
　　　1

บทที่

 A                   

AA 制  

阿姨

唉   

哎      

爱情     

按         

安排       

安全   

安慰      

按摩      

按时    

澳门      

澳洲      

 B                   

八九不离十    

芭提雅       

把         

百事可乐     

百万         

拜          

拜师         

斑马线       

班主任        

办法        

AA zhì            

āyí             

āi                

āi             

àiqínɡ              

ān               

ānpái              

ānquán         

ānwèi       

ànmó             

ànshí             

àomén             

àozhōu           

bā jiǔ bù lí shí

bātíyǎ    

bǎ                 

bǎishì kělè   

bǎiwàn                   

bài                           

bàishī                   

bānmǎxiàn      

bānzhǔrèn      

bànfǎn         

อเมริกันแชร์, หารกันจ่าย                            

คุณน้า (ผู้หญิง), คุณป้า               

เฮ้อ (เสียงทอดถอนใจ)                

เฮ้อ, โธ่, พุทโธ่                                        

ความรัก                                             

กด, อิงตาม...                                               

จัด, จัดการ                                        

ปลอดภัย, ความปลอดภัย                         

ปลอบใจ                                          

นวด                                    

ตามเวลา                                             

มาเก๊า                            

ทวีปออสเตรเลีย              

ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง, มีความเป็นไปได้สูง, ม่ันใจมาก 

พัทยา                 

เอามา, นำามา             

เป๊ปซี่ (ยี่ห้อ)                                           

(หนึ่ง) ล้าน             

ไหว้, แสดงความเคารพ                                    

ไหว้ครูบาอาจารย์               

ทางม้าลาย              

ครูประจำาชั้น                                     

วิธี, วิธีการ                                        

30

45

40

41

46

35

41

37

42

50

42

34

34

49

30

33

27

31

38

44

42

44

32

บทที่

词汇表　ประมวลคำ�ศัพท์ “ภ�ษ�จีนพื้นฐ�น 2”
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บทที่

伴郎          

伴娘         

伴儿         

帮忙          

榜样      

傍晚          

包          

宝贝        

保留          

保护           

抱             

报考       

北方         

北美洲      

背          

被         

倍         

背包        

本地       

本来         

本田       

笨          

鼻子      

比          

笔画       

比如         

比赛       

bànlánɡ                       

bànniánɡ         

bànr                                      

bānɡmánɡ 

bǎnɡyànɡ         

bànɡwǎn         

bāo              

bǎobèi            

bǎoliú             

bǎohù                                      

bào              

bàokǎo            

běifānɡ         

běiměizhōu       

bèi                

bèi               

bèi             

bèibāo            

běndì                               

běnlái            

běntián                                 

bèn            

bízi                             

bǐ             

bǐhuà           

bǐrú              

bǐsài              

เพื่อนเจ้าบ่าว                             

เพื่อนเจ้าสาว  

เพื่อน                                                             

ช่วยเหลือ                     

ตัวอย่าง, แบบอย่าง                                  

ตอนเย็น (ก่อนมืด)          

ห่อ, เหมา                

หัวแก้วหัวแหวน, ของล้ำาค่า              

รักษาไว้, สงวนไว้           

ปกปักรักษา, คุ้มครอง                        

อุ้ม                    

สมัครสอบ                                              

ทิศเหนือ, ภาคเหนือ           

ทวีปอเมริกาเหนือ            

ท่อง                                                             

ถูก..., โดน...                                                 

...เท่า                                                 

กระเป๋าเป้                                             

ท้องถิ่น, พื้นที่ของตัวเอง              

เดิมที, แต่เดิม               

ฮอนด้า (ยี่ห้อ)                

โง่                                                           

จมูก                   

เปรียบเทียบ, กว่า          

เส้นขีด (ของอักษรจีน)         

ดังเช่น, อาทิ           

การแข่งขัน, แข่งขัน           

46

46

38

31

44

37

46

45

47

36

36

50

47

34

31

36

47

45

31

45

37

35

35

28

49

33

31
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บทที่

毕业证      

必须       

必要        

变            

变化        

便利店        

标准        

表           

表面          

表示        

表演        

冰淇淋       

饼干          

并            

病           

病人         

博物馆       

博大精深          

不但       

不断         

不过       

不论        

步        

部

不耻下问     

部分        

不管         

bìyèzhènɡ             

bìxū           

bìyào       

biàn           

biànhuà          

biànlìdiàn     

biāozhǔn         

biǎo            

biǎomiàn         

biǎoshì          

biǎoyǎn         

bīnɡqílín           

bǐnɡɡān        

bìnɡ             

bìnɡ            

bìnɡrén                     

bówùɡuǎn

bódà-jīnɡshēn     

búdàn                                   

búduàn          

búɡuò           

búlùn          

bù                

bù

bù chǐ xià wèn    

bùfen         

bùɡuǎn            

ประกาศนียบัตร (สำาเร็จการศึกษา)           

จำาเป็นต้อง                                               

จำาเป็น                                                   

เปลี่ยนแปลง                                       

เปลี่ยนแปลง                    

ร้านสะดวกซื้อ                

มาตรฐาน                                          

ตาราง                                            

ผิวเผิน                                                 

แสดง (ความคิดเห็น อารมณ์ ท่าที ฯลฯ)     

แสดง, การแสดง             

ไอศกรีม               

คุกกี้               

คำาวิเศษณ์, รวมเข้าด้วยกัน      

โรค, ป่วย                                        

คนไข้, ผู้ป่วย            

พิพิธภัณฑ์                 

กว้างขวางและลึกซึ้ง  

ไม่เพียง...             

ไม่ขาดสาย, ไม่หยุด                   

แต่                                                           

ไม่ว่า                                                

ก้าว, จังหวะก้าว, ขั้น          

เรื่อง, เครื่อง (ลักษณนาม)

ไม่อายที่จะไปหาความรู้จากคนที่ต่ำากว่า  

ส่วน, ภาค                                            

ไม่ว่า..., ไม่สนใจ                         

39

45

45

33

41

39

46

47

38

46

48

33

33

35

37

44

39

49

36

41

37

35

50

50

49

30

32
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บทที่

不及        

不仅    

不然           

不如          

不三不四      

步行街       

 

 C                   

擦         

猜            

材料        

财务       

彩票        

彩礼        

菜单        

餐厅        

草药膏      

曾经          

查         

差           

差           

差不多      

差点儿      

拆          

长江      

长久      

常识      

bùjí             

bùjǐn             

bùrán        

bùrú          

bùsān-búsì                        

bùxínɡjiē    

cā             

cāi                

cáiliào           

cáiwù       

cǎipiào                    

cǎilǐ         

càidān         

cāntīnɡ       

cǎoyàoɡāo             

cénɡjīnɡ         

chá                                  

chà             

chà              

chàbuduō     

chàdiǎnr       

chāi            

chánɡjiānɡ     

chánɡjiǔ       

chánɡshì         

ไม่ทัน, สู้ไม่ได้, เทียบไม่ติด     

ไม่เพียงแต่                                              

ไม่งั้น, ไม่อย่างนั้น         

ไม่สู้...                                        

ไม่ได้เรื่อง, ไม่เป็นท่า         

ถนนคนเดิน                                

ถู, เช็ด, ทา                

ทาย, คาดเดา                                     

เอกสาร, ข้อมูล, วัสดุ

การเงิน                                       

สลากกินแบ่งรัฐบาล, ลอตเตอรี่                              

สินสอดทองหมั้น            

เมนู, รายการอาหาร          

ห้องอาหาร, ร้านอาหาร                                       

ยาทาสมุนไพร              

เคย                                              

ค้นหา, ตรวจ              

แย่, ไม่ดี, ห่วย                                             

ขาด, ผิดพลาด                   

เกือบจะ, พอ ๆ กัน, โดยทั่วไป    

เกือบจะ, ...กว่านิดหน่อย         

รื้อ, ฉีก             

แม่น้ำาแยงซี                                      

ยาวนาน                                                  

ความรู้ทั่วไป                                  

40

50

38

40

49

40

35

32

48

44

40

46

27

35

50

50

31

28

42

33

42

47

34

46

34
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บทที่

场

超过       

超重       

炒                 

车道      

车牌号      

车厢       

车站        

趁         

称         

成          

成功      

成绩        

乘客      

橙色       

成熟       

成为       

成语      

吃一堑长一　　

　智   

迟到        

冲          

充电宝      

充电器       

重庆       

重新        

宠物          

chǎnɡ  

chāoɡuò        

chāozhònɡ     

chǎo                                            

chēdào          

chēpáihào         

chēxiānɡ     

chēzhàn     

chèn             

chēnɡ                

chénɡ         

chénɡɡōnɡ      

chénɡjì              

chénɡkè     

chénɡsè       

chénɡshú        

chénɡwéi        

chénɡyǔ         

chī  yí  qiàn  　

　zhǎnɡ  yí  zhì   

chídào         

chōnɡ            

chōnɡdiànbǎo         

chōnɡdiànqì    

chónɡqìnɡ                  

chónɡxīn         

chǒnɡwù                    

รอบ (ลักษณนาม)    

เหนือกว่า, เกินกว่า, เลยไป         

น้ำาหนักเกิน                                   

ผัด                                                  

ทางรถวิ่ง                                           

หมายเลขทะเบียนรถ                              

ตู้รถ                                                 

สถานี (รถไฟ), ป้าย (รถเมล์)              

ถือโอกาสที่...            

ชั่ง (น้ำาหนัก)                                         

กลายเป็น, สำาเร็จ                         

เป็นผลสำาเร็จ, สัมฤทธิ์ผล         

ผลงาน, คะแนน                                    

ผู้โดยสาร                 

สีส้ม                

ความเป็นผู้ใหญ่, สุกงอม         

กลายเป็น                                      

สำานวน 

พลาดไปครั้งหนึ่งก็ฉลาดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง 

                                        

มาสาย, มาช้า                                   

พุ่ง, ปะทะกัน               

แบตเตอรี่สำารอง, พาวเวอร์แบงค์     

อุปกรณ์ชาร์จไฟ, สายชาร์จ       

เมืองฉงชิ่ง                 

ซ้ำา, ทำาใหม่, ทำาอีกครั้งหนึ่ง                          

สัตว์เล้ียง                                             

32

35

45

26

37

46

34

40

48

45

31

49

32

40

28

41

41

49

42

42

42

28

28

26

28

36
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บทที่

抽           

抽屉        

出差       

出发      

出家         

出口          

出口处         

出入境    

出入境口     

出院         

出租车      

除了      

储蓄        

船             

传统       

喘气       

窗户          

窗口       

吹            

春武里      

纯净水       

词 (语)      

辞职     

匆忙       

从来       

粗心大意      

醋           

chōu             

chōutì         

chūchāi        

chūfā        

chūjiā      

chūkǒu       

chūkǒuchù     

chūrùjìnɡ     

chūrù jìnɡkǒu   

chūyuàn               

chūzūchē           

chúle                           

chǔxù      

chuán        

chuántǒnɡ    

chuǎnqì         

chuānɡhu         

chuānɡkǒu    

chuī                                                           

chūnwǔlǐ              

chúnjìnɡshuǐ  

cí (yǔ)        

cízhí

cōnɡmánɡ       

cónɡlái       

cūxīn dàyì     

cù

สูบ, จับ                                                

ลิ้นชัก                                                 

ออกปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่      

ออกเดินทาง                                       

บวช                  

ทางออก, ส่งออก             

ทางออก                                                      

เข้าออกเขตแดนประเทศ          

ด่านเข้าออกเขตแดนประเทศ           

(คนไข้) ออกจากโรงพยาบาล        

แท็กซี่, รถเช่า                                  

นอกจาก...แล้ว                                    

ออมเงิน, ออมทรัพย์                               

เรือ                   

ประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ     

หายใจ, พักหายใจ                            

หน้าต่าง                 

ช่องติดต่อ, ที่ใกล้หน้าต่าง         

เป่า

ชลบุรี                                            

น้ำาเปล่า, น้ำาสะอาด              

คำาศัพท์                

ลาออก                                                        

รีบร้อน, ขมีขมัน                                  

แต่ไหนแต่ไร         

ประมาทเลินเล่อ            

น้ำาส้มสายชู                                            

30

38

41

40

47

45

45

45

45

44

40

31

39

42

44

32

27

44

43

30

27

46

41

50

31

37

26
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บทที่

促进       

促销      

催         

存          

错            

 D                   

答应      

达到        

打表       

打车         

打底裤        

打工         

打哈欠       

打喷嚏

打印        

打仗      

打针          

打折         

大巴车     

大便        

大部分       

大乘佛教      

大皇宫      

大家         

大洋洲      

带          

cùjìn            

cùxiāo         

cuī                

cún           

cuò              

dāyìnɡ          

dádào           

dǎbiǎo          

dǎchē              

dǎdǐkù       

dǎɡōnɡ         

dǎ hāqian     

dǎ pēntì

dǎyìn           

dǎzhànɡ            

dǎzhēn       

dǎzhé                              

dàbāchē                  

dàbiàn         

dàbùfen               

dàchénɡ fójiào  

dàhuánɡɡōnɡ     

dàjiā                              

dàyánɡzhōu     

dài            

ส่งเสริม                                            

ส่งเสริมการขาย, โปรโมชั่น         

เร่ง                                                 

ฝาก (เงิน/สิ่งของ)         

ผิด                                                        

ตอบรับ, ตกลง                                           

บรรลุถึง                                             

กดมิเตอร์ (แท็กซี่)                                      

นั่ง/โบกแท็กซี่                                     

กางเกงซับใน             

รับจ้างทำางาน                               

หาว                                               

จาม

พิมพ์ (ดีด), ประทับตรา

รบกัน, ทำาสงคราม                            

ฉีดยา                                         

ลดราคา              

รถทัวร์                

อุจจาระ                                            

ส่วนใหญ่             

พุทธศาสนามหายาน         

พระบรมมหาราชวัง                          

ทุกคน                

ทวีปออสเตรเลีย            

แถว (พื้นที่)                

50

28

46

40

28

36

48

43

39

29

35

41

44

43

49

44

28

34

44

30

47

50

42

34

37
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บทที่

戴         

代办       

代表        

贷款       

担心        

单子       

胆子        

(清) 淡        

淡季       

当地      

当然        

岛         

倒           

倒霉          

导游         

倒         

到处        

到底        

地         

得

…的话     

得              

得         

登机

登机口      

登机牌      

登记手续     

dài             

dàibàn        

dàibiǎo       

dàikuǎn      

dānxīn     

dānzi         

dǎnzi          

(qīnɡ) dàn

dànjì                                 

dānɡdì           

dānɡrán          

dǎo                

dǎo             

dǎoméi           

dǎoyóu                  

dào            

dàochù                              

dàodǐ            

de                  

de

…de huà         

dé

děi               

dēnɡjī          

dēnɡjīkǒu           

dēnɡjīpái         

dēnɡjī shǒuxù   

ใส่, สวม                    

จัดการแทน                                       

แทน, ในนาม, ผู้แทน                                    

ให้กู้, เงินกู้                                         

เป็นห่วง, กังวล          

ใบรายการ                                     

ความกล้า                                          

จืด, จาง, ไม่เข้มข้น            

โลว์ซีซั่น, นอกฤดูท่องเที่ยว                     

ท้องถิ่นนั้น, สถานที่ (ที่เกิดเหตุ) นั้น               

อย่างแน่นอน, ควรจะต้องเป็นเช่นนั้น                   

เกาะ                 

ล้ม, สับเปลี่ยน                                          

เคราะห์ร้าย, ซวย, อาภัพ            

ไกด์นำาเที่ยว               

กลับหัวกลับหาง, ถอยกลับ, เท         

ทั่วทุกหนทุกแห่ง                          

ในที่สุด, ท้ายท่ีสุด                                                 

อย่าง..., โดย              

(คำาที่แสดงผลลัพธ์หรือระดับของการกระทำา)

ถ้า...ละก็, หาก                               

ได้, เสร็จ, อนุญาตให้

ต้อง, จำาเป็นต้อง                                         

ขึ้นเครื่องบิน                                          

ประตูขึ้นเครื่องบิน, เกท           

บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน, บอร์ดดิ้งพาส     

ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบิน                       

37

50

48

37

31

44

41

26

48

45

31

30

40

42

49

32

31

39

31

30

34

31

38

45

45

45

45
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บทที่

低         

的确       

底层       

地         

地图      

地下通道     

点        

点名        

点赞       

电池       

电吹风      

电梯       

电子邮箱   

掉        

调查            

定          

订婚         

订票单       

丢          

丢脸        

动           

动物         

豆腐         

度          

肚子         

端          

短          

dī

díquè             

dǐcénɡ        

dì              

dìtú           

dìxià tōnɡdào    

diǎn           

diǎnmínɡ                 

diǎnzàn       

diànchí                              

diànchuīfēnɡ     

diàntī                            

diànzǐ yóuxiānɡ

diào              

diàochá                                     

dìnɡ           

dìnɡhūn        

dìnɡpiàodān     

diū             

diūliǎn        

dònɡ          

dònɡwù       

dòufu

dù                                          

dùzi           

duān                

duǎn         

ต่ำา                                                 

จริง ๆ, เป็นจริง                                      

ชั้นใต้ดิน                

พื้นดิน, ท่ีดิน                                       

แผนที่                                           

ทางใต้ดิน        

สั่ง (อาหาร)

ระบุชื่อ, ขานชื่อ         

กดไลก์                                             

แบตเตอรี่, ถ่านไฟฉาย                         

ไดร์เป่าผม                                      

ลิฟต์              

อีเมล                

ตก, หล่น                                         

สำารวจ              

ตกลง, ตัดสินใจ                                   

หมั้น              

ใบจองตั๋ว              

(สิ่งของ) หาย, ทิ้ง            

ขายหน้า, เสียหน้า                                 

ขยับ, เคลื่อนไหว             

สัตว์                    

เต้าหู้                   

องศา               

ท้อง               

ยก, ปลาย                                  

สั้น                  

28

26

45

33

34

42

27

42

48

28

43

45

50

30

49

46

46

45

39

47

33

35

30

31

35, 38 

35

29
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บทที่

短暂        

段            

锻炼         

队          

对         

对面        

对于        

多云         

躲          

  

 E                   

嗯         

而          

而且        

耳朵        

二手        

二维码      

 F                   

发         

发财       

发呆      

发烧         

发生       

发现       

发炎         

发展        

duǎnzàn      

duàn           

duànliàn      

duì            

duì          

duìmiàn        

duìyú         

duōyún                      

duǒ            

èn           

ér             

érquě       

ěrduo                           

èrshǒu         

èrwéimǎ         

fā                 

fācái             

fādāi          

fāshāo                                   

fāshēnɡ       

fāxiàn           

fāyán           

fāzhǎn         

(เวลา) สั้น ๆ                  

ช่วง, ตอน, ท่อน             

ออกกำาลังกาย            

ทีม, แถว, กอง            

คู่ (ลักษณนาม)                                

ด้านตรงข้าม            

สำาหรับ, เกี่ยวกับ                       

มีเมฆมาก             

หลบ, หลีก, ซอ่น                                    

อืม                    

แต่                                        

หากยัง...อีกด้วย                               

หู                                           

มือสอง, ที่ใช้แล้ว         

คิวอาร์โค้ด (QR code)         

ส่ง (ข้อความ ฯลฯ)                                     

ร่ำารวย                                          

เหม่อลอย                                             

เป็นไข้, ตัวร้อน                               

เกิดขึ้น                                                    

ค้นพบ, รู้สึก                                      

อักเสบ                

พัฒนา, ขยายออก                                

48

41

32

32

38

39

34

40

40

26

40

36

35

37

48

45

46

35

44

31

36

44

41
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บทที่

罚款        

翻         

帆布鞋      

番茄       

番茄酱

翻译       

反正         

饭馆        

方面       

方言       

防         

防晒霜      

访问       

放     

放       

放松       

放心      

飞机       

非洲      

费用     

分          

分         

…分之…    

粉 (红) 色       

风         

丰富多彩       

风景       

fákuǎn         

fān             

fānbùxié                    

fānqié 

fānqiéjiànɡ        

fānyì                              

fǎnzhènɡ      

fànɡuǎn            

fānɡmiàn           

fānɡyán        

fánɡ           

fánɡshàishuānɡ  

fǎnɡwèn       

fànɡ                            

fànɡ                                  

fànɡsōnɡ        

fànɡxīn          

fēijī          

fēizhōu        

fèiyònɡ       

fēn                                 

fēn           

…fēnzhī…      

fěn (hónɡ) sè     

fēnɡ          

fēnɡfù duōcǎi 

fēnɡjǐnɡ        

ปรับเงิน, เงินค่าปรับ                             

เปิด, พลิก

รองเท้าผ้าใบ                                     

มะเขือเทศ           

ซอสมะเขือเทศ             

แปล, ล่าม                                            

ถึงอย่างไรก็..., ยังไงยังไงก็...                         

ร้านอาหาร                                                 

ด้าน, ทาง                                       

ภาษาถิ่น                                     

ป้องกัน, พิทักษ์                             

ครีมกันแดด           

เยี่ยม, เยือน                                    

วาง,ใส่              

ขยาย             

ผ่อนคลาย                                       

วางใจ                                       

เครื่องบิน                

ทวีปแอฟริกา                

ค่าใช้จ่าย                                                  

เฟิน (หน่วยเล็กที่สุดของเงินหยวน)     

แบ่ง, แยกออก                     

เศษ... ส่วน...           

สีชมพู                                           

ลม                                                       

มากมายหลายหลาก                        

ทิวทัศน์                                       

36

48

29

30

26

31

27

30

35

46

37

35

50

26

29

48

37

34

34

38

39

37

28

28

33

48

34
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บทที่

佛                

佛诞节     

佛教         

佛像        

否则       

夫妻        

符合         

服务       

服务员      

府          

付            

复查         

负面        

父亲            

复杂        

负责        

 

 G                   

改进          

干            

干等      

干旱      

敢       

赶        

赶不上    

感动       

赶快      

fó                               

fódànjié      

fójiào          

fóxiànɡ      

fǒuzé         

fūqī         

fúhé                          

fúwù                             

fúwùyuán          

fǔ                                    

fù             

fùchá         

fùmiàn         

fùqin          

fùzá              

fùzé              

ɡǎijìn          

ɡān              

ɡānděnɡ        

ɡānhàn            

ɡǎn                                   

ɡǎn            

ɡǎn bú shànɡ     

ɡǎndònɡ         

ɡǎnkuài        

(ศาสนา) พุทธ, พระพุทธรูป             

วันวิสาขบูชา            

พุทธศาสนา                                    

พระพุทธรูป              

มิฉะนั้น                                         

สามีภรรยา                                            

สอดคล้องกัน, ตรงกัน                     

บริการ, รับใช้          

พนักงานเสิร์ฟ, บริกร                        

จังหวัด             

ชำาระ, จ่าย                  

ตรวจสอบใหม่                                             

แง่ลบ, ด้านหลัง                                       

คุณพ่อ                                                      

สลับซับซ้อน                                           

รับผิดชอบ                                               

ปรับปรุงแก้ไขให้เจริญก้าวหน้า            

แห้ง                                                    

รอเฉย ๆ                                             

แห้งแล้ง                

กล้า                

เร่งรีบ, ไล่กวด            

ไม่ทัน, ตามไม่ทัน        

ซาบซึ้ง                                         

เร่งรีบ, เร็วเข้า                                 

38

47

47

47

40

38

36

27

27

31

37

44

50

34

48

35

50

43

40

30

26

40

40

48

40
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บทที่

感冒            

感觉            

干         

高尔夫球     

高考      

高铁        

搞          

搞笑       

革命          

各          

个子       

根据      

更        

工厂       

功夫       

公交        

公斤        

工具

公里      

功能        

公务舱      

恭喜        

公主        

工作证     

狗          

够            

姑娘        

ɡǎnmào             

ɡǎnjué                       

ɡàn              

ɡāo’ěrfū qiú    

ɡāokǎo        

ɡāotiě                     

ɡǎo          

ɡǎoxiào     

ɡémìnɡ       

ɡè               

ɡèzi                         

ɡēnjù           

ɡènɡ            

ɡōnɡchǎnɡ      

ɡōnɡfu        

ɡōnɡjiāo       

ɡōnɡjīn           

ɡōnɡjù

ɡōnɡlǐ         

ɡōnɡnénɡ           

ɡōnɡwùcānɡ    

ɡōnɡxǐ             

ɡōnɡzhǔ            

ɡōnɡzuòzhènɡ        

ɡǒu               

ɡòu                                        

ɡūniɑnɡ        

ไข้หวัด                                                  

รู้สึก, ความรู้สึก                              

ทำา                                                    

กอล์ฟ               

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย                    

รถไฟความเร็วสูง           

ทำา                     

ตลก                                                   

ปฏิวัติ                                         

ทุก, ต่าง, บรรดา                

รูปร่าง                                                  

ตาม, หลักฐานอ้างอิง                          

ยิ่งขึ้น, อีก                                      

โรงงาน                                        

กังฟู, ฝีมือ, ความชำานาญ        

การคมนาคมสาธารณะ, การขนส่งสาธารณะ

กิโลกรัม                                                        

เครื่องมือ, อุปกรณ์

กิโลเมตร               

ฟังก์ชั่น           

(ที่นั่ง) ชั้นธุรกิจ            

แสดงความยินดี                             

เจ้าหญิง, เจ้าฟ้าหญิง                         

ใบอนุญาตทำางาน           

สุนัข                 

พอ, เพียงพอ            

หญิงสาว, ลูกสาว                          

40

29

41

32

30

34

28

50

47

38

46

50

37

50

47

39

45

42

34

48

45

38

50

39

35

39

41
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บทที่

估计        

古代       

谷歌      

鼓励        

古语       

古筝      

顾客      

故事      

故意      

刮            

挂       

关键         

关心     

关于     

关注      

管      

管理         

冠军         

光        

光临        

广东       

广西      

广州       

规定        

贵重       

国际       

国庆节     

ɡūjì               

ɡǔdài              

ɡǔɡē           

ɡǔlì               

ɡǔyǔ               

ɡǔzhēnɡ       

ɡùkè           

ɡùshi        

ɡùyì              

ɡuā           

ɡuà             

ɡuānjiàn       

ɡuānxīn        

ɡuānyú        

ɡuānzhù                        

ɡuǎn           

ɡuǎnlǐ        

ɡuànjūn            

ɡuānɡ            

ɡuānɡlín      

ɡuǎnɡdōnɡ     

ɡuǎnɡxī          

ɡuǎnɡzhōu     

ɡuīdìnɡ            

ɡuìzhònɡ    

ɡuójì           

ɡuóqìnɡjié       

คาด, ประเมิน                

สมัยโบราณ                                         

กูเกิล (Google)             

ให้กำาลังใจ, ส่งเสริม                              

ภาษาโบราณ, สุภาษิต                          

กู่เจิง (เครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่ง)                                  

ลูกค้า                                                     

นิทาน, เรื่องราว                                              

เจตนา, ตั้งใจ                    

(ลม) พัด, ขูด, โกน (หนวด)         

แขวน, เกี่ยว                

จุดสำาคัญ, กลอนประตู, ปัจจัยชี้ขาด      

เอาใจใส่, สนใจ             

เกี่ยวกับ                                  

ให้ความสนใจ                                        

ดูแล, ควบคุม              

บริหาร, ควบคุมดูแล                    

ผู้ชนะเลิศ, แชมเปี้ยน                

เพียง...เท่านั้น, เพียงแต่, แสงสว่าง, หมด  

มาถึง, มาเยือน            

มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง)             

เขตปกครองตนเองกว่างซี (กวางสี)                  

เมืองกวางโจว                                 

กำาหนด, ข้อกำาหนด                             

สำาคัญและมีมูลค่า                               

สากล, นานาชาติ, ระหว่างประเทศ        

วันชาติ                                               

47

49

31

41

44

50

35

49

43

33

39

41

44

34

48

36

36

32

41

27

26

34

31

35

42

28

48
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บทที่

过        

过敏        

 H                   

哈哈         

海         

海边         

海底         

海关        

海南 (岛)    

海鲜        

害怕        

害羞        

汗          

汉族        

航空        

好处        

好运        

号          

河     

合艾        

河流

和平        

和尚       

合适      

合作        

黑色       

ɡuò           

ɡuòmǐn                       

hāhā         

hǎi

hǎibiɑn                

hǎidǐ            

hǎiɡuān        

hǎinán (dǎo)     

hǎixiān                       

hàipà              

hàixiū         

hàn             

hànzú          

hánɡkōnɡ      

hǎochù        

hǎoyùn      

hào           

hé

hé’ài          

héliú

hépínɡ          

héshɑnɡ                     

héshì                             

hézuò              

hēisè      

ข้าม, ผ่าน                

แพ้ (ยา/อาหาร)                                     

ฮ่า ๆ (เสียงหัวเราะ)          

ทะเล                                               

ชายทะเล             

ใต้ทะเล, ก้นทะเล                            

ศุลกากร                                         

(เกาะ) ไหหลำา           

อาหารทะเล             

กลัว                                                       

อาย, เขิน, เหนียม             

เหงื่อ                

ชาวฮั่น                                             

สายการบิน              

ผลดี, ประโยชน์                                

โชคดี (มักใช้เป็นคำาอวยพร)        

เบอร์, ไซส์               

แม่น้ำา                       

หาดใหญ่                 

แม่น้ำา

สันติภาพ                                         

พระสงฆ์                

เหมาะสม                                      

ความร่วมมือ                                           

สีดำา                   

39

44

33

30

30

48

45

30

26

43

41

32

34

34

37

40

29

34

30

34

40

47

28

34

28
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บทที่

横竖撇捺      

红牛       

红色       

后悔        

湖          

蝴蝶      

互相        

护照       

滑        

华人       

华欣       

化验        

怀        

怀疑       

怀孕       

坏         

坏处        

还             

环境                  

黄瓜     

黄河       

黄金       

黄色        

恢复       

灰色        

回答          

会员卡        

hénɡ shù piě nà  

hónɡniú                            

hónɡsè                    

hòuhuǐ           

hú             

húdié          

hùxiānɡ     

hùzhào       

huá            

huárén         

huáxīn                       

huàyàn           

huái               

huáiyí        

huáiyùn            

huài                

huàichù            

huán            

huánjìnɡ                                 

huánɡɡuā         

huánɡhé            

huánɡjīn             

huánɡsè                       

huīfù             

huīsè                  

huídá                                         

huìyuánkǎ                    

(ชื่อเรียกเส้นขีดของอักษรจีน)                    

กระทิงแดง (ยี่ห้อ)                

สีแดง               

เสียใจในภายหลัง                              

ทะเลสาบ                                          

ผีเสื้อ                

ซึ่งกันและกัน                                    

หนังสือเดินทาง, พาสปอร์ต     

ลื่น                                              

คนเชื้อสายจีน                                

หัวหิน                                              

ทดลอง, ตรวจสอบ (ทางวิทยาศาสตร์)      

อ้อมอก, จิตใจ, ตั้งครรภ์             

สงสัย                                                     

ตั้งท้อง, ตั้งครรภ์              

เสีย, เลว                                        

ผลเสีย, ข้อเสีย              

กลับคืน, ส่งคืน                                   

สิ่งแวดล้อม

แตงกวา                                                   

แม่น้ำาเหลือง, แม่น้ำาฮวงโห                 

ทองคำา                 

สีเหลือง               

คืนสู่สภาพปกติ, ฟื้นฟู                           

สีเทา                

ตอบคำาถาม                                       

บัตรสมาชิก             

49

27

28

40

34

50

46

45

40

37

30

44

38

50

38

42

37

37

50

27

34

46

28

40

28

34

29
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บทที่

婚礼        

活         

火         

火车         

火锅         

获得        

 J                   

积        

基督教     

几乎       

机会       

机器       

极           

吉利       

及时        

即使        

己所不欲，

　勿施于人            

既          

记得         

计划        

寂寞         

纪念         

纪念品      

继续        

加          

hūnlǐ                             

huó             

huǒ             

huǒchē                          

huǒɡuō            

huòdé           

jī         

jīdūjiào       

jīhū           

jīhuì          

jīqì           

jí             

jílì          

jíshí          

jíshǐ         

jǐ suǒ bú yù, wù 

　shī yú rén  

jì               

jìde                        

jìhuà           

jìmò          

jìniàn        

jìniànpǐn         

jìxù             

jiā                               

งานแต่งงาน             

มีชีวิต, งาน                                   

ฮอตฮิต, ไฟ                                    

รถไฟ               

หม้อไฟ, สุกียากี้               

ได้รับ                                             

สะสม                                           

ศาสนาคริสต์                                         

เกือบจะ, แทบจะ                                   

โอกาส                

เครื่องจักรกล                                       

จุดสูงสุด,อย่างยิ่ง                                   

ราบรื่นและเป็นสิริมงคล                         

ทันเวลา, ทันที                                       

ถึงแม้ว่า                                                 

จงปฏิบัติต่อเขาเหมือนที่อยากให้เขาปฏิบัติ 

　ต่อเรา

ทั้ง, ได้...ไปแล้ว, ในเมื่อ                           

จำาได้, ไม่ลืม                                     

วางโครงการ, โครงการ                         

เหงา, เหงาหงอย                                         

ระลึก                                                  

ของที่ระลึก                                    

ต่อเนื่อง               

เพิ่มเป็นเพื่อน, แอด (add)           

46

41

48

34

26

49

40

47

47

31

48

48

46

40

49

49

34

30

34

46

45

45

46

48
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บทที่

家长         

假话            

甲米        

假装         

价格        

假期        

假日       

驾照       

坚持        

兼职       

减

检查       

简单       

减肥        

简历         

检票        

检票口      

健美操     

见面       

健身房      

建议        

江          

将来        

江西       

讲          

奖          

奖金         

jiāzhǎnɡ                  

jiǎhuà                                       

jiǎmǐ                              

jiǎzhuānɡ         

jiàɡé             

jiàqī                                   

jiàrì                        

jiàzhào  

jiānchí      

jiānzhí        

jiǎn 

jiǎnchá   

jiǎndān         

jiǎnféi          

jiǎnlì           

jiǎnpiào       

jiǎnpiàokǒu    

jiànměicāo                  

jiànmiàn         

jiànshēnfánɡ   

jiànyì           

jiānɡ             

jiānɡlái        

jiānɡxī        

jiǎnɡ              

jiǎnɡ            

jiǎnɡjīn        

ผู้ปกครอง                  

คำาพูดโกหก                                

(จังหวัด) กระบี่                                            

แสร้งทำาเป็น..., แกล้งทำาเป็น...                       

ราคา                                             

ช่วงปิดเทอม, ช่วงลางาน                       

วันหยุด             

ใบขับขี่                                            

ยืนหยัด                                          

พาร์ทไทม์, ควบหลายตำาแหน่ง          

ลบ                                              

ตรวจสอบ             

ง่าย                   

ลดความอ้วน             

ประวัติส่วนตัว, เรซูเม่              

ตรวจตั๋ว                                      

ช่องตรวจตั๋ว                                  

เต้นแอโรบิก                

พบหน้ากัน                                   

ห้องฟิตเนส, ยิม            

เสนอ, ข้อเสนอ                             

แม่น้ำา                                       

อนาคต                                               

มณฑลเจียงซี            

กล่าว, เล่า, บรรยาย                           

รางวัล                                             

โบนัส, เงินรางวัล             

37

33

30

47

27

47

31

37

33

35

33

38

35

33

35

45

45

32

40

32

34

34

34

34

43

40

40
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บทที่

奖学金       

酱         

降落       

酱油       

交             

骄傲        

交流        

郊区         

交通         

交往        

角           

脚          

教练        

教堂        

教育         

结巴       

结婚证      

结果        

节 (日)      

结账        

解释        

解夏节       

戒         

戒指      

金色      

紧           

尽管       

jiǎnɡxuéjīn     

jiànɡ             

jiànɡluò         

jiànɡyóu                     

jiāo             

jiāo’ào            

jiāoliú         

jiāoqū         

jiāotōnɡ                    

jiāowǎnɡ              

jiǎo                                       

jiǎo              

jiàoliàn                     

jiàotánɡ                       

jiàoyù        

jiébɑ            

jiéhūnzhènɡ     

jiéɡuǒ             

jié (rì)         

jiézhànɡ         

jiěshì           

jiěxiàjié      

jiè                 

jièzhǐ         

jīnsè                            

jǐn             

jǐnɡuǎn         

ทุนการศึกษา              

ซอส, แยม                                         

ลงสู่พื้นดิน                 

ซอสถั่วเหลือง, ซีอิ๊ว                         

คบหา                                                        

หยิ่ง, เย่อหยิ่ง, ภาคภูมิใจ                         

สื่อสาร, การสื่อสาร                             

ชานเมือง                                         

การเดินทาง, การจราจร, การคมนาคม           

คบหา, ไปมาหาสู่กัน          

เจี่ยว (หน่วยเงินของจีน)          

เท้า                                              

ครูฝึก, โค้ช            

โบสถ์คริสต์                                   

การศึกษา, การอบรม                               

(พูด) ติดอ่าง                               

ทะเบียนสมรส                            

ผลลัพธ์, ในท่ีสุด                                  

เทศกาล                                        

เก็บเงิน                                        

อธิบาย                                         

วันออกพรรษา            

เลิก                                               

แหวน                     

สีทอง                                           

ตึง, แน่น                

ถึงแม้ว่า                                          

40

26

45

26

49

49

41

42

31

46

28

30

32

47

38

41

39

32

31

27

36

47

30

46

28

50

38
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บทที่

紧张       

进步         

禁止       

精彩        

经常        

经过      

经济        

经济舱       

精神        

精通         

经验         

景点          

景德镇      

井冈山      

竟然         

竞争       

酒店          

就算            

酒窝       

菊花茶      

举行         

句

拒绝     

距离         

具体         

决定      

决赛        

jǐnzhānɡ        

jìnbù           

jìnzhǐ        

jīnɡcǎi         

jīnɡchánɡ            

jīnɡɡuò         

jīnɡjì         

jīnɡjìcānɡ   

jīnɡshen          

jīnɡtōnɡ          

jīnɡyàn         

jǐnɡdiǎn  

jǐnɡdézhèn     

jǐnɡɡānɡshān    

jìnɡrán          

jìnɡzhēnɡ        

jiǔdiàn        

jiùsuàn            

jiǔwō          

júhuāchá     

jǔxínɡ           

jù

jùjué         

jùlí                                                

jùtǐ           

juédìnɡ            

juésài            

ตื่นเต้น, ตึงเครียด, ขาดแคลน                         

ก้าวหน้า                                           

ห้าม                                                 

(บทความ การแสดง ฯลฯ) ยอดเยี่ยม, เด่น                   

บ่อย ๆ             

ผ่าน, เหตุการณ์ที่ผ่านไป   

เศรษฐกิจ                                           

(ที่นั่ง) ชั้นประหยัด               

จิตใจ, คึกคัก, มีชีวิตชีวา                   

เชี่ยวชาญ, รู้แจ้งแตกฉาน                         

ประสบการณ์                                       

ทัศนียภาพ, สถานที่ (ท่องเที่ยว)                        

จิ่งเต๋อเจิ้น (ชื่อเมือง)          

ภูเขาจิ่งกังซาน                                      

อย่างไม่คาดคิด, เหนือความคาดหมาย                        

แข่งขัน                                         

โรงแรม                                         

ถึงแม้ว่า, ต่อให้                                         

ลักยิ้ม                 

น้ำาเก๊กฮวย                

จัดการ, ทำาการ (ประชุม การแข่งขัน เป็นต้น)   

ประโยค (ลักษณนาม)

ปฏิเสธ                                                  

ระยะทาง        

รูปธรรม, ละเอียด                                   

ตกลง, ข้อตกลง                                     

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ                        

49

46

36

32

31

35

42

45

41

50

32

34

34

34

41

50

39

36

35

27

28

48

36

43

34

32

32
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บทที่ K                   

卡          

开玩笑      

开泰银行      

看样子      

看望     

烤          

考虑        

靠          

咳嗽       

可             

可怜       

可是      

可恶         

刻          

克           

客户        

肯定         

空姐        

空气        

空少       

空心菜      

孔敬        

恐怕         

孔子        

口香糖        

哭          

块 (元)       

kǎ                 

kāi wánxiào     

kāitài yínhánɡ 

kàn yànɡzi      

kànwànɡ            

kǎo                                         

kǎolǜ         

kào              

késou                            

kě                

kělián        

kěshì          

kěwù          

kè              

kè                                                    

kèhù               

kěndìnɡ        

kōnɡjiě                               

kōnɡqì                              

kōnɡshào         

kōnɡxīncài     

kǒnɡjìnɡ                     

kǒnɡpà          

kǒnɡzi            

kǒuxiānɡtánɡ          

kū                

kuài (yuán)        

บัตร, การ์ด                                       

พูดเล่น, ล้อเล่น                                

ธนาคารกสิกรไทย         

ดูท่า, ดูลักษณะ                    

เยี่ยมเยียน                                               

ย่าง, ปิ้ง                                         

พิจารณา                                        

พึ่งพา, พ่ึงพิง, อาศัย                                   

ไอ                   

(แสดงการเน้น)               

น่าสงสาร                                                       

แต่                                                     

น่าเกลียดชัง, ชั่วร้าย                        

15 นาที, เวลา                                     

กรัม                

ลูกค้า               

แน่นอน, ยืนยัน                                  

แอร์โฮสเตส                                        

อากาศ               

สจ๊วต                                           

ผักบุ้ง                                

ขอนแก่น             

คงจะ, เกรงจะ                                  

ขงจื่อ, ขงจื๊อ (ชื่อนักปรัชญาชาวจีน)                            

หมากฝรั่ง              

ร้องให้                        

หยวน (หน่วยเงินของจีน)       

29

40

39

26

44

26

35

40

44

29

42

36

42

43

46

40

28

45

37

45

27

30

30

49

39

46

28
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บทที่

款         

矿泉水         

困          

困难           

   

 L                   

拉           

拉肚子    

拉链          

辣椒          

来不及        

来自        

篮球          

蓝色          

浪费          

老板          

老家          

老天爷        

冷静          

黎明寺          

礼貌          

厉害          

力气        

例如          

俩            

连            

连            

kuǎn               

kuànɡquánshuǐ       

kùn                                          

kùnnɑn          

lā            

lā dùzi         

lāliàn         

làjiāo                          

láibují        

láizì                               

lánqiú         

lánsè           

lànɡfèi          

lǎobǎn          

lǎojiā         

lǎotiānyé       

lěnɡjìnɡ       

límínɡsì        

lǐmào           

lìhɑi                                 

lìqi           

lìrú             

liǎ            

lián             

lián             

รุ่น (ของสินค้า)                       

น้ำาแร่                                         

ง่วง                

ความยากลำาบาก                                         

ดึง, ลาก, ขนย้าย               

ท้องเสีย               

ซิป             

พริก                                            

ไม่ทัน                                            

มาจาก                 

บาสเกตบอล        

สีฟ้า                        

สุรุ่ยสุร่าย, ส้ินเปลือง                               

เถ้าแก่, เจ้านาย

บ้านเกิด              

สวรรค์, พระผู้เป็นเจ้า                         

ใจเย็น                                           

วัดอรุณราชวราราม           

มารยาท                 

เก่ง, สุดยอด, ร้ายแรง            

แรงกาย               

อาทิ, เช่น, เป็นต้นว่า                                   

สอง                                                           

แม้แต่,แม้กระทั่ง                                      

ต่อเนื่อง                                            

29

27

41

47

42

43

42

26

40

31

32

28

40

27

31

38

47

47

46

26

43

49

38

33

41
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บทที่

廉价         

联系          

脸           

脸书          

练习          

凉           

凉拌         

辆           

亮              

量            

聊天            

了            

了解          

淋           

凌晨            

零钱            

零食            

另外          

留

流感         

流利        

流行         

龙莲寺       

笼子         

庐山         

路遥知马力

罗勇         

liánjià          

liánxì            

liǎn            

liǎnshū       

liànxí           

liánɡ           

liánɡbàn         

liànɡ             

liànɡ          

liànɡ             

liáotiān      

liǎo             

liǎojiě            

lín               

línɡchén        

línɡqián        

línɡshí        

lìnɡwài        

liú             

liúɡǎn            

liúlì           

liúxínɡ       

lónɡliánsì    

lǒnɡzi          

lúshān            

lù yáo zhī mǎlì

luóyǒnɡ                       

ราคาถูก                   

ติดต่อ, สัมพันธ์, ประสาน                              

ใบหน้า             

เฟซบุ๊ก (Facebook)          

ฝึกฝน, แบบฝึกหัด              

เย็น                                                 

ยำา                                                

คัน (ลักษณนาม)             

สว่าง                                           

การวัด, ชั่ง                                               

คุยเล่น                 

เสร็จ, จบสิ้น, เข้าใจ             

เข้าใจ, รู้                                               

สาด, ตาก (ฝน)                                        

ก่อนฟ้าสว่าง                                      

เงินย่อย, เศษเหรียญ                                

ขนมว่าง, ขนมขบเคี้ยว                        

นอกจากนั้น, อื่น           

สงวนเอาไว้, เก็บเอาไว้                                

ไข้หวัดใหญ่                                           

(พูด/อ่าน/เขียน) คล่อง            

เป็นที่นิยม, แพร่หลาย                              

วัดเล่งเน่ยยี่            

กรง                                                   

ภูเขาหลูซาน                                      

ระยะทางพิสูจน์ม้า

ระยอง               

34

29

35

48

33

33

27

37

41

44

37

30

46

40

43

27

33

27

29

44

31

28

47

36

34

49

50
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บทที่

落地签       

落后         

落汤鸡      

旅行社          

绿色        

 

 M                     

嘛            

麻            

麻烦          

麻婆豆腐        

马上         

骂           

买单          

馒头         

满            

满意         

芒果        

猫           

毛           

毛           

贸易          

湄南河       

美德          

美女         

门票         

闷热

luòdìqiān      

luòhòu          

luòtānɡjī      

lǚxínɡshè       

lǜsè              

mɑ               

má                 

máfɑn                              

mápó dòufu      

mǎshànɡ            

mà                  

mǎidān          

mántou           

mǎn               

mǎnyì           

mánɡɡuǒ         

māo              

máo           

máo                 

màoyì           

méinánhé       

měidé              

měinǚ           

ménpiào          

mènrè          

วีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival)

ล้าหลัง                                               

ไก่ตกน้ำา (อุปมาว่าเปียกโชกไปทั้งตัว)      

บริษัททัวร์, บริษัทท่องเที่ยว                           

สีเขียว                

ซิ, นา (คำาลงท้ายประโยค)

(อาการ) ชา                                                

ยุ่งยาก, ความยุ่งยาก, รบกวน            

เต้าหู้เผ็ด            

ทันที                  

ด่า                                                 

จ่ายค่าอาหาร, เช็กบิล                        

หมั่นโถว               

เต็ม, ครบ, ทั่ว             

พอใจ                      

มะม่วง                                          

แมว                 

เหมา (หน่วยเงินของจีน)         

ขน (ของพืชและสัตว์)                   

การค้า                                              

แม่น้ำาเจ้าพระยา                               

คุณธรรมอันดี                                 

สาวสวย              

บัตรผ่านประตู, ค่าเข้าชม                          

ร้อนอบอ้าว                                             

48

49

42

49

28

38

26

42

30

41

46

27

30

30

27

26

36

28

36

41

34

44

28

47

33



　　　25

บทที่

迷           

迷路         

迷迷糊糊     

密码        

秘密         

免税店         

民族        

敏而好学     

明白          

名牌        

名片            

名胜古迹      

名言            

命运           

摸              

摩的            

摩托车        

陌生        

某              

牡蛎            

母亲       

母校            

目的       

 

 N                   

奶茶           

耐心           

mí               

mílù                                    

mímihūhu        

mìmǎ             

mìmì             

miǎnshuìdiàn      

mínzú             

mǐn ér hào xué    

mínɡbɑi           

mínɡpái           

mínɡpiàn          

mínɡshènɡ ɡǔjì  

mínɡyán          

mìnɡyùn         

mō                  

módī           

mótuōchē       

mòshēnɡ        

mǒu             

mǔlì          

mǔqīn           

mǔxiào        

mùdì                                 

nǎichá                                   

nàixīn            

หลงรัก                                                  

หลงทาง                

(สติ) เลอะเลือน            

รหัสลับ, โค้ดลับ           

ความลับ                                                

ร้านค้าปลอดภาษี     

ชนเผ่า                                                    

กระตือรือร้นร่ำาเรียนวิชา               

เข้าใจ, รู้เรื่อง                                          

(สินค้า) ชื่อดัง                                     

นามบัตร                                             

โบราณสถานและสถานที่ลือชื่อ               

คำาสอนที่มีชื่อเสียง                              

ชะตากรรม                                               

ลูบ, คลำา, สัมผัส              

วินมอเตอร์ไซค์              

จักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์

แปลกหน้า, ไม่รู้จัก                                    

คนใดคนหนึ่ง, ที่ใดที่หนึ่ง                    

หอยนางรม                                      

คุณแม่                                               

โรงเรียนเก่า (ที่เคยเรียนมา)       

จุดประสงค์                                                               

ชานม                    

อดทน, ความอดทน             

41

31

43

43

46

50

34

49

35

28

39

49

49

41

44

42

37

49

35

26

34

44

34

27

35
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บทที่

难道           

南方           

难怪          

南极洲         

南美洲         

内            

内容            

腻            

年代            

年底           

年轻            

年龄            

柠檬茶          

宁可           

牛              

农村           

弄              

暖              

糯米         

女士            

 

 O                   

欧洲          

欧锦赛         

偶尔           

呕吐           

nándào            

nánfānɡ          

nánɡuài          

nánjízhōu       

nánměizhōu      

nèi               

nèirónɡ          

nì                 

niándài         

niándǐ          

niánqīnɡ        

niánlínɡ          

nínɡménɡ chá     

nìnɡkě        

niú              

nónɡcūn          

nònɡ            

nuǎn             

nuòmǐ           

nǚshì       

ōuzhōu        

ōujǐnsài        

ǒu’ěr            

ǒutù            

หรือว่า...เชียวเหรอ                                 

ทิศใต้, ภาคใต้                                            

มิน่า                       

ขั้วโลกใต้                    

ทวีปอเมริกาใต้                

ใน                                                  

เนื้อหา                                           

เบื่อ, เลี่ยน                                       

ยุค, สมัย                                         

ปลายปี, สิ้นปี                               

อายุน้อย, หนุ่มสาว                         

อายุ (ของคนหรือสัตว์)                        

ชามะนาว              

ยอม                                 

วัว                  

ชนบท                                      

ทำา, หามา, เล่น                          

อบอุ่น                                   

ข้าวเหนียว                                     

สตรี, สุภาพสตรี               

ทวีปยุโรป                  

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป                  

บางครั้ง, เป็นครั้งคราว                             

อ้วก, อาเจียน                                          

42

47

41

34

34

46

43

26

47

43

29

38

27

50

35

47

42

33

26

40

34

41

31

44
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บทที่ P                   

怕              

排队            

排骨            

排球            

派              

盘              

跑步            

碰              

皮              

皮肤            

皮皮岛          

皮鞋            

骗              

片              

票              

平              

平底鞋          

评论            

乒乓球          

鄱阳湖          

破              

普遍            

普吉            

普通

 Q                   

期间      

pà                 

páiduì                                 

páiɡǔ           

páiqiú          

pài                

pán                

pǎobù             

pènɡ               

pí                 

pífu              

pípídǎo         

píxié                                   

piàn              

piàn             

piào                

pínɡ            

pínɡdǐxié                   

pínɡlùn          

pīnɡpānɡqiú     

póyánɡhú       

pò                 

pǔbiàn          

pǔjí                

pǔtōnɡ

qījiān            

กลัว                 

เข้าแถว, ต่อคิว                                    

ซี่โครง (ของหมูหรือสัตว์อื่น ๆ)        

วอลเลย์บอล         

ส่งตวัไป                                                

จาน                  

วิ่ง                     

ชน, กระทบ, พบเจอ               

ผิวหนัง                                           

ผิวหนัง                                         

เกาะพีพี                                               

รองเท้าหนัง               

หลอก, ต้มตุ๋น                                    

แผ่น, เม็ด (ลักษณนาม)           

ตั๋ว                                              

เสมอ                                             

รองเท้าส้นเตี้ย              

วิจารณ์, คอมเมนต์                                

ลูกปิงปอง               

ทะเลสาบผอหยาง                             

ชำารุดทรุดโทรม                

ทั่วไป                                        

ภูเก็ต                

ธรรมดา

ในช่วงเวลานั้น, ณ ตอนนั้น          

31

42

30

32

50

27

33

42

37

29

30

29

34

43

34

32

29

48

32

34

39

47

30

34

41
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บทที่

七上八下    

骑          

齐           

奇怪         

起飞        

器          

气           

气温        

签          

千克         

千米        

签名        

千万        

谦虚        

千载难逢    

签证        

潜水        

前台       

前天        

浅         

巧克力      

亲爱的     

亲戚         

亲手        

亲自        

清楚        

青海       

qī shànɡ bā xià    

qí                

qí               

qíɡuài            

qǐfēi            

qì                

qì                  

qìwēn           

qiān             

qiānkè           

qiānmǐ             

qiānmínɡ         

qiānwàn        

qiānxū          

qiān zǎi nán fénɡ  

qiānzhènɡ        

qiánshuǐ         

qiántái         

qiántiān          

qiǎn              

qiǎokèlì                          

qīn’àide                        

qīnqi            

qīnshǒu          

qīnzì            

qīnɡchu        

qīnɡhǎi         

ว้าวุ่น, จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว, จิตใจไม่สงบ    

ขี่                    

ครบครัน                                          

แปลก, น่าประหลาด, เกินความคาดหมาย               

เครื่องบินขึ้น            

เครื่อง, ภาชนะ, อวัยวะ               

ยั่วให้โกรธ, อากาศ, กล่ิน                             

อุณหภูมิ                                        

เซ็น                        

กิโลกรัม         

กิโลเมตร                     

เซ็นชื่อ, ลายเซ็น                                  

ต้อง, สิบล้าน                                     

ถ่อมตัว                                                 

พันปีก็ยากที่จะพบสักครั้ง, หาได้ยาก               

วีซ่า (visa)               

ดำาน้ำา                                              

เคาน์เตอร์, หน้าเวที           

เมื่อวานซืน                                    

อ่อน, ตื้น                                       

ช็อกโกแลต

ที่รัก                   

ญาติ                     

...ด้วยมือของตัวเอง           

ด้วยตนเอง                                          

ชัดเจน, เข้าใจ             

มณฑลชิงไห่            

49

36

42

37

45

28

40

31

29

45

34

29

38

49

35

48

48

39

42

28

33

29

46

26

45

29

34
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บทที่

青椒        

清莱       

清迈         

轻松       

清真寺      

情况       

晴天        

请假        

请客        

请帖       

庆祝

秋千        

(地) 球       

求          

球迷       

球员       

区          

区别        

取                                

取消         

圈          

全职        

劝         

缺少        

确定       

裙子      

 

qīnɡjiāo        

qīnɡlái                               

qīnɡmài           

qīnɡsōnɡ          

qīnɡzhēnsì                

qínɡkuànɡ       

qínɡtiān         

qǐnɡjià                 

qǐnɡkè           

qǐnɡtiě         

qìnɡzhù

qiūqiān         

(dì) qiú        

qiú               

qiúmí           

qiúyuán         

qū               

qūbié        

qǔ            

qǔxiāo           

quān            

quánzhí         

quàn            

quēshǎo         

quèdìnɡ           

qúnzi          

พริกหยวกเขียว            

เชียงราย                

เชียงใหม่                                               

สบาย ๆ                                                        

สุเหร่า, มัสยิด                 

สภาพ, เหตุการณ์                                 

วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส            

ขอลา (งาน เรียน ฯลฯ)                            

เลี้ยง, เป็นเจ้ามือ              

บัตรเชิญ               

ฉลอง

ชิงช้า                                                  

โลก, ลูกโลก                                      

ขอร้อง, แสวงหา                                   

แฟนบอล                                           

นักเตะ, นักบาส (เกตบอล)                                 

เขต                                                        

ความแตกต่าง, จำาแนก                              

ถอน (เงิน), รับคืน, เอา, หยิบ                

ยกเลิก, เพิกถอน                                       

กลุ่ม, ห่วง, วงแหวน                                  

ทำางานเต็มเวลา        

เตือน, พูดโนม้น้าว                                       

ขาด, ขาดแคลน                                        

แน่นอน, ตกลงแน่นอน          

กระโปรง                 

26

30

30

41

47

36

40

43

30

46

44

37

33

38

41

32

34

47

39

40

48

35

44

41

39

29
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บทที่ R                   

绕          

然后        

让         

热爱        

热门        

人家         

人口         

人民币      

人山人海   

人行道      

人妖        

忍          

忍不住     

任务        

仍然       

日程表      

肉          

如果       

弱          

 S                   

塞          

三长两短 

 

三人行，必　

　有我师也        

三文鱼       

rào             

ránhòu        

rànɡ          

rè’ài          

rèmén         

rénjiā          

rénkǒu            

rénmínbì         

rénshān-rénhǎi

rénxínɡdào   

rényāo                          

rěn               

rěnbuzhù       

rènwù           

rénɡrán          

rìchénɡbiǎo     

ròu              

rúɡuǒ 

ruò              

sāi                

sānchánɡ-　

　liǎnɡduǎn

sān rén xínɡ,

　bì yǒu wǒ shī yě           

sānwényú                       

วน, อ้อม                                                  

หลังจากนั้น                                            

ให้, ยอม, หลีกทาง             

รักอย่างดูดดื่ม                                             

เป็นที่นิยม, สิ่งที่นิยมหรือได้รับความสนใจ   

คนอื่นเขา, ฉัน (คำาสรรพนาม)            

ประชากร                                             

เหรินหมินปี้ (ชื่อเรียกสกุลเงินหยวน)     

ผู้คนล้นหลาม                 

ทางเดินเท้า                

กะเทย, สาวประเภทสอง                

อดทน, อดกลั้น                                       

อดทนไม่ไหว                                         

หน้าท่ี, ภารกิจ                                      

ยังคง                                                

ตารางกำาหนดการ                            

เนื้อ                  

ถ้า, ถ้าหาก                                     

อ่อนแอ                 

ยัด, ใส่เข้าไป

ประสบเคราะห์ภัยหรือความโชคร้ายจนถึงขั้น 　
　เสียชีวิต     

คนสามคนเดินทางมาด้วยกัน ย่อมมีคนที่เป็น

　ครูเราได้

ปลาแซลมอน                                         

43

39

38

35

30

41

31

28

48

42

48

43

43

43

49

47

26

27

32

39

49

49

26



　　　31

บทที่

三心二意      

散步            

嗓子            

扫描            

色              

沙美岛          

沙拉            

晒              

山              

珊瑚            

山外有山，　

　人外有人      

伤              

商量            

商品            

伤心            

上海            

稍微            

少数                   

少林寺          

舌头         

深              

身材            

身份证        

深更半夜      

深刻            

sānxīn-èryì     

sànbù            

sǎnɡzi           

sǎomiáo        

sè

shāměidǎo       

shālā                                

shài                                    

shān            

shānhú           

shān wài yǒu 　

　shān, rén wài 

　yǒu rén        

shānɡ             

shānɡliɑnɡ       

shānɡpǐn        

shānɡxīn        

shànɡhǎi        

shāowēi         

shǎoshù         

shàolínsì     

shétou           

shēn              

shēncái            

shēnfènzhènɡ     

shēnɡēnɡ-bànyè   

shēnkè         

สองจิตสองใจ                                     

เดินเล่น                                               

คอ, เสียงพูด, เสียงร้อง                              

สแกน                 

สี                                                    

เกาะเสม็ด                                          

สลัด                     

ตาก (แดด)              

ภูเขา                                                      

ปะการัง                                         

เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือคนยังมีคน

ถลอก, แผล                                    

ปรึกษา, หาเรือ                                 

สินค้า                   

เสียใจ, เศร้าใจ                                  

เมืองเซี่ยงไฮ้                                        

นิดหน่อย, สักนิด                        

ส่วนน้อย                             

วัดเส้าหลิน                                  

ลิ้น                    

เข้ม                

รูปร่าง, ทรวดทรง, หุ่น                             

บัตรประชาชน           

ดึกดื่น                                         

ถึงแก่นแท้, ลึกซึ้ง                                 

49

37

44

48

28

30

26

35

34

48

49

37

38

28

42

31

37

34

47

26

28

28

39

43

44
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บทที่

深圳            

神              

甚至            

生              

声              

牲畜            

生病            

生活            

生命            

生意            

生育            

升职            

省              

省              

剩              

胜              

圣诞节         

湿              

师傅        

诗琳通公主   

      

失眠           

失望           

时代          

食物            

shēnzhèn       

shén              

shènzhì         

shēnɡ                                   

shēnɡ           

shēnɡchù       

shēnɡbìnɡ                   

shēnɡhuó                     

shēnɡmìnɡ        

shēnɡyì         

shēnɡyù         

shēnɡzhí      

shěnɡ                                

shěnɡ                                

shènɡ                                           

shènɡ            

shènɡdànjié    

shī                 

shīfu         

shīlíntōnɡ 

　ɡōnɡzhǔ     

shīmián         

shīwànɡ         

shídài           

shíwù            

เซินเจิ้น (ชื่อเมือง)                            

เทวดา, เหนือธรรมชาติ                            

...เสียอีก, แม้กระทั่ง                    

การให้กำาเนิด, คลอด          

เสียง                                                

ปศุสัตว์                                                   

ป่วย                   

ชีวิต, ดำารงชีวิต             

ชีวิต                                                       

การค้าขาย, ธุรกิจ                             

การให้กำาเนิด, คลอด                           

เลื่อนตำาแหน่ง                               

มณฑล           

ประหยัด           

เหลือ                    

ชนะ                                                      

วันคริสต์มาส                 

เปียก                

อาจารย์ (ผู้ถ่ายทอดศิลปะ การช่าง การค้า 

　ฯลฯ)   

เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

　กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

　สยามบรมราชกุมารี)

นอนไม่หลับ                  

ผิดหวัง                                                      

สมัย, ยุค                                                     

อาหาร, ของกิน                                       

34

38

48

38

46

35

30

42

48

49

38

30

34

34

28

49

30

40

42

50

43

50

46

44
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บทที่

十字路口      

使             

使得            

使用            

试              

市              

似的            

事故            

适合            

世纪            

视频            

试衣间          

收              

收据            

收入         

收银处          

手臂            

手术            

手提包          

守夏节          

手指            

受              

受不了          

售货员        

售票员         

输              

书法           

shízì lùkǒu   

shǐ              

shǐde              

shǐyònɡ         

shì                 

shì            

shìde            

shìɡù           

shìhé             

shìjì           

shìpín           

shìyījiān                 

shōu              

shōujù                              

shōurù                                

shōuyínchù      

shǒubì  

shǒushù           

shǒutíbāo        

shǒuxiàjié      

shǒuzhǐ                          

shòu               

shòubùliǎo       

shòuhuòyuán   

shòupiàoyuán     

shū              

shūfǎ              

สี่แยก                 

ใช้, ทำาให้              

ทำาให้..., ใช้ได้                                        

ใช้, ใช้สอย                                        

ลอง, ทดลอง            

เมือง

เหมือนกับ, อย่างกับ                                     

อุบัติเหตุ                                           

สอดคล้อง, เหมาะสม                         

ศตวรรษ              

คลิปวิดีโอ          

ห้องลองเสื้อ                                  

เก็บ, รับ                                   

ใบเสร็จ                                 

รายได้, รายรับ           

จุดชำาระเงิน, แคชเชียร์        

แขน                                          

ผ่าตัด                   

กระเป๋าถือ                            

วันเข้าพรรษา                                 

นิ้วมือ                

ได้รับ, ถูก..., ประสบ                             

รับไม่ได้                                          

พนักงานขายของ          

พนักงานขายตั๋ว                               

แพ้                                                  

ศิลปะการเขียนอักษรพู่กันจีน           

39

41

47

49

28

32

42

37

28

47

26

28

29

29

35

29

35

44

45

47

35

33

33

29

40

32

50
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บทที่

输入                                  

叔叔            

熟悉           

薯片            

树木            

数量            

数字            

刷              

双            

水灯节         

水门            

水平            

睡意            

顺利            

说明          

司机            

思想家       

死              

四面佛          

寺庙            

宋干节        

宋卡            

苏打水          

苏梅岛          

俗语            

速度            

塑料袋          

shūrù                                   

shūshu                           

shúxī            

shǔpiàn          

shùmù             

shùliànɡ         

shùzì                             

shuā                                     

shuānɡ         

shuǐdēnɡjié    

shuǐmén                            

shuǐpínɡ        

shuìyì       

shùnlì       

shuōmínɡ         

sījī            

sīxiǎnɡjiā     

sǐ              

sìmiànfó      

sìmiào                               

sònɡɡānjié                

sònɡkǎ                                

sūdǎshuǐ       

sūméidǎo        

súyǔ          

sùdù           

sùliàodài          

คีย์ (ข้อมูล/อักษร) เข้าไป

คุณอา (ผู้ชาย)             

รู้จักดี, คุ้นเคย                                      

มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ       

ต้นไม้                                                     

จำานวน, ปริมาณ                                    

ตัวเลข                                              

แปรง, ขัด                                        

คู่ (ลักษณนามของสิ่งที่เป็นคู่)                               

วันลอยกระทง                              

ประตูน้ำา                                         

ระดับน้ำา, ระดับ, ฝีมือ                 

อาการง่วงนอน                                  

ราบรื่น                                             

อธิบาย, ชี้แจง, แสดงว่า, คำาอธิบาย                      

คนขับรถ                                                

นักคิด, นักปรัชญา                                

ตาย                                                        

ศาลท้าวมหาพรหม (ศาลพระพรหมเอราวัณ)         

วัด                   

เทศกาลสงกรานต์                                  

สงขลา                

โซดา                                        

เกาะสมุย                                        

คำาพังเพย                                           

ความเร็ว                                             

ถุงพลาสติก                  

39

45

39

33

33

48

46

29

29

47

42

32

43

43

36

43

49

40

47

47

31

30

27

30

49

34

29



　　　35

บทที่

酸痛            

算              

算命            

虽然            

随便            

隧道            

孙子            

 

 T                   

抬        

台阶        

跆拳道       

态度       

太极拳      

泰囧      

 

泰拳       

太阳       

弹            

汤          

糖           

躺         

趟          

掏           

陶瓷       

桃花        

桃花运     

suāntònɡ       

suàn           

suànmìnɡ      

suīrán        

suíbiàn                               

suìdào        

sūnzi          

tái               

táijiē          

táiquándào       

tàidù           

tàijíquán                      

tàijiǒnɡ      

tàiquán                        

tàiyánɡ          

tán              

tānɡ                

tánɡ                                     

tǎnɡ                

tànɡ              

tāo           

táocí          

táohuā        

táohuāyùn      

ปวดเมื่อย               

นับ, คาด, ถือว่า, นับว่า          

ดูดวง                  

แม้ว่า, ถึงแม้ว่า                                  

ตามสบาย, ตามใจ, แล้วแต่        

อุโมงค์                    

หลาน                                                    

ยก, แบก, หาม                                            

บันได                 

เทควันโด                          

ท่วงที, ท่าที                

ไทเก๊ก                 

แก๊งม่วนป่วนไทยแลนด์, Lost in Thailand 　
　(ชื่อหนัง)

มวยไทย             

ดวงอาทิตย์, แสงแดด                           

ดีด, ปัด, เด้ง                 

ซุป, แกง                

น้ำาตาล                    

เอนหลัง, เอนตัวลงนอน                             

เที่ยว (ลักษณนาม)                                             

ควัก, ล้วง                                                 

เครื่องเคลือบดินเผา            

ดอกท้อ, ดอกพีช                                  

มีคนมาจีบเยอะ                                   

43

48

41

27

28

42

38

41

45

32

27

37

50

36

37

50

26

26

33

40

39

34

41

41
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บทที่

讨厌         

特产          

疼          

藤球        

踢          

提高         

提供

提 (起)       

提前       

提醒         

体温         

体验         

体育馆

体重        

替         

天津         

天桥         

条          

条件       

跳           

贴          

停车场      

停止        

亭子         

挺         

通知       

同情         

tǎoyàn           

tèchǎn          

ténɡ            

ténɡqiú        

tī                                       

tíɡāo        

tíɡònɡ

tí (qǐ)            

tíqián            

tíxǐnɡ        

tǐwēn            

tǐyàn           

tǐyùɡuǎn

tǐzhònɡ         

tì             

tiānjīn            

tiānqiáo            

tiáo                              

tiáojiàn         

tiào           

tiē             

tínɡchēchǎnɡ    

tínɡzhǐ         

tínɡzi          

tǐnɡ            

tōnɡzhī         

tónɡqínɡ       

น่ารำาคาญ, เกลียด, น่าเบื่อ                          

สินค้าพิเศษ, สินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ                      

เจ็บ, ปวด                    

ตะกร้อ                    

เตะ                   

ยกระดับให้สูงขึ้น                                   

เสนอ, อำานวย

พูดถึง, หยิบยกขึ้นมา                                

ล่วงหน้า, ก่อนกำาหนด                         

เตือน                                              

อุณหภูมิของร่างกาย                 

สัมผัส, เรียนรู้จากประสบการณ์จริง       

โรงยิม

น้ำาหนักของร่างกาย           

แทน, เพ่ือ                                            

เทียนจิน (ชื่อเมือง)                          

สะพานลอย               

ตัว (ลักษณนามของสิ่งที่มีลักษณะยาว)                      

ปัจจยั, ฐานะ, เงื่อนไข                               

เต้น, กระโดด                                           

ติด, ปิด (ประกาศ)                

ลานจอดรถ              

หยุด                         

ศาลา                                                

มาก, เหลือเกิน           

ประกาศ, ใบประกาศ            

เห็นอกเห็นใจ                                           

33

34

35

32

32

32

35

26

42

36

44

50

32

33

38

34

39

29

46

32

36

45

45

37

32

35

42
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บทที่

铜色        

同时       

偷        

头         

投          

头发     

头盔       

头像       

突然       

图片      

吐         

吐         

推荐       

推销员     

腿         

托         

托福     

拖鞋        

托运      

吞

吞吞吐吐    

 W                   

哇             

外府            

外卖            

外貌            

tónɡsè           

tónɡshí        

tōu            

tóu                 

tóu            

tóufɑ        

tóukuī          

tóuxiànɡ       

tūrán             

túpiàn                    

tǔ              

tù              

tuījiàn     

tuīxiāoyuán    

tuǐ                 

tuō           

tuōfú         

tuōxié                     

tuōyùn          

tūn               

tūntūntǔtǔ     

wā          

wàifǔ           

wàimài        

wàimào         

สีแทน                  

ขณะเดียวกัน, เวลาเดียวกัน                        

ขโมย, ลักขโมย                                   

หัว, ศีรษะ                       

โยน, ส่ง                                              

เส้นผม                                           

หมวกนิรภัย, หมวกกันน็อก                          

รูปโปรไฟล์, รูปใบหน้า                        

กะทันหัน, ฉับพลันทันใด                           

รูปภาพ                    

พ่นออกมา (จากปาก ร่อง ซอก)                                  

อ้วก, อาเจียน                                      

แนะนำา, เสนอ             

พนักงานขายสินค้า, เซลส์                    

ขา                                                     

ฝาก                                                   

การสอบโทเฟล (TOEFL)           

รองเท้าแตะ                   

ฝากขนส่งไป, โหลด                          

กลืน                                                          

(พูด) ไม่เต็มปากเต็มคำา, ไม่กล้าพูด         

โฮ (คำาเลียนเสียงอ้วก ร้องไห้ ฯลฯ)

ต่างจังหวัด                                               

บริการส่งถึงบ้าน, เดลิเวอรี่   

หน้าตาภายนอก                                     

28

44

42

35

35

35, 43   

37

48

33

27

43

44

30

41

35

36

35

29

45

43

43

33

31

27

46
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บทที่

外套            

完成            

完全           

碗              

晚点            

万佛节          

万事如意      

万一          

往              

网              

网球            

网友           

网站           

旺季          

危险            

危险品          

微笑            

微信            

微信号        

微信支付      

为             

味道            

未婚夫      

未婚妻

为 (了)        

卫生          

卫生巾          

wàitào         

wánchénɡ        

wánquán          

wǎn                                             

wǎndiǎn          

wànfójié        

wànshì rúyì   

wànyī         

wǎnɡ                                       

wǎnɡ             

wǎnɡqiú        

wǎnɡyǒu       

wǎnɡzhàn     

wànɡjì                         

wēixiǎn         

wēixiǎnpǐn      

wēixiào           

wēixìn                  

wēixìnhào       

wēixìn zhīfù     

wéi              

wèidào         

wèihūnfū      

wèihūnqī

wèi (le)         

wèishēnɡ         

wèishēnɡjīn             

เสื้อนอก                                             

สำาเร็จ                                               

ครบบริบูรณ์, ทั้งสิ้น                               

ชาม, ถ้วย                  

ดีเลย์, ล่าช้า          

วันมาฆบูชา             

สมความปรารถนาทุกประการ           

เศษหนึ่งส่วนหมื่น (อุปมาว่าน้อยนิด), บังเอิญ   

(ไป/มา) ยัง...                

ตาข่าย, แห                                            

เทนนิส             

เพื่อนทางโซเชียลมีเดีย        

เว็บไซต์                                 

ไฮซีซั่น, ฤดูท่องเที่ยว                     

อันตราย                                              

สิ่งของอันตราย            

ยิ้ม, รอยยิ้ม                                 

วีแชท (WeChat)     

ไอดีของวีแชท              

วีแชทเพย์              

เป็น, ทำา                                                    

รสชาติ                  

คู่หมั้น                    

คู่หมั้น

เพื่อ                   

สุขอนามัย, ความสะอาด                        

ผ้าอนามัย                

39

43

43

27

45

47

46

31

29

49

32

48

30

45

37

45

50

48

48

48

44

26

46

46

41

27

43
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บทที่

温              

文物           

问卷调查 

     

蜗牛          

卧佛寺        

卧铺          

无              

无聊            

无精打采        

五世国王

　纪念日 

五颜六色        

物业            

   

 X                   

西餐            

西红柿          

吸引            

希望           

习俗            

喜            

喜事            

喜糖            

虾              

吓              

下棋            

wēn                             

wénwù            

wènjuàn 　

　diàochá 

wōniú           

wòfósì       

wòpù           

wú               

wúliáo           

wújīnɡ-dǎcǎi           

wǔshì ɡuówánɡ 　

　jìniànrì            

wǔ yán liù sè    

wùyè                 

xīcān                                

xīhónɡshì        

xīyǐn           

xīwànɡ           

xísú             

xǐ            

xǐshì            

xǐtánɡ          

xiā                 

xià             

xiàqí            

อุ่น, ทำาให้ร้อนขึ้นเล็กน้อย           

โบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม       

การสำารวจด้วยการแจกแบบสอบถาม      

หอยทาก                                          

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)    

ที่นอนในตู้นอนของรถไฟ                        

ไม่, ไม่มี                                           

ไร้สาระ, เหงา          

หงอยเหงาเศร้าซึม                                     

วันปิยมหาราช 

เต็มไปด้วยสีสัน

ทรัพย์สิน, อสังหาริมทรัพย์  

                   

อาหารตะวันตก, อาหารฝรั่ง                         

มะเขือเทศ                 

ดึงดูด                                                    

หวัง, ความหวัง                                   

ประเพณี                                              

เรื่องมงคล, ดีใจ, ชอบ             

เรื่องน่ายินดี, เรื่องมงคล            

ลูกอม (ที่ใช้ในงานแต่งงาน)                 

กุ้ง                    

ตกใจ, ขู่                                               

เล่นหมากรุก                                       

44

50

49

34

47

34

49

35

35

47

39

36

35

30

48

34

47

38

30

46

26

42

37
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บทที่

下载            

先生            

咸              

宪法纪念日   

羡慕            

现金            

现实            

香港            

相反            

相近            

相信         

像              

向              

项       

  

象岛            

橡胶            

消化不良       

消息           

小便           

小乘佛教       

小区            

小偷            

小心            

笑              

效果            

孝顺            

xiàzǎi             

xiānshenɡ       

xián                                        

xiànfǎ jìniànrì

xiànmù           

xiànjīn          

xiànshí          

xiānɡɡǎnɡ                      

xiānɡfǎn         

xiānɡjìn           

xiānɡxìn        

xiànɡ             

xiànɡ           

xiànɡ    

    

xiànɡdǎo         

xiànɡjiāo         

xiāohuà bù liánɡ   

xiāoxi          

xiǎobiàn          

xiǎochénɡ fójiào 

xiǎoqū           

xiǎotōu          

xiǎoxīn         

xiào                

xiàoɡuǒ         

xiàoshùn       

ดาวน์โหลด          

อาจารย์, คุณ, ซินแส            

เค็ม                

วันรัฐธรรมมนูญ                               

อิจฉา, ชื่นชม                                     

เงินสด                                               

สภาพความเป็นจริง                             

ฮ่องกง                                              

ตรงกันข้าม                                      

คล้ายกับ..., ใกล้เคียงกัน          

เชื่อ                                                          

เช่น, เหมือน                                 

ทิศทาง, เข้าข้าง                                 

ลักษณนามของรายการ โครงการ โปรเจกต์ 　
　ฯลฯ

เกาะช้าง                

ยางพารา                                             

ย่อยไม่ดี                                       

ข่าวคราว                                             

ปัสสาวะ                                           

พุทธศาสนาหินยาน           

โครงการที่อยู่, หมู่บ้าน                        

โจรลักเล็กขโมยน้อย                             

ระมัดระวัง               

หัวเราะ, ขำา              

ผล, ประสิทธิผล                                    

กตัญญู                                      

31

41

26

47

33

29

47

34

49

46

26

30

43

33

30

50

44

38

44

47

36

42

36

33

44

44
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บทที่

谐音            

鞋子           

新郎            

心里            

新年            

新娘            

辛苦            

心情            

新闻            

心脏

信息            

信心            

信用卡         

行程            

行李            

行李箱         

行政         

醒              

性别          

兴奋            

幸福            

性格            

姓名            

熊猫            

修           

修建            

嘘              

xiéyīn         

xiézi           

xīnlánɡ                              

xīnli           

xīnnián        

xīnniánɡ                      

xīnkǔ          

xīnqínɡ        

xīnwén          

xīnzànɡ

xìnxi          

xìnxīn           

xìnyònɡkǎ                       

xínɡchénɡ     

xínɡlǐ           

xínɡlǐxiānɡ      

xínɡzhènɡ       

xǐnɡ              

xìnɡbié         

xìnɡfèn          

xìnɡfú           

xìnɡɡé          

xìnɡmínɡ        

xiónɡmāo                      

xiū           

xiūjiàn        

xū               

พ้องเสียง                                            

รองเท้า                                           

เจ้าบ่าว                                             

ในใจ                                                   

ปีใหม่                  

เจ้าสาว               

ลำาบาก, เหนื่อย                                    

สภาพอารมณ์                                    

ข่าวสาร, เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในสังคม

หัวใจ

ข้อความ, ข่าวสาร, สารสนเทศ, ข้อมูล              

ความมั่นใจ                                     

บัตรเครดิต               

การเดินทาง, ระยะทาง                             

สัมภาระ, กระเป๋าเดินทาง         

กระเป๋าเดินทาง, สัมภาระ                

การบริหารราชการแผ่นดิน, งานบริหาร            

ตื่น                

เพศ (ตัวผู้/ตัวเมีย หรือ ชาย/หญิง)                            

ตื่นเต้น                 

ความสุข, มีความสุข                                

นิสัย                                                  

ชื่อ-นามสกุล              

แพนด้า            

ซ่อมแซม                       

ก่อสร้าง                                                 

จุ ๆ (ส่งเสียงให้เงียบ), ถอนใจ          

46

29

46

38

31

46

42

42

34

44

45

32

29

50

41

45

34

39

38

45

41

36

45

41

38

34

46
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บทที่

需要            

选择            

学位证         

血压            

 Y                   

压力          

牙              

哑巴            

亚洲            

烟      

盐              

严格            

研究            

严重            

眼睛            

燕窝            

验血            

谚语            

养              

痒              

样式            

样子            

要求            

药              

要么            

也许            

xūyào         

xuǎnzé         

xuéwèizhènɡ   

xuèyā          

yālì             

yá                     

yǎbā             

yàzhōu         

yān        

yán                 

yánɡé             

yánjiū             

yánzhònɡ        

yǎnjīnɡ          

yànwō            

yànxuě           

yànyǔ           

yǎnɡ             

yǎnɡ                                      

yànɡshì                                 

yànɡzi         

yāoqiú            

yào                

yàome          

yěxǔ            

ต้องการ, ความต้องการ        

เลือก                                           

ปริญญาบัตร                                  

ความดันโลหิต                              

ความดัน, แรงกดดัน                                 

ฟัน                                                

คนใบ้                                              

ทวีปเอเชีย                               

บุหรี่                                                

เกลือ                      

เข้มงวดกวดขัน, เคร่งครัด                      

ศึกษาค้นคว้า, วิจัย                                 

ร้ายแรง, (อาการ) หนัก                       

ดวงตา                                                       

รังนก                                                   

ตรวจเลือด                 

สุภาษิต                                               

เลี้ยงดู, เพาะเลี้ยง                                   

คัน                                                    

รูปแบบ, ลักษณะ                                 

รูปแบบ, ลักษณะ                                   

คุณสมบัติ, ขอ, ขอร้อง                            

ยา                                                          

ไม่ก็...             

อาจจะ                                                     

38

34

39

44

48

35

48

34

30

26

36

38

38

35

26

44

49

36

44

29

35

35

43

43

29



　　　43

บทที่

页              

夜市            

液体            

衣架            

伊斯兰教       

一辈子          

一定            

一见钟情      

移民局          

一切            

一下子          

一样           

以为            

亿             

意见           

意外           

艺术           

一心一意       

一直           

阴天           

银色            

引起            

印象            

应聘

赢              

影响          

硬币            

yè                                                    

yèshì              

yètǐ          

yījià             

yīsīlánjiào     

yíbèizi        

yídìnɡ          

yí jiàn zhōnɡqínɡ

yímínjú         

yíqiè           

yíxiàzi            

yíyànɡ         

yǐwéi              

yì              

yìjiàn             

yìwài       

yìshù             

yì xīn yí yì      

yìzhí         

yīntiān         

yínsè                               

yǐnqǐ              

yìnxiànɡ          

yīnɡpìn

yínɡ           

yǐnɡxiǎnɡ       

yìnɡbì          

หน้า (กระดาษ)            

ตลาดนัดกลางคืน            

ของเหลว               

ราวแขวนเสื้อ, ราวตากผ้า           

ศาสนาอิสลาม                                     

ชั่วชีวิต, ตลอดชีวิต                                

แน่นอน                                            

รักแรกพบ                            

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง                  

ทั้งมวล             

ชั่วขณะ, ชั่วประเดี๋ยว        

เหมือนกัน                                        

คิดว่า, เข้าใจว่า                                    

ร้อยล้าน                                                   

ความคิดเห็น, ข้อแนะนำา                             

คาดไม่ถึง, อุบัติเหตุ, เกินความคาดหมาย    

ศิลปะ                      

ตั้งอกตั้งใจ, รักเดียวใจเดียว                 

ตลอด                

วันที่มืดครึ้ม                 

สีเงิน                  

ทำาให้เกิด...ขึ้น                                   

ภาพพิมพ์ใจ, ความประทับใจ                  

สมัคร (งาน)

ชนะ                                                         

ผลกระทบ, ส่งผลกระทบ, มีอิทธิผลต่อ                 

เงินเหรียญ                                           

30

50

45

39

47

38

31

41

50

41

46

35

37

48

50

49

50

49

39

40

28

48

44

35

32

47

27



44　　

บทที่

应聘            

应用            

拥挤            

用户            

油              

邮件            

游览            

尤其           

游泳            

犹豫            

有关            

友好            

有求必应       

友谊            

有用            

鱼              

鱼翅            

鱼香肉丝        

瑜伽            

羽毛球          

与              

与其…         

遇              

预报            

预订            

玉佛寺               

预约单          

yìnɡpìn         

yìnɡyònɡ          

yōnɡjǐ        

yònɡhù           

yóu                  

yóujiàn                          

yóulǎn                         

yóuqí                                       

yóuyǒnɡ        

yóuyù            

yǒuɡuān         

yǒuhǎo                         

yǒu qiú bì yìnɡ    

yǒuyì          

yǒuyònɡ           

yú                                             

yúchì           

yú xiānɡ ròu sī  

yújiā            

yǔmáoqiú       

yǔ                  

yǔqí…            

yù               

yùbào                               

yùdìnɡ                           

yùfósì      

yùyuēdān    

สมัคร (งาน)                                         

แอพพลิเคชั่น                

เบียด, แน่นขนัด                                 

ผู้ใช้บริการ, ผู้บริโภค                                   

น้ำามัน                    

อีเมล, ไปรษณียภัณฑ์            

ชม, เที่ยวชม                                     

โดยเฉพาะ                                             

ว่ายน้ำา                

ลังเล                                                 

เกี่ยวข้อง                                             

 เป็นมิตร                                     

สมดังปรารถนา                            

มิตรภาพ                                         

ใช้เป็นประโยชน์ได้          

ปลา                                                

หูฉลาม                                              

หมูเส้นผัดพริก           

โยคะ                

แบดมินตัน                        

และ, กับ                     

ถ้า... สู้...จะดีกว่า           

เจอ, ประสบ                                     

พยากรณ์                                       

สั่งจองล่วงหน้า                                  

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)          

ใบนัด                                  

35

31

40

48

26

50

50

26

33

46

50

30

47

46

48

26

26

26

33

32

50

40

36

40

27

47

44



　　　45

บทที่

元              

原来            

原路           

原价            

原因             

愿意            

约             

月经            

越来越…        

晕              

晕车            

晕船            

允许            

运动            

运动会          

运动鞋          

运动员          

运气            

 Z                   

灾祸           

咱们                         

赞成            

暂时       

糟糕            

造成            

增加            

yuán           

yuánlái       

yuánlù         

yuánjià        

yuányīn                              

yuànyì         

yuē              

yuèjīnɡ          

yuè lái yuè…       

yūn              

yūnchē          

yūnchuán       

yǔnxǔ         

yùndònɡ         

yùndònɡhuì      

yùndònɡxié     

yùndònɡyuán     

yùnqì                                          

zāihuò            

zánmen        

zànchénɡ        

zànshí             

zāoɡāo           

zàochénɡ   

zēnɡjiā          

หยวน (หน่วยเงินของจีน)                              

ที่แท้...นั่นเอง, แต่เดิม                    

เส้นถนนเดิม                                         

ราคาเดิม                                       

สาเหตุ, ท่ีมา, มูลเหตุ                                       

ยอม, ยินยอม                                    

นัดหมาย               

ประจำาเดือน                                     

นับวันยิ่ง...             

วิงเวียน                                                  

เมารถ                

เมาเรือ               

อนุญาต, ตกลง            

กีฬา, ออกกำาลังกาย                                

งานกีฬาสี                                         

รองเท้ากีฬา             

นักกีฬา                                           

โชค                                                    

ภัย, ภัยอันตราย                                    

พวกเรา

เห็นด้วย                                            

ชั่วคราว                                            

แย่, โชคร้าย              

ส่งผลให้..., ทำาให้กลายเป็น...         

เพิ่มขึ้น                                                     

28

41

39

28

30

35

32

43

29

43

43

43

36

32

33

29

32

38

49

50

48

27

28

44

33



46　　

บทที่

斋              

招聘            

着              

着急            

找              

照顾            

展 (览)          

战              

站台            

长大         

着              

折后价        

真正           

枕头            

蒸              

整             

正常            

正面           

正式            

只              

之              

知恩图报      

支付宝         

之前            

知心            

知之为知

　之，不知

　为不知       

zhāi                                    

zhāopìn         

zháo             

zháojí       

zhǎo                                     

zhàoɡù 

zhǎn (lǎn)       

zhàn            

zhàntái        

zhǎnɡdà        

zhe           

zhéhòujià      

zhēnzhènɡ       

zhěntou        

zhēnɡ                                                                    

zhěnɡ           

zhènɡchánɡ      

zhènɡmiàn      

zhènɡshì          

zhī               

zhī             

zhī ēn tú bào 

zhīfùbǎo     

zhīqián       

zhīxīn         

zhī zhī wéi zhī zhī, 

　bù zhī wéi bù 

　zhī           

เจ                                                     

ประกาศรับสมัครงาน                        

(คำาเสริมบอกผล)                              

ร้อนรน                                            

ทอน (เงิน)                                     

ดูแล                                                

แสดง, นิทรรศการ               

รบ, การรบ                                             

ชานชาลา, ป้ายรถ                              

เติบโต                                                     

กำาลัง...อยู่                                             

ราคาหลังลดแล้ว           

แท้จริง                                               

หมอน                                                

นึ่ง

ครบถ้วน, เต็ม, ทั้ง             

ปกติ                                              

แง่บวก, ด้านหน้า                                 

เป็นทางการ, ตามแบบแผน                    

ตัว (ลักษณนาม)           

ของ, คำาสรรพนามในภาษาจีนโบราณ                 

ตอบแทนบุญคุณ                                

อาลีเพย์ (Alipay)                    

ก่อนนี้, ก่อน                                    

รู้ใจ                                                           

ถ้ารู้ก็บอกว่ารู้ ถ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู ้

47

35

43

40

27

36

50

49

39

50

39

28

49

50

26

34

43

50

44

36

50

44

48

31

49

49



　　　47

บทที่

直播            

值得            

直接            

直辖            

职业            

指           

纸              

指导            

只要            

治              

质量            

至少

中餐

中介            

终身            

重要            

中         

周              

周围            

猪              

猪脚            

煮                                                            

主要            

主意            

祝              

著名            

住宿            

zhíbō         

zhíde         

zhíjiē             

zhíxiá             

zhíyè              

zhǐ                

zhǐ             

zhǐdǎo         

zhǐyào        

zhì             

zhìliànɡ       

zhìshǎo

zhōnɡcān

zhōnɡjiè      

zhōnɡshēn       

zhōnɡyào        

zhònɡ           

zhōu             

zhōuwéi       

zhū            

zhūjiǎo      

zhǔ                                                  

zhǔyào             

zhǔyi              

zhù                  

zhùmínɡ       

zhùsù           

ถ่ายทอดสด                  

คุ้มค่า                                                         

โดยตรง                                                   

ขึ้นตรงต่อ, ในสังกัด                                        

มืออาชีพ, อาชีพ                                         

ชี้บอก, ชี้, นิ้วมือ                        

กระดาษ                                                   

ชี้แนะ                                             

ขอเพียงแค่                                    

รักษา, เยียวยา                                     

คุณภาพ                                             

อย่างน้อย

อาหารจีน                                         

สื่อกลาง, เอเยนต์              

ตลอดชีวิต                                            

สำาคัญ                                                

ถูก (รางวัล/สลาก)            

สัปดาห์                                              

รอบข้าง                                                  

หมู                                                   

ขาหมู                                                

ต้ม

เป็นหลัก, สำาคัญ                                   

ข้อคิดเห็น, วิธีการ                                 

ขอให้…              

ดัง, มีชื่อเสียง                                 

ค้างคืน, พักแรม                                

32

39

37

34

32

34

46

41

34

37

28

43

26

50

44

35

40

32

33

35

30

26

35

31

40

34

48



48　　

บทที่

注意           

住院                     

抓                           

专门                   

专心                   

专业                 

转                           

转发                    

赚                          

装                         

庄子                  

撞                          

准时            

资料            

紫色            

仔细            

自从         

自行车         

自学            

自由            

自由行        

自治区         

走          

宗教            

棕色            

总结       

足球            

zhùyì           

zhùyuàn 

zhuā   

zhuānmén  

zhuānxīn

zhuānyè 

zhuǎn 

zhuǎnfā 

zhuàn 

zhuānɡ

zhuānɡzi 

zhuànɡ

zhǔnshí           

zīliào          

zǐsè            

zǐxì            

zìcónɡ         

zìxínɡchē     

zìxué          

zìyóu          

zìyóuxínɡ      

zìzhìqū           

zǒu               

zōnɡjiào                      

zōnɡsè         

zǒnɡjié                      

zúqiú         

ระมัดระวัง, เอาใจใส่ดูแล          

เข้าโรงพยาบาล              

จับ                                                     

โดยเฉพาะ, เฉพาะด้าน                         

ตั้งใจ                                                  

สาขาวิชา, เชี่ยวชาญ, เฉพาะด้าน           

เลี้ยว                 

แชร์, ส่งต่อ                                          

หา (เงิน), ได้กำาไร                                                   

ใส่, บรรจุ                                         

จวงจื่อ (ชื่อนักปรัชญาชาวจีน)             

ชน, กระแทก, เจอกัน (โดยบังเอิญ)

ตรงเวลา                 

เอกสาร, ข้อมูล                                      

สีม่วง                  

ละเอียด                                                        

ตั้งแต่                                                  

จักรยาน                

เรียนด้วยตัวเอง                                         

อิสระ                                                             

การท่องเที่ยวด้วยตัวเอง, การเที่ยวอิสระ                  

เขตปกครองตนเอง                                 

ไป, เดิน                                               

ศาสนา                  

สีน้ำาตาล                   

สรุป, ข้อสรุป                                      

ฟุตบอล              

32

44

36

37

49

50

39

48

35

29

49

37

42

43

28

39

35

36

46

31

48

34

29

47

28

43

32



　　　49

บทที่

嘴巴            

左右            

座              

做白日梦       

做梦            

座位            

遵守            

zuǐbā              

zuǒyòu             

zuò               

zuò báirì mènɡ  

zuòmènɡ        

zuòwèi        

zūnshǒu          

ปาก, ริมฝีปาก                                            

ราว ๆ, ประมาณ                                         

หลัง, แห่ง (ลักษณนาม)             

ฝันกลางวัน                                               

ฝัน                                                      

ที่นั่ง                                                       

ปฏิบัติตาม (กฏระเบียบ)              

29

37

39

40

40

34

36


