
　　　1

บทที่

 A                   

啊

矮        

爱           

爱好        

爱情        

爱人        

安静         

澳大利亚      

 B                   

吧         

八        

把          

爸爸       

白            

白天        

百             

班            

班长           

办            

半            

办公室        

办事        

半夜         

帮          

ɑ                

ǎi            

ài              

àihào        

àiqínɡ         

àirén           

ānjìnɡ           

àodàlìyà

bɑ              

bā              

bǎ             

bàbɑ         

bái           

báitiān       

bǎi             

bān                      

bānzhǎnɡ 

bàn             

bàn                                   

bànɡōnɡshì                

bànshì        

bànyè          

bānɡ           

คำ�แสดงน้ำ�เสียง แสดงก�รตกลงหรือสงสัย                      

เตี้ย                                                     

รัก                                                               

ง�นอดิเรก                                    

คว�มรัก                                    

คนรัก (ส�มีหรือภรรย�)                           

เงียบ 

ออสเตรเลีย

...เถอะ, ...สิ, ...ป่ะ               

แปด                                                     

คัน, ด้�ม (ลักษณน�มของสิ่งที่มีด้�มจับ)

คุณพ่อ              

(สี) ข�ว                                

กล�งวัน                                                        

(หนึ่ง) ร้อย                                                  

ห้องเรียน, ชั้นเรียน, กะ (ก�รทำ�ง�น)

หัวหน้�ห้อง

ทำ�                                 

ครึ่ง         

ออฟฟิศ, สำ�นักง�น                

ทำ�ธุระ, ทำ�ง�น

เที่ยงคืน                                      

ช่วยเหลือ

12

19

11

18

13

10

21

2

5

6

16

1

14

18

9

7

11

15

7

22

15

19

23

บทที่

词汇表　ประมวลคำ�ศัพท์ “ภ�ษ�จีนพื้นฐ�น 1”



2　　

บทที่

包          

包括         

包子          

饱            

保安          

爆米花        

报名          

报社          

报纸          

杯          

北            

北部         

北京          

本             

本子        

笔袋          

比较           

比萨饼

毕业       

…边      

遍             

便利店         

别            

别的            

别人          

冰 (块)         

冰水          

bāo                                  

bāokuò         

bāozi           

bǎo           

bǎo’ān                                

bàomǐhuā

bàomínɡ

bàoshè            

bàozhǐ            

bēi

běi

běibù          

běijīnɡ      

běn             

běnzi       

bǐdài                              

bǐjiào                    

bǐsàbǐnɡ

bìyè                           

…biɑn

biàn                                  

biànlìdiàn  

bié             

biéde                           

biérén         

bīnɡ (kuài)

bīnɡshuǐ                

กระเป๋�, ห่อ, เหม�

รวมทั้ง, ครอบคลุม            

ซ�ล�เป�              

อิ่ม                       

เจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัย       

ข้�วโพดคั่ว, ป๊อปคอร์น

สมัคร                                           

สำ�นักง�นหนังสือพิมพ์                               

หนังสือพิมพ์               

แก้ว (ลักษณน�ม)

ทิศเหนือ

ภ�คเหนือ                  

เมืองปักก่ิง                                          

เล่ม (ลักษณน�ม)             

สมุด

กล่องดินสอ                          

ค่อนข้�ง, เปรียบเทียบ         

พิซซ่�

จบก�รศึกษ�              

ด้�น, ข้�ง...                                           

รอบ, ครั้ง

ร้�นสะดวกซื้อ           

อย่�, ห้�ม

อย่�งอื่น                                         

คนอื่น                                      

น้ำ�แข็ง

น้ำ�เย็น                                            

4

22

20

5

22

5

24

19

10

21

18

18

19

17

17

4

16

25

25

21

24

6

16

23

16

21

3



　　　3

บทที่

冰箱          

不用

补习         

部           

不          

不好意思    

 C                   

才           

菜            

参观        

参加           

草莓        

册            

层            

茶          

长               

尝               

常 (常)             

长城         

唱      

超市         

潮州             

炒饭                      

炒面             

车               

衬衫             

bīnɡxiānɡ     

búyònɡ

bǔxí                  

bù

bù              

bùhǎoyìsi       

cái                                   

cài             

cānɡuān          

cānjiā          

cǎoméi                        

cè               

cénɡ             

chá                                           

chánɡ            

chánɡ                               

chánɡ (chánɡ)

chánɡchénɡ      

chànɡ

chāoshì          

cháozhōu        

chǎofàn                       

chǎomiàn                         

chē                                            

chènshān        

ตู้เย็น                  

ไม่จำ�เป็นต้อง

กวดวิช�, เรียนเพิ่มเติม                     

ส่วน, ภ�ค

ไม่                                                  

อ�ย, ขอโทษ                                

จึงจะ, เพิ่งจะ, คว�มส�ม�รถ

อ�ห�ร, ผัก, กับข้�ว          

เยี่ยมชม                  

เข้�ร่วม                   

สตรอเบอร์รี่      

เล่ม (ลักษณน�มของหนังสือชุด)  

ชั้น                                                        

น้ำ�ช�                                                            

ย�ว

ชิม                     

บ่อย ๆ                  

กำ�แพงเมืองจีน             

ร้อง (เพลง, งิ้ว), ร้องเสียงดัง

ซูเปอร์ม�ร์เกต

แต้จิ๋ว

ข้�วผัด               

บะหมี่ผัด                                               

รถ                     

เสื้อเชิ้ต                  

22

21

20

18

2

21

19

12

19

11

17

24

21

1

8

17

10

19

18

6

12

3

5

15

23



4　　

บทที่

城市             

橙汁             

吃               

尺子             

抽               

臭               

出               

初二          

出口             

出生           

初中             

厨房             

厨师

穿            

床               

春天             

唇膏          

次 

聪明     

从                      

 D                   

打               

打车             

打扫             

打算             

大               

chénɡshì       

chénɡzhī                                

chī                                       

chǐzi                      

chōu           

chòu                            

chū                                            

chū’èr            

chūkǒu                                  

chūshēnɡ         

chūzhōnɡ         

chúfánɡ          

chúshī

chuān

chuánɡ             

chūntiān                             

chúnɡāo              

cì              

cōnɡminɡ

cónɡ                         

dǎ                                   

dǎchē    

dǎsǎo         

dǎsuàn          

dà            

เมือง                                                    

น้ำ�ส้ม                                                   

กิน, รับประท�น                

ไม้บรรทัด                   

ดึง, จับเอ�ไว้                                    

เหม็น                     

ออก                                                 

มัธยมศึกษ�ปีที่ 2            

ส่งออก (สินค้�), ท�งออก        

เกิด                   

มัธยมศึกษ�ตอนต้น       

ห้องครัว                                               

พ่อครัว, แม่ครัว

สวมใส่ 

เตียง                                                      

ฤดูใบไม้ผลิ             

ลิปสติก (เพื่อริมฝีป�กชุ่มชื้น)   

ครั้ง, ลำ�ดับที่, ที่สอง, (คุณภ�พ) ด้อยกว่�  

ฉล�ด

จ�ก, ตั้งแต่, ยินยอม, ติดต�ม

ตี

นั่งแท็กซี่                                                         

ปัดกว�ด               

ว�งแผน, คิดจะทำ�, แผนก�ร       

ใหญ่                                                           

25

21

3

4

25

17

13

11

17

24

9

21

9

24

22

16

23

14

11

16

13

15

21

19

7



　　　5

บทที่

大概             

大家            

大三             

大使馆           

大学          

大学生           

呆               

带               

带               

袋               

大夫             

袋子             

但是             

当               

道               

到               

的               

德国             

等               

等               

低               

第               

弟弟             

地方             

地理             

地铁             

地图             

dàɡài                            

dàjiā         

dàsān         

dàshǐɡuǎn       

dàxué          

dàxuéshēnɡ           

dāi                                     

dài

dài               

dài 

dàifu                             

dàizi                                   

dànshì                            

dānɡ

dào             

dào                                       

de               

déɡuó             

děnɡ                                      

děnɡ            

dī               

dì                                          

dìdi                                  

dìfɑnɡ                            

dìlǐ            

dìtiě                             

dìtú           

ประม�ณ                                                 

ทุกคน, ผู้เชี่ยวช�ญ

นักศึกษ�ชั้นปีที่ 3

สถ�นทูต                                                  

มห�วิทย�ลัย                                     

นักศึกษ�                    

อยู่, ทึ่ม, เหม่อลอย

นำ�, พ�, ถือติดตัวไป

เลี้ยงดู, ส�ย (เข็มขัด ฯลฯ) 

ถุง (ลักษณน�ม)

หมอ, แพทย์

ถุง, กระสอบ                                                   

แต่ว่�

เป็น, ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น

ข้อ (ลักษณน�ม), ถนนหนท�ง, ลัทธิเต๋�   

ถึง                       

ของ (คำ�แสดงคว�มเป็นเจ้�ของ)   

เยอรมนี                                                  

รอ                 

เป็นต้น, รอ

ต่ำ�                                           

อันดับ, ลำ�ดับ           

น้องช�ย             

สถ�นที่              

ภูมิศ�สตร์                    

รถไฟใต้ดิน                                                 

แผนที่                    

8

25

7

15

7

7

25

10

10

23

10

23

12

25

24

15

2

2

13

17

19

19

2

18

20

15

14



6　　

บทที่

地址             

地中海         

点               

店         

电                     

电话             

电脑             

电扇             

电视             

电视剧               

电视台           

电梯             

电影             

电影院

东               

冬天             

东西

懂               

动作片          

都               

豆浆             

读

读

独生女

独生子           

独生子女         

读书             

dìzhǐ                          

dìzhōnɡhǎi    

diǎn                                    

diàn 

diàn 

diànhuà        

diànnǎo                        

diànshàn                     

diànshì        

diànshìjù

diànshìtái        

diàntī                    

diànyǐnɡ        

diànyǐnɡyuàn

dōnɡ            

dōnɡtiān             

dōnɡxi

dǒnɡ             

dònɡzuòpiān     

dōu

dòujiānɡ

dú

dú

dúshēnɡ  nǚ

dúshēnɡ  zǐ

dúshēnɡ  zǐnǚ  

dúshū                                 

ที่อยู่                      

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

โมง, จุด, ส่ัง                                                  

ร้�นค้�

ไฟฟ้�

โทรศัพท์                   

คอมพิวเตอร์                  

พัดลม                                                          

โทรทัศน์

ละคร

สถ�นีโทรทัศน์                                         

ลิฟต์                   

หนัง, ภ�พยนตร์                 

โรงภ�พยนตร์, โรงหนัง

ทิศตะวันออก            

ฤดูหน�ว                   

สิ่งของ

เข้�ใจ, รู้เรื่อง             

หนังบู๊, หนังแอกชั่น             

ทั้งหมด, ล้วน                                         

น้ำ�เต้�หู้

อ่�น

เรียน

ลูกส�วคนเดียว                                         

ลูกช�ยคนเดียว

ลูกคนเดียว                                                

เรียนหนังสือ, อ่�นหนังสือ        

16

25

8

14

8

13

4

22

8

19

19

21

10

6，10

18

16

4，17

12

13

6

3，20

15

19

9

9

9

19



　　　7

บทที่

堵                                              

对

对               

对不起           

多               

多

多少             

 E                   

俄国           

儿子             

耳机             

饿               

二               

 F                   

发音          

法国          

番茄酱        

饭            

方便     

房东         

房间         

防晒霜         

房租           

放假          

非常          

dǔ

duì     

duì          

duìbuqǐ                       

duō             

duō

duōshɑo         

éɡuó

érzi                   

ěrjī                             

è            

èr             

fāyīn                    

fǎɡuó           

fānqiéjiànɡ    

fàn           

fānɡbiàn       

fánɡdōnɡ     

fánɡjiān      

fánɡshàishuānɡ  

fánɡzū                          

fànɡjià      

fēichánɡ

ติดขัด, อุด              

ใช่, ถูกต้อง

ต่อ (คำ�บุพบท)

ขอโทษ                  

ม�ก (ใช้ถ�มระดับหรือขน�ด)                            

เยอะ, ม�ก

เท่�ไร                   

รัสเซีย

ลูกช�ย                                               

หูฟัง                                                        

หิว                            

สอง  

ก�รออกเสียง                    

ฝรั่งเศส                                                        

ซอสมะเขือเทศ                                      

ข้�ว, อ�ห�ร                                       

สะดวก                                                       

เจ้�ของบ้�น                  

ห้อง                      

ครีมกันแดด                

ค่�เช่�ห้อง

ปิดเทอม, หยุดง�น, หยุดเรียน                  

อย่�งยิ่ง, ไม่ธรรมด�

15

3

20

11

7

9

9

2

7

4

5

6

4

2

5

3

15

22

21

23

22

19

20



8　　

บทที่

费               

分               

分钟             

粉底             

风            

佛教          

佛历         

服务员         

服装          

辅导         

附近          

复习         

 G                   

该          

干净       

干燥         

感兴趣       

干             

刚         

刚才         

刚好         

高            

高二         

高考         

高兴          

高中        

fèi                 

fēn             

fēnzhōnɡ                         

féndǐ                                 

fēnɡ      

fójiào           

fólì                                       

fúwùyuán                   

fúzhuānɡ          

fǔdǎo                            

fùjìn                                      

fùxí            

ɡāi             

ɡānjìnɡ                            

ɡānzào

ɡǎnxìnɡqù      

ɡàn              

ɡānɡ            

ɡānɡcái        

ɡānɡhāo

ɡāo               

ɡāo’èr           

ɡāokǎo       

ɡāoxìnɡ                           

ɡāozhōnɡ                 

ค่�ใช้จ่�ย, สิ้นเปลือง        

น�ที, แบ่ง                  

น�ที                    

ครีมรองพ้ืน                                                

ลม

พุทธศ�สน�                                         

พุทธศักร�ช                            

บริกร                                                     

เสื้อผ้�                    

ติว, เรียนเสริม                                     

บริเวณใกล้ ๆ                

ทบทวน                 

ควร, สมควร, น่�จะ

สะอ�ด                  

แห้ง                                                    

สนใจ

ทำ�                                                          

เพิ่ง, เพิ่งจะ                                           

เมื่อสักครู่, เมื่อกี้, เพิ่งจะ         

...พอดี                                                     

สูง                   

มัธยมศึกษ�ปีที่ 5           

ก�รสอบเข�้มห�วิทย�ลัย                       

ดีใจ                      

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย                                             

22

8

8

23

16

20

24

9

25

20

15

8

15

21

16

20

25

12

5

19

19

7

24

1

7



　　　9

บทที่

告诉         

个                     

歌                            

哥哥             

歌手                  

给                                       

跟                                   

跟不上 

工程师

公共汽车

公交车         

公斤               

功课         

公历          

工人

公司          

公务员         

公寓

公园           

工资          

工作           

狗           

故宫         

怪            

关             

逛            

逛街          

ɡàosu

ɡe

ɡē                              

ɡēɡe

ɡēshǒu      

ɡěi              

ɡēn                 

ɡēnbúshànɡ      

ɡōnɡchénɡshī

ɡōnɡɡònɡqìchē      

ɡōnɡjiāochē       

ɡōnɡjīn       

ɡōnɡkè          

ɡōnɡlì           

ɡōnɡrén

ɡōnɡsī                                

ɡōnɡwùyuán     

ɡōnɡyù

ɡōnɡyuán                             

ɡōnɡzī           

ɡōnɡzuò                              

ɡǒu               

ɡùɡōnɡ                               

ɡuài            

ɡuān                                  

ɡuànɡ           

ɡuànɡjiē                                 

บอก                                                    

อัน, ชิ้น (ลักษณน�ม)                                 

เพลง                   

พี่ช�ย                                             

นักร้อง                                               

ให้, ทำ�ให้                   

และ, กับ, ต�ม                                          

ต�มไม่ทัน                  

วิศวกร

รถเมล์                  

รถเมล์                    

กิโลกรัม             

วิช�เรียน, ก�รบ้�น

คริสต์ศักร�ช                 

กรรมกร, คนง�น

บริษัท                    

ข้�ร�ชก�ร                                              

คอนโดมิเนียม

สวนส�ธ�รณะ              

เงินเดือน                  

ทำ�ง�น, ง�น

สุนัข                     

พระร�ชวังต้องห้�ม            

กล่�วโทษ, แปลก, ตำ�หนิ                    

ปิด               

เดินเล่น,เที่ยว          

ซื้อของ, ช็อปปิ้ง

14

5

18

9

10

10

19

24

9，11

15

15

25

8

24

9

9

9

14，22

6

19

6

24

19

25

13

18

10
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บทที่

鬼            

鬼片            

贵            

贵             

…过            

国              

国家         

果汁           

过去          

 H                   

还            

还是    

还是           

孩子         

韩国             

寒假             

汉堡包      

汉语           

汉字           

好             

好吃          

好喝          

好看         

好听         

号          

号码           

ɡuǐ              

ɡuǐpiān           

ɡuì                                  

ɡuì                                       

…ɡuo                                        

ɡuó               

ɡuójiā          

ɡuǒzhī                              

ɡuòqù            

hái                                      

háishi

háishì                           

háizi            

hánɡuó  

hánjià

hànbǎobāo

hànyǔ                            

hànzì                            

hǎo                                        

hǎochī                   

hǎohē          

hǎokàn                         

hǎotīnɡ                           

hào                                       

hàomǎ       

ผี                                                   

หนังผ ี                                                

(ใช้ถ�มน�มสกุลอย่�งให้เกียรติ)

แพง              

เคย...

ประเทศ                                              

ประเทศ                                                

น้ำ�ผลไม้                   

ไป, ข้�มไป                

ยัง                                                          

หรือ                   

ยังเป็นแบบนั้น, ยังเหมือนเดิม      

เด็ก, ลูก

เก�หลีใต้

ปิดเทอมฤดูหน�ว

แฮมเบอร์เกอร์                      

ภ�ษ�จีน                                                  

อักษรจีน                   

ดี                      

(อ�ห�ร) อร่อย

(เครื่องดื่ม) อร่อย                                                      

น่�ดู, สวย             

น่�ฟัง, ไพเร�ะ              

วันที่                 

เบอร์, หม�ยเลข                  

13

13

2

17

14

2

15

3

16

9

15

13

7

2

19

5

4

4

1

5

5

10

18

6

13
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บทที่

喝               

和               

盒               

盒子             

很                 

猴子             

后边             

后天             

湖南             

护肤品           

护士

花      

花 (儿)               

华人           

华裔             

话               

画             

画家             

画儿             

化学             

化妆品           

坏               

欢迎             

换               

回               

回来             

会               

hē                  

hé           

hé            

hézi       

hěn                           

hóuzi       

hòubiɑn       

hòutiān                   

húnán           

hùfūpǐn      

hùshi          

huā         

huā (r)           

huárén        

huáyì        

huà              

huà             

huàjiā         

huàr           

huàxué          

huàzhuānɡpǐn  

huài            

huānyínɡ                 

huàn            

huí             

huílái         

huì             

ดื่ม                       

และ, กับ                                           

กล่อง (ลักษณน�ม)          

กล่อง                                                  

ม�ก                     

ลิง                    

ข้�งหลัง                 

มะรืนนี้

มณฑลหูหน�น

ครีมบำ�รุงผิว  

พย�บ�ล                                     

ใช้ (เงิน/เวล�)         

ดอกไม้               

คนจีนโพ้นทะเล                               

คนจีนโพ้นทะเล                 

ภ�ษ�, คำ�พูด, พูด                                   

ว�ดภ�พ                                   

จิตรกร                                                   

ภ�พว�ด                                             

เคมี                                                     

เครื่องสำ�อ�ง                                       

เสีย, เลว                

ยินดีต้อนรับ                  

เปลี่ยน, แลก                                      

กลับ                                                     

กลับม�                

...เป็น, ส�ม�รถ              

3

4

23

23

1

24

21

6

12

23

9，11

23

21

12

3

12

20

9

20

20

23

13

1

13

8

13

12
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บทที่

会议           

混血儿         

活动           

火车          

或者           

 J                   

机               

鸡

鸡蛋           

急             

几                      

季节          

记者           

家            

加            

加班          

家具           

家庭          

家庭主妇        

家务         

见            

件               

交               

交               

教               

叫               

huìyì            

hùnxuè’ér       

huódònɡ        

huǒchē                                  

huòzhě                           

jī            

jī

jīdàn         

jí                                          

jǐ       

jìjié         

jìzhě           

jiā           

jiā                                     

jiābān                     

jiājù                             

jiātínɡ       

jiātǐnɡ  zhǔfù  

jiāwù        

jiàn

jiàn             

jiāo           

jiāo                                        

jiāo                                     

jiào              

ก�รประชุม                                     

ลูกครึ่ง                  

กิจกรรม, เคลื่อนไหว            

รถไฟ                                          

หรือ                     

เครื่องจักร, เครื่องยนต์, โอก�ส    

ไก่

ไข่ไก่                   

ด่วน, รีบร้อน                

กี่                      

ฤดูก�ล                  

นักข่�ว                                                  

บ้�น, ครอบครัว               

เติม, บวก

ทำ�ง�นล่วงเวล�           

เฟอร์นิเจอร์, เครื่องเรือน           

ครอบครัว                                         

แม่บ้�น

ง�นบ้�น                                                

เจอ, เห็น               

ชิ้น, ตัว (ลักษณน�ม)                               

ชำ�ระ                

ส่ง (ง�น ก�รบ้�น ฯลฯ)            

สอน                 

เรียก                

15

12

20

15

10

13

5

3

13

6

16

9

6

21

10

22

10

10

8

11

23

22

24

12

1
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บทที่

街

接               

节         

结婚         

姐姐             

姐妹             

借               

介绍             

金               

金店             

今年

今天             

今晚             

进               

近             

进口               

经理       

警察             

九               

久               

酒               

酒吧             

酒店             

旧               

就               

橘子             

举手             

jiē

jiē              

jié              

jiéhūn                         

jiějie                          

jiěmèi         

jiè              

jièshào       

jīn 

jīndiàn       

jīnnián

jīntiān         

jīnwǎn          

jìn                                        

jìn             

jìnkǒu         

jīnɡlǐ          

jǐnɡchá        

jiǔ  

jiǔ                                        

jiǔ             

jiǔbā           

jiǔdiàn         

jiù

jiù             

júzi                                      

jǔshǒu            

ถนน

รับ                                                 

ค�บ (ลักษณน�ม)            

แต่งง�น               

พี่ส�ว                   

พี่น้อง (ผู้หญิง)      

ยืม                                                    

แนะนำ�                                              

ทอง                                                

ร้�นข�ยทอง                                    

ปีนี้

วันนี้                   

คืนนี้                 

ใกล้                 

เข้�                 

นำ�เข้� (สินค้�), ท�งเข้�            

ผู้จัดก�ร                                              

ตำ�รวจ                  

เก้�                                                       

น�น                   

เหล้�                                                   

ผับ, บ�ร์เหล้�              

โรงแรม                                           

เก่�                                                  

ก็                                                       

ส้ม                   

ยกมือ                                      

10

15

20

9

2

9

16

1

14

14

7

6

14

15

21

17

12

9

6

11

14

14

14

11

10

17

15
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บทที่

聚会           

觉得             

军人             

 K                   

咖啡         

咖啡店          

咖啡馆

卡              

卡拉 OK           

卡通             

开               

开               

开车             

开始             

开学             

看                

考               

考试             

靠近             

科学             

可爱             

可口可乐       

可乐             

可能             

可惜             

可以             

jùhuì         

juéde          

jūnrén         

kāfēi          

kāfēidiàn    

kāfēiɡuǎn

kǎ             

kǎlā  OK                          

kǎtōnɡ                     

kāi            

kāi               

kāichē            

kāishǐ         

kāixué          

kàn           

kǎo        

kǎoshì                       

kàojìn 

kēxué          

kě’ài                                

kěkǒukělè       

kělè            

kěnénɡ         

kěxī            

kěyǐ                                      

ง�นเลี้ยง, ง�นสังสรรค์   

รู้สึก                                                     

ทห�ร                                                   

ก�แฟ                   

ร้�นก�แฟ               

ร้�นก�แฟ

บัตร                                                  

ค�ร�โอเกะ                

ก�ร์ตูน                                             

เปิด                    

ขับ                   

ขับรถ                                                   

เริ่มต้น                   

เปิดเทอม, เปิดเรียน

ดู, มอง                

สอบ

ก�รสอบ, ข้อสอบ           

เข้�ใกล้กัน, ประชิดกัน

วิทย�ศ�สตร์                

น่�รัก                                               

โคค�โคล่�, โค้ก

น้ำ�อัดลม, โคล่� 

อ�จจะ

เสียด�ย                                                

...ได้, ส�ม�รถ

11

4

9

3

6

6

22

18

18

13

15

15

20

20

8

24

24

25

20

7

21

3

25

25

12
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บทที่

课本

课间             

客气             

客厅             

肯德基           

空               

空调             

空儿          

口               

口红            

裤子             

快               

快乐             

筷子             

 L                   

辣            

来             

兰花             

懒               

老虎             

老婆             

老师             

老师

老鼠             

老外             

老挝             

kèběn

kèjiān                     

kèqi                                  

kètīnɡ           

kěndéjī        

kōnɡ             

kōnɡtiáo        

kònɡr       

kǒu              

kǒuhónɡ         

kùzi

kuài           

kuàilè                       

kuàizi                               

là            

lái                                        

lánhuā         

lǎn

lǎohǔ          

lǎopo

lǎoshī         

lǎoshī

lǎoshǔ                               

lǎowài         

lǎowō           

หนังสือเรียน

ระหว่�งค�บเรียน                

เกรงใจ, มีม�รย�ท                                    

ห้องนั่งเล่น, ห้องรับแขก

เคเอฟซี (KFC)              

ว่�ง (ไม่ได้ถูกใช้)       

แอร์, เครื่องปรับอ�ก�ศ

ว่�ง, มีเวล� (สถ�นที่หรือเวล�)               

ป�ก, ช่องผ่�น              

ลิปสติก

ก�งเกง                                                   

รีบ, รวดเร็ว, ด่วน                                       

มีคว�มสุข                  

ตะเกียบ                  

เผ็ด                    

ม�                   

ดอกกล้วยไม้                                       

ขี้เกียจ 

เสือ               

ภรรย�

ครู, อ�จ�รย์             

ครู

หนู                  

ช�วต่�งช�ติ, ฝรั่ง           

ประเทศล�ว              

17

20

16

21

5

22

22

11

9

23

23

20

10

4

12

10

21

22

24

14

1

9

24

18

18
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บทที่

了               

累               

冷                 

梨               

离               

礼拜             

理解             

里 (面)             

礼物             

历史             

脸               

两               

零               

榴莲             

刘强

留学             

六               

龙               

楼               

楼梯             

路

路               

路边摊

旅游             

律师

乱               

le                

lèi              

lěnɡ

lí                                        

lí                                           

lǐbài           

lǐjiě         

lǐ (miàn)           

lǐwù             

lìshǐ          

liǎn              

liǎnɡ           

línɡ             

liúlián         

liúqiánɡ

liúxué           

liù             

lónɡ              

lóu                                             

lóutī             

lù

lù                

lùbiāntān

lǚyóu             

lǜshī

luàn              

...แล้ว                 

เหนื่อย              

หน�ว                                                

ลูกแพร์                                      

ห่�งจ�ก, แยกจ�กกัน, ข�ด                     

สัปด�ห์, พิธีท�งศ�สน�คริสต์              

เข้�ใจ                                             

ข้�งใน                 

ของขวัญ                                       

ประวัติศ�สตร์                               

ใบหน้�                                           

สอง                 

ศูนย์                  

ทุเรียน                                            

หลิวเฉียง (ชื่อคน)

เรียนที่ต่�งประเทศ         

หก                                                   

มังกร                  

ชั้น, อ�ค�ร             

บันได               

ส�ย (รถเมล์)

ถนน                                             

ร้�นข้�งท�ง

ท่องเที่ยว                

ทน�ยคว�ม

รก, ไม่เรียบร้อย                             

5

6

18

17

15

24

25

22

10

20

23

8

6

17

3

25

6

24

21

21

16

14

14

18

9，25

21
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บทที่ M                   

吗               

妈妈             

马               

马来西亚         

马马虎虎         

买               

卖            

慢               

曼谷             

漫画             

忙               

没               

眉笔             

没关系           

没有             

每            

美国             

美术             

每天             

妹妹             

们

门               

门               

门口         

闷热           

米饭             

免费            

mɑ              

māmɑ           

mǎ              

mǎláixīyà      

mǎmǎhūhū      

mǎi              

mài               

màn            

mànɡǔ           

mànhuà          

mánɡ                                    

méi                                      

méibǐ           

méiɡuānxi                    

méiyǒu                              

měi               

měiɡuó          

měishù        

měitiān                          

mèimei         

men

mén             

mén                 

ménkǒu        

mènrè           

mǐfàn                             

miǎnfèi                         

...ไหม                 

คุณแม่                                               

ม้�                     

ม�เลเซีย

งั้น ๆ, งู ๆ ปล� ๆ

ซื้อ                  

ข�ย

ช้�                   

กรุงเทพฯ                      

ก�ร์ตูน                                              

ยุ่ง                      

ไม่                     

ดินสอเขียนคิ้ว     

ไม่เป็นไร               

ไม่มี                   

ทุก...

สหรัฐอเมริก�                                          

ศิลปะ                  

ทุกวัน                                                  

น้องส�ว                 

พวก...

วิช� (ลักษณน�ม)              

ประตู                 

หน้�ประตู

ร้อนอบอ้�ว

ข้�วสวย                                                 

ฟรี                

1

1

24

18

19

13

18

24

14

18

6

5

23

11

3

6

2

20

6

9

1

20

16

18

16

3

22
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บทที่

面包            

面积            

面膜            

面条            

明天            

明星

名字            

木瓜            

沐浴露          

 N                   

拿              

哪              

那              

那么            

那样            

奶奶            

难              

南              

男              

男性朋友        

哪儿            

那儿            

呢              

能              

你              

你们            

miànbāo        

miànjī       

miànmó        

miàntiáo        

mínɡtiān        

mínɡxīnɡ

mínɡzi         

mùɡuā            

mùyùlù          

ná             

nǎ             

nà                                          

nàme                               

nàyànɡ                        

nǎinɑi         

nán             

nán             

nán           

nánxìnɡ  pénɡyou

nǎr            

nàr                                     

ne

nénɡ             

nǐ                                          

nǐmen  

ขนมปัง                  

พื้นที่                                                        

ม�สก์                    

ก๋วยเตี๋ยว, บะหมี่                                     

พรุ่งนี้                    

ด�ร�

ชื่อ                    

มะละกอ                  

ครีมอ�บน้ำ�                 

หยิบ, เอ�, ถือ                                        

ไหน                    

นั่น                       

อย่�งนั้น                 

อย�่งนั้น, แบบนั้น                                  

คุณย�่                                                      

ย�ก                                                         

ทิศใต้                  

ผู้ช�ย                    

เพื่อนผู้ช�ย                                               

ที่ไหน                                                       

ที่นั่น                     

...ล่ะ                   

คว�มส�ม�รถ, ...ได้                                        

คุณ                                                      

พวกคุณ                                                      

5

22

23

3

6

10，19

1

17

23

23

2

1

16

19

12

4

18

9

9

4

4

1

12

1

1
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บทที่

年              

年初            

年底            

年级            

您              

牛              

牛奶            

牛仔裤          

努力            

女              

女儿            

女性朋友        

 O                   

哦            

 P                   

爬              

牌子            

旁边            

胖              

陪              

盆              

朋友            

披萨饼          

啤酒

…片              

nián           

niánchū        

niándǐ         

niánjí               

nín                                  

niú             

niúnǎi                                

niúzǎikù         

nǔlì            

nǚ               

nǚ’ér            

nǚxìnɡ  pénɡyou  

ò              

pá

páizi           

pánɡbiɑn        

pànɡ            

péi              

pén             

pénɡyou                          

pīsàbǐnɡ       

píjiǔ

…piān             

ปี                        

ต้นปี                      

สิ้นปี                      

ชั้นเรียน, ชั้นปี                                                

ท่�น, คุณ         

วัว                     

นมวัว                                                          

ก�งเกงยีนส์                          

ขยัน                      

ผู้หญิง                     

ลูกส�ว                   

เพื่อนผู้หญิง                                                

อ้อ, โอ้

ปีน, ไต่, คล�น

ยี่ห้อ, ป้�ย

ข้�ง ๆ                    

อ้วน                                                         

เป็นเพื่อน                 

กระถ�ง, อ่�ง              

เพื่อน                                                          

พิซซ่�                     

เบียร์

หนัง (ประเภท) ...              

6

19

19

7

1

24

3

23

8

9

7

9

19

18

13

21

11

14

21

2

25

3，14

13
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บทที่

便宜            

漂亮            

频道            

瓶              

平方米          

苹果            

平时            

 Q                   

七              

期末            

期中            

妻子            

其他            

起床            

起立            

汽车            

汽车站          

气候            

卡              

千              

钱              

前    

前边            

前面            

前天            

前阵子          

piányi                          

piàoliɑnɡ                  

píndào            

pínɡ           

pínɡfānɡmǐ         

pínɡɡuǒ         

pínɡshí         

qī           

qīmò          

qīzhōnɡ         

qīzi           

qítā           

qǐchuánɡ                         

qǐlì                                 

qìchē                        

qìchēzhàn     

qìhòu        

qiǎ            

qiān          

qián                                    

qián           

qiánbiɑn       

qiánmiɑn       

qiántiān       

qiánzhènzi     

(ร�ค�) ถูก 

สวย                                                           

ช่อง (โทรทัศน์), คลื่น (วิทยุ)     

ขวด (ลักษณน�ม)                                     

ต�ร�งเมตร                 

แอปเปิล                           

ต�มปกติ                                         

เจ็ด                     

ปล�ยภ�ค (เรียน)                                   

กล�งภ�ค (เรียน)                               

ภรรย�                                              

อย่�งอื่น                   

ตื่นนอน                  

ลุกขึ้นยืน                    

รถยนต์                                                      

สถ�นีขนส่ง         

สภ�พอ�ก�ศ                                                    

ติดขัด, ไม่ร�บรื่น                           

(หนึ่ง) พัน                    

เงิน                                                          

ก่อน                                                           

ข้�งหน้�            

ด้�นหน้�                   

เมื่อว�นซืน                                                 

ช่วงก่อนหน้�นั้น                    

23

11

19

23

22

13

10

6

24

24

9

23

8

15

4

6

25

22

9

22

11

21

15

6

25
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บทที่

强

墙 (壁)

轻              

晴天            

请              

秋天            

去              

全              

 R                   

热

热闹            

热狗           

人              

认识            

认真            

日              

日              

日本            

日用品          

日语            

容易            

润肤露          

 S                   

三              

三刻            

qiánɡ

qiánɡ (bì)

qīnɡ           

qínɡtiān        

qǐnɡ           

qiūtiān         

qù                                   

quán            

rè             

rè’nɑo        

rèɡǒu       

rén            

rènshi        

rènzhēn      

rì

rì             

rìběn 

rìyònɡpǐn 

rìyǔ                              

rónɡyì     

rùnfūlù      

sān  

sānkè        

แข็งแรง

กำ�แพง, ผนัง           

เบ�     

วันที่ท้องฟ้�สดใส   

เชิญ, กรุณ�, ขอ                                               

ฤดูใบไม้ร่วง                                              

ไป                                                          

ทั้งหมด, ครบถ้วน, สมบูรณ์                  

ร้อน                    

คึกคัก                                                          

ฮอทด็อก                        

คน                                                                

รู้จัก                      

ตั้งใจ                                                  

วัน

วันท่ี                                                               

ญี่ปุ่น

ของใช้ในชีวิตประจำ�วัน      

ภ�ษ�ญี่ปุ่น            

ง่�ย

โลชั่นบำ�รุงผิว

ส�ม                                                             

45 น�ที                                             

3

21

23

16

15

16

5

19

18

14

5

2

1

24

6

6

2

23

4

4

23

6

8
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บทที่

三明治         

三星

伞              

山              

山竹            

商场

商店          

商贩            

商人            

上

上

上

上班            

上次            

上课            

上网        

上午            

上旬            

少         

蛇              

社会            

设计            

设计师          

谁              

身体            

什么            

生日            

sānmínɡzhì 

sānxīnɡ 

sǎn 

shān           

shānzhú        

shānɡchǎnɡ

shānɡdiàn       

shānɡfàn                

shānɡrén      

shànɡ

shànɡ

shànɡ

shànɡbān                  

shànɡcì                        

shànɡkè                      

shànɡwǎnɡ     

shànɡwǔ

shànɡxún      

shǎo                             

shé              

shèhuì                          

shèjì                                   

shèjìshī   

shéi     

shēntǐ        

shénme         

shēnɡrì                       

แซนด์วิช

ซัมซุง (ยี่ห้อ)

ร่ม                                              

ภูเข�                                           

มังคุด             

ห้�งสรรพสินค้�

ร้�นค้�                                                          

พ่อค้�, แม่ค้�               

นักธุรกิจ                   

เรียน, ขึ้น, ข้�งบน

ขึ้น

ข้�งบน                                                   

เข้�ง�น, ทำ�ง�น                              

ครั้งที่แล้ว                                    

เข้�เรียน, เข้�สอน                                     

เล่นอินเทอร์เน็ต                      

ตอนเช้� (ช่วงส�ย ๆ)

ช่วงต้นเดือน                   

น้อย                

งู                      

สังคม, สังคมศ�สตร์

ออกแบบ                                                   

นักออกแบบ

ใคร                                                           

ร่�งก�ย                                                     

อะไร                    

วันเกิด                   

5

13

16

18

17

6，14

6

10

9

7

15

21

8

25

8

22

8

19

9

24

20

25

25

2

7

1

10
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บทที่

生物            

师傅             

诗丽吉王后      

狮牌       

狮子       

十         

十二生肖      

时候            

时间            

食堂            

实习            

实在            

是              

事              

市场

世界            

世界日报                   

视频            

适应            

柿子            

收拾            

手              

手表            

手机       

瘦              

书              

书包            

shēnɡwù        

shīfu

shīlìjíwánɡhòu    

shīpái         

shīzi         

shí 

shí’èr  shēnɡxiào

shíhou        

shíjiān        

shítánɡ         

shíxí         

shízài         

shì             

shì             

shìchǎnɡ

shìjiè        

shìjiè  rìbào           

shìpín         

shìyìnɡ         

shìzi           

shōushi

shǒu         

shǒubiǎo                     

shǒujī                        

shòu                                    

shū                                       

shūbāo           

ชีววิทย�                    

ช่�งฝีมือ

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ

ตร�สิงห์                 

สิงโต

สิบ                                                   

12 ปีนักษัตร                                 

เวล�                                                 

เวล�                                                        

โรงอ�ห�ร                                            

ฝึกง�น                  

จริง ๆ, แท้จริงแล้ว   

เป็น, คือ, ใช่                

ธุระ, เรื่อง               

ตล�ด

โลก

ซื่อเจี้ยยื่อเป้� (ชื่อหนังสือพิมพ์จีนในไทย)

วิดีโอ, คลิปวิดีโอ              

ปรับตัวให้เข้�กัน, สอดคล้อง, เหม�ะสม

ลูกพลับ 

เก็บกว�ด, จัดก�ร

มือ                         

น�ฬิก�ข้อมือ               

โทรศัพท์มือถือ                                            

ผอม               

หนังสือ                  

กระเป๋�หนังสือ                                         

20

9

15

14

14

6

24

11

6

5

19

25

1

13

6，17

19

19

22

25

17

21

23

4

13

11

4

4
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บทที่

舒服            

梳妆台        

属              

暑假            

薯片

薯条            

数学            

刷牙            

帅              

爽              

爽肤水        

谁              

水              

水果            

睡觉            

顺便            

说              

司机            

四              

四川            

送              

塑料袋          

宿舍            

酸              

岁              

所以            

shūfu

shūzhuānɡtái    

shǔ               

shǔjià

shǔpiàn

shǔtiáo         

shùxué                           

shuāyá          

shuài                          

shuǎnɡ         

shuǎnɡfūshuǐ   

shuí               

shuǐ              

shuǐɡuǒ      

shuìjiào         

shùnbiàn       

shuō             

sījī                            

sì              

sìchuān

sònɡ                                 

sùliàodài      

sùshè       

suān           

suì                                       

suǒyǐ           

(สภ�พ/จิตใจ) สบ�ย                 

โต๊ะเครื่องแป้ง 

เกิดปี (นักษัตร) ..., ขึ้นอยู่กับ, สังกัดอยู่กับ

ปิดเทอมฤดูร้อน

มันฝรั่งแผ่นทอด

เฟรนช์ฟร�ยส์

คณิตศ�สตร์                                         

แปรงฟัน                                        

(หน้�ต�) หล่อ                                                      

สดชื่น, เบิกบ�น                             

โทนเนอร์               

ใคร                                                           

น้ำ�                      

ผลไม้                                                  

นอน                

ถือโอก�ส..., ...ไปด้วย                  

พูด, บอก             

คนขับรถ                  

สี่                                                      

มณฑลเสฉวน                                           

ส่ง                     

ถุงพล�สติก               

หอพัก

เปรี้ยว, เมื่อย                                                                                            

(อ�ยุ) ปี, ขวบ              

ดังนั้น                  

16

22

24

19

5

5

20

8

11

22

23

2

1

17

8

23

12

10

6

12

23

23

25

12

7

16
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บทที่ T                   

他               

她

它              

台              

太              

泰国            

泰式炒面      

太太            

泰文            

泰铢            

汤              

唐人街        

套              

特别            

题              

体育            

体育馆          

天              

天安门          

天气            

甜              

条              

听              

听说            

停              

同              

同事            

tā             

tā              

tā                                        

tái             

tài            

tàiɡuó          

tàishì  chǎomiàn

tàitɑi           

tàiwén        

tàizhū        

tānɡ           

tánɡrénjiē    

tào            

tèbié          

tí               

tǐyù           

tǐyùɡuǎn      

tiān                                

tiān’ānmén    

tiānqì                           

tián            

tiáo

tīnɡ                                

tīnɡshuō       

tínɡ                                  

tónɡ           

tónɡshì         

เข� (ผู้ช�ย)                

เข� (ผู้หญิง), เธอ   

มัน (คำ�สรรพน�ม)                                                                         

สถ�นี, เครื่อง (ลักษณน�ม), แท่น, เวที  

ม�ก, เหลือเกิน                                

ไทย                                         

ผัดไทย                  

ภรรย�                    

ภ�ษ�ไทย                                            

เงินบ�ท                                              

ซุป                 

ไชน่�ท�วน์          

ชุด (ลักษณน�ม)                               

โดยเฉพ�ะ, พิเศษ

หัวข้อ, ข้อคำ�ถ�ม            

พลศึกษ�, กีฬ�                

โรงยิม                    

วัน, ท้องฟ�้                                            

จัตุรัสเทียนอันเหมิน         

สภ�พอ�ก�ศ                                     

หว�น, (หลับ) สนิท            

ตัว (ลักษณน�มของสิ่งที่มีรูปร่�งย�ว)

ฟัง                               

ได้ยินว่�

หยุด                      

เหมือนกัน, เดียวกัน                   

เพื่อนร่วมง�น                

2

2

11

19

12

2

5

9

3

19

3

14

24

18

24

20

6

6

19

16

17

23

12

12

17

18

12
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บทที่

同学            

涂改液          

图书馆          

兔              

团              

退休            

脱              

拖地            

 W                   

外边        

外国        

外面       

完         

玩

玩游戏         

晚           

晚会       

晚上        

万

王后       

王华

网费

网红       

网络        

网速         

忘              

tónɡxué        

túɡǎiyè                   

túshūɡuǎn           

tù              

tuán          

tuìxiū       

tuō                              

tuōdì                     

wàibiɑn      

wàiɡuó                           

wàimiàn       

wán             

wán

wán  yóuxì     

wǎn                                        

wǎnhuì           

wǎnshɑnɡ        

wàn

wánɡhòu         

wánɡhuá

wǎnɡfèi        

wǎnɡhónɡ        

wǎnɡluò        

wǎnɡsù

wànɡ       

เพื่อนนักเรียน, เพื่อนร่วมชั้น                          

น้ำ�ย�ลบคำ�ผิด             

ห้องสมุด               

กระต่�ย               

ทัวร์, กรุ๊ป, ทรงกลม         

เกษียณ                

ถอด, เอ�ออก           

ถูพื้น                                            

ข้�งนอก                                      

ต่�งประเทศ              

ข้�งนอก                

จบสิ้น, เสร็จ, หมด          

เล่น, เที่ยว

เล่นเกม                                                

ส�ย, มืด, ล่�ช้�            

ง�นเลี้ยงกล�งคืน                                      

กล�งคืน                                               

(หนึ่ง) หมื่น

ร�ชินี                    

หวังหัว (ชื่อคน)

ค่�อินเทอร์เน็ต                                             

เน็ตไอดอล                 

อินเทอร์เน็ต              

คว�มเร็วของอินเทอร์เน็ต

ลืม                                                         

11

4

6

24

19

7

21

21

21

14

16

24

8, 18

8

15

11

8

9，19

15

13

22

10

22

22

13
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บทที่

喂              

喂              

位              

卫生间          

为什么          

文化            

问              

问题            

我              

卧室            

无            

无线            

五              

午饭            

物理   

         

 X                   

西               

西班牙          

稀饭            

西瓜            

习惯            

洗              

洗发水          

喜欢            

喜力          

洗脸            

wéi

wèi

wèi            

wèishēnɡjiān    

wèishénme      

wénhuà                     

wèn            

wèntí          

wǒ                                    

wòshì                          

wú       

wúxiàn                      

wǔ             

wǔfàn                         

wùlǐ         

xī              

xībānyá        

xīfàn           

xīɡuā           

xíɡuàn         

xǐ                                        

xǐfàshuǐ       

xǐhuɑn                          

xǐlì             

xǐ  liǎn                           

ฮัลโหล (คำ�ตอบรับหรือคำ�ยืนยันท�งโทรศัพท์)

ฮัลโหล (คำ�ตอบรับหรือคำ�ยืนยันท�งโทรศัพท์)

ท่�น (ลักษณน�ม)

สุข�, ห้องน้ำ�                  

ทำ�ไม                                                      

วัฒนธรรม                                

ถ�ม                                      

คำ�ถ�ม, ปัญห�                     

ฉัน, ผม           

ห้องนอน                

ไม่, ไม่มี                                           

ไร้ส�ย                                        

ห้�                             

อ�ห�รกล�งวัน

ฟิสิกส์                

                   

ทิศตะวันตก              

สเปน

ข้�วต้ม                  

แตงโม                                                 

เคยชิน, คว�มเคยชิน           

ซัก, ล้�ง

แชมพู, ย�สระผม

ชอบ                      

ไฮเนเก้น (ยี่ห้อ)                 

ล้�งหน้�                  

13

13

9

22

20

15

13

15

1

21

22

22

6

8

20

18

2

3

17

25

23

23

3

14

8



28　　

บทที่

洗面奶          

洗手间          

洗衣粉          

洗衣机          

洗衣液          

洗澡            

系              

下              

下              

下班            

下边

下次            

下课            

夏天            

下午            

下旬            

下雨            

先              

先生       

现在            

香

香蕉            

香水            

想              

巷  

像              

象              

xǐmiànnǎi       

xǐshǒujiān      

xǐyīfěn         

xǐyījī         

xǐyīyè          

xǐ  zǎo           

xì                

xià            

xià                                        

xiàbān         

xiàbiɑn

xiàcì                              

xiàkè          

xiàtiān                 

xiàwǔ       

xiàxún                      

xiàyǔ          

xiān           

xiānshenɡ     

xiànzài        

xiānɡ

xiānɡjiāo                       

xiānɡshuǐ      

xiǎnɡ                                       

xiànɡ

xiànɡ            

xiànɡ            

โฟมล�้งหน้�                                         

ห้องน้ำ�                  

ผงซักฟอก

เครื่องซักผ้�                

น้ำ�ย�ซักผ้�                                                

อ�บน้ำ�                                                 

คณะ                                                      

ลง                    

...หน้�, ถัดไป, ...ต่อไป                                 

เลิกง�น                  

ข้�งล่�ง                

ครั้งหน้�                  

เลิกเรียน                 

ฤดูร้อน                  

ตอนบ่�ย (ถึงประม�ณ 5 โมงเย็น)            

ช่วงปล�ยเดือน                                      

ฝนตก                                                     

ก่อน                   

ส�มี

ตอนนี้                                                      

หอม, อร่อย

กล้วย                    

น้ำ�หอม                   

อย�ก, คิด

ซอย

เหมือน, รูป (คน)                                       

ช้�ง                                                

23

21

23

23

23

8

24

15

11

8

21

14

8

16

8

19

16

18

9

8

23

17

23

6

15

12

14



　　　29

บทที่

象牌            

橡皮            

巷子

小              

小测            

小吃            

小名            

小时            

小说            

小学            

小学生          

些            

鞋       

鞋子         

写              

谢谢            

新              

新加坡          

星期    

星期六        

星期五          

行              

姓              

兄弟           

休息            

选              

选修            

xiànɡpái         

xiànɡpí                          

xiànɡzi

xiǎo             

xiǎocè 

xiǎochī                   

xiǎomínɡ      

xiǎoshí

xiǎoshuō     

xiǎoxué       

xiǎoxuéshēnɡ    

xiē            

xié

xiézi

xiě             

xièxie                            

xīn              

xīnjiāpō          

xīnɡqī          

xīnɡqīliù

xīnɡqīwǔ                     

xínɡ                                     

xìnɡ                                     

xiōnɡdì                           

xiūxi          

xuǎn            

xuǎnxiū        

ตร�ช้�ง                   

ย�งลบ                                                        

ถนนย่อย

เล็ก                                                            

ก�รสอบย่อย

ของกนิง่�ย ๆ, ของกินเล่น                         

ชื่อเล่น                                                        

ชั่วโมง

เรื่องแต่ง, นิย�ย, หนังสือนิย�ย       

โรงเรียนประถม               

นักเรยีนประถม                                            

พวก, บ�งส่วน                                               

รองเท�้                                                     

รองเท้�                                                     

เขียน                                                          

ขอบคุณ                  

ใหม่                      

สิงคโปร์

สัปด�ห์     

วันเส�ร์              

วันศุกร์                    

ได้, โอเค                    

น�มสกุล, แซ่               

พี่น้อง (ผู้ช�ย)                 

พักผ่อน                                                     

เลือก                                                        

เลือกวิช�เรียน, วิช�เลือก                                             

14

4

15

7

24

14

2

8

24

7

7

18

21

21

15

7

13

18

6

6

6

14

2

9

6

23

24



30　　

บทที่

学               

学期            

学生

学习            

学校            

学者            

雪            

 Y                   

牙膏        

颜色         

演员        

羊              

阳台            

要              

耀华力          

钥匙

椰子            

爷爷            

也              

叶 (子)

一              

衣服            

衣柜            

医生

医院            

一共            

xué             

xuéqī           

xuéshenɡ

xuéxí          

xuéxiào         

xuézhě        

xuě             

yáɡāo          

yánsè

yǎnyuán                        

yánɡ                                 

yánɡtái        

yào             

yàohuálì                  

yàoshi

yēzi                                

yéye                               

yě                

yè (zi)

yī              

yīfu            

yīɡuì          

yīshēnɡ

yīyuàn                           

yíɡònɡ         

เรียน                                                          

ภ�คเรียน, เทอม                               

นักเรียน

เรียน                                                         

โรงเรียน                                                    

นักวิช�ก�ร                                               

หิมะ                                                      

ย�สีฟัน                           

สี, สีหน้�ที่บอกนัย

นักแสดง                                                    

แกะ, แพะ                 

ระเบียง                    

เอ�, ต้องก�ร

เย�วร�ช (ชื่อถนน)               

กุญแจ

มะพร้�ว                  

คุณปู่                     

ก็...เหมือนกัน/ด้วย              

ใบไม ้                                                          

หนึ่ง                                                           

เสื้อผ้�                     

ตู้เสื้อผ้�                  

หมอ, แพทย์

โรงพย�บ�ล                  

รวมทั้งหมด                 

4

20

4，9

4

4

9

16

23

24

9

24

21

5

14

4，22

17

12

1

3

6

23

22

9，10

10

16



　　　31

บทที่

一会儿          

一刻

移民            

一下儿          

以后            

已经            

以前            

椅子

一般            

意大利          

意大利面        

一点儿          

一年四季        

一起            

艺术家          

意思            

阴天            

因为            

音乐            

银行            

饮料            

应该

英国            

英语            

用

邮局            

游客            

yíhuìr

yíkè

yímín                          

yíxiàr         

yǐhòu                             

yǐjīnɡ        

yǐqián       

yǐzi

yìbān                        

yìdàlì       

yìdàlìmiàn     

yìdiǎnr      

yì  nián  sì  jì    

yìqǐ            

yìshùjiā

yìsi          

yīntiān        

yīnwèi       

yīnyuè          

yínhánɡ                       

yǐnliào      

yīnɡɡāi

yīnɡɡuó

yīnɡyǔ                             

yònɡ

yóujú          

yóukè          

สักครู่

15 น�ที

อพยพ                    

สักครู่                    

หลังจ�ก, วันหน้�               

แล้ว                                                          

เมื่อก่อน                                                    

เก้�อี้

ปกติ, ธรรมด�, ทั่วไป            

อิต�ลี            

สป�เกตตี 

นิดหน่อย                                            

ทั้งปี (สำ�นวน)                                                  

ด้วยกัน                                                     

ศิลปิน

คว�มหม�ย                 

วันที่ท้องฟ้�มืดครึ้ม          

เพร�ะว่�, เนื่องจ�ก                                    

ดนตรี

ธน�ค�ร                  

เครื่องดื่ม                                                    

น่�จะ, ควร, สมควร

อังกฤษ

ภ�ษ�อังกฤษ                                             

ใช้

ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์

นักท่องเที่ยว               

24

8

12

1

14

20

11

4，22

25

25

25

12

25

10

9

3

16

20

20

7

21

18

2，9

4

16

8

17



32　　

บทที่

游乐场          

油条

游戏            

有              

有点儿          

有名            

有时            

有时候          

有意思          

又              

又…又…           

右边          

幼儿园          

雨              

雨季            

雨天            

语言            

预习            

员工            

圆珠笔          

远              

月              

月初            

月底            

越南            

运动员          

yóulèchǎnɡ             

yóutiáo

yóuxì          

yǒu                                    

yǒudiǎnr

yǒumínɡ        

yǒushí          

yǒushíhou    

yǒuyìsi       

yòu             

yòu…yòu…

yòubiɑn

yòu’éryuán      

yǔ 

yǔjì          

yǔtiān          

yǔyán           

yùxí            

yuánɡōnɡ        

yuánzhūbǐ      

yuǎn            

yuè             

yuèchū          

yuèdǐ           

yuènán           

yùndònɡyuán              

สวนสนุก                                                 

ป�ท่องโก๋

เกม             

มี                        

นิดหน่อย

มีชื่อเสียง                    

บ�งเวล�, บ�งช่วง

บ�งเวล�, บ�งที                                

น่�สนใจ, มีคว�มหม�ย      

อีก                                                       

ทั้ง...ทั้ง...                                                

ข้�งขว�           

โรงเรียนอนุบ�ล         

ฝน                                   

ฤดูฝน                               

วันที่ฝนตก                          

ภ�ษ�             

เตรียมก�ร              

พนักง�น, คนง�น                                

ป�กก�ลูกลื่น

ไกล                                                             

เดือน                    

ต้นเดือน                                                   

สิ้นเดือน                 

เวียดน�ม                                               

นักกีฬ�                      

6

3，20

18

3

21

17

19

10

24

16

11

21

7

16

16

16

4

8

19

4

15

6

19

19

18

9



　　　33

บทที่ Z                  

杂志            

在              

再              

再见            

脏              

早              

早餐            

早饭

早上            

怎么            

怎么样         

炸鸡            

站              

张              

丈夫            

找              

照           

照片            

照相机        

者              

这              

这么            

这儿            

这样            

真              

整理            

整齐            

zázhì         

zài             

zài           

zàijiàn       

zānɡ                              

zǎo

zǎocān                      

zǎofàn

zǎoshɑnɡ        

zěnme          

zěnmeyànɡ     

zhájī         

zhàn           

zhānɡ          

zhànɡfu

zhǎo            

zhào             

zhàopiàn                        

zhàoxiànɡjī   

zhě           

zhè          

zhème          

zhèr

zhèyànɡ        

zhēn           

zhěnɡlǐ      

zhěnɡqí      

นิตยส�ร, ว�รส�ร              

อยู่                      

อีก, ...แล้วค่อย...                                           

ล�ก่อน                                                        

สกปรก                                                      

เช้�, ก่อน, เร็ว

อ�ห�รเช้�                                                  

อ�ห�รเช้�                                                  

ตอนเช้�                   

อย่�งไร                  

เป็นอย่�งไร                                             

ไก่ทอด

สถ�นี, ป้�ยรถ, ยืน, หยุดเดิน         

แผ่น (ลักษณน�ม)                                 

ส�มี

ห�                                                      

ถ่�ย (รูป), ส่องแสง                                        

รูปถ่�ย                                                      

กล้องถ่�ยรูป               

คน...

นี่                       

อย่�งนี้                    

ที่นี่                                                             

อย�่งนี้, เช่นนี้                                             

แท้, ชัด, จริง                                             

จัดเก็บให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย, เป็นระเบียบ                                 

19

4

17

1

23

16

20

20

8

15

14

5

15

22

9

11

11

11

11

10

1

16

4

22

8

21

21
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บทที่

正              

正好            

支              

汁           

知道            

知识            

职业            

职员            

只              

纸

指甲油          

只有            

中           

中国            

中考             

中文            

中午            

中心            

中学

中学生          

中旬            

种              

种              

重              

粥              

周末            

猪              

zhènɡ        

zhènɡhǎo                     

zhī                                            

zhī             

zhīdào         

zhīshi         

zhíyè           

zhíyuán         

zhǐ              

zhǐ

zhǐjiǎyóu       

zhǐyǒu          

zhōnɡ 

zhōnɡɡuó                    

zhōnɡkǎo           

zhōnɡwén         

zhōnɡwǔ      

zhōnɡxīn      

zhōnɡxué

zhōnɡxuéshēnɡ  

zhōnɡxún     

zhǒnɡ          

zhònɡ         

zhònɡ        

zhōu          

zhōumò      

zhū             

กำ�ลัง...อยู่, พอดี, ตรง, ด้�นหน้�                

พอดี                      

แท่ง, ด้�ม (ลักษณน�ม)                      

น้ำ� (ผลไม้), น้ำ� (ที่มีอ�ห�รบ�งอย่�งเจือปน)

รู้, ทร�บ                                           

คว�มรู้                                         

อ�ชีพ                                                          

พนักง�น, เจ้�หน้�ที่                                

แค่, เพียงแค                

กระด�ษ

ย�ท�เล็บ              

มีแค่                                                 

กล�ง                               

จีน                      

ก�รสอบเข้�โรงเรียนมัธยม

ภ�ษ�จีน               

ตอนเที่ยง                  

ศูนย์กล�ง                                                   

มัธยม

นักเรียนมัธยม                                                

ช่วงกล�งเดือน                                          

ชนิด, ประเภท                

ปลูก                     

หนัก                       

โจ๊ก                                                               

สุดสัปด�ห์

หมู                                                                

24

11

23

17

3

24

10

7

12

10

23

12

7

2

24

3

8

15

7

7

19

13

21

23

3

6

24



　　　35

บทที่

朱拉 (隆功)     

主持人

住              

助理            

准备            

桌子

紫色            

自己            

自拍            

自由            

总             

走             

走路

走路            

租          

最              

最后            

最近            

昨天            

左边          

坐              

做              

作家            

作业            

zhūlā (lónɡɡōnɡ) 

zhǔchírén

zhù             

zhùlǐ         

zhǔnbèi     

zhuōzi

zǐsè            

zìjǐ       

zìpāi         

zìyóu        

zǒnɡ                             

zǒu               

zǒulù

zǒulù        

zū                                      

zuì

zuìhòu                     

zuìjìn       

zuótiān       

zuǒbiɑn       

zuò             

zuò                                   

zuòjiā

zuòyè         

จุฬ�ลงกรณ์               

พิธีกร

อยู่, อ�ศัย

ผู้ช่วย                              

เตรียมตัว, ว�งแผน    

โต๊ะ

สีม่วง

ตัวเอง                    

ก�รถ่�ยเซลฟี่               

อิสระ                                                       

เสมอ, ตลอด                       

เดิน, ไป, จ�กไป                           

เดิน (ไปต�มท�งเดิน)

เดิน                                                         

เช่�                                      

ที่สุด

สุดท้�ย                   

ช่วงนี้, หมู่นี้                                            

เม่ือว�น                                                 

ข้�งซ้�ย                                                     

นั่ง                        

ทำ�                                                             

นักเขียน

ก�รบ้�น                                    

10

9

14

12

24

4，22

17

19

11

10

16

15

15

16

22

19

20

16

6

21

15

7

9

8


