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สระ 
o& 

 o&tu©&m/ / xdkif;bmomü tajccHo& 32 vHk;/ oauFw 32 vHk; &dSonf/  

 

xdkif;oauFw toHxGuf jrefrmoauFw xdkif;oauFw toHxGuf jrefrmoauFw 

-ะ p&t - เ-อะ p&athtf a-Ytf 

-า p&tm -m? –g เ-อ p&attf a-tf 

- ิ p&td -d เ – ี ยะ p&td, -d, 

- ี p&tD -D เ – ี ย p&tD;,m; -D;,m; 

- ึ p&tdtf -dtf เ – ื อะ p&tdtftm -d;tftm 

- ื p&tDtf -Dtf เ – ื อ p&tDtftm -D;tftm 

- ุ p&tk -k - วะ p&tk0?p&tG -Gmh 

- ู p&tl -l - ว p&tk0?p&tGm; -Gm; 

เ-ะ p&ath a-Y -ำ p&trf; -rf; 

เ- p&at; a- ใ- p&tdkif;rdkifhrGef; -dkif; 

แ-ะ p&tJh -JY ไ- p&tdkif;rdkifhrvdkif; -dkif; 

แ- p&tJ -J เ-า p&atmif; a-mif; 

โ-ะ p&tdkY -dkY ฤ &kU -kY 

โ- p&tdk -dk;  &l -l; 

เ-าะ p&atmh a-mh ฦ &kU -kY 

-อ p&atm a-m  &l -l; 
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oifcef;pm 1 
 

                                     -า      zwf  p&tm 
 

zwfMunfhvdkuf   
 -า -า -า -า -า 
 
 
  
       กา      ยา  นา 
 
  ก toHwGuf กอ 
 

zwfMunfhvdkuf 

 ก ม น ย ร 
 

o&aygif;onf  -า  กา zwf กอ  อา  กา  
 

 กา มา นา ยา รา 
 

o&zwf 

o&zwf 
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 ก า กา ท า ทา  

 ม า มา ล า ลา 

 น า นา ย า ยา 
 ง า งา ฝ า ฝา 
 ต า ตา ข า ขา 
 อ า อา ส า สา 
 
 
 
a0g[m& 

 มาลา ฝากา ทายา 
 ขาอา ตามา นาอา 
 
 
 
 
 

avhusifhcef; 
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oifcef;pm 2 
 

                                     - ี     zwf  p&tD 
 

zwfMunfhvdkuf   
 - ี - ี - ี - ี - ี
 
 
  
       ส      ต  ป 
 
  ส toHwGuf สอ 
 

zwfMunfhvdkuf 

 ส ต ป ด ช 
 

o&aygif;onf   - ี  ส zwf สอ  อี  ส ี 
 

 ส ต ป ด ช 
 

o&zwf 

o&zwf 

ี ี ี 

ี 

ี ี ี ี ี 
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 ม - ี มี ช - ี ชี  

 ด - ี ด ี น - ี น ี

 ต - ี ต ี ร - ี รี 
 ท - ี ที ล - ี ล ี

 ป - ี ปี ฝ - ี ฝ ี

 ว - ี วี ส - ี สี 
 
 
a0g[m& 

 นารี ทีวี ทาส ี

 
 
 

 ฝาชี ตาด ี มียา 
 
 
 

avhusifhcef; 
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oifcef;pm 3 
 

                                     - ู      zwf  p&tl 
 

zwfMunfhvdkuf   
 - ู  - ู  - ู  - ู  - ู  
 
 
  
       ง      ป  ห 
 
  ง toHwGuf งอ 
 

zwfMunfhvdkuf 

 ง ป ห ด 
 

o&aygif;onf   -ู    งู zwf งอ  อู  งู  
 

 ง ป ห ด 
 

o&zwf 

o&zwf 

ู ู ู 

ู ู ู ู 
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 ง - ู      งู ฟ - ู      ฟู  

 ด - ู      ด ู จ - ู      จู 

 ป - ู      ปู ภ - ู      ภ ู

 ร - ู      รู ถ - ู      ถู 

 ค - ู      ค ู ส - ู     สู 
 ช - ู      ชู ห - ู      หู 
 
 
 
a0g[m& 

 ฟูฟู สาคู ปูนา 
 
 
 

 ถูหู มีง ู รูปูนา 
 
 

avhusifhcef; 



11

 

 

oifcef;pm 4 
 

                                     เ-      zwf  p&at; 
 

zwfMunfhvdkuf   
 เ-   เ- เ- เ- เ- 
 
 
  
       ซ      ล  ท 
 
  ซ toHwGuf ซอ 
 

zwfMunfhvdkuf 

 ซ ล ท ป 
 

o&aygif;onf           เซ zwf ซอ  เอ  เซ  
 

 เซ เล เท เป 
 

o&zwf 

o&zwf 

เ เ เ 

เ- 
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 ก เ-      เก ร เ-       เร  

 ซ เ-      เซ ป เ-       เป 

 ท เ-      เท พ เ-       เพ 

 ล เ-      เล ย เ-       เย 

 ม เ-       เม ส เ-      เส 

 ว เ-       เว ห เ-       เห 
 
 
 
a0g[m& 

 เมธา เวลา เกเร 
 
 
 

 เสมา เฮฮา เท 
 
 

avhusifhcef; 
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oifcef;pm 5 
 

                                     โ-      zwf  p&tdk; 
 

zwfMunfhvdkuf   
 โ-   โ- โ- โ- โ- 
 
 
  
       โค  โน  โถ 
 
  ซ toHwGuf ซอ 
 

zwfMunfhvdkuf 

 ค น ถ บ 
 

o&aygif;onf      โ-    โค   zwf คอ  โอ  โค  
 

 โค โน โถ โบ 
 

o&zwf 

o&zwf 
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 ค โ-      โค ร โ-       โร  

 ต โ-      โต ป โ-       โป 

 ท โ-      โท พ โ-       โพ 

 ล โ-      โล ย โ-       โย 

 ม โ-      โม ข โ-      โข 

 บ โ-      โบ ฉ โ-       โฉ 
 
 
 
a0g[m& 

 โบ ตาโต แตงโม 
 
 
 
  
 
 
 

avhusifhcef; 
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avhusifh 
 

 -า - ี - ู เ- โ-   
 

 ก จ ด ต บ ป อ  
 ข ฉ ถ ผ ฝ ส ห 
 ค ง ช ซ ท น พ 
 ฟ ม ย ร ล ว ฮ  
 

สระ 
พยัญชนะ -า -  ี -  ู เ- โ- 

ก กา กี กู เก โก 
จ จา จี จู เจ โจ 
ด ดา ดี ดู เด โด 
ต ตา ตี ตู เต โต 
บ บา บี บู เบ โบ 
ป ปา ปี ปู เป โป 
อ อา อี อู เอ โอ 
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 มาลา มี 2 ขา    
     
 

 
 ฟูฟู  มี  4  ขา 
 
 
 

   มาลา  พา   ฟูฟ ู

   มา     หา   นารี 
 
 
 

 นารี    มี     ยา   ดี 
 นารี    ทา   ขา   ฟฟูู 
 ขา     ฟูฟู   ดู    ดี 
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โครงสร้างประโยคคำถาม 
 

b,fawmh........vJ/(แบเดาะ.....แล) “เมื่อไร” 
คำถาม คำกริยา คำลงท้าย 

b,fawmh 
(แบเดาะ) 

 

 
“เมื่อไร” 

ไป oGm;(ต้ัว) 
มา vm(หล่า) 
กิน pm; (ซา) 

ซื้อ 0,f (แหว่) 
กลับ jyef (เปีย่น) 

vJ 
(แล) 
 
 
 

 
คำนาม คำถาม คำกริยา คำลงท้าย 

 
 

ตลาด aps;(เซ) 
คุณ cifAsm;(คำหย่า) 
ข้าว xrif;(ทะมิน) 

นาฬิกา em&D(หน่าหยี่) 
บ้าน tdrf (เอ่ง) 

b,fawmh 
(แบเดาะ) 

 

 
“เมื่อไร” 

ไป oGm;(ต้ัว) 
มา vm(หล่า) 
กิน pm; (ซา) 

ซื้อ 0,f (แหว่) 
กลับ jyef (เปีย่น) 

vJ 
(แล) 

 

 
 

b,fwkefu........vJ/(แบโดงก๊ะ.....แล) “ตั้งแต่เมื่อไร” 
คำถาม คำกริยา คำลงท้าย 

b,fwkefu 
(แบโดงก๊ะ) 

 

 
“ตั้งแต่เมื่อไร” 
ไป oGm;(ต้ัว) 
มา vm(หล่า) 
กิน pm; (ซา) 

ซื้อ 0,f (แหว่) 
กลับ jyef (เปีย่น) 

vJ 
(แล) 
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คำนาม คำถาม คำกริยา คำลงท้าย 
 
 

ตลาด aps;(เซ) 
คุณ cifAsm;(คำหย่า) 
ข้าว xrif;(ทะมิน) 

นาฬิกา em&D(หน่าหยี่) 
บ้าน tdrf (เอ่ง) 

b,fwkefu 
(แบโดงก๊ะ) 

 

 
“ตั้งแต่เมื่อไร” 
ไป oGm;(ต้ัว) 
มา vm(หล่า) 
กิน pm; (ซา) 

ซื้อ 0,f (แหว่) 
กลับ jyef (เปีย่น) 

vJ 
(แล) 

 

 
b,fES........vJ/(แบนะ.....แล) “กี่” 

 

คำนาม คำถาม ลักษณะนาม คำกริยา คำลงท้าย 
 
 
 
นาฬิกาem&D(หน่าหยี่) 

b,fES 
แบนะ 

 
 
 

 
 

“กี่” 
อัน ck(คุ) 

 
 
 

เอา ,l(หยู่) 
ซื้อ 0,f (แหว่) 

ขาย a&mif; (เย้า) 

vJ 
แล 
rvJ 
มะแล 

 
 

b,favmuf.......vJ/ (บะเล่าแล) “เท่าไร” 
คำนาม คำถาม 
touf (อะแต๊ด) อายุ 
aps; (เซ) ราคา 

b,favmufvJ/ 
(แบเล่าแล) “เท่าไร” 

 
 

คำนาม คำถาม คำกริยา คำลงท้าย 
 
 
em&D(หน่าหยี่) นาฬิกา 
w,fvDzkef;(แต่ลีโพง)โทรศัพท์ 
aiG(เหง่)เงิน 

b,favmuf 
(บะเล่า) 

 

 
“เท่าไร” 
,l(ยู) เอา 

0,f(แหว่) ซื้อ 
&Sd (ชิ) ม ี

vJ/(แล) 
rvJ 
มะแล 
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bm........vJ/ (บ่าแล) อะไร 
คำถาม คำกริยา คำลงท้าย 
bm 
(บ่า) 

 
อะไร 

0,f(แหว่) ซื้อ 
,l(หยู่) เอา 

a&mif;(เย้า) ขาย 

vJ 
(แล) 
rvJ 
มะแล 

 
 

b,frSm......vJ/ (แบ่หม่าแล้) ที่ไหน 
คำนาม คำถาม คำกริยา คำลงท้าย 

 
 
aps;(เซ้) ตลาด 
xrif; (ทะมิน) ข้าว 

b,frSm 
(แบ่หม่า) 

 
“ที่ไหน” 
&dS (ชิ) มี 

pm; (ซา) กิน 

vJ/ 
(แล้) 

 

 
bmjzpfvYdkvJ/ (บาพิดโล๊ะแล) “ทำไม 

คำถาม คำนาม คำปฏิเสธ คำกริยา คำลงท้าย 
bmjzpfvdkYvJ 
(บาพิดโล๊ะแล) 

“ทำไม” 
 

tdrf(เอ่ง) บ้าน 
xrif; (ทะมิน) ข้าว 
cifAsm;(ขิ่นเบีย) คุณ 

r (มะ)  
“ไม่” 

jyef (เปยีน) 
กลับ 

pm; (ซา) กิน 
vm (หล่า) มา 

bl;/ 
(แล้) 

 

 

b,fvdk......vJ/ (แบ่โหล่แล้) อย่างไร 
คำนาม คำถาม คำกริยา คำลงท้าย 

 
 
aps;(เซ้) ตลาด 
xrif; (ทะมิน) ข้าว 

b,fvdk 
(แบ่โหล่) 

 
“อย่างไร” 

oGm; (ต้ัว) ไป 
pm; (ซา) กิน 

vJ/ 
(แล้) 
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ผักชนิดต่างๆ  
 

EHEHyif uefpGef;&Guf udkufvGef yJawmifY&Snf 

ผักชี(นันนันบัน) ผักบุ้ง(กะซนยแวด) คะน้า(ไก้ล้น) ถ่ัวฝักยาว(แบเด๊ะเช่) 

bdkpm;yJ yJyifayguf a*:zDxkyf yef;aumfzD 

ถ่ัวลันเตา(โบ่ซ้าแบ) ถ่ัวงอก(แบปันป้าว) กล่ำปลี(ก่อพีโท๊ะ) กล่ำดอก(ปั้นก่อพี) 

a&Tz&HkoD; ausmufz&HkoD; c0JoD; Al;oD; 

ฟักทอง(เชว่พะโย้งตี) ฟักเขียว(จ้าวพะโย้งตี) บวบ(ขะแว่ตี) น้ำเต้า(บู้ตี) 

MuufoGefeD MuufoGefjzL *sif; oHyk&moD; 

หัวหอม(แจ๊สตูนนี) กระเทียม(แจ๊สตูนพยู) ขิง(จิ้น) มะนาว(ตันพะยาตี) 

uefpGef;O ydef;O rkefYnif; rkefYnif;jzL 

มันเทศ(กันโซนอู๊) เผือก(เป็งอู๊) ผักกาด(โม๊ะญีน) ผักกาดขาว(โม๊ะญีนผิ่ว) 

qvwf&Guf [if;*vm v,fuefpGef; ukvm;yJ 

ผักกาดหอม(สะลัตแยว๊ต) ผักเสี้ยน(ฮินกะลา) ผักบุ้งนา(แลกันโซน) ถัวแขก(กะล้าแบ) 

 

[if;oD;[if;&Guf 
zwf(uf) 

 

EHEHyif uefpGef;&Guf udkufvGef yJawmifY&Snf 
zwf(uf)csD; zwf(uf)bkY(if) cem xGmzwf(uf),m(0) 

bdkpm;yJ yJyifayguf a*:zDxkyf yef;aumfzD 
xGmvrfawmif xGmaig(uf) uvrfyD uvrfa'gh(uf) 

a&Tz&HkoD; ausmufz&HkoD; c0JoD; Al;oD; 
zwf(uf)axm(if) zwf(uf)cDtm(,f) yGm(yf) erf;awmuf 

MuufoGefeD MuufoGefjzL *sif; oHyk&moD; 
[Gma[m(rf) uxDtrf cd(if) raemif 

uefpGef;O ydef;O rkefYnif; rkefYnif;jzL 
rHax(wf) zDtwf(uf) zwf(uf)umwf zwf(uf)umwfacgif; 

qvwf&Guf [if;*vm v,fuefpGef; ukvm;yJ 
zwf(uf)umwfa[m(rf) zwf(uf)pDtef zwf(uf)em xGmc,f(uf) 
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[if;oD;[if;&Guf 
zwf(uf) 

 

EHEHyif uefpGef;&Guf udkufvGef yJawmifY&Snf 
zwf(uf)csD; zwf(uf)bkY(if) cem xGmzwf(uf),m(0) 

bdkpm;yJ yJyifayguf a*:zDxkyf yef;aumfzD 
xGmvrfawmif xGmaig(uf) uvrfyD uvrfa'gh(uf) 

a&Tz&HkoD; ausmufz&HkoD; c0JoD; Al;oD; 
zwf(uf)axm(if) zwf(uf)cDtm(,f) yGm(yf) erf;awmuf 

MuufoGefeD MuufoGefjzL *sif; oHyk&moD; 
[Gma[m(rf) uxDtrf cd(if) raemif 

uefpGef;O ydef;O rkefYnif; rkefYnif;jzL 
rHax(wf) zDtwf(uf) zwf(uf)umwf zwf(uf)umwfacgif; 

qvwf&Guf [if;*vm v,fuefpGef; ukvm;yJ 
zwf(uf)umwfa[m(rf) zwf(uf)pDtef zwf(uf)em xGmc,f(uf) 
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i&kwf i&kwfoD;rIefY 

 
 
 
 
 
 
 
 

pyg;vif  c&rf;csOfoD; 
zd(uf) zd(uf)ykef;(ef) wcdkif rcDtmaxwf 

ESrf; 

 
 
 
 
 
 
 

MuufoGefyif 

 
 
 
 
 
 
 

ywJaum  

 
 
 
 
 
 
 

ocGm;oD; 

ig; wkefYa[m(rf) cg wJ(if)uGm; 

rQpfcsOf  refusnf; 

 
 
 
 
 
 
 
 

yifpdrf; 

 
 
 
 
 
 
 

a&Smuf&Guf  
aemfrdkufa'g(if) rcg(rf) ydkif;rJ(if)vyf(uf) ydkif;rulwf 
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ผลไม้ 

vdar®mfoD; (เล้งมอตี) emewfoD; (นานดัตี) iSufaysmoD; (งบัปยอตี) &cdkifiSufaysmoD;(ยไข่งบัปยอตี) 

ส้ม สบัปะรด กล้วย กล้วยน ำ้ว้ำ 

z&JoD; (พะแหย่ตี) yef;oD; (ปันตี) pyspfoD;(ซะป๊ิตตี) o&ufoD;(ตะแย๊ดตี) 
แตงโม แอปเปิล้ องุ่น มะม่วง 

uRJaumoD;(แจว่กอตี) MuufarmufoD;(แจ๊สเม่ำตี) rif;*GwfoD;(มินกุตตี)  'l;&if;oD;(ดหูยินตี) 
ส้มโอ เงำะ มงัคดุ ทเุรียน 

ydEJéoD;(เปงแหน่ตี) aMumifrsufvHk;oD;(เจ่ำเมียดโล่งตี) oMum;oD;(ตะจ้ำตี) MoZmoD;(อ้อซำตี) 
ขนนุ ล ำไย ละมดุ น้อยหน่ำ 
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opfoD;0vrf;rsm; 
(zHk(ef)vrdkif;) 

vdar®mfoD; (pHkY(rf)) emewfoD; (pyfyvGwf) iSufaysmoD; (auGY(,f)) &cdkifiSufaysmoD; (auGY(,f)erf0g;) 

z&JoD; (wJ(if)rdk) yef;oD; (tJh(yf)ayh) pyspfoD; (til(ef)) o&ufoD;(rrGmh) 

uRJaumoD; (pdkY(rf)tdk;) MuufarmufoD; (aigh) rif;*GwfoD; (ref(if)cGwf)  'l;&if;oD;(xkvDtef) 

ydEJéoD; (cEl(ef)) aMumifrsufvHk;oD; (vrf;(rf),dkif;) oMum;oD; (vrk(wf)) MoZmoD; (aem(,f)em) 

rmvumoD; (f zvef(if)) tkef;oD; (razmif;) xef;oD; (wef;) r&rf;oD; (ryef(if)) 
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aZmif;ig;oD; (r fzDtef) a&SmufoD; (ruGwf) a&SmufcsKdoD; (pdkY(rf)acsU(if) ovJoD; (xyfxd(rf) 

ESif;oD; (csKdU(rf)zkY oHyk&m;oD; (rem(,f)) qD;oD; (zk(wf)Zm;) ZD;jzLoD; (r,dk;(rf) 

uepdk;oD; (r fzdkif;) ozef;oD; (r'Dtm) pawmfb,f&D uD0DoD; (usD0D) 

eHomoD; (vl(uf)usH) ESif;oD; (vif;usD) ocGm;arT;oD; (cJ(ef)wmvYk(yf) pyspfoD; (tikY(ef)',f(if) 

ajymif;zl; (acgif;zdkY(wf) OoQpfoD; (rwl(rf)) refusnf;oD; (rcg(rf))          MuH (atmh(,f)) 
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อวัยวะมนุษย์ 

 

qHyif(สะบิน) 
 

OD;acgif; (อู๊เก๊า) 
 

ezl; (นะพู) em;&Guf(นาแยว๊ต) 
ผม ศีรษะ หน้าผาก หู,ใบหู 

rsufcHk; (เมียดโคง) rsufvHk; (เมียดซิ) ESmacgif; (หน่าเก๊า) yg;pyf(ปาซับ) 

คิ้ว,ขนคิ้ว ตา จมูก ปาก 

yg; (ปา) ar;apY(เม้เซ๊ะ) vnfyif; (แหล่ปีน) ycHk; (ปะโคง) 
แก้ม คาง คอ ไหล่ 

vuf(แล๊ต) vufarmif; (แล๊ตเม้า) vufz0g; (แล๊ตผะวา) vufacsmif; (แล๊ตเช่า) 
มือ,แขน ต้นแขน ฝ่ามือ น้ิว 

 
 
 
 
 
 

wHawmifqpf(ตะเดาชิด) &ifywf(หยิ่นปั๊ต) 0rf;Adkuf(โว้นไป่) cg; (คา) 
ข้อศอก หน้าอก ท้อง เอว 
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udk,fcEg̈ 
vef(if)um,ff 

 

qHyif(สะบิน) 
 

OD;acgif; (อู๊เก๊า) 
 

ezl; (นะพู) em;&Guf(นาแยว๊ต) 
zdk;(rf) pDp ESm;zmuf [l; 

rsufcHk; (เมียดโคง) rsufvHk; (เมียดซ)ิ ESmacgif; (หน่าเก๊า) yg;pyf(ปาซับ) 

cdtlY,f wm Murluf yg(uf) 

yg; (ปา) ar;apY(เม้เซ๊ะ) vnfyif; (แหล่ปีน) ycHk; (ปะโคง) 
uJhrf cg(if) acg vSKdif 

vuf(แล๊ต) vufarmif; (แล๊ตเม้า) vufz0g; (แล๊ตผะวา) vufacsmif; (แล๊ตเช่า) 
rDtf cJ(ef) zmrDtf ed(0f) 
 
 
 
 
 
 

wHawmifqpf(ตะเดาชิด) &ifywf(หย่ินปั๊ต) 0rf;Adkuf(โว้นไป่) cg; (คา) 
acgYapm(uf) ESm;tkwf axm(if) at;(0f) 
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wifyg; (ต่ินปา) ajcaxmuf(เฉ่ถ่าว) ajcz0g; (เฉ่ผะวา) ajczrdk; (เฉ่ผะโม) 
pzdkY(uf) cg zgaxmifh vtH(if)axmifh 

ajcacsmif(เฉ่เช่า) 'l;acgif; (ดูเกา) ajcovHk; (เฉ่ตะโลง) aygif(เป้า) 
ed(0f)axmmifh acgif aemh(if) wdkY(ef)cg 

vQm(ฉ่า) oGm; (ต้ัว) tHoGm; (อ๊ันต้ัว) pG,foGm; (แซว้ต้ัว) 
vdifh zef; zef;uvmrf cDatmifh 
 
 
 
 
 
 

vnfapY(แหล่เซ๊ะ) t&dk; (อะโยง) OD;aESmuf(อูเน่า) a,mufusm;t*FgZwf(เย่าจาอิงกะซัด) 

vl(uf)u'Dtwf u&'l;(uf) rHparm(if) t0dkif;,0azhwfcsKdif; 

cE¨mudk,f(คันดาโก) ESvHk; (นะโลง) ausmufuyf(จ๊าวก๊ัต) tqkwf(อะโซ๊ะ) 
vH,dkif; [Gm;usKdif; wdkif; ayg(wf) 

toJ(อะแต)  tpmtdrf(อะส่าเอ่ง) tl(อู)  

 

wyf u&azmhtm[mef vrfpdkuf  

cDs; (ชี) taygY(อะเป๊าะ) MuGufom; (แจ๊ตตา) 

 
 
 
 
 
 

vufr(แล๊ตมะ) 
tk(wf)usm;& ywfp0 uvrfeDtm; ed(0f)[GmrJrDtf 

 

 
vufndk; (แล๊ตโญ) 

 

 
vufcv,f(แล๊ตขะแล) 

 

 
vufolMuG,f(แล๊ตตะแจ) 

 

 
vufoef; (แล๊ตตัน) 

ed(0f)csD; ed(0f)uvH ed(0f)em(if) ed(0f)aum(,f) 
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cDs; (ชี) taygY(อะเป๊าะ) MuGufom; (แจ๊ตตา) 

 
 
 
 
 
 

vufr(แล๊ตมะ) 
tk(wf)usm;& ywfp0 uvrfeDtm; ed(0f)[GmrJrDtf 

 

 
vufndk; (แล๊ตโญ) 

 

 
vufcv,f(แล๊ตขะแล) 

 

 
vufolMuG,f(แล๊ตตะแจ) 

 

 
vufoef; (แล๊ตตัน) 

ed(0f)csD; ed(0f)uvH ed(0f)em(if) ed(0f)aum(,f) 
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เดอืนในรอบปี 

ZEé0g&D  ซนันาวาหย ี มกราคม 
azaz:0g&D  เพพอวาหย ี กมุภาพนัธ ์

rwf  มดั มนีาคม 
{jyD  เอปยี ่ เมษายน 
ar  เหม่ พฤษภาคม 
ZGef  ซนุ มถินุายน 

Zlvdkif  ซไูล กรกฎาคม 
Mo*kwf  ออโกก๊ สงิหาคม 

pufwifbm  แซด่ติน่บา กนัยายน 
atmufwdkbm  อา๊วโตบา ตุลาคม 

Edk0ifbm  โนหวนิบา พฤศจกิายน 
'DZifbm  ดซีนิบา ธนัวาคม 
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vละ 

ZEé0g&D  ซนันาวาหยี ruvmcdk;(rf) 
azaz:0g&D  เพพอวาหยี uk(rf)zmzef; 

rwf  มดั rDemcdk;(rf) 
{jyD  เอปยี่ arpm,dk;(ef) 
ar  เหม ่ zlYpzmcdk;(rf) 
ZGef  ซนุ rdxkem,dk;(ef) 

Zlvdkif  ซไูล u&u'gcdk;(rf) 
Mo*kwf  ออโกก๊ pD;(if)[mcdk;(rf) 

pufwifbm  แซ่ดติน่บา uef,m,dk;(ef) 
atmufwdkbm  อา๊วโตบา wkvmcdk;(rf) 

Edk0ifbm  โนหวินบา zlYpusdum,dk;(ef) 
'DZifbm  ดซิีนบา xH0g;cdk;(rf) 
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วัน 
aeY 

วันอาทิตย์ we*FaEGaeY 

วันจันทร์ wevFmaeU 

วันอังคาร t*FgaeY 

วันพุธ Ak'¨[l;aeY 

วันพฤหัสบดี Mumomyaw;aeY 

วันศุกร ์ aomMumaeY 

วันเสาร์ paeaeY 
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0H 
aeYเน่ะ 

0Htm;xd(wf) we*FaEGaeY ตะนินกะน่วย
เน่ะ 

0HusH wevFmaeU ตะนินหล่าเน่ะ 

0HtH(if)cg(ef) t*FgaeY อินกาเน่ะ 

0HzkY(wf) Ak'[̈l;aeY โบ๊ะด๊ะฮูเน่ะ 

0Hz&lU[wfpayg'D Mumomyaw;aeY จาตาบดีเน่ะ 

0HpkY(uf) aomMumaeY เต้าจาเน่ะ 

0Hapmuf paeaeY สะเหน่เน่ะ 
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สีต่างๆ 

ta&mif อะเหย่า สี 
tjzLa&mif อะผ่ิวเหย่า สีขาว 
tpdrfa&mif อะเส่งเหย่า สีเขียว 
yef;a&mif ปันเหย่า สีชมพ ู
trJa&mif อะแมเหย่า สีดำ 
teDa&mif อะหนี่เหย่า สีแดง 
rD;cdk;a&mif มีโคเหย่า สีเทา 
tjyma&mif อะเปี่ยเหย่า สีน้ำเงิน 
tndka&mif อะโหย่เหย่า สีน้ำตาล 
rdk;jyma&mif โมเป่ียเหย่า สีฟ้า 
c&rf;a&mif คะยันเหย่า สีม่วง 
vdar®mfa&mif เหล่งหม่อเหย่า สีส้ม 
t0ga&mif อะหว่าเหย่า สีเหลือง 
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ta&mifrsm; อะเหย่าเมีย 
ta&mif อะเหย่า pD 

tjzLa&mif อะผิ่วเหย่า pDacg(0f) 
tpdrfa&mif อะเส่งเหย่า pDcdatmif 
yef;a&mif ปันเหย่า pDcsKdU(rf)zl 
trJa&mif อะแมเหย่า pD'rf 
teDa&mif อะหนี่เหย่า pD',f(if) 
rD;cdk;a&mif มีโคเหย่า pDaxmif; 
tjyma&mif อะเปี่ยเหย่า pDerfhiD;(ef) 
tndka&mif อะโหย่เหย่า pDerfhwm(ef) 
rdk;jyma&mif โมเปี่ยเหย่า pDzmY 
c&rf;a&mif คะยันเหย่า pDrGm(if) 
vdar®mfa&mif เหล่งหม่อเหย่า pDpdkY(rf) 
t0ga&mif อะหว่าเหย่า pDvDtH(if) 
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ค ำศัพท์ที่ควรรู้ 
ค ำศัพท์ ค ำอ่ำน ภำษำพม่ำ 

ท าอีกสักพักนึ่ง xrftD(uf)pwf(uf)zyf(uf)Ekef(if) aemufenf;enf;xyfvkyftHk; 
ดึงเบาๆ  'kef(if)aygif;aygif; jznf;jznf;qGJ 
อย่าโยน ,m,dk(ef) rypfeJY 
ปิดเครื่อง yd(wf)cDtm;(if) pufydwf 
เปิดเครื่อง ydwfcDtm;(if) pufzGifh 
ห้ามลาก [m(rf)vm(uf) rqGJeJY 
เข็นไวๆ หน่อย ac(ef)0dkif;0dkif;aem(,f) jrefjrefwGef; 
ลงมาข้างล่าง vdk(if)rmcg(if)vm(if) atmufqif;vm 
อยู่นี่นะ ,leDe 'DrSmae 

เฝ้าไว้ azmifh0dkuf apmifhMunfhyg 

ยกขึ้น ,dkY(uf)cl(ef) rwifyg 

ท าดีๆ xrf'Df'D aumif;aumif;vkyfyg 

ไม่ต้องท า rdkufawmh(if)xrf rvkyfeJY 

ยกเบาๆ ,dkY(uf)abmifabmif ajz;ajz;r 

ไปไวๆ ydkif;ydkif;0dkif; jrefjrefoGm; 

ห้ามเข้า [mh(rf)acgifh r0ifeYJ 

ห้ามออก [mh(rf)atm(uf) rxGufeJY 

ไม่อนุญาต rdkuftEk,mh(wf) cGifhrjyKyg 

ช่วยกัน cRm;(,f)uef; ulnDMuyg 

ห้ามส่งเสียงดัง [mh(rf)pdk(if)pD;,m;(if)'ef(if) qlnHrjyKeJY 

ห้ามหยอกล้อกัน [mh(rf)a,m(uf)avmuef; raqmheJY 

ห้ามกินอาหารเวลาท างาน [mh(rf)uif;tm;[m(ef)a0vmxrfief; tvkyfvkyfcdseftpmrpm;eJY 

ห้ามสูบบุหรี่ [mh(rf)ql(yf)ykvSD aq;vdyfraomufeJY 

ห้ามดื่มสุรา [mh(rf)'rf;(rf)qk&m t&ufraomufeJY 

ห้ามทะเลาะวิวาท [mh(rf)xavmh0d0wf &efrjzpfeJY 

ห้ามเสพยาเสพติดทุกชนิด [mh(rf)ap(yf),map(yf)wd(wf)xkY(uf)csewf rl;,pfaq;roHk;eYJ 

ห้ามหลับขณะท างาน [mh(rf)vSyfcPxrfief; tvkyfcsdefrtdyfeJYY Y 

ตรงต่อเวลา wkHawmfa0vm tcsdefrSefrSef 
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ค ำศัพท์ ค ำอ่ำน ภำษำพม่ำ 
ห้ามออกนอกสถานที่ [mh(rf)atm(uf)aem(uf)pxm(ef)xD tjyifrxGufeJY 

ห้ามขโมยของ [mh(rf)crdk;(,f)acg(if) ypönf;rcdk;eJY 

ห้ามมาสาย [mh(rf)rmpm(,f) aemufusrvmeJY 

แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย w,f(if)um(,f)[dkifhpkzm(yf)vDtyfavm(,f) oyfoyf&yf&yf0wfyg 

ห้ามคุยโทรศัพท์เวลาท างาน [mh(rf)ck(,f)xdk;vpyfa0vmxrfief; tvkyfvkyfcsdefzkef;rajymeJY 

ติดบัตรพนักงานทุกครั้ง
เวลาท างาน 

wd(wf)ywfzewf(uf)ief;xk(uf)cvef;(if)a0
vmxrfief; 

tvkyfvkyfcsdeftvkyform; 
u'fcsdwfxm;yg 

ห้ามทิ้งขยะ [mh(rf)xd(if)c, trSkdufrypfeJY 

ห้ามถ่มน้ าลาย [mh(rf)xdk(rf)erfhvm(,f) wHawG;raxG;eJY 

ห้ามกินหมาก [mh(rf)uif;rSm(uf) uGrf;rpm;eJY 

ห้ามขาดงานเกิน 3 วัน [mh(rf)cg(wf)ief;udk;(ef) 3 0ef oHk;&uftxuftvkyfrysufeYJ 

ห้ามเล่นการพนัน [mh(rf)av(ef)um(ef)zeef avmif;upm;rvkyfeJY 

ท าตามค าส่ังหัวหน้างาน xrfwm(rf)crfpef(if)[Gm;em;ief; acgif;aqmifpum;em;axmifyg 

เวลาสงสัยให้ถาม a0vmpdkY(if)pdkuf[dkufxm(rf) rouFm&ifar;yg 

ระวังไฟช็อต v0ef(if)zdkifacsm(wf) owdxm;"gwfvdkufyg/ 
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ค ำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกำรท ำงำน 
 

pOf xdkif;toHxGuf t"dyÜm,f 

1 [m(rf)eef(if) rxdkifeJY 
2 [m(rf)avh(ef)xdk;vpyf(yf)Edkif; a0vmief; tvkyfcsdeftwGif;zkef;raqmheJY 
3 [m(rf)xrf;zd(wf) trSm;rvkyfeJY 
4 v0ef(if)acg(if)pDtm ypönf;ysufowdxm;yg/ 
5 v0ef(if)tef;wvdkif; tEÅ&m,fowdxm;yg/ 
6 aMumifhacg(if)&Hk;ief; puf&Hkydkif&Sif 
7 zlMuwfuef refae*sm 
8 [GmemY acgif;aqmif 
9 uusKyf rSef 
10 xlY(if)rlzmY ydwfom;vuftdyf 
11 avm(if)axmifzmhydkif; &SL;zdeyf 
12 zmhacsU(wf)uusKyf rSefokwft0wf 
13 rD;(wf)cwfwm uwfwm"g; 
14 yg(uf)um abmyif 
15 prk(wf) pmtkyf 
16 vkwfac(ef),dkuf wGef;vSnf;tMuD; 
17 vkwfac(ef),l ,lwGef;vSnf;MuD; 
18 csdt(uf) MudK; 
19 um(ef)rwfcsdt(uf) MudK;csOfjcif; 
20 um(ef)ac(ef)ydkif;cg(if)ESm; ta&SUodkYoGm;jcif; 
21 axm(,f)vef(if) aemufqkwfjcif; 
22 ydkif;ESdKif b,foGm;vJ 
23 xrf;tvdkif; bmvkyfvJ 
24 ydkif;'k(rf)erf a&oGm;aomuf 
25 pD ta&mif 
26 cGm(rf)ESm; txl 
27 wvyfarwf ayMuD; 
28 rGm(uf) OD;xkwf 
29 pDtm; tusÐ 
30 ywfpu,f(ef) pu,f(ef) u'f 
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pOf xdkif;toHxGuf t"dyÜm,f 

31 emvdum em&D 
32 pm(,f)zdkuf rD;MudK; 
33 yvyfzdkuf rD;rvyf 
34 cDtefcyf yGwfwdkufjcif;puf 
35 cDtefuDtm wdkufpm;puf 
36 cg(if)ykef tay:buf 
37 cg(if)vefY atmufbuf 
38 cg(if)ESm; ta&SUbuf 
39 cg(if)vef taemufbuf 
40 cg(if)pm(,f) b,fbuf 
41 cg(if)cGm nmbuf 
42 vD(yf) jrefjref 
43 ydkif;uifacgif; xrif;oGm;pm; 
44 [d(0)acgif; xrif;qm 
45 0rf;xDh ,aeY 
46 'Dtef vpOf 
47 yD; ESpf 
48 0rf;,k(wf) em;&uf 
49 um(ef)tkyf(yf)vdk(rf) oifwef;ay;jcif; 
50 avm(if)axmifh Safety Safety zdeyf 
51 uif;acgif; xrif;pm; 
52 0rf;wm(if)wm(if) a&SU(ef) MuH aeYrsm Oyrm-wevFm 
53 'DtefvG,f jrefjrefavQmuf 
54 eH(if)vkef; xdkifcs 
55 vk(uf) xyg 
56 uusKyfESm; rSefta&SU 
57 fa xdkuf aemufydwftzHk; 
58 p0wf'D; r*Fvmyg/ 
59 ac:xkY(wf) awmif;yefygw,f 
60 vm;aum(ef) ESkwfqufygw,f 
61 csD;tvdkif; emrnfb,fvdkvJ 
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pOf xdkif;toHxGuf t"dyÜm,f 

62 emvdum em&D 
63 csD;tvdkif; emrnfb,fvdkac:vJ/ 
64 tm;,kaxmufvdkif; toufb,favmufvJ/ 
65 wJhief;&k&ef(if) tdrfaxmifusjyD;vm;/ 
66 rD;vl(uf)uDcGef; om;orD;b,fESpfa,muf &dSvJ? 
67 azmrJ,ef(if)rD;csD;0d(wf),lrdkuf taztar&dSao;ovm;/ 
68 azmcsD;tvdkif; tazemrnfb,fvdkac:vJ? 
69 rJcDs;tvdkif; taremrnfb,fvdkac:vJ? 
70 rmusm(uf)Edkif b,fuvmovJ? 
71 rmxrf(rf)tvdkif; bmvmvkyfwmvJ? 
72 rmuDcGef; b,fESpfa,mufvmvJ? 
73 rm,ef(if)idkif; b,fvdkvmvJ? 
74 rmxrf(rf)ief;uDrdk(if) b,fESpfem&Dtvkyf vmvkyfvJ? 
75 acsmfh(yf)rDtefxdkif;rdkuf xdkif;EdkifiHMudKufovm;/ 
76 acsmfh(yf)tm;[m(ef) xdkif;rdkuf xdkif;tpm;tpmMudKuf ovm;/ 
77 Muydkif;uyf(yf)cdkif; b,foleYJoGm;rvJ/ 
78 Murm;uyf(yf)cdkif; b,foleJYvmrvJ/ 
79 uif;acgif;uyf(yf)tvdkif; xrif;bmeJYpm;vJ/ 
80 xrf;ief;xDEdkif b,frSmtvkyfvkyfovJ/ 
81 ewf(yf)xD;pm(wf)pem tvdkif; bmomoemudk,fuG,fvJ/ 
82 rmxDxdkif;'dkuf,efvdkif; xdkif;EdkifiHrSmb,fvdkvmvJ/ 
83 pmrwfzl(wf)zmpmxdkif; 'dkufrdkuf/ xdkif;bmomajymwwfvm;/ 
84 pmrwftm(ef)zmpmxdkif; 'dkufrdkuf/ xdkif;bmomzwfwwfvm;/ 
85 zwf(uf)xDEdkuf b,rSmwnf;vJ/ 
86 rmxD;(if)rDtmvdkuf b,fwkefua&mufvJ/ 
87 cdkif;zmrm b,folac:vmvJ/ 
88 csKdif;a0vmuD0ef b,fESpf&ufoHk;vJ/ 
89 ,lze,fh(uf)tvdkif;cvyf b,ftkyfpkrStvkyfvkyfvJ/ 
90 [Gmemhze,f(uf)csD;tvdkif; tkyfpkacgif;aqmiftrnf bmvJ/ 
91 xrf;ief;,lwkef;Edkif; tvkyfvkyfwmb,fem; rSmvJ/ 
92 ydkif;Edkif;rm; b,foGm;vmvJ/ 
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pOf xdkif;toHxGuf t"dyÜm,f 

93 xrf;rdkif;rdkufxrf;ief; bmaMumifhtvkyfrvkyf wmvJ/ 
94 vl(uf)cgcsD;tvkdif; 0,foltrnfbmvJ/ 
95 cGm(rf)ESmuusKyfuDrd vdarh(wf) rSeftxlb,favmufrDvDrDwm&dSvJ/ 
96 pDuusKyfpDtvdkif;; rSefbmta&mifvJ/ 
97 bm;ck'fabtvkdif; bm;uk'feHygwfb,f avmufvJ/ 
98 ,if;(if)bm;ck'fvlY,ef;(if) bm;uk'fzwfjyD;jyDvm;/ 
99 usDtm;tvdkif; bmyHkta&mifwifrSmvJ/ 
100 rdkufpyg;(,f)ay;(ef) tvdkif;cvyf/ bmjzpfjyD;aeraumif; wmvJ/ 
101 xrf;ief;0dkufrdkuf tvkyfvkyfEdkif&JUvm;/ 
102 uvyfa[mh(if)ydkif; zwf(uf)azm(ef)wkacgifh 

usKdif;rdkuf 
tcef;rSmjyefem;aevdkufyg? oabmaygufvm;/ 

103 xrf;rdkif;rdkufpdkiftkyf aum(ef)ayg(if)urf; bmaMumifhtumtuG,f ypönf;r0wfMuwmvJ/ 
104 xrf;rdkif;rdkufpdkifxkY(if)rl; bmaMumifhvuftdyfr0wfwmvJ/ 
105 awmhpdkifxlY(if)rlzdtaygh(if)urf;uusKyfay;(ef) 

avm(if) 
rSeftpif;aMumifrjzpfap&efvuftdyf0wf&r,f/ 

106 awmhpdkifxlY(if)rlurf; uusKyf rSefudkumuG,f&efvuftdyf0wfyg/ 
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โครงสร้างประโยคค าถาม 
 

b,fawmh........vJ/(แบเดาะ.....แล) “เมื่อไร” 
ค าถาม ค ากริยา ค าลงท้าย 

b,fawmh 
(แบเดาะ) 

 

 
“เมื่อไร” 

ไป oGm;(ตั้ว) 
มา vm(หล่า) 
กิน pm; (ซา) 

ซื้อ 0,f (แหว)่ 
กลับ jyef (เปี่ยน) 

vJ 
(แล) 
 
 
 

 
ค านาม ค าถาม ค ากริยา ค าลงท้าย 

 
 

ตลาด aps;(เซ) 
คุณ cifAsm;(ค าหย่า) 
ข้าว xrif;(ทะมิน) 

นาฬิกา em&D(หน่าหยี่) 
บ้าน tdrf (เอ่ง) 

b,fawmh 
(แบเดาะ) 

 

 
“เมื่อไร” 

ไป oGm;(ตั้ว) 
มา vm(หล่า) 
กิน pm; (ซา) 

ซื้อ 0,f (แหว)่ 
กลับ jyef (เปี่ยน) 

vJ 
(แล) 

 

 
 

b,fwkefu........vJ/(แบโดงก๊ะ.....แล) “ตั้งแต่เมื่อไร” 
ค าถาม ค ากริยา ค าลงท้าย 

b,fwkefu 
(แบโดงก๊ะ) 

 

 
“ตั้งแต่เมื่อไร” 
ไป oGm;(ตั้ว) 
มา vm(หล่า) 
กิน pm; (ซา) 

ซื้อ 0,f (แหว)่ 
กลับ jyef (เปี่ยน) 

vJ 
(แล) 
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ค านาม ค าถาม ค ากริยา ค าลงท้าย 
 
 

ตลาด aps;(เซ) 
คุณ cifAsm;(ค าหย่า) 
ข้าว xrif;(ทะมิน) 

นาฬิกา em&D(หน่าหยี่) 
บ้าน tdrf (เอ่ง) 

b,fwkefu 
(แบโดงก๊ะ) 

 

 
“ตั้งแต่เมื่อไร” 
ไป oGm;(ตั้ว) 
มา vm(หล่า) 
กิน pm; (ซา) 

ซื้อ 0,f (แหว)่ 
กลับ jyef (เปี่ยน) 

vJ 
(แล) 

 

 
b,fES........vJ/(แบนะ.....แล) “กี่” 

 

ค านาม ค าถาม ลักษณะนาม ค ากริยา ค าลงท้าย 
 
 
 
นาฬิกาem&D(หน่าหยี่) 

b,fES 
แบนะ 

 
 
 

 
 

“กี่” 
อัน ck(คุ) 

 
 
 

เอา ,l(หยู่) 
ซื้อ 0,f (แหว่) 

ขาย a&mif; (เย้า) 

vJ 
แล 
rvJ 
มะแล 

 
 

b,favmuf.......vJ/ (บะเล่าแล) “เท่าไร” 
ค านาม ค าถาม 
touf (อะแต๊ด) อายุ 
aps; (เซ) ราคา 

b,favmufvJ/ 
(แบเล่าแล) “เท่าไร” 

 
 

ค านาม ค าถาม ค ากริยา ค าลงท้าย 
 
 
em&D(หน่าหยี่) นาฬิกา 
w,fvDzkef;(แต่ลีโพง)โทรศัพท์ 
aiG(เหง่)เงิน 

b,favmuf 
(บะเล่า) 

 

 
“เท่าไร” 
,l(ย)ู เอา 

0,f(แหว)่ ซื้อ 
&Sd (ชิ) มี 

vJ/(แล) 
rvJ 
มะแล 
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bm........vJ/ (บ่าแล) อะไร 
ค าถาม ค ากริยา ค าลงท้าย 
bm 
(บ่า) 

 
อะไร 

0,f(แหว)่ ซื้อ 
,l(หยู่) เอา 

a&mif;(เย้า) ขาย 

vJ 
(แล) 
rvJ 
มะแล 

 
 

b,frSm......vJ/ (แบ่หม่าแล้) ที่ไหน 
ค านาม ค าถาม ค ากริยา ค าลงท้าย 

 
 
aps;(เซ้) ตลาด 
xrif; (ทะมิน) ข้าว 

b,frSm 
(แบ่หม่า) 

 
“ที่ไหน” 
&dS (ชิ) มี 

pm; (ซา) กิน 

vJ/ 
(แล)้ 

 

 
bmjzpfvYdkvJ/ (บาพิดโล๊ะแล) “ท าไม 

ค าถาม ค านาม ค าปฏิเสธ ค ากริยา ค าลงท้าย 
bmjzpfvdkYvJ 
(บาพิดโล๊ะแล) 

“ท าไม” 
 

tdrf(เอ่ง) บ้าน 
xrif; (ทะมิน) ข้าว 
cifAsm;(ขิ่นเบีย) คุณ 

r (มะ)  
“ไม่” 

jyef (เปียน) 
กลับ 

pm; (ซา) กิน 
vm (หล่า) มา 

bl;/ 
(แล)้ 

 

 

b,fvdk......vJ/ (แบ่โหล่แล้) อย่างไร 
ค านาม ค าถาม ค ากริยา ค าลงท้าย 

 
 
aps;(เซ้) ตลาด 
xrif; (ทะมิน) ข้าว 

b,fvdk 
(แบ่โหล่) 

 
“อย่างไร” 

oGm; (ตั้ว) ไป 
pm; (ซา) กิน 

vJ/ 
(แล)้ 
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บทสัมภาษณ์ 
 

ล าดับ ค าถาม ออกเสียงไทย ภาษาพม่า ออกเสียงพม่า 

1 ช่ืออะไร csD;tvdkif; emrnfb,fvdkac:vJ/ หน่าแหม่แบ่โหล่ข่อแล 
2 อายุเท่าไร tm;,kaxmufvdkif; toufb,favmufvJ/ อะแต๊ดบะเล่าแล 
3 แต่งงานหรือยัง wJhief;&k&ef(if) tdrfaxmifusjyD;vm;/ เอ่งเถ่าจ๊ะบี้ลา 
4 มีลูกกี่คน rD;vl(uf)uDcGef; om;orD;b,fESpfa,muf 

&dSvJ? 
ต้าตะมีแบ่น่ะเย่าชิแล 

5 พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหม azmrJ,ef(if)rD;csD;0d(wf),l
rdkuf 

taztar&dSao;ovm;/ อะเผ่อะเหม่ชิเต้ตะลา 

6 พ่อช่ืออะไร azmcsD;tvdkif; tazemrnfb,fvdkac:vJ? อะเผ่หน่าแหม่แบ่โหล่
ข่อแล 

7 แม่ช่ืออะไร rJcDs;tvdkif; taremrnfb,fvdkac:vJ? อะเหม่หน่าแหม่     
แบ่โหล่ข่อแล 

8 มาจากไหน rmusm(uf)Edkif b,fuvmovJ? แบก๊ะหล่าตะแล 
9 มาท าอะไร rmxrf(rf)tvdkif; bmvmvkyfwmvJ? บ่าหล่าโล๊ะด่าแล 
10 มากี่คน rmuDcGef; b,fESpfa,mufvmvJ? แบ่น่ะเย่าหล่าแล 
11 มายังไง rm,ef(if)idkif; b,fvdkvmvJ? แบ่โหล่หล่าแล 
12 มาท างานกี่โมง rmxrf(rf)ief;uDrdk(if) b,fESpfem&Dtvkyf 

vmvkyfvJ? 
แบ่นะหน่ายีอะโล๊ะ 
หล่าโล๊ะแล 

13 ชอบเมืองไทยไหม acsmfh(yf)rDtefxdkif;rdkuf xdkif;EdkifiHMudKufovm;/ ไทยหนั่ยหงั่นไจ๋ตะล้า 
14 ชอบอาหารไทยไหม acsmfh(yf)tm;[m(ef) 

xdkif;rdkuf 
xdkif;tpm;tpmMudKuf 
ovm;/ 

ไทยอะซาอะส่าไจ๋    
ตะล้า 

15 จะไปกับใคร Muydkif;uyf(yf)cdkif; b,foleYJoGm;rvJ/ แบ่ตู่แน่ะต้ัวมะแล 
16 จะมากับใคร Murm;uyf(yf)cdkif; b,foleJYvmrvJ/ แบ่ตู่แน่ะหล่ามะแล 
17 กินข้าวกับอะไร uif;acgif;uyf(yf)tvdkif; xrif;bmeJYpm;vJ/ ทะมิ้นบ่าแน่ะซาแล 
18 ท างานท่ีไหน xrf;ief;xDEdkif b,frSmtvkyfvkyfovJ/ แบ่หม่าอะโล๊ะโล๊ะ   

ตะแล 
19 นับถือศาสนาอะไร ewf(yf)xD;pm(wf)pem 

tvdkif; 
bmomoemudk,fuG,fvJ/ บ่าตาตะหน่าโกแกว่แล 

20 มาท่ีไทยได้อย่างไร rmxDxdkif;'dkuf,efvdkif; xdkif;EdkifiHrSmb,fvdkvmvJ/ ไทยหนั่ยหงั่นหม่า   
แบ่โหล่หล่าแล 

21 สามารถพูดไทยได้ไหม pmrwfzl(wf)zmpmxdkif; 
'dkufrdkuf/ 

xdkif;bmomajymwwfvm;/ ไทยบ่าตาพัดต๊ัดลา 

22 สามารถอ่านภาษาไทยได้
ไหม 

pmrwftm(ef)zmpmxdkif; 
'dkufrdkuf/ 

xdkif;bmomzwfwwfvm;/ ไทยบ่าตาปย้อต๊ัดลา 

23 พักท่ีไหน zwf(uf)xDEdkuf b,rSmwnf;vJ/ แบ่หม่าแตแล 
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ล าดับ ค าถาม ออกเสียงไทย ภาษาพม่า ออกเสียงพม่า 

24 มาถึงเมื่อไร rmxD;(if)rDtmvdkuf b,fwkefua&mufvJ/ แบ่โด่งก๊ะเย่าแล 
25 ใครพามา cdkif;zmrm b,folac:vmvJ/ แบ่ตู่ข่อหล่าแล 
26 ใช้เวลากี่วัน csKdif;a0vmuD0ef b,fESpf&ufoHk;vJ/ แบ่นะแย๊ตโต้งแล 
27 อยู่แผนกอะไรครับ ,lze,fh(uf)tvdkif;cvyf b,ftkyfpkrStvkyfvkyfvJ/ แบ่โอ๊กซุหมะอะโล๊ก 

ล๊กแล้ 
28 หัวหน้าแผนกช่ืออะไร [Gmemhze,f(uf)csD;tvdkif; tkyfpkacgif;aqmiftrnf 

bmvJ/ 
โอ๊กซุเก๊าเส่าอะหมี่   
บ่าแล 

29 ท างานอยู่ตรงไหน xrf;ief;,lwkef;Edkif; tvkyfvkyfwmb,fem; 
rSmvJ/ 

อะโล๊กล๊กดาแบ่นา  
หม่าแล 

30 ไปไหนมา ydkif;Edkif;rm; b,foGm;vmvJ/ แบ่ต้ัวหล่าแล 
31 ท าไมไม่ท างาน xrf;rdkif;rdkufxrf;ief; bmaMumifhtvkyfrvkyf 

wmvJ/ 
บ่าเจ๊าอะโล๊ะมะล๊ก  
ดาแล 

32 ลูกค้าช่ืออะไร vl(uf)cgcsD;tvkdif; 0,foltrnfbmvJ/ แหว่ตู่อะหมี่บ่าแล 
33 ความหนากระจกกี่

มิลลิเมตร 
cGm(rf)ESmuusKyfuDrd 
vdarh(wf) 

rSeftxlb,favmufrDvDrD
wm&dSvJ/ 

หมันอะทูบะเล่ามีลี    
มีตาชิแล 

34 สีกระจกสีอะไร pDuusKyfpDtvdkif;; rSefbmta&mifvJ/ หมันบ่าอะเหย่าแล 
35 บาร์โค๊ดเบอร์อะไร bm;ck'fabtvkdif; bm;uk'feHygwfb,f 

avmufvJ/ 
บาโก๊ดนันบั๊ดบะเล่าแล 

36 ยิงบาร์โค๊ดหรือยัง ,if;(if)bm;ck'fvlY,ef;(if) bm;uk'fzwfjyD;jyDvm;/ บาโก๊ดพัดป๊ีบีลา 
37 เจียรอะไร usDtm;tvdkif; bmyHkta&mifwifrSmvJ/ บ่าโป่งอะเหย่าต่ิน  

หม่าแล 
38 ไม่สบายเป็นอะไรครับ rdkufpyg;(,f)ay;(ef) 

tvdkif;cvyf/ 
bmjzpfjyD;aeraumif; 
wmvJ/ 

บ่าพิดบ้ีเหน่มะเก๊า   
ดาแล 

39 ท างานไหวไหม xrf;ief;0dkufrdkuf tvkyfvkyfEdkif&JUvm;/ อะโล๊กล๊กหนั่ยแย่ะลา 
40 กลับห้องไปพักผ่อนเถอะ 

เข้าใจมั้ย 
uvyfa[mh(if)ydkif; 
zwf(uf)azm(ef)wk 
acgifhusKdif;rdkuf 

tcef;rSmjyefem;aevdkufyg? 
oabmaygufvm;/ 

อะคันหม่าเป่ียนนาเหน่
ไล่บา ตะบอเป่าลา 

41 ท าไมไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน xrf;rdkif;rdkufpdkiftkyf 
aum(ef)ayg(if)urf; 

bmaMumifhtumtuG,f 
ypönf;r0wfMuwmvJ/ 

บ่าเจ๊าอะก่าอะแกป๊ิดซี
มะโว๊ตจ๊ะดาแล 

42 ท าไมไม่ใส่ถุงมือ xrf;rdkif;rdkufpdkifxkY(if)rl; bmaMumifhvuftdyfr0wf
wmvJ/ 

บ่าเจ๊าแล๊ตเอ๊กมะโว๊ต
ดาแล 

43 ต้องใส่ถุงมือเพื่อป้องกัน
กระจกเป็นรอย 

awmhpdkifxlY(if)rlzdtaygh(if)
urf;uusKyfay;(ef) 
avm(if) 

rSeftpif;aMumifrjzpfap&ef
vuftdyf0wf&r,f/ 

หมันอะซีนเจ่ามะพิด 
เซยันแล๊ตเอ๊กโว๊ด    
ยะแหม่ 

 

 
 
 

ล าดับ ค าถาม ออกเสียงไทย ภาษาพม่า ออกเสียงพม่า 

44 ต้องใส่ถุงมือกันกระจก awmhpdkifxlY(if)rlurf; 
uusKyf 

rSefudkumuG,f&efvuftdyf
0wfyg/ 

หมันโก่ก่าแกว้หยั่น
แล๊ตเอ๊กโว๊ตบ่า 
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oifcef;pm 1 (ตินคันส่าต๊ิ) 
ykwf&DtefxD 1 (บทเรียนท่ี 1) 

ar;cGef; (เมโคน) 
um(ef)wefcrfxm(rf) (การตั้งค าถาม)  

 
 1. “ใคร” (cdkif) b,folvJ/(แบตูแล้)  
 

a0g[m& (วอห่าระ) 
ค าศัพท์ (crfpyf) 

 
 พ่อ azm = taz(อะเผ่) แม ่rJ = tar(อะเม)่   
 พี่ชาย zDcsKdif = tpffudk(อะโก) พี่สาว zDapm(0f)= tpfr(อะมะ)  
 ลูกชาย vkY(uf)csKdif = om;(ต้า) ลูกสาว vkY(uf)apm(0f) = orD;(ตะมี้) 
 ปู/่ตา yl/wm = tbkd;(อะโพ้)  ย่า,ยาย ,m/,m(,f) = tbGm;(อะผ๊ัว) 
 ป้า ygh = a':MuD; (ด่อจ้ี) ลุง vlY(if) = OD;MuD;(อู้จ้ี)  
 อา,น้าชาย tm;/emhcsm(,f) = OD;av;(อู้เล้) อา,น้าหญิง tm;/ emh,if = ta':(อะด่อ) 
 
รูปแบบประโยค &lyfbJyfy&,dk;uf 
ค าถาม wefcrfxm(rf) “ใคร” (cdkif) b,folvJ/(แบตูแล้)   
pum;ajymjcif; 
ar;เม (cdkif)ใคร b,folvJ(ตูแบตูแล) ar;เม (cdkif)ใคร b,folvJ(ตูแบตูแล) 
ajzเผ่ azm+cvyfพ่อครับ tazyg/(อะเผ่บ่า) ajzเผ่ acgif+ayhef+zD+csKdi+cvyf/เขาเป็นพี่ชาย  
     oltpfudkyg/ (ตูอะโกบ่า)  
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
     พ่อ azm = taz(อะเผ่) 
           แม ่rJ = tar(อะเม)่ 
     พี่ชาย zDcsKdif = tpffudk(อะโก)   
 acgif+ay(ef)+cdkif;  พี่สาว zDapm(0f)= tpfr(อะมะ) 
 เขา+เป็น+ใคร acgif+ay(ef) ลูกชาย vkY(uf)csKdif = om;(ต้า) cvyf 
 olb,folvJ   เขา+เป็น ลูกสาว vkY(uf)apm(0f) = orD;(ตะมี้)      ครับ 
    ตูแบตูแล      olYตุ๊ ปู/่ตา yl/wm = tbkd;(อะโพ้) 
     ย่า,ยาย ,m/,m(,f) = tbGm;(อะผ๊ัว) 
     ป้า ygh = a':MuD; (ด่อจ้ี) 
     ลุง vlY(if) = OD;MuD;(อู้จ้ี) 
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b,f(yf)zk[wf แบบฝึกหัด avhusifhcef;เละจ๊ินคัน 

a0g[m& 5 ck a&GU0guszJGYyg/ 

ให้เลือกค าศัพท์ที่ให้ด้านบน  5 ค า แล้วน ามาแต่งประโยคสนทนา 

ar; 1.        

ajz 2.        

ar; 1.        

ajz 2.        

ar; 1.        

ajz 2.        

ar; 1.        

ajz 2.        

ar; 1.        

ajz 2.        

ar;cGefjyefa&;yg/เมโคนเป่ียนเยบา 
จงเปลี่ยนประโยคที่ให้ต่อไปนี้เป็นประโยคค าถาม 
1. csef+ayef+cl;+c/  
2. acgif+ayef+azm+zdk;(rf)+cvyf/  
3. acgif+ayef+rJ+csef+c/  
4. acgif+ayef+aem(if)+csef+c/  
5. acgif+ayef+vkY(uf)+apm(0f)+csef+c/  
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b,f(yf)zk[wf แบบฝึกหัด avhusifhcef;เละจ๊ินคัน 

a0g[m& 5 ck a&GU0guszJGYyg/ 

ให้เลือกค าศัพท์ที่ให้ด้านบน  5 ค า แล้วน ามาแต่งประโยคสนทนา 

ar; 1.        

ajz 2.        

ar; 1.        

ajz 2.        

ar; 1.        

ajz 2.        

ar; 1.        

ajz 2.        

ar; 1.        

ajz 2.        

ar;cGefjyefa&;yg/เมโคนเป่ียนเยบา 
จงเปลี่ยนประโยคที่ให้ต่อไปนี้เป็นประโยคค าถาม 
1. csef+ayef+cl;+c/  
2. acgif+ayef+azm+zdk;(rf)+cvyf/  
3. acgif+ayef+rJ+csef+c/  
4. acgif+ayef+aem(if)+csef+c/  
5. acgif+ayef+vkY(uf)+apm(0f)+csef+c/  
 
 
 
 
 
 

 

 

oifcef;pm 2 (ตินคันส่านิ๊ด) 
ykwf&DtefxD 2 (บทเรียนท่ี 2) 

 
 2. xrf+t+vdkif“ท าอะไร” bmvkyfvJ/(บาโล๊ะแล้)  
 
&lyfbJyfy&,dk;ufรูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf)ต้ังค าถาม xrf+t+vdkif“ท าอะไร” bmvkyfvJ/(บาโล๊ะแล้)   
pum;ajymjcif; 
ar;เม xrf+t+vdkif“ท าอะไร” bmvkyfvJ/(บาโล๊ะแล้)  
ajzเผ่ xrf+ief; “ท างาน” tvkyfvkyfw,f/อะโล๊ะโล๊ะแด  
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
    xrf+ief; “ท างาน” tvkyfvkyfw,f/อะโล๊ะโล๊ะแด 
          uif+acgif; “กินข้าว” xrif;pm;w,f/ทะมินซาแด  
 xrf+t+vdkif tef+eef(if)+plY“อ่านหนังสือ” pmzwfw,f/ส่าพัดแด 
    ท า+อะ+ไร  xrf+uyf+acgif; “ท ากับข้าว” [if;csufw,f/ฮินแชตแด cvyf/c 
 bmvkyfvJ/ cDtef+ eef(if)+plY “เขียนหนังสือ” pma&;w,f/ส่าเยแด ครับ/ค่ะ  
  (บาโล๊ะแล้) 'l;xD;0D; “ดูทีวี” wD0DMunfhw,f/ตีวีจิ๊แด                               
    uifavmuf “กินเหล้า”t&ufaomufw,f/อะแย๊ตเต้าแด 
        
b,f(yf)zk[wf แบบฝึกหัด avhusifhcef;เละจ๊ินคัน 

0guszJGYyg/ 

แต่งประโยคสนทนา 

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

uGufvyfjznfhyg/แกว่ะลัตเพ่ะบา 
เติมค าในช่องว่าง 
1. csefxrf    c/ 2. cseff   eef(if)plY c/ 
3. zdk;rf avmuf cvyf/ 4.  zdk;rf  xD;0D; cvyf/ 
5. zdk;rfuif cvyf/ 
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oifcef;pm 3 (ตินคันส่าโตง) 
ykwf&DtefxD 3 (บทเรียนท่ี 3) 

 
 3. xD+Edkif“ท าอะไร” b,frSmvJ/(บาหม่าแล้)  
 
&lyfbJyfy&,dk;ufรูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf)ต้ังค าถาม .......xD+Edkif“ท่ีไหน” b,frSm........vJ/(แบ่หม่าแล้)  
pum;ajymjcif; 
ar;เม cdkif+xD+Edkif“ขายท่ีไหน” b,frSma&mif;vJ/(แบ่หม่าเยาแล้)  
ajzเผ่ cdkif+xD+wvmwf “ขายท่ีตลาด” aps;rSma&mif;w,f/เซหม่าเยาแด  
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
                
cdkif = a&mif; wvmwf = aps; 
ขาย     เยา  ตลาด        เซ  
[m,f = aysmuf Amef = tdrf  
หาย       เปียว บ้าน   เอ่ง cvyf/c 
xrf = vkyf    xD+Edkif xrfief; = tvkyf&Hk ครับ/ค่ะ 
ท า       โล๊ะ      ท่ีไหน       xD ท างาน    อะโล๊ะโยง 
plY = 0,f           b,frSm......vJ/       ท่ี       vmeftm[mef = pm;aomufqdkif    
ซื้อ    แหว่   (แบ่หม่า...แล้) ร้านอาหาร          ซาเต้าไส่ 
aemef = tdyf  
นอน      เอ๊ก 
uif = pm; 
กิน       ซา     
        
b,f(yf)zk[wf แบบฝึกหัด avhusifhcef;เละจ๊ินคัน 

0guszJGYyg/ 

แต่งประโยคสนทนา 

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        
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oifcef;pm 3 (ตินคันส่าโตง) 
ykwf&DtefxD 3 (บทเรียนท่ี 3) 

 
 3. xD+Edkif“ท าอะไร” b,frSmvJ/(บาหม่าแล้)  
 
&lyfbJyfy&,dk;ufรูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf)ต้ังค าถาม .......xD+Edkif“ท่ีไหน” b,frSm........vJ/(แบ่หม่าแล้)  
pum;ajymjcif; 
ar;เม cdkif+xD+Edkif“ขายท่ีไหน” b,frSma&mif;vJ/(แบ่หม่าเยาแล้)  
ajzเผ่ cdkif+xD+wvmwf “ขายท่ีตลาด” aps;rSma&mif;w,f/เซหม่าเยาแด  
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
                
cdkif = a&mif; wvmwf = aps; 
ขาย     เยา  ตลาด        เซ  
[m,f = aysmuf Amef = tdrf  
หาย       เปียว บ้าน   เอ่ง cvyf/c 
xrf = vkyf    xD+Edkif xrfief; = tvkyf&Hk ครับ/ค่ะ 
ท า       โล๊ะ      ท่ีไหน       xD ท างาน    อะโล๊ะโยง 
plY = 0,f           b,frSm......vJ/       ท่ี       vmeftm[mef = pm;aomufqdkif    
ซื้อ    แหว่   (แบ่หม่า...แล้) ร้านอาหาร          ซาเต้าไส่ 
aemef = tdyf  
นอน      เอ๊ก 
uif = pm; 
กิน       ซา     
        
b,f(yf)zk[wf แบบฝึกหัด avhusifhcef;เละจ๊ินคัน 

0guszJGYyg/ 

แต่งประโยคสนทนา 

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

 

,SOfwJGyg/ฉี่นแตว้บา 
จับคู ่
 1. cdkif  u/ pm;aomufqdkif 
 2. [m,f c/ 0,f 
 3. xrf  */ pm; 
 4. plY  C/ vkyf 
 5. aemef i/ tvkyf&Hk 
 6. uif  p/ aysmuf 
 7. wvmwf  q/ tdrf 
 8. Amef  Z/ tdyf 
 9. xDxrfief;  ps/ aps; 
 10. vmeftm[mef  n/ a&mif;  
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oifcef;pm 4 (ตินคันส่าเล) 
ykwf&DtefxD 4 (บทเรียนท่ี 4) 

 
 4. ........ rDtm; + vdkif“เมื่อไร” b,fawmh.........vJ/(แบเดาะแล้)  
 
&lyfbJyfy&,dk;ufรูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf)ต้ังค าถาม ........rDtm; + vdkif“เมื่อไร” b,fawmh.........vJ/(แบเดาะแล้) 
pum;ajymjcif; 
ar;เม rm+rDtm; + vdkif“มาเมื่อไร” b,fawmhvmvJ/(แบเดาะหล่าแล้)  
ajzเผ่ rm+zlY+eD “มาพรุ่งนี้” reufjzefvmr,f/มะแน๊ตเผ่ียนหล่าแหม่  
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
                
 ydkif  =  oGm;   
      ไป                 ต้ัว   
 eef(if)  =  xdkif   
      นั่ง                 ถั่ย   
 0Dif  =  ajy;         
      วิ่ง                 ปเย่          
 zkwf  =  ajym                
      พูด                 ปย่อ      
 rm  =  vm rDtm; + vdkif zlYifeD 
      มา                หล่า      เมื่อไร พรุ่งนี้  

 ,kwf  =  &yf b,fawmh......vJ/ reufjzef 
      หยุด               ยั๊ต   (แบ่เดาะ...แล้) มะแน๊ตเผ่ียน 
 'l;  =  Munfh 
      ดู                  จ๊ิ   
 avhef  =  upm; 
      เล่น                กะซา 
 xl  =  wdkuf  
       ถู                  ไต่ 
 0gif  = xm; 
      วาง                ทา 
 wD;  =  wD; 
      ตี                  ตี 
 awm,f  =  xdk; 
      ต่อย               โท 
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oifcef;pm 4 (ตินคันส่าเล) 
ykwf&DtefxD 4 (บทเรียนท่ี 4) 

 
 4. ........ rDtm; + vdkif“เมื่อไร” b,fawmh.........vJ/(แบเดาะแล้)  
 
&lyfbJyfy&,dk;ufรูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf)ต้ังค าถาม ........rDtm; + vdkif“เมื่อไร” b,fawmh.........vJ/(แบเดาะแล้) 
pum;ajymjcif; 
ar;เม rm+rDtm; + vdkif“มาเมื่อไร” b,fawmhvmvJ/(แบเดาะหล่าแล้)  
ajzเผ่ rm+zlY+eD “มาพรุ่งนี้” reufjzefvmr,f/มะแน๊ตเผ่ียนหล่าแหม่  
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
                
 ydkif  =  oGm;   
      ไป                 ต้ัว   
 eef(if)  =  xdkif   
      นั่ง                 ถั่ย   
 0Dif  =  ajy;         
      วิ่ง                 ปเย่          
 zkwf  =  ajym                
      พูด                 ปย่อ      
 rm  =  vm rDtm; + vdkif zlYifeD 
      มา                หล่า      เมื่อไร พรุ่งนี้  

 ,kwf  =  &yf b,fawmh......vJ/ reufjzef 
      หยุด               ยั๊ต   (แบ่เดาะ...แล้) มะแน๊ตเผ่ียน 
 'l;  =  Munfh 
      ดู                  จ๊ิ   
 avhef  =  upm; 
      เล่น                กะซา 
 xl  =  wdkuf  
       ถู                  ไต่ 
 0gif  = xm; 
      วาง                ทา 
 wD;  =  wD; 
      ตี                  ตี 
 awm,f  =  xdk; 
      ต่อย               โท 
   

 

b,f(yf)zk[wf แบบฝึกหัด avhusifhcef;เละจ๊ินคัน 

0guszJGYyg/ 

แต่งประโยคสนทนา 

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

,SOfwJGyg/ฉี่นแตว้บา 
จับคู ่
 1. ydkifzlYifeD u/ reufjzefajymr,f 
 2. rmzlYifeD c/ reufjzefpm;r,f 
 3. uifzlYeD  */ reufjzefoGm;r,f 
 4. ajymzlYeD C/ reufjzefMunhfr,f 
 5. 0DifzlYeD i/ reufjzefvkyfr,f 
 6. 'l;zlYeD p/ reufjzef 
 7. xrfzlYeD  q/ reufjzef 
 8.  avhefzlYeD Z/ reufjzef 
 9. atmifzlYeD ps/ reufjzefupm;r,f 
 10. cg,fzlYeD n/  reufjzefvmr,f 
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oifcef;pm 5 (ตินคันส่างา) 
ykwf&DtefxD 5 (บทเรียนท่ี 5) 

 
 5.         uyf + cdkif;“กับใคร” b,foleJY         vJ/(แบตูแน่ะ        แล้)  
 
&lyfbJyfy&,dk;ufรูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf)ต้ังค าถาม         uyf + cdkif;“กับใคร” b,foleJY         vJ/(แบตูแน่ะ        แล้) 
pum;ajymjcif; 
ar;เม xrf+uyf+cdkif“ท ากับใคร” b,foleJYvkyfvJ/(แบตูแน่ะโล๊ะแล้)  
ajzเผ่ xrf+uyf+azm “ท ากับพ่อ” tazeJYvkyfw,f/อะเผ่แน่ะโล๊ะแด  
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
                
 xrf  =  vkyf   
 ท า  โล๊ะ   
 ydkif;  =  oGm;   
 ไป            ต้ัว  azm = taz 
 zl(wf)  =  ajym         พ่อ  อะเผ่ 
 พูด        ปย่อ         rJ = tar 
 [dkif =  ay;                แม่  อะเหม่  
 ให ้       เป้  zdtef;  = oli,fcsif; 
 rm  =  vm uyf + cdkif; uyf เพื่อน  ตู่แหง่ชีน  

      มา             หล่า      กับใคร กับ aem(if) = nDav;/nDr 

 a[(ef)  =  jrif b,foleJY......vJ/ eYJ น้อง  ญีเล/ญีมะ  
      เห็น            หมิ่น   (แบ่ตูแน่ะ...แล้) แน่ะ zJ(ef) = cspfol 
 'l;  =  Munfh   แฟน  ชิดตู  
      ดู                จ๊ิ   
 avhef  =  upm; 
       เล่น            กะซา 
 awm,f  =  xdk; 
       ต่อย            โท 
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oifcef;pm 5 (ตินคันส่างา) 
ykwf&DtefxD 5 (บทเรียนท่ี 5) 

 
 5.         uyf + cdkif;“กับใคร” b,foleJY         vJ/(แบตูแน่ะ        แล้)  
 
&lyfbJyfy&,dk;ufรูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf)ต้ังค าถาม         uyf + cdkif;“กับใคร” b,foleJY         vJ/(แบตูแน่ะ        แล้) 
pum;ajymjcif; 
ar;เม xrf+uyf+cdkif“ท ากับใคร” b,foleJYvkyfvJ/(แบตูแน่ะโล๊ะแล้)  
ajzเผ่ xrf+uyf+azm “ท ากับพ่อ” tazeJYvkyfw,f/อะเผ่แน่ะโล๊ะแด  
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
                
 xrf  =  vkyf   
 ท า  โล๊ะ   
 ydkif;  =  oGm;   
 ไป            ต้ัว  azm = taz 
 zl(wf)  =  ajym         พ่อ  อะเผ่ 
 พูด        ปย่อ         rJ = tar 
 [dkif =  ay;                แม่  อะเหม่  
 ให ้       เป้  zdtef;  = oli,fcsif; 
 rm  =  vm uyf + cdkif; uyf เพื่อน  ตู่แหง่ชีน  

      มา             หล่า      กับใคร กับ aem(if) = nDav;/nDr 

 a[(ef)  =  jrif b,foleJY......vJ/ eYJ น้อง  ญีเล/ญีมะ  
      เห็น            หมิ่น   (แบ่ตูแน่ะ...แล้) แน่ะ zJ(ef) = cspfol 
 'l;  =  Munfh   แฟน  ชิดตู  
      ดู                จ๊ิ   
 avhef  =  upm; 
       เล่น            กะซา 
 awm,f  =  xdk; 
       ต่อย            โท 
 
 
 
 
 
 

 

b,f(yf)zk[wf แบบฝึกหัด avhusifhcef;เละจ๊ินคัน 

0guszJGYyg/ 

แต่งประโยคสนทนา 

1. xrf/    

2. [dkif;    

3. uif;    

4. plY     

5. atmif;    

uGufvyfjznfyg/แกว๊ตลัตเพ่ะบ่า 
จับคู ่
 1. xrf          rJcvyf/ 2.  aem(ef)uyf           cvyf/  

 3. [dkif;uyf           cvyf/ 4. rmuyf           cvyf/  

 5. uifacgif                 cvyf/ 6. 'l;wD0D          zDtefcvyf/  

 7. ydkif;              uyfaem(if)cvyf/ 8.  avhef Football               zDtefcvyf/        

 9. zlY(wf)uyf               cvyf/ 10.  a[(ef)           vl(if)cvyf/  
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oifcef;pm 6 (ตินคันส่าเช่า) 
ykwf&DtefxD 6 (บทเรียนท่ี 6) 

 
 6. &SL;+tvdkif;“ช่ืออะไร” emrnfb,fvdkac:vJ/(หน่าแหม่แบ่โหล่ข่อแล้)  
 
&lyfbJyfy&,dk;ufรูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf)ต้ังค าถาม &SL;+tvdkif;“ช่ืออะไร” emrnfb,fvdkac:vJ/(หน่าแหม่แบ่โหล่ข่อแล้) 
pum;ajymjcif; 
ar;เม clef+&SL;+tvdkif;“คุณช่ืออะไร” cifAsm; emrnfb,fvdkac:vJ/(ค าหย่า หน่าแหม่แบ่โหล่ข่อแล้) 
ajzเผ่ zdkYrf+&SL;+em,f+atmifxGef;+cvyf/ “ผมช่ือนายอ่าวโทนครับ”  
  uRefawmfOD;atmifxGef;yg//จุนดออู้อ่าวโทนบา  
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
 azm  =  taz   
 พ่อ  อะเผ่   
 rJ  =  tar   
 แม ่          อะเหม่    
 yl  =  tbkd;         OD;aiG  
 ปู ่       อะโพ           อูเหง่  
 ,m; =  tbGm;                  a':cdkifcdkif 
 ย่า       อะพั้ว           ด่อไข่ไข่  
 wm  =  tbdk; cl(ef) &SL;tvdkif; OD;odefausmf 
 ตา       อะโพ คุณ ช่ืออะไร  &SL; อูเต็งจ่อ 

 ,dkif;  =  bGm; cifAsm; emrnfb,fvdkac:vJ ช่ือ  a':rdk;rdk;atmif; 
 ยาย    อะพั้ว ขิ่นเบีย หน่าแหม่แบ่โหล่ข่อแล emrnf ด่อโมโมอ่าว  
 vl(if)  =  OD;MuD;   หน่าแหม่ OD;Zef0if;  
 ลุง  อูจี     อูซานวิน 
 yg  =  a':MuD;    rcsKd;csKd; 
 ป้า  ด่อจี                                                                                       มะโฉ่โฉ่              
 ESm;  =  ta': 
 น้า  อะด่อ 
 tm; = OD;av; 
 อา                  อูเล 
 zD = tpfudk 
 พี่                  อะโก 
 aem(if) = nDav;/nDr 
 น้อง               ญีเล/ญีมะ 
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oifcef;pm 6 (ตินคันส่าเช่า) 
ykwf&DtefxD 6 (บทเรียนท่ี 6) 

 
 6. &SL;+tvdkif;“ช่ืออะไร” emrnfb,fvdkac:vJ/(หน่าแหม่แบ่โหล่ข่อแล้)  
 
&lyfbJyfy&,dk;ufรูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf)ต้ังค าถาม &SL;+tvdkif;“ช่ืออะไร” emrnfb,fvdkac:vJ/(หน่าแหม่แบ่โหล่ข่อแล้) 
pum;ajymjcif; 
ar;เม clef+&SL;+tvdkif;“คุณช่ืออะไร” cifAsm; emrnfb,fvdkac:vJ/(ค าหย่า หน่าแหม่แบ่โหล่ข่อแล้) 
ajzเผ่ zdkYrf+&SL;+em,f+atmifxGef;+cvyf/ “ผมช่ือนายอ่าวโทนครับ”  
  uRefawmfOD;atmifxGef;yg//จุนดออู้อ่าวโทนบา  
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
 azm  =  taz   
 พ่อ  อะเผ่   
 rJ  =  tar   
 แม ่          อะเหม่    
 yl  =  tbkd;         OD;aiG  
 ปู ่       อะโพ           อูเหง่  
 ,m; =  tbGm;                  a':cdkifcdkif 
 ย่า       อะพั้ว           ด่อไข่ไข่  
 wm  =  tbdk; cl(ef) &SL;tvdkif; OD;odefausmf 
 ตา       อะโพ คุณ ช่ืออะไร  &SL; อูเต็งจ่อ 

 ,dkif;  =  bGm; cifAsm; emrnfb,fvdkac:vJ ช่ือ  a':rdk;rdk;atmif; 
 ยาย    อะพั้ว ขิ่นเบีย หน่าแหม่แบ่โหล่ข่อแล emrnf ด่อโมโมอ่าว  
 vl(if)  =  OD;MuD;   หน่าแหม่ OD;Zef0if;  
 ลุง  อูจี     อูซานวิน 
 yg  =  a':MuD;    rcsKd;csKd; 
 ป้า  ด่อจี                                                                                       มะโฉ่โฉ่              
 ESm;  =  ta': 
 น้า  อะด่อ 
 tm; = OD;av; 
 อา                  อูเล 
 zD = tpfudk 
 พี่                  อะโก 
 aem(if) = nDav;/nDr 
 น้อง               ญีเล/ญีมะ 

 

b,f(yf)zk[wf แบบฝึกหัด avhusifhcef;เละจ๊ินคัน 

0guszJGYyg/ 

แต่งประโยคสนทนา 

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        
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oifcef;pm 7 (ตินคันส่าคุน) 
ykwf&DtefxD 7 (บทเรียนท่ี 7) 

 
 7. rdkif;“ไหม” vm;/(ลา)   rdkuf “ไม่” r....bl;/ มะ.....บู 
 
&lyfbJyfy&,dk;uf รูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf) ต้ังค าถาม rdkif;“ไหม” vm;/(ลา)   rdkuf “ไม่” r....bl;/ มะ.....บู 
pum;ajymjcif; 
ar;เม uif+rdkif;“กินไหม”  pm;vm;/ “ซาลา” 
ajzเผ่ rdkufuif ไม่กิน  rpm;bl;/ มะซาบ ู
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
 uif  =  pm;  uif  =  pm; 
 กิน  ซา  กิน  ซา 
 csKduf  =  [kwf  csKduf  =  [kwf 
 ใช่          ฮ๊ก  ใช่           ฮ๊ก  
 atmif  =  ,l         atmif  =  ,l  
 เอา       ยู่         เอา       ยู่   
 ydkif; =  oGm;                ydkif; =  oGm;  
 ไป       ต้ัว  ไป       ต้ัว          
 rm  =  vm rdkif; rkduf rm  =  vm 

 มา       ลา ไหม ไม่                    มา       ลา  

 eDtdkif  =  arm vm; r....bl;/  eDtdkif  =  arm 
 เหนื่อย    มอ ลา มะ...บู  เหนื่อย    มอ 
 'dkif;  =  &    'dkif;  =  & 
 ได้  ยะ   ได้  ยะ   
 xrf;  =  vkyf   xrf;  =  vkyf   
 ท า  โล๊ะ                                                           ท า   โล๊ะ          
 acsmhyf  =  usKduf   acsmhyf  =  usKduf 
 ชอบ               ไจ๋                                                             ชอบ                     ไจ๋ 
 csDtm = ,Hk   csDtm = ,Hk 
 เช่ือ                 โย่ง                                                           เช่ือ                      โย่ง  
 'dkif&if = Mum;   'dkif&if = Mum; 
 ได้ยิน              จา                                                            ได้ยิน                    จา  
 'D; = aumif;  'D; = aumif; 
 ดี                   เก๊า                                                           ดี                         เก๊า  
 rD; = &dS   rD; = &dS 
 มี                   ชิ                                                             มี                         ชิ  
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oifcef;pm 7 (ตินคันส่าคุน) 
ykwf&DtefxD 7 (บทเรียนท่ี 7) 

 
 7. rdkif;“ไหม” vm;/(ลา)   rdkuf “ไม่” r....bl;/ มะ.....บู 
 
&lyfbJyfy&,dk;uf รูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf) ต้ังค าถาม rdkif;“ไหม” vm;/(ลา)   rdkuf “ไม่” r....bl;/ มะ.....บู 
pum;ajymjcif; 
ar;เม uif+rdkif;“กินไหม”  pm;vm;/ “ซาลา” 
ajzเผ่ rdkufuif ไม่กิน  rpm;bl;/ มะซาบ ู
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
 uif  =  pm;  uif  =  pm; 
 กิน  ซา  กิน  ซา 
 csKduf  =  [kwf  csKduf  =  [kwf 
 ใช่          ฮ๊ก  ใช่           ฮ๊ก  
 atmif  =  ,l         atmif  =  ,l  
 เอา       ยู่         เอา       ยู่   
 ydkif; =  oGm;                ydkif; =  oGm;  
 ไป       ต้ัว  ไป       ต้ัว          
 rm  =  vm rdkif; rkduf rm  =  vm 

 มา       ลา ไหม ไม่                    มา       ลา  

 eDtdkif  =  arm vm; r....bl;/  eDtdkif  =  arm 
 เหนื่อย    มอ ลา มะ...บู  เหนื่อย    มอ 
 'dkif;  =  &    'dkif;  =  & 
 ได้  ยะ   ได้  ยะ   
 xrf;  =  vkyf   xrf;  =  vkyf   
 ท า  โล๊ะ                                                           ท า   โล๊ะ          
 acsmhyf  =  usKduf   acsmhyf  =  usKduf 
 ชอบ               ไจ๋                                                             ชอบ                     ไจ๋ 
 csDtm = ,Hk   csDtm = ,Hk 
 เช่ือ                 โย่ง                                                           เช่ือ                      โย่ง  
 'dkif&if = Mum;   'dkif&if = Mum; 
 ได้ยิน              จา                                                            ได้ยิน                    จา  
 'D; = aumif;  'D; = aumif; 
 ดี                   เก๊า                                                           ดี                         เก๊า  
 rD; = &dS   rD; = &dS 
 มี                   ชิ                                                             มี                         ชิ  

 

b,f(yf)zk[wf แบบฝึกหัด avhusifhcef;เละจ๊ินคัน 

0guszJGYyg/ 

แต่งประโยคสนทนา 

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        
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oifcef;pm 8 (ตินคันส่าชิด) 
ykwf&DtefxD 8 (บทเรียนท่ี 8) 

 
 8. us+rdkif;“จะ...ไหม” rvm;/(มะลา)   us “จะ” .....r,f/ ......r,f/ 
 
&lyfbJyfy&,dk;uf รูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf) ต้ังค าถาม us+rdkif;“จะ...ไหม” rvm;/(มะลา)   us “จะ” .....r,f/ ......r,f/ 
pum;ajymjcif; 
ar;เม us+uif+rdkif;“จะกินไหม”  pm;rvm;/ “ซามะลา” 
ajzเผ่ (us)uif (จะ) กิน  pm;r,f/ ซาแหม่ 
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
    uif  =  pm; 
 กิน  ซา 
    atmif  =  ,l  
 เอา  ยู่   
 ydkif; =  oGm;  
 ไป  ต้ัว          
 rm  =  vm   

 มา       ลา    
 eDtdkif  =  arm rdkif; 
 เหนื่อย    มอ ไหม 
us = r 'dkif;  =  & vm; (us) uif  =  pm;r,f 
จะ   มะ ได้  ยะ ลา   จะ   กิน    ซาแหม่  
 xrf;  =  vkyf   
 ท า  โล๊ะ          
 acsmhyf  =  usKduf 
 ชอบ              ไจ๋ 
 csDtm = ,Hk 
 เช่ือ               โย่ง  
 'dkif&if = Mum; 
 ได้ยิน             จา 
 'D; = aumif; 
 ดี                   เก๊า 
 rD; = &dS 
 มี                  ชิ 
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oifcef;pm 8 (ตินคันส่าชิด) 
ykwf&DtefxD 8 (บทเรียนท่ี 8) 

 
 8. us+rdkif;“จะ...ไหม” rvm;/(มะลา)   us “จะ” .....r,f/ ......r,f/ 
 
&lyfbJyfy&,dk;uf รูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf) ต้ังค าถาม us+rdkif;“จะ...ไหม” rvm;/(มะลา)   us “จะ” .....r,f/ ......r,f/ 
pum;ajymjcif; 
ar;เม us+uif+rdkif;“จะกินไหม”  pm;rvm;/ “ซามะลา” 
ajzเผ่ (us)uif (จะ) กิน  pm;r,f/ ซาแหม่ 
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
    uif  =  pm; 
 กิน  ซา 
    atmif  =  ,l  
 เอา  ยู่   
 ydkif; =  oGm;  
 ไป  ต้ัว          
 rm  =  vm   

 มา       ลา    
 eDtdkif  =  arm rdkif; 
 เหนื่อย    มอ ไหม 
us = r 'dkif;  =  & vm; (us) uif  =  pm;r,f 
จะ   มะ ได้  ยะ ลา   จะ   กิน    ซาแหม่  
 xrf;  =  vkyf   
 ท า  โล๊ะ          
 acsmhyf  =  usKduf 
 ชอบ              ไจ๋ 
 csDtm = ,Hk 
 เช่ือ               โย่ง  
 'dkif&if = Mum; 
 ได้ยิน             จา 
 'D; = aumif; 
 ดี                   เก๊า 
 rD; = &dS 
 มี                  ชิ 
 
 

 

b,f(yf)zk[wf แบบฝึกหัด avhusifhcef;เละจ๊ินคัน 

0guszJGYyg/ 

แต่งประโยคสนทนา 

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        
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oifcef;pm 9 (ตินคันส่าโก) 
ykwf&DtefxD 9 (บทเรียนท่ี 9) 

 
 9. vl;,ef“หรือยัง” jyDvm;/(บีลา)   ,ef “ยัง” r....ao;bl;/ มะ.....เตบู 
 
&lyfbJyfy&,dk;uf รูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf) ต้ังค าถาม vl;,ef“หรือยัง” jyDvm;/(บีลา)   ,ef “ยัง” r....ao;bl;/ มะ.....เตบู 
pum;ajymjcif; 
ar;เม uif+vl;+,eff“กินหรือไหม”  pm;jyDvm;/ “ซาบีลา” 
ajzเผ่ ,ef+rdkuf+uif ยังไม่กิน  rpm;ao;bl;/ มะซาเตบู 
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
 uif  =  pm;   
 กิน  ซา   
 csKduf  =  [kwf   
 ใช่          ฮ๊ก   
 atmif  =  ,l           
 เอา       ยู่            
 ydkif; =  oGm;                  
 ไป       ต้ัว            
 rm  =  vm vl;,ef ,ef vG,f 
 มา       ลา หรือยัง ยัง                    แล้ว 
 eDtdkif  =  arm jyDvm; r..ao;bl; jyD   
 เหนื่อย    มอ บีลา มะ...เตบู  บี     
 'dkif;  =  &     
 ได้  ยะ      
 xrf;  =  vkyf      
 ท า  โล๊ะ                                                                     
 acsmhyf  =  usKduf    
 ชอบ               ไจ๋                                                              
 csDtm = ,Hk    
 เช่ือ                 โย่ง                                                             
 'dkif&if = Mum;    
 ได้ยิน              จา                                                             
 'D; = aumif;   
 ดี                   เก๊า                                                            
 rD; = &dS    
 มี                   ชิ                                                              
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oifcef;pm 9 (ตินคันส่าโก) 
ykwf&DtefxD 9 (บทเรียนท่ี 9) 

 
 9. vl;,ef“หรือยัง” jyDvm;/(บีลา)   ,ef “ยัง” r....ao;bl;/ มะ.....เตบู 
 
&lyfbJyfy&,dk;uf รูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf) ต้ังค าถาม vl;,ef“หรือยัง” jyDvm;/(บีลา)   ,ef “ยัง” r....ao;bl;/ มะ.....เตบู 
pum;ajymjcif; 
ar;เม uif+vl;+,eff“กินหรือไหม”  pm;jyDvm;/ “ซาบีลา” 
ajzเผ่ ,ef+rdkuf+uif ยังไม่กิน  rpm;ao;bl;/ มะซาเตบู 
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
 uif  =  pm;   
 กิน  ซา   
 csKduf  =  [kwf   
 ใช่          ฮ๊ก   
 atmif  =  ,l           
 เอา       ยู่            
 ydkif; =  oGm;                  
 ไป       ต้ัว            
 rm  =  vm vl;,ef ,ef vG,f 
 มา       ลา หรือยัง ยัง                    แล้ว 
 eDtdkif  =  arm jyDvm; r..ao;bl; jyD   
 เหนื่อย    มอ บีลา มะ...เตบู  บี     
 'dkif;  =  &     
 ได้  ยะ      
 xrf;  =  vkyf      
 ท า  โล๊ะ                                                                     
 acsmhyf  =  usKduf    
 ชอบ               ไจ๋                                                              
 csDtm = ,Hk    
 เช่ือ                 โย่ง                                                             
 'dkif&if = Mum;    
 ได้ยิน              จา                                                             
 'D; = aumif;   
 ดี                   เก๊า                                                            
 rD; = &dS    
 มี                   ชิ                                                              

 

b,f(yf)zk[wf แบบฝึกหัด avhusifhcef;เละจ๊ินคัน 

0guszJGYyg/ 

แต่งประโยคสนทนา 

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

 
 



102

 

oifcef;pm 10 (ตินคันส่าตะแส่) 
ykwf&DtefxD 10 (บทเรียนท่ี 10) 

 
 10. csKdufrdkif;“ใช่ไหม” [kwfvm;/(ฮ๊กลา) /csKduf “ใช่” [kwf/ /rdkufcsKduf “ไม่ใช่” r[kwfbl;/(มะฮ๊กบู) 
 
&lyfbJyfy&,dk;uf รูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf) ต้ังค าถาม csKdufrdkif;“ใช่ไหม” [kwfvm;/(ฮ๊กลา) 
pum;ajymjcif; 
ar;เม uif+csKduf+rdkif;“กินใช่ไหม”  pm;[kwfvm;/ “ซาฮ๊กลา” 
ajzเผ่ csKduf ใช่  [kwfw,f/  ไม่ใช่ r[kwfbl;/ มะฮ๊กบ ู
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
 uif  =  pm;   
 กิน  ซา   
 atmif  =  ,l           
 เอา       ยู่            
 ydkif; =  oGm;                  
 ไป       ต้ัว            
 rm  =  vm csKdufrdkif; [kwfw,f rdkufcsKduf 
 มา       ลา ใช่ไหม     ใช่                ไม่ใช่ 
 eDtdkif  =  arm [kwfvm; [kwfw,f  r[kwfbl;/  
 เหนื่อย    มอ ฮ๊กลา    ฮ๊กแด  มะฮ๊กบ ู     
 'dkif;  =  &     
 ได้  ยะ      
 xrf;  =  vkyf      
 ท า  โล๊ะ                                                                     
 acsmhyf  =  usKduf    
 ชอบ               ไจ๋                                                              
 csDtm = ,Hk    
 เช่ือ                 โย่ง                                                             
 'dkif&if = Mum;    
 ได้ยิน              จา                                                             
 'D; = aumif;   
 ดี                   เก๊า                                                            
 rD; = &dS    
 มี                   ชิ         
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oifcef;pm 10 (ตินคันส่าตะแส่) 
ykwf&DtefxD 10 (บทเรียนท่ี 10) 

 
 10. csKdufrdkif;“ใช่ไหม” [kwfvm;/(ฮ๊กลา) /csKduf “ใช่” [kwf/ /rdkufcsKduf “ไม่ใช่” r[kwfbl;/(มะฮ๊กบู) 
 
&lyfbJyfy&,dk;uf รูปแบบประโยค 
wefcrfxm(rf) ต้ังค าถาม csKdufrdkif;“ใช่ไหม” [kwfvm;/(ฮ๊กลา) 
pum;ajymjcif; 
ar;เม uif+csKduf+rdkif;“กินใช่ไหม”  pm;[kwfvm;/ “ซาฮ๊กลา” 
ajzเผ่ csKduf ใช่  [kwfw,f/  ไม่ใช่ r[kwfbl;/ มะฮ๊กบ ู
 
avhusifhเละจ๊ิน (ฝึก) 
 
 uif  =  pm;   
 กิน  ซา   
 atmif  =  ,l           
 เอา       ยู่            
 ydkif; =  oGm;                  
 ไป       ต้ัว            
 rm  =  vm csKdufrdkif; [kwfw,f rdkufcsKduf 
 มา       ลา ใช่ไหม     ใช่                ไม่ใช่ 
 eDtdkif  =  arm [kwfvm; [kwfw,f  r[kwfbl;/  
 เหนื่อย    มอ ฮ๊กลา    ฮ๊กแด  มะฮ๊กบ ู     
 'dkif;  =  &     
 ได้  ยะ      
 xrf;  =  vkyf      
 ท า  โล๊ะ                                                                     
 acsmhyf  =  usKduf    
 ชอบ               ไจ๋                                                              
 csDtm = ,Hk    
 เช่ือ                 โย่ง                                                             
 'dkif&if = Mum;    
 ได้ยิน              จา                                                             
 'D; = aumif;   
 ดี                   เก๊า                                                            
 rD; = &dS    
 มี                   ชิ         
 
                                                      

 

b,f(yf)zk[wf แบบฝึกหัด avhusifhcef;เละจ๊ินคัน 

0guszJGYyg/ 

แต่งประโยคสนทนา 

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        

ar; 1.        
ajz 2.        
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