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MINI DICTIONNAIRE
Français - Thaïlandais
et
Thaïlandais - Français

Charles Degnau

DANS LA MÊME COLLECTION
L’essentiel de la grammaire thaï
L’essentiel du vocabulaire thaï
Mini dictionnaire français - thaï
Dictionnaire de poche français - thaï
Dictionnaire français-thaïlandais
Dictionnaire thaïlandais-français
Dictionnaire phonétique thaï-français
Lire et écrire en thaï

1. PHONÉTIQUE
Dans cet ouvrage, les difficultés de prononciation de
la langue thaï ont été largement atténuées :


Une équivalence phonétique simple permet
d’écrire les sons thaï avec des sons français.



Un signe de tonalité représentatif et intégré à la
syllabe permet de visualiser sa tonalité.



Une écriture normale ou grasse différencie de
façon simple les sons courts et les sons longs.

1.1 SYLLABE
Elle est caractérisée par sa durée et son intonation.

1.1.1 DURÉE
La durée peut être “courte” ou “longue” :
Courte

: une écriture normale

Longue : une écriture grasse

0ka

กะ

0ka

กา

1.1.2 INTONATION
Il existe cinq intonations :

0
1
2
3
4

กา
กา
กา
กา
กา

0ka
1ka
2ka
3ka
4ka

normale
basse
descendante
haute
montante

Ces intonations sont réalisées de la façon suivante :

Normale
Basse
Descendante

c’est la façon naturelle de parler
elle correspond à une voix grave
elle va d’une voix aiguë à une
voix grave
elle correspond à une voix aiguë
elle va d’une voix grave à une
voix aiguë

Haute
Montante

N’hésitez pas à demander à un thaïlandais de vous
les réciter et, apprenez les par cœur :

0ka

1ka

2ka

3ka

4ka

กา

กา

กา

กา

กา

1.2 LETTRE
1.2.1 CONSONNE
Nous disposerons des vingt consonnes suivantes :
b
d
dj
f
gn
h
k
kh
l
m
n
p
ph
r
s
t
th
tch
w
y

normale
normale
d et j fondues, “djin”
normale
comme “bagne”, “gnole”
aspirée
normale
k et h fondues
normale
normale
normale
normale
p et h fondues
normale
normale
normale
t et h fondues
t et ch fondues, “tchin tchin”
comme “ou”, “watt”
normale

บา
ดา
จา
ฝา
งา
หา
กา
ขา
ลา
มา
นา
ปา
พา
รา
สา
ตา
ทา
ชา
วา
ยา

1.2.2 VOYELLE
Nous aurons les vingt quatre voyelles suivantes :
a
ai
ao
e
ei
é
éo
è
èõ
i
ia
io
iou
o
oi
õ
õi
ou
oua
ouéi
oui
u
ua
uéi

normale
a + i distinctes
a + o distinctes
normale
e + i distinctes
normale
é + o distinctes
normale
è + õ distinctes
normale
i + a distinctes
i + o distinctes
i + ou distinctes
normal
o + i distinctes
comme dans “or”, “sort”
õ + i distinctes
ou normale
ou + a distinctes
ou + é + i distinctes
ou + i distinctes
comme dans “peu”, “jeu”
u + a distinctes
u + é + i distinctes

บา
บาย
บาว
เบอ
เบย
เบ
เบว
แบ
แบว
บี
เบีย
เบียว
บิว
โบ
โบย
บอ
บอย
บู
บัว
บวย
บุย
บือ
เบือ
เบือย

2. Phonétique Thaï
Afin de faciliter la recherche des mots, les
consonnes “tch” et “dj” seront classées comme si
elles étaient écrites “ch” et “j” respectivement :
Elles feront ainsi, respectivement, l’objet d’un
groupe “c” et “j” indépendant des groupes “t” et
“d”. Il n’y aura aucune ambiguïté puisque les
groupes “c” et “j” n’existaient pas.
La consonne “h” ne sera pas considérée comme un
son mais comme un modificateur de son. Elle ne
sera donc prise en compte qu’au niveau du son
initial :
La classification générale n’en tient pas compte. Il
n’y aura donc pas de groupe “h”. La classification au
niveau de la sonorité du mot en tient compte. Nous
aurons : Ntai, .. , Ntam, Ntham, .. , Ntan.
La classification d’un son est réalisée de la façon
suivante
Les sons “é” et “è” ont, comme en français, été
regroupés avec le son “e”. Le son “õ” avec le son
“o”. Lorsque les sons sont identiques, ils sont classés
selon leur intonation et leur durée. L’ordre des
intonations est celui des signes d’intonation :
0,1,2,3,4

0a
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2hai1a0phaipardonner ใหอภัย
à louer, louer
0a
oncle, tante อา 2hai2tchao
ใหเชา
1ha
peste หา
sans faute ใหได
2a
ouvrir อา 2hai2dai
montrer ใหดู
2ha
cinq หา 2hai0dou
respirer หายใจ
4ha
chercher หา 4hai0djai
calmé หายเจ็บ
0a4han
aliment อาหาร 4hai1djép
1a0bai3ya3mouk vice อบายมุข 2hai0kan témoigner ใหการ
quitte หายกัน
0a1bat transgression อาบัติ 4hai0kan
guéri หายขาด
0a2tchip
métier อาชีพ 4hai1khat
prêter ใหกู
1a1dit
passé อดีต 2hai2kou
vapeur ไอน้ํา
1agn
cuvette อาง 0ai3nam
disparu หายไป
1hagn
espacé หาง 4hai0pai
2agn
prétexter อาง 2hai0ragn0wan récompenser
ใหรางวัล
2hagn
établissement หาง
soudoyer
4hagn
queue หาง 2hai4sin0bon
ใหสินบน
0agn0khan
mars อังคาร
prêter ใหยืม
1hagn0klai lointain หางไกล 2hai0yum
0agn1krit
anglais อังกฤษ 0a0djan professeur อาจารย
vomir อาเจียน
1a1gnoun
raisin องุน 0a0djian
4hagn0pia
natte หางเปย 0a0djin habituellement อาจิณ
se briser หัก
1agn0pla aquarium อางปลา 1hak
si หาก
4hagn4sua
gouvernail 1hak
signe, état อาการ
หางเสือ 0a0kan
bâtiment อาคาร
0ai
tousser, vapeur ไอ 0a0khan
sud-est อาคเนย
0ai
honteux อาย 0a3kha0né
temps อากาศ
2hai donner, permettre, que, 0a1kat
pour que ให 1a1ka0tan0you ingrat อกตัญู
trahir หักหลัง
2hai
pleurer ไห 1hak4lagn
déduire หักลด
4hai
pot, jarre ไห 1hak3lot
taxe อากร
4hai disparaître, guéri หาย 0a0kõn

a

1ak1sép
1ak1sép
1ak4sõn
2ham
4ham
4ha2mai2dai
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infecté อักเสบ 0an1dap
rang อันดับ
lettre อักษร 4han4hé
dévier หันเห
défendre หาม 4han1klap
se retourner
porter หาม
หันกลับ
introuvable 0an3la
chaque อันละ
หาไมได 4han2na tourner vers หันหนา
2ham3lõ
freiner หามลอ 0an4nai
lequel ? อันไหน
0am2nat
pouvoir อํานาจ 0an4nai2kõ2dai n’importe
0am0nouéi
offrir อํานวย
lequel อันไหนก็ได
0am0nouéi0kan
diriger 0an3nan
celui-là อันนั้น
อํานวยการ 0an3ni
celui-ci อันนี้
0am0phe
canton อําเภอ 1a3nou1pa0rin0ya diplôme
0am0phragn
camoufler
อนุปริญญา
อําพราง 1a3nou4sa3wa0ri mémorial
0an
machin อัน
อนุสาวรีย
1an
lire อาน 1a3nou4sõn
mémorial,
1han
couper หั่น
en souvenir de อนุสรณ
1han
oie หาน 1a3nou2yat permettre อนุญาต
2an
restreindre อั้น 0an1ta0rai
danger อันตราย
4han
tourner หัน 0an2thi
celui que อันที่
4han
diviser หาร 4han0toua se tourner หันตัว
0a0na
juridiction อาณา 0ao
prendre, désirer เอา
1a0na0djan obscène อนาจาร 1ao
golfe อาว
1a0na3khot
avenir อนาคต 1hao
aboyer เหา
1a0na0mai
santé อนามัย 4hao
pou เหา
1a0na0mai0di sain อนามัยดี 4hao
bâiller หาว
0a0na3ni0khom
colonie 0ao0djai
flatter เอาใจ
อาณานิคม 0ao0djai1sai
attentif à,
0a3nat
mandat อาณัติ
soucieux de เอาใจใส
0a3nat4san0yan
signal 0ao4khon1õkplumer เอาขนออก
อาณัติสัญญาณ 0ao0ma
apporter เอามา

0ao4mai
0ao4mai

- 12 1at4sam0nao
en voulez-vous ? 0a4sai habiter, dépendre de

เอาไหม

0ao0pai
emporter เอาไป
0ao1pra0kan
s’assurer

เอาประกัน

0ao1priap profiter เอาเปรียบ
0ao1yagn
imiter เอาอยาง
1ap
renfermé, boîte อับ
1ap
baigner อาบ
1hap
porter หาบ
1ap0ai
honteux อับอาย
1a0phai
excuse อภัย
1ap1dèt
se faire bronzer

อาบแดด
1ap3fri0ka
afrique อัฟริกา
1a3phi0prai débattre อภิปราย
4ha0pla
pêcher หาปลา
1ap3nam
baigner อาบน้ํา
1ap0pagn

faire naufrage

อับปาง

1a0rai quoi ?, quelque chose,
rien อะไร
1a0rai1ik
autre chose ?

อะไรอีก

1a0rai2kõ2dain’importe quoi
1a0rai3na
0a1rap
1a1rõi
0a0rom
0a4sa

อะไรก็ได

hein ? อะไรนะ
arabe อาหรับ
délicieux อรอย
humeur อารมณ
se proposer อาสา

อาศัย

0a4sai1you
loger อาศัยอยู
0a0sia
asie อาเซีย
1at
compresser อัด
1at
pouvoir, brave อาจ
1hat entraîner, rougeole หัด
1hat
plage หาด
1hat2hai2tchuagn dompter

หัดใหเชื่อง

1at0tcha0yapunissable อาชญา
1at0tcha0ya0kam criminel

อาชญากรรม

1at0tcha0ya0kõn ccriminel

อาชญากร

1at1tchit
lubrifier อัดฉีด
1a3thi0bai expliquer อธิบาย
1a3thi0bai2mai2dai
inexplicable อธิบายไมได
1a3thi0kan
prieur อธิการ
1a3thi0kan0bõ0di recteur

อธิการบดี

1a3thip
souverain อธิป
1a3thip0bõ0didirecteur อธิบดี
0a3thit semaine, soleil อาทิตย
1at1dja
il se peut อาจจะ
1hat0sai
plage หาดทราย
1at1sa0djan
merveilleux
1at4sam0nao

อัศจรรย

photocopier

อัดสําเนา

1at1ta0no3mat
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1at1ta0no3mat automatique 1bai
après-midi บาย
อัตโนมัติ 2bai
muet ใบ
1at0tra
taux อัตรา 2bai
barbouiller บาย
1a3wa1kat
espace อวกาศ 0bai1a3nou2yat
permis
0a3wout
arme อาวุธ
ใบอนุญาต
0a3you
âge อายุ 0bai1khap1khi permis ใบขับขี่
1a3yout1ti0tham
injustice 0bai1kép0gnen
addition

b

อยุติธรรม

0ba
bar บาร
1ba
épaule บา
2ba
fou บา
2ba2ba0bõ0bõcinglé บาๆบอๆ
0bagn
cacher บัง
0bagn mince, certains บาง
2bagn
certain, บาง
0bagn1at
oser บังอาจ
0bagn0en inattendu บังเอิญ
0bagn1ka0lobungalow บังกะโล
0bagn3khap
obliger บังคับ
0bagn1ket
générer บังเกิด
0bagn1ket2khun
survenir

บังเกิดขึ้น

0bagn3khragn
parfois,
quelquefois บางครั้ง
0bagn0logn amincir บางลง
0bagn1souan partiellement

บางสวน

0bagn0thi
parfois,
quelquefois, peut-être บางที
0bai
feuille ใบ

0bai2mit
1bai0mogn

ใบเก็บเงิน

lame ใบมีด
treize heures

บายโมง

1bai3ni cet après-midi บายนี้
0bai0pliou prospectus ใบปลิว
0bai3rap
reçu ใบรับ
0bai3rap0gnen
quittance
0bai3rap0rõgn
0bai0rua
0bai1sagn0ya

ใบรับเงิน

certificat

ใบรับรอง

voile ใบเรือ
prescription

ใบสัง่ ยา

0bai1sét
reçu ใบเสร็จ
0bai1sét3rap0gnen quittance
0bai1sout3thi
0bai3tha0na3nat
1bak
2ba0ko1hok

ใบเสร็จรับเงิน
attestation

ใบสุทธิ

mandat

ใบธนาณัติ

inciser บาก
mythomane

บาโกหก

1ba1mi
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1ba1mi
pâte บะหมี่ 0ban0thegn divertir บันเทิง
1ba1mi3nam soupe บะหมีน
่ ้ํา 0ban3thuk noter, note บันทึก
0bam0nan
pension บํานาญ 1ban0thõn réduire บั่นทอน
0bam1nét
rémunération 0ban3thouk charger บรรทุก
บําเหน็จ 0ban3thouk0logn décharger
0bam0phén accomplir บําเพ็ญ
บรรทุกลง
0bam0rougn conserver บํารุง 0ban0ya1kat
atmosphère
2ban
section บั้น
บรรยากาศ
2ban
maison บาน 0ban1yat
décréter บัญญัติ
0ban0tcha commander บัญชา 0bao
léger เบา
0ban0tchi
compte บัญชี 0bao0bao
doucement เบาๆ
0ban0da
tout บรรดา 1bap
péché บาป
0ban0dai
escalier บันได 1bat
carte บัตร
0ban0dai0lign
passerelle 1bat
moment บัด
บันไดลิง 1bat
baht, strophe บาท
0ban1dit
licencié บัณฑิต 1bat
blesser บาด
0ban1djou
remplir บรรจุ 1bat1a3nou0yat
permis
0ban0légn
jouer บรรเลง
บัตรอนุญาต
0ban3lou
obtenir บรรลุ 1bat1djép
blessé บาดเจ็บ
0ban3lou3ni1ti0pha3wa
1bat0kri
souder บัดกรี
maintenant บัดนี้
majeur บรรลุนิติภาวะ 1bat3ni
0ban3lou4phon
fructueux 1bat1phan
laisse-passer
0ban0na3thi0kan

บรรลุผล

éditeur

บรรณาธิการ

2ban2nõk campagne บานนอก
0ban3pha1bou1rout ancêtre

บรรพบุรุษ

0ban3phap charnière บานพับ
0ban0thao soulager บรรเทา
0ban3that
ligne บรรทัด

บัตรผาน

1bat4phlè blessure บาดแผล
1bat1pra0tcha0tchon carte
d’identité บัตรประชาชน
1bat3sop
stupide บัดซบ
1bat3wi4thi trottoir บาทวิถี
0be
numéro เบอร
1bègn
partager แบง
1bègn1õk
scinder แบงออก

1bègn0pan
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1bègn0pan répartir แบงปน 1biat
coudoyer เบียด
1bègn2yèk morceler แบงแยก 1biat1siat entassé เบียดเสียด
1bek
ouvrir เบิก 1bi0da
père บิดา
1bèk
porter แบก 1bi0da0man0da
parents
0bel2yiam
belge เบลเยีย่ ม
บิดามารดา
0bèn
plat แบน 0bin
addition บิล
0bén0sin
essence เบนซิน 0bin
voler บิน
1bèp
modèle แบบ 0bin2khun s’envoler บินขึ้น
1bèp1fuk1hat
exercice 0bin2liat
billard บิลเลียด
แบบฝกหัด 2bio
tordu เบี้ยว
1bèp0fõm
formulaire 1bip
presser บีบ
แบบฟอรม 1bip3khan étreindre บีบคั้น
1bèp1sõp4tham
1bip0khõ
étrangler บีบคอ
tordre บิด
questionnaire แบบสอบถาม 1bit
1bèp1yagn exemple แบบอยาง 1bit0buan déformer บิดเบือน
2be2re
immense เบอเรอ 0bõ
insensé บอ
1bét
hameçon เบ็ด 1bõ
coussin เบาะ
1bèt0te0ri batterie แบตเตอรี 1bõ
puits บอ
1bua
las, dégoûté เบือ่
0boi
flageller โบย
2buagn
côté เบื้อง 1bõi
souvent บอย
0buan
détourner เบือน 1bõi1bõi fréquemment บอยๆ
1bua1nai dégoûté เบื่อหนาย 1bok
agiter โบก
0bugn
marais บึง 1bõk
dire บอก
2bugn
grognon บึ้ง 1bõk2hai2sap
informer
2bugn1bout maussade บึง้ บูด
บอกใหทราบ
0bia
bière เบียร 1bõk1klao informer บอกกลาว
2bia
jeton เบี้ย 1bõk2lek
annuler บอกเลิก
2bia0bam0nan
pension 1bõk2louagn2na
avertir
1biagn
2bia1prap

เบี้ยบํานาญ

détourner เบี่ยง
amende เบี้ยปรับ

1bok2phrõgn

บอกลวงหนา

défectueux

บกพรอง

1bõk2wa
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1bõk2wa
dire que บอกวา 1bouat
prendre l’habit
(bonze), ordonner บวช
0bo2lign
bowling โบวลิ่ง
0bon
sur, dessus บน 0bou0tcha
adorer บูชา
1bon
grogner บน 1bouk
pénétrer บุก
1bõn
tripot บอน 1bouk3rouk
envahir บุกรุก
0bon0rua
à bord บนเรือ 0boun
mérite บุญ
0bo0ran
antique โบราณ 1bou1ri
cigarette บุหรี่
0bo0ran3na3wat1thou
1bou1ri3si2kacigare บุหรี่ซิการ
homme บุรุษ
antiquité โบราณวัตถุ 1bou1rout
0bo0ran1sa4than
ruine 1bou1rout3pha0ya0ban
โบราณสถาน
infirmier บุรุษพยาบาล
0bõ3ri4han gouverner บริหาร 1bou1rout0prai1sa0ni facteur
0bõ3ri0boun parfait บริบูรณ
บุรุษไปรษณีย
0bõ3ri0kan
service บริการ 1bout
enfant บุตร
0bõ3ri0phan
entourage 1bout
putride บูด
บริพาร 1brék
freiner, frein เบรค
0bõ3ri1sat
société บริษัท
ch
0bõ3ri1sout
pur บริสุทธิ์ 0tcha
thé ชา
0bõ3ri0wén voisinage บริเวณ 3tcha
lent, en retard ชา
1bot
broyer บด 1tcha1bap
copie ฉบับ
1bot
chapitre บท 3tcha3tcha doucement ! ชาๆ
1bot
sanctuaire โบสถ 0tchagn
détester ชัง
1bõt
aveugle บอด 2tchagn
peser ชัง่
1bot1kha2yi
écraser บดขยี้ 2tchagn
artisan ชาง
1bot0khwam article บทความ 3tchagn
éléphant ชาง
1bot0rian
leçon บทเรียน 3tcha3gnak
enrayé ชะงัก
0boua
lotus บัว 2tchagn0fai3fa électricien
1bouagn
collet บวง
ชางไฟฟา
1bouak
additionner บวก 2tchagn2khruagn
0bouam
enflé บวม
mécanicien ชางเครื่อง
2bouan
cracher บวน 2tchagn3maimenuisier ชางไม

3tchagn3nam
3tchagn3nam

- 17 0tchan1tcha1lat
éléphant de 1tcha1lak
étiquette ฉลาก
mer ชางน้ํา 1tcha4lam
requin ฉลาม
2tchagn1tat4phom coiffeur 1tcha1lat
intelligent ฉลาด
ชางตัดผม 1tcha4lei
résoudre เฉลย
2tchagn1tat2sua
tailleur 3tcha0lei
captif เชลย
ชางตัดเสื้อ 1tcha1lia
moyen เฉลี่ย
0tchai
victoire ชัย 1tcha4liagn véranda เฉลียง
0tchai masculin, bord de ชาย 1tcha4lõgn
fêter ฉลอง
2tchai
oui ใช 3tcha0logn
ralentir ชาลง
3tchai
utiliser, payer ใช 0tcham
épicerie ชํา
4tchai
projeter ฉาย 0tcham
bol ชาม
0tchai1hat
plage ชายหาด 1tcham
juteux ฉ่ํา
3tchai2dai
utilisable ใชได 3tcham
meurtri ช้ํา
0tchai0dèn frontière ชายแดน 0tcham0luagn lorgner ชําเลือง
3tchai1djai dépenser ใชจาย 0tcham0nan
expérimenté
3tchai3lèõ d’occasion ใชแลว
ชํานาญ
2tchai4mai
n’est-ce pas ? 0tcham3ra laver, payer ชําระ
ใชไหม 0tcham0rao
violer ชําเรา
3tchai2mai2dai inutilisable 0tcham3rout
délabré ชํารุด
ใชไมได 0tchan
escarpé ชัน
3tchai1mot consommé ใชหมด 0tchan
expérimenté ชาญ
3tchai0pén servir de ใชเปน 0tchan
plate-forme ชาน
0tchai1sotcélibataire ชายโสด 3tchan
classe, étage ชัน
้
0tchai3tha0lé côte ชายทะเล 4tchan
je, moi ฉัน
0tchai0yo
hourra ! ไชโย 3tcha3na
vaincre ชนะ
1tchak
scène ฉาก 3tcha3na2let
champion
3tchak
tirer ชัก
ชนะเลิศ
3tchak3tcha
tarder ชักชา 1tcha3nan
alors ฉะนัน
้
3tchak0tchouan persuader 0tchan0tcha0la quai ชานชาลา
ชักชวน 0tchan1tcha1lat ingénieux
3tcha2la
pirogue ชะลา
ชาญฉลาด

3tcha3nit
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3tcha3nit
sorte ชนิด 2tchén0dio0kan
aussi
3tchan2lagnrez-de-chaussée
เชนเดียวกัน
ชั้นลาง 3tchet
chemise เชิต้
0tchao
habitant ชาว 3tchét
essuyer เช็ด
2tchao
louer เชา 3tchét0toua s’essuyer เช็ดตัว
3tchao
matin, tôt เชา 2tchu
nom, s’appeler ชือ่
4tchao
fané เฉา 2tchua
croire เชื่อ
0tchao0na
paysan ชาวนา 3tchua
germe เชือ้
3tchao3ni
ce matin เชานี้ 3tchua2tchat
race เชื้อชาติ
0tchao1pra0mogn pêcheur 2tchua0fagn
obéir เชื่อฟง
ชาวประมง 2tchuagn apprivoisé เชือ่ ง
3tchao1trou
aurore เชาตรู 2tchua2gnai
naïf เชื่องาย
1tcha3phõ
exclusif เฉพาะ 2tchuagn3tcha
indolent
1tcha3phõ0toua personnel
เชื่องชา
เฉพาะตัว 2tchua0djai confiant เชื่อใจ
2tchat
nation ชาติ 2tchuak
ficelle เชือก
3tchat
clair ชัด 2tchuam
raccorder เชือ่ ม
3tchat2djègn évident ชัดแจง 2tchua2man
être certain
3tchat0djén très net ชัดเจน
เชื่อมั่น
0tcha0yén
thé froid ชาเย็น 2tchuat
trancher เชือด
3tcha0yo
hourra ! ชโย 2tchuat0khõ
égorger
2tchè
macérer แช
เชือดคอ
4tché
déviant เฉ 1tchuéi
apathique เฉือ่ ย
4tchè
révéler แฉ 1tchuéi0tcha
lent เฉื่อยชา
0tchegn
support เชิง 2tchu2lén
surnom ชือ่ เลน
2tchègn
maudire แชง 2tchun
plaisant ชืน
่
4tchei
amorphe เฉย 3tchun
humide ชื้น
0tchèm0pou
shampoing 2tchun0djai
ravi ชืน
่ ใจ
แชมพู 2tchu2ruagn
titre ชื่อเรื่อง
0tchen
inviter เชิญ 2tchu4siagn
réputation
2tchén
comme เชน
ชื่อเสียง

2tchut
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2tchut
fade ชืด 2tchok0di chanceux โชคดี
2tchu0toua
prénom ชื่อตัว 3tchõk0ko3lèt
chocolat
0tchi bonzesse, coriandre ชี
ช็อกโกแลต
3tchi
indiquer ชี้ 2tchok2mai0di malchanceux
4tchiagn
oblique เฉียง
โชคไมดี
1tchiat
frôler เฉียด 3tchok0mouéi boxer ชกมวย
0tchi1fa1ragn
persil ชีฝรั่ง 2tchok3raimalchance โชคราย
0tchign
arracher ชิง 0tchom
admirer ชม
0tchign3tchabalançoire ชิงชา 4tchom
forme โฉม
1tchik
déchiré ฉีก 0tchom0tchei exalter ชมเชย
0tchim
goûter ชิม 4tchom2na faciès โฉมหนา
0tchin
habitué ชิน 0tchom0phou
rosé ชมพู
3tchin
morceau ชิ้น 0tchon
heurter, gens ชน
1tchio
effleurer เฉีย่ ว 3tchõn
cuillère ชอน
2tchip
vie ชีพ 0tchon3na1bot
campagne
2tchip3pha0djõn pouls ชีพจร
ชนบท
1tchit
injecter ฉีด 1tchop
fondre sur โฉบ
1tchit0ya
piquer ฉีดยา 2tchõp
aimer ชอบ
0tchi3wit
vie ชีวิต 2tchõp2mak1kwa préférer
2tchõ
frauder ฉอ
ชอบมากกวา
2tchõ
bouquet ชอ 1tchot
stupide โฉด
2tchõ1dõk3mai
bouquet 3tchot
se racheter ชด
ชอดอกไม 3tchot3tchai s’acquitter ชดใช
0tchogn
infuser ชง 3tchot0tchei rattraper ชดเชย
2tchõgn
trouée ชอง 0tchou
lever ชู
2tchõgn1wo brèche ชองโหว 3tchou
amant ชู
1tchok
subtiliser ฉก 2tchouamauvais, période ชัว่
2tchok
trempé โชก 2tchoua1kha1na
pour le
2tchok
chance โชค
moment ชั่วขณะ
3tchok
frapper ชก 2tchoua0khrao provisoire
3tchõk
craie ชอลก
ชั่วคราว

2tchoua2khrou
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ชั่วครู

2tchoua2lèn passager ชั่วแลน
2tchoua0mogn heure ชัว่ โมง
0tchouan
persuader ชวน
2tchoua3rai méchant ชั่วราย
2tchouéi
aider ชวย
4tchouéi
saisir ฉวย
2tchouéi2douéi au secours !

ชวยดวย

2tchouéi4lua

secourir

ชวยเหลือ
2tchoui
bâclé ชุย
3tchouk
regorger de ชุก
0tchoum
abonder ชุม
0tchoun
repriser ชุน
4tchoun
irrité ฉุน
3tchoup
tremper ชุบ
3tchoup0gnen argenté ชุบเงิน
3tchoup2pègn pané ชุบแปง
3tchoup0thõgn doré ชุบทอง
0tchou3rot
épicer ชูรส
3tchout
assortiment ชุด
3tchout4sa0kon

d

costume

ชุดสากล

1da
jurer ดา
0dagn bruyant, comme ดัง
0dagn3nan
donc ดังนั้น
0dai
quel ใด
0dai
faucher ดาย

2dan2na
pouvoir, obtenir,
parvenir, passé ได
2dai
fil ดาย
2dai0kam0rai faire du profit,
bénéficiaire ไดกําไร
2dai1klin
sentir ไดกลิ่น
2dai4mai est-ce possible ?

ไดไหม

2dai4phonagir, efficace ไดผล
2dai1pra1yot
profiter

ไดประโยชน

2dai1priap avoir l’avantage

ไดเปรียบ

2dai3rap
recevoir ไดรับ
2dai0thi
au point ไดที
2dai0yin
entendre ไดยน
ิ
1dak
piéger ดัก
0dam
noir, plonger ดํา
2dam
manche ดาม
0dam0nen
avancer ดําเนิน
0dam0nen3kha0di intenter

ดําเนินคดี

0dam0nen0kan agir ดําเนินการ
0dan
pousser ดัน
0dan
loquet ดาฬ
1dan
poste de ดาน
2dan
côté, mat ดาน
2dan0bon
dessus ดานบน
2dan2lagn dessous ดานลาง
2dan4lagn derrière ดานหลัง
2dan2na
devant ดานหนา

0dao
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0dao
deviner เดา 0den2lén se balader เดินเลน
0dao
étoile ดาว 0den2na
avancer เดินหนา
3dao
territoire ดาว 0den0rua naviguer เดินเรือ
0dao1tok
météore ดาวตก 0den0thagn voyager เดินทาง
1dap
s’éteindre ดับ 1dét
cueillir เด็ด
1dap
épée ดาบ 1dèt
soleil แดด
1dap0fai
éteindre ดับไฟ 1dét1khat
crucial เด็ดขาด
1dap1klin désodoriser ดับกลิน
่
2du
récalcitrant ดือ้
0da0ra
étoile ดารา 0duan
mois เดือน
0da0ra1sat
astronomie 1duat
bouillir เดือด
ดาราศาสตร 1duat0dan furieux เดือดดาล
1da0thõ
gronder ดาทอ 1duat3rõn avoir des ennuis
1dat0plègn adapter ดัดแปลง
เดือดรอน
1dat4phom onduler, friser 2du0dugn
tenace ดื้อดึง
ดัดผม 0dugn
tirer ดึง
1da2wa
injurier ดาวา 0dugn1dout
attirer ดึงดูด
0dègn
rouge แดง 1duk
tard ดึก
2dégn
rebondir เดง 1dum
boire ดื่ม
0dègn2khun rougir แดงขึ้น 1dum2dai
potable ดื่มได
1dék
enfant เด็ก 0di
bien ดี
1dèk
se goinfrer แดก 0di1bouk
étain ดีบุก
1dék0tchai
garçon เด็กชาย 1di4tchan
je, moi ดิฉัน
1dék1õn
bébé เด็กออน 1dign
plomb, lest ดิ่ง
1dék4yign
fille เด็กหญิง 0di0djagn merveilleux ดีจัง
0dem
à l’origine เดิม 0di0djai
content ดีใจ
0dem0phan
mise เดิมพัน 0di2khun s’améliorer ดีขึ้น
0den
marcher เดิน 0di1kwa
mieux ดีกวา
0dèn
territoire แดน 0di3lèõ
très bien ! ดีแลว
1dén
marquant เดน 0di2let
excellent ดีเลิศ
0den1kha0bouan
défiler 0din
terre ดิน
เดินขบวน 2din
s’agiter ดิ้น

0din3ra1bet
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0din3ra1betdynamite ดินระเบิด 0doi3la1iat
en détail
2din0ron se démener ดิ้นรน
โดยละเอียด
0din4sõ
crayon ดินสอ 0doi1lak0kan en principe
0din4sõ0phõgn
craie
โดยหลักการ
ดินสอพอง 0doi2mai0mi
sans avoir
0dio
un seul, même เดียว
โดยไมมี
1dio
seul เดี่ยว 0doi1pa1ka1tihabituellement
4dio
instant เดี๋ยว
โดยปกติ
4dio0dio
instant เดี๋ยวเดียว 0doi3rai4phon
en vain
0dio0kan
le même เดียวกัน
โดยไรผล
4dio1kõnun instant ! เดี๋ยวกอน 0doi0réo
vite โดยเร็ว
4dio3ni
maintenant เดี๋ยวนี้ 0doi4san
voyager โดยสาร
1dip
cru, vert, brut ดิบ 0doi0trogndirectement โดยตรง
1dip1dip
saignant ดิบๆ 0doi2yõ
en résumé โดยยอ
0di2san
jaunisse ดีซาน 1dok
nombreux ดก
0di2thi1sout le mieux ดีที่สดุ
1dõk
fleur ดอก
1dit0phim
taper ดีดพิมพ 1dõk2bia
intérêt ดอกเบี้ย
0dogn
jungle ดง 1dõk0boua
lotus ดอกบัว
0dõgn
macérer ดอง 1dõk2klouéi3mai orchidée
0doi
par, en, avec โดย
ดอกกลวยไม
2dõi
inférieur ดอย 1dõk3mai
fleur ดอกไม
0doi0bagn0en par hasard 1dõk3mai0phlegn
feu
โดยบังเอิญ
d’artifice ดอกไมเพลิง
0doi1tcha1lia en moyenne 0dom
sentir ดม
โดยเฉลี่ย 0don
heurter, passif โดน
0doi1tcha3phõ en particulier 0don0tri
musique ดนตรี
โดยเฉพาะ 1dot
sauter โดด
0doi1douan
d’urgence 1dõt
furtivement ดอด
โดยดวน 1dot1dio
seul โดดเดี่ยว
0doi1djét1ta0na
0dou
regarder ดู
méchant ดุ
intentionnellement โดยเจตนา 1dou

0douagn
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0douagn
disque ดวง
เอกราช
0douagn3tcha0ta horoscope 1ék1ka4san document เอกสาร
ดวงชะตา 1ék1ka1sit privilège เอกสิทธิ์
1douan
urgent ดวน 0hé3li3khõp2te hélicoptère
2douan
amputé ดวน
เฮลิคอปเตอร
2douéi
avec, aussi ดวย 0hèm
jambon แฮม
2douéi0kan ensemble ดวยกัน 0én
incliné เอน
2douéi0mu à la main ดวยมือ 1èn
courbé แอน
2douéi0tém0djai
de bon 4hén
voir เห็น
approuver
coeur ดวยเต็มใจ 4hén2tchõp
0dou0lè
veiller sur ดูแล
เห็นชอบ
0doum
bouton ดุม 4hén2douéi partager l’avis
0dou4muan
avoir l’air
เห็นดวย
ดูเหมือน 0én0iagn
enclin เอนเอียง
0dou1min
mépriser ดูหมิ่น 4hén0djai sympathiser เห็นใจ
0doun
balance ดุล 4hén1kè0toua
égoïste
1dou3rai
cruel ดุราย
เห็นแกตัว
1dout
comme ดุจ 0èn0kõ0hõ alcool แอลกอฮอล
1dout
sucer ดูด 0éo
taille เอว
0dou2tha
avoir l’air ดูทา 4héo
gouffre เหว
1dout0nom
téter ดูดนม 1èp
discrètement แอบ
0dou1thouk mépriser ดูถูก 1hèp
enroué แหบ
1dou2wa
gronder ดุวา 1èp0dou
épier แอบดู
1èp2pen
pomme แอปเปล
e
0è
air conditionné แอร 4hé0ran3yiktrésorier เหรัญญิก
asie เอเซีย
4hé
dévier เห 0é0sia
aspirine
0égn
soi-même เอง 1ès0phai0rin
แอสไพริน
1hègn
endroit แหง
un (1) เอ็ด
2hègn
sec แหง 1ét
champignon เห็ด
1ék1ka0tchon individu เอกชน 1hét
cause เหตุ
1ék1ka2rat
indépendant 1hét

1hét0kan
1hét0kan
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événement, cas 0fai0dègn feu rouge ไฟแดง
เหตุการณ 0fai3fa
électricité ไฟฟา
1hét4phon
raison, cause 1fai4fan
rêver de ใฝฝน
เหตุผล 0fai4khio
feu vert ไฟเขียว
2uam
atteindre เอื้อม 0fai4luagn
feu orange
2u4tchao scandaleux อื้อฉาว
ไฟเหลือง
2ugn
interdit อึ้ง 0fai2mai
incendie ไฟไหม
4hugn
jaloux หึง 0fai2na3rot phare ไฟหนารถ
1uk1ka3thuk bruyant อึกทึก 0fai4san0yan feux ไฟสัญญาณ
1un
autre อื่น 1fai4sougn ambitieux ใฝสูง
1hut
asthme หืด 1fak
gaine ฝก
1ut1at
gêné อึดอัด 1fak
déposer ฝาก
2fak
rive ฟาก
f
couver ฟก
1fa
s’exposer à ฝา 3fak
3fa
ciel ฟา 3fak0thõgn citrouille ฟกทอง
éclair ฟาแลบ
4fa
couvercle, cloison ฝา 3fa2lèp
paume ฝามือ
4fa1fèt
jumeau ฝาแฝด 1fa0mu
dent, couper ฟน
1fa4fun
enfreindre ฝาฝน 0fan
rêver ฝน
0fagn
écouter ฟง 4fan
couper ฝาน
0fagn
paille ฟาง 4fan
1fagn
rive ฝง 0fan0plõm dentier ฟนปลอม
carie ฟนผุ
4fagn
enterrer ฝง 0fan1phou
4fagn3phét
sertir ฝงเพชร 4fan3raicauchemarder ฝนราย
garder เฝา
4fagn1sop
inhumer ฝงศพ 2fao
surveiller เฝาดู
1fagn3tha0lé rivage ฝงทะเล 2fao0dou
foudre ฟาผา
0fai
feu ไฟ 3fa1pha
1fai
déterminé ใฝ 4fa1pha4nagn cloison ฝาผนัง
occidental ฝรั่ง
1fai
côté ฝาย 1fa1ragn
2fai
coton ฝาย 1fa1ragn1sét français ฝรั่งเศส
tonnerre ฟารอง
0fai4tchai
lampe ไฟฉาย 3fa3rõgn
excessif เฟอ
0fai3tchèk
briquet ไฟแช็ค 3fe

4fègn
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4fègn
latent แฝง 4fougn0tchon
foule ฝูงชน
3fèm
fichier แฟม 4fougn2phugn essaim ฝูงผึ้ง
0fèn
flirt แฟน 2fouk
matelas ฟูก
3fén
choisir เฟน 2foum0fuéi
surabondant
2fèp
dégonflé แฟบ
ฟุมเฟอย
1fèt
jumeau แฝด 1foun
poussière ฝุน
1fèt4sam
triplés แฝดสาม 3fout0bõn
football ฟุตบอล
1fuk
entraîner ฝก 0fragn franc (monnaie) ฟรังก
1fuk2hai0tchin
habituer 0fri
gratuit ฟรี

ฝกใหชิน

3fun
se remettre ฟน

4fun
se rebiffer ฝน
4fun0djai
se forcer ฝนใจ
4fi
abcès ฝ
0fim
pellicule ฟลม
4fi0mu
maîtrise ฝมือ
1fin
opium ฝน
0fiou
fusible ฟวส
0flèt
appartement แฟลต
0fõgn
mousse ฟอง
3fõgn
accuser ฟอง
0fõgn3nam
éponge ฟองน้ํา
0fõgn3nam0laibave ฟองน้ําลาย
3fõgn3rõgn attaquer ฟองรอง
3fõgn4sanpoursuivre ฟองศาล
2fõk
raffiner ฟอก
3fok3tcham
meurtri ฟกช้ํา
2fõk4nagn tanner ฟอกหนัง
4fon
pluie ฝน
4fon1tok
pleuvoir ฝนตก
4fougn
troupeau ฝูง

gn

0gna
ivoire งา
0gna3tchagn défense งาชาง
2gnai
facile งาย
2gnai0dai facilement งายดาย
2gnai2gnai élémentaire งายๆ
0gnam
ravissant งาม
0gnan
travail, fête งาน
0gnan2ban ménage งานบาน
0gnan3liagn banquet งานเลี้ยง
0gnan1sop funérailles งานศพ
0gnan2tén0ram bal งานเตนรํา
0gnao
ombre เงา
4gnao
solitaire เหงา
2gnè
coin แง
0gnen
argent เงิน
0gnen2tchua crédit เงินเชื่อ
0gnen0duan
paye เงินเดือน
0gnen3fe
inflation เงินเฟอ
0gnen2kha1prap
amende

เงินคาปรับ

0gnen1plik monnaie เงินปลีก
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caution 2gnõk
germer งอก
เงินประกัน 3gnok
avide งก
0gnen1sot
liquide เงินสด 0gnom
plonger งม
0gnen3thip pourboire เงินทิป 0gnõn recourbé, bouder งอน
0gnen0thõn
monnaie à 0gnõn2khun
retrousser
งอนขึ้น
rendre เงินทอน
0gnen2ton
capital เงินตน 2gnõp
chapeau งอบ
0gnen1tõp0thèn
3gnop
fonds งบ
bilan งบดุล
rémunération เงินตอบแทน 3gnop0doun
0gnen0tra
devise เงินตรา 3gnop1pra0man
budget
1gnua
sueur เหงื่อ
งบประมาณ
1gnuak
gencive เหงือก 3gnot
suspendre งด
2gnuan
noeud เงื่อน 3gnot0gnam
joli งดงาม
2gnuan4khai
condition 3gnot3wai
différer งดไว
เงื่อนไข 3gnot3wén s’abstenir งดเวน
1gnua1õk
suer เหงื่อออก 0gnou
serpent งู
1gnua1tèk en sueur เหงื่อแตก 0gnoua
boeuf งัว
2gnian
en manque เงีย่ น 0gnouagn
trompe งวง
2gniap
silencieux เงียบ 2gnouagn avoir sommeil งวง
2gniap3si
chut ! เงียบซิ 2gnouat
versement งวด
1gnik
frisé หงิก 2gnoum2gnam pataud งุม งาม
4gnim
taciturne หงิม 2gnoun2gnan énervé งุน
 งาน
2gnip
sommeiller งีบ 3gnoup3gnipen cachette งุบงิบ
2gnip1lap
sieste งีบหลับ 1gnout1gnit irritable หงุดหงิด
0gnõ courber, recourbé งอ
i
2gno
sot โง 0iagn
incliné เอียง
3gnõ
ramboutan เงาะ 1iam
neuf เอี่ยม
0gnogn
perplexe งง 2hiam
impitoyable เหี้ยม
0gnogn0gnan abasourdi งงงัน 4hianavoir des nausées เหียน
2gnõi
paralysé งอย 2hign
étagère หิง้
1gnõk
grisonnant หงอก 1ik
encore, plus อีก
0gnen1pra0kan
0gnen1pra0kan

1im
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1im
rassasié อิ่ม 3djaindique un appel ou une
question, rencontrer,
1hi3ma
neige หิมะ
tomber sur จะ
1hi3ma1tok
neiger หิมะตก
4hin
pierre หิน 4dja indique un appel ou la
0in0do0ni0sia
indonésie
réponse à l’appel (oui !) จา
อินโดนีเซีย 0djagn
très จัง
0hin0dou
hindou ฮินดู 0djagn
fade, pâle จาง
0in0siaigle, maquereau อินทรี 2djagn
embaucher จาง
1io
as เอี่ยว 0djagn1wa
rythme จังหวะ
1hio
se flétrir เหี่ยว 0djagn1wat province จังหวัด
2hiou
porter หิว้
0djai
coeur ใจ
4hiou
avoir faim หิว 1djai
payer จาย
2hiou2dai
portable หิ้วได 0djai0boun
vertueux ใจบุญ
4hiou3nam avoir soif หิวน้ํา 0djai0dam impitoyable ใจดํา
1hip
caisse หีบ 0djai0di
gentil ใจดี
1hip1kra1dat
carton 0djai0djign
sincère ใจจริง
หีบกระดาษ 0djai4khègn insensible ใจแข็ง
1hip1hõ
colis หีบหอ 0djai2khèp mesquin ใจแคบ
0hip0po hippopotame ฮิบโป 0djai2kwagn tolérant ใจกวาง
1hip1sop
cercueil หีบศพ 0djai1õn
sensible ใจออน
0i4san
nord-est อีสาน 0djai3rõn impatient ใจรอน
1it
brique อิฐ 0djai0yén
placide ใจเย็น
1it4tcha
jalouser อิจฉา 0djai0yén0yén
du calme !
1it1sa1ra
libre อิสระ
ใจเย็นๆ
1it1sa1ra2phapliberté อิสรภาพ 1dja2djègn clairement จะแจง
1it3thi0phon influence อิทธิพล 1djak
disque จักร
1djak
quitter, de จาก
j
à vendre จะขาย
1dja
futur จะ 1dja4khai
1dja
chef จา 3djak1ka2dji chatouiller จั๊กจี้
2dja indique une réponse ou 1djak1kra0wanunivers จักรวาล
une directive จะ 1djak1kra0yan vélo จักรยาน

1djak1kra0yan0yon
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1djak1kra0yan0yon
2djao0tchai
prince เจาชาย
vélomoteur จักรยานยนต 2djao3tchou cavaleur เจาชู
1djak4nai
d’où ? จากไหน 2djao4khõgn patron เจาของ
1djak0pai
partir จากไป 2djao2na2thiautorité เจาหนาที่
0djam
mémoriser จํา 2djao2ni
créancier เจาหนี้
0djaméternuer, trancher จาม 2djao4yign princesse เจาหญิง
0djam2dai reconnaître จําได 1djap
attraper จับ
0djam0djai
contraint จําใจ 1djap0djai
captiver จับใจ
0djam1kat
limiter จํากัด 1djap0koum capturer จับกุม
0djam1kat1khét délimiter 1djap2nèn empoigner จับแนน
จํากัดเขต 0dja3ra1bou1rout
espion
0djam3khouk emprisonner
จารบุรุษ
จําคุก 0dja3ra0tchon espion จารชน
0djam0lei
accusé จําเลย 1dja0ra0djõn
circulation
0djam0nam
engager จํานํา
จราจร
0djam0nõgn hypothéquer 0dja3ra0kam
espionnage

จํานอง

0djam0nouan nombre จํานวน
0djam0nouan0gnen montant

จํานวนเงิน
nez จมูก
nécessaire จําเปน
prospérer จําเริญ
lune จันทร
assiette จาน
soutenir จรรโลง

1dja1mouk
0djam0pén
0djam0ren
0djan
0djan
0djan0logn
0djan0logn0djai

inspirer

จรรโลงใจ

0djan0rõgnsoucoupe จานรอง
0djan0ya
morale จรรยา
2djao
tu, seigneur เจา

0dja3ra1sa0tri

จารกรรม

espionne

จารสตรี

1dja0ren
progresser เจริญ
0dja3ruk
graver จารึก
0dja2rit
tradition จารีต
1dja1rouat
fusée จรวด
1djat arranger, intense จัด
1djat4ha
munir จัดหา
1djat0djègn aménager จัดแจง
1djat0kan
gérer จัดการ
1djat2khao0kan
assortir
1djat0lam1dap

จัดเขากัน

ordonner

จัดลําดับ
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carré จตุรัส 0djiam
tapis เจียม
aligner 0djiam0toua modeste เจียมตัว
จัดเปนแถว 0djia3ra0nai tailler เจียระไน
1djat2tagn
établir จัดตั้ง 0djign
vrai, réel จริง
0dje
rencontrer เจอ 0djign0djai
sincère จริงใจ
0djè
végétarien แจ 0djign0djign vraiment จริงๆ
2djègn
communiquer แจง 2djign1djok
lézard จิง้ จก
2djègn0khwam annoncer 0djign4ru vraiment ? จริงหรือ
แจงความ 1djik
becqueter จิก
1djèk
distribuer แจก 2djim enfoncer, piquer จิ้ม
0djè0kan
vase แจกัน 0djin
chinois จีน
1djèm
clair แจม 0djin1ta0na réflexion จินตนา
1djèm2djègn évident, lucide 0djin1ta0na0kanimagination
1dja1tou1rat
1dja1tou1rat
1djat0pén4thèõ

แจมแจง

0djén
habitué เจน
0djén1djatexpérimenté เจนจัด
0djén3ra0dja négocier เจรจา
0djèõ
aviron แจว
4djèõ
clair แจว
1djép
avoir mal เจ็บ
1djép0djai
froissé เจ็บใจ
1djép1pouat
douloureux

เจ็บปวด

1djép1sèp blessant เจ็บแสบ
1djét
sept เจ็ด
1djét1ta0na intention เจตนา
0djua
ajouter เจือ
0djua3nam
diluer เจือน้ํา
0djugn
ainsi, donc จึง
1djut
fade จืด
2dji
chatouiller จี้

จินตนาการ

1djip
plisser จีบ
1djit
âme จิต
1djit0djai
esprit จิตใจ
0djõ
écran จอ
1djõ
percer เจาะ
0djogn
falloir จง
0djõgn
réserver จอง
2djõgn
guetter จอง
1djogn2djègn clair โจงแจง
0djõgn4hõgnhautain จองหอง
1djõk
gobelet จอก
0djom
s’enfoncer จม
0djom
tente โจม
0djõm
suprême จอม
0djom3nam0tai
se noyer
0djom0ti

จมน้ําตาย

attaquer โจมตี

0djon
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0djon pauvre, au point de จน 1djouk
toupet จุก
0djon
bandit โจร 1djouk1djik
tatillon จุกจิก
0djon
bondir โจน 1djouk1khouat
bouchon
0djõn
flâner จร
จุกขวด
0djon2dai jusqu’à obtenir 1djoum
enfoncer จุม
จนได 0djoun
soutenir จุน
0djõn1djat vagabonder จรจัด 0djoun3la2tchip
microbe
0djon1kra2thagn jusqu’à ce
จุลชีพ
embrasser จูบ
que จนกระทั่ง 1djoup
0djon1sa1lat pirate โจรสลัด 1djout
point จุด
0djon4thugn jusqu’à จนถึง 1djout0fai enflammer จุดไฟ
1djop
finaliser จบ 1djout4mai objectif จุดหมาย
1djõp
pioche จอบ 1djout1õn faiblesse จุดออน
1djop3lèõ
fini จบแลว 1djout2puan tache จุดเปอน
0djõ3ra2khé crocodile จระเข 1djout1pra4sogn aspiration
1djõ0rou
trouer เจาะรู
จุดประสงค
1djot
inscrire จด 1djout2rem
début จุดเริ่ม
1djot
plaignant โจทก
k
1djot
problème โจทย 0ka
marquer, corbeau กา
1djõt
stationner จอด 1ka
évaluer กะ
1djot4mai
lettre จดหมาย 1kha
souchet ขา
1djõt0rua amarrer จอดเรือ 2kha
politesse, oui คะ
1djõt3rot
parquer จอดรถ 2kha
valeur คา
1djot3tha0bian
consigner 2kha
tuer ฆา
จดทะเบียน 3kha
politesse, hein ? คะ
1djou
contenir จุ 3kha
commercer คา
0djouan
presque จวน 4kha
jambe ขา
0djougn
mener จูง 1ka1bot insurrection, révolte
0djougn0djai influencer จูงใจ
กบฏ
1djou0djai
comblé จุใจ 1kha1bot
se révolter ขบถ
2djou2dji
tatillon จูจี้ 1kha0bouan
défilé ขบวน

2kha2tchao
2kha2tchao
3kha0di
0ka0fè
0ka0fè3rõn
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loyer คาเชา 2khai
camp คาย
procès คดี 4khai
suif, ouvrir ไข
café กาแฟ 4khai
vendre ขาย
café chaud 0kai0bõ3ri4hangymnastique

กาแฟรอน

0ka0fè0yéncafé froid กาแฟเย็น
0kagn
ouvrir กาง
0khagn
menton คาง
2kagn
arête กาง
2khagn situation, côté, à ขาง
3khagn
inachevé คาง
4khagn
enfermer ขัง
2khagn0bon en haut ขางบน
2khagn2khagn à côté ขางๆ
0kagn0kégn pantalon กางเกง
0kagn0kégn0naislip กางเกงใน
0kagn4khén
croix กางเขน
2khagn4khwaà droite ขางขวา
2khagn2lagn en bas ขางลาง
2khagn4lagnderrière ขางหลัง
2khagn2na devant ขางหนา
2khagn0nai
dedans ขางใน
2khagn2nõk dehors ขางนอก
2khagn3sai à gauche ขางซาย
2khagn2tai
sous ขางใต
0kagn0won s’inquiéter กังวล
0kai
corps กาย
0khai
recracher คาย
1kai
poulet ไก
1khai
oeuf ไข
2khai
fièvre ไข

กายบริหาร

1khai0dao
oeuf frit ไขดาว
1khai0djio omelette ไขเจียว
4khai0khouagn tournevis,
dévisser ไขควง
1khai2louak oeuf à la coque

ไขลวก

4khai0man
graisse ไขมัน
1khai3mouk
perle ไขมุก
4khai2na
perdre la face

ขายหนา

0kai0pun
gâchette ไกปน
1khai2tom
oeuf dur ไขตม
1kai0toua0mia poule ไกตัวเมีย
1kai0toua2phou coq ไกตัวผู
2khai1wat1yai
grippe
0kai3ya0kam

ไขหวัดใหญ

acrobatie

กายกรรม

1khai3yat2saiomelette ไขยัดไส
1kha1djat
chasser ขจัด
1kak
retenir กัก
1kak
résidu กาก
1khak
cracher ขาก
4kha0kan0krai
mâchoire
1ka0kén

ขากรรไกร

exiger กะเกณฑ

1ka3la0mè
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1ka3la0mè caramel กะละแม 0kam1nat
excité กําหนัด
1ka0la4si
marin กะลาสี 0kham3nè0nam
conseil
1ka1lok
crâne กะโหลก
คําแนะนํา
0kam
empoigner กํา 0kam1net naissance กําเนิด
0kam
action กรรม 0kam1not
fixer กําหนด
0kam
envie กาม 0kam1not0kan
planning
0kham
vocable คํา
กําหนดการ
2kam
pince กาม 0kam1not0wé0la planifier
2kham coucher du soleil ค่ํา
กําหนดเวลา
2kham
franchir ขาม 0kham0nouancalculer คํานวณ
3kham
soutenir ค้ํา 1kha0moi voleur, voler ขโมย
0kam0bagn
abriter กําบัง 0kam2pan
poing กําปน

0kam3tchap
insister กําชับ 0kam0phègn
mur กําแพง
0kam1djat se débarrasser de 0kam0phou0tcha cambodge

กําจัด

0kham4khõ demande คําขอ
0kham0ko1hok mensonge
0kham4khõ2thot

คําโกหก

excuse

คําขอโทษ

0kam0kouam ambigu กํากวม
0kam0lagn force, en train de

กําลัง

0kam0lai
bracelet กําไล
0kam0ma0kõnouvrier กรรมกร
0kham2man promesse คํามัน
่
0kam1mat
poing กําหมัด
0kam0mu
poignée กํามือ
0kam0nan
chef du village
0kham3nap

กํานัน
saluer คํานับ

กัมพูชา

0kham2phout parole คําพูด
0kam3phra orphelin กําพรา
0kam0rai
gain กําไร
0kham3rõgn requête คํารอง
0kham1sagn
ordre คําสัง่
0kham4tham question คําถาม
0kham1tõp réponse คําตอบ
0kam0yan
encens กํายาน
0kan protéger, l’un l’autre

กัน

0kan
l’activité de การ
0khan
fléau คาน
0khan commande, démanger
2kan
2kan

คัน

barrer กัน
้
tige กาน

2khan
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2khan
intercaler คัน
่
การแขง
2khan
échelon ขัน
้
0kan1khègn4khan
match
3khan
presser คั้น
การแขงขัน
3khan
s’opposer คาน 0kan0krai
ciseaux กรรไกร
4khan
drôle, baquet ขัน 0kan2lén
jeu การเลน
1kha1na
instant ขณะ 0kan2luak
choix การเลือก
3kha3na
groupe คณะ 0kan0lom pare-brise กันลม
0kan0ai
toux การไอ 0kan3lot0ra0kha
rabais
2kha0nai2na prime คานายหนา
การลดราคา
0ka3nam
bouilloire กาน้ํา 0kan2manfiançailles การหมั้น
0kan1an
lecture การอาน 0kan0muagn
politique
0kan1a3nou2yat permission
การเมือง
การอนุญาต 0kan3nat rendez-vous การนัด
1kha1nat
format ขนาด 0kan1õk
exclure กันออก
0kan2ban
devoir การบาน 1kha4nom
gâteau ขนม
0kan0bin
vol การบิน 1kha4nom0pagn pain ขนมปง
0kan0tcha
cannabis กัญชา 1kha1nop
coutume ขนบ
0kan1tchit0yapiqûre การฉีดยา 0kan3phak
repos การพัก
0kan0tchon pare-chocs กันชน 0kan1pha4som
mélange
0kan0den0thagn
voyage
การผสม
การเดินทาง 0kan2phem augmentation,
3kha0né
supputer คะเน
croissance การเพิ่ม
3kha0nèn
point คะแนน 0kan3phi1sout
preuve
3kha0nèn4siagn
voix
การพิสูจน
คะแนนเสียง 0kan1pit fermeture การปด
0kan1fuk
entraînement 0kan1plian
changement

การฝก

0kan3fõgnaccusation การฟอง
0kan3kha commerce การคา
0kan2kè correction การแก
0kan1khègn
compétition

0kan1pra1dit
0kan1pra0kan

การเปลี่ยน

invention

การประดิษฐ
assurance

การประกัน

0kan1pra1kat
0kan1pra1kat

- 34 1kap
déclaration 3khao
indication เคา
การประกาศ 4khao il, elle, lui, mont เขา
0kan3ra1bet
explosion 4khao
blanc ขาว
การระเบิด 2kao2i
chaise เกาอี้
0kan3rak4sa
soin การรักษา 2khao0djai comprendre เขาใจ
0kan3rop
combat การรบ 2khao0kan en accord เขากัน
0khan3rot
civière คานรถ 2khao2klai
s’approcher
0kan1suk4sa
éducation
เขาใกล
การศึกษา 2khao1kriap
gaufrette
0kan4sõn
enseignement
ขาวเกรียบ
การสอน 2khao4lam
riz gluant
0kan1sõp2lai
examen
ขาวหลาม
การสอบไล 0kao3lat
châtaigne เกาลัด
0kan0ti
coup การตี 1khao0lu
rumeur ขาวลือ
4khan0thi
eunuque ขันที 0kao4li
coréen เกาหลี
0kan2wai3namnage การวายน้ํา 2khao0muagn
immigrer
0kan2wign
course การวิ่ง
เขาเมือง
0kan0ya0yon
septembre 4kha1õn
cuisse ขาออน
กันยายน 2kao2na
avancer กาวหนา
0kan2yõ abréviation การยอ 2khao4nio
riz gluant
0kan3yok2lek annulation
ขาวเหนียว
การยกเลิก 2khao1phat riz sauté ขาวผัด
0kao
gratter เกา 2khao2phot
maïs ขาวโพด
0kao
colle กาว 0khao3rop respecter เคารพ
1kao
vieux เกา 2khao2rouam
se joindre
1khao
genou เขา
เขารวม
1khao
nouvelle ขาว 2khao4sa0li
blé ขาวสาลี
2kao
neuf (9) เกา 4khao1sat
corne เขาสัตว
2kao
pas กาว 2khao4thèõ s’aligner เขาแถว
2khao
entrer เขา 2khao2tom
soupe ขาวตม
2khao
riz ขาว 1kap
avec, et กับ

1khap
- 35 1kha1ya
1khap
conduire ขับ 1khat0djagn1wa s’interposer
3khap
serré คับ
ขัดจังหวะ
1kap1dak
piège กับดัก 1khat0djai
offensé ขัดใจ
3khap2khagn
bondé คับคั่ง 3khat3khan contester คัดคาน
3khap4khan critique คับขัน 2khat3kha0né
présumer
1khap2lai
chasser ขับไล
คาดคะเน
1ka1phlék
boiter กะเผลก 1khat0khõ contrarier ขัดคอ
1ka0phogn loup, moule กะพง 1khat2khõgn objecter ขัดของ
3khap0pai
étriqué คับไป 1khat4khwagn
empêcher
1ka0phrao
basilic กะเพรา
ขัดขวาง
2kha1prap
amende คาปรับ 3khat2luak choisir คัดเลือก
1ka3phrip
cligner กะพริบ 3khat2lõk
copier คัดลอก
1ka0progn
jupe กะโปรง 2khat4mai prévoir คาดหมาย
1ka0phroun méduse กะพรุน 1khat0man
astiqué ขัดมัน
1ka3ra1ka0da0khom juillet 3khat1õk
exclure คัดออก
กรกฎาคม 0kha0thõ1lik
catholique
1ka3ra0ni circonstance กรณี
คาทอลิก
1ka1ri
curry indien กะหรี่ 0ka0toun bande dessinée
0ka0rou0na généreux กรุณา
การตูน
1ka1sét
terre เกษตร 1khat0pai manquer ขาดไป
1kat
mordre กัด 3khat4sam0naocopier คัดสําเนา
1khat
polir, entraver ขัด 2khat1ta0kam
meurtre
1khat démuni, déchiré ขาด
ฆาตกรรม
2khat ceindre, supputer คาด 2khat1ta0kõn
meurtrier
2khat
tuerie ฆาต
ฆาตกร
3khat
sélectionner คัด 1khat0toua
fixe ขาดตัว
2kha1thai
rançon คาไถ 1khat0thoun perdre ขาดทุน
1ka0than4han
soudain 1ka0wi
poète กวี
กะทันหัน 1ka0wi3ni0phon
poésie
1ka0thei
travesti กะเทย
กวีนิพนธ
1ka3thi crème de coco กะทิ 1kha1ya
ordure ขยะ
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1kha4yai
agrandir ขยาย 0kègn3rõn potage แกงรอน
1kha4yam
triturer ขยํา 4khègn2thu
raide แข็งทื่อ
1kha4yan consciencieux ขยัน 0kei
s’échouer เกย
3kha3yan3kha0yõ insister 0khei
avoir déjà เคย
คะยั้นคะยอ 0khei0tchinaccoutumé เคยชิน
1kha1yao
ballotter เขยา 1khèk
visiteur แขก
1kha1yap
déplacer ขยับ 1ké1ka
encombrant เกะกะ
1kha1yat
craintif ขยาด 2kè4khai
remédier แกไข
1kha1yék
boiter เขยก 2kè1khat
dépanner แกขัด
1kha2yi
écraser ขยี้ 2kè3khèn se venger แกแคน
1kha1yõk
gober ขยอก 1kè0logn
vieillir แกลง
0kè
tu, il แก 0kém
jeu เกม
1kè
mouton, sculpter แกะ 0khém
salé เค็ม
1kè
vieux, pour แก 2kèm
joue แกม
2kè
corriger, défaire แก 2khém
foncé เขม
3ké
faux เก 4khém
aiguille เข็ม
3khè
curer แคะ 2khém2gnouat scrupuleux
4ké
élégant เก
เขมงวด
4khé
bigleux เข 4khém1khat ceinture เข็มขัด
2kè2hai0di
ajuster แกใหดี 2khém4khègn
fort เขมแข็ง
0kégn
spéculer เก็ง 4khém1klat épingle เข็มกลัด
0kègn
ragoût แกง 4khém1mout épingle เข็มหมุด
1kégn
capable เกง 4khém3thit boussole เข็มทิศ
1khègn
concourir แขง 0ken
dépasser เกิน
4khègn
dur แข็ง 3khén
serrer เคน
0kègn1djut
soupe แกงจืด 3khèn
amer แคน
0kègn4khio4wan curry vert 4khén
pousser เข็น
แกงเขียวหวาน 4khèn
bras แขน
0kègn1phét
curry rouge 4khèn2douan
manchot
4khègn0règn

แกงเผ็ด

fort แข็งแรง

3khèn0djai

แขนดวน

dépité แคนใจ
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0ken0djign exagéré เกินจริง 1khuan
barrage เขื่อน
0ken0pai
trop เกินไป 1kuap
presque เกือบ
4khèn2sua manche แขนเสื้อ 4khugn
tendre ขึง
2kèõ
verre, cristal แกว 3khuk3khak fougueux คึกคัก
2kè1hõ
déballer แกหอ 0khun
restituer, nuit คืน
2kè1õk
détacher แกออก 2khun
monter ขึน
้
1kép
ramasser เก็บ 0khun0gnen
rembourser
2khèp
étroit แคบ
คืนเงิน
2kè2pha se déshabiller แกผา 2khun0djai par coeur ขึน
้ ใจ
2kè0pan4harésoudre แกปญหา 0khun3ni
ce soir คืนนี้
1kép0gnen encaisser เก็บเงิน 1ki
combien de ? กี่
1kép0gnen3wai économiser 1khi
monter ขี่
เก็บเงินไว 2khi
enclin à ขี้
1kép1kio
récolter เก็บเกี่ยว 2khi
impair คี่
2khèp0logn rétrécir แคบลง 0kia
vitesse เกียร
2kè1pouat soulager แกปวด 0khiagn
proche เคียง
1kép3rak4sa
préserver 1kiagn
chicaner เกี่ยง
เก็บรักษา 4khiagn
tranchoir เขียง
1kép3wai
garder เก็บไว 2khi0ai
timide ขีอ้ าย
0ké0ré
fripon เกเร 4khiam
économe,
0khè1rõt
carotte แครอท
économique เขียม
3kès
gaz แกส 2khian
battre เฆี่ยน
1ket
naître เกิด 4khian
écrire เขียน
1khét
se méfier เข็ด 1kiat
honneur เกียรติ
1khét
zone เขต 1kiat indolent, amorphe เกียจ
1khét0dèn frontière เขตแดน 1kiat3khran
paresseux
1ket2khun survenir เกิดขึ้น
เกียจคราน
2kè0toua
s’excuser แกตัว 1kiat1ti0khoun réputation
0khu
c’est-à-dire คือ
เกียรติคุณ
1khu
poutre ขือ่
2khi1bou1ri
cendre ขี้บุหรี่
0khuagn
s’offenser เคือง 2khi4hugn
jalouse ขีห
้ ึง

1kign
- 38 2kla4han
1kign
branche กิง่
3khio
mâcher เคี้ยว
4khign
gingembre ขิง 4khio
vert เขียว
2khi1it4tcha jaloux ขีอ้ ิจฉา 1kio1kap concerner เกีย่ วกับ
2khi3djak1ka2dji
0khiou
queue คิว
sourcil คิว้
chatouilleux ขีจ้ ั๊กจี้ 3khiou
2khi1kiat paresseux ขีเ้ กียจ 2khi1ouat
frimeur ขีอ้ วด
2khi1khlat peureux ขีข้ ลาด 2khi2phugn
cire ขี้ผึ้ง
2khi0kogn
tricheur ขีโ้ กง 2khi3ra0wègn soupçonneux
0ki0la
sport กีฬา
ขี้ระแวง
2khi2lén
joueur ขีเ้ ลน 1ki3ri0ya savoir-vivre กิริยา
2khi0lum
oublieux ขีล้ ืม 2khi4sogn4sai
sceptique
1ki0lo
kilo กิโล
ขี้สงสัย
1ki0lo0kram
kilogramme 1kit
entraver กีด
กิโลกรัม 1khit
tracer ขีด
1ki0lo3mét kilomètre กิโลเมตร 3khit
penser คิด
0khim
pince คีม 0ki2ta
guitare กีตาร
2khi0mao
ivrogne ขี้เมา 3khit0dou considérer คิดดู
2khi3mo
vantard ขีโ้ ม 2khi1tun
émotif ขีต้ ื่น
1ki0mognquelle heure est-il 3khit0gnenfaire la note คิดเงิน
? กีโ่ มง 1kit1dja0kam activité กิจกรรม
2khi0mo4ho coléreux ขีโ้ มโห 1kit1dja0kan affaire กิจการ
0kin
manger กิน 1khit0djam1kat restriction
2khi4nao
frileux ขีห
้ นาว
ขีดจํากัด
2khi4nio
radin ขีเ้ หนียว 1kit1dja3wat routine กิจวัตร
0kin2khao déjeuner กินขาว 1khit2kha
rayer ขีดฆา
0khio
faux เคียว 1kit4khwagnobstruer กีดขวาง
1kio
accrocher เกีย่ ว 1khit2sén2tai
souligner
2kio
courtiser เกี้ยว
ขีดเสนใต
2khio
canine เขี้ยว 3khit4thugn penser à คิดถึง
2khio
mijoter เคี่ยว 2kla
oser, osé กลา
3kio
ravioli เกี๊ยว 2kla4han
brave กลาหาญ
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0klagn
milieu กลาง 1klap2khao rentrer กลับเขา
0khlagn
trésorerie คลัง 1klap0ma
revenir กลับมา
0klagn0khun la nuit กลางคืน 1klap0pai
repartir กลับไป
0klagn0wan le jour กลางวัน 1klat
épingler กลัด
0klai
loin ไกล 1khlat
poltron ขลาด
0klai
changer กลาย 2khlat
rater คลาด
0khlai
détendre คลาย 1klat1kra0doum boutonner
2klai
près ใกล
กลัดกระดุม
3khlai
ressembler คลาย 2klègn
maltraiter แกลง
2klai0khiagn voisin ใกลเคียง 2klègn0tham faire semblant
2klai2klai
tout près ใกลๆ
แกลงทํา
3khlai0khlugn
similaire 2klèm amuse-gueule แกลม
คลายคลึง 3khlem
assoupi เคลิม้
0klai3lip
lointain ไกลลิบ 3khlét
entorse เคล็ด
0klai0pén devenir กลายเปน 0klua
sel เกลือ
1klak
boîte กลัก 1kluan
joncher เกลื่อน
0khlam
tâtonner คลํา 2khluan
mouvoir เคลือ่ น
2klam
muscle กลาม 2khluan2thi
déplacer
3khlam
basané คล้ํา
เคลื่อนที่
0khlam4ha chercher คลําหา 2khluan4wai
remuer
0khlan
ramper คลาน
เคลื่อนไหว
1klan
distiller กลัน
่
2khluap
laquer เคลือบ
2klan
retenir กลัน
้
2khluap0khloum ambigu
1klao
dire กลาว
เคลือบคลุม
1klao4ha
accuser กลาวหา 0klun
avaler กลืน
1klao2thot inculper กลาวโทษ 2khlun
vague คลืน
่
1klap
retourner กลับ 2khli
déployer คลี่
1klap2ban rentrer กลับบาน 1kliat
détester เกลียด
1klap0djai se raviser กลับใจ 2klign
rouler กลิง้
1klap0kham
se rétracter 1klin
odeur กลิน
่
กลับคํา 1klin4mén puanteur กลิน่ เหม็น
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1klin4hõm senteur กลิน
่ หอม 2ko
chic โก
0klio
spirale เกลียว 2kõ
alors, aussi ก็
1klip
pétale กลีบ 2khõ
articulation, joint,
clause ขอ
0khlõ
accompagner คลอ
0klõgn
tambour กลอง 3khõ
taper เคาะ
0khlõgn
canal คลอง 4khõ demander, crochet ขอ
1klõgn
étui กลอง 2khõ2agn
prétexte ขออาง
2klõgn
tube, pipe กลอง 4khõ2hai
souhaiter ขอให
2khlõgn
aisé คลอง 3kõf
golf กอลฟ
2khlõgn2khlèõ
adroit 0kogn
cercle กง
คลองแคลว 0kogn
frauder โกง
0klom
rond กลม 0kõgn
entasser, tas กอง
0klõn
verrou กลอน 0khogn
devoir คง
0khlõn
branler คลอน 1kogn
arqué โกง
2khlõt
accoucher คลอด 1khogn
escargot โขง
0kloua
effrayé กลัว 2kõgn
retentissant กอง
0klouagn
creux กลวง 3khogn
cambré โคง
2kloua0khõ se gargariser 4khõgn
objet, de ของ
กลัว้ คอ 0khogn1dja
devrait คงจะ
2klouéi
banane กลวย 4khõgn0khrai à qui ? ของใคร
2klouéi3maiorchidée กลวยไม 4khõgn4khwan
cadeau
1khloui
flûte ขลุย
ของขวัญ
3khlouk
mélanger คลุก 4khõgn2lén
jouet ของเลน
0khloum
couvrir คลุม 0kogn4soun
consul กงสุล
1kloum
groupe กลุม
0kõgn3thap
armée กองทัพ
2kloum
abattu กลุม
4khõgn2thi3ra3luk souvenir
3khloum
couvert คลุม
ของที่ระลึก
0kõ
bosquet กอ 4khõgn4wandessert ของหวาน
0khõ
cou คอ 0khõi
attendre คอย
1kõ
île, se tenir เกาะ 2kõi
auriculaire กอย
1kõ
bâtir กอ 2khõi
doucement คอย
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2khõi2khõi peu à peu คอยๆ 2kon1bou1ri mégot กนบุหรี่
1kok
jonc กก 0khon0den0thagn voyageur
2khõk
enceinte คอก
คนเดินทาง
3kok
bande กก 0khon0dio tout seul คนเดียว
3kõk
robinet กอก 0khon0gnan ouvrier คนงาน
2ko4ké
élégant โกเก 2kõn4hin
caillou กอนหิน
0kho0khén cocaïne โคเคน 0khon1djép
malade คนเจ็บ
4khõ1kio
agrafe ขอเกี่ยว 0khon0djõn1djat vagabond
0ko2ko
cacao โกโก
คนจรจัด
0khom
aiguisé คม 2khõn2khagn plutôt คอนขาง
0khom
lanterne โคม 0khon1kè
vieillard คนแก
1khom
dominer ขม 4khon1kè
laine ขนแกะ
2kom
incliner กม 0khon0kogn tricheur คนโกง
2khõm
bossu คอม 0khon0ko1hok
menteur
4khom
amer ขม
คนโกหก
2khõ0mu
poignet ขอมือ 0khon4khõ0than mendiant
1khom4khun
violer ขมขืน
คนขอทาน
1khom1khou menacer ขมขู 0khon3la par personne คนละ
2kom0logn se baisser กมลง 0khon4nai lequel ? คนไหน
0kon
tour กล 0khon4nai2kõ2dai n’importe
0kon
raser โกน
quel คนไหนก็ได
0khon personne, remuer คน 0khon0nam0thagn
guide
1kõn avant, d’avance กอน
คนนําทาง
2kon
fond, fesse กน 3khon3phop dénicher คนพบ
2kõn
morceau กอน 4khon1sat
pelage ขนสัตว
2khon
consistant ขน 4khon1sogntransporter ขนสง
3khon
fouiller คน 4khon0ta
cil ขนตา
3khõn
marteau คอน 4khon1thai décharger ขนถาย
4khon
poil, porter ขน 1kõn2thi
avant que กอนที่
4khõn
bûche ขอน 1kõn2thi1dja
avant de
3khon4ha
fouiner คนหา
กอนที่จะ

0khõ4hõi
0khõ4hõi
0ko1hok
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gorge คอหอย 1kõ1tit
s’agripper เกาะติด
menteur, mentir 1kot1dja0ra0djõn
code

โกหก

1kop
grenouille กบ
1khop
croquer ขบ
1khõp
bord ขอบ
3khop torche, fréquenter คบ
1khõp3fa
horizon ขอบฟา
2khõ3phi1sout
preuve

ขอพิสูจน
1khõp0djai “merci” ขอบใจ
1khop4khan
drôle ขบขัน
1khõp1khét limite ขอบเขต
1khõp0khoun“merci” ขอบคุณ
4khõ3rõgn solliciter ขอรอง
2khõ4sagn1két observation

ขอสังเกต

0kho0sa0na publicité โฆษณา
2khõ1sa4ne
proposition

ขอเสนอ

2khõ1sõk
coude ขอศอก
1kot
appuyer กด
1kot
règle กฎ
1kõt
enlacer กอด
1khot
bobine ขด
3khot courbé, serpenter คด
3khõt
morue คอด
2khõ4tham questionnaire
4khõ0than
2khõ3thao

ขอถาม

mendier ขอทาน
cheville ขอเทา

กฎจราจร

1kõt1djoup caresser กอดจูบ
1kot1khi
persécuter กดขี่
1kot1kra1dignsonner กดกระดิง่
1kot4mai
loi กฎหมาย
4khõ2thot
excusez-moi !

ขอโทษ

1kõt3rat
étreindre กอดรัด
1khot0toua se blottir ขดตัว
1khou
menacer ขู
2kou sauver, emprunter กู
2khou
pair, paire คู
0khou4ha
grotte คูหา
0khouagn
vis ควง
2khoua2lok
pôle ขัว้ โลก
0kouan déranger, remuer,
confiture กวน
0khouan
approprié ควร
1khouan
griffer ขวน
0khouan1dja devoir ควรจะ
0kouan0djai embêté กวนใจ
1khouap
an ขวบ
2khouap
galoper ควบ
1kouat
traquer กวด
1khouat
bouteille ขวด
1khouat4lo
bocal ขวดโหล
1khouat0nombiberon ขวดนม
4khouéi
confus ขวย
4khouéi0djai penaud ขวยใจ
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4khouéi4khen gêné ขวยเขิน 0koun0djè
cadenas กุญแจ
4kouéi4tio
pâte กวยเตี๋ยว 0koun0djè0mu
menottes
4kouéi4tio3nam
soupe
กุญแจมือ
กวยเตี๋ยวน้ํา 2khou3rak
amants คูร ัก
2kougn
crevette กุง
1khout
creuser ขุด
0khoui
bavarder คุย 1khout
gratter ขูด
3koui
vaurien กุย
1kra0bén
raie กระเบน
0khoui3mo se vanter คุยโม 1kra0bu
buffle กระบือ
0khoui0to
se vanter คุยโต 1kra2buagn
tuile กระเบื้อง
0khoui0wo
se vanter คุยโว 1kra1bi
épée กระบี่
3khouk
prison คุก 1kra1bi3lék dague กระบี่เล็ก
1khou4khén effrayer ขูเข็ญ 1kra2dagn résistant กระดาง
3khouk0kham
menacer 1kra0dai
escalier กระได
คุกคาม 1kra1dak honteux กระดาก
3khouk1khao s’agenouiller 1kra0dan
planche กระดาน
คุกเขา 1kra1dat
papier กระดาษ
1kou1lap
rose กุหลาบ 1kra1dign
clochette กระดิ่ง
2khou2lén partenaire de jeu 1kra1dik
remuer กระดิก
คูเลน 1kra0dõn rebondir กระดอน
0khoum
contrôler คุม 1kra1dot
sauter กระโดด
3khoum
couvrir คุม 1kra1douk
os กระดูก
2khou2man
fiancés คูหมั้น 1kra1douk1kra1dik remuer
3khoum0khrõgn
veiller
กระดุกกระดิก
คุมครอง 1kra0doum
bouton กระดุม
0koum0pha0phan
février 0khragn
se plaindre คราง
กุมภาพันธ 3khragn
fois ครั้ง
0khoun mérite, vous, mm., 0khrai qui, qui ?, quelqu’un,
mme. คุณ
personne ใคร
0khoun
multiplier คูณ 0khrai2kõ2dai n’importe qui
1khoun
trouble ขุน

ใครก็ได
3khoun
familier คุน 1kra1djagn
clair กระจาง

1kra0djai
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1kra0djai éparpiller กระจาย 1kra3tha
poêle กระทะ
1kra1djat corbeille กระจาด 1kra4thagn
pot, cruche
1kra1djat1kra0djai
épars
กระถาง
กระจัดกระจาย 1kra1tai
lapin กระตาย
1kra1djok
vitre กระจก 1kra0tham
faire กระทํา
1kra1djõk moineau กระจอก 1kra2thèk
cogner กระแทก
1kra1djok0gnao
miroir 1kra0thiam
ail กระเทียม
กระจกเงา 1kra1tik
bidon กระติก
1kra0djom
tente กระโจม 1kra2thõm cabane กระทอม
1kra0djon
bondir, sauter 1kra3thop
choquer กระทบ
กระโจน 1kra2toun encourager กระตุน
0kram
gramme กรัม 3khrè
nain แคระ
0khrao
barbe เครา 0krégn
craindre เกรง
0khrao
fois คราว 0krégn0djai se gêner เกรงใจ
0khrao3lachaque fois คราวละ 0krégn0kloua
redouter
0khrao2na prochaine fois
เกรงกลัว
คราวหนา 2khruagn
appareil เครื่อง
0khrao3ni cette fois-ci คราวนี้ 2khruagn1bèp
tenue
3khrap
politesse, oui ครับ
เครื่องแบบ
1kra4pao poche, receveur 2khruagn0bin avion เครื่องบิน
กระเปา 2khruagn2tchagn balance
1kra3phõ estomac กระเพาะ
เครื่องชั่ง
1kra4põgn conserve กระปอง 2khruagn4tchai projecteur
1kra0progn
jupe กระโปรง
เครื่องฉาย
1kra4sè
cours กระแส 2khruagn1dum
boisson
1kra0sén éclabousser กระเซ็น
เครื่องดื่ม
1kra3sip murmurer กระซิบ 2khruagn1djak
machine
1kra1sõp
sac กระสอบ
เครื่องจักร
1kra0souagn
ministère 2khruagn0lagn
porte
กระทรวง
-bonheur เครื่องลาง
1kra4soun
balle กระสุน 2khruagn2lén jouet เครื่องเลน

2khruagn4mai
2khruagn4mai
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marque 0krõgn
filtrer กรอง
เครื่องหมาย 0khrogn
structure โครง
2khruagn0mu
outil 0khrõgn
régir ครอง
เครื่องมือ 0khrogn0kanprojet โครงการณ
2khruagn4nagn
1krõk
verser กรอก
maroquinerie เครื่องหนัง 1krõk1bèp0fõm remplir un
2khruagn1prap0a1kat
formulaire กรอกแบบฟอรม
département กรม
climatiseur เครื่องปรับอากาศ 0krom
2khruagn0ruan mobilier 0kron
ronfler กรน
เครื่องเรือน 1krõn
corrodé กรอน
2khruagn4sia
en panne 1krõp cadre, croustillant
2khruagn2thét
2khruagn0yon

เครื่องเสีย

épice

เครื่องเทศ
moteur

เครื่องยนต
2khrugn
demi ครึ่ง
4khrum
sérieux ขรึม
1kriap
cassant เกรียบ
2khriat
tendu เครียด
0khrim
crème ครีม
3khrip
nageoire ครีบ
0khris0mas
noël คริสตมาส
1krit
inciser กรีด
3khrit
christ คริสต
0kri0tha
athlétisme กรีฑา
1krõ
armure เกราะ
3khrõ
fortune เคราะห
3khrõ0di
0krogn

heureusement

เคราะหดี

cage กรง

กรอบ

2khrõp
couvrir ครอบ
3khrop complet, révolu ครบ
2khrõp0gnam
dominer
2khrõp0khrõgn
2khrõp0khroua
3khrõ3rai

ครอบงํา

posséder

ครอบครอง
famille

ครอบครัว
malchance

เคราะหราย

1krot fâché, en colère โกรธ
1krot2gnai irritable โกรธงาย
0khrou
instituteur ครู
2khrou
instant ครู
0khroua
cuisine ครัว
0krouéi
entonnoir กรวย
0krougn
cité กรุง
0krougn2thép
bangkok

กรุงเทพฯ
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2khrout
gratter ครูด 0khwam2mut
obscurité
0kwa
concombre กวา
ความมืด
1kwa
plus que กวา 0khwam4na
épaisseur
3khwa
saisir ควา
ความหนา
4khwa
droit ขวา 0khwam1phit
faute, tort
2kwagn
large กวาง
ความผิด
2khwagn
jeter ขวาง 0khwam3rak amour ความรัก
4khwagn
s’opposer ขวาง 0khwam0ram0khan ennui
0kwai
bercer ไกว
ความรําคาญ
0khwai
buffle ควาย 0khwam3ra0wègn soupçon
1khwai
croiser ไขว
ความระแวง
2khwai
croiser ไขว 0khwam0réorapidité ความเร็ว
0khwam procès, l’idée de 0khwam3rõn
chaleur

ความ

ความรอน

2khwam
chavirer คว่ํา
0khwam2ba
folie ความบา
0khwam2tchoua mal ความชั่ว
0khwam0di
bonté ความดี
0khwam4hén avis ความเห็น
0khwam4fan rêve ความฝน
0khwam4hiou faim ความหิว
0khwam0djam
mémoire,
souvenir ความจํา
0khwam0djignvérité, réalité,
fait ความจริง
0khwam3khit pensée ความคิด
0khwam0klouapeur ความกลัว
0khwam0léo
médiocrité

0khwam3rou savoir ความรู
0khwam4sogn4sai
doute

0khwam3luk

0khwam0yin0dijoie ความยินดี
0khwan
fumée ควัน

ความเลว

profondeur

ความลึก

0khwam4sougn

ความสงสัย
hauteur

ความสูง

0khwam1souk

bonheur

0khwam3thouk

malheur

0khwam4wagn

ความสุข

ความทุกข
espoir

ความหวัง

0khwam2yak

difficulté

0khwam0yao

longueur

ความยาก

ความยาว
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hache ขวาน 4lai
1kwat
balayer กวาด 4lai
1kwa2thao fois plus กวาเทา 3la1hia
1kwègn
balancer แกวง 3la1iat
4khwèn
pendre แขวน
4khwèn0khõ
se pendre 4lai1klap

แขวนคอ

4khwèn1you pendu แขวนอยู
0kwian
char เกวียน

l

0la
quitter, âne ลา
2la
dis-moi ? ละ
2la se retirer, en retard ลา
3la
chaque, tant pis ! ละ
3la
épuisé ลา
3la0ai
honteux ละอาย
0lagn
caisse ลัง
0lagn
présage ลาง
1lagn
s’écouler หลัง่
2lagn
inférieur ลาง
3lagn
laver, raser ลาง
4lagn
dos, après, toit หลัง
4lagn1djak après que หลังจาก
4lagn0kha
toit หลังคา
0lagn0lé
hésiter ลังเล
0lagn0lé0djai hésitant ลังเลใจ
3lagn2na
se laver ลางหนา
3lagn2roupdévelopper ลางรูป
0lai
dessin, raie ลาย
1lai
épaule ไหล
2lai
chasser ไล

0lam
couler ไหล
plusieurs หลาย
déprimé ละเหี่ย
délicat, détaillé

ละเอียด

refluer, revenir

ไหลกลับ

0lai0mu
écriture ลายมือ
2lai1õk
expulser ไลออก
0lai0sén
signature ลายเซ็น
2lai0tam pourchasser ไลตาม
2lai0than
rattraper ไลทัน
1lak
piquet, base หลัก
2lak
tirer ลาก
3lak
dérober ลัก
2lak0djougn
remorquer,
traîner ลากจูง
1lak0kan principe หลักการ
3lak2lõp
subtiliser ลักลอบ
0la1kõn au revoir ! ลากอน
3la0khõn
théâtre ละคร
3la0khõn1sat cirque ละครสัตว
3lak0pha
kidnapper ลักพา
2lak0pai
traîner ลากไป
3lak1sa1na
trait ลักษณะ
1lak4than
preuve หลักฐาน
0la3la
au revoir ลาละ
3la0lai
fondre ละลาย
3la0lei
négliger ละเลย
3la2lõk
ride ละลอก
0lam
tige ลํา
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2lam
corpulent ล่ํา 2lao1a1gnoun
vin เหลาองุน
2laminterprète, attacher ลาม 0la1õk démissionner ลาออก
3lam
dépasser ล้ํา 3lao1kai
poulailler เลาไก
0lam1bak
difficile ลําบาก 1lao3nan
ces เหลานั้น
0lam1dap
ordre ลําดับ 1lao3ni
ces เหลานี้
3la2met
enfreindre ละเมิด 2lao0rogn
arak เหลาโรง
0lam0iagn
avoir un 1lap
dormir หลับ
aubaine ลาภ
chouchou, partial ลําเอียง 2lap
0lam0khõ
gorge ลําคอ 2lap
salade ลาบ
0la3mok
obscène ลามก 3lap
aiguiser, secret ลับ
0lam0phagn tout seul ลําพัง 3lap
résultat ลัพธ
0lam2sai
intestin ลําไส 1lap0pai s’endormir หลับไป
2lam2so
enchaîner ลามโซ 3la1sa4mai démodé ลาสมัย
0lam0than
ruisseau ลําธาร 2la1sat
chasser ลาสัตว
0lam2ton3mai tronc ลําตนไม 2lat
étendre, pentu ลาด
0lam0toua
torse ลําตัว 3la3thign abandonner ละทิง้
0lam0yai
longane ลําไย 3la3wén
s’abstenir ละเวน
0lan
cour, palmier ลาน 0lè
voir แล
2lan
déclencher ลัน
่
1lé
loucher เหล
3lan
million, chauve ลาน 2lé
artifice เลห
4lan
neveux หลาน 3lè
et และ
4lan0tchai neveu หลานชาย 4le
hein ? เหรอ
2lan0dan verrouiller ลัน
่ ดาล 0lè4hén apercevoir แลเห็น
4lan4sao
nièce หลานสาว 0légn
viser เล็ง
0lao
laotien ลาว 1lègn
origine แหลง
1lao
race, groupe เหลา 3lègn
sec แลง
2lao
alcool เหลา 0lei
dépasser เลย
2lao
raconter เลา 1lék
fer เหล็ก
3lao
enclos เลา 2lek
arrêter เลิก
4lao
tailler เหลา 2lék
nombre เลข
4lao
lance หลาว 2lèk
changer แลก
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3lék
petit เล็ก 4léo4lai incohérent เหลวไหล
0lé4kha
écriture เลขา 0léo0sam
ignoble เลวทราม
0lé4kha3nou0kan secrétaire 3lèõ1tè dépendre de แลวแต
เลขานุการ 3lèõ1tè0khoun comme vous
2lek3tchai
invalider เลิกใช
voulez แลวแตคุณ
2lek0kan se séparer เลิกกัน 2lèp
faire surgir แลบ
1lék2kla
acier เหล็กกลา 3lép
ongle เล็บ
3lék3lék
minuscule เล็กๆ 2let
excellent เลิศ
1lék0nai
dard เหล็กใน 0lu
colporter ลือ
3lék3nõi
un peu เล็กนอย 4lua
rester เหลือ
3lè0khoun2la
et vous ? 4lua2tchua
incroyable
2lèk1plian

และคุณละ

échanger

แลกเปลี่ยน

2lék2thi
numéro เลขที่
2lé1liam
astuce เลหเหลี่ยม
0lém mordiller, ourler เล็ม
2lém
livre, couteau เลม
4lèm
pointu, cap แหลม
2lén
jouer เลน
2lèn
circuler แลน
2lén3tchou
tromper เลนชู
2lén0kon
jongler เลนกล
0len2le
imprudent เลินเลอ
0léo
mauvais เลว
3lèõ
déjà แลว
4léo
liquide เหลว
3lèõ2kõ
ensuite แลวก็
3lèõ0khoun2la
et vous ?
0léo1kwa

แลวคุณละ

pire เลวกวา

4luagn
1luak
2luak
4lua4khõ
2luak2tagn
2luak2yèk
0luan
2luan
2luan2khun
2luan0pai
4lua1ot

เหลือเชื่อ

jaune เหลือง
regarder เหลือก
choisir เลือก
incorrigible

เหลือขอ

élire เลือกตั้ง
trier เลือกแยก
s’effacer เลือน
glisser เลื่อน
promouvoir

เลื่อนขึ้น

reporter เลือ่ นไป
insupportable

เหลืออด

1luap
jeter un oeil เหลือบ
2luat
sang เลือด
2luat1õk
saigner เลือดออก
4lua0thon
insupportable

เหลือทน
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4lua1you
rester เหลืออยู 3lõ
roue, railler ลอ
2luéi
scie, scier เลื่อย 4lo
douzaine, bocal โหล
3luéi
ramper เลื้อย 0lo1ha
métal โลหะ
3luk
profond ลึก 2lõ3fa
paratonnerre ลอฟา
3luk3lap
mystérieux ลึกลับ 0logn
descendre ลง
3luk3sugn approfondi ลึกซึง้
0lõgn
essayer ลอง
0lum
oublier ลืม 2logn
dégagé โลง
2lun
glissant ลืน
่
4logn
se fourvoyer หลง
0lia
lécher เลีย 0logn2tchu
signer ลงชือ่
2liagn
éviter เลีย่ ง 0lõgn0dou
tenter ลองดู
3liagn
nourrir เลีย้ ง 2logn0djai
soulagé โลงใจ
1liam
côté เหลี่ยม 4logn4lai
raffoler หลงใหล
0lian
imiter เลียน 0logn0mu
attaquer ลงมือ
0lift
ascenseur ลิฟท 0logn2pègnamidonner ลงแปง
0lign
singe ลิง 4logn1phit se tromper หลงผิด
1lik
écarter หลีก 0logn3rak
laquer ลงรัก
3lim
goûter ลิม้
4logn3rak
s’amouracher
3lim3rot
savourer ลิม้ รส
หลงรัก
3lin
langue ลิน
้
0logn0rua embarquer ลงเรือ
3lin3tchak
tiroir ลิน
้ ชัก 0logn2sè
fouetter ลงแส
3lin1dji
litchi ลิน
้ จี่ 0logn3tha0bian consigner
3lio
tourner เลีย้ ว
ลงทะเบียน
3lio4khwa tourner à droite 4logn0thagnse perdre หลงทาง
เลี้ยวขวา 0logn2thot
punir ลงโทษ
3lio3sai tourner à gauche 0logn0thoun investir ลงทุน
เลี้ยวซาย 0logn0wan2thi dater ลงวันที่
3lit
tailler ลิต 0lõi
flotter ลอย
3lit
litre ลิตร 0lo1hit
sang โลหิต
1lõ
mouler, beau หลอ 2lõ0djai
tenter ลอใจ
2lõ
appâter, mulet ลอ 1lõk
duper หลอก
3lõ
longer เลาะ 2lok
monde โลก
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2lõk
copier, peler ลอก 2lop
convoiter โลภ
2lõk1bèp reproduire ลอกแบบ 2lõp
en cachette ลอบ
1lõk0louagn
décevoir 3lop effacer, soustraire ลบ
หลอกลวง 2lõp1èp0dou
espionner
2lõk1õk décortiquer ลอกออก
ลอบแอบดู
1lõ1lè insouciant เหลาะแหละ 3lop3lagn supprimer ลบลาง
3lõ2lén
taquiner ลอเลน 1lop1likse dérober à หลบหลีก
3lõ0lian
singer ลอเลียน 2lop2mak
avide โลภมาก
2lõ0louagn
séduire ลอลวง 1lop4ni s’échapper หลบหนี
0lom
vent ลม 1lõt
tube, récipient หลอด
0lom
caresser โลม 3lot
diminuer ลด
1lom
sable mouvant หลม 1lõt0fai3fa lampe หลอดไฟฟา
2lom
sombrer ลม 3lot0logn
décroître ลดลง
3lom
tomber ลม 1lõt0lom
pharynx หลอดลม
3lõm
cerner ลอม 3lot3nõi0logn
amoindrir
4lõm
fondre หลอม
ลดนอยลง
0lo0ma
dauphin โลมา 3lot0ra0kha solder ลดราคา
2lom0djom
ruiné ลมจม 3lot1tam0lognabaisser ลดต่ําลง
3lom3la0lai
faire faillite 3lõt0te2ri
loterie ลอตเตอรี่
ลมละลาย 0louagn
tromper ลวง
3lom2lek
renoncer ลมเลิก 2louagn
dépasser ลวง
3lom4léo
échouer ลมเหลว 3louagn
retirer ลวง
0lom3phatil y a du vent ลมพัด 4louagn royal, légitime หลวง
3lõm2rõp entourer ลอมรอบ 2louagn2nad’avance ลวงหนา
3lõm3roua clôturer ลอมรั้ว 2louagn0pai s’écouler ลวงไป
0lon
morpion โลน 2louak
ébouillanter ลวก
1lon
tomber หลน 4louam
ample หลวม
3lon
regorger ลน 2louat
fil de fer ลวด
3lon
tondu โลน 2louat0ta1khai
grillage
3lon2kha inestimable ลนคา
ลวดตาขาย
1lop
éviter หลบ 0lougn
oncle ลุง
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0loui
patauger ลุย 2louk0woua
veau ลูกวัว
2louk boule, progéniture ลูก 2loum
dépression ลุม
3louk se lever, prendre feu 4loum
trou หลุม
ลุก 2loup
caresser ลูบ
2louk0bõn
balle ลูกบอล 2loup0khlam câliner ลูบคลํา
2louk0tchai
fils ลูกชาย 1lout
se détacher หลุด
2louk3tchin boulette ลูกชิ้น
m
2louk4hin
bille ลูกหิน 0ma
venir มา
2louk2djagn employé ลูกจาง 3ma
cheval มา
2louk1kai
poussin ลูกไก 4ma
chien หมา
2louk1kè
agneau ลูกแกะ 0ma4ha
venir voir มาหา
2louk4khei
gendre ลูกเขย 3ma4ha
grand มหา
3louk2khun
se lever ลุกขึ้น 3ma4ha1sa1mout
océan
2louk0koun0djè clef ลูกกุญแจ
มหาสมุทร
2louk1kwat bonbon ลูกกวาด 3ma4ha3wi3tha0ya4lai
2louk4landescendant ลูกหลาน
université มหาวิทยาลัย
2louk3liagn beau-fils, belle 0ma0dou
venir voir มาดู
-fille ลูกเลี้ยง 3ma1hu0ma immense มหึมา
2louk4ma
chiot ลูกหมา 2magn
quelque มั่ง
2louk3ma3phrao
noix de 0magn0kõn
dragon มังกร
coco ลูกมะพราว 0magn3khout mangoustan
2louk0mèõ
chaton ลูกแมว
มังคุด
2louk4nagn
balle ลูกหนัง 2magn0mi
fortuné มัง่ มี
2louk2ni
débiteur ลูกหนี้ 2magn0mi2khun s’enrichir
2louk0om
bonbon ลูกอม
มั่งมีขึ้น
2louk1õn
bébé ลูกออน 1mai
nouveau ใหม
2louk1pogn
ballon ลูกโปง 2mai
brûler, brûlé ไหม
2louk3ra1bet bombe ลูกระเบิด 2mai
pas, ne…pas ไม
2louk4sao
fille ลูกสาว 2mai
veuf หมาย
2louk1sa3phai bru ลูกสะใภ 3mai
bois ไม
2louk4tao
dé ลูกเตา 4mai est-ce que ?, soie ไหม

4mai
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4mai
marquer หมาย 2mai0mi0khrai
personne
2mai0ao
non ไมเอา
ไมมีใคร
2mai0ao0djai1sai indifférent 2mai1mõ
inapte ไมเหมาะ
ไมเอาใจใส 2mai0nan pas longtemps
3mai0ban3that règle ไมบรรทัด
ไมนาน
2mai1bõi
rarement ไมบอย 2mai2nè0djai douter ไมแนใจ
2mai2tchai
non ไมใช 2mai2nè0nõn
douteux
2mai2dai
non ไมได
ไมแนนอน
2mai0di
mal ไมดี 3mai1phai
bambou ไมไผ
4mai1hét remarque หมายเหตุ 2mai0pén0rai
de rien,
2mai0djign
irréel ไมจริง
ce n’est rien ไมเปนไร
2mai0djign0djai hypocrite 2mai0phõ insuffisant ไมพอ
ไมจริงใจ 2mai0phõ0djai insatisfait
3mai2djim0fan
cure-dent
ไมพอใจ
ไมจิ้มฟน 2mai3rou
ignorer ไมรู
2mai0khei n’avoir jamais 2mai1sa0bai
mal fichu,
ไมเคย
mal à l’aise ไมสบาย
2mai0khei…0lei ne…jamais 3mai1sak
teck ไมสัก
ไมเคย…เลย 2mai4sam0khanfutile ไมสําคัญ
3mai1khit0fai
allumette 2mai4sam1rét
inabouti

ไมขีดไฟ

2mai2khõi
pas très ไมคอย
4mai0khwam
signifier

หมายความ

3mai1kwat
balai ไมกวาด
2mai0lei
nullement ไมเลย
4mai2lék numéro หมายเลข
2mai0léo pas mal, bien ไมเลว
2mai2mak
pas très ไมมาก
2mai0mi
aucun ไมมี
2mai0mi1a0rai rien ไมมีอะไร

ไมสําเร็จ

2mai2sap
ignorer ไมทราบ
2mai1sét
inachevé ไมเสร็จ
2mai4som inapproprié ไมสม
2mai4son0djai inintéressant
2mai1sou2phap
2mai0than
3mai3thao
3mai4thu

ไมสนใจ
impoli

ไมสุภาพ
tardif ไมทัน
canne ไมเทา
bâton ไมถือ

2mai4thugn
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2mai4thugn moins de ไมถึง 0ma0lai
guirlande มาลัย
3mai0ti
raquette ไมตี 3ma3la0kõ papaye มะละกอ
2mai2tõgn pas la peine de 3ma0la0you
malais มลายู
ไมตอง 3ma0lègn
insecte แมลง
2mai2wagn
occupé ไมวาง 3ma0lègn0moum araignée
2mai4waiincapable de ไมไหว
แมลงมุม
4mai3wai
repérer หมายไว 3ma0lègn0põlibellule แมลงปอ
2mai3wai0djai
se méfier 3ma0lègn1põgn
scorpion

ไมไวใจ

2mai0yõm
refuser ไมยอม
2mai1you
absent ไมอยู
0ma1djak
venir de มาจาก
1mak
fermenter หมัก
2mak
très มาก
3mak
enclin, souvent มัก
3ma1ka0ra0khom
janvier

มกราคม

3mak2dai
cupide มักได
3ma4khua aubergine มะเขือ
3ma4khua2thét
tomate

มะเขือเทศ

2mak0ken0pai trop มากเกินไป
2mak2khun
augmenté

มากขึ้น

2mak1kwa plus que มากกวา
2mak0mai nombreux มากมาย
0ma1kõn
précéder มากอน
2mak0pai
trop มากไป
1mak3rouk échecs หมากรุก
2mak2thi1sout
le plus

มากที่สดุ

3ma0lègn1sap
3ma0lègn0wan

แมลงปอง
cafard

แมลงสาบ
mouche

แมลงวัน

0ma…3lèõ depuis มา…แลว
0ma0lé0sia malaisien มาเลเซีย
3ma3lét
graine เมล็ด
3mam
rate มาม
3ma2mouagn mangue มะมวง
0man
patate, il มัน
1man
assidu หมั่น
2man
se fiancer หมัน
้
2man
solide มัน
่
2man
rideau มาน
4man
stérile หมัน
3ma2nagn
tabouret มานั่ง
3ma3nam
hippopotame,
hippocampe มาน้ํา
3ma0nao
citron มะนาว
0man0da
mère มารดา
0man1fa1ragn patate มันฝรั่ง
0man1fa1ragn1bot
purée

0man1fa1ragn2thõt
0man1fa1ragn2thõt
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มันฝรั่งบด
frite

มันฝรั่งทอด

2man0djai
confiant มั่นใจ
2man0khogn
stable มัน
่ คง
2man3lèõ
fiancé หมั้นแลว
2man4mai
décidé มั่นหมาย
0man4mou
lard มันหมู
0man4hou4sua
igname

มันหูเสือ

1man2sai
dégoûté หมั่นไส
0man2thét
patate มันเทศ
0man2thõt
frite มันทอด
0man0ya
simagrée มารยา
0man2yat manières มรรยาท
0mao
ivre เมา
0mao2lao
saoul เมาเหลา
3ma3phrao
coco มะพราว
0ma3rapvenir chercher มารับ
0ma3ra2yat
savoir-vivre
3ma0régn
3ma0run3ni
1mat
2mat
3mat
0ma0tam

มารยาท

cancer มะเร็ง
après-demain

มะรืนนี้

poing, puce หมัด
compteur มาตร
lier, botte มัด
venir chercher

มาตาม

0ma4thugn
arriver มาถึง
0ma4thugn3lèõ
arrivé

0mèõ0toua0mia

มาถึงแลว

3mat0djam
arrhes มัดจํา
3mat1sa1tat moutarde มัสตาด
2mat1tra0kanmesure มาตรการ
2mat1tra4than
standard

มาตรฐาน

0ma0ya
artifice มายา
2mè
mère แม
3mè bien que, même si แม
0mègn
insecte แมง
0mègn1ka0phroun méduse

แมงกะพรุน

2mék
nuage เมฆ
2mè4khogn mékong แมโขง
2mè0koun0djè
serrure

แมกุญแจ

3mè1kra2thagn même quand

แมกระทั่ง

2mè0khrouacuisinière แมครัว
2mè3liagn belle-mère แมเลี้ยง
2mè2mai
veuve แมหมาย
2mè3mot
sorcière แมมด
2mén
hérisson เมน
2mèn
juste แมน
4mén
malodorant เหม็น
2mè3nam
rivière แมน้ํา
4mén1bout
puer เหม็นบูด
0mèõ
chat แมว
0mèõ3rõgn miauler แมวรอง
0mèõ0toua0mia
chatte

แมวตัวเมีย

2mè4phoua
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2mè4phoua belle-mère แมผัว 2mua0rai2kõ2dai n’importe
quand เมือ่ ไรก็ได
2mè0règn
levier แมแรง
0mé4sa0yon
avril เมษายน 2muéi
courbatu เมื่อย
2mét
mètre เมตร 1muk
encre, calmar หมึก
3mét
grain เม็ด 0mun
étourdi มึน
3mè1tè
même pas, 1mun
dix mille หมื่น
éméché มึนเมา
et même si แมแต 0mun0mao
2mét0ta
charité เมตตา 2mut
obscur มืด
3mét0ya
cachet เม็ดยา 2mè0yai belle-mère แมยาย
0mu
main มือ 0mi
avoir มี
3mu
repas มื้อ 1mi
vermicelle หมี่
2mua
quand เมือ่
3mi
ne…pas มิ
0muagn
ville, pays เมือง 0mia
épouse เมีย
4muagn
mine เหมือง 0mia3nõi maîtresse เมียนอย
0muagn2khun
colonie 0mi0a3wout
armé มีอาวุธ
เมืองขึ้น 3mi1tcha3nan sinon มิฉะนั้น
0muagn4louagn capitale 0mi2tchu4siagn
célèbre

เมืองหลวง

0muagn2nõk

étranger

4muagn2rè

gisement

0muagn0thai

thaïlande

2mua2ki

เมืองนอก
เหมืองแร
เมืองไทย

il y a un instant

เมื่อกี้

2mua…1kõn il y a เมื่อ…กอน
2mua1kõn autrefois เมื่อกอน
4muan
ressembler เหมือน
4muan0kan aussi เหมือนกัน
2mua0rai
quand ? เมื่อไร

มีชื่อเสียง

0mi2tchok chanceux มีโชค
0mi3tchou
infidèle มีชู
0mi2kha
précieux มีคา
0mi2khun
avoir lieu มีขึ้น
0mi0khrao
barbu มีเครา
1mi1krõp vermicelle หมีก่ รอบ
0mi0khwam1phit coupable

มีความผิด

0mi0khwam3rak amoureux

มีความรัก

0mi0khwam1souk heureux
0mi0man0ya

มีความสุข

capricieux

0mi2mék
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4mõ0fan
dentiste หมอฟน
0mogn
heure โมง
0mõgn
regarder มอง
0mõgn4ha chercher มองหา
avoir rendez-vous 0mogn3tchao sept heures

มีมารยา
0mi2mék
nuageux มีเมฆ
1min
exposer หมิน
่
0mi0na0khom mars มีนาคม
0mi3nat

มีนัด

0mi1nouatmoustachu มีหนวด
1min1pra1mat
dénigrer

หมิ่นประมาท
0mi4phon
productif มีผล
0mi1pra1yot utile มีประโยชน
0mi0ra0kha précieux มีราคา
0mi1sa1né séduisante มีเสนห
2mi2soua
vermicelle มีส่ ั้ว
0mi1souan influencer มีสวน
2mit
couteau มีด
3mit
ami มิตร
2mit0kon
rasoir มีดโกน
0mi1tõ
continuer มีตอ
0mi3thõgn
enceinte มีทอง
0mi2thot
coupable มีโทษ
3mi1thou0na0yonjuin มิถน
ุ ายน
0mi3thou3ra
affairé มีธุระ
3mit1tra2phap amitié มิตรภาพ
0mi3yot
gradé มียศ
1mõ
convenable เหมาะ
2mõ
pot หมอ
3mo
se vanter โม
4mõ
docteur หมอ
4mõ0dou
voyant หมอดู
2mõ0fai3fa batterie หมอไฟฟา

0mõgn4hén

โมงเชา

apercevoir

มองเห็น

0mõgn2mai4hén
indiscernable มองไมเห็น
1mok
enfouir หมก
1mõk
brouillard หมอก
3mok1ka0ra0khom janvier

มกราคม

4mõn
coussin หมอน
4mõ2nouat masseur หมอนวด
0mon0tri
conseiller มนตรี
0mo4ho
furieux โมโห
1mõ0o1kat
opportun

เหมาะโอกาส

2mõp
délivrer มอบ
2mõp2hai attribuer มอบให
2mõp0am2nat
accréditer

มอบอํานาจ

4mõ1pha1tat

chirurgien

2mõp4mai

charger de

หมอผาตัด

มอบหมาย

2mõp0toua se rendre มอบตัว
0mo0ra
agate โมรา
0mõ3ra1dok héritage มรดก

0mõ3ra1kot
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0mõ3ra1kot émeraude มรกต 0mouéi2plam lutte มวยปล้ํา
1mõ4som convenir เหมาะสม 0mouéi4phomchignon มวยผม
1mot fini, complètement หมด 0mouéi0thaiboxe thaï มวยไทย
2mõt
mite, mourir มอด 4mou0hèm jambon หมูแฮม
3mot
fourmi มด 2mougn se focaliser sur มุง
4mõ0ta
oculiste หมอตา 3mougn
moustiquaire มุง
1mot0a3you expirer หมดอายุ 2mougn4mai viser มุง หมาย
0mõ0te0sai moto มอเตอรไซด 2mougn0pai à destination de
1mot0kam0lagn
épuisé
มุงไป
หมดกําลัง 2mouk
mucus มูก
1mot3lèõ
épuisé หมดแลว 3mouk
nacre มุก
2mõ2tom bouilloire หมอตม 4mou0khém
bacon หมูเค็ม
1mot0règn exténué หมดแรง 1mou1kõ
archipel หมูเ กาะ
1mot1sa1ti évanoui หมดสติ 2mou2li
store มูลี่
1mot4wagndésespéré หมดหวัง 0moum
coin มุม
1mot0wé0la écoulé หมดเวลา 0moun
fondement,
1mou
groupe หมู
excrément มูล
4mou
cochon หมู 4moun
tourner หมุน
0moua
obscur มัว 0moun4fõi
déchet มูลฝอย
2mouagn
violet มวง 0moun0kho
bouse มูลโค
1mouak
chapeau หมวก 4moun0wian
circuler
1mouak0kan2nõk casque
หมุนเวียน
หมวกกันนอก 3mout1sa0lim
musulman
1mouak3kèp
casquette
มุสลิม

หมวกแก็ป

3mouan
rouleau มวน
3mouan1õkdérouler มวนออก
1mouat
groupe หมวด
0moua1tè
absorber มัวแต
1mou2ban
village หมูบาน
0mouéi
boxe มวย

n

0na
2na
2na
2na
3na
3na

ferme นา
allez ! นะ
digne de นา
face, page, saison หนา
d'accord ? นะ
oncle, tante นา

4na
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4na
épais หนา 4nai
quel ?, où ? ไหน
2na1bua
ennuyeux นาเบื่อ 0nai2djagnemployeur นายจาง
2na2bugn
bouder หนาบึ้ง 0nai0lõn
nylon ไนลอน
2na0tchom admirable นาชม 0nai4louagnroi de thaïlande
2na0dègn
rougir หนาแดง
ในหลวง
2na0dou
attrayant นาดู 0nai2mai3tchabientôt ในไมชา
2na0én0doucharmant นาเอ็นดู 0nai3ra1wagn
durant
2na4fon saison des pluies
ในระหวาง
หนาฝน 0nai2ruagn
au sujet de
0nagn
madame นาง
ในเรื่อง
2nagn asseoir, aller en นั่ง 0nai2rom
à l’ombre ในรม
4nagn peau, cuir, film หนัง 0nai0ta
oeil นัยนตา
2nagn0logn s’asseoir นั่งลง 0nai2thi1sout
finalement
0nagn3pha0ya0ban
ในที่สุด
lourd, grave หนัก
infirmière นางพยาบาล 1nak
0nagn3ra0bam
danseuse 3nak
très, expert นัก
นางระบํา 2na1kak
masque หนากาก
0nagn4sao
mademoiselle 2na4khan
drôle นาขัน
นางสาว 0na2khao
rizière นาขาว
4nagn4su
livre หนังสือ 3nak0bin
aviateur นักบิน
4nagn4su0den0thagn
3nak0don0tri
musicien
นักดนตรี
passeport หนังสือเดินทาง
4nagn4su0ka0toun illustré 2na0kin
appétissant นากิน
หนังสือการตูน 1nak0djai
tracassé หนักใจ
4nagn4su0phim
journal 1nak2khun s’alourdir หนักขึ้น
หนังสือพิมพ 3nak0ki0la
athlète นักกีฬา
4nagn2yut élastique หนังยืด 2na1kliat
laid นาเกลียด
2nagn1you
assis นั่งอยู 2na0kloua effrayant นากลัว
0nai
dans ใน 3nak0mouéi boxeur นักมวย
0nai
monsieur นาย 3na0khõnagglomération นคร
1nai
lassé หนาย 3nak0rian
écolier นักเรียน

3nak3rõgn
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3nak3rõgn chanteur นักรอง 3nam0man0bén0sin essence
3nak0sa0dègn acteur นักแสดง
น้ํามันเบนซิน
3nak1suk4sa
étudiant 3nam0man4hõi
sauce
d’huîtres น้ํามันหอย
นักศึกษา
3nak1sup
détective นักสืบ 3nam3ma3phraolait de coco
3nak2thõgn2thio
touriste
น้ํามะพราว
นักทองเที่ยว 0nam3ma0tham
abstrait
3nak2thot prisonnier นักโทษ
นามธรรม
2na3lègn
saison sèche 0nam2na
précéder นําหนา
หนาแลง 3nam1nak
poids น้ําหนัก
0na0li0ka
montre, heure 3nam4nõgn
pus น้ําหนอง
นาฬิกา 3nam4hõm parfum น้ําหอม
0na0li0ka1plouk
réveil 0nam0pai
emmener นําไป
นาฬิกาปลุก 3nam2phugn
miel น้ําผึง้
0nam
mener นํา 3nam0pla sauce de poisson
0nam
nom นาม
น้ําปลา
3nam
eau, jus น้ํา 3nam1plao eau plate น้ําเปลา
4nam
épine หนาม 3nam3phou
source น้ําพุ
3nam0tcha
thé น้ําชา 3nam3phrik sauce pimentée
0nam4fègn
pseudonyme
น้ําพริก
นามแฝง 0nam1sa0koun nom นามสกุล
3nam0gnen
bleu น้ําเงิน 3nam4siagn intonation, ton
3nam0kam
sperme น้ํากาม
น้ําเสียง
3nam4khègn
glace น้ําแข็ง 3nam2som orangeade น้ําสม
3nam4khègn2kõn
glaçon 3nam0ta
larme น้ําตา
น้ําแข็งกอน 0nam0thagn guider นําทาง
3nam0lai
salive น้ําลาย 3nam0tan
sucre น้ําตาล
0nam0ma
amener นํามา 0nam2thio
guider นําเที่ยว
3nam0man
huile น้ํามัน 3nam1tok
cascade น้ําตก
3nam3ma0nao citronnade 3nam2thouam inondation

น้ํามะนาว

น้ําทวม

- 61 2nèõ2nè
eau froide น้ําเย็น 2na4sogn4saidouteux นาสงสัย
longtemps นาน 2na4sogn4san
pitoyable
ça, cela นัน
่
นาสงสาร
ce นั้น 2na4son0djai
intéressant
saison froide
นาสนใจ
หนาหนาว 3nat
rendez-vous นัด
0nan0ma3lèõ
il y a 2na0ta
mine หนาตา
fenêtre หนาตาง
longtemps, une fois 2na1tagn
นานมาแลว 2na1tun2tén
excitant
0nan2thao0rai combien de
นาตื่นเตน
minute นาที
temps ? นานเทาไร 0na0thi
2nao
pourri เนา 2na2thi devoir, rôle หนาที่
4nao
avoir froid หนาว 3na3wa3ni0yairoman นวนิยาย
2na1õk
poitrine หนาอก 0na3yok
président นายก
2na4houa3rõ risible นาหัวเราะ 2nè
sûr แน
3nap
compter นับ 3nè
proposer แนะ
2na4pha
falaise หนาผา 2nè3tchat
distinct แนชัด
2na1phak
front หนาผาก 0nei
beurre เนย
2na1pat
cadran หนาปด 0nei4khègn fromage เนยแข็ง
3nap1tè
à partir de นับแต 2nè0djai
sûr แนใจ
3nap4thu
vénérer นับถือ 3nék0thai
cravate เน็คไท
2na3rak
charmant นารัก 2nè3la
bien sûr ! แนละ
3na3rok
enfer นรก 0nen
butte เนิน
2na3rõn
saison chaude 2nèn
ferme 
หนารอน 3nén
souligner เนน
2na4sagn1két
marquant 3nè0nam conseiller แนะนํา
นาสังเกต 2nèn4na résistant แนนหนา
2na4sia0dai
regrettable 2nè0nõn sûr, précis แนนอน
นาเสียดาย 0nèõ
trace, ligne แนว
2na4sia0djai
regrettable 2nèõ
directement แนว
นาเสียใจ 2nèõ2nè résolument แนวแน
3nam0yén
3nam0yén
0nan
2nan
3nan
2na4nao

2nèp
2nèp
3nua
4nua
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joindre แนบ 2nim
mou นิ่ม
viande เนื้อ 0nin
saphir นิล
nord, au-dessus de 0nin0tha
cancaner นินทา
เหนือ 1nio
tirer เหนี่ยว
2nuagn
résulter เนื่อง 4nio
gluant, dur เหนียว
2nuagn1djak par suite de 3niou
doigt นิว้
เนื่องจาก 3niou3thao
orteil นิว้ เทา
3nua2gnõk tumeur เนื้องอก 1nip
clip, pincer หนีบ
4nua1kwa
supérieur 3ni3ra0phai
sûr นิรภัย
เหนือกวา 3ni4sai
habitude นิสัย
3nua2la
gibier เนื้อลา 2ni4sin
passif หนี้สิน
3nua2ruagn teneur เนื้อเรื่อง 3nit
petit, peu นิด
3nua2thi
superficie เนื้อที่ 3ni0than
conte นิทาน
0nuéi
indolent เนือย 3ni1ti
loi นิติ
1nuéi
fatigué เหนื่อย 3nit1nõi un petit peu นิดหนอย
1nugn
un (1) หนึ่ง 3ni0yom
aimer นิยม
2nugn
cuire นึง่
0no
enflé โน
1nugn0nai1si quart หนึ่งในสี่ 1nõ
pousse หนอ
3nuk
penser นึก 2nõgn
mollet นอง
3nuk0ao
supposer นึกเอา 3nõgn
cadet นอง
3nuk0ao0égn
s’imaginer 4nõgn
étang หนอง
นึกเอาเอง 3nõgn0tchai
frère cadet
3nuk1õk se rappeler นึกออก
นองชาย
2ni
ceci นี่ 3nõgn4khei
beau-frère
2ni
dette หนี้
นองเขย
3ni
ce นี้ 3nõgn4sao
soeur cadette
4ni
fuir หนี
นองสาว
2nign
tranquille นิ่ง 3nõgn1sa3phai belle-soeur
2nign2gniap se taire นิง่ เงียบ
นองสะใภ
2ni0khu
c’est นี่คือ 1nõi un peu, pas très หนอย
3ni0kro
nègre นิโกร 3nõi petit, pas beaucoup นอย

3nõi1kwa
- 63 1õk0fõgn
3nõi1kwa moins que นอยกวา
o
3nõi2thi1sout
le moins 0o
panier, oh ! โอ
นอยที่สดุ 1ho
acclamer โห
2nõk
hors de นอก 1hõ
paqueter, paquet หอ
3nok
oiseau นก 2hõ
galoper หอ
2nõk1djak
excepté, sauf 4hõ
tour หอ
นอกจาก 2hõgn
salle หอง
2nõk1djak3nan
de plus 2hõgn1dio
chambre
นอกจากนั้น
individuelle หองเดี่ยว
3nok1wit
sifflet นกหวีด 0ogn0kan
organisation
0nom
lait นม
องคการ
3nom se pencher vers โนม 2hõgn2khouchambre double
0nom2khon lait concentré
หองคู
นมขน 2hõgn0khrouacuisine หองครัว
0nom4phogn lait en poudre 2hõgn3nam toilettes หองน้ํา
นมผง 2hõgn0nõn chambre หองนอน
0nõn couché, dormir นอน 0ogn3sa
degré องศา
2non
là-bas โนน 2hõi
pendre หอย
3non
ce โนน 4hõi
mollusque หอย
4nõn
ver หนอน 4hõi0khrègn coque หอยแครง
0nõn1lap
dormir นอนหลับ 4hõi3tha0lé
fruits de mer
4nou
souris, je หนู
หอยทะเล
1nouagn
retenir หนวง 2hõi1you
pendu หอยอยู
1nouak
sourd หนวก 1ok
poitrine อก
1nouak4hou assourdissant 1õk
sortir ออก
หนวกหู 1hok six, se renverser หก
1nouat
moustache หนวด 1hõk
lance หอก
2nouat
masser นวด 0o1kat
occasion โอกาส
2nougn
vêtu de นุง
1õk1bèp dessiner ออกแบบ
1noum
jeune หนุม 1õk0bin
décoller ออกบิน
2noum
mou นุม 1õk0fõgn mousser ออกฟอง

1õk1khai
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1õk1khai
pondre ออกไข 1op1oun
tempéré อบอุน
1hok3lom
tomber หกลม 1op3pha3yop évacuer อพยพ
1hõ4khõgn emballer หอของ 4ho3ra0pha basilic โหระพา
1õk4siagnprononcer ออกเสียง 4ho0ra1sat
astrologie
1õk0thoun
investir ออกทุน
โหราศาสตร
0hõ0lan0da
hollandais 1ot
se priver อด
ฮอลันดา 1hot
se rétrécir หด
0o3liagn café frappé โอเลี้ยง 1hot
méchant โหด
0om
sucer อม 1ot0a4han jeûner อดอาหาร
0õm
économiser ออม 1ot0djai
se retenir อดใจ
1hom
couvrir หม 1ot2klan
maîtriser อดกลัน
้
2õm
contourner ออม 1hot3rai
cruel โหดราย
4hõm
odoriférant หอม 1ot0thon
supporter อดทน
2õm3khõm indirect ออมคอม 1ot0thon2dai
supportable
0õm1ot économique ออมอด
อดทนได
0õm0règn
s’économiser 1hot0toua contracté หดตัว
ออมแรง 1ou
berceau อู
0õm4sin
épargne ออมสิน 4hou
oreille หู
0on
transférer โอน 4houa
tête, bulbe หัว
1õn
mou ออน 4houa2du
têtu หัวดื้อ
4hon
direction, fois หน 1houagn
anneau หวง
4hon
astrologue โหร 1houagn0yaise soucier หวงไย
4hon
se balancer โหน 4houa0djai
coeur หัวใจ
4hõn
hurler หอน 2ouak
vomir อวก
1õn0è
faible ออนแอ 4houa2khamdébut de soirée
1õn2noum
tendre ออนนุม
หัวค่ํา
1õn4wan
gentil ออนหวาน 4houa1khao
genou หัวเขา
1õn0yon
courtois ออนโยน 4houa4khègn
têtu หัวแข็ง
2o0ho
bigre ! โอโฮ 4houa3lan
chauve หัวลาน
1op
cuire อบ 4houa3lio
virage หัวเลี้ยว
1op
embrasser โอบ 4houa2mè0mu
pouce

0ouan

- 65 1ho3yõ3yei
2houm
couvrir หุม
1ou0mogn
tunnel อุโมงค
1oun
tiède, réchauffer อุน
1houn
mannequin หุน
2houn
action หุน

0oun1ha0phoumtempérature

หัวแมมือ
0ouan
filet อวน
2ouan
grassouillet อวน
4houa2na
chef หัวหนา
2ouan2khun grossir อวนขึ้น
4houa0nom mamelon หัวนม
2ouan0phi
obèse อวนพี
4houa4hõm oignon หัวหอม
4houa1phak1kat les raves :
navet, radis, … หัวผักกาด
4houa0pi
aîné หัวป
4houa2ruagn
titre หัวเรื่อง
4houa3rõ
rire หัวเราะ
4houa3rõ3yõ
se moquer

หัวเราะเยาะ

1ouat
exhiber อวด
1ouat0di
arrogant อวดดี
1ouat1kégn fanfaron อวดเกง
1ouat3rou
pédant อวดรู
1ou1bat
arriver อุบัติ
1ou1bat1ti1hét
accident
1ou0dom
0ouéi
2houéi
0ouéi0phõn
4hou0fagn
4hougn
1ou1djat
2oum

อุบัติเหตุ

supérieur,
abondant อุดม
accorder อวย
ruisseau หวย
bénir อวยพร
écouteur หูฟง
cuire หุง
obscène อุจาด
porter อุม

1oun0djai
1oun2khun

อุณหภูมิ

sécurisé อุนใจ
se réchauffer

อุนขึ้น

1houn1kra1bõk marionnette
4hou1nouak
1houn0yon
1houp
1houp4khao
1oup1pa0kõn

หุนกระบอก

sourd หูหนวก
robot หุน
 ยนต
fermer หุบ
vallée หุบเขา
accessoire

อุปกรณ

1oup1pa1sakobstacle อุปสรรค
1ou0rua
อูเรือ
1ou3rot
garage อูร ถ
1out
boucher อุด
1out
chameau อูฐ
1hout
verrue หูด
1out0dja3raexcrément อุจจาระ
1ou3thok
eau อุทก
1ou3thok1ka0phaiinondation

อุทกภัย

1out1pak bâillonner อุดปาก
1out1sa se démener อุตสาห
1ho3yõ3yei
huer โหเยาะเยย

0pa
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0pai4ha
aller voir ไปหา
aller voir ไปดู
0pa
jeter ปา 0pai0dou
accompagner
0pha
mener พา 0pai2douéi
ไปดวย
1pa réparer, rencontrer ปะ
arrêt ปายจอด
1pa
forêt, sauvage ปา 2pai1djõt
1pha
fendre ผา 0pai1klap aller-retour ไปกลับ
je m’en vais ไปละ
2pa
tante ปา 0pai3la
à la suite de
2pha
tissu ผา 0phai4lagn
ภายหลัง
4pa
papa ปา
péter ผายลม
4pha
rocher ผา 4phai0lom
1pa3tcha
cimetière ปาชา 0phai2na à l’avenir ภายหนา
prochain arrêt
1pha0tchen affronter เผชิญ 2pai2na
ปายหนา
2pha3tchét2na
mouchoir
où allez-vous ?
ผาเช็ดหนา 0pai4nai
salut ! ไปไหน
2pha3tchét0toua serviette
ผาเช็ดตัว 0phai0nai intérieur ภายใน
d’où
1pa1dip
jungle ปาดิบ 0pai4nai0ma
venez-vous? ไปไหนมา
2pha2fai
coton ผาฝาย
0pagn
pain, bang ! ปง 0phai2nõk extérieur ภายนอก
0phagn
s’effondrer พัง 0pai0pén2phuan
accompagner ไปเปนเพื่อน
4phagn
plan ผัง
0pai
aller ไป 0phai3phi1batdésastre ภัยพิบัติ
0phai
danger ภัย 0pai3rap aller chercher ไปรับ
0phai
rame พาย 0phai3rõ mélodieux ไพเราะ
0phai
zone ภาย 2pai3rot0mé arrêt ปายรถเมล
raccompagner
1pai
grimper ปาย 0pai1sogn
ไปสง
1phai
bambou ไผ
aller chercher
2pai
panneau ปาย 0pai0tam
ไปตาม
2phai
jeu de cartes ไพ
arriver ไปถึง
3pai
allez ouste ! ไป 0pai4thugn
4phai
lâcher ผาย 0pai2thio aller faire un tour

p

0pai0yagn

- 67 -

ไปเที่ยว
0pai0yagn
aller à ไปยัง
1pha0djon
affronter ผจญ
1pak
bouche ปาก
1phak
légume ผัก
2phak
parole พากย
2phak
région ภาค
3phak
parti พรรค
3phak
se reposer พัก
1pa0ka0ragn corail ปะการัง
3phak0a4sai
loger พักอาศัย
1pa1ka1ti
régulier ปกติ
1phak2bia
cresson ผักเบี้ย
1pak0bõn bavard ปากบอน
1phak0tchi coriandre ผักชี
1phak0tchi1fa1ragn

persil

ผักชีฝรั่ง
2pha2khi3riou chiffon ผาขี้ริ้ว
2phak0i4san

nord-est

ภาคอีสาน

1pak0ka
stylo ปากกา
1phak1kat4houa les raves :
navet, carotte, … ผักกาดหัว
1phak2khun2tchai
céleri

ผักคื่นไช

1pak2khip
pince ปากคีบ
2phak0klagn centre ภาคกลาง
1phak4khom épinard ผักขม
1pak3namembouchure ปากน้ํา
2phak4nua
nord ภาคเหนือ
3phak1phõn
se reposer

1pha1nèk

พักผอน

2phak0phoum0djai fier de

ภาคภูมิใจ

2phak0riansemestre ภาคเรียน
1phak1sa1lat salade ผักสลัด
2phak2tai
sud ภาคใต
1pak4wan flatteur ปากหวาน
3phak1you séjourner พักอยู
3pha0lagn
énergie พลัง
1pha1lit
produire ผลิต
0pam
palmier ปาลม
3pam
pompe ปม
3pha2ma
birman พมา
2pha4mai
soie ผาไหม
3pam3nam0man
pompe à
essence ปมน้ํามัน
0pan
partager ปน
0phan
mille, enrouler พัน
0phan
teint พรรณ
0phan
race พันธุ
1pan
tourner ปน

1phan
passer ผาน
2pan
modeler ปน
4phan
altérer ผัน
0pan4ha
problème ปญหา
1pha4nagn
mur ผนัง
3pha3nak0gnan
préposé
3pha0nan
3pha0nègn
1pha1nèk

พนักงาน

parier พนัน
curry พะแนง
service แผนก

2pan1djan
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2pan1djan
grue ปน
 จั่น
ภาพยนตร
0pan0klagn moyen ปานกลาง 2phap2ragn croquis ภาพราง
0phan3lan milliard พันลาน 2phap1thai
photo ภาพถาย
0phan3na0na décrire พรรณนา 2phap2wat dessin ภาพวาด
1pha1nouak annexer ผนวก 0pha3ra
charge ภาระ
0phan1pha4sommétis พันธุผสม 0pha3ra1kit mission ภารกิจ
0phan4phlè bander พันแผล 1pa3ri0man quantité ปริมาณ
0phan3tha3mit allié พันธมิตร 1pa0rin0ya
grade ปริญญา
0pan0ya intelligence ปญญา 1pa1rõt thermomètre ปรอท
0phan0ya
épouse ภรรยา 0pha4sa
langage ภาษา
1pao
souffler เปา 0pha4si
impôt ภาษี
2pao
cible เปา 0pha1sit
proverbe ภาษิต
4phao
brûler, griller เผา 1pha4som
mélanger ผสม
2pha1hom couverture ผาหม 1pat
essuyer ปด
2pao4mai objectif เปาหมาย 1phat
sauter ผัด
1pao3nok1witsiffler เปานกหวีด 2phat
s’appuyer พาด
4phao1sop incinérer เผาศพ 3phat
souffler พัด
2phap
image, état ภาพ 1pa0tha3nou0krom
3phap
plier พับ
dictionnaire ปทานุกรม
0pha0pai
emmener พาไป 1pha1tat
opérer ผาตัด
2pha0phan bandage ผาพัน 1pa1thuan farouche ปาเถื่อน
2pha0phan0khõ
foulard 0pa1ti4han miracle ปาฏิหาริย
ผาพันคอ 1pa1ti1bat pratiquer ปฏิบัติ
2pha0phan4houa
turban 1pa1ti1bat0tamse conformer

ผาพันหัว

3phap2dai
pliable พับได
3phap2khun retrousser พับขึ้น
2phap3lõ caricature ภาพลอ
1pa0pon
mêler ปะปน
2pha0pou3to nappe ผาปูโตะ
2phap3pha0yon
cinéma

ปฏิบัติตาม

1pa1ti1bat1tõ traiter ปฏิบัติตอ
1pa1ti1ki3ri0ya
réaction

ปฏิกริ ิยา

1pa1ti1pak adversaire ปฏิปกษ
1pa1ti1sét nier, refuser ปฏิเสธ
1pa1ti0thin calendrier ปฏิทิน

1pat1djou0ban
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1pat1djou0ban actuel ปจจุบัน 2phegn
venir de เพิ่ง
3phat0lom ventilateur พัดลม 4phègn
natte แผง
1phat2na se poudrer ผัดหนา 0phègn2khun
enchérir
1pa4thom
premier ปฐม
แพงขึ้น
1phat1phak légumes sautés 4phei
révéler เผย
ผัดผัก 4phei2phrè colporter เผยแพร
2phat0phignimpliquer พาดพิง 3phe2dje
délirer เพอเจอ
3phat1sa1doufournitures พัสดุ 3pék
punaise เปก
1phat0si3iou
pâtes ผัดซีอิ้ว 2phek4tchei négliger เพิกเฉย
1phat0thai
pâtes ผัดไทย 2phek4thõn résilier เพิกถอน
3phat3tha0na
développer 2phem
augmenter เพิ่ม
พัฒนา 2phem2khun
accroître
0pha3wa
état ภาวะ
เพิ่มขึ้น
0pha3wa0kan
situation 2phem0tem rajouter เพิ่มเติม
ภาวะการณ 0pén
être, pouvoir เปน
3pha0ya0ban soigner พยาบาล 1phèn plaque, tranche แผน
3pha3yak
hocher พยัก 4phèn
projet แผน
3pha0ya0kõn prédire พยากรณ 1phèn0din
terre แผนดิน
3pha0yan
témoin พยาน 1phèn0din4wai
séisme
3pha0ya0yam s’efforcer de
แผนดินไหว
พยายาม 0pén0fõgn mousseux เปนฟอง
0pha3you
tempête พายุ 0pén1founpoussiéreux เปนฝุน
0pha3you4fon orage พายุฝน 0pén0gnao
poli เปนเงา
0phè
radeau แพ 0pén0djign
réel เปนจริง
1phè
s’étendre แผ 0pén1ka1bot
se révolter
3phe
délirant เพอ
เปนกบฏ
3phè
chèvre แพะ 0pén0kagn0won se soucier
3phè vaincu, allergique แพ
เปนกังวล
0phé0dan
plafond เพดาน 0pén2khai
fiévreux เปนไข
0phègn
cher แพง 4phèn0kan
plan, projet
2pègn
farine แปง
แผนการณ

0pén0klagn
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0pén0klagn neutre เปนกลาง 0phé1sat médicament เภสัช
0pén4khon
poilu เปนขน 0pe0sén
pour cent (%)
0pén1lõt
en tube เปนหลอด
เปอรเซ็นต
0pén0man
gras เปนมัน 1pet
ouvrir เปด
0pén4man
stérile เปนหมัน 1pét
canard เปด
0pén3nam
liquide เปนน้ํา 1pèt
huit แปด
0pén2ni4sin endetté เปนหนี้สิน 1phét
pimenté เผ็ด
0pén1houagn se soucier de 2phét
sexe เพศ
เปนหวง 2phèt
médecin แพทย
4phèn4phagn schéma แผนผัง 3phét
diamant เพชร
0pén0pai2dai c’est possible 0phé0thai
zircon เพทาย
เปนไปได 1pet0fai3fa allumer เปดไฟฟา
0pén0pai2mai2dai
c’est 3phét0phlõi pierre précieuse
เพชรพลอย
impossible เปนไปไมได
0pén2phuan
être ami 1pet1you
ouvert เปดอยู
เปนเพื่อน 1phua
si เผื่อ
0pén3phit
toxique เปนพิษ 2phua
pour เพื่อ
0pén4phogn en poudre เปนผง 2puan
taché เปอ น
0pén1pra0djam
régulier 2phuan
ami เพื่อน
เปนประจํา 2phuan2ban voisin เพือ่ นบาน
0pén3ra1biap
ordonné 2phuan4yign amie เพือ่ นหญิง
เปนระเบียบ 2phua2wa pour que เพื่อวา
0pén3riou
rayé เปนริ้ว 1puéi
pourrir เปอ ย
0pén0rou
troué เปนรู 2phugn
abeille ผึ้ง
0pén1sa4nim rouillé เปนสนิม 2phugn
dépendre พึง่
0pén4thèõen enfilade เปนแถว 0pun
fusil ปน
4phèn2thi
plan แผนที่ 3phun
sol พืน
้
0pén3thouk
en détresse 4phun
parcelle ผืน
เปนทุกข 3phun0din
terrain พืน
้ ดิน
0pén1wat enrhumé เปนหวัด 0pun0kon mitrailleuse ปนกล
0pén0wé0la pendant เปนเวลา 3phun0muagn
indigène

0pun3phok
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พื้นเมือง
0pun3phok revolver ปนพก
3phun2thi superficie พืน
้ ที่
0pun1yai
canon ปนใหญ
2phut
végétal พืช
0pi
année ป
2pi
jeton ป
2phi
aîné พี่
4phi
esprit ผี
0pia
tresse เปย
0phiagn
seulement เพียง
0phiagn0phõsuffisant เพียงพอ
1piak
mouillé เปยก
4phi0am
cauchemar ผีอํา
0pia0no
piano เปยโน
2phi0tchai frère aîné พีช่ าย
0phign
s’appuyer พิง
2pign
griller ปง
0pign0põgnping-pong ปงปอง
3phi0dja3ra0na considérer

พิจารณา

1pik
aile ปก
3phi0kan
infirme พิการ
2phi4khei beau-frère พี่เขย
3phi0kon
bizarre พิกล
0pi3la
par an ปละ
0phim
imprimer พิมพ
0pi1mai
nouvel an ปใหม
0pin
grimper ปน
1pin
épingle ปน
0pi2na
année prochaine

3phi0nai
3phi0nai0kam

1phit1kot4mai

ปหนา

amende พินัย
testament

พินัยกรรม

2phi3nõgn frères et soeurs
4phiou
4phiou2mai

พี่นอง

teint ผิว
coup de soleil

ผิวไหม

4phiou4nagn
peau ผิวหนัง
4phiou1pak
siffler ผิวปาก
3phi2phak4sa juger พิพากษา
3phi3phit3tha0phan musée

พิพิธภัณฑ

3phi2rap
pigeon พิราบ
2phi4sao soeur aînée พีส่ าว
2phi1sa3phai
belle-soeur

พี่สะใภ

1pi1sat
démon ปศาจ
3phi1sét
spécial พิเศษ
4phi2sua
papillon ผีเสื้อ
3phi1sout
prouver พิสจู น
1pit
fermer ปด
1phit
faux, avoir tort ผิด
3phit
poison พิษ
1pit0bagn
celer ปดบัง
1pit0fai3fa éteindre ปดไฟฟา
3phi0thi
cérémonie พิธี
0pi2thi3lèõ l’année dernière
1phit1kot4mai

ปที่แลว

illégal
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0plé
berceau เปล
1phit1pa1ka1ti
inhabituel 0plè
traduire แปล
ผิดปกติ 4phle
négligent เผลอ
1phit2phlat
se tromper 4phlè
plaie แผล
ผิดพลาด 0plé4ham brancard เปลหาม
3phit1sa4wogn étonné พิศวง 0plègn
changer แปลง
1phit4wagn
déçu ผิดหวัง 0phlegn
feu เพลิง
1pit1you
fermé ปดอยู 0phlégn
chanson เพลง
0pla
poisson ปลา 1plégn
vociférer เปลง
0pla1tcha4lam
requin 0plègn2tchat
naturaliser
1phit1pa1ka1ti

ผิดกฎหมาย

0plai
0plai0thagn

ปลาฉลาม

bout ปลาย
destination

ปลายทาง

1phlak
pousser ผลัก
3plak
prise ปลัก๊
0pla1ka0phogn
loup, bar

ปลากะพง

1phlak0dan bousculer ผลักดัน
0pla0khém
poisson salé

ปลาเค็ม

0phlan
subitement พลัน
4phlan
dévaster ผลาญ
1plao
rien, pour rien,
sans rien, vide, nu, nature,
non เปลา
1phlat
remplacer ผลัด
2phlat
rater พลาด
1phlat0pai ajourner ผลัดไป
0pla2yagn
poisson fumé

ปลายาง

0phlégn2tchat
1plégn4siagn

แปลงชาติ
hymne

เพลงชาติ
brailler

เปลงเสียง

1plèk
bizarre แปลก
1plèk0djai
étonné แปลกใจ
4phlè2mai brûlure แผลไหม
0plèn
plan แปลน
0pléo
flamme เปลว
0plè0pén traduire en แปลเปน
4phlè0pén cicatrice แผลเปน
0pluagn
gaspiller เปลือง
2pluagn
retirer เปลือ้ ง
1pluak
pelure เปลือก
1pluak1khai
coquille

เปลือกไข

1pluak1kha4nom0pagn
croûte เปลือกขนมปง
1pluak3mai écorce เปลือกไม
1pluak3mouk nacre เปลือกมุก
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0pluéi
nu เปลือย 1plõp0djai rassurer ปลอบใจ
2plum
ravi ปลืม้
1plõp0yon
réconforter
0plè2wa se traduire แปลวา
ปลอบโยน
0phlia fatigué, épuisé เพลีย 1plot
détacher ปลด
1plian
changer เปลี่ยน 1plõt
libéré ปลอด
1plian0djai2gnai capricieux 1plot1kra0doumdéboutonner
1plian0plègn
1plik
3phlik
3phlik4gnai

เปลี่ยนใจงาย
modifier

เปลี่ยนแปลง

dissocier ปลีก
tourner พลิก
renverser

พลิกหงาย
1plik0toua s’écarter ปลีกตัว
1plio
isolé เปลี่ยว
0pliou
s’envoler ปลิว
1phlo
surgir โผล
0plogn se débarrasser ปลง
1plõgn
conduit ปลอง
0phlõi
gemme พลอย
1plõi
lâcher ปลอย
1plõi2nalâches-moi ! ปลอยนะ
1plõi0pai
libérer ปลอยไป
1plõk
manchon ปลอก
1plõk0khõ collier ปลอกคอ
0plõm
faux, imiter ปลอม
0plõm0plègn

falsifier

ปลอมแปลง
0plõm0touadéguiser ปลอมตัว
2plon
piller ปลน
1plõp
consoler ปลอบ

ปลดกระดุม

1plõt2ni désendetté ปลอดหนี้
1plot1õk détacher ปลดออก
1plõt0phaien sécurité ปลอดภัย
1plot2pluagn
libérer

ปลดเปลื้อง

1plot1plõi libérer ปลดปลอย
2phloua
pelle พลัว่
3phloui
proéminent พลุย
1plouk
éveiller ปลุก
1plouk
planter ปลูก
1plouk4fi
vacciner ปลูกฝ
0põ
chanvre ปอ
0phõ
assez, dès que พอ
2phõ
père พอ
3po
piège โปะ
3po
obscène โป
3phõ
planter เพาะ
0phõ0di
juste พอดี
0phogn
broussailles พง
0phõgn
dilaté พอง
1pogn
gonflé โปง
1põgn bombé, scorpion ปอง
2põgn
protéger ปอง
3phõgn
coïncider พอง
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4phogn
poudre ผง 0pon0kan
mêlé ปนกัน
2põgn0kan protéger ปองกัน 3phon2kõ4ha
acquitté
0põi
épi ปอย
พนขอหา
0phõ0djai
satisfait พอใจ 4phon3la3mai
fruit ผลไม
1pok
couverture ปก 0phon3la0muagn
citoyen
1põk
peler ปอก
พลเมือง
2phõ3kha marchand พอคา 4phon3lap
résultat ผลลัพธ
1pok0khrõgn
gouverner 0phon3la0ruan civil พลเรือน
ปกครอง 4phon1pra1yot
avantage
1pok2põgn protéger ปกปอง
ผลประโยชน
2phõ0khrouacuisinier พอครัว 3phoprencontrer, trouver พบ
0phõ3lèõ ça suffit ! พอแลว 0phõ0phiagnsuffisant พอเพียง
2phõ3liagnbeau-père พอเลี้ยง 3phop0kan
se rencontrer
0po3lit
police โปลิศ
พบกัน
0phom
grosseur ปม 2phõ4phouabeau-père พอผัว
4phom cheveux, je, moi ผม 0po0ri1sa0pha
tribunal
4phõm
maigre ผอม
โปรีสภา
2phõ2mai
veuf พอหมาย 0po1sa1kat
carte postale
2phõ2mè
parents พอแม
โปสการด
4phõm0logn maigrir ผอมลง 1pot
mentir ปด
2phõ3mot
sorcier พอมด 1põt
poumon ปอด
4phom0plõm
perruque 3phot
mot พจน
ผมปลอม 2phõ0ta
beau-père พอตา
4phom2yougn ébouriffé ผมยุง
2phõ0ta2mè0yai
beaux
0pon
mélanger ปน
-parents พอตาแมยาย
0phon
force พล 3phot1dja0na3nou0krom
0phõn
bénédiction พร
dictionnaire พจนานุกรม
1phõn
relâcher ผอน 0pou
crabe, recouvrir ปู
2phon
projeter พน 0phou
terre ภู
3phon
au-delà พน 1pou
grand-père ปู
4phon effet, succès, fruit ผล 1phou
pourrir ผุ

2phou
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2phou
personne ผู
ผูกคอตาย
3phou
jaillir พุ 1phouk3mat
ficeler ผูกมัด
4phoua
mari ผัว 2phou0khon
gens ผูค น
0phouagn
grappe พวง 2phou2lén
joueur ผูเ ลน
2phouagn remorquer พวง 0phoum
terre ภูมิ
2phouak
groupe พวก 1poum
bouton ปุม
2phouak4khaoils, eux พวกเขา 0phou3mi1sat géographie
4phoua0mia
époux ผัวเมีย
ภูมิศาสตร
1pouat
avoir mal ปวด 0phoum0djai
fier ภูมิใจ
1pouat3rao pénible ปวดราว 0poun
chaux ปูน
2phou0tchai homme ผูช าย 2phou0nam
meneur ผูน
 ํา
2phou2tchao locataire ผูเชา 2phou3phi2phak4sa juge
0pou2douéi4hin
paver
ผูพิพากษา
ปูดวยหิน 2phou1phit
fautif ผูผิด
1pouéi
souffrant ปวย 2phou3rai malfaiteur ผูราย
4phouéi
édredon ผวย 2phout
parler พูด
2phou0fagn
auditeur ผูฟง 3phout
bouddha พุทธ
0phougn
ventre พุง 2phou0thèn délégué ผูแ ทน
2phougn
lancer พุง
2phou4thu
porteur ผูถ ือ
2phougn1õk0ma
jaillir 2phout2lén plaisanter พูดเลน
พุงออกมา 2phout2mak
trop parler
0phougn3phloui bedonnant
พูดมาก
พุงพลุย 2phout1pak4wan
flatter
4poui
engrais ปุย
พูดปากหวาน
2phou1djat0kan
gérant 2phout3sam répéter พูดซ้ํา
ผูจัดการ 3phout3tha
bouddha พุทธ
1phouk
nouer ผูก 2phou3wi1sét
magicien
2phou0kan
pinceau พูกน
ั
ผูวิเศษ
0phou4khao montagne ภูเขา 2phou1yai
adulte ผูใ หญ
0phou4khao0faivolcan ภูเขาไฟ 2phou4yign
femme ผูหญิง
1phouk0khõ0tai se pendre 3phra
bonze พระ

1pra4han
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1pra4han exécuter ประหาร
ประจวบ
3phra0a3thit soleil พระอาทิตย 2phrak
séparé พราก
1pra0tcha
peuple ประชา 1pra0kai
étincelle ประกาย
1pra0tcha0tchon
gens 1pra0kan
garantir ประกัน
ประชาชน 1pra0kan
espèce, point
1pra0tcha0kõn population
ประการ
ประชากร 1pra0kan0toua cautionner
1pra0tchoum siéger ประชุม
ประกันตัว
1pra1dap
décorer ประดับ 1pra1kat
déclarer, avis
1pra4dio
bientôt ประเดี๋ยว
ประกาศ
1pra1dit
inventer ประดิษฐ 1pra1kõp assembler ประกอบ
0phragn
camoufler พราง 0pra1kot apparaître ปรากฏ
0prai1sa0ni
poste ไปรษณีย 1pra1kouatconcourir ประกวด
0prai1sa0ni3ya1bat
carte 1pra1lat
étrange ประหลาด
s’étonné
postale ไปรษณียบัตร 1pra1lat0djai
1pra1djak
avéré ประจักษ
ประหลาดใจ
1pra0djam
attaché à, fixé 1pra0man estimer, environ
1pra0djam0duan
1pra0djam0kan

ประจํา

mensuel

ประจําเดือน
en service

ประจําการ

1pra0djam0pi annuel ประจําป
1pra0djam0wan quotidien

ประจําวัน

3phra0djan
lune พระจันทร
3phra2djao
dieu พระเจา
3phra2djao1phèn0din
roi
1pra1djop
1pra1djouap

พระเจาแผนดิน
flatter ประจบ
coïncider

ประมาณ

1pra1mat négligent ประมาท
1pra0men expertiser ประเมิน
1pra3mouk
chef ประมุข
0pra0ni
indulgent ปรานี
1pra0nõm transiger ประนอม
1prap équilibrer, verbaliser

ปรับ

1prap
réprimer ปราบ
1prap0a1kat
climatisé

ปรับอากาศ

1pra0phé0ni coutume ประเพณี
1pra2phét catégorie ประเภท
3phra3phik1soubonze พระภิกษุ

3phra3phik1sou0ni
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3phra3phik1sou0ni bonzesse 1prat1sa1djak sans ปราศจาก
พระภิกษุนี 1prat1tha4nadésirer ปรารถนา
3phra3phout3tha2djao
1pra1watmonographie ประวัติ
bouddha พระพุทธเจา 1pra1wat1ti0kan chronique
1prap0pram
soumettre
ประวัติการ
ปราบปราม 1pra1wat1ti1sat
histoire
1prap0prougn
améliorer
ประวัติศาสตร
ปรับปรุง 1pra0wign retarder ประวิง
1pra3phrut
se comporter 1pra1yat économiser ประหยัด
ประพฤติ 1pra1yok
phrase ประโยค
1prap0toua s’adapter ปรับตัว 1pra1yot
utilité ประโยชน
3phra0ra0tcha roi พระราชา 0prè
se modifier แปร
3phra0ra3tchi0ni
reine 0phrè
étoffe แพร
พระราชินี 2phrè
diffuser แพร
1pra4san harmoniser ประสาน 0prègn brosse, brosser แปรง
0pra1sat
château ปราสาท 2phrè4lai répandu แพรหลาย
1pra1sat
nerf ประสาท 0prè0prouanvarier แปรปรวน
1pra1sit
succès ประสิทธิ์ 1pruk4sa
consulter ปรึกษา
1pra4sogn
désirer ประสงค 3phruk1sa2tchat
flore
3phra4sogn
bonze พระสงฆ
พฤกษชาติ
1pra4som mélanger ประสม 3phrut1sa1dji0ka0yon
1pra1sop rencontrer ประสบ
novembre พฤศจิกายน
1pra0thagn
garder ประทัง 3phrut1sa0pha0khom mai
1pra0than président ประธาน
พฤษภาคม
1pra3thap
sceller ประทับ 1pri
plein ปรี่
1pra3that
pétard ประทัด 1priap
comparer เปรียบ
1pra2thét
nation ประเทศ 1priap2thiap
comparer
1pra0tou
porte ประตู
เปรียบเทียบ
1pra3thouagn
protester 3phrik
piment พริก
ประทวง 3phrik2hègn piment séché
1pra0tou3rot portière ประตูรถ
พริกแหง

3phrik1pon
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3phrik1ponpiment pilé พริกปน
r
3phrik0thai poivre พริกไทย 0ra
moisissure รา
2prio
aigre เปรี้ยว 2ra
gai รา
2prio4wan
aigre-doux 3ra1hat
code รหัส
เปรี้ยวหวาน 3ra1hat3lap
code secret
3phrip
cligner พริบ
รหัสลับ
1prit1sa4na énigme ปริศนา 3ra0baifrange, évacuer ระบาย
1prõ
fragile เปราะ 3ra0bai0a1kat
ventiler
3phrõ à cause de, mélodieux
ระบายอากาศ
เพราะ 3ra0bai4si colorier ระบายสี
0phrogn
creux โพรง 3ra0bam
danse ระบํา
1progn
ajouré โปรง 3ra1bat
contagieux ระบาด
3phrõi
tacheté พรอย 3ra1bet
exploser ระเบิด
0phrom tapis, asperger พรม 3ra1biap
ordre ระเบียบ
3phrõm fin prêt, totalement 3ra1bop
système ระบบ
พรอม 3ra1bõp
régime ระบอบ
0phrom0dènfrontière พรมแดน 3ra1bou
spécifier ระบุ
3phrõm0djai
volontiers 0ra0tcha
roi ราชา
พรอมใจ 0ra3tchi0ni
reine ราชินี
3phrõm0kan
en choeur 3ra1dap
niveau ระดับ
พรอมกัน 3ra0dou
règles ระดู
1prop0mu applaudir ปรบมือ 0ragn
nid รัง
1prot
agréer, s.v.p. โปรด 0ragn
rail ราง
1prot0pran favori โปรดปราน 2ragnébauche, ébaucher ราง
0phrouan
clochette พรวน 3ragn
désert ราง
0prougn
composer ปรุง 3ra3gnap
réprimer ระงับ
2phrougn3ni demain พรุงนี้ 2ragn0kai
corps รางกาย
0prougn3rot
assaisonner 0ragn0kè
malmener รังแก
ปรุงรส 0ragn0khè
pellicule รังแค
3phrõ2wa
car, parce que 0ragn1kiat
gêné รังเกียจ
เพราะวา 0ragn3nam
rigole รางน้ํา

0ragn2phugn
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0ragn2phugn
ruche รังผึ้ง 0ram
danser, son รํา
0ragn1tè n’amener que รังแต 2ram
continuellement ร่ํา
0ragn0wanrécompense รางวัล 3ra3mat3ra0wagn
précautionneux ระมัดระวัง
0rai
article, tous les ราย
2rai
plantation ไร 0ram0khan
ennuyé รําคาญ
3rai
sans ไร 0ram0phugn
méditer รําพึง
3rai
mauvais, cruel ราย 3ran
têtu รั้น
0rai2dai
revenu รายได 3ran
boutique ราน
0rai0duan mensuel รายเดือน 3ran0a4han
restaurant
0rai0gnan
rapport รายงาน
รานอาหาร
0rai1djai
dépense รายจาย 3ran0tcham épicerie รานชํา
3rai2kha
futile ไรคา 3ran4khai3phét bijouterie
0rai0kan
élément, liste,
รานขายเพชร
programme รายการ 3ran4khai0ya pharmacie
3rai1kat
funeste รายกาจ
รานขายยา
0rai3la1iat détail รายละเอียด 3ran1tat4phom
coiffeur
3rai4phon
inactif ไรผล
รานตัดผม
3rai1pra1yotinutile ไรประโยชน 3ran1tat2sua
tailleur
0rai3rap
recette รายรับ
รานตัดเสื้อ
2rak
racine ราก 0rao
nous เรา
3rak
aimer, laque รัก 0rao
environ, rampe ราว
0ra0kha
prix ราคา 3rao
stimuler เรา
3ra0khagn
cloche ระฆัง 3rao
craquelé ราว
3rak2khraiaffectionner รักใคร 0rao0rao approximatif ราวๆ
3rak4sa
guérir รักษา 2rap
plat ราบ
3rak4sa2mai4hai incurable 3rap
recevoir รับ
รักษาไมหาย 3rap3tchai
servir รับใช
3rak4sa2na sauver la face 3rap0mõ3ra1dok
hériter

รักษาหนา

2rak4than fondement รากฐาน
3ra3luk se souvenir de ระลึก

3rap1pak
3rap1phit

รับมรดก

promettre รับปาก
avouer รับผิด
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assumer 4re
hein ? เหรอ
รับผิดชอบ 0règn
fort, force แรง
3rap1pra0kanassurer รับประกัน 2régn
accélérer เรง
3rap0rõgn
garantir รับรอง 2régn3rao
stimuler เรงเรา
3rap3wai
accepter รับไว 2rèk
premier แรก
2ra0regn
jovial ราเริง 2rem
commencer เริ่ม
0rat
verser ราด 2rem2ton
débuter เริ่มตน
2rat
royal ราช 0réo
rapide, tôt เร็ว
3rat
état รัฐ 0réo2khun
accélérer,
3rat
joyau รัตน
devancer เร็วขึ้น
3rat
royauté รัช 0réo0réo
vite ! เร็วๆ
3rat
serrer รัด 2rèt
rhinocéros แรด
3rat3tcha0kan règne รัชกาล 3ru
démolir รื้อ
3rat2roup
ajusté รัดรูป 4ru ou, n’est-ce pas ? หรือ
2rat1sa0dõn peuple ราษฎร 0rua
bateau เรือ
3rat1tha0mon0tri ministre 0rua0bai
voilier เรือใบ
รัฐมนตรี 0ruagn phosphorescent เรือง
3ra0wagn
attention ! ระวัง 2ruagn histoire, sujet เรื่อง
3ra0wagn
fret ระวาง 0ruagn0nam
célèbre
3ra1wagn
entre ระหวาง
เรืองนาม
3ra0wagn0toua
se méfier 0rua2djagn
ferry-boat
3rap1phit2tchõp
3rap1phit2tchõp

ระวังตัว

3ra0wègn soupçonner ระแวง
3ra3ya
intervalle ระยะ
3ra3ya0thagn
distance

ระยะทาง

3ra3ya0wé0la durée ระยะเวลา
3ra3ya1yout étape ระยะหยุด
0re
roter เรอ
2ré
rôder เร
2rè
minerai แร

เรือจาง

0ruan
logement เรือน
3ru0dou
saison ฤดู
2ruéi continuellement เรื่อย
2run
plaisant รื่น
4ru1plao ou pas ? หรือเปลา
4ru0yagn ou pas encore ?

หรือยัง

0riagn
ordonner เรียง
0riagn0lam1dap
classer

0riagn4thèõ
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2rõgn
fossé รอง
3rõgn
crier รอง
3rõgn2hai
pleurer รองไห
0rogn0gnan
usine โรงงาน
2riak3rõgn
réclamer, 3rõgn4khõ solliciter รองขอ
théâtre
lancer un appel เรียกรอง 0rogn3la0khõn
2riak0touaconvoquer เรียกตัว
โรงละคร
2riak2wa s’appeler เรียกวา 0rogn4nagn cinéma โรงหนัง
0rian
apprendre เรียน 0rogn0phim
imprimerie
4rian
médaille เหรียญ
โรงพิมพ
0rian3rou appris, su เรียนรู 3rõgn0phlégn
chanter
2riap
égal เรียบ
รองเพลง
2riap3rõiconvenable เรียบรอย 0rogn0rèm
hôtel โรงแรม
2ria0rai
solliciter เรี่ยไร 0rogn0rian
école โรงเรียน
0rim
bord, près de ริม 2rõgn0rõi
trace รองรอย
0rim4fi1pak
lèvre ริมฝปาก 0rogn3rot
garage โรงรถ
0rin
verser ริน 0rogn3tha4han
caserne
3riou
raie ริ้ว
โรงทหาร
2rip
se dépêcher รีบ 0rõgn3thao chaussure รองเทา
3rip
confisquer ริบ 3rõgn3thouk
se plaindre
3rip2bin
ruban ริบบิ้น
รองทุกข
2rip1douan urgent รีบดวน 0rõi
trace รอย
2rip2khao dépêchons ! รีบเขา 3rõi
cent รอย
2rip2régn se dépêcher รีบเรง 0rõi0bouam enflure รอยบวม
2rip3rõn
hâtif รีบรอน 0rõi1tchik déchirure รอยฉีก
2rit
presser, repasser รีด 0rõi1khit
éraflure รอยขีด
2rit0nom
traire รีดนม 0rõi1khouan égratignure
0rõ
attendre รอ
รอยขวน
4rõ
usé หรอ 3rõi3la
pour cent รอยละ
0rogn
établissement โรง 0rõi3phap
pli รอยพับ
0rõgn soutenir, adjoint รอง 0rõi2puan
tache รอยเปอน

เรียงลําดับ
0riagn4thèõs’aligner เรียงแถว
2riak
appeler เรียก
2riak1klap rappeler เรียกกลับ

2rok
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2rok
maladie โรค
รถบรรทุก
2rõk
poulie รอก 3rot0tchon0kan
accident
2rok0di2sanjaunisse โรคดีซาน
รถชนกัน
2rok1hut
asthme โรคหืด 3rot0doi4san bus รถโดยสาร
2rok3ma0régn
cancer 3rot1douan express รถดวน
โรคมะเร็ง 3rot0fai
train รถไฟ
0rõ0khõi
attendre รอคอย 3rot1djak locomotive รถจักร
2rok3ra1bat
épidémie 3rot1djak1kra0yan
vélo

โรคระบาด

0rom
2rom
2rom0kan1dèt

fumer รม
ombre รม
parasol

2rom0kan4fon

parapluie

รมกันแดด
รมกันฝน

2rõn
tamiser, planer รอน
3rõn
chaud รอน
3rõn0djai
anxieux รอนใจ
3rõn1djat
brûlant รอนจัด
2rõp
tour รอบ
3rop
combattre รบ
2rõp2khõp attentif รอบคอบ
3rop0kouan déranger รบกวน
3rop3rao
insister รบเรา
2rõp2rõp
autour รอบๆ
2rõt poutre, en réchapper

รอด

3rot
arroser รด
3rot
saveur รส
3rot
véhicule รถ
3rot0ban3thouk
camion

รถจักรยาน

3rot1djak1kra0yan0yon
vélomoteur รถจักรยานยนต
3rot2luan traîneau รถเลื่อน
3rot0mé
bus รถเมล
3rot3ni0yom
goût รสนิยม
3rot0nõn wagon-lit รถนอน
3rot3pha0ya0ban ambulance
3rot2phouagn

รถพยาบาล

remorque

รถพวง

3rot1sa0biagn
wagon
-restaurant รถเสบียง
3rot4sam3lõ tricycle รถสามลอ
3rot1tit embouteillage รถติด
3rot0yon
voiture รถยนต
0rou
trou รู
3rou
épurer รุ
3rou
savoir รู
0roua
rythmer รัว
2roua
fuir รัว่
3roua
clôture รั้ว
0rouagn
épi รวง

2rouagn
- 83 1sa0bai
2rouagn
tomber รวง 3rouk0ran agresser รุกราน
0rouam
joindre รวม 3rou2mak
profiteur รูมาก
2rouam
participer รวม 0roun
pousser รุน
3roua3mai palissade รั้วไม 2rounadolescent, génération
0rouam2douéiinclure รวมดวย
รุน
0rouam0kan
uni รวมกัน 0roun0règn
violent รุนแรง
2rouam0kan
de concert 2roup
figure รูป
รวมกัน 2roup0bou0tcha idole รูปบูชา
0rouam2khao incorporer 2roup1kè
gravure รูปแกะ
รวมเขา 2roup4khian dessin รูปเขียน
0rouam0kõgn
entasser 2roup2pan
statue รูปปน
รวมกอง 2roup2phap image รูปภาพ
2rouam0mu
collaborer 2roup2ragn
aspect รูปราง
รวมมือ 2roup4si
peinture รูปสี
0rouam3thagn inclure รวมทั้ง 2roup1thai
photo รูปถาย
0rouam3thagn1mot
tout 2roup2wat
dessin รูปวาด
compris รวมทั้งหมด 4rou4ra magnifique หรูหรา
2rouap
réunir รวบ 3rou2ruagn
au courant
2rouap0rouam
compiler
รูเรื่อง
รวบรวม 3rou1suk
ressentir รูสึก
2rouat
à chaque fois รวด 3rou0toua
lucide รูตัว
2rouat0diod’un trait รวดเดียว
s
2rouat0réo
prompt รวดเร็ว 1sa étang, shampouiner สระ
3rou0di
instruit รูดี 1sa1ha
uni สห
0rouéi
riche รวย 1sa1ha2phap union สหภาพ
2rougn
aube รุง 1sa1at
propre สะอาด
3rougn
arc-en-ciel รุง 4sa1hat
grave สาหัส
3rou1djak
connaître รูจัก 1sa2ba
rotule สะบา
3rou1djak0khoun
1sa0bai
écharpe สไบ
reconnaissant รูจักคุณ 1sa0baibien portant, à l’aise
3rouk
agressif รุก
สบาย
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1sa0bai0di en forme สบายดี 4sagn2wat
copuler สังวาส
1sa0bai0di4ru
comment 0sai
sable ทราย
mettre, porter ใส
allez-vous ? สบายดีหรือ 1sai
4sa0ban
jurer สาบาน 2sai
intestin ไส
1sa1bat
secouer สะบัด 3sai
gauche ซาย
1sa0biagn provision เสบียง 4sai
clair ใส
1sa1bot
juron, jurer สบถ 4sai
raboter ไส
1sa1bou
savon สบู 4sai
voie, tard สาย
1sa0dègn
montrer แสดง 4sai0a1kat antenne สายอากาศ
1sa0dègn0khwam0yin0di
2sai0duan
ver ไสเดือน
féliciter แสดงความยินดี 1sai0fagn empailler ใสฟาง
1sa0du
nombril สะดือ 4sai3fa2lèp éclair สายฟาแลบ
1sa1douak commode สะดวก 1sai0klua
saler ใสเกลือ
1sa2dougn sursauter สะดุง 2sai1krõk saucisse ไสกรอก
1sa1dout
buter สะดุด 1sai1krõp encadrer ใสกรอบ
1sa1uk
hoquet สะอึก 4sai2lõ3fa
paratonnerre
1sagn
commander สัง่
สายลอฟา
1sagn
récupérer สราง 1sai0nom
au lait ใสนม
2sagn
créer สราง 4sai0pai
en retard สายไป
4sagn
débrouiller สาง 1sai3phrik0thai
poivrer
1sa1gniam
discret เสงีย่ ม
ใสพริกไทย
4sagn1két
observer สังเกต 4sai2sõi
collier สายสรอย
4sagn0khom
société สังคม 4sai0ta
vue, vision สายตา
1sagn0mao dessoûler สรางเมา 1sa1it1sa0ian
répugner
1sagn3nam2mouk
se
สะอิดสะเอียน
moucher สัง่ น้ํามูก 1sak teck, tatouer, juste สัก
4sagn4hõn pressentir สังหรณ 1sak
pilon สาก
1sa1gnop
calme สงบ 2sak
restes ซาก
1sa1gnop2gniap
calme, 3sak
laver ซัก
branche สาขา
tranquille สงบเงียบ 4sa4kha
1sa4gnouan
garder สงวน 1sa1kat
extraire สกัด

1sa1kat2kan
1sa1kat2kan
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intercepter 0sam
s’avilir ทราม
สกัดกั้น 3sam
répéter ซ้ํา
1sa1két débris, croûte สะเก็ด 4sam
trois สาม
3sak2fõk
lessiver ซักฟอก 1sa0ma3tchik membre สมาชิก
1sa0ki
ski สกี 4sam0agn
élégant สําอาง
4sa0kon international สากล 1sa4mai
époque สมัย
1sa1kot
retenir สะกด 1sa4mai1kõn jadis สมัยกอน
1sa1kot0djaise retenir สะกดใจ 1sa4mai1maimoderne สมัยใหม
1sa1kot1djit
hypnotiser 1sa4mai3ni0yom
mode

สะกดจิต

1sa1kot0toua orthographier

สะกดตัว

1sa0koun
famille สกุล
3sak2pha
laver ซักผา
2sak1prak1hak0phagn ruines

ซากปรักหักพัง

2sak0rua
épave ซากเรือ
2sak1sat
carcasse ซากสัตว
2sak1sop
cadavre ซากศพ
3sak4tham interroger ซักถาม
1sa1la
renoncer สละ
4sa0la
abri ศาลา
1sa1lak
graver สลัก
1sa1lak
étiquette สลาก
1sa1lak1hak0phagn délabré

สลักหักพัง

1sa1lat salade, rejeter สลัด
4sa2li
poire สาลี่
1sa1lop
s’évanouir สลบ
1sa1lop1sa4lai
défaillant

สลบไสล

สมัยนิยม

1sa1mak
postuler สมัคร
1sa0ma0khom société สมาคม
4sa2mat
capable สามารถ
1sa4me
toujours เสมอ
1sa4me0kan à égalité เสมอกัน
4sa0mi
mari สามี
1sa4mian
clerc เสมียน
4sam0khan important สําคัญ
4sam0li
coton สําลี
4sam1liam triangle สามเหลี่ยม
4sam3lõ
tricycle สามลอ
4sam3lõ2khruagn
touk
-touk สามลอเครื่อง
4sam3nak
lieu สํานัก
4sam3nak0gnan
bureau
4sam0nao
4sam3nuk
4sam0niagn
4sam0nouan
1sa4mõ

สํานักงาน

copie สําเนา
sentir สํานึก
accent สําเนียง
style สํานวน
ancre สมอ

1sa4mõgn
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cerveau สมอง 1sa3nam
1sa0mo4sõn
club สโมสร 1sa4nam
1sa1mout
cahier สมุด 1sa4nam0bin
1sa1mout1djot calepin สมุดจด
1sa1mout2phap
album 1sa4nam3ma
1sa1mout3phok

สมุดภาพ

agenda

สมุดพก

1sa1mout0tho3ra1sap
annuaire สมุดโทรศัพท
4sam0phan relation สัมพันธ
4sam0pha3ra
équipement

สัมภาระ

4sam1phat
toucher สัมผัส
4sam2phat entrevue สัมภาษณ
4sam1pra1sit
coefficient

สัมประสิทธิ์

4sam1rap
pour สําหรับ
4sam1rét
fini, réussi สําเร็จ
4sam1rét2roupprêt à สําเร็จรูป
4sam3rit
bronze สัมฤทธิ์
4sam0rõgn réserver สํารอง
4sam0rouam
se contenir

สํารวม

4sam1rouat examiner สํารวจ
3sam2sak rabâcher ซ้ําซาก
1san
trembler สัน
่
2san
court สัน
้
4san
crête สัน
4san substance, missive สาร
4san
tribunal ศาล

4san0ya
bassin สระน้ํา
terrain สนาม
aérodrome

สนามบิน

hippodrome

1sa4nam0thén3nit

สนามมา
tennis

สนามเทนนิส
protection สนับ

1sa1nap
1sa1nap1sa4noun

soutenir

สนับสนุน

4san2tchatnationalité สัญชาติ
1sa1né
charme เสนห
1sa4ne
proposer เสนอ
1sa4ne3nèconseiller เสนอแนะ
1sa4nim
rouille สนิม
1sa1nit
uni สนิท
4san0djõn
circuler สัญจร
1san1kra1dign sonner, tinter
4san3nit4than

สั่นกระดิ่ง

présumer

สันนิษฐาน

1sa1nouk
plaisant สนุก
1san1sa0thuan
branler

สั่นสะเทือน

4san4than
forme สัณฐาน
4san3that talentueux สันทัด
4san1ti paisible, en paix สันติ
4san1ti2phap paix สันติภาพ
4san0ya promettre, contrat

สัญญา

4san0ya2tchao
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4san0ya2tchao bail สัญญาเชา 1sa1ra
voyelle สระ
4san0yan
signal สัญญาณ 4sa1rai
algue สาหราย
2sao
sinistre เศรา 1sa3ra1nè menthe สะระแหน
4sao
colonne เสา 4sa3ra2phap avouer สารภาพ
4sao
fille สาว 4sa3ra3wat inspecteur สารวัตร
2sao0djai
triste เศราใจ 1sa1rogn
sarong โสรง
2sao1sa1lot funèbre, lugubre 1sa1roup
résumer สรุป
เศราสลด 1sa4som accumuler สะสม
2sao2sao
macabre เศราๆ 1sat
animal สัตว
2sao1sok chagriné เศราโศก 1sat
éclabousser สาด
1sap
hacher สับ 1sat
science ศาสตร
1sap
maudire สาป 1sa3than
trembler สะทาน
2sap
savoir ทราบ 1sa4than
endroit สถาน
3sap éponger, absorber ซับ 1sa4tha3na
état สถานะ
1sa0pha
assemblée สภา 1sa4tha3na0kan situation
1sa3phai
belle- สะใภ
สถานการณ
1sa0phan
pont สะพาน 1sa4tha0ni
gare สถานี
1sa0phan0lõi
passerelle 1sa4than0kogn4sounconsulat
1sa2phap

สะพานลอย

สถานกงสุล

état, condition

1sa4than2thout ambassade

1sap0da
semaine สัปดาห
1sa4phom laver les cheveux

4sa0tha3ra3napublic สาธารณะ
1sa3té
brochette สะเตะ
1sa3ték
steak สเตก
1sa0tèm
timbre แสตมป
1sa0thuan0djai
ému

สภาพ

สระผม

1sap1pa3rot ananas สับปะรด
3sap4sin
richesse ทรัพยสน
ิ
3sap4som1bat
propriété

ทรัพยสมบัติ
1sap4son
confus สับสน
3sap3sõn compliqué ซับซอน
1sap4soundisparaître สาบสูญ

สถานทูต

1sa1ti
1sa1thi1ti
1sa3thõn
1sa0tri

สะเทือนใจ

conscience สติ
statistique สถิติ
réfléchir สะทอน
femme สตรี

1sat1sa4na
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1sat1ta3wa2phèt vétérinaire 2sén1khõp3fa

1suam
fil เสนดาย
horizon

ennemi ศัตรู
clair สวาง
piscine

เสนเลือด

1sat0trou
1sa1wagn
1sa2wai3nam

สัตวแพทย

สระวายน้ํา

1sa4wan
paradis สวรรค
1sa1wat0di
bonjour สวัสดี
1sa4wègn ambitionner แสวง
1sa4wègn4ha
rechercher

แสวงหา

1sa4yam
siam สยาม
0sè
tituber เซ
2se
débile เซอ
2sè
fouet แส
0sègn
dépasser แซง
2sègn
affecter แสรง
4sègn
lumière แสง
4sègn1sa1wagn
lumière

แสงสวาง

2sègn0tham simuler แสรงทํา
1sèk
séparer แสก
2sèk
s’infiltrer แทรก
2sèk0sègnintervenir แทรกแซง
2sèk0sum
s’imprégner
4sem
0sén
2sén
4sèn

แทรกซึม

ajouter เสริม
signer เซ็น
ligne, fil เสน
cent mille แสน

เสนขอบฟา

2sén2luat vaisseau sanguin

2sén2louat
câble เสนลวด
2sén4phom
cheveu เสนผม
2sén1pra1sat nerf เสนประสาท
0sén1ti3mét
centimètre

เซนติเมตร

0sèn3wit sandwich แซนดวิซ
1sép
prendre เสพ
1sèp
piquant แสบ
4sé0phlé
débauché เสเพล
4sé0ri
libre เสรี
4sé0ri2phap liberté เสรีภาพ
4sé2sègn faire croire เสแสรง
1sét
fini, prêt เสร็จ
1sét
fragment เศษ
1sét3lèõ c’est fait ! เสร็จแลว
1sét2pha
chiffon เศษผา
1su
conducteur สือ่
2su
honnête ซือ่
3su
acheter ซือ้
1sua
natte เสื่อ
2sua
habit เสือ้
4sua
tigre เสือ
2sua3tchet chemise เสือ้ เชิ้ต
2sua1kra0progn
robe
1suam

เสื้อกระโปรง

dégénérer เสือ่ ม

1suam2kha
1suam2kha
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dévalorisé 4siagn3rõgn
cri เสียงรอง
เสื่อมคา 4sia0djai regretter, désolé
1suam0sam se dénaturer
เสียใจ
เสื่อมทราม 4sia4khwan
démoralisé
2sua2nõk
veste เสื้อนอก
เสียขวัญ
2sua2pha
linge เสื้อผา 4sia2naperdre la face เสียหนา
2sua1thak
tricot เสือ้ ถัก 1siap
embrocher เสียบ
2sua2yut
t-shirt เสื้อยืด 4sia0pha4si payer les taxes
1suk
user สึก
เสียภาษี
3su4khõgn faire des achats 4sia1priap
désavantager

ซื้อของ

1suk4rõ
éroder สึกหรอ
1suk4sa
étudier ศึกษา
0sum
suinter ซึม
1sup rechercher, perpétuer

สืบ

1sup0phan procréer สืบพันธุ
1sup4souan enquêter สืบสวน
2su1sat
fidèle ซือ่ สัตย
2su0trogn
droit ซือ่ ตรง
1si
quatre สี่
2si
élément ซี่
3si
allez ! ซิ
4si
couleur สี
4sia
gâté, perdre เสีย
4sia4hai
abîmé เสียหาย
4sia0dai
regretter เสียดาย
1siagn
risquer เสีย่ ง
4siagn
bruit เสียง
4siagn0dagn tapage เสียงดัง
4siagn2kõgn écho เสียงกอง

เสียเปรียบ

4sia2roup
déformé เสียรูป
4si0tchom0phou rosé สีชมพู
4si0dam
noir สีดํา
4si2dan
mat สีดาน
4si0dègn
rouge สีแดง
4si3fa
bleu ciel สีฟา
4si0fanbrosser les dents สีฟน
1sign
chose สิง่
4sign
hanter สิง
4sign4ha0khom août สิงหาคม
4si0gnen
argenté สีเงิน
4sign0to
lion สิงโต
0si3iou
sauce de soja ซีอิ๊ว
3si2ka
cigare ซิการ
4si4khao
blanc สีขาว
4si2khém
foncé สีเขม
4si4khio
vert สีเขียว
4si1kou1lap
rose สีกุหลาบ
2si0khrogn
côte ซีโ่ ครง
4si4luagn
jaune สีเหลือง
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2sin
fini สิน
้
2so
chaîne โซ
4sin
richesse สิน 3sõ
ronger เซาะ
4si3nam0gnen bleu สีน้ําเงิน 1sõ4ha
rechercher เสาะหา
4si3nam0tan
brun สีน้ําตาล 0sogn
forme ทรง
4sin0bon pot-de-vin สินบน 0sõgn
enveloppe ซอง
2sin0tchegntotalement สิน
้ เชิง 1sogn envoyer, en gros สง
4sin2tchua
crédit สินเชื่อ 1sõgn
éclairer สอง
4sin3kha marchandise สินคา 2sõgn
repaire ซอง
4sin0la1pa
art ศิลปะ 4sõgn
deux สอง
4sin0la0pin
artiste ศิลปน 4sõgn0djai
infidèle สองใจ
4sin0la0tham morale ศีลธรรม 1sogn0khun renvoyer สงคืน
4sin3sap
fortune สินทรัพย 1sõgn1kra1djok se regarder
2sin1sout
finir สิน
้ สุด
สองกระจก
0sio
pâle เซียว 4sogn0khram guerre สงคราม
4si1õn
clair สีออน 1sogn2mõp
livrer สงมอบ
1siou
ciseau สิว่
1sogn0pai
expédier สงไป
4siou
acné สิว 1sogn1phan
transmettre
1sip
dix สิบ
สงผาน
1sip1ét
onze สิบเอ็ด 4sogn4sai
douter สงสัย
4si1sa
tête ศีรษะ 4sõgn4sam
deux ou trois
4si2som
orangé สีสม
สองสาม
4si1sot
vif สีสด 4sogn4san s’apitoyer สงสาร
2sit
pâle ซีด 1sõgn1sa1wagn illuminer
4si0thao
gris สีเทา
สองสวาง
4si0thõgn
blond สีทอง 1sõgn4sègn briller สองแสง
4si1tok
décolorer สีตก 1sogn4sem
encourager
1sit3thi
droit สิทธิ
สงเสริม
1sit3thi1bat brevet สิทธิบัตร 1sogn4sia faire vivre สงเสีย
1si2yèk
carrefour สีแ่ ยก 1sogn0thagn0prai1sa0ni
0sõ
violon ซอ
poster สงทางไปรษณีย
1sõ
sonder เสาะ 4sõgn2thao
double สองเทา

0sõi
0sõi
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rue transversale, 4son
sapin สน
émincer ซอย 4sõn
enseigner สอน
2sõi
chaîne สรอย 2sõn4ha cache-cache ซอนหา
2sõi0khõ
collier สรอยคอ 4son0djai s’intéresser สนใจ
2sõi2khõ0mu
bracelet 4son3tha0nadialoguer สนทนา
สรอยขอมือ 4son2thé
douter สนเทห
1sok
triste โศก 2sõn0toua se cacher ซอนตัว
1sõk
coude ศอก 1sop
cadavre ศพ
1sok1ka1prok
sale สกปรก 1sop
trouver สบ
2som
orange สม 1sõp
examiner สอบ
2sõm
fourchette สอม 1sop2tchok chanceux สบโชค
2sõm
réparer ซอม 4so0phé0ni
prostitution
3sõm
répéter ซอม
โสเภณี
4som
approprié สม 1sõp2lai interroger สอบไล
4som1bat
trésor สมบัติ 1sõp2lai2dai réussir สอบไลได
4som0boun parfait สมบูรณ 1sõp2lai1tok
échouer
4som0doun équilibre สมดุล
สอบไลตก
2som0djin mandarine สมจีน 1sop1pra1mat
injurier
4som3khop complice สมคบ
สบประมาท
4som0khouan
approprié 1sõp4souanenquêter สอบสวน
สมควร 1sõp4tham se renseigner
4som3mot supposer สมมติ
สอบถาม
4som3nam2na c’est bien fait 1sõp0than comparer สอบทาน
สมน้ําหนา 0so0sé
tituber โซเซ
2som0o
pomélo สมโอ 1sot frais, du jour, comptant
4som3rou
comploter สมรู
สด
2sõm0sèm rafistoler ซอมแซม 1sot
célibataire โสด
4som3thop se joindre สมทบ 1sõt
insérer สอด
0son
turbulent ซน 1sõt0nèm
épier สอดแนม
2son
talon ซน 1sõt3rou1sõt4hén fouiner,
2sõn
cacher ซอน
indiscret สอดรูสอดเห็น

2sou
2sou
0souagn
2souam
4souam
4souam1kõt
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se battre สู 1sou0khon
parfum สุคนธ
poitrine ทรวง 1sou4khoum
avisé สุขุม
toilettes สวม 3souk0son
méchant ซุกซน
porter สวม 1soum
nasse สุม
embrasser 2soum
se cacher ซุม
สวมกอด 4soum
entasser สุม
1souan
part, quant à สวน 2soum2sam maladroit ซุม ซาม
4souan
jardin สวน 4soun
centre, zéro ศูนย
1souan0bon le haut สวนบน 1sou3nak
chien สุนัข
1souan2lagn le bas สวนลาง 1soup
pomper สูบ
1souan4lagnl’arrière สวนหลัง 3soup
soupe ซุป
1souan3lot réduction สวนลด 3soup
émacié ซูบ
1souan2makmajorité สวนมาก 1sou2phap
poli สุภาพ
1souan2na l’avant สวนหนา 1sou0pha1sitproverbe สุภาษิต
1souan3nõi minorité สวนนอย 1soup1bou1ri fumer สูบบุหรี่
1souan2thi1si quart สวนที่สี่ 1soup0lom
gonfler สูบลม
1souan0toua
personnel 1sou0ra
alcool สุรา
สวนตัว 2sou3rop
combattre สูร บ
4souan2ya pelouse สวนหญา 1sou4san
cimetière สุสาน
4souéi
joli สวย 4sou1ti
naissance สูติ
4souéi2khun
embellir, 1sout1sap0da
week-end
้
สุดสัปดาห
enjoliver สวยขึน
4sougn
haut สูง 1sout3thai
dernier สุดทาย
4sougn2khun monter สูงขึ้น
t
4sougn1sout suprême สูงสุด 0ta
oeil, grand-père ตา
4sou1dji1bat
programme 0tha
enduire ทา
สูจิบัตร 2tha
quai ทา
1souk
heureux สุข 2tha
si ถา
1souk
cuit, mûr สุก 3tha
provoquer ทา
1souk
vénus ศุกร 3tha4han
soldat ทหาร
1souk1kha2phapsanté สุขภาพ 1ta0bai
lime ตะไบ
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0tha0bian
registre ทะเบียน 0thagn4nua
au nord
1ta0bõgn
bâton ตะบอง
ทางเหนือ
0ta1bõt
aveugle ตาบอด 0thagn3ni
par ici ทางนี้
0tagn
glu ตัง 0thagn1õk
sortie ทางออก
0thagn voie, direction, à, 0thagn2õm détour ทางออม
boucle ตางหู
par ทาง 1tagn4hou
1tagn
distinct ตาง 0thagn1phanpassage ทางผาน
1thagn
écarter ถาง 0thagn1pit
chemin barré
2tagn
établir ตั้ง
ทางปด
3thagn
la totalité ทั้ง 1tagn1pra2thét
étranger
4thagn
cuve ถัง
ตางประเทศ
1tagn1hak
à part ตางหาก 0thagn0rua
en bateau
0thagn0a1kat
par air
ทางเรือ
ทางอากาศ 0thagn3rot0fai
en train
0thagn1biagn
déviation
ทางรถไฟ
ทางเบี่ยง 3thagn2sin
à fond ทัง้ สิ้น
2tagn2tchu
nommer ตั้งชื่อ 1tagn1tagn
divers ตางๆ
1tagn3dao étranger ตางดาว 0thagn2tai
au sud ทางใต
0thagn0den sentier ทางเดิน 0thagn0tan impasse ทางตัน
0thagn0dio
sens unique 0thagn3thao trottoir ทางเทา
ทางเดียว 2tagn1tè
à partir de ตั้งแต
2tagn0djai avoir l’intention 0thagn3thit
vers ทางทิศ
ตั้งใจ 2tagn2ton commencer ตัง้ ตน
0thagn2khao entrée ทางเขา 2tagn0trogn vertical ตั้งตรง
4thagn1kha1yapoubelle ถังขยะ 2tagn1you
situé ตั้งอยู
4thagn1kép3nam réservoir 0tai
rein ไต
ถังเก็บน้ํา 0tai
mourir ตาย
2tagn2khun
dresser ตั้งขึ้น 0thai
deviner ทาย
0tagn0mé1doutsucette ตังเมดูด 0thai
thaïlandais ไทย
3thagn1mot
tout ทั้งหมด 1tai
grimper ไต
0thagn4nai par où ? ทางไหน 1thai
racheter ไถ
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1thai
transférer ถาย
ตักเตือน
2tai
sud, dessous ใต 1tha4lai
glisser ไถล
3thai
queue, arrière- ทาย 3tha0lai
s’ébouler ทลาย
4thai
labourer ไถ 1ta1lat
marché ตลาด
2tai0din
souterrain ใตดิน 1ta1lat3nam marché flottant
1thai2luat
transfuser
ตลาดน้ํา
ถายเลือด 1ta1lat3nat
foire ตลาดนัด
1thai0lom
aérer ถายลม 1ta1lat2houn bourse ตลาดหุน
1thai1õk
excréter ถายออก 0ta1lé
loucher ตาเหล
1thai2phap3pha0yon filmer 3tha0lé
mer ทะเล
ถายภาพยนตร 3tha0lé0sai désert ทะเลทราย
1thai1pat4sa3wa
uriner 3tha0lé1sap
lac ทะเลสาบ
ถายปสสาวะ 1ta0lugn
pétrifié ตะลึง
1thai2roup photographier 3tha2lugn
insolent ทะลึง่
ถายรูป 3tha3lõ se disputer ทะเลาะ
1tak
puiser, genoux ตัก 1ta1lok
drôle ตลก
1tak
exposer ตาก 1tha1lok
relever ถลก
1thak
tresser ถัก 1tha1lõk
écorché ถลอก
2thak
limace ทาก 1ta1lõt
tout ตลอด
0ta1khai
réseau ตาขาย 1ta1lõt0pai
pour toujours
1tak1dèt
au soleil ตากแดด
ตลอดไป
1ta0kiagn
lampe à ตะเกียง 3tha3lou
traverser ทะลุ
1ta1kla
gourmand ตะกละ 0tam piler, piquer (épine) ตํา
1tak0lom
au vent ตากลม 0tam
suivre, selon ตาม
1ta0kon
crier ตะโกน 0tham
faire ทํา
1ta1koua
plomb ตะกัว่
0tham
vertu ธรรม
1ta2kra
panier ตะกรา 1tam
bas ต่ํา
1ta3khrai citronnelle ตะไคร 2tham
grotte ถ้ํา
1ta0krègn
tamis ตะแกรง 4tham
interroger ถาม
1ta0khriou
crampe ตะคริว 0tham0a4hancuisiner ทําอาหาร
1tak0tuan
recommander 0tham2hai
rendre ทําให
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0tham4hai
perdre ทําหาย 0tham0niam
coutume
0tham2hai1hak
fracturer
ธรรมเนียม
ทําใหหัก 0tham1hok renverser ทําหก
0tham2hai3rõn
chauffer 0tham1phit se tromper ทําผิด
ทําใหรอน 0tham3rai
nuire ทําราย
0tham2hai1sét finir ทําใหเสร็จ 0tam3rap
formule ตํารับ
0tham2hai1tèkbriser ทําใหแตก 0tam0rõi
pister ตามรอย
0tam0bon
commune ตําบล 0tam1rouat police, policier
0tham2dai
faisable ทําได
ตํารวจ
0tham2douéi fait en ทําดวย 0tham1sa1né séduire ทําเสนห
0tham0gnan travailler ทํางาน 0tam0tham3ma0da
0tam0djai
comme vous
généralement ตามธรรมดา
voulez ตามใจ 0tam0than rattraper ตามทัน
0tham0kan agir, faire ทําการ 0tham1tõ0pai
continuer
0tham1kap2khao cuisiner
ทําตอไป
ทํากับขาว 0tham2thot
punir ทําโทษ
0tam0khei
comme 0tam0yè ortie, sage-femme
ตําแย
d’habitude ตามเคย
0tham4khwan indemniser 0tan
massif, bouché ตัน
ทําขวัญ 0tan
palmier ตาล
0tham0lai
détruire ทําลาย 0than rattraper, à temps ทัน
0tham3ma2tchat
nature 0than
réviser ทาน
ธรรมชาติ 1than
pile ถาน
0tham3ma0da
ordinaire 2tan
résister ตาน
ธรรมดา 2than
vous, il ทาน
0tham0mai pourquoi ? ทําไม 4than
sein ถัน
0tham0nai
prédire ทํานาย 4than
socle ฐาน
0tam1nègn position ตําแหนง 0than0a4han
manger
0tam1ni tache, désapprouver
ทานอาหาร
ตําหนิ 3tha3na1bat
billet ธนบัตร
0tham2ni
s’endetter ทําหนี้ 3tha0nai0khwam
avocat
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2thao1kap aussi que เทากับ
2thao3nan seulement เทานั้น
0tao1op
four เตาอบ
2thao0rai
combien ? เทาไร
1tha1nat4khwa
droitier 0tao2rit
fer เตารีด
ถนัดขวา 1tap
foie, chapelet ตับ
1tha1nat3sai gaucher ถนัดซาย 2thap
apposer ทาบ
0than0dai3nan tout à coup 3thap
armée ทัพ
ทันใดนั้น 3thap
presser ทับ
0tha0nei
beurrer ทาเนย 3tha3pha0nan parier ทาพนัน
0than2khao
manger ขาว 0ta0pla
cor ตาปลา
3tha0nogn
fier ทะนง 1ta0pou
clou ตะปู
1tha4non
rue ถนน 3thap0thim
rubis ทับทิม
1tha4non1pit
rue barrée 0ta0ragn
tableau ตาราง
ถนนปด 1ta0ragn
prison ตะราง
0than1sa4mai
à la mode 2tha0rua
port ทาเรือ
ทันสมัย 0tha3rok
bébé ทารก
0than0thi
immédiat ทันที 0tha0roun
brutal ทารุณ
0than0wa0khom décembre 0tha4si
peindre ทาสี
ธันวาคม 1tat
couper ตัด
0than0wé0la à l’heure ทันเวลา 1that
à côté ถัด
0tao
réchaud เตา 1that
plateau ถาด
0thao
gris เทา 2that
esclave ทาส
1tao
tortue เตา 3that
vue ทัศน
2tao
sein เตา 2tha0thagn attitude, allure
2thao
cendre เถา
ทาทาง
2thao
égaler, fois เทา 3tha0thai
défier ทาทาย
3thao
pied, s’appuyer เทา 2tha0thi comportement ทาที
4tao
dé เตา 1tat1õk
amputer ตัดออก
0tao0fai
fourneau เตาไฟ 1tat4houa
décapiter ตัดหัว
2thao0kan
égal เทากัน 0ta1toum
cheville ตาตุม
3tha0na0khan

ทนายความ
3tha0na0khanbanque ธนาคาร
3tha0na3nat mandat ธนาณัติ
1tha1nat
adroit ถนัด
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3that1sa3na
vue ทัศนะ 1tègn4phom coiffer แตงผม
1tat4sin
décider ตัดสิน 1tègn1pra1dap
orner
1tat4sin0djai se décider pour
แตงประดับ
ตัดสินใจ 0tègn3ranconcombre แตงราน
1ta0wan
soleil ตะวัน 1tègn2tagn nommer แตงตั้ง
3tha0wan
orifice ทวาร 0tègn0thai
melon แตงไทย
1ta0wan1õk
est ตะวันออก 1tègn0toua s’habiller แตงตัว
1ta0wan1tok ouest ตะวันตก 1tèk
se briser แตก
3tha0wi
croître ทวี 1tèk2gnai
fragile แตกงาย
3tha2wip
continent ทวีป 1tè1kõn auparavant, avant
4tha0wõn permanent ถาวร
แตกอน
0tha2yat
héritier ทายาท 1tè1kõn3ni autrefois, jadis
0the
tu, il เธอ
แตกอนนี้
0thé
verser เท 1tè1kra3nan
cependant
1té
botter เตะ
แตกระนั้น
1tè
mais, uniquement แต 3thèk2si
taxi แท็กซี่
1the
donc ! เถอะ 1tè3la
à chaque แตละ
3thè
ronger แทะ 0tem
ajouter เติม
3thè
vrai แท 0tém
plein เต็ม
0thègn
percer แทง 2tèm
point แตม
1tègn
décorer, écrire แตง 0tem0tém
remplir เติมเต็ม
2thègn
barre แทง 0tém2thi
pleinement เต็มที่
3thègn
avorter แทง 0tèn
guêpe แตน
1tègn0gnan marier แตงงาน 0thèn
remplacer แทน
0tègn0kwa
concombre 2tén
palpiter เตน
แตงกวา 0thén3nit
tennis เทนนิส
0tègn0mo pastèque แตงโม 2tén0ram
danser เตนรํา
1tègn2na
se maquiller 0thèn2thi à la place แทนที่
แตงหนา 4thèõ
file, rang แถว
1tègn0phlégn
composer 1tep
prodigue เติบ
แตงเพลง 1thèp
bande, région แถบ
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2thèp
presque แทบ 0thé3wa
cieux เทว
1tep0to
s’agrandir เติบโต 0thé3wa1bout ange เทวบุตร
1tèt
clitoris แตด 0ti
frapper, heure ตี
1thet
donc ! เถิด 0thi
fois, tour ที
2thét
étranger เทศ 1ti
blâmer ติ
2thét prêche, prêcher เทศน 1thi
fréquent ถี่
3thét
mensonger เท็จ 2thi position, à, où, que ที่
2thu
émoussé ทื่อ 2tia
courtaud เตี้ย
4thu
tenir ถือ 0tiagn
lit เตียง
0tuan
avertir เตือน 2thiagn
midi เที่ยง
0tuan0djai rappeler เตือนใจ 4thiagn
contester เถียง
0tugn
tendu ตึง 2thiagn0khun minuit เที่ยงคืน
4thugn parvenir, arriver, à 2thiagn0tham juste เที่ยงธรรม
ถึง 2thiagn0trogn exact เที่ยงตรง
4thugn4nai jusqu’où ? ถึงไหน 0thiam
artificiel เทียม
4thugn0wé0la
c’est le 0thian
bougie เทียน
rapprocher เทียบ
moment ถึงเวลา 2thiap
1tuk
construction ตึก 2thiap2tha accoster เทียบทา
1tuk0khram édifice ตึกคราม 2thi0a4sai logement ทีอ่ าศัย
1tun
s’éveiller ตื่น 2thi0din
terrain ทีด่ ิน
2tun
peu profond ตื้น 0thi0dio
tout à fait ทีเดียว
2tun0tan
comblé ตื้นตัน 2thi1un
ailleurs ที่อื่น
2tun0tan0djai
émouvant 3thign
jeter ทิง้
ตื้นตันใจ 3thign3ra1bet bombarder
1tun2tén
excité ตื่นเตน
ทิ้งระเบิด
1tun0toua
éveillé ตื่นตัว 2thi1dja
pour, de, à ที่จะ
1tun1tra1nok
paniqué 2thi0djign
en fait ทีจ่ ริง
ตื่นตระหนก 2thi1djõt3rotparking ทีจ่ อดรถ
4thu4sin
pratiquant ถือศีล 2thi0kam0bagn abri ที่กําบัง
1tut
ver solitaire ตืด 0ti0kan
se battre ตีกัน
4thu0toua prétentieux ถือตัว 2thi1ket lieu de naissance

2thi1kia1bou1ri
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2thi3ra1bet explosif ทีร่ ะเบิด
2thi1kia1bou1ri
cendrier 2thi3rak
chéri ทีร่ ัก
ที่เขี่ยบุหรี่ 0ti0ra0kha
évaluer ตีราคา
0thi3la
à la fois ทีละ 0ti3ra0khagn sonner ตีระฆัง
0thi4lagnune autre fois ทีหลัง 2thi3rak3dja chéri ! ทีร่ ักจะ
2thi3lèõ
dernier ที่แลว 2thi2rap
plaine ทีร่ าบ
2thi4lua
le reste ทีเ่ หลือ 2thi4sam
troisième ที่สาม
2thi2mai3yap infroissable 2thi4sõgn
deuxième ที่สอง
ที่ไมยับ 2thi2sõn
cachette ทีซ่ อน
2thi0ma1kõn
précédent 2thi1sout
le plus ทีส่ ุด
ที่มากอน 1tit
fixer ติด
0tin
pied ตีน 3thit
direction ทิศ
1thin
endroit ถิน
่
1tit1agn
bégayer ติดอาง
2thi2nagn
siège ทีน
่ ั่ง 2thi2tagn emplacement ที่ตั้ง
2thi4nai
où ? ทีไ่ หน 1ti0tian
reprocher ติเตียน
2thi4nai2kõ2dain’importe où 1tit0kan
adhérer ติดกัน
ที่ไหนก็ได 1tit1kap
fixer à ติดกับ
2thi2nan
là ทีน
่ ั่น 1tit1khat
bloquer ติดขัด
2thi1nugn
premier ที่หนึ่ง 1tit2khruagn
démarrer
2thi2ni
ici ทีน
่ ี่
ติดเครื่อง
2thi0nõn
lit ที่นอน 1tit2nèn
fixe ติดแนน
2thi2non
là-bas ทีโ่ นน 3thit4nua
le nord ทิศเหนือ
2thio
se promener เที่ยว 0ti4touaacheter un billet ตีตั๋ว
2thio0bin
vol เทีย่ วบิน 1thi2thouan minutieux ถีถ่ วน
2thio0dio
aller-simple 1tit0phan
courtiser ติดพัน
เที่ยวเดียว 1tit1sa0tèm timbrer ติดแสตมป
2thio0pai1klap aller-retour 1tit4sin0bon
soudoyer

ที่เกิด

0thiou
3thip
0ti0phim

เที่ยวไปกลับ

rangée ทิว
pourboire ทิป
imprimer ตีพิมพ

1tit2tagn
3thit2tai
1tit0tam

ติดสินบน

installer ติดตั้ง
le sud ทิศใต
poursuivre ติดตาม

1tit1tit0kan
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1tit1tit0kan de suite ติดๆกัน
ทองผูก
1tit1tõ
relier ติดตอ 3thõgn2rouagn
diarrhée
0thi0wi
télévision ทีวี
ทองรวง
2thi1you
adresse ที่อยู 3thõgn4sia
indigestion
2thi1yout
arrêt ที่หยุด
ทองเสีย
0to
grand โต 2tõgn0tam conformément à
0tho
téléphoner, deux โท
ตองตาม
0thõ
tisser ทอ 2thõgn2thiovoyager ทองเที่ยว
1tõ joindre, pour, guêpe ตอ 1tõi
boxer, piquer ตอย
2to
résister โต 2thõi
mots ถอย
2thõ
tuyau ทอ 4thõi
reculer ถอย
3to
table โตะ 2thõi0kham
terme ถอยคํา
3thõ
se décourager, 4thõi1õk
évacuer ถอยออก
tomber ตก
pêche (fruit) ทอ 1tok
3thõf2fi
caramel ทอฟฟ 1tõk
enfoncer ตอก
0tõgn
feuille ตอง 0to2khun
grandir โตขึ้น
0thogn
drapeau ธง 1tok0djaistupéfait, s’alarmer
0thõgn
or ทอง
ตกใจ
2tõgn
falloir ตอง 1tok0logn d’accord ! ตกลง
2thõgn parcourir, réciter 1tok0logn0djai décider de

ทอง

3thõgn
ventre ทอง
0thõgn0dègn cuivre ทองแดง
3thõgn3fa
ciel ทองฟา
0thõgn0kham
or ทองคํา
2tõgn0kan
vouloir ตองการ
0thõgn4khao inox ทองขาว
0thõgn4luagn
cuivre

1tok0logn4mai

2thõgn3nam
guéer ทองน้ํา
3thõgn1phouk constipation

1tõm
1thom

ทองเหลือง

ตกลงใจ

d’accord ?

ตกลงไหม

1tok0pla
pêcher ตกปลา
1tok3rot rater le train ตกรถ
1tõk1ta0pou clouer ตอกตะปู
1tok1tègn
décorer ตกแตง
0tõ4lè menteur (grossier)

ตอแหล

glande ตอม
cracher ถม
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1thõm
s’effacer ถอม 0tõn1djop
final ตอนจบ
2tom
bouillir ตม 0tõn2kham dans la soirée
0tho0ma être appelé โทรมา
ตอนค่ํา
1tõ0ma
plus tard ตอมา 4thõn0kham
se rétracter
2tom1kha1kai soupe ตมขาไก
ถอนคํา
0tõ2mõ
pieu ตอมอ 4thõn4khon plumer ถอนขน
1thõm0toua humble ถอมตัว 2ton0khris0masarbre de noël
2tom0yam
soupe ตมยํา
ตนคริสตมาส
0ton
soi ตน 2ton3mai
arbre ตนไม
0tõn
phase, châtrer ตอน 2ton3nam
amont ตนน้ํา
0thon
supporter ทน 0tõn3ni actuellement ตอนนี้
0thõn
réduire ทอน 2ton4hõm
oignon ตนหอม
2ton origine, premierplante 0tõn0plai à la fin de ตอนปลาย
ตน 2tõn3rap accueillir ตอนรับ
2thõn
tronçon ทอน 0tõn2rèkinitialement ตอนแรก
4thõn
arracher ถอน 2ton1sak
teck ตนสัก
1tõ2na en présence ตอหนา 0thon0than résister ทนทาน
2thõ3nam canalisation ทอน้ํา 0tõn2ton au début de ตอนตน
0tõn1bail’après-midi ตอนบาย 0tõn0yén
le soir ตอนเย็น
2ton1tcha1bap
manuscrit 1top
taper ตบ
ตนฉบับ 1tõp
répondre ตอบ
0tõn3tchao matinée ตอนเชา 3thop
plier ทบ
0thon2dai supportable ทนได 0tho0pai téléphoner โทรไป
1tõ2nuagn
consécutif 1tõ0pai continuer, prochain,
ตอเนื่อง
ensuite ตอไป
2ton1fin
pavot ตนฝน 1top0mu
applaudir ตบมือ
0thõn0gnen
rendre la 1top2na
gifler ตบหนา
récompenser
monnaie ทอนเงิน 1tõp0thèn
4thõn0gnen
retirer de
ตอบแทน
riposter ตอบโต
l’argent ถอนเงิน 1tõp2to
4thõn0djai soupirer ถอนใจ 3thop0thouan revoir ทบทวน

1tõ0ra0kha
1tõ0ra0kha
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marchander 0thou
maquereau ทู
ตอราคา 2tou
placard ตู
0tho3ra2lék
télégramme 4thou
frotter ถู
โทรเลข 0toua
corps, animal ตัว
0thõ3ra0man torturer ทรมาน 1thoua
pois, haricot ถัว่
0tho3ra1sap
téléphone 2thoua partout, en tout ทัว่
โทรศัพท 4toua
ticket ตัว๋
0tho3ra3that
télévision 0toua0égn soi-même ตัวเอง
โทรทัศน 0touagn
doser ตวง
0thõ3ra3yot
traître ทรยศ 3thouagn
rouspéter ทวง
0tho1sa
fureur โทสะ 0toua0kégn
atout ตัวเก็ง
1tõ2sou
lutter ตอสู 0toua2lék
chiffre ตัวเลข
1tot
péter, pet ตด 1thoua3li4sogn cacahuète
1thõt
ôter ถอด
ถั่วลิสง
2thot
punition โทษ 2thouam
inonder ทวม
2thõt
frire, jeter ทอด 3thouam
rondelet ทวม
3thot
restituer ทด 0toua4mai
ver ตัวไหม
1tõ2tan
résister ตอตาน 0toua0mia
femelle ตัวเมีย
1thõt1bèp tenir de ถอดแบบ 2thoua0pai universel ทัว่ ไป
1tõ2tèm
domino ตอแตม 4toua0pai1klap aller-retour
3thot0lõgn
tenter ทดลอง
ตั๋วไปกลับ
2thõt0man croquette ทอดมัน 0toua2phou
mâle ตัวผู
3thot3nam
irriguer ทดน้ํา 0toua1san frissonner ตัวสั่น
3thõ4thõi découragé ทอถอย 0toua1ta1lok
pitre ตัวตลก
2to1tõp
répliquer โตตอบ 0toua0thèn
agent ตัวแทน
1thõt2sua
déshabiller 4toua2thio0dio aller-simple

ถอดเสื้อ

3thot1sõp
tester ทดสอบ
3thot0thèn substituer ทดแทน
2thõt3thign
jeter,
se débarrasser de ทอดทิ้ง

ตั๋วเที่ยวเดียว

0toua1yagn exemple ตัวอยาง
2thouéi
tasse ถวย
2thouéi0tcham
vaisselle

ถวยชาม
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2thougn
champs ทุง 2toum4hou
boucle ตุมหู
4thougn
sachet ถุง 0thoun
capital ทุน
4thougn0mu
gants ถุงมือ 0thoun
porter ทูน
2thougn0na
champ ทุง นา 2thoun
flotteur ทุน
4thougn2nõgn
bas ถุงนอง 2tou3ni3ra0phai coffre ตูนิรภัย
4thougn3thaochaussette ถุงเทา 2tou0nõn couchette ตูนอน
1thouk
bon marché, 2thoup
encens ธูป
cogner ทุบ
avoir raison, toucher, passif 3thoup
ถูก 3thoup0phon3la2phapinfirme
3thouk
chaque ทุก
ทุพพลภาพ
3thouk
détresse ทุกข 3thou3ra
affaire ธุระ
2tou4khai4toua
guichet 3thou3ra1kit affaires ธุรกิจ
ตูขายตั๋ว 3thou0rian
durian ทุเรียน
3thouk1hègn partout ทุกแหง 4thou1sa1bou savonner ถูสบู
3thouk0djai
affligé ทุกขใจ 2thout
émissaire ทูต
3touk1ka0ta
poupée ตุกตา 3thout1dja1rit malhonnête
3thouk0khon
chaque
ทุจริต
personne ทุกคน 2tou0yén réfrigérateur ตูเย็น
3thouk3khragn chaque fois 2to0wa0thi débattre โตวาที
ทุกครั้ง 0tra
cachet ตรา
1thouk3lèõ
avoir raison, 1tra1nak
réaliser ตระหนัก
avare ตระหนี่
c’est juste ถูกแลว 1tra1ni
1thouk2tõgn correct ถูกตอง 1trap
jusque-là ตราบ
3touk3touk touk-touk ตุก ตุก 0tra0yagn
tampon ตรายาง
3thouk0wan
chaque jour 0trè
trompette แตร
ทุกวัน 1tré
errer เตร
1tou0la0khom octobre ตุลาคม 0trè3rot avertisseur แตรรถ
3thou0lao aller mieux ทุเลา 1trét1tré vadrouiller เตร็ดเตร
1toum
jarre, pustule ตุม
0trugn
clouer ตรึง
2toum
pendentif ตุม 0trè0wogn
fanfare แตรวง
2thoum
heure ทุม
0triam
préparer เตรียม

0triam0toua
0triam0toua
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se préparer 0wagn4hou raccrocher วางหู
เตรียมตัว 2wagn1plao
vide วางเปลา
3thrit1sa0di
théorie ทฤษฎี 4wagn2wa espérer que หวังวา
0trogn
droit, précis ตรง 0wai
âge วัย
0trogn2kham en face ตรงขาม 0wai
prompt ไว
0trogn0kan2kham contraire 0wai
vin ไวน
ตรงกันขาม 2wai
salut thaï ไหว
0trogn0klagn
au milieu 2wai
nager วาย
ตรงกลาง 3wai
mettre, garder ไว
0trogn2na
en face ตรงหนา 4wai s’agiter, pouvoir ไหว
0trogn0pai tout droit ตรงไป 4wai
osier หวาย
0trogn0wé0laponctuel ตรงเวลา 0wai3tcha0ra vieillesse วัยชรา
1trõk
sentier ตรอก 0wai1dék
enfance วัยเด็ก
1trõk0tan impasse ตรอกตัน 0wai0fai inflammable ไวไฟ
1trouat
examiner ตรวจ 3wai0djai
se fier à ไวใจ
1trouat0dou scruter ตรวจดู 3wai0djai2dai fiable ไวใจได
1trouat2kè corriger ตรวจแก 2wai3nam
nager วายน้ํา
1trouat3khon
explorer 0wai1noum jeunesse วัยหนุม
ตรวจคน 4wai3phrip
tact ไหวพริบ
1trouat1sõpvérifier ตรวจสอบ 0wai2roun adolescence วัยรุน

3wai3thouk endeuiller ไวทุกข
w
vaccin วัคซีน
2wa
dire, que วา 3wak0sin
jour, journée วัน
2wa2douéi concerner วาดวย 0wan
baleine วาฬ
0wagn
palais วัง 0wan
veille วาน
0wagn
mettre วาง 0wan
semer หวาน
2wagn
libre วาง 1wan
sucré หวาน
4wagn
espérer หวัง 4wan
mardi
2wa2gnai
docile วางาย 0wan0agn0khan
วันอังคาร
2wagn0gnan sans travail
dimanche
วางงาน 0wan0a3thit
วันอาทิตย
0wagn0logn déposer วางลง

0wan0djan
0wan0djan
0wan3la
0wan4lagn
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lundi วันจันทร 3wè
s’arrêter แวะ
par jour วันละ 1wègn
ébréché แหวง
un de ces jours 1wèk
ouvrir แหวก
วันหลัง 0wé0la temps, moment เวลา
0wan3ni
aujourd’hui วันนี้ 0wé0la3ni maintenant เวลานี้
0wan3ni
hier วานนี้ 0wé0la2wagn loisir เวลาวาง
0wan3pha3ru1hat
jeudi 0wén
transférer เวน
วันพฤหัส 0wén
tour เวร
0wan0pi1mai jour de l’an 2wèn
lentille แวน
วันปใหม 3wén
éviter เวน
0wan3phout mercredi วันพุธ 4wèn
anneau แหวน
0wan4sao
samedi วันเสาร 3wén3ra3ya espacer เวนระยะ
0wan0sun
avant-veille 2wèn0ta
lunettes แวนตา
วานซืน 3wén1tè
sauf เวนแต
0wan0sun3ni
avant-hier 3wén1tè2wa sauf si เวนแตวา
วานซืนนี้ 2wét
incantation เวท
0wan1souk vendredi วันศุกร 0wé0thi
estrade เวที
0wan2thi
date วันที่ 0wé0thi0mouéi ring เวทีมวย
0wan1yout vacance วันหยุด 2wèt3lõm entourer แวดลอม
2wao
cerf-volant วาว 2wét0mon
magie เวทมนตร
0wa3ra4san magazine วารสาร 2wét0tha0na compatir เวทนา
1wat
rhume หวัด 4wi
peigne, régime หวี
1wat
s’effrayer หวาด 1wiagn
lancer เหวี่ยง
2wat dessiner, peindre วาด 0wian
tourner เวียน
3wat monastère, mesurer วัด 2wiat0nam
vietnamien
2wa0tam
répéter วาตาม
เวียดนาม
3wat1fa1ragn église วัดฝรั่ง 3wi1bat
désastre วิบัติ
3wat1khèk mosquée วัดแขก 3wi0tcha connaissance วิชา
1wat4sio angoissé หวาดเสียว 2wign
courir วิง่
3wat1thou
matériel วัตถุ 2wign4ni
s’enfuir วิง่ หนี
3wat0yiou synagogue วัดยิว 0wign0wõn supplier วิงวอน

3wi0djai
- 106 3wi0djaifaire des recherches 3wit1sa3wa0kõn

วิจัย

0ya0dègn
ingénieur

วิศวกร

3wi0djan
critiquer วิจารณ
3wi0dja0ra3na0yanjugement

3wit4than
3wit3tha0ya

3wi0kon
étrange วิกล
3wi0kon1dja1rit
insensé

3wit3tha3you
radio วิทยุ
3wi2wat
se disputer วิวาท
3wi3wat
évoluer วิวัฒน
4wõ
sirène หวอ
0wogn cercle, entourer วง
0wogn0don0tri
orchestre

วิจารณญาณ

วิกลจริต

3wi1krit
critique วิกฤต
3wi1krit1ta0kan
crise

วิกฤติการณ

3wi3khrõ analyser วิเคราะห
3wi0nai
discipline วินัย
3wi2nat
destruction วินาศ
3wi0na0thi
seconde วินาที
0win0yan
âme วิญญาณ
0wiou
vue, paysage วิว
4wi4phom
peigner หวีผม
0wi3ra
brave วีร
0wi3ra1bou1rout héros วีรบุรุษ
0wi3ra1sa0tri héroïne วีรสตรี
0wi2sa
visa วีซา
3wi1sét
magique วิเศษ
1wit
cri หวีด
3wi0thi
façon วิธี
3wi0thi3tchaimode d’emploi

วิธีใช

3wi0thi0kan procédé วิธีการ
3wi1tok
inquiet วิตก
3wit1sa2ki
whisky วิสกี้
3wit1sa3wa ingénierie วิศว

curieux วิตถาร
connaissance

วิทยา

วงดนตรี

0wogn0djõn

cycle, circuit

0wogn0klom
2wõgn0wai
0wogn0wian

rond วงกลม
prompt วองไว
rond-point

วงจร

วงเวียน

0won
supplier วอน
0woua
boeuf วัว
3woun
gelée วุน
1wout
sirène, sifflet หวูด
3wout3thi qualification วุฒิ

y

0ya
1ya
1ya
2ya
2ya
0ya0dègn

médicament ยา
se séparer หยา
ne…pas อยา
grand-mère ยา
herbe หญา
mercurochrome

ยาแดง

2ya1fa1ragn
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2ya1fa1ragn safran หญาฝรั่น 2yak0djon
pauvre ยากจน
0ya1fin
opium ยาฝน 0yam
salade ยํา
0yagn
encore, à ยัง 0yam
gardien ยาม
0yagn
gomme ยาง 2yam
piétiner ย่ํา
1yagn sorte, guise, façon, 4yam
mépriser หยาม
cachet ยาเม็ด
comme อยาง 0ya3mét
2yagn
rôtir ยาง 0yan
véhicule ยาน
1yagn3tcha lentement อยางชา 2yan
zone ยาน
1yagn0khei habituel อยางเคย 4yan
mépriser หยัน
0yagn0khogn
rester ยังคง 0ya3nam
potion ยาน้ํา
0yagn3lop
gomme ยางลบ 0yao
long ยาว
0yagn2mai pas encore ยังไม 3yao
taquiner เยา
0yagn3mai
sève ยางไม 0ya0om
pastille ยาอม
1yagn2mak au plus อยางมาก 1yap
grossier, brut หยาบ
1yagn4nai lequel ? อยางไหน 3yap
froissé ยับ
1yagn3nan comme ça อยางนั้น 0ya3phit
poison ยาพิษ
1yagn3ni comme ceci อยางนี้ 1yap0khai grossier หยาบคาย
1yagn3nõi au moins อยางนอย 1yap0lonimpudique หยาบโลน
1yagn0rai
comment ?, 0ya3ra0bai laxatif ยาระบาย
quel que soit อยางไร 1ya3ragn répudier หยาราง
0yagn3rot
pneu ยางรถ 0ya1sép1tit drogue ยาเสพติด
0yai
fibre ใย 0ya4si0fan dentifrice ยาสีฟน
0yai
grand-mère ยาย 3ya4so
arrogant ยโส
1yai
grand ใหญ 0ya1soup
tabac ยาสูบ
3yai
déplacer ยาย 2yat
parent ญาติ
3yai2ban déménager ยายบาน 3yat
bourrer ยัด
1yai0to
énorme ใหญโต 0ya1thai
laxatif ยาถาย
1yak
désirer อยาก 0ya0tha3lép vernis ยาทาเล็บ
2yak
difficile ยาก 3yat2sai
farcir ยัดไส
1ya0kan
divorcer หยากัน 3yat2yiat
bondé ยัดเยียด
0ya1khat0gnao cirage ยาขัดเงา 1yè
taquiner แหย
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3ye
proliférer เยอะ 2yun
tendre, dépasser ยืน
่
3yè
abondant แยะ 2yun3fõgn porter plainte
4yè
penaud แหย
ยื่นฟอง
2yègn
accaparer แยง 2yun1dja1mouk
fouiner
3yègn
contredire แยง
ยื่นจมูก
2yègn0tchign
ravir แยงชิง 0yun2khun
se lever ยืนขึ้น
3yei
se moquer de เยย 0yun0kran persister ยืนกราน
3yei4yan tourner en dérision 0yun0yan
affirmer ยืนยัน
เยยหยัน 2yut
étirer ยืด
2yèk
séparer แยก 3yut
saisir ยึด
2yèk1õk
scinder แยกออก 2yut2dai
extensible ยืดได
2yèk1õk0pai
diverger 2yut4khèn tendre le bras

แยกออกไป

0yèm
confiture แยม
3yèm
s’épanouir แยม
0yen
abîmé เยิน
0yén
frais, soir, tard เย็น
0yén0logn se refroidir เย็นลง
0yen0yõ
encenser เยินยอ
3yép
coudre เย็บ
3yép2louat agrafer เย็บลวด
3yép1pa raccommoder เย็บปะ
0ye3ra0man allemand เยอรมัน
1yua
proie เหยื่อ
2yua
membrane เยื่อ
3yuagn
oblique เยือ้ ง
1yuak
cruche เหยือก
2yuak
glacial เยือก
2yuak4khègn glacé เยือกแข็ง
0yum
emprunter ยืม
0yun
se tenir debout ยืน

ยืดแขน

3yut2nèn
agripper ยึดแนน
2yut1õk0pai
allonger

ยืดออกไป

3yut3sap confisquer ยึดทรัพย
2yut0wé0la
prolonger

ยืดเวลา

2yut3yua
traîner ยืดเยื้อ
3ye3ye
grouillé เยอะๆ
2ye1yign dédaigneux เยอหยิ่ง
2yiam visiter, excellent เยี่ยม
1yiap
piétiner เหยียบ
1yiat étendre, tendu เหยียด
0yign
tirer ยิง
1yign
orgueilleux หยิ่ง
2yign
extrêmement ยิง่
4yign
féminin หญิง
2yign2khun de plus en plus

ยิ่งขึ้น
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4yign1sotcélibataire หญีงโสด 3yok3fõgn débouter ยกฟอง
1yik
pincer, frisé หยิก 3yok2khun
soulever ยกขึน
้
3yim
sourire ยิม้
3yok2lek
annuler ยกเลิก
3yim3yèm souriant ยิม้ แยม 3yok2thot pardonner ยกโทษ
3yim3yõ
ricaner ยิ้มเยาะ 3yok3wén
excepter ยกเวน
0yin
entendre ยิน 2yok3yai transférer โยกยาย
0yin
jeans ยีน 3yok0yõ
flatter ยกยอ
0yin0di
enchanté ยินดี 0yõm
admettre ยอม
0yin0yõm consentir ยินยอม 3yõm
teindre ยอม
2yio
faire pipi เยีย่ ว 0yõm2hai concéder ยอมให
1yip
prendre หยิบ 0yõm2lek renoncer ยอมเลิก
1yip0mu
pincée หยิบมือ 0yõm3phè capituler ยอมแพ
2yi1poun
japon ญี่ปุน 0yõm3rap admettre ยอมรับ
2yi1ra
cumin ยีห
่ รา 0yõm0tam
se soumettre
0yi3rap
girafe ยีราฟ
ยอมตาม
2yi1sip
vingt ยีส่ ิบ 0yon
motorisé ยนต
2yi4sogn
cacahuète ยีส่ ง 0yon
lancer โยน
0yõ
flatter ยอ 0yõn
trifouiller ยอน
2yõ
abréger, bref ยอ 1yõn relâcher, lâche หยอน
3yõ cynique, se moquer de 2yon
écourter, plissé ยน
เยาะ 3yõn
revenir sur ยอน
0yogn
attacher โยง 1yõn0djai se délasser หยอนใจ
2yõgn
marcher ยอง 1yot
goutte หยด
2yõgn0bao dérober ยองเบา 1yõt
verser หยอด
0yõgn0yõgn
s’accroupir 2yõt
sommet ยอด
ยองๆ 3yot
grade ยศ
2yõi
digérer ยอย 2yõt2yiam summum ยอดเยี่ยม
1yok
jade หยก 1youêtre à, habiter, rester อยู
2yok
vaciller โยก 2you
cabosser ยู
3yok
lever, reprise ยก 3you
exciter ยุ
3yok2hai
donner ยกให 2youa
provoquer ยัว่
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0youan
perturber ยวน 3you1rop
europe ยุโรป
2youa3yao
taquiner ยัว่ เยา 1yout
s’arrêter หยุด
2youa0youan séduire ยั่วยวน 3yout1ti
cesser ยุติ
0yougn
moustique ยุง 3yout1ti0tham juste ยุติธรรม
2yougn
désordonné ยุง
3you1yè
attiser ยุแหย
2yougn2douéi se mêler de 2you2yi
froissé ยูย ี่
ยุงดวย 3you0yogn
inciter ยุยง
2yougn1kio impliqué ยุง เกี่ยว 3yõ3yei ironiser, ridiculiser
2yougn2yakcompliqué ยุง ยาก
เยาะเยย
2yougn4yegn
chaotique 2yõ2yõ
succinct ยอๆ

ยุงเหยิง

