บ<6> 1 คะแนน จาก นัด นี้ ได
1675. ทาง เกาหลีเหนือ ที่ นาจะ เลน ลูก โยน แต ยัง มัน่ ใจ จะ เก็บ<6> แตม ได แน อยาง แนนอน
1676. ที่ พัก แขน เบาะ หนา พรอม ชอง เก็บ<4> ของ และ ที่ พัก แขน ดาน หลัก พรอม ที่ วาง แกวน้ํา เบาะ นั่ง
1677. หาก ลูกคา มา ตรวจสอบ รู ภายหลัง วา ถูก เรียก เก็บ<7> คาธรรมเนียม โดย ไม รู เนือ้ รู ตัว ก็ คง ไม แคลว
1678. ก็ จะ ถือวา ลูกคา ตกลง ใชบริการ ตอไป พรอมทั้ง เรียก เก็บ<7> คาธรรมเนียม เบีย้ ประกัน ใน อัตรา คอนขาง สูง
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1679. ไม ได เอาใจใส ตรวจดู รายละเอียด จึง ถูก เรียก เก็บ<7> คาธรรมเนียม เพราะ ไป ใชบริการ โดย ไม ตั้งใจ
1680. ในชวง สัปดาห กอน มาแลว ไม มัน่ ใจ คง ไม เก็บ<9> เล็ก เก็บ นอย หุน ธนชาติ ไว กอน แน สวน
1681. เกม หนา ที่จะ พบ ไตหวัน วันที่ 2 มี.ค. นี้ มั่นใจ เก็บ<6> 3 แตม แน การ แขงขัน ฟุตบอล เอเซีย่ นคัพ
1682. จาก แดน ปลา ดิบ มา แรง แซง ทาง โคง เก็บ<6> อีก 4 อันเดอร พาร ใน สุดทาย รวม สกอร 1 อันเดอร พาร
1683. เสาหลิน จัด แสดง กังฟู ให ประชาชน ทั่วไป เขา ดู ได เก็บ<7> คา ตั๋ว ซึ่ง เงิน ที่ ได เปน รายได ของ ผู แสดง กังฟู
1684. เรื่อง เจ็บปวย เหมือนกับ กลุม คน ที่ มี อาชีพ เก็บ<1> คุย ขยะ เวลา กิน ขาว เขา ก็ กิน มัน ใกล บริเวณ แถว นั้น
1685. เหวี่ยง เสื้อผา ใช แลว ไว เกลื่อน และ หวัง ให มารดา เก็บ<3> ให วันๆ ก็ เอา แต นอน เขลง หนา โทรทัศน
1686. และ สวนใหญ ของ รัฐบาล ไม เก็บ<7> คา เขา ชม แต แนะ ให บริจาค มี ตั๋ว ราคา ตางๆ เหมือน ใบเสร็จ ให
1687. สรางสรรค พิพิธภัณฑ ใน เมืองไทย แม จะ เก็บ<7> คา เขา ชม ไม มาก แต ก็ มี รายได เปน กอบ เปน กํา อุทยาน
1688. ปด ตัวเอง ไป อัน เปน ผล ทําให คนวางงาน เพิ่ม กับ ภาษี เก็บ<7> ไมได ตาม เปา การ วิเคราะห ดังกลาว
1689. เงิน ทดแทน เงิน คาบํารุง การ ศึกษา ที่ โรงเรียน เคย เรียก เก็บ<7> จาก ผูปกครอง ดังนัน้ หลังจากที่ โรงเรียน
1690. เงินอุดหนุน จาก รัฐบาล แลว จะ ไม สามารถ เรียก เก็บ<7> จาก ผูปกครอง ได อีกแลว เพราะ รัฐบาล ไม มี
1691. งบประมาณ จํานวน ดังกลาว ซึ่ง อัตรา ที่ เคย เรียก เก็บ<7> จาก ผูปกครอง ใน ชั้น ม. ตน ประมาณ 1,000 บาท
1692. โรงเรียน มี ความ กังวล วา การ ยกเวน การ เก็บ<7> เงิน บํารุง การ ศึกษา อาจ มี ผลกระทบ ตอ แผนการ
1693. ทํา การ วิเคราะห วา โรงเรียน จะ สามารถ เรียก เก็บ<7> เงิน ใน สวน อื่น ที่ ไม ใช คาบํารุง การ ศึกษา ใน สวน ใด
1694. แยม ขาย ศรีนคร ใช แนวทาง เดียวกับ นครธน เก็บ<4> เอ็นพีแอล ไว ใน แบงค ก็ คาด หา ขอสรุป ได ภายใน เดือน นี้
1695. นอกจากนี้ อาจ ไม ขาย ธนาคาร นครหลวงไทย แต เก็บ<4> เอาไว บริหาร เอง หรือ วาจาง ผูเชีย่ วชาญ มา บริหาร
1696. คาง สตอก อยู จํานวนมาก จึง ไม มี ที่ จัด เก็บ<4> น้ํานม ที่ จะ ตอง รับ ซื้อ ใหม และ บริษัท ยัง มี ปญหา
1697. โมโห และ รําคาญใจ กับ การ เอา แต เก็บ<5> ตัว เงียบ ไม มี บทบาท วิ่งเตน ของ ยอชคา ฟชเช
1698. บาง ประการ ใน แวดวง โฆษณา โทรทัศน เก็บ<1> เอา มา ฝาก ทาน ผูอาน เชน เคย เรือ่ ง ความ แปลก ใหม
1699. ตรงขาม กับ สน. ดุสิต จุด ประกาย เลย แอบ ไป เก็บ<1> ภาพ เบื้องหลัง ความ สนุกสนาน ปน ความ
1700. อนาคต องคกร ปกครอง ทองถิ่น จะ จัด เก็บ<7> คา ธรรมเนียม บาง ประเภท ได มากขึ้น แต ตอง อยู ใน ความ
1701. องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น สามารถ จัด เก็บ<7> คาธรรมเนียม บาง ประเภท ได มากขึ้น จึง จําเปนตอง
1702. และ สมาคม ธนาคาร ไทย กลาว วา การ จัด เก็บ<7> ภาษี หรือ คาธรรมเนียม ตางๆ ใน สวน ของ ผู จัด เก็บ
1703. ภาษี หรือ คาธรรมเนียม ตางๆ ใน สวน ของ ผู จัด เก็บ<7> ควร พิจารณา ถึง ความ เหมาะสม ของ สถานการณ
1704. ภาคเอกชน จะ มอง ใน ดาน กลไก การ จัด เก็บ<7> วา เปน เชนไร และ เมือ่ ได ไป แลว นําไป จัดการ อยางไร
1705. ตองการ ของ ตลาด และ ผูประกอบการ บาง สวน ก็ เก็บ<3> ผลผลิต เขา หอง เย็น เพื่อ รอ ขาย ใน ชวง ตอไป
1706. แหลงผลิต อ. ฝาง และ ไชยปราการ ได เริ่ม เขาสู ฤดู เก็บ<1> เกี่ยว แลว ผลผลิต ที่ เกษตรกร เก็บเกี่ยว สวนใหญ
1707. เทาที่ควร หอม หัว ใหญ ถูก ฝน ใน ชวง กอน เก็บ<1> เกี่ยว ทําให เนาเสีย งาย ยาก ตอ การ เก็บรักษา ราคา ที่
1708. แมวาง สันปาตอง ในชวง เดือน มีนาคม ตอง เก็บ<1> หมดแลว หาก ป นี้ ยัง เหลือ อีก รวม 1,000 ไร พอคา
1709. นี้ ยัง เหลือ อีก รวม 1,000 ไร พอคา จึง ไม กลา ซือ้ เก็บ<4> ไว แม ราคา จะ ต่ํา เพราะ เกรง ขาดทุน โดย การ รับ
1710. ที่ หลังจาก ถูก แขวน ทั้ง สาม คน ตาง พา กัน เก็บ<5> ตัว เงียบ โดย เฉพาะ เสธ. มอย ซึ่ง หลาย ฝาย เชื่อ วา
1711. ของ ผูสมัคร แลว หลักฐาน ดังกลาว จะ ถูก เก็บ<4> เปน ความลับ นอกจากนี้ จะ ตั้ง ศูนย รับแจง เหตุ
1712. ทุบ ทําลาย สิ่งของ และ ขโมย อาหาร ที่ เก็บ<4> ไว ใน บาน มา กิน เปน อาหาร ชาวบาน ก็ ไม สามารถ ทีจ่ ะ ทํา
1713. เขาไป ใน บานเรือน เพื่อ หา อาหาร ที่ เก็บ<4> ไว ไม เวน แมแต ไข ที่ อยู ใน รัง ไก ใน เลา
1714. มี ปริมาณ น้ํา เพิ่มขึ้น และ ตองการ ให ระดับ เก็บ<4> กัก น้ํา อยู ที่ 182 ลาน ลูกบาศกเมตร ซึ่ง ที่ ผาน มา
1715. ซึ่ง ที่ ผาน มา ใน การ กอสราง เขื่อน อุบลรัตน ระดับ เก็บ<4> กัก น้ํา ใน เขือ่ น ยัง
1716. กับ คน พวก นัน้ ไม เลนการเมือง แบบ ตอบโต เก็บ<1> สมอง มา คิด แกปญ
 หา ให ประเทศ ไม เอา สมอง มา คิด
1717. งาน ใหม ไม มี ทั้ง ยัง มี หนี้ คางชําระ ที่ จะ ตอง เรียก เก็บ<7> จาก ลูกคา ที่ ประกอบ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย
1718. มี.ค. ที่ ผาน มา แมนฯยูไนเต็ด ที่ เก็บ<6> ไป แลว 67 แตม จาก 30 เกม และ แพ เพียง นัด เดียว
1719. ระหวาง ป ที่ ผาน มา สิ่ง สําคัญ ใน ตอน นี้ ก็ คือ เรา ตอง เก็บ<6> ชัยชนะ ไป เรือ่ ยๆ และ สุดทาย ทีม ตางๆ ก็ จะ
1720. ระหวาง 3 - 6 ส.ค. และ กีฬา โอลิมปก ซิ โดย จะ สงไป เก็บ<4> ตัว ฝกซอม ยัง สหรัฐ ตั้งแต วัน ที่ 30 มี.ค. นี้
1721. ลาก วัง-โอง ยืน กลาง คู เทิดศักดิ์ มั่นใจ เก็บ<6> 3 แตม ชอง 3 ถายทอด สด เวลา เดิม 1 น.
1722. ม. 1 - 4 ทั้ง 4 ระดับ เรียน ฟรี ให มี การ ยกเวน การ เก็บ<7> เงิน บํารุง การ ศึกษา และ เปดโอกาส ให ทาง โรงเรียน
1723. ระดม ทุน ได นั้น เปน เรื่อง ลอแหลม ทีจ่ ะ เกิด การ เรียก เก็บ<7> เงิน จาก ผูปกครอง หรือ การ สราง ภาวะ จํายอม
1724. แสดงใหเห็น วา นักลงทุน ตองการ ถือ หุน เก็บ<4> ไว บาง คน ตองการ เก็งกําไร บาง คน ก็ ตองการ ใช สิทธิ เพิ่ม ทุน
1725. มหัศจรรย อยางมาก พวก นี้ จายเงิน ตาม ใบ เรียก เก็บ<7> เงิน มี ความ ตองการ ที่ สามารถ คาดการณ ได ทั้ง
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1726. กุญแจ มากๆ ซีเอ ก็ เกิดขึ้น ได แลว คอย เก็บ<7> รายได จาก คาธรรมเนียม ใน การ ไป เปน พยาน ตอ ศาล
1727. พยาน ตอ ศาล ก็ อาจจะ มี รายได จาก การ เก็บ<7> คาธรรมเนียม กับ ลูกคา ที่ มา สราง กุญแจ ดังนั้น
1728. การ กอตั้ง พิพิธภัณฑ และ หองสมุด เพื่อ เก็บ<4> รักษา และ รวบรวม งาน ตางๆ ของ ทิเบต ก็ ได เริ่ม
1729. ขึ้น เชนกัน ใน ปลาย ทศวรรษ ที่ 1 นี้ นอกจาก จะ เก็บ<4> หนังสือ ภาษา ทิเบต กวา 40,000 เลม แลว ที่นี่
1730. เปน ของ ที่ นํา ถวาย องค ทะไล ลามะ ซึ่ง ขาพเจา ก็ ได นํา มา เก็บ<4> ไว ที่ พิพิธภัณฑ แหง นี้
1731. เพราะ ตอน ที่ อัยย แตง ออกมา พี่ เขา บอก วา เก็บ<4> ไว กอน โดย จริงๆ อัยย ชอบ เพลง ร็อค และ เพลง ที่
1732. เหลืออยู เลย จึง บุกเขาไป ใน โรง เก็บ<4> อาหาร และ ตอสู เพื่อ ตัว มัน เอง ระหวาง พวก มิสเตอร โจนส
1733. ใน จังหวัด ตรัง หา มาตรการ การ เก็บ<1> หอย เปาฮื้อ ที่ เกาะ ลิบง กรมประมง และ หนวยงาน
1734. โดย หลังจาก มี นายทุน เขาไป วาจาง ให ชาวบาน เก็บ<1> หอย เปาฮื้อ มา ขาย ก็ เกรง วา จะ มี ผลกระทบ
1735. และ ชาวบาน ใน พื้นที่ เพื่อ จัดระบบ การ เก็บ<1> หอย ดังกลาว ให ถูก วิธี เพื่อ ให หอย เปาฮือ้ มี อยู ตอไป
1736. หอย เปาฮื้อ เพื่อ ขยาย พันธุ นาย สุทธิ กลาว ดวย วา การ เก็บ<1> หอย เปาฮื้อ ที่ จังหวัด ตรัง เริ่ม เกิด ปญหา
1737. เมื่อ 2 เดือน ที่แลว เนือ่ งจาก ใช วิธี เก็บ<1> ดวย การ พลิก กอนหิน หรือ ปะการัง ที่ หอย เปาฮื้อ อาศัย อยู กรม
1738. โดย เด็ดขาด สวน ที่ 2 จะ เปด ให จัด เก็บ<7> แบบ สลับกัน ไป ตาม ความ เหมาะสม
1739. บริษัท ศูนย วิจยั กสิกรไทย จํากัด รายงาน ถึง การ เก็บ<1> รัง นก นาง แอน วา แม ไทย จะ เก็บ ได แต
1740. ตลอดจน ปรับปรุง การ จัดการ และ การ เก็บ<1> เกี่ยว เพื่อ รักษา ผลผลิต และ การ แปร รูป
1741. ลุมน้ํา อิง จังหวัด พะเยา และ โครงการ อาง เก็บ<4> น้ํา สมุน จังหวัด นาน พรอมทั้ง จัดทํา รายงาน
1742. และ ผาน อุโมงค สง น้ํา ไปยัง จังหวัด นาน เพื่อ เก็บ<4> กัก ไว เหนือ เขื่อน สิริกิติ์ ซึ่ง จะ ชวย บรรเทา ปญหา
1743. ไม ออก จริงๆ วา จะ ทํา อยางไร รู เพียง วา จะ ตอง เก็บ<4> เงินสด ไว ใน มือ ให มาก ที่สุด เพื่อ นํามาใช จาย ใน
1744. บริหาร จัด ทํา เวบ ไซต ออก แบบ แค็ตตาล็อก เก็บ<4> ขอมูล เผยแพร โปรโมท เวบ ไซต ทั่ว โลก ไป ตาม
1745. ฝาก ไว ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ อาจ เก็บ<4> ไว ใน ประเทศไทย ดวย สวน ดาน กฎหมาย พาณิชย อิเล็กทรอนิกส
1746. เชนเดียวกับ ประเทศพัฒนาแลว ที่ สวนใหญ จะ เก็บ<7> เบีย้ 2 ประเภท นี้ แตกตาง กัน หาก ผู ที่ มี ประวัติ ดี
1747. ทั้งนี้ กรม การ ประกัน ภัย จะ ใชเวลา 1 เดือน เพื่อ เก็บ<6> ขอมูล นํามา ทบทวน พิกัด เบีย้ ประกัน
1748. ปรากฏ ขึ้น จริง ที่ ผาน มา บริษัท ไทยรี จะ เปน ผู เก็บ<7> เบี้ย ประกัน อัคคีภัย สวน ประกัน ชีวิต ก็ มี
1749. ประกัน ชีวติ ก็ มี ตาราง มรณะ แต รถยนต ไม มี การ เก็บ<6> ตัวเลข ซึ่ง ทาง สมาคม ประกัน วินาศภัย
1750. ฐานขอมูล ที่ สําคัญ ไมใช ตาง ฝาย ตาง เก็บ<6> ตัวเลข ทําให กรม การ ประกัน ภัย ไม ยอมให ปรับ
1751. เดือน จะ มี รถยนต 2 ลาน คัน เขาสู ระบบ การ เก็บ<6> ขอมูล โดย หัน มา ใช โครงสราง เบีย้ ประกัน ภัย
1752. เพราะ เมื่อ การ ซื้อ เสียง ทํา ได ยาก ขึ้น แต การ เก็บ<8> คูแขง ทํา ได งาย กวา ไมเพียงแต ศึก ส.ว. ที่ มือปน
1753. เอกชน กวา พัน ราย รวม โครงการ จัด เก็บ<4> น้ํามันหลอลื่น ใช แลว ใน ขั้น เริ่มตน นี้ จัดเก็บ ได แลว 3
1754. เปดเผย ถึง โครงการ รวม ใจ ประสาน จัด การ เก็บ<4> น้ํามันหลอลื่น ใช แลว วา ณ สิ้น เดือนมกราคม
1755. เริ่ม โครงการ ตั้งแต เดือนพฤศจิกายน 2 การ จัด เก็บ<4> น้ํามันหลอลื่น ใช แลว ได ใน ปริมาณ ที่ นาพอใจ
1756. น้ํามันหลอลื่น ใช แลว ได ใน ปริมาณ ที่ นาพอใจ บรรลุ เปาหมาย การ จัด เก็บ<4> ที่ วาง ไว 36 ลาน ลิตร
1757. จะ มา กดดัน ตอง เอาชนะ เพียง สถาน เดียว เพื่อ เก็บ<6> 7 แตม กลับ เมืองไทย ให ได ชี้ 2 ใน เมืองไทย
1758. ได รับรอง และ ไม มี งบประมาณ เก็บ<4> ตัว นักกีฬา ทําให ผลเสีย ตก อยู กับ นักกีฬา ของ ไทย เพราะ ปจจุบัน
1759. ซึ่ง ตาม ขอกําหนด ของ มหาวิทยาลัย สามารถ จัด เก็บ<4> เงิน กอน นี้ ไว ได นาน 2 ป เมือ่ ครบกําหนด แลว
1760. ให โรงเรียน ใน สังกัด ยกเวน การ จัด เก็บ<7> เงิน คาบํารุง การ ศึกษา ใน ปการศึกษา 2 และ เปด ชอง
1761. วา จะ ให โรงเรียน ใน กรุงเทพฯ สามารถ จัด เก็บ<7> คาใชจาย ใน สวน ตาง เพิ่ม จาก ผูปกครอง
1762. ผูปกครอง ให เต็ม ตาม อัตรา เดิม ที่ เคย จัด เก็บ<7> เพราะ ขณะนี้ ยัง ไม ถึง ป
1763. ชั้น ม.1 - ม.4 จะ ไดรับ การ ยกเวน การ เก็บ<7> เงิน คาบํารุง การ ศึกษา ใน ปการศึกษา 2
1764. มาตรา 89 (4) แหง ประมวล รัษฎากร ดวย แต ให เรียก เก็บ<7> เบีย้ ปรับ เพียง กรณี เดียว ซึ่ง เปน กรณี ที่
1765. เดียว ซึ่ง เปน กรณี ที่ จะ ทําให เรียก เก็บ<7> เบีย้ ปรับ ได เงิน เปนจํานวนมาก กวา
1766. กรณี ผูประกอบการ จดทะเบียน ไม ได เก็บ<4> และ รักษา รายงาน ภาษี ขาย หรือ รายงาน
1767. อยางเชน ศูนย ขอมูล การ บํารุงรักษา แมขาย จัด เก็บ<4> ขอมูล บริการ แม ขาย เวบ ไซต ที่ ซับซอน และ
1768. สําหรับ ศูนยขอมูล ซึ่ง เปน สถานที่ จัด เก็บ<4> แม ขาย และ เครือขาย สื่อสาร สําหรับ เวบ ไซต ของ
1769. ป ละ 1.2 แสน บาท และ อบต. จะ มี รายได จาก การ จัด เก็บ<1> ขยะ ตัน ละ 5 บาท และ คา ขน ขยะ อีก เดือน ละ
1770. พวก เสรีนยิ ม เหลานี้ มอง วา รัฐ ไม ควร เก็บ<7> ภาษี จาก คน รวย หรือ ธุรกิจ แต ควร ปลอย ให เศรษฐี
1771. โรงพยาบาล นอก ระบบราชการ จะ มี แนวโนม เพิ่ม การ เก็บ<7> คาบริการ จาก ประชาชน มากขึ้น รับรอง
1772. การ บังคับ ให พยาบาล ที่ ยัง มี งาน ทํา อยู เปน ผู เก็บ<7> เงิน และ ทํางาน แลบ จน พยาบาล ที่ เคย มี ความ
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1773. สวน ใน ฝาย ประชาชน ชาว เชียงใหม มี การ เก็บ<7> คาบริการ จาก ประชาชน ที่ ไม เคย เก็บ มากอน
1774. เมื่อ เร็วๆ นี้ ผูเขียน ได รับฟง เรือ่ งๆ หนึ่ง ทําเอา ตอง เก็บ<1> ไป คิด อยู หลาย วัน กระนัน้ ในทายที่สุด ก็ ยัง หา
1775. ในทายที่สุด ก็ ยัง หา คําตอบ ไมได เลย เก็บ<1> เอา มา ฝาก ผูอาน เผือ่ จะ มี คําตอบ ที่ ลึกซึ้ง
1776. อุทาหรณ กับ ผูอ ื่น ใน หลายๆ แงมุม สุด แท แต จะ เก็บ<1> เอา ไป คิด เรื่อง ก็ มี อยู วา มี ผูหญิง คน หนึ่ง
1777. เพื่อนๆ และ คน ใน ครอบครัว และ ปจจุบนั ก็ ยัง เก็บ<4> เครื่องมือ เครื่องไม เหลานี้ ไว ครบถวน เสีย
1778. ได รับแจง วา มี องคกร การเกษตร บาง แหง เก็บ<7> เงิน คาลงทะเบียน จาก เกษตรกร ซึ่ง เปน เรื่อง ที่
1779. กวา 1 % เทานั้น ทั้งนี้ เนือ่ งจาก จะ ตอง เก็บ<4> ขาว ไว เปนเวลานาน พอสมควร แต ปญหา ที่
1780. ความ ชื้น ลดลง ขณะที่ การใช กําลังคน เก็บ<1> เกี่ยว ขาว จะ สามารถ ใชเวลา ใน การ ตากแดด ลด ความ ชื้น ได
1781. ปญหา คุณภาพ ต่ํา การ ไม มี ยุง ฉาง เพื่อ ใช เก็บ<1> เกี่ยว ขาว ก็ ลวน แลวแต เปน ปญหา เดิมๆ ที่ มี มา ทุกป
1782. เขามา รวม เปน โรงเรียน นานาชาติ และ เก็บ<7> คาเลาเรียน แพง กวา ของ รัฐ จน ทําให
1783. ตอ คนไทย โดย เฉพาะ คน ยาก จน เพราะ มี การ เก็บ<7> ภาษี การ ศึกษา และ การ ยุบ กรม
1784. ขาม หมูบาน ไป สูบ เอา น้ํา ตาม แหลง น้ํา มา เก็บ<4> ไว ใช โดย หมูบาน ที่ ประสบ ปญหา ภัย แลง มาก ที่สุด
1785. นําไป เพิ่ม มูลคา แลว ขาย ตอ การ เก็บ<6> ขอมูล ใน ป 2541 - 2542 พบ วา ลูกคา เปาหมาย ใน กลุม ผู แปร รูป
1786. สําหรับ พล.ต. สนั่น ตลอด ของ วานนี้ ได เก็บ<5> ตัว เงียบ อยู ภายใน บานพัก สนามบินน้ํา จังหวัด
1787. เขต ปฏิรูป ที่ดนิ ราวๆ 9 - 10 ก.ม. เมื่อ ยึด ได แลว มา เก็บ<4> ไว ที่ หนวย ปองกัน รักษา ปา ที่ กจ. 8
1788. กาก กัมมัน ตภาพรังสี จาก บางเขน กทม. จํานวน 5 ถัง มา จัด เก็บ<4> ไว ดวย อีกทั้ง เตา ปฏิกรณ ที่
1789. กาฬสินธุ นัก วาด รูป นก ผู พบ และ เก็บ<6> ตัวอยาง ปู ชนิด นี้ กลาว วา การ ที่ ปลอย ให
1790. ผู ศึกษา ธรรมชาติ หรือ คน ที่ พบ เห็น สัตว ที่ แปลกๆ เก็บ<6> ตัวอยาง มา ให นักวิชาการ ศึกษา เพื่อที่จะ นํา ขอมูล
1791. แชมป เกา ซานอันโตนิโอ สเปอร เก็บ<6> ชัยชนะ นัด ที่ 45 ของ ฤดูกาล ได สําเร็จ ดวย การ ทํา
1792. อยางไรก็ตาม ใน ชวง ของ เดือน มี.ค. จะ มี การ จัด เก็บ<7> ภาษี เพิ่ม เขามา และ ในชวง ปลายป
1793. สวน ใน เดือน ก.พ. นี้ รัฐบาล สามารถ จัด เก็บ<7> รายได รวม ทั้งสิ้น 58 ลาน บาท และ มี
1794. ลาน บาท รายละเอียด ของ การ จัด เก็บ<7> รายได ของ รัฐบาล ของ กรม จัด เก็บ ภาษี หลัก คือ กรม สรรพากร
1795. 25,799 ลาน บาท หรือ คิด เปน 13.2 % กรม สรรพสามิต สามารถ จัด เก็บ<7> รายได ใน ระยะ 5 เดือน ได ทั้ง
1796. เดือนเมษายน นี้ โดย สิงเทล ได เคย เสนอ โปรโมชั่น เก็บ<7> คาบริการ โทรศัพท ทางไกล ระหวาง ประเทศ
1797. ผลิตภัณฑ ของ เรียล เน็ตเวิรคส ซึ่ง ใช สําหรับ จัด เก็บ<4> จัด ระเบียบ และ เลน สื่อ ดิจิทัล ใน
1798. ใน แบบ ของ ตัวเอง มี ความ รูสึก ตรง นั้น เก็บ<1> เอา มา ถายทอด เคย บอก วา ตัวเอง เขียน หนัง กอน
1799. ระหวาง การ เดิน ทาง นั้น มัน ก็ มี อะไร ให เรา ได เก็บ<1> ดวย ทอง บน ถนน โลก จึง เหมือน คน ที่ ไมใช
1800. บาน ไป สูบ เอา น้ํา ตาม แหลง น้ํา มา เก็บ<4> ไว ใช โดย หมูบาน ที่ ประสบ ปญหา ภัย แลง มาก ที่สุด
1801. ฟต ประชุม สภา อบจ. ฟน ภาษี รร. น้ํามัน ดี เดย เก็บ<7> 1 ต.ค. สุราษฎรธานี เทือกสุบรรณ นายก
1802. สามัญ ที่ 1 หยิบยก การ จัด เก็บ<7> ภาษี โรงแรม และ ภาษี น้ํามัน ขึ้นมา ปด ฝุน ฟน ธง 1 ตุลาคม 2 เก็บ
1803. สวน เรื่อง ที่ จะ บรรเลง จริงๆ ใน วันนี้ เห็น จะ เปน การ เก็บ ตก ตอเนื่อง จาก ที่ ผม ได ตั้ง ขอสังเกต ไป วา รัฐ
1804. ตามที่ ตั้งใจ ไว ดวย เรือ่ ง ที่ ตั้งใจ ไว ก็ เลย ตอง พับ เก็บ<4> ไป กอน เหตุ อีก ประการ หนึ่ง ที่ สําคัญ ไม แพ กัน ก็ คือ
1805. เล็งเห็น ภาพ บาน อัจฉริยะ ที่ สามารถ หุง หา อาหาร และ เก็บ<3> กวาด หลัง งานเลี้ยง เลิก ได รวมถึง หุน ยนต
1806. เหมาะสม หรือ การ ควบคุม ความ ชื้น ใน พื้นที่ เก็บ<4> รักษา ผลิตภัณฑ สําคัญ ก็ อาจ สง ผลกระทบ ตอ การ
1807. หนึ่ง ที่ สําคัญ ไม แพ กัน ก็ คือ ทํา ก็ คือ การ ตาม เก็บ<6> รายละเอียด หรือ แงมุม ตางๆ ที่ บท ทิ้ง ไว ตาม ราย ทาง
1808. แต ความ จริง ก็ คือ ระบือ ไมได โง หรือ เก็บ<4> ความลับ ไม เปน แต เขา คือ คน ที่ มี จิตใจ ดี คือ แคแรคเตอร ที่
1809. ใน พื้นที่ เกาะ ทั้ง 3 เกาะ นั้น ยัง มี รัง นก ให เก็บ<1> ใน แตละ เกาะ ไม ควร เพิกถอน ในขณะที่ องคการ
1810. วา ไมเคย ไดรับ ผลตอบแทน ตามที่ ตกลง กัน ไว วา หาก เก็บ<7> จาก นักทองเที่ยว ใน การ ขึ้น เกาะ แลว ทาง
1811. ตอง เก็บ ขอมูล เพื่อ ศึกษา อยางรอบคอบ ซึ่ง ใน การ ลง พื้นที่ เพื่อ เก็บ<6> ขอมูล ดังกลาว กับ ทาง จังหวัด พังงา
เปน การ ทําลาย ความ งาม ตาม ธรรมชาติ ไม ควร เก็บ<1> ชิ้นสวน จาก โบราณสถาน ไป เปน สมบัติ สวนตัว
ตอง บี้ กัน เอง เพื่อ แยงชิง ลูกคา ผม คิด วา การ จัด เก็บ<7> คา คอมมิชชัน่ ขัน้ ต่ํา จะ วิ่ง ไป ที่ 0.25 % ทันที หลังจาก
มี พอรต การ ลงทุน ลาน บาท ขึ้นไป จะ เก็บ<7> คา คอมมิชชั่น 0 % ลูกคา ไม มี สินทรัพย อยู กับ บริษัท
อักษร หรือ ตัวเลข เพื่อ นํา ขอมูล ที่ จัด เก็บ<4> ไป ประมวลผล กอน ออกเปน รายงาน ขอมูล
Document Image Database System เปน ระบบ ที่ ใช จัด เก็บ<4> เอกสาร ดวย การ ถาย สําเนา ตนฉบับ ลง คอมพิวเตอร
ความ คิด ไป ใน ทาง เดียวกับ ผม และ ตองการ ที่ จะ เริ่ม เก็บ<6> เงิน หรือ บริหาร เงิน ของ คุณ ให มี มูลคาเพิ่ม มากขึ้น
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ขอคิด ประการ หนึ่ง คือ ไม ควร วางแผน เก็บ<6> เงิน เพื่อ เปาหมาย ใน อนาคต ดวย วิธี ฝาก เงิน อยางเดียว เด็ดขาด ไม วา
รถยนต สัก คัน บาน สัก หลัง ใน อนาคต คิด แตวา จะ เก็บ<6> เงิน อยางไร ให ได พอ กับ เงิน สวน แรก ที่ เรา ตอง
ที่ เรา ตั้ง ไว ขอมูล เหลานี้ มักจะ เปน ขอมูล ที่ มี การ เก็บ<6> รวบรวม โดย หนวยงานราชการ ที่ เกีย่ วของ กับ การ สงออก
จะ ปรุง ขาย วัน ตอ วัน เทานั้น และ จะ ไม เก็บ<1> สินคา คางคืน มา ขาย อีก เพราะ ทําใหเสีย รสชาติ
ทีม นัก ชก ไทย ชุด โอลิมปก 2000 ซึ่ง เดินทาง ไป เก็บ<4> ตัว ฝกซอม ที่ เซนต ดิโอ อินเตอรเนชั่นแนล คอลเลจ
ออกจาก ตําแหนง หากวา ไม สามารถ เก็บ<6> 3 แตม โดย มี การ เปลีย่ น แปลง ทีม หลาย ตําแหนง
ประมวลผล SEC Main Sytem เปน ระบบ การ จัด เก็บ<4> ขอมูล ใน ลักษณะ ตัว อักษร หรือ ตัวเลข เพื่อ นํา ขอมูล

APPENDIX C
Testing corpus of หัว /hua4/ and เก็บ /kep1/
Testing corpus of หัว/hua4/
อุตสาหกรรม อาหาร ขอ พาณิชย ลด คา ไฟ ชวง หัว<15> ค่ํา อาง ตนทุน การ ผลิต สูง "กรพจน" เผย คณะ
สงออก อาหาร เสนอ สพช. ปรับ ลด คา ไฟฟา ชวง หัว<15> ค่ํา เวลา 18.30 - 21.30 น. พรอม ให กรม ทรัพยากร ธรณี
สหรัฐ ใน กรุง พนมเปญ อัน เกีย่ วพัน กับ กลุม หัว<8> รุนแรง อิสลาม ที่ มี ความ สัมพันธ กับ นาย บินลาเดน
ทําไร เปน หลัก นาย พะจา มี ความ สามารถ ใน การ รัง หัว<1> ชาง "เกอชอกวา" ควาญ ชาง อาศัย ใน หมูบาน แหง นี้ นาน หลาย ป
แลว ทํา หนา นิ่ว คิ้ว ขมวด วา เจา เด็ก พวก นี้ และ ผม ในฐานะ หัว<3> โจก กําลังจะ ฉาย หนัง กลางแปลง หรือ ยังไง ครู ผู ปกครอง
นี้ มี การ เรียบเรียง ดนตรี ได สนุก เราใจ มาก โดยเฉพาะ ชวง หัว<13> เพลง (อินโทรฯ) นั้น สนุก และ จดจํา ได งาย ทีเดียว
เขามา ชม คอนเสิรต ตั้งแต ชวง เวลา แดด เปรี้ยง ปาน หัว<1> แตก จึง ไม แปลก ที่ เสี่ย วิทยา จะ ตัดสินใจ เอา หมอลํา มา ไว ใน
เด็กนักเรียน ตั้งแต ป 2539 - 2541 หัว<2> ละ 270 บาท จาก จํานวน เด็ก นัก
ไม ยอมให เด็ก ถอน เงิน อาง วา เปน เงิน คา หัว<2> เบิก ถอน ไมได ทั้งๆ ที่ เปน เงิน สะสม แบบ บัญชี ออมทรัพย
เมื่อ ถึง วัน ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ตั้งแต ตอน หัว<15> ค่ํา เปนตนไป อาคาร บานเรือน และ รานคา ก็ จัด
และ ลด ราคา เพื่อ รองรับ คา ใชจาย ตอ หัว<2> ของ ผูบริโภค ที่ ลดลง จาก 10 บาท เหลือ 90 บาท
ทําให พนักงาน กฟผ. ทุก คน จะ ไดรับ หุน เฉลีย่ หัว<2> ละ 6,000 หุน แต ตั้ง เงื่อนไข จะ ลด จํานวน หุน ลง หาก
และ ประเทศ สหรัฐ หนังสือพิมพ อังกฤษ นํา เรื่อง นี้ ไป พาด หัว<12> ตัวใหญ เปลว ไฟ แหง ความ เกลียดชัง ขณะที่ สถานี โทรทัศน
แพง เปน พิษ ฟลิปนาสเช ใน ฟลิปปนส ถูก กลุม หัว<8> รุนแรง ใช อาวุธ ปน ระเบิด บุก โจมตี สํานักงาน ใหญ
เปน ราคา มาตรฐาน ที่ ขาย กัน ผม ขาย ชวง เย็น 6 โมง ถึง ชวง หัว<15> ค่ํา เพราะ ดึกๆ เปน พวก ขาใหญ ถา วัน ไหน ขาย ได หมด
ที่ ทําให กลุม เด็ก และ วัยรุน ปกหลัก ขาย กัน ตอน หัว<15> ค่ํา และ กลา ขาย กัน อยาง โจงแจง เปน เพราะ พวกเขา ทราบ ดี วา เมือ่ ถูก จับ
มา น้ํา คอนขาง ชัด หลังจากนั้น ตัว ผู ก็ จะ เริ่ม แอน อก งอ หัว<1> ลง จน ปาก แนบ ชิด หนาอก แลว บีบ ถุง หนาทอง จน
ชื่อ วา ลุง คิง แก เริ่ม ขยับเสนขยับสาย กอน แลว ตั้งแต หัว<15> ค่ํา กระทั่ง คน ที่ มี วิญญาณ ดนตรี อยาง ขุน ขลุย เนาว
สามารถ ซื้อหา ได งาย พอๆ กับ ยา แก ปวด หัว<5> หลาย ครั้ง หลาย คราว ได แสดงใหเห็น แลว วา
จาก ผู กํากับฯ ชาวอเมริกัน และ ออสเตรเลีย หัว<8> กาวหนา avant garde เชน แดนเนียล ไอเซ็นเบริก Daniel
เทานั้น ที่ ขัดแยง กัน จากนัน้ มี การ ตั้ง ตัว เปน หัว<3> โจก ขึ้นมา เพื่อ ปกปอง พวกพอง โดย ไม มี ลักษณะ ที่
ปด คดี หนุม คลั่ง ยา บา หัว<1> โขก กําแพง คุก ดับ หนุม คลั่ง ยา บา ผู กอ คดี สลด
ลง แลว โดย เจาหนาที่ตํารวจ ระบุ วา เปน การ วิ่ง เอา หัว<1> โขก กําแพง ทําให ตํารวจ เตรียม ปด คดี โดยที่
จิมมี ดอรซี่ จาก อเมริกา และ ขาย กาลาดินเนอร หัว<2> ละ 2 หมืน่ บาท ดาน รีเจนท เตรียม ปลอย ลูกโปง 1
ไดรับ การ ขนานนาม วา เปนตน ตําหรับ หนังสือพิมพ หัว<20> สี ของ ฮองกง ตก เปน เปา การ สอบสวน ของ ทาง การ
โดย ไม ครั่นคราม กระแส นิยม ทุกวันนี้ ศิลปน เพลง หัว<8> ใหม อยาง เรด ฮอท ชิลลี่ เปปเปอร และ มาริลีน แมนสัน
ทาง กทม. ก็ นําเอา เต็นท ผาใบ ขนาด กลาง มา วาง ขวาง ไว ตรง หัว<13> มุม ถนน มหาราช จน ทําให การ แสดง หลาย กลุม มี ปญหา
ชวย ให ลูกคา ประหยัด เงิน ไป ได หลาย รอย ดอลลาร ตอ หัว<2> ของ พนักงาน ก็ตาม ขณะเดียวกัน บรรดา บริษัท ผู จําหนาย ซอฟตแวร
ให เหมือนกับ การ เขาไป ดู ใน เวบ ซึ่ง โปรแกรม จะ โชว หัว<19> เรื่อง ที่ ได กําหนด เปน Heading ไว ใน หนาตาง ดาน ซายมือ
ไว ใน หนาตาง ดาน ซายมือ และ เมื่อ คลิก ที่ หัว<19> เรื่อง ใดๆ แลว โปรแกรม จะ ไป เปด หัว เรื่อง ที่ เลือก และ
นอย อยู โดย นาย ฮิตเชน ตั้ง ขอสังเกต วา รายได ตอ หัว<2> และ การ ใชจาย ใน สอง ประเทศ นี้ ยังคง ต่ํา เมื่อ เทียบ กับ
ผู สนับสนุน ฝาย แพ งัด กําปน และ ไมค ลอย ฟาด หัว<1> เทศมนตรี คน ใหม เลือด ซึม ทํา ให สอง ฝาย เปด ศึก
ได ใช กําปน ชก หนา นาย พนมเทียน 1 ครั้ง และ ใช ไมค ลอย ทุบ หัว<1> อีก หนึ่ง ครั้ง ทําใหเกิด เรือ่ ง ชุลมุน ขึ้นมา จาก ผูสนับสนุน
สัปดาห ที่ ผาน มา เรื่อง ไม ดี จะ ปรากฏ ตาม หนา หนังสือพิมพ หัว<20> สี และ หนังสือพิมพ เฉพาะ ดาน ซึ่ง เปน ที่ ฮือฮา กัน มาก อาจจะ
โดย
ซ้ําซอน กับ ทาง ทีวี ขณะที่ บาง เรื่อง บาง หัว<20> หนังสือ เขียน ขึ้น ใหม เพื่อ ตีพิมพ โดยเฉพาะ แต ถา เกิด ดัง ขึ้นมา มี คน
ปลอย วาง อะไร บางอยาง เสีย บาง หา ไมเชนนั้น แลว ผม คง ปวด หัว<5> ตาย ไป นาน แลว วา กัน วา ใน เรือ่ ง ของ การ ขับ เรือ คี เปน
และ คลื่น ซัด ฝง ทราย ที่ ผม เคย อาน เปน บทกวี หัว<13> เตียง ก็ มา รูสึก วา มัน ไม มี เสนห ให จับ ซะ แลว
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วา ผูใหญ หลายๆ คน จะ อยู ฟาก ไหน ฝง ไหน ก็ แลวแต จะ มา ปน หัว<6> คน ที่ มี อายุ และ ผาน งาน ผาน อะไร มา มากมาย อยาง
พรอม กม กราบ ลง ที่ ตัก แม แม ใช มือ ลูบ ที่ หัว<1> เขา เบาๆ ดวง หนา ปลืม้ ป ติ น้ําตา คลอ ตืน้ ตัน
สายตา จับ จอง แมลง กลางคืน วอน บิน อยู บน หัว<1> ใบ มะมวง หลุด รวง ไม ขาด ระยะ ดูเหมือน จะ สลัด ใบ
พระองค ได เชนกัน แมน- แมน เริ่มตน การ เทศนา อยู ที่ หัว<13> มุม ถนน มิเกล ใต ผาใบ บัง แดด ของ ราน แมรี่ เปน ประจํา
ถนน แอเรียปตา คน กลุม ใหญ ก็ มา ชุมนุม กัน ที่ หัว<13> มุม ถนน มิเกล มี ผูชาย จํานวนมาก ที่ ใส ชุด ดํา
นาน 15 นาที ดัน หุน ทีพีไอ รวง ตอมา ก็ เกิด เหตุ หัว<14> จาย น้ํามัน หมอน้ํา ใน โรงไฟฟา ขนาด 50 เมกะวัตต ของ บริษัท
พลัง กระแสไฟฟา หนวย ที่ 3 บริเวณ สาย ตอ หัว<14> ฉีด น้ํามัน เตา หลุด ทําให น้ํามัน รั่วไหล และ ทํา ปฏิกิรยิ า ลุก ไหม
โดย คะแนนเสียง 70 ตอ 4 เสียง ขณะที่ วุฒิสภา หัว<8> เกา ตั้ง ปอม คาน ระบุ เปน การ แยก อํานาจ ฝายบริหาร กับ ฝาย สภา
ดวย ความหวัง ดี หรือ จะ คิด อะไร อยู ใน หัว<5> ก็ แลวแต ผล คือ เด็กหญิง คน หนึ่ง ตอง จบชีวิต อยาง ไรสาระ
สวยงาม กวา อยู เต็ม หอง เรือ ลํา เล็กๆ รูปปน ตางๆ หัว<1> โค แสดง ถึง สัญลักษณ ของ เทพี แฮทเธอร ยุงฉาง ตัวอยาง
กิน ของ เผ็ด ชวน กิน น้ําพริก ทีไร เปน ตอง โกย แนบ สาย หัว<1> เรา คะยั้นคะยอ ให ลอง น้ําพริก สูตร เด็ด จาก พมา
แหง กะเหรีย่ ง คั่ว น้ํา มะขาม น้ําตาล หัว<16> หอม เจียว กระเทียม เจียว กุง แหง บด แลว นํา ทุกอยาง มา ปน
มหาอํานาจ ขาม ชาติ ที่ หวัง จะ ฮุบ บอ น้าํ มัน และ ใช หัว<14> รบ นิวเคลียร เพื่อ ครอง โลก กอน ไป ถึง จุด นัน้ บอนด ได
และ เธอ คือ เปาหมาย ตอไป ของ เหลา ราย ซึ่ง หัว<3> โจก ใน เรื่อง นี้ ก็ คือ เรอนารด
จอม โหด ที่ มี กระสุน ฝง อยู ใน หัว<5> และ ไป กด เสนประสาท รับ ความ รูสึก ทําให เขา ไม มี
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ป 2528 เปนตนมา รายได ตอ หัว<2> ประชากร เพิ่มขึ้น สูง กวา รอยละ 7 ทุกป และ เพิ่ม ใน อัตรา
ก็ เรียก ได วา คน ทุก กลุม ใน ทุก พื้นที่ มี รายได ตอ หัว<2> และ ตอ ครัวเรือน เพิ่มขึ้น มาก โดย รายงาน ชี้ วา ในชวง ป
จวก 'จุรนิ ทร' ยับ 12 ทีม โปรวินเชีย่ น ลีก รวม หัว<2> จวก รัฐบาล ที่ รับปาก จะ ชวยเหลือ ลด คา พาหนะ ให
เยีย่ มยอด ของ ผลิตภัณฑ การเงิน ชิ้น นี้ ทําให พอคา หัว<6> ใส นํา ไป คิดคน นวัตกรรม ขา ย ตรง บน ผลประโยชน
ระบุ วา จะ ชวย สราง รายได ให เปน กอบ เปน กํา จาก คา หัว<2> ของ ลูก ทีม ที่ หา มา ได ซึ่ง บริษัท ตั้ง ลอ ตา ลอใจ
ซึ่ง บริษัท จะ ได คาจาง บริหาร จริงๆ เพียง 800 บาท ตอ หัว<2> ตอ ป หลัง หัก สวน แบง จาย คา คอมมิชชัน่ ให สมาชิก แลว
ซึ่ง ดูเหมือน จะ "ฮอต" ทุก ยางกาว ใหม เจริญปุระ มา เปด หัว<19> เรื่อง รูปหลอ กลาม ใหญ ยังไงๆ ก็ ยัง เปน คุณสมบัติ
60. ให สายการบิน นี้ ทํางาน อยาง ตรงไปตรงมา มี ศีลธรรม สวน หัว<13> ปก ดัดแปลง มา จาก เรือ สุพรรณหงส จํานวน เสน ทั้ง 8
61. ทําให น้ําหนัก หนัก ถายทอด ลง สู เทา เฉพาะ บริเวณ หัว<13> กระดูก เทา และ สน เทา เทานั้น ดังนั้น ผู ที่ มี รูปราง เทา ที่ โกง ขึ้น จึง มี
62. รวย พวก นั้น และ สงผล ให หนี้ ตางประเทศ ตอ หัว<2> ของ ประชากร ไทย เพิ่ม สูงขึ้น อยางรวดเร็ว
63. สตริง บาง คน หันมา ไว หนวด ไว เครา โพก หัว<1> เพือ่ มา เลน เพลง เพื่อ ชีวิต เพื่อ เลีย้ งชีพ
65. และ ทาย จะ ออก แหลม ความ แหลม ชวง หัว<13> กับ ทาย จะ ไม เทากัน หาก ดู ดีๆ จะ คลาย รูปทรง ของ วาว
66. ตาม ชนบท เลน กีฬา ประเภท กอลฟ โดย ใช ไม หัว<10> ปุม ตี ลูก กลม เล็กๆ ที่ ทํา ดวย ไม ตอมา ใน คริสตศตวรรษ ที่
67. นาย กอรบาชอฟ นั่ง ฟง อยู อยางสงบ บางครั้ง ก็ สาย หัว<1> ไม เห็น ดวย กับ ความ คิดเห็น ของ นาง ในที่สุด
68. ใน ประเทศ ตางๆ จะ กลายเปน เรื่อง นา ปวด หัว<5> สําหรับ การ ทํา ธุรกิจ ระหวาง ประเทศ โดย ชาวตางชาติ
69. ขาพเจา ได หยิบ หนังสือ เลม หนึ่ง ที่ วาง ประจํา บน หัว<13> เตียง หนังสือ เลม นั้น เปน ตํารา ประวัติศาสตร ไทย ชื่อ การ เมืองไทย
70. หนังสือ การ เมืองไทย สมัย พระเจา กรุง ธนบุรี จาก หัว<13> เตียง ขึ้นมา อาน อีก ครั้ง หนึ่ง
72. โดย การ ชัด ฐาน ตางๆ ที่ ฟง ชื่อ แลว ชวน ขน หัว<1> ลุก ทั้งสิ้น เชน กุมาร ทอง หุน ชัก ลวง และ โลง ศพ เปนตน
73. รุน เดียวกับ ที่ ใช ใน สมัย ที่ ยัง เปน โรง ทหาร และ เม็ด หัว<10> เสา ขนาด ใหญ พบ บริเวณ ใต ตึก เศรษฐศาสตร
74. ดนตรี โบราณ และ การ แขงขัน กีฬา พื้นบาน เชน หัว<1> ลาน ชน กัน วิง่ โถกเถก วิ่ง กะลา มะพราว และ ปด ตา ตี หมอ
75. เรื่อง โดงดัง ที่ เคย เกิด ใน กรณี นี้ คือ การ ที่ รัฐ 50 รัฐ รวม หัว<2> กัน ฟอง บริษัท บุหรี่ ยักษใหญ ทั้งหมด และ ตก
76. เศรษฐกิจ ซึ่ง ประชากร ใน เวียดนาม เอง มี รายได เฉลีย่ ตอ หัว<2> ของ คน ใน ประเทศ (GDP) ต่ํา กวา ประชากร ไทย 8 เทา
77. แนะ เมนู เด็ด ของ พอครัว ผาน เวบ ใคร จะ รู บาง วา คุณแม บาน ปวด หัว<5> ไป กับ การ คิด เมนูอาหาร ให คุณพอ บาน และ สมาชิก
78. บอก เวลา เปลีย่ น ป ตอน เทีย่ งคืน เขา กระโดด ขึ้น ไป ยืน บน หัว<13> เรือ ราว กับ จะ ประกาศ วา ขา คือ ราชา แหง โลก ฮอลีวดู
79. รัฐบาล "ปองพล" อัด "บรรหาร" จน แตม รวม หัว<2> 5 พรรค ขณะที่ นาย ปองพล อดิเรกสาร อดีต เลขาธิการ พรรค
80. นาย เคียวอิชิ ยามาดะ ประธาน โซโก กลาว พรอมกับ คอม หัว<1> แสดง ความ เสียใจ ตอ เหตุการณ ที่ เกิดขึ้น เปน การ ลมละลาย
83. เรื่อง นี้ เกิดขึ้น ได อยางไร ไป ซื้อ เสียง กัน ทือ่ ๆ หัว<2> ละ 200 - 300 บาท บอก เบอร เสร็จ เรือ่ ง นี้ ผม จําเปนตอง พูด
84. รวมถึง การ เพิ่ม เงินอุดหนุน คาใชจาย ราย หัว<2> นักเรียน ใน สังกัด กรม สามัญ ศึกษา โครงการ พัฒนา บุคลากร
85. ปาเลสไตน ปดฉาก ลง เสีย ที แต ก็ มี ชาว ยิว หัว<8> รุนแรง หลาย คน ที่ จัด การ ชุมนุม คัดคาน การ ประชุม สุดยอด ครั้ง
86. ไม รู เหมือนกัน วา ผูนํา อิสราเอล ซึ่ง กําลัง ถูก ชาว ยิว หัว<8> รุนแรง ใน ประเทศ ตรา หนา วา เปน คน ทรยศ
87. ที่ กําลัง อยู ในชวง ฮันนีมนู แตกลับ ถูก พอ ของ ตัวเอง ตัด หัว<1> และ เอา หัว ของ เธอ แห ประจาน ไป ตาม ทองถนน
88. ใน คําพูด ของ เขา รัฟซันจานี เปน ผู นํา การ เมือง ที่ มุงมั่น และ หัว<8> รัน้ ที่สุด เขา ตอง เกลีย้ กลอม ให คน ที่ คัดคาน เขา ใน
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89. ไม นาน มา นี้ ใน โรงละคร จิ๋ว ขนาด
ทีน่ ั่ง โตะ หนึ่ง หัว<1> ตุกตา ผูหญิง ผม ยาว นิ่ง สงบ อยู บน เวที เล็กๆ เปลือย เปลา
90. แสงไฟ สอง สาม ดวง จับ อยู ที่ โตะ โดดเดีย่ ว ตัว นัน้ และ หัว<1> ตุกตา ก็ ไร ความ รูสึก เสีย จริง อีก ไม นาน ก็ ถึง เวลา สอง ทุม
91. พวก พี่ๆ พอ เห็น ผม ก็ บอก วา แปลก นะ ที่ เรา มี หนวด และ หัว<1> โลน แถม มัน ยัง อยู วง ใตดิน ประเภท ที่วา อยู วง ใตดิน
92. มา เลเซีย ถูก มาก ลิตร ละ 6.70 บาท ดังนั้น พอคา หัว<6> ใส จึง เปด การ คาขาย กัน มากมาย สราง ความ หนักใจ แก
93. ก็ จะ มี เสียง ตอบรับ อัตโนมัติ และ ผูใช สามารถ ทีจ่ ะ กด รหัส หัว<19> เรื่อง ที่ ตองการ ทราบ โดย ดู จาก คูมือการใช ในระยะแรก
94. หญิง ก็ได ชาย ก็ดี ที นี้ มา วา กัน เรื่อง ที่ จั่ว หัว<19> กัน ไว ดี กวา วา เบอร 13 ทําไม ตอง ตีลังกา เบอร 13 แรก เปน เบอร
95. การ สนับสนุน ดวย ระบบ คู ปอง การ ศึกษา คิด เปน ราย หัว<2> การ กําหนด มาตรฐาน การ ศึกษา ของ ชาติ ที่ ชัดเจน เ
96. เพื่อ เพิ่ม ความ คลองตัว และ รายได ตอ คน ตอ หัว<2> คาดวา จะ แลวเสร็จ ใน เดือน นี้ เปาหมาย และ จุดยืน ของ กลุม
97. ดวย ฝูง คาง คาว แมไก นับ แสน ตัว จับ ตาม กิ่ง ไม หอย หัว<1> นอน พักผอน ระโยงระยาง เต็มไปหมด สลับ กับ เสียงรอง
98. ใหญ ขน สีน้ําตาล แกม แดง โดย เวลากลางวัน จะ เกาะ หอย หัว<1> ลง ตาม กิ่ง ไม ยาม พลบค่าํ ก็ ออก หากิน เปน ที่ นา แปล กวา
99. การ แปลง กาย ให ดูงาน นี้ สาม คูแขงขัน คิด ทา จน หัว<5> ระเบิด ออกมา สาม แบบ สาม สไตล คู แรก ชมพู
100. แตวา จะ มี การ สงผาน ขึ้นไป อยางเชน สง น้ํายา หรือ หัว<18> เชื้อ ขึ้น ไป สง ยา เสพยตดิ ลงมา โดย มี เครือขาย ใน ประเทศไทย
101. ทอน ตอ กัน ลางสุด ของ ซุม เรือน แกว แกะ เปน หัว<1> มังกร คาบ แกว เทาหนา ทั้งสอง ยืน กับ พื้น สิ่ง มหัศจรรย ใน
102. แต คณะรัฐมนตรี ใน รัฐบาล ชวน ชุด นี้ กลับ รวม หัว<2> กัน มุบมิบ อนุมัติ โครงการ ใหญๆ โดย ไม มี เหตุผล
103. ภาพ โครงสราง ของ ซาก เรือ ดําน้ํา เหล็ก สวน หัว<13> ลําตัว และ สวน ทาย เรือ ที่ ถูก ทาง เจาหนาที่
104. แต ไม ตอง มี เอกสาร หรือ หลักฐาน อะไร เพราะ ทุกอยาง อยู ใน หัว<5> นาย สมัคร กลาว และ วา การ ปราศรัย ใหญ ที่ วงเวียน ใหญ
105. เริ่ม มี การ ซื้อ เสียง กัน บาง แลว ใน ชุมชน ตางๆ หัว<2> ละ 300 - 500 บาท เมื่อ ชาว ชุมชน พบ ตน ก็ ถาม วา จะ ให เทาใด
106. สไตล การ ลงทุน แบบ Top Down หรือ มอง จาก หัว<10> ลง มา จะ เปน การ พิจารณา ภาพ เศรษฐกิจ โดยรวม
107. ประเด็น เกีย่ วกับ การ ออม เพื่อ การ ยัง ชีพ หลัง เกษียณ ใน หัว<19> เรื่อง คิด วางแผน สัก นิด เพื่อ ชีวิต หลัง เกษียณ
108. เพิ่ม ทุน หรือ หา วิธี ขยาย ฐาน เงินฝาก จนกระทั่ง มี ผู หัว<6> ใส คิดคน วิธี แปลง กลุม เงินกู อสังหาริมทรัพย ดังนี้ ให
109. ปลาย เล็บ ไป จนถึง ลาย ขนาด ใหญ ถึง ขนาด มี คน หัว<6> ใส มา ลอก แบบ ไป ทํา ขาย จน ร่ํารวย ไป ตา มๆ กัน
110. ดาน นี้ ดวย พอ สมควร นอกเหนือไปจาก ความ มี หัว<7> ศิลป อีก เล็กนอย นอกจากนี้ คน ทํา ตอง ทํา ตัว ตาม กระแส อยู เสมอ
111. เดียวกัน ตอง เปน คน ที่ มี แผน การตลาด ใน หัว<5> เพื่อ จัด วางแผน งาน ขาย หลักสูตร ซึ่ง ในชวง เปด เทอม
112. บาง แบรนด เขา ให แฟรนไชสซี เปด กัน คนละ หัว<13> ถนน หรือ อยู คนละ ฟาก ถนน เพราะ แบง เขต ตาม พื้น
113. ถูก จัดสรร เปน สัมปทาน ของ นักการเมือง คน หัว<4> แดง และ หัว ดํา เพียง กลุม กําลัง ซ้ําเติม ให สถานการณ
114. หนัก ราว 3 ปอนด ที่ มี ประกอบดวย สาย คลอง ไหล หัว<14> ฟง และ รีโมท ไดรับ เสียง ตอบรับ จาก นักทองเที่ยว มาก พอๆ
กับ เสียง
115. ไป ใช สิทธิ เลือก ตั้ง ดวย เหตุ ความ เปน กลุม พลพรรค หัว<8> อนุรักษ นิยม นี่เอง โดย ครรลอง ธรรมชาติ จึง สงผล
116. จาก เศรษฐกิจ ที่ ยังคง ตก อยู ใน มือ ของ ชาว กรีก ซึ่ง รายได ตอ หัว<2> ของ ประชากร นั้น สูง กวา หลายๆ ประเทศ ใน ยุโรปตะวันตก
117. แอฟริกา ใต จอด เพียง แค ยก ที่ 2 พรอม ประกาศ ทา ไอ หัว<1> บาก ไมค ไทสัน หาก แน จริง ให ขึ้นมา ชก กัน บน เวที ไมใช
สัก แต
118. เปาหมาย ที่ สําคัญ ราย ตอไป ของ ลูอิ นัน่ ก็ คือ การ ลม เจา หัว<1> บาก ไมค ไทสัน ลง ให ได เพื่อ กลายเปน แชมป โลก รุน ยักษ
ของจริง
119. กวา คน แบง เปน กลุม สมัชชา คนจน ที่ หัว<1> ราง ขาง แตก ไป 2 - 3 คน อีก ราว 20 คนเจ็บ เพียง เล็กนอย ที่
122. ตางๆ อยาง ละเอียด ไม เวน แมแต หลุมฝงศพ กลุม หัว<8> รุนแรง นิยม แนวทาง มารกซิสต และ พวก มุสลิม หัว รุนแรง
123. คลิน ตัน จะ เขารวม การ ประชุม ดวย สําหรับ กลุม หัว<8> รุนแรง ใน ญีป่ ุน มี อาทิ กลุม สันนิบาต คอมมิวนิสต เพื่อ การ
124. ก็ คง ไม ขี้เหร นัก นอย คน ก็ นอย เรื่อง ไม ตอง ปวด หัว<5> เหมือน นาย ชวน หลีกภัย นักการเมือง รวม รุน ที่ ประสบ
125. ให การ มองเห็น เปน ปกติ มี ขนาด โต กวา หัว<10> ไมขีด เพียง เล็กนอย เทานั้น และ เปนทีน่ ิยม กัน มาก เพราะ
126. อาหรับ วาระ สุดทาย ของ สงคราม เวียดนาม การ รวม หัว<2> กัน ขึ้น ราคา น้ํามัน จน พุง สูง ลิบ ลิ่ว ปญหา เศรษฐกิจ
127. อินเดีย รายงาน ของ ผม จา หัว<19> วา ราง แผน ปฏิบตั ิการ ที่ เปนไปได ประกอบ ไป ดวย หลัก สําคัญ 4
128. ที่จะ เขา ชิง แค 4 เลม เทานั้น คณะกรรมการ เลย ปวด หัว<5> ที่ จะ ตอง หา อีก 3 เลม เขามา
129. องคกร ภาคเอกชน ใน พื้นที่ ของ ตัวเอง และ รวม หัว<2> กับ สถานประกอบการ จังหวัด ตางๆ ที่ ตอง ใช แรง
130. วา เปน โครงการ สมี หรือ พวก ที่ ปาราชิก ที่ ไป รวม หัว<2> กัน ตอตาน คน ที่ จะ มา กู บาน กู เมือง เพราะ ตาม ประสบ การ ณ
131. จาก ประชาชน ใน หลาย พื้นที่ ตาม ชุมชน ตางๆ แลว ราคา หัว<2> ละ 200 - 500 บาท โดย เปน การ จายเงิน ผาน หัวคะแนน และ ผูน ํา
หมูบาน
132. และ แถว ตํารวจ ที่ ยืน กั้น เขาไป ชิด กําแพง บริเวณ หัว<13> มุม ทํา เนียบ รัฐบาล โดย ใชเวลา ประมาณ
133. การ ทดสอบ พัฒนา ขึ้น เพื่อ สกัดกัน้ ขีปนาวุธ ติด หัว<14> รบ นิวเคลียร ที่ ถูก ยิง เขา ใส เปาหมาย ใน สหรัฐ โดย จะ
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134. เดือน หนึ่ง เปน สิบ ครั้ง ก็ พัน กวา บาท ตอนนี้ ผม ก็ ปวด หัว<5> วา จะ ทํา ไง ดี ก็ บอก ลูก วา หาม โทร แลว แต อีก อยาง มัน
135. ลอย เปน แพ บริเวณ ใกล คันนา โดยเฉพาะ ในชวง หัว<15> ค่ํา และ ฝนตก พรําๆ จะ พบ ปู นา ออก กัด ทําลาย ตน
136. ปู นา จะ อาศัย สภาพ น้ํา ลึก กัด ทําลาย ตน ขาว 4 ใช หัว<16> มันสําปะหลัง ทุบ ให แตก แลว หวาน บริเวณ
137. ชัยชนะ ดวย ขาวลือ ซื้อ เสียง ที่ นัน่ ที่ นี่ แพร สะพัด คา หัว<2> ตั้งแต 300 - 500 บาท เลือก ตั้ง ทุกครั้ง เรือ่ ง รองเรียน
138. ที่ ตางกัน ระหวาง ตะวันออก กับ ตะวันตก โดย เขา จั่ว หัว<19> ไว อยาง นาสนใจ วา ขอให น้ํา ได ไหล ไป ตาม ธรรมชาติ
139. บรรดา คุณพอ ใน ครอบครัว ชนชัน้ กลาง หัว<8> อนุรักษ นิยม ทั้งหลาย กลับ หันมา ขอรอง ให ลูกสาว ของ ตน
140. สวม ใส บีกนิ ี สวน บรรดา คุณแม หัว<8> เกา ก็ จัดหา อาหาร ลด น้ําหนัก โปรตีน สูง ใหกับ เด็กสาว เหลานี้ เพื่อเพื่อ
141. กับ แฟน ผม ตรงๆ แลว ขอ หยา จาง คน ตี หัว<1> ชาย ชู บอก พอตา แมยาย หรือ มี เมีย ใหม ไป ซะ เลย เลือด
142. ขยาย ธุรกิจ เพื่อให การ บริการ ขนสง ทาง เรือ ธุรกิจ หัว<14> ลาก และ แอร คาโก รวมถึง การ รวม ทุน กับ บริษัท
143. วิลเลียม โคเฮน ของ สหรัฐ ไป เยือน จีน และ พาด หัว<12> ใหญ ของ หนังสือพิมพ China Faily ตะโกน อยาง
144. พระยาราชสงคราม ซึ่ง เปน แม กอง งาน นี้ บอก วา ขอ เอา หัว<1> เปนประกัน ถาหาก ชะลอ องค พระนอน ไป แลว เกิด แตกหัก
146. ยัง จง รัก ตอ อดีต ประธานาธิบดี ซูฮารโต และ กลุม มุสลิม หัว<8> รุนแรง บาง กลุม อาจ พยายาม ถอดถอน นาย วาฮิด ดวย การ หยิบยก
147. ปราม นํา งานวิจยั เร หา ทุน หลาย แหง ปลัด ทบวงฯ ปราม นักวิจยั หัว<6> แหลม นํา งาน ชิ้น เดียว เร ตระเวน ขอ ทุน จาก หลาย
หนวยงาน
148. วัด ระดับ การ พัฒนา กัน ที่ ตัวเลข รายได เฉลีย่ ตอ หัว<2> ของ คน ใน ประเทศ GDP รายได เฉลี่ย ของ ชาว เวียดนาม ก็
149. การ เดิน ทาง ไป ทํางาน ตางประเทศ มีคา ดําเนินการ ตอ หัว<2> สูง 15,000 - 17,500 บาท สําหรับ ผู ที่ ไม มี
150. การ ติดตอ ไป ทํางาน และ ขอ เก็บ เงิน มัด จํา คา หัว<2> กอน หรือ เก็บ เงิน ทั้งหมด แต ไม มี การ เดินทาง จริง
151. มี ประทวง ที่ กรุงโตเกียว มี กลุม นักศึกษา หัว<8> เอียง ซาย ประมาณ 80 คน เดินขบวน ประทวง โดย หลาย
152. น้ําหนา วา เพราะ มึง โง แลว ยัง เสือก หัว<8> แข็ง แม จนใจ ไม รู จะ ขอโทษ ลูก อยางไร อีกแลว
153. คารม ได คนไทย ใน ลอนดอน ชวย กัน ลง ขัน จาง ทนาย เฉด หัว<2> พรอม ควา เอเยนต คน ใหม ทันที เปน เด็ก
154. สุด ที่ 3 รอบ ตอ นาที ระบบ จาย หัว<14> ฉีด อิเล็กทรอนิกส มัลติพอยท อินเจคชัน่ ควบคุม
155. ตอน นี้ มี คน ไล แจก เงิน แลว และ ได ขอ เพิ่ม จาก หัว<2> ละ 300 บาท เปน 500 บาท แลว และ ได อาง วา หา ก
156. นโยบาย ของ ทาน เปน อยางไร ทาน จะ แก ไหม เรื่อง หัว<8> รั้น ทํา บานเมือง พัง กัน ทุกวันนี้ ทาน จะ แกไข หรือไม
157. ระหวาง ป 2528 - 2530 หนังสือ พิมพ เศรษฐกิจ ฉบับ หนึ่ง พาด หัว<12> บท รายงาน ชิน้ หนึ่ง เกี่ยวกับ การ เคลือ่ นไหว ของ กลุม เต
158. เกิด ความ กระอักกระอวน ใจ สุดทาย ก็ มี การ เฉด หัว<2> เอเยน ซีด วง จู ที่ บังอาจ สราง แคมเปญ ให ถูก ไฟ ลุก ไหม เปน จุณ นี่
159. ความ มุงมั่น ออกมา ให เห็น ตลอดเวลา แมแต ผู ที่ ได ชื่อวา หัว<8> แข็ง ทีส่ ุด จองหอง ที่สุด ขี้ ระแวง มากที่สุด
160. จึง ได เปน 2 ใน 9 นัก ชก รุน ใหญ ของ ไทย ตามที่ จั่ว หัว<19> ไว วา กําปน ไทย จะ รักษา สถิติ ได หรือไม ?
161. ศึกษา ชมรม วิทยุ เสรี ทีวี และ แมแต หนังสือพิมพ หัว<20> สี บาง ฉบับ ปลุก ระดม ให ประชาชน ตอตาน นัก
162. และ หนังสือพิมพ มักจะ นํา คํา นี้ ไป ใช พาด หัว<12> เชน gangs o beer - swilling yobs
163. ปกติ เคย มี สามี เปน คน ดูแล ตั้งแต หัว<1> จรด เทา แต วัน ที่ พอ เจียด เวลา จาก การ เดินสาย พบ ปะ คน ทั่ว
164. ขาง แตก ถูก กระทืบ ถูก ตี หัว<1> จับ ยัด เขา ตะราง ชนิด ไม ตอง แยกกัน ละ วา ใคร
165. วิกร มาทิตย แหง กรุง อุชชยินี (อุชเชนี) ตลอดเวลา หัว<15> ค่ํา จนถึง เวลา ใกล สวาง นอกจาก มี เรื่องราว รวม เปน ชุด
166. ตอบ จน ครบ 25 เรื่อง เวตาล จึง ยอม เรื่อง หัว<1> แตก เปน เสี่ยงๆ นี้ ทาง พุทธศาสนา ก็ วา ไว แต จะ แตก เปน
167. สูง นั้น เงิน ที่ ใช ซื้อ เสียง จะ อยู ประมาณ หัว<2> ละ 300 - 500 บาท นาย สมชัย กลาว อีก วา สิ่ง ที่ นา สังเกต
168. ลา รายชื่อ ประชาชน จํานวน 60 คน เพื่อ จายเงิน ให หัว<2> ละ 500 บาท แต ไม ยอม จายเงิน ให นัน้ นาย สมชัย กลาว
169. คาตัว และ คา เหนื่อย นัก เตะ ยุค นี้ เฟอ แบบ เอา เงิน ฟาด หัว<2> จริง อยาง ที่ หลาย ฝาย กังวล กัน จริง หรือไม เมือ่ คํานึงถึง
170. เปน ครั้ง แรก นับ จาก นั่ง บริหาร บริษัท อุตสาหกรรม หัว<8> อนุรักษ เมือ่ เดือน ที่ แลว แม มัตสึชิตะ ซึ่ง เปนเจาของ ผลิตภัณฑ
171. ใกลชิด แผน เทคโอเวอร ครั้ง นี้ คาดวา จะ มี ผู ถือ หุน หัว<8> แข็ง คัดคาน ขอเสนอ ที่ จะ ทําให ธนาคาร สูญเสีย ความ เปนอิสระ
172. ราคา ไม ดี เทา กุง แต ก็ อยู ได ทุก บาย เมื่อ เรือ หัน หัว<13> กลับ เขาหา ฝง แมบาน ซึ่ง เตรียม หุง หา อาหาร เรียบรอย
173. อยาง รู เทา ไม ถึง การณ จาก การ ผา หัว<14> เครื่อง ฉาย โคบอลต 6 ตาย ไป แลว สาม ปวย หนัก อีก
174. ตัว เปน ประชาธิปไตย เชื่อ กัน อยาง ฝง หัว<5> วา คน คลอยตาม คําสั่ง รัฐ เทานั้น คือ คน ถูก
175. กลางๆ ไม ตอง หวือหวา จะ ได ไม ปวด หัว<5> ให เขา รัก เรา สําคัญ ที่สุด ยี่ ไม ได คาดหวัง วา เขา
176. แต ขณะนี้ ชาวบาน กําลัง เดือดรอน เนือ่ งจาก นายทุน หัว<6> ใส ตองการ ทํา ประมง ให ได สัตว จํานวนมาก จึง ลอบ
178. ชาวบาน กําลัง เดือดรอน เนื่องจาก นายทุน หัว<6> ใส ตองการ ทํา ประมง ให ได สัตว จํานวนมาก จึง ลอบ เขา
179. แหง หนึ่ง ใน สภาพ เปลือย เปลา จูๆ มี เบ็ด ขนาด เทา หัว<1> คุณ ที่ ปลาย เกี่ยว พิซซา หนา ขาวเหนียว หมู ปง
180. พัฒนาการ ชา มาก ตัวเล็ก ทอง โต ทอง ปอง แขนขา ลีบ หัว<1> โต ดู จาก ภายนอก ก็ รู วา เด็ก คน นี้ ปวย จน
181. กับ พรรค ไทยรักไทย บทบรรณาธิการ ภายใต หัว<19> เรื่อง คําเตือน การ เลือก ตั้ง จาก กรุงเทพฯ ของ หนังสือพิมพ
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182. ฟงไมขึ้น ใน เรือ่ ง การ ไม มา ซอม และ ทําให ผม หัว<9> เสีย อยางมาก ใน คําอธิบาย ที่ ออกมา ก็ คือ
183. ไมใช เรือ่ ง ของ การ เอา เงินงบประมาณ ฟาด หัว<2> ให ไป แลวก็ จบ อยาง ที่ นาย ชวน คิด
184. สถาบัน การเงิน เปน หมื่น เปน แสน ลาน เอา มา ฟาด หัว<2> คนจน เหลานี้ คนละ ที สอง ที เทา นี้ รัฐบาล ก็ นัง่ ไข ว หาง
187. ธรรมดา พูด กัน ไม สูง เกินไป หรือ ใช ศัพท แสง จน เวียน หัว<5> เปน ธรรมชาติ เปน ตัวเอง ใคร ได คุย กับ
188. เงิน ใน การ นํา นักทองเที่ยว ใน อัตรา หัว<2> ละ 100 บาท / วัน และ ใน ป 254 ทาง ชมรม ได จายเงิน ใหกับ
189. และ ดินปน ที่ บรรจุ ไว ใน กระบอก ตลอด ทาย จรด หัว<13> แลว ตัดไม เฮี้ย เปน ทอนๆ ตามลําดับ ปลอง สั้น ยาว ลด
190. สวน หาง ของ บั้ง ไฟ ใช ไม เฮีย้ ยาว และ ตรง ผูกติด ตอน หัว<13> ของ ไม เฮีย้ ทํา เปน รูป ปาก ฉลาม เรียกวา
191. การ สม คบ คิด โกง ตาง ฝาก ตาง ผูก โยง กัน ดวย การ สุม หัว<2> แบงปน อํานาจ ประชาชน ตอง คับ แคน มา ตลอด จาก ความ
192. แม เรืองยศ ถูก จับ ทันที แม วัน วัย 6 ถูก ตี หัว<1> เลือด สาด แม ชู วัย 70 ถูก แผง เหล็ก ทิ่ม เทา ชาวบาน ทุก
193. สังหาร หญิง ชรา วัย 64 ดวย การ ใช ฆอน ทุบ หัว<1> เขา กลาว กับ ผู เห็น เหตุการณ วา แรงจูงใจ ที่ ทําให เขา ทํา
194. โดย สิ้นเชิง นั้น ผม เขาใจ ได วา เปน การ พาด หัว<12> ที่ ผิดพลาด อาจ กระทํา โดย คนละ คน กับ ผูเขียน ขาว
195. ใหญ 31 ก.ค. นี้ สมุทรปราการ ชาวบาน บางปลา รวม หัว<2> ตาน บอ ขยะ เตรียม ยื่น หนังสือ ฟอง ชวน กอน นัด รวม
196. ใคร สมัคร เปน สมาชิก พรรค จะ จาย เงิน คา หัว<2> ให คนละ 400 - 500 บาท เมื่อ ถึง เวลา เลือก ตั้ง นอกจากนี้
197. ของ ตน ไป วาง ไว ที่ ยอดเขา ลูกเรือ ตอง จําใจ ตัด หัว<1> เจานาย ไป ไว บน ยอดเขา ตาม สั่ง เขา ลูก นี้ ภายหลัง เรียกวา
198. กอนหิน ที่ ปด ทับ อยู บน ยอดเขา เรียกวา หัว<1> นาย แรง ชาวบาน เชือ่ วา ดวง วิญญาน นาย แรง ยัง เปน ปู โสม
199. ขอ พับ ขา ขวา ตรง กลาง แผล ดี ขึ้น แลว เหลือ แค ตรง สวน หัว<1> กับ ทาย แผล ที่ ยัง ไม หาย ดี เชื่อ วา คง ไม ตอง ตัด ขา แลว
200. เชน ลูกตา กุมาร ทอง จมูก นิว้ ดู แลว สยอง ขน หัว<1> ลุก นาย พีระชัย กลาว วา สินคา ดังกลาว ระบาด เปน
201. และ ที่ เหนือ ไป กวา นั้น อาจ ได เห็น ราคา คา หัว<2> ของ ส.ว. ที่ ถูก ซื้อ กัน ราย ตัว ใน ราคา สูง กวา หลัก
202. 'เอฟเฟ' ชวด เตะ เปด สนาม ให เสือ ใต จอม หาว หัว<1> เสือ สเตฟาน เอฟเฟนแบรก กัปตัน ทีม
203. ตื่นนอน ขึ้น มา ใคร ที่ อาน ขาว การ เมือง ก็ จะ ปวด หัว<5> ไม รู จะ ลงเอย อยางไร อดีต ประธาน วุฒิสภา
204. ชวงเวลา ทํางาน แต ตอไปนี้ คุณ ไม ตอง หัว<9> เสีย กับ การ ไป แบงก ใน วัน ทํางาน อีกตอไป เพราะ คุณ เลือก ที่ จะ ไป แบงก
205. ในชวง แรกๆ ของ การ กอ ราง สราง ตัว หลังจาก จับกลุม สุม หัว<2> กัน คิด หา ไอเดีย ตางๆ แลว ทีมงาน ครีเอทีฟ หนุม สา ว
206. ไดรับ อยู ทุกวี่ทกุ วัน ดังนั้น เพื่อ รับ มือ กับ ผูบริโภค หัว<8> แข็ง ขี้ ระแวง ที่ ไม ยอม สนใจ อะไร งายๆ โฆษณา จะ ตอง ไม เหมือน
207. ประวัติ ความ เปน มา ของ แตละ หนอ มาแลว และ จั่ว หัว<19> เอาไว วา กําปน ไทย จะ รักษา สถิติ ได หรือไม
208. เอา ไว วา จะ บรรเลง ใน วันนี้ เห็น จะ เปน เรื่อง อยาง ที่ จั่ว หัว<19> เอาไว นั่นแหละ ครับ เกิด อะไร ที่ ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ
209. ประมาณ หา พัน คน มี ทั้ง แตง ชุด ดํา ผา คาด หัว<1> และ สาร พัด ชุด เพื่อ ความ หลากหลาย ผู รวมกัน จัด คือ
210. ไม นับ บรรดา หาบ เร และ ผี ตนมะขาม ยืน ที่ หา ลําไพ ยาม หัว<15> ค่ํา อีก ดวย นะ ไม รู วา เสี่ย ทองกอน ศิษย เอก
211. นํา สมัชชา คนจน และ ที่ปรึกษา เงินเดือน งาม นั้น เปน พวก หัว<6> เสธฯ ตอง ใช สมอง และ ความคิด ถา ทอง
213. แต แมคา กวยเตีย๋ ว ควา เม็ด พริกขี้หนู ได ขวาง ตาม โดน หัว<1> สามี คน ที่ ทํา ราย ภรรยา ทันที และ โดน อยาง จัง จน ราง
214. ระหวาง สมาชิก ดวยกัน อยาง ชื่น มืน่ ไมวา จะ เปน หอม หัว<16> ใหญ ที่ สงสัย วา มี ผูชาย แบบ นี้ เหลืออยู จริง
215. ได อาศัย เวลา อยาง นอย สาม รุน การ เอา เงิน ฟาด หัว<2> เขา ถือวา ผิด รศ. ศรีศักร แจกแจง วา แนวคิด การ สราง เขื่อน นัน้ เปน
216. อุดรธานี ตุน ผจก. ประกัน 1.5 แสน อุดรธานี แกง มิจฉา ชีพ หัว<6> ใส อาง เปน เจาหนาที่ สตง. หลอก ให ผู จัดการ บริษัท ประกัน ภัย
217. อาจ เกิดขึ้น เมื่อ นาย ไอเวสเตอร ตัดสินใจ ขึ้นราคา หัว<18> น้ําเชื่อม ของ โคก เมื่อ ฤดู ใบไม รวง ที่ ผาน มา จน สราง ความ
218. เขา เลน จน ตาย บาง คน เชื้อ ขึ้น สมอง เกิด อาการ คลุมคลั่ง ปวด หัว<5> อยาง รุนแรง บาง คน เกิด อาการ ทองเสีย
219. หนา นัน้ ไป เลน ทุก ที่ ไม เคย ขาด สวน หนู พัก นี้ รูสึก ปวด หัว<5> ตัว รอน เปน ไข อาจ เปน ชวง เปลีย่ น อากาศ
220. พื้นฐาน ของ คน แตละ ประเภท แบง ได 3 ประเภท คือ ศูนย หัว<1> เปน แรงผลักดัน พื้นฐาน ของ คน 5 6 7 ศูนย ใจ
221. เปน แรงผลักดัน พื้นฐาน ของ คน 8 9 1 ศูนย หัว<1> เปน ตําแหนง ของ ความ คิด คือ การ วิเคราะห แยกแยะ
222. ลักษณะ บุคคล ประเภท ที่ 6 หรือ ศูนย หัว<1> บอกเลา วา ใชเวลา ไม นาน นัก ใน การ รู วา ตัวเอง จัด อยู ใน
223. ฐาน คน เบอร 4 ศูนย ใจ มา จาก ความ อิจฉา ศูนย หัว<1> ฐาน มา จาก ความ กลัว ศูนย ทอง ฐาน มา จาก ความ โกรธ
224. ของ เหมา เจอตง แนวความคิด เอียง ซาย กระเทเร แบบ วา หัว<6> คิด โซเวียต สังคมนิยม แผ มาน เปนอิสระ ทาง ความ คิด แทบ
225. เปนอิสระ ทาง ความ คิด แทบ กระ อัก กัน ไป ขาง หนึ่ง ผม นี่ หัว<6> มัน ไม เอา ไหน เรื่อง การ
226. เลม เกาๆ คง เปน Highfidelity ซึ่ง ปจจุบนั ได ถูก ซือ้ มา ยุบ หัว<20> ทิ้ง ไป เสีย แลว คลัง ความ รู จริงๆ นั้น มา
227. Discover ได ตีพิมพ บท สัมภาษณ ฮานส เบเท ภายใต หัว<19> เรื่อง Witness To A Century พยาน แหง ศตวรรษ
228. ออก ลา รายชือ่ ตาม บาน พรอม เสนอ จาย หัว<2> ละ 2 บาท แต ชาวบาน ตอก กลับ ราคา ต่ํา กวา เลือก
229. วิทยาลัย พรอมกับ แจง วา จะ ให คา ซื้อ เสียง หัว<2> ละ 200 บาท เพื่อให ไป ลงคะแนน ให กลุม การ เมือง
230. เพราะ การ เลือกตั้ง ครั้ง ที่ ผาน มา ยัง ไดรับ หัว<2> ละ 300 บาท แต ครั้ง นี้ กลับ ให แค 200 บาท ซึ่ง นอย กวา
231. ที่ ประสบ กับ การ ผลิต ลดลง ใน ป นี้ ขณะที่ รายได ตอ หัว<2> ของ ประเทศ ที่ อยู นอก กลุม เอเชีย เหลานี้ คาดวา จะ
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232. สวนใหญ ของ อุตสาหกรรม นี้ มา จาก หัว<18> น้ําเชื้อ ซึ่ง จําเปนตอง นําเขา มา จาก ตางประเทศ ทําให ผู
233. กลาว ชวน แจง เหตุ รัฐบาล หัว<8> แข็ง นาย ชวน ได กลาวถึง ขอ ทวงติง ที่วา รัฐบาล ชุด นี้ ไม คอย ฟง ไคร
234. ตอตาน รัฐบาล สหรัฐ เปน บุคคล ที่ ทาง การ สหรัฐ ตัง้ คา หัว<2> ที่ สูง มาก ถึง 1 ลาน ดอลลาร อยางไรก็ดี นาย เขียว
235. เขา ใน ตลาด นี้ มากขึ้น โดย เฉพาะ การ ปรับ อัตรา ราคา ตอ หัว<2> ให ต่ําลง เพื่อ แขงขัน กับ คูแขง ได โดย ปจจุบัน
236. อุมาพร มาระดา ใชเวลา เรียน ทํา หัว<1> โขน ทั้งหมด รวม 2 เดือน จึง สามารถ ผลิต หัว โขน ได
237. และ ออนวอน ขอ เปน ศิษย พอ ครู ผูเชี่ยวชาญ ใน การ ทํา หัว<1> โขน จน สามารถ นํา มา ประกอบ เปน อาชีพ
238. และ หุน สวนใหญ ราน ชิ้น เอก งอ ครู เรียน ผลิต หัว<1> โขน ยงศักดิ์ เลา วา เดิม เขา ได ผลิต สินคา ที่ระลึก จาก เรซิ่น
239. ใน ศิลปะ โขน จึง ได เสาะหา ครู อาจารย ที่ มีฝมือ หัว<1> โขน ถา ไม มี ผู สืบทอด ทํานุ บํารุง ใน อนาคต คนไทย จะ
241. ให เปน ขนาด เล็ก และ กลาง ไม ได ทํา ขนาด ใหญ ที่ ใช สวม หัว<1> คน จริง เนือ่ งจาก ครู คํานึง เอง ได ผลิต อยู ซึ่ง ผล จาก
242. เปน อุตสาหกรรม ใน ครัวเรือน ชวย กัน 2 คน กับ ภรรยา ทํา หัว<1> โขน จิ๋ว ขาย ใหกบั ผูสนใจ นําไป ประดับ ตกแตง บานเรือน
243. คน หนึ่ง ของ ราน ชิ้น เอก เลา ถึง รายละเอียด หัว<1> โขน แตละ แบบ วา มี เอกลักษณ แตกตาง กัน ออกไป เชน
244. สี ของ ใบหนา ยอด ศีรษะ โดย แบง เปน ประเภท ใหญ คือ หัว<1> ยักษ กับ หัว ลิง และ แตละ หัว ก็ แยก ยอย ออกไป อีก
245. ก็ แยก ยอย ออกไป อีก อาทิ หัว<1> ยักษ มี 4 แบบ ไดแก ตา จระเข ปาก ขบ
246. นอกจากนี้ ยัง มี ศีรษะ ครู อยาง พอ แก ฤาษี ทําให แตละ หัว<1> มี เอกลักษณ เฉพาะตัว จน แยกแยะ ได วา ชือ่
249. การ ผลิต และ สั่ง ออเดอร ครั้งละ 1 หัว<1> ขึ้นไป โดย ราคา จะ ตก อยู ที่ หัว ละ 1,200 - 3,100 บาท แลวแต
250. ขณะเดียวกัน ถา ลูกคา ตองการ หัว<1> โขน แบบ โบราณ ทาง ราน ชิ้น เอก ก็ จะ ผลิต ให ซึ่ง หัว หนึ่ง
251. ใชเวลา ทํา ถึง 1 สัปดาห ตาง จาก การ หลอ ดวย เรซิ่น 1 หัว<1> ใชเวลา ทํา แค 2 วัน เทานัน้
252. พิถีพิถัน และ ใน อนาคต เมือ่ การ แสดง โขน สด หา ดู ได ยาก หัว<1> โขน ขนาด จิ๋ว ที่ ประดับ ตาม บาน ผู มี อัน
253. หรือไม แต เห็น วา หาก ไม กลา ก็ จะ ทําให ปวด หัว<5> มากกวา นี้ เมือ่ รัฐธรรมนูญ และ กฎหมาย ประกอบ
254. แต ก็ เรียก ได วา คน ทุก กลุม ใน ทุก พื้นที่ มี รายได ตอ หัว<2> และ ตอ ครัวเรือน เพิ่ม มากขึ้น สําหรับ ผล การ คํานวณ
255. และ สนับสนุน เต็มที่ ตอ การ กวาดลาง พวก กอ การ ราย และ หัว<8> รุนแรง ใน เชชเนีย นอก จากนั้น ผูนาํ ทั้ง 2 ยัง ลงนาม อยาง
256. กลุม แกนนํา พอคา แมคา สราง เพิก พัก ขึ้น บริเวณ หัว<13> ตลาด ใกล สถานีรถไฟ เพื่อ ใช เปน ที่ประชุม และ เปน
257. อะนิเมชั่น ยอน ยุค ของ เจฟ เซอร Jeff Scher ผู กํากับฯ หัว<8> กาวหนา ชาวอเมริกัน ซึ่ง มี ผลงาน จัด แสดง อยู ใน
409. ที่ สันนิษฐาน วา ขณะที่ ผูตาย ใช แกส ตัด หัว<10> กระสุน อยู นั้น ความ รอน ได ลาม ไป ถูก กรวย ดังกลาว
410. สอบ ได จาก ปลอก กระสุน แต เทาที่ ทราบ รานคา ได ซื้อ หัว<10> กระสุน มา นาน ประมาณ 30 ป แลว
258. แมน้ําเจาพระยา ชม หนัง ทดลอง ขาม วัฒนธรรม จาก ผูกํากับ หัว<8> กาวหนา ชาวออสเตรีย จํานวน 5 วัน
259. ครั้ง ใหม จาก โชว สอง ชุด แรก ของ กลุม ออสเตรีย หัว<8> กาวหนา หาม พลาด 19.00 น. Ceremony พิธี ปด ประกาศ
260. เชื่อม และ ชาง ไม เฟอรนิเจอร เรียก เก็บ คานายหนา หัว<2> ละ กวา ครึ่ง แสน ชาวเถิน เฮโล นับ รอย คน โชค
261. ละคร นอก ละคร ใน บน เวที เรือน ไทย การละเลน หัว<1> ลาน ชน กัน การ กัด ปลา ชน ไก การ จัดหมู บาน นานาชาติ
262. และ เฉี่ยว หอ บังคับ การ บิน จน เสีย การ ทรงตัว หัว<13> ปก ลง กระแทก กับ หนอง น้ํา จาก เหตุ ดังกลาว เครื่อง บิน ระเบิด
263. ที่ นิวยอรก ใน ป ความ เปน ทาส ของ กอรกี้ อยู ใน หัว<5> ของ เขา เอง และ เศษ ขยะ ของ เขา ฆาตกรรม นักเขียน ยุโรป
264. จาก กลาง ยุค โฟรตี้ ถึง ฟฟตี้ มี ไครม คอมิคส หลาย สิบ หัว<20> หนังสือ เบียด อัด กัน แนน อยู บน แผง นัก เขียน การตูน นิยาย ภาพ
265. เรื่อง ของ การ ขาดทุน ไม มี อยู ใน หัว<5> ของ ชาย ที่ ชื่อ อนันต อยูแลว เพราะ จาก ประสบการณ
405. เลน เปน เพื่อน ซี้ กัน ฉาก นี้ ถาย ทํา หลังจาก ผม โกน หัว<4> ไป แลว อีก อยาง ทรงผม สมัยนี้ กับ สมัยกอน
266. ชอบ กิน คน พวก อินเดีย แดง ชอบ ถลก หนัง หัว<1> เขา ชอบ ดู หนัง คาวบอย มาก โดยเฉพาะ
267. ไอ เวร พูด จบ ก็ ตบ หัว<1> ชายหนุม ดวย ทาทาง หยอก เยา
268. ไป มึง ไป จัดการ ให เรียบรอย เลย ชายหนุม เกา หัว<1> แกรกๆ เดิน ออกไป แวว เสียง ผู กํากับ อยู ขางหลัง
269. ของ มติชน สุด สัปดาห ก็ ปา ไป 3 ตอน และ มี หัว<19> เรื่อง กํากับ ไว เปน ซับ พล็อต ใน แตละ ชวง นัย วา เพื่อ เปน
270. รากเหงา เดิม พวก รุน ใหม ก็ ยก ยอ สรรเสริญ วา หัว<8> กาวหนา มี วิสัย ทัศน กวางไกล เจา แสด สับสน งุนงง วา ทํา อยางไร
271. แทบ มอง ไม เห็น ทางออก จะ กาว ไป ขางหนา ก็ ถูก หาวา หัว<8> ใหม จะ ถอย ไป ขางหลัง ก็ ถูก หาวา คร่ําครึ
272. เขต พมา พรอม เรียกรอง ให ทาง การ ไทย จับกุม ตัว 5 หัว<3> โจก ให ได ดาน โฆษก กระทรวงการตางประเทศ ไทย
273. บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด เจา ของ หนังสือพิมพ หัว<20> สี "เดลินิวส" คาดวา จะ ไดรับ โบนัส เพิ่มขึ้น
274. แต ชวง เศรษฐกิจ ตกต่ํา แลว สําหรับ หนังสือพิมพ หัว<20> สี ยักษ ใหญ อีก ราย หนึ่ง คือ ไทยรัฐ นัน้ อยู ในระหวาง การ
275. ให พี่ ปุย ถึง วัน นี้ ยัง เปน ปุย ฟเวอร ใน ใจ ของ เบิรท โดย ตลอด ที่ หัว<13> เตียง นอน ของ เบิรท ที่ บาน นครปฐม ยัง มี รูป พี่ ปุย
276. ชอบ ซื้อ รองเทา สวม สบาย ๆ เวลา ทํา งาน สน ไม สูง หัว<13> กวางๆ ไม ติด ยี่หอ ที่ ใช อยู เวลา นี้
277. เปนอิสระ ใน ตัว สูง มี อารมณขัน อีกทั้ง เปน คน หัว<8> กาวหนา รูจ ัก มี ความคิด สรางสรรค มี จินตนาการ ฯลฯ
278. มี จินตนาการ ฯลฯ แลว ดนตรี กับ EQ ที่ จั่ว หัว<19> ไว ขางบน นั่น ละ มัน เกีย่ วของ กับ วิธี ที่ จะ พัฒนา ระดับ
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279. กัน จึง คุย ตอบโต ทาง คอมพิวเตอร ได ตั้งแต หัว<15> ค่ํา จวบ เชา เลา ความลับ ความ ฝน ความหวัง ทุกอยาง ราว สนิท กัน
280. พรอม ฝาก ไปยัง รัฐบาล พมา วา หาก จับ 5 หัว<3> โจก นี้ ได ก็ ให สง ตัว มา ดําเนินคดี ใน ไทย ดวย ขณะที่
281. กลาว โดย สรุป เหรียญ บาท ยอม หงาย ทั้ง หัว<17> และ กอย พรอมกัน ทันที ไมได ฉันใด การ แจก
282. กอย มี เทากัน แต คน สวนใหญ จะ เริ่ม รูสึก วา ตอง ออก หัว<17> แลว นักวิชาการ เรียกวา Trend Chasing คือ การ ทําซ้ํา
283. ลําดับ นอง แนน กลาว น้ําหอม ที่ สั่ง เขามา จะ เปน หัว<18> น้ําหอม เทานั้น ซึ่ง นอง แนน จะ เปน ผู ผสม น้ําหอม
284. ถา เปน ขวด จะ มี ราคา ตั้งแต 45 บาท สวน หัว<18> น้ําหอม ซึ่ง เปน เกรด A บรรจุ 1 ซีซี. ราคา ตั้งแต
285. สําคัญ ใน การ ผสม น้ําหอม นัน้ หลักๆ ประกอบ ดวย หัว<18> น้ําหอม และ แอลกอฮอล ซึ่ง ตอง เปน ชนิด ที่ รับประทาน
286. ได เทานั้น สําหรับ เปน ตัว ละลาย สวน การ สั่งซื้อ หัว<18> น้ําหอม นั้น จะ สั่ง ผาน คน รูจ ัก ใน ราคา พิเศษ เดือน ละ
287. ถา ซื้อ ใน ปริมาณ มาก ราคา สามารถ พูดคุย กัน ได สวน หัว<18> น้ําหอม ก็ มี จําหนาย ใน ราคา พิเศษ สําหรับ ทาน ที่ ซื้อ เพื่อ
288. จาก ดิวิชนั่ 1 เลน ที่ ซิตี กราวน เสมอ หัว<1> กระทิง ออกฟอรด 1 - 1 และ เคมบริดจ ชนะ ตอนรับ 2 - 0
289. ใคร แลว ละ ก็ งาน นี้ ปบ ที่ เขา ขาย เอาไว ให คลุม หัว<1> โดยเฉพาะ ขาย ดี แนนอน ยกเวน พวก ที่ ทํา หนา ดาน
290. สวน จะ มี ลักษณะ เปน สี่เหลีย่ ม ขนม เปยก ปูน คือ ชวง หัว<13> และ ทาย จะ ออก แหลม ความ แหลม ชวง หัว กับ ทาย จะ ไม เทากัน
291. ขอ เปน ศิษย พอ ครู ผูเชีย่ วชาญ ใน การ ทํา หัว<1> โขน จน สามารถ นํา มา ประกอบ เปน อาชีพ สราง รายได
292. แบบ เปน กึ่งๆ แฟนซี ชุด ดํา ทั้ง ชุด ตั้งแต หัว<1> จรด เทา คลุม ทั้งตัว มี ผาพันคอ สีแดง เพิ่ม เอฟเฟก การ แตง
293. จังหวัดเชียงใหม กําลัง อยู ในชวง เจริญเติบโต ทาง ลําตน และ ลง หัว<16> ซึ่ง พื้นที่ ปลูก ใน รุน นี้ จะ ใกลเคียง กับ ป ที่ ผาน มา
294. ก็ ตาม แต เงินทุน ใน การ เพาะปลูก มี จํากัด ตนทุน ใน การ ผลิต สูง หัว<18> พันธุ มี ราคา แพง ยาก แก การ ขยาย
295. ความ สูญเสีย มี มาก ยิ่ง กวา สมัยกอน เพราะ ขาว ที่ อยู ตาม หัว<13> คันนา รถ เกีย่ ว ไมได ตอง ทิ้ง เพราะ เกษตรกร ที่ เปน ชาวนา
296. คนไทย มี แนวโนม ลดลง อยางตอเนือ่ ง รายได เฉลี่ย ตอ หัว<2> ลดลง ใน อัตรา 4.7 % โดย กลุม ผู มี รายได ภาค เกษตร
297. กระทรวงมหาดไทย ในชวง นี้ แต การ ประกาศ ตัว ถวาย หัว<2> เพื่อ พี่ หนั่น ชวย เพิ่ม ดี กรี การ อภิปราย ไม ไววางใจ
298. แต ไมวา พล. ต. บุญยัง จะ มี เปาหมาย ใน การ ประกาศ ถวาย หัว<2> เพื่อ พี่ หนั่น อยางไรก็ตาม คําประกาศ หนักแนน คราวนี้
299. กอน วิ่ง ไป เรื่อยๆ หลายๆ เพื่อ ฝก ความ เคยชิน ไม ให เวียน หัว<5> ไม ให เกิด อาการ เมา และ อาเจียน การ
300. เพราะ มัน อาศัย แรง เหวีย่ ง เฉยๆ ใคร ที่ ขึ้น ไป แลว ไม เวียน หัว<5> ไม เมา ไม อาเจียน ขึ้น แสดง เหาะ ได หมด ทุก คน
301. วัน อาเจียน ทั้ง 3 วัน พอ ขึ้น ไป บอยๆ จะ ไม อาเจียน มึน หัว<5> งง มาก เลย คะ ตอน ลงมา มอง อะไร ไม รู เรื่อง
302. เริ่ม วิ่ง บน ถัง ได อยาง ทา ตอ ตัว กับ ทา ใบไม รวง คลาย คน กลับ หัว<1> ดิ่ง ลง มา หนู ทํา ได แต ยืน บน เกาอี้
303. สวนใหญ หัด ขึ้น ถัง แรกๆ นี่ พอ ลงมา อวก ทุก ราย เพราะ มัน งง หัว<5> ถัง มัน หมุน ตลอด พอ หัด ไป นานๆ นี่ มัน ชิน
304. วา ผม มา แสดง คน เหาะ ครู เคย ถาม ผม วา เวียน หัว<5> หรือเปลา ผม บอก วา ไม คอย เวียน หัว เพราะ มัน ชิน แลว
305. เพราะ มัน ชิน แลว ก็ ไม งง หัว<5> มาก ครับ แค มอง ประตู ทางออก ไม เห็น สวน เพื่อ น ผม ที่ โรง
306. เพราะ คน มัน ไม มี เงิน กัน ลุง เสริฐ ทํา หนา ยุง พรอมกับ สาย หัว<1> แก เอง ก็ ไม รู เหมือนกัน วา ทําไม
307. มาก โดย พอคา ที่ มา รับ ซื้อ ผลผลิต กด ราคา เหลือ เพียง หัว<16> ละ 5 สตางค - 1 บาท เทานั้น ทั้ง ที่ กอนหนานี้ ตามปกติ
308. ได อนุมัติ เงิน 50 ลาน บาท ทํา การ แทรกแซง รับ ซื้อ หัว<16> หอม แดง ที่ จ. ศรีสะเกษ ซึ่ง เปน จังหวัด ที่ ผลิต
309. หอม แดง ที่ จ. ศรีสะเกษ ซึ่ง เปน จังหวัด ที่ ผลิต หัว<16> หอม แดง มาก ใน ราคา นํา ตลาด โดย หัว หอม แหง
310. ขนาด ใหญ คละ ราคา กก. ละ 10 บาท และ หัว<16> หอม แหง ขนาด เล็ก คละ กก. ละ 6.70 บาท
412. รูปราง เปลี่ยน ไป มี รอย บุม หรือ มี การ ตึง รั้ง ของ หัว<10> นม มี ของเหลว ไหล ออก จาก หัว นม
311. ถือ ปน หนา ดุ ของ พรรค เสือ ดํา มัน เปน ป ของ ฝายซาย หัว<8> รุนแรง หัว สมัยใหม ความ รุนแรง ที่ เพิ่ม มากขึ้น เกีย่ วกับ
312. สังคม ออกซฟอรด ซึ่ง สนับสนุน ฮานอย มี อเมริกัน หัว<8> รุนแรง ใน แคมปส จํานวนหนึ่ง รวมทั้ง พวก ที่ เปน สมาชิก
313. นี้ มี ผลกระทบ อยางไร บาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง หัว<14> ครอบ ดําน้ํา ทาง หนวยงาน ที่ รับผิดชอบ ก็ ยัง ไมได มี
314. หรือ ไม อยางไร สวน ของ การ ตรวจสอบ มาตรฐาน หัว<14> ครอบ นัน้ ได ทํา หนังสือ ไปยัง กระทรวงอุตสาหกรรม
315. รายละเอียด ใน การ ใหบริการ พบวา เรือ 1 ลํา มี หัว<14> ครอบ 14 - 18 หัว ซึ่ง หมายถึง นักทองเทีย่ ว ที่ จะ ใชบริการ
316. ธรรมนูญ การ ที่ ให ทหาร ยอม ตาย ถวาย หัว<2> ให ใคร บาง คน ซึ่ง ไม เรียก ทหาร แต เรียกวา โจร ทหาร ที่ ไม
317. เนื่องจาก บริเวณ ปากน้ํา โจโล เปรียบเสมือน ลักษณะ หัว<1> มังกร ของ บริเวณ คลอง ทาลาด ที่ น้าํ จะ ไหล มา จาก บริเวณ
318. กวา ลาน คน เปน เด็ก ราย ได ประชาชาติ ตอ หัว<2> ใน 80 ประเทศ ซึ่ง เมือ่ ได ปรับ คา เงิน เฟอ แลว
319. นอกเหนือไปจาก ภาพ ตัว ขาว เอง ทั้ง พาด หัว<12> โปรย บอ ก็ ควรจะ ถูก ตั้ง คําถาม ใน ประเด็น
320. ให มีประสิทธิภาพ อยางเต็มที่ ขาว หนา หนึ่ง ใน หัว<20> หนังสือพิมพ หลายๆ ฉบับ ที่ เกิด จาก การ ขาด ทักษะ
321. คนไทย ทุก คน ที่ อยู บน ผืน แผนดิน นี้ เมือ่ โผล หัว<1> ออก จาก ทอง แม ก็ มี หนี้ ติด ตัว ถึง 51,700 บาท ตอ คน ใน ขณะ
322. หนี้ ทั้ง ใน ระบบ และ นอก ระบบ ไม รวม หนี้ ราย หัว<2> ที่ รัฐบาล สราง ให รวมกัน แลว เปน เงิน กวา 2.3 แสน ลาน บาท
323. ขอมูล มา นาน แลว แต ผล ที่ ออกมา กลับ ถูก พาด หัว<12> หนังสือพิมพ ใน แง ลบ ทุก ฉบับ ใน เชานี้ จากนั้น ได
324. ได เห็น บุรุษ สตรี 1 คู นั่ง แถวหนา สุด หัว<1> ชน กัน มา ตลอด ทราบ ตอนหลัง วา คือ คุณ ศิรินทร
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325. สาว กับ นาง ราศรี บัวเลิศ โดย ย้ํา วา ไม มี การ เอา หัว<1> ชน กัน ซึ่ง มี นาย วิจิตร สุพินจิ อดีต ผู วา การธนาคาร
326. ประเทศไทย เรา เจริญ แลว อยา ไป คิด มาก ปวด หัว<5> แต ก็ ยอมรับ วา ขณะนี้ ประเทศไทย ยุค รัฐบาล นาย ชวน
327. อยางไรก็ตาม ถา ฟง แลว รูสึก เครียด มาก ปวด หัว<5> ใจ สั่น ควร หยุด ฟง ชั่วคราว อาจ ออกไป
328. ตัว เปน น้ํามัน เบนซิน แต จะ ตอง เปน ออกเทน เขาไป จุด หัว<18> เชื้อ ให ติด เพราะ ถา ลงไป ทํา เอง เมื่อ ถึง เวลา หนึ่ง
329. เดียว ขณะเดียวกัน กรณี มี เรือ จอด อยู ทั้ง ดาน หัว<13> และ ทาย ก็ จะ ไม สามารถ กลับ ลํา ได พอ ซึ่ง ปจจุบนั
414. และ วัน ที่ 1 พ.ค. เปน หัว<11> กระดาษ จาก วัด ปาบานตาด มี เลขที่ หนังสือ เรียบรอย และ ลงนาม โดย หลวง
415. เจมส สงสัย คุณหมอ ไม ตอบ ยิ้ม ทําทา มี เลศนัย หยิบ หัว<10> ไม 1 ออกมา เดิน ไป ปก ที แลว คุณหมอ ไดรฟ ออกไป
330. เรือ โดย สาร หาก จะ จอดเทียบ ทา ตอง จอด หัน หัว<13> ออก ทะเล ไมใช จอด ใน ลักษณะ หัน ดานขาง ออก ทะเล
331. แสน คน ซึ่ง หาก คํานวณ วา มี การ ใชจาย ตอ หัว<2> คนละ 2 หมื่น บาท ก็ จะ มี เม็ด เงิน เขา ประเทศ ถึง 4 ลาน บาท
332. ขณะเดียวกัน อัตรา การ อุดหนุน คาใชจาย ราย หัว<2> ของ นักเรียน อาชีวะ ของ รัฐ ไดรับ การ
333. มากขึ้น รวมทั้ง มี การ สนับสนุน คา อุดหนุน การ ศึกษา ราย หัว<2> มาก กวา นักเรียน เอกชน นัน้ อยาก ขอ แนะนํา วา
334. วิพากษวิจารณ อยาง ดุ เด็ด เผ็ด มัน พรอมดวย หัว<19> เรื่อง พาด หัว และ คํา โปรย ที่ ใช ถอย คํา รุนแรง ชนิด ถึง ลูก ถึง คน
335. คน วรรณกรรม จําเปน ตั้ง ตอง คําถาม แบบ รวม หัว<2> กัน คิด อยางเรงดวน วา ควรจะ กาว ตอไป ใน ทิศทาง ใด ระหวาง การ
336. มี คน เจอ พอ เอ็ง แลว อยู ขาง ภูเขา ตรง หัว<13> โคง โนน ฉัน ได ยิน เพียง เทานัน้ ก็ รีบ วิง่ ลง บันได โดยที่ ไม สนใจ
337. เพราะ ตอน นี้ ฉัน มี จุดมุงหมาย อยู อยางเดียว คือ ขาง ภูเขา ตรง หัว<13> โคง เทานั้น. เทานั้น จริงๆ
338. ของ ผม เปน เวลา ที่ ผม ไม คอย ได นอน คือ ผม ใชเวลา ตั้งแต หัว<15> ค่ํา จนถึง ดึก มาก ทํา งาน แลวก็ ตื่น เชา มา ก็ ไป ตอ
339. นี่แหละ คะ ถือ เงิน ไป ซัก 100 บาท หา ซื้อ หัว<16> ผัก กาด ขาว 1 - 2 หัว ราคา ตาม น้ําหนัก ประมาณ 7 บาท
340. ดิฉัน จะ ตอง ได เรียน กัน ใน ชั่วโมง การ ฝ มือ มาแลว หัว<16> ผัก กาด แกะ งาย ไม ตอง ใช แรง เยอะ ควร แกะ เปน รูปทรง งายๆ
341. ถา เธอ ตาม ทัน แลว ผม หาม เจาตัว จอง แผ พังพาน บน หัว<1> ไม อยู ละ ยุง แน กุศล ที่ จะ ไป สราง ก็ จะ พาล
342. ไม สบาย รึ เปลา คะ รอม สั่น หัว<1> กุม มือ เธอ แลว พูด แผว ผม ตอง ไป จาก ที่ นี่ คุณ ไป กับ ผม ได ไหม
343. ควานหา เวบ ไซต ทาง ดาน การเงิน ที่ ดี ที่สุด ใน ทุกๆ หัว<19> เรื่อง ที่ เกี่ยวเนือ่ ง กับ การ บริหาร เงิน สวนบุคคล
344. Money Central สําหรับ Money Central แบง หัว<19> เรื่อง ใน เวบ ไซต ออกเปน 9 หัวขอ ดวยกัน เนน ที่ บท
345. แต แรงงาน ไทย มี การ ประทวง นอย และ หัว<8> ออน ยกเวน บางครั้ง ที่ มี การ เผา โรงงาน บาง ก็ เพราะ สถานการณ
346. เมื่อ ใด เปน เสร็จ ทุก ราย เสี่ย เหลิม ปงตอ ถึงกับ สาย หัว<1> ยอมแพ หลบ ไป ดับ ความ กลัดกลุม นอก หองประชุม
347. บริการ ในกรณีที่ มา เปน กลุม 2 บาท ตอ หัว<2> สวน นักเรียน นักศึกษา ที่ มา ใน นาม โรงเรียน เพื่อ ทัศน
348. เพื่อ ทัศนศึกษา จะ คิด แค 40 บาท ตอ หัว<2> รวม คาอาหาร ขันโตก ดวย แลว
349. การ คา มันสําปะหลัง ใน ตลาดโลก เสนกราฟ ดิ่ง หัว<13> ลง จน มอง ไม เปน อนาคต โรงงาน แปง มัน สงวนวงษ
350. ก็ ไม สามารถ แกปญหา นี้ ได เนื่องจาก ไตหวัน เปน ทัวร ประเภท ซื้อ หัว<2> ซึ่ง กิน รายได จาก คอมมิชชั่น จาก รานคา เปน หลัก
352. ใน แคม ปส ทั่วประเทศ แต นักศึกษา นัก รณรงค หัว<8> เกา ที่ มั่นคง ของ เวลลสลีย เงียบ ทั้ง เนื้อหา และ คําพูด
353. เกี่ยว ของ กับ เวลลสลีย นี่ คือ การ กระทํา ของ คน สันโดษ ที่ หัว<8> รั้น เย็น วัน หนึ่ง ของ เดือนพฤศจิกายน ป
354. ยอดชาย นาย เพีย้ น แหง ทุง พระโขนง เกา หัว<1> แกรกๆ รูสึก อึดอัด คับ ของใจ ใหญหลวง วานนี้
355. ผล พวง จาก เกษตรกร ผู ปลูก มี การ ลักลอบ นํา หัว<18> พันธุ มันฝรั่ง ลักลอบ นําเขา นาย อูรตั น วิศรุตวาณิช
356. และ สหกรณ ผู ปลูก มันฝรั่ง ไชย ปราการ และ ฝาง ได นําเขา หัว<16> มัน พันธุ รวม 150 ตัน พันธุ ยูโรซีดส และ พันธุ
357. มันฝรั่ง รุน นี้ ได ประสบ ปญหา มาแลว สาเหตุ จาก หัว<18> พันธุ ที่ เกษตรกร เก็บ ไว เอง ที่ นํา มา ปลูก กอน ราว 1 เดือน
358. มัน บริโภค ซึ่ง อยู ใน ชวง เจริญเติบโต และ เริ่ม ลง หัว<16> จึง เปน อีก สาเหตุ ที่ อาจ ทําให ผลผลิต ลดลง
359. พบวา ตลาด ยัง ไม มี ความ แนนอน เนื่องจาก มี หัว<16> มัน ฝรั่ง ลักลอบ นําเขา จาก ตางประเทศ เขามา ขาย แขงขัน
360. สด สูง กวา พันธุ อื่นๆ และ การ ขุด หัว<16> สด ทํา ได งาย จึง เหมาะ กับ โครงการ ลด พื้นที่ การ ปลูก
361. ใน 5 ป ขางหนา พรอม ดัด หลัง นัก ลงทุน หัว<6> ใส ที่ นํา โครงการ ที่ มี กําไร สูง เขามา รับ การ สงเสริม
362. หลวง แมลง คอม ทอง แมลง มัน ดวย วิธีการ เด็ด หัว<1> เด็ด ขา ออก แลว กิน สดๆ สวน แมลง ดา นั้น ถา เปน
363. และ ดักแด ของ ตอ นั้น สามารถ นํา มา คั่ว เคลา เกลือ หรือ ผัด กับ หัว<18> กะทิ หรือ ผัด น้ํามัน หอย
364. ได มา รวมตัว กัน เปน ชุมชน เล็กๆ ที่ บริเวณ หัว<13> เขื่อน ปากมูล พรอมทัง้ จัดตั้ง หมู บาน แมมูลมั่น ยืน ขึ้นมา
365. ที่ เรา ได จาก ปากมูล คุม หรือเปลา เงิน เล็กนอย ที่ ฟาด หัว<2> เรา มา กับ ความ วิบัติ ที่ เกิดขึ้น ไม คุม เลย
366. เหมือนกับ ทุก คน ใน กลุม ที่ อยู วัย เดียวกัน เปน พวก หัว<8> รั้น มาก กวา พวก ที่ กอกวน ให เกิด ความ วุนวาย
367. มี จุดเดน ที่ ตรง ไหนบาง กลไก ของ พิคอัพ เลเซอร แบบ หัว<14> อาน คู แยก อิสระ หัว อาน หัว แรก จะ ทําหนาที่
368. ที่ มี ความ ลึก 6 นาโนเมตร สําหรับ แผน SA - CD และ หัว<14> อาน ที่สอง จะ สามารถ อาน ขอมูล ดวย
369. กรุงเทพธุรกิจ วา มี ขบวนการ ลักลอบ ตัดไม ใน พื้นที่ หัว<13> ไร ปลาย นา และ พื้นที่ สวนปา ของ ชาวบาน โดย เฉพาะ
370. หนึ่ง ของ ภาคอีสาน ที่ จ. บุรีรัมย ได เกิด มี แกง โจร หัว<6> ใส ลักลอบ ตัดไม ใน สวนปา ของ ทาง ราชการ
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371. ตัดไม ใน สวนปา ของ ทาง ราชการ และ ใน พื้นที่ ปา หัว<13> ไร ปลาย นา ของ ชาวบาน ใน ละแวก เดียวกัน
372. และ ใคร จะ รู บาง ละ วา จรวด ติด หัว<14> รบ นิวเคลียร ที่ สงบ นิ่ง อยู ใน ไซโล ทั้ง ของ อเมริกา และ
373. ประชาคม คนรุนใหม เมื่อ วันศุกร ที่ 10 ธันวาคม ตาม โปรย หัว<12> ประชาสัมพันธ การ แสดง ใน หนา หนังสือพิมพ
374. หลาย ป กอน บิลล ฟริเซลล นัก กีตาร แจส หัว<8> กาวหนา ซึ่ง ไดรับ แรง บันดาล ใจ จาก หนัง เงียบ ของ บัส
377. คราว นี้ สามารถ ถอด ประกอบ ได ลักษณะ คอก ดาน หัว<1> ชาง จะ แคบ กวา ดาน ทาย เพื่อ จํากัด พื้นที่ สวน
378. มากนัก เพราะ อาจ เปนอันตราย จาก การ ใช หัว<1> กระแทก หรือ ใช งวง ฟาด ควาญ หรือ คอก ได
379. หมอ ชาง นํา น้ําสม ปอย มา รด ลง บน หัว<1> ถึง หาง ชาง แลว นํา ไก ดํา มา วาง บน หลัง
380. และ นํา สะ ตวง ลูบ บน หลัง ชาง จาก หัว<1> ถึง หาง กอน นํา ไป วาง ใต ตนไม เพื่อ สังเวย ผี ปา
381. การ เสก คาถา ใส ขอ และ สับ ขอ ลง บน หัว<1> ชาง 3 ครั้ง เพื่อให ชาง เชื่อฟง คําสั่ง ของ ควาญ
382. และ อยา ลืม ไป วา กลุม มิจฉาชีพ เหลานี้ หัว<6> ไว กวา ที่ เรา คิด กัน ไว
383. ออก ไปยัง ผู มี สิทธิ เลือก ตั้ง บาง เทศบาล มี ถึง บาท ตอ หัว<2> กรณี แลก กับ การ เลือก ยก ทีม อยางไรก็ตาม จาก การ
ทั้ง สอง กลุม เริ่ม สู สี กัน ลาสุด มี ขาว วา มี การ แจก เงิน แลว หัว<2> ละ 700 บาท โดย ให เลือก เปน กลุม ซึ่ง คาดวา การ เลือกตั้ง
ฉลาม นางฟา ฉลาม หู ดํา หู ขาว ฉลาม หัว<1> คอน และ ฉลาม เสือ ที่ ดํา ดิง่ น้ํา แถบ ชวง รอยตอ นานน้ํา
ดอลลาร 50 บาท ตอ ดอลลาร คน ที่ ขอใช คํา วา หัว<6> ใส คน ที่ หัว ใส เขา รู เขา ก็ ไป ซื้อ ดอลลาร ใน ราคา
ไม ขอรับ เงินอุดหนุน รัฐ เพราะ เห็น วา จายเงิน คา หัว<2> ให เด็ก นอย เกินไป ในขณะที่ หาก จัดเก็บ เอง จะ ได
ภาพ ลักษณะ นี้ ถา จะ ตีความ ใน แง ดี เปนไปได ทีจ่ ะ เปน หัว<10> และ ไหล หรือ รูปแบบ ธง ขา ขึน้
ก็ จะ ยก มือ ควบคุม ปุม เหนือ หัว<1> แลวก็ กด ไมโครโฟน แลวก็ ตอบ ยืดยาว จนกระทั่ง มี การ ประทวง
ที่ นัน่ การ โจมตี ดําเนิน ไป อยางตอเนื่อง หัว<20> หรือ ชือ่ หนังสือ บาง เลม ถูก แบน โดย แผง หนังสือ และ เจาหนาที่
หาม ใช คํา ที่ นากลัว และ นา สยดสยอง เปน หัว<20> หนังสือ รวมทั้ง ภาพ ความ รุนแรง รายกาจ ทั้งสิ้น ทั้งปวง ดวย
ป 1952 พ.ศ. 2495 คอมิค บุคส กวา หา รอย หัว<20> ตอสู เพื่อ หาทาง ขึ้น แผง ขาย ให ได ป 1955
พ.ศ. 2498 เหลือ เพียง สาม รอย หัว<20> ยอดขาย รายเดือน ของ เลฟ กลีสัน ตก จาก 2 ลาน 7 แสน เลม ใน
ขงจื๊อ ยืน จอง อยู หนา ผนัง สาย หัว<1> ไป มา แลว เอือ้ น เสียง ชาๆ วา หนังสือ ตัว นี้ อาน วา
จม กอง เลือด แม จํา เรียง พลิก ราง นอนตะแคง ผงก หัว<1> ขึ้น มอง เลือด ทะลัก ออก จาก ปาก และ จมูก
ที่ ดี ใชไหม ไอ หนู แก ตอง วา อยาง นี้ ผม จะ โคลง หัว<1> ชาๆ แลว บอก แก วา ไม หรอก ลุง ไม เพียง เปน เรื่องสั้น ที่ ดี
แกว สุดทาย ชน กัน นัก เขียน หนุม หัว<4> เกรียน หงอก ของ แก โคลง ไป มา พูด เสียง ออแอ นัก เขียน มัน ตอง เขียน
เขียน ได กี่ ตอน แลว ลุง หา หก ตอน แลว แก ผงก หัว<1> ขึ้น พูด มัน ตอง ยอด เยีย่ ม ลุง ฝมือดี อยู แลว
ดี ใช ไหม บรรณาธิการ ถาม ครับ ชํานาญ คอม หัว<1> ตอบ ศพ บรรจุ ฝาก วัด ไว รอ ทําบุญ รอย วัน
หลอน ก็ พลิกตัว หัน มา พูด ดวย คอย ดู นะ ฉัน จะ เฉด หัว<2> นัง เด็ก โคเซ็ตต ออกไป วัน พรุงนี้ แหละ ! "
ดวย ความ จริง ขยํา จดหมาย และ ซอง สีชมพู ปา หัว<1> มัน อยาง มี อารมณ โอย เกีย่ ว อะไร วะเนี่ย ละ ลิ่ว ตก เผ ละ
ผม อธิบาย ให มองเห็น วา เหมือน มี สายไฟ เสียบ ที่ หัว<1> คุณ แลว มี เสน สาย พลังงาน โยง จาก หัว คุณ ไป รอย พลังงาน
แลว มี เสน สาย พลังงาน โยง จาก หัว<1> คุณ ไป รอย พลังงาน กระทํา แตละ วัน ของ ใคร
คน แรก กลาว " หนึ่ง รอย สิบ แปด ดวง คน ที่ 2 สั่น หัว<1> หนึ่ง รอย สิบ เจ็ด ดาว เพิ่ง ตก หนึ่ง ดวง
ฝรั่ง ก็ ขี้ เหม็น เหมือนกัน ไม ใช วา หัว<4> แดง แลว จะ ดี ไป หมด
ได หาย สงสัย วา ผูห ญิง หัว<4> ฟู ที่ ยืน ตะโกน วัน นั้น เปน ใคร ยอมรับ วา สนุก มาก ไม คิด วา ปา แจว จะ
การ กอ ความ วุนวาย และ ไม แปลก ที่ คน กรุงเทพฯ หัว<9> เสีย กับ การ ปด ถนน ประทวง เพราะ มอง วา ม็อบ
หลาย คน คง เคย ได เห็น หรือ ได ลอง นั่ง รถไฟ หัว<10> กระสุน ชินกันเซ็น Shin - kansen ของ ญี่ปุน กัน มา
แต ขาด เนือ้ หาสาระ และ ผม มัก รูสึก หัว<9> เสีย กับ คําวิจารณ นี้ เบอรตนั บอก และ วา
คน หนึ่ง ที่ ขี่ มา เขามา ขวาง แลว ใช ดาบ ตัด หัว<1> เขา ไป และ มี การ ฆาตกรรม อีก หลาย ครัง้
กระสุน ถูก เขา ที่ รถเข็น หนา ตู นิรภัย พบ หัว<10> กระสุน ขนาด .38 ตก อยู 1 หัว แต ทั้ง นาย ทวี

Testing corpus of เก็บ /kep1/
ทํา หนังสือ คัดคาน เชนเดียวกับ การ จัด เก็บ<7> ภาษี น้ํามัน ที่ ผูประกอบการ ก็ คัดคาน เชนกัน
โวหาร รายวัน ใน การ กลาว หา คูตอสู เพื่อ เก็บ<6> แตม ของ นักการเมือง เพราะ ความ เปนจริง
ตองการ ความ หนาว เย็น นอย ติด ผล และ เก็บ<1> เกี่ยว ได เร็ว กวา พันธุ ปกติ ซึ่ง เปน พันธุ หนัก
ทั้งนี้ จะเห็นวา สถานี แหง นี้ เปน เคเบิล ทีวี ที่ เก็บ<7> คา สมาชิก ถูก มาก เพียง 290 บาท ตอ เดือน และ
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ธนาคาร รวมทั้ง อาง เช็ค ที่ นํา ไป เรียก เก็บ<7> เงิน มา ให พล.ต. สนั่น ตอน ที่ มี การ ยืม กัน เหลานี้ เพื่อ
เด็ก คน ไหน เปน หัว โจก ใน เรื่อง นี้ จะ ไม เก็บ<4> เอาไว ที่ บาน เมตตา แลว จะ นํา ไป ฝาก กัก ที่ ทัณฑสถาน วัย
แมวา ป นี้ เขื่อน ภูมิพล และ เขื่อน สิริกติ ิ์ จะ มี การ เก็บ<4> กัก น้ํา เอาไว ใช มาก กวา ป ที่ ผาน มา แต
อยู ใน 2 เขื่อน ยัง มี ปริมาณ การ กัก เก็บ<4> น้ํา อยาง เพียงพอ โดยเฉพาะ เขือ่ น
กั้น ลําน้ํา ยม จํานวน 1 จุด เพื่อ เก็บ<4> กัก น้ํา ไว ใช ใน ฤดู แลง รวมถึง ได มี การ วางแผน ระยะ ยาว
ใน พื้นที่ ของ ตัวเอง เปน หวงๆ เพื่อ เก็บ<4> กัก น้ํา เอาไว ใช รวมถึง เกษตรกร ชาวนา สวน หนึ่ง ก็ได
ลักษณะ โรงงาน แหง ใหม เหมือนกับ โกดัง เก็บ<4> ของ ที่ สําคัญ ไม มี ชื่อ ของ บริษัท มาสเตอร ทอย
ผม ทํา ดวย ความ บริสุทธิ์ใจ ผม ไม เคย เก็บ<4> เงิน ไว โดย ไม แจง เพราะฉะนั้น ก็ เปน
ความสามารถ ของ นักกีฬา ทีม ชาย ที่ เก็บ<4> ตัว มา อยางตอเนื่อง โดย ใน ครั้ง สมาคม ได จัด ให มี
เปน ป แรก ประเดิม รอบ แรก ดวย การ เก็บ<6> 6 เบอรดี หลุม 6 8 11 12 14 และ 15 แต ไป เสีย
ความ มั่นใจ ใหกบั แหลง ขาว ใน ภาย ภาค หนา ถึง การ เก็บ<4> ขอมูล เปน ความลับ ถึงแมวา หนังสือพิมพ
อนุญาต จาก รัฐมนตรี เปน กรณี พิเศษ ปจจุบัน การ เก็บ<1> หา ไม หอม จึง เปน ลักษณะ ลักลอบ พราน ไม
จุด เดียว การ ตั้ง แสดง สินคา การ ขาย สินคา การ เก็บ<7> เงิน ลูกคา การ จัดสง สินคา ทุก อยาง ตอง ทําให เสร็จ
ของ ขอมูล และ ของ ธุรกิจ ก็ จะ มี มาก กวา ถาหาก เก็บ<4> ขอมูล ไว บน เครื่อง แมขาย อยางไรก็ตาม
แสน ลาน บาท นอกจากนั้น รัฐ ยัง สูญเสีย รายได จาก การ เก็บ<7> ภาษี เนื่องจาก ผูประกอบการ ธุรกิจ และ
ทั้งหลาย นํา ชุด คิท หรือ การด เก็บ<7> คา บริการ เปน ชั่วโมง ออกมา จําหนาย ก็ เหมือนกับ
เลือก ตั้ง แลว ยัง จะ ตอง รับ ใบสั่ง เก็บ<8> คูแขง ดวย อาชีพ มือปน ผิด กฏหมาย แต มือปน กลับ
ซึ่ง ภายหลัง รูจัก กัน ใน นาม Int จัด การ เก็บ<7> เงิน 100 ดอลลาร สําหรับ ผู ที่ ตองการ มี ชื่อ เวบ ไซต
คิด คาบริการ ทาง โทรศัพท และ การ ขาย พื้นที่ เก็บ<4> สํารอง ขอมูล เพิ่มเติม บน เวบ ไซต แมขาย ของ บริษัท
ตาม พื้นที่ ตางๆ ซึ่ง ทําให บริษัท ไม จําเปนตอง เก็บ<7> คา บริการ จาก ผูใช ใน ระบบ คณิตศาสตร แบบ ใหม
นอยกวา บางครั้ง ทําให บริษัท ใหญ จึง เก็บ<4> แนวคิด นี้ ไว ภายใน องคกร เทานั้น ความ สงสัย ดังกลาว
การ ให ฟรี เปน เพียง ทาง เดียว ที่ จะ ไม อันตราย จาก การ เก็บ<7> คา ใช ซอฟแวร จะ เกิดขึ้น เมื่อ ซอฟตแวร
จึง ได จัดทํา โครง การ นี้ ขึ้น เพื่อ รณรงค ใน การ เก็บ<1> กวาด ขยะ เพราะ ขณะนี้ ประชาชน ละเลย เรื่อง ความ
ไป ได 8 เดือน ก็ เริ่ม ให ผลผลิต ออกมา สุนทร ได ทดลอง เก็บ<4> ผล ไว บาง สวน ควบคู ไป กับ การ ปรับ สภาพ
ทุกครั้ง ก็ จะ มี การ ลง บันทึก โดย ละเอียด เก็บ<4> เปน แฟมๆ ตาม ชื่อ ของ ลูกคา แตละ ราย เพื่อ สะดวก
นาย เจริญ เปน ประธาน แถลง ผล การ เก็บ<6> ตัวอยาง วา จาก 12 ตัวอยาง พบวา มี ฝาย บีที 9 ตัวอยาง
ของ ประเทศ มา จาก การ สงออก ไม ใช จาก การ เก็บ<7> ภาษี ที่ สูง สําหรับ การ แยก ปรับ โครงสราง ภาษี
สง การด ได 2 วิธี คือ การ ดาวนโหลด ไฟล การด มา เก็บ<4> ไว ใน เครื่องคอมพิวเตอร แลว สง ไฟล การด
จะ เปน คน ถือ ยา ไป ให คน ที่ มา ซื้อ สวน แก็บ จะ คอย เก็บ<7> เงิน ที่ ได ใน ขณะ ที่ แก็บ คอนขาง กาวราว
ได เงิน มา ก็ เอา ไป เลีย้ ง เพื่อน บาง ไม คอย ได เก็บ<4> ไว หรอก พอแม ผม ก็ รู วา ผม ขาย เขา รู ตอน ที่ ผม
หยิบ ของ จาก ชั้น เดียวกัน และ จายเงิน ที่ เครือ่ ง เก็บ<7> เงิน เดียวกัน ชาง หางไกล จาก ชนบท อารคันซอ
ได ประสานงาน กับ ทาง ราชการ ของ ไทย เพื่อ เก็บ<7> เงิน ซึ่ง กลุม นี้ ทาง ตม. กําลัง ตรวจสอบ อยู
นายหนา รับ ตอ วีซา ใหกับ ชาวตางชาติ โดย จะ เก็บ<7> คา นายหนา ครั้งละ 5,000 - 1 หมื่น บาท แลวแต
ประสาท เสีย เพราะ มี อยาง ที่ไหน สถาน ที่ ราชการ เก็บ<7> คา จอด รถ พอ คนเจ็บ ไดรับ การ ตรวจ และ
พื้นที่ ดังกลาว เพื่อ จําหนาย สินคา จาก ชนบท โดย ไม เก็บ<7> คา ใชจาย ใดๆ ทาง จังหัวด ยัง จะ ได จัดตั้ง คณะ
ทั้งนี้ ใน ขั้นตอน ของ การ ดําเนินการ มี การ สง เจาหนาที่ ออก เก็บ<6> ตัวอยาง อาหาร ใน ตลาด สด รวม 5 แหง
สาร บอแรกซ เจือ ปน อยางไรก็ตาม ใน การ เก็บ<6> ตัวอยาง ผัก รวม 10 ตัวอยาง ตรวจ พบ มี ย ฆา แมลง
เปน บึง น้ําจืด ขนาด ใหญ มี พื้นที่ กัก เก็บ<4> น้ํา กวา 20 ลาน ลูกบาศกเมตร รวม เนื้อที่ กวา 8,000 ไร
ผู การ กอง ปราบ สั่ง ตั้ง ชุด สืบสวน เฉพาะกิจ เรง เก็บ<6> ขอมูล จัดการ ผูกระทํา ความ ผิด บน อินเทอรเน็ต ทุก
ไม ถูกตอง ตาม สัญญา และ ตอง คืน เงิน ที่ เก็บ<7> เกิน เปน จํานวน 22 ลาน บาท คืนให กับ ประชาชน แลว
สํานักงาน อัยการ สูงสุด ที่ ระบุ วา เงิน ใน สวน ที่ เก็บ<7> เกิน มา ใน ชวง ที่ มี การ ประกาศ ปรับ ราคา คา ผาน
ประมาณ
ลาน บาท นั้น ถือ วา เปน เงิน สวนเกิน ที่ เก็บ<7> มา จาก ประชาชน ผูใ ชบริการ นาย ประภัตร
จะ สามารถ คืน เงิน ได สวน ประชาชน ที่ ยัง เก็บ<7> บัตร ผาน ทาง ในระหวาง วันที่ ดังกลาว ไว
ลุก ไหม เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน จุด ที่เกิดเหตุ อยู ใกลกบั หอง เก็บ<4> เครื่อง และ อุปกรณ ดับ เพลิง ทํา ให
สุด สัปดาห นี้ ถา ใคร ยัง ไม รู วา จะ ไป ไหน ก็ ลอง เก็บ<3> ของ ใส เป ขับรถ ไปเที่ยว ที่ สุโขทัย ได หาง จาก
จะ ทําให ผม มี เวลา มา นั่ง นึก ทบทวน ได วา ผม จะ เก็บ<1> เอา คําถาม อะไร ที่ นาสนใจ มา ขยายความ ใน
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สธ. อังกฤษ ตั้ง ทีม สอบ รพ. เด็ก ลักลอบ เก็บ<4> อวัยวะ 800 ศพ ลอนดอน เมื่อ วันศุกร ที่ ผาน มา
แจง ตอ รัฐบาล เมื่อ เดือน ต.ค. วา มี การ ลักลอบ เก็บ<4> อวัยวะ ภายใน ของ เด็ก ที่ เสียชีวิต แลว ราว 58 ชิ้น
สวน จาก 800 ศพ ใน หอง เก็บ<4> อวัยวะ ของ แล็บ มหาวิทยาลัย ลิเวอรพลู
เนเธอรแลนด ดวย วา อวัยวะ ดังกลาว ไมได ถูก เก็บ<4> ไว สําหรับ ใช ใน งานวิจัย แต ใช สํารอง ใน งานที่ทํา ไม เสร็จ
อนุญาตให แพทย ชันสูตร ศพ ของ เด็ก และ ให เก็บ<4> เนือ้ เยื่อ บาง สวน เพื่อ ใช ดาน การ วิจัย แต การ ผาตัด เอา
เดินทาง ไป ดู พื้น ที่เกิดเหตุ เพลิง ไหม ถัง เก็บ<4> น้ํามัน ของ บริษัท ไทยออยล จํากัด วา ได ตั้ง คณะทํางาน
ผูวาราชการ กรุงเทพมหานคร เสนอ ให ยาย คลัง เก็บ<4> น้ํามัน ใน พื้นที่ ชุมชน คลอง
10,000 บารเรล จะ ตอง นํา ไป กัก เก็บ<4> ยัง ถัง กัก เก็บ ของ บริษัท อโรมาติกส ประเทศ ไทย และ ปตท.
ของ คน กลุม นี้ ไม นาจะ ใช แค คาจาง บริหาร เงิน รางวัล ที่ เก็บ<7> จาก สมาชิก เพียง ป ละ 2,400 บาท ซึ่ง บริษัท
สายตา หรือ แมแต เจาของ สลาก หาก ไมได เก็บ<4> สําเนา สลาก ไว และ ขาด การ ติดตาม ก็ อาจจะ ไมได
กับ เขา อีก ขอ ให ถาย สําเนา สลาก ออมสิน เก็บ<4> ไว เพื่อ คอย ตรวจ ผล รางวัล และ ที่ สําคัญ ระวัง ไม ให
ซื้อ ตอ คน บริษัท มี ตัวตน จริง และ ตอง ไม เก็บ<7> คา อบรม แพง แต ภาพ แม ทีม มี การ จัด ฉาก กัน มาก
หาย ใจ ละลวย อยู เลย แลว อยาง นี้ กรม สรรพากร จะ เก็บ<7> ภาษี ได สัก กี่ สตางค กัน เชียว ! 1. ถา ไทเกอร
ธุรกิจ ดังกลาว ก็ คือ 1 คา สมาชิก สนาม ซึ่ง เก็บ<7> กัน ครั้ง เดียว เมื่อ แรก สมัคร เปน เงินกอน ใหญ เชน
ผูสื่อขาว รายงาน วา แม เพลิง ที่ ไหม ถัง เก็บ<4> น้ํามัน โรง กลั่น น้ํามัน ไทยออยล สงบ ลง เกือบจะ
กําหนด ไว แต เจาหนาที่ แจง วา วันนี้ 5 จะ ยัง ไม เก็บ<7> เงิน ประชาชน ที่ อยู ใน ระบบ เกิน กวา เวลา
คลาดเคลื่อน ใน ครัง้ ที่ คณะ ฝายคาน เดินทาง มา เก็บ<6> ขอมูล บาน 3 หลัง โดย เชื่อ วา จะ ฟองรอง หลาย
เตือน เจาของราน ยา ใสใจ สินคา ใน ความ รับผิดชอบ เก็บ<1> ยา หมดอายุ ออก จาก ชั้น วาง ระบุ กฎหมาย
กอน หรือ อาจ ใช วิธี คอย ลด ปริมาณ เก็บ<4> กัก ภายใน ป นั้น ป นี้ โดย ให คลัง น้ํามัน ที่ มี
นักวิเคราะห เผย นักลงทุน ตางชาติ ยังคง เขา เก็บ<9> หุน ใน กลุม สื่อสาร โดย เฉพาะ 4 หุน หลัก
สําหรับ หุน ที่ ตางชาติ อาจจะ เขามา ซื้อ เก็บ<4> ภายหลังจาก ประเมิน วา บริษัท จะ เขาไป รุก ธุรกิจ
ดําเนิน ธุรกิจ ของ บริษัท ในขณะนี้ เปน เรือ่ ง ของ การ จัด เก็บ<7> ภาษี นําเขา เครื่องจักร ที่ รัฐบาลไทย ยัง
ภาษี นําเขา เครื่องจักร ที่ รัฐบาลไทย ยัง จัด เก็บ<7> ใน อัตรา 5 % ขณะที่ ประเทศ มาเลเซีย
เครื่อง เอทีเอ็ม ฟรี หลัง ทั้ง 2 ประกาศ เลิก เก็บ<7> คา ธรรมเนียม ใน อัตรา 1 เยน ตาม แผน รวม
ปจจุบัน ธนาคารพาณิชย ญี่ปุน แตละ แหง เรียก เก็บ<7> คา ธรรมเนียม การ ใชบริการ เครื่อง เอทีเอ็ม
ก็ มี ความ เร็ว พอทีจ่ ะ สแกน ใบหนา ที่ เก็บ<4> ไว ใน ฐานขอมูล ของ คอมพิวเตอร ได คราว ละ หลาย ลาน
แต ชวง นี้ ขาว ใน นา โต เต็มที่ พรอม สําหรับ การ เก็บ<1> เกี่ยว แลว จึง ไม จําเปนตอง ใช น้ํา
กรุง เดลี พา กัน แปลกใจ ที่ กระเปา รถ ไม เดิน เก็บ<7> คา โดยสาร แม คน จะ ขึ้น ยืน เบียดกัน แนน
แต การ ได จับมือ กับ เจเอฟเค และ มี รูป ถาย เก็บ<4> ไว เปน อะไร ที่ ยิ่งใหญ กวา ใน ความ รูสึก ของ
ไทเกก ที่นี่ ทุกวัน และ หาก ชวง ไหน ไม ตอง เก็บ<1> เกีย่ ว พืช ใน ไร แลว เธอ จะ ตอง มา คาง ที่ บาน ฉัน
ผล ฟุตบอล ตาม ทีวี ซึ่ง เบอร ที่ ระบุ ใน บิล เก็บ<7> เงิน นั้น ลวน เปน เบอร 190 ที่ สามี และ ลูก ใช
สมมติ พอบาน ตัว ดี ดัน ไป เลน เกม ชอง ที่ เก็บ<7> เปน นาที และ เกม นัน้ มี คําสั่ง มากมาย กวา จะ
โดย เจาของ ชาง หรือ ควาญ ชาง ก็ สามารถ เก็บ<7> คา บริการ จาก นักทองเที่ยว ที่ เขามา ใชบริการ ได
บรรทุก ลง ใน เรือ ขนสง สินคา มา ทาง แมน้ํา โขง แลว นําไป ขึ้นฝง เก็บ<4> ไว ที่ เมือง มอม แขวง บอแกว
อีก จํานวน หนึ่ง ประมาณ 100 ตัน ที่ ถูก เก็บ<4> ไว ที่ ฝง บาน วังลาว ตรงขาม กับ ตําบล
แมน้ําเจาพระยา ซึ่ง มี คลัง น้ํามัน ใหญๆ ที่ มี ปริมาณ จัด เก็บ<4> น้ํามัน เกือบ ลาน ลิตร หลาย แหลง ขณะนี้ ได
ใช อํานาจ ผูวาราชการจังหวัด สมุทร ปราการ หยุด ดําเนินการ กัก เก็บ<4> น้ํามัน หรือ ขน ถาย น้ํามัน โดย ทันที
สํารอง โฟม ตาม มาตรฐาน จะ ตอง สัมพันธ กับ น้ํามัน ที่ เก็บ<4> คือ ประมาณ 0.5 % ของ ปริมาณ น้ํามัน
มา ประชุม เพื่อ หาทาง การ ลด การ จัด เก็บ<4> ซึ่ง อาจ ดําเนินการ เหมือน บางจาก ที่ ใช วิธีการ ตอ ทอ น้ํามัน ไป
เผย จุดเดน จะ ไม เขารวม ทุน กับ เอกชน เก็บ<7> แค คา สัมปทาน และ เตรียม ตัด ขาย ธุรกิจ สื่อสาร 50 %
สําคัญ คือ ฝาย เทคนิค ฝาย กฎหมาย ฝาย สาย ตรวจ และ เก็บ<6> หลักฐาน ฝาย ภาษา เพื่อ แปล ศัพท ตางๆ เพราะ
โดย ชาวตางชาติ ฝาย ฝกอบรม และ ฝาย วิชาการ ที่จะ เก็บ<6> ขอมูล และ แนวทาง การ จับกุม ผูกระทํา ผิด ไว
และ บีโอไอ ให ไป สราง ที่ ใหม ซึ่ง การ ลด ปริมาณ การ กัก เก็บ<4> ไมใช เรือ่ ง งาย ผูประกอบการ เอง เขา ก็ ไมสบายใจ
ชอง ลิฟต โดยสาร จะ ขึ้น ไป ถึง ชานชาลา ยกเวน การ จัด เก็บ<7> คา โดยสาร สวน ใน ความ เห็น ของ กทม. คิด วา
มี หมูบาน หนึ่ง ที่ สมาชิก ใน ครัวเรือน ไป เก็บ<1> เมล็ด ไผ ปา มา บริโภค แทน ขาว สวน ทางออก สุดทาย ของ
ไมใช เกม ที่ ดี นัก แต ก็ นับวา ดี ที่ ลาซิโอ เก็บ<6> 1 คะแนน ที่ ไม ตองการ ทัง้ ได ผม พอใจ กับ มัน
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โดย ลาสุด ได สง นักกีฬา ทั้งหมด ไป เก็บ<4> ตัว ฝกซอม ระยะ ยาว ที่ ประเทศ จีน ตั้งแต วัน ที่
จะ ใช กลยุทธ ดําเนินการ เชิง รุก ใน การ เรียก เก็บ<7> หนี้ จัด การ อบรม พนักงาน วาจาง ผูเชี่ยวชาญ และ
จํานวน มาก เชนเดิม จึง เริ่ม มี การ เก็บ<7> คา เชา แผง ซึ่ง ขณะนี้ ตอง เสีย เงิน เปน คาเชา แผง ใหแก การ รถไฟ
กลาว ให เอกชน เขามา ดําเนินการ และ เก็บ<1> ผลประโยชน แนนอน วา ประชาชน โดยทั่วไป ซึ่ง เปน ผู
ถูก ลง ไป ได คือ เรา ไม รู วาที่ ใหม เขา จะ เก็บ<7> คา แปะเจีย๊ ะ เรา อีก ซัก เทา ไหร ก็ เห็น เขา มา เชา กัน สูง
ดวย ความ คาดหวัง วา จะ ฟนฟู สันติภาพ หลัง สงคราม และ เก็บ<1> รับ บทเรียน จาก โลภ จริต และ โมห จริต
ดึกดืน่ คอน คืน ยังคง เลน น้ําทะเล ประเภท เก็บ<5> กด มา จาก เมือง นะ ที่ สําคัญ ขุน ขลุย
เรื่อง นี้ คึกเดช บอก วา เขียน ไป ตาม จดหมายเหตุ เก็บ<6> ขอมูล จาก หลาย สํานวน เรื่อง ประวัติศาสตร
ที่ เปน อยู ก็ จะ ทําให มี คุณคา มาก เพราะ เก็บ<4> ไว เปน หลักฐาน ทาง ประวัติศาสตร ได
ใช ประกอบ ใน การ มัด และ ใน อนาคต จะ มี การ เก็บ<6> รวบรวม ลาย ผาไหม อีสาน ใน คอมพิวเตอร ดวย
มา สํารวจ สมบัติ โบราณ ภายใน ถ้ํา ภูผาจันได เพื่อ นํา ไป เก็บ<4> รักษา ใน ที่ ปลอดภัย เพราะ เปน สมบัติ ของ ชาติ
ปลอดภัย เพราะ เปน สมบัติ ของ ชาติ หาก จะ มี การ เก็บ<4> ไว ที่ เดิม ควร มี พนักงาน เจาหนาที่ ดูแล รักษา เอา
คา ผาน ประตู ศูนย ศึกษา ประวัติศาสตร อยุธยา ไม เก็บ<7> คา ผาน ประตู และ เปด บริการ พิเศษ ใน เวลากลางคืน
กรม การ ประกัน ภัย จะ ให เวลา การ จัด เก็บ<6> ขอมูล ตาม พิกัด เบี้ย โครงสราง ใหม เปน เวลา
เพราะ อํานาจ การ ปลอย ตัว เปน ของ ตํารวจ เก็บ<4> เงิน 50 ลาน บาท ไว กิน ขนม ดี กวา รอง ผบ. ตร. ยืนยัน
และ กรุง ศรีอยุธยา ก็ ถูก พมา เผา วาย วอด เก็บ<1> ขาวของ เงินทอง ของ มีคา ไป หมด จน ยาก แก การ บูรณะ
ต่ํา เสมอ แต ชวง กลาง และ ปลาย ป จะ สามารถ เก็บ<7> ได มากขึ้น อยางไรก็ตาม การ จัดทํา งบประมาณ
กําหนด มาตรฐาน หอง ตรวจสอบ คุณภาพ เอกชน ใน การ เก็บ<6> ตัวอยาง วิเคราะห การ เพิ่ม มูลคา พันธบัตร ค้ํา
กอง ทุน โลก เพิ่ม พอรต หุน เอเชีย กวาน เก็บ<9> กลุม อิเล็กทรอนิกส สิงคโปร เผย กองทุน รวม ระหวาง ประเทศ
แต ดูเหมือน วา นายทหาร สหรัฐ ไม พยายาม เก็บ<5> งํา ความ รูสึก ของ ตน ที่ มี ตอ ปญหา เชชเนีย ของ รัสเซีย เลย
เรื่อง วา ไมโครซอฟท เน็ตเวิรก มาแลว ตัด ขอเขียน ชิน้ นี้ เก็บ<4> ไว เพราะ เห็น วา มี แงมุม นาสนใจ พี่ ยัง ดี ไม
ไป เสาะแสวงหา ขอมูล ณ แหลงกําเนิด หรือ สถานที่ เก็บ<4> เอกสาร นั้นๆ แมกระทั่ง คุณ จะ สราง ฉาก การ ผจญภัย
แผนการ และ ความ ชวยเหลือ ใน ครั้ง นี้ แลว อยา ลืม เก็บ<4> ไว เปน บทเรียน ไว สอน ลูกหลาน ตอไป ดวย นะจะ
เขา จะ ระบุ เอาไว เพียบพรอม เรา สามารถ โหลด เก็บ<6> ขอมูล พวก นี้ เอาไว ได ดวย นะ ครับ เรียก วา ทํา แฟม
งาน ชุด นี้ วาง แผง ตั้งแต ตน ป 2 แลวก็ คอยๆ ถูก เก็บ<1> ลง จาก แผง เทป ภายใน ชวง ระยะเวลา ไม นาน นัก
ลักษณะ นี้ ใน บาน เรา ยัง มี นอย เนื่องจาก เรา ไม คอย เก็บ<4> หลักฐาน เหลานี้ ไว ซึ่ง เปน นิสัย ของ คนไทย ที่
ขั้นตอน ใน กระบวนการ ผลิต การ ขน ถาย การ เก็บ<4> การ ใช สารเคมี และ วัตถุ อันตราย ทั้ง ในภาวะ
ที่ เหมือน ที่สุด ถา ดี อยาง นี้ ก็ ไม นาจะ เห็นแกตัว เก็บ<4> ไว ชื่นชม คนเดียว มัน ไม คุม นาจะ แบง ให คน อื่น ได
ซึม ซาน ที่ ปุม ลิ้น เขา สั่ง ให บริกร เอา ตังค ไป เก็บ<4> เช็ค บิล นัน่ แหละ ครับ แต พูด ให มัน เยิ่นเยอ เลน ไป งั้น
แตละ คน ก็ รับหนา ที่ สูตร เด็ด เฉพาะ ไป เวลา เก็บ<7> เงิน ก็ เปน รายได คนละ กระเปา ดั่ง เดิม ราน นี้ มี ชื่อ ดาน
กลาว ทุกอยาง เสร็จสิน้ ผูเขาชม ก็ ชวยกัน นํา ผลงาน เก็บ<3> ลง กลอง ตอง ขอ ชมเชย โครงการ Side Walk Gallery
โดย ตัวเลข 0.5 % ดังกลาว ได มา จาก การ เก็บ<6> สถิติ ลูกหนี้ ที่ มี ปญหา วิกฤติ เศรษฐกิจ ในชวง 3 ป
เขามา อยู ใน กองทุน ผู ประสบ ภัย จาก รถ ซึ่ง เรียก เก็บ<7> 1.5 % จาก การ ทํา ประกัน ทําให ยอดเงิน กองทุน
นาย นรวัฒน กลาว วา เพื่อให การ จัด เก็บ<7> เงิน เขา กองทุน เพิ่มขึ้น ตน ได สั่ง การ ให ประกัน
ที่ ปลูก สวนใหญ ใช สาร กําจัด ศัตรูพืช เพื่อให เก็บ<1> เกี่ยว ได ผลผลิต มาก การ กําจัด ขยะ พวก ถานไฟฉาย
มา หั่น ฝอย แลว ผึ่ง ลม ให แหง ประมาณ 2 - 3 วัน เก็บ<4> ไว ชง ดื่ม เชนเดียวกับ ชา ดื่ม ตอน ที่ อุนๆ
แหลง ขาว รายงาน ตอไป วา งานวิจัย ชิน้ แรก ได เก็บ<6> ขอมูล จาก นักเรียน ใน มหาวิทยาลัย จํานวน 227 คน
เรียน ก็ ยิ่ง ต่ําลง สวน งานวิจัย ชิน้ ที่ 2 ได เก็บ<6> ขอมูล จาก นักศึกษา 210 คน โดย จํานวนหนึ่ง ได เลน เกม
มี เหตุผล และ ควร แก การ สนับสนุน เขา ตอง เก็บ<4> เยลตซิน ไว ใน กรุง มอสโก และ อยู ใน คณะกรรมการ กลาง
มี หนี้สิน เยอะ ขาย สวน ยาง ให คน อีสาน จะ เก็บ<6> เงิน เกง กลายเปน เจาของ สวน ยาง ไป ก็ มี ความ ผูกพัน ของ
ที่ ถูก จับ มา ให ขาย ของ และ เขา พยายาม จะ เก็บ<6> เงิน เพื่อ กลับ บาน แต ในที่สุด ก็ ไม สามารถ ทํา ได ซึ่ง
เปน งาน ที่ มี รูปแบบ แปลก ใหม แต เรา จะ ขอ เก็บ<4> เปน ความลับ วรรณศักดิ์ บอก ละคร เรื่อง เฮเลนเนียม จะ จัด แสดง
สามารถ ติดตอ กับ พอ ของ เขา ได ทาง วิทยุ สื่อสาร ที่ ถูก เก็บ<4> ไว นาน แลว ทั้งนี้ โทบี เอ็มเมอริช ผูเขียนบท
หรือ ดัดแปลง เลน เปน ทา ตางๆ ประชัน กัน ใช งาย พับ เก็บ<3> ได ราคา 8,000 บาท เริ่ม วาง จําหนาย ตน เดือน
อุตสาหกรรม 304 ได ถือ อภิสิทธิ์ กั้น ลําคลอง ชลองแวง เพือ่ เก็บ<4> กัก น้ํา ไว ใช และ สูบ น้ํา เขาไป ใน บอน้ํา ของ โรงงาน
หนอง น้ําจืด ใน จังหวัด พิจิตร เพื่อให เปน แหลง เก็บ<4> กัก น้ําจืด ธรรมชาติ และ เพื่อ สราง ความ สมดุล ทาง ธรรมชาติ
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สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้น จะ ลําเลียง เขามา จัด เก็บ<4> ใน โกดัง ที่ จังหวัด ทาขี้เหล็ก ประเทศ พมา
ตัวเอง จาก งาน ในชวง ปลาย ทศวรรษ ที่ 1980 และ เก็บ<5> ตัว เงียบ อยู ใน บานพัก แต เขา ก็ ยังคง บทบาท สําคัญ
เวลา 14.00 น. ณ การ กีฬา แหง ประเทศไทย เพื่อ เก็บ<4> ตัว ฝกซอม คัดเลือก รอบ สุดทาย ให เหลือ 12 คน
อยู เปน จํานวนมาก ที่ ได จาก คา รอยัลตี้ ซึ่ง เก็บ<7> จาก ผูผลิต ใน แหลง ยาดานา และ เยตะกุน และ ปจจุบนั ยัง
ธุรกิจ ที่ คอรัปชั่น ของ อินโดนีเซีย และ ยัง ตั้ง ซุม เก็บ<7> เงิน ขึ้น ใน ทําเนียบขาว สําหรับ บรรดา นักธุรกิจ คนจีน
ถนน ทามกลาง ราน รวง ขนาด เล็ก พวกเขา อาง วา มา เก็บ<7> ภาษี แต ผม เห็น พวก นัน้ เอา เงิน เขา กระเปา ตัว เอง ทุกที เลย
เงิน จาก ผูอาน ผม จะ ไม แปลก ใหม จะเห็นวา มี การ เก็บ<7> คา ธรรมเนียม อาทิ 3 เซนต ตอ เรื่อง ซึ่ง เปน ราคา ที่ ผู อาน
ดาน พาณิชย อิเล็กทรอนิกส ของ ไอแพลน เน็ต อุปกรณ จัด เก็บ<4> ขอมูล และ แมขาย ของ ซัน รวมทั้ง การ ใหบริการ ดาน ที่ปรึกษา
เมื่อ เทียบ กับ จํานวน ที่ พบ 7 ราย นั้น จะเห็นวา สามารถ เก็บ<6> ขอมูล แรงงาน ที่ เปน โรค นี้ นอย กวา ที่ ควรจะ เปน ถึง
ขอมูล อยาง เปน ระบบ ไมมี มาตรฐาน การ เก็บ<6> ขอมูล ของ ลูกจาง ตั้งแต กอน ทํางาน หรือ ใน ชวง ระหวาง ทํางาน
ใน จินตนาการ ของ ชาตรี ศรีจนั ทรแดง ที่ พยายาม เก็บ<4> เอา ความ หวาน สวย สดใส เปลง ปลั่ง ของ ผูหญิง ไว ใน เฟรม
คา มา จําหนาย ให มากขึ้น โดย ไม จํากัด สินคา และ ไม เก็บ<7> คา เชา เปน เวลา 6 เดือน อีกทั้ง ยัง จะ มี การ
การ ทํางาน ใน ตางประเทศ จูงใจ อยางไรก็ตาม การ จัด เก็บ<7> รายได จาก ภาษี สรรพากร ภาษี สรรพสามิต และ อากร
กับ ไตรมาส กอนหนา แม ดาน ศุลกากร ใน ภาค จัด เก็บ<7> อากร เขา เพิ่มขึ้น ได ถึง รอยละ 7 นาย ปราณีต
ชี้ นัก เตะ เลน ดี เพราะ เก็บ<5> กด หลัง แพ มา หลาย นัด ดาน ไรอัน
สาเหตุ ที่ นัก เตะ เลน ได ดี ใน นัด นี้ เพราะวา เก็บ<5> กด จาก ผลงาน ที่ ย่ําแย มา ตลอด หลาย สัปดาห ที่ ผาน มา
หมื่น บาท และ ตอมา ผูบริหาร ก็ ชีแ้ จง แลว วา ไม มี การ เรียก เก็บ<7> แต เปน การ ให ผูปกครอง บริจาค โดย สมัครใจ
และ ไม เคย มี ขาว วา ชัช พัวพัน สั่ง เก็บ<8> ใคร แตกตาง จาก เจาพอ ทั่วไป สําหรับ รายได
สถาบัน และ นักลงทุน ทั่วไป ใน ประเทศ เดินหนา เก็บ<9> หุน ตอเนื่อง แมวา ในชวง ปลาย สัปดาห จะ มี ชวง
หลัง อินโดนีเซีย มี การ ปรับปรุง ดาน การ จัด เก็บ<7> ภาษี โดย นอกจาก จะ ขึ้น ภาษี สรรพสามิต บุหรี่ แลว
มี การ สงเสริม การ ขาย มี การ ลดราคา คา ใชบริการ หรือ เก็บ<7> เปน เพียง บางสวน ใน ลักษณะ ของ การ เหมา จาย และ งดเวน
ให สามารถ ใชงาน กับ อัตรา คา บริการ ใหม ที่ จะ เรียก เก็บ<7> ได ใน เวลา เพียง 2 นาที นัน่ คือ ระบบ มี ความ สามารถ
ออกความเห็น แลว เลา วา นี่ เปน ไก ชน ไทย ตรง คอ ตุง เพราะ ใช เก็บ<4> อาหาร ทุกๆ เขา เด็กๆ มี ภารกิจ ดูแล ให อาหาร ไก
นอรธเวสตเทิรน ซึ่ง เปน มหาวิทยาลัย เอกชน เรียก เก็บ<7> ใน ราว 2 ดอลลาร ปญหา ที่ มหาวิทยาลัย ใน สหรัฐ
ไม มี โอกาส เปด จดหมาย อาน ไนนา และ บุตร สาว 2 คน เก็บ<4> จดหมาย ไว ให ใน ลัง ใหญ และ จดหมาย เหลานี้ กลายเปน
ทั้ง ที่ วา ไป อุตสาห ถายทอด สด มา ทั้ง ป เก็บ<7> เครดิต มา ตั้ง 1 เดือน นัด สั่ง ลา ทําไม ตอง ฆา ตัว เอง "ยูบีซี" ยัง
เลือด ออก โดย ดูแล ระวัง อยา ให ยุง ลาย กัด การ เก็บ<1> ทําลาย แหลง เพาะพันธุ ยุง หรือ ปด ฝา ตุม น้ํา ให มิด
การ จด ออรเดอร การ บริหาร สินคาคงคลัง ระบบ การ จัด เก็บ<4> สต็อก ซึ่ง เปน กระบวนการ บริหาร ตนทุน
สินคา จํานวนมาก ทั้ง ยัง รวมถึง ปญหา เรื่อง พื้นที่ ใน การ เก็บ<4> สต็อก สินคา ของ รานคา ลด ขนาด ลง จึง จําเปนตอง
อุดมคติ ถูก แขวน ไว บน หิ้ง หรือ เก็บ<3> ใส ลิ้นชัก มี ทั้ง แบบ ล็อก กุญแจ ปด ตาย เลย หรือวา อาจจะ เปดๆ
กลับ วา ถา อยาง นั้น แลว รัฐบาล จะ ตอง เรียก เก็บ<7> คา คืน ทุน จาก การ ใช น้ํา ใน พื้นที่ ของ ระบบ ชลประทาน
ของ ระบบ ชลประทาน ตาม กฎหมาย จัด รูป ที่ดนิ การ เก็บ<7> คา คืน ทุน หมายถึง การ ที่ รัฐ ลงทุน ไป กอน โดย ให ผู
ป แรก กอน วา เปน อยางไร หลังจากนั้น คอย เรียก เก็บ<7> เงิน คืน ทุน ป แรก 20 % โดย คิด ตาม สัดสวน พื้นที่ การ ใชประโยชน
ของ เกษตรกร การ จัด รูป ที่ดิน เพื่อ เก็บ<7> เงิน คืน ทุน สิง่ สําคัญ กอน ที่ รัฐ จะ เขาไป ลงทุน หรือ อํานวย ความ
เกิด ความ สับสน มาก กรณี เก็บ<7> คา น้ํา กับ เก็บ เงิน คืน ทุน สามารถ ทํา ได อยูแ ลว เพราะ มี กฎหมาย จัด รูป ที่
ได อยู แลว เพราะ มี กฎหมาย จัด รูป ที่ดิน กําหนดให เก็บ<7> ได ที่ ผาน มา รัฐบาล ได เขาไป จัด รูป ที่ดนิ ใน พื้นที่
อธิบดี กรม ชลประทาน ประธาน วุฒิสมาชิก อธิบาย ถึง การ จัด เก็บ<7> คา น้ํา วา กรม ชลประทาน มี กฎหมาย ชลประทาน หลวง
ที่ไหน เงียบ หาย ทุกที สวน การ คืน ทุน เปน การ เรียก เก็บ<7> เงิน จาก ที่ รัฐ ลงทุน ไป กอน เชน การ วาง ทอ สง น้ํา ใหกับ
ราชการ จังหวัด จันทบุรี เรื่อง ขอให ชะลอ การ จัด เก็บ<7> ภาษี น้ํามัน ที่ ทาง อบจ. จะ จัด เก็บ ลิตร ละ 0.8
พบ ชิ้นสวน ของ ตั้ง ของ ระเบิด ชนิด นี้ อีก 4 ขา จึง เก็บ<4> ไว เปน หลักฐาน แต เนื่องจาก ระเบิด ทํางาน กอน เวลา ที่ พนักงาน
อุตสาหกรรม หนัก และ ไดรบั การ คุมครอง การ แขงขัน ดวย การ เรียก เก็บ<7> ภาษี นําเขา รถยนต จาก ตางประเทศ ใน อัตรา
กระทบ ตอ บุคคล อืน่ และ บุคคล นั้น ไดรับ อันตราย ผู มี หนาที่ เก็บ<4> รักษา ก็ ถือวา กระทํา ละเมิด ตาม มาตรา 42 ตอง ชดใช
มา จาก อาสาสมัคร สังเกตการณ การ เลือกตั้ง อสส. ได เก็บ<6> ขอมูล มา รวมถึง เรื่อง รองเรียน ที่ ประชาชน เดินทาง มา รอง
ตําแหนง ผู นํา ประเทศ ใน ชวง กลาง ทศวรรษ 2520 และ เก็บ<5> ตัว เงียบ อยู ใน บานพัก แต เขา ยังคง มี บทบาท สําคัญ ในฐานะ
จะ เพิ่มขึ้น ป ละ 1 พันลาน บาท ขณะเดียวกัน เรง พิจารณา เก็บ<7> ภาษี คาธรรมเนียม โรงแรม และ สนามบิน
ราง ขอบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การ จัด เก็บ<7> ภาษี ยาสูบ และ ภาษี น้ํามัน เพื่อ เสนอ สภา กทม. พิจารณา ให ความ
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ได ชีแ้ จง ตอ ครม. วา ควร มี การ วิจัย และ เก็บ<6> ตัวเลข ที่ ดําเนินการ ใช วิธกี าร ดังกลาว ไป อีก 3 ป เพื่อให เกิด ความ
รมว. ศึกษาธิการ อนุญาตให โรงเรียน เก็บ<7> เงิน นอกเหนือจาก คาบํารุง การ ศึกษา ได
การ เผย นอกเหนือจาก นี้ หาก มี การ เก็บ<7> ให ผูปกครอง ขอ คืน จาก โรงเรียน ได และ ไม ตอง กลัว เรื่อง ที่
ใหแก เจาหนี้ หรือ ไม จําเปน ให เจาหนี้ เก็บ<4> ไว เจาของ เก็บ ไว ใช เอง ได ตอ นาย บัณฑิต กลาว วา
Technology ที่ เปน มาตรฐาน สามารถ จัด เก็บ<6> และ รวบรวม ขอมูล ทุก ดาน ของ ธนาคาร อยาง เปน
จาก การ ใช มาตรการ ที่ กลาว แลว ปริมาณ และ มูลคา เช็ค เรียก เก็บ<7> จะ เพิม่ ขึ้น จาก ระยะ เดียวกัน ของ ป
ลําดับ โดย สัดสวน ปริมาณ และ มูลคา เช็ค คืน ตอ เช็ค เรียก เก็บ<7> ลดลง จาก ระยะ เดียวกัน ของ ป กอน ซึ่ง
ถูก ทํา ราย ประมาณ 2 - 3 คน และ นับตั้งแต เริ่ม เก็บ<6> ประวัติ เมื่อ เดือนมกราคม พ.ศ. 2 เปนตนมา
การ อภิปราย วา เรา จะ โหวต เลือก กอรบาชอฟ แต จะ เก็บ<4> เยลตซิน ไว ใน ใจ ของ พวก เรา ผูพ ูด คน ตอไป
เอา กอรบาชอฟ ออก กอรบาชอฟ ตองการ เก็บ<4> เยลตซิน เอาไว ใน ตําแหนง สมาชิก ของ สภา สูงสุด โซเวียต
โดย กิจกรรม ใด มี ผูด ําเนินการ เดนชัด ก็ จะ เก็บ<7> คา สง น้าํ และ บํารุงรักษา โดย ตรง สวน กิจกรรม ใด
ทุน โครงสรางพื้นฐาน ใน การ จัดหา น้ํา เชน อาง เก็บ<4> น้าํ และ อาคาร สง น้ํา เปนตน ใน ป ใด รายได ของ ผู
ของ เพลง เฉพาะกิจ จอมใจ ดวงแกว ที่ กรองแกว เก็บ<4> ไว กับ ตัว เกือบ ชั่วชีวิต และ เพิ่ง นํา มา เปดเผย เมื่อปกลาย
กวา 12 ลาน บาท พรอม กําหนด ปรับ อัตรา จัด เก็บ<7> ภาษี โรงแรม จาก รอยละ 2 เปน ภาษี เต็ม อัตรา ใน อีก
เศรษฐกิจ ของ ประเทศ จึง ทําให การ จัด เก็บ<7> ภาษี ดังกลาว จาก กลุม ผูประกอบการ ใน จังหวัด ตาก ตอง
กระทั่ง รัฐบาล เอง ก็ ตอง มี ตนทุน ใน การ เก็บ<4> รักษา น้ํา ไมวา จะ เปน การ สราง เขื่อน ฝาย เพราะฉะนั้น
ตรง จุด นี้ ก็ ตอง มา ตีความ วา ถึง เวลา หรือยัง ถา มา เก็บ<7> ตอนนี้ เกษตรกร ซึ่ง เปน คน ของ ประเทศ จะ เดือด
จะ พอ จาย คา น้ํา ได แลว ตรง นั้น ก็ ถึง เวลา ทีจ่ ะ ตอง เก็บ<7> เพื่อที่จะ ได ให รู วา น้ํา ไมใช ได มา งายๆ รัฐเองรัฐ เอง
ซึ่ง รายละเอียด ของ ผูประกันตน พรอม บัญชี คาจาง ตอง เก็บ<4> ไว ที่ สถานประกอบการ ของ นายจาง เพื่อ
บางครั้ง ยัง เปน ผู นําพา การ เลน พนัน เสีย เอง เพื่อ เก็บ<7> คา ตง เพื่อ ซื้อ เหลา และ บุหรี่ สูบ ทําให เยาวชน ใน
สาขา ภูเก็ต หรือ สามารถ แลก ซื้อ ธนบัตร ทีร่ ะลึก ดัง กลาว เก็บ<4> ไว เปน ที่ระลึก ก็ ให ติดตอ ขอ แลก ซื้อ ได ที่ ธนาคาร ออมสิน
ของ การ ทํางาน ของ เครือขาย ประชาชน ที่ สง เจาหนาที่ ลงไป เก็บ<6> ขอมูล การ กระทํา ที่ผิด กฎหมาย เลือก ตั้ง ทั้งสอง
ที่ ไม รูจัก มา บริโภค ระมัดระวัง การ เก็บ<1> เห็ด ตูม หรือ ออน ที่ ยัง เปน กอน กลม เพราะ เห็ด พิษ และ เห็ด ที่
ให ผูปกครอง ทราบ สําหรับ ใน สวน ที่ เก็บ<7> เงิน ไมได แต ทาง โรงเรียน ได เรียก เก็บ เงิน จาก ผูป กครอง ไป
จาก เดิม อยู ที่ 1 บาท ตอ หุน แต ก็ แนะ ให ซื้อ เก็บ<4> ลงทุน ระยะ ยาว หาก ราคา หุน ปรับตัว ลดลง เนื่องจาก ปจจัย
สหวิริยา ลดลง แต ก็ ยังคง แนะ ให ลงทุน เพื่อ เก็บ<1> ระยะ ยาว เนื่องจาก ปจจัยพื้นฐาน ยัง แข็งแกรง หาก ราคา หุน
โครงสราง หนี้ อีก 25 ลาน บาท ทาง ธนาคาร ก็ จะ เก็บ<4> ไว ที่ ธนาคาร จะ ไม โอน ไปยัง เอเอ็มซี ซึ่ง ทาง
และ ให ผูบริหาร หนวยงาน ลงนาม เห็นชอบ และ เก็บ<4> แบบสอบถาม ที่ กรอก ครบถวน แลว ใน แฟม สินเชื่อ เพื่อ เปน หลักฐาน
พวก บรรดา เสือ โหย คง เก็บ<5> อาการ ไว ไม อยู ทันทีที่ ไดยิน วา สถานีโทรทัศน ของ เพลยบอย จะ ออกอากาศ
รอยเอ็ด วิทยาลัย เปน ผู มา พบ กับ กลุม ผู ชุมนุม และ เก็บ<6> ขอมูล เพื่อ นําเสนอ นาย ทวี เดชพิมล ผูอํานวยการ
กฎหมาย นี้ ก็ เพื่อ นํา เงิน ของ ชาติ ที่ บรรพบุรษุ ได เก็บ<6> สะสม เปน มรดก กอน สุดทาย ของ ชาติ
สงวน ไว อยาง นี้ เรา เก็บ<4> ไว เพื่อ ความ จําเปน เมื่อ ไม จําเปน อยา
แบง ประเภท ของ เงิน แผนดิน อยางไร ไม รู วา แบง เก็บ<4> รักษา เงิน แผนดิน อยางไร เพราะฉะนัน้ จึง
หรือ ประเด็น ที่ 3: คลัง หลวง นั้น ตอง เก็บ<4> สงวน ไว ที่ ชาติ ยืนยง มา ได เพราะ บรรพบุรษุ รักษา คลัง
หลัก คือ ใชจาย ให เกิด การ พัฒนา ไมใช เพื่อ เก็บ<6> สะสม เงิน ไป เรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะ รัฐ มี ความ จําเปนตอง
ไม ใช เศรษฐี ยุค โบราณ คอย เก็บ<4> เงิน ฝง ตุม แลว คิด วา รวย แลว เจริญ แลว
กับ ผูบริหาร ของ ธนาคารแหงประเทศไทย ธปท. ดวย เพื่อ เก็บ<6> ขอมูล การ ดําเนินการ ดาน นโยบาย ของ
ให คํา มั่น กับ ผู ถือ หุน ที่ จะ เก็บ<4> หุน ของ ผู ถือ หุน เดิม ไว เปน เวลา อยาง นอย 6 เดือน
กับ หนี้ และ เงิน ดี เชน จะ เก็บ<4> หนี้ เอาไว กอน แลว เอา เงิน ไป ใส ไห
ถกเถียง กัน ได และ สามารถ พิสูจน ให เห็น จริง ได วา ถา เก็บ<4> ไว จะ สามารถ นําไปใช ให เกิด ดอก ผล สูง กวา
ตั้งหนาตั้งตา ที่จะ ได ลาภ มากกวา ทํา งานหนัก เพื่อ เก็บ<6> ออม การ ปน หุน และ การ ขาย ที่ดิน นั้น สราง วัฒนธรรม
มา ดําเนินการ ตอ ไห สวน หอง เย็น เพื่อ เก็บ<4> ผัก และ ผลไม เตรียม การ สงออก นัน้ ที่ประชุม เห็น วา ควร ให เอกชน เปน
สุก แลว จะ ปลอก เปลือก ได งาย ไม เละ รสหวาน เมล็ด เล็ก เก็บ<4> ได นาน กวา สวน นอยหนา พันธุ ฝาย มี รส
นอยหนา พันธุ ฝาย มี รสหวาน กวา สุก เร็ว เมล็ด ใหญ เก็บ<4> ไว นาน ไมได แต ก็ มี คุณคา ทาง อาหาร ทั้ง 2 อยาง
เดือน โดย ออก ใบเสร็จ ให วา เปน คา เก็บ<1> ขยะ แต ความ จริง ที่ ทราบ กัน คือ คาเชา ให เทศบาล
กับ กลุม แมคา มา โดย ตลอด โดย ทาง กลุม แมคา ขอ ลด คาบริการ เก็บ<1> ขยะ จน มา ใน ระยะ หลัง ได มี การ เปด ให ประชาชน
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ได เดินทาง ไป ตรวจสอบ ที่เกิดเหตุ อีกครัง้ เพื่อ เก็บ<6> รายละเอียด ทั้งหมด โดย มี นาย ตํารวจ ชั้นผูใหญ รวม เดินทาง ไป
คืน ก็ ไม ตอง คืน ประเด็น สําคัญ อยู ทีว่ า การ จัด เก็บ<4> จะ ตอง ทําให ถูก ระเบียบ ไม วา จะ
กลุม ผู ชุมนุม ได นํา ชาวบาน ประมาณ 5 คน ไป เก็บ<1> หิน ทิ้ง ริมถนน ดาน ทิศใต ของ ฝาย ราษีไศล ซึ่ง เปน
ตรวจสอบ อาหาร เคลือ่ นที่ โมบาย ยูนิต ออก เก็บ<6> ตัวอยาง ผลิตภัณฑ สุขภาพ ที่ ตลาด สด ผล ปรากฏ วา
ประมาณ 41 เซนต สําหรับ เอกสาร 2 หนากระดาษ และ เก็บ<7> เพิ่ม พิเศษ 8 เซนต สําหรับ เมล ระดับ เฟรสต คลาส
จาย คาธรรมเนียม พิเศษ ใน สวน ของ การ รักษา บัญชี ที่ ใช เก็บ<4> ขอมูล อี-เมล ไว กับ สํานักงาน ไปรษณีย
สูง อยางเชน แมขาย เราทเตอร และ อุปกรณ จัด เก็บ<4> ขอมูล ที่ ใช ใน แมขา ย เวบ ไซต หรือ โปรแกรม
นี้ ไป ใชประโยชน ตอ คน อืน่ ไม ควร เก็บ<4> ไว คนเดียว ควรจะ ชวย ฝก เพื่อน ฝก นอง ตอไป
กลวิธี ที่ จะ ทําให เด็ก อยาก เขียน ลายมือ สวย เรา ก็ ไป เก็บ<6> สถิติ รวบรวม ไว วา คน ลายมือ แบบ นี้ สวนใหญ จะ เปน
ขณะเดียวกัน กระทรวง อาจ กําหนด ให มี การ จัดทํา บันทึก เก็บ<6> สถิติ ซึ่ง จะ สามารถ ควบคุม และ ตรวจสอบ จํานวน การ ทําแทง
ตอนนี้ หนุย มี แค เครื่องมือ ดิบ พวก คอมพิวเตอร นี่ คง ตอง เก็บ<6> ตังค กอน ชุด นี้ ก็ ซื้อ กีตาร ตัว ใหม เทนเดอร
จะ เสียหาย ไทกา เอพิเซีย ไม มี กระดุม เหมาะ เก็บ<4> ไว ใน กระเปา เสื้อ มาถึง ชอป ใน เมือง ไทย
ตรวจสอบ สถานประกอบการ ป ละ 2 ครั้ง และ ออก สุม เก็บ<6> ตัวอยาง น้ําดืม่ น้ําแข็ง ที่ ผลิต ใน แตละ จังหวัด สง ไป ตรวจ วิเคราะห
ตาง คน ตาง ขาย กันเอง เพราะ ใน ชวง นั้น ไม มี ที่ เก็บ<4> ผลิตภัณฑ ซึ่ง แตละ ครอบครัว ก็ สามารถ จําหนาย
ตร ละ 8.25 - 8.50 บาท ซึ่ง ทาง รัฐบาล จะ ตอง เก็บ<7> ภาษี ที่ ปม หัว จาย เทานั้น หาก คิด คํานวณ ตาม ภาษี
ทาง สถานีโทรทัศน ของ ฝรั่งเศส ให บุคคล ซึ่ง อาจ เก็บ<1> ชิ้นสวน ของ เครื่องบิน คองคอรด ที่ ประสบ อุบตั ิเหตุ ตก
ประเทศ ทั้ง ที่ ชําระ จริง และ มี การ ซือ้ ดอลลาร ลาง หนา เพื่อ เก็บ<4> ไว ชําระ คืน หนี้ ที่ ยัง ไม ครบกําหนด หาก ธนาคาร กลาง
ไม ดี เทา ไตรมาส 1 เพราะ ใน ไตรมาส 1 เปน ชวง มี การ เก็บ<1> เกี่ยว และ ฤดู การ ผลิต เพิ่มขึ้น จึง ทําให
นี้ พรอม แจง ให ทุก คน นํา เงิน มา เก็บ<6> เปน คา ใชจาย ใน วัน ตอไป คนละ 2 บาท ซึ่ง จะ นํา เงิน มา เปน กอง
สู ศึก ซีเกมส ใน ป หนา พรอมกัน นั้น ก็ จะ เก็บ<6> ขอมูล ของ คูแขง นํามาใช ประกอบ การ ฝกซอม ตาม เปาหมาย ที่
สมบูรณ พอสมควร มี หลาย สมาคม สง นักกีฬา ไป เก็บ<4> ตัว หรือ เดินสาย แขงขัน ตางประเทศ และ อีก ไม
เขื่อน เปน ฝาย ฝาย หัวนา กอสราง เสร็จ เตรียม เก็บ<4> กัก น้ํา แต ไม มี รายละเอียด วา จะ ทวม บานเรือน หรือ ที่
นาย อาทิตย อุไรรัตน รมว. กระ ทรวงวิทย สั่ง ชะลอ การ เก็บ<4> กัก ปญหา คือ กระบวนการ มัน แย ตั้งแตแรก แลว ปญหา
ขอมูล ใหกบั ลูกคา เฉพาะ ราย โดย บริษัทเอกชน จะ เก็บ<7> คาบริการ และ แบง สวน แบง รายได กับ ทาง ศาล
ลักษณะ จําเพาะ อัน เกิด จาก สาร พันธุกรรม ที่ ทําหนาที่ ควบคุม เก็บ<4> และ ถายทอด ขอมูล จาก ชีวิต หนึ่ง ไปสู รุน ลูกหลาน
ภรรยา และ เพื่อนชาย อยางไรก็ตาม ใน เรือ่ ง นี้ แม จะ มี การ เก็บ<6> คราบ เลือด ที่ ตก อยู ใน ที่เกิดเหตุ มา ตรวจหา ลาย พิมพ
ทนาย ของ ชิมปสัน แยง วา มี ความ ผิดพลาด ใน ขั้นตอน การ เก็บ<6> ตัวอยาง เลือด ใน ที่เกิดเหตุ ดังนั้น จึง เห็นไดวา การ นํา เทคโนโลยี
มูล ดังกลาว นี่เอง เจาหนาที่ จึง ได มี การ เก็บ<6> เลือด จาก ผู ตองสงสัย ทั้งหมด ใน ตําบล นั้น มากกวา
นี่ คือ จุดเดน ของ ไพโรจน ที่ เปน คน ชอบ เก็บ<6> ชอบ สังเกต และ นําเอา เกร็ด เล็ก เกร็ด นอย มา ประยุกตใช
นาย ดาน ศุลกากร อําเภอ ทุงชาง แก เกี้ยว จัด เก็บ<7> ภาษี เกิน จริง จาก พอคา นําเขา ผา จาก
ภาษี ใน พื้นที่ ทั้ง การ เก็บ<7> เกิน อัตรา และ มี การ เก็บ โดย ไม ออก ใบเสร็จ รวม
ประมาณ 300 - 350 บาท ตอ ผืน หากวา ศุลกากร จัด เก็บ<7> ภาษี ตาม หลัก กฎหมาย และ ตาม นโยบาย ของ
ผืน ที่ นําเขา จาก ส.ป.ป. ลาว จะ ถูก จัด เก็บ<7> ภาษี 8 บาท แต ปจจุบนั ทาง ศุลกากร ได เปลีย่ น ฐาน
แจง วา ขณะ นี้ ลําไย ติด ผล แลว และ บาง พันธุ ก็ เริ่ม เก็บ<1> เกีย่ ว ผลผลิต ทํา ให มี เพลี้ย หอย ระบาด ทําลาย
ละ พื้นที่ แตกตาง กัน และ จะ ดําเนินการ ออก ขอบัญญัติ เก็บ<7> คา ใชจาย ใน การ ทํา ความ สะอาด บาทวิถี
สวนใหญ ผาน การ จาย คา เทอม ไป แลว จึง เริ่ม เก็บ<6> เงิน อีก เพื่อ ออม ไว เปน คา เทอม ใน เทอม ตอไป จึง ชะลอ
น้ํา และ คาแรงงาน ตร. ม. ละ 5 บาท ตอ แผง คา แลวแต ขนาด เก็บ<3> ของ ทุก วัน ที่ ทํา การ คาขาย หาม วาง
สาขา ขึ้น ที่นี่ พรอมกับ ขน สินคา มา เก็บ<4> ไว จํานวนมาก จึง เดินทาง มา ขอ กําลัง ไป ตรวจสอบ พรอมกับ
บริเวณ ทําเนียบ รัฐบาล เนื่องจาก พวก เขา เหลานั้น ได มี การ จัด เก็บ<3> สัมภาระ และ เต็นท ที่ พักพิง เพื่อ ให
ทั้ง ใน และ นอก ประเทศ เทคนิค การ อบแหง และ เก็บ<4> รักษา ขาวเปลือก ภายใน ฉาง เก็บ และ เครื่อง
เนื่องจาก ไม มี ผลกระทบ กับ การ ที่ จะ เปน แหลง เก็บ<4> แต จะ ไป ทํางาน เมื่อ เครื่อง เวิรคสเตชั่น เปน
หรือ งาน พูด งาน เขียน ทั้งหมด ของ พระคุณ ทาน มา เก็บ<4> ไว ใน หอสมุด หลัง ใหม นี้ หวัง วา การ สนทนา วิสาสะ ใน
เรา จึง ใคร สราง หอสมุด พุทธทาส ขึ้น ที่ วัด นั้น เพือ่ เก็บ<4> ผลงาน ทั้งหมด ของ ทาน อาจารย ซึ่ง ยัง ไม มี เชนนี้ ใน
ไป แอบ ถายรูป ใน shot เด็ด ของ ทาน เก็บ<1> ไป ลง ใน คอลัมน Cats See Lucky Guest ผู ที่ ถูก แอบ ถาย
ดาบ ซามูไร ที่ เปน ดาบ จริงๆ สอง เลม ออกมา จาก ที่ เก็บ<4> แลว โยน ให เค็นจิ ถือ หนึ่ง เลม ขณะที่ ตัว เขา เอง
ซัก ซอม แอ็คติ้ง ให ดู สู กัน ไป สู กัน มา หลาย มุม ให กลอง เก็บ<1> ภาพพจน เปน ที่ ถูกใจ ผูกํากับ
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อดีต นายก อบจ. นครสวรรค ถูก ลอบ ยิง ดวย ปน ไรเฟล เก็บ<4> เสียง จน ถึงแกกรรม เมื่อ วัน ที่ 29 ม.ค. 2543
เขามา ควบคุมดูแล การ เขาออก การ จัด เก็บ<7> ภาษี และ การ ตรวจ คน เขา เมือง ซึ่ง เรื่อง นี้ ทาง หอการคา
ตางประเทศ เดินสาย หลอก แรงงาน ไทย ไป ทํางาน เก็บ<1> ผลไม ใน ประเทศ สวีเดน นัน้ ไมใช เปน อาชีพ ที่ ประกัน
ผู จัดหา แรงงาน อยาง ถูกตอง และ การ เก็บ<1> ผลไม ปา ใน ประเทศ สวีเดน คน สัน ปา ตอง
เหมาะสม ของ ภูมอิ ากาศ และ ผลไม ที่ ตอง การ ให เก็บ<1> จะ มี ระยะเวลา เพียง 3 เดือน เทา
โดย ให อคส. เปน ผู รับฝาก ขาวสาร เก็บ<4> ไว ใน คลังสินคา ที่ กําหนด และ นํา ใบ ประทวน สินคา
เปน เดือน ต.ค. นี้ ทั้งนี้ เพราะ ตอง รอ ขาว นาปรัง ที่ จะ เก็บ<1> เกี่ยว ได ตั้งแต กลาง เดือน ส.ค. ไป ถึง เดือน
ตลอดจน สถาปตยกรรม ตางๆ ของ ภูเก็ต นั้น ถูก เก็บ<6> รวบรวม ไว ที่ พิพิธภัณฑ สถาน แหงชาติ กลาง
ที่ นํา มา มอบให นัน้ ก็ จะ มี การ จัด เก็บ<4> ดูแล รักษา ไว เปนอยางดี กลาว ได วา เปน ความ พยายาม
สอบ แลว ซึ่ง อยากจะ ขอรอง วา อยา ทํา เชนนัน้ เลย เก็บ<4> เงิน ไว ดี กวา ถา หาก จะ ใช เงิน จาง 300 หรือ
พุธ ใน ราคา ตาราง เมตร ละ 5 บาท หรือ เก็บ<1> ทุกวัน อยางไรก็ตาม ตาม นโยบาย ของ นาย สมัคร คือ
แต ผม ก็ ยังคง รักษา บัตร ไว อยาง ดี ไม เก็บ<4> ให ติดกัน กับ บัตร ที่ มี แถบ แมเหล็ก ใบ อืน่ ๆ
เอา บัตร ที่ มี มูลคา เงิน อยู ไม นอย ของ ผม ไป เก็บ<4> ไว แลว บอก วา อีก 2 อาทิตย คอย มา รับ เงิน
ก็ จะ ทําให เรา ตอง แบกภาระ ใน เร การ เก็บ<4> สต็อก ที่ มาก เกิน ความจําเปน อีกดวย ถือ เสีย วา เรา ชวย ลูกคา
เรา ชวย ลูกคา ใน การ เก็บ<4> สต็อก ที่ มาก เกิน ความจํา เปน อีก ดวย
กดดัน ตางชาติ ที่ ชอรต หุน กลุม นี้ หัน เก็บ<9> หุน คืน เนื่องจาก เปน กลุม หุน ที่ มี สภาพคลอง สูง
กาว แรกๆ ของ การ ดําเนินการ ดาน นี้ คือ การ เก็บ<7> คา เขา ชม สวน สนุก เยรูดอง ซึ่ง มี พื้นที่ ถึง 90 เอเคอร
นอกจากนี้ ไฟล เกม ดังกลาว ก็ ไม ไดรับ การ จัด เก็บ<4> ใน แมขาย กลาง จึง เปน เรื่อง ยาก สําหรับ นัก พัฒนา
เมื่อ เรา มี แนวโนม วา จะ มา ชุมนุม กัน เรา ก็ จะ เก็บ<6> เงิน กัน เปน คลายๆ กับ กองทุน ของ เรา
ครั้ง นี้ ก็ ติด หนี้ เขา อยู 4,000 เพราะ เงิน ที่ เก็บ<6> ได ไม พอ ก็ ยัง ไม รู วา จะ เอา ที่ ไหน ไป
อากาศ ไม ไดมาตรฐาน เนื่องจาก กระบวนการ จัด เก็บ<4> และ อายุ การ ใชงาน การ อาน และ
ตน แอปเปล สุดทีร่ ัก chaowalitb @ hotmail . com เก็บ<1> เรื่อง นิทาน วัน พอ วัน แม ชื่อ ตน แอปเปล เมล ไป ให
ใต ตน แอปเปล นั้น ทุกวัน เขา ชอบ ปน ขึ้น ไป เก็บ<1> ผล กิน งีบ หลับ ใต รม ตน แอปเปล และ ตน แอปเปล
เสีย ใจ ดวย นะ ฉัน ไม มี เงิน แต เธอ ก็ เก็บ<1> เอา ผล ของ ฉัน ไป ขาย ได แลว เธอ ก็ จะ ได
แลว เธอ ก็ จะ ได เงิน ไป ซื้อ เด็กชาย ดีใจ มาก เขา เก็บ<1> ผล บน ตน ไป จน หมด แลว จากไป ดวย ความ รื่นเริง ใจ
หลังจากนั้น เด็กชาย ไม เคย กลับ มา เก็บ<1> ผล แอปเปล อีก เลย ตน แอปเปล ซึมเศรา
ดูแล ของ ประชาสงเคราะห จังหวัดเชียงใหม เพื่อ เก็บ<6> รวบรวม ขอมูล ทั้งหมด และ ประสานงาน ไปยัง
นําเสนอ ที่ สวยงาม เสนทาง ตางๆ ที่ ผูเขียน ผาน ได เก็บ<1> เรื่องราว ตางๆ เหลา นั้น มา เลา ขาน ทําให ผูอาน ไดรับ
เปน อยางไร ก็ คง อยา ให ถึง ขั้น นั้น เลย เก็บ<4> เงิน ไว ดี กวา ไป จาง กัน 500 บาท
มือ ถือ ปาย ชื่อ มา ให ศาล เพื่อที่ ศาล จะ เก็บ<4> ใส แฟม เปน ขอมูล และ เมื่อ ผูตองหา หรือ จําเลย มา
จาก 1 แสน เปน 5 แสน บาท เสนอ ให เก็บ<7> แค แสน เดียว นาน 4 ป อาง ยัง ขาด สภาพคลอง และ
เปน ระยะ ทุก 2 ป โดย เงิน ประกัน ดังกลาว จะ เก็บ<4> ไว ที่ การ ทองเที่ยว แหง ประเทศไทย (ททท.)
เปด ตัว มา เปน เวลา ยาวนาน นั้น ก็ คาดวา จะ สามารถ เก็บ<6> คะแนน นําหนา คูแขง ไป ได หลาย ขุม ทีเดียว แต สิ่ง
ทาง ราน ได เชาบาน หลัง ดังกลาว ไว เปน ที่ เก็บ<4> พัก ซีดี เพื่อ รอ แพ็ค กอน สง หางสรรพสินคา และ จุด
เปน ที่ แนชัด วา เปน ของ ราน อมรภัณฑ เพราะ ลัง เก็บ<4> ซีดี มี ชื่อ เลน ของ เจาของราน คือ พวง อยู ดวย
สืบสวน สอบสวน คดี เศรษฐกิจ มี ปญหา เรื่อง การ จัด เก็บ<4> ของ กลาง อีกทั้ง ยัง ถูก จับตา จาก องคการ การคา โลก
บริเวณ ทาง เขาสู บริเวณ งาน โดย จนท. ปาไม จะ เก็บ<4> มีด พรา เสียม จอบ และ วัตถุ มี คม อืน่ ๆ ไว ทั้งหมด
ภายหลังจาก ที่ ทัพ นัก ชก ไทย ทั้ง 9 คน เดินทาง ไป เก็บ<4> ตัว ฝกซอม ยัง สหรัฐอเมริกา และ คิวบา พรอม กับ
คัน นี้ ติดตั้ง มอเตอรไฟฟา พรอม แหลง เก็บ<4> ประจุ ไฟ ขนาด 300 โวลต ซึ่ง ตอพวง กับ เครื่องยนต
ตอพวง กับ เครื่องยนต ขนาด 1.4 ลิตร ทั้งนี้ ตัว เก็บ<4> ไฟฟา จะ แบงออกเปน แบตเตอรี่ และ
เปน แบตเตอรี่ และ ซูเปอร คาปาซิเตอร ซึ่ง จะ เก็บ<4> ไฟ อยู ประมาณ 130 โวลต ทั้งนี้ น้ําหนัก ของ ทั้ง 2 สิ่ง
สวนใหญ เปน ผูสูงอายุ และ ชาวบาน ที่ ไมได อด อาหาร ก็ เก็บ<1> ขาวของ และ เครื่อง ครัว ยาย ไป ชุมนุม ที่ ถนน
กิจการ ที่ แทจริง ขอเสนอแนะ หนึ่ง ก็ คือ ให ทยอย เก็บ<9> หุน บลู ชิพ เกรด เอ ของ ตลาด เพราะ มี ความ
สนใจ อาทิ หุน บริษัท อเมริกนั สแตนดารด ซึ่ง ถูก เก็บ<4> ไว ใน มือ ผู ถือ หุน ทําให ขาด สภาพคลอง และ ไม
สําหรับ ขอเสนอแนะ ขอ ที่สอง ก็ คือ คุณ ไม ควร เก็บ<4> ไข ไก ไว ใน ตระกรา ใบ เดียว เพราะ ไข ไก ใน ตระกรา
ผม ก็ อยาก เตือนสติ ครับ วา ถา ไม วางแผน เก็บ<6> เงิน ตัง้ แต เริ่ม ทํางาน คุณ อาจจะ เดือดรอน เวลา จะ
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เพราะฉะนั้น คน กลุม นี้ ก็ เชนกัน ยอม ตองการ การ เก็บ<6> ออม หรือ การ ลงทุน เพื่อให มี เงิน เพียงพอ ที่ จะ ทํา เรื่อง ตางๆ
ป แตเดิม นัน้ กฎหมาย บัญชี กําหนดให กิจการ ตอง เก็บ<4> รักษา บัญชี และ เอกสารประกอบ การ ลงบัญชี ไว
บัญชี แต ตาม พ.ร.บ. ฉบับ ใหม ได ลด ระยะเวลา จัด เก็บ<7> ลง มา เหลือ เพียง 5 ป เทานั้น อยางไรก็ตาม ใน
แบบ ไม เสีย ฟอรม ธงชัย เบียด รุน นอง ประจักษ เก็บ<6> แตม ซิว เหรียญ ไป เชยชม ขณะที่ "บานนา"
ปน ทีม ชาติ เบียด รุน นอง ประจักษ มหาวงศ เก็บ<6> แตม มากกวา ควา เหรียญ ไป ครอง
ตองการ บริจาค อวัยวะ ถา ได ยิ่ง เร็ว ยิง่ ดี เพราะ เก็บ<4> ไว นาน การ ติดเชื้อ จะ เกิดขึ้น สวนมาก เรา ได รู วา
พัฒนา รูปแบบ อิสลาม ของ ตัวเอง ขึ้น เก็บ<5> ตัว เงียบ จาก โลก ภายนอก นาน หลาย ศตวรรษ ทายสุด เมื่อ
แจง ขอเท็จจริง ไป แลว ซึ่ง ภาษี ดังกลาว มี การ จัด เก็บ<7> ทั่วประเทศ และ นํามา พัฒนา ทองถิ่น ทั้งสิ้น โดยที่
ลําเลียง ยา เสพยติด ผาน เขามา ใน พื้นที่ และ เก็บ<7> คา คุม ครอง จาก พอคา โค และ กระบือ ที่ นํา สัตว
และ เคลือบ น้ํายา กัน เชื้อรา สราง ไซโล สําหรับ เก็บ<4> และ กําจัด ฝุน ที่ เกิด จาก ขี้เลื่อย เพื่อ เปน การ ปองกัน
จาก การ ที่ สํานักงาน สาธารณสุข จังหวัด เพชรบุรี ได ออก เก็บ<6> ตัวอยาง น้ํา ใน แมน้ํา เพชร ตั้งแต อําเภอ
พรอม สั่ง ตรึง ราคา กาซ หุงตม ถึง สิ้น ป เตรียม เก็บ<7> เงิน จาก ผูคา น้ํามัน เขา กองทุน เพิ่ม อีก ลิตร ละ
เปน วิธีการ ที่ ถอยหลัง เขา คลอง เสนอ เก็บ<7> เงิน เขา กองทุน เพิ่ม 25 ส.ต. นาย สาวิตต กลาว ภายหลังจาก
ลงมติ เอกฉันท ลม โครงการ สราง ไซโล เก็บ<4> ขาว มูลคา 1 ลาน บาท ของ พรรค ชาติไทย
เปน วิธีการ บริหาร โครงการ วิธี ปฏิบัติ ใน การ เก็บ<4> รักษา ขาว และ ยกระดับ ราคา ขาวเปลือก รวมถึง การ ขาย ขาว
โครงการ วา โครงการ สราง ไซโล มี เปาหมาย ที่ จะ เก็บ<4> รักษา ขาว ใหกับ ชาวนา หรือ รัฐบาล จะ ทําหนาที่
ที่ เปน ความหวัง เหรียญทอง เพียงอยางเดียว มี การ เก็บ<4> ตัว ยาวนาน เดินทาง ไป อุน เครื่อง เพิ่ม ความ แข็งแกรง มาก
นัก เจาะ ขอมูล คอมพิวเตอร (แฮคเกอร) เขามา ดู และ เก็บ<6> ขอมูล ใน คอมพิวเตอร ของ ผูเคราะหรา ย หรือ เครือขาย
นอกจากนี้ นาฬิกา รุน นี้ ยัง มี พื้นที่ ที่ ใช ใน การ จัด เก็บ<4> ขอมูล และ หนวยความจํา มาก พอๆ กับ คอมพิวเตอร ตั้ง โตะ ดวย
เมีย ที่ บาน ซึ่ง เดิม ไม เคย ให ทํางาน มาก เพียงแต ชวย เก็บ<1> ปลา บาง เล็กๆ นอยๆ ตอนนี้ ก็ ตอง ออกไป ชวย ทํางาน บาง
แต พอ มี เขื่อน หา ปลา ไมได ก็ ตอง ไป เก็บ<1> ผัก ขาย ตลาด ไมเชนนั้น ไม มี รายได พอ เลี้ยง ครอบครัว
ฝง มูล รายได จาก การ หา ปลา เพียง ไมกี่ บาท ก็ สามารถ เก็บ<6> รวบรวม ได หมด พอ ได ใชจาย แต ตอนนี้ ไม
กอสราง แต คา ใชจาย ก็ มาก ทําให ไม สามารถ เก็บ<4> เพราะ ทุก อยาง เรา จะ ตอง ซื้อ หมด
กรรมการ หมู บาน กําหนด ไว แต การ เก็บ<1> เห็ด ไข มดแดง ขุด มัน และ ยาสมุนไพร สามารถ ทํา ได
อยาง หลีกเลี่ยง ไม ได หาก เรา มี ที่ กัก เก็บ<4> ขาว เชน กอน นี้ เรา มี ยุง ฉาง แต ก็ เปน ยุง ฉาง ขาว นา ป
ไม ใช ขาว นา ปรัง ซึ่ง ขาว นา ปรัง จะ เก็บ<4> ใน ยุง ฉาง ไมได เพราะ เปน ขาว ที่ มี ความ ชื้น สูง มาก
ผาน ขบวนการ ลด ความ ชื้น ใน ระดับ หนึ่ง และ จะ เก็บ<4> ใน ไซโล เฉยๆ ก็ ไมได ตอง มี กรรมวิธี เคลื่อนไหว
ขาว ปรับ อุณหภูมิ มี พัดลม ชวย ระบาย จึง จะ นํา ขาว เก็บ<4> ได ซึ่ง กรรมวิธี การ ดําเนินการ ขาว นา ปรัง
การ ที่ คุมทุน และ ยัง ได ประโยชย ดาน การ เก็บ<7> ภาษี และ ดาน สังคม ซึ่ง โครงการ นี้ ใช งบประมาณ นํา รอง
รส ที่ ถูก ปาก ผูบริโภค ผล ผลิต ราคา ดี ผล เก็บ<4> ไว ได นาน และ รสชาด ยิ่ง ดี ขึ้น ผล ที่ อยู บน
ประถม ศึกษา แหงชาติ จัด ใหญ ที่ ลพบุรี คืน นี้ แต เก็บ<7> เงิน คนละ 2 บาท เมื่อ เวลา ประมาณ
มา ตลอด แต ก็ ไมมีใคร กลา คัดคาน ใน เรื่อง การ เก็บ<7> เงิน แต มี การ พูด ใน ทํานอง ที่วา จะ เอา หนา
รักษา ลําไย เพื่อ ยืด อายุ การ เก็บ<4> ให ยาวนาน ขึ้น ระยะ หนึ่ง และ เมื่อ หมด ฤดูกาล จึง
ทีมวิจัย สามารถ หา วิธีการ ยืด อายุ การ เก็บ<4> รักษา ลําไย สด เพื่อ การ แปร รูป เปน เนื้อ ลําไย อบ
โดย เติม ซิลากา เจล ก็ จะ สามารถ เก็บ<4> ลําไย เหลา นี้ ไว ได หลาย เดือน รอ จนกวา หมด หนา ลําไย
โดยเฉพาะ แรงงาน ฝมือ ทั้ง ใน ขั้นตอน การ เก็บ<1> เกี่ยว การ คัด บรรจุ การ ควาน เอา เมล็ด ออก และ เปน
จาก นี้ ทาง คณะกรรมการ อาหาร และ ยา จะ ได เก็บ<6> ตัวอยาง ผลิตภัณฑ ซอส ปรุง รส ที่ มี การ ใช กรด สง
รัฐบาล ไม สามารถ ซื้อ ขาวสาร ใน ราคา สูง กวา ตลาด มา เก็บ<4> ไว ทุก ป ดาน นาย วิทยา คุณปลื้ม รอง โฆษก
ยโสธร 8 ส.ค. ชาวบาน อ. คําเขื่อนแกว สุด ทน เทศบาล เก็บ<7> คา เชา แผง ลอย ใน อัตรา ที่ แพง ลิบ ลิ่ว จน
คําเขื่อนแกว ได ออก เทศบัญญัติ จัด เก็บ<7> คา เชา แผง ขาย สินคา ใหม ซึ่ง เปน อัตรา ที่ คอนขาง จะ แพง
โปรแกรม เดินสาย อําลา ผูใหญ กอน เดินทาง ไป เก็บ<4> ตัว ฝกซอม ยัง เมือง เมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย
สูญเสีย คะแนนนิยม ไป เยอะ และ แม จะ มี การ เก็บ<6> สะสม ทุน แต ก็ สะสม ไม ทัน ความ มั่งคั่ง ของ
อะไร ได เห็น ดี แน แลว ตอนนี้ พณฯ กลับ สั่ง ให เก็บ<6> รวบรวม หลักฐาน หนังสือ เถื่อน มา ให ถาม วา จะ มี
อยาก รู วา เธอ มี วิธี ใช จายเงิน สวนที่เหลือ จาก ที่ เก็บ<4> ไว อาทิตย ละ 50 ดอลลาร อยางไร เรื่อง นี้ เปน หนาที่
การ ทํา ระบบ บัญชี ที่ ถูกตอง เพื่อให รัฐ สามารถ เก็บ<7> บัญชี ได เต็ม เม็ด เต็ม หนวย ที่ไหน โรงเรียน อะไร
เรื่อง นี้ เอ็นทีที เห็น พอง ที่จะ ให จัดตั้ง หอง เก็บ<4> เสียง ระหวาง คณะ ผูบริหาร ของ ญี่ปุน และ บรรดา
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ดีพีซี อัด แคมเปญ เปลี่ยน เครือ่ ง ดูอัล แบนด ยกเลิก การ เก็บ<7> ภาษี มูลคาเพิ่ม และ ตัด แคมเปญ โทร ฟรี
เคลื่อนที่ ขณะที่ โนเกีย ตกลง จะ เปด ศูนย จัด เก็บ<4> ขอมูล เพื่อ พัฒนา โปรแกรม ขอมูล สําหรับ องคกร
ตอง ปา มา โดน เรา แนๆ ทีเดียว ในขณะที่ เนียม ไป เก็บ<2> รองเทา ขึ้นมา อยาง ทนุ ถนอม ระลึก ถึง ตัวเอง วา หาก เปน
จับกุม ชาวบาน จํานวนหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อ ดู ขอเท็จจริง และ เก็บ<6> ขอมูล กลับไป พิจารณา เสนอ แนวทาง แกไข ปญหา
เปรี้ยว เปน รส ที่ ถูก ปาก ผูบริโภค ผล ผลิต ราคา ดี ผล เก็บ<4> ไว ได นาน และ รสชาติ ยิ่ง ดี ขึ้น ผล ที่ อยู
ผล ที่ อยู บน ตน ก็ สามารถ ยืด ระยะเวลา เก็บ<1> เกี่ยว ใน งาน นี้ นอกจาก จะ มีผล
ปโตรเลียม จํากัด มหาชน กลาวถึง กรณี ที่ รัฐบาล จะ เก็บ<7> เงิน เขา กองทุน น้าํ มันเชื้อเพลิง เพิ่ม อีก ลิ
ผูประกอบการ เขา กองทุน น้ํามัน แต จนถึง ขณะนี้ เก็บ<7> ไป แลว ถึง ลิตร ละ 45 ส.ต. สําหรับ น้าํ มัน เบนซิน
ผู วาฯ กทม. มี ความคิด ที่ จะ หา รายได เพิ่ม ใหกบั พนักงาน เก็บ<1> ขยะ ของ กทม. อีก คนละ ประมาณ 4,000 บาท
เพราะ หาก ไม จาย ก็ จะ ไม มี เก็บ<1> ขยะ อีก คนละ ประมาณ 4,000 บาท ตอ เดือน เชน
เปน 10,000 บาท โดย เงิน ที่ เพิ่มขึ้น จะ เรียก เก็บ<7> จาก เจาของบาน เชน บาน ขนาด เล็ก จะ เรียก เก็บ
ซึ่ง วิธีการ นี้ จะ ทําให มี เวลา เพิ่ม เที่ยว การ เก็บ<1> ขยะ มากขึ้น วัน ละ 3 - 4 เที่ยว แลว นําไป ทิ้ง ที่
ชวง ที่ นาง สาคร ทํานา มี ความ ยากลําบาก มาก เพราะ ตอง เก็บ<1> ผัก บุง ที่ เกิดขึ้น เอง ใส เรือ ไป แลก กับ แตง
จริงๆ จึง จะ สามารถ สั่งซื้อ สินคา เขามา เก็บ<4> สต็อก ไว เปนจํานวนมาก ได แต ก็ ตอง ไม เปน สินคา ที่ เนา
ตอง คํานึง ไว ดวย เชนกัน วา การ ที่ สัง่ ซื้อ สินคา เขามา เก็บ<4> ไว 1 เดือน โดย ไม มี การ ขาย ออกไป เลย
9 ชีวิต ที่จะ รวม ซิดนีย เกมส โดย จะ ปกหลัก เก็บ<4> ตัว ระยะ ยาว อยู ที่ เมลเบิรน ไป จนถึง การ แขงขัน และ
มาก มี การ แห ถอน เงิน กัน เอา ไป เก็บ<4> ไว ที่ บาน ที่ บาน มี คอมพิวเตอร แต ปรับ โดย การ ใช โปรแกรม
ขณะที่ โครงสราง ใหญ ทั้งหมด กลับ ถูก ซุก เก็บ<5> ไว ใน ลิน้ ชัก อยางมิดชิด เพียง เพราะ ตองการ
ธปท. ได กําหนดให สถาบัน การเงิน ทุก แหง มี การ เก็บ<4> สํารอง ขอมูล ของ ลูกคา ไว ใน รูปแบบ
หาก นาย ชูศักดิ์ เปน หนึ่ง ใน คณะ จัด งานฯ และ เก็บ<7> เงิน ตาม ราคา คา บัตร ที่ ระบุ ไว จํานวน
ลอย หนา เปน ใหญ ใน สังคม ตอไป เพราะ ผู ที่ สั่ง เก็บ<8> นักการเมือง ก็ คือ นักการเมือง ฝายตรงขาม
ความ ยะ เยือก ออกไป ได บาง ชาวสวน กําลัง เก็บ<1> ผล มะกอก ตาม แบบ ดั้งเดิม คือ ใช มือ
หมด ที่ พื้น ปู ตาขาย ถีๆ่ จะ ได เก็บ<2> สวน ที่ รวง หลน สงไป โรงงาน
พอ ชิม ยิ่ง แย ใหญ ตอง หอ ใส กระดาษ ทิชชู เก็บ<4> ไว ใน กระเปา อยา วา กัน เลย ถา ให ชิม ขา หมู ดิบ
ฝกสอน คา สถานที่ พัก ของ นักกีฬา ในชวง เก็บ<4> ตัว และ คา เดินทาง ใน การ แขงขัน รายการ ตางๆ
เชื่อ วา ความ ทรงจํา รวม จักรวาล เหลานี้ ถูก เก็บ<4> ไว ใน สนาม แควนตัม หรือ เหนือ
เพิ่ม บริการ ใหมๆ เชน เดิม เชน บริการ จัด เก็บ<7> เงิน ระบบ บิลลิ่ง และ บริการ ลูกคา เปนตน
หากแต ยัง มี เสียงเพลง ชวย บํารุง บําเรอ จิตใจ เก็บ<6> สะสม ไว เปน พลัง ตอสู รวมกับ พี่นอ ง ที่ เหลืออยู

APPENDIX D
Word sense disambiguation program
Word sense disambiguation program at 1WL
#----------------------------------------------THIS PART OF THE PROGRAM IS TRAINTING---------------------------------------------#
print "enter file to be counted: \n";
$file = <STDIN>;
chomp ($file);
open(IN, $file) || die "cannot open $filename\n";
open(OUT, ">decisionlist1wl.txt") || die "cannot create the file: $!";
$c = 0;
$keyp = "หัว<[0-9]+.*>";
while (<IN>) {
if (/$keyp/) {
$key=$&;
$c++;
@side = split/$key/;
#print OUT "$side[0]|$key|$side[1]";
$counth{$key}++;
@leftword = split (/ +/, $side[0]);
@leftwrev = reverse(@leftword);
$count {$key}++;
for ($j = 0; $j <= 0; $j++) {
$bicountleft {$key} {$leftwrev[$j]}++;
$countleft {$leftwrev[$j]}++;
}
}
}
foreach $w(sort(keys(%countleft))) {
#print OUT "$w = $countleft{$w}\n";
}
foreach $w(sort(keys(%count))) {
#print OUT "$w = $count{$w}\n";
}
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foreach $w1(keys (%counth)) {
foreach $w2 (keys% {$bicountleft{$w1}} ) {
#print OUT "$w2 $w1 = $bicountleft{$w1}{$w2}\n";
if ($countleft{$w2} >= 3) {
$p = $bicountleft{$w1}{$w2} / $countleft{$w2};
if ($p < 1) {
use POSIX qw(log10);
$weightl{$w2}{$w1} = log10($p/(1-$p));
print OUT "$w2 $w1 = $weightl{$w2}{$w1}\n";
} else {
$weightl{$w2}{$w1} = 9;
print OUT "$w2 $w1 = $weightl{$w2}{$w1}\n";
}
}
}
}
close (IN);
close (OUT);
#------------------------------------------------- -END OF THE TRAINING----------------------------------------------------------------------#
#-------------------------------------------------THIS PART OF THE PROGRAM IS TESTING----------------------------------------------#
open(INFILE, "T43Hsplited.txt") || die "cannot open $filename\n";
open(OUTFILE, ">hua4tagged1wl.txt") || die "cannot create the file: $!";
open(INPUT, "H1tagged.txt") || die "cannot open $file\n";
@check = <INPUT>;
chomp(@check);
$n = 0;
$cc = 0;
$a = 0;
$correct = 0;
$keypp = "หัว";
while (<INFILE>) {
if (/$keypp/) {
$key1=$&;
$cc++;
@side1 = split/$key1/;
#print OUTFILE "$side1[0]|$key1|$side1[1]";
$counth1{$key1}++;
@leftword1 = split (/ +/, $side1[0]);
@leftwrev1 = reverse(@leftword1);
#foreach $ww(@leftwrev1) {
#print OUTFILE "$ww\n";
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#}
$maxweight = -10;
$guess = "";
for ($jj = 0; $jj <= 0; $jj++) {
$maxcount = 0;
foreach $w1(keys (%counth)) {
foreach $w2 (keys% {$bicountleft{$w1}} ) {
if ($leftwrev1[$jj] eq $w2) {
#print OUTFILE "$leftwrev1[$jj]\n";
#check max weight here
if ($weightl{$w2}{$w1} > $maxweight) {
$maxweight = $weightl{$w2}{$w1};
# remember the collocate word
$guess = $w1;
$g = $w2;
$position = $jj;
#try adding this line, to remember the count of the first guess word
$maxcount = $counth{$w1};
} #end if $weightl
elsif ($weightl{$w2}{$w1} == $maxweight) {
if ($position == $jj) {
##choose highest sense between $guess, $w1
if ($counth{$w1} > $maxcount) {
#print OUTFILE "$w1 : $counth{$w1} - $maxcount\n";
$maxcount = $counth{$w1};
$guess = $w1;
$g = $w2;
}#end if $count
}#end if $jj = $position
}#end elsif
#print OUTFILE "$w2 $w1 = $weightl{$w2}{$w1}\n";
} #end if $leftwrev1
} #end foreach $w2
} #end foreach $w1
} #end for $jj
if ($guess eq "") {
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foreach $w1(keys(%counth)) {
if ($counth{$w1} > $maxcount) {
$maxcount = $counth{$w1};
$guess = $w1;
$g = $w2;
}
}
}
$_ =~ s/$key1/$guess/;
#print OUTFILE "choose: $g $guess = $maxweight\n";
#print OUTFILE "$_";
@guess1 = $guess;
foreach $z(@guess1) {
if ($z eq $check[$a]) {
$correct++;
}
$a++;
}
$n++;
}#end if $keypp
}#end while
$precision = ($correct/$n)*100;
print "\n";
print "number of correctly disambiguated sense = $correct\n";
print "number of answered sense = $n\n";
print ("precison (%) = $precision\n");
close (INFILE);
close (OUTFILE);
close (INPUT);
#-----------------------------------------------------END OF THE TESTING------------------------------------------------------------------#

Word sense disambiguation program at 1WR
#-----------------------------------------------THIS PART OF THE PROGRAM IS TRAINING----------------------------------------------#
print "enter file to be counted: \n";
$file = <STDIN>;
chomp ($file);
open(IN,$file) || die "cannot open $filename\n";
open(OUT, ">decisionlist1wr.txt") || die "cannot create the file: $!";
$c = 0;
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$keyp = "หัว<[0-9]+.*>";
while (<IN>) {
if (/$keyp/) {
$key=$&;
$c++;
@side = split/$key/;
#print OUT "$side[0]|$key|$side[1]";
$counth{$key}++;
@rightword = split (/ +/, $side[1]);
$count{$key}++;
for ($j = 1; $j <= 1; $j++) {
$bicountright {$key} {$rightword[$j]}++;
$countright {$rightword[$j]}++;
} #end for $j
}#end if
}#end while
foreach $w(sort(keys(%countright))) {
#print OUT "$w = $countright{$w}\n";
}
foreach $w(sort(keys(%count))) {
#print OUT "$w = $count{$w}\n";
}
foreach $w1(keys (%counth)) {
foreach $w2 (keys% {$bicountright{$w1}} ) {
#print OUT "$w2 $w1 = $bicountright{$w1}{$w2}\n";
if ($countright{$w2} >= 3) {
$p = $bicountright{$w1}{$w2} / $countright{$w2};
if ($p < 1) {
use POSIX qw(log10);
$weightr{$w2}{$w1} = log10($p/(1-$p));
print OUT "$w2 $w1 = $weightr{$w2}{$w1}\n";
} else {
$weightr{$w2}{$w1} = 9;
print OUT "$w2 $w1 = $weightr{$w2}{$w1}\n";
} #end if $p
}#end foreach $w2
}#end foreach $w1
}
close (IN);
close (OUT);
#-------------------------------------------------------------END OF THE TRAINING------------------------------------------------------------#
#-------------------------------------------------THIS PART OF THE PROGRAM IS TESTING----------------------------------------------#
open(INFILE, "T43Hsplited.txt") || die "cannot open $filename\n";
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open(OUTFILE, ">hua4tagged1wr.txt") || die "cannot create the file: $!";
open(INPUT, "H1tagged.txt") || die "cannot open $file\n";
@check = <INPUT>;
chomp(@check);
$n = 0;
$cc = 0;
$a = 0;
$correct = 0;
$keypp = "หัว";
while (<INFILE>) {
if (/$keypp/) {
$key1=$&;
$cc++;
@side1 = split/$key1/;
#print OUTFILE "$side1[0]|$key1|$side1[1]";
$counth1{$key1}++;
@rightword1 = split (/ +/, $side1[1]);
#foreach $ww(@rightword1) {
#print OUTFILE "$ww\n";
#}
$maxweight = -10;
$guess = "";
for ($jj = 1; $jj <= 1; $jj++) {
$maxcount = 0;
foreach $w1(keys (%counth)) {
foreach $w2 (keys% {$bicountright{$w1}} ) {
if ($rightword1[$jj] eq $w2) {
#print OUTFILE "$rightword1[$jj]\n";
#check max weight here
if ($weightr{$w2}{$w1} > $maxweight) {
$maxweight = $weightr{$w2}{$w1};
# remember the collocate word
$guess = $w1;
$g = $w2;
$position = $jj;
#try adding this line, to remember the count of the first guess word
$maxcount = $counth{$w1};
} #end if $weightr
elsif ($weightr{$w2}{$w1} == $maxweight) {
if ($position == $jj) {
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##choose highest sense between $guess, $w1
if ($counth{$w1} > $maxcount) {
#print OUTFILE "$w1 : $counth{$w1} - $maxcount\n";
$maxcount = $counth{$w1};
$guess = $w1;
$g = $w2;
}#end if $count
}#end if $jj = $position
}#end elsif
print OUTFILE "$w2 $w1 = $weightr{$w2}{$w1}\n";
} #end if $rightword1
} #end foreach $w2
} #end foreach $w1
} #end for $jj
if ($guess eq "") {
foreach $w1(keys(%counth)) {
if ($counth{$w1} > $maxcount) {
$maxcount = $counth{$w1};
$guess = $w1;
$g = $w2;
}
}
}
$_ =~ s/$key1/$guess/;
print OUTFILE "choose: $g $guess = $maxweight\n";
print OUTFILE "$_";
@guess1 = $guess;
foreach $z(@guess1) {
if ($z eq $check[$a]) {
$correct++;
}
$a++;
}
$n++;
}#end if $keypp
}#end while
$precision = ($correct/$n)*100;
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print "\n";
print "number of correctly disambiguated sense = $correct\n";
print "number of answered sense = $n\n";
print ("precison (%) = $precision\n");
close (INFILE);
close (OUTFILE);
close (INPUT);
#-----------------------------------------------------END OF THE TESTING------------------------------------------------------------------#

Word sense disambiguation program at 1WLR
#-----------------------------------------------THIS PART OF THE PROGRAM IS TRAINING----------------------------------------------#
print "enter file to be counted: \n";
$file = <STDIN>;
chomp($file);
open(IN, $file) || die "cannot open $filename\n";
open(OUT, ">decisionlist1wlr.txt") || die "cannot create the file: $!";
$c = 0;
$keyp = "หัว<[0-9]+.*>";
while (<IN>) {
if (/$keyp/) {
$key=$&;
$c++;
@side = split/$key/;
$counth{$key}++;
@rightword = split(/ +/, $side[1]);
@leftword = split(/ +/, $side[0]);
@leftwrev = reverse(@leftword);
push(@wordlr, $leftwrev[0], $rightword[1],
$leftwrev[1], $rightword[2],
$leftwrev[2],$rightword[3],
$leftwrev[3], $rightword[4],
$leftwrev[4]);$rightword[5],
$count{$key}++;
for ($j = 0; $j <= 1; $j++) {
$bicountlr {$key} {$wordlr[$j]}++;
$countlr {$wordlr[$j]}++;
} #end for $j
@wordlr = ();
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}#end if
}#end while
foreach $w(sort(keys(%countlr))) {
#print OUT "$w = $countlr{$w}\n";
}
foreach $w(sort(keys(%count))) {
#print OUT "$w = $count{$w}\n";
}
foreach $w1(keys (%counth)) {
foreach $w2 (keys% {$bicountlr{$w1}} ) {
#print OUT "$w2 $w1 = $bicountlr{$w1}{$w2}\n";
if ($countlr{$w2} >= 3) {
$p = $bicountlr{$w1}{$w2} / $countlr{$w2};
if ($p < 1) {
use POSIX qw(log10);
$weightlr{$w2}{$w1} = log10($p/(1-$p));
print OUT "$w2 $w1 = $weightlr{$w2}{$w1}\n";
} else {
$weightlr{$w2}{$w1} = 9;
print OUT "$w2 $w1 = $weightlr{$w2}{$w1}\n";
} #end if $p
}#end foreach $w2
}#end foreach $w1
}
close (IN);
close (OUT);
#--------------------------------------------------------END OF THE TRAINING-----------------------------------------------------------------#
#-------------------------------------------------THIS PART OF THE PROGRAM IS TESTING----------------------------------------------#
open(INFILE, "T43Hsplited.txt") || die "cannot open $filename\n";
open(OUTFILE, ">hua4tagged1wlr.txt") || die "cannot create the file: $!";
open(INPUT, "H1tagged.txt") || die "cannot open $file\n";
@check = <INPUT>;
chomp(@check);
$n = 0;
$cc = 0;
$a = 0;
$correct = 0;
$keypp = "หัว";
while (<INFILE>) {
if (/$keypp/) {
$key1=$&;
$cc++;
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$counth1{$key1}++;
@side1 = split/$key1/;
@rightword1 = split(/ +/, $side1[1]);
@leftword1 = split(/ +/, $side1[0]);
@leftwrev1 = reverse(@leftword1);
push(@wordlr1, $leftwrev1[0], $rightword1[1],
$leftwrev1[1], $rightword1[2],
$leftwrev1[2],$rightword1[3],
$leftwrev1[3], $rightword1[4],
$leftwrev1[4]);$rightword1[5],
$maxweight = -10;
$guess = "";
for ($jj = 0; $jj <= 1; $jj++) {
$maxcount = 0;
foreach $w1(keys (%counth)) {
foreach $w2 (keys% {$bicountlr{$w1}} ) {
if ($wordlr1[$jj] eq $w2) {
#check max weight here
if ($weightlr{$w2}{$w1} > $maxweight) {
$maxweight = $weightlr{$w2}{$w1};
# remember the collocate word
$guess = $w1;
$g = $w2;
$position = $jj;
#try adding this line, to remember the count of the first guess word
$maxcount = $counth{$w1};
} #end if $weightlr
elsif ($weightlr{$w2}{$w1} == $maxweight) {
if ($position == $jj) {
##choose highest sense between $guess, $w1
if ($counth{$w1} > $maxcount) {
#print OUTFILE "$w1 : $counth{$w1} - $maxcount\n";
$maxcount = $counth{$w1};
$guess = $w1;
$g = $w2;
}#end if $count
}#end if $jj = $position
}#end elsif
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#print OUTFILE "$w2 $w1 = $weightlr{$w2}{$w1}\n";
} #end if $wordlr1
} #end foreach $w2
} #end foreach $w1
} #end for $jj
@wordlr1 = ();
if ($guess eq "") {
foreach $w1(keys(%counth)) {
if ($counth{$w1} > $maxcount) {
$maxcount = $counth{$w1};
$guess = $w1;
$g = $w2;
}
}
}
$_ =~ s/$key1/$guess/;
print OUTFILE "choose: $g $guess = $maxweight\n";
print OUTFILE "$_";
@guess1 = $guess;
foreach $z(@guess1) {
if ($z eq $check[$a]) {
$correct++;
}
$a++;
}
$n++;
}#end if $keypp
}#end while
$precision = ($correct/$n)*100;
print "\n";
print "number of correctly disambiguated sense = $correct\n";
print "number of answered sense = $n\n";
print ("precison (%) = $precision\n");
close (INFILE);
close (OUTFILE);
close (INPUT);
#-----------------------------------------------------END OF THE TESTING----------------------------------------------------------------------#
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Word sense disambiguation program at 1WRL
#-----------------------------------------------THIS PART OF THE PROGRAM IS TRAINING----------------------------------------------#
print "enter file to be counted: \n";
$file = <STDIN>;
chomp($file);
open(IN, $file) || die "cannot open $filename\n";
open(OUT, ">decisionlist1wrl.txt") || die "cannot create the file: $!";
$c = 0;
$keyp = "หัว<[0-9]+.*>";
while (<IN>) {
if (/$keyp/) {
$key=$&;
$c++;
@side = split/$key/;
$counth{$key}++;
@rightword = split(/ +/, $side[1]);
@leftword = split(/ +/, $side[0]);
@leftwrev = reverse(@leftword);
push(@wordrl, $rightword[1], $leftwrev[0],
$rightword[2], $leftwrev[1],
$rightword[3], $leftwrev[2],
$rightword[4], $leftwrev[3],
$rightword[5], $leftwrev[4]);
$count{$key}++;
for ($j = 0; $j <= 1; $j++) {
$bicountrl {$key} {$wordrl[$j]}++;
$countrl {$wordrl[$j]}++;
} #end for $j
@wordrl = ();
}#end if
}#end while
#foreach $w(sort(keys(%countrl))) {
#print OUT "$w = $countrl{$w}\n";
#}
foreach $w(sort(keys(%count))) {
#print OUT "$w = $count{$w}\n";
}
foreach $w1(keys (%counth)) {
foreach $w2 (keys% {$bicountrl{$w1}} ) {
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#print OUT "$w2 $w1 = $bicountrl{$w1}{$w2}\n";
#if ($countrl{$w2} >= 3) {
$p = $bicountrl{$w1}{$w2} / $countrl{$w2};
if ($p < 1) {
use POSIX qw(log10);
$weightrl{$w2}{$w1} = log10($p/(1-$p));
print OUT "$w2 $w1 = $weightrl{$w2}{$w1}\n";
} else {
$weightrl{$w2}{$w1} = 9;
print OUT "$w2 $w1 = $weightrl{$w2}{$w1}\n";
} #end if $p
}#end foreach $w2
}#end foreach $w1
#}
close (IN);
close (OUT);
#--------------------------------------------------------END OF THE TRAINING-----------------------------------------------------------------#
#-------------------------------------------------THIS PART OF THE PROGRAM IS TESTING----------------------------------------------#
open(INFILE, "T43Hsplited.txt") || die "cannot open $filename\n";
open(OUTFILE, ">hua4tagged1wrl.txt") || die "cannot create the file: $!";
open(INPUT, "H1tagged.txt") || die "cannot open $file\n";
@check = <INPUT>;
chomp(@check);
$n = 0;
$cc = 0;
$a = 0;
$correct = 0;
$keypp = "หัว";
while (<INFILE>) {
if (/$keypp/) {
$key1=$&;
$cc++;
$counth1{$key1}++;
@side1 = split/$key1/;
@rightword1 = split(/ +/, $side1[1]);
@leftword1 = split(/ +/, $side1[0]);
@leftwrev1 = reverse(@leftword1);
push(@wordrl1, $rightword1[1], $leftwrev1[0],
$rightword1[2], $leftwrev1[1],
$rightword1[3], $leftwrev1[2],
$rightword1[4], $leftwrev1[3],
$rightword1[5], $leftwrev1[4]);
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$maxweight = -10;
$guess = "";
for ($jj = 0; $jj <= 1; $jj++) {
$maxcount = 0;
foreach $w1(keys (%counth)) {
foreach $w2 (keys% {$bicountrl{$w1}} ) {
if ($wordrl1[$jj] eq $w2) {
#check max weight here
if ($weightrl{$w2}{$w1} > $maxweight) {
$maxweight = $weightrl{$w2}{$w1};
# remember the collocate word
$guess = $w1;
$g = $w2;
$position = $jj;
#try adding this line, to remember the count of the first guess word
$maxcount = $counth{$w1};
} #end if $weightrl
elsif ($weightrl{$w2}{$w1} == $maxweight) {
if ($position == $jj) {
##choose highest sense between $guess, $w1
if ($counth{$w1} > $maxcount) {
#print OUTFILE "$w1 : $counth{$w1} - $maxcount\n";
$maxcount = $counth{$w1};
$guess = $w1;
$g = $w2;
}#end if $count
}#end if $jj = $position
}#end elsif
print OUTFILE "$w2 $w1 = $weightrl{$w2}{$w1}\n";
} #end if $wordrl1
} #end foreach $w2
} #end foreach $w1
} #end for $jj
@wordrl1 = ();
if ($guess eq "") {
foreach $w1(keys(%counth)) {
if ($counth{$w1} > $maxcount) {
$maxcount = $counth{$w1};
$guess = $w1;
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$g = $w2;
}
}
}
$_ =~ s/$key1/$guess/;
print OUTFILE "choose: $g $guess = $maxweight\n";
print OUTFILE "$_";
@guess1 = $guess;
foreach $z(@guess1) {
if ($z eq $check[$a]) {
$correct++;
}
$a++;
}
$n++;
}#end if $keypp
}#end while
$precision = ($correct/$n)*100;
print "\n";
print "number of correctly disambiguated sense = $correct\n";
print "number of answered sense = $n\n";
print ("precison (%) = $precision\n");
close (INFILE);
close (OUTFILE);
close (INPUT);
#-----------------------------------------------------END OF THE TESTING------------------------------------------------------------------#
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