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ประชาคมอาเซียน
ความเป็ นมาของอาเซียน
สมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (Association of Southeast Asia
Nation หรือ ASEAN) กํอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผู๎กํอตั้งมี 5 ประเทศ ได๎แกํ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส๑ สิงคโปร๑
และไทย ซึ่งผู๎แทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบด๎วยนายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีตํางประเทศอินโดนีเซีย)
นายตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวง
พัฒนาการแหํงชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีตํางประเทศฟิลิปปินส๑) นายเอส ราชา
รัตนัม (รัฐมนตรีตํางประเทศสิงคโปร๑) และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร๑ (รัฐมนตรีตํางประเทศ
ไทย) ในเวลาตํอมาได๎มีประเทศตําง ๆ เข๎าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได๎แกํ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิก
เมื่อ 7 มกราคม 2527) เวียดนาม (วันที่ 28 กรกฎาคม 2538) ลาวและพมํา (วันที่ 23 กรกฎาคม
2540) และกัมพูชา (เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542) ตามลําดับ จากการรับกัมพูชาเข๎าเป็นสมาชิกทํา
ให๎อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
อาเซียนกํอตั้งขึ้นเพื่อสํงเสริมความรํวมมือทางด๎านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สํงเสริม
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค สํงเสริมความรํวมมือระหวํางอาเซียนกับตํางประเทศและ
องค๑กรระหวํางประเทศ สัญลักษณ๑ของอาเซียน คือ รูปรวงข๎าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล๎อมรอบด๎วย
วงกลมสีขาวและสีน้ําเงิน รวงข๎าว 10 ต๎น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุํงเรือง
สีแดง หมายถึง ความกล๎าหาญและการมีพลวัต
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
นโยบายการดําเนินงานของอาเซียนจะเป็นผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหน๎า
รัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และเจ๎าหน๎าที่อาวุโสอาเซียน ทั้งนี้ การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN
Summit)หรื อการประชุ มของผู๎ นํ า ประเทศสมาชิ กอาเซี ย นเป็ นการประชุ มระดั บ สู งสุ ด
เพื่อกําหนดแนวนโยบายในภาพรวม และเป็นโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะได๎รวํ มกันประกาศเป้าหมาย
และแผนงานของอาเซียนในระยะยาวซึง่ จะปรากฏเป็นเอกสารในรูปแบบตําง ๆ อาทิ แผนปฏิบัติการ

(ActionPlan) แถลงการณ๑รํวม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement)
หรืออนุสัญญา (Convention) สํวนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ๎าหน๎าที่อาวุโสจะเป็นการ
ประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะด๎าน
ด๎ านการเมื องและความมั่ นคง อาเซี ยนได๎ จั ดทํ าปฏิ ญญากํ าหนดให๎ ภู มิ ภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต๎เป็นเขตแหํงสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom
and Neutra-ZOPFAN) ในปี 2514 จัดทําสนธิสัญญามิตรภาพและความรํวมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ (Treaty of Amity and Cooperation-TAC) ในปี 2519 และจัดทําสนธิสัญญา
เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร๑ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (Treaty on the Southeast Asian
Nuclear Weapon-Free Zone-SEANWFZ) ในปี 2538 รวมทั้งได๎ริเริ่มการประชุมอาเซียนวําด๎วย
ความรํวมมือด๎านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional ForumARF) ซึ่งไทยเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อปี 2537
ด๎านเศรษฐกิจอาเซียนได๎ลงนามจัดตั้งเขตการค๎าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade AreaAFTA) ในปี 2535 เพื่อลดภาษีศุลกากรระหวํางกัน ชํวยสํงเสริมการค๎าภายในอาเซียนให๎มีปริมาณ
เพิ่มขึ้น ลดต๎นทุนการผลิตสินค๎าและดึงดูดการลงทุนจากตํางประเทศ ทั้งยังได๎ขยายความรํวมมือ
ด๎านเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อให๎การรวมตัวทางเศรษฐกิจสมบูรณ๑แบบและมีทิศทางชัดเจนด๎วยการ
จัดตั้งเขตลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area-AIA) ด๎านสังคมอาเซียนมีความรํวมมือเฉพาะ
ด๎าน (functional cooperation) ในประเด็นด๎านสังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายด๎าน
เพื่อให๎ประชาชนมีสภาพความเป็นอยูํที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด๎านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
หนํ วยงานที่ ทํ าหน๎ าที่ ประสานงานและติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานในกรอบอาเซี ยน
ประกอบด๎วย
1) สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ที่กรุงจาการ๑ตา ประเทศอินโดนีเซีย
เป็นศูนย๑กลางในการติดตํอระหวํางประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General
of ASEAN) เป็นหัวหน๎าสํานักงาน ที่ผํานมาผู๎แทนจากประเทศไทยดํารงตําแหนํงเลขาธิการอาเซียน
แล๎ว 2 ทํานคือ ฯพณฯ นายแผน วรรณเมธี ระหวํางปี พ.ศ. 2527 - 2529 ดร. สุรินทร๑ พิศสุวรรณ
ระหวํางปี พ.ศ. 2551 - 2555
ilty

2) สํานักงานเลขาธิการแหํงชาติ (ASEAN National Secretariat) เป็นหนํวยงานระดับ
กรมในกระทรวงการตํางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน มีหน๎าที่ประสานกิจการอาเซียนและ
ติดตามผลการดําเนินงานในประเทศนั้น
3) สําหรับประเทศไทยหนํวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการตํางประเทศ
และคณะกรรมการผู๎แทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent Representative - CPR)
ซึ่งประกอบด๎วยผู๎แทนระดับเอกอัครราชทูต ที่ได๎รับการแตํงตั้งมาจากประเทศสมาชิก มีภารกิจใน
การสนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองค๑กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะ
สาขา รวมทั้งประสานงานกั บสํ านั กเลขาธิ การอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซี ยนแหํ งชาติ
ตลอดจนดูแลความรํวมมือของอาเซียนกับหุ๎นสํวนภายนอก ประเทศไทยได๎แตํงตั้งเอกอัครราชทูต
ผู๎แทนถาวรประจําอาเซียนและมีคณะผู๎แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ๑ตา
ในโลกที่เต็มไปด๎วยความท๎าทายไปพร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงและการแขํงขันสูงขึ้นอยําง
ตํอเนื่ อง ประเทศสมาชิกเห็ นพ๎องกันถ๎าความสําคัญของการมีความรํ วมมืออยํางใกล๎ชิด เพื่ อ
ประโยชน๑ในการพัฒนาศักยภาพในการรํวมมือกับปัญหาและความท๎าทาย ตลอดจนเพื่อสร๎างความ
แข็งแกรํงและอํานาจตํอรองให๎กับประเทศสมาชิกผู๎นําอาเซียน ได๎ลงนามรํวมกันในปฏิญญาวําด๎วย
ความรํวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อ
ประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายใน
ปี 2563 (ค.ศ. 2020) โดยสนับสนุนการรวมตัวและความรํวมมืออยํางรอบด๎าน ในด๎านการเมืองให๎
จัดตั้ง “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน หรือ ASEAN Political-Security Community
(APSC)” ด๎านเศรษฐกิจให๎จัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic
Community (AEC)” ด๎านสังคมและวัฒนธรรมให๎จัดตั้ง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)” ซึ่งตํอมาผู๎นําอาเซียนได๎เห็นชอบให๎เรํงรัดการ
รวมตั วเป็ นประชาคมอาเซี ยนให๎เร็ วขึ้ นกวํ าเดิ มอี ก 5 ปี คื อภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) จึ ง
จําเป็นต๎องปรับตัว เพื่อให๎สามารถคงบทบาทในการดําเนินความสัมพันธ๑ในภูมิภาค และตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชนได๎อยํางแท๎จริง

ภาษามลายู
ภาษามลายูนั้นเป็นภาษาที่นิยมใช๎กันอยํางแพรํหลายในภูมิภาคอาเซียนแตํมีการ
เรียกชื่อและสําเนียงการพูดที่แตกตํางกัน เชํน ประเทศอินโดนีเซียเรียกภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
ประเทศมาเลเซียเรียกภาษาบาฮาซามาเลเซีย สํวนในประเทศบรูไนและสิงคโปร๑เรียกภาษา
มลายู เป็นต๎น สําหรับการเขียนคําอํ านภาษาไทยนั้น มีเสียงบางเสียงไมํสามารถแทนด๎วย
อักษรไทยได๎ ผู๎เขียนจึงแทนเสียงดังกลําวด๎วยตัวอักษรไทยที่มีเสียงใกล๎เคียงกับเสียงภาษา
มลายูมากที่สุด โดยเพิ่มเครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ เชํน
G แทนเสียงด๎วย ก คือพยัญชนะ ก.ไกํ ขีดเส๎นใต๎ (การขีดเส๎นใต๎พยัญชนะ ก.ไกํ)
J แทนเสียงด๎วย พยัญชนะ จ หรือ ย เสียงสํวนมากใช๎แทนด๎วย จ ยกเว๎นคํายืมจาก
ภาษาอื่น ๆ เชํน ภาษาอาหรับ จะแทนด๎วยพยัญชนะ ย เชํน มัสยิด (masjid) ยาวี (Jawi) เป็นต๎น
C แทนเสียงด๎วยพยัญชนะ จ หรือ ช หรือบางครั้งเป็นเสียงที่เกิดขึ้นระหวํางเสียง
พยัญชนะ จ และ ช ก็จะแทนด๎วยพยัญชนะ ช
1. การทักทาย การแนะนาตัวเอง การแนะนาให้รู้จักผู้อื่น อย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ
ที่
ภาษาไทย
ภาษามลายู
คาอ่าน
1 สวัสดี
Assalamualai kum,Salam อัสลามมุอะลัยกุม
sejahtera,salam bahagia (ใช๎ทักทายเฉพาะมุสลิม
ด๎วยกัน)/ซาลัม-เซอจะฮ๑
เตอรา/ซาลัม –บาฮากียา
(ใช๎ได๎กับคนทั่วไป)
2 สวัสดี (ตอนเช๎า)
Selamat pagi
เซอลามัต-ปากี
3 สวัสดี (ตอนกลางวัน) Selamat tengah hari
เซอลามัต-เตองะฮ๑-ฮารี
4 สวัสดี (ตอนเย็น)
Selamat petang
เซอลามัต-เปอตัง
5 คํากลําวลา
Selamat tinggal
เซอลามัต-ติงกัล
1

ที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ภาษาไทย
สบายดีหรือ
สบายดี
ไมํคํอยสบาย
ดี/สวย
ชื่อ
นามสกุล
อะไร
เพื่อน
เพื่อนรํวมงาน
เพื่อนรํวมห๎อง
พบ/รู๎จักกัน
แนะนํา
นี่คือ...
สวัสดี สบายดีหรือ
สบายดี ขอบคุณ
แล๎วคุณลํะ
ฉันชื่อ...
นี่เพื่อนของฉัน เขา/
เธอชื่อ...
24 ขออนุญาตผมแนะนํา
เพื่อนรํวมงาน

ภาษามลายู
Apa khabar
Khabar baik
Tak sihat, tak senang
Baik
Nama
Nama keluarga
Apa
Kawan
Kawan sekerja
Kawan sekelas
Jumpa/Berkenalan
Memperkenalkan
Ini ialah
Apa khabar
Khabar baik
Bagaimana anda
Nama saya
Ini kawan saya nama dia

Izinkan saya
memperkenalkan kawan
sekerja
25 นี่..เพื่อนรํวมห๎องของฉัน Ini..kawan sebilik saya
2

คาอ่าน
อาปา-คาบัร
คาบัร ไบก๑
ตะก๑-ซีฮตั /ตะก๑-เซอนัง
ไบก๑
นามา
นามา-เกอลูวัรกา
อาปา
กาวัน
กาวัน-เซอเกอร๑จา
กาวัน-เซอเกอลัซ
จุมปา/เบอร๑เกอนาลัน
เมิมเปอร๑เกอนัลกัน
อีนี-อียาละฮ๑
อาปา-คาบัร
คาบัร-ไบก๑
บากัยมานา-อันดา
นามา-ซายา
อีนี-กาวัน-ซายา/นามาดียา
อีซินกัน-ซายา-เมิมเปอร๑
เกอนัลกัน-กาวัน-เซอเกอร๑
จา
อีนี่..-กาวัน-เซอบีลิก-ซายา

ที่
ภาษาไทย
26 ยินดีที่ได๎พบคุณ
27 ยินดีที่ได๎คุยกับคุณ
28 สวัสดี (ตอนเช๎า)
ฉันชื่อ...
29 คุณรู๎จักเพื่อนของฉัน
หรือยัง
30 คุณชื่ออะไร
31 สวัสดี (ตอนเย็น)
ขออนุญาตแนะนํา
ตัวเอง
32 เพื่อนรํวมงานของคุณ
ชื่ออะไร
33 คุณมาจากที่ไหน
34 ฉันมาจากกรุงเทพฯ
ประเทศไทย
35 แล๎วพบกันใหมํ

ภาษามลายู
Gembira dapat berjumpa
dengan anda
Gembira dapat bercakap
dengan anda
Selamat pagi nama
saya……
Kenalkah kawan saya

คาอ่าน
เกิมบีรา-ดาปัต-เบอร๑จุม
ปา เดองัน-อันดา
เกิมบีรา-ดาปัต-เบอร๑จา
กับ เดองัน-อันดา
เซอลามัต-ปากี-นามา-ซา
ยา......
เกอนัลกะฮ๑-กาวัน-ซายา

Siapa nama anda
Selamat petang izinkan
saya memperkenalkan
diri saya
Siapa nama rakan sekerja
anda
Anda dari mana
Saya dari Bangkok

ซีอาปา-นามา-อันดา
เซอลามัต-เปอตัง-อีซินกันซายา-เมิมเปอร๑เกอนัลกันดีร-ี ซายา
ซีอาปา-นามา-รากัน-เซอ
เกอร๑จา-อันดา
อันดา-ดารี-มานา
ซายา-ดารี-บางกอก

Jumpa lagi

จุมปา-ลากี
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2. การบอกชื่อ บอกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ การถามรายละเอียดเกี่ยวกับผู้อื่น สัญชาติ
ประเทศ
ที่
ภาษาไทย
ภาษามลายู
คาอ่าน
1 ชื่อตัว
Nama
นามา
2 นามสกุล
Nama keluarga
นามา-เกอลูวัรกา
3 ที่อยูํ
Alamat rumah
อาลามัต-รูมะฮ๑
4 อาศัยอยูํ
Tinggal di
ติงกัล-ดี
5 มาจาก
Dari
ดารี
6 คนในพื้นที่/
Orang tempatan
โอรัง-เติมปาตัน
คนท๎องถิ่น
7 หมายเลขโทรศัพท๑
Nombor telefon
โนมโบร-เตเลโฟน
8 สายตรง
Talian terus
ตาลียัน-เตอรุซ
9 หมายเลขภายใน
Nombor sambungan
โนมโบร-ซัมบูงัน
(สําหรับตํอ)
10 โทรศัพท๑เคลื่อนที่
Telefon bimbit
เตเลโฟน-บิมบิต
(โทรศัพท๑มือถือ)
11 ติดตํอ
Hubungi
ฮูบูงี
12 สัญชาติ
Kerakyatan
เกอระก๑ยาตัน
13 ประเทศ
Negara
เนอการา
14 บ๎านเกิด
Rumah asal
รูมะฮ๑-อาซัล
15 พลเมือง
Penduduk/
เปินดูดุก/๑ เกอวัร กาเนอกา
Kewarganegaraan
ราอัน
16 ผู๎อาศัยอยูํ
Penghuni
เปิงฮูนี
17 ศาสนา
Agama
อากามา
18 เกิด
Lahir
ลาฮีร๑
4

ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ภาษาไทย
เพศ
ชาย
หญิง
ฉันชื่อ...
ฉันคือ...
ฉันอาศัยอยูํที่...
(บ๎านเลขที่)
ฉันอาศัยอยูํที่... (ถนน)
ฉันอาศัยอยูํที่... (เมือง)
ฉันมาจาก
คุณเรียกฉันวํา
(ชื่อเลํน)
หมายเลขโทรศัพท๑
ของคุณคืออะไร

ภาษามลายู
Jantina
Lelaki
Perempuan
Nama saya
Saya
Saya tinggal di
Saya tinggal di jalan
Saya tinggal di bandar
Saya dari
Anda boleh panggil saya
(nama timangan)
Apakah nombor telefon
bimbit anda

คาอ่าน
จันตีนา
เลอลากี
เปอเริมปูวัน
นามา-ซายา
ซายา
ซายา-ติงกัล-ดี

ซายา ติงกัล-ดี จาลัน
ซายา-ติงกัล ดี บันดัร
ซายา-ดารี
อันดา-โบเละฮ๑-ปังกิล-ซา
ยา นามา-ตีมางัน
29
อาปากะฮ๑โนมโบร-เตเลโฟน บิมบิตอันดา
30 หมายเลขโทรศัพท๑ของ Nombor telefon saya
โนมโบร-เตเลโฟน-ซายา-อี
ฉันคือ...
ialah
ยาละฮ๑
31 กรุณาติดตํอฉันได๎ที่
Bolehlah hubungi saya di โบเละฮ๑ละฮ๑-ฮูบูงี-ซายา-ดี
32 คุณมีโทรศัพท๑
Anda ada telefon bimbit อันดา-อาดา-เตเลโฟน-บิม
มือถือไหม
บิต
33 คุณมาจากที่ไหน
Anda dari mana
อันดา-ดารี มานา
34 คุณเป็นคนญี่ปุ่น
Adakah anda orang Jepun อาดากะฮ๑-อันดา-โอรังใชํไหม
เจอปุน
35 คุณอาศัยอยูํทไี่ หน
Anda tinggal di mana
อันดา-ติงกัล-ดี-มานา
5

ที่
ภาษาไทย
36 คุณมีสัญชาติอะไร

ภาษามลายู
Apakah kerakyatan anda

37 ฉันเป็นคน...
38 ฉันเกิดที่...
(ชื่อเมือง)
39 บ๎านเกิดของฉันคือ...

Saya orang
Saya lahir di Bandar

40 ฉันเป็นพุทธ/คริสต๑/
มุสลิม
41 คุณทํางานที่ไหน

Saya seorang Buddha/
Kristian/Muslim
Anda bekerja di mana?

Rumah asal saya ialah

6

คาอ่าน
อาปากะฮ๑-เกอระก๑ยาตันอันดา
ซายา-โอรัง
ซายา-ลาฮีร-๑ ดี-บันดัร
รูมะฮ๑-อาซัล-ซายา-อียา
ละฮ๑
ซายา-เซอโอรัง-บูดา/คริส
เตียน/มุสลิม
อันดา-เบอ-เกอร๑-จา-ดี-มา
นา

3. การบอกเวลา การนับตัวเลข การถาม วัน เดือน ปี เวลาเริ่มงาน เวลาเลิกงาน
เวลาเปิด-ปิดของหน่วยงานหรือบริษัทห้างร้าน
ที่
ภาษาไทย
ภาษามลายู
คาอ่าน
1 เวลา
Masa
มาซา
2 ชั่วโมง
Jam
จัม
3 นาที
Minit
มีนิต
4 วินาที
Saat
ซาอัต
5 วัน
Hari
ฮารี
6 เดือน
Bulan
บูลัน
7 ปี
Tahun
ตาฮุน/ตาฮน
8 วันที่
Tarikh
ตาริค
9 เดี๋ยวนี้/ปัจจุบัน
Sekarang
เซอการัง
10 วันหยุด/วันนักขัตฤกษ๑ Hari cuti
ฮารี-จูตี
11 พักกลางวัน
Berehat tengah hari
เบอ-เร-ฮัต-เตอ-งะฮ๑-ฮา-รี
12 เวลาทําการ
Masa bekerja
มา-ซา-เบอ-เกอร๑-จา
13 กํอนเที่ยง
Sebelum tengah hari
เซอ-เบอ-ลุม-เตอ-งะฮ๑-ฮา-รี
14 หลังเที่ยง
Selepas tengah hari
เซอ-เลอ-ปัซ-เตอ-งะฮ๑-ฮา-รี
15 เริ่ม
Mula
มูลา
16 หยุด
Berhenti
เบอร๑-เฮิน-ตี
17 เปิด
Buka
บูกา
18 ปิด
Tutup
ตูตุบ
19 เลิก/จบ
Selesai
เซอ-เลอ-ซัย
20 นับ
Bilang
บีลัง
21 1
Satu
ซาตู
22 2
Dua
ดูวา
7

ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ภาษาไทย
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60
70
80

ภาษามลายู
Tiga
Empat
Lima
Enam
Tujuh
Lapan
Sembilan
Sepuluh
Sebelas
Dua belas
Tiga belas
Empat belas
Lima belas
Enam belas
Tujuh belas
Lapan belas
Sembilan belas
Dua puluh
Tiga puluh
Empat puluh
Lima puluh
Enam puluh
Tujuh puluh
Lapan puluh
8

คาอ่าน
ตีกา
เอิมปัต
ลีมา
เออนัม
ตูจฮุ ๑
ลาปัน
เซิมบีลัน
เซอปูลฮุ ๑
เซอเบอลัซ
ดูวา-เบอลัซ
ตีกา-เบอลัซ
เอิมปัต-เบอลัซ
ลีมา-เบอลัซ
เออนัม-เบอลัซ
ตูจฮุ ๑-เบอลัซ
ลาปัน-เบอลัซ
เซิมบีลัน-เบอลัซ
ดูวา-ปูลุฮ๑
ตีกา-ปูลุฮ๑
เอิมปัต-ปูลุฮ๑
ลีมา-ปูลุฮ๑
เออนัม-ปูลุฮ๑
ตูจฮุ ๑-ปูลุฮ๑
ลาปัน-ปูลุฮ๑

ที่
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ภาษาไทย
90
100
วันอาทิตย๑
วันจันทร๑
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร๑
วันเสาร๑
มกราคม
กุมภาพันธ๑
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
กี่โมงแล๎ว
คุณรูไ๎ หมวํากีโ่ มงแล๎ว

ภาษามลายู
Sembilan puluh
Seratus
Hari Ahad
Hari Isnin
Hari Selasa
Hari Rabu
Hari Khamis
Hari Jumaat
Hari Sabtu
Januari
Februari
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember
Pukul berapa
Tahukah sekarang pukul
berapa
9

คาอ่าน
เซิมบีลัน-ปูลุฮ๑
เซอราตุซ
ฮารี-อาฮัด
ฮารี-อิซนิน
ฮารี-เซอลาซา
ฮารี-ราบู
ฮารี-คามิซ
ฮารี-จุมอัต
ฮารี-ซับตู
จา-นู-อา-รี
เฟ-บรู-อา-รี
มัจ
อา-ปริล
เม
จูน
จูลัย
โอโกซ
เซ็บ-เต็ม-เบอร๑
อก-โต-เบอร๑
โน-เว็ม-เบอร๑
ดี-เซ็ม-เบอร๑
ปูกุล-เบอราปา
ตาฮูกะฮ๑-เซอการัง-ปูกุลเบอราปา

ที่
70
71
72
73

74
75
76
77
78

79

ภาษาไทย
เป็นเวลาสิบโมงเช๎า
เดือนนี้เป็นเดือนอะไร
วันนี้วันที่เทําไร
ปีนป้ี ี ค.ศ. 2014
(พ.ศ. 2557)

ภาษามลายู
Pukul sepuluh pagi
Bulan ini bulan apa
Hari ini tarikh berapa
Tahun ini tuhun dua ribu
empat belas Masihi (dua
ribu lima ratus lima puluh
tujuh tahun Buddha)

คาอ่าน
ปูกุล-เซอปูลฮุ -๑ ปากี
บูลัน-อีนี-บูลัน-อาปา
ฮารี-อีนี-ตาริค-เบอราปา
ตาฮุน-อีนี-ตาฮุน-ดูวา-รีบูเอิมปัต-เบอลัซ-มา-ซี-ฮี (ดู
วา-รีบู-ลีมา-ราตุซ-ลีมา-ปู
ลุฮ-๑ ตูจุฮ๑ ตาฮุน-บูดา
ค.ศ.+543= พ.ศ.
ร๎านเปิดเมื่อไร
Bilakah kedai akan dibuka บีลากะฮ๑เกอดัยอากัน ดีบู
กา
สํานักงานปิดเมื่อไร
Bilakah pejabat akan
บีลากะฮ๑-เปอจาบัต-อา
ditutup
กัน-ดีตูตุบ
เปิดทําการเก๎าโมงเช๎า Masa bekerja jam
มาซา-เบอเกอร๑จา-จัมsembilan pagi
เซิมบีลัน-ปากี
ปิดเวลาห๎าโมงเย็น
Masa ditutup jam lima
มาซา-ดีตูตุบ-จัม-ลีมา-เปอ
petang
ตัง
เวลาทําการคือจากเก๎า Masa bekerja dari jam
มาซา-เบอเกอร๑จา-ดารีโมงเช๎าถึงห๎าโมงเย็น sembilan pagi hingga jam จัม-เซิมบีลัน-ปากี-ฮิงกาlima petang
จัม-ลีมา-เปอตัง
มีพักรับประทาน
Masa berehat tengah hari มาซา-เบอเรฮัต-เตองะฮ๑อาหารกลางวันจาก
dari jam dua belas tengah ฮารี ดารี-จัม-ดูวา-เบอลัซเที่ยงถึงบํายหนึ่งโมง hari hingga jam satu petang เตองะฮ๑ฮารี-ฮิงกา-จัม-ซา
ตู-เปอตัง

10

ที่
ภาษาไทย
80 สํานักงานปิดทําการใน
วันหยุด เชํน วันหยุด
ประจําชาติ วันหยุด
ทางศาสนา และ
วันหยุดตามประเพณี

ภาษามลายู
Pejabat ditutup pada hari
cuti seperti hari
kebangsaan
hari perayaan agama dan
hari cuti mengikut budayabudaya yang lain
81 มีวันหยุดนักขัตฤกษ๑ใน Adakah hari cuti dalam
เดือนพฤษภาคมไหม bulan Mei
82 ร๎านเราเปิด 24 ชั่วโมง Kedai kami buka dua
ทุกวัน
puluh empat jam tiap-tiap
hari
83 ร๎านขายขนมปังร๎านนี้ Kedai roti ini menjual
ลดราคา ร๎อยละ 20 dengan potongan harga
ทุกเย็นวันศุกร๑
dua puluh peratus pada
setiap petang Jumaat
84 วันที่ 1 กรกฎาคม
Satu hari bulan Julai hari
เป็นวันหยุดธนาคาร cuti Bank
85 หนึ่งปีมี 365 วัน
Setahun ada tiga ratus
enam puluh lima hari

11

คาอ่าน
เปอจาบัต-ดีตตู ุบ-ปาดา-ฮารีจูตี เซอเปอร๑ตี-ฮารี-เกอบัง
ซาอัน- ฮารี-เปอรายาอัน-อา
กามา-ดัน –ฮารี-จูตี-เมองี
กุต-บูดายา-บูดายา-ยัง-ไลน๑
อาดากะฮ๑-ฮารี-จูต-ี ดาลัมบูลัน-เม
เกอได-กามี-บูกา-ดูวา-ปู
ลุฮ-๑ เอิมปัต-จัม-เตียบเตียบ-ฮารี
เกอดัย-โรตี-อีนี-เมินจูวัลเดองัน-โปโตงัน-ฮัรกา-ดู
วา-ปูลุฮ-๑ เปอราตุซ-ปาดาเซอ-เตียบ-เปอตัง-จุมอัต
ซาตู-ฮารี-บูลัน-จูลัย-ฮารีจูต-ี บังค๑
เซอตาฮุน-อาดา-ตีกา-รา
ตุซ เออนัม-ปูลุฮ-๑ ลีมา-ฮารี

4. การบอกทิศทาง
ที่
ภาษาไทย
1 ตรงไป
2 เลี้ยวขวา
3 เลี้ยวซ๎าย
4 ตรงข๎าม
5 ทางเดินเท๎า/บาทวิถี
6 มุม/หัวมุม/หัวถนน
7 ใกล๎
8 ติดกับ (สถานที่)
9 ด๎านหลัง
10 ข๎างหน๎า
11 ชํวงตึก
12 สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต
13 สัญญาณไฟจราจร
14 ตรงทางโค๎ง
15 สถานี (รถไฟฟ้า,
รถไฟใต๎ดิน ฯลฯ)
16 ป้ายรถเมล๑
17 ทางม๎าลาย
18 สะพานข๎ามถนน
19 สี่แยกไฟแดง
20 วงเวียน

ภาษามลายู

คาอ่าน

Terus
Belok kanan
Belok kiri
Bertentangan
Kaki lima
Penjuru jalan
Dekat
Dekat dengan
Di belakang
Di depan
Jarak bangunan
Lokasi yang mudah
nampak
Lampu isyarat
Di jalan bengkok
Stesen kereta api

เตอรุซ
เบโละก๑-กานัน
เบโละก๑-กีรี
เบอร๑เตินตางัน
กากี-ลีมา
เปินจูรู-จาลัน
เดอกัต
เดอกัต-เดองัน
ดี-เบอลากัง
ดี-เดอปัน
จาระก๑-บางูนัน
โลกาซี-ยัง-มูดะฮ๑-นัมปะก๑

Perhentian bas
Lintasan Zibra
Jejantas
Simpang empat berlampu
isyarat
Bulatan

เปอร๑เฮินตียัน บัซ
ลินตาซัน-ซีบรา
เจอจันตัซ
ซิมปัง-เอิมปัตเบอร๑ลมั ปู-อี
ชารัต
บูลาตัน
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ลัมปู อีชารัต
ดีจาลัน เบ็ง-โกะก๑
สะเตเซน-เกอเรตา-อาปี

ที่
21
22
23
24
25
26

ภาษาไทย
สนามบิน
รถโดยสารประจําทาง
รถแท็กซี่
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต๑
เดินตรงไป 3 ชํวงตึก

ภาษามลายู
Lapangan terbang
Bas
Taksi
Basikal
Motosikal
Berjalan terus jarak tiga
bangunan

คาอ่าน
ลาปางัน-เตอร๑บัง
บัซ
ตักซี่
บาซีกัล
โมโตซีกัล
เบอร๑จาลันเตอรุซ-จาระก๑ตีกา-บางูนัน
27 ฉันกําลังหาสถานีรถไฟ Saya sedang mencari
ซายา-เซอดัง-เมินชารี-สะเต
ใต๎ดิน
stesen kereta api elektrik
เซน เกอเรตา-อาปี-เอเล็ก
bawah tanah
ตริก-บาวะฮ๑-ตานะฮ๑
28 ฉันจะไปอนุสาวรีย๑
Bagaimanakah saya akan บากัย-มานากะฮ๑-ซายาชัยสมรภูมิได๎อยํางไร ke Anusawari-chai
อากัน-เกอ-อนุสาวรีย๑ชัย
samoraphum
สมรภูมิ
29 ฉันจะขึ้นรถไฟฟ้าไปได๎ Bolehkah saya menaiki
โบเละฮ๑กะฮ๑-ซายา-เมอ
ไหม
kereta api elektrik ke sana นัยกี-เกอเรตา อาปี-เอเล็ก
ตริก เกอ-ซานา
30 พิพิธภัณฑ๑สถานแหํง Muzium negara terletak di มูเซียม-เนอการา -เตอร๑
ชาติอยูํที่ไหน
mana
เลอตะก๑-ดี-มานา
31 ร๎านสะดวกซื้ออยูํที่มุม Kedai runcit terletak di
เกอดัย-รุนชิต-เตอร๑เลอ
ถนนทางด๎านซ๎ายมือ penjuru jalan sebelah kiri ตะก๑ –ดี-เปินจูร-ู จาลันของคุณ
anda
เซอเบอละฮ๑- กีรี-อันดา
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ที่
ภาษาไทย
32 สนามกีฬาหัวหมากอยูํ
บนถนนรามคําแหง
ติดกับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง
33 เลี้ยวขวาที่สี่แยกและ
เดินตรงไปอีกสอง
ชํวงตึก
34 มีสถานที่ที่เป็นจุด
สังเกตอยูํใกล๎ๆ ไหม
35 จากที่นี่ไปสยาม
สแควร๑ไกลแคํไหน
36 จากสยามสแควร๑ไป
พระบรมมหาราชวัง
ใช๎เวลานานเทําไร
37 ใช๎เวลาประมาณครึ่ง
ชั่วโมงโดยรถแท็กซี่
38 คุณบอกฉันได๎ไหมวํา
โรงแรมโอเรียลเต็ล
อยูํที่ไหน

ภาษามลายู
Stadium Hua Mark
terletak di jalan
Ramkhamheang
berdekatan dengan
Universiti Ramkhamheang
Belok kanan di simpang
empat dan berjalan terus
lagi, agak dua bangunan

คาอ่าน
สะตาเดี่ยม-หัวหมาก-เตอร๑
เลอตะก๑-ดี-จาลันรามคําแหง-เบอร๑เดอกา
ตัน-เดองัน-อูนีเวอซีต-ี่
รามคําแหง
เบโละก๑-กานัน-ดี-ซิมปังเอิมปัต-ดัน-เบอร๑จาลัน-เต
อรุซ-ลากี อากะก๑-ดูวา-บา
งูนัน
Adakah lokasi yang
อาดากะฮ๑-โลกาซี-ยัง-มู
mudah nampak terletak ดะฮ๑ -นัมปะก๑-เตอร๑เลอ
dekat di situ
ตะก๑-เดอกัต ดี-ซีตู
Jauh manakah dari sini ke เจาฮ๑-มานากะฮ๑-ดารี-ซีนีSaim Sqaure
เกอ-สยามสแคว๑
Berapa lamakah dari Siam เบอราปา-ลามากะฮ๑Squre ke Istana Besar
ดารี สยาม-สแควเกอ-อิซตานา–เบอซาร๑
Pergi dengan taksi makan เปอร๑ก-ี เดองัน-ทักซี่-มา
masa lebih kurang
กัน-มาซา-เลอบิฮ-๑ กูรังsetengah jam
เซอเตองะฮ๑-จัม
Bolehkah beritahu saya
โบเละฮ๑กะฮ๑-เบอรีตาฮูdi manakah hotel
ซายา–ดี-มานากะฮ๑Oriental
โฮเต็ล-โอเรียนเต็ล
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ที่
ภาษาไทย
39 คุณรูไ๎ หมวําศูนย๑
วัฒนธรรมอยูํที่ไหน
40 เดินไปได๎ไหมครับ/คํะ
41
42

43

44

45

ภาษามลายู
Tahukah Pusat Budaya
terletak di mana
Bolehkah berjalan kaki

คาอ่าน
ตาฮูกะฮ๑-ปูซัต-บูดายาเตอร๑เลอตะก๑-ดี-มานา
โบเละฮ๑กะฮ๑-เบอร๑จาลันกากี
เดินประมาณ 20 นาที Berjalan kaki makan masa เบอร๑จาลัน-กากี มากัน-มา
dua puluh minit
ซา ดูวา-ปูลฮุ -๑ มีนิต
สถานีตํารวจที่ใกล๎
Balai polis yang terdekat
บาลัย-โปลิซ-ยัง-เตอร๑
ที่สุดอยูํที่ไหน
terletak di mana
เดอกัต-เตอร๑เลอตะก๑-ดีมานา
ที่ทําการไปรษณีย๑อยูํ Pejabat Pos terletak di
เปอจาบัต-โปซ-เตอร๑เลอ
ตรงข๎ามกับ
hadapan pasar raya
ตะก๑-ดี-ฮาดาปัน-ปาซัร-๑ รา
ห๎างสรรพสินค๎า
ยา
ป้ายรถเมล๑อยูํตรงข๎าม Perhentian bas terletak di เปอร๑เฮินตียัน-บัซ-เตอร๑
กับโรงพยาบาล
hadapan hospital
เลอตะก๑-ดี-ฮาดาปัน-โฮซ
ปีตัล
มีแผงขายหนังสือพิมพ๑ Ada gerai jual surat
อาดากะฮ๑-เกอรัย-จูวัล-ซู
อยูํตรงหัวมุมถนน
khabar di hujung jalan
รัต คาบัร-ดี-ฮูจุง-จาลัน
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5. อาหารการกิน การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
ที่
ภาษาไทย
ภาษามลายู
1 อาหาร
Makanan
2 อาหารเช๎า
makanan pagi/sarapan
3 อาหารกลางวัน
Makanan tengah hari
4 อาหารเย็น
Makanan malam
5 มื้ออาหาร
Kali
6 อาหารวําง
Makanan ringan
7 เครื่องดื่ม
Minuman
8 กาแฟ
Kopi
9 ชาร๎อน/เย็น
Teh panas/teh ais
10 นม
Susu
11 น้ําผลไม๎
Jus
12 ข๎าวผัด
Nasi goreng
13 ผัก
Sayur
14 เนื้อหมู
Daging babi
15 เนื้อไกํ
Daging ayam
16 เนื้อวัว
Daging lembu
17 ปลา
Ikan
18 แกงเผ็ด
Gulai pedas
19 แกงจืด
Gulai sayur
20 มีรสเผ็ด
Rasa pedas
21 ไขํ (เจียว/ดาว/ต๎ม)
Telur dadar, telur mata
kerbau, telur rebus)
16

คาอ่าน
มากานัน
มากานัน-ปากี ซาราปัน
มากานัน-เตองะฮ๑-ฮารี
มากานัน-มาลัม
กาลี
มากานัน-รีงัน
มีนูมัน
โกปี
เตฮ๑-ปานัซ/เตฮ๑-ไอซ๑
ซูซู
จุซ
นาซิ-โกเร็ง
ซายูร๑
ดากิง-บาบี
ดากิง-อายัม
ดากิง-เลิมบู
อีกัน
กูลัย-เปอดัซ
กูลัย-ซายูร
ราซา-เปอดัซ
เตอลูร๑ ดาดัร, เตอลูร๑
มาตาเกอร๑เบา, เตอลูรเ๑ รอ
บุซ

ที่
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ภาษาไทย
สั่ง (อาหาร)
ซื้อ
ตํอรองราคา
กล๎วย
มะละกอ
สับปะรด
ส๎ม
แตงโม
ส๎มโอ
ชมพูํ
ฝรั่ง
มะมํวง
เงาะ
ทุเรียน
มังคุด
ปกติคนไทย
รับประทานข๎าว
เป็นหลัก
38 คนบางคนไมํรบั ประทาน
อาหารเช๎า
39 ฉันขอกาแฟสักหนึ่ง
ถ๎วยได๎ไหม
40 คุณชอบกาแฟแบบ
ไหน

ภาษามลายู
Pesan/order
Beli
Boleh kurang sedikit
Pisang
Betik
Nanas
Limau
Tembikai
Limau bali
Jambu air
Jambu batu
Mangga
Rambutan
Durian
Manggis
Nasi adalah makanan ruji
bagi orang Thai

คาอ่าน
เปอซัน/ออเดอร๑
เบอลี
โบเละฮ๑-กูรัง-เซอ ดีกิต
ปีซัง
เบอติก
นานัซ
ลีเมา
เติมบีกัย
ลีเมา-บาลี
จัมบู-ไอร๑
จัมบู-บาตู
มังกา
รัมบูตัน
ดูรียัน
มังกิซ
นาซิ-อาดาละฮ๑-มากานันรูจี -บากี-โอรัง-ไทย

Ada setengah orang tidak
makan pagi
Bolehkah berikan saya
secawan kopi
Kopi jenis manakah yang
anda suka

อาดา-เซอเตองะฮ๑-โอรัง-ตี
ดะก๑-มากัน-ปากี
โบเละฮ๑กะฮ๑-เบอรีกัน-ซา
ยา-เซอ ชาวัน-โกปี
โกปี-เจอนิซ-มานากะฮ๑ยัง-อันดา-ซูกา
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ที่
ภาษาไทย
41 กาแฟดํา
42 ใสํครีมและน้ําตาลด๎วย
43 คุณต๎องการ
(สั่งอาหาร) อะไร
44 ฉันขอผัดผักกับหมู
45

46
47
48
49
50

51
52

ภาษามลายู
Kopi hitam
Masukkan krim dan gula
Anda mahu apa (Anda
mahu pesan apa)
Saya mahu sayur goreng
dengan daging babi
ฉันขอข๎าวผัดไกํกับต๎ม Saya mahu nasi goreng
ยํากุ๎ง
ayam dengan Tomyam
udang
คุณจะดื่มเครื่องดื่ม
Anda mahu minuman apa
อะไร
ขอไดเอ็ทเป็บซี่กับ
Minta Pepsi diet dengan ais
น้ําแข็งครับ/คํะ
ฉันขอชาเย็นที่ไมํ
Saya mahu teh ais yang
หวานมาก
kurang manis
คุณมีชาจีนไหม
Adakah teh kosong/teh
Cina
อาหารกลางวันที่โปรด Makanan tengah hari
ปรานของฉันคือข๎าว yang saya suka ialah nasi
กับแกงเขียวหวาน
dengan gulai hijau
คุณชอบอาหารไทย
Adakah anda suka
ไหม
makanan Thai
คุณมีก๐วยเตี๋ยวผัดไทย Adakah mi goreng Thai/
ไหม
Phad-Thai
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คาอ่าน
โกปี-ฮีตัม
มาซุกกัน-คริม-ดัน-กูลา
อันดา-มาฮู-อาปา (อันดา
มาฮู-เปอซัน-อาปา)
ซายา-มาฮู-ซายูร-โกเร็งเดองัน-ดากิง-บาบี
ซายา-มาฮู-นาซิ-โกเร็งอายัม เดองัน-ต๎มยํา-อูดัง
อันดา-มาฮู-มีนูมัน-อาปา
มินตะก๑-เปปซี่-ดีเอ็ต-เดอ
งัน-ไอซ๑
ซายา-มาฮู-เตฮ๑ไอซ๑-ยัง-กู
รัง-มานิซ
อาดากะฮ๑-เตฮ๑-โกซง/เตฮ๑จีนา
มากานัน-เตองะฮ๑-ฮารี-ยังซายา-ซูกา-อียาละฮ๑-นาซิเดองัน-กูลัย-ฮีเจา
อาดากะฮ๑-อันดา-ซูกา-มา
กานัน-ไทย
อาดากะฮ๑-มี-่
โกเร็ง-ไทย/ผัดไทย

ที่
ภาษาไทย
53 คุณอยากลองชิมส๎มตํา
ไหม
54 ฉันชอบอาหารรสเผ็ด
55 รับประทานอาหารให๎
อรํอย
56 รสชาติดีจังเลย
57 คิดเงิน/เก็บเงินด๎วย
ครับ/คํะ

ภาษามลายู
Adakah anda mahu rasa
Somtam
Saya suka makanan pedas
Harap berselera makan
Rasanya sedap sungguh
Mengira wanglah
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คาอ่าน
อาดากะฮ๑-อันดา-มาฮู-รา
ซา-ส๎มตํา
ซายา-ซูกา-มากานัน-เปอดัซ
ฮารับ-เบอร๑เซอเลรา-มา
กัน
ราซาญา-เซอดัปซุงกุฮ๑
เมองีรา-วังละฮ๑

6. การซื้อของในชีวิตประจาวันและการบอกรสนิยม
ที่
ภาษาไทย
ภาษามลายู
1 เสื้อเชิ้ต
Baju Kemeja
2 เสื้อผู๎หญิง
Blaus
3 กางเกงขายาว
Seluar panjang
4 กางเกงขาสั้น
Seluar pendek
5 กระโปรง
Skirt
6 กระโปรงชุด
Pakaian
7 ชุดชั้นใน
Pakaian dalam
8 ถุงมือ
Sarung tangan
9 ถุงเท๎า
Sarung kaki
10 รองเท๎า
Kasut
11 เสื้อชั้นนอก
Baju
12 ผ๎าพันคอ
Selendang
13 หมวก
Topi
14 เสื้อยืด
Baju T-shirt
15 เสื้อกีฬาแขนสั้น
Baju sukan tangan pendek
16 เสื้อกีฬาแขนยาว
Baju sukan tangan panjang
17 เน็คไท
Tali leher
18 กางเกงยีนส๑
Seluar jean
19 ซองธนบัตร
Sampul duit
20 กระเป๋าถือสตรี
Dompet
21 เข็มขัด
Tali pinggang
22 ชอบ/ไมํชอบ
Suka/Tidak suka
23 แพง (ราคา)
Mahal/Harga mahal
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คาอ่าน
บาจู-เกอเมจา
เบลาซ๑
เซอลูวัร-ปันจัง
เซอลูวัร-เป็นเดะก๑
สเกิรต๑
ปากายัน
ปากายัน ดาลัม
ซารุง-ตางัน
ซารุง-กากี
กาซุต
บาจู
เซอเลนดัง
โตปี
บาจู-ทีเชิ้ต
บาจู-ซูกัน-ตางัน-เป็นเดะก๑
บาจู-ซูกัน-ตางัน-ปันจัง
ตาลี-เลเฮร๑
เซอลูวัร-จีน
ซัมปุล-ดูวิต
ดมเป็ต
ตาลี-ปิงกัง
ซูกา/ตีดะก๑-ซูกา
มาฮัล/ฮัรกา มาฮัล

ที่
ภาษาไทย
24 ถูก (ราคา)
25 สมเหตุสมผล

คาอ่าน
มูระฮ๑/ฮัรกา มูระฮ๑
เบอร๑ปาตูตัน/มูนาซาบะฮ๑
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จูวาลัน-มูระฮ๑/โปโตงันฮัรกา
เบอร๑มูต-ู ติงกี
วัรนา-ปูติฮ๑
วัรนา-ฮีตมั
วัรนา-เกอลาบู
วัรนา-ช็อกลัต/เปรัง
วัรนา-เมระฮ๑-จัมบู
วัรนา-เมระฮ๑
วัรนา-โอเร็น
วัรนา-กูนิง
วัรนา-ฮีเจา
วัรนา-บีรู
วัรนา-บีร-ู ลางิต
วัรนา-อูงู
ซายา-เซอดัง-เมินชารี-ซา
รุง กากี-วัรนา ปูติฮ๑
ซายา-ซูกา-เมิมเบอลี-เบอ
ละฮ๑-ดี-ปาซัร-รายา-สยาม
พารากอน

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ภาษามลายู
Murah/Hargamurah
Berpatutan/
Munasabah
การขายลดราคา
Jualan murah/potongan
harga
คุณภาพดี
Bermutu tinggi
สีขาว
(Warna) putih
สีดํา
(Warna) hitam
สีเทา
(Warna) kelabu
สีน้ําตาล
(Warna) coklat/perang
สีชมพู
(Warna) merah jambu
สีแดง
(Warna) merah
สีส๎ม
(Warna) oren
สีเหลือง
(Warna) kuning
สีเขียว
(Warna) hijau
สีน้ําเงิน
(Warna) biru
สีฟ้า
(Warna) biru langit
สีมํวง
(Warna) ungu
ฉันกําลังมองหาถุงเท๎า Saya sedang mencari
ขาว
sarung kaki warna putih
ฉันชอบเดินซื้อของที่ Saya suka membeliห๎างสรรพสินค๎า
belah di pasar raya Siam
สยามพารากอน
Paragon
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ที่
ภาษาไทย
42 คุณมีเสื้อคลุมตัวนอก
ทําด๎วยผ๎าฝ้าย
ขนาดเอ็มไหม
43 คุณอยากจะซื้ออะไร
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53

ภาษามลายู
Adakah baju kot saiz M
yang dibuat daripada
kapas
Anda mahu membeli apa

คาอ่าน
อาดากะฮ๑-บาจู- โกตไซส๑-เอ็ม -ยัง-ดีบูวัต-ดารี
ปาดา-กาปัซ
อันดา-มาฮู-เมิมเบอลี-อา
ปา
ฉันชอบเนื้อผ๎า
Saya suka kain ini tetapi ซายา-ซูกา-ไกน๑-อีนี-เตอ
แตํไมํชอบสี
bukan warnanya
ตาปี-บูกัน-วัรนาญา
คุณชอบสีไหนมากกวํา Di antara warna hijau dan ดี-อันตารา-วัรนา-ฮีเจากัน สีเขียวหรือ
warna biru anda suka
ดัน-วัรนา-บีรู อันดา-ซูกาสีน้ําเงิน
yang mana?
ยัง-มานา
ฉันสู๎ราคาไมํไหว
Harganya mahal sangat
ฮัรกาญา-มาฮัล-ซางัต
(ราคาสูงไป)
นี่ไมํใชํแบบที่ฉันชอบ Yang ini saya tidak suka
ยัง-อีนี้-ซายา-ตีดะก๑-ซูกา
คุณใสํแล๎วดูสวย/
Cantik sungguh
จันติก-๑ ซุงกุฮ๑
ดูดีมาก
สีเหลืองเป็นสีโปรด
Warna kuning warna
วัรนา-กูนิง-วัรนา-เกอซูกา
ของฉัน
kesukaan saya
อัน-ซายา
มันราคาแพงเกินไป
Ia sangat mahal bagi saya อียา-ซางัต-มาฮัล-บากีสําหรับฉัน
ซายา
ฉันแคํเดินดูเฉยๆ
Hanya melihat sahaja
ฮาญา-เมอลีฮัต-ซาฮาจา
คุณมีรองเท๎าแบบนี้
Adakah kasut macam ini อาดากะฮ๑-กาซุต-มาจัมขนาดเบอร๑ห๎าไหม
besarnya saiz lima
อีนี-เบอซัรญา-ไซส๑-ลีมา
เสื้อยืดสีเทาตัวนั้น
Berapakah harga T-shirt
เบอราปากะฮ๑-ฮัรกา-ทีเชิ้ต
ราคาเทําไร
warna kelabu itu
วัรนา-เกอลาบู-อีตู
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ที่
ภาษาไทย
54 นั่นมันราคาแพง
มากเกินไป
55 เสื้อเชิ๊ตตัวนีร้ าคา 500
บาท
56 สินค๎าซื้อแล๎วคืน
ได๎ไหม
57 คุณภาพสินค๎านี้
ดีหรือเปลํา

ภาษามลายู
Ia sangat mahal

คาอ่าน
อียา-ซางัต-มาฮัล

Baju kemeja ini harga
lima ratus baht
Selepas membeli,
bolehkah dipulangkan
Adakah buatan ini bermutu
tinggi atau tidak

58 คุณชํวยลดราคาให๎
อีกหนํอยได๎ไหม
59 ลดราคาสักร๎อยละ 20
ได๎ไหม
60 ราคารวมทั้งสิ้น 405
บาท 75 สตางค๑

Bolehkah kurang sedikit

บาจู-เกอเมจา-อีนี้-ฮัรกา-ลี
มา-ราตุซ-บาท
เซอเลอปัซ-เมิมเบอลี-โบ
เละฮ๑กะฮ๑-ดีปูลังกัน
อาดากะฮ๑-บูวะตัน-อีนีเบอร๑มูต-ู ติงกี-อาเตา-ตี
ดะก๑
โบเละฮ๑กะฮ๑-กูรัง-เซอดีกิต

Boleh kurang dua puluh
peratus ?
Semuanya
empat ratus lima baht tujuh
puluh lima stang

โบเละฮ๑-กูรัง-ดูวา-ปูลุฮ-๑
เปอราตุซ
เซอมัวญา-เอิมปัตราตุซ-ลี
มา-บาท-ตูจฮุ ๑-ปูลุฮ-๑ ลีมาสตางค๑
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7. การถามความต้องการของผู้อื่น การขอความช่วยเหลือ การขอบคุณ การขอโทษ
ที่
ภาษาไทย
ภาษามลายู
คาอ่าน
1 ดูแล/หํวงใย
Jaga dirilah
จากา-ดีรลี ะฮ๑
2 ชํวย/ชํวยเหลือ
Tolong/bantu
โตโลง/บันตู
3 ระวัง
awas
อาวัซ
4 ขอ/ขอให๎ทํา
Minta
มินตา
5 ควรจะ
Harus
ฮารุซ
6 ต๎องการ/อยากจะ
Mahu
มาฮู
7 กรุณา/โปรด/
Minta/sila/
มินตา/ซีลา/
ทําให๎พอใจ
Tolong/Bolehkah
โตลง/โบเละฮ๑กะฮ๑
8 ถูก
Betul/sesuai
เบอตูล/เซอซวย
9 ผิด
Salah/tidak sesuai
ซาละฮ๑/ตีดะก๑-เซอซวย
10 เสียใจ
maaf
มาอัฟ
11 ขอบคุณ/ขอบใจ
Terima kasih
เตอรีมา-กาซิฮ๑
12 ขอโทษ
Maaf/
มาอัฟ/
Maafkan saya
มาอัฟกัน-ซายา
13 ปัญหา
Masalah
มาซาละฮ๑
14 ความลําบาก/
Kesusahan
เกอซูซะฮัน
ความยุํงยาก
15 ความผิด
Kesalahan
เกอซาลาฮัน
16 คําแนะนํา
Kata tunjuk ajar
กาตา-ตุนจุก-อาจัร
17 ข๎อเสนอแนะ/
Nasihat
นาซีฮัต
การแนะนํา
18 ความผิดพลาด
Kesilapan
เกอซีลาปัน
24

ที่
ภาษาไทย
19 คุณต๎องการความ
ชํวยเหลือไหม
20 ชํวยฉันหนํอยได๎ไหม/
กรุณาชํวยฉันหนํอย
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คาอ่าน
อาดากะฮ๑-อันดา-มาฮูเปอร๑โตโลงัน
โบเละฮ๑-โตโลง-ซายา/
มินตา-โตลงเซอดีกิต
คุณใจดีมาก ขอบคุณ murah hatinya anda,
มูระฮ๑-ฮาตีญา-อันดาterima kasih
เตอรีมา-กาซิฮ๑
ด๎วยความยินดี
Dengan gembira
เดองัน-เกิมบีรา
ฉันซาบซึ้งในความ
Terima kasih atas
เตอรีมา-กาซิฮ-๑ อาตัซชํวยเหลือของคุณ
pertolongan anda
เปอร๑โตโลงัน-อันดา
ขอโทษ
Minta maaf
มินตา-มาอัฟ
มันไมํใชํความผิด
Ia bukan kesilapan anda อียา-บูกัน-เกอซีลาปันของคุณ
อันดา
ขอยืมปากกาของคุณ Bolehkah saya
โบเละฮ๑กะฮ๑- ซายาหนํอยได๎ไหม
meminjam pen anda
เมอมินจัม –เป็น-อันดา
กรุณาสํงเอกสาร
Minta tolong hantar
มินตะ-โตลง-ฮันตัร-โดคู
มาให๎ฉันหนํอยได๎ไหม dokumen itu kepada saya เมน-อีต-ู เกอปาดา-ซายา
คุณชํวยตรวจงานเขียน Tolong semakkan tulisan โตลง-เซมะก๑กัน-ตูลิซันให๎ฉันหนํอยได๎ไหม
saya
ซายา
คุณชํวยเขยิบไปอีกนิด Bolehkah bergerak sedikit โบเละกะฮ๑-เบอร๑เกอระก๑ได๎ไหม
เซอดิกิต
คุณกรุณามาก
Baik sungguh anda
ไบก๑-ซุงกุฮ-๑ อันดา

31 ด๎วยความขอบคุณ
อยํางจริงใจ

ภาษามลายู
Adakah anda mahu
pertolongan
Boleh tolong saya/Minta
tolong sedikit

Terima kasih banyak
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เตอรีมา-กาซิฮ-๑ บาญะก๑

ที่
ภาษาไทย
32 ขอโทษฉันทําความผิด
อยํางมากเลย
33 เชิญแสดงความ
คิดเห็นและให๎แนะนํา
34 ปัญหาได๎รับการแก๎ไข
เรียบร๎อยแล๎ว
35 งานสําเร็จลุลํวงได๎
โดยไมํมีความยุํงยาก
36 มีการสะกดผิด
อยูํเล็กน๎อย

ภาษามลายู
Minta maaf saya telah
lakukan kesalahan
Sila memberikan
pendapat dan nasihat
anda
Masalah itu sudah diatasi
Kerja sudah selesai
dengan baik
Ada sedikit ejaan yang
salah
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คาอ่าน
มินตะ-มาอัฟ-ซายา-เตอ
ละฮ๑ ลากูกัน-เกอซาละฮัน
ซีลา-เมิมเบอรีกัน-เปิน
ดาปัต ดัน-นาซิฮัต-อันดา
มาซาละฮ๑-อีต-ู ซูดะฮ๑-ดีอา
ตาซี
เกอร๑จา-ซูดะฮ๑-เซอเลอ
ซัย-เดองัน-ไบก๑
อาดา-เซอดีกิต-เอจาอันยัง-ซาละฮ๑

8. การเจ็บป่วย
ที่
ภาษาไทย
1 ไมํสบาย
2 สบายดี
3 เป็นไข๎หวัด
4 ปวดท๎อง
5 ปวดฟัน
6 ปวดศีรษะ
7 เจ็บคอ
8 เจ็บตา
9 เป็นไข๎หวัดใหญํ
10 เป็นไข๎ตัวร๎อน
11 ท๎องเสีย
12 ปวดกล๎ามเนื้อ
13 วิงเวียนตาลาย
14 ไอ
15 ทรมานจากโรค
16 อาหารเป็นพิษ
17 เจ็บปวด
18 แยํ/อาการไมํดี
19 อาการดีขึ้น/ทุเลา
20 เรื้อรัง
21 แพทย๑
22 พยาบาล
23 โรงพยาบาล

ภาษามลายู
Tidak sihat
Sihat
Demam
Sakit perut
Sakit gigi
Sakit kepala
Sakit kerongkong
Sakit mata
Demam selesema
Demam panas
Cirit birit
Sakit otot
Pening kepala
Batuk
Menghidap penyakit..
Keracunan makanan
Sakit
Teruk
Sembuh
Kronik/berlarutan
Doktor
Jururawat
Hospital
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คาอ่าน
ตีดะก๑-ซีฮัต
ซีฮัต
เดอมัม
ซากิต-เปอรุต
ซากิต-กีกี
ซากิต-เกอปาลา
ซากิต-เกอรงกง
ซากิต-มาตา
เดอมัม-เซอเลอเซอมา
เดอมัม-ปานัซ
ชีริต-บีริต
ซากิต-โอ-ตต
เปอนิง-เกอปาลา
บาตุก๑
เมิงฮีดับ-เปอญากิต
เกอราชูนัน-มากานัน
ซากิต
เตอรุก๑
เซิมบุฮ๑
โกรนิก/เบอร๑ลารูตัน
โดกโตร๑
จูรูราวัต
โฮซปีตัล

ที่
24
25
26
27

ภาษาไทย
รถพยาบาล
ร๎านขายยา
ฉันปวดศีรษะ
ฉันอาการดีขึ้น

28 ฉันทรมานจากอาหาร
เป็นพิษ
29 โอ๏ย ฉันทํามีดบาดนิ้ว
ตัวเอง
30 ฉันไอแยํมาก
31 ขอให๎อาการดีขึ้น
เร็วๆ นะ
32 เขาปวดฟัน
33 เขาทําไฟไหม๎/
ไฟลวกตัวเอง
34 เธอเป็นหวัดเรื้อรัง
35 พวกเขาถูกแมลงตํอย
36 อาการเจ็บป่วย
เป็นอยํางไร
37 ฉันรู๎สึกวิงเวียน
38 ฉันอยากอาเจียน
39 ฉันมีไข๎สูง/ต่ํา

ภาษามลายู
Ambulans
Kedai farmasi
Saya sakit kepala
Keadaan saya makin
pulih
Saya menghidapi
keracunan makanan
Adoi! jari saya terkena
pisau
Saya batuk teruk
Semoga cepat sembuh

คาอ่าน
อัมบูลันซ๑
เกอดัย-ฟัร๑มาซี
ซายา-ซากิต-เกอปาลา
เกออาดาอัน-ซายา-มา
กิน-ปูลิฮ๑
ซายา-เมิงฮีดาปี-เกอรา
ชูนัน- มากานัน
อาโดะย๑-จารี-ซายา-เตอร๑
เกอนา-ปีเซา
ซายา-บาตุก๑-เตอ –รุก๑
เซอโมกา-เจอปัต-เซิมบุฮ๑

Dia sakit gigi
ดียา-ซากิต-กีกี
Dia membakar diri sendiri ดียา-เมิมบากัร-ดีร-ี เซินดีรี
Dia demam belarutan
Dia digigit oleh serangga
Bagaimanakah keadaan
sakit anda
Saya rasa pening
Saya mahu muntah
Saya bersuhu badan
tinggi/ rendah
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ดียา-เดอมัม-เบอร๑ลารูตัน
ดียา-ดีกีกติ โอเละฮ๑-เซอรัง
กา
บากัยมานากะฮ๑-เกออาดา
อัน-ซากิต-อันดา
ซายา-ราซา-เปอนิง
ซายา-มาฮู-มุนตะฮ๑
ซายา-เบอร๑ซูฮ-ู บาดันติงกี/เรินดะฮ๑

ที่
ภาษาไทย
40 ฉันรู๎สึกเสียดท๎อง

ภาษามลายู
Saya kekejangan perut

41
42
43
44

Saya berdarah
Saya berlebam
Lengan saya patah
Perut saya mengembung

คาอ่าน
ซายา-เกอเกอจางันเปอรุต
ซายา-เบอร๑ดาระฮ๑
ซายา-เบอร๑เลอบัม
เลองัน-ซายา-ปาตะฮ๑
เปอรุต-ซายา-เมอเงิมบุง

luka saya berdarah

ลูกา-ซายา-เบอร๑ดาระฮ๑

ฉันเลือดออก
ฉันมีแผลฟกช้ํา
แขนของฉันหัก
ฉันรู๎สึกท๎องอืด
(อาหารไมํยํอย)
45 บาดแผลมีเลือดไหล
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9. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ที่
ภาษาไทย
ภาษามลายู
1 มหาวิทยาลัย
Universiti Ramkhamheang
รามคําแหง
(U.R.)
2 มหาวิทยาลัยของรัฐ Universiti kerajaan
3 มหาวิทยาลัย
Universiti
รามคําแหง
Ramkhamheang terletak
ถนนรามคําแหง
di jalan Ramkhamheang
แขวงหัวหมาก
Hua Mark Bangkapi dan
เขตบางกะปิ
di kampus Bangna
และวิทยาเขตบางนา
4 มหาวิทยาลัย
U.R. adalah pasar ilmu
รามคําแหงเป็น
ตลาดวิชา
5 ปรัชญา คือให๎โอกาส Falsafah Universiti adalah
และความเสมอภาค memberi peluang dan
ทางการศึกษา
Kesaksamaan dalam
pengajian
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คาอ่าน
อูนิเวอร๑ซิตีรามคําแหง
อูนิเวอร๑ซิต-ี เกอราจาอัน
อูนิเวอร๑ซิตีรามคําแหง
เตอร๑-เลอตะก๑-ดี-จาลันรามคําแหงหัวหมาก-บาง
กะปิ-ดัน-ดี กัมปุซ-บางนา

อูนิเวอร๑ซิตีรามคําแหงอาดาละฮ๑-ปาซัร-อิลมู
ฟัลซาฟะฮ๑-อูนิเวอร๑ซิตี
อาดาละฮ๑-เมิมเบอรีเปอลวง-ดันเกอซักซามาอัน-ดาลัมเปองาจียัน

ที่
6

7

ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีหน๎าที่
คือ 1. จัดการเรียน
การสอน
2. การวิจัย
3. ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. การบริการ
วิชาการเพื่อสังคม
เน๎นผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู๎คูํคณ
ุ ธรรม

8

เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี โท เอก

9

มีจํานวนนักศึกษา
มากที่สุดในประเทศ

10 มี 23 สาขาวิทย
บริการสํวนภูมภิ าค
ในประเทศ

ภาษามลายู
U.R. berfungsi
1. Pengurusan
pembelajaran dan
pengajaran
2. Penga-jian
3. Menjaga kesenian dan
kebudayaan
4. Perkhidmatan akademik
untuk masyarakat
Menghasilkan graduan
yang berilmu dan
bermoral
Ditawarkan pada
peringkat sarjana muda,
sarjana dan doktor
falsafah
jumlah pelajar ramai
sekali di dalam negara
Terdapat 23 buah
cawangan berkhidmat
dalam Negara
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คาอ่าน
อูนิเวอร๑ซิตีรามคําแหงเบอร๑ฟุงซี
1. เปองูรูซัน-เปิมเบอลาจา
รัน-ดัน-เปองาจารัน
2. เปิงกาจียัน
3. เมินจากา เกอเซอนี
ยัน–ดัน-เกอบูดายาอัน
4. เปอร๑คิดมาตัน-อะกาเด
มิก-อุนตุก๑-มาชารากัต
เมิงฮาซิลกัน-กราดวน-ยังเบอร๑อิลมู-ดัน-เบอร๑โมรัล
ดีตาวาร๑กัน-ปาดา-เป
อริงกัต ซัร๑จานา มูดาซัร๑จานา- ดันโดกโตร๑ฟัลซาฟะฮ๑
จุมละฮ๑-เปอลาจัร-รามัยเซอกาลี-ดี-ดาลัมเนอการา
เตอร๑ดาปัต-ดูวา-ปูลุฮ-๑ ตี
กา-บัวะฮ๑-ชาวางัน-เบอร๑
คิดมัต-ดาลัม-เนอการา

ที่
คาภาษาไทย
11 ศูนย๑สอบตํางประเทศ
41 แหํง 32 ประเทศ

ภาษามลายู
Terdapat 41 buah pusat
ujian luar Negara yang
terletak di 32 buah
negara

12 คณะนิติศาสตร๑
13 คณะบริหารธุรกิจ

Fakulti Undang-undang
Fakulti Pentadbiran
Perniagaan
Fakulti Kema –nusiaan
Fakulti Pendidikan
Fakulti Sains
Fakuti Sains Politik
Fakulti Ekonomi

14
15
16
17
18

คณะมนุษยศาสตร๑
คณะศึกษาศาสตร๑
คณะวิทยาศาสตร๑
คณะรัฐศาสตร๑
คณะเศรษฐศาสตร๑

19 คณะวิศวกรรมศาสตร๑
20 คณะสือ่ สารมวลชน

Fakulti Kejuruteraan
Fakulti Komunikasi Media
Massa
21 คณะศิลปกรรมศาสตร๑ Fakulti Kesenian
22 คณะพัฒนาทรัพยากร Fakulti Pembangunan
มนุษย๑
Manusia
23 คณะทัศนมาตรศาสตร๑ Fakulti Optometri
24 บัณฑิตวิทยาลัย
Institut Pengajian Tinggi
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คาอ่าน
เตอร๑ดาปัต-เอิมปัตปูลฮุ -๑
ซาตู-บัวะฮ๑-ปูซัต-อูจียันลูวัร
เนอการา-ยัง-เตอร๑เลอ
ตะก๑-ดี-ตีกา-ปูลุฮ-๑ ดูวาบัวะฮ๑-เนอการา
ฟากุลตี-อุนดัง-อุนดัง
ฟากุลตี-เปินตัดบิรัน-เปอร๑
นียากาอัน
ฟากุลตี-เกอมานุซียาอัน
ฟากุลตี-เปินดีดีกัน
ฟากุลตี-ไซนซ๑
ฟากุลตี-ไซนซ๑โปลีติก
ฟากุลตี-เอโกโนมี
ฟากุลตี-เกอจูรู-เตอราอัน
ฟากุลตี-โกมูนีกาซี-เมเดียมัซซา
ฟากุลตี-เกอเซอนียัน
ฟากุลตี-เปิมบางูนัน-มานุ
ซิยา
ฟากุลตี-อ็อปโตเมตรี
อินซะติตตุ -เปองาจียันติงกี

ที่
คาภาษาไทย
25 สถาบันคอมพิวเตอร๑
26 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
27 สถาบันศิลป
วัฒนธรรมฯ
28 สถาบันการศึกษา
นานาชาติ
29 สถาบันวิทยาศาสตร๑
สุขภาพ
30 สถาบันภาษา
31 สถาบันกฎหมายไทย
32 สถาบันวิจัยสัตว๑
ในภูมิภาคเขตร๎อน
33 สํานักงานอธิการบดี
34 สํานักบริการทาง
วิชาการและทดสอบ
ประเมินผล
35 สํานักหอสมุดกลาง
36 สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา
37 สํานักพิมพ๑
38 สํานักกีฬา

ภาษามลายู
Institut Komputer
Institut Kajian dan
Pembangunan Akademik
Institut Kesenian dan
Kebudayaan
Institut Pengajian Antara
Bangsa
Institut Sains Kesihatan

คาอ่าน
อินซะติตตุ -คอมปูเตอร๑
อินซะติตตุ -กาจียัน-ดันเปิมบางูนัน-อากาเดมิก
อินซะติตตุ -เกอเซอนียันดัน-เกอบูดายาอัน
อินซะติตตุ -เปองาจียันอันตารา-บังซา
อินซะติตตุ -ไซนซ๑-เกอซีฮา
ตัน
Institut Bahasa
อินซะติตุต-บาฮาซา
Institut undang- undang อินซะติตตุ -อุนดัง-อุนดังThai
ไทย
Institut Kajian Binatang di อินซะติตตุ -กาจียัน-บีนา
kawasan tropika
ตัง –ดี-กาวาซัน-โทรปีกา
Pejabat Rektor
เปอจาบัต-เรกโตร
Jabatan Perkhidmatan
จาบาตัน-เปอร๑คิดมาตันAkademik dan Ujian
อะกาเดมิก-ดัน-อูจียัน
Jabatan Perpustakaan
Jabatan Teknologi
Pendidikan
Jabatan Percetakan
Jabatan Sukan
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จาบาตันเปอร๑ปุซตากาอัน
จาบาตัน-เต็กโนโลกีเปินดีดีกัน
จาบาตัน-เปอร๑เชตากัน
จาบาตัน-ซูกัน

ที่
คาภาษาไทย
39 ศูนย๑สื่อการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส๑
40 สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
41 สํานักทดสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส๑
42 สํานักสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

ภาษามลายู
Pusat Bahan Pengajian
Elektronik
Jabatan Jaminan kualiti
Pendidikan
Jabatan Ujian Elektronik

คาอ่าน
ปูซัต-บาฮัน-เปองาจียันเอเลกโตรนิก
จาบาตัน-จามินัน-ควอลิต-ี
เปินดีดีกัน
จาบาตัน-อูจียัน-เอเลก
โตรนิก
Jabatan Pendidikan
จาบาตัน-เปินดีดีกัน-โก
Koperasi dan
เปอราซี-ดัน-เปิมบางูนันPembangunan Kerjaya
เกอร๑จายา
43 ศูนย๑บํมเพาะวิสาหกิจ Pusat Pemupukan
ปูซัต-เปอมูปูกัน-เปอร๑อูซา
และจัดการทรัพย๑สิน Perusahaan dan
ฮาอัน-ดัน-เปองูรูซัน-ฮัร๑
ทางปัญญา
Pengurusan Harta Intelek ตา-อินเตเล็ก
44 สํานักตรวจสอบภายใน Jabatan Audit Dalaman
จาบาตัน-เอาดิต-ดาลามัน
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ภาษาเขมร
1. การทักทาย การแนะนาตัวเอง การแนะนาให้รู้จักผู้อื่น อย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ
ที่
ภาษาไทย
ภาษาเขมร
คาอ่าน
1

สวัสดี

sYsþI
CMrabsYr

2
3
4
5

สวัสดี (ตอนเช๎า)
สวัสดี (ตอนกลางวัน)
สวัสดี (ตอนเย็น)
คํากลําวลา

GruNsYsIþ
TivasYsþI
say½nþsYsþI
CMrabla
sYmCMrabla
sUmeKarBla

ซัว-ซเด็ย
จุมเรียบซัว
อรุน-ซัว-ซเด็ย
ติ-เวีย-ซัว-วเด็ย
ซาย-ยวน-ซัว-ซเด็ย
จุม เรียบ เลีย
โซม จุม เรียบ เลีย
โซม โก รบ เลีย

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สบายดีหรือ
สบายดี
ไมํคํอยสบาย
ดี/สวย
ชื่อ
นามสกุล
อะไร
เพื่อน
เพื่อนรํวมงาน
เพื่อนรํวมห๎อง
พบ/รู๎จักกัน
แนะนํา

suxsb,ayeT ?
suxsb,ay.
Gt;suxsb,ay.
l¥¼s¥at
Gtþnam
eKatþnam
GIV¼GI
mitþ
GñkrYmkargar
mitrþ Ymfñak;eron
CYb¼sþal;Kña
ENnaM

ซก-ซับ-บาย-เต๐
ซก-ซับ-บาย
อ็อด-ซก-ซับ-บาย
ล ออ/ซ อาด
เนียม
โกด-ตะ-เนียม
อ เว็ย-เอ็ย
มิด
เนียะ-รวม-กา-เงีย
มิด-รวม-ทนะ-เรียน
จวบ/ซเกือล-คเนีย
แน-เนือม
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ที่
18

ภาษาไทย
นี่คือ...

ภาษาเขมร

คาอ่าน

enHKW

นิซ-กือ

สวัสดี สบายดีหรือ
สบายดี ขอบคุณ
แล๎วคุณลํะ
ฉันรู๎สึกไมํคํอยสบาย
ฉันชื่อ...
นี่เพื่อนของฉัน เขา/
เธอชื่อ...
25 ขออนุญาตผมแนะนํา
เพื่อนรํวมงาน
26 นี.่ .....เพื่อนรํวมห๎อง
ของฉัน
27 ยินดีที่ได๎พบคุณ

sYsþI suxsb,ayeT ?
suxsb,ay GrKuN.
cuHelak?
xJMmú ni RsUvRsYlxønÜ .
xJMeú QµaH
enHmitxþ MJ¼ú Kat;¼eKeQµaH

28 ยินดีที่ได๎คุยกับคุณ

sUmsVaKmn_Edl)an
snÞnaCamYyelak.

29 คุณรู๎จักเพื่อนของฉัน
หรือยัง
30 สวัสดี (ตอนเช๎า)
ฉันชื่อ...
31 คุณชื่ออะไร
32 สวัสดี (ตอนเย็น) ขอ
อนุญาตแนะนําตัวเอง

elaksÁal;mitxþ MJeú hIyrWenA?

ซัว-ซเด็ย-ซก-ซับ-บาย-เต๐
ซก-ซับ-บาย-ออ-กุน
เจาะ-โลก
คญม-มิน-โซว-ซรวน-คลวน
คญม-ชมัวะฮ๑
นิซ-มิด-คญม-เกือด/
เก- ชมัวะฮ๑
โซม-อะ-นุ-ญาด-แนเนือม-เนียะ-รวม-กา-เงีย
นิฮ-มิด-รวม-ทนะ-โรเบาะฮ๑-คญม
โซม-ซวา-กุม-แดล-บานซเกือล-โลก
โซม-ซวา-กุม-แดล-บาน
ซอน-เตียะ-เนีย-เจีย-มวยโลก
โลก-ซเกือล-มิด-คญม
เฮิย-รือ-โนว
อรุน-ซัว-ซเด็ย-คยม
ชมัวะฮ๑...
โลก-ชมัวะฮ๑-เอ็ย
ซาย-เยือน-ซัว-ซเด็ย-โซมแน-เนือม-คลวน-แอง

19
20
21
22
23
24

sUmGnujatENnMa GñkrYmkargar.
enH… mitrþ Ymfñak;eronrbs;´.
sUmsVaKmn_Edl)ansÁal;elak.

GruNsYsxIþ MJeú QµaH…
elakeQµaHGI ?
say½nþsYsþsI mY ENnaMxnøÜ Ég.
36

ที่
ภาษาไทย
33 คุณมาจากที่ไหน
34 ฉันมาจากกรุงเทพฯ
ประเทศไทย
35 แล๎วคุณลํะ
36 แล๎วพบกันใหมํ

ภาษาเขมร
elakmkBINa ?
´mkBI)agkk RbeTs éfLgd_.
cuHelak?
caMCYbKñafµeI Tot.
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คาอ่าน
โลก-โมก-ปี-หนา
คญม-โมก-ปี-บาง-กอก๑
ปรอ เตฮ ไท ลอง
เจาะฮ๑-โลก
จํา-จวบ-คเนีย-ทเม็ยเตียด

2. การบอกชื่อ บอกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ การถามรายละเอียดเกี่ยวกับผู้อื่น
สัญชาติ ประเทศ
ที่
ภาษาไทย
ภาษาเขมร
คาอ่าน
nam
1 ชื่อตัว
เนียม
eKatþnam
2 นามสกุล
โกด-ตะ-เนียม
TIlMenA
3 ที่อยูํ
ตี-ลุม-โนว
TIlMenAbc©úb,nñ
4 อาศัยอยูํ
ตี-ลุม-โนว-ปัจ-โจะ-บอน
mkBI
5 มาจาก
โมก-ปี
GñkkñúgtMbn;¼GñkeRkAdMbn;
6 คนในพื้นที่/
เนียะ-คนุง-ดอม-บอน
คนท๎องถิ่น
เนียะ-กราว-ดอม-บอน
elxTUrs½BV
7 หมายเลขโทรศัพท๑
เลก-ตู-ระ-ซับ
elxTUrs½BRV tg;
8 สายตรง
เลก-ตู-ระ-ซับ-ตรอง
elxTMnak;TMngépÞkñúg.
9 หมายเลขภายใน
เลก-ตุม-เนียะ-ตุม-โนง
(สําหรับตํอ)
พเต็ย-คนง
elxTUrs½BéV d;
10 โทรศัพท๑เคลื่อนที่
เลก-ตู-ระ-ซับ-ได
(โทรศัพท๑มือถือ)
TMnak;TMng
11 ติดตํอ
ตุม-เนียะ-ตุม-โนง
sBa¢ati
12 สัญชาติ
ซัญ-เจียด
RbeTs
13 ประเทศ
ปรอ-เตฮ
RsukkMeNIt
14 บ๎านเกิด
ซรก-กอม-เนิด
RbCaCn
15 พลเมือง
ปรอ-เจีย-จวน
GñkGaRs½yenA
16 ผู๎อาศัยอยูํ
เนียะ-อา-ไซร-โนว
sasna
17 ศาสนา
ซาซ-ซนา
kMeNIt
18 เกิด
กอม-เนิด
ePT
19 เพศ
เพด
38

ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ภาษาไทย
ชาย
หญิง
ฉันชื่อ...
ฉันคือ...
ฉันอาศัยอยูํท.ี่ ..
(บ๎านเลขที)่
ฉันอาศัยอยูํท.ี่ ..
(ถนน)
ฉันอาศัยอยูํท.ี่ ..
(เมือง)
ฉันมาจาก
คุณเรียกฉันวํา
(ชื่อเลํน)
หมายเลขโทรศัพท๑
ของคุณคืออะไร
หมายเลขโทรศัพท๑
ของฉันคือ...
กรุณาติดตํอฉันได๎ท.ี่ ..

32 คุณมีโทรศัพท๑มือถือ
ไหม
33 คุณมาจากที่ไหน
34 คุณเป็นคนญี่ปุ่นใชํ
ไหม

ภาษาเขมร

คาอ่าน

xJMGú aRs½yenApøvÚ >>>.

เปราะฮ๑
เซร็ย
คญม-ชมัวะฮ๑…
คญม-กือ...
คญม-อา-ซรัย-โนว
พเตียะฮ๑-เลก-ตี
คญม-อา-ซรัย-โนว-พโลว

xJMGú aRs½yenA>>>>.

คญม-อา-ซรัย-โนว

xJMmú kBI
elakehAxJMfú a ¬eQµaHeRkA¦.

คญม-โมก-ปี
โลก-เฮา-คญม-ทา(ชมัวะฮ๑- กราว)
เลก-ตู-ระ-ซับ-โร-เบาะฮ๑
โลก-กือ
เลก-ตู-ระ-ซัย-คญม-กือ

Rbus
RsI
xJMeú QµaH>>>>
xJMúK…W
xJMGú aRs½yenApÞHelxTI>>>.

elxTUrs½BrV bs;elakKW>>>.
elxTUrs½BxJMúKW>>>.
sUmTMnak;TMngxJM)ú an eday>>>.
elakmanTUrs½BéV d;eT ?
elakmkBINa ?
elakCnCatiCb:unEmneT ?
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โซม-ตุม-เนียะ-ตุมโนง คญม-บาน-ดอย
โลก-เมียน- ตู-ระ-ซับได- เต๐
โลก-โมก-ปี-หนา
โลก-ชวน-เจียด-เจียะปน- เมน-เต๐

ที่
35
36
37
38
39
40

ภาษาไทย
คุณอาศัยอยูํทไี่ หน
คุณมีสัญชาติอะไร
ฉันเป็นคน...
ฉันเกิดที.่ ..(ชื่อเมือง)
บ๎านเกิดของฉันคือ...
ฉันเป็นพุทธ/คริสต๑/
มุสลิม
41 คุณทํางานที่ไหน

ภาษาเขมร
elakGaRs½yenAÉNa ?
elaksBa¢atiGI ?
xJMCú a>>>>>.
xJMeú kItenA>>>.
RsukkMeNItxJúMKW…..
xJMCú aBuT§¼RKisþ¼\søam
elakeFVIkarenAÉNa ?
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คาอ่าน
โลก-อา-ซรัย-โนว-แอ-หนา
โลก-ซัญ-เจียด-เอ็ย
คญม-เจีย
คญม-เกิด-โนว
ซรก- กอม-เนิด-คญม-กือ
คญม-เจีย-ปุด/กริฮ/
อิฮซลาม
โลก-ทเวอ-กา-โนวแอ หนา

3. การบอกเวลา การนับตัวเลข การถาม วัน เดือน ปี เวลาเริ่มงาน
เวลาเลิกงาน เวลาเปิด-ปิดของ หน่วยงานหรือบริษัทห้างร้าน
ที่
ภาษาไทย
ภาษาเขมร
คาอ่าน
evla ¬eBl¦
1 เวลา
เวเลีย (เปล)
em:ag
2 ชั่วโมง
มอง
naTI
3 นาที
เนีย-ตี
vinaTI
4 วินาที
วิ-เนีย-ตี
éf‘¶
5 วัน
ทไง
Ex
6 เดือน
แค
qñaM
7 ปี
ชนํา
éf¶TI
8 วันที่
ทไง-ตี
\LÚvenH¼bc©úb,nñ
9 เดี๋ยวนี/้ ปัจจุบัน
เอ็ย-โลว-นิฮ/ปัจโจะบ็อน
10 วันหยุด/วันนักขัตฤกษ๑ éf¶Qb;srM ak¼éf¶xYbkMeNIt
ทไง-ชบ-ซอม-ราก๑/
ทไง ควบ กอม เนิด
sRmakeBléf¶
11 พักกลางวัน
ซอม-ราก๑-เปล-ทไง
eBleFVkI ar
12 เวลาทําการ
เปล-ทเวอ-กา
munéf¶Rtg;
13 กํอนเที่ยง
มุน-ทไง-ตรอง
resol
14 หลังเที่ยง
โร-เซียล
cab;epþIm
15 เริ่ม
จับ-พเดิม
Qb;
16 หยุด
ชบ
ebIk
17 เปิด
เบิก
biT
18 ปิด
เบ็ด
Qb;¼cb;
19 เลิก/จบ
ชบ/จ็อบ
rab;
20 นับ
เรือบ
41

ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ภาษาไทย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60

ภาษาเขมร

คาอ่าน
มวย
ปี
เบ็ย
บวน
ปรํา
ปรําท-มวย
ปรํา-ปี
ปรํา-เบ็ย
ปรํา-บวน
ดอบ
ดอบ-มวย
ดอบ-ปี
ดอบ-เบ็ย
ดอบ-บวน
ดอบ-ปรํา
ดอบ-ปรํา-มวย
ดอบ-ปรํา-ปี
ดอบ-ปรํา-เบ็ย
ดอบ-ปรํา-บวน
มเภ็ย
ซาม-เซิบ
แซ-เซิบ
ฮา-เซิบ
ฮก-เซิบ

mYy
BIr
bI
bYn
R)aM
R)aMmyY
R)aMBrI
R)aMbI
R)aMbYn
db;
db;mYy
db;BIr
db;bI
db;bYn
db;R)aM
db;R)aMmyY
db;R)aMBrI
db;R)aMbI
db;R)aMbYn
émÖ
samsib
Essib
hasib
hksib
42

ที่
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ภาษาไทย
70
71
80
90
100
วันอาทิตย๑
วันจันทร๑
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร๑
วันเสาร๑
มกราคม
กุมภาพันธ๑
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ภาษาเขมร

คาอ่าน
เจ็ด-เซิบ
เจ็ด-เซิบ-มวย
แปด-เซิบ
เกา-เซิบ
มวย-โรย
ทไง-อา-ตึด
ทไง-จัน
ทไง-ออง-เกีย
ทไง-ปุด
ทไง-โปร-เฮาะฮ
ทไง-ซก
ทไง-เซา
เมียะ-กะ-รา
กุม-เพียะ
มี-เนีย
เม-ซา
อุ-ซะ-เพีย
มิ-โทะ-นา
กะ-กดา
เซ็ย-ฮา
กัญ-ญา
โตะ-ลา
วิจ-เจะ-กา
ทนู

ectsib
ectsibmYy
Eb:tsib
ekAsib
mYyry
éf¶GaTiRt
éf¶cnÞ
éf¶GgÁar
éf¶BuF
éf¶RBhsþi
éf¶suRk
éf¶esA
mkra
kumHÖ
mIna
emsa
]sPa
mifnu a
kdáda
sIha
k½BaØa
tula
vicikä a
FñÚ
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ที่
ภาษาไทย
69 กี่โมงแล๎ว
70 คุณรูไ๎ หมวํากีโ่ มงแล๎ว

ภาษาเขมร
em:agb:unµanehIy ?
elakdwgeTfa em:agb:unµan ehIy ?

71
72
73
74

CaeBlem:agdb;RBwk.
éf¶enHCaéf¶GI ?
ExenHCaExGI ?
éf¶enHéf¶TIb:unµan ?

เป็นเวลาสิบโมงเช๎า
วันนี้เป็นวันอะไร
เดือนนี้เป็นเดือนอะไร
วันนี้วันที่เทําไร

75 ปีนป้ี ี ค.ศ. 2012
(พ.ศ. 2555)

qñaMenHqñaM K>s> 2012 ¬B>s>
2555¦.

76 ร๎านเปิดเมื่อไร
77 สํานักงานปิดเมื่อไร

hagbiTem:agb:nu µan ?
naykdæanbiTem:ag
b:nu µan ?

78 เปิดทําการเก๎าโมงเช๎า ebIkeFVkI arem:agR)aMbYn RBwk.
79 ปิดเวลาห๎าโมงเย็น
80 เวลาทําการคือ
จากเก๎าโมงเช๎า
ถึงห๎าโมงเย็น

biTem:agR)aM l¶ac.
រយះពេលពំវើការគឹព ៉ោ ងប្រំាបួនប្េឹកដល់
ព ៉ោ ងប្រំាល្ងាច។

44

คาอ่าน
มอง-ปน-มาน-เฮิ๋ย
โลก-เดิง-เต๐-ทา-มองปน-มาน-เฮิ๋ย
เจีย-เปล-มอง-ดอบ-ปรึก
ทไง-นิฮ-เจีย-ทไง- เอ๐ย
แค-นิฮ-เจีย-แค-เอ๐ย
ทไง-นิฮ-ทไง- ตี-ปนหมาน
ชนํา-นิฮ-ชนํา-โค-ซอ-ปี
เปือน-ดอบ-ปี- (โป-ซอ-ปีเปือน-ปรํา-โรย- ฮา เซิบปรํา)
ฮาง-เบด-มอง-ปน-หมาน
เนีย-ยัวะ-กัด-ทาน-เบด
มอง-ปน-หมาน
เบิก-เทวอ-กา-มอง-ปรําบวน-ปรึก
เบ็ด-มอง-ปรํา-ลเงียจ
โร-เยียะ-เปล-เลีย-ทเวอกา-จั้บ-ปี-มอง-ปรํา-บวนปรึก-ดอล-มอง-ปรําลเงียจ

ที่
ภาษาไทย
81 มีพักรับประทาน
อาหารกลางวันจาก
เที่ยงถึงบํายหนึ่งโมง
82 สํานักงานปิดทําการ
ในวันหยุด เชํน
วันหยุดประจําชาติ
วันหยุดทางศาสนา
และวันหยุดตาม
ประเพณี
83 มีวันหยุดนักขัตฤกษ๑
ในเดือนพฤษภาคม
ไหม
84 ร๎านเราเปิด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน
85 ร๎านขายขนมปังร๎านนี้
ลดราคา ร๎อยละ 20
ทุกเย็นวันศุกร๑
86 วันที่ 1 กรกฎาคม
เป็นวันหยุดธนาคาร
87 หนึ่งปีมี 365 วัน

ภาษาเขมร
នពេលសំារាកេិសារយថ្ងាចាប់តំាងេី
ព ៉ោ ងដប់េីរថ្ងាប្រង់ដល់ព ៉ោ ងមួយរពសៀ
ល។

คาอ่าน
เมียน-เปล-ซอม-ราก๑-ปิซา-บาย-ทไง-จั้บ-ตัง-ปีมอง-ดอบ-ปี-ทไง-ตรองดอล-มอง-มวย-โร-เซียล
ការិយាល័យឈប់ពំវើការថ្ងាដូចជា ថ្ងាទិវា กา-ริ-ยา-ลัย-ชบ-ทเวอជារិ ទិវាប្េះេុទសា
ះ សនានិងទិវាវ័បបំ กา-โดจ-เจีย-ทไง-ติ-เวียម៌។
เจียด-ติ-เวีย-เปรียะฮ๑-ปุดเทียะ-ซาฮ-ซนา-นึง-ทไงติ-เวีย-วับ-ปะ-ทัว
នថ្ងាឈប់សំារាកកនងុ ខែឧសសភាពទ?

ហាងពបើក២៤ ព ៉ោ ងរាល់ថ្ងា។
រូបលក់នំារំាងរូបពនះចុះរថ្មៃ ២០ ភា
ករយរាល់ថ្ងាសុប្ក។
ថ្ងាទី ១ ខែកកកដាជាទិវា
ំនាគារ។
កនុងមួយឆ្ំាន ន៣៦៥ ថ្ងា។
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เมียน-ทไง-ชบ-ซอม-ราก๑คนง-แค-อุฮ๑-ซะเพีย
ฮาง-เบิก-มเภ็ย-บวน-มองเรือล-ทไง
กโตบ-ลัวะ-นม-ปัง-นิฮ๑เจาะฮ-ทไล-มเภ็ย-เพียก๑โรย
ทไล-ตี-มวย-แค-กะ-กดาเจีย-ติ-เวีย-เทียะ-เนีย-เกีย
คนง-มวย-ชนํา-เมียนเบ็ย-โรย-ฮก-เซิบ-ปรําทไง

4. การบอกทิศทาง
ที่
ภาษาไทย
1 ตรงไป
2 เลี้ยวขวา
3 เลี้ยวซ๎าย
4 ตรงข๎าม
5 ทางเดินเท๎า/บาทวิถี
6 มุม/หัวมุม/หัวถนน
7 ใกล๎
8 ติดกับ (สถานที)่
9 ด๎านหลัง
10 ข๎างหน๎า
11 ชํวงตึก
12 สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต
13 สัญญาณไฟจราจร
14 ตรงทางโค๎ง
15 สถานี (รถไฟฟ้า,รถไฟ
ใต๎ดิน ฯลฯ)

eTAmuxRtg;
bt;saþ M
bt;eFVg
eRtIymçag
cieBa©Imfñl;
RCug¼kac;RCug¼k,alfñl;
Cit
Cab;nig ¬sßanTI¦
xageRkay
xagmux
ryHGaKar
ទីកំាណរ់សាាល់។
សញ្ញាព្ៃើងចរាចរ។
ប្រង់ផ្ៃូវពកាង

16
17
18
19

cMNtLan
ផ្ៃូវឆ្នូរ
សាា នអាកាស
ផ្ៃូវបំាខបកជាបួន

ป้ายรถเมล๑
ทางม๎าลาย
สะพานข๎ามถนน
สี่แยกไฟแดง

20 วงเวียน

ภาษาเขมร

ចំាណរ រពទះព្ៃើងអគាិសនី, រពទះព្ៃើង
ពប្កាមដី។

rgVg;mlU
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คาอ่าน
โตว-มุก-ตรอง
บ็อด-ซดํา
บ็อด-ชเวง
เตริย-มคาง
เจญ-เจิม-ทน็อล
จรุง/กัจ-จรุง/กบาล-ทน็อล
จิด
เจือบ-นึง-(ซทาน-ตี)
คาง-กรอย
คาง-มุก
โร-เยียะ-อา-เกีย
ตี-กอม-น็อด-ซอม-เกือล
ซัย-ญา-เพลิง-จะ-รา-จอ
ตรอง-พโลว-กอง
จอม-นอด-โร-เตะฮ๑-เพลิงอะ-กิฮ-๑ ซะ-นี-โร-เตฮ๑เพลิง-กรอม-เด็ย
จอม-นอด-ลาน
พโลว-ชโนด
ซเปียน-อา-กาฮ๑
พโลว-บอม-แบก-เจียบวน
รวง-ววง-มูล

ที่
21
22
23
24
25
26

ภาษาไทย
สนามบิน
รถโดยสารประจําทาง
รถแท็กซี่
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต๑
เดินตรงไป 3 ชํวงตึก

ภาษาเขมร
RBlanynþehaH
rfynþRkugsaFarN³
tak;suI
kg;
m:tU U
edIrrRtg;eTA 3 GaKar

27 ฉันกําลังหาสถานี
รถไฟใต๎ดิน
28 ฉันจะไปอนุสาวรีย๑ชัย
สมรภูมไิ ด๎อยํางไร

ែ្ុំាកំាេុងរកចំាណរ
រពទះព្ៃើងពប្កាមដី។
ែ្ុំានឹងពៅវិ នជ័យសមរ្ូមិរនយា៉ោ ង

29 ฉันจะขึ้นรถไฟฟ้าไป
ได๎ไหม
30 พิพิธภัณฑ๑สถาน
แหํงชาติอยูํที่ไหน
31 ร๎านสะดวกซื้ออยูํที่มุม
ถนนทางด๎านซ๎ายมือ
ของคุณ
32 สนามกีฬาหัวหมากอยูํ
บนถนนรามคําแหง
ติดกับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง

ែ្ុំាជិះរពទះព្ៃើងអគាិសនីរនពទ?

ណា?

sarmnIrÞ CatienAÉNa ?
ហាងលក់អីវា៉ាន់ទំាពនើប២៤ព ៉ោ ងពៅប្ជុង
ងនល់ពឆ្វង
ថ្ដ។
េហុកីឡាដាានហួហាាកពៅផ្ៃូវរា៉ាមខំា ខហង
ជាប់នឹងសាកលវិទាល័យ
រា៉ាមខំា ខហង។
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คาอ่าน
เวียล-ยวน-เฮาะฮ
รวด-ยวน-กรง
ตะ-ซี
ก็อง
โม-โต
เดอ-ตรอง-โตว-เบ็ย-อาเกีย
คญม-กอง-ปุง-โรก-จอมขน
อด-โร-เตะฮ๑-กรอม-เด็ย
คญม-นึง-โตว-วิ-เมียนเจ็ย-ซะ-มอ-ระ-ภูม-บานยาง-หนา
คญม-จิฮ-๑ โร-เตะฮ๑-เพลิงอะ-กิฮ-๑ ซะ-นี-บาน-เต๐
ซา-ระ-มวน-ตี-โนว-แอหนา
ฮาง-ลัวะ-เอ็ย-วัน-ตุมเนิบ-มภ็ย-บวน-มอง-โนวจรุง-ทน็อล-ชเวง-ได
เปียะ-ฮุ-เก็ย-ลัด-ทาน-ฮัวมากโนว-พโลว-ราม-คําแฮงเจือบ-นึง-ซา-ก็อลวิด-ทเยีย-ลัย-ราม-คําแฮง

ที่
ภาษาไทย
ภาษาเขมร
คาอ่าน
33 เลี้ยวขวาที่สี่แยกและ បរ់សាំាត ពៅផ្ៃូវបំាខបកជាបួនពដើរពៅមុែប្រង់ บ็อด-ซดํา-โนว-พโฃวเดินตรงไปอีกสองชํวง រំលងអាគារេីរ។
บอม-แบก-เจีย-บวน-เดอตึก
โตว-มุก-ตรองรุม-โลง-อาเกีย-ปี
នកខនៃងចំាណុច សំាខន់សំារាប់សំាគាល់ เมียน-กอน-แลง-จอม-นจ34 มีสถานที่ที่เป็นจุด
สังเกตอยูํใกล๎ ๆ ไหม ពទ?
ซอม-คัน-ซอม-รับ-ซอมเกือล-เต๐
េីកខនៃងពនះពៅសាមខែវឆ្ាយពទ?
35 จากที่นี่ไปสยาม
ปี-กอน-แลง-นิฮ๑-โตวสแควร๑ไกลแคํไหน
ซยาม-คแว-ชงาย-เต๐
36 จากสยามสแควร๑ไป េីសាមខែវពៅប្េះបរមរាជវាំងពប្បើរយះ ปี-ซยาม-ซแว-โตวพระบรมมหาราชวังใช๎ ពវលប៉ោុនាាន?
เปรียะฮ๑-บอ-รอม-มเรียจเวลานานเทําไร
เวียง-เปรอ-โร-เยียะ-เปลปน-หมาน
37 ใช๎เวลาประมาณครึ่ง ពប្បើរយះពវលប្បខហលកនៃះព ៉ោ ងពដាយ เปรอ-โร-เยียะ-เปล-กอนជិះតក់សុី។
ชั่วโมงโดยรถแท็กซี่
ละฮ-มอง-ดอย-จิฮ-๑ ตะ-ซี
38 คุณบอกฉันได๎ไหมวํา ប្រប់ែ្ុំារនពទថាសណាាគារអូពរៀលខរល ปรับ-คญม-บาน-เต๐-ทาโรงแรมโอเรียลเต็ลอยูํ ពៅឯណា?
ซอน-ทา-เกีย-โอ-เรียลที่ไหน
แตล-โนว-แอ-หนา
ពល្ងកដឹងពទថាទីសានក់ការវបបំម៌ពៅ
39 คุณรูไ๎ หมวําศูนย๑
กโลก-เดิง-เต๐-ทา-ตี-ซนะวัฒนธรรมอยูํที่ไหน
กา-วับ-ปะ-ทัว-โนว-แอឯណា ?
หนา
40 เดินไปได๎ไหมครับ/คํะ edIreTA)aneT ?
เดอ-โตว-บาน-เต๐
41 เดินประมาณ 20 นาที edIrRbEhl 20 naTI
เดอ-ปรอ-แฮล-มเภ็ยเนีย-ตี
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ที่
ภาษาไทย
42 สถานีตํารวจที่ใกล๎
ที่สุดอยูํที่ไหน

ภาษาเขมร
ប៉ោុសតិ៍ប៉ោូលសិ ខដលជិរបំាផ្ុរពៅឯណា?

คาอ่าน
โปะฮ๑-โป-ลิฮ-๑ แดล-โนวบอม-พด-โนว-แอ-หนา

43 ที่ทําการไปรษณีย๑อยูํ
ตรงข๎ามกับ
ห๎างสรรพสินค๎า
44 ป้ายรถเมล๑อยูํตรงข๎าม
กับโรงพยาบาล
45 มีแผงขายหนังสือพิมพ๑
อยูํตรงหัวมุมถนน

ការិយាល័យថ្ប្បសនីយ៍ពៅទល់មុែហាង
ទំាពនើប។

กา-ริ-ยา-ลัย-เปร็ย-ซะเน็ย-โนว-ต็วล-มุก-ฮางตุม-เนิบ
จอม-นอด-ลาน-โนว-ตวลมุก-มวน-ตี-เปด
เมียน-โตบ-ลัวะ-กา-แซดโนว-กัจ-จรุง

cMenatLanenATl;mxu mnIrÞ eBTü
mantUblk;kaEstenAkac; RCug
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5. อาหารการกิน การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
ที่
ภาษาไทย
ภาษาเขมร
Gahar
1 อาหาร
GahareBlRBwk
2 อาหารเช๎า
GahareBléf¶
3 อาหารกลางวัน
Gaharl¶ac
4 อาหารเย็น
eBlGahr
5 มื้ออาหาร
GaharRsal
6 อาหารวําง
ePsC¢H
7 เครื่องดื่ม
kaehV
8 กาแฟ
TwkEtekþA¼RtCak;
9 ชาร๎อน/เย็น
TwkedaHeKa
10 นม
TwkEpøeQI
11 น้ําผลไม๎
)ayqa
12 ข๎าวผัด
bEnø
13 ผัก
sac;RCUk
14 เนื้อหมู
sac;man;
15 เนื้อไกํ
sac;eKa
16 เนื้อวัว
RtI
17 ปลา
smøeRKOg
18 แกงเผ็ด
es¶ar
19 แกงจืด
manrs;CatiehIr
20 มีรสเผ็ด
Bg¼econ¼es¶ar
21 ไขํ (เจียว/ดาว/ต๎ม)
bBa¢aGahar
22 สั่ง(อาหาร)
Tij
23 ซื้อ
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คาอ่าน
อา-ฮา
อา-ฮา-เปล-ปรึก
อา-ฮา-เปล-ทไง
อา-ฮา-ลเงียจ
เปล-อา-ฮา
อา-ฮา-ซราล
เภ-ซัจ-เจียะ
กา-เฟ
ตึก-แต-กเดา/ตรอ-เจียะก๑
ตึก-เดาะฮ-โก
ตึก-แพล-เชอ
บาย-ชา
บอน-แล
ซัจ-จรูก
ซัจ-เมือน
ซัจ-โก
เตร็ย
ซอม-ลอ-เกรือง
ซ งอ
เมียน-รัวะฮ-เจียด-เฮิ
โปง (เจียน/ซ งอ)
บอญ-เจีย-อา-ฮา
ติญ

ที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ภาษาไทย
ตํอรองราคา
กล๎วย
มะละกอ
สับปะรด
ส๎ม
แตงโม
ส๎มโอ
ชมพูํ
ฝรั่ง
มะมํวง
เงาะ
ทุเรียน
มังคุด
ปกติคนไทยรับประทาน
ข๎าวเป็นหลัก
คนบางคนไมํ
รับประทานอาหารเช๎า
ฉันขอกาแฟสักหนึ่ง
ถ๎วยได๎ไหม
คุณชอบกาแฟแบบ
ไหน
กาแฟดํา
ใสํครีมและน้ําตาล
ด๎วย

ภาษาเขมร
ttémø
eck
lðúg
mñas;
RkUc
« Lwk
RkUcføgú
ជុម្ូ
RtEbk
sVay
savm:av
TUern
mgÇút
tamFmµtaéfBisa)ayCaeKal
GñkxøHGt;Bisa)ayRBwkeT
´suMkaehVmyY eBg
elakcUlcitkþ aehVEbbNa ?
kaehVexµA
dak;emSATwkedaHeKanigsárspg
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คาอ่าน
ตอ-ดอม-ไล
เจก
ล ฮง
ม เนือฮ
โกรจ
โอว-เลิก
โกรจ-ท ลง
จุม-ภู
ตรอ-แบก
ซ วาย
ซาว-มาว
ตู-เรน
โมง-คุด
ตาม-เทือม-มดา-ไท-ปิซาย-เจีย-โกล
เนียะ-คละ-ออด-ปิ-ซาบาย-ปรึก-เต
คญม-ซม-ก-เฟ-มวย-เปง
โลก-โจล-เจ็ด-กา-เฟแบบ-หนา
กา-เฟ-คเมา
ดะ-ตึก-เดาะฮ-โก-ง-ซกอพอง

ที่
ภาษาไทย
43 คุณต๎องการ
(สั่งอาหาร) อะไร
44 ฉันขอผัดผักกับหมู

ภาษาเขมร
elakRtUvkarGaharGVI ?

คาอ่าน
โลก-โตรว-กา-อา-ฮาอเว็ย
´qabEnønigRCUk
คญม-ชา-บอน-แล-นึงจรูก
45 ฉันขอข๎าวผัดไกํกับต๎ม ´)ayqaman;niges¶arRCk;bgág
คญม-ชา-บาย-เมือน-นึงยํากุ๎ง
ซงอ-บอง-กอง
elakpwkePs½C¢HGVI ?
46 คุณจะดื่มเครื่องดื่ม
โลก-เพิก-เภ-ซัจ-เจียะอะไร
อเว็ย
សុំាថ្ដអិរខប៉ោបសុីនិងទឹកកករទ¼ចាស กซม-ได-เอ็ด-แปบ-ซี-นึ47 ขอไดเอ็ทเป็บซี่กับ
น้ําแข็งครับ/คํะ
ตึ้ก-กอก๑-บ๎าด/จาฮ๑
48 ฉันขอชาเย็นแบบไทย ែ្ុំាសុំាទឹកខរប្រជាក់ខបបថ្ងអរ់ខផ្ែម។
คญม-ซม-ตึ้ก-แต-ตรอไมํหวานมาก
เจียะ-แบแ-ไท-อ็อดพแอม
នទឹកខរចិនពទ?
49 คุณมีชาจีนไหม
เมียน-ตึ้ก-แต-เจ็น-เต๐
50 อาหารกลางวันที่โปรด មហូបអាហារពេលថ្ងាខដលែ្ុំាចូលចិរតគឺសមៃ มโฮบ-อา-ฮา-เปล-ทไงปรานของฉันคือข๎าว ែ្ិះ។
แดล-คญม-โจล-เจ็ด-กือกับแกงเขียวหวาน
ซอม-ลอ-คติฮ๑
elakcUlcitmþ bðÚ éfeT ?
51 คุณชอบอาหารไทย
โลก-โจล-เจด-มโฮบ-ไท-เต๐
ไหม
52 คุณมีก๐วยเตี๋ยวผัดไทย នគុយពទៀវឆ្ពទ?
เมียน-กุย-เตียว-ชา-เต๐
ไหม
53 คุณอยากลองชิมส๎มตํา ពល្ងកចង់្ៃកប់ ុកលហុងពទ?
โลก-จอง-พลัวะ-บกไหม
ละฮง-เต๐
54 ฉันชอบอาหารรสเผ็ด ែ្ុំាចូលចិរតមហូបហឹរ។
คญม-โจล-เจ็ด-มโฮบ-เฮิล
52

ที่
ภาษาไทย
55 รับประทานอาหารให๎
อรํอย
56 รสชาติดีจังเลย
57 คิดเงิน/เก็บเงินด๎วย
ครับ/คํะ

ภาษาเขมร
េិសារយឲ្យឆ្ាញ់។

คาอ่าน
ปิ-ซา-บาย-ออย-ชงัญ

rs;Catq¶aj;Nas;
Kitluy

รัวะฮ-เจียด-ชงัญนะฮ
กึด-ลุย
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6. การซื้อของในชีวิตประจาวันและการบอกรสนิยม
ที่
ภาษาไทย
ภาษาเขมร
GavsImi
1 เสื้อเชิ้ต
GavRsI
2 เสื้อผู๎หญิง
exaeCIgEvg
3 กางเกงขายาว
exaeCIgxIø
4 กางเกงขาสั้น
kMeR)agnarI
5 กระโปรง
រ៉ាូបស្តសតី
6 กระโปรงชุด
GavRTnab;
7 ชุดชั้นใน
eRsaméd
8 ถุงมือ
eRsameCIg
9 ถุงเท๎า
Es,keCIg
10 รองเท๎า
Gavkñgú
11 เสื้อชั้นใน
GaveRkA
12 เสื้อชั้นนอก
kEnSgbg;k
13 ผ๎าพันคอ
mYk
14 หมวก
GavyWt
15 เสื้อยืด
GavkILaédxIø
16 เสื้อกีฬาแขนสั้น
GavkILaédEvg
17 เสื้อกีฬาแขนยาว
Rkv:at;
18 เน็คไท
exayIn
19 กางเกงยีนส๑
eRsamluy
20 ซองธนบัตร
kabUbédRsI
21 กระเป๋าถือสตรี
ExSRkv:at;
22 เข็มขัด
cUlcitþ
23 ชอบ
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คาอ่าน
อาว-ซี-มิ
อาว-เซร็ย
คอ-เจิง-แวง
คอ-เจิง-คเลย
กอม-ปรอง-เนีย-รี
โรม-ซเตร็ย
อาว-โตร-เนือบ
ซรอม-ได
ซรอม-เจิง
ซแบก-เจิง
อาว-คนง
อาว-กราว
กอน-แซง-บ็อง-กอ
มวก๑
อาว-ยืด
อาว-เก็ย-ลา-ได-คเลย
อาว-เก็ย-ลา-ได-แวง
กรอ-วัด
คอ-ยีน
ซรอม-ลุย
กา-โบบ-ได-เซร็ย
คแซ-กรอ-วัด
โจล-เจด

ที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ภาษาไทย
ไมํชอบ
แพง (ราคา)
ถูก (ราคา)
สมเหตุสมผล
การขายลดราคา
คุณภาพดี
สีขาว
สีดํา
สีเทา
สีน้ําตาล
สีชมพู
สีแดง
สีส๎ม
สีเหลือง
สีเขียว
สีน้ําเงิน
สีฟ้า
สีมํวง
ฉันกําลังมองหาถุงเท๎า
ขาว
43 ฉันชอบเดินซื้อของที่
ห๎างสรรพสินค๎าสยาม
พารากอน

ภาษาเขมร

คาอ่าน
Gt;cUlcitþ
อ็อด-โจล-เจด
éfø
ทไล
efak
ทอก
smehtusmpl
ซอม-แฮด-ซอม-พอล
karlk;cuHtémø
กา-ลัวะ-เจาะฮ-ดอม-ไล
KuNPaBl¥
กุน-นะ-เพียบ-ล ออ
B’Ns
ปัว-ซอ
B’NexµA
ปัว-คเมา
B’NRbEpH
ปัว-ประ-แพะฮ
B’Netñat
ปัว-ท นอด
B’NpàaQUk
ปัว-พกา-ชูก
B’NRkhm
ปัว-กรอ-ฮอม
B’NelOgx©I
ปัว-เลือง-คเจย
B’NelOg
ปัว-เลือง
B’Nébtg
ปัว-ไบ-ตอง
B’Nexov
ปัว-เคียว
B’NépÞemX
ปัว-ปเตย-เมก
B’NsVay
ปัว-ซวาย
ែ្ុំាកំាេុងរកពប្សាមពជើង
คญม-กอม-ปุง-โรก-ซรอมេ៌ណស។
เจิง-ปัว-ซอ
ែ្ុំាចូលចិរតពដើរទិញអុីវា៉ាន់ពៅហាងសាមផា คญม-โจล-เจ็ด-เดอ-ติญរា៉ាកន។
เอ็ย-วัน-โนว-ฮาง-ซยามพา-รา-ก็อน
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ที่
ภาษาไทย
44 คุณมีเสื้อคลุมตัวนอก
ทําด๎วยผ๎าฝ้าย
ขนาดเอ็มไหม
45 คุณอยากจะซื้ออะไร
46 ฉันชอบเนื้อผ๎าแตํไมํ
ชอบสี

ภาษาเขมร
ពល្ងក នអាវំំារាញពដាយអំាពរះ
សាយពអើមពទ?

คาอ่าน
โลก-เมียน-อาว-โทม-ตะ
บาญ-ดอย-อ็อม-เบวะฮ๑-เต๐

elakcg;Tji GI?
ែ្ុំាចូលចិរតសាច់សំាេរ់ប៉ោុខនតអរ់ចូលចិរេត ៌
ណ។

47 คุณชอบสีไหนมากกวํา
กัน สีเขียวหรือสีน้ําเงิน
48 ฉันสู๎ราคาไมํไหว
(ราคาสูงไป)
49 นีไ่ มํใชํแบบที่ฉันชอบ

ពល្ងកចូលចិរតេណ
៌ អី?
េ៌ណថ្បរងឬេ៌ណពែៀវ។
ែ្ុំាសូរថ្មៃអរ់រន រថ្មៃថ្ងៃពេក ។

50 คุณใสํแล๎วดูสวย/ดูดี
มาก
51 สีเหลืองเป็นสีโปรด
ของฉัน
52 มันราคาแพงเกินไป
สําหรับฉัน
53 ฉันแคํเดินดูเฉย ๆ
54 คุณมีรองเท๎าแบบนี้
ขนาดเบอร๑ห๎าไหม
55 เสื้อยืดสีเทาตัวนั้น
ราคาเทําไร

elakBak;ehIys¥at/s¥atEmnETn.

โลก-จอง-ติญ-เอ๐ย
คญม-โจล-เจ๎ด-ซัจ-ซอมป็วด-ปุน-แต-อ็อด-โจลเจ๎ด-ปัว
กโลก-โจล-เจ๎ด-ปัว-เอ็ยปัว-ไบ-ตอง-รือ-ปัว-เคียว
คญม-ซู-ดอม-ไล-อ็อดบาน (ดอม-ไล-ทไล-เปก)
นิฮ-อ็อด-แมน-โมด-แดลคญม-โจล-เจด
โลก-เปียะ-เฮิย-ซอาด/
ซอาด-แมน-เตน
ปัว-เลือง-เจีย-ปัว-แดลคญม-โจล-เจด
เวีย-ทไล-เปก-ซอม-รับคญม
คญม-เกรือน-แต-เดิ-เมิล
โลก-เมียน-ซะแบก-เจิงแบแ-นิฮ๑-เลก-ปรํา-เต๐
อาว-ยืด-ปัว-ปรอ-แพะฮนุฮ-ทไล-ปน-หมาน

enHGt;Emnm:tU Edl´cUlcit.þ

B’NelOgCaBN_Edl´cUl
cit.þ
vaéføeBksRmab;´.
´RKan;EtedIremIl.
ពល្ងក នខសបកពជើងខបបពនះពលែ ៥
ពទ?
GavyWtBN_RbEpHenaH
éføbnu: µan?
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ที่
ภาษาไทย
ภาษาเขมร
56 นั่นมันราคาแพงมาก enaHvaéføeBk.
เกินไป
57 เสื้อเชิ๊ตตัวนีร้ าคา 500 GavsImmi YyenHéføR)Mary)at.
บาท
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คาอ่าน
นุฮ-เวีย-ทไล-เปก
อาว-ซี-มิ-มวย-นิฮ-ทไลปรํา-โรย-บาด

7. การถามความต้องการของผู้อื่น การขอความช่วยเหลือ การขอบคุณ การขอโทษ
ที่
ภาษาไทย
ภาษาเขมร
คาอ่าน
1 ดูแล/หํวงใย
แท-เตือม/ปรวย-บา-รอม
EfTMa/RBYy)armN
RtUvkar
2 ต๎องการ
โตรว-กา
CYy¼CMnYy
3 ชํวย/ชํวยเหลือ
จวย/จุม-นวย
Rby½tþ
4 ระวัง
ปรอ-ยัด
sUm¼sUm[eFVI
5 ขอ/ขอให๎ทํา
โซม/โซม-ออย-ทเวอ
KYrEt
6 ควรจะ
กัว-แต
RtUvkar¼cg;nig
7 ต๎องการ/อยากจะ
โตรว-กา/จ็อง-นึง
sUm¼eR)as¼eFV[I eBjcitþ
8 กรุณา/โปรด/ทําให๎
โซม/ปรอฮ๑/ทเวอ-ออยพอใจ
ปิญ-เจ็ด
RtUv
9 ถูก
โตร็ว
xus
10 ผิด
เคาะฮ๑
xkcitþ
11 เสียใจ
คอก๑-เจ๎ด
GrKuN¼GrKuN
12 ขอบคุณ/ขอบใจ
ออ-กุน/ออ-กุน
sUmeTas
13 ขอโทษ
โซม-โตะฮ๑
bBaða
14 ปัญหา
ปัญ-ฮา
karlM)ak¼karsµkú sµaj
15 ความลําบาก/ความ
กา-ลุม-บาก๑
ยุํงยาก
kMhus
16 ความผิด
ก็อม-เฮาะฮ๑
BaküEnnaM
17 คําแนะนํา
เปียก๑-แน-เนียม
sMnmBr¼karEnnaM
18 ข๎อเสนอแนะ/
ซ็อม-โนม-โป/กา-แนการแนะนํา
เนือม
karxusqÁg
19 ความผิดพลาด
กา-เคาะฮ๑-ชโกง
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ที่
ภาษาไทย
20 คุณต๎องการความ
ชํวยเหลือไหม
21 ชํวยฉันหนํอยได๎ไหม

ภาษาเขมร
elakRtUvkarCMnYyeT ?

คาอ่าน
โลก-โตรว-กา-จุม-นวย-เต๐

CYyxJMbú nþci )aneT ?

22 กรุณาชํวยฉันหนํอย
23 คุณใจดีมาก ขอบคุณ

sUmCYyxJMbú nþci .
elakmanTwkcitþl¥Nas; GrKuN.

24 ด๎วยความยินดี
25 ฉันซาบซึ้งในความ
ชํวยเหลือของคุณ

sUmsVaKmn_.
xJMmú ankarrMePIbcitdþ ¾RCaleRCAénkar
CMnYyrbs;elak.

26 ขอโทษ
27 มันไมํใชํความผิดของ
คุณ
28 ขอยืมปากกาของคุณ
หนํอยได๎ไหม
29 กรุณาสํงเอกสารมาให๎
ฉันหนํอยได๎ไหม
30 คุณชํวยตรวจงาน
เขียนให๎ฉันหนํอยได๎
ไหม
31 คุณชํวยเขยิบไปอีกนิด
ได๎ไหม
32 คุณกรุณามาก

sUmeTas.
vaminEmnCakMhusrbs;elak.

จวย-คญม-บ็อน-ติจ-บานเต๐
โซม-จวย-คญม-บ็อน-ติจ
โลก-เจ๎ด-ล ออ-นะฮ๑ ออกุน
โซม-ซวา-กุม
คญม-เมียน-กา-เจรียลโจรว-เน็ย-กา-จุม-นวย-โรเบาะฮ๑-โลก
โซม-โตะฮ๑
เวีย-มิน-เมน-เจีย-ก็อมเฮาะฮ๑-โร-เบาะฮ๑-โลก
โซม-คเจย-ซลาบ-ปา-กาโร-เบาะฮ๑-บาน-เต๐
โซม-จูน-แอก-กะ-ซาออย-คญม-บาน-เต๐
โซม-ตรวจ-ปิ-นิด-อัด-ทะบ็อด-ออย-คญม-บาน-เต๐

sUmx©Isaø b):akarbs;elak )aneT ?
សូមជូនឯកសារឲ្យែ្ុំារនពទ?
សូមប្រួរេិនិរយអរថបទឲ្យែ្ុំារនពទ?

សូមែិរពៅបនតិចពទៀររនពទ?
ពល្ងក នទឹកចិរតណាស់។
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โซม-เค็ด-โตว-บอน-เต็จเตียด-บาน-เต๐
โลก-เมียน-ตึ้ก-เจ๎ด-นะฮ๑

ที่
ภาษาไทย
33 ด๎วยความขอบคุณ
อยํางจริงใจ
34 ขอโทษฉันทําความผิด
อยํางมากเลย
35 เชิญแสดงความ
คิดเห็นและให๎แนะนํา
36 ปัญหาได๎รับการแก๎ไข
เรียบร๎อยแล๎ว
37 งานสําเร็จลุลํวงได๎โดย
ไมํมีความยุํงยาก
38 มีการสะกดผิดอยูํ
เล็กน๎อย

ภาษาเขมร
សូមអរគុណពដាយពសចកតីពេញចិរត។
សូមពោសែ្ុំា នកំាហុស
ខៃំា ងណាស់។
សូមអព្ជើញបរិយាយនិងការខណនាំា។
បញ្ញហ នការដំាពណាះប្សាយពហើយ។
ការងាររនសពប្មចយា៉ោ ងងាយប្សួល។
ការសរពសរ នែុសែៃះ
រិចរួច។
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คาอ่าน
โซม-ออ-กุน-ดอย-เซ็จกเด็ย-ปิญ-เจ๎ด
คญม-เมียน-ก็อม-โฮะฮ๑คลัง-นะฮ๑
โซม-ออญ-เจิญ-บอ-ริยาย-นึง-กา-แน-เนือม
ปัญฮา-เมียน-กา-เดาะฮ๑ซราย-เฮิย
กา-เงีย-บาน-ซ็อม-รัจ-ยาง
เงียย-ซรวล
กา-ซอ-เซ-เมียน-โคะคละฮ๑ ติจ-ตวจ

8. การเจ็บป่วย
ที่
ภาษาไทย
1 ไมํสบาย
2 สบายดี
3 เป็นไข๎หวัด
4 ปวดท๎อง
5 ปวดฟัน
6 ปวดศีรษะ
7 เจ็บคอ
8 เจ็บตา
9 เป็นไข๎หวัดใหญํ
10 เป็นไข๎ตัวร๎อน
11 ท๎องเสีย
12 ปวดกล๎ามเนื้อ
13 วิงเวียนตาลาย
14 ไอ
15 ทรมานจากโรค
16 อาหารเป็นพิษ
17 เจ็บปวด
18 แยํ/อาการไมํดี

minRsYlxønÜ
suxsb,ay
RKunpþassay
QWeBaH
QWeFµj
QWk,al
QW-k
QWEPñk
RKunpþassaFM
RKunekþAxøÜn
raKrus
QWsac;dMu
vilmux
k¥k
evTnanigeraK
BulGahar
cukcab;
Gn;exSay¼GakarGt;l¥

19
20
21
22

RKan;ebI¼benßay
r:aM ér:
RKUeBTü
GñkBüa)al

อาการดีขึ้น/ทุเลา
เรื้อรัง
แพทย๑
พยาบาล

ภาษาเขมร
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คาอ่าน
มิน-ซรวล-คลวน
ซก-ซับ-บาย
กรุน-ปดะฮ๑-ซาย
ชือ-ปัวะฮ๑
ชือ-ทเมญ
ชือ-กบาล
ชือ-กอ
ชือ-พเนก
กรุน-ปดะฮ๑-ซาย
กรุน-กเดา-คลวน
เรียก๑-รุฮ๑
ชือ-ซัจ-ดม
วิล-มุก
กะออก๑
เวด-เตียะ-เนีย-นึง-โรก
ปุล-อา-ฮา
จก-จั้บ
อ็อน-คซอย/อา-กา-อ็อดละออ
เกรือน-เบอ/บ็อน-ทอย
รํา-ไร
กรู-เปด
เนียะ-พเยีย-บาล

ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ภาษาไทย
โรงพยาบาล
รถพยาบาล
ร๎านขายยา
ฉันปวดศีรษะ
ฉันอาการดีขึ้น
ฉันทรมานจากอาหาร
เป็นพิษ
โอ๏ย ฉันทํามีดบาดนิ้ว
ตัวเอง
ฉันไอแยํมาก
ขอให๎อาการดีขึ้นเร็วๆ
นะ
เขาปวดฟัน
เขาทําไฟไหม๎/ไฟลวก
ตัวเอง
เธอเป็นหวัดเรื้อรัง

35 พวกเขาถูกแมลงตํอย
36 อาการเจ็บป่วยเป็น
อยํางไร
37 ฉันรู๎สึกวิงเวียน
38 ฉันอยากอาเจียน
39 ฉันมีไข๎สูง/ต่ํา
40 ฉันรู๎สึกเสียดท๎อง

ภาษาเขมร
mnÞrI eBTü
rfynþBüa)al
»sfsßan
xJMQ
ú Wk,al.
xJMRú Kan;ebIehIy.
xJMeú vTnaBIGaharBul.
GUyxJeúMµ FVIkaMbitmutédxønÜ Ég.
xJMkú ¥kxøaMgNas;.
sUm[)at;qab;².

คาอ่าน
ม็วน-ตี-เปด
ร็วด-ย็วน-พเยีย-บาล
ออ-ซํด-ซทาน
คญม-ชือ-กบาล
คญม-เกรือน-เบอ-เฮิย
คญม-เวด-เตียะ-เนีย-ปีอา-ฮา-ปุล
โอย-คญม-ทเวอ-กํา-เบ็ดมุด-ได-คลวน-แอง
คญม-ก ออก๑-คลัง-นะฮ๑
โซม-ออย-บัด้ -ชับๆ

BYkeKRtUvstVTic.
Cm¶Wya: gem:cEdr ?

เกือด-ชือ-ทเมญ
เกือด-ทเวอ-เพลิง-แชะฮ๑/
เพลิง-โร-เลียก๑-คลวน-แอง
เนียง-กรุน-ปดะฮ๑-ซายรํา-ไร
ปวก๑-เก-โตร็ว-ซัด-ติ้จ
จุม-งือ-ยาง-เม็จ-แด

xJMdú UcCavilmux.
xJMcú g;kt¥Ü .
xJMRú KunekþAxøaMg¼tic
xúJdM UcCacukeBaH.

คญม-โดจ-เจีย-วิล-มุก
คญม-จ็อง-กะอวด
คญม-กรุน-กเดา-คลัง/ติ้จ
คญม-โดจ-เจีย-จก-ปัวะฮ๑

Kat;QWeFµj.
Kat;eFVeI PøgI eqH¼ePøIgrlak xønÜ Ég.
nagRKunpþassayr:aMér:.

62

ที่
41
42
43
44

ภาษาไทย
ฉันเลือดออก
ฉันมีแผลฟกช้ํา
แขนของฉันหัก
ฉันรู๎สึกท๎องอืด
(อาหารไมํยํอย)
45 บาดแผลมีเลือดไหล

ภาษาเขมร
xJMúmanQamhUr.
xJMmú anrbYsCaM.
xJM)ú ak;éd.
xJMcú ku eBaH¼Gaharminrlay.
rbYsmanQamecj.
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คาอ่าน
คญม-เมียน-เชียม-โฮ
คญม-เมียน-โร-บวฮ๑-เจือม
คญม-บ๎ะ-ได
คญม-จก-ปัวะฮ๑/อา-ฮามิน-โร-เลียย
โร-บวฮ๑-เมียน-เชียม-เจ็ญ

9. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคาแหงของฉัน
ที่
ภาษาไทย
ภาษาเขมร
saklviTüal½yr:amxMaEhg
1 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
2 มหาวิทยาลัยของรัฐ saklviTüal½yrbs;r½zæ
3

4

5

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ถนน
รามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบาง
กะปิ และ วิทยาเขต
บางนา
มหาวิทยาลัย
รามคําแหงเป็นตลาด
วิชา
ปรัชญา คือให๎โอกาส
และความเสมอภาค
ทางการศึกษา

saklviTüal½yr:amxMaEhg
tMagenApøvÚ r:amxMaEhg sgáat;hYhµak
x½N)Ð agkHBi nig viTüaextþ)agNa.

saklviTüal½yr:amxMaEhgmanviCaRK
b;mxu .
TsSnHviC¢a KW ebIk»kas[
nigmankaresIPµ aB
kñgú karsikSa.
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คาอ่าน
ซา-ก็อล-วิด-ทเยีย-ไลราม-คํา-แฮง
ซา-ก็อล-วิด-ทเยีย-ไล-โรเบาะฮ๑-เรือด
ซา-ก็อล-วิด-ทเยีย-ไลราม-คํา-แฮง-ตัง-โนวพโลว-ราม-คํา-แฮง-ซ็องกัด-ฮัว-มาก-คัน-บาง-กะปิ-นึง-วิด-ทเยีย-แคด-บางนา
ซา-ก็อล-วิด-ทเยีย-ไลราม-คํา-แฮง-เมียน-วิเจีย-กรุบ-มุก
เตียะ-ซะ-นะ-วิ-เจีย-กือเบิก-ออ-กาฮ๑-นึง-เมียนกา-ซเมอ-เพียบ-คนง-กาซึก-ซา

ที่
6

ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีหน๎าที่
คือ 1. จัดการเรียน
การสอน
2. การวิจัย
3. ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. การบริการ
วิชาการเพื่อ
สังคม
เน๎นผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู๎คูํคณ
ุ ธรรม

ภาษาเขมร
คาอ่าน
saklviTüal½yr:amxMaEhgmanmuxgar ซา-ก็อล-วิด-ทเยีย-ไลKW
ราม-คํา-แฮง-เมียน-มุก1. cat;karbeRgon
เงีย-กือ
2. karRsavRCav
1. จัด-กา-บ็อง-เรียน
3. karRCumeRCgvb,Fm_
2. กา-ซราว-เจรียว
4. karpþl;bec©kviCaö dl;sgÁm
3. กา-จรุม-เจรง-วัปปะ-ทัว
4. กา-ปด็อล-ปัด-เจกกะ-เตฮ๑-ด็อล-ซ็องกุม
epþateTAelInisSit[man
7
ปะ-ดอด-โตว-เลอ-นิ-เซ็ดcMeNHdwgRBmTMag
ออย-เมียน-จ็อม-แนะmanKuNFm’.
เดิง-โปรม-เตียง-เมียนกุน-นะ-ทัว
ebIkbeRgonTMagbriBaØab½R½ t GnubNÐti
8 เปิดสอนในระดับ
เบิก-บ็อง-เรียน-เตียง-ปะปริญญาตรี โท เอก nig bNÐti
ริญญา-บัด-อนุ-บ็อน-ดิดนึง-บ็อด-ดิด
mannisSiteRcInbMputkñgú RbeTs
9 มีจํานวนนักศึกษา
เมียน-นิ-เซ็ด-เจรินมากที่สุดในประเทศ
บ็อม-พ็อด-คนงปรอ-เตฮ๑
mansaxaTMagGs; 23 kñúgRbeTs. เมียน-ซา-คา-เตียง10 มี 23 สาขาวิทย
บริการสํวนภูมภิ าคใน
เอาะฮ๑-23-คนง-ปรอประเทศ
เตฮ๑
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ที่
ภาษาไทย
ภาษาเขมร
11 ศูนย๑สอบตํางประเทศ manmNÐlRbLgenA
41 แหํง 32 ประเทศ breTs 41 kEnøg kññg 32 RbeTs
12 คณะนิติศาสตร๑
13 คณะบริหารธุรกิจ

mhaviTüal½yc,ab;
mhaviTüal½ydMeNIrkarFurkic©

14 คณะมนุษยศาสตร๑

mhaviTüal½ymnusSsaRsþ

15 คณะศึกษาศาสตร๑

mhaviTüal½yGb;;rM

16 คณะวิทยาศาสตร๑

mhaviTüal½yviTüasaRsþ

17 คณะรัฐศาสตร๑

mhaviTüal½yneya)ay

18 คณะเศรษฐศาสตร๑

mhaviTüal½yeszækic©saRsþ

19 คณะวิศวกรรมศาสตร๑ mhaviTüal½yvisVkmµsaRsþ
20 คณะสื่อสารมวลชน

mhaviTüal½yBt’man

haviTüal½ysil,kmµsaRsþ
21 คณะศิลปกรรม
ศาสตร๑
22 คณะพัฒนาทรัพยากร haviTüal½yFnFanmnusS
มนุษย๑
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คาอ่าน
เมียน-มวน-ด็วล-ปรอ-ลองโนง-บอ-ระ-เตฮ๑-41-ก็อนแลง-คนง-32-ปรอ-เตฮ๑
มะ-ฮา-วิด-ทเยีย-ไล-จบั้บ
มะ-ฮา-วิด-ทเยีย-ไล-ด็อมเนอ-กา-ทุ-ระ-เก็จ
มะ-ฮา-วิด-ทเยีย-ไล-มะนุฮ-๑ ซาฮ๑
มะ-ฮา-วิด-ทเยีย-ไล-อ็อบรุม
มะ-ฮา-วิด-ทเยีย-ไล-วิดทเยีย-ซาฮ๑
มะ-ฮา-วิด-ทเยีย-ไล-นะโย-บาย
มะ-ฮา-วิด-ทเยีย-ไล-เซดทะ-เก็จ
มะ-ฮา-วิด-ทเยีย-ไล-วิ-ซะ
วะ-กัม-มะ-ซาฮ๑
มะ-ฮา-วิด-ทเยีย-ไล-ปัวดอ-เมียน
มะ-ฮา-วิด-ทเยีย-ไล-เซลละ-ปะ-กัม-ซาฮ๑
มะ-ฮา-วิด-ทเยีย-ไล-ทวนเทียน-มะ-นุฮ๑

ที่
ภาษาไทย
23 คณะทัศนมาตร
ศาสตร๑

ภาษาเขมร
mhaviTüal½yTsSnmaRt
saRsþ

24 บัณฑิตวิทยาลัย

mhaviTüal½ybNÐit

25 สถาบันคอมพิวเตอร๑
26 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
27 สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรมฯ
28 สถาบันการศึกษา
นานาชาติ
29 สถาบันวิทยาศาสตร๑
สุขภาพ
30 สถาบันภาษา
31 สถาบันกฎหมายไทย
32 สถาบันวิจัยสัตว๑ใน
ภูมิภาคเขตร๎อน
33 สํานักงานอธิการบดี

sßab½nkumBivT½r
sßab½nRsavRCavnigGPiv½DÆn_

34 สํานักบริการทาง
วิชาการและทดสอบ
ประเมินผล
35 สํานักหอสมุดกลาง

TIsñak;karesvaxagbec©k
viCa¢ nigkarRbLg.

sßab½nsil,vb,Fm’
sßab½nGnrþCati
sßab½nviTüasaRsþsuxPaB
sßab½nPasa
sßab½nc,ab;
sßab½nRsavRCavstVPUmiPaK
ekþA.
TIsñak;karGFikarbtI.

TIsñak;karb½NÑal½y.
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คาอ่าน
มะ-ฮา-วิด-ทเยีย-ไลเตียฮ๑-ซะ-นะ-เมียน-ตระซาฮ๑
มะ-ฮา-วิด-ทเยีย-ไล-บ็อนดิด
ซทา-บัน-กม-พยู-เตอ
ซทา-บัน-ซราว-เจรียว-นึงอะ-ภิ-เวือด
ซทา-บัน-เซ็ล-ละ-ปะ-วับปะ-ทัว
ซทา-บัน-อ็อน-ตะ-ระเจียด
ซทา-บัน-วิด-ทะ-เยีย-ซาฮ๑
ซทา-บัน-เพีย-ซา
ซทา-บัน-จบับ
ซทา-บัน-ซราว-เจรียวซัด-ภูม-มิ-เพียก๑-กเดา
ตี-ซะนะ-กา-อะ-ทิ-กาบอ-เดย
ตี-ซะนะ-กา-เซ-วา-คางปัด-เจก-กะ-วิ-เจีย-นึง-กาปรอ-ลอง
ตี-ซะนะ-กา-บัน-นา-ไล

ที่
ภาษาไทย
36 สํานักพิมพ๑
37 สํานักกีฬา
38 ศูนย๑สื่อการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส๑
39 สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
40 สํานักทดสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส๑
41 สํานักสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

ภาษาเขมร
TIsñak;kare)aHBum<.
TIsñak;karkILa.
mNÐl E-learnning.

คาอ่าน
ตี-ซะนะ-กา-เบะฮ๑-ปุม
ตี-ซะนะ-กา-เก็ย-ลา
มวล-ด็วล-อี-เลิน-นิง

TIsñak;karrab;rgKuNPaB
karGb;rM.

ตี-ซะนะ-กา-รับ-โรง-กุนนะ-เพียบ-กา-อ็อบ-รุม
ตี-ซะนะ-กา-อี-เทฮ๑

TIsñak;karRbLg E-test.
TIsñak;karshkakarsikSa
nigkarGPivD½ Æn_muxrbr.

42 ศูนย๑บํมเพาะวิสาหกิจ mNÐlbNþHú bNþalshka
และจัดการทรัพย๑สิน RT½BsV m,tinþ igR)aCJa.
ทางปัญญา
43 สํานักตรวจสอบ
ภายใน

TIsñak;karRtYtBinitü
épÞkñúg.
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ตี-ซะนะ-กา-ซะฮะ-กากา-ซึก-ซา-นึง-กา-อะ-ภิเวือด-มุก-โร-บอ
ตี-ซะนะ-กา-บ็อน-เดาะฮ๑บ็อน-ดาล-ซะฮะ-กา-เตรื
อบ-ซ็อม-บัด-นึง-ปราญญา
ตี-ซะนะ-กา-ตรวด-ปิ-นิดพะ-เตย-คนง

ภาษาเมียนมา
1. การทักทาย การแนะนาตัวเอง การแนะนาให้รู้จักผู้อื่น อย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ
ที่
ภาษาไทย
ภาษาเมียนมา
คาอ่าน
1 สวัสดี
2 สวัสดี (ตอนเช๎า)
มีน กะ ลาบา
r*Fvmyg
3 สวัสดี (ตอนกลางวัน)
4 สวัสดี (ตอนเย็น)
oëm;vdkufygtk;H r,f
5 คํากลําวลา
ตว๎า ไลํ ปา โอน แม
aeaumif;ygvm;
6 สบายดีหรือ
เน เกา บา ลา
aeaumif;ygw,f
7 สบายดี
เน เกา บา แด
odyaf eraumif;ygbl;
8 ไมํคํอยสบาย
เตะ เน มะ เกา บา บู
9 ดี/สวย
เกา/ละ
aumif; / vS
emrnf
10 ชื่อ
นาน แม
aemufqHk;emrnf
11 นามสกุล
เนาะ โซน นาน แม
bmvJ
12 อะไร
บา แล
oli,fcsif;
13 เพื่อน
ตะ แง ชีน
vkyaf zmfudkifzuf
14 เพื่อนรํวมงาน
โลก พอ ไก แพะ
twef;azmf
15 เพื่อนรํวมห๎อง
อะ ตาน พอ
16 พบ/รู๎จักกัน
ตเวํ/ติ
awëŒ / od
rdwfquf
17 แนะนํา
เมะ แซะ
'D[m æ yg
18 นี่คือ...
ดี ฮา ... บา
r*Fvmyg /
19 สวัสดี
มีน กะ ลา บา
aeaumif;ygvm;
สบายดีหรือ
เน เกา บา ลา
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ที่
ภาษาไทย
20 สบายดี
21 แล๎วคุณลํะ
22 ผม/ดิฉัน ชื่อ...

ภาษาเมียนมา
aeaumif;ygw,f
cifAsm;aum § &Sifaum
uíefawmfhemrnf §
uíefremrnf ææ yg

23 นี่เพื่อนของ ผม/ดิฉัน
เขาชื่อ...

'D[m uíefawmfh § uíefr
oli,fcsif;yg / ol@eHrnf ææ
yg

24 ขออนุญาตผม/ดิฉัน uíefawmfh § uíefr
แนะนําเพื่อนรํวมงาน vkyaf zmfudkifzufeJ@
rdwfquf ay;yg&ap
25 นี่......เพื่อนรํวมห๎อง
ของผม/ดิฉัน

'D[m ææ uíefawmfh §
uíefr twef;azmf
oli,fcsif;yg

26 ยินดีที่ได๎พบคุณ
27 ยินดีที่ได๎คุยกับคุณ

awëŒ&wm 0rf;om ygw,f
tckvdk ajym&wm
0rf;omygw,f

28 สวัสดี (ตอนเช๎า)
ฉันชื่อ

r*Fvmyg uíefawmfhemrnf
§ uíefremrnf ææ yg

29 คุณรู๎จักเพื่อนของผม/ uíefawmfh§uíefr
oli,fcsif;eJ@ od+yD;yg+yDvm;
ดิฉันหรือยัง
eHrnf b,fvdk ac:ygovJ
30 คุณชื่ออะไร
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คาอ่าน
เน เกา บา แด
คีน บย๎า กอ/ ชีน กอ
จ-นํอ นาน แม/
จ-มะ นาน แม …
(ชื่อตนเอง)... บา
ดี ฮา จ-นํอ/
จ-มะ ตะ แง ชีน บา,
ตุ นาน แม ... บา
จ-นํอ/
จ-มะ โลก พอ ไก แพะ แนํ
เมะ แซะ เป บา ยะ เซ
ดี ฮา ......... จ-นํอ/
จ-มะ อะ ตาน พอ
ตะ แง ชีน บา
ตเวํ ยะ ดา วุ๐น ตา บา แด
อะ คุ โล ปยอ ยะ ดา วุ๐น
ตา บา แด
มีน กะ ลา บา จ-นํอ นาน
แม/จ-มะ นาน แม …
(ชื่อตนเอง)... บา
จ-นํอ/จ-มะ ตะ แง ชีน
แนํ ติ ปยี้ บา บยี ลา
นาน แม แบ โล ขอ บา
ตะ แล

ที่
ภาษาไทย
31 ขออนุญาตแนะนํา
ตัวเอง

ภาษาเมียนมา
uíefawmfh § uíefr
udk,fhudkudk,f
rdwfqufyg&ap
32 เพื่อนรํวมงานของคุณ cifAsm; § &Sifh
vkyaf zmfudkifzuf eHrnf
ชื่ออะไร
b,fvdk ac:ygovJ

คาอ่าน
จ-นํอ/จ-มะ โกํ โก โก เมะ
แซะ ปา ยะ เซ

33 คุณมาจากที่ไหน

cifAsm; § &Sif b,fuygvJ

34 ผม/ดิฉัน มาจาก
กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย
35 แล๎วพบกันใหมํ

uíefawmf § uíefr
xdkif;EdkifiH befaumuf+rdKŒ
uyg

คีน บย๎า/ชิน โลก พอ ไก
แพะ นาน แม แบ โล ขอ
บา ตะ แล
คีน บย๎า/ชีน แบ กะ บา
แล
จ-นอ/จ-มะ ไทย ไน งาน
บาน เกาะ มโยะ กะ บา

qHk=uao;wmaygh
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โซน จะ เต ดา ป้อ

2. การบอกชื่อ บอกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ การถามรายละเอียดเกี่ยวกับผู้อื่น สัญชาติ
ประเทศ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ภาษาไทย
ชื่อตัว
นามสกุล
ที่อยูํ
อาศัยอยูํ
มาจาก
คนในพื้นที่/คน
ท๎องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท๑
สายตรง
หมายเลขภายใน
(สําหรับตํอ)
โทรศัพท๑เคลื่อนที่
(โทรศัพท๑มือถือ)
ติดตํอ
สัญชาติ
ประเทศ
บ๎านเกิด
พลเมือง
ผู๎อาศัยอยูํ
ศาสนา
เกิด
เพศ

ภาษาเมียนมา

คาอ่าน

w,fvDzek f;eHygwf
wdkuf&dkufeHygwf
w,fvDzke;f vdkif;cëJ

นาน แม
เนาะ โซน นาน แม
เละ ซา
เน
.....กะ ลา บา แด
อะ ยะ ตา/
อะ ยะ ตู
แต ลี โพน นาน บะ
ไดํ ไยํ นาน บะ
แต ลี โพน ไล๎ คแว๎

vufudkifzek f;

และ ไก โพน

qufoë,f
vlrsKd ;
Edik fiH § wdik f;jynf
arë;&yfajr
jynfoljynfom;
ae
bmom
arë;
vdif

แซะ ตแว
ลู มโย๎
ไน งาน/ไต ปยี
มเว๎ ยะ มเย
ปยี ตู ปยี ตา
เน
บา ตา
มเว๎
เลน

emrnf
aemufqHk;emrnf
vdypf m
ae
æu vmygw,f
t&yfom; § t&yfol
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ที่
ภาษาไทย
20 ชาย
21 หญิง
22 ผม/ดิฉัน ชื่อ...

ภาษาเมียนมา
a,musfm;
rdef;r
uíefawmfhemrnf §
uíefremrnf ææ yg

23 ผม/ดิฉัน คือ...

uíefawmf§uíefr ææ yg

24 ผม/ดิฉัน อาศัยอยูํที่... uíefawmf§uíefr
æ(tdref Hygwf æ) rSm
(บ๎านเลขที่)
aeygw,f
25 ผม/ดิฉัน อาศัยอยูํที่... uíefawmf§uíefr ææ
vrf;rSm aeygw,f
(ถนน)
26 ผม/ดิฉัน อาศัยอยูํที่ uíefawmf§uíefr ææ
+rdKŒrSm aeygw,f
... (เมือง)
27 ผม/ดิฉัน มาจาก ...
(ประเทศ)
28 คุณเรียกผม/ดิฉัน วํา
(ชื่อเลํน)
29 หมายเลขโทรศัพท๑
ของคุณคืออะไร
30 หมายเลขโทรศัพท๑
ของผม/ดิฉัน คือ...

คาอ่าน
เยาะ จ๎า
เมน มะ
จ-นํอ นาน แม/
จ-มะ นาน แม …... บา
จ-นอ/จ-มะ …
(ชื่อตนเอง)... บา
จ-นอ/จ-มะ …(เอน นาน
บะ ...) มา เน บา แด

จ-นอ/จ-มะ …(ชื่อถนน)...
ลาน มา เน บา แด
จ-นอ/จ-มะ …(ชื่อเมือง)...
มโยํมา เน บา แด
uíefawmf§uíefr ææ
จ-นอ/จ-มะ …(ชื่อ
Edik fiHuyg
ประเทศ)... ไน งาน กะ
บา
cifAsm;§&Sif uíefawmfhudk § คีน บย๎า/ชีน จ-นํอ โก/
uíefrudk æævdk@
จ-มะโก …(ชื่อ)...
ac:Edkifygw,f
โลํ คอ ไน บา แด
cifAsm;§&Sifh zkef;eHygwfudk
คีน บย๎า/ชิน โพน นาน
ajymEdkifygrvm;
บะ โก ปย๎อ ไน บา มะ
ลา
uíefawmfh§uíefr
จ-นํอ/จ-มะ โพน นาน บะ
zkef;eHygwfu ææ yg
กะ ...... บา
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ที่
ภาษาไทย
31 กรุณาติดตํอผม/ดิฉัน
ได๎ที่...
32 คุณมี หมายเลข
โทรศัพท๑มือถือไหม
33 คุณมาจากที่ไหน

ภาษาเมียนมา
uíefawmfhudk§uíefrudk
ææ rSm
qufoë,fEkid fygw,f
cifAsm;rSm§&SifhrSm
vufudkifzek f;eHygwf
&Syd govm;
cifAsm;§&Sif b,fu
vmwmygvJ

34 คุณเป็นคน (.......)
ใชํไหม
35 คุณอาศัยอยูํทไี่ หน

cifAsm;§&Sif (ææ)
vlrsKd ;ygvm;

36 คุณมีสัญชาติอะไร

cifAsm;§&Sif bmvlrsKd ;ygvJ

37 ผม/ดิฉัน เป็นคน...

uíefawmf§uíefr ææ
om;§ol yg
uíefawmf§uíefr
æ(+rdK@emrnf)æ
rSmarë;wmyg
uíefawmfh§uíefr
arë;&yfajru ææ yg

38 ผม/ดิฉัน เกิดที่...
(ชื่อเมือง)
39 บ๎านเกิดของผม/
ดิฉัน คือ...
40 ผม/ดิฉัน เป็นพุทธ/
คริสต๑/มุสลิม
41 คุณทํางานที่ไหน

cifAsm;§&Sif
b,frmS aeygovJ

uíefawmf§uíefr
Ak'<bmom§ c&pf,mef §
rëwfpvif yg
cifAsm;§&Sif b,frmS
tvkyv
f kyyf govJ
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คาอ่าน
จ-นํอ โก/จ-มะ โก …...
มา แซะ ตแว ไน บา แด
คีน บย๎า มา/ชิน มา และ ไก
โพน นาน บะ ชิ บา ตะ ลา
คีน บย๎า/ชีน แบ กะ ลา
ดา บา แล
คีน บย๎า/ชีน (........) ลู
มโย๎ บา ลํา
คีน บย๎า/ชีน แบ มา เน
บา ตะ แล
คีน บย๎า/ชีน บา ลู มโย
บา แล
จ-นอ/จ-มะ …... ตา/ตู บา
จ-นอ/จ-มะ …(ชื่อเมือง)...
มา มเว๎ ดา บา
จ-นอ/จ-มะ มเว๎ ยะ มเย
กะ ....... บา
จ-นอ/จ-มะ โบะ ดะ บา
ตา/คะ ริ ยาน/
โมํ ซะ ลีน บา
คีน บย๎า/ชีน แบ มา อะ
โลก โลก ปา ตะ แล

3. การบอกเวลา การนับตัวเลข การถาม วัน เดือน ปี เวลาเริ่มงาน
เวลาเลิกงาน เวลาเปิด-ปิดของหน่วยงานหรือบริษัทห้างร้าน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ภาษาไทย

ภาษาเมียนมา

เวลา
ชั่วโมง
นาที
วินาที
วัน
เดือน
ปี
วันที่
เดี๋ยวนี้/ปัจจุบัน
วันหยุด/วันนักขัตฤกษ๑

tcsdef
em&D
rdepf
puUe@f
ae@
v
ESpf
&uf
csufcsif; § tck
ydwf&uf §
tpdk;&&Hk;ydwf&uf

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

พักกลางวัน
เวลาทําการ
กํอนเที่ยง
หลังเที่ยง
เริ่ม
หยุด
เปิด
ปิด
เลิก/จบ
นับ

ae@vnfem;csdef
tvkycf sdef
reufykid f;
ae@vnfykid f;
p
awmf
zëifh
ydwf
qHk; § +yD;
a&wëuf
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คาอ่าน
อะ เชน
นา ยี
มิ นิ
แซะ กั่น
เนํ
ละ
นิ
แยะ
แชะ ชีน/อะ คุ
เปะ เยะ/อะ โซ ยะ โยน
เปะ แยะ
เนํ แล น๎า เชน
อะ โลก เชน
มะ แนะ ไป
เนํ แล ไบ
ซะ
ตอ
พวีน
เปะ
โซน/ปยี
เย ตแวะ

ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ภาษาไทย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60

ภาษาเมียนมา

คาอ่าน
ติ
นิ
โตน
เลํ
งํา
เชาะ
คุน นิ
ชิ
โก
ตะแซ
แซํ ติ
แซํ นิ
แซํ โตน
แซํ เลํ
แซํ งํา
แซํ เชาะ
แซํ คุน นิ
แซํ ชิ
แซํ โก
นะแซ
โตน แซ
เลํ แซ
งํา แซ
เชาะ แซ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60
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ที่
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ภาษาไทย
70
80
90
100
วันอาทิตย๑
วันจันทร๑
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร๑
วันเสาร๑
มกราคม
กุมภาพันธ๑
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
กี่โมงแล๎ว

ภาษาเมียนมา
70
80
90
100
we*FaEëae@
wevFmae@
t*Fgae@
Ak'<[l;ae@
=umomyaw;ae@
aom=umae@
paeae@
Zefe0g&Dv
azazmf0g&Dv
rwfv
{+yDv
arv
Zëev
f
Zlvdkifv
=o*kwfv
pufwifbmv
atmufwkdbmv
Ed0k ifbmv
'DZifbmv
b,fEpS fem&D &Syd g+yDvJ
77

คาอ่าน
คุน นิ แซ
ชิ แซ
โก แซ
ตะยา
ตะ นีน กะ นเว เนํ
ตะ นีน ลา เนํ
อีน กา เนํ
โบะ ดะ ฮู เนํ
จา ตา ปะ เต เนํ
เตาะ จา เนํ
ซะเน เนํ
ซาน นะวา ยี ละ
เพ พอ วา ยี ละ
มะ ละ
เอ ปยี ละ
เม ละ
ซุน ละ
ซู ไล ละ
ออ โกะ ละ
แซะ ตีน บา ละ
เอาะ โต บา ละ
โน วีน บา ละ
ดี ซีน บา ละ
แบ นะ นา ยี ชิ บา บยี แล

ที่
ภาษาไทย
69 คุณรูไ๎ หมวํากีโ่ มงแล๎ว
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80

ภาษาเมียนมา
คาอ่าน
b,fEpS fem&D &S+d yDvJ qdkwm แบ นะ นา ยี ชิ บยี แล
odygovm;
โซ ดาติ บา ตะ ลา
reuf q,fem&D &Sdyg+yD
เป็นเวลาสิบโมงเช๎า
มะ แนะ แซ นา ยี ชิ บา
บยี
'Dae@ bmae@ygvJ
วันนี้เป็นวันอะไร
ดี เนํ บา เนํ บา แล
เดือนนี้เป็นเดือนอะไร 'Dv bmvygvJ
ดี ละ บา ละ บา แล
'Dae@ b,fESpf&ufae@ ygvJ ดี เนํ แบ นะ แยะ เนํ บา
วันนี้วันที่เทําไร
แล
ปีนป้ี ี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 'DESpf 2012 yg
ดี นิ นะ เทํา แซํ นิ ปา
2555)
(ค.ศ.+543 = พ.ศ.)
b,ftcsdef qdkif zëifhygvJ
ร๎านเปิดเมื่อไร
แบ อะ เชน ไซ พวีน บา แล
b,ftcsdef &H;k ydwyf govJ แบ อะ เชน โยน เปะ ปา
สํานักงานปิดเมื่อไร
แล
เปิดทําการเก๎าโมงเช๎า reuf udk;em&D tvkyf
มะ แนะ โก นา ยี อะ โลก
pzëifhygw,f
ซะ พวีน บา แด
nae ig;em&Dyw
d fygw,f
ปิดเวลาห๎าโมงเย็น
ญะ เน งํา นายี เปะ ปา
แด
f reuf
เวลาทําการคือจากเก๎า tvkycf sdeu
อะ โลก เชน กะ มะ แนะ
ud
k
;
em&D
u
ae
nae
ig
;
em&D
โมงเช๎าถึงห๎าโมงเย็น
โก นา ยี กะ เน ญะ เน งํา
txdyg
นา ยี อะ ทิ บา
ae@vnfxrif;pm;csdef
มีพักรับประทาน
เนํ แล ทะ มีน ซ๎า เชน
12em&Duae 1em&D txd (12) แซํ นิ นา ยี กะ เน
อาหารกลางวันจาก
เที่ยงถึงบํายหนึ่งโมง em;ygw,f
(1) ตะ นา ยี อะทิ น๎า บา
แด
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ที่
ภาษาไทย
81 สํานักงานปิดทําการใน
วันหยุด เชํน วันหยุด
ประจําชาติ วันหยุด
ทางศาสนา และ
วันหยุดตามประเพณี
82 มีวันหยุดนักขัตฤกษ๑ใน
เดือนพฤษภาคมไหม
83
84

85

86

ภาษาเมียนมา
Edik fiHtvkyfydwf&uf/
bmoma&;qdkif&m ydwf&uf
eJ@ &dk;&m,Ofaus;r_
qdkif&mydwf&uf rsm;rSm
tvkyf ydwfygw,f

คาอ่าน
ไน งาน อะ โลก เปะ แยะ
, บา ตา เย๎ ไซ ยา เปะ
แยะ, แนํ โย๎ ยา ยีน เจ๎ มุ
ไซ ยา เปะ แยะ มย๎า มา
อะ โลก เปะ ปา แด
arvtwëif;rSm tpdk;&&Hk; เม ละ อะ ตวี้ มา อะ โซ
ydwf&uf &Sdygovm;
ยะ โย๎น เปะ แยะ ชิ บา
ตะ ลํา
ร๎านเราเปิด 24 ชั่วโมง ae@pOf 24em&DywfvHk;
เนะ ซีน นะ แซํ เลํ นา ยี
qdkifzië fh ygw,f
ทุกวัน
ปะ โลน ไซ พวีน บา แด
ร๎านขายขนมปังร๎านนี้ aom=umae@ nae
เตาะ จา เนํ ญะ เน ได มา
wd
k
i
f
;
rS
m
'D
a
yg
i
f
r
e
k
f
@
qd
k
i
f
u
ลดราคา ร๎อยละ 20
ดี เปา โมน ไซํ กะ นะ แซ
20
&mcd
i
k
f
E
e
_
f
;
aps
;
ทุกเย็นวันศุกร๑
ยา ไค โนน เซ๎ ชํอ เป้ บา
avsmhay;ygw,f
แด
Zlvdkifv 1&ufae@ [m
วันที่ 1 กรกฎาคม
ซู ไล ละ ตะ แยะ เนํ ฮา
เป็นวันหยุดธนาคาร b%f&k;H ydwf&uf jzpfygw,f บาน โยน เปะ แยะ พยิ
ปา แด
wpfEpS frSm 365 &uf
หนึ่งปีมี 365 วัน
ตะ นิ มา โตน ยา เชาะ
&Syd gw,f
แซํ งํา แยะ ชิ บา แด
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4. การบอกทิศทาง
ที่
1
2
3
4
5
6

ภาษาไทย
ตรงไป
เลี้ยวขวา
เลี้ยวซ๎าย
ตรงข๎าม
ทางเดินเท๎า/บาทวิถี
มุม/หัวมุม/หัวถนน

7
8
9
10
11
12

ใกล๎
ติดกับ (สถานที่)
ด๎านหลัง
ข๎างหน๎า
ชํวงตึก
สถานที่ที่เป็นจุด
สังเกต
สัญญาณไฟจราจร
ตรงทางโค๎ง
สถานี (รถไฟฟ้า,รถไฟ
ใต๎ดินฯลฯ)
ป้ายรถเมล๑
ทางม๎าลาย
สะพานข๎ามถนน
สี่แยกไฟแดง
วงเวียน

13
14
15
16
17
18
19
20

ภาษาเมียนมา
wnfhwnfhoëm;yg
nmauëŒyg
b,fauëŒyg
rsufEmS csif;qdkif
vrf;av#mufwJhae&m
axmifh§vrf;axmifh§vrf;
xdyf
eD;
(ae&m)tem;rSm
aemufrSm
a&SŒrSm
wbavmuf
jrifomwJhae&m
trSwftom;

คาอ่าน
แตะ แตะ ตว๎า บา
ญา กเวํ บา
แบ กเวํ บา
มแยะ นา ชีน ไซ
ล๎าน เชาะ แตํ เน ยา
เดํา/ล๎าน เดํา/ล๎าน เทะ

rD;ydKë ifh
vrf;auëŒ
rD;&xm;blwm

นี
(เน ยา) อะ นํา มา
เนาะ มา
เชํ มา
ดะ บะ เลาะ
มยีน ตา แดํ เน ยา อะ มั อะ
ตํา
มี้ ปไวํ
ล๎าน กเวํ
มี ยะ ท็า บู ตา

um;rSwfwdkif
jrif;usm;
vrf;ul;wHwm;
vrf;av;cëqHk rD;ydëKifh
t0dkif;

กา มั ไต
มยีน จ๎า
ล๎าน กู๎ ดะ ด๎า
ล๎าน เลํ ควะ โซน มี้ ปไวํ
อไว๎
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ที่
21
22
23
24
25
26

ภาษาไทย
สนามบิน
รถโดยสารประจําทาง
รถแท็กซี่
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต๑
เดินตรงไป 3 ชํวงตึก

27 ฉันกําลังหาสถานี
รถไฟใต๎ดิน
28 ฉันจะไปอนุสาวรีย๑ชัย
สมรภูมไิ ด๎อยํางไร
29 ฉันจะขึ้นรถไฟฟ้าไป
ได๎ไหม
30 พิพิธภัณฑ๑สถาน
แหํงชาติอยูํที่ไหน
31 ร๎านสะดวกซื้ออยูํที่มุม
ถนนทางด๎านซ๎ายมือ
ของคุณ

ภาษาเมียนมา
av,mOfysu
H ëif;
vdkif;um;
wuUqD
pufbD;
armfawmfqidk fu,f
oHk;bavmuf
a&SŒwnfhwnfh udk
av#mufoëm;yg
ajratmuf&xm;blwm
udk &Smaewmyg

คาอ่าน
เล ยีน บยาน กวีน
ไล๎ กา
แทก ซี
แซะ เบน
มอ ตอ ไซ แก
โตน บะ เลาะ เชํ แตํ แตํ โก
เชาะ ตวํา บา

มเย เอาะ ยะ ทา บู ตา โก
ชา เน ดา บา
tEkpm0&DcsdKif;parmf&zëef อนุสาวรีย๑ชัยสมรภูมิ โก แบ
;udk b,fvdkoëm;&rvJ โล ตวํา ยะ มะ แล
rd;k ysH&xm;eJ@
โม ปยาน ยะ ทา แนํ ตวํา โลํ
oëm;vdk@&ygrvm;
ยะ บา มะ ลา
trsdK;om;jywdkuf
อะ มโย ตา ปยะ ไดํ แบ มา
b,frmS ygvJ
บา แล
tvë,fwul0,fwJh
อะ ลแว ดะ กู แว แดํ เซํ ไซ
aps;qdkif vrf;axmifh rSm ลาน เดํา มา คีน บยา/ชีน
cifAsm;§&Sif&ŒJ
แยะ แบ แบะ มา ชิ บา แด
b,fbufrSm &Syd gw,f
32 สนามกีฬาหัวหมากอยูํ [dk;rmh
โหมาก อา กะ ซา กวีน กะ
tm;upm;uëif;u
บนถนนรามคําแหง
รามคําแหง ลาน บอ กะ
&rf
u
rf
[
J
(
i)vrf
;
ay:u
ติดกับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ตะ กะ โต แนํ กะ
&rfurf[J(i)
รามคําแหง
แยะ มา ชิ บา แด
wuUodkvfeJ@
uyf&ufrSm&Sdygw,f
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ที่
ภาษาไทย
33 เลี้ยวขวาที่สี่แยกและ
เดินตรงไปอีกสองชํวง
ตึก
34 มีสถานที่ที่เป็นจุด
สังเกตอยูํใกล๎ ๆ ไหม

ภาษาเมียนมา
vrf;av;cëqrHk Sm
nmbuf csdK;+yD;
ESpfbavmuf
wnfhwnfh
vrf;xyfav#mufyg
teD;tem;rSm jrifomwJh
ae&mtrSwftom;
&Syd gvm;

คาอ่าน
ลาน เล ควะ โซน มา ญา
แบะ โช ปยี นะ บะ เลาะ แตํ
แตํ ลาน ทะ เชาะ ปา

อะ นี อะ นา มา มยีน ตา แดํ
เน ยา อะ มะ อะ ตา ชิ บา
ลา
'Duae q,rfquëJudk ดี กะ เน สยามสแควร๑ โก แบ
35 จากที่นี่ไปสยาม
b,favmuf a0;ygovJ เลาะ เว๎ บา ตะ แล
สแควร๑ไกลแคํไหน
q,rfquëJuae
36 จากสยามสแควร๑ไป
สยามสแควร๑ กะ เน
พระบรมมหาราชวังใช๎ z&mhb&Hk
พระบรมมหาราชวัง โก แบ
r[m&mcs
0
ef
u
d
k
เวลานานเทําไร
เลาะ จา จา ตวา ยะ บา มะ
b,favmuf
แล
=um=umoëm;&ygrvJ
37 ใช๎เวลาประมาณครึ่ง wuUqDeJ@oëm;&if
แทก ซี แนํ ตว๎า ยีน นา ยี
em&D0ufavmuf=umygr แวะ เลาะ จา บา แม
ชั่วโมงโดยรถแท็กซี่
,f
38 คุณบอกฉันได๎ไหมวํา td&k D&,fw,f[dkw,f
โอเรียลเต็ล โฮ แต แบ นา มา
dk m
โรงแรมโอเรียลเต็ลอยูํ b,fem;rSmvJqw
แล๎ โซ ดา ปยอ เป ไน บา มะ
ajymay;Ed
k
i
f
y
g
r
vm;
ที่ไหน
ลา
,Ofaus;r_Xme
39 คุณรูไ๎ หมวําศูนย๑
ยีน เจ มุ ทา นะ แบ มา แล
b,frmS vJ qdkwm
วัฒนธรรมอยูํที่ไหน
โซ ดา ติ บา ตะ ลา
odygovm;
40 เดินไปได๎ไหมครับ/คํะ vrf;av#mufoëm;vdk@
ล๎าน เซาะ ตว๎า โลํ ยะ บา มะ
&ygrvm; cifAs§&Sifh
ลา คีน บยะ/ชิน
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ที่
ภาษาไทย
ภาษาเมียนมา
41 เดินประมาณ 20 นาที rdepf 20avmuf
vrf;av#mufyg
42
43

44

45

คาอ่าน
มิ นิ นะ แซ เลาะ ลาน เชาะ
ปา
teD;qHk; &Jpcef; b,frmS อะ นี้ โซน แย ซะ ค๎าน แบ
สถานีตํารวจที่ใกล๎
&Syd govJ
ที่สุดอยูํที่ไหน
มา ชิ บา ตะ แล
ที่ทําการไปรษณีย๑อยูํ pmwdkufu ukefwdkuf&JŒ ซา ได๎ กะ โกน ได๎ แยะ
rsufEmS csif;qdkifzuf
ตรงข๎ามกับ
มแยะ นา ชีน ไซ แบะ มา ชิ
rS
m
&S
d
y
g
w
,f
ห๎างสรรพสินค๎า
บา แด
ป้ายรถเมล๑อยูํตรงข๎าม um;rSwfwdkifu aq;&HkeJ@ กา มะ ไต กะ เซ โยน แนะ
rsufEmS csif;qdkifrSm
กับโรงพยาบาล
มแยะ นา ชีน ไซ มา ชิ บา
&Syd gw,f
แด
มีแผงขายหนังสือพิมพ๑ owif;pma&mif;wJhqkid f ตะ ดีน ซา เย๎า แดํ ไซ ลาน
vrf;axmifhrSmyg
อยูํตรงหัวมุมถนน
เดํา มา บา
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5. อาหารการกิน การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ภาษาไทย
อาหาร
อาหารเช๎า
อาหารกลางวัน
อาหารเย็น
มื้ออาหาร
อาหารวําง
เครื่องดื่ม
กาแฟ
ชาร๎อน/เย็น

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นม
น้ําผลไม๎
ข๎าวผัด
ผัก
เนื้อหมู
เนื้อไกํ
เนื้อวัว
ปลา
แกงเผ็ด
แกงจืด
มีรสเผ็ด
ไขํ (เจียว/ดาว/ต๎ม)

ภาษาเมียนมา
pm;p&m
reufpm
ae@vnfpm
npm
pm;p&m
tqmajypm;p&m
azsmf&nf
aumfzD
vufzuf&nftyl§ta
t;
Ed@k
opfoD;&nf
xrif;a=umf
[if;oD;[if;&ëuf
0ufom;
=uufom;
trJom;
ig;
[if;tpyf
[if;csdK
tpyft&om
O (a=umf § jyKwf )
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คาอ่าน
ซา ซะ ยา
มะ แนะ ซา
เนํ แล ซา
ญะ ซา
ซา ซะ ยา
อะ ซา ปเย ซา ซะ ยา
พยอ เย
กอ พี
ละ แพะ เย อะ ปู/อะ เอ๎
โนํ
ติ ตี้ เย
ทะ มีน จอ
ฮีน ตี ฮีน ยแวะ
แวะ ตา
แจะ ตา
อะ แม ตา
ง๎า
ฮีน อะ ซะ
ฮีน โจ
อะ ซะ อะ ยะ ตา
อุ (จอ/ปโยะ)

ที่
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ภาษาไทย
สั่ง (อาหาร)
ซื้อ
ตํอรองราคา
กล๎วย
มะละกอ
สับปะรด
ส๎ม
แตงโม
ส๎มโอ
ชมพูํ
ฝรั่ง
มะมํวง
เงาะ
ทุเรียน
มังคุด
ปกติคนไทย
รับประทานข๎าว
เป็นหลัก
38 คนบางคนไมํ
รับประทานอาหารเช๎า
39 ฉันขอกาแฟสัก
หนึ่งถ๎วยได๎ไหม
40 คุณชอบกาแฟ
แบบไหน

ภาษาเมียนมา
rSm (pm;p&m)
0,f
aps;qpf
iSufaysmoD;
oabFmoD;
emewfoD;
vdarRmfo;D
z&JoD;
uíJaumoD;
ESif;oD;
rmvumoD;
o&ufoD;
=uufarmufoD;
'l;&if;oD;
rif;*ëwfoD;
xdkif;vlrsdK;rsm;&JŒ
t"dutpm uawmh
xrif;yg
wcsdK@uawmh reufpm
rpm;=uygbl;
aumfzw
D cëufavmuf
&ygrvm;
b,fvdkaumfzrD sdK;udk
}udKufygovJ
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คาอ่าน
มา (ซา ซะ ยา)
แว
เซ๎ ซิ
งะ ปยอ ตี
ตีน บอ ตี
นา นะ ตี
เลน มอ ตี
พะ แย๎ ตี
จแว๎ กอ ตี
นีน ตี
มา ละ กา ตี
ตะ แยะ ตี
แจะ เมาะ ตี
ดู๎ ยี้น ตี
มีน กุ ตี
ไทย ลู มโย มย๎า แยะ อะ ดิ
กะ อะ ซา กะ ดอํ ทะ มีน
บา
ตะ โชํ กะ ดอํ มะ แนํ ซา มะ
ซา จะ บา บู
กอ พี ตะ คแวํ เลาะ ยะ บา
มะ ลา
แบ โล กอ พี มโย โก ไจํ ปา
ตะ แล

ที่
ภาษาไทย
41 กาแฟดํา
42 ใสํครีมและน้ําตาล
ด๎วย
43 คุณต๎องการ
(สั่งอาหาร) อะไร
44 ฉันขอผัดผักกับหมู
45 ฉันขอข๎าวผัดไกํกับ
ต๎มยํากุ๎ง
46 คุณจะดื่มเครื่องดื่ม
อะไร
47 ขอไดเอ็ทเป็บซี่กับ
น้ําแข็ง
48 ฉันขอชาเย็นแบบไทย
ไมํหวานมาก
49 คุณมีชาจีนไหม

ภาษาเมียนมา
aumfzt
D rnf;yg
c&D(r)eJ@
o=um;vnf;xnfhyg

คาอ่าน
กอ พี อะ แม๎ บา
ครีม แนํ ตะ จา แล๎ แทํ บา

bmrSmcsifygovJ

บา มา ชีน บา ตะ แล

0ufom;eJ@t&ëuf a=umf แวะ ตา แนํ อะ ยแวํ จอ โล
vdkcsifygw,f
ชีน บา แด
=uufom;xrif; a=umf แจะ ตา ทะ มีน จอ แนํ บะ
eJ@ ykZëef wkrh,
f rf[if;
ซุน ต๎ม ยํา ฮีน โล ชีน บา แด
vdkcsifygw,f
bmaomufygrvJ
บา เตาะ ปา มะ แล

'dik f;&yfyufpeD J@ a&cJay;yg ได ยะ แป่ซี แนํ เย แค๎ เป
บา
xdkif;vufzuf&nf
ไทย ละ แพํ เย อะ โช ป่อ เป่
tcsdKaygh ay;yg
บา
w&kyv
f ufzuf&nf
ตะ โยํ ละ แพํ เย จาน ชิ บา
=urf; &Syd govm;
ตะ ลา
50 อาหารกลางวันที่โปรด t}udKufqHk;ae@vnfpm อะ ไจํ โซน เนํ แล ซา กะ ดอํ
ปรานของฉันคือข๎าว uawmh xrif;eJ@
ทะ มีน แนํ อะ เซน เยา โอน
tpd
r
;
f
a&mif
กับแกงเขียวหวาน
โนํ ฮีน บา
tkef;Edk@[if;yg
xdkif;tpm;tpmudk
51 คุณชอบอาหารไทย
ไทย อะ ซ๎า อะ ซา โก ไจํ ปา
}udKufygovm;
ไหม
ตะ ลา
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ที่
ภาษาไทย
52 คุณมีก๐วยเตี๋ยวผัดไทย
ไหม
53 คุณอยากลองชิม
ส๎มตําไหม
54 ฉันชอบอาหารรสเผ็ด

ภาษาเมียนมา
auëŒoD&kzd wfxdkif;
&Syd govm;

คาอ่าน
ก๐วยเตี๋ยว ผัดไทย ชิ บา ตะ
ลา
oabFmoD;axmif;udk
ตีน บอ ดี เท๎า โก มยี้ จิ บา
jrnf;=unfh ygrvm;
มะ ลา
t&ompyfpyfe@J
อะ ยะ ตา ซะ ซะ แนํ ซา ซะ
pm;p&mudk }udKufygw,f ยา โก ไจํ ปา แด
55 รับประทานอาหารให๎ pm;vdk@aumif;ygap aemf ซา โลํ เกา บา เซ นอ
อรํอย
t&omaumif;vdkufwm อะ ยะ ตา เกา ไลํ ตา
56 รสชาติดีจังเลย
k fqH&Sif;r,f cifAs §
57 คิดเงิน/เก็บเงินด๎วย ydu
ไป่ ซาน ชีน แม คีน บยะ/
&Sifh
ครับ/คํะ
ชิน
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6. การซื้อของในชีวิตประจาวันและการบอกรสนิยม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ภาษาไทย
เสื้อเชิ้ต
เสื้อผู๎หญิง
กางเกงขายาว
กางเกงขาสั้น
กระโปรง
กระโปรงชุด
ชุดชั้นใน/เสื้อชั้นใน
ถุงมือ
ถุงเท๎า
รองเท๎า
เสื้อชั้นนอก
ผ๎าพันคอ
หมวก
เสื้อยืด
เสื้อกีฬาแขนสั้น
เสื้อกีฬาแขนยาว
เน็คไท
กางเกงยีนส๑
ซองธนบัตร
กระเป๋าถือสตรี
เข็มขัด
ชอบ/ไมํชอบ

ภาษาเมียนมา
&Syftuôs
trsdK;orD;tuôs
abmif;bD&Snf
abmif;bDwdk
puyf
wwdkif;xJtuôs
twëif;cH
vuftw
d f
ajctdwf
zdeyf
tjyifxyftuôs
yk0g
OD;xkyf
wD&yS f
pydk@&Syv
f ufwdk
pydk@&Syv
f uf&n
S f
vnfp;D eufwdkif
*sif;abmif;bD
ydu
k fqHtdwf
trsdK;orD;vufudkif tdwf
cg;ywf
}udKuf § r}udKuf
88

คาอ่าน
ชะ เอ๎น จี
อะ มโย ตะ มี เอ๎น จี
เบ๎า บี เช
เบ๎า บี โต
ซะ กะ
ดะ ได แท เอ๎น จี
อะ ตวีน คัน
และ เอํ
เช เอํ
พะ นะ
อะ ปยีน ทะ เอ๎น จี
ปะ วา
โอํ โทํ
ที ชะ
ซะ โป่ ชะ และ โต
ซะ โป่ ชะ และ เช
แล ซี เนํ ไท
จีน เบ๎า บี
ไป่ ซาน เอํ
อะ มโย ตะ มี และ ไก เอํ
คะ บะ
ไจํ / มะไจํ

ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คาภาษาไทย
แพง (ราคา)
ถูก (ราคา)
สมเหตุสมผล
การขายลดราคา
คุณภาพดี
สีขาว
สีดํา
สีเทา
สีน้ําตาล
สีชมพู
สีแดง
สีส๎ม
สีเหลือง
สีเขียว
สีน้ําเงิน
สีฟ้า
สีมํวง
ฉันกําลังมองหา
ถุงเท๎าขาว
41 ฉันชอบเดินซื้อของที่
ห๎างสรรพสินค๎า
สยามพารากอน

ภาษาเมียนมา
aps;}uD;
aps;ayg
aps;wef
av#mhaps;eJ@a&mif;
t&nftaoë; aumif;
tjzLa&mif
trnf;a&mif
rD;cdk;a&mif
tndKa&mif
yef;a&mif
teDa&mif
vdarRmfa&mif
t0ga&mif
tpdr;f a&mif
tjyma&mif
rd;k jyma&mif
c&rf;a&mif
ajctdwftjzLa&mif
&Smaewmyg
q,rfyg&a*grSm
av#mufoëm;+yD;
0,f&wm}udKufyg w,f
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คาอ่าน
เซ จี
เซ ป้อ
เซ ตาน
ชํอ เซ แนํ เย๎า
อะ เย อะ ตเว๎
อะ พยู เยา
อะ แม เยา
มี โค เยา
อะ โญ เยา
ป้าน เยา
อะ นี เยา
เลน มอ เยา
อะ วา เยา
อะ เซน เยา
อะ ปยา เยา
โม ปยา เยา
คะ ยาน เยา
เช เอะ อะ พยู เยา ชา เน ดา
บา
สยามพารากอน มา เชาะ
ตว๎า ปยี แว ยะ ดา ไจํ ปา แด

ที่
คาภาษาไทย
42 คุณมีเสื้อคลุมตัวนอก
ทําด๎วยผ๎าฝ้าย
ขนาดเอ็มไหม
43 คุณอยากจะซื้ออะไร
44 ฉันชอบเนื้อผ๎าแตํไมํ
ชอบสี

ภาษาเมียนมา
Csnfxnftjyifxyft
u sô qdkuftrf
&Syd govm;

bm0,fcsifygovJ
tptom;udkawmh
}udKufw,f
ta&mifudkr}udKufbl;
45 คุณชอบสีไหนมากกวํา tpdr;f a&mife@J
tjyma&mif
กัน สีเขียวหรือสีน้ํา
b,fta&mifudk ydk
เงิน
}udKufvJ
rwwfEidk fygbl;
46 ฉันสู๎ราคาไมํไหว
(aps;}uD;vëef;ygw,f)
(ราคาสูงไป)
47 นี่ไมํใชํแบบที่ฉันชอบ 'D[m uíefawmf §uíefr
}udKufwJh yHpk HrsdK;r[kwfbl;
48 คุณใสํแล๎วดูสวย/ดูดี
มาก

0wfvdkufawmh
t&rf;vSwmyJ §
=unfhvdk@t&rf;
aumif;wmyJ

49 สีเหลืองเป็นสีโปรด
ของฉัน

t0ga&mif[m
uíefawmf§uíefr &JŒ
t}udKufq;Hk ta&mifyJ
uíefawmf§uíefr
twëuf uawmh
t&rf;udk aps;}uD;
aeygw,f

50 มันราคาแพงเกินไป
สําหรับฉัน
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คาอ่าน
ชี แท อะ ปยีน ทะ อีน จี ไซํ
แอม ชิ บา ตะ ลา
บา แว ชีน บา ตะ แล
อะ ซะ อะ ตา โก ดอํ ไจํ แต
อะ เยา โก มะ ไจํ พู
อะ เซน เยา แนํ อะ ปยา เยา
แบ อะ เยา โก โป ไจํ แล
มะ ตะ ไน ปา บู (เซ จี ลุน บา
แด)
ดี ฮา จ-นอ/จ-มะ ไจ แตะ
โปน ซาน มโย มะ โฮะ พู
วุ ไลํ ตอํ อะ ยาน ละ ดา แบ
/จิ โลํ อะ ยาน เกา ดา แบ

อะ วา เยา ฮา จ-นอ/จ-มะ
แยะ อะ ไจํ โซน อะ เยา แบ
จ-นอ/จ-มะ อะ ตแวํ กะ ดอํ
อะ ยาน โก เซ จี เน บา แด

ที่
ภาษาไทย
51 ฉันแคํเดินดูเฉยๆ
52 คุณมีรองเท๎าแบบนี้
ขนาดเบอร๑ห๎าไหม
53 เสื้อยืดสีเทาตัวนั้น
ราคาเทําไร
54 นั่นมันราคาแพงมาก
เกินไป
55 เสื้อเชิ๊ตตัวนีร้ าคา 500
บาท
56 สินค๎าซื้อแล๎วคืนได๎
ไหม
57 คุณภาพสินค๎านี้ดหี รือ
เปลํา
58 คุณชํวยลดราคาให๎อีก
หนํอยได๎ไหม
59 ลดราคาสักร๎อยละ 20
ได๎ไหม

ภาษาเมียนมา
av#muf=unfh&Hkyg
'DzdeyfrsKd ; qdkufig;
&Syd govm;

20&mcdik fEe_ f;avmuf
avsmhay;vdk@ &ygrvm;

นะ แซ ยา ไค โนน เลาะ ชอํ
เป โลํ ยะ บา มะ ลา

60 ราคารวมทั้งสิ้น 405
บาท 75 สตางค๑

tm;vHk;aygif; 405bwf
75pwefyg

อํา โล เบา เลํ ยา งํา บาท คุน
นะ แซํ งํา ซะ ตาน บา

[dkwD&yS f rD;cdk;a&mifu
b,favmufygvJ
t&rf;udkaps;}uD;wmyJ

คาอ่าน
เชาะ จิ โยน บา
ดี พะ นะ มโย ไซ งํา ชิ บา
ตะ ลา
โฮ ที ชะ มี โค เยา กะ แบ
เลาะ ปา แล
อะ ยาน โก เซ จี ดา แบ

ดี ชะ อีน จี กะ บาท งํา ยา
บา
ypPnf;0,f+yD;&if
ปยิ ซี้ แว ปยี ยีน ปยาน แล
jyefvJvdk@ &ygrvm;
โลํ ยะ บา มะ ลา
'DypPnf;t&nftaoë;u ดี ปยิ ซี อะ เย อะ ตเว๎ กะ
aumif;&JŒvm;
เกา แยํ ลา
aps;enf;enf;
เซ แน แน เลาะ ซํอ บา โอ๎น
avmufav#myh gtHk;
'D&Syt
f uôsu bwf 500
yg
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7. การถามความต้องการของผู้อื่น การขอความช่วยเหลือ การขอบคุณ การขอโทษ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ภาษาไทย
ดูแล/หํวงใย
ชํวย/ชํวยเหลือ
ระวัง
ขอ/ขอให๎ทํา
ควรจะ
ต๎องการ/อยากจะ
กรุณา/โปรด/ทําให๎
พอใจ
ถูก
ผิด
เสียใจ
ขอบคุณ/ขอบใจ
ขอโทษ
ปัญหา
ความลําบาก/ความ
ยุํงยาก
ความผิด
คําแนะนํา
ข๎อเสนอแนะ/การ
แนะนํา
ความผิดพลาด
คุณต๎องการความ
ชํวยเหลือไหม

ภาษาเมียนมา
*&kpku
d f § pdk;&drf
ulnD
owd
ææ yg&ap
jzpfoifhw,f
&csif § vdck sif
aus;Zl;jyK+yD;awmh ææ

คาอ่าน
กะ ยุไซํ/โซ เยน
กู ญี
ตะ ดิ
............ ปา ยะ เซ
พยิ ติน แด
ยะ ชีน/โล ชีน
เจ๎ ซู ปะยุ ปยี้ ด๎อ .......

rSef
rSm;
pdwfraumif;ygbl;
aus;Zl;wifygw,f
pdwfr&SdygeJ@
jy\em
t¶_yt
f &Sif;

มาน
มา
เซะ มะ เกา บา บู
เจ ซู ติน บา แด
เซะ มะ ชิ บา แนํ
ปยั ตะ นา
อะ โชะ อะ ชีน

trSm;
t=uHay;pum;
t=uHay;csuf

อะ ม๎า
อะ จาน เป ซะ กา
อะ จาน เป แชะ

rSm;,ëif;csuf
tultnD vdyk govm;

มา ยวีน แชะ
อะ กู อะ ญี โล บา ตะ ลา
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ที่
ภาษาไทย
20 ชํวยฉันหนํอยได๎ไหม/
กรุณาชํวยฉันหนํอย
21 คุณใจดีมาก ขอบคุณ
22 ด๎วยความยินดี
23 ฉันซาบซึ้งในความ
ชํวยเหลือของคุณ

ภาษาเมียนมา
aus;Zl;jyK+yD;awmh
ulnDay;vdk@&ygrvm;

คาอ่าน
เจ๎ ซู ปยุ ปยี้ ด๎อ
กู ญี เป โลํ ยะ บา มะ ลา
oabmaumif;vdkufwm ตะ บอ เกา ไลํ ตา
aus;Zl; wifygw,f
เจ ซู ติน บา แด
&ygw,f
ยะ บา แด
tultnDu wu,fhudk อะ กู อะ ญี กะ ดะ แกํ โก
rSwfom;p&m
มะ ตา ซะ ยา เก๎า ละ บา
aumif;vSygw,f
แด
pdwfr&SdygeJ@
เซะ มะ ชิ บา แนํ
cifAsm; § &Sifh trSm;
คีน บยา/
r[kwfygbl;
ชิน อะ มา มะ โฮะปา บู
abmyef c% iSm;yg&ap บอ แปน คะ นะ ง๎า บยะเซ

24 ขอโทษ
25 มันไมํใชํความผิดของ
คุณ
26 ขอยืมปากกาของคุณ
หนํอยได๎ไหม
27 กรุณาสํงเอกสารมาให๎ pm&ëufav;
wqdwfavmuf
ฉันหนํอยได๎ไหม
urf;ay;vdk@&ygrvm;
a&;xm;wJhpmudk
28 คุณชํวยตรวจงาน
เขียนให๎ฉันหนํอยได๎ wpfqdwfavmuf
ppfay;vdk@ &ygrvm;
ไหม
29 คุณชํวยเขยิบไปอีกนิด enf;enf;wdk;ay;vdk@
&ygrvm;
ได๎ไหม
30 คุณกรุณามาก

u&k%m &Sdvdkufwm
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ซา ยแวะ เล ตะ เซํ เลาะ
ก๎าน เป โละ ยะ บา มะ ลา
เย๎ ทา แดํ ซา โก ตะ เซะ
เลาะ ซิ เป โลํ ยะ บา มะ ลา
แน๎ แน๎ โต เป โละ ยะ มะ
ลา
กยุนา ชิ ไลํ ตา

ที่
ภาษาไทย
31 ด๎วยความขอบคุณ
อยํางจริงใจ
32 ขอโทษฉันทําความผิด
อยํางมากเลย
33 เชิญแสดงความ
คิดเห็นและให๎แนะนํา
34 ปัญหาได๎รับการแก๎ไข
เรียบร๎อยแล๎ว
35 งานสําเร็จลุลํวงได๎โดย
ไมํมีความยุํงยาก
36 มีการสะกดผิดอยูํ
เล็กน๎อย

ภาษาเมียนมา
wu,fudk
aus;Zl;wifygw,f

คาอ่าน
ดะ แก โก เจ ซู ติน บา แด

cëifhvìwfyg / wu,fudk
rSm;oëm;yg+yD

ควี่น ลุ ปา ดะ แก โก มา
ตว๎า บา บยี
เว พาน ปยี อะ จาน เป บา

a0zef+yD; t=uHay;yg

ปยั ตะ นา โก พเย ชีน ปยี
บา บยี
bmrSt¶_yt
f &Sif;r&SdyJ
บา มะ อะ โชะ อะ ชีน มะ ชิ
tvkyf atmifjrifoëm;+yD แบ อะ โลก เอา เมียน ตว๎า
บยี
pmvHk;aygif;enf;enf;rSm; ซา โลน เบ๎า แน แน มา เน
aeygw,f
บา แด
jy\emudkajz&Sif;
+yD;yg+yD
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8. การเจ็บป่วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาษาไทย
ไมํสบาย
สบายดี
เป็นไข๎หวัด
ปวดท๎อง
ปวดฟัน
ปวดศีรษะ
เจ็บคอ
เจ็บตา
เป็นไข๎หวัดใหญํ
เป็นไข๎ตัวร๎อน
ท๎องเสีย
ปวดกล๎ามเนื้อ
วิงเวียนตาลาย
ไอ
อาหารเป็นพิษ
เจ็บปวด
แยํ/อาการไมํดี

18
19
20
21
22

อาการดีขึ้น/ทุเลา
แพทย๑
พยาบาล
โรงพยาบาล
รถพยาบาล

ภาษาเมียนมา
aeraumif;bl;
aeaumif;ygw,f
tat;rdzsm;
Adu
k fem
oëm;udkuf
acgif;udkuf
vnfacsmif;em
rsufped m
wdkufzdëKuf
udk,fylzsm;
0rf;avsm
ºuëufom;em
acgif;rl;rsufpjd ym
acsmif;qdk;
tpmtqdyf
emusif
qdk; § tajctae
raumif;bl;
tajctae aumif;vm
q&m0ef
olemjyK
aq;&Hk
olemwifum;
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คาอ่าน
เน มะ เก๎า บู
เน เก๎า บา แด
อะ เอ๎ มิ พยา
ไบํ นา
ตวา ไก๎
เคา ไก๎
แล เช๎า นา
มแยะ ซิ นา
ไตํ ไฟ่
โก ปู พย๎า
วุน ชอ
จแวะ ตา นา
เคา มู๎ มแยะ ซิ ปยา
เช๎า โซ๎
อะ ซา อะ เซะ
นา จีน
โซ/อะ เช อะ เน มะ เก๎า บู
อะ เช อะ เน เก๎า ลา
ซะ ยา วุน
ตู นา ปยุ
เซ โยน
ตู นา ตีน กา

ที่
23
24
25
26

ภาษาไทย
ร๎านขายยา
ฉันปวดศีรษะ
ฉันอาการดีขึ้น
ฉันทรมานจากอาหาร
เป็นพิษ
27 โอ๏ย ... ฉันทํามีดบาด
นิ้วตัวเอง
28 ฉันไอแยํมาก

ภาษาเมียนมา
aq;qdkif
acgif;udkufaeygw,f
ae&wm aumif;vmyg+yD
tpmtqdyjf zpfvdk@yg
tm; æ
udk,fhvufacsmif;udk
udk,fh[mudk,f
jzwfrw
d ,f
acsmif; t&rf;qdk;
aew,f
jrefjrefaysmufygap aemf

29 ขอให๎อาการดีขึ้น
เร็วๆนะ
ol oëm;udkuf aew,f
30 เขาปวดฟัน
31 เขาทําไฟไหม๎/ไฟลวก ol rD;tyl avmif w,f
ตัวเอง
tat;rdwm
32 เธอเป็นหวัดเรื้อรัง
raysmufawmhbl;
33 พวกเขาถูกแมลงตํอย olwdk@ yd;k aumif
tudkufc&H w,f
34 อาการเจ็บป่วยเป็น
อยํางไร
35 ฉันรู๎สึกวิงเวียน
36 ฉันอยากอาเจียน

zsm;emwm
b,fvdkaeao;vJ
acgif;rl;vdkufwm
tefcsifw,f
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คาอ่าน
เซ ไซ
เคา ไก๎ เน บา แด
เน ยะ ดา เกา ลา บา บยี
อะ ซา อะ เซะ พยิ โละ บา
อ๎า ... โกํ และ เชา โก โกํ ฮา
โก พยะ มิ แด
เช๎า อะ ยาน โซ๎ เน แด
เมียน เมียน ปเยาะ ปา เซ
นอ
ตู ตว๎า ไก๎ เน แด
ตู มึ อะ ปู เลา แด
อะ เอ๎ มิ ดา มะ ปเยาะ ต๏อ บู
ตู โดํ โป เกา อะ ไก๎ คาน ยะ
แด
พยา นา ดา แบ โล เน เต๎ แล
เคา มู๎ ไลํ ตา
อาน ชีน แด

ที่
ภาษาไทย
37 ฉันมีไข๎สูง/ต่ํา

ภาษาเมียนมา
tzsm; jyif;w,f §
enf;enf;yJ&dw
S ,f

38 ฉันรู๎สึกเสียดท๎อง
39 ฉันเลือดออก
40 ฉันมีแผลฟกช้ํา

Adu
k fxJrmS &pfaew,f
aoë;xëufaew,f
tem tndKtrnf;
uëufaew,f

41 แขนของฉันหัก
42 ฉันรู๎สึกท๎องอืด
(อาหารไมํยํอย)
43 บาดแผลมีเลือดไหล

คาอ่าน
อะ พยา ปยีน แด/
แน๎ แน๎ แบ ชิ แด

ไบํ แท มา ยิ เน แด
ตเว๎ ทแวะ เน แด
อะ นา อะ โญ อะ แม๎ กแวะ
เน แด
vufusdK;oëm;w,f
และ โจ๎ ตว๎า แด
Adu
k fu,faew,f (tpm ไบํ แก เน แด
ra=uvdk@yg)
(อะ ซา มะ เจ โลํ บา)
&Sxm;wJhtemu aoë; ชะ ทา แดะ อะ นา กะ ตเว๎
xëufaew,f
ทแวะ เน แด
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9. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคาแหงของฉัน
ที่
ภาษาไทย
1 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
2 มหาวิทยาลัยของรัฐ
3 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ถนน
รามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
และวิทยาเขตบางนา
4 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
เป็นตลาดวิชา
5 ปรัชญา คือให๎โอกาส
และความเสมอภาค
ทางการศึกษา

ภาษามียนมา
คาอ่าน
&rfurf[J(i) wuUodkvf ราน กาน แหง ตะ กะ โต
tpdk;&ydkif wuUodkvf
&rfurf[J(i) wuUodkvf
/ &rfurf[J(i)vrf; /
[dk;rmh&yfuëuf /
befuyd+rdKŒe,f / eJ@
befem; e,fajrausmif;
&rfurf[J(i)
wuUodkvfonf
bmom&yfqidk f&m
aps;uëuf jzpfygw,f
cH,lcsufrmS
ynma&;qdkif&m
tcëifhta&;ESifh
tajccHwlnDr_
jzpfygw,f
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อะ โซ๎ ยะ ไป ตะ กะ โต
ราน กาน แหง ตะ กะ โต,
ราน กาน แหง ล๎าน,
โฮ มํา ยะ กแวะ, บาน กะ ปิ
มโยํ แน, แนะ บาน น๎า แน
มเย เจ๎า
ราน กาน แหง ตะ กะ โต ตี
บา ตา ยะ ไซ ยา เซ๎ กแวะ
พยิ ปา แด
คาน ยู แชะ มา ปญา เย๎ ไช
ยา อะ ควิน อะ เย๎ นิน อะ เช
คาน ตู ญี มุ พยิ ปา แด

ที่
ภาษาไทย
6 มหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีหน๎าที่
คือ
1. จัดการเรียนการ
สอน
2. การวิจัย
3. ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. การบริการ
วิชาการเพื่อ
สังคม
7 เน๎นผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู๎คูํคณ
ุ ธรรม
8

เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี โท เอก

9

มีจํานวนนักศึกษา
มากที่สุดในประเทศ

10 มี 23 สาขาวิทย
บริการสํวนภูมภิ าค
ในประเทศ

ภาษามียนมา
&rfurf[J(i)
wuUodkvf&JŒwm0ef rSm
1/ pmoif=um;jcif;
2/ okawoejyKjcif;
3/ ±dk;&m,Ofaus;r_
xde;f odrf;jcif;
4/ vlra_ &;twëuf
ynma&;qdkif&m
0efaqmifr_

คาอ่าน
ราน กาน แหง ตะ กะ โต
แยะ ตา วุน มา
1. ซา ตีน จ๎า ชีน
2. ตุ เต ตะ นะ ปยุ ชีน
3. โย ยา ยีน เจ๎ มุ เท๎น เต๎น
ชีน
4. ลู มุ เย๎ อะ ตแวะ ปญา เย๎
ไซ ยา วุน เซา มุ

vl@usi0fh wfrsm;ESifh
jynfhpHkaom
ynmwwfrsm;udk
xkwfvkyaf y;&ef
wuUodkvfyxrbëJ@ /
r[mbëJ@ / yg&*lbëJ@
rsm;udkoif=um;
ay;aeygw,f
wdkif;jynftwëif;rSm
ausmif;om;
trsm;qHk;&Sdaom
wuUodkvfjzpfygw,f
wdkif;jynftwëif;
e,fajrausmif;cëJ 23
ausmif; &Syd gw,f

ลุ จิน วุ มย๎า นิน ปเยะ โซน
ต๎อ ปญา ตะ มย๎า โก โทะ
โละ เป้ ยาน
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ตะ กะ โต ปะ ทะ มะ บแวํ,
มหา บแวํ, ปา ยะ กู บแวํ
มย๎า โก ตีน จ๎า เป้ เน บา แด
ไต๎ ปยี อะ ตวีน มา เจ๎า ต๎า
อะ มย๎า โซ๎น ชิ ตอ ตะ กะ
โต พยิ ปา แด
ไต๎ ปยี อะ ตวีน แน มเย เจ๎า
คแว๎ 23 เจ๎า ชิบาแด

ที่
ภาษาไทย
ภาษามียนมา
11 ศูนย๑สอบตํางประเทศ Edik fiH&yfjcm; pmar;yëJ
41 แหํง 32 ประเทศ ppfaq;&m Ïme 32
Edik fiHrmS 41 ae&m
&Syd gw,f
Oya'Xme
12 คณะนิติศาสตร๑
pDrHcef@cëJa&;Xme
13 คณะบริหารธุรกิจ
vlom;rsdK;Eë,fqidk f&mXme
14 คณะมนุษยศาสตร๑
ynma&;Xme
15 คณะศึกษาศาสตร๑
odyHX` me
16 คณะวิทยาศาสตร๑
Edik fiHa&;odyHX` me
17 คณะรัฐศาสตร๑
pD;yëm;a&;Xme
18 คณะเศรษฐศาสตร๑
tif*sife,
D mXme
19 คณะวิศวกรรม
ศาสตร๑
20 คณะสื่อสารมวลชน qufoë,fa&;&mXme
21 คณะศิลปกรรมศาสตร๑ ,Ofaus;r_Xme
_ dkif
22 คณะพัฒนาทรัพยากร vlra_ &;&mwdk;wufrq
&mXme
มนุษย๑
23 คณะทัศนมาตรศาสตร๑ puUKtm¶Hkqkid f&mXme
bëJ@vëeaf usmif;
24 บัณฑิตวิทยาลัย
25 สถาบันคอมพิวเตอร๑ uëejf yLwmausmif;
okawoeESifh
26 สถาบันวิจัย
wdk;wufrq
_ dkif&m
และพัฒนา
ausmif;
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คาอ่าน
ไน งาน ยะ ช๎า ซา เม๎ ปแว๎ ซิ
เซ๎ ยา ทา นะ 32 ไน งาน มา
41 เน ยา ชิ บา แด
อุ ปะ เด ทา นะ
ซี มาน คาน คแว๎ เย๎ ทา นะ
ลู ต๎า มโย นแว ไซ ยา ทา นะ
ปญา เย๎ ทา นะ
เตะ ปาน ทา นะ
ไน งาน เย๎ เตะ ปาน ทา นะ
ซี ปว๎า เย๎ ทา นะ
อีน จีน นี ยา ทา นะ
แซะ ตแว เย๎ ยา ทา นะ
ยีน เจ๎ มุ ทา นะ
ลู มุ เย๎ ยา โต แตะ มุ ไซ ยา
ทา นะ
แซะ กุ อา โยน ไซ ยา ทา นะ
บแวะ โลน เจ๎า
โกน ปยู ตา เจ๎า
ตุ เต ตะ นะ นิน โต แตะ มุ
ไซ ยา เจ๎า

ที่
ภาษาไทย
27 สถาบันศิลป
วัฒนธรรมฯ
28 สถาบันการศึกษา
นานาชาติ
29 สถาบันวิทยาศาสตร๑
สุขภาพ
30 สถาบันภาษา
31 สถาบันกฎหมายไทย
32 สถาบันวิจัยสัตว๑ใน
ภูมิภาคเขตร๎อน
33 สํานักงานอธิการบดี
34 สํานักบริการทาง
วิชาการและทดสอบ
ประเมินผล
35 สํานักหอสมุดกลาง
36 สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา
37 สํานักพิมพ๑
38 สํานักกีฬา

ภาษามียนมา
±d;k &mtEkynmESifh
,Ofaus;r_ausmif;
Edik fiHjcm;ynma&;
ausmif;

คาอ่าน
โย ยา อะ นุ ปญา นิน ยีน เจ๎
มุ เจ๎า
ไน งาน ช๎า ปญา เย๎ เจ๎า

usef;rma&;odyH` ausmif; จาน มา เย๎ เตะ ปาน เจ๎า
bmom&yfqidk f&m
ausmif;
xdkif;Oya'qdkif&m
ausmif;
tylykid f;wd&dp>mef
okawoeausmif;
ygarmuQcsKyf&k;H
ynma&;qdkif&m
pDrHcef@cëJrE_ Sifh
tajzvìmppfaq;a&;±H;k
A[dkpm=unfhwdkuf
ynma&;qdkif&m
toHk;csodyHX` me±Hk;
yHEk ySd fwdkuf±k;H
tm;upm;a&;&m±Hk;
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บา ตา ยะ ไซ ยา เจ๎า
ไท๎ อุ ปะ เด ไซ ยา เจ๎า
อะ ปู ไป้ ตะ ริ ซาน ตุ เต
ตะ นะ เจ๎า
ปา เมาะ คะ โชะ โย๎น
ปญา เย๎ ไซ ยา ซี มาน คาน
คแว มุ นิน อะ พเย ลวา ซิ
เซ๎เย๎ โย๎น
บะ โฮ ซา จิ ไต
ปญา เย๎ ไซ ยา อะ โตน ชะ
เตะ ปาน ทา นะ โย๎น
โปน เนะ ไต โย๎น
อ๎า กะ ซ๎า เย๎ ยา โย๎น

ที่
ภาษาไทย
39 ศูนย๑สื่อการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส๑

ภาษามียนมา
tDvufxa&mepf
rSwqifh
ynmoif=um;a&; Xme
40 สํานักประกันคุณภาพ ynma&;qdkif&m
t&nftcsif;tqifh
การศึกษา
ppfaq;a&;±H;k
tDvufxa&mepf
41 สํานักทดสอบทาง
rSwqifh
อิเล็กทรอนิกส๑
pmar;yëJajzqdkaom Xme
42 สํานักสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

tvkyo
f rm;ynm
a&;ESifh uírf;usifr_
zëŒH +zdK;a&;±Hk;

43 ศูนย๑บํมเพาะวิสาหกิจ
และจัดการทรัพย๑สิน
ทางปัญญา
44 สํานักตรวจสอบ
ภายใน

pD;yëm;a&; tzëJŒtpnf;
avhusifha&;ESifh
rlydkifcëifhpDrHcef@cëJa&; Xme
Xmewëif;ppfaq;a&;±Hk;

102

คาอ่าน
อี และ ทรอ นิ มะ ตะ ซิน
ปญา ตีน จ๎า เย๎ ทา นะ
ปญา เย๎ ไซ ยา อะ เย อะ ชีน
อะ ซิน ซิ เซ๎ เย๎ โย๎น
อี และ ทรอ นิ มะ ตะ ซิน
ซา เม๎ บแว๎ พเย โซ ต๎อ ทา
นะ
อะ โลก ตะ ม๎า ปญา เย๎ นิ
จวาน จีน มุ พวิน พโย๎ เย๎
โย๎น
ซี ปว๎า เย๎ อะ พแวํ อะ ซี้ เลํ
จิน เย๎ นิ มู ไป ควิน ซี มาน
คาน คแว เย๎ ทา นะ
ทา นะ ตวีน ซิ เซ๎ เย๎ โย๎น

ภาษาฟิลิปปินส์
1. การทักทาย การแนะนาตัวเอง การแนะนาให้รู้จักผู้อื่น อย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ
ที่
ภาษาไทย
ภาษาฟิลิปปินส์
คาอ่าน
1 สวัสดี
Kamusta
คามุสต๎า
2 สวัสดี (ตอนเช๎า)
Magandang umaga.
มากันดัง
อูม๎ากา
3 สวัสดี (ตอนกลางวัน) Magandang hapon
มากันดัง ฮ๎าปน
4 สวัสดี (ตอนเย็น)
Magandang gabi.
มากันดัง กะบี้
5 คํากลําวลา
Magandang araw
มากันดัง อ๏าเรา
6 สบายดีหรือ
Kamusta ka?
คามุสต๎าก๏า
7 สบายดี
Mabuti.
มาบู๏ตี
8 ไมํคํอยสบาย
Hindi mabuti.
ฮินดี มาบูต๏ ี
9 ดี/สวย
Kaaya-aya (thing)
คาอายา-อายํา (สิ่งของ)
Mabait (person)
มาบาอิท (คน)
10 ชื่อ
Pangalan
ปางาลัน
11 นามสกุล
Apelyido
อาเปลเยโด
12 อะไร
Ano
อาโน๎
13 เพื่อน
Kaibigan
คาอิบี๊กัน
14 เพื่อนรํวมงาน
Katrabaho
คาตราบ๏าโห๎
15 เพื่อนรํวมห๎อง
Kasama sa kwarto
คาซ๎ามํา ซา คว๎อฺรโต๎
16 พบ/รู๎จักกัน
Magkita
มากี้ต๎า
17 แนะนํา
pakilala
ปากีลาลํา
18 นี่คือ...
Ito si
อิโต ซิ
Siya si...
ซิยา ซิ ...
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ที่
ภาษาไทย
19 สวัสดี สบายดีหรือ

ภาษาฟิลิปปินส์
Hello! Kamusta ka?

คาอ่าน

เฮลโลํ
คามุสต๎าก๏า
20 สบายดี ขอบคุณ
Mabuti naman ako,
มาบูตี นามัน อาโค ซา
salamat.
ล๎ามัต
21 แล๎วคุณลํะ
Ikaw
อิเคา
22 ฉันชื่อ...
Ang pangalan ko ay… อัง ปางาลัน โค ไอ๐...
23 นี่เพื่อนของฉัน เขา/ Ito nga pala ang aking อิโต ง๎า ปาหลา อัง อากิง
เธอชื่อ...
kaibigan.
คาอิบี๊กัน
Ang pangalan nya ay… อัง ปางาลัน เนีย ไอ๐ ....
24 ขออนุญาตผมแนะนํา Hayaan nyo akong
ฮายาอัน เนียว อาคง อิปาคิ
เพื่อนรํวมงาน
ipakilala ang aking
ล๎าลํา อัง อ๏าคิง คาซามาฮัน
kasamahan.
25 นี่......เพื่อนรํวมห๎อง Siya ang aking kasama ซิยา อัง อ๏าคิง คาซ๎ามํา
ของฉัน
sa kwarto...
ซาคว๎อฺรโต๎...
26 ยินดีที่ได๎พบคุณ
Nagagalak akong
นาก๏ากาลัค อาคง
makilala ka.
มาคีล๎าลํา คํะ
27 ยินดีที่ได๎คุยกับคุณ
Natutuwa akong
นาตู๏ตูวะ อาคง
makausap ka.
มาคํะอู๏ซับ คํะ
28 สวัสดี(ตอนเช๎า)
Magandang
มากันดั้ง อูม๎ากํา อังปาง๎าลั่น
ฉันชื่อ...
umaga! Ang pangalan โคไอ๐ ....
ko ay…
29 คุณรู๎จักเพื่อนของฉัน Nakilala mo na ba ang นาคิลาลํา โมนาบ๏า อัง อาคิง
หรือยัง
aking kaibigan?
คาอีบีกั๊น
30 คุณชื่ออะไร
Anong pangalan mo? อาน๎ง ปางาลัน โม๐
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ที่
ภาษาไทย
31 สวัสดี (ตอนเย็น)
ขออนุญาตแนะนํา
ตัวเอง

คาอ่าน
มากันดัง กาบี ฮายาอัน เนียว
อาคง อิปาคีล๎าลํา อัง อาคิง
ซาริลี

32

อาโน๎ อัง ปาง๎าลัน นัง คาซา
มา โม
ตาก๎า ซาอัน คํะ
ตาก๎า แบงคํอค ไตแลนด๑

33
34
35

ภาษาฟิลิปปินส์
Magandang gabi,
hayaan nyo akong
ipakilala ang aking
sarili.
เพื่อนรํวมงานของคุณ Ano ang pangalan ng
ชื่ออะไร
kasama mo?
คุณมาจากที่ไหน
Taga-saan ka
ฉันมาจากกรุงเทพฯ Taga – Bangkok,
ประเทศไทย
Thailand
แล๎วพบกันใหมํ
Magkita tayo mamaya.
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มากีต๎า ตาโย๐ มามายํา

2. การบอกชื่อ บอกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ การถามรายละเอียดเกี่ยวกับผู้อื่น สัญชาติ
ประเทศ
ที่
ภาษาไทย
ภาษาฟิลิปปินส์
คาอ่าน
1 ชื่อตัว
Pangalan
ปาง๎าลัน
2 นามสกุล
Apelyido
อาเปลเย๎โด๎
3 ที่อยูํ
Tirahan
ตีร๎าฮ๎น
4 อาศัยอยูํ
Nakatira sa…
นาค๎าตีรา ซา
5 มาจาก
Pinanggalingang pook ปินัง กาลีงัง โปอ๏ก
6 คนในพื้นที่/
Katutubo/ lokal na
คาตูตู๏โบะ/
คนท๎องถิ่น
mamamayan
โลคัล่ นา มามามายัน
7 หมายเลขโทรศัพท๑
Numero ng telepono โนเมโรํ นัง เตเลโปโนํ
8 สายตรง
Direktang linya
ดิเร็คตัง ลินยํา
9 หมายเลขภายใน
Ekstensyong numero เอ็กซเตน ฉ็อง นูเมโร
(สําหรับตํอ)
10 โทรศัพท๑เคลื่อนที่
Selpon/
เซลปน
(โทรศัพท๑มือถือ)
Teleponong selular
เทเลโปนง เซลูล๎ ําร๑
11 ติดตํอ
Kontrata
ตาวัค
12 สัญชาติ
Nasyonalidad
นัสโยนาลิแดํด
13 ประเทศ
Bansa
บันซํะ
14 บ๎านเกิด
Pook pinagmulan
โปอ๏ก ปินัคมูลัน
15 พลเมือง
Mamamayan
มามามายัน
16 ผู๎อาศัยอยูํ
Residente
เร๎ซิเด๎นฺเต๎
17 ศาสนา
Relihiyon
เรลิฮียอน
18 เกิด
Ipapanganak pa lang
อีปาป๊างาหนัก ปาลัง
19 เพศ
Kasarian
คาซาริอั๊น
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ที่
20
21
22
23
24

ภาษาไทย

ภาษาฟิลิปปินส์
ชาย
Lalaki
หญิง
Babae
ฉันชื่อ...
Ang pangalan ko ay...
ฉันคือ...
Ako ay...
ฉันอาศัยอยูํที่...
Nakatira ako sa...
(บ๎านเลขที่)
(numero ng tirahan)
25 ฉันอาศัยอยูํที่... (ถนน) Nakatira ako sa...
(Kalye)
26 ฉันอาศัยอยูํที่...
Nakatira ako sa...
(เมือง)
(Lungsod/bayan)
27 ฉันมาจาก...
(ประเทศ)
28 คุณเรียกฉันวํา...
(ชื่อเลํน)
29 หมายเลขโทรศัพท๑ของ
คุณคืออะไร

Ako ay nagmula sa...

Pwede nyo akong
tawaging...
Ano ang numero
ng iyong
telepono?
30 หมายเลขโทรศัพท๑ของ Ang aking numero sa
ฉันคือ...
telepono ay...
31 กรุณาติดตํอฉันได๎ที่... Tawagan niyo ako sa
...
32 คุณมีโทรศัพท๑
Mayroon ka bang
มือถือไหม
telepono?
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คาอ่าน
ลาลาคี
บาบ๏าเอ
อั๊ง ปางาลัน โค ไอ๐...
อะโค ไอ๐...
นาคาติระอะโคซํะ...
(นูเมโร นัง ติราฮัน)
นาคาติระ อะโค ซํะ...
(คัลเย)
นาคาติระ อะโค ซํะ...
(ลง ซํด = เมืองใหญํ บายัน =
เมืองเล็ก)
อะโค ไอ๐ นัคมูหลา ซํะ ...
ปูเอเด๐ เนียว อะคง
ตะวากัน ...
อะโน อัง นูเมโร นัง อิย๎ง
เตเลโปโนํ
อัง อาคิง นูเมโรํ ซา เตเลโป
โนํ ไอ๐ ...
ตะว๎ากัน เนียว อะโค ซํะ ...
ไมรูอน คาบัง เตเลโปโน๐

ที่
33
34
35
36

ภาษาไทย
คุณมาจากที่ไหน
คุณเป็นคนญี่ปุ่นใชํไหม
คุณอาศัยอยูํทไี่ หน
คุณมีสัญชาติอะไร

ภาษาฟิลิปปินส์
Taga-saan ka
Hapones ka ba?
Saan ka nakatira?
Ano ang iyong
nasyonalidad?
37 ฉันเป็นคน...
Ako ay isang katutubo
ng...
38 ฉันเกิดที่ ... (ชื่อเมือง) Ipinanganak ako sa ...
39 บ๎านเกิดของฉันคือ...
40 ฉันเป็นพุทธ/คริสต๑/
มุสลิม
41 คุณทํางานที่ไหน

คาอ่าน
ตากา ซาอัน คํะ
ฮาปูเนส คา บ๏า
ซะอั๊น ขา นาคาติระ
อันโน๎ อัง อิย๐ง นัสโยนาลิแด๏ด

อะโค๎ ไอ๐ อิซัง คาตูตโู๏ บะ นัง
...
อิปิน๏า-งะนัค อาโค ซํะ
...
Ang kinalakhan kong
อัง คินาลัคฮัน คง บายัน ไอ๐
bayan ay...
...
Ako ay isang Budista/ อาโค ไอ๐ อิซัง บุดิสต๎า/
Kristiyano/
คริสเตียนโน/
Muslim.
มุสลิม
Saan ka nagtatrabaho? ซะอั๊น ขา นัคต๏าตระบาโฮ
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3. การบอกเวลา การนับตัวเลข การถาม วัน เดือน ปี เวลาเริ่มงาน เวลาเลิกงาน
เวลาเปิด-ปิดของหน่วยงานหรือบริษัทห้างร้าน
ที่
ภาษาไทย
ภาษาฟิลิปปินส์
คาอ่าน
1 เวลา
Oras
ออรัส
2 ชั่วโมง
Oras
ออรัส
3 นาที
Minuto
มินู๎โต๎
4 วินาที
Segundo
เซกุ๎นโด๎
5 วัน
Araw
อ๏าเรํา
6 เดือน
Buwan
บูวัน
7 ปี
Taon
ตาออน
8 วันที่
Petsa
เป๊ตซํา
9 เดี๋ยวนี้/ปัจจุบัน
Sa ngayon/
ซา งาหยน/ซา คาซํะลูคู๎ยั่น
sa kasalukuyan
10 วันหยุด/วันนักขัตฤกษ๑ Pyesta Opisyal
เปียสต๎า โอปิสเซี่ยล
11 พักกลางวัน
Oras ng pananghalian ออรัส นัง ปานั้งฮาลีอั่น
12 เวลาทําการ
Takdang oras ng
ออรัส นัง ปัคต๏าตระบ๏าโห๎
pagtatrabaho
13 กํอนเที่ยง
Umaga
อูม๎าก๎า
14 หลังเที่ยง
Tanghali/
ตังฮ๎าลี/่ ฮาปูน/กาบี้
Hapon/gabi
15 เริ่ม
Upang magsimula/
อูปัง มักซิมูลํา/อูปงั ซิมลู ัน
upang simulan
16 หยุด
Upang tapusin
อูปัง ตาปู๊ซิน
17 เปิด
Sa pagbubukas
ซา ปัคบูบูคัส
18 ปิด
Sa pagsasarado
ซา ปัคซาซําราโด๎
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ที่
ภาษาไทย
19 เลิก/จบ
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

นับ
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ภาษาฟิลิปปินส์
Upang matapos /Para
tapusin
Upang bilangin
Isa
Dalawa
Tatlo
Apat
Lima
Anim
Pito
Pito
Walo
Siyam
Sampu
Labing- isa
Labindalawa
Labing- tatlo
Labing-apat
Labing- lima
Labing-anim
Labimpito
Labing-walo
Labinsiyam
Dalawampu
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คาอ่าน
อูปัง มาตาปุ้ส/
ปารา ตาปูซิน
อัง บิลางิน
อิซํา
ตาลาวํา
ตั๊ทโลํ
อ๏าปัต
ลิมํา
อ๏านิม
ปิโต๎
ปิโต๎
วาโลํ
ซิยัม
ซัมปู้
ลาบิง อิซํา
ลาบิน ตาลาวํา
ลาบิน ตัทโล
ลาบิง อ๏าปัต
ลาบิน ลิมาํ
ลาบิง อ๏านิม
ลาบิม ปิโต๎
ลาบิง วาโลํ
ลาบิง ซิยัม
ตาลาวัมปู้

ที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ภาษาไทย
30
40
50
60
70
80
90
100
วันอาทิตย๑
วันจันทร๑
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร๑
วันเสาร๑
มกราคม
กุมภาพันธ๑
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

ภาษาฟิลิปปินส์
Tatlumpu
Apatnapu
Limampu
Animnapu
Pitumpu
Walumpu
Siyamnapu
Isang daan
Linggo
Lunes
Martes
Miyerkules
Huwebes
Biyernes
Sabado
Enero
Pebrero
Marso
Abril
Mayo
Hunyo
Hulyo
Agosto
Setyembre
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คาอ่าน
ตัทลัมปู้
อาปั้ตนาปู้
ลิมัมปู้
อานิมนาปู้
ปิตุมปู้
วาลุมปู้
ซิยัมนาปู้
อิซัง ดาอัน
ลิงโก๎
ลู๎เนํส
ม๎าร๑เตํส
มีเยอร๑คเู ลํส
ฮูเว๎เบํส
บีเย๎อร๑เนํส
ซาบาโด๎
เอ็นเนโรํ
เป๊บเบร๎โรํ
ม๎ารโซํ
อะบริล
มาโยํ
ฮุ๎นโยํ
ฮุ๎ลโยํ
อากุ๎สโต๎
เซทเย๎มเบร๎

ที่
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ภาษาไทย
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
กี่โมงแล๎ว
คุณรูไ๎ หมวํากีโ่ มงแล๎ว
เป็นเวลาสิบโมงเช๎า
วันนี้เป็นวันอะไร
เดือนนี้เป็นเดือนอะไร
วันนี้วันที่เทําไร

74 ปีนป้ี ี ค.ศ. 2012
(พ.ศ. 2555)
75 ร๎านเปิดเมื่อไร
76 สํานักงานปิดเมื่อไร
77 เปิดทําการเก๎าโมงเช๎า
78 ปิดเวลาห๎าโมงเย็น

ภาษาฟิลิปปินส์
คาอ่าน
Oktubre
อ๏อคโต๎เบร๎
Nobyembre
โน๎บเย๎มเบร๎
Disyembre
ดิสเย๎มเบร๎
Anong oras na?
อาน๎ง ออร๎าสน๎า
May oras ka ba?
ไม ออรัส คาบ๐า
Ika-sampu ng umaga. อิคะ ซําปุ นัง อูมาก๎า
Anong araw ngayon? อาน๎ง อาเรา งาย๎น
Anong buwan ngayon? อานง บูวัน งาย๎น
Anong petsa ngayong อานง เป๊ทซํา งาย๎ง อาเรา
araw?
Ngayon ay taong
งาย๎น ไอ๐ ตาอ๏ง ตาลาวัง ลีโบ๐
dalawang libo at
อัท ลาบินตา ลาวํา
labindalawa
Anong oras nagbubukas อานง ออรัส นัคบูบูคัส อัง
ang tindahan?
ตินดาฮั้น
Anong oras nagsasara angอานง ออรัส นัคซาซํารํา อัง
opisina?
โอปิซินํา
Ito ay nagbubukas sa ika- อิโต๏ ไอ๐ นัคบูบูคสั ซา อิคาsiyam ng umaga.
ซิยัม นัง อูมาก๎า
Ito ay nagsasara sa ika- อิโต๏ ไอ๐ นัคซาซํารํา ซา อิคํา
lima ng hapon.
ลิมา นัง ฮาปูน
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ที่
ภาษาไทย
ภาษาฟิลิปปินส์
79 เวลาทําการคือจากเก๎า Ang oras ng opisina ay
โมงเช๎าถึงห๎าโมงเย็น mula ika-siyam ng
umaga hanggang ikalima ng hapon.
80 มีพักรับประทาน
May isang oras
อาหารกลางวันจาก
pananghalian mula
เที่ยงถึงบํายหนึ่งโมง alas dose ng tanghali
hanggang ala-una.
81 สํานักงานปิดทําการ Ang opisina ay
ในวันหยุด เชํน
nagsasara sa mga araw
วันหยุดประจําชาติ
ng pista opisyal at iba
วันหยุดทางศาสนา
pang tradisyonal na
และวันหยุดตาม
okasyon.
ประเพณี
82 มีวันหยุดนักขัตฤกษ๑ Mayroon bang pista
ในเดือนพฤษภาคม
opisyal sa Mayo?
ไหม
83 ร๎านเราเปิด 24 ชั่วโมง Ang aming tindahan ay
ทุกวัน
bukas bente-kwatro
oras araw-araw.
84 ร๎านขายขนมปังร๎านนี้ Ang anaderyang ito ay
ลดราคา ร๎อยละ 20 nagbibigay ng bente
ทุกเย็นวันศุกร๑
porsyentong diskwento
tuwing Biyernes ng gabi.
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คาอ่าน
อัง ออรัส นัง โอปิซินํา ไอ๐ มู
ล๎า อิคํา-ซิยัม นัง อูมาก๎า ฮัง
กัง อิคําลิมา นัง ฮาปูน
ไม อิซัง ออรัส ปานังฮาลิอัน
มูลํา อาลาส โดเซํ นัง ตังฮาลี
ฮังกัง อาลาอูนํา นัง ฮาปูน
อัง โอปิซินํา ไอ นัคซาซํารํา
ซา มะงํา อาเรา นัง ปิสต๎า
โอปิเซียล อัท อิบา ปัง
ตราดิสโยนัล นา โอคาซิยอน

ไมโรออน บัง ปิสต๎า โอปิ
เซียล ซา มาโย๎
อัง อามิง ตินดาฮัน ไอ บูคัส
เบนเต ควัวฺโตร๎ ออรัส
อาเรา-อาเรา
อัง ปานาเดริยัง อิโต๎ ไอ นัคบิ
บิไก นัง เบนเต๎ โปร๑เซียนตอง
ดิสเควนโต๎ ตูวิง บีเยอร๑เนส
นังกาบี

ที่
ภาษาไทย
85 วันที่ 1 กรกฎาคม
เป็นวันหยุดธนาคาร
86 หนึ่งปีมี 365 วัน

ภาษาฟิลิปปินส์
คาอ่าน
Unang araw ng Hulyo ay อูนัง อาเรา นัง ฮุลโย ไอ
pista opisyal ng bangko. ปิสต๎า โอปิ
ชั่ล นัง บังโคํ
Mayroong tatlong daan ไมรูออง ตัทลง ดาอัน อัท อา
at animnapu’t limang นิมนาปุต ลิมัง อาเรา ซา อิ
araw sa isang taon.
ซังตาอน
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4. การบอกทิศทาง
ที่
ภาษาไทย
1 ตรงไป
2 เลี้ยวขวา
3 เลี้ยวซ๎าย
4 ตรงข๎าม
5 ทางเดินเท๎า/บาทวิถี
6 มุม/หัวมุม/หัวถนน
7 ใกล๎
8 ติดกับ (สถานที่)
9 ด๎านหลัง
10 ข๎างหน๎า
11 ชํวงตึก
12 จุดสังเกต
13 สัญญาณไฟจราจร
14 ตรงทางโค๎ง
15 สถานี (รถไฟฟ้า,
รถไฟใต๎ดิน ฯลฯ)
16 ป้ายรถเมล๑
17 ทางม๎าลาย
18 สะพานข๎ามถนน
19 สี่แยกไฟแดง
20 วงเวียน
21 สนามบิน
22 รถโดยสารประจําทาง

ภาษาฟิลิปปินส์
Tuwid
Kumanan
Kumaliwa
Sa kabila
Bangketa
Sulok
Malapit
Malapit sa
Sa likod
Sa harap ng
Kanto
Palatandaan
Ilaw- trapiko
Sa may kurbada
Istasyon

ตูวิด
โคมานัน
โคมาลิวํา
ซะ คาบิลํา
บังเค๎ต๎า
ซูล๎ก
มาล๎าปิด
มาล๎าปิด ซํา
ซา ลิคด
ซา ฮารับ นัง
คันโตํ
ปาลาตันดาอัน
อีเลา ตราปิโคํ
ซาไม คอฺรบ๏าด๎า
อัสตัสซิยอน

Hintuan ng bus
Tawiran
Tulay- tawiran
Interseksyon
Rotonda
Paliparan ng eruplano
bus

ฮินตูอัน นัง บุส
ตาวีรัน
ตูไล ตาวีรัน
อินเตอร๑เซ็คซิยอน
โรตอนด๎า
ปาลิปารัน นัง แอโรพลาโนํ
บุส
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คาอ่าน

ที่
23
24
25
26

27
28

29

30
31

32

ภาษาไทย
รถแท็กซี่
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต๑
เดินตรงไป 3 ชํวงตึก

ภาษาฟิลิปปินส์

taksi
Bisikleta
Motorsiklo
Lumakad ng diretso
hanggang sa
ikatlongkanto.
ฉันกําลังหาสถานี
Naghahanap ako ng
รถไฟใต๎ดิน
subway
จะไปอนุสาวรีย๑ชัย
Paano ako
สมรภูมไิ ด๎อยํางไร
makapupunta sa
Victory Monument?
ฉันจะขึ้นรถไฟฟ้า
Kailangan ba akong
ไปได๎ไหม
sumakay sa sky train
doon?
พิพิธภัณฑ๑สถาน
Saan matatagpuan ang
แหํงชาติอยูํที่ไหน
Nasyonal na museo?
ร๎านสะดวกซื้ออยูํที่มุม Ang tindahan ay nasa
ถนนทางด๎านซ๎ายมือ sulok sa dakong kaliwa
ของคุณ
mo.
สนามกีฬาหัวหมากอยูํ Ang Hua Mark National
บนถนนรามคําแหง Stadium ay nasa kalye
ติดกับมหาวิทยาลัย ng Ramkhamhaeng
รามคําแหง
malapit sa Unibersidad
ng Ramkhamhaeng
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คาอ่าน
ตั๊กซี่
บีซิคเลต๎า
มอเตอร๑ซโิ คลํ
ลูมัคคัด นัง ไดเร็คโซํ ฮังกัง
ซํะ อิคัทลง คันโตํ
นัคฮาฮานับ อาโคํ นัง ซับเวย๑
ปาอาโนํ อาโคํ มาคาปูปุนต๎า
ซํะ วิคโตรี่ โมนูเมํนท๑
คาอิลางันบ๎า อาคง ซูมาไค
ซํะ สกาย เทรน ดูอ๏น
ซะอัน มาตาตั๊กปูอั้น อัง เน
เซียลนัล่ นา โมเซโย๎
อัง ตินดาฮัน ไอ นาซา ซูลํก
ซา ดาคง คาลีวํา ใม
อัง หัวหมาก เนชั่นแนํล
สเตดุํม ไอ นาซํา คัลเยํ นัง
รามคําแหง มาลาปิต ซํา อุน
นิเบอร๑ซิแดํด นัง รามคําแหง

ที่
ภาษาไทย
ภาษาฟิลิปปินส์
33 เลี้ยวขวาที่สี่แยกและ Kumaliwa sa
เดินตรงไปอีก
interseksyon at
สองชํวงตึก
dumiretso hanggang sa
ikalawang kanto.
34 มีสถานที่ที่เป็นจุด
May pook- palatandaan
สังเกตอยูํใกล๎ๆไหม bang malapit?
35 จากที่นี่ไปสยาม
Gaano kalayo mula dito
สแควร๑ไกลแคํไหน
hanggang Siam Square?
36 จากสยามสแควร๑ไป Gaano katagal ang
พระบรมมหาราชวัง aabutin mula Siam
ใช๎เวลานานเทําไร
Square papuntang Grand
Palace.
37 ใช๎เวลาประมาณครึ่ง Mga kalahating oras sa
ชั่วโมงโดยรถแท็กซี่ taxi.
38 คุณบอกฉันได๎ไหมวํา Maaari mo bang sabihin
โรงแรมโอเรียลเต็ลอยูํ sa akin kung saan
ที่ไหน
matatagpuan ang
Oriental Hotel?

คาอ่าน
คูมาลีวํา ซา อินเตอร๑เซ็คซิ
ยอน อัท ดูมิเร็ทโซํ ฮังกัง ซา
อิคาลาวัง คันโตํ
ไม ปูอ๏ก ปาลาตันดาอัน บัง
มาลาปิต
กาอาโน คาลาโยํ มูลา ดิโต
ฮังกัง สยาม สแควร๑
กาอาโน คาตากัลป์ อัง อาบู
ติน มูลํา สยาม สแควร๑
ปาปุนตัง แกรนด๑ พาเลซ

มะงา คาลาฮาติง ออรัส ซํา
ตั๊กซี่
มาอาอารี โม บัง
ซาบีฮิน ซํา
อาคิน คุง ซาอัน มาตาตักปู
อัน
อัง โอเรียลทัล
โฮเทล
39 คุณรูไ๎ หมวําศูนย๑
Alam mo ba kung saan อะลัม โม บ๎า คุง ซาอัน
วัฒนธรรมอยูํที่ไหน matatagpuan ang Thai มาตาตักปูอัน อัง ไทย คัล
Cultural Center?
เชอรัล เซ็นเตอร๑
40 เดินไปได๎ไหมครับ/คํะ Malalakad ba
มาลาลาขัด บํะ
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ที่
ภาษาไทย
ภาษาฟิลิปปินส์
คาอ่าน
41 เดินประมาณ 20 นาที Mga humigit- kumulang มะงา ไอ ฮูมิกติ คูมลู ัง เบียน
biente minutong lakad. เต๎ มินูตง ลาคัด
42 สถานีตํารวจที่ใกล๎
Saan ang pinakamalapit ซาอัน อัง ปินาคามาลาปิด
ที่สุดอยูํที่ไหน
na istasyon ng pulisya? นา อิสตัสซิยอน นัง โปลิเซีย
43 ที่ทําการไปรษณีย๑อยูํ Ang koreo ay nasa tapat อัง โคเรโย ไอ นาซํา ตาปัต
ตรงข๎ามกับ
ng pamilihan.
นัง ปามิลิฮัน
ห๎างสรรพสินค๎า
44 ป้ายรถเมล๑อยูํตรงข๎าม Ang hintuan ng bus ay อัง ฮินตูอัน นัง บุส ไอ มาตา
กับโรงพยาบาล
matatagpuan sa
ตาปูอัน ซา ปัคตาวิด โม กา
pagtawid mo galing
ลิง ออสปิตัล
ospital.
45 มีแผงขายหนังสือพิมพ๑ Mayroong tindahan ng ไมรูอง ตินอาฮัน นัง เดียรโยํ
อยูํตรงหัวมุมถนน
dyaryo diyan lang sa may ดิยัน ลัง ซา ไม ปาลิโคํ
paliko.
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5. อาหารการกิน การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
ที่
ภาษาไทย
ภาษาฟิลิปปินส์
1 อาหาร
Pagkain
2 อาหารเช๎า
Agahan
3 อาหารกลางวัน
Tanghalian
4 อาหารเย็น
Hapunan
5 มื้ออาหาร
Pagkain
6 อาหารวําง
Meryenda
7 เครื่องดื่ม
Inumin
8 กาแฟ
Kape
9 ชาร๎อน/เย็น
Tsa-a
10 นม
Gatas
11 น้ําผลไม๎
Katas ng Prutas
12 ข๎าวผัด
Sinangag
13 ผัก
Gulay
14 เนื้อหมู
Karne ng baboy
15 เนื้อไกํ
Manok
16 เนื้อวัว
Karne ng baka
17 ปลา
Isda
18 แกงเผ็ด
Curry
19 แกงจืด
Sabaw
20 มีรสเผ็ด
Maanghang
21 ไขํ (เจียว/ดาว/ต๎ม)
Itlog
22 สั่ง (อาหาร)
Upang umorder
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คาอ่าน
ปัคคาอิน
อากาฮัน
ตังฮาลิอัน
ฮาปูนัน
ปัคคาอิน
เมอร๑เย๎นด๎า
อินูมิน
คาเป
ทะอา
กาตัส
คาตัส นัง ปรูตสั
ซินางัค
กูไล
การ๑เน นัง บาบอย
มา-นก
การ๑เน นัง บ๏าคํา
อิสดา
คารี
ซะเบา
มาอังฮัง
อิตฺ-ลํก
อูปัง อูมอร๑เด๎อร๑

ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ภาษาไทย

ภาษาฟิลิปปินส์
ซื้อ
Bibili
ตํอรองราคา
Tatawad
กล๎วย
Saging
มะละกอ
Papaya
สับปะรด
Pinya
ส๎ม
Kahel
แตงโม
Pakwan
ส๎มโอ
Suha
ชมพูํ
Makopa
ฝรั่ง
Bayabas
มะมํวง
Mangga
เงาะ
Rambutan
ทุเรียน
Durian
มังคุด
manggustin
ปกติคนไทย
Ang mga katutubo ng
รับประทานข๎าวเป็น Thailand ay kadalasang
หลัก
kumakain ng kanin.
38 คนบางคนไมํ
Ang ibang tao ay hindi
รับประทานอาหารเช๎า kumakain ng agahan.
39 ฉันขอกาแฟสักหนึ่งถ๎วย Pwede ba akong mag
ได๎ไหม
kape?
40 คุณชอบกาแฟ
Anong kape ang gusto
แบบไหน
mo? (ninyo for
politeness)
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คาอ่าน
บิบิลี่
ตาต๎าวั่ด
ซากิง
ปาปายํา
ปิ้นยํา
กาเฮล
ปา-กวัน
ซูฮา
มาโคป่า
บายาบัส
มังก๎า
รัมบูตัน
ดูเรียน
มังกุสติน
อัง มางํา คาตูตูโบ นัง ไต
แลนด๑ ไอ คาดาลาซัง คูมาคา
อิน นัง คานิน
อัง อิบัง ตาโอ ไอ ฮินดี้ คูมา
คาอิน นัง อากาฮัน
ปเวเด บ๏า อาคง มัค คาเป๋
อานง คาเป๋ อัง กุสโต๎ โม
(ใช๎นินโยํเพื่อความสุภาพ)

ที่
ภาษาไทย
ภาษาฟิลิปปินส์
41 กาแฟดํา
Itim, pwede po ba?
42 ใสํครีมและน้ําตาลด๎วย Gusto ko po ng may
krema at asukal.
43 คุณต๎องการ
Anong gusto mong
(สั่งอาหาร) อะไร
kainin?
44 ฉันขอผัดผักกับหมู
Gusto ko ng ginisang
gulay na may karne ng
baboy.
45 ฉันขอข๎าวผัดไกํกับต๎ม Gusto ko ng manok,
ยํากุ๎ง
sinangag at Tomyum
Gung.
46 คุณจะดื่มเครื่องดื่ม
Anong gusto mong
อะไร
inumin?
47 ขอไดเอ็ทเป็บซี่กับ
Isang Pepsi at yelo po.
น้ําแข็งครับ/คํะ
48 ฉันขอชาเย็นแบบไทย Gusto ko ng Thai- iced
ไมํหวานมาก
tea, iyong hindi
masyadong matamis.
49 คุณมีชาจีนไหม
Mayroon bakayong
Chinese tea?
50 อาหารกลางวันที่โปรด Ang kanin at green
ปรานของฉันคือข๎าว curry ay ang aking
กับแกงเขียวหวาน
paboritong pagkain sa
tanghalian.
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คาอ่าน
อิติม ปเวเด๎ ปูบ๏า
กุสโต โค โป๋ นัง ไม เครมํา
อัท อาซูคัล
อานง กุสโต มง คาอินิน
กุสโต โคนัง กินิซัง กูไล นาไม
คาร๑เน นัง บาบอย
กุสโต โคนัง มา-นค ซินิกัง
อัท ต๎มยํากุ๎ง
อานง กุสโต มง อินูมิน
อิซัง เป๊ปซี่ อัท เยโล โป๊ะ
กุสโต๎ โค นัง ไทย ไอซ๑ที อิยง
ฮินดี้ มัสซิยาดง มาตามิส
ไมรูออน บ๏า คาย๎ง ไชนีส ที
อัง คานิน อัท กรีน คารี ไอ
อัง อาคิง ปาบูริตอง ปัคคา
อิน ซา ตังฮาลิอัน

ที่
ภาษาไทย
51 คุณชอบอาหารไทย
ไหม
52 คุณมีก๐วยเตี๋ยวผัดไทย
ไหม
53 คุณอยากลองชิมส๎มตํา
ไหม
54 ฉันชอบอาหาร รสเผ็ด

55 รับประทานอาหารให๎
อรํอย
56 รสชาติดีจังเลย
57 คิดเงิน/เก็บเงินด๎วย
ครับ/คํะ

ภาษาฟิลิปปินส์
คาอ่าน
Gusto mo ba ng pagkaing กุสโต โม บ๏า นัง ปัคคาอิง ไท๐
Thai?
Mayroon ba kayong
ไมรูออน บา คาย๎ง ผัดไทย
Phad Thai?
Gusto mo bang
กุสโต๎ โม บัง ซูบูคัน อัง
subukan ang Somtam? ส๎มตํา
Ako ay mahilig sa
อะโค ไอ๐ มาฮิลิค ซา มะอังฮัง
maanghang na
นา ปัคกาอิน
pagkain.
Masayang pagkain!
มาซายัง ปัคกาอิน
Ito ay
napakamalinamnam.
Tseke nga po.
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อิโต๎ ไอ๐ นัคปาคามาลินมั นัม
ทเซ็คเก งา โป๊ะ

6. การซื้อของในชีวิตประจาวันและการบอกรสนิยม
ที่
ภาษาไทย
ภาษาฟิลิปปินส์
1 เสื้อเชิ้ต
Damit
2 เสื้อผู๎หญิง
Blusa
3 กางเกงขายาว
Pantalon
4 กางเกงขาสั้น
Shorts
5 กระโปรง
Palda
6 กระโปรงชุด
Damit
7 ชุดชั้นใน/เสื้อชั้นใน
Salawal/Sando
8 ถุงมือ
Gwantes
9 ถุงเท๎า
Medyas
10 รองเท๎า
Sapatos
11 เสื้อชั้นนอก
Dyaket
12 ผ๎าพันคอ
Bandana
13 หมวก
Sumbrero
14 เสื้อยืด
T-shirt
15 เสื้อกีฬาแขนสั้น
Damit-panlaro
16 เสื้อกีฬาแขนยาว
Damit-panlamig
17 เน็คไท
Kurbata
18 กางเกงยีนส๑
Pantalon
19 ซองธนบัตร
Pitaka
20 กระเป๋าถือสตรี
Hanbag
21 เข็มขัด
Sinturon
22 ชอบ/ไมํชอบ
Gusto/Ayaw
23 แพง (ราคา)
Mamahalin
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คาอ่าน
ดามิต
บลูซํา
ปันตาลอน
ช็อร๑ตส๑
ปัลดา
ดามิต
ซาลาวัล/ซานโด๎
กวันเตํส
เม็ดยาส
ซาปาโตส
ดิยาเคํท
บันด๏านํา
ซุมเบร๎โรํ
ทีเชิร๑ต
ดามิต ปันลาโรํ
ดามิต ปันลามิก
คอร๑บ๏าต๎า
ปันตาลอน
ปิตาคํา
ฮันแบ๏ค
ซินตูรอน
กุสโต๎/อาเยา
มามาฮาลิน

ที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ภาษาไทย
ถูก (ราคา)
สมเหตุสมผล
การขายลดราคา
คุณภาพดี
สีขาว
สีดํา
สีเทา
สีน้ําตาล
สีชมพู
สีแดง
สีส๎ม
สีเหลือง
สีเขียว
สีน้ําเงิน
สีฟ้า
สีมํวง
ฉันกําลังมองหา
ถุงเท๎าขาว
41 ฉันชอบเดินซื้อของที่
ห๎างสรรพสินค๎า
สยามพารากอน
42 คุณมีเสื้อคลุมตัวนอก
ทําด๎วยผ๎าฝ้าย
ขนาดเอ็มไหม

ภาษาฟิลิปปินส์
Mumurahin
Makatwiran
Murang pagbebenta
Magandang kalidad
Puti
Itim
Kulay-abo
Kayumanggi
Kulay rosas
Pula
Kahel
Dilaw
Berde
Asul
Kulay langit
Lila/kulay ube
Ako ay naghahanap ng
puting medyas.
Ako ay masayang
namili sa Siam
Paragon.
Mayroon ba kayong
dyaket na koton?
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คาอ่าน
มูมูราฮิน
มาคัทวีรัน
มูรังปัคเบเบนตํา
มากันดัง คาลิแดด
ปูติ
อิติม
คูไล อาโบ
คายูมังกี
คูไล โรซัส
ปูลํา
คาเฮล
ดิเลา
เบอร๑เด๎
อาซุล
คูไล ลา-หงิต
ลีลํา/คูไล อูเบ๎
อะโค ไอ๐ นัคฮาฮานับ นัง ปู
ติง เมดเดียส
อะโค ไอ๐ มาซายัง นามิลี้ ซา
สยาม พารากอน
ไมรูออน บา คาย๎ง เดียเคํท
นา โคต๐น

ที่
ภาษาไทย
43 คุณอยากจะซื้ออะไร

คาอ่าน
อานง กุสโต มง บิลฮิน

44

กุสโต โค อัง แมตทีเรียล นา
กินามิต เปโร ฮินดี้ อัง คูไลนิ
โต
อาลิน อัง มัสกุสโต โมํ แบร๑เด๎
โอ อาซุล
ฮินดี้ โค คายํา อัง เปร๎ซิโยํ นิ
โต
ฮินดี้ อิโต อัง อาคิง อิสติโลํ

45
46
47
48
49
50
51
52

53

ภาษาฟิลิปปินส์
Anong gusto mong
bilhin?
ฉันชอบเนื้อผ๎า
Gusto ko ang materyal
แตํไมํชอบสี
na ginamit pero hindi
ang kulay nito.
คุณชอบสีไหนมากกวํา Alin ang mas gusto mo
กัน สีเขียวหรือสีน้ําเงิน berde o asul?
ฉันซื้อไมํไหว
Hindi ko
(ราคาสูงไป)
kaya ang presyo nito.
นี่ไมํใชํแบบที่ฉันชอบ Hindi ito ang aking
istilo.
คุณใสํแล๎วดูสวย/ดูดี Hindi ito bagay sa iyo.
มาก
สีเหลืองเป็นสีโปรด
Dilaw ang aking
ของฉัน
paboritong kulay.
มันราคาแพงเกินไป
Napakamahal nito
สําหรับฉัน
para sa akin.
ฉันแคํเดินดูเฉยๆ
Ako ay tumitingin
lamang.
คุณมีรองเท๎าแบบนี้
Mayroon ba kayong
ขนาดเบอร๑ห๎าไหม
ganitong sapatos na
may laking 5?
เสื้อยืดสีเทาตัวนั้น
Magkano ang kulay
ราคาเทําไร
abong t-shirt na yan?
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ฮินดี อิโต บาไก ซา อิโยํ
ดิเลา อัง อาคิง ปาโบริตง
คูไล
นาปักคามาฮัล นิโต ปารา ซา
อาคิน
อะโค ไอ ติมติ ิงงิน ลามัง
ไมรูออน บา คายัง กานิตง
ซาปาโต๎ส นา ไม ลาคิง ลิมา๎
มัคกาโน อัง คูไล อาบง ที
เชิร๑ต นา หยัน

ที่
ภาษาไทย
ภาษาฟิลิปปินส์
54 นั่นมันราคาแพงมาก Napakamahal iyan
เกินไป
55 เสื้อเชิ๊ตตัวนีร้ าคา 500 Ang damit na ito ay
บาท
nagkakahalaga ng
limandaang baht.
56 สินค๎าซื้อแล๎วคืนได๎
Ito ba ay pwedeng
ไหม
isauli?
57 คุณภาพสินค๎านี้ดหี รือ Ito ba ay isang
เปลํา
magandang kalidad?
58 คุณชํวยลดราคาให๎อีก Wala na bang tawad?
หนํอยได๎ไหม
59 ลดราคาสักร๎อยละ 20 Pwede ba akong
ได๎ไหม
makakuha ng bente
porsiyentong
diskwento?
60 ราคารวมทั้งสิ้น 405 Apat na raang lima’t
บาท 75 สตางค๑
pitom pu’t limang
sentimos, po lahat.
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คาอ่าน
นาปาคามาฮัล อิยัน
อัง ดามิต นา อิโต ไป นัคคา
คาฮา ละก๏า นัง ลิมันดาอัง
บาท
อิโต บ๏า ไอ ปเวเดง อิซาอูหลี
อิโต บ๏า ไอ อิซัง มากันดัง กา
ลิแด๏ด
วาลา นา บัง ตาวัด
ปเวเด๎ บา อาคง มาคาคูฮา
นัง เบ๎นเต๎ ปัวเซียนตง ดิส
เควนโต๏
อาปัต นา ราอัง ลีมัต อัท
ปิตุม ปุ๋ต ลิมัง เซนติโมส โป๊ะ
ลาฮัต

7. การถามความต้องการของผู้อื่น การขอความช่วยเหลือ การขอบคุณ การขอโทษ
ที่
ภาษาไทย
ภาษาฟิลิปปินส์
คาอ่าน
1 ดูแล/หํวงใย
Pagpapahalaga
ปัคปาปาฮาลาก๎า
2 ชํวย/ชํวยเหลือ
Tulong
ตู๏ลํง
3 ระวัง
Isip
อิสิบ
4 ขอ/ขอให๎ทํา
Hinihingi
ฮินิฮิงหงิ
5 ควรจะ
Naging mas
นากิง มัส มาอาโยส/มากิง
maayos/maging mas
มัส
6 ต๎องการ/อยากจะ
Nais
นาอิส
7 กรุณา/โปรด/ทําให๎
Pakiusap
ปาคิอู๏สับ
พอใจ
8 ถูก
Tama
ต๏ามํะ
9 ผิด
Mali
มํะหลิ
10 เสียใจ
Paumanhin
ปาอูมันฮิน
11 ขอบคุณ/ขอบใจ
Pasasalamat
ปาซาซาล๎ามัต
12 ขอโทษ
Mawalang galang po
มาวาลัง กาลังโป๊ะ
13 ปัญหา
Problema
ปร๏อบเบล๎มํา
14 ความลําบาก/ความ
Paghihirap
ปัคฮีฮหี รับ
ยุํงยาก
15 ความผิด
Pagkakamali
ปัคคาคามํะหลิ
16 คําแนะนํา
Payo
ป๊าโยํ
17 ข๎อเสนอแนะ/การ
Mungkahi
มงค๎าหิ
แนะนํา
18 ความผิดพลาด
Mali
มํะหลิ
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ที่
ภาษาไทย
19 คุณต๎องการความ
ชํวยเหลือไหม
20 ชํวยฉันหนํอยได๎ไหม/
กรุณาชํวยฉันหนํอย
21
22
23
24
25
26
27

ภาษาฟิลิปปินส์
คาอ่าน
Kailangan mo ba ng
คาอิลางัน โม บ๏า นัง ตูล๎ง
tulong?
Pwede mo ba akong ปเวเด๎ โม บา อาคง ตูลงงัน/
tulungan?/Maaari nyo มาอาอารี นฺโยํ บา อาคง ตู
ba akong tulungan?
ลงงั้น
คุณใจดีมาก ขอบคุณ Napakabuti naman
นาปาคาบูติ นามัน เนียน ซา
niyan, salamat.
ลามัต
ด๎วยความยินดี
Ito’y aking kasiyahan. อิโตย อาคิง คาซิย๎าฮัน
ฉันซาบซึ้งในความ
Pinapapahalagahan ko ปินาปาปาฮาลากาฮัน โค อัง
ชํวยเหลือของคุณ
ang iyong tulong.
อิยง ตูลํง
ขอโทษ
Mawalang galang po. มาวาลัง กาลัง โป๊ะ
มันไมํใชํความผิดคุณ Hindi mo ito
ฮินดี้ โม อิโต๎ คาซาลานั่น
kasalanan.
ขอยืมปากกาของคุณ Maari ko bang hiramin มาอารี โค บัง ฮิรามิน อัง
หนํอยได๎ไหม
ang iyong bolpen.
อีย๎ง บอลเปน
กรุณาสํงเอกสารมาให๎ Maari mo bang ipadala มาอารี โม บัง อิปาดาลา อัง
ฉันหนํอยได๎ไหม
ang
มงา โดโคเมนโต๏ ซา อาคิน
mga dokumento sa akin?

28 คุณชํวยตรวจงาน
เขียนให๎ฉันหนํอยได๎
ไหม
29 ชํวยเขยิบอีกนิดได๎
ไหม

Pwede mo bang
iwasto ang sulating ito
para sa akin?
Pwede bang umusog
ka ng kaunti?
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ปเวเด๎ โม บัง อิวาสโต๎ อัง ซู
ลาติง อิต็ ปาราซา อาคิน
ปเวเด๎ บัง อูมูซค คา นัง คา
อุนตี๊

ที่
ภาษาไทย
30 คุณกรุณามาก
31 ด๎วยความขอบคุณ
อยํางจริงใจ
32 ขอโทษฉันทําความผิด
อยํางมากเลย
33

34
35

36

ภาษาฟิลิปปินส์
Napakabuti mo.
Taos pusong
pasasalamat.
Paumanhin at ako ay
nakagawa ng
pagkakamali.
เชิญแสดงความ
Payo at suhestiyon
คิดเห็นและให๎แนะนํา ay aming
pinapahintulutan
ปัญหาได๎รับการแก๎ไข Nosolusyonan na ang
เรียบร๎อยแล๎ว
problema
งานสําเร็จลุลํวงได๎โดย Ang trabaho ay
ไมํมีความยุํงยาก
natapos ng walang
kahirap hirap.
มีการสะกดผิดอยูํ
May mga kaunting
เล็กน๎อย
pagkakamali sa
pagbabaybay.
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คาอ่าน
นาปาคาบู๏ติ โม
ตาโอส ปู๊ซํง ปาซาซาลามัต
ปาอูมันฮิน อัท อะโค ไอ๐
นาคากาวํา นัง ปัคคาคามา
หลิ
ป๊าโย อัท โซเฮสติยน ไอ อ๏า
มิง ปินาปาฮินตูลู๎ตัน
นาโซลูโชนัน นา อัง ปร็อพ
เบล๎มา
อัง ตราบ๏าโฮ ไอ๐ นาต๏าโป๊ส
นัง วาลัง คาฮิรับ ฮีหรับ
ไม มงา คาอุนติง ปัคคาคามา
หลิ ซา ปัคบาไบไบ

8. การเจ็บป่วย
ที่
ภาษาไทย
1 ไมํสบาย
2 สบายดี
3
4
5
6
7

เป็นไข๎หวัด
ปวดท๎อง
ปวดฟัน
ปวดศีรษะ
เจ็บคอ

8
9
10
11
12

เจ็บตา
เป็นไข๎หวัดใหญํ
เป็นไข๎ตัวร๎อน
ท๎องเสีย
ปวดกล๎ามเนื้อ

13
14
15
16
17
18
19

วิงเวียนตาลาย
ไอ
ทรมานจากโรค
อาหารเป็นพิษ
เจ็บปวด
แยํ/อาการไมํดี
อาการดีขึ้น/ทุเลา

ภาษาฟิลิปปินส์
May karamdaman
Maging mabuti ang
lagay.
May trangkaso
Pananakit ng tiyan.
Pananakit ng ngipin
Pananakit ng ulo
Pananakit ng
lalamunan
Namamagang mata
Trangkaso
Lagnat
Pagtatae
Pananakit ng
kalamnan
Pagkahilo
Ubo
Dumaranas
Pagkalason sa pagkain
Nasaktan
Malubha
Bumuti ang
pakiramdam
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คาอ่าน
ไม คารัมด๏ามั่น
มากิง มาบูติ อัง ลาไก
ไม ตรังคาโซ
ปานานาคิต นัง เตียน
ปานานาคิต นัง งิปิน
ปานานาคิต นัง อูโลํ
ปานานาคิต นัง ลาลามูนัน
นามามากัง มาต๎า
ตรังคาโซ
ลัคนัต
ปัคตาตาเอ๎
ปานานาคิต นัง คาลัมนัน
ปัคคาฮิโล
อูโบ๎
ดูมารานัส
ปัคคาลาซอน ซา ปัคคาอิน
นาซัคตัน
มาลุ๎บห๎า
บูมูติ อัง ปัคคีรัมดัม

ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ภาษาไทย

ภาษาฟิลิปปินส์
เรื้อรัง
Malala
แพทย๑
Doctor
พยาบาล
Nars
โรงพยาบาล
Ospital
รถพยาบาล
Ambulansiya
ร๎านขายยา
Botika
ฉันปวดศีรษะ
Masakit ang aking ulo.
ฉันอาการดีขึ้น
Bumuti na ang aking
pakiramdam.
ฉันทรมานจากอาหาร Ako ay nakakaranas ng
เป็นพิษ
pagkalason sa pagkain.
โอ๏ย ฉันทํามีดบาดนิ้ว Aray! Nahiwa ko ang
ตัวเอง
aking daliri.
ฉันไอแยํมาก
Ako ay may malalang
ubo.
ขอให๎อาการดีขึ้นเร็วๆ Magpagaling ka.
นะ
เขาปวดฟัน
Masaki tang kanyang
ngipin.
เขาทําไฟไหม๎/
Nasunog nya ang
ไฟลวกตัวเอง
kanyang sarili.
เธอเป็นหวัดเรื้อรัง
Mayroon siyang
malalang sipon.
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คาอ่าน
มาลาลํา
ดอกเต๎อร๑
นาร๑ส
ออสปิตัล
แอมบูลันเซีย
โบติ๊ก๎า
มาซาคิต อัง อาคิง อูโลํ
บูมูติ นา อัง อาคิง ปัคคิ
รัมดัม
อาโค ไอ๐ นาคาคารานัส นัง
ปัคคาสาซอน ซา ปัคคาอิน
อะไร๎ นาฮิวํา โค๎ อัง อาคิง ดา
ลีรี
อาโค ไอ ไม มาลาลัง อูโบ
มัคปากาลิง คํะ
มาซาคิต อัง คันยัง งิปิน
นาซูนุค เนีย อัง คันยัง ซาลีรี
ไมรูออน เซียง มาลาลัง ซิปูน

ที่
ภาษาไทย
35 พวกเขาถูกแมลงตํอย
36 อาการเจ็บป่วยเป็น
อยํางไร
37 ฉันรู๎สึกวิงเวียน
38 ฉันอยากอาเจียน
39 ฉันมีไข๎สูง/ต่ํา

40
41
42
43
44

ฉันรู๎สึกเสียดท๎อง
ฉันเลือดออก
ฉันมีแผลฟกช้ํา
แขนของฉันหัก
ฉันรู๎สึกท๎องอืด
(อาหารไมํยํอย)
45 บาดแผลมีเลือดไหล

ภาษาฟิลิปปินส์
Sila ay natusok/
Sila ay natuka.
Ano ang mga
sintomas?
Nahihilo, ako
Nasusuka, ako
Ako ay may
mataas/mababang
temperature.
Masakit ang tiyan ko
Nagdurugo ang ...
May galos ako
Napilayan ako
Hindi ako natunawan
(ng aking kinain)
Nagdurugo ang sugat
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คาอ่าน
ซิลา ไอ นาตูซ๏ ํค/
ซิลา ไอ นาตูคํะ
อาโน อัง มงา ซินโต๏มัส
นาฮิฮโิ ลํ อาโคํ
นาซูซุคํา อาโคํ
อะโค ไอ ไม มาตาอัส/
มาบ๏าบัง เต็มเปราตู๏รํา
มาซาคิต อัง ชัน โคํ
นักตูรูโก อัง ...
ไม กาโลส อาโคํ
นาปิลายัน อาโคํ
ฮินดี อาโคํ นาตูนาวัน
(นัง อาคิง คินาอิน)
นัคดูรูโก อัง ซูกัต

9. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ที่
ภาษาไทย
ภาษาฟิลิปปินส์
1 มหาวิทยาลัย
Unibersidad ng
รามคําแหง
Ramkhamhaeng
2 มหาวิทยาลัยของรัฐ Pambuplikong
Unibersidad
3 มหาวิทยาลัย
Unibersidad ng
รามคําแหง ถนน
Ramkhamhaeng, sa
รามคําแหง แขวง
Ramkhamhaeng Road,
หัวหมาก เขตบางกะปิ Ikalawang distrito ng
และ วิทยาเขตบางนา Hua Mak sa Distrito
ng Bangkapi at ang
pangalawang kampus
na matatagpuan sa
Distrito ng Bang Na.
4 มหาวิทยาลัย
Ang RU ay isang pang
รามคําแหงเป็นตลาด akademikong lugar.
วิชา
5 ปรัชญา คือ ให๎โอกาส Ang pilosopiya ng
และความเสมอภาค Unibersidad ng
ทางการศึกษา
Ramkhamhaeng ay
makapagbigay ng
mataas na antas ng
edukasyon at pantay na
trato sa lahat.
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คาอ่าน
อูนิเบอร๑ซิแดํด นัง
รามคําแหง
ปัมปุ๊บลิกุง อูนิเบอร๑ซิแดํด
อูนิเบอร๑ซิแดํด นัง
รามคําแหง คัลเยํ นัง
รามคําแหง ซบ ดิส-ตริโต๎ นัง
หัวหมาก ดิส-ตริโต๎ นัง บาง
กะปิ อัง ปางาละวัง คัมโปส
นา มาตาตาปูอัน ซา ดิส-ตริ
โต๎ นัง บางนา

อัง อาร๑ ยู ไอ อิซัง ปัง อะคา
เดมิคง ลูก๎าร๑
อัง ปิโลโซเปีย นัง อูนิเบอร๑ซิ
แดํด นัง รามคําแหง ไอ มา
คาปัคปิไก๐ นัง มาตาอัส นา
อันตัส นัง อีดูคาซิยน อัท ปัน
ไต๐ นา ตราโต๎ ซา ลาฮัท

ที่
6

ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีหน๎าที่
คือ 1. จัดการเรียน
การสอน
2. การวิจัย
3. ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. การบริการ
วิชาการเพื่อ
สังคม

7

เน๎นผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู๎คูํคณ
ุ ธรรม

8

เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี โท เอก

ภาษาฟิลิปปินส์
Ang Unibersidad ng
Ramkhamhaeng ay may
mga sumusunod na
alituntunin:
1. Pagsasaayos ng
mga aralin,
2. Pagsasagawa ng
pananaliksik.
3. Pagpapanatili ng
sining at kultura.
4. Pagbibigay ng mga
akademikong serbisyo
para sa lipunan.
Ang Unibersidad ng
Ramkhamhaeng ay
binibigyang importansya
ang produksyon ng mga
madudunong at
mabubuting
nagsipagtapos.
Ito ay nagbibigay ng
programa para sa antas
ng batsilyer, master at
doktor ng pilosopiya.
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คาอ่าน
อัง อูนิเบอร๑ซิแดํด นัง
รามคําแหง ไอ ไม มะงา ซูมู
ซูโน๎ด นา อาลิตุนตูนิน
1. ปัคซาซาอาโยส นัง มะงา
อาราลิน
2. ปัคซาซากาวะ นัง ปา
นานาลิคซิค
3. ปัคปาปานาติลี นัง ซินิง
อัท คุลตูรํา
4. ปัคบิบิไก นัง มะงา อะคา
เดมิคง เซร๑บิสโย ปารา ซา ลิ
ปูนนั
อัง อูนิเบอร๑ซิแดํด นัง
รามคําแหง ไอ บินิบิกิยัง อิม
ปอร๑แต๏นเซีย อัง โพรดุ๏กชั้น
นัง มะงา มาดูดูนง อัท มาบูบู
ติง นัคซิปัคตาโปส

อิโต ไอ๐ นัคบิบิไก๐ นัง
โปรแกรมมา ปารา ซา อันตัส
นัง บัตซิลเยร๑ มาสเตอร๑ อัท
ด๏อคเตอร๑ นัง ปิโลโซเปีย

ที่
9

ภาษาไทย
ภาษาฟิลิปปินส์
มีจํานวนนักศึกษามาก Ang Unibersidad ay may
ที่สุดในประเทศ
pinakamalaking bilang
ng estudyante sa buong
kaharian.
10 มี 23 สาขาวิทย
Ito ay binubuo ng 23
บริการสํวนภูมภิ าค ใน (dalawampu’t tatlong)
ประเทศ
kampus-rehiyonal na
matatagpuan sa buong
bansa.
11 ศูนย๑สอบตํางประเทศ Ito ay mayroong 41 na
41 แหํง 32 ประเทศ sentro ng pagsusulit sa
loob ng 32 na bansa.
12 คณะนิติศาสตร๑
13 คณะบริหารธุรกิจ

14 คณะมนุษยศาสตร๑
15 คณะศึกษาศาสตร๑
16 คณะวิทยาศาสตร๑

คาอ่าน
อัง อูนิเบอรซิแดํด ไอ ไม ปิ
นาคามาลาคิง บิลัง นัง เอสโต
เดี๊ยนเต๎ ซา บูอ๐ง คาฮาริอัน
อิโต๎ ไอ๐ บินูบูโอ นัง ดาลาวัม
ปุ๊ต ตัทลํง คัมโปส เรฮิโยนัล
นา มาตาตัคปูอัน ซา บูอง
บันซํา

อิโต๎ ไอ๐ ไมรูอ๐ง อาปัสนาปุ๊ต อิ
ซัง เซนโตร นัง ปัคซูซลู ิต ซา
โลอ๏บ นัง ตัทลุมปุต๊ ดาลาวัง
บันซํา
Tanggapan ng pag- aaral ตังก๏าปัน นัง ปัคอาอารัล นัง
ng batas
บาตัส
Tanggapan ng pag-aaral ตังก๏าปัน นัง ปัคอาอารัล ซา
sa pangangasiwa ng
ปางางาซิวา นัง นิโกซิโย
negosyo
Tanggapan ng
ตังก๏าปัน นัง มากาตาอง ซินิง
makataong sining
Tanggapang pangตังก๏าปัง ปัง เอโดคาซิยน
edukasyon
Tanggapan ng pag-aaral ตังก๏าปัน นัง ปัคอาอารัล นัง
ng agham
อัคฮัม
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ที่
ภาษาไทย
17 คณะรัฐศาสตร๑
18
19
20
21

ภาษาฟิลิปปินส์
Tanggapan ng pag-aaral
sa agham- pampulitika.
คณะศรษฐศาสตร๑
Tanggapan ng Pag-aaral
sa ekonomiya.
คณะวิศวกรรม
Tanggapan ng pag aaral
ศาสตร๑
ng pag-iinhinyero.
คณะสื่อสารมวลชน Paaralan ng
Komunikasyon ng Masa
คณะศิลปกรรมศาสตร๑ Tanggapan ng Mainam
at inilapat na Sining

22 คณะพัฒนาทรัพยากร Tanggapan ng
มนุษย๑
pagpapaunlad ng mga
kawani
23 คณะทัศนมาตร
Paaralan ng Optemetriya
ศาสตร๑
24 บัณฑิตวิทยาลัย
Paaralan ng mga
Propesyonal na
Nagsipagtapos
25 สถาบันคอมพิวเตอร๑ Institusyon ng
Kompyuter
26 สถาบันวิจัยและ
Institusyon ng
พัฒนา
Pananaliksik at Pagunlad
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คาอ่าน
ตังก๏าปัน นัง ปัคอาอารัล ซา
อัค-ฮัม ปัมปูลิติคํา
ตังก๏าปัน นัง ปัคอาอารัล ซา
อีโคโนมิยา
ตังก๏าปัน นัง ปัคอาอารัล นัง
ปัค-อิอินฮินเยโรํ
ปาอาราลัน นัง คูมูนิกาซิยน
นัง มาซํา
ตังก๏าปัน นัง มาอินัม อัท อินี
ล๎าปัต นา ซิ
นิง
ตังก๐าปัน นัง ปัคปาปาอุนลัด
นัง มะงา คะวานี่
ปาอาราลัน นัง อ๏อปเต
เมเตรีย
ปาอาราลัน นัง มะงา โปรเปส
ซิโยนัล นา นัคซิปคั ตาปุส
อินสติตสุ ซิยน นัง คอมปิว
เต๎อร๑
อินสติตสุ ซิยน นัง ปานานา
ลิคซิค อัท ปัคอุนลัด

ที่
ภาษาไทย
27 สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรมฯ

ภาษาฟิลิปปินส์
Institusyong Kultural ng
Ramkhamhaeng (bilang
pagkilala sa Kataastaasang Hari)
28 สถาบันการศึกษา
Institusyon ng
นานาชาติ
Internasyonal na pagaaral
29 สถาบันวิทยาศาสตร๑ Institusyon ng Agham
สุขภาพ
Pangkalusugan
30 สถาบันภาษา
Institusyong pang Wika
ng
Ramkhamhaeng
31 สถาบันกฎหมายไทย Institusyon ng batas ng
Thai
32 สถาบันวิจัยสัตว๑ใน
Institusyong pananaliksik
ภูมิภาคเขตร๎อน
tungkol sa mga hayop
na nasa mga rehiyong
tropical.
33 สํานักงานอธิการบดี Opisina ng Presidente
34 สํานักบริการทาง
Opisina ng Pagtanggap at
วิชาการและ
talaan
ทดสอบประเมินผล
35 สํานักหอสมุดกลาง Sentrong Silid- aklatan
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คาอ่าน
อินสติตสุ ซิยน คุลตูรลั นัง
รามคําแหง (บีลัง ปัคคิลาลํา
ซา คาตาอัส-ตาอาซัง ฮาริ)
อินสติตสุ ซิยน นัง ปันดาอิคดิ
กัง ปัคอาอารัล
อินสติตสุ ซิยน นัง อัค-ฮัม ปัง
คาลูซูกัน
อินสติตสุ ซิยน ปัง วิคํะ นัง
รามคําแหง
อินสติตสุ ซิยน นัง บาตัส นัง
ไทย
อินสติตสุ ซิยน ปานานาลิคซิค
ตุงคูล ซา มะงา ฮายบ นา นา
ซํา มะงา เรฮิยง ตร๏อปปิคลั่
โอปิซินํา นัง เปร๎ซิเดนเต๎
โอปิซินํา นัง ปัคตังกั๊บ อัท ตา
ลาอั่น
เซนตรง ซิลิด-อัคลาตัน

ที่
ภาษาไทย
36 สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา
37 สํานักพิมพ๑

คาอ่าน
โอปิซินํา นัง เอดูคาซิยง ปัง
เต็คโนโลฮียา
เซนตรง ปัง-เม๎เดีย นัง อูนิ
เบอร๑ซิแดํด นัง รามคําแหง

38

โอปิซินํา นัง ปังคาลาคาซัน

39
40
41
42

43

44

ภาษาฟิลิปปินส์
Opisina ng Edukasyong
Pangteknolohiya.
Sentrong Pang-medya
ng Unibersidad ng
Ramkhamhaeng
สํานักกีฬา
Opisina ng
pangkalakasan
ศูนย๑สื่อการสอนทาง Sentro ng pag- aaral ng
อิเล็กทรอนิกส๑
media.
สํานักประกันคุณภาพ Opisina ng Kalidadการศึกษา
katiyakan.
สํานักทดสอบทาง
Sentro ng e- testing.
อิเล็กทรอนิกส๑
สํานักสหกิจศึกษา
Institusyon ng
และพัฒนาอาชีพ
Kooperatiba, Edukasyon
at karera
ศูนย๑บํมเพาะวิสาหกิจ Unibersidad ng
และจัดการทรัพย๑สิน Pananalapi at
ทางปัญญา
Pagpapalago
สํานักตรวจสอบ
Tanggapan ng panloob
ภายใน
na pagtutuos ng kwenta
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เซนโตรํ นัง ปัคอาอารัล นัง
เม๎เดีย
โอปิซินํา นัง คาลิแดํด คาติยา
คัน
เซนโตร นัง อีเทสติ้ง
อินสติตสุ ซิยน นัง โคอ๏อป
เปราตี๊บา๎ เอดูคาซิยน อัน
คาเรรํา
อูนิเบอร๑ซิแดํด นัง ปานานา
ลาปิ อัท ปัคปาปาลาโก๎
ตังก๏าปัน นัง ปันโล-อ๏บ นา
ปัคตูตูโอส นัง เควนต๎า

ภาษาจีน
1. การทักทาย การแนะนาตัวเอง การแนะนาให้รู้จักผู้อื่นอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ
ที่
ภาษาไทย
ภาษาจีน
คาอ่าน
1 สวัสดี
หนี หําว
你好
2 สวัสดี (ตอนเช๎า)
ซั่งอู๐หําว (เจําซั่งหําว)
上午好
(早上好)
3 สวัสดี (ตอนกลางวัน) 中午好
จงอู๐หําว
4 สวัสดี (ตอนเย็น)
หวั่นซั่งหําว
晚上好
5 คํากลําวลา
ไจ๎เจี้ยน
再见
6 สบายดีหรือ
หนีหําวมา
你好吗？
7 สบายดี
เหินหําว
很好
8 ไมํคํอยสบาย
ปู๋ไทํหําว
不太好
9 ดี/สวย
好/ 好看/漂亮 หําว/หําวคั่น/
เพี่ยวเลี่ยง
10 ชื่อ
หมิงจื้อ
名字
11 นามสกุล
ซิ่ง
姓
12 อะไร
เสินเมอ
什么
13 เพื่อน
เผิงโหยํว
朋友
14 เพื่อนรํวมงาน
ถงซื่อ
同事
15 เพื่อนรํวมห๎อง
ถงอู
同屋
16 พบ/รู๎จักกัน
เจี้ยน/เยิ่นสือ
见 / 认识
17 แนะนํา
เจี้ยเส๎า/ทุยเจี้ยน
介绍 / 推荐
18 นี่คือ...
เจ๎อซื่อ......
这是……
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ที่
ภาษาไทย
19 สวัสดี สบายดีหรือ
20 สบายดี ขอบคุณ
21 แล๎วคุณลํะ
22 ฉันชื่อ...
23 นี่เพื่อนของฉัน เขา/
เธอชื่อ...
24 ขออนุญาตผมแนะนํา
เพื่อนรํวมงาน
25 นี่......เพื่อนรํวมห๎อง
ของฉัน
26 ยินดีที่ได๎พบคุณ
27 ยินดีที่ได๎คุยกับคุณ
28 สวัสดี(ตอนเช๎า)
ฉันชื่อ...
29 คุณรู๎จักเพื่อนของฉัน
หรือยัง
30 คุณชื่ออะไร
31 สวัสดี (ตอนเย็น) ขอ
อนุญาตแนะนําตัวเอง

ภาษาจีน
你好，你好
吗？
我很好，谢
谢！
你呢？
我叫……
这是我朋友，
他/她叫…….
让我介绍一下
我的同事
这……我的同
屋
很高兴能见到
你
很高兴能跟你
谈话
上午(早上)
好，我叫……
你已经认识我
朋友了吗？
你叫什么名字
晚上好，让我
来自我介绍
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คาอ่าน
หนีหําว หนีหําวมา
หวํอเหินหําว เซี่ยเซีย
หนี่เนอะ
หวํอเจี้ยว......
เจ๎อซื่อหวํอเผิงโหยํว ทา/ทา
เจี้ยว......
ยั่งหวํอเจี้ยเส๎าอี๋เซี่ยหวํอ
เตอะถงซื่อ
เจ๎อ...หวํอเตอะถงอู
เหิ่นเกาซิ่งเหนิงเจีย้ นเต๎าหนี่
เหิ่นเกาซิ่งเหนิงเกิน หนี่ถันฮ
วํา
ซั่งอู๐(เจําซั่ง)หําว หวํอเจี้ยว
......
หนีอี่จิงเยิ่นสือหวํอเผิงโหยํว
เลอะมา
หนี่เจี้ยวเสินเมอ หมิงจื้อ
หวั่นซั่งหําว ยั่งหวํอไหลจื้
อหวํอเจี้ยเส๎า

ที่
ภาษาไทย
32 เพื่อนรํวมงานของคุณ
ชื่ออะไร
33 คุณมาจากที่ไหน
34 ฉันมาจากกรุงเทพฯ
ประเทศไทย
35 แล๎วพบกันใหมํ

ภาษาจีน
你同事叫什
么？
你从哪里来？
我来自泰国曼
谷都市
再见
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คาอ่าน
หนี่ถงซื่อเจี้ยวเสินเมอ
หนี่ฉงหนาหลี่ไหล
หวํอไหลจื้อไทํกว๐อมั่นกูํตูซื่อ
ไจ๎เจี้ยน

2. การบอกชื่อ บอกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ การถามรายละเอียดเกี่ยวกับผู้อื่น สัญชาติ
ประเทศ
ที่
ภาษาไทย
ภาษาจีน
คาอ่าน
1 ชื่อตัว
หมิงจื้อ
名字
2 นามสกุล
ซิ่ง
姓
3 ทีอ่ ยูํ
ตี้จื่อ
地址
4 อาศัยอยูํ
จู๎ชูํตี้เตี่ยน
住处地点
5 มาจาก
ไหลจื้อ
来自
6 คนในพื้นที่/คนท๎องถิ่น 本地人
เปิ่นตี้เหยิน
7 หมายเลขโทรศัพท๑
เตี้ยนฮวําเฮําหมํา
电话号码
8 สายตรง
จื๋อเซี่ยน
直线
9 หมายเลขภายใน
เฟินจีเฮําหมํา
分机号码
(สําหรับตํอ)
10 โทรศัพท๑เคลื่อนที่
โสํวจี
手机
(โทรศัพท๑มือถือ)
11 ติดตํอ
เหลียนซี/่ เหลียนลั่ว
联系 / 联络
12 สัญชาติ
กว๐อจี้
国籍
13 ประเทศ
กว๐อเจีย
国家
14 บ๎านเกิด
เจียเซียง
家乡
15 พลเมือง
เหยินหมิน
人民
16 ผู๎อาศัยอยูํ
จู๎ซูํเจอะ
住宿者
17 ศาสนา
จงเจี้ยว
宗教
18 เกิด
ชูเซิง
出生
19 เพศ
ซิ่งเปี๋ย
性别
20 ชาย
หนัน
男
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ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ภาษาไทย
หญิง
ฉันชื่อ...
ฉันคือ...
ฉันอาศัยอยูํที่...
(บ๎านเลขที่)
ฉันอาศัยอยูํที่... (ถนน)
ฉันอาศัยอยูํที่...
(เมือง)
ฉันมาจาก (ประเทศ)
คุณเรียกฉันวํา
(ชื่อเลํน)
หมายเลขโทรศัพท๑
ของคุณคืออะไร
หมายเลขโทรศัพท๑
ของฉันคือ...
กรุณาติดตํอฉันได๎ที่...

32 คุณมีโทรศัพท๑มือถือ
ไหม
33 คุณมาจากที่ไหน
34 คุณเป็นคนญี่ปุ่น
ใชํไหม
35 คุณอาศัยอยูํทไี่ หน

ภาษาจีน
女
我叫……
我是……
我住在…..(号)

คาอ่าน
หนี่ว๑
หวํอเจี้ยว...
หวํอซื่อ....
หวํอจู๎ไจ๎...(เฮํา)

我住在…(路)
我住在…(市)

หวํอจู๎ไจ๎...(ลูํ)
หวํอจู๎ไจ๎...(ซื่อ)

我来自
你可以叫我(小
名)
你电话号码是
什么？
我电话号码
是……
请在..跟我联
系
你有手机吗？

หวํอไหลจื้อ
หนี่เขออี่เจี้ยวหวํอ (เสี่ยวหมิง)

你从哪里来？
你是日本人
吗？
你住在哪里？

หนี่ฉงหนาหลี่ไหล
หนี่ซื่อยื่อเปิ่น เหยินมา
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หนี่เตี้ยนฮวําเฮําหมําซื่อเสิน
เมอ
หวํอเตี้ยนฮวําเฮําหมําซื่อ
.............
ฉิ่งไจ๎....เกินหวํอเหลียนซี่
หนีโหยํวโสํวจีมา

หนี่จู๎ไจ๎หนาหลี่

ที่
ภาษาไทย
36 คุณมีสัญชาติอะไร
37 ฉันเป็นคน...
38 ฉันเกิดที่... (ชื่อเมือง)
39 บ๎านเกิดของฉันคือ...
40 ฉันเป็นพุทธ/คริสต๑/
มุสลิม
41 คุณทํางานที่ไหน

ภาษาจีน
你属于什么国
籍？
我是….人
我在….(市)出
生
我家乡是….
我是佛教/基督
教/穆斯林
你在哪里工
作？
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คาอ่าน
หนีสูํหวีเสินเมอกวั๋อจี้
หวํอซื่อ...เหยิน
หวํอไจ๎..(ซื่อ) ชูเซิง
หวํอเจียเซียงซื่อ
หวํอซื่อฝอเจี้ยว/จีตูเจี้ยว/
มูํซือหลิน
หนี่ไจ๎หนาหลี่กงจั้ว

3. การบอกเวลา การนับตัวเลข การถาม วัน เดือน ปี เวลาเริ่มงาน
เวลาเลิกงาน เวลาเปิด-ปิดของ หน่วยงานหรือบริษัทห้างร้าน
ที่
ภาษาไทย
ภาษาจีน
คาอ่าน
1 เวลา
สือเจียน
时间
2 ชั่วโมง
เสี่ยวสือ
小时
3 นาที
เฟินจง
分钟
4 วินาที
เหมี่ยว
秒
5 วัน
เทียน/ยื่อ
天 / 日
6 เดือน
เอวี่ย
月
7 ปี
เหนียน
年
8 วันที่
เฮํา
号
9 เดี๋ยวนี้/ปัจจุบัน
เซี่ยนไจ๎
现在
10 วันหยุด/วันนักขัตฤกษ๑ 节日
เจี๋ยยื่อ
11 พักกลางวัน
อูํซิว
午休
12 เวลาทําการ
กงจั้วสือเจียน
工作时间
13 กํอนเที่ยง
จงอูํเฉียน
中午前
14 หลังเที่ยง
จงอูโฮํว
中午后
15 เริ่ม
ไคสื่อ
开始
16 หยุด
ถิง
停
17 เปิด
ไค
开
18 ปิด
กวน
关
19 เลิก/จบ
เจี๋ยซู/ํ หวันเฉิง
结束 / 完成
20 นับ
ซํวน/สูํ
算 / 数
21 1
อี
一
22 2
เอ๎อร๑
二
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ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ภาษาไทย
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60
70
80

ภาษาจีน

คาอ่าน
ซาน
ซื่อ
อูํ
ลิ่ว
ชี
ปา
จิ่ว
สือ
สืออี
สือเอ๎อร๑
สือซาน
สือซื่อ
สืออูํ
สือลิ่ว
สือชี
สือปา
สือจิ่ว
เอ๎อร๑สือ
ซานสือ
ซื่อสือ
อูํสือ
ลิ่วสือ
ชีสือ
ปาสือ

三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
三十
四十
五十
六十
七十
八十
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ที่
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ภาษาไทย

ภาษาจีน

90
100
วันอาทิตย๑
วันจันทร๑
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร๑
วันเสาร๑
มกราคม
กุมภาพันธ๑
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
กี่โมงแล๎ว
คุณรูไ๎ หมวํากีโ่ มงแล๎ว

九十
一百
星期天/星期日
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
几点了？
你知道几点了
吗？
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คาอ่าน
จิ่วสือ
อี้ไป่
ซิงชีเทียน/ซิงชียื่อ
ซิงชีอี
ซิงชีเอ๎อร๑
ซิงซีซาน
ซิงชีซื่อ
ซิงชีอูํ
ซิงชีลิ่ว
อีเอวี่ย
เอ๎อร๑เอวี่ย
ซานเอวี่ย
ซื่อเอวี่ย
อูํเอวี่ย
ลิ่วเอวี่ย
ชีเอวี่ย
ปาเอวี่ย
จิ่วเอวี่ย
สือเอวี่ย
สืออีเอวี่ย
สือเอ๎อร๑เอวี่ย
จี๋เตี่ยนเลอ
หนี่จือเต๎าจีเ่ ตี่ยนเลอมา

ที่
ภาษาไทย
70 เป็นเวลาสิบโมงเช๎า
71 วันนี้เป็นวันอะไร

ภาษาจีน

上午十点
今天是星期
几？
72 เดือนนี้เป็นเดือนอะไร 这个月是几
月？
73 วันนี้วันที่เทําไร
今天几号？
74 ปีนป้ี ี ค.ศ. 2015
今年公元2015年
(พ.ศ. 2558)
(佛历2558年)

75 ร๎านเปิดเมื่อไร
76
77
78
79

80

什么时候营
业？
สํานักงานปิดเมื่อไร
办公室什么时
候关门？
เปิดทําการเก๎าโมงเช๎า 营业时间：上
午九点
ปิดเวลาห๎าโมงเย็น
关门时间：下
午五点
เวลาทําการคือจากเก๎า 营业时间：上
โมงเช๎าถึงห๎าโมงเย็น 午九点到下午
五点
มีพักรับประทาน
中午到下午一
อาหารกลางวันจาก
点吃饭
เที่ยงถึงบํายหนึ่งโมง
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คาอ่าน
ซั่งอูํสือเตี่ยน
จินเทียนซื่อซิงชีจี่
เจ๎อเกอเอวี่ยซื่อจี่เอวี่ย
จินเทียนจี่เฮํา
จินเหนียนกงหยวนเออร๑หลิง
อีอูํเหนียน
(ฝอลี่เอ๎อร๑อูํอู๐อูํเหนียน)
ค.ศ.+543= พ.ศ.
เสินเมอสือโฮํวหยิงเยีย่
ปั้นกงซื่อเสินเมอสือโฮํวกวน
เหมิน
หยิงเยี่ยสือเจียน:
ซั่งอูํจิ๋วเตี่ยน
กวนเหมินสือเจียน:
เซี่ยอูํอู๐เตี่ยน
หยิงเยี่ยสือเจียน:
ซั่งอูํจิ๋วเตี่ยนเต๎าเซี่ยอูํอู๐เตี่ยน
จงอูํเต๎าเซี่ยอูํอี้เตี่ยนชือฟั่น

ที่
ภาษาไทย
81 สํานักงานปิดทําการใน
วันหยุด เชํน วันหยุด
ประจําชาติ วันหยุด
ทางศาสนา และ
วันหยุดตามประเพณี
82 มีวันหยุดนักขัตฤกษ๑ใน
เดือนพฤษภาคมไหม
83 ร๎านเราเปิด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน
84 ร๎านขายขนมปังร๎านนี้
ลดราคา ร๎อยละ 20
ทุกเย็นวันศุกร๑
85 วันที่ 1 กรกฎาคม
เป็นวันหยุดธนาคาร
86 หนึ่งปีมี 365 วัน

ภาษาจีน
办公室不上班
的日子有周
末、国庆节、
宗教节日及文
化传统的节日
五月份有没有
假日？
我们商店的营
业时间是二十
四小时
这里面包店的
食品在每个星
期五打八折
七月一日是银
行的假日
一年有三百六
十五天
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คาอ่าน
ปั้นกงซื่อปู้ซั่งปัน
เตอยื่อจื่อโหยํวโจวมํอ กวั๋อ
ชิ่งเจี๋ย จงเจี้ยวเจี๋ยยือจีเ๋ ห
วินฮวําฉวนถํงเตอเจี๋ยยื่อ
อูํเอวี่ยเฟิ่นโหยํวเหมยโหยํว
เจี่ยยื่อ
หวํอเมินซังเตี้ยนเตอหยิง
เยี่ยสือเจียน ซื่อเอ๎อร๑สือซื่อ
เสี่ยวสือ
เจ๎อหลี่เมี่ยนเปาเตี้ยนเตอสือ
ผิ่นไจ๎เหมํยเก๎อซิงชีอูํตําปา
เจ๐อ
ชีเอวี่ย อี๋ยื่อ ซื่อหยินหังเตอ
เจี้ยยื่อ
อี้เหนียนโหยํวซันไป่ลิ่วสืออูํ
เทียน

4. การบอกทิศทาง
ที่
ภาษาไทย
1 ตรงไป
2 เลี้ยวขวา
3 เลี้ยวซ๎าย
4 ตรงข๎าม
5 ทางเดินเท๎า/บาทวิถี
6 มุม/หัวมุม/หัวถนน
7 ใกล๎
8 ติดกับ (สถานที่)
9 ด๎านหลัง
10 ข๎างหน๎า
11 ชํวงตึก
12 สถานที่ที่เป็นจุด
สังเกต
13 สัญญาณไฟจราจร
14 ตรงทางโค๎ง
15 สถานี (รถไฟฟ้า,
รถไฟใต๎ดิน ฯลฯ)
16 ป้ายรถเมล๑
17 ทางม๎าลาย
18 สะพานลอย
19 สี่แยกไฟแดง
20 วงเวียน

ภาษาจีน

คาอ่าน

直走
右拐
左拐
对面
人行道
街头
近
跟……相连
后面
前面
楼距（离）
注意地点

จื๋อโจํว
ยิ่วไกวํ
จว๐อไกวํ
ตุ๎ยเมีย่ น
เหยินสิงเต๎า
เจียโถว
จิ้น
เกิน...เซียงเหลียน
โฮํวเมี่ยน
เฉียนเมี่ยน
โหลวจวี้(หลี)
จู๎อี้ตี้เตี่ยน

红绿灯
弯转道路
站

หง ลวี่ เติง
วันจํวนเต๎าลูํ
จั้น

公车站
斑马线
天桥
十字路的红绿
灯
绕道

กงเชอจั้น
ทางม๎าลาย
เทียนเฉียว
สือจื้อลูํเตอหงลวี่เติง
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เหยาเต๎า

ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

ภาษาไทย
สนามบิน
รถโดยสารประจําทาง
รถแท็กซี่
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต๑
เดินตรงไป 3 ชํวงตึก
ฉันกําลังหาสถานี
รถไฟใต๎ดิน
ฉันจะไปอนุสาวรีย๑ชัย
สมรภูมไิ ด๎อยํางไร
ฉันจะขึ้นรถไฟฟ้าไป
ได๎ไหม
พิพิธภัณฑ๑สถาน
แหํงชาติอยูํที่ไหน
ร๎านสะดวกซื้ออยูํที่มุม
ถนนทางด๎านซ๎ายมือ
ของคุณ
สนามกีฬาหัวหมาก
อยูํบนถนนรามคําแหง
ติดกับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง

ภาษาจีน

คาอ่าน

机场
公交车
出租车
摩托车
自行车
直走三栋楼距
我在找地铁站

จีฉั่ง
กงเจียวเชอ
ชูจูเชอ
หมอถัวเชอ
จื้อสิงเชอ
จื๋อโจํวซันต๎งโหลวจวี้
หวํอไจ๎เจําตี้เถี่ยจั้น

要去胜利纪念
碑怎么走？
我能上地铁去
吗？
国家博物馆
在哪里？
便利店在你左
边的街头

เยําชวี่ เซิ่งลี่จี้เนีย่ นเปย เจิ่น
เมอโจํว
หวํอเหนิงซั่ง ตี้เถี่ย ชวี่มา

华目体育场在蓝
康恒路，挨着跟
蓝康恒大学

ฮว๐ามูํถี่อวี่ฉั่ง ไจ๎หลันคังเหิงลูํ
ไอเจอะหลันคังเหิงต๎าเสวีย

151

กว๐อเจียป๋ออู๎กํวนไจ๎หนาหลี่
เปี้ยนลี่เตี้ยน ไจ๎หนีจั่วเปียน
เตอเจียโถว

ที่
ภาษาไทย
33 เลี้ยวขวาที่สี่แยกและ
เดินตรงไปอีก
สองชํวงตึก
34 มีสถานที่ที่เป็นจุด
สังเกตอยูํใกล๎ ๆ ไหม
35

36

37
38

39
40
41

ภาษาจีน

从十字路口右
拐，再走两段
街区
这里附近有没
有能注意到的
地点？
จากที่นี่ไปสยามส
从这里到暹罗
แควร๑ไกลแคํไหน
购物中心 多
远？
จากสยามสแควร๑ไป 从暹罗购物中
พระบรมมหาราชวังใช๎ 心到大皇宫要
เวลานานเทําไร
多少时间？
ใช๎เวลาประมาณครึ่ง 打的士的话，
ชั่วโมงโดยรถแท็กซี่ 大概半个小时到
คุณบอกฉันได๎ไหมวํา 你能告诉我华
โรงแรมโอเรียลเต็ล
东方酒店在哪
อยูํที่ไหน
里吗？
คุณรูไ๎ หมวําศูนย๑
你知道文化中
วัฒนธรรมอยูํที่ไหน 心在哪里吗？
เดินไปได๎ไหมครับ/คํะ 可以走过去
吗？
เดินประมาณ 20
走路二十分钟
นาที
左右

152

คาอ่าน
ฉงสือจิ้อลูํโขํวยิ่วไกวํ ไจ๎โจํว
เหลี่ยง ต๎วนเจียโถว
เจ๎อหลี่ฟู่จิ้นโหยํวเหมยโหยํว
เหนิงจู๎อี้เต๎าเตอตี้เตี่ยน
ฉงเจ๎อหลี่เต๎าเซียนหลัวโก๎วอู๎
จงซิน ตวอเหวี่ยน
ฉงเซียนหลัวโก๎วอู๎จงซิน
เต๎ากต๎าหวงกง เยําตวอ
เสําสือเจียน
ตําติ๊ซื่อเตอฮวํา ต๎าไก๎ปั้นเก๎อ
เสี่ยวสือเต๎า
หนี่เหนิงเก๎าซูํหวั่อ เหวินฮว๐า
ตงฟังจิ่วเตี้ยนไจ๎หนาหลีม่ า
หนี่จือเต๎า เหวินฮวําจงซินไจ๎
หน๎าหลี่มา
เขออี่โจํวกว๎อชวี่มา
โจํวลูํเอ๎อร๑สือเฟินจงจวั่อโยํว

ที่
ภาษาไทย
42 สถานีตํารวจที่ใกล๎
ที่สุดอยูํที่ไหน
43 ที่ทําการไปรษณีย๑อยูํ
ตรงข๎ามกับ
ห๎างสรรพสินค๎า
44 ป้ายรถเมล๑อยูํตรงข๎าม
กับโรงพยาบาล
45 มีแผงขาย
หนังสือพิมพ๑อยูํตรง
หัวมุมถนน

ภาษาจีน
离这儿最近的
派处所在哪
儿？
邮局在百货公
司对面
交通车站在医
院对面
街头有一个报
纸小摊
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คาอ่าน
หลี่เจ๎อเอ๐อร๑จุ๎ยจิ้นเตอ
ไพํชูํสวํอ ไจ๎หนาเอ๐อร๑
หยิวจวี๋ไจ๎ไป่ฮวํอ กงซือตุ๎ย
เมี่ยน
เจียวทงเชอจั้นไจ๎อีเยวี่ยนตุ๎ย
เมี่ยน
เจียโถวโหยํวอี๋เก๎อเป้าจื๋อ
เสี่ยวทัน

5. อาหารการกิน การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
ที่
ภาษาไทย
ภาษาจีน
1 อาหาร
食物
2 อาหารเช๎า
早餐
3 อาหารกลางวัน
午餐
4 อาหารเย็น
晚餐
5 มื้ออาหาร
餐
6 อาหารวําง
小吃
7 เครื่องดื่ม
饮料
8 กาแฟ
咖啡
9 ชาร๎อน/เย็น
热茶 / 凉茶
10 นม
牛奶
11 น้ําผลไม๎
果汁
12 ข๎าวผัด
炒饭
13 ผัก
菜
14 เนื้อหมู
猪肉
15 เนื้อไกํ
鸡肉
16 เนื้อวัว
牛肉
17 ปลา
鱼肉
18 แกงเผ็ด
咖喱汤
19 แกงจืด
汤
20 มีรสเผ็ด
辣味
21 ไขํ (เจียว/ดาว/ต๎ม)
抄 / 煎 / 煮
鸡蛋
22 สั่ง (อาหาร)
点菜
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คาอ่าน
สืออู๎
เจําชัน
อูํชัน
หวั่นชัน
ชัน
เสี่ยวชือ
หยิ่นเลีย่ ว
คาเฟย
เยํอฉา/เหลียงฉา
หนิวไหนํ
กวํอจือ
เฉําฟั่น
ไชํ
จูโยํว
จีโยํว
หนิวโยํว
อวี๋โยํว
กาหลี่ทัง
ทัง
ลําเวํย
เฉํา/เจียน/จูํจีตั้น
เตี่ยนไชํ

ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41

ภาษาไทย
ซื้อ
ตํอรองราคา
กล๎วย
มะละกอ
สับปะรด
ส๎ม
แตงโม
ส๎มโอ
ชมพูํ
ฝรั่ง
มะมํวง
เงาะ
ทุเรียน
มังคุด
ปกติคนไทย
รับประทานข๎าวเป็น
หลัก
คนบางคนไมํ
รับประทานอาหารเช๎า
ฉันขอกาแฟสักหนึ่ง
ถ๎วยได๎ไหม
คุณชอบกาแฟแบบ
ไหน
กาแฟดํา

ภาษาจีน

คาอ่าน

买
讨价还价
香蕉
木瓜
菠萝
橘子
西瓜
柚子
莲雾
番石榴
芒果
红毛丹
榴莲
山竹
泰国人平常吃
饭为主食

ไหมํ
เถําเจี้ยหวนเจี้ย
เซียงเจียว
มูํกวา
ปอหลัว
จวี๋จื่อ
ซีกวา
โหยวจือ
เหลียนอู๎
ฟันสือหลิว
หมังกวํอ
หงเหมาตัน
หลิวเหลียน
ซันจู๐
ไทํกวั๋อเหยินผิงฉังชือฟั่นเหวย
จูํสือ

有的人不吃早
饭
给我一杯咖啡
可以吗？
你喜欢哪种咖
啡？
黑咖啡？

โหยํวเตอเหยินปู้ชือเจําฟั่น
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เก๐ยหวั่ออี้เปยคาเฟย เขออี่มา
หนีสี่ฮวนหนาจํงคาเฟย
เฮยคาเฟย

ที่
ภาษาไทย
42 ใสํครีมและน้ําตาล
ด๎วย
43 คุณต๎องการ
(สั่งอาหาร) อะไร
44 ฉันขอผัดผัก
กับหมู
45 ฉันขอข๎าวผัดไกํกับต๎ม
ยํากุ๎ง
46 คุณจะดื่มเครื่องดื่ม
อะไร
47 ขอไดเอ็ทเป็บซี่กับ
น้ําแข็งครับ/คํะ
48 ฉันขอชาเย็นแบบไทย
ไมํหวานมาก

ภาษาจีน
要加奶油和糖

คาอ่าน
เยําเจียไหนํหยิวเหอถัง

你要点什么菜

หนี่เยําเตี่ยนเสินเมอไชํ

我要猪肉炒菜

หวํอเยําจูโยํวเฉําไชํ

我要鸡肉炒饭
和酸辣汤
你要什么饮料

หวํอเยําจีโยํวเฉําฟั่นเหอซวน
ลําทัง
หนี่เยําเสินเมอ หยิ่นเลีย่ ว

我要减肥百事
加冰
我要泰式一点
甜的凉茶

หวํอเยําเจี่ยนเฝยไป่ซื่อเจียปิง

49 คุณมีชาจีนไหม

你有没有中国
茶？
50 อาหารกลางวันที่
我喜欢的午餐
โปรดปรานของฉันคือ 是绿色咖喱汤
ข๎าวกับแกงเขียวหวาน 盖饭
51 คุณชอบอาหารไทย
你喜欢泰国菜
ไหม
吗？
52 คุณมีก๐วยเตี๋ยวผัดไทย 你有泰式炒面
ไหม
吗？
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หวํอเยําไทํซื่ออี้เตี่ยนเถีย
นเตอ
เหลียงฉา
หนีโหยํวเหมยโหยํว จงกวั๋อ
ฉา
หวํอสี่ฮวนเตออูํชันซื่อลวี่เซํอ
กาหลี่ทังไก๎ฟั่น
หนีสี่ฮวนไทํกวั๋อไชํมา
หนีโหยํวไทํซื่อเฉําเมีย่ นมา

ที่
ภาษาไทย
53 คุณอยากลองชิม
ส๎มตําไหม
54 ฉันชอบอาหารรสเผ็ด

ภาษาจีน

你想尝尝木瓜
萨拉吗？
我喜欢辣味的
菜
55 รับประทานอาหารให๎ 请慢用
อรํอย
56 รสชาติดีจังเลย
美味可口
57 คิดเงิน/เก็บเงินด๎วยครับ/ 买单/埋单/结
คํะ
账
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คาอ่าน
หนีเสี่ยงฉังฉังมูํกวาซาลามา
หวอสี่ฮวนลําเวํยเตอไชํ
ฉิ่งมั่นโยํง
เหมํยเวํยเขอโขํว
ไหมํตัน/ไหมตัน/เจี๋ยจั้ง

6. การซื้อของในชีวิตประจาวันและการบอกรสนิยม
ที่
ภาษาไทย
ภาษาจีน
1 เสื้อเชิ้ต
衬衫
2 เสื้อผู๎หญิง
女装
3 กางเกงขายาว
长裤
4 กางเกงขาสั้น
短裤
5 กระโปรง
裙子
6 กระโปรงชุด
套裙
7 ชุดชั้นใน/เสื้อชั้นใน
内装/内衣
8 ถุงมือ
手套
9 ถุงเท๎า
袜子
10 รองเท๎า
鞋子
11 เสื้อชั้นนอก
外衣
12 ผ๎าพันคอ
围巾
13 หมวก
帽子
14 เสื้อยืด
T恤
15 เสื้อกีฬาแขนสั้น
短袖运动衫
16 เสื้อกีฬาแขนยาว
长袖运动衫
17 เน็คไท
领带
18 กางเกงยีนส๑
牛仔裤
19 ซองธนบัตร
钞封
20 กระเป๋าถือสตรี
妇女手提包
21 เข็มขัด
腰带
22 ชอบ/ไมํชอบ
喜欢/
不喜欢
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คาอ่าน
เชิ่นซัน
หนวี่จวง
ฉางคูํ
ตํวนคูํ
ฉวินจื่อ
เทําฉวิน
เนํยจวง/เนํยอี
โสํวเทํา
วําจื่อ
เสียจื่อ
ไวํอี
เหวํยจิน
เมําจื่อ
ทีซวี่
ตํวนซิ่วอวิ้นต๎งซัน
ฉังซิ่วอวิ้นต๎งซัน
หลิ่งไต๎
หนิวไจํคูํ
เฉําเฟิง
ฟูหนวี่โสํวถีเปา
เยาไต๎
สี่ฮวน/ปู้สฮี่ วน

ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ภาษาไทย
แพง (ราคา)
ถูก (ราคา)
สมเหตุสมผล
การขายลดราคา
คุณภาพดี
สีขาว
สีดํา
สีเทา
สีน้ําตาล

สีชมพู
สีแดง
สีส๎ม
สีเหลือง
สีเขียว
สีน้ําเงิน
สีฟ้า
สีมํวง
ฉันกําลังมองหาถุงเท๎า
ขาว
41 ฉันชอบเดินซื้อของที่
ห๎างสรรพสินค๎าสยาม
พารากอน

ภาษาจีน

คาอ่าน

贵
便宜
合理
打折 / 减价
质量好
白色
黑色
灰色
棕色

กุ๎ย
เผียนอี๋
เหอหลี่
ตําเจ๐อ/เจี่ยนเจี้ย
จื้อเลี่ยงหําว
ไป๋เซํอ
เฮยเซํอ
ฮุยเซํอ
จงเซํอ

粉红色
红色
橘色
黄色
绿色
深蓝色
蓝色
紫色
我在找白色的
袜子
我喜欢在百丽
官商场购物

เฝิ่นหงเซํอ
หงเซํอ
จวี๋เซํอ
หวงเซํอ
ลวี่เซํอ
เซินหลันเซํอ
หลันเซํอ
จื่อเซํอ
หวํอไจ๎เจําไป๋เซํอเตอวําจื่อ
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หวํอสี่ฮวนไจ๎ไป่ลี่กวนซังฉั่ง
โก๎วอู๎

ที่
ภาษาไทย
42 คุณมีเสื้อคลุมตัวนอก
ทําด๎วยผ๎าฝ้าย
ขนาดเอ็มไหม
43 คุณอยากจะซื้ออะไร
44 ฉันชอบเนื้อผ๎าแตํไมํ
ชอบสี
45 คุณชอบสีไหนมากกวํา
กัน สีเขียวหรือสีน้ํา
เงิน
46 ฉันสู๎ราคาไมํไหว
(ราคาสูงไป)
47 นี่ไมํใชํแบบที่ฉันชอบ
48 คุณใสํแล๎วดูสวย/ดูดี
มาก
49 สีเหลืองเป็นสีโปรดของ
ฉัน
50 มันราคาแพงเกินไป
สําหรับฉัน
51 ฉันแคํเดินดูเฉย ๆ
52 คุณมีรองเท๎าแบบนี้
ขนาดเบอร๑ห๎าไหม
53 เสื้อยืดสีเทาตัวนั้น
ราคาเทําไร

ภาษาจีน
你有M号的棉花
料外衣吗？

คาอ่าน
หนีโหยํวเอ็มเฮําเตอเหมียนฮ
วาเลี่ยวไวํอีมา

你想买什么？
我喜欢布料，
但不喜欢颜色
你喜欢什么颜
色？绿色还是
深蓝色？
我买不起/ 太
贵了
这不是我喜欢
的样式
你穿了很好看

หนีเสี่ยงไหมํเสินเมอ
หวํอสี่ฮวนปู้เลี่ยว ตั้นปูส้ ี่ฮวน
เหยียนเซํอ
หนีสี่ฮวนเสินเมอเหยียนเซํอ?
ลวี่เซํอ ไหซื่อ เซินหลันเซํอ?

黄色是我最喜
欢的
对我来说，太贵
了
我只过目一下
这双鞋你有五
号的吗？
这件灰色的衬
衫多少钱？

หวงเซํอ ซื่อหวํอจุ๎ยสีฮ่ วนเตอ
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หวํอไหมํปู้ฉ/ี่ ไทํกุ๎ยเลอ
เจ๎อปู๋ซื่อ หวํอสี่ฮวนเตอยั่งซื่อ
หนี่ชวนเลอเหินหําวคั่น

ตุ๎ยหวํอไหลซวอ ไทํกุ๎ยเลอ
หวํอจื่อกว๎อมูํอี๋เซี่ย
เจ๎อซวงเสียหนีโหยํวอูํเฮํา
เตอมา
เจ๎อเจี้ยนฮุยเซํอเตอเชิ่นซันต
วอเสําเฉียน

ที่
ภาษาไทย
54 นั่นมันราคาแพงมาก
เกินไป
55 เสื้อเชิ๊ตตัวนีร้ าคา 500
บาท
56 สินค๎าซื้อแล๎วคืนได๎
ไหม
57 คุณภาพสินค๎านี้ดหี รือ
เปลํา
58 คุณชํวยลดราคาให๎อีก
หนํอยได๎ไหม
59 ลดราคาสักร๎อยละ 20
ได๎ไหม
60 ราคารวมทั้งสิ้น 405
บาท 75 สตางค๑

ภาษาจีน
那太贵了

คาอ่าน
นําไทํกุ๎ยเลอ

这件衬衫的价
格是五百块
可以退货吗？

เจ๎อเจี้ยนเชิ่นซันเจอเจี้ยเก๐อ
ซื่ออู๐ไป่ไควํ
เขออี่ทุํยฮวํอมา

这种产品的质
量怎么样？
可不可以再便
宜一点？
打八折可以
吗？
一共四百零五
铢七十五士丁

เจ๎อจํงฉันผิ่น เตอจื้อเลี่ยงเจิ่น
เมอยั่ง
เขํอปู้เขออี่ไจ๎เผียนอี๋อี้เตี่ยน
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ตําปาเจ๐อเขออี่มา
อี๋ก๎งซื่อไป่หลิงอูํจูชีสืออูํซื่อติง

7. การถามความต้องการของผู้อื่น การขอความช่วยเหลือ การขอบคุณ การขอโทษ
ที่
ภาษาไทย
ภาษาจีน
คาอ่าน
1 ดูแล/หํวงใย
เจ๎ากู/๎ กวนซิน
照顾 / 关心
2 ชํวย/ชํวยเหลือ
ปัง/ปังหมัง/ปังจู๎
帮 /帮忙 /帮
助
3 ระวัง
ตังซิน/เสี่ยวซิน
当心 / 小心
4 ขอ/ขอให๎ทํา
ฉิ่ง
请
5 ควรจะ
อิงไก
应该
6 ต๎องการ/อยากจะ
ซวีเยํา/เสี่ยงเยํา
需要 / 想要
7 กรุณา/โปรด/ทําให๎
ฉิ่ง
请
พอใจ
8 ถูก
ตุ๎ย
对
9 ผิด
ชวํอ/ปู๋ตุ๎ย
错 / 不对
10 เสียใจ
ปู้หําวอี้ซือ
不好意思
11 ขอบคุณ/ขอบใจ
เซี่ยเซีย
谢谢
12 ขอโทษ
ตุ๎ยปู้ฉี่
对不起
13 ปัญหา
เวิ่นถี
问题
14 ความลําบาก/ความ
หมาฝัน/คุํนหนัน
麻烦 / 困难
ยุํงยาก
15 ความผิด
ชวํอ
错
16 คําแนะนํา
เจี้ยเซํา/จื๋อเตํา
介绍 / 指导
17 ข๎อเสนอแนะ/การ
เจี้ยนอี้
建议
แนะนํา
18 ความผิดพลาด
ชวํออู๎
错误
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ที่
ภาษาไทย
19 คุณต๎องการ
ความชํวยเหลือไหม
20 ชํวยฉันหนํอยได๎ไหม/
กรุณาชํวยฉันหนํอย
21 คุณใจดีมาก ขอบคุณ
22 ด๎วยความยินดี
23 ฉันซาบซึ้งในความ
ชํวยเหลือของคุณ
24 ขอโทษ
25 มันไมํใชํความผิด
ของคุณ
26 ขอยืมปากกาของคุณ
หนํอยได๎ไหม
27 กรุณาสํงเอกสารมาให๎
ฉันหนํอยได๎ไหม
28 คุณชํวยตรวจงาน
เขียนให๎ฉัน
หนํอยได๎ไหม
29 คุณชํวยเขยิบไปอีกนิด
ได๎ไหม
30 คุณกรุณามาก
31 ด๎วยความขอบคุณ
อยํางจริงใจ

ภาษาจีน
需要我帮忙
吗？
帮我一下可以
吗？/请帮我一
下
你真好，谢谢
我乐意
我真感谢你的
帮忙
对不起
不是你的错
可以借给我一
支笔吗？
请把文件交给
我可以吗？
请帮我查看一
下这个作品可
以吗？
可以再挪一下
吗？
你很怜悯
我真心感谢
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คาอ่าน
ซวีเยําหวํอปังหมังมา
ปังหวํออี๋เซี่ยเขออี่มา/
ฉิ่งปังหวั่ออี๋เซี่ย
หนี่เจินหําว เซี่ยเซีย
หวํอเลํออี้
หวํอเจินกั่นเซี่ยหนีเ่ ตอปังห
มัง
ตุ๎ยปู้ฉี่
ปู๋ซื่อหนี่เตอชวํอ
เขออี่เจี้ยเก๐ยหวํออี้จือปี่มา
ฉิงป่าเหวินเจี้ยนเจียวเก๐ยหวํ
อเขออี่มา
ฉิ่งปังหวํอฉาคั่นอี๋เซี่ยเจ๎อ
เกอจว๎อ ผิ่นเขออี่มา
เขออี่ไจ๎หนัวอี๋เซี่ยมา
หนีเหิ่นเหลียนหมิ่น
หวํอเจินซินกั่นเซี่ย

ที่
ภาษาไทย
32 ขอโทษฉันทําความผิด
อยํางมากเลย
33 เชิญแสดงความ
คิดเห็นและให๎แนะนํา
34 ปัญหาได๎รับการแก๎ไข
เรียบร๎อยแล๎ว
35 งานสําเร็จลุลํวงได๎โดย
ไมํมีความยุํงยาก
36 มีการสะกดผิดอยูํ
เล็กน๎อย

ภาษาจีน
对不起，我过
了大错
请提出建议和
指导
已经解决了问
题
工作已达到圆
满成功
只有一点拼错
的地方
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คาอ่าน
ตุ๎ยปู้ฉี่ หวํอกว๎อเลอต๎าชวํอ
ฉิ่งถีชูเจี้ยนอี้ เหอจื๋อเตํา
อี่จิงเจี่ยเจวี๋ยเลอเวิ่นถี
กงจว๎ออี่ต๐าเต๎า เหวียนหมั่น
เฉิงกง
จื๋อโหยํวอี้เตีย่ นพินชวํอเตอตี้
ฟัง

8. การเจ็บป่วย
ที่
ภาษาไทย
1 ไมํสบาย
2 สบายดี
3 เป็นไข๎หวัด
4 ปวดท๎อง
5 ปวดฟัน
6 ปวดศีรษะ
7 เจ็บคอ
8 เจ็บตา
9 เป็นไข๎หวัดใหญํ
10 เป็นไข๎ตัวร๎อน
11 ท๎องเสีย
12 ปวดกล๎ามเนื้อ
13 วิงเวียนตาลาย
14 ไอ
15 ทรมานจากโรค
16 อาหารเป็นพิษ
17 เจ็บปวด
18 แยํ/อาการไมํดี
19 อาการดีขึ้น/ทุเลา
20 เรื้อรัง
21 แพทย๑
22 พยาบาล
23 โรงพยาบาล

ภาษาจีน
不舒服
很好
感冒
肚子疼
牙痛
头疼
喉咙痛
眼痛
中流感
发烧
拉肚子
筋酸
眼花
咳嗽
因病困惑
食物中毒
痛 / 疼
病重
病情好转
慢性
医生
护士
医院
165

คาอ่าน
ปู้ซูฝู
เหินหําว
กั่นเมํา
ตู๎จื่อเถิง
หยาทํง
โถวทํง
โหวหลงทํง
เหยี่ยนทํง
จ๎งหลิวกั่น
ฟาเซา
ลาตู๎จื่อ
จินซวน
เหยี่ยนฮวา
เขอโซํว
อินปิ้งคุ๎นฮวํอ
สืออู๎จ๎งตู๐
ทํง/เถิง
ปิ้งจ๎ง
ปิ้งฉิงหาวจํวน
มั่นซิ่ง
อีเซิง
ฮูํซื่อ
อีเหวี้ยน

ที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ภาษาไทย
รถพยาบาล
ร๎านขายยา
ฉันปวดศีรษะ
ฉันอาการดีขึ้น
ฉันทรมานจากอาหารเป็น
พิษ
โอ๏ย ฉันทํามีดบาดนิ้ว
ตัวเอง
ฉันไอแยํมาก
ขอให๎อาการดีขึ้นเร็วๆ
นะ
เขาปวดฟัน
เขาทําไฟไหม๎/ไฟลวก
ตัวเอง
เธอเป็นหวัดเรื้อรัง

ภาษาจีน
救护车
药局
我头痛
我病情好转
我很难受的原
因是食物中毒
哟！我手指被
刀削
我咳嗽很厉害
祝你早日康复

他牙痛
他被火烧/烫到
自己
她中了慢性感
冒
พวกเขาถูกแมลงตํอย 他们被昆虫叮
咬
อาการเจ็บป่วย
你的病怎么样？
เป็นอยํางไร
ฉันรู๎สึกวิงเวียน
我眼花
ฉันอยากอาเจียน
我想呕吐
ฉันมีไข๎สูง/ต่ํา
我发(高/低)烧
ฉันรู๎สึกเสียดท๎อง
我觉得腹部绞痛
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คาอ่าน
จิ้วฮูํเชอ
เยําจวี๋
หวํอโถวทํง
หวํอปิ้งฉิงเหาจํวน
หวํอเหิ่นหนานโซํวเตอหยวน
อิงซื่อ สืออู๎จ๎งตู๐
โยํว!หวํอโสวจื่อเป้ยเตาเซวีย
หวัอเขํอโซํวเหิ่นลี่ไฮํ
จู๎หนี่เจํายื่อคังฟู่
ทาหยาทํง
ทาเป้ยฮวํอเซา/ทํางเต๎าจื้อจี่
ทาจ๎งเลอมั่นซิ่งกั่นเมํา
ทาเมินเป้ยคุํนฉงติ้งเหยํา
หนี่เตอปิ้งเจิ่นเมอยั่ง
หวํอเหยี่ยนฮวา
หวํอเสี่ยงโอํวทูํ
หวํอฟา (เกา/ตี) เซา
หวํอเจวี๋ยเตอะฟู่ปเู้ จี่ยวถง

ที่
41
42
43
44

ภาษาไทย
ฉันเลือดออก
ฉันมีแผลฟกช้ํา
แขนของฉันหัก
ฉันรู๎สึกท๎องอืด
(อาหารไมํยํอย)
45 บาดแผลมีเลือดไหล

ภาษาจีน
我流血
我身上瘀伤
我手臂骨折
我觉得腹胀

คาอ่าน
หวํอหลิวเสวีย่
หวํอเซินซั่งอวีซัง
หวํอโสํวปี้กูํเจ๐อ
หวํอเจวี๋ยเตอะฟูจ่ ั้ง

我伤口流血

หวํอซังโขํวหลิวเสวี่ย
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9. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคาแหงของฉัน
ที่
ภาษาไทย
ภาษาจีน
1 มหาวิทยาลัย
蓝康恒大学
รามคําแหง
2 มหาวิทยาลัยของรัฐ
公立大学
3 มหาวิทยาลัย
蓝康恒大学，
รามคําแหง
蓝康恒路，华
ถนนรามคําแหง
目区，帮加比
แขวงหัวหมาก
和邦纳分校
เขตบางกะปิ
และวิทยาเขตบางนา
4 มหาวิทยาลัย
蓝康恒大学是
รามคําแหงเป็น
一所学术市场
ตลาดวิชา
学校
5 ปรัชญา คือ ให๎โอกาส 学校理念：推广
และความเสมอภาค 教育境界的机会
ทางการศึกษา
与平等学习
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คาอ่าน
หลัน คัง เหิง ต๎า เสวีย
กง ลี่ ต๎า เสวีย
หลัน คัง เหิง ต๎า เสวีย, หลัน คัง
เหิง ลูํ , ฮว๐า มูํ ชวี, ปัง เจีย ปี่
เหอ ปัง นํา เฟิน เซีย่ ว

หลัน คัง เหิง ต๎า เสวีย ซื่อ อี้
สั่ว เสวีย ซูํ ซื่อ ฉั่ง เสวีย
เซี่ยว
เสวีย เซีย่ ว หลี่ เนี่ยน: ทุย กํ
วง เจี้ยว อวี้ จิ้ง เจี้ย เตอ จี
ฮุํย อวี่ ผิง เติ่ง เสวีย สี

ที่
ภาษาไทย
6 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มีหน๎าที่
คือ 1. จัดการเรียน
การสอน
2. การวิจัย
3. ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4 .การบริการ
วิชาการเพื่อ
สังคม
7 เน๎นผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู๎คูํคณ
ุ ธรรม
8 เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี โท เอก

ภาษาจีน

คาอ่าน
หลัน คัง เหิง ต๎า เสวีย เตอ
蓝康恒大学的
เยิ่น อู๎:
任务：
1.安排教学任务 1. อัน ไผ เจี้ยว เสวีย เยิ่น อู๎
2. ฉง ซื่อ เหยียน จิว
2.从事研究
3.扶持文化艺术 3. ฟู ฉือ เหวิน ฮวํา อี้ ซูํ
4. เวํย เซํอ ฮุํย ถี ก๎ง เสวีย ซูํ
4.为社会提供学
จือ สือ เตอ ฝู อู๎
术知识的服务

重视产出兼有
学问与品德
具有本科、硕
士、博士的教
务
9 มีจํานวนนักศึกษามาก 是全国学生最
ที่สุดในประเทศ
多的地方
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จ๎ง ซื่อ ฉั่น ชู เจียน โหยํว เส
วีย เวิ่น อวี๋ ผิ่น เต๐อ
จวี้ โหยํว เปิ่น เคอ, ซวั่อ ซื่อ,
ป๋อ ซื่อ เตอ เจี้ยว อู๎
ซื่อ เฉวียน กว๐อ เสวีย เซิง จุ๎ย
ตวอ เตอ ตี้ ฟัง

ที่
ภาษาไทย
10 มี 23 สาขาวิทย
บริการสํวนภูมภิ าค
ในประเทศ
11 ศูนย๑สอบตํางประเทศ
41 แหํง 32 ประเทศ

คาอ่าน
全国共有23所分 เฉวียน กว๐อ ก๎ง โหยํว เอ๎อร๑
สือ ซัน สวํอ เฟิน เซี่ยว
校

คณะมนุษยศาสตร๑
คณะศึกษาศาสตร๑
คณะวิทยาศาสตร๑

在32个国家共有 ไจ๎ ซัน สือ เอ๎อร๑ เก๎อ กว๐อ
เจีย ก๎ง โหยํว ซื่อ สือ อี
41所考试中心
สวํอ เขํา ซื่อ จง ซิน
ฝ่า เสวีย เหวี้ยน
法学院
กง ซัง ก๐วน หลี่ เสวีย
工商管理学院
เหวี้ยน
เหยิน เหวิน เสวีย เหวี้ยน
人文学院
เจี้ยว อวี้ เสวีย เหวี้ยน
教育学院
หลี่ เคอ เสวีย เหวี้ยน
理科学院

คณะรัฐศาสตร๑
คณะเศรษฐศาสตร๑
คณะวิศวกรรมศาสตร๑
คณะสื่อสารมวลชน

政治学院
经济学院
工程学院
大众媒体学院

12 คณะนิติศาสตร๑
13 คณะบริหารธุรกิจ
14
15
16
.
17
18
19
20

ภาษาจีน

21 คณะศิลปกรรมศาสตร๑
22 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย๑
23 คณะทัศนมาตร
ศาสตร๑
24 บัณฑิตวิทยาลัย

艺术学院
发展人力资源
学院
眼科视光学院
研究生院
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เจิ้ง จื้อ เสวีย เหวี้ยน
จิง จี้ เสวีย เหวี้ยน
กง เฉิง เสวีย เหวี้ยน
ต๎า จ๎ง เหมย ถี่ เสวีย
เหวีย้ น
อี้ ซูํ เสวียน เหวี้ยน
ฟา จั่น เหยิน ลี่ จือ
เหวียน เสวียน เหวี้ยน
เหยี่ยน เคอ ซื่อ กวง
เสวีย เหวี้ยน
เหยียน จิว เซิง เหวี้ยน

ที่
ภาษาไทย
25 สถาบันคอมพิวเตอร๑
26 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
27 สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรมฯ
28 สถาบันการศึกษา
นานาชาติ
29 สถาบันวิทยาศาสตร๑
สุขภาพ
30 สถาบันภาษา
31 สถาบันกฎหมายไทย
32 สถาบันวิจัยสัตว๑
ในภูมิภาคเขตร๎อน
33 สํานักงานอธิการบดี
34 สํานักบริการทาง
วิชาการและทดสอบ
ประเมินผล
35 สํานักหอสมุด
กลาง
36 สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา
37 สํานักพิมพ๑
38 สํานักกีฬา

ภาษาจีน
计算机学院
研究与发展学
院
国家艺术学院

คาอ่าน
จี้ ซํวน จี เสวีย เหวี้ยน
เหยียน จิว อวี๋ ฟา จั่น เสวีย
เหวี้ยน
กว๐อ เจีย อี้ ซูํ เสวีย เหวี้ยน

国际教育学院

กว๐อ จี้ เจี้ยว อวี้ เสวีย เหวี้ยน

健康科学研究
所
语言学院
泰国法学研究
所
热带地区动物
研究所
校长办公楼
学术与评估中
心

เจี้ยน คัง เคอ เสวีย เหยียน
จิว สวํอ
อวี่ เหยียน เสวีย เหวี้ยน
ไทํ กว๐อ ฝ่า เสวีย เหยียน จิว
สวํอ
เยํอ ไต๎ ตี้ ชวี ต๎ง อู๎ เหยียน
จิว สวํอ
เซี่ยว จําง ปั้น กง โหลว
เสวีย ซูํ อวี๋ ผิง กู จง ซิน

中央图书馆

จง เยียง ถู ซู กํวน

教育技术办公
室
印刷社
体育社

เจี้ยว อวี้ จี้ ซูํ ปั้น กง ซื่อ
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ยิ่น ซวา เซํอ
ถี่ อวี้ เซํอ

ที่
ภาษาไทย
39 ศูนย๑สื่อการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส๑
40 สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
41 สํานักทดสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส๑
42 สํานักสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ
43 ศูนย๑บํมเพาะวิสาหกิจ
และจัดการทรัพย๑สิน
ทางปัญญา
44 สํานักตรวจสอบ
ภายใน

ภาษาจีน
电子材料中心

คาอ่าน
เตี้ยน จื่อ ไฉ เลี่ยว จง ซิน

教育品质保证
局
电子测试中心

เจี้ยว อวี้ ผิ่น จื้อ เป่า เจิ้ง จวี๋

联合教育与职
业发展办公室
企业培养与管
理知识产权中
心
内部审计办公
室

เหลียน เหอ เจี้ยว อวี้ อวี๋ จื๋อ
เยี่ย ฟา จั่น ปั้น กง ซื่อ
ฉี่ เยี่ย เผย เหยี่ยง อวี๋ ก๐วน
หลี่ จือ ซื่อ ฉั่น เฉวียน จง ซิน
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เตี้ยน จื่อ เชํอ ซื่อ จง ซิน

เนํย ปู้ เสิ่น จี้ ปั้น กง ซื่อ

ภาษาเวียดนาม
1. การทักทาย การแนะนาตัวเอง การแนะนาให้รู้จักผู้อื่นอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ
ที่
ภาษาไทย
ภาษาเวียดนาม
คาอ่าน
1 สวัสดี
2 สวัสดี (ตอนเช๎า)
ซิน
in h o
3 สวัสดี
จําว
(ตอนกลางวัน)
4 สวัสดี (ตอนเย็น)
5 คํากลําวลา
Tm it
ตําม เบียด
6 สบายดีหรือ
... khỏe không ?
...ก๐อ แคว๎ คง
7 สบายดี
Tôi khỏe
โตย แคว๎
8 ไมํคํอยสบาย
Tôi không khỏe
โตย คง แคว๎
9 ดี/สวย
Tt p
โต๏ด/แดํบ
10 ชื่อ
Tên
เต็น
11 นามสกุล
เหาะ
12 อะไร
ig
ก๐าย สี่
13 เพื่อน
Bn
บําน
14 เพื่อนรํวมงาน
ng nghi p
ดํง เหงียบ
15 เพื่อนรํวมห๎อง
nh
ng l p
บําน ฮํอก กุํง เลิ้บ
16 พบ/รู๎จักกัน
p quen iết
กับ/แกวน เบี๊ยด
17 แนะนํา
Gi i thi u
เส๎ย เถี่ยว
18 นี่คือ...
yl
เดย หลํา
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ที่
ภาษาไทย
19 สวัสดี สบายดีหรือ
20
21
22
23

สบายดี ขอบคุณ
แล๎วคุณลํะ
ฉันชื่อ...
นี่เพื่อนของฉัน เขา/
เธอชื่อ...
24 ขออนุญาตผมแนะนํา
เพื่อนรํวมงาน
25 นี่......เพื่อนรํวมห๎อง
ของฉัน
26 ยินดีที่ได๎พบคุณ
27 ยินดีที่ได๎คุยกับคุณ
28 สวัสดี (ตอนเช๎า)
ฉันชื่อ...
29 คุณรู๎จักเพื่อนของฉัน
หรือยัง
30 คุณชื่ออะไร
31 สวัสดี (ตอนเย็น)
ขออนุญาตแนะนํา
ตัวเอง

ภาษาเวียดนาม
h o... ... kho
không?
m n tôi kho .
n ... .
Tôi t n l .....
y l n tôi t n l ...

คาอ่าน
จําว..., ...ก๏อ แคว๎ คง

ก๏าม เอิน โตย แคว๎
กํอน...
โตย เต็น หลํา...
เดย หลํา บําน โตย เต็น หลํา
...
Xin gi i thi u n ng ซิน เส๎ย เถี่ยว บําน ดํง
nghi p
เหงี่ยบ
y l ... n h
ng เดย หลํา... บําน ฮํอก กุํง เลิ้บ
l p a tôi
กั๋ว โตย
R t hân h nh
g p เสิ้ท เฮิน ฮําญ เดื่อก กับ...
... .
R t hân h nh
n i เสิ้ท เฮิน ฮําญ เดื่อก น๎อย
huy n v i ...
เจวี่ยน เว๎ย...
in h o tôi t n l ...
ซิน จําว โตย เต็น หลํา...
… iết n a tôi
... เบี๊ยด บําน กั๋ว โตย เจือ
h a?
…t nl g ?
... เต็น หลํา ซี่
in h o tôi xin t gi i ซิน จําว โตย ซิน ตึ เส๎ย เถี่ยว
thi u.
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ที่
ภาษาไทย
ภาษาเวียดนาม
32 เพื่อนรํวมงานของคุณ
n ng nghi p a ...
ชื่ออะไร
t nl g ?
33 คุณมาจากที่ไหน
… t u ến ?
34 ฉันมาจากกรุงเทพฯ Tôi t ng
ến.
ประเทศไทย
35 แล๎วพบกันใหมํ
n g p l i.
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คาอ่าน
บําน ดํง เหงี่ยบ กั๋ว ... เต็น
หลํา ซี่
... ตื่อ เดิว เด๏น
โตย ตื่อ บัง ก๏อก เด๏น
แฮํน กับ หลําย

2. การบอกชื่อ บอกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ การถามรายละเอียดเกี่ยวกับผู้อื่น
สัญชาติ ประเทศ
ที่
ภาษาไทย
ภาษาเวียดนาม
คาอ่าน
1 ชื่อตัว
Tên
เต็น
2 นามสกุล
เหาะ
3 ที่อยูํ
a h
เดี่ย จี๋
4 อาศัยอยูํ
เอ๐อ
5 มาจาก
t
ตื่อ
6 คนในพื้นที่/คน
Ng ời trong v ng
เหงื่อย จอง หวุํง
ท๎องถิ่น
ng ời a ph ng
เหงื่อย เดี่ย เฟือง
7 หมายเลขโทรศัพท๑
S i n tho i
โส เดีย่ น ทวําย
8 สายตรง
S i n tho i
โส เดีย่ น ทวําย
9 หมายเลขภายใน
S i n tho i trong
โส เดีย่ น ทวําย จอง เกอ
(สําหรับตํอ)
quan
กวาน
10 โทรศัพท๑เคลื่อนที่
S i n tho i di ộng โส เดีย่ น ทวําย ซี ดํง
(โทรศัพท๑มือถือ)
11 ติดตํอ
Li n l
เลียน หลาก
12 สัญชาติ
Qu t h
กว๏อก ติ่ก
13 ประเทศ
N
เนื้อก
14 บ๎านเกิด
Qu h ng
เกว เฮือง
15 พลเมือง
Công dân
กง เซิน
16 ผู๎อาศัยอยูํ
S ng
สง
17 ศาสนา
Tôn gi o
โตน สาว
18 เกิด
Sinh
ซิญ
19 เพศ
ii
เส๎ย
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ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ภาษาไทย
ชาย
หญิง
ฉันชื่อ...
ฉันคือ...
ฉันอาศัยอยูํที่...
(บ๎านเลขที่)
ฉันอาศัยอยูํที่... (ถนน)
ฉันอาศัยอยูํที่...
(เมือง)
ฉันมาจาก....(ประเทศ)
คุณเรียกฉันวํา
(ชื่อเลํน)
หมายเลขโทรศัพท๑
ของคุณคืออะไร
หมายเลขโทรศัพท๑
ของฉันคือ...

31 กรุณาติดตํอฉันได๎ที่...
32 คุณมีโทรศัพท๑มือถือ
ไหม
33 คุณมาจากที่ไหน
34 คุณเป็นคนญี่ปุ่นใชํ
ไหม
35 คุณอาศัยอยูํทไี่ หน

ภาษาเวียดนาม
Nam gi i
N gi i
Tôi t n l ...
Tôi l
Tôi s nh ....

นาม เส๎ย
นื้อ เส๎ย
โตย เต็น หลํา...
โตย หลํา
โตย เอ๐อ โส หญํา

Tôi
ờng...
Tôi t nh...

โตย เอ๐อ เดื่อง
โตย เอ๐อ ติ๋ญ

Tôi t ... ến
… g i t n ng n a tôi
l ....
S i n tho i a ... l
s ao nhi u?
S i n tho i di ộng
a ... l s ao
nhiêu?
Li n l tôi ...
… i n tho i di
ộng không ?
… t u ến?
… l ng ời Nh t ph i
không?
…
u?

โตย ตื่อ... เด๐น
... กํอย เต็น หงัน กั๋ว โตย
หลํา...
โส เดีย่ น ทวําย กั๋ว... หลํา โส
บาว เญียว
โส เดีย่ น ทวําย ซี ดํง กั๋ว ...
หลํา โส บาว เญียว
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คาอ่าน

เลียน หลาก โตย เอ๐อ...
...ก๐อ เดี่ยน ทวําย ซี ดํง คง
...ตื่อ เดิว เด๏น
...หลํา เหงื่อย เหญิท ฝาย คง
...เอ๐อ เดิว

ที่
36
37
38
39
40

ภาษาไทย
คุณมีสัญชาติอะไร
ฉันเป็นคน...
ฉันเกิดที่... (ชื่อเมือง)
บ๎านเกิดของฉันคือ...
ฉันเป็นพุทธ/คริสต๑/
มุสลิม

41 คุณทํางานที่ไหน

ภาษาเวียดนาม
… l ng ời n n o?
Tôi l ng ời ...
Tôi sinh ...
Qu h ng a tôi l ...
Tôi l tín Ph t gi o
Thi n h a gi o/
i gi o
…l m
u?
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คาอ่าน
...หลํา เหงื่อย เนื้อก หนําว
โตย หลํา เหงื่อย...
โตย ซิญ เอ๐อ...
เกว เฮือง กั๋ว โตย หลํา...
โตย หลํา ติ๊น โดํ เฟิ่ท สาว/
เทียน จั๋ว สาว/โฮํย สาว
... หลําม เอ๐อ เดิว

3. การบอกเวลา การนับตัวเลข การถาม วัน เดือน ปี เวลาเริ่มงาน เวลาเลิกงาน เวลา
เปิด-ปิดของ หน่วยงานหรือบริษัทห้างร้าน
ที่
ภาษาไทย
ภาษาเวียดนาม
คาอ่าน
1 เวลา
Thời gian
เถํย ซาน
2 ชั่วโมง
Giờ
เสํอ
3 นาที
Ph t
ฟุ้ท
4 วินาที
Giây
เซย
5 วัน
Ng y
ไหงํ
6 เดือน
Th ng
ท๎าง
7 ปี
Nm
นัม
8 วันที่
Ng y
ไหงํ
9 เดี๋ยวนี้/ปัจจุบัน
y giờ
เบย เซํอ
10 วันหยุด/วันนักขัตฤกษ๑ Ng y ngh
ไหงํ หงี
11 พักกลางวัน
Ngh tr a
หงี เจือ
12 เวลาทําการ
iờ l m vi
เซํอ หลําม เหวียก
13 กํอนเที่ยง
Tr
u i tr a
เจื๊อก บ๐วย เจือ
14 หลังเที่ยง
Sau u i tr a
เซา บ๐วย เจือ
15 เริ่ม
B t ầu
บั๊ด เดิ่ว
16 หยุด
D ng l i
สึ่ง หลําย
17 เปิด
M
เหมอ
18 ปิด
óng
ด๏อง
19 เลิก/จบ
ết th
เก๏ต ทุก
20 นับ
ếm
เด๐ม
21 1
Một
โหมด
22 2
Hai
ฮาย
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ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ภาษาไทย
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60
70
80

ภาษาเวียดนาม
Ba
Bn
Nm
Su
y
Tm
hín
M ời
M ời một
M ời hai
M ời a
M ời n
M ời l m
M ời s u
M ời y
M ời t m
M ời hín
Hai m i
Ba m i
B nm i
N mm i
S um i
ym i
T mm i
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คาอ่าน
บา
โบ๏น
นัม
เส๎า
ไบ๐
ต๏าม
จิ๊น
เหมื่อย
เหมื่อย โหมด
เหมื่อย ฮาย
เหมื่อย บา
เหมื่อย โบ๏น
เหมื่อย ลัม
เหมื่อย เส๎า
เหมื่อย ไบ๐
เหมื่อย ต๏าม
เหมื่อย จิ๊น
ฮาย เมือย
บา เมือย
โบ๏น เมือย
นัม เมือย
เส๎า เมือย
ไบ๐ เมือย
ต๐าม เมือย

ที่
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ภาษาไทย
90
100
วันอาทิตย๑
วันจันทร๑
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร๑
วันเสาร๑
มกราคม
กุมภาพันธ๑
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
กี่โมงแล๎ว
คุณรูไ๎ หมวํากีโ่ มงแล๎ว

ภาษาเวียดนาม
hín m i
Một tr m
h nh t
Thứ hai
Thứ a
Thứ t
Thứ n m
Thứ s u
Thứ y
Tháng giêng (th ng một)
Tháng hai
Tháng ba
Th ng t
Th ng n m
Tháng sáu
Th ng y
Tháng tám
Tháng chín
Th ng m ời
Th ng m ời một
Th ng m ời hai
y giờ r i ?
…
iết m y giờ r i
không?
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คาอ่าน
จิ๊น เมือย
โหมด จัม
จู๐ เหญิ่ต
ทื้อ ฮาย
ทื้อ บา
ทื้อ ตือ
ทื้อ นัม
ทื้อ เส๎า
ทื้อ ไบ๐
ถาง เซียง (ถาง โหมด)
ถาง ฮาย
ถาง บา
ถาง ตือ
ถาง นัม
ถาง เส๎า
ถาง ไบ๐
ถาง ต๐าม
ถาง จิ๊น
ถาง เหมื่อย
ถาง เหมื่อย โหมด
ถาง เหมื่อย ฮาย
เหมย เซํอ โสํย
...ก๏อ เบี๊ยด เหม๎ย เซํอ โสํย
คง

ที่
ภาษาไทย
70 เป็นเวลาสิบโมงเช๎า
71 วันนี้เป็นวันอะไร

ภาษาเวียดนาม
ời giờ
ôm nay l ng y thứ
m y?
72 เดือนนี้เป็นเดือนอะไร Th ng n y l th ng ao
nhiêu ?
73 วันนี้วันที่เทําไร
ôm nay l ng y ao
nhiêu?
74 ปีนป้ี ี ค.ศ. 2012
N m nay l n m d ng
(พ.ศ. 2555)
l h hai ngh n không
tr m m ời hai (n m
Ph t l h hai ngh n n m
tr m n m m i l m)
75 ร๎านเปิดเมื่อไร
y giờ m a h ng?
76 สํานักงานปิดเมื่อไร
y giờ ng a v n
ph ng?
77 เปิดทําการเก๎าโมงเช๎า
hín giờ s ng
78 ปิดเวลาห๎าโมงเย็น
ng a n m giờ hi u
79 เวลาทําการคือจาก
iờ l m vi t hín giờ
เก๎าโมงเช๎าถึงห๎าโมง s ng ến n m giờ hi u
เย็น
80 มีพักรับประทาน
Ngh tr a t tr a ến
อาหารกลางวันจาก
một giờ hi u
เที่ยงถึง
บํายหนึ่งโมง
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คาอ่าน
เหมื่อย เซํอ
โฮม ไน หลํา ไหงํ ถือ เหมย
ถาง ไหนํ หลํา ถาง บาว
เญียว
โฮม ไน หลํา ไหงํ บาว เญียว
นัม ไน หลํา นัม เซือง ลิจ
ฮาย หงิ่น คง จัม เหมือย ฮาย
(นัม เฟิ่ท ลิจ ฮาย หงิ่น นัม
จัม นัม เมือย ลัม)
ค.ศ.+543= พ.ศ.
เหมย เซํอ เม๎อ เกื๋อ หําง
เหมย เซํอ ด๐อง เกื๋อ วัน ฟ่อง
เม๎อ จิ๋น เซํอ สาง
ด๐อง เกื๋อ นัม เซํอ เจี่ยว
เซํอ หลําม เหวียก ตื่อ จิ๊น
เซํอ ส๎าง เด๏น นัม เซํอ เจี่ยว
หงี้ เจือ ตื่อ เจือ เด๏น โหมด
เซํอ เจี่ยว

ที่
ภาษาไทย
81 สํานักงานปิดทําการ
ในวันหยุด เชํน
วันหยุดประจําชาติ
วันหยุดทางศาสนา
และวันหยุดตาม
ประเพณี
82 มีวันหยุดนักขัตฤกษ๑
ในเดือนพฤษภาคม
ไหม
83 ร๎านเราเปิด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน
84 ร๎านขายขนมปังร๎านนี้
ลดราคา ร๎อยละ 20
ทุกเย็นวันศุกร๑
85 วันที่ 1 กรกฎาคม
เป็นวันหยุดธนาคาร

86 หนึ่งปีมี 365 วัน

ภาษาเวียดนาม
V n ph ng ng a
v o ng y ngh lễ
l n trong n m

คาอ่าน
วัน ฟ่อง ด๏อง เกื๋อ หวําว ก๏าก
ไหงํ หงี๊ เล๎ เลิ้น จอง นัม

ng y lễ trong th ng ก๏อ ไหงํ เล๎ จอง ถาง นัม คง
n m không?
Nh h ng m su t ng y
- h ng ng y
ng nh n y h gi
hai m i phần tr m
u i hi u thứ s u
Ng y m ng
một th ng y l ng y
ngh
a ng n h ng
ột n m
a tr m
s u m i l m ng y

183

หญํา ฮําง เม๎อ ส๎วต ไหงํ –
หําง ไหงํ
หําง บ๏าญ ไหนํ หํะ ส๎า ฮาย
เหมื่อย เฟิ่น จัม บ๐วย เจี่ยว
ทื้อ เส๎า
ไหงํ โหมํง โหมด ถาง ไบ๐ หลํา
ไหงํ หงี กั๋ว เงิน หําง

โหมด นัม ก๏อ บา จัม เส๎า
เหมื่อย ลัม ไหงํ

4. การบอกทิศทาง
ที่
ภาษาไทย
1 ตรงไป
2 เลี้ยวขวา
3 เลี้ยวซ๎าย
4 ตรงข๎าม
5 ทางเดินเท๎า/บาทวิถี
6 มุม/หัวมุม/
หัวถนน
7 ใกล๎
8 ติดกับ (สถานที่)
9 ด๎านหลัง
10 ข๎างหน๎า
11 ชํวงตึก
12 สถานที่ที่เป็นจุด
สังเกต
13 สัญญาณไฟจราจร
14 ตรงทางโค๎ง
15 สถานี (รถไฟฟ้า,
รถไฟใต๎ดิน ฯลฯ)
16 ป้ายรถเมล๑
17 ทางม๎าลาย

18 สะพานข๎ามถนน

ภาษาเวียดนาม
i th ng
Rẽ ph i
Rẽ tr i
i di n
Va h
ph

คาอ่าน
ดี ทั้ง
แส๎ ฟ้าย
แส๎ จ๏าย
โด๐ย เสี่ยน
เหวีย แฮํ
ก๏อก โฟ

Gần
li n k
Phía sau
Phía tr
Phần nh lầu
Ch

เกิ่น
เหลี่ยน เกํ
เฟี้ย เสา
เฟี้ย เจื๊อก
เฟิ่น หญํา เลิ่ว
โจ๐ เด๐ อี๊

Tín hi u giao thông
ờng v ng
a ga t u i n ngầm

ติ่น เหี่ยว ซาว ธง
เดื่อง หวํอง
กา, กา เตํา เดี่ยน เหงิ่ม

ến xe buýt
เบ๏น แซ บวิ้ต
L i qua ờng ờng โล๎ย กวา เดื่อง,
d nh ri ng ho ng ời i เดื่อง ซําญ เซียง จอ เหงื่อย
ộ
ดี โบํะ
ầu v t
เกิว่ เหวือด
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ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ภาษาไทย
สี่แยกไฟแดง
วงเวียน
สนามบิน
รถโดยสารประจําทาง
รถแท็กซี่
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต๑
รถเมล๑
เดินตรงไป 3 ชํวงตึก

ภาษาเวียดนาม
Ng t
Bùng binh
Sân bay
Xe khách
e t xi
e p
em y
e ut
i th ng qua a t a
nhà
ฉันกําลังหาสถานีรถไฟ Tôi ang t m ga t u
ใต๎ดิน
i n ngầm
ฉันจะไปอนุสาวรีย๑ชัย Tôi sẽ i Victory
สมรภูมิได๎อยํางไร
Monument thế n o?
ฉันจะขึ้นรถไฟฟ้าไปได๎ Tôi sẽ i ng t u i n
ไหม
không?
พิพิธภัณฑ๑สถาน
vi n o t ng qu gia
แหํงชาติอยูํที่ไหน
u?
ร๎านสะดวกซื้ออยูํที่มุม
a h ng ti n l i g
ถนนทางด๎านซ๎ายมือ ph n tay tr i
ของคุณ
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คาอ่าน
หงา ตือ
บุํง บิญ
เซิน ไบ
แซ แค๎จ
แซ ตั๊ก ซี
แซ ดําบ
แซ ไหม
แซ บวิ้ต
ดี ทั้ง กวา บา ตวํา หญํา
โตย ดาง ติ่ม กา เตํา เดี่ยน
เหงิ่ม
โตย แส๎ ดี วิกตอรี่ โมนูเม๎นท๑
เท๎ หนําว
โตย แส๎ ดี บั่ง เตํา เดี่ยน
เดือก คง
เหวี่ยน บ๐าว ตําง กว๏อก ซา
เอ๐อ เดิว
เกื๋อ หําง เตี่ยน เหลํย เอ๐อ
ก๏อก โฝ เบน ไต จ๐าย

ที่
ภาษาไทย
33 สนามกีฬาหัวหมากอยูํ
บนถนนรามคําแหง
ติดกับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง
34 เลี้ยวขวาที่สี่แยก
และเดินตรงไปอีก
สองชํวงตึก
35 มีสถานที่ที่เป็นจุด
สังเกตอยูํใกล๎ๆไหม
36 จากที่นี่ไปสยามส
แควร๑ไกลแคํไหน
37 จากสยามสแควร๑ไป
พระบรมมหาราชวังใช๎
เวลานานเทําไร
38 ใช๎เวลาประมาณครึ่ง
ชั่วโมงโดยรถแท็กซี่
39 คุณบอกฉันได๎ไหมวํา
โรงแรมโอเรียลเต็ลอยูํ
ที่ไหน
40 คุณรูไ๎ หมวําศูนย๑
วัฒนธรรมอยูํที่ไหน
41 เดินไปได๎ไหมครับ/คํะ
42 เดินประมาณ 20 นาที

ภาษาเวียดนาม
S n v n ộng ua ark
ờng Ramkhamhaeng
li n k tr ờng i h
Ramkhamhaeng
R ph i ng t v i
th ng qua hai t a nh

คาอ่าน
เซิน เหวิ่น ดํง หัวหมาก เอ๐อ
เดื่อง รามคําแหง เหลี่ยน เกํ
เจื่อง ดําย ฮํอก รามคําแหง

h
gần
không?
T y ến Siam
Square xa bao nhiêu?
T Siam Square ến
ung i n m t thời gian
bao lâu ?
i ng xe t xi m t
kho ng a m i ph t
h h s n Oriental
u?

ก๏อ โจ๐ เด๐ อี๊ เกํน ด๏อ คง

…
iết trung t m v n
h a
u không?
i ộ
không?
i ộ kho ng hai m i
ph t

... ก๏อ เบี๊ยด จุง เติม วัน ฮว๎า
เอ๐อ เดิว คง
ดี โบํะ เดื่อก คง
ดี โบํะ คว๎าง ฮาย เมือย ฟุ้ต
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แส๎ ฟ้าย เอ๐อ หงา ตือ หวํา
ดี ทั้ง กวา ฮาย ตวํา หญํา

ตื่อ เดิว เด๏น สยามสแคว ซา
บาว เญียว
ตื่อ สยามสแคว เด๏น กุง
เดี่ยน เมิต้ เถํย ซาน บาว
เลิว
ดี บั่ง แซ ตั๊ก ซี เมิ้ท คว๎าง
บา เมือย ฟุ้ต
ค๎าจ สําน โอเรียนเต็ล เอ๐อ
เดิว

ที่
ภาษาไทย
ภาษาเวียดนาม
43 สถานีตํารวจที่ใกล๎
n ông an gần nh t
ที่สุดอยูํที่ไหน
u?
44 ที่ทําการไปรษณีย๑อยูํ B u i n tr m t
ตรงข๎ามกับ
trung t m th ng m i
ห๎างสรรพสินค๎า
45 ป้ายรถเมล๑อยูํตรงข๎าม ến xe tr m t
กับโรงพยาบาล
nh vi n
46 มีแผงขายหนังสือพิมพ๑
lu n o g
อยูํตรงหัวมุมถนน
ph

187

คาอ่าน
โดํน โกง อาน เกิ่น เญิ้ท เอ๐อ
เดิว
บืว เดี่ยน เอ๐อ เจื๊อก หมัท
จุง เติม เทือง หมําย
เบ๏น แซ เอ๐อ เจื๊อก หมัด
เบํญ เหวี่ยน
ก๏อ เลิ่ว บ๏าน บ๏าว เอ๐อ ก๏อก
โฝ

5. อาหารการกิน การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
ที่
ภาษาไทย
ภาษาเวียดนาม
1 อาหาร
n n
2 อาหารเช๎า
B a n s ng
3 อาหารกลางวัน
B a n tr a
4 อาหารเย็น
B a nt i
5 มื้ออาหาร
Ba n
6 อาหารวําง
B a n qua loa
7 เครื่องดื่ม
u ng
8 กาแฟ
Cà phê
9 ชาร๎อน/เย็น
Trà nóng/l nh
10 นม
Sa
11 น้ําผลไม๎
N sinh t
12 ข๎าวผัด
C m hiên
13 ผัก
Rau
14 เนื้อหมู
Th t l n
15 เนื้อไกํ
Th t g
16 เนื้อวัว
Th t
17 ปลา
Cá
18 แกงเผ็ด
Canh cay
19 แกงจืด
Canh
20 มีรสเผ็ด
Cay
21 ไขํ (เจียว/ต๎ม)
Trứng (r n luộ )
22 สั่ง (อาหาร)
G im n n
23 ซื้อ
Mua
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คาอ่าน
ม๎อน อัน
เบื๋อ อัน ส๎าง
เบื๋อ อัน เจือ
เบื๋อ อัน โต๐ย
เบื๋อ อัน
เบื๋อ ดัน กวา ลวา
โดํ อ๐วง
กํา เฟ
จํา น๎อง/ลําญ
เสือ
เนื้อก ซิน โต๐
เกิม เจียน
เซา
ถิด เลิ่น
ถิด กํา
ถิด บํอ
ก๐า
กาญ ไก
กาญ
ไก
จึ๋ง ส๎าน/หลํวก
กํอย ม๎อน อัน
มัว

ที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42

ภาษาไทย
ตํอรองราคา
กล๎วย
มะละกอ
สับปะรด
ส๎ม
แตงโม
ส๎มโอ
ชมพูํ
ฝรั่ง
มะมํวง
เงาะ
ทุเรียน
มังคุด
ปกติคนไทย
รับประทานข๎าวเป็น
หลัก
คนบางคนไมํ
รับประทานอาหารเช๎า
ฉันขอกาแฟสักหนึ่ง
ถ๎วยได๎ไหม
คุณชอบกาแฟแบบ
ไหน
กาแฟดํา
ใสํนมและน้ําตาลด๎วย

ภาษาเวียดนาม

คาอ่าน

M
Chu i
u
Dứa
Cam
D ah u
B i
n
Ổi
Xoài
Chôm chôm
Sầu ri ng
M ng ụt
Ng ời Th i n m
B nh th ờng

หมั่ก ก๐า
จ๐วย
ดู ดู๐
เสือ
กาม
เซือ โห๎ว
บ๐วย
เหมิ่น
โอ๐ย
ซวําย
โจม โจม
เสิ่ว เซียง
มัง กุํต
เหงื่อย ถาย อัน เกิม บิ่ญ
เถื่อง

Một ai không n
m s ng
Cho tôi một
phê
… thí h ph lo i
n o?
C ph en
Th m s a v ờng

โหมํด อาย ด๐อ คง อัน เกิม
ส๎าง
จอ โตย โหมํด ก๏อก กํา เฟ
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...ทิ้จ กํา เฟ หลวําย
หนําว
กํา เฟ แดน
เทม เสือ หวํา เดื่อง

ที่
ภาษาไทย
43 คุณต๎องการ
(สั่งอาหาร) อะไร
44 ฉันขอผัดผักกับหมู

ภาษาเวียดนาม
... mu n g i m n g ?

คาอ่าน
... หมวน กํอย ม๎อน ซี่

Cho tôi m n rau x o
v i th t l n
Cho tôi một a m
chiên v một t anh
chua tôm
... u ng g ?

จอ โตย ม๎อน เซา สําว เว๎ย
ทิ่ด เลิ่น
จอ โตย โหมํด เดีย๋ เกิม
เจียน หวํา โหมํด บ๏าต กาญ
จัว โตม
... อ๏วง สี่

Cho tôi một hai Pepsi
không ờng v
ho tôi một tr
Th i không ng t
… tr Trung Qu
không?
50 อาหารกลางวันที่โปรด
a n tr a m tôi
ปรานของฉันคือข๎าว thí h nh t l m v i
กับแกงเขียวหวาน
anh xanh ng t.
51 คุณชอบอาหารไทย
… thích m n n Th i
ไหม
không ?
52 คุณมีก๐วยเตี๋ยวผัดไทย … ph x o Th i
ไหม
không?
53 คุณอยากลองชิมส๎มตํา … n th gỏi u
ไหม

จอ โตย โหมํด จาย แป๊บซี่
คง เดื่อง หวํา ด๏า อํะ
จอ โตย โหมํด ก๏อก จํา ถาย
คง หงํอต
... ก๏อ จํา จุง กว๏อก คง

45 ฉันขอข๎าวผัดไกํกับต๎ม
ยํากุ๎ง
46 คุณจะดื่มเครื่องดื่ม
อะไร
47 ขอไดเอ็ทเป็บซี่กับ
น้ําแข็งครับ/คํะ
48 ฉันขอชาเย็นแบบไทย
ไมํหวานมาก
49 คุณมีชาจีนไหม
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เบื๋อ อัน เจือ หมํา โตย ทิจ
เญิ้ท หลํา เกิม เว๎ย กาญ
ซาญ หงํอต
... ทิจ ม๎อน อัน ถาย คง
... ก๏อ เฝอ สําว ถาย คง
... อัน ถือ ก๐อย ดู ดู๐

ที่
ภาษาไทย
54 ฉันชอบอาหารรสเผ็ด
55 รับประทานอาหารให๎
อรํอย
56 รสชาติดีจังเลย
57 คิดเงิน/เก็บเงินด๎วย
ครับ/คํะ

ภาษาเวียดนาม
Tôi thí h m n ay
h n ngon

คาอ่าน
โตย ทิจ ม๎อน ไก
จุ๏ก อัน งอน

Ngon l m
Tính ti n

งอน ลั้ม
ติ๊ญ เตีย่ น
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6. การซื้อของในชีวิตประจาวันและการบอกรสนิยม
ที่
ภาษาไทย
ภาษาเวียดนาม
1 เสื้อเชิ้ต
Áo s mi
2 เสื้อผู๎หญิง
Áo phụ n
3 กางเกงขายาว
Quần d i
4 กางเกงขาสั้น
Quần i
5 กระโปรง
V y ầm
6 กระโปรงชุด
V y ầm
7 ชุดชั้นใน/เสื้อชั้นใน
l t ol t
8 ถุงมือ
ng tay
9 ถุงเท๎า
V
10 รองเท๎า
Giầy
11 เสื้อชั้นนอก
Áo
12 ผ๎าพันคอ
Kh n ho ng
13 หมวก
Mũ
14 เสื้อยืด
Áo thun
15 เสื้อกีฬาแขนสั้น
Áo th thao ng n tay
16 เสื้อกีฬาแขนยาว
Áo th thao dài tay
17 เน็คไท
C vt
18 กางเกงยีนส๑
Quần
19 ซองธนบัตร
Ví ti n
20 กระเป๋าถือสตรี
Túi xách
21 เข็มขัด
D y l ng
22 ชอบ/ไมํชอบ
Thích/Không thí h
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คาอ่าน
อ๏าว เซอ มี
อ๐าว ฝุ นื้อ
กํวน สําย
กํวน ดูํย
ไว๎ เดิ่ม
ไว๎ เดิ่ม
โดํ ล๎อต/อ๏าว ล๎อต
กัง ไต
เว๎อ
เสํย
อ๏าว
คัน จวําง
มู๎
อ๏าว ทุน
อ๏าว เท๎ ทาว หงัน ไต
อ๏าว เท๎ ทาว ดําย ไต
กํา หวําต
กํวน บํอ
วี้ เตี่ยน
ตุ๎ย ซ๎าจ
เสย ลึง
ทิจ/คง ทิจ

ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ภาษาไทย
แพง (ราคา)
ถูก (ราคา)
สมเหตุสมผล
การขายลดราคา
คุณภาพดี
สีขาว
สีดํา
สีเทา
สีน้ําตาล
สีชมพู
สีแดง
สีส๎ม
สีเหลือง
สีเขียว
สีน้ําเงิน
สีฟ้า
สีมํวง
ฉันกําลังมองหาถุงเท๎า
ขาว
41 ฉันชอบเดินซื้อของที่
ห๎างสรรพสินค๎าสยาม
พารากอน

ภาษาเวียดนาม
t
R
H pl
Gi m gi
h t l ng ao
M u tr ng
M u en
Màu xám
Màu nâu
M u h ng
Mu ỏ
Màu cam
Màu vàng
Màu xanh lá cây
Màu xanh lam
M u xanh da trời
Màu tím
Tôi ang t m v màu
tr ng
Tôi thí h mua h ng
trung t m th ng m i
Siam Paragon
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คาอ่าน
ดั้ต
แส๎
เหิ่บ ลี้
สาม ส๎า
เจิ๊ต เหลื่อง กาว
เหมํา จั๊ง
เหมํา แดน
เหมํา ส๎าม
เหมํา เนิว
เหมํา โฮํง
เหมํา ด๐อ
เหมํา กาม
เหมํา หวําง
เหมํา ซาญ ล๎า เกย
เหมํา ซาญ ลาม
เหมํา ซาญ ซา เจํย
เหมํา ติ๊ม
โตย ดาง ติ่ม เว๎อ เหมํา จั๊ง
โตย ทิจ เหมํา หําง เอ๐อ จุง
เติม เทือง หมําย สยามพารา
กอน

ที่
ภาษาไทย
42 คุณมีเสื้อคลุมตัวนอก
ทําด๎วยผ๎าฝ้าย
ขนาดเอ็มไหม
43 คุณอยากจะซื้ออะไร
44 ฉันชอบเนื้อผ๎าแตํไมํ
ชอบสี
45 คุณชอบสีไหนมากกวํา
กัน สีเขียวหรือสีน้ํา
เงิน
46 ฉันสู๎ราคาไมํไหว
(ราคาสูงไป)
47 นี่ไมํใชํแบบที่ฉันชอบ

ภาษาเวียดนาม
…
o kho
n
ngo i l m ng ông
v i size M không?
... mu n mua g ?
Tôi thí h v i nh ng
không thí h màu
… thích màu n o h n, màu
xanh lá cây ho màu
xanh lam
t qu

48 คุณใสํแล๎วดูสวย/ดูดี
มาก
49 สีเหลืองเป็นสีโปรดของ
ฉัน
50 มันราคาแพงเกินไป
สําหรับฉัน
51 ฉันแคํเดินดูเฉยๆ
52 คุณมีรองเท๎าแบบนี้
ขนาดเบอร๑ห๎าไหม
53 เสื้อยืดสีเทาตัวนั้น
ราคาเทําไร

เหิ่บ เว๎ย
เหมาะสมกับ
Tôi r t thí h m u v ng โตย เซิต้ ทิ้จ เหมํา หวําง
ฉันชอบสีเหลืองมาก
V i tôi n t qu
เว๎ย โตย น๎อ ดั๊ต กว๎า

Tôi không thí h lo i
ny
p v i ...

h xem thôi
… gi y nh thế size
s n m không?
o thun m u x m gi
bao nhiêu?
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คาอ่าน
...ก๏อ อ๏าว คว๎าก เบน หวําย
หลําม บั่ง บง หวาย ไซด๑
แอม เหมํอ คง
...ม๎วน มัว สี่
โตย ทิ้จ หวาย ญึง คง ทิ้จ
เหมํา
ทิ้จ เหมํา หนําว เฮิน, เหมํา
ซาญ ล๎า เกย ฮวัก เหมํา
ซาญ ลาม
ดั๊ต กว๎า
แพงจัง
โตย คง ทิ้จ หลวําย ไหนํ

จี๋ แซม โทย
ก๏อ เสํย ญือ เท๎ ไซด๑ โส๎ นัม
คง
อ๏าว ทุน เหมํา ส๎าม ส๎า บาว
เญียว

ที่
ภาษาไทย
54 นั่นมันราคาแพงมาก
เกินไป
55 เสื้อเชิ้ตตัวนี้ราคา
500 บาท
56 สินค๎าซื้อแล๎วคืนได๎
ไหม
57 คุณภาพสินค๎านี้ดหี รือ
เปลํา
58 คุณชํวยลดราคาให๎อีก
หนํอยได๎ไหม
59 ลดราคาสักร๎อยละ 20
ได๎ไหม
60 ราคารวมทั้งสิ้น 405
บาท 75 สตางค๑

ภาษาเวียดนาม
i gi t qu
Áo s mi n y gi n m
tr m aht.
Hàng tr l i
không ?
h t l ng ao
không ?
… gi m gi
không ?
B t hai m i phần
tr m
không ?
Tt
n tr m linh
n m aht y m i
l m satang
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คาอ่าน
ก๏าย ด๏อ ส๎า ดั๊ท กว๎า
อ๏าว เซอ มี ไหนํ ส๎า นัม จัม
บาท
หําง จ๐า หลําย เดื่อก คง
เจิ๊ต เหลื่อง กาว คง
...สาม ส๎า เดื่อก คง
เบิ๊ต ฮาย เมือย เฟิ่น จัม
เดือก คง
เติ๊ต ก๐า โบ๏น จัม ลิญ นัม
บาท ไบ๐ เมือย ลัม สตางค๑

7. การถามความต้องการของผู้อื่น การขอความช่วยเหลือ การขอบคุณ การขอโทษ
ที่
ภาษาไทย
ภาษาเวียดนาม
คาอ่าน
1 ดูแล/หํวงใย
Quan t m Lo l ng
กวาน เติม/ลอ ลั้ง
2 ชํวย/ชํวยเหลือ
Gi p ỡ
สู๎บ เด๐อ
3 ระวัง
C n th n
เกิ๋น เถิ่น
4 ขอ/ขอให๎ทํา
Xin
ซิน
5 ควรจะ
Nên
เนน
6 ต๎องการ/อยากจะ
Mu n
ม๎วน
7 กรุณา/โปรด/ทําให๎
Vui lòng
วุย หลํอง
พอใจ
8 ถูก
úng
ดุ๏ง
9 ผิด
Sai
สาย
10 เสียใจ
Bu n
บํวน
11 ขอบคุณ/ขอบใจ
Cm n
ก๐าม เอิน
12 ขอโทษ
Xin lỗi
ซิน โหลย
13 ปัญหา
Vn
เวิ้น เดํ
14 ความลําบาก/ความ
Kh kh n
ขอ คัน
ยุํงยาก
15 ความผิด
Lỗi
โหลย
16 คําแนะนํา
ng dẫn
เหือง เสิน
17 ข๎อเสนอแนะ/การ
ngh
เดํ หงิ
แนะนํา
18 ความผิดพลาด
Lỗi
โหลย
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ที่
ภาษาไทย
19 คุณต๎องการความ
ชํวยเหลือไหม
20 ชํวยฉันหนํอยได๎ไหม/
กรุณาชํวยฉันหนํอย
21 คุณใจดีมาก ขอบคุณ
22 ด๎วยความยินดี
23 ฉันซาบซึ้งในความ
ชํวยเหลือของคุณ
24 ขอโทษ
25 มันไมํใชํความผิดของ
คุณ
26 ขอยืมปากกาของคุณ
หนํอยได๎ไหม
27 กรุณาสํงเอกสารมาให๎
ฉันหนํอยได๎ไหม
28 คุณชํวยตรวจงาน
เขียนให๎ฉันหนํอยได๎
ไหม
29 คุณชํวยเขยิบไปอีกนิด
ได๎ไหม
30 ด๎วยความขอบคุณ
อยํางจริงใจ

ภาษาเวียดนาม
… mu n gi p ỡ
không ?
i p tôi
không ?/
Xin hãy gi p tôi.
… t t ụng qu . in m
n.
g u .
Tôi r t x ộng v
gi p ỡ...
in lỗi
Không ph i lỗi a ...

คาอ่าน
...ม๎วน สู๎บ เด๐อ คง

Cho tôi m n i t
a ...
không?
Xin g i t i li u ho tôi
không ?
i p tôi ki m tra i
viết a tôi
không?
in … nhí h một tí
không?
in th t l ng m n.

จอ โตย เหมื่อน ก๐าย บุต๏ กั๋ว
... เดื่อก คง
ซิน กื๋ย ตําย เหลี่ยว จอ โตย
ก๏อ เดื่อก คง
สู๎บ โตย เกีย๋ ม จา บําย เวี้ยด
กั๋ว โตย เดื่อก คง
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สุ๎บ โตย เดือก คง/ซิน หาย
สู๎บ
...โต๏ต บุํง กว๎า ซิน ก๐าม เอิน
ก๏อ สี่ เดิว อํะ
โตย เสิ้ท สุ๎ก โดํง หวี่ ด๐า สู๎บ
เด๐อ...
ซิน โหลย
คง ฝาย โหลย กั๋ว...

ซิน... ญิ้จ โหมด ตี๊ เดื่อก คง
ซิน เถิ่ต หลํอง ก๐าม เอิน

ที่
ภาษาไทย
31 ขอโทษฉันทําความผิด
อยํางมากเลย
32 เชิญแสดงความ
คิดเห็นและให๎แนะนํา
33 ปัญหาได๎รับการแก๎ไข
เรียบร๎อยแล๎ว
34 งานสําเร็จลุลํวงได๎โดย
ไมํมีความยุํงยาก

ภาษาเวียดนาม
Tôi th nh th t xin lỗi
v lỗi lầm a m nh.
Góp kiến v o

คาอ่าน
โตย ทําญ เทิต่ ซิน โหลย หวี่
โหลย เหลิ่ม กั๋ว มิญ
่
ก๏อป อี๊ เกี๊ยน หวํา บ๐าว

Vn
gi i
quyết.
M i vi
u tr t l t
một h suôn s

เวิ้น เดํ ด๐า เดื่อก สาย เกวี้ยต

35 มีการสะกดผิด
อยูํเล็กน๎อย

nh vần sai một
chút.
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หมํอย เหวียก เดิ่ว จ๏อต
หล็อต โหมํด ก๏าจ ซวน แส
งานทุกอยํางลุลํวงไปด๎วยดี
ด๏าญ เหวิ่น ซาย โหมด จู๏ต

8. การเจ็บป่วย
ที่
ภาษาไทย
1 ไมํสบาย
2 สบายดี
3 เป็นไข๎หวัด
4 ปวดท๎อง
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19

ปวดฟัน
ปวดศีรษะ
เจ็บคอ
เจ็บตา
เป็นไข๎หวัดใหญํ
เป็นไข๎ตัวร๎อน
ท๎องเสีย
ปวดกล๎ามเนื้อ
วิงเวียนตาลาย
ไอ
ทรมานจากโรค
อาหารเป็นพิษ
แยํ/อาการไมํดี
อาการดีขึ้น/ทุเลา

20
21
22
23

เรื้อรัง
แพทย๑
พยาบาล
โรงพยาบาล

ภาษาเวียดนาม
Không khỏe
hỏe
st
au ụng

คาอ่าน
คง แคว๎
แคว๎
บิ โส๎ต
โดว บุํง

au r ng
โดว ซัง
au ầu
โดว โดํว
B vi m h ng
บิ เวียม หํอง
B vi m m t
บิ เวียม มั้ต
B cúm
บิ กู๐ม
Bs t
บิ โส๎ต
Ti u h y
เตียว ใจ๐
au
โดว เกอ
h ng m t
จ๐อง หมัด
Ho
ฮอ
B nh
บิ เบํญ
Ngộ ộ thứ n
โหงํะ โดํก ทึก อัน
Tri u hứng x u
เจี่ยว จึ๊ง เสิ้ว
Tri u hứng huy n เจี่ยว จึ๊ง ก๏อ เจวี้ยน เบี๊ยน
iến t t h n
โต๏ต เฮิน
Kinh niên
กิญ เนียน
s
บ๏าก สี
Y tá
อี ต๏า
B nh vi n
เบํญ เหวีย่ น
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ที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ภาษาไทย
รถพยาบาล
ร๎านขายยา
ฉันปวดศีรษะ
ฉันอาการดีขึ้น
ฉันทรมานจากอาหาร
เป็นพิษ
โอ๏ย ฉันทํามีดบาดนิ้ว
ตัวเอง
ฉันไอแยํมาก
ขอให๎อาการดีขึ้นเร็ว ๆ
นะ
เขาปวดฟัน
เขาทําไฟไหม๎/ไฟลวก
ตัวเอง
เธอเป็นหวัดเรื้อรัง
พวกเขาถูกแมลงตํอย

36 อาการเจ็บป่วยเป็น
อยํางไร
37 ฉันรู๎สึกวิงเวียน
38 ฉันอยากอาเจียน
39 ฉันมีไข๎สูง/ต่ํา
40 ฉันรู๎สึกเสียดท๎อง

ภาษาเวียดนาม
Xe p ứu
i u thu
Tôi au ầu
Tôi ỡ h n
Tôi au n v ngộ
ộ thứ n
Tôi t t v o tay
mình
Tôi ho nhi u l m
in h ho mau khỏi
nh
Anh au r ng.
Anh ỏng

คาอ่าน
แซ เกิ๊บ กื๊ว
เหี่ยว ท๎วก
โตย บิ โดว โดํว
โตย เด๐อ เฮิน
โตย โดว เดิ๊น หวี่ บิ โหงํะ
โดํก ทึ้ก อัน
โตย ตึ กั๊ต หวําว ไต มิญ
่

h s t kinh niên
h ng n
ôn tr ng
n
Tri u hứng nh thế
n o?
Tôi m th y h ng
mt
Tôi u n nôn.
Tôi s t ao
Tôi au nh i ụng.

จิ บิ โส๎ต กิญ เนียน
จุ๐ง น๎อ บิ โกน จุํง กั๊น
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โตย ฮอ เหญี่ยว ลัม้
ซิน จุ๏ก จอ เมา ขอย เบํญ
อาญ บิ โดว ซัง
อาญ บิ บ๐อง

เจี่ยว จึ๊ง เบํญ เท๎ หนําว
โตย ก๐าม เท๎ย
จ๏อง หมัต
โตย บํวน โนน
โตย บิ โส๎ต กาว
โตย โดว ญ๎อย เอ๐อ บุํง

ที่
ภาษาไทย
41 ฉันเลือดออก
42 ฉันมีแผลฟกช้ํา
43 แขนของฉันหัก
44 ฉันรู๎สึกท๎องอืด
(อาหารไมํยํอย)
45 บาดแผลมีเลือดไหล

ภาษาเวียดนาม
Tôi h y m u
Tôi vết th m tím
m nh m y
Tôi g y nh tay.
Tôi th y tr ng ụng

คาอ่าน
โตย จ๐าย เม๎า
โตย ก๏อ เว๎ต เทิม ติม๋ มิ่ญ
เหมย
โตย บิ ก๐าย ก๏าญ ไต
โตย เท๎ย เจื๊อง บุํง

Vết th ng h y m u

เวิ๊ต เทือง ไจ๐ เม๎า
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9. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคาแหงของฉัน
ที่
ภาษาไทย
ภาษาเวียดนาม
1 มหาวิทยาลัย
Tr ờng i h
รามคําแหง
Ramkhamhaeng
2 มหาวิทยาลัยของรัฐ Tr ờng i h công
lp
3 มหาวิทยาลัย
Tr ờng i h
รามคําแหง ถนน
Ramkhamhaeng, ờng
รามคําแหง
Ramkhamhaeng, Ph ờng
แขวงหัวหมาก
Huamark,
เขตบางกะปิ
Qu n angkapi v s
และวิทยาเขตบางนา Bangna
4 มหาวิทยาลัย
Tr ờng i h
รามคําแหง
Ramkhamhaeng
เป็นตลาดวิชา
l tr ờng h khoa
5 ปรัชญา คือ ให๎โอกาส Triết l l ho thời
และความเสมอภาค v s nh ng v
ทางการศึกษา
m t gi o dụ
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คาอ่าน
เจื่อง ไดํ ฮํอก รามคําแหง
เจื่อง ไดํ ฮํอก กง เหลิบ
เจื่อง ไดํ ฮํอก รามคําแหง,
เดื่อง รามคําแหง เฟื่อง
หัวหมาก เกวิ่น บางกะปิ
หวํา เกอ เสอ บางนา

เจื่อง ไดํ ฮํอ รามคําแหง หลํา
เจื่อง บ๏าค ควา
เจี๊ยด หลี หลํา จอ เถํย เกอ
หวํา สึ บิ่ญ ดั๋ง เหวํ หมัด
สาว สุก

ที่
ภาษาไทย
6 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มีหน๎าที่
คือ 1. จัดการเรียน
การสอน
2. การวิจัย
3. ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. การบริการเพื่อ
สังคม
7 เน๎นผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู๎คูํคณ
ุ ธรรม

ภาษาเวียดนาม
Tr ờng i h
Ramkhamhaeng hứ
n ng l
1. Qu n l h t p v
gi ng d y
. Tiến h nh nghi n ứu
3. o t n ngh thu t
v v nh a
4. Phụ vụ vi h
t p a ộng ng
Nh n m nh o t o
sinh vi n t t nghi p
v i nh ng kiến thứ v
o ứ
8 เปิดสอนในระดับ
i ng d y
h ng
ปริญญาตรี โท เอก
tr nh nh n th s
v tiến s
9 มีจํานวนนักศึกษามาก
s l ng sinh vi n
ที่สุดในประเทศ
nhi u nh t trong
n
10 มี 23 สาขาวิทย
3 s tt
บริการสํวนภูมภิ าค
v ng trong
ในประเทศ
n
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คาอ่าน
เจื่อง ไดํ ฮํอก รามคําแหง ก๐อ
จึ๊ก นัง หลํา
1. กว๐าน หลี ฮํอก เติ่บ หวํา
สาง ใสํ
2. เตี๊ยน ฮําญ เงียน กื๊ว
3. บ๐าว โตํน
เหงะ ถวด หวํา วัน ฮว๎า
4. ฟุ่ก หวุ เหวียก ฮํอก เติบ
กั๋ว กํง ดํง
เหยิ้น หมําญ ดําว ตําว ซิน
เวียน โต๏ด เหงียบ เว๎ย หญึ้ง
เขียน ทึ้ก ดําว ดึ๊ก
ส๎าง เสํย ก๏าก เจือง จิ่ญ กื๋อ
เยิน, ถาก สี, หวํา เตีย๋ น สี
ก๐อ โส เหลื่อง ซิน เวียน
เหยี่ยว เหยิด้ จอง ก๐า เนื้อก
ก๐อ 23 เกอ เสอ เอ๐อ เติ๊ด ก๐า
ก๏าก หวุํง จอง ก๐า เนื้อก

ที่
ภาษาไทย
11 ศูนย๑สอบตํางประเทศ
41 แหํง 32 ประเทศ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ภาษาเวียดนาม
41 trung t m th
nghi m n ngo i
n m tr n 3 n
คณะนิติศาสตร๑
hoa Lu t
คณะบริหารธุรกิจ
Khoa Qu n Tr inh
Doanh
คณะมนุษยศาสตร๑
hoa Nh n V n
คณะศึกษาศาสตร๑
Khoa S Ph m
คณะวิทยาศาสตร๑
hoa hoa
คณะรัฐศาสตร๑
hoa hính Tr
คณะเศรษฐศาสตร๑
hoa inh Tế
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ hoa ỹ Thu t
คณะสื่อสาร
hoa Truy n Thông
มวลชน
คณะศิลปกรรมศาสตร๑ hoa ỹ Thu t
คณะพัฒนาทรัพยากร hoa Ph t Tri n Ngu n
มนุษย๑
Nh n L
คณะทัศนมาตศาสตร๑ Khoa Nhãn Khoa
บัณฑิตวิทยาลัย
hoa ao
สถาบันคอมพิวเตอร๑ Vi n y Tính
สถาบันวิจัย
Vi n Nghi n ứu v
และพัฒนา
Ph t Tri n
สถาบันศิลป
Vi n V n a v Ngh
วัฒนธรรมฯ
Thu t
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คาอ่าน
ก๐อ 41 จุง เติม ถือ เหงี่ยม
เอ๐อ เนื้อก หวําย, หนั่ม เจน
32 เนื้อก
ควา หลวด
ควา กว๐าน จิ กิญ ซวาน
ควา เญิน วัน
ควา ซือ ฟ่าม
ควา ควา ฮํอก
ควา จิ๊น จิ่
ควา กิญ เต๐
ควา กี๋ ถวด
ควา เจวี่ยน ธง
ควา หมี ถวด
ควา ฟ้าด เจี๋ยน หงํวน เญิน
หลึก
ควา หญาน ควา
ควา กาว ฮํอก
เหวี่ยน ไหม ติ๊ญ
เหวี่ยน เงียน กื๊ว หวํา ฟ้าด
เจี๋ยน
เวี่ยน วัน ฮว๎า หวํา เหงะ ถวด

ที่
ภาษาไทย
28 สถาบันการศึกษา
นานาชาติ
29 สถาบันวิทยาศาสตร๑
สุขภาพ
30 สถาบันภาษา
31 สถาบันกฎหมายไทย
32 สถาบันวิจัยสัตว๑
ในภูมิภาคเขตร๎อน
33 สํานักงานอธิการบดี
34 สํานักบริการทาง
วิชาการและทดสอบ
ประเมินผล
35 สํานักหอสมุดกลาง
36 สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา
37 สํานักพิมพ๑
38 สํานักกีฬา
39 ศูนย๑สื่อการสอน
ทางอิเล็กทรอนิกส๑

ภาษาเวียดนาม
คาอ่าน
Vi n i o dụ Qu Tế เหวี่ยน สาว สุก ก๏วก เต๏
Vi n hoa

Y Tế

Vi n Ngôn Ng
Vi n Lu t a Th
Lan.
Vi n Nghi n ứu
V t V ng Nhi t
V n Ph ng i u
Tr ng
V n Ph ng ỗ Tr
nh i
Vụ

เหวี่ยน โหงน หงือ
เหวี่ยน หลวด กั๋ว ถาย ลาน

i
ộng
i

เหวี่ยน เงียน กื๊ว ดํง เหวิด
หวุํง เหญียด เดํย
วัน ฟ่อง เหี่ยว เจื๋อง

v

วัน ฟ่อง โห๎ เจอะ หวํา ดําญ
สา ฮํอก หวุ

Th Vi n Trung T m
V n Ph ng ông Ngh
i o Dụ
Nh u t n
V n Ph ng Th Dụ
Th Thao
Trung T m u n
Luy n ông Ngh i n
T
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เหวี่ยน ควา ฮํอก อี เต๏

ทือ เหวี่ยน จุง เติม
วัน ฟ่อง กง เหงะ สาว สุก
หญํา ส๎วด บ๐าน
วัน ฟ่อง เถ๎ สุก เท๎ ทาว
จุง เติม ห๎วน เลวี่ยน กง เหงะ
เดี่ยน ตื๋อ

ที่
ภาษาไทย
ภาษาเวียดนาม
40 สํานักประกันคุณภาพ V n ph ng Qu n L
การศึกษา
h t l ng i o Dụ
41 สํานักทดสอบทาง
V n Ph ng i m Tra
อิเล็กทรอนิกส๑
ông Ngh i n T
42 สํานักสหกิจศึกษา
V n Ph ng i o Dụ
และพัฒนาอาชีพ
p T V Ph t Tri n
huy n ôn V n
Ph ng i o Dụ V
Ph t Tri n Ngh
Nghi p
43 ศูนย๑บํมเพาะวิสาหกิจ V ờn Ư m Doanh
และจัดการทรัพย๑สิน Nghi p V Qu n L S
ทางปัญญา
u Trí Tu
44 สํานักตรวจสอบ
V n Ph ng i m To n
ภายใน
Nội ộ
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คาอ่าน
วัน ฟ่อง กว๐าน หลี เจิ๊ท เห
ลื่อง สาว สุก
วัน ฟ่อง เกี๋ยม จา กง เหงะ
เดี่ยน ตื๋อ
วัน ฟ่อง สาว สุก เหิบ ต๏าก
หวํา ฟ้าต เจี๋ยน
เจวียน โมน, วัน ฟ่อง สาว สุก
หวํา ฟ้าต เจี๋ยน เหงํ เหงี่ยบ

เหวื่อน เอือม ซวาน เหงี่ยบ
หวํา กว๏าน หลี เสอ ฮวื้ จี๋ เต
วะ
วัน ฟ่อง เกี๋ยม ตว๏าน โหนํย
โบํะ

Information for ASEAN (ข๎อมูลเบื้องต๎นของประเทศกลุํมสมาชิกอาเซียน)
ที่
No.

ธงชาติ
National Flag

ประเทศ
Country

พื้นที่ ตร.กม.
Area (Km2)

เมืองหลวง
Capital

5,765

บันดาร๑เสรีเบกาวัน
Bandar Seri
Begawan
กรุงพนมเปญ
Phnom Penh

1

รัฐบรูไนดารุสซาลาม
Negara Brunei Darussalam

2

ราชอาณาจักรกัมพูชา
Kingdom of Cambodia

181,035

3

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Republic of Indonesia

1,919,443

กรุงจาการ๑ตา
Jakarta

4

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Lao People’s Demo rati Repu li

236,880

นครหลวงเวียงจันทน๑
Vientiane

5

มาเลเซีย
Federation of Malaysia

329,758

กรุงกัวลาลัมเปอร๑
Kuala Lumpur

6

สาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาร๑
Republic of the Union of Myanmar

657,740

นครเนปิดอว๑
Naypyidaw

7

สาธารณรัฐฟิลิปปินส๑
Republic of the Philippines

298,170

กรุงมะนิลา
Manila

8

สาธารณรัฐสิงคโปร๑
Republic of Singapore

699.4

สิงคโปร๑
Singapore

9

ราชอาณาจักรไทย
Kingdom of Thailand

513,115

กรุงเทพมหานคร
Bangkok

10

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Socialist Republic of Vietnam

331,690

กรุงฮานอย
Hanoi

ข๎อมูลภาษาไทยจาก เว็บไซต๑กระทรวงการตํางประเทศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2558
แปลภาษาอังกฤษโดย รศ. ดร. ระพิณ ทรัพย๑เอนก
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Information for ASEAN (ข๎อมูลเกีย่ วกับประเทศสมาชิกอาเซียน)
ที่
No.

ประชากร
Population
(Million)

ประเทศ
Country

1

รัฐบรูไนดารุสซาลาม
Negara Brunei Darussalam

2

ราชอาณาจักรกัมพูชา
Kingdom of Cambodia
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Republic of Indonesia
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Lao People’s Demo rati Repu li
มาเลเซีย
Federation of Malaysia
สาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาร๑
Republic of the Union of Myanmar
สาธารณรัฐฟิลิปปินส๑
Republic of the Philippines
สาธารณรัฐสิงคโปร๑
Republic of Singapore

14.67

ราชอาณาจักรไทย
Kingdom of Thailand
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Socialist Republic of Vietnam

67.22

3
4
5
6
7
8

9
10

.423000

248
6.77
30.4
51
100
699.4

89.7

หน่วยเงินตรา
Currency
ดอลลาร๑บรูไน
Brunei dollar
(BND)
เรียล
Riel (KHR)
รูเปียห๑
Rupiah (Rp) (IDR)
กีบ
Kip (LAK)
ริงกิต
Ringgit (RM) (MYR)
จั๊ด
Kyat (K) (MMK)
เปโซ
Peso (Piso) (PHP)
ดอลลาร๑สิงคโปร๑
Singapore Dollar
(SGD)
บาท
Baht (THB)
ดํง
Dong ( ng)
(VND)

รายได้ประชาชาติ
ต่อหัว
GDP(nominal)
per capita
40,858 USD

2,400 USD
5,150 USD
1,697 USD
11,594 USD
910.36 USD
2,765 USD
55,580 USD

5,390 USD
1,910 USD

ข๎อมูลภาษาไทยจาก เว็บไซต๑กระทรวงการตํางประเทศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2558
แปลภาษาอังกฤษโดย รศ. ดร. ระพิณ ทรัพย๑เอนก
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Information for ASEAN (ข๎อมูลเกีย่ วกับประเทศสมาชิกอาเซียน)
ที่
ประเทศ
ระบอบการปกครอง
No.
Country
Government
1.

รัฐบรูไนดารุสซาลาม
Negara Brunei
Darussalam

2.

ราชอาณาจักรกัมพูชา
Kingdom of
Cambodia

3.

4.

เขตการปกครอง
Administrative Divisions

สมบูรณาญาสิทธิราชย๑ โดยมีสมเด็จ
พระราชาธิบดีเป็นองค๑ประมุขผู๎นํารัฐบาล
รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง
Malay Islamic Monarchy with His
Majesty Paduka Seri Baginda Sultan
Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin
Waddaulah as Head of State, Prime
Minister, Minister of Defense and
Minister of Finance
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมี
พระมหากษัตริย๑เป็นประมุขภายใต๎
รัฐธรรมนูญ
Unitary parliamentary
constitutional monarchy

แบํงเขตการปกครองเป็น 4 เขต
Four administrative districts

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Republic of
Indonesia

ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย มี
ประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน๎า
ฝ่ายบริหาร
Unitary presidential constitutional
republic

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
Lao People’s
Democratic Republic

ระบอบสังคมนิยม
Single-party socialist republic

แบํงเขตการปกครองเป็น 34 จังหวัด โดยมีการ
ปกครองลักษณะพิเศษ 2 จังหวัด คือกรุง
จาการ๑ตาและเมืองยอกยาการ๑ตา และมีเขต
ปกครองพิเศษ 2 แหํงคือ อาเจะห๑และปาปัว
Thirty-four provinces, two of which have
special status: Jakarta and Yogyakarta
and two with special autonomy: Aceh
and Papua
แบํงเขตการปกครองออกเป็น 17 แขวง และ
หนึ่งเขตนครหลวง
Seventeen provinces and one
prefecture which includes the capital
city, Vientiane

แบํงเขตการปกครองเป็น 1 ราชธานี (พนมเปญ)
และ 24 จังหวัด
One special administrative unit (the
capital, Phnom Penh) and 24 provinces

ข๎อมูลภาษาไทยจาก เว็บไซต๑กระทรวงการตํางประเทศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2558
แปลภาษาอังกฤษโดย รศ. ดร. ระพิณ ทรัพย๑เอนก
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Information for ASEAN (ข๎อมูลเกีย่ วกับประเทศสมาชิกอาเซียน)
ที่
ประเทศ
ระบอบการปกครอง
No.
Country
Government
5.

6.

7.

มาเลเซีย
Federation of
Malaysia
สาธารณรัฐแหํงสหภาพ
เมียนมาร๑
Republic of the
Union of Myanmar

สาธารณรัฐฟิลิปปินส๑
Republic of the
Philippines

8.

สาธารณรัฐสิงคโปร๑
Republic of
Singapore

9.

ราชอาณาจักรไทย
Kingdom of
Thailand

เขตการปกครอง
Administrative Divisions

สหพันธรัฐ
Federal parliamentary
constitutional monarchy
รัฐสภาที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง โดย
มีประธานาธิบดีเป็นประมุขประเทศ
และหัวหน๎ารัฐบาล
A unitary state and constitutional
republic with a president who is
both head of state and head of
government
ระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็น
ประมุขและหัวหน๎าฝ่ายบริหาร
Unitary presidential
constitutional republic with the
president as the head of state

มาเลเซียแบํงเขตการปกครองเป็น 13 รัฐ
Malaysia is a federation comprising
thirteen states.

ระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีสภาเดียว
มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ
Unitary parliamentary constitutional
republic with a Westminister system of
unicameral parliamentary government
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรง
เป็นประมุข
Constitutional monarchy with king
Bhumibol Adulyedej as the Head
of State

แบํงเขตการปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็น 5 ภาค
Divided into five regions of urban
planning subdivisions

แบํงการปกครองเป็น 7 รัฐ
Divided into seven states

แบํงเขตการปกครองออกเป็น 18 เขต 80
จังหวัด 120 เมือง
Divided into 18 regions with 80
provinces and 120 cities

แบํงเขตการการปกครองเป็น 76 จังหวัด +
กรุงเทพมหานคร
Seventy-six provinces and one special
administrative area, the capital city
area of Bangkok Metropolis

ข๎อมูลภาษาไทยจาก เว็บไซต๑กระทรวงการตํางประเทศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2558
แปลภาษาอังกฤษโดย รศ. ดร. ระพิณ ทรัพย๑เอนก
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Information for ASEAN (ข๎อมูลเกีย่ วกับประเทศสมาชิกอาเซียน)
ที่
ประเทศ
ระบอบการปกครอง
No.
Country
Government
10.

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
Socialist Republic of
Vietnam

ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต๑
เวียดนาม เป็นพรรคการเมืองเดียว และมี
อํานาจสูงสุด
Single-party socialist state with the
Communist Party of Vietnam as
the political party with supreme
power

เขตการปกครอง
Administrative Divisions
แบํงเขตการปกครองออกเป็น 58 จังหวัด และ
5 เทศบาลซึ่งเป็นเขตการปกครองสํวนท๎องถิ่น
ที่มีฐานะเทําจังหวัด
Divided into 58 provinces and five
municipalities which are
administratively on the same level as
provinces

ข๎อมูลภาษาไทยจาก เว็บไซต๑กระทรวงการตํางประเทศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2558
แปลภาษาอังกฤษโดย รศ. ดร. ระพิณ ทรัพย๑เอนก
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คณะกรรมการจัดทาหนังสือภาษาอาเซียน
(Everyday ASEAN Languages)
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ๑
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการดาเนินการจัดทา
1. ผู๎อํานวยการสถาบันภาษา
2. Mr. Melvyn Sharman
3. รองศาสตราจารย๑ ดร. สุมาลี นิมมานุภาพ
4. รองศาสตราจารย๑อดุลย๑ ตะพัง
5. ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม
6. ดร. สรตี ปรีชาปัญญากุล
7. อาจารย๑ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์
8. อาจารย๑พลอย แสงลอย
9. Mrs. Thuza Nwe
10. Mr. Lester N. Udang
11. หัวหน๎างานวิเทศสัมพันธ๑
12. นายสันติ ปานทอง
13. นายธีรดนัย พึ่งพัฒนสกุลชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ

212

213

1. Negara Brunei Darussalam
(รัฐบรูไนดารุสซาลาม)
ดอกไม้ประจาชาติ ดอกซิมปอร์

2. Kingdom of Cambodia
(ราชอาณาจักรกัมพูชา)
ดอกไม้ประจาชาติ ดอกลาดวน
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3. Republic of Indonesia
(สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
ดอกไม้ประจาชาติ ดอกกล้วยไม้ราตรี

4. Lao People’s Democratic Republic
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ดอกไม้ประจาชาติ ดอกลีลาวดี
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5. Federation of Malaysia
(มาเลเซีย)
ดอกไม้ประจาชาติ ดอกชบา

6. Republic of the Union of Myanmar
(สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)
ดอกไม้ประจาชาติ ดอกประดู่
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7. Republic of the Philippines
(สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
ดอกไม้ประจาชาติ ดอกพุดแก้ว

8. Republic of Singapore
(สาธารณรัฐสิงคโปร์)
ดอกไม้ประจาชาติ ดอกกล้วยไม้แวนด้า
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9. Kingdom of Thailand
(ราชอาณาจักรไทย)
ดอกไม้ประจาชาติ ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน

10. Socialist Republic of Vietnam
(สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
ดอกไม้ประจาชาติ ดอกบัว
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ธงอาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียน
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