เขามีความสามารถมากในการเขาใจคนอื่น

ความสามารถ

ละทิ้ง
abnormal

ซาตานชักชวนคนใหละทิ้งความเชื่อในพระคริสต

That man was just a little abnormal.

chaay khon nán duu phìdpògatìʔ nídnɔ̀ɔy

ชายคนนั้นดูผิดปกตินิดหนอย

abnormal

phìdpògatìʔ

ผิดปกติ

phráʔkhríst

ละทิ้ง

abandon

ผิดปกติ

phìdpògatìʔ

láʔthíŋ

Satan persuades people to abandon their belief in Christ.

saataan chágchuan khon hây láʔthíŋ khwaamchʉ̂a nay

abandon

ความสามารถ

khwaamsǎamâad

ability

เกลียด

klìad

abhor

ตัวยอ

tua yɔ̂ɔ

abbreviation

láʔthíŋ

khon ʔʉ̀ʉn

He has a lot of ability in understanding other people.

kháw mii khwaamsǎamâad mâag nay kaankhâwcay

khwaamsǎamâad

ผมเกลียดไปหาหมอฟน

เกลียด

ability

I abhor having to go to the dentist.

phǒm klìad pay hǎa mɔ̌ɔ fan

abhor

มันงายกวาที่จะสะกดโดยใชตัวยอ

ตัวยอ

klìad

It is easier to use an abbreviation in spelling.

man ŋâaykwàa thîicàʔ sakòd dooy cháy tua yɔ̂ɔ

khon ʔʉ̀ʉn

phráʔkhríst

ชายคนนั้นดูผิดปกตินิดหนอย

chaay khon nán duu phìdpògatìʔ nídnɔ̀ɔy

That man was just a little abnormal.

ซาตานชักชวนคนใหละทิ้งความเชื่อในพระคริสต

saataan chágchuan khon hây láʔthíŋ khwaamchʉ̂a nay

Satan persuades people to abandon their belief in Christ.

เขามีความสามารถมากในการเขาใจคนอื่น

kháw mii khwaamsǎamâad mâag nay kaankhâwcay

He has a lot of ability in understanding other people.

ผมเกลียดไปหาหมอฟน

phǒm klìad pay hǎa mɔ̌ɔ fan

I abhor having to go to the dentist.

มันงายกวาที่จะสะกดโดยใชตัวยอ

man ŋâaykwàa thîicàʔ sakòd dooy cháy tua yɔ̂ɔ

It is easier to use an abbreviation in spelling.

A

A

tua yɔ̂ɔ
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การทําแทง
abridge

เขาไมเคยทําแทง

การทําแทง

ลนเหลือ
accent

ประเทศไทยนี้มีอาหารลนเหลือ

ลนเหลือ

abundant

สําเนียง
accident

เขาพูดมีสําเนียงของคนใต

สําเนียง

2

พรุงนี้ผมตองการรายงานที่แมนยํา

แมนยํา

accurate

I want an accurate report tomorrow.

เขาประสบความสําเร็จมากในชีวิต

ความสําเร็จ

phrûŋníi phǒm tɔ̂ɔŋkaan raayŋaan thîi mɛ̂ɛnyam

ความสําเร็จ

kháw prasòb khwaamsǎmrèd mâag nay chiiwíd

khwaamsǎmrèd

accurate

accomplishment

He has a lot of accomplishment in his life.

accomplishment

mɛ̂ɛnyam

อุบัติเหตุ

เขาไดรับบาดเจ็บในอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ

แมนยํา

mɛ̂ɛnyam

khwaamsǎmrèd

ʔùbàdtihèed

He was injured in the accident.

kháw dâyráb bàadcèb nay ʔùbàdtihèed

accident

ʔùbàdtihèed

sǎmniaŋ

He spoke with a southern accent.

kháw phûud mii sǎmniaŋ khɔ̌ɔŋ khon tây

accent

sǎmniaŋ

lónlʉ̌a

Thailand has an abundance of food.

prathêed thay níi mii ʔaahǎan lónlʉ̌a

abundant

นามธรรม

naammátham

lónlʉ̌a

พระผูเปนเจาไมไดเปนนามธรรม

นามธรรม

abstract

God is not abstract.

phráʔphûupencâw mây dây pen naammátham

abstract

naammátham

ซึมซับ

ฟองน้ําซึมซับน้ําทั้งหมดไว

ซึมซับ

sʉmsáb

absorb

The sponge absorbs all the water.

fɔɔŋ náam sʉmsáb náam tháŋmòd wáy

sʉmsáb

โดยเด็ดขาด

dooydèdkhàad

absorb

เขาหามคนมาเยี่ยมโดยเด็ดขาด

โดยเด็ดขาด

absolutely

Absolutely no visitors were allowed.

kháw hâam khon maa yîam dooydèdkhàad

absolutely

dooydèdkhàad

รวบรวม

มอรมอนไดรวบรวมพระคัมภีรมอรมอน

รวบรวม

rûabruam

Mormon abridged the Book of Mormon.

mɔɔmɔ̂ɔn dây rûabruam phráʔkhamphii mɔɔmɔ̂ɔn

abridge

rûabruam

kaanthamthɛ́ɛŋ

kaanthamthɛ́ɛŋ

abortion

She has never had an abortion.

kháw mây khəəy thamthɛ́ɛŋ

abortion
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พรุงนี้ผมตองการรายงานที่แมนยํา

phrûŋníi phǒm tɔ̂ɔŋkaan raayŋaan thîi mɛ̂ɛnyam

I want an accurate report tomorrow.

เขาประสบความสําเร็จมากในชีวิต

kháw prasòb khwaamsǎmrèd mâag nay chiiwíd

He has a lot of accomplishment in his life.

เขาไดรับบาดเจ็บในอุบัติเหตุ

kháw dâyráb bàadcèb nay ʔùbàdtihèed

He was injured in the accident.

เขาพูดมีสําเนียงของคนใต

kháw phûud mii sǎmniaŋ khɔ̌ɔŋ khon tây

He spoke with a southern accent.

ประเทศไทยนี้มีอาหารลนเหลือ

prathêed thay níi mii ʔaahǎan lónlʉ̌a

Thailand has an abundance of food.

พระผูเปนเจาไมไดเปนนามธรรม

phráʔphûupencâw mây dây pen naammátham

God is not abstract.

ฟองน้ําซึมซับน้ําทั้งหมดไว

fɔɔŋ náam sʉmsáb náam tháŋmòd wáy

The sponge absorbs all the water.

เขาหามคนมาเยี่ยมโดยเด็ดขาด

kháw hâam khon maa yîam dooydèdkhàad

Absolutely no visitors were allowed.

มอรมอนไดรวบรวมพระคัมภีรมอรมอน

mɔɔmɔ̂ɔn dây rûabruam phráʔkhamphii mɔɔmɔ̂ɔn

Mormon abridged the Book of Mormon.

เขาไมเคยทําแทง

kháw mây khəəy thamthɛ́ɛŋ

She has never had an abortion.
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รับเปนลูกบุญธรรม
adult

ครอบครัวนั้นตัดสินใจรับเด็กกําพราชายเปนลูกบุญธรรม

ผจญภัย
advertise

ชวงเวลาที่เราอยูประเทศไทยนั้นเปนการผจญภัย

โฆษณา
affairs

ศาสนาจักรฯ จะโฆษณาสําหรับไฟรไซดอาทิตยหนา

โฆษณา

age

At the age of twenty-one, you can decide for yourself.

mʉ̂a ʔaayúʔ yîisìbʔèd pii khun tàdsǐncay sǎmràb ton ʔeeŋ

ธุระ

age

ʔaayúʔ

เขาใหตัวแทนไปตางประเทศแทนเขา

tuathɛɛn

ตัวแทน

3

He had his agent go overseas for him.

kháw hây tuathɛɛn pay tàaŋ prathêed thɛɛn kháw

agent

เมื่ออายุยี่สิบเอ็ดปคุณตัดสินใจสําหรับตนเองได

อายุ

dây

ธุระ

เขายุงกับธุระสวนตัว

thúráʔ

ตัวแทน

tuathɛɛn

agent

อายุ

ʔaayúʔ

thúráʔ

He’s busy with personal affairs.

kháw yûŋ kàb thúráʔ sùantua

affairs

khôosanaa

The Church will advertise the fireside next week.

sàadsanǎacàg càʔ khôosanaa sǎmràb faysay ʔaathíd nâa

advertise

khôosanaa

kaanphaconphay

ผจญภัย

phaconphay

adventure

Our time spent in Thailand was an adventure.

chûaŋweelaa thîi raw yùu prathêed thay nán pen

ผูใหญ

phaconphay

เมื่ออายุยี่สิบเอ็ดปคุณเปนผูใหญแลว

ผูใหญ

phûuyày

adventure

At the age of twenty-one you are an adult.

mʉ̂a ʔaayúʔ yîisìbʔèd pii khun pen phûuyày lɛ́ɛw

adult

phûuyày

penlûugbuntham

รับเปนลูกบุญธรรม

rábpenlûugbuntham

adopt

The family decided to adopt the orphan boy.

khrɔ̂ɔbkhrua nán tàdsǐncay ráb dègkamphráa chaay

ติด

rábpenlûugbuntham

คนนี้ติดเฮโรอีน

ติด

tìd

addicted

ดัดแปลง

dàdplɛɛŋ

adapt

ปวด

pùad

ache

adopt

He was addicted to using heroin.

khon níi tìd heerooʔiin

addicted

เราจะดัดแปลงสิ่งเหลานี้นํามาใชในการสอน

ดัดแปลง

tìd

We will adapt these things to use them in our teaching.

raw càʔ dàdplɛɛŋ sìŋ làwníi nam maa cháy nay kaansɔ̌ɔn

ปวด

dàdplɛɛŋ

ผมกินยาแกปวดหัว

pùad

adapt

I took aspirin for my headache.

phǒm kin yaa kɛ̂ɛ pùadhǔa

ache

Thousand Word List

penlûugbuntham

kaanphaconphay
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เขาใหตัวแทนไปตางประเทศแทนเขา

kháw hây tuathɛɛn pay tàaŋ prathêed thɛɛn kháw

He had his agent go overseas for him.

เมื่ออายุยี่สิบเอ็ดปคุณตัดสินใจสําหรับตนเองได

dây

mʉ̂a ʔaayúʔ yîisìbʔèd pii khun tàdsǐncay sǎmràb ton ʔeeŋ

At the age of twenty-one, you can decide for yourself.

เขายุงกับธุระสวนตัว

kháw yûŋ kàb thúráʔ sùantua

He’s busy with personal affairs.

ศาสนาจักรฯ จะโฆษณาสําหรับไฟรไซดอาทิตยหนา

sàadsanǎacàg càʔ khôosanaa sǎmràb faysay ʔaathíd nâa

The Church will advertise the fireside next week.

ชวงเวลาที่เราอยูประเทศไทยนั้นเปนการผจญภัย

chûaŋweelaa thîi raw yùu prathêed thay nán pen

Our time spent in Thailand was an adventure.

เมื่ออายุยี่สิบเอ็ดปคุณเปนผูใหญแลว

mʉ̂a ʔaayúʔ yîisìbʔèd pii khun pen phûuyày lɛ́ɛw

At the age of twenty-one you are an adult.

ครอบครัวนั้นตัดสินใจรับเด็กกําพราชายเปนลูกบุญธรรม

khrɔ̂ɔbkhrua nán tàdsǐncay ráb dègkamphráa chaay

The family decided to adopt the orphan boy.

คนนี้ติดเฮโรอีน

khon níi tìd heerooʔiin

He was addicted to using heroin.

เราจะดัดแปลงสิ่งเหลานี้นํามาใชในการสอน

raw càʔ dàdplɛɛŋ sìŋ làwníi nam maa cháy nay kaansɔ̌ɔn

We will adapt these things to use them in our teaching.

ผมกินยาแกปวดหัว

phǒm kin yaa kɛ̂ɛ pùadhǔa

I took aspirin for my headache.
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ถาคุณคิดวาอาหารไทยอรอย ผมก็เห็นดวย

เห็นดวย

ระดับความสูง
amateur

เขามีความทะเยอทะยานที่จะเปนครู

ความทะเยอทะยาน

4

He has an ambition to become a teacher.

kháw mii khwaamthayəəthayaan thîicàʔ pen khruu

khwaamthayəəthayaan

ผูสมัครเลนชนะเลิศ

ผูสมัครเลน

ambition

The amateur won the championship.

phûusamàglên chanáʔ lə̂əd

amateur

phûusamàglên

radàbkhwaamsǔuŋ mâag

บานของเขาที่ภูเขาอยูในระดับความสูงมาก

ระดับความสูง

ความทะเยอทะยาน

khwaamthayəəthayaan

ambition

ผูสมัครเลน

phûusamàglên

radàbkhwaamsǔuŋ

altitude

His home in the mountains was at a high altitude.

bâan khɔ̌ɔŋ kháw thîi phuukhǎw yùu nay

เปลี่ยน

radàbkhwaamsǔuŋ

เราจะตองเปลี่ยนแผนของเราสําหรับการไปเยี่ยม

เปลี่ยน

plìan

alter

เกือบ

kʉ̀ab

almost

รวมกัน

rûamkan

all together

อนุญาต

ʔanuyâad

allow

ปนสวน

pansùan

allocate

แจง

cɛ̂ɛŋ

alert

เห็นดวย

hěndûay

agree

altitude

We will have to alter our plans for the visit.

raw càʔ tɔ̂ɔŋ plìan phɛ̌ɛn khɔ̌ɔŋ raw sǎmràb kaanpayyîam

plìan

เขาเกือบลืมตั๋วเครื่องบิน

เกือบ

alter

He almost forgot the plane ticket.

kháw kʉ̀ab lʉʉm tǔa khrʉ̂aŋbin

kʉ̀ab

เราจะนําผูคนมารวมกันที่ที่ประชุม

รวมกัน

almost

We will bring people all together at the meeting place.

raw càʔ nam phûukhon maa rûamkan thîi thîiprachum

all together

ทหารคนนั้นไมอนุญาตใหเราผานไป

อนุญาต

rûamkan

The soldier would not allow us to pass.

thahǎan khon nán mây ʔanuyâad hây raw phàan pay

ʔanuyâad

เขาจะปนสวนเงินใหกับลูกจางอยางเทากัน

ปนสวน

allow

They will allocate the money evenly to the workers.

kháw càʔ pansùan ŋən hây kàb lûugcâaŋ yàaŋ thâwkan

แจง

pansùan

หลังถูกรถชนเราตัดสินใจแจงความ

cɛ̂ɛŋ

allocate

After the car accident we decided to alert the authorities.

lǎŋcàag thùug ród chon raw tàdsǐncay cɛ̂ɛŋ khwaam

alert

hěndûay

If you think Thai food is delicious, I agree.

thâa khun khíd wâa ʔaahǎan thay ʔarɔ̀ɔy, phǒm kɔ̂ɔ

agree

hěndûay

Thousand Word List
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เขามีความทะเยอทะยานที่จะเปนครู

kháw mii khwaamthayəəthayaan thîicàʔ pen khruu

He has an ambition to become a teacher.

ผูสมัครเลนชนะเลิศ

phûusamàglên chanáʔ lə̂əd

The amateur won the championship.

บานของเขาที่ภูเขาอยูในระดับความสูงมาก

bâan khɔ̌ɔŋ kháw thîi phuukhǎw yùu nay

His home in the mountains was at a high altitude.

เราจะตองเปลี่ยนแผนของเราสําหรับการไปเยี่ยม

raw càʔ tɔ̂ɔŋ plìan phɛ̌ɛn khɔ̌ɔŋ raw sǎmràb kaanpayyîam

We will have to alter our plans for the visit.

เขาเกือบลืมตั๋วเครื่องบิน

kháw kʉ̀ab lʉʉm tǔa khrʉ̂aŋbin

He almost forgot the plane ticket.

เราจะนําผูคนมารวมกันที่ที่ประชุม

raw càʔ nam phûukhon maa rûamkan thîi thîiprachum

We will bring people all together at the meeting place.

ทหารคนนั้นไมอนุญาตใหเราผานไป

thahǎan khon nán mây ʔanuyâad hây raw phàan pay

The soldier would not allow us to pass.

เขาจะปนสวนเงินใหกับลูกจางอยางเทากัน

kháw càʔ pansùan ŋən hây kàb lûugcâaŋ yàaŋ thâwkan

They will allocate the money evenly to the workers.

หลังถูกรถชนเราตัดสินใจแจงความ

lǎŋcàag thùug ród chon raw tàdsǐncay cɛ̂ɛŋ khwaam

After the car accident we decided to alert the authorities.

ถาคุณคิดวาอาหารไทยอรอย ผมก็เห็นดวย

hěndûay

thâa khun khíd wâa ʔaahǎan thay ʔarɔ̀ɔy, phǒm kɔ̂ɔ

If you think Thai food is delicious, I agree.
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ผูสอนศาสนาพยายามวิเคราะหความประพฤติของผูสนใจ

วิเคราะห

pen wanchalɔ̌ɔŋkhróbrɔ̂ɔb pii thîi yîisìbhâa khɔ̌ɔŋ

เปนวันฉลองครบรอบปที่ยี่สิบหาของคูสมรสนั้น

wanchalɔ̌ɔŋ khróbrɔ̂ɔb

วันฉลองครบรอบ

หมาตัวนั้นรําคาญมาก ๆ
We anticipate heavy rainfall this year.

รําคาญ
anticipate

หมาตัวนั้นรําคาญมาก ๆ

anxious

He was very anxious to hear about what happened to the car.

kháw penhùaŋ mâag kìawkàb sìŋ thîi kə̀əd khʉ̂n kàb

anxious

penhùaŋ
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เขาเจริญอาหารมากในชวงนี้

เจริญอาหาร

appetite

He has a good appetite at this time.

kháw carəənʔaahǎan mâag nay chûaŋ níi

appetite

carəənʔaahǎan

หนาตา

ผูสอนศาสนาควรจะรักษาหนาตาใหดูดี

หนาตา

appearance

เจริญอาหาร

carəənʔaahǎan

nâataa

Missionaries must maintain a very neat appearance.

phûusɔ̌ɔnsàadsanǎa khuancàʔ rágsǎa nâataa hây duu dii

appearance

เปนหวง

penhùaŋ

nâataa

เขาเปนหวงมากเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถยนต

เปนหวง

ródyon

คาดหมาย

เราคาดหมายวาปนี้ฝนจะตกหนัก

คาดหมาย

khâadmǎay

We anticipate heavy rainfall this year.

raw khâadmǎay wâa pii níi fǒn càʔ tòg nàg

anticipate

khâadmǎay

That dog is very annoying.
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pen wanchalɔ̌ɔŋkhróbrɔ̂ɔb pii thîi yîisìbhâa khɔ̌ɔŋ

th

It was the couple’s 25 wedding anniversary.

กองทัพอากาศของเราไดทําลายลางศัตรูดวยลูกระเบิด

dûay lûugrabə̀əd

Our Air Force annihilated the enemy with bombs.
kɔɔŋthábʔaakàad khɔ̌ɔŋ raw dây thamlaay láaŋ sàdtruu

ramkhaan

วันฉลองครบรอบ

wanchalɔ̌ɔŋ khróbrɔ̂ɔb

anniversary

ทําลายลาง

thamlaayláaŋ

เรือกําลังทอดสมออยู

rʉa kamlaŋ thɔ̂ɔd samɔ̌ɔ yùu

The ship is dropping anchor.

ผูสอนศาสนาพยายามวิเคราะหความประพฤติของผูสนใจ

khwaampraphrʉ́d khɔ̌ɔŋ phûusǒncay

phûusɔ̌ɔnsàadsanǎa phayaayaam wíkhrɔ́ʔ

The missionary tried to analyze the investigator’s behavior.
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เราตองประยุกตหลักธรรมเหลานี้ในชีวิตประจําวันของเรา

ประยุกต

apply

yinyɔɔm

thâa khun tham yàaŋ níi, phǒm klua wâa khun càʔ thùug

càbkum

หยิ่งยโส
article

เขาแสดงอาการหยิ่งยโสมากตอเรา

หยิ่งยโส

arrogant
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คุณจะตองขออนุญาตจากครูกอน

ขอ, ถาม

ask

You will have to ask the teacher for permission first.

khun càʔ tɔ̂ɔŋ khɔ̌ɔ ?anuyâad càag khruu kɔ̀ɔn

ask

khɔ̌ɔ, thǎam

บทความ

เขาใหเราอานบทความในหนังสือพิมพ

บทความ

ขอ, ถาม

khɔ̌ɔ, thǎam

bòdkhwaam

He had us read the article in the paper.

kháw hây raw ʔàan bòdkhwaam nay naŋsʉ̌ʉphim

article

bòdkhwaam

yìŋyasǒo

He acted in a very arrogant manner towards us.

kháw sadɛɛŋ ʔaakaan yìŋyasǒo mâag tɔ̀ɔ raw

arrogant

จับกุม

ถาคุณทําอยางนี้ ผมกลัววาคุณจะถูกจับกุม

càbkum

arrest

โตเถียง

yìŋyasǒo

จับกุม

If you do this, I fear that you may be arrested.

arrest

càbkum

คุณไมควรจะโตเถียงกับพวกตํารวจ

โตเถียง

tôothǐaŋ

argue

You shouldn’t argue with the police.

khun mâykhuancàʔ tôothǐaŋ kàb phûag tamrùad

argue

tôothǐaŋ

ยินยอม

yinyɔɔm

approve

ประเมินราคา

praməənraakhaa

ผมคิดวาพอแมผมจะไมยินยอมใหผมมีรถมอเตอรไซค

phǒm mii ródmɔɔtəəsay

I think my parents won’t approve of having a motorcycle.

phǒm khíd wâa phɔ̂ɔmɛ̂ɛ phǒm càʔ mây yinyɔɔm hây

approve

ยินยอม

เขาประเมินราคาของแหวนเพชร

ประเมินราคา

appraise

He appraised the value of the diamond ring.

kháw praməənraakhaa khɔ̌ɔŋ wɛ̌ɛnphéd

appraise

praməənraakhaa

นัด

เรามีนัดกับเขาตอนเที่ยง

นัด

appointment
nád

We have an appointment with him at twelve o’clock.

raw mii nád kàb kháw tɔɔn thîaŋ

appointment

ประยุกต

prayúg

nád

khɔ̌ɔŋ raw

We must apply these principles in our daily lives.

raw tɔ̂ɔŋ prayúg làgtham làwníi nay chiiwíd pracamwan

apply

prayúg
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อาทิตยหนาสมาคมนักวายน้ําจะพบกันที่โรงแรมแหงนี้
Who will be the new assistant to the president?

สมาคม
assistant

อาทิตยหนาสมาคมนักวายน้ําจะพบกันที่โรงแรมแหงนี้

ผูชวย
astray

ใครจะเปนผูชวยประธานคนใหม

ผูชวย

attain

He has attained his lifetime goal of being a pilot.

kháw dâybanlúʔ thʉ̌ŋ pâwmǎay nay chiiwíd khɔ̌ɔŋ kháw

attain

dâybanlúʔ

เราสามารถดึงดูดความสนใจของผูคนมากขึ้นดวยวีดีโอมวน
ใหมเหลานี้

dʉŋdùud

ดึงดูด

มีผูฟงจํานวนมากที่การแสดงเมื่อคืนนี้

ผูฟง
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mʉ̂akhʉʉnnníi

We had a large audience at last night’s show.

mii phûufaŋ camnuan mâag thîi kaansadɛɛŋ

audience

phûufaŋ

mâag khʉ̂n dûay wiidiiʔoo múan mày làwníi

With these new videos we will be able to attract many people.

raw sâamǎad dʉŋdùud khwaamsǒncay khɔ̌ɔŋ phûukhon

attract

เขาไดบรรลุถึงเปาหมายในชีวิตของเขาที่จะเปนนักบิน

ไดบรรลุ

thîicàʔ pen nágbin

โจมตี

กองทหารเขาโจมตีแนวหนาขาศึก

โจมตี

ผูฟง

phûufaŋ

audience

ดึงดูด

dʉŋdùud

attract

ไดบรรลุ

dâybanlúʔ

coomtii

attack

The troops attacked the enemies’ front lines.

kɔɔŋ thahǎan khâw coomtii nɛɛwnâa khɔ̌ɔŋ khâasʉ̀g

บรรยากาศ

coomtii

โลกถูกลอมรอบดวยบรรยากาศ

บรรยากาศ

banyaakàad

atmosphere

อยางนอย

yàaŋnɔ́ɔy

attack

The earth is surrounded by an atmosphere.

คุณตองมีอยางนอยยี่สิบคะแนนที่จะสอบผาน

อยางนอย

lôog thùug lɔ́ɔm rɔ̂ɔb dûay banyaakàad

khun tɔ̂ɔŋ mii yàaŋnɔ́ɔy yîisìb khanɛɛn thîicàʔ sɔ̀ɔbphàan

banyaakàad

at least

You have to have at least twenty credits to pass.

at least

yàaŋnɔ́ɔy

atmosphere

หลงทาง

แกะตัวหนึ่งของชาวนาหลงทางไป

หลงทาง

lǒŋ thaaŋ

One of the farmers’ sheep went astray.

kɛ̀ʔ tua nʉ̀ŋ khɔ̌ɔŋ chaawnaa lǒŋ thaaŋ pay

astray

lǒŋ thaaŋ

phûuchûay

Who will be the new assistant to the president?

khray càʔ pen phûuchûay prathaan khon mày

assistant

phûuchûay
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ʔaathíd nâa samaakhom nágwâaynáam càʔ

phób kan thîi rooŋrɛɛm hɛ̀ŋ níi

Next week the Swimmers Association will meet at this hotel.

สมาคม

phób kan thîi rooŋrɛɛm hɛ̀ŋ níi

samaakhom

ʔaathíd nâa samaakhom nágwâaynáam càʔ

association

Next week the Swimmers Association will meet at this hotel.

samaakhom
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ผมรูสึกอึดอัดทุกครั้งที่ไปบานเขา

อึดอัด

The children liked to walk around the playground barefoot.

dègdèg làwnán chɔ̂ɔb dəən tháawplàaw nay

barefoot

tháawplàaw

average

เขามีอาการขี้อายมากเมื่อพูดกับผูหญิง

You’ve got to have a basis to found your beliefs.

khun tɔ̂ɔŋ mii làg thîicàʔ waaŋ khwaamchʉ̂a khɔ̌ɔŋ khun

คุณตองมีหลักที่จะวางความเชื่อของคุณ

basis

làg

หลัก

มันถูกพิสูจนวาการดื่มเบียรไมดีตอสุขภาพ

เบียร

8

sùgkaphâab

It is proven that drinking beer is bad for your health.

man thùug phísùud wâa kaandʉ̀ʉm bia mây dii tɔ̀ɔ

beer

bia

phûuyǐŋ

ขี้อาย

เบียร

bia

beer

หลัก

làg

basis

ขี้อาย

khîiʔaay

bashful

He is very bashful when he talks to girls.

kháw mii ʔaakaan khîiʔaay mâag mʉ̂a phûud kàb

bashful

khîiʔaay

เทาเปลา

tháawplàaw

barefoot

ปาเถื่อน

pàathʉ̀an

barbarous

ทรงตัว

soŋtua

balance

พื้นเพ

phʉ́ʉnphee

background

อึดอัด

ʔʉ̀dʔàd

awkward

เฉลี่ย

chalìa

เด็ก ๆ เหลานั้นชอบเดินเทาเปลาในสนามเด็กเลน

sanǎamdèglên

โจรสลัดดํารงชีวิตที่ปาเถื่อนมาก

ปาเถื่อน

เทาเปลา

The pirates led a very barbarous life.

coonsalàd damroŋ chiiwíd thîi pàathʉ̀an mâag

pàathʉ̀an

นักกายกรรมคนนั้นมีการทรงตัวที่ดีมาก

ทรงตัว

barbarous

The gymnast had very good balance.

nágkaayakam khon nán mii kaansoŋtua thîi dii mâag

balance

กองตํารวจอยากรูถึงพื้นเพของเขา

พื้นเพ

soŋtua

The police wanted to know about his background.

kɔɔŋtamrùad yàag rúu thʉ̌ŋ phʉ́ʉnphee khɔ̌ɔŋ kháw

background

phʉ́ʉnphee

B

I feel awkward every time I go to his house.

phǒm rúusʉ̀g ʔʉ̀dʔàd thúg khráŋ thîi pay bâan kháw

ʔʉ̀dʔàd

เราบันทึกจํานวนเฉลี่ยของชั่วโมงรับใช

เฉลี่ย

awkward

We recorded the average number of service hours.

raw banthʉ́g camnuan chalìa khɔ̌ɔŋ chûamooŋ rábcháy

average

chalìa
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man thùug phísùud wâa kaandʉ̀ʉm bia mây dii tɔ̀ɔ

It is proven that drinking beer is bad for your health.

คุณตองมีหลักที่จะวางความเชื่อของคุณ

khun tɔ̂ɔŋ mii làg thîicàʔ waaŋ khwaamchʉ̂a khɔ̌ɔŋ khun

You’ve got to have a basis to found your beliefs.
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The pirates led a very barbarous life.
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The gymnast had very good balance.
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The police wanted to know about his background.
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phǒm rúusʉ̀g ʔʉ̀dʔàd thúg khráŋ thîi pay bâan kháw

I feel awkward every time I go to his house.

เราบันทึกจํานวนเฉลี่ยของชั่วโมงรับใช

raw banthʉ́g camnuan chalìa khɔ̌ɔŋ chûamooŋ rábcháy

We recorded the average number of service hours.

Thousand Word List

เขามีความรูสึกสงสารมากสําหรับคนขอทานคนนั้น

khonkhɔ̌ɔthaan

คนขอทาน

เราควรพยายามที่จะตัดสินโดยปราศจากความลําเอียง

กัด
bleed

He used a bandaid to try to stop the bleeding.

kháw cháy phâaphanphlɛ̌ɛ thîicàʔ yùd lʉ̂ad thîi kamlaŋ

bleed

lʉ̂adʔɔ̀ɔg
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เขาคุยโววาเขามั่งมี

คุยโว

boast

He boasted of his wealth.

kháw khuy woo wâa kháw mâŋ mii

boast

khuy woo

เรือ

เราลงเรือไปการประชุมโซนไมได

เรือ

คุยโว

khuy woo

rʉa

boat

We can’t take a boat to zone conference.

raw loŋ rʉa pay kaanprachum soon mây dây

boat

พัด

phád

rʉa

ลมกําลังพัดอยางแรงมาก

พัด

blow

The wind was blowing very hard.

lom kamlaŋ phád yàaŋ rɛɛŋ mâag

blow

phád

ตาบอด

พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด

ตาบอด

taabɔ̀ɔd

blind

Jesus healed the blind person.

phráʔyeesuu soŋ rágsǎa khon taabɔ̀ɔd

taabɔ̀ɔd

เลือดออก

lʉ̂adʔɔ̀ɔg

blind

เขาใชผาพันแผลที่จะหยุดเลือดที่กําลังไหลออก

เลือดออก

lǎy ʔɔ̀ɔg

càgrayaan

หมาพยายามกัดเขาเมื่อเขากําลังขี่จักรยาน

กัด

kàd

bite

The dog tried to bite him as he rode his bike.

mǎa phayaayaam kàd kháw mʉ̂a kháw kamlaŋ khìi

kàd

ลําเอียง

lamʔiaŋ

bite

khwaamlamʔiaŋ

ลําเอียง

bias

We should try to judge without any bias.

raw khuan phayaayaam thîicàʔ tàdsǐn dooy pràadsacàag

bias

lamʔiaŋ

หลัง

เขาถูกบอกใหรอหลังมาน

หลัง

behind
lǎŋ

He was told to wait behind the curtain.

kháw thùug bɔ̀ɔg hây rɔɔ lǎŋ mâan

behind

คนขอทาน

khonkhɔ̌ɔthaan

beggar

lǎŋ

khonkhɔ̌ɔthaan khon nán

He felt very sorry for the beggar.

kháw mii khwaamrúusʉ̀g sǒŋsǎan mâag sǎmráb

beggar

Thousand Word List

khonkhɔ̌ɔthaan khon nán

khwaamlamʔiaŋ

càgrayaan
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เขาคุยโววาเขามั่งมี

kháw khuy woo wâa kháw mâŋ mii

He boasted of his wealth.

เราลงเรือไปการประชุมโซนไมได

raw loŋ rʉa pay kaanprachum soon mây dây

We can’t take a boat to zone conference.

ลมกําลังพัดอยางแรงมาก

lom kamlaŋ phád yàaŋ rɛɛŋ mâag

The wind was blowing very hard.

พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด

phráʔyeesuu soŋ rágsǎa khon taabɔ̀ɔd

Jesus healed the blind person.

เขาใชผาพันแผลที่จะหยุดเลือดที่กําลังไหลออก

lǎy ʔɔ̀ɔg

kháw cháy phâaphanphlɛ̌ɛ thîicàʔ yùd lʉ̂ad thîi kamlaŋ

He used a bandaid to try to stop the bleeding.

หมาพยายามกัดเขาเมื่อเขากําลังขี่จักรยาน

mǎa phayaayaam kàd kháw mʉ̂a kháw kamlaŋ khìi

The dog tried to bite him as he rode his bike.

เราควรพยายามที่จะตัดสินโดยปราศจากความลําเอียง

raw khuan phayaayaam thîicàʔ tàdsǐn dooy pràadsacàag

We should try to judge without any bias.

เขาถูกบอกใหรอหลังมาน

kháw thùug bɔ̀ɔg hây rɔɔ lǎŋ mâan

He was told to wait behind the curtain.

เขามีความรูสึกสงสารมากสําหรับคนขอทานคนนั้น

kháw mii khwaamrúusʉ̀g sǒŋsǎan mâag sǎmráb

He felt very sorry for the beggar.

Thousand Word List

นาเบื่อ
boundary

ผูสนใจบอกวาผูสอนศาสนาคนนั้นนาเบื่อ

brag

He really liked to brag about his military experience.

kháw chɔ̂ɔb ʔôoʔùad prasobkaan nay kaanpenthahǎan

brag

ʔôoʔùad

เราตองกลาหาญในการแนะนําพระกิตติคุณกับคนอื่น ๆ

klâahǎan

กลาหาญ

แตก
breath

ลมหายใจ
breathe

แกวนี้ไมสามารถแตกได

It was so cold you could see your breath.

man nǎaw con lom hǎay cay klaay pen khwan

มันหนาวจนลมหายใจกลายเปนควัน

แตก

breath

lomhǎaycay

ลมหายใจ

break

สินบน
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เราไดติดสินบนตํารวจคนนั้นเพื่อเขาจะไมปรับเรา

pràb raw

bribe

We had to bribe the policeman so he wouldn’t fine us.

raw dây tìdsǐnbon tamrùad khon nán phʉ̂a kháw càʔ

bribe

sǐnbon

mây

หายใจ

ผมกลัวจนหายใจไมทั่วทอง

หายใจ

สินบน

mây

sǐnbon

hǎaycay

I was so scared I could scarcely breathe.

phǒm klua con hǎaycay mây thûa thɔ́ɔŋ

breathe

hǎaycay

lomhǎaycay

tɛ̀ɛg

This glass is not breakable.

kɛ̂ɛw níi mây sǎamâad tɛ̀ɛg dây

break

กลาหาญ

klâahǎan

brave

โออวด

ʔôoʔùad

tɛ̀ɛg

khon ʔʉ̀ʉn ʔʉ̀ʉn

We have to be brave in introducing the gospel to others.

raw tɔ̂ɔŋ klâahǎan nay kaannɛ́ʔnam phráʔkìdtìkhun kàb

brave

เขาชอบโออวดประสบการณในการเปนทหารของเขา

โออวด

khɔ̌ɔŋ kháw

ลูกเสือ

เขามีการชุมนุมลูกเสือที่รัฐยูทาห

ลูกเสือ

lûugsʉ̌a

boy scout

They held a boy scout jamboree in Utah.

kháw mii kaanchumnum lûugsʉ̌a thîi rád yuuthâa

ขอบเขต

boy scout

เราตองทํางานในขอบเขตที่กําหนดไว

ขอบเขต

khɔ̀ɔbkhèed

lûugsʉ̌a

We have to work within the boundary given.

raw tɔ̂ɔŋ tham ŋaan nay khɔ̀ɔbkhèed thîi kamnòd wáy

boundary

khɔ̀ɔbkhèed

nâabʉ̀a

นาเบื่อ

nâabʉ̀a

nâabʉ̀a

boring

The investigator said the missionary was very boring.

phûusǒncay bɔ̀ɔg wâa phûusɔ̌ɔnsàadsanǎa khon nán

boring

Thousand Word List

nâabʉ̀a
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pràb raw

raw dây tìdsǐnbon tamrùad khon nán phʉ̂a kháw càʔ

We had to bribe the policeman so he wouldn’t fine us.

ผมกลัวจนหายใจไมทั่วทอง

phǒm klua con hǎaycay mây thûa thɔ́ɔŋ

I was so scared I could scarcely breathe.

มันหนาวจนลมหายใจกลายเปนควัน

man nǎaw con lom hǎay cay klaay pen khwan

It was so cold you could see your breath.

แกวนี้ไมสามารถแตกได

kɛ̂ɛw níi mây sǎamâad tɛ̀ɛg dây

This glass is not breakable.

เราตองกลาหาญในการแนะนําพระกิตติคุณกับคนอื่น ๆ

khon ʔʉ̀ʉn ʔʉ̀ʉn

raw tɔ̂ɔŋ klâahǎan nay kaannɛ́ʔnam phráʔkìdtìkhun kàb

We have to be brave in introducing the gospel to others.

เขาชอบโออวดประสบการณในการเปนทหารของเขา

khɔ̌ɔŋ kháw

kháw chɔ̂ɔb ʔôoʔùad prasobkaan nay kaanpenthahǎan

He really liked to brag about his military experience.

เขามีการชุมนุมลูกเสือที่รัฐยูทาห

kháw mii kaanchumnum lûugsʉ̌a thîi rád yuuthâa

They held a boy scout jamboree in Utah.

เราตองทํางานในขอบเขตที่กําหนดไว

raw tɔ̂ɔŋ tham ŋaan nay khɔ̀ɔbkhèed thîi kamnòd wáy

We have to work within the boundary given.

ผูสนใจบอกวาผูสอนศาสนาคนนั้นนาเบื่อ

phûusǒncay bɔ̀ɔg wâa phûusɔ̌ɔnsàadsanǎa khon nán

The investigator said the missionary was very boring.

Thousand Word List

เราชอบฟงการกระจายเสียงในวันเสารตอนเย็น

We weren’t sure if we were over our budget or not.

raw mây nɛ̂ɛcay wâa raw càay ŋən kəən ŋóbpramaan rʉ̌ʉ

กระจายเสียง

budget

ŋóbpramaan

broadcast

burden

We all have to bear our burdens in this life.

raw thúgkhon tɔ̂ɔŋ bɛ̀ɛg phaaráʔ khɔ̌ɔŋ raw nay chiiwíd

burden

phaaráʔ

มันเปนการเสียมารยาทที่จะเรอที่โตะอาหาร

rəə

เรอ

ไปหา
calm

วันอังคารหนาเราจะไปหาคุณที่บานนั

ไปหา
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เมื่อเราไปเที่ยวเราเอากลองถายรูปไปดวย

กลองถายรูป

camera

When we go on vacation we take our camera with us.

mʉ̂a raw pay thîaw raw ʔaw klɔ̂ɔŋthàayrûub pay dûay

camera

klɔ̂ɔŋthàayrûub

สงบ

เราจะตองรอจนถึงสถานการณสงบลง

สงบ

กลองถายรูป

klɔ̂ɔŋthàayrûub

saŋòb

We’ll have to wait until the situation calms down.

raw càʔ tɔ̂ɔŋ rɔɔ conthʉ̌ŋ sathǎanakaan saŋòb loŋ

calm

saŋòb

pay hǎa

call upon

Next Tuesday we will call upon you at your house.

wanʔaŋkhaan nâa raw càʔ pay hǎa khun thîi bâan náʔ

ปฏิทิน

pay hǎa

เขาใชปฏิทินในการวางแผนประจําเดือน

ปฏิทิน

pàtithin

calendar

เรอ

rəə

burp

ภาระ

phaaráʔ

call upon

He used the calendar in planning out his month.

kháw cháy pàtithin nay kaanwaaŋphɛ̌ɛn pracamdʉan

calendar

pàtithin

C

It is impolite to burp at the dinner table.

man pen kaansǐa maarayâad thîicàʔ rəə thîi tóʔ ʔaahǎan

burp

เราทุกคนตองแบกภาระของเราในชีวิตนี้

ภาระ

níi

คนพาล

ผมคิดวาเด็กตัวใหญคนนั้นเปนคนพาล

คนพาล

khon phaan

bully

I think that big kid is just a bully.

phǒm khíd wâa dèg tua yày khon nán pen khon phaan

khon phaan

งบประมาณ

ŋóbpramaan

budget

กระจายเสียง

kracaay sǐaŋ

bully

เราไมแนใจวาเราจายเงินเกินงบประมาณหรือเปลา

งบประมาณ

plàaw

We like to listen to the radio broadcast Saturday nights.

raw chɔ̂ɔb faŋ kaankracaay sǐaŋ nay wansǎw tɔɔn yen

broadcast

kracaay sǐaŋ

Thousand Word List
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เมื่อเราไปเที่ยวเราเอากลองถายรูปไปดวย

mʉ̂a raw pay thîaw raw ʔaw klɔ̂ɔŋthàayrûub pay dûay

When we go on vacation we take our camera with us.

เราจะตองรอจนถึงสถานการณสงบลง

raw càʔ tɔ̂ɔŋ rɔɔ conthʉ̌ŋ sathǎanakaan saŋòb loŋ

We’ll have to wait until the situation calms down.

วันอังคารหนาเราจะไปหาคุณที่บานนั

wanʔaŋkhaan nâa raw càʔ pay hǎa khun thîi bâan náʔ

Next Tuesday we will call upon you at your house.

เขาใชปฏิทินในการวางแผนประจําเดือน

kháw cháy pàtithin nay kaanwaaŋphɛ̌ɛn pracamdʉan

He used the calendar in planning out his month.

C

มันเปนการเสียมารยาทที่จะเรอที่โตะอาหาร

man pen kaansǐa maarayâad thîicàʔ rəə thîi tóʔ ʔaahǎan

It is impolite to burp at the dinner table.

เราทุกคนตองแบกภาระของเราในชีวิตนี้

níi

raw thúgkhon tɔ̂ɔŋ bɛ̀ɛg phaaráʔ khɔ̌ɔŋ raw nay chiiwíd

We all have to bear our burdens in this life.

ผมคิดวาเด็กตัวใหญคนนั้นเปนคนพาล

phǒm khíd wâa dèg tua yày khon nán pen khon phaan

I think that big kid is just a bully.

เราไมแนใจวาเราจายเงินเกินงบประมาณหรือเปลา

plàaw

raw mây nɛ̂ɛcay wâa raw càay ŋən kəən ŋóbpramaan rʉ̌ʉ

We weren’t sure if we were over our budget or not.

เราชอบฟงการกระจายเสียงในวันเสารตอนเย็น

raw chɔ̂ɔb faŋ kaankracaay sǐaŋ nay wansǎw tɔɔn yen

We like to listen to the radio broadcast Saturday nights.

Thousand Word List

ผมยังคิดถึงชวงเวลาเมื่อชีวิตไมมีภาระ

ไมมีภาระ
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บัพติศมาเปนพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์มาก

พิธีการ

ceremony

Baptism is a very sacred ceremony.

bàbtìdsamaa pen phíthiikaan thîi sàgsìd mâag

ceremony

phíthiikaan

ฉลอง

พรุงนี้เราจะฉลองวันเกิดของเขา

ฉลอง

พิธีการ

phíthiikaan

chalɔ̌ɔŋ

celebrate

Tomorrow we will celebrate his birthday.

phrûŋníi raw càʔ chalɔ̌ɔŋ wankə̀əd khɔ̌ɔŋ kháw

chalɔ̌ɔŋ

ระมัดระวัง

ramádrawaŋ

celebrate

เมื่อเดินทางคนเดียวคุณตองระมัดระวังนะ

ระมัดระวัง

cautious

You must be cautious when you are traveling alone.

mʉ̂a dəənthaaŋ khondiaw khun tɔ̂ɔŋ ramádrawaŋ náʔ

cautious

ramádrawaŋ

พรม

เรามีพรมสีแดงในหองรับแขก

พรม

phrom

carpet

We have red carpet in the living room.

raw mii phrom sǐi dɛɛŋ nay hɔ̂ɔŋ ráb khɛ̀ɛg

phrom

ไมมีภาระ

mây mii phaaráʔ

carefree

ดูแล

duulɛɛ

care for

เงินทุน

ŋənthun

carpet

phaaráʔ

I still think about the time in my life when I was carefree.

phǒm yaŋ khíd thʉ̌ŋ chûaŋ weelaa mʉ̂a chiiwíd mây mii

mây mii phaaráʔ

ใครจะดูแลเด็กกําพราเหลานี้

ดูแล

carefree

Who will care for these orphan children?

khray càʔ duulɛɛ dèg kamphráa làwníi

care for

duulɛɛ

thurákìd mày khɔ̌ɔŋ raw

เราตองการเงินทุนมากที่จะเริ่มตนธุรกิจใหมของเรา

เงินทุน

capital

We need much capital to start our new business.

raw tɔ̂ɔŋkaan ŋənthun mâag thîicàʔ rə̂əmtôn

capital

ŋənthun

เมืองหลวง

กรุงเทพฯ เปนเมืองหลวงของประเทศไทย

เมืองหลวง

mʉaŋlǔaŋ

capital

Bangkok is the capital of Thailand.

kruŋthêeb pen mʉaŋlǔaŋ khɔ̌ɔŋ prathêed thay

เทียน

mʉaŋlǔaŋ

เทียน

thian

capital

ชวยใหเทียนแกเขาหนอย

thian

candle

Can you please give him a candle?

chûay hây thian kɛ̀ɛ kháw nɔ̀ɔy

candle

ยกเลิก

เรายกเลิกเสื้อผาที่สั่งไว

yóglə̂əg

ยกเลิก

cancel

We cancelled our order for the clothes.

raw yóglə̂əg sʉ̂aphâa thîi sàŋ wáy

cancel

yóglə̂əg

Thousand Word List

phaaráʔ
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bàbtìdsamaa pen phíthiikaan thîi sàgsìd mâag

Baptism is a very sacred ceremony.

พรุงนี้เราจะฉลองวันเกิดของเขา

phrûŋníi raw càʔ chalɔ̌ɔŋ wankə̀əd khɔ̌ɔŋ kháw

Tomorrow we will celebrate his birthday.

เมื่อเดินทางคนเดียวคุณตองระมัดระวังนะ

mʉ̂a dəənthaaŋ khondiaw khun tɔ̂ɔŋ ramádrawaŋ náʔ

You must be cautious when you are traveling alone.

เรามีพรมสีแดงในหองรับแขก

raw mii phrom sǐi dɛɛŋ nay hɔ̂ɔŋ ráb khɛ̀ɛg

We have red carpet in the living room.

ผมยังคิดถึงชวงเวลาเมื่อชีวิตไมมีภาระ

phǒm yaŋ khíd thʉ̌ŋ chûaŋ weelaa mʉ̂a chiiwíd mây mii

I still think about the time in my life when I was carefree.

ใครจะดูแลเด็กกําพราเหลานี้

khray càʔ duulɛɛ dèg kamphráa làwníi

Who will care for these orphan children?

เราตองการเงินทุนมากที่จะเริ่มตนธุรกิจใหมของเรา

thurákìd mày khɔ̌ɔŋ raw

raw tɔ̂ɔŋkaan ŋənthun mâag thîicàʔ rə̂əmtôn

We need much capital to start our new business.

กรุงเทพฯ เปนเมืองหลวงของประเทศไทย

kruŋthêeb pen mʉaŋlǔaŋ khɔ̌ɔŋ prathêed thay

Bangkok is the capital of Thailand.

ชวยใหเทียนแกเขาหนอย

chûay hây thian kɛ̀ɛ kháw nɔ̀ɔy

Can you please give him a candle?

เรายกเลิกเสื้อผาที่สั่งไว

raw yóglə̂əg sʉ̂aphâa thîi sàŋ wáy

We cancelled our order for the clothes.
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ชีวิตวุนวายมากชวงนี้

I challenge each of you to serve with all of your abilities.

phǒm tháathaay thúg thâan thîicàʔ rábcháy dûay

วุนวาย

challenge

tháathaay

ผูชนะเลิศ
chance

เขาเปนผูชนะเลิศเทนนิสของโลก

ผูชนะเลิศ

นิสัย
characteristic

นี้เปนโอกาสเดียวที่จะประสบความสําเร็จ

He is a man of firm character.

kháw pen khon mii nísǎy mânkhoŋ

เขาเปนคนมีนิสัยมั่นคง

โอกาส

character

nísǎy

นิสัย

เปนลักษณะ
charity

ลักษณะหนึ่งของการเปนหวัดคือจะมีอาการคลื่นใส

ความใจบุญ
check

เราควรจะมีความใจบุญอยางเต็มที่สําหรับทุกคน

เธอชอบปนภูเขามาก

ปน
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She loves to climb mountains.

คุณตองไปเขาชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตยนะ

ชั้นเรียน

thəə chɔ̂ɔb piin phuukhǎw mâag

khun tɔ̂ɔŋ pay khâw chánrian rooŋrianwanʔaathíd náʔ

piin

class

You need to go to Sunday school class.

class

chánrian

climb

ตรวจสอบ

ผมจะตรวจสอบงานของเขา

ตรวจสอบ

ปน

piin

climb

ชั้นเรียน

chánrian

trùadsɔ̀ɔb

I’ll check his work.

phǒm càʔ trùadsɔ̀ɔb ŋaan khɔ̌ɔŋ kháw

check

trùadsɔ̀ɔb

thúgkhon

ความใจบุญ

khwaamcaybun

We should have complete charity for everyone.

raw khuan càʔ mii khwaamcaybun yàaŋtemthîi sǎmràb

charity

khwaamcaybun

khlʉ̂ʉnsây

เปนลักษณะ

pen lágsanàʔ

Nausea is characteristic of the flu.

lágsanàʔ nʉ̀ŋ khɔ̌ɔŋ kaanpenwàd khʉʉ càʔ mii ʔaakaan

characteristic

pen lágsanàʔ

nísǎy

character

โอกาส

ʔookàad

This is your one chance for success.

níi pen ʔookàad diaw thîicàʔ prasòb khwaamsǎmrèd

chance

ʔookàad

phûuchanáʔlə̂əd

champion

He is the world’s tennis champion.

kháw pen phûuchanáʔlə̂əd theenníd khɔ̌ɔŋ lôog

phûuchanáʔlə̂əd

ทาทาย

tháathaay

challenge

วุนวาย

wûnwaay

chaotic

champion

ผมทาทายทุกทานที่จะรับใชดวยความสามารถทั้งหมด

ทาทาย

khwaamsǎamâad tháŋmòd

Life has been pretty chaotic lately.

chiiwíd wûnwaay mâag chûaŋ níi

chaotic

wûnwaay
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He is the world’s tennis champion.
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phǒm tháathaay thúg thâan thîicàʔ rábcháy dûay

I challenge each of you to serve with all of your abilities.

ชีวิตวุนวายมากชวงนี้

chiiwíd wûnwaay mâag chûaŋ níi

Life has been pretty chaotic lately.

Thousand Word List

We must conquer our unrighteous desires.

raw tɔ̂ɔŋ ʔawchanáʔ khwaampràadthanǎa thîi mây

แนวความคิด

conquer

ʔawchanáʔ

เราทุกคนควรจะกระทําตามความรูสึกผิดชอบของเรา

copy

Give the yellow copy to the secretary.

hây sǎmnaw sǐi lʉ̌aŋ kàb leekhǎa

ใหสําเนาสีเหลืองกับเลขา

This book doesn’t have a copyright.

naŋsʉ̌ʉ lêm níi mây mii lígkhasìd

หนังสือเลมนี้ไมมีลิขสิทธิ์

You shouldn’t criticize when you are teaching.

khun mây khuan tìʔtian mʉ̂a khun kamlaŋ sɔ̌ɔn yùu

คุณไมควรติเตียนเมื่อคุณกําลังสอนอยู

copy

sǎmnaw

สําเนา

copyright

lígkhasìd

ลิขสิทธิ์

criticize

tìʔtian

ติเตียน
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เท

เสื้อตัวนั้นเทมาก ฃื้อที่ไหน

เท

ติเตียน

tìʔtian

criticize

ลิขสิทธิ์

lígkhasìd

copyright

สําเนา

sǎmnaw

thêe

cool

That shirt is so cool – where’d you buy it?

sʉ̂a tua nán thêe mâag – sʉ́ʉ thîinǎy

thêe

ความรูสึกผิดชอบ

cool

phìdchɔ̂ɔb khɔ̌ɔŋ raw

ความรูสึกผิดชอบ

khwaamrúusʉ̀gphìdchɔ̂ɔb

conscience

We should all act according to our conscience.

raw thúgkhon khuancàʔ kratham taam khwaamrúusʉ̀g

conscience

เอาชนะ

ʔawchanáʔ

conquer

แนวความคิด

nɛɛwkhwaamkhíd

concept

ธรรมดา

thammadaa

nǎaw

เราตองเอาชนะความปรารถนาที่ไมชอบธรรมของเรา

chɔ̂ɔbtham khɔ̌ɔŋ raw

khwaamrúusʉ̀gphìdchɔ̂ɔb

เอาชนะ

เขามีแนวความคิดใหมสําหรับงานสอนศาสนา

nɛɛwkhwaamkhíd

sɔ̌ɔnsàadsanǎa

He had a new concept for missionary work.

kháw mii nɛɛwkhwaamkhíd mày sǎmràb ŋaan

concept

ผูชายคนนั้นเปนประชาชนธรรมดา

ธรรมดา

common

That man is a common citizen.

วันนี้อากาศหนาวมาก

หนาว

phûuchaay khon nán pen prachaachon thammadaa

หนาว

wanníi ʔaakàad nǎaw mâag

thammadaa

cold

Today the weather is very cold.

cold

nǎaw

common

เหรียญ

เหรียญสลึงกําลังหายาก

เหรียญ

rǐan

rǐan

coin

The salung coins are getting rare.

rǐan salʉ̌ŋ kamlaŋ hǎa yâag

coin

Thousand Word List
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คุณไมควรติเตียนเมื่อคุณกําลังสอนอยู
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That shirt is so cool – where’d you buy it?
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We should all act according to our conscience.

เราตองเอาชนะความปรารถนาที่ไมชอบธรรมของเรา

chɔ̂ɔbtham khɔ̌ɔŋ raw

raw tɔ̂ɔŋ ʔawchanáʔ khwaampràadthanǎa thîi mây

We must conquer our unrighteous desires.

เขามีแนวความคิดใหมสําหรับงานสอนศาสนา

kháw mii nɛɛwkhwaamkhíd mày sǎmràb ŋaan

He had a new concept for missionary work.

ผูชายคนนั้นเปนประชาชนธรรมดา

phûuchaay khon nán pen prachaachon thammadaa

That man is a common citizen.

วันนี้อากาศหนาวมาก

wanníi ʔaakàad nǎaw mâag

Today the weather is very cold.

เหรียญสลึงกําลังหายาก

rǐan salʉ̌ŋ kamlaŋ hǎa yâag

The salung coins are getting rare.
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ลอหมุนครบหนึ่งรอบแลว

รอบ

pracamwan

crutch

dark

When traveling alone, avoid dark places.

mʉ̂a dəənthaaŋ khon diaw khuan lìiglîaŋ sathǎanthîi

dark

mʉ̂ʉd

เวลากําหนด
deaf

On which date will you be traveling?

khun càʔ dəənthaaŋ nay wanthîi thâwray

คุณจะเดินทางในวันที่เทาไร

They hurried to make their deadline.

kháw rîib phʉ̂a hây than weelaakamnòd wáy

เขารีบเพื่อใหทันเวลากําหนดไว

date

wanthîi

วันที่

deadline

weelaakamnòd

เวลากําหนด
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เขาโตวาทีไดเกงมาก

โตวาที

debate

He can debate very well.

kháw tôowaathii dây kèŋ mâag

debate

tôowaathii

หูหนวก

มีโรงเรียนสําหรับคนหูหนวกที่กรุงเทพ ฯ

หูหนวก

โตวาที

tôowaathii

hǔunùag

There is a school in Bangkok for the deaf.

mii rooŋrian sǎmràb khon hǔunùag thîi kruŋthêeb

deaf

hǔunùag

weelaakamnòd

deadline

วันที่

wanthîi

date

เมื่อเดินทางคนเดียวควรหลีกเลี่ยงสถานที่มืด

มืด

mʉ̂ʉd

มืด

mʉ̂ʉd

อันตราย

การเดินทางคนเดียวอันตราย

อันตราย

dangerous
ʔantaraay

It is dangerous to travel alone.

kaandəənthaaŋ khondiaw ʔantaraay

dangerous

ประจําวัน

pracamwan

daily

รอบ

rɔ̂ɔb

cycle

ไมเทา

máytháaw

ʔantaraay

นี่เปนหลักธรรมที่เราสามารถใชในชีวิตประจําวันของเราได

ประจําวัน

pracamwan khɔ̌ɔŋ raw dây

These are principles we can use in our daily lives.

nîi pen làgtham thîi raw sǎamâad cháy nay chiiwíd

daily

D

The wheel has completed one cycle.

lɔ́ɔ mǔn khrób nʉ̀ŋ rɔ̂ɔb lɛ́ɛw

ไมเทา

rɔ̂ɔb

เขาตองใชไมเทาเพราะขาของเขาหัก

máytháaw

cycle

He had to use crutches because he broke his leg.

kháw tɔ̂ɔŋ cháy máytháaw phrɔ́ʔ khǎa khɔ̌ɔŋ kháw hàg

crutch
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เขาโตวาทีไดเกงมาก
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On which date will you be traveling?
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mʉ̂ʉd

mʉ̂a dəənthaaŋ khon diaw khuan lìiglîaŋ sathǎanthîi

When traveling alone, avoid dark places.
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kaandəənthaaŋ khondiaw ʔantaraay

It is dangerous to travel alone.

นี่เปนหลักธรรมที่เราสามารถใชในชีวิตประจําวันของเราได

pracamwan khɔ̌ɔŋ raw dây

nîi pen làgtham thîi raw sǎamâad cháy nay chiiwíd

These are principles we can use in our daily lives.

D

ลอหมุนครบหนึ่งรอบแลว

lɔ́ɔ mǔn khrób nʉ̀ŋ rɔ̂ɔb lɛ́ɛw

The wheel has completed one cycle.

เขาตองใชไมเทาเพราะขาของเขาหัก

kháw tɔ̂ɔŋ cháy máytháaw phrɔ́ʔ khǎa khɔ̌ɔŋ kháw hàg

He had to use crutches because he broke his leg.

Thousand Word List

หลังจากธุรกิจของเขาเจริญกาวหนาแลว เขาไมเคยเปนหนี้อีกตอไป

หนี้

เขาใชอุบายหลอกลวงที่จะไดความไววางใจของพวกเขา

Many days after death our bodies will decompose.

lǎay wan lǎŋcàag khwaamtaay râaŋkaay khɔ̌ɔŋ raw càʔ

ʔubaaylɔ̀ɔgluaŋ

อุบายหลอกลวง

decompose

pʉ̀ay

คุณทําใหชื่อเสียงของเขาเสียไป

Society is starting to degenerate.

sǎŋkhom kamlaŋ rə̂əm sʉ̀amsoom loŋ

สังคมกําลังเริ่มเสื่อมโทรมลง

ทําใหเสีย

degenerate

sʉ̀amsoom

เสื่อมโทรม

16

You have defiled his name.

khun thamhây chʉ̂ʉ sǐaŋ khɔ̌ɔŋ kháw sǐa pay

thamhâysǐa

เราขาดอะไรบาง

ขาด

defile

What are we deficient in?

raw khàad ʔaray bâaŋ

ปองกัน

khàad

ผมจะปองกันคุณจนถึงที่สุด

pɔ̂ŋkan

deficient

I will defend you until the end.

phǒm càʔ pɔ̂ŋkan khun conthʉ̌ŋ thîisùd

defend

เราไดสูกับเขาจนเราสามารถปราบเขาได

ปราบ

น้ํานี้ลึกมาก

ลึก

We fought until we were able to defeat them.

náam níi lʉ́g mâag

raw dây sûu kàb kháw con raw sǎamâad pràab kháw dây

The water is very deep.

deep

lʉ́g

pràab

เราตกแตงโบสถเพื่อกิจกรรม

ตกแตง

defeat

We decorated the chapel for the activity.

raw tògtɛ̀ɛŋ bòod phʉ̂a kìdcakam

decorate

tògtɛ̀ɛŋ

หลายวันหลังจากความตายรางกายของเราจะเปอย

เปอย

pʉ̀ay

khwaamwáywaaŋcay khɔ̌ɔŋ phûagkháw

He used deceit to try to gain their trust.

kháw cháy ʔubaaylɔ̀ɔgluaŋ thîicàʔ dây

deceit

mây khəəy pen nîi ìig tɔ̀ɔpay

After his business succeeded he was never in debt again.

lǎŋcàag thúrákìd khɔ̌ɔŋ kháw carəənkâawnâa lɛ́ɛw kháw

debt

nîi
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เปอย
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หนี้

nîi
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I will defend you until the end.

เราไดสูกับเขาจนเราสามารถปราบเขาได

raw dây sûu kàb kháw con raw sǎamâad pràab kháw dây

We fought until we were able to defeat them.

น้ํานี้ลึกมาก

náam níi lʉ́g mâag

The water is very deep.

เราตกแตงโบสถเพื่อกิจกรรม

raw tògtɛ̀ɛŋ bòod phʉ̂a kìdcakam

We decorated the chapel for the activity.

หลายวันหลังจากความตายรางกายของเราจะเปอย

pʉ̀ay

lǎay wan lǎŋcàag khwaamtaay râaŋkaay khɔ̌ɔŋ raw càʔ

Many days after death our bodies will decompose.

เขาใชอุบายหลอกลวงที่จะไดความไววางใจของพวกเขา

khwaamwáywaaŋcay khɔ̌ɔŋ phûagkháw

kháw cháy ʔubaaylɔ̀ɔgluaŋ thîicàʔ dây

He used deceit to try to gain their trust.

หลังจากธุรกิจของเขาเจริญกาวหนาแลว เขาไมเคยเปนหนี้อีกตอไป

mây khəəy pen nîi ìig tɔ̀ɔpay

lǎŋcàag thúrákìd khɔ̌ɔŋ kháw carəənkâawnâa lɛ́ɛw kháw

After his business succeeded he was never in debt again.
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หลังจากกินอาหารเย็นเสร็จแลวเราจะกินของหวาน

ของหวาน

dessert

After dinner we will eat dessert.

lǎŋcàag kin ʔaahǎan yen sèd lɛ́ɛw raw càʔ kin khɔ̌ɔŋwǎan

dessert

khɔ̌ɔŋwǎan

ทะเลทราย

เมืองไทยไมมีทะเลทราย

ทะเลทราย

ของหวาน

khɔ̌ɔŋwǎan

thaleesaay

desert

Thailand has no deserts.

mʉaŋthay mây mii thaleesaay

thaleesaay

เกลียดชัง

klìadchaŋ

desert

ลูกจางเกลียดชังนายจางของเขา

เกลียดชัง

despise

The employee despised his boss.

lûugcâaŋ klìadchaŋ naaycâaŋ khɔ̌ɔŋ kháw

despise

klìadchaŋ

แตงตั้ง

เขาถูกแตงตั้งเปนประธาน

แตงตั้ง

designate
tɛ̀ɛŋtâŋ

He was designated as the president.

kháw thùug tɛ̀ɛŋtâŋ pen prathaan

designate

ออกแบบ

ʔɔ̀ɔgbɛ̀ɛb

tɛ̀ɛŋtâŋ

เขาเปนชางออกแบบเครื่องแตงกาย

ออกแบบ

design

She is a dress designer.

kháw pen châaŋʔɔ̀ɔgbɛ̀ɛb khrʉ̂aŋtɛ̀ɛŋkaay

design

ʔɔ̀ɔgbɛ̀ɛb

อธิบายลักษณะ

ชวยอธิบายลักษณะบานของคุณหนอย

อธิบายลักษณะ

ʔathíbaaylágsanàʔ

describe

Please describe your house.

chûay ʔathíbaaylágsanàʔ bâan khɔ̌ɔŋ khun nɔ̀ɔy

ลูกหลาน

ʔathíbaaylágsanàʔ

ผมเปนลูกหลานของโจเซฟสมิธ

ลูกหลาน

lûuglǎan

descendants

แสดง

sadɛɛŋ

demonstrate

ประชาธิปไตย

prachaathíbpatay

describe

I am a descendant of Joseph Smith.

phǒm pen lûuglǎan khɔ̌ɔŋ cooséb samíd

แสดง

descendants

ประธานจะแสดงวิธีสอนอยางมีประสิทธิภาพ

sadɛɛŋ

lûuglǎan

The president will demonstrate how to teach effectively.

prathaan càʔ sadɛɛŋ wíthii sɔ̌ɔn yàaŋ mii prasìdthiphâab

demonstrate

รัฐบาลไทยเปนประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย

democracy

The Thai government is a democracy.

rádthabaan thay pen prachaathíbpatay

democracy

prachaathíbpatay

เพอ

เขาไดเพอเปนเวลาหลายวันเพราะอาการปวย

เพอ

delirious
phə́ə

Because of his sickness he was delirious for many days.

kháw dây phə́ə pen weelaa lǎay wan phrɔ́ʔ ʔaakaan pùay

delirious

phə́ə
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หลังจากกินอาหารเย็นเสร็จแลวเราจะกินของหวาน

lǎŋcàag kin ʔaahǎan yen sèd lɛ́ɛw raw càʔ kin khɔ̌ɔŋwǎan

After dinner we will eat dessert.

เมืองไทยไมมีทะเลทราย

mʉaŋthay mây mii thaleesaay

Thailand has no deserts.

ลูกจางเกลียดชังนายจางของเขา

lûugcâaŋ klìadchaŋ naaycâaŋ khɔ̌ɔŋ kháw

The employee despised his boss.

เขาถูกแตงตั้งเปนประธาน

kháw thùug tɛ̀ɛŋtâŋ pen prathaan

He was designated as the president.

เขาเปนชางออกแบบเครื่องแตงกาย

kháw pen châaŋʔɔ̀ɔgbɛ̀ɛb khrʉ̂aŋtɛ̀ɛŋkaay

She is a dress designer.

ชวยอธิบายลักษณะบานของคุณหนอย

chûay ʔathíbaaylágsanàʔ bâan khɔ̌ɔŋ khun nɔ̀ɔy

Please describe your house.

ผมเปนลูกหลานของโจเซฟสมิธ

phǒm pen lûuglǎan khɔ̌ɔŋ cooséb samíd

I am a descendant of Joseph Smith.

ประธานจะแสดงวิธีสอนอยางมีประสิทธิภาพ

prathaan càʔ sadɛɛŋ wíthii sɔ̌ɔn yàaŋ mii prasìdthiphâab

The president will demonstrate how to teach effectively.

รัฐบาลไทยเปนประชาธิปไตย

rádthabaan thay pen prachaathíbpatay

The Thai government is a democracy.

เขาไดเพอเปนเวลาหลายวันเพราะอาการปวย

kháw dây phə́ə pen weelaa lǎay wan phrɔ́ʔ ʔaakaan pùay

Because of his sickness he was delirious for many days.
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destiny

You can still change your destiny in life.

khun yaŋ sǎamâad plìan chôogchataa khɔ̌ɔŋ khun nay

destiny

chôogchataa

พัฒนา
dialect

เราควรพัฒนาพรสวรรคของเรา

พัฒนา
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พจนานุกรมเปนเครื่องมือที่มีคามาก

พจนานุกรม

dictionary

A dictionary is a valuable tool.

phódcanaanúkrom pen khrʉ̂aŋmʉʉ thîi mii khâa mâag

dictionary

phódcanaanúkrom

ภาษาพื้นเมือง

ประเทศไทยมีภาษาพื้นเมืองหลายภาษา

ภาษาพื้นเมือง

พจนานุกรม

phódcanaanúkrom

phaasǎaphʉ́ʉnmʉaŋ

Thailand has many dialects.

prathêed thay mii phaasǎaphʉ́ʉnmʉaŋ lǎay phaasǎa

dialect

phaasǎaphʉ́ʉnmʉaŋ

phádthanaa

develop

We should develop our talents.

raw khuan phádthanaa phɔɔnsawǎn khɔ̌ɔŋ raw

phádthanaa

รายละเอียด

raaylaʔìad

develop

ผมตองรูรายละเอียดกอนที่จะตัดสินใจได

รายละเอียด

details

I need to know the details before deciding.

phǒm tɔ̂ɔŋ rúu raaylaʔìad kɔ̀ɔn thîicàʔ tàdsǐncay dây

details

raaylaʔìad

อยางละเอียด

โปรดรายงารอยางละเอียด

อยางละเอียด

yàaŋlaʔìad

detailed

Please give a detailed report.

pròod raayŋaan yàaŋlaʔìad

ถอด

yàaŋlaʔìad

ผมถอดใบพัดออกจากพัดลมเครื่องนี้แลว

ถอด

thɔ̀ɔd

detach

ทําลาย

thamlaay

destroy

ยากจน

yâagcon

destitute

โชคชะตา

chôogchataa

detailed

I have detached the blades from this fan.

phǒm thɔ̀ɔd bayphád ʔɔ̀ɔg càag phádlom khrʉ̂aŋ níi lɛ́ɛw

detach

เราจะทําลายคายทหารฝายศัตรูทั้งหมด

ทําลาย

thɔ̀ɔd

We will destroy all the enemy bases.

ผูชายที่อยูกลางถนนยากจนมาก

ยากจน

raw càʔ thamlaay khâay thahǎan fàay sàdtruu tháŋmòd

phûuchaay thîi yùu klaaŋ thanǒn yâagcon mâag

thamlaay

The man on the street was very destitute.

destitute

yâagcon

destroy

คุณยังสามารถเปลี่ยนโชคชะตาของคุณในชีวิตนี้ได

โชคชะตา

chiiwíd níi dây

จุดหมายปลายทาง

จุดหมายปลายทางของเรือคือภูเก็ต

จุดหมายปลายทาง

cùdmǎayplaaythaaŋ

cùdmǎayplaaythaaŋ

destination

The ship’s destination is Phuket.

cùdmǎayplaaythaaŋ khɔ̌ɔŋ rʉa khʉʉ phuukèd

destination
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พจนานุกรมเปนเครื่องมือที่มีคามาก

phódcanaanúkrom pen khrʉ̂aŋmʉʉ thîi mii khâa mâag

A dictionary is a valuable tool.

ประเทศไทยมีภาษาพื้นเมืองหลายภาษา

prathêed thay mii phaasǎaphʉ́ʉnmʉaŋ lǎay phaasǎa

Thailand has many dialects.

เราควรพัฒนาพรสวรรคของเรา

raw khuan phádthanaa phɔɔnsawǎn khɔ̌ɔŋ raw

We should develop our talents.

ผมตองรูรายละเอียดกอนที่จะตัดสินใจได

phǒm tɔ̂ɔŋ rúu raaylaʔìad kɔ̀ɔn thîicàʔ tàdsǐncay dây

I need to know the details before deciding.

โปรดรายงารอยางละเอียด

pròod raayŋaan yàaŋlaʔìad

Please give a detailed report.

ผมถอดใบพัดออกจากพัดลมเครื่องนี้แลว

phǒm thɔ̀ɔd bayphád ʔɔ̀ɔg càag phádlom khrʉ̂aŋ níi lɛ́ɛw

I have detached the blades from this fan.

เราจะทําลายคายทหารฝายศัตรูทั้งหมด

raw càʔ thamlaay khâay thahǎan fàay sàdtruu tháŋmòd

We will destroy all the enemy bases.

ผูชายที่อยูกลางถนนยากจนมาก

phûuchaay thîi yùu klaaŋ thanǒn yâagcon mâag

The man on the street was very destitute.

คุณยังสามารถเปลี่ยนโชคชะตาของคุณในชีวิตนี้ได

chiiwíd níi dây

khun yaŋ sǎamâad plìan chôogchataa khɔ̌ɔŋ khun nay

You can still change your destiny in life.

จุดหมายปลายทางของเรือคือภูเก็ต

cùdmǎayplaaythaaŋ khɔ̌ɔŋ rʉa khʉʉ phuukèd

The ship’s destination is Phuket.
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ภาษาไทยกับภาษาลาวมีความแตกตางกันอยางไร

ความแตกตางกัน

ขยัน
dinosaur

เขาเปนนักศึกษาที่ขยัน

The dinosaurs are extinct.

phûag daynoosǎw sǔunphan pay lɛ́ɛw

พวกไดโนเสารสูญพันธุไปแลว

ขยัน

dinosaur

daynoosǎw

ไดโนเสาร

โดยตรง
disaster

His experiment ended disastrously.

kaanthódlɔɔŋ khɔ̌ɔŋ kháw cob loŋ dûay

disaster

khwaamhǎayanáʔ

หมอวินิจฉัยวาฉันเปนมะเร็ง

I feel quite discouraged.

phǒm rúusʉ̀g thɔ́ɔthɔ̌y mâag

ผมรูสึกทอถอยมาก

At this company we don’t discriminate between races.

thîi bɔɔrisàd hɛ̀ŋ níi raw mây kìidkan chʉ́achâad

ที่บริษัทแหงนี้เราไมกีดกันเชื้อชาติ

วินิจฉัย

discouraged

thɔ́ɔthɔ̌y

ทอถอย

discriminate

kìidkan

กีดกัน

19

The doctor discerned that I had cancer.

mɔ̌ɔ wínídchǎy wâa chán pen mareŋ

ทิ้ง

wínídchǎy

ผมทิ้งเสื้อผาแลว

thíŋ

discern

I discarded my clothes already.

phǒm thíŋ sʉ̂aphâa lɛ́ɛw

discard

การทดลองของเขาจบลงดวยความหายนะ

ความหายนะ

khwaamhǎayanáʔ

phráʔphûupencâw

ศาสดาไดรับการเปดเผยโดยตรงจากพระผูเปนเจา

โดยตรง

กีดกัน

kìidkan

discriminate

ทอถอย

thɔ́ɔthɔ̌y

discouraged

วินิจฉัย

wínídchǎy

discern

ทิ้ง

thíŋ

discard

ความหายนะ

khwaamhǎayanáʔ

dooytroŋ

dooytroŋ

directly

Prophets receive revelation directly from God.

sàadsadaa dâyráb kaanpə̀ədphə̌əy dooytroŋ càag

directly

ไดโนเสาร

daynoosǎw

khayǎn

diligent

He is a diligent student.

kháw pen nágsʉ̀gsǎa thîi khayǎn

ยอย

yɔ̂ɔy

digest

ความแตกตางกัน

diligent

อาหารนี้ยอยยาก

ยอย

difference
khwaamtɛ̀ɛgtàaŋkan

khayǎn

This food will not digest easily.

ʔaahǎan níi yɔ̂ɔy yâag

digest

yɔ̂ɔy

yàaŋray

What is the difference between Thai and Laotian?

phaasǎa thay kàb phaasǎa laaw mii khwaamtɛ̀ɛgtàaŋkan

difference

khwaamtɛ̀ɛgtàaŋkan
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ที่บริษัทแหงนี้เราไมกีดกันเชื้อชาติ

thîi bɔɔrisàd hɛ̀ŋ níi raw mây kìidkan chʉ́achâad

At this company we don’t discriminate between races.

ผมรูสึกทอถอยมาก

phǒm rúusʉ̀g thɔ́ɔthɔ̌y mâag

I feel quite discouraged.

หมอวินิจฉัยวาฉันเปนมะเร็ง

mɔ̌ɔ wínídchǎy wâa chán pen mareŋ

The doctor discerned that I had cancer.

ผมทิ้งเสื้อผาแลว

phǒm thíŋ sʉ̂aphâa lɛ́ɛw

I discarded my clothes already.

การทดลองของเขาจบลงดวยความหายนะ

khwaamhǎayanáʔ

kaanthódlɔɔŋ khɔ̌ɔŋ kháw cob loŋ dûay

His experiment ended disastrously.

ศาสดาไดรับการเปดเผยโดยตรงจากพระผูเปนเจา

phráʔphûupencâw

sàadsadaa dâyráb kaanpə̀ədphə̌əy dooytroŋ càag

Prophets receive revelation directly from God.

พวกไดโนเสารสูญพันธุไปแลว

phûag daynoosǎw sǔunphan pay lɛ́ɛw

The dinosaurs are extinct.

เขาเปนนักศึกษาที่ขยัน

kháw pen nágsʉ̀gsǎa thîi khayǎn

He is a diligent student.

อาหารนี้ยอยยาก

ʔaahǎan níi yɔ̂ɔy yâag

This food will not digest easily.

ภาษาไทยกับภาษาลาวมีความแตกตางกันอยางไร

yàaŋray

phaasǎa thay kàb phaasǎa laaw mii khwaamtɛ̀ɛgtàaŋkan

What is the difference between Thai and Laotian?
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โตเถียง
distance

เราโตเถียงกับพวกเราเอง

เขาเปนทุกขเพราะการทะเลาะกัน

เปนทุกข

20

He was distressed because of the quarreling.

kháw pen thúg phrɔ́ʔ kaanthalɔ́ʔkan

pen thúg

เขาบิดเบือนความจริง

บิดเบือน

distressed

She distorted the facts.

kháw bìdbʉan khwaamciŋ

bìdbʉan

เขาเปนผูพูดที่มีชื่อเสียง

มีชื่อเสียง

distort

He is a distinguished speaker.

kháw pen phûuphûud thîi miichʉ̂ʉsǐaŋ

miichʉ̂ʉsǐaŋ

เปนทุกข

pen thúg

distressed

บิดเบือน

bìdbʉan

distort

มีชื่อเสียง

miichʉ̂ʉsǐaŋ

distinguished

ระยะทาง

จากนี้ถึงสนามบินเปนระยะทาง 12 กิโล

ระยะทาง

distinguished

rayáʔthaaŋ

The distance from here to the airport is 12 kilometers.

càag níi thʉ̌ŋ sanǎambin pen rayáʔthaaŋ 12 kiloo

distance

rayáʔthaaŋ

tôothǐaŋ

dispute

นิสัย

โตเถียง

เขามีนิสัยใจดี

นิสัย

disposition
nísǎy

We disputed among ourselves.

kháw mii nísǎy caydii

nísǎy

raw tôothǐaŋ kàb phûag raw ʔeeŋ

He has a kind disposition.

disposition

จัดการ

tôothǐaŋ

ไมตองเปนหวงนะ เขาจะจัดการกับปญหานี้

จัดการ

càdkaan

dispose

ขจัด

khacàd

dispel

ฆาเชื้อโรค

khâa chʉ́arôog

dispute

Don’t worry, he will dispose of the problem.

mây tɔ̂ɔŋ pen hùaŋ náʔ kháw càʔ càdkaan kàb panhǎa níi

ขจัด

càdkaan

ขอนินทานี้จะตองถูกขจัดออกไป

khacàd

dispose

This gossip must be dispelled.

khɔ̂ɔ ninthaa níi càʔ tɔ̂ɔŋ thùug khacàd ʔɔ̀ɔg pay

dispel

เราตองฆาเชื้อโรคในหองน้ํา

ฆาเชื้อโรค

disinfect

We need to disinfect the bathroom.

raw tɔ̂ɔŋ khâa chʉ́arôog nay hɔ̂ɔŋnáam

disinfect

khâa chʉ́arôog

ทอใจ

อยารูสึกทอใจ

ทอใจ

disheartened

yàa rúusʉ̀g thɔ́ɔcay

thɔ́ɔcay

Don’t feel disheartened.

disheartened

thɔ́ɔcay
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เขาเปนทุกขเพราะการทะเลาะกัน

kháw pen thúg phrɔ́ʔ kaanthalɔ́ʔkan

He was distressed because of the quarreling.

เขาบิดเบือนความจริง

kháw bìdbʉan khwaamciŋ

She distorted the facts.

เขาเปนผูพูดที่มีชื่อเสียง

kháw pen phûuphûud thîi miichʉ̂ʉsǐaŋ

He is a distinguished speaker.

จากนี้ถึงสนามบินเปนระยะทาง 12 กิโล

càag níi thʉ̌ŋ sanǎambin pen rayáʔthaaŋ 12 kiloo

The distance from here to the airport is 12 kilometers.

เราโตเถียงกับพวกเราเอง

raw tôothǐaŋ kàb phûag raw ʔeeŋ

We disputed among ourselves.

เขามีนิสัยใจดี

kháw mii nísǎy caydii

He has a kind disposition.

ไมตองเปนหวงนะ เขาจะจัดการกับปญหานี้

mây tɔ̂ɔŋ pen hùaŋ náʔ kháw càʔ càdkaan kàb panhǎa níi

Don’t worry, he will dispose of the problem.

ขอนินทานี้จะตองถูกขจัดออกไป

khɔ̂ɔ ninthaa níi càʔ tɔ̂ɔŋ thùug khacàd ʔɔ̀ɔg pay

This gossip must be dispelled.

เราตองฆาเชื้อโรคในหองน้ํา

raw tɔ̂ɔŋ khâa chʉ́arôog nay hɔ̂ɔŋnáam

We need to disinfect the bathroom.

อยารูสึกทอใจ

yàa rúusʉ̀g thɔ́ɔcay

Don’t feel disheartened.

Thousand Word List
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nâathîi

หนาที่

กําแพงสงเสียงสะทอนกลับมา

เสียงสะทอน
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The walls echoed the sound.

kamphɛɛŋ sòŋ sǐaŋsathɔ́ɔn klàb maa

sǐaŋsathɔ́ɔn

เขาเปนคนวิตถาร

วิตถาร

echo

He is an eccentric person.

kháw pen khon wídtathǎan

wídtathǎan

เมืองไทยมีแผนดินไหวปที่แลว

แผนดินไหว

eccentric

Thailand had an earthquake last year.

mʉaŋthay mii phɛ̀ndinwǎy pii thîi lɛ́ɛw

ตั้งใจ

phɛ̀ndinwǎy

เขาแสวงหาความจริงอยางตั้งใจ

tâŋcay

earthquake

He earnestly sought the truth.

kháw sawɛ̌ɛŋhǎa khwaamciŋ yàaŋ tâŋcay

earnest

E

Office elders have many duties.

ʔeldə̂ə ʔɔɔfíd mii nâathîi lǎay yàaŋ

duty

เรือลมแตไมมีใครจมน้ําตาย

จมน้ํา

drowned

The boat sank but no one drowned.

rʉa lôm tɛ̀ɛ mây mii khray comnáam taay

drowned

comnáam

แลง

ขาวเสียหายเพราะฝนแลง

แลง

เสียงสะทอน

sǐaŋsathɔ́ɔn

echo

วิตถาร

wídtathǎan

eccentric

แผนดินไหว

phɛ̀ndinwǎy

earthquake

ตั้งใจ

tâŋcay

earnest

หนาที่

nâathîi

duty

จมน้ํา

comnáam

lɛ́ɛŋ

drought

The crops were spoiled because of the drought.

khâaw sǐahǎay phrɔ́ʔ fǒn lɛ́ɛŋ

แวะ

lɛ́ɛŋ

แวะ

wɛ́ʔ

drought

เราจะแวะมาหาคุณตอนบายวันนี้

wɛ́ʔ

drop in

We’ll drop in to see you this afternoon.

raw càʔ wɛ́ʔ maa hǎa khun tɔɔn bàay wanníi

drop in

มีอิทธิพล

เขามีอิทธิพลในงานการสงสินคาเขา

มีอิทธิพล

mii ʔìdthiphon

dominate

He dominates the import business.

รบกวน

kháw mii ʔìdthiphon nay ŋaan kaansòŋsǐnkháakhâw

รบกวน

róbkuan

disturb

mii ʔìdthiphon

อยารบกวนเขา

róbkuan

dominate

Do not disturb him.

yàa róbkuan kháw

disturb
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กําแพงสงเสียงสะทอนกลับมา

kamphɛɛŋ sòŋ sǐaŋsathɔ́ɔn klàb maa

The walls echoed the sound.

เขาเปนคนวิตถาร

kháw pen khon wídtathǎan

He is an eccentric person.

เมืองไทยมีแผนดินไหวปที่แลว

mʉaŋthay mii phɛ̀ndinwǎy pii thîi lɛ́ɛw

Thailand had an earthquake last year.

เขาแสวงหาความจริงอยางตั้งใจ

kháw sawɛ̌ɛŋhǎa khwaamciŋ yàaŋ tâŋcay

He earnestly sought the truth.

E

เอ็ลเดอรออฟฟศมีหนาที่หลายอยาง

ʔeldə̂ə ʔɔɔfíd mii nâathîi lǎay yàaŋ

Office elders have many duties.

เรือลมแตไมมีใครจมน้ําตาย

rʉa lôm tɛ̀ɛ mây mii khray comnáam taay

The boat sank but no one drowned.

ขาวเสียหายเพราะฝนแลง

khâaw sǐahǎay phrɔ́ʔ fǒn lɛ́ɛŋ

The crops were spoiled because of the drought.

เราจะแวะมาหาคุณตอนบายวันนี้

raw càʔ wɛ́ʔ maa hǎa khun tɔɔn bàay wanníi

We’ll drop in to see you this afternoon.

เขามีอิทธิพลในงานการสงสินคาเขา

kháw mii ʔìdthiphon nay ŋaan kaansòŋsǐnkháakhâw

He dominates the import business.

อยารบกวนเขา

yàa róbkuan kháw

Do not disturb him.
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Endure to the end.

coŋ ʔòdthon conthʉ̌ŋ thîisùd

ʔòdthon

กรุณาเซ็นชื่อหลังเช็คไดไหม

เซ็นชื่อ

endure

Would you please endorse this check?

karunaa senchʉ̂ʉ lǎŋ chég dây máy

senchʉ̂ʉ

เขาไมกระตุนฉัน

กระตุน

endorse

They don’t encourage me.

บานหลังนั้นวางเปลา

วางเปลา

kháw mây kratûn chán

bâan lǎŋ nán wâaŋplàaw

kratûn

empty

The house was empty.

empty

wâaŋplàaw

encourage

เนน

เขาเนนถึงครอบครัวเสมอ

เนน

emphasize

อดทน

ʔòdthon

endure

เซ็นชื่อ

senchʉ̂ʉ

endorse

กระตุน

kratûn

encourage

วางเปลา

wâaŋplàaw

nén

He always emphasizes families.

kháw nén thʉ̌ŋ khrɔ̂ɔbkhrua samə̌ə

emphasize

อารมณ

ʔaarom

nén

เขาพูดดวยอารมณ

อารมณ

emotion

She spoke with emotion.

kháw phûud dûay ʔaarom

emotion

ʔaarom

ขายหนา

เขารูสึกวาเขาขายหนาในการประชุมนั้น

ขายหนา

khǎaynâa

embarrassed

He felt that he had embarrassed himself in the meeting.

kháw rúusʉ̀g wâa kháw khǎaynâa nay kaanprachum nán

คารม

khaarom

eloquence

การเลือกตั้ง

kaanlʉ̂agtâŋ

election

ผล

khǎaynâa

คารมเปนตอรูปหลอเปนรอง

คารม

effect
phǒn

embarrassed

Good looks is second place to eloquence.

khaarom pen tɔ̀ɔ rûub lɔ̀ɔ pen rɔɔŋ

khaarom

จะมีการเลือกตั้งเมื่อไร

การเลือกตั้ง

eloquence

When is the election?

càʔ mii kaanlʉ̂agtâŋ mʉ̂aray

kaanlʉ̂agtâŋ

การทําโทษไมมีผลแกเขาเลย

ผล

election

Punishment has no effect on him.

kaanthamthôod mây mii phǒn kɛ̀ɛ kháw ləəy

effect

phǒn
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จงอดทนจนถึงที่สุด

coŋ ʔòdthon conthʉ̌ŋ thîisùd

Endure to the end.

กรุณาเซ็นชื่อหลังเช็คไดไหม

karunaa senchʉ̂ʉ lǎŋ chég dây máy

Would you please endorse this check?

เขาไมกระตุนฉัน

kháw mây kratûn chán

They don’t encourage me.

บานหลังนั้นวางเปลา

bâan lǎŋ nán wâaŋplàaw

The house was empty.

เขาเนนถึงครอบครัวเสมอ

kháw nén thʉ̌ŋ khrɔ̂ɔbkhrua samə̌ə

He always emphasizes families.

เขาพูดดวยอารมณ

kháw phûud dûay ʔaarom

She spoke with emotion.

เขารูสึกวาเขาขายหนาในการประชุมนั้น

kháw rúusʉ̀g wâa kháw khǎaynâa nay kaanprachum nán

He felt that he had embarrassed himself in the meeting.

คารมเปนตอรูปหลอเปนรอง

khaarom pen tɔ̀ɔ rûub lɔ̀ɔ pen rɔɔŋ

Good looks is second place to eloquence.

จะมีการเลือกตั้งเมื่อไร

càʔ mii kaanlʉ̂agtâŋ mʉ̂aray

When is the election?

การทําโทษไมมีผลแกเขาเลย

kaanthamthôod mây mii phǒn kɛ̀ɛ kháw ləəy

Punishment has no effect on him.
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ซาตานพยายามชักนําเราใหทําชั่ว

Where is the entrance?

thaaŋkhâw yùu nǎy

ทางเขาอยูไหน

We must strive to maintain the beauty of our environment.

raw tɔ̂ɔŋ phayaayaam rágsǎa khwaamsǔayŋaam

เราตองพยายามรักษาความสวยงามของสิ่งแวดลอมของ
พวกเรา

ชักนํา

entrance

thaaŋkhâw

ทางเขา

environment

sìŋwɛ̂ɛdlɔ́ɔm

สิ่งแวดลอม

ผมอิจฉาความโชคดีของเขา

ʔìdchǎa

อิจฉา

23

I envy his good luck.

phǒm ʔìdchǎa khwaamchôogdii khɔ̌ɔŋ kháw

envy

khɔ̌ɔŋ sìŋwɛ̂ɛdlɔ́ɔm khɔ̌ɔŋ phûagraw

Satan tries to entice us into doing evil.

saataan phayaayaam chágnam raw hây tham chûa

chágnam

เขาเปนผูสอนศาสนาที่กระตือรือรน

กระตือรือรน

entice

He is an enthusiastic missionary.

kháw pen phûusɔ̌ɔnsàadsanǎa thîi kratʉʉrʉʉrón

kratʉʉrʉʉrón

เธอชี้แจงใหผมรูถึงทางที่ควรไป

ชี้แจง

enthusiastic

She enlightened me as to the way I should go.

คุณสามารถขยายรูปนี้ไดไหม

ขยาย

thəə chíicɛɛŋ hây phǒm rúu thʉ̌ŋ thaaŋ thîi khuan pay

khun sǎamâad khayǎay rûub níi dây máy

chíicɛɛŋ

enlarge

Can you enlarge this picture?

enlarge

khayǎay

enlighten

หมั้น

ผมกับเขาเปนคูหมั้นกัน

หมั้น

อิจฉา

ʔìdchǎa

envy

สิ่งแวดลอม

sìŋwɛ̂ɛdlɔ́ɔm

environment

ทางเขา

thaaŋkhâw

entrance

ชักนํา

chágnam

entice

กระตือรือรน

kratʉʉrʉʉrón

enthusiastic

ชี้แจง

chíicɛɛŋ

enlighten

ขยาย

khayǎay

mân

engaged

I am engaged to her.

phǒm kàb kháw pen khûu mân kan

แรง

mân

ผมหมดแรงแลว

แรง

rɛɛŋ

energy

ศัตรู

sàdtruu

enemy

engaged

I have no energy.

phǒm mòd rɛɛŋ lɛ́ɛw

ศัตรู

energy

มนุษยทุกคนเปนศัตรูกับตัวเอง

sàdtruu

rɛɛŋ

Every man is his own enemy.

manúd thúgkhon pen sàdtruu kàb tua ʔeeŋ

enemy
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ผมอิจฉาความโชคดีของเข

phǒm ʔìdchǎa khwaamchôogdii khɔ̌ɔŋ kháw

I envy his good luck.

เราตองพยายามรักษาความสวยงามของสิ่งแวดลอมของ
พวกเรา

raw tɔ̂ɔŋ phayaayaam rágsǎa khwaamsǔayŋaam
khɔ̌ɔŋ sìŋwɛ̂ɛdlɔ́ɔm khɔ̌ɔŋ phûagraw

We must strive to maintain the beauty of our environment.

ทางเขาอยูไหน

thaaŋkhâw yùu nǎy

Where is the entrance?

ซาตานพยายามชักนําเราใหทําชั่ว

saataan phayaayaam chágnam raw hây tham chûa

Satan tries to entice us into doing evil.

เขาเปนผูสอนศาสนาที่กระตือรือรน

kháw pen phûusɔ̌ɔnsàadsanǎa thîi kratʉʉrʉʉrón

He is an enthusiastic missionary.

เธอชี้แจงใหผมรูถึงทางที่ควรไป

thəə chíicɛɛŋ hây phǒm rúu thʉ̌ŋ thaaŋ thîi khuan pay

She enlightened me as to the way I should go.

คุณสามารถขยายรูปนี้ไดไหม

khun sǎamâad khayǎay rûub níi dây máy

Can you enlarge this picture?

ผมกับเขาเปนคูหมั้นกัน

phǒm kàb kháw pen khûu mân kan

I am engaged to her.

ผมหมดแรงแลว

phǒm mòd rɛɛŋ lɛ́ɛw

I have no energy.

มนุษยทุกคนเปนศัตรูกับตัวเอง

manúd thúgkhon pen sàdtruu kàb tua ʔeeŋ

Every man is his own enemy.
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ความจริง

พยานหลักฐาน

คืนนี้จะมีการแสดง

การแสดง
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There is an exhibition tonight.

เขาไดรับยกเวนจากการเปนทหาร

ยกเวน

khʉʉnníi càʔ mii kaansadɛɛŋ

kháw dâyráb yógwén càag kaanpenthahǎan

yógwén

kaansadɛɛŋ

He is exempted from military service.

exempt

exhibition

ขอแกตัวนั้นใชไมไดกับผมนะ

ขอแกตัว

excuse

That excuse won’t work with me.

khɔ̂ɔkɛ̂ɛtua nán cháy mây dây kàb phǒm náʔ

excuse

khɔ̂ɔkɛ̂ɛtua

ดีเยี่ยม

ภาพยนตเรื่องนี้ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

excellent

การแสดง

kaansadɛɛŋ

exhibition

ยกเวน

yógwén

exempt

ขอแกตัว

khɔ̂ɔkɛ̂ɛtua

diiyîam

This movie was excellent.

phâabyon rʉ̂aŋ níi diiyîam

เกิน

diiyîam

ราคาจะตองไมเกินสิบบาท

เกิน

kəən

exceed

พูดเกินความจริง

phûudkəənkhwaamciŋ

exaggerate

พยานหลักฐาน

phayaanlàgthǎan

evidence

ทุกครั้ง

thúgkhráŋ

every time

ประเมินผล

praməənphǒn

evaluate

หนี

nǐi

escape

excellent

The price must not exceed ten baht.

raakhaa càʔ tɔ̂ɔŋ mây kəən sìb bàad

พูดเกินความจริง

kəən

เขาชอบพูดเกินความจริง

phûudkəənkhwaamciŋ

exceed

He likes to exaggerate.

kháw chɔ̂ɔb phûudkəənkhwaamciŋ

exaggerate

phráʔkìdtikhun pen khwaamciŋ

The Book of Mormon is evidence that the gospel is true.

phráʔkhamphii mɔɔmɔ̂ɔn pen phayaanlàgthǎan wâa

phayaanlàgthǎan

เราสวดออนวอนทุกครั้งที่เราออกจากบาน

ทุกครั้ง

evidence

We pray every time we leave the house.

raw sùadʔɔ̂ɔnwɔɔn thúgkhráŋ thîi raw ʔɔ̀ɔg càag bâan

thúgkhráŋ

มันสําคัญที่จะประเมินผลงานของเรา

ประเมินผล

every time

It is important to evaluate our work.

man sǎmkhan thîicàʔ praməənphǒn ŋaan khɔ̌ɔŋ raw

หนี

praməənphǒn

ทางหนีของเขาถูกตัดเสียแลว

nǐi

evaluate

His way of escape was cut off.

thaaŋ nǐi khɔ̌ɔŋ kháw thùug tàd sǐa lɛ́ɛw

escape
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คืนนี้จะมีการแสดง

khʉʉnníi càʔ mii kaansadɛɛŋ

There is an exhibition tonight.

เขาไดรับยกเวนจากการเปนทหาร

kháw dâyráb yógwén càag kaanpenthahǎan

He is exempted from military service.

ขอแกตัวนั้นใชไมไดกับผมนะ

khɔ̂ɔkɛ̂ɛtua nán cháy mây dây kàb phǒm náʔ

That excuse won’t work with me.

ภาพยนตเรื่องนี้ดีเยี่ยม

phâabyon rʉ̂aŋ níi diiyîam

This movie was excellent.

ราคาจะตองไมเกินสิบบาท

raakhaa càʔ tɔ̂ɔŋ mây kəən sìb bàad

The price must not exceed ten baht.

เขาชอบพูดเกินความจริง

kháw chɔ̂ɔb phûudkəənkhwaamciŋ

He likes to exaggerate.

พระคัมภีรมอรมอนเปนพยานหลักฐานวาพระกิตติคุณเปน
ความจริง

phráʔkìdtikhun pen khwaamciŋ

phráʔkhamphii mɔɔmɔ̂ɔn pen phayaanlàgthǎan wâa

The Book of Mormon is evidence that the gospel is true.

เราสวดออนวอนทุกครั้งที่เราออกจากบาน

raw sùadʔɔ̂ɔnwɔɔn thúgkhráŋ thîi raw ʔɔ̀ɔg càag bâan

We pray every time we leave the house.

มันสําคัญที่จะประเมินผลงานของเรา

man sǎmkhan thîicàʔ praməənphǒn ŋaan khɔ̌ɔŋ raw

It is important to evaluate our work.

ทางหนีของเขาถูกตัดเสียแลว

thaaŋ nǐi khɔ̌ɔŋ kháw thùug tàd sǐa lɛ́ɛw

His way of escape was cut off.

Thousand Word List

thaaŋʔɔ̀ɔg yùu nôon

ทางออกอยูโนน

exit

thaaŋʔɔ̀ɔg

ทางออก

เขาจะตอทางรถไฟสายนี้ไปถึงชายแดน

tɔ̀ɔ

ตอ
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They’ll extend this railroad track to the border.

kháw càʔ tɔ̀ɔ thaaŋ ródfay sǎay níi pay thʉ̌ŋ chaaydɛɛn

extend

เขาอธิบายถึงคําสอนของนีไฟ

อธิบาย

ภาษีสินคาออกเทาไร

สินคาออก

He expounded the teachings of Nephi.

phaasǐi sǐnkháaʔɔ̀ɔg thâwray

sǐnkháaʔɔ̀ɔg

kháw ʔathíbaay thʉ̌ŋ khamsɔ̌ɔn khɔ̌ɔŋ niifay

How much is the export tax?

export

ʔathíbaay

รถคันนั้นระเบิดเมื่อคืน

ระเบิด

expound

The car exploded last night.

ród khan nán rabə̀əd mʉ̂akhʉʉn

rabə̀əd

นมนี้หมดอายุวันนี้

หมดอายุ

explode

This milk expires today.

nom níi mòdʔaayúʔ wanníi

ผูเชี่ยวชาญ

mòdʔaayúʔ

เขาเปนผูเชี่ยวชาญในการขายเสื้อผา

phûuchîawchaan

expire

He is an expert at selling clothes.

kháw pen phûuchîawchaan nay kaankhǎay sʉ̂aphâa

expert

เราใชเงินสวนตัวสํารับคาใชจายของเรา

The exit is over there.

มีอยู

คาใชจาย

ประชาธิปไตมีอยูเปนเวลาหลายปมาแลว

miiyùu

We use our own money for our expenses.

prachaathíbpatay miiyùu pen weelaa lǎay pii maa lɛ́ɛw

exist

raw cháy ŋən sùantua sǎmràb khâacháycàay khɔ̌ɔŋ raw

Democracy has existed for years.

เคี่ยวเข็ญ

khâacháycàay

ผมจะเคี่ยวเข็ญคุณใหทองจําบทสนทนา

khîawkhěn

expenses

I will exhort you to memorize your discussions.

phǒm càʔ khîawkhěn khun hây thɔ̂ɔŋcam bòdsǒnthanaa

exhort

Thousand Word List
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How much is the export tax?
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The car exploded last night.

นมนี้หมดอายุวันนี้
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This milk expires today.
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He is an expert at selling clothes.

เราใชเงินสวนตัวสํารับคาใชจายของเรา

raw cháy ŋən sùantua sǎmràb khâacháycàay khɔ̌ɔŋ raw

We use our own money for our expenses.

ทางออกอยูโนน

thaaŋʔɔ̀ɔg yùu nôon

The exit is over there.

ประชาธิปไตมีอยูเปนเวลาหลายปมาแลว

prachaathíbpatay miiyùu pen weelaa lǎay pii maa lɛ́ɛw

Democracy has existed for years.

ผมจะเคี่ยวเข็ญคุณใหทองจําบทสนทนา

phǒm càʔ khîawkhěn khun hây thɔ̂ɔŋcam bòdsǒnthanaa

I will exhort you to memorize your discussions.

Thousand Word List

สายตาเขาไมดี

sǎaytaa

สายตา

เขามีสีหนาที่เศราโศก

We couldn’t stay in the woods very long because there
were not enough facilities.

raw yùu nay pàa dây mây khɔ̂ɔy naan phrɔ́ʔ wâa mii

เราอยูในปาไดไมคอยนานเพราะวามีของใชไมพอ

สีหนา

facilities

khɔ̌ɔŋcháy

ของใช

ชื่อเสียง
familiar

เขามีชื่อเสียงทั่วโลกเพราะความรูของเขา

ชวยเปดพัดลมหนอยไดไหม

พัดลม
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Can you please turn on the fan?

chûay pə̀əd phádlom nɔ̀ɔy dây máy

phádlom

เขาตายดวยความอดอยาก

อดอยาก

fan

He died because of famine.

kháw taay dûay khwaamʔòdyàag

ʔòdyàag

ชื่อของเขาเปนที่คุนเคย

คุนเคย

famine

Her name is familiar.

chʉ̂ʉ khɔ̌ɔŋ kháw pen thîi khúnkhəəy

familiar

khúnkhəəy

kháw

ชื่อเสียง

พัดลม

phádlom

fan

อดอยาก

ʔòdyàag

famine

คุนเคย

khúnkhəəy

chʉ̂ʉsǐaŋ

fame

He is famed all over the world for his learning.

เปนลม

kháw mii chʉ̂ʉsǐaŋ thûa lôog phrɔ́ʔ khwaamrúu khɔ̌ɔŋ

เปนลม

penlom

faint

chʉ̂ʉsǐaŋ

เขาเปนลมเพราะความหิว

penlom

ของใช

khɔ̌ɔŋcháy

facilities

สีหนา

sǐinâa

facial expression

หนา

nâa

face

สายตา

sǎaytaa

eyesight

fame

She was faint with hunger.

kháw penlom phrɔ́ʔ khwaamhǐw

faint

khɔ̌ɔŋcháy mây phɔɔ

He has a sad facial expression.

kháw mii sǐinâa thîi sâawsòog

sǐinâa

เขานั่งหนาตอหนา

หนา

facial expression

They sat face to face.

kháw nâŋ nâa tɔ̀ɔ nâa

face

nâa

F

He has bad eyesight.

sǎaytaa kháw mây dii

eyesight

Thousand Word List

kháw
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He died because of famine.
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Her name is familiar.

เขามีชื่อเสียงทั่วโลกเพราะความรูของเขา
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He is famed all over the world for his learning.

เขาเปนลมเพราะความหิว

kháw penlom phrɔ́ʔ khwaamhǐw

She was faint with hunger.

เราอยูในปาไดไมคอยนานเพราะวามีของใชไมพอ

raw yùu nay pàa dây mây khɔ̂ɔy naan phrɔ́ʔ wâa mii

khɔ̌ɔŋcháy mây phɔɔ

We couldn’t stay in the woods very long because there
were not enough facilities.

เขามีสีหนาที่เศราโศก

kháw mii sǐinâa thîi sâawsòog

He has a sad facial expression.

เขานั่งหนาตอหนา

kháw nâŋ nâa tɔ̀ɔ nâa

They sat face to face.

F

สายตาเขาไมดี

sǎaytaa kháw mây dii

He has bad eyesight.

Thousand Word List

phǒm nèdnʉ̀ay phrɔ́? kaandəənthaaŋ

ผมเหน็ดเหนื่อยเพราะการเดินทาง

fatigued

nèdnʉ̀ay

เหน็ดเหนื่อย

มันถึงเวลาปอนอาหารแกลูก

He didn’t let his feelings show.

kháw mây dây sadɛɛŋ khwaamrúusʉ̀g khɔ̌ɔŋ kháw ʔɔ̀ɔg

เขาไมไดแสดงความรูสึกของเขาออกมา

pɔ̂ɔn

ปอน

feelings

khwaamrúusʉ̀g

ความรูสึก

เขาสามารถเห็นลางๆ วาเปนรูปรางของเสือ

รูปราง

ในที่สุดเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคนั้นได

Tomorrow I will finish with this work.

phrûŋníi phǒm càʔ tham ŋaan níi hây sèd

พรุงนี้ผมจะทํางานนี้ใหเสร็จ

nay thîisùd

ในที่สุด

finish

thamhây sèd

ทําใหเสร็จ
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He was finally able to overcome the obstacle.

nay thîisùd kháw sǎamâad ʔawchanáʔ ʔùbpasàg nán dây

finally

sʉ̌a

He could indistinctly make out the figure of a tiger.

kháw sǎamâad hěn laaŋlaaŋ wâa pen rûubrâaŋ khɔ̌ɔŋ

เรื่องไมจริง

rûubrâaŋ

เรื่องที่เขาเลาเปนเรื่องไมจริง

rʉ̂aŋmâyciŋ

figure

The stories he told were fictitious.

rʉ̂aŋ thîi kháw lâw pen rʉ̂aŋmâyciŋ

fictitious

maa

It was time to feed the child.

man thʉ̌ŋ weelaa pɔ̂ɔn ʔaahǎan kɛ̀ɛ lûug

feed

bâaŋ

เขาอยากรูวารถคันนั้นมีลักษณะอยางไรบาง

I am fatigued from travelling.

แฟชั่น

ลักษณะ

บางคนชอบแฟชั่นไทยมาก

fɛɛchân

He wanted to know what features the car had.

baaŋ khon chɔ̂ɔb fɛɛchân thay mâag

fashion

kháw yàag rúu wâa ród khan nán mii lágsanàʔ yàaŋray

Some people really like Thai fashion.

สายตาสั้น

lágsanàʔ

แกมีสายตายาวนิดหนอย

sǎaytaayaaw

features

He’s a little farsighted.

kɛɛ mii sǎaytaayaaw nídnɔ̀ɔy

farsighted

Thousand Word List

ทําใหเสร็จ
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ปอน
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สายตาสั้น
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farsighted
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พรุงนี้ผมจะทํางานนี้ใหเสร็จ
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Tomorrow I will finish with this work.

ในที่สุดเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคนั้นได

nay thîisùd kháw sǎamâad ʔawchanáʔ ʔùbpasàg nán dây

He was finally able to overcome the obstacle.

เขาสามารถเห็นลางๆ วาเปนรูปรางของเสือ

sʉ̌a

kháw sǎamâad hěn laaŋlaaŋ wâa pen rûubrâaŋ khɔ̌ɔŋ

He could indistinctly make out the figure of a tiger.

เรื่องที่เขาเลาเปนเรื่องไมจริง

rʉ̂aŋ thîi kháw lâw pen rʉ̂aŋmâyciŋ

The stories he told were fictitious.

เขาไมไดแสดงความรูสึกของเขาออกมา

kháw mây dây sadɛɛŋ khwaamrúusʉ̀g khɔ̌ɔŋ kháw ʔɔ̀ɔg
maa

He didn’t let his feelings show.

มันถึงเวลาปอนอาหารแกลูก

man thʉ̌ŋ weelaa pɔ̂ɔn ʔaahǎan kɛ̀ɛ lûug

It was time to feed the child.

เขาอยากรูวารถคันนั้นมีลักษณะอยางไรบาง

bâaŋ

kháw yàag rúu wâa ród khan nán mii lágsanàʔ yàaŋray

He wanted to know what features the car had.

ผมเหน็ดเหนื่อยเพราะการเดินทาง

phǒm nèdnʉ̀ay phrɔ́? kaandəənthaaŋ

I am fatigued from travelling.

บางคนชอบแฟชั่นไทยมาก

baaŋ khon chɔ̂ɔb fɛɛchân thay mâag

Some people really like Thai fashion.

แกมีสายตายาวนิดหนอย

kɛɛ mii sǎaytaayaaw nídnɔ̀ɔy

He’s a little farsighted.

Thousand Word List

เธอใชคํายกยอที่จะไดราคาที่ถูกกวา

khamyógyɔɔ

คํายกยอ

phǒm càʔ taam rɔɔytháaw khɔ̌ɔŋ khun pay

ผมจะตามรอยเทาของคุณไป

rɔɔytháaw

รอยเทา
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ทําไมสอมเหลานี้สีแดงหมด

I will follow your footprints.

footprint

สอม

เมื่อเราสอนเราเนนถึงครอบครัว

เนน

Why are all these forks red?

mʉ̂a raw sɔ̌ɔn raw nén thʉ̌ŋ khrɔ̂ɔbkhrua

nén

thammay sɔ̂ɔm làwníi sǐi dɛɛŋ mòd

When we teach we focus on families.

focus

sɔ̂ɔm

เขาพูดไทยคลอง

คลอง

fork

He’s fluent in Thai.

kháw phûud thay khlɔ̂ɔŋ

khlɔ̂ɔŋ

ธุรกิจของเขากําลังเจริญขึ้นอยางมาก

เจริญขึ้น

fluent

His business is really starting to flourish.

thúrákìd khɔ̌ɔŋ kháw kamlaŋ carəənkhʉ̂n yàaŋ mâag

ไมมีตําหนิ

carəənkhʉ̂n

มันเปนรูปแกะสลักที่ไมมีตําหนิ

mâymiitamnìʔ

flourish

It was a flawless sculpture.

man pen rûub kɛ̀ʔsalàg thîi mâymiitamnìʔ

flawless

thùugkwàa

She used flattery to get a cheaper price.

thəə cháy khamyógyɔɔ thîicàʔ dây raakhaa thîi

flattery

ศาลไดกําหนดวันที่ออกมาแลว

เราตองหาที่พักที่เหมาะสม

เหมาะสม

กําหนด

raw tɔ̂ɔŋ hǎa thîiphág thîi mɔ̀ʔsǒm

mɔ̀ʔsǒm

The court has a fixed date.

We need to find a fit place to stay.

fit

sǎan dây kamnòd wan thîi ʔɔ̀ɔg maa lɛ́ɛw

คุณไมควรไปตั้งแตตอนแรก

ตอนแรก

kamnòd

khun mây khuan pay tâŋtɛ̀ɛ tɔɔnrɛ̂ɛg

tɔɔnrɛ̂ɛg

fixed

You shouldn’t have gone in the first place.

first

Thousand Word List
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รอยเทา
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When we teach we focus on families.

เขาพูดไทยคลอง

kháw phûud thay khlɔ̂ɔŋ

He’s fluent in Thai.

ธุรกิจของเขากําลังเจริญขึ้นอยางมาก
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His business is really starting to flourish.
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It was a flawless sculpture.

เธอใชคํายกยอที่จะไดราคาที่ถูกกวา

thùugkwàa

thəə cháy khamyógyɔɔ thîicàʔ dây raakhaa thîi

She used flattery to get a cheaper price.

ศาลไดกําหนดวันที่ออกมาแลว

sǎan dây kamnòd wan thîi ʔɔ̀ɔg maa lɛ́ɛw

The court has a fixed date.

เราตองหาที่พักที่เหมาะสม

raw tɔ̂ɔŋ hǎa thîiphág thîi mɔ̀ʔsǒm

We need to find a fit place to stay.

คุณไมควรไปตั้งแตตอนแรก

khun mây khuan pay tâŋtɛ̀ɛ tɔɔnrɛ̂ɛg

You shouldn’t have gone in the first place.

Thousand Word List

phǒm chôog dii mâag ləəy thîi dây thùug rîag maa

ผมโชคดีมากเลยที่ไดถูกเรียกมาเมืองไทย

chôogdii

โชคดี

ผมพบกับผูสนใจคนใหมที่สวนสาธารณะ

We must build on the foundation of the gospel.

raw tɔ̂ɔŋ sâaŋ yùu bon phʉ́ʉnthǎan khɔ̌ɔŋ

phób

พบ

foundation

phʉ́ʉnthǎan

สมาชิกทุกคนที่โบสถใจดีมากเลย

I really value our friendship.

phǒm thʉ̌ʉ wâa mídtraphâab khɔ̌ɔŋ raw mii khunkhâa

caydii

ใจดี

friendship

mídtraphâab

จากการนิ่วหนาของเขาผมรูสึกไดวาเขาไมพอใจ

nîwnâa

นิ่วหนา

29

kháw mây phɔɔcay

I could tell by his frown that he wasn’t pleased.

càag kaannîwnâa khɔ̌ɔŋ kháw phǒm rúusʉ̀g dây wâa

frown

ผมถือวามิตรภาพของเรามีคุณคามาก

มิตรภาพ

mâag

All the members sure are friendly.

samaachíg thúgkhon thîi bòod caydii mâag ləəy

friendly

ผมไปรานเพื่อซื้อนมสด

ทางดวน

สด

เราจะขึ้นทางดวนไปบางกะป

thaaŋdùan

I went to the store to buy some fresh milk.

raw càʔ khʉ̂n thaaŋdùan pay baaŋkapì

freeway

phǒm pay ráan phʉ̂a sʉ́ʉ nom sòd

We will take the freeway to Bangkapi.

ฟรี

sòd

เราสอนพระกิตติคุณใหฟรี ๆ

frii

fresh

We teach the gospel for free.

raw sɔ̌ɔn phráʔkìdtikhun hây frii frii

free

เราตองสรางอยูบนพื้นฐานของพระกิตติคุณ

พื้นฐาน

phráʔkìdtikhun

sǎatharaanáʔ

I found a new investigator at the park.

phǒm phób kàb phûusǒncay khon mày thîi sǔan

found

mʉaŋthay

I was very fortunate to be called to Thailand.

fortunate

Thousand Word List

นิ่วหนา

nîwnâa

frown

มิตรภาพ

mídtraphâab

friendship

ใจดี

caydii

friendly

สด

sòd

fresh

ทางดวน

thaaŋdùan

freeway

ฟรี

frii

free

พื้นฐาน

phʉ́ʉnthǎan

foundation

พบ

phób

found

โชคดี

chôogdii

fortunate

sǎatharaanáʔ

kháw mây phɔɔcay
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จากการนิ่วหนาของเขาผมรูสึกไดวาเขาไมพอใจ

càag kaannîwnâa khɔ̌ɔŋ kháw phǒm rúusʉ̀g dây wâa

I could tell by his frown that he wasn’t pleased.

ผมถือวามิตรภาพของเรามีคุณคามาก

mâag

phǒm thʉ̌ʉ wâa mídtraphâab khɔ̌ɔŋ raw mii khunkhâa

I really value our friendship.

สมาชิกทุกคนที่โบสถใจดีมากเลย

samaachíg thúgkhon thîi bòod caydii mâag ləəy

All the members sure are friendly.

ผมไปรานเพื่อซื้อนมสด

phǒm pay ráan phʉ̂a sʉ́ʉ nom sòd

I went to the store to buy some fresh milk.

เราจะขึ้นทางดวนไปบางกะป

raw càʔ khʉ̂n thaaŋdùan pay baaŋkapì

We will take the freeway to Bangkapi.

เราสอนพระกิตติคุณใหฟรี ๆ

raw sɔ̌ɔn phráʔkìdtikhun hây frii frii

We teach the gospel for free.

เราตองสรางอยูบนพื้นฐานของพระกิตติคุณ

phráʔkìdtikhun

raw tɔ̂ɔŋ sâaŋ yùu bon phʉ́ʉnthǎan khɔ̌ɔŋ

We must build on the foundation of the gospel.

ผมพบกับผูสนใจคนใหมที่สวนสาธารณะ

phǒm phób kàb phûusǒncay khon mày thîi sǔan

I found a new investigator at the park.

ผมโชคดีมากเลยที่ไดถูกเรียกมาเมืองไทย

phǒm chôog dii mâag ləəy thîi dây thùug rîag maa

mʉaŋthay

I was very fortunate to be called to Thailand.

Thousand Word List

We would use Church funds to build the new church.

raw càʔ cháy ŋənthun khɔ̌ɔŋ sàadsanǎacàg thîicàʔ sâaŋ

ผูลี้ภัย

funds

ŋənthun

จะมีพิธีฝงศพในวันเสารตอนบายโมง

phíthiifǎŋsòb

พิธีฝงศพ

nay kaansǎŋsǎnnaykhrɔ̂ɔbkhrua lǎŋcàag bòdrian sèd

ในการสังสรรคในครอบครัวหลังจากบทเรียนเสร็จแลวเราจะ
เลนเกม

keem

เกม

chûaʔaayúʔ

30

เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอยางในโลกในชั่วอายุนี้

chûaʔaayúʔ níi

We’ll see many changes in the world in this generation.

raw càʔ hěn kaanplìanplɛɛŋ lǎay yàaŋ nay lôog nay

generation

ชั่วอายุ

เราศึกษาเรื่องยีนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร

พลอย

ยีน

ผมตอราคาพลอยกับเจาของราน

phlɔɔy

We studied about genes in our science class.

phǒm tɔ̀ɔ raakhaa phlɔɔy kàb câw khɔ̌ɔŋ ráan

gem

raw sʉ̀gsǎa rʉ̂aŋ yiin nay chánrian wídthayaasàad

I bargained with the shopkeeper over the price of the gem.

น้ํามัน

yiin

น้ํามันรถยนตเกือบหมด

námman

gene

The car was nearly out of gasoline.

námman ródyon kʉ̀ab mòd

gasoline

lɛ́ɛw raw càʔ lên keem

For family home evening we’ll play games after the lesson.

game

G

The funeral will be held Saturday at 1:00 p.m.

càʔ mii phíthiifǎŋsòb nay wansǎw tɔɔn bàay mooŋ

funeral

เราจะใชเงินทุนของศาสนาจักรที่จะสรางโบสถใหม

เงินทุน

bòod mày

เขาเปนผูลี้ภัยในชวงสงคราม

phûulíiphay

fugitive

He was a fugitive during the war.

kháw pen phûulíiphay nay chûaŋ sǒŋkhraam

fugitive

เครียด

อาทิตยที่แลวผมเครียดมากเลย

เครียด

frustrated

ชั่วอายุ

chûaʔaayúʔ

generation

ยีน

yiin

gene

พลอย

phlɔɔy

gem

น้ํามัน

námman

gasoline

เกม

keem

game

พิธีฝงศพ

phíthiifǎŋsòb

funeral

เงินทุน

ŋənthun

funds

ผูลี้ภัย

phûulíiphay

khrîad

Last week I was very, very frustrated.

ʔaathíd thîi lɛ́ɛw phǒm khrîad mâag ləəy

frustrated

khrîad

Thousand Word List
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เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอยางในโลกในชั่วอายุนี้

chûaʔaayúʔ níi

raw càʔ hěn kaanplìanplɛɛŋ lǎay yàaŋ nay lôog nay

We’ll see many changes in the world in this generation.

เราศึกษาเรื่องยีนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร

raw sʉ̀gsǎa rʉ̂aŋ yiin nay chánrian wídthayaasàad

We studied about genes in our science class.

ผมตอราคาพลอยกับเจาของราน

phǒm tɔ̀ɔ raakhaa phlɔɔy kàb câw khɔ̌ɔŋ ráan

I bargained with the shopkeeper over the price of the gem.

น้ํามันรถยนตเกือบหมด

námman ródyon kʉ̀ab mòd

The car was nearly out of gasoline.

ในการสังสรรคในครอบครัวหลังจากบทเรียนเสร็จแลวเราจะ
เลนเกม

nay kaansǎŋsǎnnaykhrɔ̂ɔbkhrua lǎŋcàag bòdrian sèd
lɛ́ɛw raw càʔ lên keem

For family home evening we’ll play games after the lesson.

G

จะมีพิธีฝงศพในวันเสารตอนบายโมง

càʔ mii phíthiifǎŋsòb nay wansǎw tɔɔn bàay mooŋ

The funeral will be held Saturday at 1:00 p.m.

เราจะใชเงินทุนของศาสนาจักรที่จะสรางโบสถใหม

bòod mày

raw càʔ cháy ŋənthun khɔ̌ɔŋ sàadsanǎacàg thîicàʔ sâaŋ

We would use Church funds to build the new church.

เขาเปนผูลี้ภัยในชวงสงคราม

kháw pen phûulíiphay nay chûaŋ sǒŋkhraam

He was a fugitive during the war.

อาทิตยที่แลวผมเครียดมากเลย

ʔaathíd thîi lɛ́ɛw phǒm khrîad mâag ləəy

Last week I was very, very frustrated.

Thousand Word List

เพื่อนผมมีน้ําใจมาก

Hearing that song again really gave me goosebumps.

phǒm rúusʉ̀g khǒnlúg mʉ̂a dây faŋ phleeŋ nán ʔìig

ผมรูสึกขนลุกเมื่อไดฟงเพลงนั้นอีกครั้ง

น้ําใจ

goosebumps

khǒnlúg

ขนลุก

เราไมควรฟงเรื่องนินทาเลย

ninthaa

นินทา
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We should never listen to gossip.

raw mây khuan faŋ rʉ̂aŋ ninthaa ləəy

gossip

khráŋ

My friend has a lot of goodwill.

phʉ̂an phǒm mii námcay mâag

námcay

เขาใชกาวที่จะติดรูป

กาว

goodwill

She used glue to stick the pictures on.

kháw cháy kaaw thîicàʔ tìd rûub

กลุมใจ

kaaw

วันนี้ผมรูสึกกลุมใจเพราะวาฝนตก

klûmcay

glue

Today I feel very gloomy because of the rain.

wanníi phǒm rúusʉ̀g klûmcay phrɔ́ʔ wâa fǒntòg

gloomy

เราแตละคนนําของขวัญมาที่งานวันเกิด

ของขวัญ

ผูหญิงคนนั้นเปนคนออนโยน

ออนโยน

We each brought a gift to the birthday party.

phûuyǐŋ khon nán pen khon ʔɔ̀ɔnyoon

ʔɔ̀ɔnyoon

raw tɛ̀ɛlaʔkhon nam khɔ̌ɔŋkhwǎn maa thîi ŋaanwankə̀əd

That woman is a very gentle person.

gentle

khɔ̌ɔŋkhwǎn

เขาใชน้ํายาเพื่อฆาเชื้อโรค

เชื้อโรค

gift

He uses the solution to kill the germs.

kháw cháy námyaa phʉ̂a khâa chʉ́arôog

อัจฉริยะ

chʉ́arôog

เขาเปนอัจฉริยะ

ʔàdchàriyáʔ

germ

He is a genius.

kháw pen ʔàdchàriyáʔ

genius

เขาเปนคนใจกวางมาก

ใจกวาง

นินทา

ninthaa

gossip

ขนลุก

khǒnlúg

goosebumps

น้ําใจ

námcay

goodwill

กาว

kaaw

glue

กลุมใจ

klûmcay

gloomy

ของขวัญ

khɔ̌ɔŋkhwǎn

gift

ออนโยน

ʔɔ̀ɔnyoon

gentle

เชื้อโรค

chʉ́arôog

germ

อัจฉริยะ

ʔàdchàriyáʔ

genius

ใจกวาง

caykwâaŋ

generous

31

เราไมควรฟงเรื่องนินทาเลย

raw mây khuan faŋ rʉ̂aŋ ninthaa ləəy

We should never listen to gossip.

ผมรูสึกขนลุกเมื่อไดฟงเพลงนั้นอีกครั้ง

phǒm rúusʉ̀g khǒnlúg mʉ̂a dây faŋ phleeŋ nán ʔìig
khráŋ

Hearing that song again really gave me goosebumps.

เพื่อนผมมีน้ําใจมาก

phʉ̂an phǒm mii námcay mâag

My friend has a lot of goodwill.

เขาใชกาวที่จะติดรูป

kháw cháy kaaw thîicàʔ tìd rûub

She used glue to stick the pictures on.

วันนี้ผมรูสึกกลุมใจเพราะวาฝนตก

wanníi phǒm rúusʉ̀g klûmcay phrɔ́ʔ wâa fǒntòg

Today I feel very gloomy because of the rain.

เราแตละคนนําของขวัญมาที่งานวันเกิด

raw tɛ̀ɛlaʔkhon nam khɔ̌ɔŋkhwǎn maa thîi ŋaanwankə̀əd

We each brought a gift to the birthday party.

ผูหญิงคนนั้นเปนคนออนโยน

phûuyǐŋ khon nán pen khon ʔɔ̀ɔnyoon

That woman is a very gentle person.

เขาใชน้ํายาเพื่อฆาเชื้อโรค

kháw cháy námyaa phʉ̂a khâa chʉ́arôog

He uses the solution to kill the germs.

เขาเปนอัจฉริยะ

kháw pen ʔàdchàriyáʔ

He is a genius.

เขาเปนคนใจกวางมาก

kháw pen khon caykwâaŋ mâag

He is a very generous person.

He is a very generous person.

kháw pen khon caykwâaŋ mâag

generous

caykwâaŋ

Thousand Word List

Thousand Word List

Alma felt very grieved over the wickedness of the
people.

ʔɛɛlmaa rúusʉ̀g sâawsòog mâag phrɔ́ʔ khwaamleewráay

แอลมารูสึกเศราโศกมากเพราะความเลวรายของผูคน

grieved

sâawsòog

เศราโศก

คุณอยูกลุมไหน

He was very happy in seeing his children grow up.

kaanhěn lûug lûug khɔ̌ɔŋ kháw tə̀əbtoo thamhây kháw

การเห็นลูก ๆ ของเขาเติบโตทําใหเขามีความสุขมาก

klùm

กลุม

grow up

tə̀əbtoo

เติบโต

ผมเดาผิด

We will be having a guest over tomorrow for dinner.

phrûŋníi raw càʔ mii khɛ̀ɛg maa rábprathaan ʔaahǎan

พรุงนี้เราจะมีแขกมารับประทานอาหารเย็นดวยกัน

เดา

guest

khɛ̀ɛg

แขก

เขาไมมีนิสัยหลอกลวง

lɔ̀ɔgluaŋ

หลอกลวง

32

He has no guile.

kháw mây mii nísǎy lɔ̀ɔgluaŋ

guile

yen dûay kan

I guessed incorrectly.

phǒm daw phìd

พร่ํารําพัน

guess

กรุณาอยาพร่ํารําพันเมื่อกําลังพูดอยู

phrâmramphan

daw

Please don’t grumble when you speak.

karunaa yàa phrâmramphan mʉ̂a kamlaŋ phûud yùu

grumble

mii khwaamsùg mâag

Which group do you belong to?

khun yùu klùm nǎy

group

khɔ̌ɔŋ phûukhon

พระเยซูทรงรักษาคนพิการ

พิการ

grateful

We’re grateful for all your help today.

raw sâabsʉ́ŋ nay khwaamchûaylʉ̌a khɔ̌ɔŋ thâan wanníi

grateful

sâabsʉ́ŋ

ธัญพืช

ขาวเปนธัญพืช

ธัญพืช

หลอกลวง

lɔ̀ɔgluaŋ

guile

แขก

khɛ̀ɛg

guest

เดา

daw

guess

พร่ํารําพัน

phrâmramphan

grumble

เติบโต

tə̀əbtoo

grow up

กลุม

klùm

group

เศราโศก

sâawsòog

grieved

พิการ

sâabsʉ́ŋ

thanyaphʉ̂ʉd

thanyaphʉ̂ʉd

grain

Rice is a grain.

khâaw pen thanyaphʉ̂ʉd

grain

Thousand Word List

khɔ̌ɔŋ phûukhon
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เขาไมมีนิสัยหลอกลวง

kháw mây mii nísǎy lɔ̀ɔgluaŋ

He has no guile.

พรุงนี้เราจะมีแขกมารับประทานอาหารเย็นดวยกัน

phrûŋníi raw càʔ mii khɛ̀ɛg maa rábprathaan ʔaahǎan
yen dûay kan

We will be having a guest over tomorrow for dinner.

ผมเดาผิด

phǒm daw phìd

I guessed incorrectly.

กรุณาอยาพร่ํารําพันเมื่อกําลังพูดอยู

karunaa yàa phrâmramphan mʉ̂a kamlaŋ phûud yùu

Please don’t grumble when you speak.

การเห็นลูก ๆ ของเขาเติบโตทําใหเขามีความสุขมาก

kaanhěn lûug lûug khɔ̌ɔŋ kháw tə̀əbtoo thamhây kháw
mii khwaamsùg mâag

He was very happy in seeing his children grow up.

คุณอยูกลุมไหน

khun yùu klùm nǎy

Which group do you belong to?

แอลมารูสึกเศราโศกมากเพราะความเลวรายของผูคน

ʔɛɛlmaa rúusʉ̀g sâawsòog mâag phrɔ́ʔ khwaamleewráay

Alma felt very grieved over the wickedness of the
people.

พระเยซูทรงรักษาคนพิการ

raw sâabsʉ́ŋ nay khwaamchûaylʉ̌a khɔ̌ɔŋ thâan wanníi

We’re grateful for all your help today.

ขาวเปนธัญพืช

khâaw pen thanyaphʉ̂ʉd

Rice is a grain.

Thousand Word List

พวกเขาเปนฝายผิด

phìd

ผิด

guilty

คอน
hang

มีคอนที่บานไหม

คอน

hard

ยาก
hardship

It is not very hard to speak Thai.

kaanphûud phaasàa thay mây khɔ̂ɔy yâag thâwray nóʔ

การพูดภาษาไทยไมคอยยากเทาไรโนะ

In this life sometimes we will experience hardships.

baaŋkhráŋ nay chiiwíd níi raw càʔ prasòb

บางครั้งในชีวิตนี้เราจะประสบความยากลําบาก

hard

yâag

ยาก

hardship

yâaglambàag

ยากลําบาก

อยางกลมเกลียว
harvest

This is the time of harvest season.

níi pen rʉ́duu hɛ̀ŋ kaankèbkìaw

นี้เปนฤดูแหงการเก็บเกี่ยว

harvest

kèbkìaw

เก็บเกี่ยว

His actions caused him much heartache.

kaankratham khɔ̌ɔŋ kháw thamhây kháw rúusʉ̀g cèbcay

รักษา

heartache

cèbcay

เจ็บใจ

พระเยซูทรงมีอํานาจรักษาคนปวย

rágsǎa

33

การกระทําของเขาทําใหเขารูสึกเจ็บใจมาก

mâag

Jesus has the power to heal people.

phráʔyeesuu soŋ mii ʔamnâad rágsǎa khon pùay

heal

yàaŋklomkliaw

เราควรจะสามารถอยูกับครอบครัวอยางกลมเกลียว

อยางกลมเกลียว

เจ็บใจ

cèbcay

heartache

รักษา

rágsǎa

heal

เก็บเกี่ยว

kèbkìaw

yàaŋklomkliaw

harmonious

We should be able to live with our families in harmony.

raw khuancàʔ sǎamâad yùu kàb khrɔ̂ɔbkhrua

yàaŋklomkliaw

ยากลําบาก

yâaglambàag

yâag

harmonious

khwaamyâaglambàag

แขวน

ผมบอกใหเขาแขวนเสื้อของเขาหลังประตู

แขวน

khwɛ̌ɛn

I told him to hang his shirt behind the door.

phǒm bɔ̀ɔg hây kháw khwɛ̌ɛn sʉ̂a khɔ̌ɔŋ kháw lǎŋ pratuu

hang

khwɛ̌ɛn

khɔ́ɔn

Do you have a hammer at your house?

mii khɔ́ɔn thîi bâan máy

khɔ́ɔn

hammer

ผิด

phìd

hammer

H

They were the guilty party.

phûagkháw pen fàay phìd

guilty

Thousand Word List

yàaŋklomkliaw
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การกระทําของเขาทําใหเขารูสึกเจ็บใจมาก

mâag

kaankratham khɔ̌ɔŋ kháw thamhây kháw rúusʉ̀g cèbcay

His actions caused him much heartache.

พระเยซูทรงมีอํานาจรักษาคนปวย

phráʔyeesuu soŋ mii ʔamnâad rágsǎa khon pùay

Jesus has the power to heal people.

นี้เปนฤดูแหงการเก็บเกี่ยว

níi pen rʉ́duu hɛ̀ŋ kaankèbkìaw

This is the time of harvest season.

เราควรจะสามารถอยูกับครอบครัวอยางกลมเกลียว

raw khuancàʔ sǎamâad yùu kàb khrɔ̂ɔbkhrua

We should be able to live with our families in harmony.

บางครั้งในชีวิตนี้เราจะประสบความยากลําบาก

baaŋkhráŋ nay chiiwíd níi raw càʔ prasòb
khwaamyâaglambàag

In this life sometimes we will experience hardships.

การพูดภาษาไทยไมคอยยากเทาไรโนะ

kaanphûud phaasàa thay mây khɔ̂ɔy yâag thâwray nóʔ

It is not very hard to speak Thai.

ผมบอกใหเขาแขวนเสื้อของเขาหลังประตู

phǒm bɔ̀ɔg hây kháw khwɛ̌ɛn sʉ̂a khɔ̌ɔŋ kháw lǎŋ pratuu

I told him to hang his shirt behind the door.

มีคอนที่บานไหม

mii khɔ́ɔn thîi bâan máy

Do you have a hammer at your house?

H

พวกเขาเปนฝายผิด

phûagkháw pen fàay phìd

They were the guilty party.

Thousand Word List

ทหารรบพิเศษจะใชเฮลิคอปเตอรในการโจมตี

เฮลิคอปเตอร

เสรีภาพเปนสวนหนึ่งในสิทธิดั้งเดิมของเรา

สิทธิดั้งเดิม

ลังเล

การไมศึกษาจะกีดขวางความเจริญกาวหนาของคุณในการพูดไทย

กีดขวาง
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เราตัดสินใจวาจะจางคนมาทํางานนั้น

จาง

hire

We decided that we would hire someone to do the work.

raw tàdsǐncay wâa càʔ câaŋ khon maa tham ŋaan nán

hire

câaŋ

บอกใบ

เขาบอกใบวาเขาอยากจะไป

บอกใบ

จาง

câaŋ

bɔ̀ɔgbây

hint

He hinted that he wanted to go.

kháw bɔ̀ɔgbây wâa kháw yàagcàʔ pay

bɔ̀ɔgbây

กีดขวาง

kìidkhwǎaŋ

hint

khɔ̌ɔŋ khun nay kaanphûud thay

Failing to study will hinder your progress in speaking Thai.

kaanmâysʉ̀gsǎa càʔ kìidkhwǎaŋ khwaamcarəənkâawnâa

hinder

kìidkhwǎaŋ

sɔ̂ɔn

hide

ลังเล

laŋlee

hesitate

hinder

ถาคุณมีปญหาอยาลังเลโทรมาหาผม

laŋlee

ซอน

thâa khun mii panhǎa yàa laŋlee thoo maa hǎa phǒm

hesitate

พระเอก

มอรมอนซอนแผนทองไวในเนินเขา

Don’t hesitate to call me if you have a problem.

พระเอก

phráʔèeg

hero

ซอน

เขาเปนพระเอกในหนังเรื่องใหม

phráʔèeg

Mormon hid the plates in the hill.

kháw pen phráʔèeg nay nǎŋ rʉ̂aŋ mày

hero

ฤๅษี

mɔɔmɔ̂ɔn sɔ̂ɔn phɛ̀ɛnthɔɔŋ wáy nay nəənkhǎw

He was the hero in the new movie.

ฤๅษี

rʉʉsǐi

hermit

สิทธิดั้งเดิม

sìdthíʔdâŋdəəm

heritage

กรรมพันธุ

kamaphan

hereditary

เฮลิคอปเตอร

sɔ̂ɔn

เขาดํารงชีวิตเหมือนฤๅษีในปา

rʉʉsǐi

helicopter
heelikhɔ́btə̂ə

hide

He lived like a hermit in the woods.

kháw damroŋ chiiwíd mʉ̌an rʉʉsǐi nay pàa

hermit

raw

Freedom is part of our heritage.

sěeriiphâab pen sùan nʉ̀ŋ nay sìdthíʔdâŋdəəm khɔ̌ɔŋ

กรรมพันธุ

sìdthíʔdâŋdəəm

มันเปนโรคทางกรรมพันธุ

kamaphan

heritage

It was a hereditary disease.

man pen rôog thaaŋ kamaphan

hereditary

kaancoomtii

The special forces will attack with helicopters.

thahǎanróbphísèed càʔ cháy heelikhɔ́btə̂ə nay

helicopter

heelikhɔ́btə̂ə

Thousand Word List
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raw tàdsǐncay wâa càʔ câaŋ khon maa tham ŋaan nán

We decided that we would hire someone to do the work.

เขาบอกใบวาเขาอยากจะไป

kháw bɔ̀ɔgbây wâa kháw yàagcàʔ pay

He hinted that he wanted to go.

การไมศึกษาจะกีดขวางความเจริญกาวหนาของคุณในการพูดไทย

khɔ̌ɔŋ khun nay kaanphûud thay

kaanmâysʉ̀gsǎa càʔ kìidkhwǎaŋ khwaamcarəənkâawnâa

Failing to study will hinder your progress in speaking Thai.

มอรมอนซอนแผนทองไวในเนินเขา

mɔɔmɔ̂ɔn sɔ̂ɔn phɛ̀ɛnthɔɔŋ wáy nay nəənkhǎw

Mormon hid the plates in the hill.

ถาคุณมีปญหาอยาลังเลโทรมาหาผม

thâa khun mii panhǎa yàa laŋlee thoo maa hǎa phǒm

Don’t hesitate to call me if you have a problem.

เขาเปนพระเอกในหนังเรื่องใหม

kháw pen phráʔèeg nay nǎŋ rʉ̂aŋ mày

He was the hero in the new movie.

เขาดํารงชีวิตเหมือนฤๅษีในปา

kháw damroŋ chiiwíd mʉ̌an rʉʉsǐi nay pàa

He lived like a hermit in the woods.

เสรีภาพเปนสวนหนึ่งในสิทธิดั้งเดิมของเรา

raw

sěeriiphâab pen sùan nʉ̀ŋ nay sìdthíʔdâŋdəəm khɔ̌ɔŋ

Freedom is part of our heritage.

มันเปนโรคทางกรรมพันธุ

man pen rôog thaaŋ kamaphan

It was a hereditary disease.

ทหารรบพิเศษจะใชเฮลิคอปเตอรในการโจมตี

kaancoomtii

thahǎanróbphísèed càʔ cháy heelikhɔ́btə̂ə nay

The special forces will attack with helicopters.
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เขาคิดถึงบานมากเพราะออกจากบานตั้งนานแลว

khídthʉ̌ŋbâan

คิดถึงบาน

ตะวันกําลังลับขอบฟา
We will miss his hospitality.

ขอบฟา
hospitality

ตะวันกําลังลับขอบฟา

human rights

How much do you love your family?

khun rág khrɔ̂ɔbkhrua khɔ̌ɔŋ khun khɛ̂ɛnǎy

คุณรักครอบครัวของคุณแคไหน

Governments should respect human rights.

rádthabaan khuancàʔ rágsǎa sìdthíʔmanúdsayachon

รัฐบาลควรจะรักษาสิทธิมนุษยชน

After walking for many hours we were very hungry.

raw hǐw mâag lǎŋcàag thîi raw dəən pen weelaa lǎay

how much

khɛ̂ɛnǎy

แคไหน

human rights

sìdthíʔmanúdsayachon

สิทธิมนุษยชน

hunger

khwaamhǐw

เราตองรีบไปเพื่อใหทันเวลา

รีบ
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We must hurry to make it on time.

raw tɔ̂ɔŋ rîib pay phʉ̂a hây than weelaa

การลาสัตว

hurry

เขาชอบการลาสัตวเมื่อเขายังอยูในวัยเยาว

kaanlâasàd

rîib

He liked hunting when he was young.

kháw chɔ̂ɔb kaanlâasàd mʉ̂a kháw yaŋ yùu nay wayyaw

hunting

เราหิวมากหลังจากที่เราเดินเปนเวลาหลายชั่วโมง

ความหิว

chûamooŋ

แคไหน

เราจะคิดถึงความเอื้อเฟอของเขา

ความเอื้อเฟอ

รีบ

rîib

hurry

การลาสัตว

kaanlâasàd

hunting

ความหิว

khwaamhǐw

hunger

สิทธิมนุษยชน

sìdthíʔmanúdsayachon

khɛ̂ɛnǎy

how much

ความเอื้อเฟอ

khwaamʔʉ̂afʉ́a

We will miss his hospitality.

raw càʔ khídthʉ̌ŋ khwaamʔʉ̂afʉ́a khɔ̌ɔŋ kháw

hospitality

khwaamʔʉ̂afʉ́a

The sun was setting below the horizon.
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เราตองรีบไปเพื่อใหทันเวลา

raw tɔ̂ɔŋ rîib pay phʉ̂a hây than weelaa

We must hurry to make it on time.

เขาชอบการลาสัตวเมื่อเขายังอยูในวัยเยาว

kháw chɔ̂ɔb kaanlâasàd mʉ̂a kháw yaŋ yùu nay wayyaw

He liked hunting when he was young.

เราหิวมากหลังจากที่เราเดินเปนเวลาหลายชั่วโมง

chûamooŋ

raw hǐw mâag lǎŋcàag thîi raw dəən pen weelaa lǎay

After walking for many hours we were very hungry.

รัฐบาลควรจะรักษาสิทธิมนุษยชน

rádthabaan khuancàʔ rágsǎa sìdthíʔmanúdsayachon

Governments should respect human rights.

คุณรักครอบครัวของคุณแคไหน

khun rág khrɔ̂ɔbkhrua khɔ̌ɔŋ khun khɛ̂ɛnǎy

How much do you love your family?

เราจะคิดถึงความเอื้อเฟอของเขา

raw càʔ khídthʉ̌ŋ khwaamʔʉ̂afʉ́a khɔ̌ɔŋ kháw

tawan kamlaŋ láb khɔ̀ɔbfáa

ขอบฟา

khɔ̀ɔbfáa

The sun was setting below the horizon.

เขาคิดถึงบานมากเพราะออกจากบานตั้งนานแลว

naan lɛ́ɛw

kháw khídthʉ̌ŋ bâan mâag phrɔ́ʔ ʔɔ̀ɔg càag bâan tâŋ

He felt very homesick after being away from home so long.

เขามีงานอดิเรกในการสะสมแสตมป

tawan kamlaŋ láb khɔ̀ɔbfáa

horizon

He had a hobby of collecting stamps.
kháw mii ŋaanʔàdirèeg nay kaansàʔsǒm satɛɛm

khɔ̀ɔbfáa

คิดถึงบาน

khídthʉ̌ŋbâan

homesick

งานอดิเรก

ŋaanʔàdirèeg

เขาพูดดวยเสียงแหบ

horizon

naan lɛ́ɛw

He felt very homesick after being away from home so long.

kháw khídthʉ̌ŋ bâan mâag phrɔ́ʔ ʔɔ̀ɔg càag bâan tâŋ

homesick

เขามีงานอดิเรกในการสะสมแสตมป

งานอดิเรก

hobby

He had a hobby of collecting stamps.

kháw mii ŋaanʔàdirèeg nay kaansàʔsǒm satɛɛm

hobby

ŋaanʔàdirèeg

เสียงแหบ

เขาพูดดวยเสียงแหบ

เสียงแหบ

kháw phûud dûay sǐaŋhɛ̀ɛb

He spoke with a hoarse voice.

hoarse
sǐaŋhɛ̀ɛb

He spoke with a hoarse voice.

kháw phûud dûay sǐaŋhɛ̀ɛb

hoarse

sǐaŋhɛ̀ɛb
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คนโง
ignorant

มันไมสุภาพที่จะเรียกเขาวาเปนคนโง

City people think country people are ignorant.

khon nay mʉaŋ khíd wâa khon bâannɔ̂ɔg ŋôokhlǎw

คนในเมืองคิดวาคนบานนอกโงเขลา

คนโง

ignorant

ŋôokhlǎw

โงเขลา

idiot

ไมรูหนังสือ
ill-mannered

Putting your feet on the table is ill-mannered.

kaanwaaŋtháaw bon tóʔ thʉ̌ʉ wâa pen

ill-mannered

sǐamaarayâad

36

เขาบอกวาเปนของปลอมจากฮองกงที่ดี

ของปลอม

imitation

He said it was a good imitation from Hong Kong.

kháw bɔ̀ɔg wâa pen khɔ̌ɔŋplɔɔm càag hɔ̂ɔŋkoŋ thîi dii

imitation

khɔ̌ɔŋplɔɔm

เลียนแบบ

ซาตานพยายามเลียนแบบความจริง

เลียนแบบ

ของปลอม

khɔ̌ɔŋplɔɔm

lianbɛ̀ɛb

imitate

Satan tries to imitate the truth.

saataan phayaayaam lianbɛ̀ɛb khwaamciŋ

lianbɛ̀ɛb

เสียมารยาท

sǐamaarayâad

imitate

การวางเทาบนโตะถือวาเปนการเสียมารยาท

เสียมารยาท

kaansǐamaarayâad

tìd chaaydɛɛn

ความไมรูหนังสือเปนปญหาในเมืองที่อยูติดชายแดน

ไมรูหนังสือ

mâyrúunaŋsʉ̌ʉ

mâyrúunaŋsʉ̌ʉ

illiterate

Illiteracy is a problem in the border towns.

khwaammâyrúunaŋsʉ̌ʉ pen panhǎa nay mʉaŋ thîi yùu

illiterate

โงเขลา

ŋôokhlǎw

khonŋôo

It’s not polite to call him an idiot.

man mây suphâab thîicàʔ rîag kháw wâa pen khonŋôo

idiot

บัตรประจําตัว

คุณจะตองแสดงบัตรประจําตัวเพื่อจะเขาไปได

dây

bàdpracamtua

ID card

คนหนาซื่อใจคด

khonnâasʉ̂ʉcaykhód

khonŋôo

บัตรประจําตัว

You will need to show your ID card to get in.

khun càʔ tɔ̂ɔŋ sadɛɛŋ bàdpracamtua phʉ̂a càʔ kháw pay

ID card

bàdpracamtua

I

ไมมีใครชอบคนหนาซื่อใจคด

คนหนาซื่อใจคด

hypocrite

Nobody likes a hypocrite.

mây mii khray chɔ̂ɔb khonnâasʉ̂ʉcaykhód

hypocrite

khonnâasʉ̂ʉcaykhód

สะกดจิต

เขาพยายามสะกดจิตของผูฟง

สะกดจิต

sakòdcìd

sakòdcìd

hypnotize

He tried to hypnotize the audience.

kháw phayaayaam sakòdcìd khɔ̌ɔŋ phûufaŋ

hypnotize

Thousand Word List
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kháw bɔ̀ɔg wâa pen khɔ̌ɔŋplɔɔm càag hɔ̂ɔŋkoŋ thîi dii

He said it was a good imitation from Hong Kong.

ซาตานพยายามเลียนแบบความจริง

saataan phayaayaam lianbɛ̀ɛb khwaamciŋ

Satan tries to imitate the truth.

การวางเทาบนโตะถือวาเปนการเสียมารยาท

kaansǐamaarayâad

kaanwaaŋtháaw bon tóʔ thʉ̌ʉ wâa pen

Putting your feet on the table is ill-mannered.

ความไมรูหนังสือเปนปญหาในเมืองที่อยูติดชายแดน

tìd chaaydɛɛn

khwaammâyrúunaŋsʉ̌ʉ pen panhǎa nay mʉaŋ thîi yùu

Illiteracy is a problem in the border towns.

คนในเมืองคิดวาคนบานนอกโงเขลา

khon nay mʉaŋ khíd wâa khon bâannɔ̂ɔg ŋôokhlǎw

City people think country people are ignorant.

มันไมสุภาพที่จะเรียกเขาวาเปนคนโง

man mây suphâab thîicàʔ rîag kháw wâa pen khonŋôo

It’s not polite to call him an idiot.

คุณจะตองแสดงบัตรประจําตัวเพื่อจะเขาไปได

dây

khun càʔ tɔ̂ɔŋ sadɛɛŋ bàdpracamtua phʉ̂a càʔ kháw pay

You will need to show your ID card to get in.

I

ไมมีใครชอบคนหนาซื่อใจคด

mây mii khray chɔ̂ɔb khonnâasʉ̂ʉcaykhód

Nobody likes a hypocrite.

เขาพยายามสะกดจิตของผูฟง

kháw phayaayaam sakòdcìd khɔ̌ɔŋ phûufaŋ

He tried to hypnotize the audience.
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หลังจากที่เราตายแลวเราจะไดรับรางกายที่เปนอมตะ

อมตะ

เราตองปรับปรุงทักษะของเราในการหาผูสนใจ

When we are baptized we are cleansed from impurity.

mʉ̂a raw ráb bàbtìdsamaa raw thùug chamráʔ càag

impurity

khwaammâybɔɔrisùd

นี้จะรวมถึงรายการการเงินดวย

ruamthʉ̌ŋ

รวมถึง
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This will include the financial report also.

níi càʔ ruamthʉ̌ŋ raaykaan kaanŋən dûay

include

เมื่อเรารับบัพติศมาเราถูกชําระจากความไมบริสุทธิ์

ความไมบริสุทธิ์

khwaammâybɔɔrisùd

phûusǒncay

ปรับปรุง

improve

We must improve our skills in finding investigators.

raw tɔ̂ɔŋ pràbpruŋ thágsàʔ khɔ̌ɔŋ raw nay kaanhǎa

improve

pràbpruŋ

ประทับใจ

ผมประทับใจมากกับคําพูดของคุณ

รวมถึง

ruamthʉ̌ŋ

include

ความไมบริสุทธิ์

khwaammâybɔɔrisùd

impurity

ปรับปรุง

pràbpruŋ

prathábcay

impress

สินคาเขา

ประทับใจ

เขามีบริษัทสินคาเขา

สินคาเขา

sǐnkháakhâw

import

I was really impressed with your talk.

kháw mii bɔ̀ɔrisad sǐnkháakhâw

sǐnkháakhâw

phǒm prathábcay mâag kàb khamphûud khɔ̌ɔŋ khun

He had an import business.

import

ฉีดยาปองกันโรค

prathábcay

เราตองมีการฉีดยาปองกันโรคเมื่อเปนเด็ก

ฉีดยาปองกันโรค

chìidyaapɔ̂ŋkanrôog

immunize

ผิดศีลธรรม

phìdsǐinlatham

immoral

อมตะ

ʔàmatàʔ

immortal

ผูอพยพมา

phûuʔòbphayóbmaa

immigrant

ทันที

thanthii

immediately

impress

We need to be immunized when we are still very young.

raw tɔ̂ɔŋ mii kaanchìidyaapɔ̂ŋkanrôog mʉ̂a pen dèg

ผิดศีลธรรม

chìidyaapɔ̂ŋkanrôog

คนที่ผิดศีลธรรมมากอนตองกลับใจ

phìdsǐinlatham

immunize

Those who have been immoral in the past must repent.

khon thîi phìdsǐinlatham maa kɔ̀ɔn tɔ̂ɔŋ klàbcay

immoral

pen ʔàmatàʔ

After we die we will receive our immortal bodies.

lǎŋcàag thîi raw taay lɛ́ɛw raw càʔ dâyráb râaŋkaay thîi

ʔàmatàʔ

เขาเปนผูอพยพมาจากประเทศลาว

ผูอพยพมา

immortal

He was an immigrant from Laos.

kháw pen phûuʔòbphayób maa càag prathêed laaw

ทันที

phûuʔòbphayóbmaa

เขาบอกวาเราจะตองไปทันทีเลย

thanthii

immigrant

He said that we would have to leave immediately.

kháw bɔ̀ɔg wâa raw càʔ tɔ̂ɔŋ pay thanthii ləəy

immediately
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นี้จะรวมถึงรายการการเงินดวย

níi càʔ ruamthʉ̌ŋ raaykaan kaanŋən dûay

This will include the financial report also.

เมื่อเรารับบัพติศมาเราถูกชําระจากความไมบริสุทธิ์

khwaammâybɔɔrisùd

mʉ̂a raw ráb bàbtìdsamaa raw thùug chamráʔ càag

When we are baptized we are cleansed from impurity.

เราตองปรับปรุงทักษะของเราในการหาผูสนใจ

phûusǒncay

raw tɔ̂ɔŋ pràbpruŋ thágsàʔ khɔ̌ɔŋ raw nay kaanhǎa

We must improve our skills in finding investigators.

ผมประทับใจมากกับคําพูดของคุณ

phǒm prathábcay mâag kàb khamphûud khɔ̌ɔŋ khun

I was really impressed with your talk.

เขามีบริษัทสินคาเขา

kháw mii bɔ̀ɔrisad sǐnkháakhâw

He had an import business.

เราตองมีการฉีดยาปองกันโรคเมื่อเปนเด็ก

raw tɔ̂ɔŋ mii kaanchìidyaapɔ̂ŋkanrôog mʉ̂a pen dèg

We need to be immunized when we are still very young.

คนที่ผิดศีลธรรมมากอนตองกลับใจ

khon thîi phìdsǐinlatham maa kɔ̀ɔn tɔ̂ɔŋ klàbcay

Those who have been immoral in the past must repent.

หลังจากที่เราตายแลวเราจะไดรับรางกายที่เปนอมตะ

pen ʔàmatàʔ

lǎŋcàag thîi raw taay lɛ́ɛw raw càʔ dâyráb râaŋkaay thîi

After we die we will receive our immortal bodies.

เขาเปนผูอพยพมาจากประเทศลาว

kháw pen phûuʔòbphayób maa càag prathêed laaw

He was an immigrant from Laos.

เขาบอกวาเราจะตองไปทันทีเลย

kháw bɔ̀ɔg wâa raw càʔ tɔ̂ɔŋ pay thanthii ləəy

He said that we would have to leave immediately.
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แสดง

หลีกเลี่ยงความตายไมได

I infer from your answer that you do not agree.

phǒm sǎŋkèed dây càag khamtɔ̀ɔb khɔ̌ɔŋ thâan wâa

ผมสังเกตไดจากคําตอบของทานวาทานไมเห็นดวย

lìiglîaŋmâydây

หลีกเลี่ยงไมได

infer

sǎŋkèeddây

สังเกตได
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That was an ingenious thought.

nán pen khwaamkhíd thîi chalǐawchalàad

แจงใหทราบ

chalǐawchalàad

ผมคิดวาเราควรจะแจงใหตํารวจทราบ

cɛ̂ɛŋhâysâab

ingenious

I think we should inform the police.

phǒm khíd wâa raw khuancàʔ cɛ̂ɛŋ hây tamrùad sâab

inform

thâan mây hěndûay

Death is inevitable.

lìiglîaŋ khwaamtaay mây dây

inevitable

mʉ̂ʉdmua

เมื่อไมมีความสวางทุกสิ่งในถ้ําก็มืดมัว

มืดมัว

indistinct

Without light in the cave everything was indistinct.

mʉ̂a mây mii khwaamsawàaŋ thúgsìŋ nay thâm kɔ̂ɔ

indistinct

mʉ̂ʉdmua

ไมแยแส

ผมไมแยแสตอเรื่องนี้

ไมแยแส

เฉลียวฉลาด

chalǐawchalàad

ingenious

แจงใหทราบ

cɛ̂ɛŋhâysâab

inform

สังเกตได

sǎŋkèeddây

infer

หลีกเลี่ยงไมได

lìiglîaŋmâydây

inevitable

มืดมัว

mʉ̂ʉdmua

mâyyɛɛsɛ̌ɛ

indifferent

I am indifferent as to this issue.

phǒm mâyyɛɛsɛ̌ɛ tɔ̀ɔ rʉ̂aŋ níi

mâyyɛɛsɛ̌ɛ

แสดง

sadɛɛŋ

indicate

อินเดียนแดง

ʔindiandɛɛŋ

Indian

เปนเอกราช

penʔèegarâad

independent

รายได

raaydâay

income

indifferent

cèedtanaa thîi thɛ́ɛciŋ khɔ̌ɔŋ thâan

Your actions indicate your true intentions.

kaankratham khɔ̌ɔŋ thâan sadɛɛŋ hây hěn thʉ̌ŋ

indicate

ชาวอินเดียนแดงเปนลูกหลานของชาวเลมัน

อินเดียนแดง

sadɛɛŋ

The Indians are the descendants of the Lamanites.

chaawʔindiandɛɛŋ pen lûuglǎan khɔ̌ɔŋ chaawleeman

ʔindiandɛɛŋ

ประเทศไทยเปนประเทศที่เปนเอกราช

เปนเอกราช

Indian

Thailand is an independent country.

prathêed thay pen prathêed thîi penʔèegarâad

รายได

penʔèegarâad

ในการเปนผูสอนศาสนาเราไมมีรายได

raaydâay

independent

As missionaries we receive no income.

nay kaanpenphûusɔ̌ɔnsàadsanǎa raw mây mii raaydâay

income
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นั้นเปนความคิดที่เฉลียวฉลาด

nán pen khwaamkhíd thîi chalǐawchalàad

That was an ingenious thought.

ผมคิดวาเราควรจะแจงใหตํารวจทราบ

phǒm khíd wâa raw khuancàʔ cɛ̂ɛŋ hây tamrùad sâab

I think we should inform the police.

ผมสังเกตไดจากคําตอบของทานวาทานไมเห็นดวย

phǒm sǎŋkèed dây càag khamtɔ̀ɔb khɔ̌ɔŋ thâan wâa
thâan mây hěndûay

I infer from your answer that you do not agree.

หลีกเลี่ยงความตายไมได

lìiglîaŋ khwaamtaay mây dây

Death is inevitable.

เมื่อไมมีความสวางทุกสิ่งในถ้ําก็มืดมัว

mʉ̂ʉdmua

mʉ̂a mây mii khwaamsawàaŋ thúgsìŋ nay thâm kɔ̂ɔ

Without light in the cave everything was indistinct.

ผมไมแยแสตอเรื่องนี้

phǒm mâyyɛɛsɛ̌ɛ tɔ̀ɔ rʉ̂aŋ níi

I am indifferent as to this issue.

การกระทําของทานแสดงใหเห็นถึงเจตนาที่แทจริงของทาน

kaankratham khɔ̌ɔŋ thâan sadɛɛŋ hây hěn thʉ̌ŋ

Your actions indicate your true intentions.

ชาวอินเดียนแดงเปนลูกหลานของชาวเลมัน

chaawʔindiandɛɛŋ pen lûuglǎan khɔ̌ɔŋ chaawleeman

The Indians are the descendants of the Lamanites.

ประเทศไทยเปนประเทศที่เปนเอกราช

prathêed thay pen prathêed thîi penʔèegarâad

Thailand is an independent country.

ในการเปนผูสอนศาสนาเราไมมีรายได

nay kaanpenphûusɔ̌ɔnsàadsanǎa raw mây mii raaydâay

As missionaries we receive no income.
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พระวิญญาณจะใหการดลใจแกเรา

การดลใจ

ทะเลทรายมีความรอนอยางรุนแรงในเวลากลางวัน

เจตนา
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เขาไมไดเปดเผยเจตนาที่แทจริงของเขา

cèedtanaa

kháw

He didn’t reveal his true intentions.

kháw mây dây pə̀ədphə̌əy cèedtanaa thîi thɛ́ɛciŋ khɔ̌ɔŋ

intention

klaaŋwan

รุนแรง

เจตนา

cèedtanaa

intention

รุนแรง

runrɛɛŋ

intense

Midday in the desert there is intense heat.

thaleesaay mii khwaamrɔ́ɔn yàaŋrunrɛɛŋ nay weelaa

intense

runrɛɛŋ

เครื่องมือ

khrʉ̂aŋmʉʉ

เราสามารถเปนเครื่องมือในพระหัตถของพระบิดาบนสวรรคได

phráʔbidaa bon sawǎn khɔ̌ɔŋ raw dây

instrument

We can be an instrument in the hands of our Heavenly Father.

raw sǎamâad pen khrʉ̂aŋmʉʉ nay phráʔhàd khɔ̌ɔŋ

instrument

khrʉ̂aŋmʉʉ

เครื่องมือ

สัญชาตญาณ

สัตวทุกชนิดเกิดมาโดยมีสัญชาตญาณ

สัญชาตญาณ

sǎnchâadtayaan

All animals are born with instincts.

sàd thúg chaníd kə̀əd maa dooy mii sǎnchâadtayaan

instinct

sǎnchâadtayaan

kaandoncay

inspiration

The Holy Ghost will give us inspiration.

phráʔwinyaan càʔ hây kaandoncay kɛ̀ɛ raw

ตรวจ

kaandoncay

เขาตองตรวจกระเปากอนที่เราจะออกไปได

ตรวจ

trùad

inspect

แมลง

malɛɛŋ

insect

โรคประสาท

rôogprasàad

insane

รับเปนมรดก

rábpenmɔɔradòg

inherit

สวนประกอบ

sùanprakɔ̀ɔb

ingredients

inspiration

Before we could leave they had to inspect our bags.

kháw tɔ̂ɔŋ trùad krapǎw kɔ̀ɔn thîi raw càʔ ʔɔ̀ɔg pay dây

trùad

มีแมลงอยูในบาน

แมลง

inspect

There is an insect in the house.

mii malɛɛŋ yùu nay bâan

malɛɛŋ

ผมคิดวาเขาเปนโรคประสาท

โรคประสาท

insect

I think that he’s insane.

phǒm khíd wâa kháw pen rôogprasàad

rôogprasàad

เขาจะรับอาณาจักรของบิดาเปนมรดก

รับเปนมรดก

insane

He will inherit his father’s kingdom.

kháw càʔ ráb ʔaanaacàg khɔ̌ɔŋ bidaa pen mɔɔradòg

สวนประกอบ

rábpenmɔɔradòg

ขนมนี้มีสวนประกอบอะไรบาง

sùanprakɔ̀ɔb

inherit

What are the ingredients in this candy?

khanǒm níi mii sùanprakɔ̀ɔb ʔaray bâaŋ

ingredients
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เขาไมไดเปดเผยเจตนาที่แทจริงของเขา

kháw

kháw mây dây pə̀ədphə̌əy cèedtanaa thîi thɛ́ɛciŋ khɔ̌ɔŋ

He didn’t reveal his true intentions.

ทะเลทรายมีความรอนอยางรุนแรงในเวลากลางวัน

thaleesaay mii khwaamrɔ́ɔn yàaŋrunrɛɛŋ nay weelaa

Midday in the desert there is intense heat.

เราสามารถเปนเครื่องมือในพระหัตถของพระบิดาบนสวรรคได

phráʔbidaa bon sawǎn khɔ̌ɔŋ raw dây

raw sǎamâad pen khrʉ̂aŋmʉʉ nay phráʔhàd khɔ̌ɔŋ

We can be an instrument in the hands of our Heavenly Father.

สัตวทุกชนิดเกิดมาโดยมีสัญชาตญาณ

sàd thúg chaníd kə̀əd maa dooy mii sǎnchâadtayaan

All animals are born with instincts.

พระวิญญาณจะใหการดลใจแกเรา

phráʔwinyaan càʔ hây kaandoncay kɛ̀ɛ raw

The Holy Ghost will give us inspiration.

เขาตองตรวจกระเปากอนที่เราจะออกไปได

kháw tɔ̂ɔŋ trùad krapǎw kɔ̀ɔn thîi raw càʔ ʔɔ̀ɔg pay dây

Before we could leave they had to inspect our bags.

มีแมลงอยูในบาน

mii malɛɛŋ yùu nay bâan

There is an insect in the house.

ผมคิดวาเขาเปนโรคประสาท

phǒm khíd wâa kháw pen rôogprasàad

I think that he’s insane.

เขาจะรับอาณาจักรของบิดาเปนมรดก

kháw càʔ ráb ʔaanaacàg khɔ̌ɔŋ bidaa pen mɔɔradòg

He will inherit his father’s kingdom.

ขนมนี้มีสวนประกอบอะไรบาง

khanǒm níi mii sùanprakɔ̀ɔb ʔaray bâaŋ

What are the ingredients in this candy?
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เราตองแปลใหเขาเพราะวาเขาพูดไทยไมเปน

plɛɛ

แปล

interrupt

บุกรุก
invent

Please do not interrupt when the president is speaking.

karunaa yàa phûudsɛ̂ɛg khʉ̂n maa mʉ̂a prathaan kamlaŋ

กรุณาอยาพูดแทรกขึ้นมาเมื่อประธานกําลังพูดอยู

You shouldn’t intrude into other people’s houses.

khun mây khuancàʔ bùgrúg khâw pay nay bâan khɔ̌ɔŋ

คุณไมควรจะบุกรุกเขาไปในบานของคนอื่น

interrupt

phûudsɛ̂ɛg

พูดแทรก

intrude

bùgrúg

บุกรุก

เขาแยกตัวออกจากสังคม

แยกตัว

40

He isolated himself from society.

kháw yɛ̂ɛgtua ʔɔ̀ɔg càag sǎŋkhom

yɛ̂ɛgtua

เราจะไปเที่ยวเกาะ

เกาะ

isolate

We will go vacation at the island.

raw càʔ pay thîaw kɔ̀ʔ

เหล็ก

island

เรือนี้ทําดวยเหล็ก

lèg

kɔ̀ʔ

This ship is made of iron.

rʉa níi tham dûay lèg

iron

พรุงนี้เราจะทดน้ําเขานา

ทดน้ํา

irrigate

Tomorrow we will irrigate the field.

การลงทุนในบริษัทมีผลที่ดีมาก

การลงทุน

phrûŋníi raw càʔ thódnáam khâw naa

kaanloŋthun nay bɔɔrisàd mii phǒn thîi dii mâag

kaanloŋthun

thódnáam

My investment in the company has really paid off.

investment

irrigate

การลงทุน

นักวิทยาศาสตรประดิษฐหลายสิ่งขึ้นมา

ประดิษฐ

แยกตัว

yɛ̂ɛgtua

isolate

เกาะ

kɔ̀ʔ

island

เหล็ก

lèg

iron

ทดน้ํา

thódnáam

kaanloŋthun

investment

ประดิษฐ

pradìd

Scientists have invented many new things.

nágwídthayaasàad pradìd lǎay sìŋ khʉ̂n maa

invent

bùgrúg

intrude

พูดแทรก

phûudsɛ̂ɛg

pradìd

khon ʔʉ̀ʉn

phûud yùu

ลาม

ผมอยากเปนลามในอนาคต

ลาม

interpreter
lâam

I want to be an interpreter in the future.

phǒm yàag pen lâam nay ʔanaakhód

interpreter

แปล

plɛɛ

interpret

lâam

pen

We need to interpret for them because they can’t speak Thai.

raw tɔ̂ɔŋ plɛɛ hây kháw phrɔ́ʔ wâa kháw phûud thay mây

interpret

Thousand Word List
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เขาแยกตัวออกจากสังคม

kháw yɛ̂ɛgtua ʔɔ̀ɔg càag sǎŋkhom

He isolated himself from society.

เราจะไปเที่ยวเกาะ

raw càʔ pay thîaw kɔ̀ʔ

We will go vacation at the island.

เรือนี้ทําดวยเหล็ก

rʉa níi tham dûay lèg

This ship is made of iron.

พรุงนี้เราจะทดน้ําเขานา

phrûŋníi raw càʔ thódnáam khâw naa

Tomorrow we will irrigate the field.

การลงทุนในบริษัทมีผลที่ดีมาก

kaanloŋthun nay bɔɔrisàd mii phǒn thîi dii mâag

My investment in the company has really paid off.

นักวิทยาศาสตรประดิษฐหลายสิ่งขึ้นมา

nágwídthayaasàad pradìd lǎay sìŋ khʉ̂n maa

Scientists have invented many new things.

คุณไมควรจะบุกรุกเขาไปในบานของคนอื่น

khun mây khuancàʔ bùgrúg khâw pay nay bâan khɔ̌ɔŋ

khon ʔʉ̀ʉn

You shouldn’t intrude into other people’s houses.

กรุณาอยาพูดแทรกขึ้นมาเมื่อประธานกําลังพูดอยู

karunaa yàa phûudsɛ̂ɛg khʉ̂n maa mʉ̂a prathaan kamlaŋ

phûud yùu

Please do not interrupt when the president is speaking.

ผมอยากเปนลามในอนาคต

phǒm yàag pen lâam nay ʔanaakhód

I want to be an interpreter in the future.

เราตองแปลใหเขาเพราะวาเขาพูดไทยไมเปน

raw tɔ̂ɔŋ plɛɛ hây kháw phrɔ́ʔ wâa kháw phûud thay mây

We need to interpret for them because they can’t speak Thai.

Thousand Word List

jewelry

เครื่องเพชรพลอย
journal

บันทึกประจําวัน
journey

His profession is selling jewelry.

kháw prakɔ̀ɔb ʔaachîib dûay kaankhǎay

เขาประกอบอาชีพดวยการขายเครื่องเพชรพลอย

I write in my journal every single day.

chán khǐan nay banthʉ́gpracamwan thúg wan ləəy

ฉันเขียนในบันทึกประจําวันทุกวันเลย

jewelry

khrʉ̂aŋphédphlɔɔy

เครื่องเพชรพลอย

journal

banthʉ́gpracamwan

บันทึกประจําวัน

เขาใชเวลาเดินทางในปาเปนเวลายาวนาน

kaandəənthaaŋ

การเดินทาง

ยังมีเสือดุรายอยูในปาดง

Our Heavenly Father is full of justice.

phráʔbidaa bon sawan khɔ̌ɔŋ raw tem pay dûay

พระบิดาบนสวรรคของเราเต็มไปดวยความยุติธรรม

pàadoŋ

ปาดง

justice

khwaamyúdtìtham

ความยุติธรรม
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กษัตริยทรงประทับอยูในพระราชวัง

กษัตริย

king

The king lives in the royal palace.

kasàd soŋ pratháb yùu nay phráʔrâadchawaŋ

king

kasàd

จุดสําคัญ

ไมมีจุดสําคัญในโครงรางนี้

จุดสําคัญ

กษัตริย

kasàd

cùdsǎmkhan

There is no key point in this outline.

mây mii cùd sǎmkhan nay khrooŋrâaŋ níi

cùdsǎmkhan

key point

ความยุติธรรม

khwaamyúdtìtham

justice

ปาดง

pàadoŋ

jungle

การเดินทาง

kaandəənthaaŋ

banthʉ́gpracamwan

khrʉ̂aŋphédphlɔɔy

key point

K

khwaamyúdtìtham

There are still wild tigers in the jungle.

yaŋ mii sʉ̌a dùʔráay yùu nay pàadoŋ

jungle

yaawnaan

They had made a long journey through the woods.

kháw cháy weelaa dəənthaaŋ nay pàa pen weelaa

journey

khrʉ̂aŋphédphlɔɔy

อิจฉา

เขาอิจฉาในความสําเร็จของพี่ชายเขา

อิจฉา

ʔìdchǎa

jealous

He was jealous of his brother’s achievements.

kháw ʔìdchǎa nay khwaamsǎmrèd khɔ̌ɔŋ phîichaay kháw

คุก

ʔìdchǎa

ถาคุณผิดกฎหมายคุณจะติดคุกแนนอน

คุก

khúg

jail

jealous

If you break the law you will go to jail.

thâa khun phìd kòdmǎay khun càʔ tìd khúg nɛ̂ɛnɔɔn

khúg
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กษัตริยทรงประทับอยูในพระราชวัง

kasàd soŋ pratháb yùu nay phráʔrâadchawaŋ

The king lives in the royal palace.

ไมมีจุดสําคัญในโครงรางนี้

mây mii cùd sǎmkhan nay khrooŋrâaŋ níi

There is no key point in this outline.

K

พระบิดาบนสวรรคของเราเต็มไปดวยความยุติธรรม

phráʔbidaa bon sawan khɔ̌ɔŋ raw tem pay dûay
khwaamyúdtìtham

Our Heavenly Father is full of justice.

ยังมีเสือดุรายอยูในปาดง

yaŋ mii sʉ̌a dùʔráay yùu nay pàadoŋ

There are still wild tigers in the jungle.

เขาใชเวลาเดินทางในปาเปนเวลายาวนาน

yaawnaan

kháw cháy weelaa dəənthaaŋ nay pàa pen weelaa

They had made a long journey through the woods.

ฉันเขียนในบันทึกประจําวันทุกวันเลย

chán khǐan nay banthʉ́gpracamwan thúg wan ləəy

I write in my journal every single day.

เขาประกอบอาชีพดวยการขายเครื่องเพชรพลอย

kháw prakɔ̀ɔb ʔaachîib dûay kaankhǎay

khrʉ̂aŋphédphlɔɔy

His profession is selling jewelry.

เขาอิจฉาในความสําเร็จของพี่ชายเขา

kháw ʔìdchǎa nay khwaamsǎmrèd khɔ̌ɔŋ phîichaay kháw

He was jealous of his brother’s achievements.

ถาคุณผิดกฎหมายคุณจะติดคุกแนนอน

thâa khun phìd kòdmǎay khun càʔ tìd khúg nɛ̂ɛnɔɔn

If you break the law you will go to jail.

J

J

jail
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บานผมไมมีหองครัว

hɔ̂ɔŋkhrua

หองครัว

เคลือบ
landscape

ภูมิประเทศ
lawn

ฉันอยากเคลือบบัตรประชาชน

He was impressed by the beautiful landscape.

kháw prathábcay kàb phuumíprathêed ʔan sǔayŋaam

เขาประทับใจกับภูมิประเทศอันสวยงาม

เคลือบ

landscape

phuumíprathêed

ภูมิประเทศ

สนามหญา
lawyer

เราเลนเกมที่สนามหญา

สนามหญา

ทนายความ
lax

เขาเปนทรายความมานานแลว

ทนายความ

wanníi phǒm rúusʉ̀g khîikìad sǎn lǎŋ yaaw caŋ ləəy

วันนี้ผมรูสึกขี้เกียจสันหลังยาวจังเลย

Our leaders will always lead us in righteousness.

phûunam khɔ̌ɔŋ raw càʔ nam raw dûay

ขี้เกียจ

lead

nam
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ผูนําของเราจะนําเราดวยความชอบธรรมเสมอ

khwaamchɔ̂ɔbtham samə̌ə

lazy

Today I feel really lazy.

lazy

khîikìad

นํา

หละหลวม

เขาเริ่มหละหลวมในงานของเขา

หละหลวม

นํา

nam

lead

ขี้เกียจ

khîikìad

làʔlǔam

He was starting to be lax in his work.

kháw rə̂əm làʔlǔam nay ŋaan khɔ̌ɔŋ kháw

lax

làʔlǔam

thanaaykhwaam

He’s been a lawyer for a long time.

kháw pen thanaaykhwaam maa naan lɛ́ɛw

lawyer

thanaaykhwaam

sanǎamyâa

We played games on the lawn.

raw lên keem thîi sanǎamyâa

lawn

sanǎamyâa

phuumíprathêed

khlʉ̂ab

laminate

I want to laminate my ID card.

chán yàag khlʉ̂ab bàd prachaachon

khlʉ̂ab

พิการ

phíkaan

laminate

พระเยซูทรงรักษาคนพิการ

พิการ

lame

Jesus healed the lame.

phráʔyeesuu soŋ rágsǎa khonphíkaan

lame

phíkaan

ฉลาก

กลองมีฉลากไหม

ฉลาก

chalàag

Does the box have a label on it?

klɔ̀ɔŋ mii chalàag máy

chalàag

label

หองครัว

hɔ̂ɔŋkhrua

kitchen

label

L

My house doesn’t have a kitchen.

bâan phǒm may mii hɔ̂ɔŋkhrua

kitchen

Thousand Word List
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ผูนําของเราจะนําเราดวยความชอบธรรมเสมอ

khwaamchɔ̂ɔbtham samə̌ə

phûunam khɔ̌ɔŋ raw càʔ nam raw dûay

Our leaders will always lead us in righteousness.

วันนี้ผมรูสึกขี้เกียจสันหลังยาวจังเลย

wanníi phǒm rúusʉ̀g khîikìad sǎn lǎŋ yaaw caŋ ləəy

Today I feel really lazy.

เขาเริ่มหละหลวมในงานของเขา

kháw rə̂əm làʔlǔam nay ŋaan khɔ̌ɔŋ kháw

He was starting to be lax in his work.

เขาเปนทรายความมานานแลว

kháw pen thanaaykhwaam maa naan lɛ́ɛw

He’s been a lawyer for a long time.

เราเลนเกมที่สนามหญา

raw lên keem thîi sanǎamyâa

We played games on the lawn.

เขาประทับใจกับภูมิประเทศอันสวยงาม

kháw prathábcay kàb phuumíprathêed ʔan sǔayŋaam

He was impressed by the beautiful landscape.

ฉันอยากเคลือบบัตรประชาชน

chán yàag khlʉ̂ab bàd prachaachon

I want to laminate my ID card.

พระเยซูทรงรักษาคนพิการ

phráʔyeesuu soŋ rágsǎa khonphíkaan

Jesus healed the lame.

กลองมีฉลากไหม

klɔ̀ɔŋ mii chalàag máy

Does the box have a label on it?

L

บานผมไมมีหองครัว

bâan phǒm may mii hɔ̂ɔŋkhrua

My house doesn’t have a kitchen.

Thousand Word List

phǒm dâyráb còdmǎay càag khrɔ̂ɔbkhrua

ผมไดรับจดหมายจากครอบครัว

It is a liberal country.

man pen prathêed sěeriiníyom

มันเปนประเทศเสรีนิยม

còdmǎay

จดหมาย

liberal

sěeriiníyom

เสรีนิยม

เด็ก ๆ โกหกพอแมเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ

โกหก

43

The children lied to their parents to avoid punishment.

dèg dèg koohòg phɔ̂ɔmɛ̂ɛ phʉ̂a lìiglîaŋ kaanloŋthôod

lie

koohòg

โกหก

koohòg

plòdplɔ̀ɔy

liberate

เสรีนิยม

sěeriiníyom

liberal

จดหมาย

còdmǎay

letter

lie

I received a letter from my family.

letter

ใหออกไป

ปลดปลอย

ครูจะไมใหเราออกไป

ใหออกไป

hâyʔɔ̀ɔgpay

let go

กองทัพทหารพยายามปลดปลอยเชลย

khruu càʔ mây hây raw ʔɔ̀ɔg pay

hâyʔɔ̀ɔgpay

ปลดปลอย

The teacher will not let us go.

let go

เลนส

The soldiers tried to liberate the prisoners.

ผมจะตองเปลี่ยนเลนสในกลองถายรูป

เลนส

len

lens

kɔɔŋthábthahǎan phayaayaam plòdplɔ̀ɔy chaləəy

phǒm càʔ tɔ̂ɔŋ plìan len nay klɔ̂ɔŋthàayrûub

len

plòdplɔ̀ɔy

I need to replace the lens on my camera.

lens

ตํานาน

tamnaan

liberate

เขายังเชื่อในตํานานของโรบินฮูด

ตํานาน

legend

He still believes in the legend of Robin Hood.

kháw yaŋ chʉ̂a nay tamnaan khɔ̌ɔŋ roobin húud

legend

tamnaan

มีความรู

เขาเปนคนที่มีความรูมาก

มีความรู

miikhwaamrúu

learned

He was a very learned man.

kháw pen khon thîi mii khwaamrúu mâag

เอกสาร

ʔèegkasǎan

leaflet

ตะกั่ว

miikhwaamrúu

เราแจกเอกสารที่งานออกราน

เอกสาร

lead
takùa

learned

We handed out leaflets at the fair.

raw cɛ̀ɛg ʔèegkasǎan thîi ŋaanʔɔ̀ɔgráan

ʔèegkasǎan

เขาใชตะกั่วกอนหนึ่งที่จะทับกระดาษ

ตะกั่ว

leaflet

He used a piece of lead to hold down the papers.

kháw cháy takùa kɔ̂ɔn nʉ̀ŋ thîicàʔ tháb kradàad

lead

takùa
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เด็ก ๆ โกหกพอแมเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ

dèg dèg koohòg phɔ̂ɔmɛ̂ɛ phʉ̂a lìiglîaŋ kaanloŋthôod

The children lied to their parents to avoid punishment.

กองทัพทหารพยายามปลดปลอยเชลย

kɔɔŋthábthahǎan phayaayaam plòdplɔ̀ɔy chaləəy

The soldiers tried to liberate the prisoners.

มันเปนประเทศเสรีนิยม

man pen prathêed sěeriiníyom

It is a liberal country.

ผมไดรับจดหมายจากครอบครัว

phǒm dâyráb còdmǎay càag khrɔ̂ɔbkhrua

I received a letter from my family.

ครูจะไมใหเราออกไป

khruu càʔ mây hây raw ʔɔ̀ɔg pay

The teacher will not let us go.

ผมจะตองเปลี่ยนเลนสในกลองถายรูป

phǒm càʔ tɔ̂ɔŋ plìan len nay klɔ̂ɔŋthàayrûub

I need to replace the lens on my camera.

เขายังเชื่อในตํานานของโรบินฮูด

kháw yaŋ chʉ̂a nay tamnaan khɔ̌ɔŋ roobin húud

He still believes in the legend of Robin Hood.

เขาเปนคนที่มีความรูมาก

kháw pen khon thîi mii khwaamrúu mâag

He was a very learned man.

เราแจกเอกสารที่งานออกราน

raw cɛ̀ɛg ʔèegkasǎan thîi ŋaanʔɔ̀ɔgráan

We handed out leaflets at the fair.

เขาใชตะกั่วกอนหนึ่งที่จะทับกระดาษ

kháw cháy takùa kɔ̂ɔn nʉ̀ŋ thîicàʔ tháb kradàad

He used a piece of lead to hold down the papers.

Thousand Word List

เราไมอยากสูญเสียความรอดของเรา

สูญเสีย
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We don’t want to lose our salvation.

raw mây yàag sǔunsǐa khwaamrɔ̂ɔd khɔ̌ɔŋ raw

sǔunsǐa

เมื่อคูผมไปมาเลเซียผมรูสึกเหงามาก

เหงา

lose

When my companion goes to Malaysia I feel very lonely.

คุณไมควรจะเถลไถลเมื่อไปโรงเรียน

เถลไถล

mʉ̂a khûu phǒm pay maleesia phǒm rúusʉ̀g ŋǎw mâag

khun mây khuancàʔ thalěethalǎy mʉ̂a pay rooŋrian

thalěethalǎy

ŋǎw

You shouldn’t loiter on your way to school.

loiter

lonely

การตัดสินใจของเขาสมเหตุผลอยางมาก

สมเหตุผล

logical

His decision was very logical.

kaantàdsǐncay khɔ̌ɔŋ kháw sǒmhèedphǒn yàaŋ mâag

logical

sǒmhèedphǒn

ตั๊กแตน

คนอีสานชอบกินตั๊กแตนทอด

ตั๊กแตน

สูญเสีย

sǔunsǐa

lose

เหงา

ŋǎw

lonely

เถลไถล

thalěethalǎy

loiter

สมเหตุผล

sǒmhèedphǒn

tákatɛɛn

locust

People like to eat fried locust in the Isaan.

khon ʔiisǎan chɔ̂ɔb kin tákatɛɛn thɔ̂ɔd

ปศุสัตว

tákatɛɛn

เราขายปศุสัตวทั้งหมดและยายมาในเมือง

ปศุสัตว

pàsusàd

livestock

ฟาแลบ

fáalɛ̂ɛb

lightning

ใบอนุญาต

bayʔanuyâad

locust

We sold all the livestock and moved into the city.

raw khǎay pàsusàd tháŋmòd lɛ́ʔ yáay maa nay mʉaŋ

ฟาแลบ

livestock

มีฟาแลบมากเมื่อมีพายุครั้งนั้น

fáalɛ̂ɛb

pàsusàd

There was much lightning during that storm.

mii fáalɛ̂ɛb mâag mʉ̂a mii phayúʔ khráŋ nán

lightning

เขามีใบอนุญาตที่จะขายประกันชีวิต

ใบอนุญาต

license

He has a license to sell life insurance.

kháw mii bayʔanuyâad thîicàʔ khǎay prakan chiiwíd

license

bayʔanuyâad

เชื้อสาย

เรามีเชื้อสายของเอบราแฮม

เชื้อสาย

chʉ́asǎay

lineage

We are of the lineage of Abraham.

raw mii chʉ́asǎay khɔ̌ɔŋ ʔèebraahɛɛm

จํากัด

chʉ́asǎay

จํานวนชั่วโมงในการศึกษามีจํากัด

จํากัด

limit
camkàd

lineage

There’s a limit to the number of hours we study.

camnuan chûamooŋ nay kaansʉ̀gsǎa mii camkàd

limit

camkàd
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เราไมอยากสูญเสียความรอดของเรา

raw mây yàag sǔunsǐa khwaamrɔ̂ɔd khɔ̌ɔŋ raw

We don’t want to lose our salvation.

เมื่อคูผมไปมาเลเซียผมรูสึกเหงามาก

mʉ̂a khûu phǒm pay maleesia phǒm rúusʉ̀g ŋǎw mâag

When my companion goes to Malaysia I feel very lonely.

คุณไมควรจะเถลไถลเมื่อไปโรงเรียน

khun mây khuancàʔ thalěethalǎy mʉ̂a pay rooŋrian

You shouldn’t loiter on your way to school.

การตัดสินใจของเขาสมเหตุผลอยางมาก

kaantàdsǐncay khɔ̌ɔŋ kháw sǒmhèedphǒn yàaŋ mâag

His decision was very logical.

คนอีสานชอบกินตั๊กแตนทอด

khon ʔiisǎan chɔ̂ɔb kin tákatɛɛn thɔ̂ɔd

People like to eat fried locust in the Isaan.

เราขายปศุสัตวทั้งหมดและยายมาในเมือง

raw khǎay pàsusàd tháŋmòd lɛ́ʔ yáay maa nay mʉaŋ

We sold all the livestock and moved into the city.

มีฟาแลบมากเมื่อมีพายุครั้งนั้น

mii fáalɛ̂ɛb mâag mʉ̂a mii phayúʔ khráŋ nán

There was much lightning during that storm.

เขามีใบอนุญาตที่จะขายประกันชีวิต

kháw mii bayʔanuyâad thîicàʔ khǎay prakan chiiwíd

He has a license to sell life insurance.

เรามีเชื้อสายของเอบราแฮม

raw mii chʉ́asǎay khɔ̌ɔŋ ʔèebraahɛɛm

We are of the lineage of Abraham.

จํานวนชั่วโมงในการศึกษามีจํากัด

camnuan chûamooŋ nay kaansʉ̀gsǎa mii camkàd

There’s a limit to the number of hours we study.

Thousand Word List

หลงทาง
lucky

เราหลงทางในแดนทุรกันดารเปนเวลาหลายวัน

lust

The Lamanites were evil and full of lust.

chaawleeman pen phûukhon thîi chûaráay lɛ́ʔ tem pay

lust

tanhǎa

วิทยุเครื่องนี้ถูกผลิตที่ไตหวัน

Have you seen the original manuscript of the Book of
Mormon?

khun khəəy hěn tônchabàb khɔ̌ɔŋ phráʔkhamphii

คุณเคยเห็นตนฉบับของพระคัมภีรมอรมอนไหม

ผลิต

manuscript

tônchabàb

ตนฉบับ

ชวยทําเครื่องหมายที่พระคัมภีรขอนี้หนอย

thamkhrʉ̂aŋmǎay

ทําเครื่องหมาย
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Please mark this scripture.

chûay thamkhrʉ̂aŋmǎay thîi phráʔkhamphii khɔ̂ɔ níi nɔ̀ɔy

mark

mɔɔmɔ̂ɔn máy

This radio was manufactured in Taiwan.

คุณเชื่อเวทมนตรหรือไม

เวทมนตร

wídthayúʔ khrʉ̂aŋ níi thùug phalìd thîi tâywǎn

khun chʉ̂a wêedmon rʉ̌ʉ mây

manufacture

magic

Do you believe in magic?

magic

wêedmon

phalìd

นิตยสาร

เขาชอบอานนิตยสารของศาสนาจักรฯ

นิตยสาร

ทําเครื่องหมาย

thamkhrʉ̂aŋmǎay

mark

ตนฉบับ

tônchabàb

manuscript

ผลิต

phalìd

manufacture

เวทมนตร

wêedmon

nídtayasǎan

He likes to read Church magazines.

kháw chɔ̂ɔb ʔàan nídtayasǎan khɔ̌ɔŋ sàadsanǎacàg

magazine

ตัณหา

nídtayasǎan

M

ชาวเลมันเปนผูคนที่ชั่วรายและเต็มไปดวยเรื่องของตัณหา

dûay rʉ̂aŋ khɔ̌ɔŋ tanhǎa

tanhǎa

magazine

ตัณหา

โชคดี

ผมรูสึกวาเปนโชคดีมากที่มารับใชที่เมืองไทยนี้

thîi mʉaŋ thay níi

โชคดี

chôog dii

I feel that I am very lucky to serve here in Thailand.

phǒm rúusʉ̀g wâa pen chôog dii mâag thîi maa rábcháy

lucky

chôog dii

wan

หลงทาง

lǒŋthaaŋ

lǒŋthaaŋ

lost

We were lost in the wilderness for several days.

raw lǒŋthaaŋ nay dɛɛnthúrákandaan pen weelaa lǎay

lost

Thousand Word List
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ชวยทําเครื่องหมายที่พระคัมภีรขอนี้หนอย

chûay thamkhrʉ̂aŋmǎay thîi phráʔkhamphii khɔ̂ɔ níi nɔ̀ɔy

Please mark this scripture.

คุณเคยเห็นตนฉบับของพระคัมภีรมอรมอนไหม

mɔɔmɔ̂ɔn máy

khun khəəy hěn tônchabàb khɔ̌ɔŋ phráʔkhamphii

Have you seen the original manuscript of the Book of
Mormon?

วิทยุเครื่องนี้ถูกผลิตที่ไตหวัน

wídthayúʔ khrʉ̂aŋ níi thùug phalìd thîi tâywǎn

This radio was manufactured in Taiwan.

คุณเชื่อเวทมนตรหรือไม

khun chʉ̂a wêedmon rʉ̌ʉ mây

Do you believe in magic?

เขาชอบอานนิตยสารของศาสนาจักรฯ

kháw chɔ̂ɔb ʔàan nídtayasǎan khɔ̌ɔŋ sàadsanǎacàg

He likes to read Church magazines.

M

ชาวเลมันเปนผูคนที่ชั่วรายและเต็มไปดวยเรื่องของตัณหา

dûay rʉ̂aŋ khɔ̌ɔŋ tanhǎa

chaawleeman pen phûukhon thîi chûaráay lɛ́ʔ tem pay

The Lamanites were evil and full of lust.

ผมรูสึกวาเปนโชคดีมากที่มารับใชที่เมืองไทยนี้

thîi mʉaŋ thay níi

phǒm rúusʉ̀g wâa pen chôog dii mâag thîi maa rábcháy

I feel that I am very lucky to serve here in Thailand.

เราหลงทางในแดนทุรกันดารเปนเวลาหลายวัน

wan

raw lǒŋthaaŋ nay dɛɛnthúrákandaan pen weelaa lǎay

We were lost in the wilderness for several days.

Thousand Word List

câwbàaw kàb câwsǎaw pay phráʔwihǎan thîi

tɛ̀ɛŋŋaan

โจเซฟสมิธเปนมรณะสักขีเพราะประจักษพยานของทาน

mɔɔranáʔsàgkhǐi

มรณะสักขี
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มีราขึ้นมากบนฝาผนังของหองน้ํา

รา

mildew

There is much mildew on the bathroom walls.

mii raa khʉ̂nmâag bon fǎaphanǎŋ khɔ̌ɔŋ hɔ̂ɔŋnáam

mildew

raa

ขาวสาร

เรามีขาวสารที่สําคัญ

ขาวสาร

รา

raa

khàawsǎan

message

We have an important message.

บุญ

raw mii khàawsǎan thîi sǎmkhan

บุญ

bun

merit

khàawsǎan

ชาวพุทธไปวัดเพื่อทําบุญ

bun

รายการอาหาร

raaykaanʔaahǎan

message

Buddhists go to their temples to do merit.

chaawphúd pay wád phʉ̂a tham bun

merit

ขอดูรายการอาหารหนอยไดไหม

รายการอาหาร

menu

Could I please see a menu?

khɔ̌ɔ duu raaykaanʔaahǎan nɔ̀ɔy dây máy

menu

raaykaanʔaahǎan

เอยถึง

เขาลืมเอยถึงอายุของเขา

เอยถึง

ʔə̀əythʉ̌ŋ

mention

He forgot to mention his age.

kháw lʉʉm ʔə̀əythʉ̌ŋ ʔaayúʔ khɔ̌ɔŋ kháw

ละลาย

ʔə̀əythʉ̌ŋ

พระอาทิตยทําใหหิมะละลาย

ละลาย

láʔlaay

melt

เปนผูใหญ

penphûuyày

mature

ผา

phâa

material

มรณะสักขี

mɔɔranáʔsàgkhǐi

martyr

แตงงาน

tɛ̀ɛŋŋaan

marry

mention

The sun melted the snow.

phráʔaathíd tham hây himáʔ láʔlaay

láʔlaay

เขายังไมเปนผูใหญ

เปนผูใหญ

melt

She’s not yet mature.

kháw yaŋ mây pen phûuyày

ผา

penphûuyày

พูดงาย ๆ ผาแบบนั้นนาเบื่อจะตาย

phâa

mature

To put it simply, that material is extremely boring.

phûud ŋâay ŋâay, phâa bɛ̀ɛb nán nâabʉ̀a càʔ taay

material

pracàgphayaan khɔ̌ɔŋ thâan

Joseph Smith was a martyr because of his testimony.

cooséb samíd pen mɔɔranáʔsàgkhǐi phrɔ́ʔ

martyr

เจาบาวกับเจาสาวไปพระวิหารที่ประเทศฟลิปปนสเพื่อแตงงานกัน

แตงงาน

prathêed filíbpin phʉ̂a tɛ̀ɛŋŋaan kan

The groom and the bride went to the Philippines Temple
to be married.

marry

Thousand Word List
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มีราขึ้นมากบนฝาผนังของหองน้ํา

mii raa khʉ̂nmâag bon fǎaphanǎŋ khɔ̌ɔŋ hɔ̂ɔŋnáam

There is much mildew on the bathroom walls.

เรามีขาวสารที่สําคัญ

raw mii khàawsǎan thîi sǎmkhan

We have an important message.

ชาวพุทธไปวัดเพื่อทําบุญ

chaawphúd pay wád phʉ̂a tham bun

Buddhists go to their temples to do merit.

ขอดูรายการอาหารหนอยไดไหม

khɔ̌ɔ duu raaykaanʔaahǎan nɔ̀ɔy dây máy

Could I please see a menu?

เขาลืมเอยถึงอายุของเขา

kháw lʉʉm ʔə̀əythʉ̌ŋ ʔaayúʔ khɔ̌ɔŋ kháw

He forgot to mention his age.

พระอาทิตยทําใหหิมะละลาย

phráʔaathíd tham hây himáʔ láʔlaay

The sun melted the snow.

เขายังไมเปนผูใหญ

kháw yaŋ mây pen phûuyày

She’s not yet mature.

พูดงาย ๆ ผาแบบนั้นนาเบื่อจะตาย

phûud ŋâay ŋâay, phâa bɛ̀ɛb nán nâabʉ̀a càʔ taay

To put it simply, that material is extremely boring.

โจเซฟสมิธเปนมรณะสักขีเพราะประจักษพยานของทาน

pracàgphayaan khɔ̌ɔŋ thâan

cooséb samíd pen mɔɔranáʔsàgkhǐi phrɔ́ʔ

Joseph Smith was a martyr because of his testimony.

เจาบาวกับเจาสาวไปพระวิหารที่ประเทศฟลิปปนสเพื่อแตงงานกัน

prathêed filíbpin phʉ̂a tɛ̀ɛŋŋaan kan

câwbàaw kàb câwsǎaw pay phráʔwihǎan thîi

The groom and the bride went to the Philippines Temple
to be married.

Thousand Word List

คุณตองเชื่อวามีสิ่งอัศจรรยเกิดขึ้นในปจจุบันนี้

He looks miserable.

kháw duu mʉ̌an wâa penthúg

เขาดูเหมือนวาเปนทุกข

งานอัศจรรย

miserable

penthúg

เปนทุกข

หนังสือเลมนี้นาเบื่อมาก

นาบื่อ
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This book is very monotonous.

naŋsʉ̌ʉ lêm níi nâabʉ̀a mâag

nâabʉ̀a

วัดนี้เต็มไปดวยพระสงฆ

พระสงฆ

monotonous

This Buddhist temple is full of monks.

wád níi tem pay dûay phráʔsǒŋ

phráʔsǒŋ

บริษัททําแบบจําลองของสินคา

แบบจําลอง

monk

The company made a model of the product.

เขาพูดดวยน้ําเสียงเยาะเยย

เยาะเยย

bɔɔrisàd tham bɛ̀ɛbcamlɔɔŋ khɔ̌ɔŋ sǐnkháa

kháw phûud dûay námsǐaŋ yɔ́ʔyə́əy

yɔ́ʔyə́əy

bɛ̀ɛbcamlɔɔŋ

He spoke in a mocking tone.

mock

model

เขาเขาใจผิดเพราะวาผมพูดไมชัด

เขาใจผิด

misinterpret

He misinterpreted because I spoke unclearly.

kháw khâwcay phìd phrɔ́ʔ wâa phǒm phûud mây chád

misinterpret

khâwcayphìd

เวรกรรม

เปนเวรกรรมของผมที่ขาหัก

เวรกรรม

นาบื่อ

nâabʉ̀a

monotonous

พระสงฆ

phráʔsǒŋ

monk

แบบจําลอง

bɛ̀ɛbcamlɔɔŋ

model

เยาะเยย

yɔ́ʔyə́əy

mock

เขาใจผิด

khâwcayphìd

weenkam

misfortune

I had the misfortune to break my leg.

pen weenkam khɔ̌ɔŋ phǒm thîi khǎa hàg

weenkam

เปนทุกข

penthúg

miserable

งานอัศจรรย

ŋaanʔàdsacan

miracle

ลบ

lób

minus

เศรษฐี

sèedthǐi

millionaire

misfortune

pàdcuban níi

You must believe miracles happen today.

khun tɔ̂ɔŋ chʉ̂a wâa mii sìŋʔàdsacan kə̀ədkhʉ̂n nay

ŋaanʔàdsacan

สิบลบหนึ่งเทากับเกา

ลบ

miracle

10 minus 1 is 9.

sìb lób nʉ̀ŋ thâw kàb kâw

เศรษฐี

lób

มันยากที่จะกลายเปนเศรษฐี

sèedthǐi

minus

It is hard to become a millionaire.

man yâag thîicàʔ klaay pen sèedthǐi

millionaire

Thousand Word List
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หนังสือเลมนี้นาเบื่อมาก

naŋsʉ̌ʉ lêm níi nâabʉ̀a mâag

This book is very monotonous.

วัดนี้เต็มไปดวยพระสงฆ

wád níi tem pay dûay phráʔsǒŋ

This Buddhist temple is full of monks.

บริษัททําแบบจําลองของสินคา

bɔɔrisàd tham bɛ̀ɛbcamlɔɔŋ khɔ̌ɔŋ sǐnkháa

The company made a model of the product.

เขาพูดดวยน้ําเสียงเยาะเยย

kháw phûud dûay námsǐaŋ yɔ́ʔyə́əy

He spoke in a mocking tone.

เขาเขาใจผิดเพราะวาผมพูดไมชัด

kháw khâwcay phìd phrɔ́ʔ wâa phǒm phûud mây chád

He misinterpreted because I spoke unclearly.

เปนเวรกรรมของผมที่ขาหัก

pen weenkam khɔ̌ɔŋ phǒm thîi khǎa hàg

I had the misfortune to break my leg.

เขาดูเหมือนวาเปนทุกข

kháw duu mʉ̌an wâa penthúg

He looks miserable.

คุณตองเชื่อวามีสิ่งอัศจรรยเกิดขึ้นในปจจุบันนี้

khun tɔ̂ɔŋ chʉ̂a wâa mii sìŋʔàdsacan kə̀ədkhʉ̂n nay

You must believe miracles happen today.

สิบลบหนึ่งเทากับเกา

sìb lób nʉ̀ŋ thâw kàb kâw

10 minus 1 is 9.

มันยากที่จะกลายเปนเศรษฐี

man yâag thîicàʔ klaay pen sèedthǐi

It is hard to become a millionaire.
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ดีเอลพยายามใหแรงจูงใจกับผูสอนศาสนาในเขตของเขา

The police couldn’t find a motive for the murder.

tamrùad hǎa sǎahèed sǎmràb khâatakam nán mây cəə

ตํารวจหาสาเหตุสําหรับฆาตกรรมนั้นไมเจอ

ใหแรงจูงใจ

motive

sǎahèed

สาเหตุ

เรื่องนั้นเปนเพียงนิทานเทานั้น

นิทาน

ธรรมชาติเปนแพทยที่ดีที่สุด

The three kids are quite naughty.

dèg saam khon nán keeree caŋ

เด็กสามคนนั้นเกเรจัง

ธรรมชาติ

naughty

keeree

เกเร
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Nature is the best physician.

thammachâad pen phɛ̂ɛd thîi dii thîisùd

thammachâad

ทารกแรกเกิดจะเปลือย

เปลือย

nature

Newborn babies are naked.

thaaróg rɛ̂ɛgkə̀əd càʔ plʉay

naked

plʉay

N

That story is only a myth.

rʉ̂aŋ nán pen phiaŋ níthaan thâwnán

níthaan

ความลึกลับนี้ยังแกไมตก

ความลึกลับ

myth

The mystery remained unsolved.

khwaamlʉ́gláb níi yaŋ kɛ̂ɛ mây tòg

ดนตรี

khwaamlʉ́gláb

ผมชอบฟงดนตรีทุกอยาง

dontrii

mystery

I like listening to all music.

phǒm chɔ̂ɔb faŋ dontrii thúg yàaŋ

music

phûusɔ̌ɔnsàadsanǎa nay khèed khɔ̌ɔŋ kháw

The DL tried to motivate the missionaries in his area.

diiʔel phayaayaam hâyrɛɛŋcuuŋcay kàb

hâyrɛɛŋcuuŋcay

บานของเรามียุงมากเกินไปโนะ

ยุง

motivate

Our house has way too many mosquitoes, don’t you think?

bâan khɔ̌ɔŋ raw mii yuŋ mâag kəən pay nóʔ

สัตวประหลาด

yuŋ

ผมไมกลัวสัตวประหลาดเลย

sàdpralàad

mosquito

I’m not afraid of monsters at all.

phǒm mây klua sàdpralàad ləəy

monster

Thousand Word List

เกเร

keeree

naughty

ธรรมชาติ

thammachâad

nature

เปลือย

plʉay

naked

นิทาน

níthaan

myth

ความลึกลับ

khwaamlʉ́gláb

mystery

ดนตรี

dontrii

music

สาเหตุ

sǎahèed

motive

ใหแรงจูงใจ

hâyrɛɛŋcuuŋcay

motivate

ยุง

yuŋ

mosquito

สัตวประหลาด

sàdpralàad

monster
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เด็กสามคนนั้นเกเรจัง

dèg saam khon nán keeree caŋ

The three kids are quite naughty.

ธรรมชาติเปนแพทยที่ดีที่สุด

thammachâad pen phɛ̂ɛd thîi dii thîisùd

Nature is the best physician.

ทารกแรกเกิดจะเปลือย

thaaróg rɛ̂ɛgkə̀əd càʔ plʉay

Newborn babies are naked.

N

เรื่องนั้นเปนเพียงนิทานเทานั้น

rʉ̂aŋ nán pen phiaŋ níthaan thâwnán

That story is only a myth.

ความลึกลับนี้ยังแกไมตก

khwaamlʉ́gláb níi yaŋ kɛ̂ɛ mây tòg

The mystery remained unsolved.

ผมชอบฟงดนตรีทุกอยาง

phǒm chɔ̂ɔb faŋ dontrii thúg yàaŋ

I like listening to all music.

ตํารวจหาสาเหตุสําหรับฆาตกรรมนั้นไมเจอ

tamrùad hǎa sǎahèed sǎmràb khâatakam nán mây cəə

The police couldn’t find a motive for the murder.

ดีเอลพยายามใหแรงจูงใจกับผูสอนศาสนาในเขตของเขา

phûusɔ̌ɔnsàadsanǎa nay khèed khɔ̌ɔŋ kháw

diiʔel phayaayaam hâyrɛɛŋcuuŋcay kàb

The DL tried to motivate the missionaries in his area.

บานของเรามียุงมากเกินไปโนะ

bâan khɔ̌ɔŋ raw mii yuŋ mâag kəən pay nóʔ

Our house has way too many mosquitoes, don’t you think?

ผมไมกลัวสัตวประหลาดเลย

phǒm mây klua sàdpralàad ləəy

I’m not afraid of monsters at all.

Thousand Word List

คลื่นไส
nearsighted

กลิ่นของขยะทําใหผมคลื่นไส

คลื่นไส

เสนประสาทในรางกายของเราชวยใหเรามีความรูสึก

ขาว
nominate

ในฐานะที่เปนผูสอนศาสนาคุณจะไมคอยไดรับขาว

ผมเสนอชื่อเอ็ลเดอรสมิธใหเปนผูนํากิจกรรมพรุงนี้

เสนอชื่อ
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kìdcakam phrûŋníi

I nominate Elder Smith as leader of tomorrow’s activity.

phǒm sanə̌əchʉ̂ʉ ʔeldə̂ə samíd hây pen phûunam

nominate

sanə̌əchʉ̂ʉ

khɔ̂ɔy dâyráb khàaw

ขาว

เสนอชื่อ

sanə̌əchʉ̂ʉ

khàaw

news

As a missionary you don’t get much news.

ประหมา

nay thǎanáʔ thîi pen phûusɔ̌ɔnsàadsanǎa khun càʔ mây

ประหมา

pramàa

nervous

khàaw

ฟาแลบทําใหผมรูสึกประหมา

pramàa

เสนประสาท

sênprasàad

news

Lightning makes me nervous.

fáalɛ̂ɛb tham hây phǒm rúusʉ̀g pramàa

nervous

khwaamrúusʉ̀g

เสนประสาท

nerve

The nerves in our body help us to have sensation.

sênprasàad nay râaŋkaay khɔ̌ɔŋ raw chûay hây raw mii

nerve

sênprasàad

เพื่อนบาน

จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง

เพื่อนบาน

phʉ̂anbâan

neighbor

เจรจา

Thou shalt love thy neighbor as thyself.

พวกอาหรับกับยิวกําลังเจรจาสงบศึกกัน

เจรจา

ceeracaa

negotiate

coŋ rág phʉ̂anbâan mʉ̌an rág ton ʔeeŋ

phûag ʔaaràb kàb yiw kamlaŋ ceeracaa saŋòbsʉ̀g kan

ceeracaa

phʉ̂anbâan

The Arabs and the Jews are negotiating for peace.

negotiate

ทอดทิ้ง

thɔ̂ɔdthíŋ

rîabrɔ́ɔy

neat

สายตาสั้น

neighbor

เขาทอดทิ้งผูคนของเขา

ทอดทิ้ง

neglect

เรียบรอย

He neglects his people.

ผมรักษาโตะใหเรียบรอยไมไดเลย

rîabrɔ́ɔy

kháw thɔ̂ɔdthíŋ phûukhon khɔ̌ɔŋ kháw

phǒm rágsǎa tóʔ hây rîabrɔ́ɔy mây dây ləəy

neat

neglect

I can never keep my desk neat.

สายตาสั้น

thɔ̂ɔdthíŋ

เรียบรอย

ฉันมีสายตาสั้นมาก

sǎaytaasân

sǎaytaasân

I’m very nearsighted.

chán mii sǎaytaasân mâag

nearsighted

khlʉ̂ʉnsây

khlʉ̂ʉnsây

nauseate

The smell of garbage nauseates me.

klìn khɔ̌ɔŋ khayàʔ tham hây phǒm khlʉ̂ʉnsây

nauseate

Thousand Word List

kìdcakam phrûŋníi
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ผมเสนอชื่อเอ็ลเดอรสมิธใหเปนผูนํากิจกรรมพรุงนี้

phǒm sanə̌əchʉ̂ʉ ʔeldə̂ə samíd hây pen phûunam

I nominate Elder Smith as leader of tomorrow’s activity.

ในฐานะที่เปนผูสอนศาสนาคุณจะไมคอยไดรับขาว

khɔ̂ɔy dâyráb khàaw

nay thǎanáʔ thîi pen phûusɔ̌ɔnsàadsanǎa khun càʔ mây

As a missionary you don’t get much news.

ฟาแลบทําใหผมรูสึกประหมา

fáalɛ̂ɛb tham hây phǒm rúusʉ̀g pramàa

Lightning makes me nervous.

เสนประสาทในรางกายของเราชวยใหเรามีความรูสึก

khwaamrúusʉ̀g

sênprasàad nay râaŋkaay khɔ̌ɔŋ raw chûay hây raw mii

The nerves in our body help us to have sensation.

จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง

coŋ rág phʉ̂anbâan mʉ̌an rág ton ʔeeŋ

Thou shalt love thy neighbor as thyself.

พวกอาหรับกับยิวกําลังเจรจาสงบศึกกัน

phûag ʔaaràb kàb yiw kamlaŋ ceeracaa saŋòbsʉ̀g kan

The Arabs and the Jews are negotiating for peace.

เขาทอดทิ้งผูคนของเขา

kháw thɔ̂ɔdthíŋ phûukhon khɔ̌ɔŋ kháw

He neglects his people.

ผมรักษาโตะใหเรียบรอยไมไดเลย

phǒm rágsǎa tóʔ hây rîabrɔ́ɔy mây dây ləəy

I can never keep my desk neat.

ฉันมีสายตาสั้นมาก

chán mii sǎaytaasân mâag

I’m very nearsighted.

กลิ่นของขยะทําใหผมคลื่นไส

klìn khɔ̌ɔŋ khayàʔ tham hây phǒm khlʉ̂ʉnsây

The smell of garbage nauseates me.

Thousand Word List

ปกติ
note

เขาไมปกติ

ปกติ

สังเกต
nourish

ฝากโนตใหเขาไดไหม

I’ve noticed that you like ice cream.

phǒm sǎŋkèed dây wâa khun chɔ̂ɔb ʔaysakriim

ผมสังเกตไดวาคุณชอบไอศกรีม

โนต

notice

sǎŋkèed

สังเกต

อยาเกรงใจทานอาหารกับเรา

I am under an obligation to him.

phǒm pen nîi bunkhun kháw

ผมเปนหนี้บุญคุณเขา

เกรงใจ

obligation

nîibunkhun

หนี้บุญคุณ
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Don’t feel obligated to eat with us.

yàa kreeŋcay thaan ʔaahǎan kàb raw

kreeŋcay

เขาลืมจุดมุงหมายของเขา

จุดมุงหมาย

obligated

He lost sight of his objective.

kháw lʉʉm cùdmûŋmǎay khɔ̌ɔŋ kháw

cùdmûŋmǎay

ทนายความคนนั้นคัดคานคําถามนั้น

คัดคาน

objective

The lawyer objected the question.

thanaaykhwaam khon nán khádkháan khamthǎam nán

khádkháan

คนที่ไมเชื่อฟงจะถูกตัดออก

เชื่อฟง

object

He that will not obey shall be cut off.

khon thîi mây chʉ̂afaŋ càʔ thùug tàd ʔɔ̀ɔg

obey

chʉ̂afaŋ

O

ไมมีแมชีสักคนหนึ่งในศาสนาจักรฯ

แมชี

nun

There are no nuns in the Church.

mây mii mɛ̂ɛchii ság khon nʉ̀ŋ nay sàadsanǎacàg

nun

บํารุงเลี้ยง

mɛ̂ɛchii

บํารุงเลี้ยง

สมาชิกใหมทุกคนตองการการบํารุงเลี้ยง

bamruŋlíaŋ

หนี้บุญคุณ

nîibunkhun

obligation

เกรงใจ

kreeŋcay

obligated

จุดมุงหมาย

cùdmûŋmǎay

objective

คัดคาน

khádkháan

object

เชื่อฟง

chʉ̂afaŋ

obey

แมชี

mɛ̂ɛchii

bamruŋlíaŋ

All new members need nourishment.

samaachíg mày thúg khon tɔ̂ɔŋkaan kaanbamruŋlíaŋ

nourish

sǎŋkèed

notice

โนต

nóod

Could I leave a note for him?

fàag nóod hây kháw dây máy

note

nóod

pògkatìʔ

pògkatìʔ

normal

He’s not normal.

kháw mây pògkatìʔ

normal
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ผมเปนหนี้บุญคุณเขา

phǒm pen nîi bunkhun kháw

I am under an obligation to him.

อยาเกรงใจทานอาหารกับเรา

yàa kreeŋcay thaan ʔaahǎan kàb raw

Don’t feel obligated to eat with us.

เขาลืมจุดมุงหมายของเขา

kháw lʉʉm cùdmûŋmǎay khɔ̌ɔŋ kháw

He lost sight of his objective.

ทนายความคนนั้นคัดคานคําถามนั้น

thanaaykhwaam khon nán khádkháan khamthǎam nán

The lawyer objected the question.

คนที่ไมเชื่อฟงจะถูกตัดออก

khon thîi mây chʉ̂afaŋ càʔ thùug tàd ʔɔ̀ɔg

He that will not obey shall be cut off.

O

ไมมีแมชีสักคนหนึ่งในศาสนาจักรฯ

mây mii mɛ̂ɛchii ság khon nʉ̀ŋ nay sàadsanǎacàg

There are no nuns in the Church.

สมาชิกใหมทุกคนตองการการบํารุงเลี้ยง

samaachíg mày thúg khon tɔ̂ɔŋkaan kaanbamruŋlíaŋ

All new members need nourishment.

ผมสังเกตไดวาคุณชอบไอศกรีม

phǒm sǎŋkèed dây wâa khun chɔ̂ɔb ʔaysakriim

I’ve noticed that you like ice cream.

ฝากโนตใหเขาไดไหม

fàag nóod hây kháw dây máy

Could I leave a note for him?

เขาไมปกติ

kháw mây pògkatìʔ

He’s not normal.

Thousand Word List

ทําใหขุนเคือง
opposite

คุณทําใหผมขุนเคือง

ทําใหขุนเคือง

ผมอยากจะสั่งขาวผัดสองจาน

สั่ง
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I would like to order two plates of fried rice.

phǒm yàag càʔ sàŋ khâaw phàd sɔ̌ɔŋ caan

order

ตอมเปนคนที่มองในแงดีเสมอ

มองในแงดี

sàŋ

Tom is an optimistic person.

tɔ̂ɔm pen khon thîi mɔɔŋnayŋɛ̂ɛdii samə̌ə

กดขี่

mɔɔŋnayŋɛ̂ɛdii

คุณเปนพี่แลว อยากดขี่นองของคุณซิ

kòdkhìi

optimistic

You’re the senior now – don’t oppress your junior!

khun pen phîi lɛ́ɛw – yàa kòdkhìi nɔ́ɔŋ khɔ̌ɔŋ khun sí

oppress

ผูบุกเบิกประสบกับการตอตานอยางมากมาย

การตอตาน

opposition

The pioneers experienced much opposition.

phûubùgbə̀əg prasòb kàb kaantɔ̀ɔtâan yàaŋ mâagmaay

opposition

kaantɔ̀ɔtâan

ตรงขาม

อุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงขามโบสถ

ตรงขาม

สั่ง

sàŋ

order

มองในแงดี

mɔɔŋnayŋɛ̂ɛdii

optimistic

กดขี่

kòdkhìi

oppress

การตอตาน

kaantɔ̀ɔtâan

troŋkhâam

The accident happened opposite the church.

ʔubàdtihèed kə̀ədkhʉ̂n troŋkhâam bòod

opposite

troŋkhâam

thamhâykhùnkhʉaŋ

offend

You have offended me.

khun tham hây phǒm khùnkhʉaŋ

thamhâykhùnkhʉaŋ

กลิ่นเหม็น

klìnměn

offend

กลิ่นเหม็นนั้นมาจากไหน

กลิ่นเหม็น

odor

Where did that foul odor come from?

klìnměn nán maa càag nǎy

odor

klìnměn

อยู

มีคนอยูในหองน้ํา

อยู

yùu

occupy

The bathroom is occupied.

mii khon yùu nay hɔ̂ɔŋnáam

กีดขวาง

yùu

กีดขวาง

kìidkhwǎaŋ

occupy

รถที่จอดในถนนกีดขวางการจราจร

kìidkhwǎaŋ

obstruct

The car parked in the street obstructed traffic.

ród thîi cɔ̀ɔd nay thanǒn kìidkhwǎaŋ kaancaraacɔɔn

obstruct

ชางสังเกต

สมศักดิ์เปนคนที่ชางสังเกตมาก

ชางสังเกต

51

ผมอยากจะสั่งขาวผัดสองจาน

phǒm yàag càʔ sàŋ khâaw phàd sɔ̌ɔŋ caan

I would like to order two plates of fried rice.

ตอมเปนคนที่มองในแงดีเสมอ

tɔ̂ɔm pen khon thîi mɔɔŋnayŋɛ̂ɛdii samə̌ə

Tom is an optimistic person.

คุณเปนพี่แลว อยากดขี่นองของคุณซิ

khun pen phîi lɛ́ɛw – yàa kòdkhìi nɔ́ɔŋ khɔ̌ɔŋ khun sí

You’re the senior now – don’t oppress your junior!

ผูบุกเบิกประสบกับการตอตานอยางมากมาย

phûubùgbə̀əg prasòb kàb kaantɔ̀ɔtâan yàaŋ mâagmaay

The pioneers experienced much opposition.

อุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงขามโบสถ

ʔubàdtihèed kə̀ədkhʉ̂n troŋkhâam bòod

The accident happened opposite the church.

คุณทําใหผมขุนเคือง

khun tham hây phǒm khùnkhʉaŋ

You have offended me.

กลิ่นเหม็นนั้นมาจากไหน

klìnměn nán maa càag nǎy

Where did that foul odor come from?

มีคนอยูในหองน้ํา

mii khon yùu nay hɔ̂ɔŋnáam

The bathroom is occupied.

รถที่จอดในถนนกีดขวางการจราจร

ród thîi cɔ̀ɔd nay thanǒn kìidkhwǎaŋ kaancaraacɔɔn

The car parked in the street obstructed traffic.

สมศักดิ์เปนคนที่ชางสังเกตมาก

sǒmsàg pen khon thîi châaŋsǎŋkèed mâag

Somsak is very observant.

sǒmsàg pen khon thîi châaŋsǎŋkèed mâag

observant

Somsak is very observant.

observant

châaŋsǎŋkèed

châaŋsǎŋkèed

Thousand Word List

Thousand Word List

พระคริสตทรงจัดตั้งศาสนาจักรของพระองคขึ้นในบรรดาชาว
นีไฟ

จัดตั้ง

เครื่องประดับ
outline

เขาแขวนเครื่องประดับบนตนคริสตมาส

เครื่องประดับ

โครงราง
overbearing

เราใชโครงรางเพื่อสอนดวยพระวิญญาณ

khrooŋrâaŋ

โครงราง
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พวกเขาพยายามลมลางรัฐบาล

ลมลาง

สะพานลอย

They attempted to overthrow the government.

เลี้ยวซายที่สะพานลอย

saphaanlɔɔy

phûagkháw phayaayaam lómláaŋ rádthabaan

líaw sáay thîi saphaanlɔɔy

overpass

lómláaŋ

overpass

Turn left at the overpass.

ยกตนขมทาน

overthrow

ยกตนขมทาน

เขาเปนคนประเภทยกตนขมทานมาก

yógtonkhòmthâan

ลมลาง

lómláaŋ

overthrow

สะพานลอย

saphaanlɔɔy

yógtonkhòmthâan

He is very overbearing.

kháw pen khon praphêed yógtonkhòmthâan mâag

overbearing

khrooŋrâaŋ

To teach by the Spirit we use outlines.

raw cháy khrooŋrâaŋ phʉ̂a sɔ̌ɔn dûay phráʔwinyaan

outline

khrʉ̂aŋpradàb

ornament

They hung ornaments on the Christmas tree.

kháw khwɛ̌ɛn khrʉ̂aŋpradàb bon tôn khrídsamâad

เด็กกําพรา

khrʉ̂aŋpradàb

พี่เล็กเปนเด็กกําพรา

เด็กกําพรา

dègkamphráa

orphan

ที่มา

thîimaa

origin

จัดตั้ง

càdtâŋ

organize

มิฉะนั้น

míchanán

or else

เปนระเบียบ

penrabìab

orderly

ornament

Lek is an orphan.

phîi lég pen dègkamphráa

ที่มา

dègkamphráa

ที่มาของพระคัมภีรมอรมอนคืออะไร

thîimaa

orphan

What is the origin of the Book of Mormon?

thîimaa khɔ̌ɔŋ phráʔkhamphii mɔɔmɔɔn khʉʉ ʔaray

origin

khʉ̂n nay bandaa chaawniifay

Christ organized His Church among the Nephites.

phráʔkhríst soŋ càdtâŋ sàadsanǎacàg khɔ̌ɔŋ phráʔoŋ

càdtâŋ

อยุดสิ มิฉะนั้นผมจะยิง

มิฉะนั้น

organize

Stop or else I’ll shoot.

yùd sìʔ míchanán phǒm càʔ yiŋ

เปนระเบียบ

míchanán

เขาจัดขาวของของเขาเปนระเบียบ

penrabìab

or else

He arranged his belongings in an orderly manner.

kháw càd khâawkhɔ̌ɔŋ khɔ̌ɔŋ kháw penrabìab

orderly

Thousand Word List
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พวกเขาพยายามลมลางรัฐบาล

phûagkháw phayaayaam lómláaŋ rádthabaan

They attempted to overthrow the government.

เลี้ยวซายที่สะพานลอย

líaw sáay thîi saphaanlɔɔy

Turn left at the overpass.

เขาเปนคนประเภทยกตนขมทานมาก

kháw pen khon praphêed yógtonkhòmthâan mâag

He is very overbearing.

เราใชโครงรางเพื่อสอนดวยพระวิญญาณ

raw cháy khrooŋrâaŋ phʉ̂a sɔ̌ɔn dûay phráʔwinyaan

To teach by the Spirit we use outlines.

เขาแขวนเครื่องประดับบนตนคริสตมาส

kháw khwɛ̌ɛn khrʉ̂aŋpradàb bon tôn khrídsamâad

They hung ornaments on the Christmas tree.

พี่เล็กเปนเด็กกําพรา

phîi lég pen dègkamphráa

Lek is an orphan.

ที่มาของพระคัมภีรมอรมอนคืออะไร

thîimaa khɔ̌ɔŋ phráʔkhamphii mɔɔmɔɔn khʉʉ ʔaray

What is the origin of the Book of Mormon?

พระคริสตทรงจัดตั้งศาสนาจักรของพระองคขึ้นในบรรดาชาว
นีไฟ

khʉ̂n nay bandaa chaawniifay

phráʔkhríst soŋ càdtâŋ sàadsanǎacàg khɔ̌ɔŋ phráʔoŋ

Christ organized His Church among the Nephites.

อยุดสิ มิฉะนั้นผมจะยิง

yùd sìʔ míchanán phǒm càʔ yiŋ

Stop or else I’ll shoot.

เขาจัดขาวของของเขาเปนระเบียบ

kháw càd khâawkhɔ̌ɔŋ khɔ̌ɔŋ kháw penrabìab

He arranged his belongings in an orderly manner.

Thousand Word List

phǒm pennîi khun sìb bàad

ผมเปนหนี้คุณสิบบาท

เปนหนี้

owe

อุปมา
pardon

แลวพระองคก็ตรัสกับเขาหลายประการเปนคําอุปมา

เธอเปนคนที่ประหลาด แตพวกเด็ก ๆ รักเธอ

ประหลาด

53

She’s a peculiar person, but the kids love her.

โปรดใหความเอาใจใส

ใหความเอาใจใส

thəə pen khon thîi pralàad tɛ̀ɛ phûag dèg dèg rág thəə

pròod hây khwaamʔawcaysày

pralàad

pay attention

Please pay attention.

pay attention

hây khwaamʔawcaysày

peculiar

ความอดทน

ความอดทนสามารถเอาชนะทั้งโลกได

ความอดทน

patience

ประหลาด

pralàad

peculiar

ใหความเอาใจใส

hây khwaamʔawcaysày

khwaamʔòdthon

Patience conquers the world.

khwaamʔòdthon sǎamâad ʔawchanáʔ tháŋ lôog dây

ทาง

khwaamʔòdthon

ทางนี้นําไปที่แมน้ํา

ทาง

thaaŋ

path

หนังสือเดินทาง

naŋsʉ̌ʉdəənthaaŋ

passport

ผูโดยสาร

phûudooysǎan

passenger

งานเลี้ยง

ŋaanlíaŋ

party

การยกโทษ

kaanyógthôod

patience

This path leads to the river.

thaaŋ níi nam pay thîi mɛ̂ɛ náam

thaaŋ

หนังสือเดินทางของเขาสูญหายไป

หนังสือเดินทาง

path

He lost his passport.

naŋsʉ̌ʉdəənthaaŋ khɔ̌ɔŋ kháw sǔun hǎay pay

naŋsʉ̌ʉdəənthaaŋ

มีผูโดยสารกี่คนในเครื่องบิน

ผูโดยสาร

passport

How many passengers are in the airplane?

mii phûudooysǎan kìi khon nay khrʉ̂aŋbin

phûudooysǎan

เขามีงานเลี้ยงฉลองวันเกิด

งานเลี้ยง

passenger

They had a birthday party.

kháw mii ŋaanlíaŋ chalɔ̌ɔŋ wankə̀əd

ŋaanlíaŋ

เมื่อเรากลับใจเราจะไดรับการยกโทษ

การยกโทษ

party

When we repent we will be pardoned.

mʉ̂a raw klàbcay raw càʔ dâyráb kaanyógthôod

pardon

kaanyógthôod

ʔupamaa

อุปมา

ʔupamaa

And he spake many things unto them in parables.

lɛ́ɛw phráʔoŋ kɔ̂ɔ tràd kàb kháw lǎay prakaan pen kham

ʔupamaa

parable

เปนหนี้

pennîi

parable

P

I owe you ten baht.

owe

pennîi

Thousand Word List
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เธอเปนคนที่ประหลาด แตพวกเด็ก ๆ รักเธอ

thəə pen khon thîi pralàad tɛ̀ɛ phûag dèg dèg rág thəə

She’s a peculiar person, but the kids love her.

โปรดใหความเอาใจใส

pròod hây khwaamʔawcaysày

Please pay attention.

ความอดทนสามารถเอาชนะทั้งโลกได

khwaamʔòdthon sǎamâad ʔawchanáʔ tháŋ lôog dây

Patience conquers the world.

ทางนี้นําไปที่แมน้ํา

thaaŋ níi nam pay thîi mɛ̂ɛ náam

This path leads to the river.

หนังสือเดินทางของเขาสูญหายไป

naŋsʉ̌ʉdəənthaaŋ khɔ̌ɔŋ kháw sǔun hǎay pay

He lost his passport.

มีผูโดยสารกี่คนในเครื่องบิน

mii phûudooysǎan kìi khon nay khrʉ̂aŋbin

How many passengers are in the airplane?

เขามีงานเลี้ยงฉลองวันเกิด

kháw mii ŋaanlíaŋ chalɔ̌ɔŋ wankə̀əd

They had a birthday party.

เมื่อเรากลับใจเราจะไดรับการยกโทษ

mʉ̂a raw klàbcay raw càʔ dâyráb kaanyógthôod

When we repent we will be pardoned.

แลวพระองคก็ตรัสกับเขาหลายประการเปนคําอุปมา

ʔupamaa

lɛ́ɛw phráʔoŋ kɔ̂ɔ tràd kàb kháw lǎay prakaan pen kham

And he spake many things unto them in parables.

P

ผมเปนหนี้คุณสิบบาท

phǒm pennîi khun sìb bàad

I owe you ten baht.

Thousand Word List

จะตองดํารงฐานะปุโรหิตเพื่อประกอบพิธีการที่พระวิหาร
Elders shouldn’t wear perfume.

perfume

ใบอนุญาต
permit (v)

บรรณาธิการของวารสารตองมีใบอนุญาต

Fruits are perishable goods.

phǒnlamáay pen sǐnkháa thîi nâwpʉ̀ay dây

ผลไมเปนสินคาที่เนาเปอยได

Have you gotten a permit yet?

khun dâyráb bayʔanuyâad lɛ́ɛw rʉ̌ʉ yaŋ

คุณไดรับใบอนุญาตแลวหรือยัง

วารสาร

perish

nâwpʉ̀ay

เนาเปอย

permit (n)

bayʔanuyâad

ใบอนุญาต

perseverance

There is nothing which perseverance cannot overcome.

mây mii ʔaray thîi khwaamphâagphian ʔawchanáʔ mây

ไมมีอะไรที่ความพากเพียรเอาชนะไมได

perseverance

khwaamphâagphian

ความพากเพียร

จะชักชวนเทาใดเขาก็ไมเชื่อ

ชักชวน

54

No amount of persuasion will convince him.

càʔ chágchuan thâw day kháw kɔ̂ɔ mây chʉ̂a

chágchuan

พระผูเปนเจามีบุคลิกภาพอยางไร

บุคลิกภาพ

persuade

What is God’s personality like?

phráʔphûupencâw mii bùgkhalígkaphâab yàaŋray

bùgkhalígkaphâab

พี่อานในเวลาสวนตัวได

สวนตัว

personality

You can read it in your personal time.

phîi ʔàan nay weelaa sùantua dây

personal

sùantua

dây

ใหอนุญาต

โปรดใหอนุญาตผมใหออกไป

ใหอนุญาต

ชักชวน

chágchuan

persuade

บุคลิกภาพ

bùgkhalígkaphâab

personality

สวนตัว

sùantua

personal

ความพากเพียร

khwaamphâagphian

hây ʔanuyâad

Please permit me to leave.

pròod hây ʔanuyâad phǒm hây ʔɔ̀ɔgpay

permit (v)

hây ʔanuyâad

bayʔanuyâad

permit (n)

เนาเปอย

nâwpʉ̀ay

perish

วารสาร

waarasǎan

periodical

The editor of a periodical must have a license.

bannaathíkaan khɔ̌ɔŋ waarasǎan tɔ̂ɔŋ mii bay ʔanuyâad.

น้ําหอม

waarasǎan

เอ็ลเดอรไมควรจะใสน้ําหอม

น้ําหอม

námhɔ̌ɔm

periodical

Elders shouldn’t wear perfume.

ʔeldə̂ə mây khuancàʔ sày námhɔ̌ɔm

perfume

námhɔ̌ɔm

54

จะชักชวนเทาใดเขาก็ไมเชื่อ

càʔ chágchuan thâw day kháw kɔ̂ɔ mây chʉ̂a

No amount of persuasion will convince him.

พระผูเปนเจามีบุคลิกภาพอยางไร

phráʔphûupencâw mii bùgkhalígkaphâab yàaŋray

What is God’s personality like?

พี่อานในเวลาสวนตัวได

phîi ʔàan nay weelaa sùantua dây

You can read it in your personal time.

ไมมีอะไรที่ความพากเพียรเอาชนะไมได

mây mii ʔaray thîi khwaamphâagphian ʔawchanáʔ mây
dây

There is nothing which perseverance cannot overcome.

โปรดใหอนุญาตผมใหออกไป

pròod hây ʔanuyâad phǒm hây ʔɔ̀ɔgpay

Please permit me to leave.

คุณไดรับใบอนุญาตแลวหรือยัง

khun dâyráb bayʔanuyâad lɛ́ɛw rʉ̌ʉ yaŋ

Have you gotten a permit yet?

ผลไมเปนสินคาที่เนาเปอยได

phǒnlamáay pen sǐnkháa thîi nâwpʉ̀ay dây

Fruits are perishable goods.

บรรณาธิการของวารสารตองมีใบอนุญาต

bannaathíkaan khɔ̌ɔŋ waarasǎan tɔ̂ɔŋ mii bay ʔanuyâad.

The editor of a periodical must have a license.

เอ็ลเดอรไมควรจะใสน้ําหอม

ʔeldə̂ə mây khuancàʔ sày námhɔ̌ɔm

phíthiikaan thîi phráʔwihǎan

ประกอบ

จะตองดํารงฐานะปุโรหิตเพื่อประกอบพิธีการที่พระวิหาร

phíthiikaan thîi phráʔwihǎan

One must have the priesthood to perform temple ordinances.
càʔ tɔ̂ɔŋ damroŋ thǎanaʔpùroohìd phʉ̂a prakɔ̀ɔb

ประกอบ

perform
prakɔ̀ɔb

One must have the priesthood to perform temple ordinances.

càʔ tɔ̂ɔŋ damroŋ thǎanaʔpùroohìd phʉ̂a prakɔ̀ɔb

perform

Thousand Word List

prakɔ̀ɔb

Thousand Word List

หมอนของผมหายไปไหน

I’ve never seen a pimple that big before.

phǒm mây khəəy hěn sǐw yày khanàad nán maa kɔ̀ɔn

ผมไมเคยเห็นสิวใหญขนาดนั้นมากอน

The hope of eternal life helped the pioneers have faith.

khwaamwǎŋ hɛ̀ŋ chiiwíd níran chûay hây phûubùgbə̀əg

หมอน

pimple

sǐw

สิว

pioneer

phûubùgbə̀əg

plague

Egypt freed the Israelites after suffering many plagues.

ʔiiyìb plòdplɔ̀ɔy chaawʔisraaʔeel lǎŋcàag thîi dây thon

plague

rôograbàad

เขามีพืชหลายชนิดที่บานเขา

Never put a plastic bag over your head.

hâam sày thǔŋ phalaasatìg bon hǔa

หามใสถุงพลาสติกบนหัว

phʉ̂ʉd

พืช

plastic

phalaasatìg

พลาสติก

55

She has many plants at her house.

kháw mii phʉ̂ʉd lǎay chaníd thîi bâan kháw

plants

อียิปตปลดปลอยชาวอิสราเอลหลังจากที่ไดทนกับโรคระบาด
หลายอยาง

โรคระบาด

kàb rôograbàad lǎay yàaŋ

สงสาร

ผมสงสารเขา

สงสาร

พลาสติก

phalaasatìg

plastic

พืช

phʉ̂ʉd

plants

โรคระบาด

rôograbàad

sǒŋsǎan

pity

I pity him.

phǒm sǒŋsǎan kháw

sǒŋsǎan

ผูบุกเบิก

phûubùgbə̀əg

pioneer

สิว

sǐw

pimple

หมอน

mɔ̌ɔn

pillow

รูปราง

rûubrâaŋ

physique

มองในแงราย

mɔɔŋnayŋɛ̂ɛráay

pessimistic

pity

ความหวังแหงชีวิตนิรันดรชวยใหผูบุกเบิกมีศรัทธา

ผูบุกเบิก

mii sàdthaa

Where did my pillow go?

mɔ̌ɔn khɔ̌ɔŋ phǒm hǎay pay nǎy

pillow

เราเลือกแตคนที่มีรูปรางล่ําสัน

รูปราง

mɔ̌ɔn

We select only those of muscular physique.

raw lʉ̂ag tɛ̀ɛ khon thîi mii rûubrâaŋ lâmsǎn

มองในแงราย

rûubrâaŋ

เขาเปนคนที่มองในแงรายเสมอ

mɔɔŋnayŋɛ̂ɛráay

physique

He is so pessimistic.

kháw pen khon thîi mɔɔŋnayŋɛ̂ɛráay samə̌ə

pessimistic

Thousand Word List
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หามใสถุงพลาสติกบนหัว

hâam sày thǔŋ phalaasatìg bon hǔa

Never put a plastic bag over your head.

เขามีพืชหลายชนิดที่บานเขา

kháw mii phʉ̂ʉd lǎay chaníd thîi bâan kháw

She has many plants at her house.

อียิปตปลดปลอยชาวอิสราเอลหลังจากที่ไดทนกับโรคระบาด
หลายอยาง

kàb rôograbàad lǎay yàaŋ

ʔiiyìb plòdplɔ̀ɔy chaawʔisraaʔeel lǎŋcàag thîi dây thon

Egypt freed the Israelites after suffering many plagues.

ผมสงสารเขา

phǒm sǒŋsǎan kháw

I pity him.

ความหวังแหงชีวิตนิรันดรชวยใหผูบุกเบิกมีศรัทธา

mii sàdthaa

khwaamwǎŋ hɛ̀ŋ chiiwíd níran chûay hây phûubùgbə̀əg

The hope of eternal life helped the pioneers have faith.

ผมไมเคยเห็นสิวใหญขนาดนั้นมากอน

phǒm mây khəəy hěn sǐw yày khanàad nán maa kɔ̀ɔn

I’ve never seen a pimple that big before.

หมอนของผมหายไปไหน

mɔ̌ɔn khɔ̌ɔŋ phǒm hǎay pay nǎy

Where did my pillow go?

เราเลือกแตคนที่มีรูปรางล่ําสัน

raw lʉ̂ag tɛ̀ɛ khon thîi mii rûubrâaŋ lâmsǎn

We select only those of muscular physique.

เขาเปนคนที่มองในแงรายเสมอ

kháw pen khon thîi mɔɔŋnayŋɛ̂ɛráay samə̌ə

He is so pessimistic.

Thousand Word List

Our foreign policy has changed.

nayoobaay kaantàaŋprathêed khɔ̌ɔŋ raw plìanplɛɛŋ

เคาโครงเรื่อง

policy

nayoobaay

สันตะปาปา
population

สันตะปาปาเปนผูนําของศาสนาคาทอลิก

สันตะปาปา

pope

พระคริสตทรงมีพระโลหิตออกจากขุมขนทุกที่

You can’t take your possessions with you when you die.

mʉ̂a khun taay pay lɛ́ɛw khun ʔaw sábsǒmbàd khɔ̌ɔŋ

possessions

sábsǒmbàd

ภาพโฆษณา
posterity

ผมมีภาพโฆษณารถยนตในหองของผม

กอนที่ลีไฮตายทานใหพรแกลูกหลานของทาน

lûuglǎan

ลูกหลาน

การประชุมถูกเลื่อนไป

lʉ̂an

เลื่อน

56

The meeting was postponed.

kaanprachum thùug lʉ̂an pay

postpone

thâan

Before he died, Lehi blessed his posterity.

kɔ̀ɔn thîi liihay taay, thâan hây phɔɔn kɛ̀ɛ lûuglǎan khɔ̌ɔŋ

posterity

phǒm

ภาพโฆษณา

เลื่อน

lʉ̂an

postpone

ลูกหลาน

lûuglǎan

phâabkhôosanaa

poster

I have a car poster in my room.

phǒm mii phâabkhôosanaa ródyon nay hɔ̂ɔŋ khɔ̌ɔŋ

phâabkhôosanaa

ทรัพยสมบัติ

sábsǒmbàd

possessions

ขุมขน

khǔmkhǒn

poster

เมื่อคุณตายไปแลวคุณเอาทรัพยสมบัติของคุณไปไมได

ทรัพยสมบัติ

khun pay mây dây

thúg thîi

ขุมขน

pore

Christ bled at every pore.

phráʔkhríst soŋ mii phráʔloohìd ʔɔ̀ɔg càag khǔmkhǒn

pore

khǔmkhǒn

พลเมือง

จํานวนพลเมืองมีสี่สิบลานคน

พลเมือง

phonlamʉaŋ

The population totals forty million.

camnuan phonlamʉaŋ mii sìisìb láan khon

population

phonlamʉaŋ

sǎntapaapaa

The Pope is the leader of the Catholic church.

sǎntapaapaa pen phûunam khɔ̌ɔŋ sàadsanǎa khaathɔɔlíg

pope

sǎntapaapaa

นโยบาย

nayoobaay

policy

เคาโครงเรื่อง

kháwkhrooŋrʉ̂aŋ

plot

นโยบายการตางประเทศของเราเปลี่ยนแปลงไปแลว

pay lɛ́ɛw

หนังสือนวนิยายเลมนี้มีเคาโครงเรื่องดี

kháwkhrooŋrʉ̂aŋ

นโยบาย

This novel has a good plot.

naŋsʉ̌ʉ náwáníyaay lêm níi mii kháwkhrooŋrʉ̂aŋ dii

plot

Thousand Word List
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การประชุมถูกเลื่อนไป

kaanprachum thùug lʉ̂an pay

The meeting was postponed.

กอนที่ลีไฮตายทานใหพรแกลูกหลานของทาน

thâan

kɔ̀ɔn thîi liihay taay, thâan hây phɔɔn kɛ̀ɛ lûuglǎan khɔ̌ɔŋ

Before he died, Lehi blessed his posterity.

ผมมีภาพโฆษณารถยนตในหองของผม

phǒm

phǒm mii phâabkhôosanaa ródyon nay hɔ̂ɔŋ khɔ̌ɔŋ

I have a car poster in my room.

เมื่อคุณตายไปแลวคุณเอาทรัพยสมบัติของคุณไปไมได

khun pay mây dây

mʉ̂a khun taay pay lɛ́ɛw khun ʔaw sábsǒmbàd khɔ̌ɔŋ

You can’t take your possessions with you when you die.

พระคริสตทรงมีพระโลหิตออกจากขุมขนทุกที่

thúg thîi

phráʔkhríst soŋ mii phráʔloohìd ʔɔ̀ɔg càag khǔmkhǒn

Christ bled at every pore.

จํานวนพลเมืองมีสี่สิบลานคน

camnuan phonlamʉaŋ mii sìisìb láan khon

The population totals forty million.

สันตะปาปาเปนผูนําของศาสนาคาทอลิก

sǎntapaapaa pen phûunam khɔ̌ɔŋ sàadsanǎa khaathɔɔlíg

The Pope is the leader of the Catholic church.

นโยบายการตางประเทศของเราเปลี่ยนแปลงไปแลว

pay lɛ́ɛw

nayoobaay kaantàaŋprathêed khɔ̌ɔŋ raw plìanplɛɛŋ

Our foreign policy has changed.

หนังสือนวนิยายเลมนี้มีเคาโครงเรื่องดี

naŋsʉ̌ʉ náwáníyaay lêm níi mii kháwkhrooŋrʉ̂aŋ dii

This novel has a good plot.
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เขามีศักยภาพเปนผูสอนศาสนาที่ดีมาก

sàgkayaphâab

ศักยภาพ

ตอนนี้ผมเปนผูสอนศาสนา

ตอนนี้

57

I am presently a missionary.

tɔɔnníi phǒm pen phûusɔ̌ɔnsàadsanǎa

tɔɔnníi

เขาสังหรณใจวาเขาจะโดนรถชน

สังหรณใจ

presently

He had a premonition that he was going to be hit by a car.

kháw sǎŋhɔ̌ɔncay wâa kháw càʔ doon ród chon

sǎŋhɔ̌ɔncay

ผมไมมีอคติกับเขา

อคติ

premonition

I have no prejudice against him.

phǒm mây mii ʔàkhatìʔ kàb kháw

ʔàkhatìʔ

อันไหนเปนอันที่คุณชอบเปนพิเศษ

ชอบเปนพิเศษ

prejudice

Which is your preference?

ʔan nǎy pen ʔan thîi khun chɔ̂ɔbpenphísèed

chɔ̂ɔbpenphísèed

เขาใหคําแนะนําที่มีคาแกผม

มีคา

preference

He gave me some precious advice.

kháw hây khamnɛ́ʔnam thîi mii khâa kɛ̀ɛ phǒm

miikhâa

อยาเอาเรื่องนี้เปนแบบอยาง

แบบอยาง

precious

Do not take this as a precedent.

yàa ʔaw rʉ̂aŋ níi pen bɛ̀ɛbyàaŋ

precedent

bɛ̀ɛbyàaŋ

การระมัดระวังดีกวาแกปญหา

การระมัดระวัง

precaution

It is better to take precaution than to fix mistakes.

kaanramádrawaŋ diikwàa kɛ̂ɛ panhǎa

precaution

kaanramádrawaŋ

ฝกหัด

ถาคุณอยากพูดไทย คุณตองฝกหัด

ฝกหัด

practice

ตอนนี้

tɔɔnníi

presently

สังหรณใจ

sǎŋhɔ̌ɔncay

premonition

อคติ

ʔàkhatìʔ

prejudice

ชอบเปนพิเศษ

chɔ̂ɔbpenphísèed

preference

มีคา

miikhâa

precious

แบบอยาง

bɛ̀ɛbyàaŋ

precedent

การระมัดระวัง

kaanramádrawaŋ

fʉ̀ghàd

If you want to speak Thai, you need to practice.

อํานาจ

thâa khun yàag phûud thay, khun tɔ̂ɔŋ fʉ̀ghàd

อํานาจ

ʔamnâad

power

practice

พระเจาทรงมีอํานาจเหนือทุกสิ่งทุกอยาง

ʔamnâad

ศักยภาพ

sàgkayaphâab

potential

fʉ̀ghàd

The Lord has power over everything.

phráʔcâw soŋ mii ʔamnâad nʉ̌a thúgsìŋ thúgyàaŋ

power

thîi dii mâag

He has the potential to be a great missionary.

kháw mii sàgkayaphâab pen phûusɔ̀ɔnsàadsanǎa

potential

Thousand Word List
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ตอนนี้ผมเปนผูสอนศาสนา

tɔɔnníi phǒm pen phûusɔ̌ɔnsàadsanǎa

I am presently a missionary.

เขาสังหรณใจวาเขาจะโดนรถชน

kháw sǎŋhɔ̌ɔncay wâa kháw càʔ doon ród chon

He had a premonition that he was going to be hit by a car.

ผมไมมีอคติกับเขา

phǒm mây mii ʔàkhatìʔ kàb kháw

I have no prejudice against him.

อันไหนเปนอันที่คุณชอบเปนพิเศษ

ʔan nǎy pen ʔan thîi khun chɔ̂ɔbpenphísèed

Which is your preference?

เขาใหคําแนะนําที่มีคาแกผม

kháw hây khamnɛ́ʔnam thîi mii khâa kɛ̀ɛ phǒm

He gave me some precious advice.

อยาเอาเรื่องนี้เปนแบบอยาง

yàa ʔaw rʉ̂aŋ níi pen bɛ̀ɛbyàaŋ

Do not take this as a precedent.

การระมัดระวังดีกวาแกปญหา

kaanramádrawaŋ diikwàa kɛ̂ɛ panhǎa

It is better to take precaution than to fix mistakes.

ถาคุณอยากพูดไทย คุณตองฝกหัด

thâa khun yàag phûud thay, khun tɔ̂ɔŋ fʉ̀ghàd

If you want to speak Thai, you need to practice.

พระเจาทรงมีอํานาจเหนือทุกสิ่งทุกอยาง

phráʔcâw soŋ mii ʔamnâad nʉ̌a thúgsìŋ thúgyàaŋ

The Lord has power over everything.

เขามีศักยภาพเปนผูสอนศาสนาที่ดีมาก

thîi dii mâag

kháw mii sàgkayaphâab pen phûusɔ̀ɔnsàadsanǎa

He has the potential to be a great missionary.
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prevent

pɔ̂ŋkan

privilege

He was made a prisoner.

kháw thùug tham hây pen chaləəy

เขาถูกทําใหเปนเชลย

Diplomatic representatives have certain privileges.

phûuthɛɛn rádthabaan tàaŋ prathêed mii sìdthíphísèed

prisoner

chaləəy

เชลย

privilege

sìdthíphísèed

มีกระบวนการอะไรบางในการทําภาพยนตร

krabuankaan

กระบวนการ

เขาคิดวิธีใหมขึ้นสําหรับทําอิฐ

wíthii

วิธี

58

He invented a new process for making bricks.

kháw khíd wíthii mày khʉ̂n sǎmràb tham ʔìd

process

phâabphayon

What is the procedure for making a movie?

mii krabuankaan ʔaray bâaŋ nay kaan tham

procedure

ผูแทนรัฐบาลตางประเทศมีสิทธิพิเศษบางประการ

สิทธิพิเศษ

baaŋ prakaan

เชลย

คุกเปนสถานที่สําหรับผูที่ผิดกฎหมาย

คุก

prison

วิธี

wíthii

process

กระบวนการ

krabuankaan

procedure

สิทธิพิเศษ

sìdthíphísèed

chaləəy

prisoner

คุก

khúg

A prison is a place for people who break the law.

khúg pen sathǎanthîi sǎmràb phûu thîi phìd kòdmǎay

prison

ราคา

raakhaa

khúg

ราคาของรองเทาคูใหมเทาไร

ราคา

price

What is the price for a new pair of shoes?

raakhaa khɔ̌ɔŋ rɔɔŋtháaw khûu mày thâwray

price

raakhaa

พิมพ

ชื่อของบริษัทพิมพอยูบนประตูกระจก

phim

พิมพ

print

The company name is printed on the glass door.

chʉ̂ʉ khɔ̌ɔŋ bɔɔrisàd phim yùu bon pratuu kracòg

print

phim

ปองกัน

pɔ̂ŋkan

prevent

ความกดดัน

khwaamkòddan

การปองกันอยางนอยดีกวาการแกไขอยางมากมาย

mâagmaay

A bit of prevention is better than a lot of correction.

kaanpɔ̂ŋkan yàaŋ nɔ́ɔy dii kwàa kaankɛ̂ɛkhǎy yàaŋ

ความกดดัน

ปองกัน

มีความกดดันมากเกินไป

khwaamkòddan

pressure

There’s too much pressure!

mii khwaamkòddan mâag kəənpay

pressure

ประธานาธิบดี

เขาจะเปนประธานาธิบดีของสหรัฐตอไป

ประธานาธิบดี

prathaanaathibɔdii

prathaanaathibɔdii

president

He will be the next president of the United States.

kháw càʔ pen prathaanaathibɔdii khɔ̌ɔŋ sàhàrád tɔ̀ɔpay

president

Thousand Word List
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58

เขาคิดวิธีใหมขึ้นสําหรับทําอิฐ

kháw khíd wíthii mày khʉ̂n sǎmràb tham ʔìd

He invented a new process for making bricks.

มีกระบวนการอะไรบางในการทําภาพยนตร

mii krabuankaan ʔaray bâaŋ nay kaan tham

What is the procedure for making a movie?

ผูแทนรัฐบาลตางประเทศมีสิทธิพิเศษบางประการ

baaŋ prakaan

phûuthɛɛn rádthabaan tàaŋ prathêed mii sìdthíphísèed

Diplomatic representatives have certain privileges.

เขาถูกทําใหเปนเชลย

kháw thùug tham hây pen chaləəy

He was made a prisoner.

คุกเปนสถานที่สําหรับผูที่ผิดกฎหมาย

khúg pen sathǎanthîi sǎmràb phûu thîi phìd kòdmǎay

A prison is a place for people who break the law.

ราคาของรองเทาคูใหมเทาไร

raakhaa khɔ̌ɔŋ rɔɔŋtháaw khûu mày thâwray

What is the price for a new pair of shoes?

ชื่อของบริษัทพิมพอยูบนประตูกระจก

chʉ̂ʉ khɔ̌ɔŋ bɔɔrisàd phim yùu bon pratuu kracòg

The company name is printed on the glass door.

การปองกันอยางนอยดีกวาการแกไขอยางมากมาย

mâagmaay

kaanpɔ̂ŋkan yàaŋ nɔ́ɔy dii kwàa kaankɛ̂ɛkhǎy yàaŋ

A bit of prevention is better than a lot of correction.

มีความกดดันมากเกินไป

mii khwaamkòddan mâag kəənpay

There’s too much pressure!

เขาจะเปนประธานาธิบดีของสหรัฐตอไป

kháw càʔ pen prathaanaathibɔdii khɔ̌ɔŋ sàhàrád tɔ̀ɔpay

He will be the next president of the United States.

Thousand Word List

อยาผัดวันแหงการกลับใจของทาน

The new music is a product of the revolution.

dontrii bɛ̀ɛb mày pen phalìdphǒn ʔan nʉ̀ŋ khɔ̌ɔŋ

ผัดวัน

product

phalìdphǒn

And the days of the children of men were prolonged.

lɛ́ʔ wanweelaa khɔ̌ɔŋ lûuglǎan manúd thùug yʉ̂ʉd ʔɔ̀ɔg

และวันเวลาของลูกหลานมนุษยถูกยืดออกไป

prolong

yʉ̂ʉdweelaa

ยืดเวลา

procrastinate

รุงเรือง
protect

ความรุงเรืองของเมืองกําลังเสื่อมถอย

รุงเรือง

ปกปกรักษา
provide for

ผมจะปกปกรักษาคุณจากอันตรายทุกอยาง

pògpàgrágsǎa

ปกปกรักษา

59

มีโทรศัพทสาธารณะตรงขามโบสถ

สาธารณะ

There’s a public telephone across from the church.

public

There’s a public telephone across from the church.

mii thoorasàb sǎathaaranáʔ troŋ khâam bòod

public

sǎathaaranáʔ

เขาสงเสียผมเรียนหนังสือจนจบ

สงเสีย

เขาสงเสียผมเรียนหนังสือจนจบ

สาธารณะ

sǎathaaranáʔ

He provided for me until I finished school.

59

มีโทรศัพทสาธารณะตรงขามโบสถ

mii thoorasàb sǎathaaranáʔ troŋ khâam bòod

kháw sòŋsǐa phǒm rian naŋsʉ̌ʉ con còb

สงเสีย

sòŋsǐa

He provided for me until I finished school.

kháw sòŋsǐa phǒm rian naŋsʉ̌ʉ con còb

provide for

ผมจะปกปกรักษาคุณจากอันตรายทุกอยาง

phǒm càʔ pògpàgrágsǎa khun càag ʔantaraay thúg yàaŋ

I’ll protect you from all harms.

ความรุงเรืองของเมืองกําลังเสื่อมถอย

khwaamrûŋrʉaŋ khɔ̌ɔŋ mʉaŋ kamlaŋ sʉ̀amthɔ̌y

The prosperity of the town is waning.

ผมขอเสนอวาเราควรไปทางรถไฟ

phǒm khɔ̌ɔ sanə̌ə wâa raw khuan pay thaaŋ ródfay

I propose that we go by train.

การออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ

kaanʔɔ̀ɔgkamlaŋkaay sòŋsə̌əm sùgkhaphâab

Exercise promotes health.

ผมไมไดผิดคําสัญญาของผม

phǒm mây dây phìd khamsǎnyaa khɔ̌ɔŋ phǒm

I did not break my promise.

และวันเวลาของลูกหลานมนุษยถูกยืดออกไป

lɛ́ʔ wanweelaa khɔ̌ɔŋ lûuglǎan manúd thùug yʉ̂ʉd ʔɔ̀ɔg

pay

And the days of the children of men were prolonged.

ดนตรีแบบใหมเปนผลิตผลอันหนึ่งของการปฏิวัติ

kaanpàtiwád

dontrii bɛ̀ɛb mày pen phalìdphǒn ʔan nʉ̀ŋ khɔ̌ɔŋ

The new music is a product of the revolution.

อยาผัดวันแหงการกลับใจของทาน

yàa phàd wan hɛ̀ŋ kaanklàbcay khɔ̌ɔŋ thâan

Do not procrastinate the day of your repentance.
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sòŋsǐa

pògpàgrágsǎa

I’ll protect you from all harms.

phǒm càʔ pògpàgrágsǎa khun càag ʔantaraay thúg yàaŋ

protect

rûŋrʉaŋ

prosperous

The prosperity of the town is waning.

khwaamrûŋrʉaŋ khɔ̌ɔŋ mʉaŋ kamlaŋ sʉ̀amthɔ̌y

เสนอ

rûŋrʉaŋ

ผมขอเสนอวาเราควรไปทางรถไฟ

เสนอ

sanə̌ə

propose

สงเสริม

sòŋsə̌əm

prosperous

I propose that we go by train.

phǒm khɔ̌ɔ sanə̌ə wâa raw khuan pay thaaŋ ródfay

propose

sanə̌ə

การออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ

สงเสริม

promote

Exercise promotes health.

kaanʔɔ̀ɔgkamlaŋkaay sòŋsə̌əm sùgkhaphâab

promote

sòŋsə̌əm

สัญญา

ผมไมไดผิดคําสัญญาของผม

สัญญา

sǎnyaa

promise

I did not break my promise.

phǒm mây dây phìd khamsǎnyaa khɔ̌ɔŋ phǒm

sǎnyaa

ยืดเวลา

yʉ̂ʉdweelaa

prolong

ผลิตผล

phalìdphǒn

product

ผัดวัน

phàdwan

promise

pay

ดนตรีแบบใหมเปนผลิตผลอันหนึ่งของการปฏิวัติ

ผลิตผล

kaanpàtiwád

Do not procrastinate the day of your repentance.

yàa phàd wan hɛ̀ŋ kaanklàbcay khɔ̌ɔŋ thâan

procrastinate

phàdwan
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ประชาสัมพันธ
pull

เขาทํางานกับประชาสัมพันธ

ประชาสัมพันธ

ดึง
punctual

ตรงตอเวลา
punish

อยาดึงผมของฉันฃิ

Punctuality is conducive to orderliness.

kaantroŋtɔ̀ɔweelaa càʔ hây kə̀əd rabìab

การตรงตอเวลาจะใหเกิดระเบียบ

ดึง

punctual

troŋtɔ̀ɔweelaa

ตรงตอเวลา

อยาทะเลาะกับเขาสิ

ทะเลาะ
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Don’t quarrel with him!

คุณภาพสําคัญกวาปริมาณ

ปริมาณ

yàa thalɔ́ʔ kàb kháw sìʔ

khunaphâab sǎmkhan kwàa parimaan

quarrel

quantity

Quality matters more than quantity.

quantity

parimaan

thalɔ́ʔ

คุณภาพ

คุณภาพของการสอนของเขานาอัศจรรย

คุณภาพ

ทะเลาะ

thalɔ́ʔ

quarrel

ปริมาณ

parimaan

khunaphâab

The quality of his teaching is amazing.

khunaphâab khɔ̌ɔŋ kaansɔ̌ɔn khɔ̌ɔŋ kháw nâaʔàdsacan

quality

quality

งง

ŋoŋ

khunaphâab

Q

คําพูดของคุณทําใหเขางง

งง

puzzled

Your remark puzzled him.

khamphûud khɔ̌ɔŋ khun thamhây kháw ŋoŋ

puzzled

ŋoŋ

ผลัก

ชวยผลักประตูหนอยไดไหม

ผลัก

phlàg

push

Please push the door.

chûay phlàg pratuu nɔ̀ɔy dây máy

phlàg

บริสุทธิ์

bɔɔrisùd

push

โดยทางการชดใชเราสามารถบริสุทธิ์ได

บริสุทธิ์

pure

Through the Atonement we can be pure.

dooy thaaŋ kaanchódcháy raw sǎamâad bɔɔrisùd dây

pure

bɔɔrisùd

ลงโทษ

เขาถูกลงโทษเพราะบาปของเขา

ลงโทษ

loŋthôod

He was punished for his sins.

kháw thùug loŋthôod phrɔ́ʔ bàab khɔ̌ɔŋ kháw

punish

loŋthôod

troŋtɔ̀ɔweelaa

dʉŋ

Don’t pull my hair!

yàa dʉŋ phǒm khɔ̌ɔŋ chán síʔ

pull

dʉŋ
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Your remark puzzled him.

ชวยผลักประตูหนอยไดไหม

chûay phlàg pratuu nɔ̀ɔy dây máy

Please push the door.

โดยทางการชดใชเราสามารถบริสุทธิ์ได

dooy thaaŋ kaanchódcháy raw sǎamâad bɔɔrisùd dây

Through the Atonement we can be pure.

เขาถูกลงโทษเพราะบาปของเขา

kháw thùug loŋthôod phrɔ́ʔ bàab khɔ̌ɔŋ kháw

He was punished for his sins.

การตรงตอเวลาจะใหเกิดระเบียบ

kaantroŋtɔ̀ɔweelaa càʔ hây kə̀əd rabìab

Punctuality is conducive to orderliness.

อยาดึงผมของฉันฃิ

yàa dʉŋ phǒm khɔ̌ɔŋ chán síʔ

Don’t pull my hair!

เขาทํางานกับประชาสัมพันธ

kháw tham ŋaan kàb prachaasǎmphan

He works in public relations.

public relations
prachaasǎmphan

He works in public relations.

kháw tham ŋaan kàb prachaasǎmphan

public relations

prachaasǎmphan
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อางอิง

เขาตระหนักถึงอันตรายชาเกินไป

tranàg

ตระหนัก
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He realized the danger too late.

kháw tranàg thʉ̌ŋ ʔantaraay cháa kəənpay

realize

สูทสําเร็จรูปมีราคาถูกกวาสั่งตัด

สําเร็จรูป

อัตราสวนนั้นนอยมาก

อัตราสวน

Ready-made suits are cheaper than tailor-made ones.

ʔàdtraasùan nán nɔ̀ɔy mâag

ʔàdtraasùan

sùud sǎmrèdrûub mii raakhaa thùug kwàa sàŋ tàd

That’s a pretty small ratio.

ratio

sǎmrèdrûub

เขาเปนคนใจรอน

ใจรอน

ready-made

He is a rash person.

kháw pen khon cayrɔ́ɔn

ผื่น

cayrɔ́ɔn

ผมเปนผื่นที่หนาเกลียดมาก

phʉ̀ʉn

rash (adj)

I have a really ugly rash.

phǒm pen phʉ̀ʉn thîi nâaklìad mâag

rash (n)

เขาสํารวจดูสถานการณอยางรวดเร็ว

รวดเร็ว

rapid

He made a rapid survey of the situation.

kháw sǎmrùad duu sathǎanakaan yàaŋ rûadrew

rapid

rûadrew

วิทยุ

ผมชอบฟงวิทยุมากเลย

วิทยุ

ตระหนัก

tranàg

realize

สําเร็จรูป

sǎmrèdrûub

ready-made

อัตราสวน

ʔàdtraasùan

ratio

ใจรอน

cayrɔ́ɔn

rash (adj)

ผื่น

phʉ̀ʉn

rash (n)

รวดเร็ว

rûadrew

wídthayúʔ

radio

I really like listening to the radio.

แขง

phǒm chɔ̂ɔb faŋ wídthayúʔ mâag ləəy

แขง

khɛ̀ŋ

race

wídthayúʔ

ผมจะไมเอามาตัวนี้เขาแขงอีกตอไป

khɛ̀ŋ

อางอิง

ʔâaŋʔiŋ

radio

I won’t race this horse anymore.

phǒm càʔ mây ʔaw máa tua níi khâw khɛ̀ŋ ʔìig tɔ̀ɔpay

race

R

กรุณาอางอิงพระคัมภีรอยางถูกตอง

ʔâaŋʔiŋ

quote

Please quote the scriptures correctly.

karunaa ʔâaŋʔiŋ phráʔkhamphii yàaŋthùugtɔ̂ɔŋ

quote

ราชินี

ราชินีของอังกฤษเปนใคร

ราชินี

râadchinii
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Ready-made suits are cheaper than tailor-made ones.

อัตราสวนนั้นนอยมาก

ʔàdtraasùan nán nɔ̀ɔy mâag

That’s a pretty small ratio.

เขาเปนคนใจรอน

kháw pen khon cayrɔ́ɔn

He is a rash person.

ผมเปนผื่นที่หนาเกลียดมาก

phǒm pen phʉ̀ʉn thîi nâaklìad mâag

I have a really ugly rash.

เขาสํารวจดูสถานการณอยางรวดเร็ว

kháw sǎmrùad duu sathǎanakaan yàaŋ rûadrew

He made a rapid survey of the situation.

ผมชอบฟงวิทยุมากเลย

phǒm chɔ̂ɔb faŋ wídthayúʔ mâag ləəy

I really like listening to the radio.

ผมจะไมเอามาตัวนี้เขาแขงอีกตอไป

phǒm càʔ mây ʔaw máa tua níi khâw khɛ̀ŋ ʔìig tɔ̀ɔpay

I won’t race this horse anymore.

R

กรุณาอางอิงพระคัมภีรอยางถูกตอง

karunaa ʔâaŋʔiŋ phráʔkhamphii yàaŋthùugtɔ̂ɔŋ

Please quote the scriptures correctly.

ราชินีของอังกฤษเปนใคร

râadchinii khɔ̌ɔŋ ʔaŋkrìd pen khray

Who is the queen of England?

queen

Who is the queen of England?

râadchinii khɔ̌ɔŋ ʔaŋkrìd pen khray

queen

râadchinii
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Could you please recommend a good restaurant?

chûay nɛ́ʔnam phádtaakhaan thîi dii ság hɛ̀ŋ nʉ̀ŋ hây

recommend

nɛ́ʔnam

กลับคืนมา

rectify

rádthabaan prakàad wâa càʔ hây raaŋwan thâa ʔaw

รัฐบาลประกาศวาจะใหรางวัลถาเอาเอกสารที่ถูกขโมยไป
กลับคืนมาได

klàbkhʉʉnmaa

กลับคืนมา

เขาไมไดพยายามแกไขขอผิดพลาดของเขา

แกไข
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khɔ̌ɔŋ kháw

He didn’t try to rectify his mistakes.

kháw mây dây phayaayaam kɛ̂ɛkhǎy khɔ̂ɔphìdphlâad

rectify

kɛ̂ɛkhǎy

ʔèegkasǎan thîi thùug khamooy pay klàb khʉʉn maa dây

The government offered a reward for the recovery of the
stolent documents.

recover

แกไข

kɛ̂ɛkhǎy

klàbkhʉʉnmaa

recover

ชวยแนะนําภัตตาคารที่ดีสักแหงหนึ่งใหไดไหม

แนะนํา

dây

nɛ́ʔnam

recommend

รับรอง

rábrɔɔŋ

recognition

สูตร

sùud

recipe

ใบเสร็จ

baysèd

แนะนํา

máy

ศาสนาจักรฯ ยังรออยูที่จะไดรับการรับรอง

รับรอง

dây

The Church is still waiting for recognition.

sàadsanǎacàg yaŋ rɔɔ yùu thîicàʔ dâyráb kaanrábrɔɔŋ

recognition

ขอสูตรทําขนมเคกอยางนี้ไดไหม

สูตร

rábrɔɔŋ

Could I have the recipe for this cake?

khɔ̌ɔ sùud tham khanǒm khéeg yàaŋ níi dây máy

recipe

sùud

ขอใบเสร็จไดไหม

ใบเสร็จ

receipt

May I have a receipt?

khɔ̌ɔ baysèd dây mây

receipt

baysèd

กบฏ

เลมันกับเลมิวเอลกบฏตอนีไฟ

กบฏ

kabòd

rebel

Laman and Lemuel rebelled against Nephi.

leeman kàb leemiwʔeel kabòd tɔ̀ɔ niifay

ชอบดวยเหตุผล

kabòd

ขอเรียกรองของเขามีเหตุผล

ชอบดวยเหตุผล

miihèedphǒn

reasonable

เหตุผล

hèedphǒn

reason

rebel

His demands are reasonable.

khɔ̂ɔrîagrɔ́ɔŋ khɔ̌ɔŋ kháw mii hèedphǒn

เหตุผล

miihèedphǒn

คุณมีเหตุผลอะไรที่ทําอยางนี้

hèedphǒn

reasonable

What is your reason for doing this?

khun mii hèedphǒn ʔaray thîi tham yàaŋ níi

reason

Thousand Word List
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เขาไมไดพยายามแกไขขอผิดพลาดของเขา
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He didn’t try to rectify his mistakes.

รัฐบาลประกาศวาจะใหรางวัลถาเอาเอกสารที่ถูกขโมยไป
กลับคืนมาได

ʔèegkasǎan thîi thùug khamooy pay klàb khʉʉn maa dây

rádthabaan prakàad wâa càʔ hây raaŋwan thâa ʔaw

The government offered a reward for the recovery of the
stolent documents.

ชวยแนะนําภัตตาคารที่ดีสักแหงหนึ่งใหไดไหม

máy

chûay nɛ́ʔnam phádtaakhaan thîi dii ság hɛ̀ŋ nʉ̀ŋ hây

Could you please recommend a good restaurant?

ศาสนาจักรฯ ยังรออยูที่จะไดรับการรับรอง

sàadsanǎacàg yaŋ rɔɔ yùu thîicàʔ dâyráb kaanrábrɔɔŋ

The Church is still waiting for recognition.

ขอสูตรทําขนมเคกอยางนี้ไดไหม

khɔ̌ɔ sùud tham khanǒm khéeg yàaŋ níi dây máy

Could I have the recipe for this cake?

ขอใบเสร็จไดไหม

khɔ̌ɔ baysèd dây mây

May I have a receipt?

เลมันกับเลมิวเอลกบฏตอนีไฟ

leeman kàb leemiwʔeel kabòd tɔ̀ɔ niifay

Laman and Lemuel rebelled against Nephi.

ขอเรียกรองของเขามีเหตุผล

khɔ̂ɔrîagrɔ́ɔŋ khɔ̌ɔŋ kháw mii hèedphǒn

His demands are reasonable.

คุณมีเหตุผลอะไรที่ทําอยางนี้

khun mii hèedphǒn ʔaray thîi tham yàaŋ níi

What is your reason for doing this?

Thousand Word List

คุณไดรีเฟอรรัลกี่ใบ

The still water reflected the light into his eyes.

náam nîŋ dây sɔ̀ɔŋsɛ̌ɛŋ sathɔ́ɔn maa khâw taa khɔ̌ɔŋ

รีเฟอรรัล

reflect

sathɔ́ɔn

ญาติพี่นองของเรามาทานอาหารที่บานเราเมื่อคืนนี้

ญาติพี่นอง
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raw mʉ̂a khʉʉn níi

Our relatives came to dinner last night.

yâadphîinɔ́ɔŋ khɔ̌ɔŋ raw maa thaan ʔaahǎan thîi bâan

yâadphîinɔ́ɔŋ

ซอม

relatives

นางเอกไมไดมาซอมละคร

sɔ́ɔm

rehearse

The leading lady was not present at the rehearsal.

naaŋʔèeg mây dây maa sɔ́ɔm lakhɔɔn

rehearse

กฎขอบังคับ

เทศบาลออกกฎขอบังคับ

กฎขอบังคับ

ญาติพี่นอง

yâadphîinɔ́ɔŋ

relatives

ซอม

sɔ́ɔm

kòdkhɔ̂ɔbaŋkháb

regulation

Governments issue regulations.

เสียใจ

thêesaabaan ʔɔ̀ɔg kòdkhɔ̂ɔbaŋkháb

เสียใจ

sǐacay

regret

kòdkhɔ̂ɔbaŋkháb

เขาเสียใจในสิ่งที่เขาพูดไปแลว

sǐacay

ถอยหลัง

thɔ̌ylǎŋ

regulation

He regretted his words.

kháw sǐacay nay sìŋ thîi kháw phûud pay lɛ́ɛw

regret

มนุษยเรากาวหนาหรือวาถอยหลัง

ถอยหลัง

regress

Has man progressed or regressed?

manúd raw kâawnâa rʉ̌ʉ wâa thɔ̌ylǎŋ

regress

thɔ̌ylǎŋ

คืนเงิน

ขอรับเงินคืนจากตั๋วนี้ไดไหม

คืนเงิน

khʉʉnŋən

refund

Could I have a refund on my tickets?

khɔ̌ɔ ráb ŋənkhʉʉn càag tǔa níi dây máy

khʉʉnŋən

บุคคลพลัดถิ่น

bùgkhonphládthìn

refund

เขาเปนบุคคลพลัดถิ่นจากเมืองลาว

บุคคลพลัดถิ่น

refugee

He is a Laotian refugee.

kháw pen bùgkhonphládthìn càag mʉaŋ laaw

refugee

bùgkhonphládthìn

ปฏิรูป

เขาเปนผูปฏิรูปรัฐบาล

ปฏิรูป

reform
patìrûub

He was the one who reformed the government.

kháw pen phûu patìrûub rádthabaan

reform

patìrûub

สะทอน

sathɔ́ɔn

reflect

รีเฟอรรัล

riifəərân

referral

น้ํานิ่งไดสองแสงสะทอนมาเขาตาของเขา

kháw

khun dây riifəərân kìi bay

riifəərân

สะทอน

How many referrals did you get?

referral
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Our relatives came to dinner last night.

นางเอกไมไดมาซอมละคร
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The leading lady was not present at the rehearsal.

เทศบาลออกกฎขอบังคับ
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Governments issue regulations.

เขาเสียใจในสิ่งที่เขาพูดไปแลว

kháw sǐacay nay sìŋ thîi kháw phûud pay lɛ́ɛw

He regretted his words.

มนุษยเรากาวหนาหรือวาถอยหลัง

manúd raw kâawnâa rʉ̌ʉ wâa thɔ̌ylǎŋ

Has man progressed or regressed?

ขอรับเงินคืนจากตั๋วนี้ไดไหม

khɔ̌ɔ ráb ŋənkhʉʉn càag tǔa níi dây máy

Could I have a refund on my tickets?

เขาเปนบุคคลพลัดถิ่นจากเมืองลาว

kháw pen bùgkhonphládthìn càag mʉaŋ laaw

He is a Laotian refugee.

เขาเปนผูปฏิรูปรัฐบาล

kháw pen phûu patìrûub rádthabaan

He was the one who reformed the government.

น้ํานิ่งไดสองแสงสะทอนมาเขาตาของเขา

kháw

náam nîŋ dây sɔ̀ɔŋsɛ̌ɛŋ sathɔ́ɔn maa khâw taa khɔ̌ɔŋ

The still water reflected the light into his eyes.

คุณไดรีเฟอรรัลกี่ใบ

khun dây riifəərân kìi bay

How many referrals did you get?

Thousand Word List

ชวยซอมถุงเทาของผมหนอย

Please repeat what you said.

karunaa phûud ʔìig thii nɔ̀ɔy dây máy

กรุณาพูดอีกทีหนอยไดไหม

ซอม

repeat

phûud ʔìig thii

พูดอีกที

ทานนายพลถูกตําหนิอยางหนักโดยทานประธานาธิบดี
He resented my suggestion.

resent

เขาไมพอใจกับคําแนะนําของผม

Our economic resources have not yet been fully
developed.

sábphayaakɔɔn nay thaaŋ sèedthakìd khɔ̌ɔŋ raw yaŋ mây

ทรัพยากรในทางเศรษฐกิจของเรายังไมไดใชเต็มที่

ไมพอใจ

resources

sábphayaakɔɔn

ทรัพยากร

เขาไดรับความนับถือจากคนทั่วไป

nábthʉ̌ʉ, khawrób

นับถือ, เคารพ

64

He has won the respect of all people.

kháw dâyráb khwaamnábthʉ̌ʉ càag khon thûapay

respect

dây cháy temthîi

He resented my suggestion.

kháw mây phɔɔcay kàb khamnɛ́ʔnam khɔ̌ɔŋ phǒm

resent

mây phɔɔcay

นับถือ, เคารพ

nábthʉ̌ʉ, khawrób

respect

ทรัพยากร

sábphayaakɔɔn

resources

ไมพอใจ

mây phɔɔcay

64

เขาไดรับความนับถือจากคนทั่วไป

kháw dâyráb khwaamnábthʉ̌ʉ càag khon thûapay

He has won the respect of all people.

ทรัพยากรในทางเศรษฐกิจของเรายังไมไดใชเต็มที่

dây cháy temthîi

sábphayaakɔɔn nay thaaŋ sèedthakìd khɔ̌ɔŋ raw yaŋ mây

Our economic resources have not yet been fully
developed.

เขาไมพอใจกับคําแนะนําของผม

kháw mây phɔɔcay kàb khamnɛ́ʔnam khɔ̌ɔŋ phǒm

prathaanaathíbɔdii

ตําหนิ

ทานนายพลถูกตําหนิอยางหนักโดยทานประธานาธิบดี

prathaanaathíbɔdii

The general was severely reprimanded by the president.
thâan naayphon thùug tamnìʔ yàaŋ nàg dooy thâan

ตําหนิ

tamnìʔ

reprimand

The general was severely reprimanded by the president.

thâan naayphon thùug tamnìʔ yàaŋ nàg dooy thâan

รายงานนี้นาอานมาก

raayŋaan níi nâa?àan mâag

This report is very readable.

กรุณาพูดอีกทีหนอยไดไหม

karunaa phûud ʔìig thii nɔ̀ɔy dây máy

Please repeat what you said.

ชวยซอมถุงเทาของผมหนอย

chûay sɔ̂ɔm thǔŋtháaw khɔ̌ɔŋ phǒm nɔ̀ɔy

Please repair my socks.

อาหารที่เหลือมีนอย

ʔaahǎan thîilʉ̌a mii nɔ́ɔy

There is little food remaining.

จงปลดเกียรเมื่อรถหยุด

reprimand

รายงาน

raayŋaan

phûud ʔìig thii

repeat

ซอม

sɔ̂ɔm

repair

ที่เหลือ

thîilʉ̌a

remaining

ปลด

coŋ plòd kia mʉ̂a ród yùd

Release the gears when the car stops.

ที่นี่มีอากาศดีสําหรับการพักผอนหยอนใจ

thîinîi mii ʔaakàad dii sǎmràb kaanphágphɔ̀ɔnyɔ̀ɔncay

This place has a relaxing climate.

Thousand Word List

tamnìʔ

รายงานนี้นาอานมาก

chûay sɔ̂ɔm thǔŋtháaw khɔ̌ɔŋ phǒm nɔ̀ɔy

sɔ̂ɔm

รายงาน

report

Please repair my socks.

repair

This report is very readable.

อาหารที่เหลือมีนอย

ที่เหลือ

raayŋaan níi nâa?àan mâag

ʔaahǎan thîilʉ̌a mii nɔ́ɔy

report

There is little food remaining.

remaining

thîilʉ̌a

raayŋaan

พูดอีกที

จงปลดเกียรเมื่อรถหยุด

ปลด

release
plòd

Release the gears when the car stops.

coŋ plòd kia mʉ̂a ród yùd

พักผอนหยอนใจ

release

ที่นี่มีอากาศดีสําหรับการพักผอนหยอนใจ

พักผอนหยอนใจ

relax
phágphɔ̀ɔnyɔ̀ɔncay

plòd

This place has a relaxing climate.

thîinîi mii ʔaakàad dii sǎmràb kaanphágphɔ̀ɔnyɔ̀ɔncay

relax

phágphɔ̀ɔnyɔ̀ɔncay

Thousand Word List

You should attend sacrament meeting with reverence.

khun khuan pay kaanprachum sǐinralʉ́g dûay

reverence

khaarawáʔ

ปฏิวัติ
revolve

การปฏิวัติเอาชนะรัฐบาลแลว

ปฏิวัติ

reward

รางวัล
rich

The reward of right action is to have done it.

raaŋwan khɔ̌ɔŋ kaanpraphrʉ́d chɔ̂ɔb khʉʉ kaan dây

รางวัลของการประพฤติชอบคือการไดปฏิบัติไปเชนนั้น

reward

raaŋwan

รางวัล

65

ถาคุณร่ํารวยไมแนวาคุณจะมีเพื่อนมาก

ร่ํารวย

mâag

If you are rich, you will not necessarily have many friends.

thâa khun râmruay mây nɛ̂ɛ wâa khun càʔ mii phʉ̂an

rich

râmruay

pàtibàd pay chên nán

หมุนรอบ

โลกหมุนรอบดวงอาทิตย

หมุนรอบ

ร่ํารวย

râmruay

raaŋwan

mǔnrɔ̂ɔb

The earth revolves around the sun.

lôog mǔnrɔ̂ɔb duaŋ ʔaathíd

revolve

mǔnrɔ̂ɔb

patiwád

revolution

The revolution has conquered the government.

ปรับปรุง

kaanpatiwád ʔawchanáʔ rádthabaan lɛ́ɛw

ปรับปรุง

pràbpruŋ

revise

patiwád

เราปรับปรุงแผนของเรา

pràbpruŋ

คารวะ

khaarawáʔ

reverence

การแกแคน

kaankɛ̂ɛkhɛ́ɛn

revolution

We revised our plan.

raw pràbpruŋ phɛ̌ɛn khɔ̌ɔŋ raw

revise

คุณควรไปการประชุมศีลระลึกดวยความคารวะ

คารวะ

khwaamkhaarawáʔ

เขาแสวงหาการแกแคน

การแกแคน

revenge

He sought revenge.

kháw sawɛ̌ɛŋ hǎa kaankɛ̂ɛkhɛ́ɛn

revenge

kaankɛ̂ɛkhɛ́ɛn

ปลดเกษียณ

เขาปลดเกษียณแลว

ปลดเกษียณ

plòdkasǐan

retire

He has retired.

kháw plòdkasǐan lɛ́ɛw

plòdkasǐan

ขอจํากัด

khɔ̂ɔcamkàd

retire

ไมควรมีขอจํากัดในการคาขาย

ขอจํากัด

restrictions

There should be no restrictions on trade.

mây khuan mii khɔ̂ɔcamkàd nay kaankháakhǎay

restrictions

khɔ̂ɔcamkàd

ตอบ

เขาลุกขึ้นเพื่อตอบคําถาม

ตอบ

tɔ̀ɔb

tɔ̀ɔb

respond

He rose to respond to the question.

kháw lúgkhʉ̂n phʉ̂a tɔ̀ɔb khamthǎam

respond

Thousand Word List
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ถาคุณร่ํารวยไมแนวาคุณจะมีเพื่อนมาก

mâag

thâa khun râmruay mây nɛ̂ɛ wâa khun càʔ mii phʉ̂an

If you are rich, you will not necessarily have many friends.

รางวัลของการประพฤติชอบคือการไดปฏิบัติไปเชนนั้น

raaŋwan khɔ̌ɔŋ kaanpraphrʉ́d chɔ̂ɔb khʉʉ kaan dây
pàtibàd pay chên nán

The reward of right action is to have done it.

โลกหมุนรอบดวงอาทิตย

lôog mǔnrɔ̂ɔb duaŋ ʔaathíd

The earth revolves around the sun.

การปฏิวัติเอาชนะรัฐบาลแลว

kaanpatiwád ʔawchanáʔ rádthabaan lɛ́ɛw

The revolution has conquered the government.

เราปรับปรุงแผนของเรา

raw pràbpruŋ phɛ̌ɛn khɔ̌ɔŋ raw

We revised our plan.

คุณควรไปการประชุมศีลระลึกดวยความคารวะ

khwaamkhaarawáʔ

khun khuan pay kaanprachum sǐinralʉ́g dûay

You should attend sacrament meeting with reverence.

เขาแสวงหาการแกแคน

kháw sawɛ̌ɛŋ hǎa kaankɛ̂ɛkhɛ́ɛn

He sought revenge.

เขาปลดเกษียณแลว

kháw plòdkasǐan lɛ́ɛw

He has retired.

ไมควรมีขอจํากัดในการคาขาย

mây khuan mii khɔ̂ɔcamkàd nay kaankháakhǎay

There should be no restrictions on trade.

เขาลุกขึ้นเพื่อตอบคําถาม

kháw lúgkhʉ̂n phʉ̂a tɔ̀ɔb khamthǎam

He rose to respond to the question.
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ที่นี่มีรานปะยาง

ยาง

มีกลิ่นเนาเหม็น

เนา

There’s a place to patch your rubber tire here.

mii klìn nâw měn

thîinîi mii ráan pàʔ yaaŋ

There is a rotten smell.

rotten

nâw

rubber

ลงมาจากหลังคาของผมสิ

หลังคา

yaaŋ

Get off my roof!

loŋ maa càag lǎŋkhaa khɔ̌ɔŋ phǒm sìʔ

กลิ้ง

lǎŋkhaa

เขากลิ้งลงมาตามลาดเขา

klîŋ

roof

He rolled down the slope.

kháw klîŋ loŋ maa taam lâad khǎw

roll

เขาเชื่อฟงเหมือนเปนหุนยนต

หุนยนต

robot

He obeys like a robot.

kháw chʉ̂afaŋ mʉ̌an pen hùnyon

robot

hùnyon

โจร

โจรเอาทุกสิ่งไป

โจร

ยาง

yaaŋ

rubber

เนา

nâw

rotten

หลังคา

lǎŋkhaa

roof

กลิ้ง

klîŋ

roll

หุนยนต

hùnyon

coon

robber

The robber took everything.

coon ʔaw thúg sìŋ pay

coon

คูแขงขัน

khûukhɛ̀ŋkhǎn

sùg

ripe

จลาจล

robber

เรือที่เปนคูแขงขันแลนชากวา

คูแขงขัน

rival

The rival boat is slower.

ผมตองการมะมวงสุก

สุก

rʉa thîi pen khûukhɛ̀ŋkhǎn lɛ̂ɛn cháa kwàa

phǒm tɔ̂ɔŋkaan maʔmûaŋ sùg

sùg

rival

I want some ripe mangoes.

ripe

khûukhɛ̀ŋkhǎn

สุก

ในกลางเมืองมีการกอการจลาจล

จลาจล

calaacon

riot

There were riots in the city.

กวดขัน

nay klaaŋmʉaŋ mii kaankɔ̀ɔ kaancalaacon

กวดขัน

kùadkhǎn

rigorous

calaacon

เขากวดขันในเรื่องวินัย

kùadkhǎn

riot

He is rigorous in his discipline.

kháw kùadkhǎn nay rʉ̂aŋ wínay

rigorous

Thousand Word List
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ที่นี่มีรานปะยาง

thîinîi mii ráan pàʔ yaaŋ

There’s a place to patch your rubber tire here.

มีกลิ่นเนาเหม็น

mii klìn nâw měn

There is a rotten smell.

ลงมาจากหลังคาของผมสิ

loŋ maa càag lǎŋkhaa khɔ̌ɔŋ phǒm sìʔ

Get off my roof!

เขากลิ้งลงมาตามลาดเขา

kháw klîŋ loŋ maa taam lâad khǎw

He rolled down the slope.

เขาเชื่อฟงเหมือนเปนหุนยนต

kháw chʉ̂afaŋ mʉ̌an pen hùnyon

He obeys like a robot.

โจรเอาทุกสิ่งไป

coon ʔaw thúg sìŋ pay

The robber took everything.

เรือที่เปนคูแขงขันแลนชากวา

rʉa thîi pen khûukhɛ̀ŋkhǎn lɛ̂ɛn cháa kwàa

The rival boat is slower.

ผมตองการมะมวงสุก

phǒm tɔ̂ɔŋkaan maʔmûaŋ sùg

I want some ripe mangoes.

ในกลางเมืองมีการกอการจลาจล

nay klaaŋmʉaŋ mii kaankɔ̀ɔ kaancalaacon

There were riots in the city.

เขากวดขันในเรื่องวินัย

kháw kùadkhǎn nay rʉ̂aŋ wínay

He is rigorous in his discipline.
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หยาบคาย
rule

เขาหยาบคายตอผม

ผมไมพอใจกับเขา

พอใจ

67

I am not satisfied with him.

phǒm mây phɔɔcay kàb kháw

satisfied

phɔɔcay

สหรัฐมีดาวเทียมกี่ดวง

ดาวเทียม

satellite

How many satellites does the U.S. have?

sàhàrád mii daawthiam kìi duaŋ

satellite

daawthiam

สะอาด

ที่นี่ไมสะอาด

สะอาด

พอใจ

phɔɔcay

satisfied

ดาวเทียม

daawthiam

saʔàad

sanitary

This place is not sanitary.

thîi nîi mây saʔàad

sanitary

เงินเดือน

ŋəndʉan

saʔàad

คุณไดเงินเดือนเทาไร

เงินเดือน

salary

What is your salary?

khun dây ŋəndʉan thâwray

salary

ŋəndʉan

เสียสละ

การเสียสละนําพรมา

เสียสละ

sǐasalàʔ

Sacrifice brings blessings.

kaansǐasalàʔ nam phɔɔn maa

sacrifice

sacrifice

โหดเหี้ยม

hòodhîam

sǐasalàʔ

S

เขาเปนผูพิพากษาที่โหดเหี้ยม

โหดเหี้ยม

ruthless

He is a ruthless judge.

kháw pen phûuphíphâagsǎa thîi hòodhîam

ruthless

hòodhîam

สนิม

จักรยานของเขากําลังขึ้นสนิม

สนิม

sanǐm

rust

His bicycle is rusting.

càgrayaan khɔ̌ɔŋ kháw kamlaŋ khʉ̂n sanǐm

sanǐm

ขาวลือ

khàawlʉʉ

rust

อยาเชื่อขาวลือทุกเรื่อง

ขาวลือ

rumor

Don’t believe all rumors.

yàa chʉ̂a khàawlʉʉ thúg rʉ̂aŋ

rumor

khàawlʉʉ

กฎเกณฑ

เขาไมไดเลนตามกฎเกณฑของกีฬา

กฎเกณฑ

kòdkeen

He did not play by the rules of the game.

kháw mây dây lên taam kòdkeen khɔ̌ɔŋ kiilaa

rule

kòdkeen

yàabkhaay

หยาบคาย

rude

He was rude to me.

kháw yàabkhaay tɔ̀ɔ phǒm

rude

yàabkhaay

Thousand Word List
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ผมไมพอใจกับเขา

phǒm mây phɔɔcay kàb kháw

I am not satisfied with him.

สหรัฐมีดาวเทียมกี่ดวง

sàhàrád mii daawthiam kìi duaŋ

How many satellites does the U.S. have?

ที่นี่ไมสะอาด

thîi nîi mây saʔàad

This place is not sanitary.

คุณไดเงินเดือนเทาไร

khun dây ŋəndʉan thâwray

What is your salary?

การเสียสละนําพรมา

kaansǐasalàʔ nam phɔɔn maa

Sacrifice brings blessings.

S

เขาเปนผูพิพากษาที่โหดเหี้ยม

kháw pen phûuphíphâagsǎa thîi hòodhîam

He is a ruthless judge.

จักรยานของเขากําลังขึ้นสนิม

càgrayaan khɔ̌ɔŋ kháw kamlaŋ khʉ̂n sanǐm

His bicycle is rusting.

อยาเชื่อขาวลือทุกเรื่อง

yàa chʉ̂a khàawlʉʉ thúg rʉ̂aŋ

Don’t believe all rumors.

เขาไมไดเลนตามกฎเกณฑของกีฬา

kháw mây dây lên taam kòdkeen khɔ̌ɔŋ kiilaa

He did not play by the rules of the game.

เขาหยาบคายตอผม

kháw yàabkhaay tɔ̀ɔ phǒm

He was rude to me.
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แพะรับบาป
scar

สมศักดิ์เปนแพะรับบาปของกลุมนั้นเสมอ

His face has many scars.

nâa khɔ̌ɔŋ kháw mii phlɛ̌ɛpen mâag

หนาของเขามีแผลเปนมาก

แพะรับบาป

scar

phlɛ̌ɛpen

แผลเปน

scapegoat
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เขาขรึมเกินไปสําหรับคนหนุม ๆ

ขรึม

serious

He is too serious for a young man.

เขาเปนสัตรีที่มีความรูสึกไว

ไว

kháw khrʉ̌m kəənpay sǎmràb khon nùm nùm

kháw pen satrii thîi mii khwaamrúusʉ̀g way

khrʉ̌m

She is a very sensitive woman.

sensitive

way

serious

ไว

บราเดอรเอเปนโรคชรา

โรคชรา

ขรึม

khrʉ̌m

way

sensitive

โรคชรา

rôog charaa

senile

Brother A suffers from senility.

ยึด

braadə̂ə ʔee pen rôog charaa

ยึด

yʉ́d

seize

rôog charaa

ตํารวจยึดฝนที่ลักลอบเขามา

yʉ́d

แสวงหา

sawɛ̌ɛŋhǎa

senile

The police seized the smuggled opium.

tamrùad yʉ́d fìn thîi láglɔ̂ɔb khâw maa

seize

เขากําลังแสวงหาความสุข

แสวงหา

seek

He is seeking for happiness.

kháw kamlaŋ sawɛ̌ɛŋhǎa khwaamsùg

seek

sawɛ̌ɛŋhǎa

เลขา

เลขาของคุณจะเขามากี่โมง

เลขา

secretary
leekhǎa

When will your secretary come in?

leekhǎa khɔ̌ɔŋ khun càʔ khâw maa kìi mooŋ

secretary

ผูรอบรู

phûurɔ̂ɔbrúu

leekhǎa

เขาเปนผูรอบรูในภาษาสันสกฤต

ผูรอบรู

scholar

He is a Sanskrit scholar.

kháw pen phûurɔ̂ɔbrúu nay phaasǎa sǎnsakrìd

scholar

phûurɔ̂ɔbrúu

กระจัดกระจาย

ชาวยิวถูกกระจัดกระจายไป

กระจัดกระจาย

kracàdkracaay

kracàdkracaay

scatter

The Jews were scattered.

chaaw yiw thùug kracàdkracaay pay

scatter

แผลเปน

phlɛ̌ɛpen

phɛ́ʔrábbàab

Somsak is always the group’s scapegoat.

sǒmsàg pen phɛ́ʔrábbàab khɔ̌ɔŋ klùm nán samə̌ə

scapegoat

phɛ́ʔrábbàab

Thousand Word List
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เขาขรึมเกินไปสําหรับคนหนุม ๆ

kháw khrʉ̌m kəənpay sǎmràb khon nùm nùm

He is too serious for a young man.

เขาเปนสัตรีที่มีความรูสึกไว

kháw pen satrii thîi mii khwaamrúusʉ̀g way

She is a very sensitive woman.

บราเดอรเอเปนโรคชรา

braadə̂ə ʔee pen rôog charaa

Brother A suffers from senility.

ตํารวจยึดฝนที่ลักลอบเขามา

tamrùad yʉ́d fìn thîi láglɔ̂ɔb khâw maa

The police seized the smuggled opium.

เขากําลังแสวงหาความสุข

kháw kamlaŋ sawɛ̌ɛŋhǎa khwaamsùg

He is seeking for happiness.

เลขาของคุณจะเขามากี่โมง

leekhǎa khɔ̌ɔŋ khun càʔ khâw maa kìi mooŋ

When will your secretary come in?

เขาเปนผูรอบรูในภาษาสันสกฤต

kháw pen phûurɔ̂ɔbrúu nay phaasǎa sǎnsakrìd

He is a Sanskrit scholar.

ชาวยิวถูกกระจัดกระจายไป

chaaw yiw thùug kracàdkracaay pay

The Jews were scattered.

หนาของเขามีแผลเปนมาก

nâa khɔ̌ɔŋ kháw mii phlɛ̌ɛpen mâag

His face has many scars.

สมศักดิ์เปนแพะรับบาปของกลุมนั้นเสมอ

sǒmsàg pen phɛ́ʔrábbàab khɔ̌ɔŋ klùm nán samə̌ə

Somsak is always the group’s scapegoat.

Thousand Word List

ถาคุณตองการลดแรงตานคุณจะตองตัดลวดใหสั้น

ตัดใหสั้น
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เขาเปนพอคาที่ฉลาด

ฉลาด

shrewd

He is a shrewd merchant.

kháw pen phɔ̂ɔkháa thîi chalàad

shrewd

chalàad

อวด

อยาอวดความสามารถของคุณ

อวด

show off

ฉลาด

chalàad

ʔùad

Don’t show off your abilities.

yàa ʔùad khwaamsǎamâad khɔ̌ɔŋ khun

show off

ตัดใหสั้น

tàd hây sân

shorten

ทางลัด

thaaŋlád

shortcut

ละอาย

láʔaay

shame

เขยา

khayàw

ʔùad

lûad hây sân

You must shorten the wire to reduce resistance.

thâa khun tɔ̂ɔŋkaan lód rɛɛŋtâan khun càʔ tɔ̂ɔŋ tàd

tàd hây sân

ทางนี้เปนทางลัดไปที่สถานีดับเพลิง

ทางลัด

shorten

This path is a shortcut to the firestation.

thaaŋ níi pen thaaŋlád pay thîi sathǎanii dàbphləəŋ

thaaŋlád

เขาไมมีความละอาย

ละอาย

shortcut

He has no shame.

kháw mây mii khwaamláʔaay

shame

เขยา

láʔaay

เขยากอนดื่ม

khayàw

shake

Shake before drinking.

khayàw kɔ̀ɔn dʉ̀ʉm

shake

เงา

เงาแหงความตายอยูบนหนาของเขา

เงา

shadow
ŋaw

The shadow of death is on his face.

ŋaw hɛ̀ŋ khwaamtaay yùu bon nâa khɔ̌ɔŋ kháw

ตกลง

shadow

ตกลงวาเราจะทําอยางไร

ตกลง

tògloŋ

settle upon

ตั้ง

tâŋ

ŋaw

What did we settle upon?

tògloŋ wâa raw càʔ tham yàaŋray

settle upon

tògloŋ

เราไดตั้งบริษัทขึ้น

ตั้ง

set

We set up a company.

raw dây tâŋ bɔɔrisàd khʉ̂n

set

tâŋ

การบําเพ็ญประโยชน

การบําเพ็ญประโยชนชวยใหเรามีความสุข

การบําเพ็ญประโยชน

69

เขาเปนพอคาที่ฉลาด

kháw pen phɔ̂ɔkháa thîi chalàad

He is a shrewd merchant.

อยาอวดความสามารถของคุณ

yàa ʔùad khwaamsǎamâad khɔ̌ɔŋ khun

Don’t show off your abilities.

ถาคุณตองการลดแรงตานคุณจะตองตัดลวดใหสั้น

lûad hây sân

thâa khun tɔ̂ɔŋkaan lód rɛɛŋtâan khun càʔ tɔ̂ɔŋ tàd

You must shorten the wire to reduce resistance.

ทางนี้เปนทางลัดไปที่สถานีดับเพลิง

thaaŋ níi pen thaaŋlád pay thîi sathǎanii dàbphləəŋ

This path is a shortcut to the firestation.

เขาไมมีความละอาย

kháw mây mii khwaamláʔaay

He has no shame.

เขยากอนดื่ม

khayàw kɔ̀ɔn dʉ̀ʉm

Shake before drinking.

เงาแหงความตายอยูบนหนาของเขา

ŋaw hɛ̀ŋ khwaamtaay yùu bon nâa khɔ̌ɔŋ kháw

The shadow of death is on his face.

ตกลงวาเราจะทําอยางไร

tògloŋ wâa raw càʔ tham yàaŋray

What did we settle upon?

เราไดตั้งบริษัทขึ้น

raw dây tâŋ bɔɔrisàd khʉ̂n

We set up a company.

การบําเพ็ญประโยชนชวยใหเรามีความสุข

kaanbamphenprayòod chûay hây raw mii khwaamsùg

Service helps us be happy.

service
kaanbamphenprayòod

Service helps us be happy.

kaanbamphenprayòod chûay hây raw mii khwaamsùg

service

kaanbamphenprayòod

Thousand Word List

Thousand Word List

ทัศนาจร
sign (v)

While the ship stopped in Australia we had no time for
sightseeing.

khanàʔ thîi rʉa cɔ̀ɔd thîi ʔɔɔstreelia raw mây mii

ขณะที่เรือจอดที่ออสเตรเลียเราไมมีเวลาทัศนาจรเลย

sightsee

thádsanacɔɔn

ทัศนาจร

โรงแรมมีปายใหม

Significant events are happening all over the world.

hèedkaan ʔan mii khwaammǎay lʉ́gsʉ́ŋ kamlaŋ kə̀əd

เหตุการณอันมีความหมายลึกซึ้งกําลังเกิดขึ้นทั่วโลก

ปาย

significant

mii khwaammǎay

มีความหมาย

70

เอาน้ําโคกขนาดไหน

ขนาด

size

What size Coke would you like?

ʔaw náam khóog khanàad nǎy

size

khanàad

เดียว

เราไมไดเห็นรถสักคันเดียว

เดียว

single

ขนาด

khanàad

diaw

We did not see a single car.

raw mây dây hěn ród ság khan diaw

งาย

single

เขาใชสํานวนอยางงาย

งาย

ŋâay

simple

อยางเดียวกัน

yàaŋdiawkan

diaw

His style is simple.

ผมทําผิดในอยางเดียวกัน

อยางเดียวกัน

kháw cháy sǎmnuan yàaŋ ŋâay

phǒm tham phìd nay yàaŋdiawkan

ŋâay

similar

I made a similar mistake.

similar

yàaŋdiawkan

simple

เงียบ

ทําไมคุณเงียบจัง

เงียบ

ŋîab

silent

Why are you so silent?

thammay khun ŋîab caŋ

ŋîab

มีความหมาย

mii khwaammǎay

significant

ปาย

pâay

sign (n)

ลงชื่อ

loŋchʉ̂ʉ

thádsanacɔɔn

sightsee

ลิขสิทธิ์

silent

khʉ̂n thûa lôog

The hotel has a new sign.

rooŋrɛɛm mii pâay mày

sign (n)

คุณลงชื่อในสัญญาหรือยัง

ลงชื่อ

pâay

Have you signed the contract?

khun loŋchʉ̂ʉ nay sǎnyaa rʉ̌ʉ yaŋ

sign (v)

loŋchʉ̂ʉ

weelaa thádsanaacɔɔn ləəy

เขาคงอยูดานหลังตึกนี้มั้ง

dâan

ลิขสิทธิ์

side

I suppose he’s on the back side of this building.

kháw khoŋ yùu dâan lǎŋ tʉ̀g níi máŋ

side

dâan

Thousand Word List
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เอาน้ําโคกขนาดไหน

ʔaw náam khóog khanàad nǎy

What size Coke would you like?

เราไมไดเห็นรถสักคันเดียว

raw mây dây hěn ród ság khan diaw

We did not see a single car.

เขาใชสํานวนอยางงาย

kháw cháy sǎmnuan yàaŋ ŋâay

His style is simple.

ผมทําผิดในอยางเดียวกัน

phǒm tham phìd nay yàaŋdiawkan

I made a similar mistake.

ทําไมคุณเงียบจัง

thammay khun ŋîab caŋ

Why are you so silent?

เหตุการณอันมีความหมายลึกซึ้งกําลังเกิดขึ้นทั่วโลก

hèedkaan ʔan mii khwaammǎay lʉ́gsʉ́ŋ kamlaŋ kə̀əd
khʉ̂n thûa lôog

Significant events are happening all over the world.

โรงแรมมีปายใหม

rooŋrɛɛm mii pâay mày

The hotel has a new sign.

คุณลงชื่อในสัญญาหรือยัง

khun loŋchʉ̂ʉ nay sǎnyaa rʉ̌ʉ yaŋ

Have you signed the contract?

ขณะที่เรือจอดที่ออสเตรเลียเราไมมีเวลาทัศนาจรเลย

weelaa thádsanaacɔɔn ləəy

khanàʔ thîi rʉa cɔ̀ɔd thîi ʔɔɔstreelia raw mây mii

While the ship stopped in Australia we had no time for
sightseeing.

เขาคงอยูดานหลังตึกนี้มั้ง

kháw khoŋ yùu dâan lǎŋ tʉ̀g níi máŋ

I suppose he’s on the back side of this building.

Thousand Word List

source

ที่มา
souvenir

God is the source of truth.

phráʔphûupencâw soŋ pen thîimaa khɔ̌ɔŋ khwaamciŋ

พระผูเปนเจาทรงเปนที่มาของความจริง

He bought a sticker as a souvenir of the trip.

kháw sʉ́ʉ satikə̂ə phʉ̂a pen khɔ̌ɔŋthîiralʉ́g sǎmràb

เขาซื้อสติกเกอรเพื่อเปนของที่ระลึกสําหรับการเดินทางครั้งนั้น

source

thîimaa

ที่มา

souvenir

khɔ̌ɔŋthîiralʉ́g

ของที่ระลึก

71

kaandəənthaaŋ khráŋ nán

สังคม

ยาเสพติดอันตรายตอสังคม

สังคม

ของที่ระลึก

khɔ̌ɔŋthîiralʉ́g

thîimaa

sǎŋkhom

society

Drugs are dangerous for society.

yaasèebtìd ʔantaraay tɔ̀ɔ sǎŋkhom

sǎŋkhom

สบู

sabùu

society

โปรดใชสบูเมื่ออาบน้ํา

สบู

soap

Please use soap when you shower.

pròod cháy sabùu mʉ̂a ʔàabnáam

soap

sabùu

กรน

คูผมกรนทุก ๆ คืนเลย

กรน

snore
kron

My companion snores every single night.

khûu phǒm kron thúg thúg khʉʉn ləəy

จาม

snore

เขาจามพนเชื้อโรคไปใสทุกคน

จาม

caam

sneeze

ยิ้ม

yím

smile

มีเลหนัย

mii lêenay

sly

เลอะเทอะ

lə́ʔthə́ʔ

kron

He sneezed germs all over everyone.

kháw caam phôn chʉ́arôog pay sày thúg khon

sneeze

เขายิ้มอยางเหยียดหยาม

ยิ้ม

caam

He smiled cynically.

เขาชําเลืองดูคูเขาอยางมีเลหนัย

มีเลหนัย

khaw yím yàaŋ yìad yǎam

kháw chamlʉaŋduu khûu kháw yàaŋ mii lêenay

mii lêenay

yím

He gave his companion a sly glance.

sly

smile

เขากินอาหารเลอะเทอะ

เลอะเทอะ

sloppy

He eats in a sloppy manner.

kháw kin ʔaahǎan lə́ʔthə́ʔ

sloppy

lə́ʔthə́ʔ

ทาส

แตกอนเกษตรกรอเมริกันใชทาส

ทาส

thâad

thâad

slave

Formerly American planters used slaves.

tɛ̀ɛkɔ̀ɔn kasèedtrakɔɔn ʔameeríkan cháy thâad

slave

Thousand Word List

71

เขาซื้อสติกเกอรเพื่อเปนของที่ระลึกสําหรับการเดินทางครั้งนั้น

kháw sʉ́ʉ satikə̂ə phʉ̂a pen khɔ̌ɔŋthîiralʉ́g sǎmràb
kaandəənthaaŋ khráŋ nán

He bought a sticker as a souvenir of the trip.

พระผูเปนเจาทรงเปนที่มาของความจริง

phráʔphûupencâw soŋ pen thîimaa khɔ̌ɔŋ khwaamciŋ

God is the source of truth.

ยาเสพติดอันตรายตอสังคม

yaasèebtìd ʔantaraay tɔ̀ɔ sǎŋkhom

Drugs are dangerous for society.

โปรดใชสบูเมื่ออาบน้ํา

pròod cháy sabùu mʉ̂a ʔàabnáam

Please use soap when you shower.

คูผมกรนทุก ๆ คืนเลย

khûu phǒm kron thúg thúg khʉʉn ləəy

My companion snores every single night.

เขาจามพนเชื้อโรคไปใสทุกคน

kháw caam phôn chʉ́arôog pay sày thúg khon

He sneezed germs all over everyone.

เขายิ้มอยางเหยียดหยาม

khaw yím yàaŋ yìad yǎam

He smiled cynically.

เขาชําเลืองดูคูเขาอยางมีเลหนัย

kháw chamlʉaŋduu khûu kháw yàaŋ mii lêenay

He gave his companion a sly glance.

เขากินอาหารเลอะเทอะ

kháw kin ʔaahǎan lə́ʔthə́ʔ

He eats in a sloppy manner.

แตกอนเกษตรกรอเมริกันใชทาส

tɛ̀ɛkɔ̀ɔn kasèedtrakɔɔn ʔameeríkan cháy thâad

Formerly American planters used slaves.

Thousand Word List

จริง ๆ แลวไมมีชอน

That woman is this man’s spouse.

phûuyǐŋ khon nán pen khûusǒmród khɔ̌ɔŋ phûuchaay

ชอน

spouse

khûusǒmród

เขาพรมน้ําใสผม

พรม

72

He sprinkled water on me.

kháw phrom náam sày phǒm

เคล็ด

sprinkle

ขอเทาของเขาเคล็ด

khléd

phrom

Her ankle is sprained.

khɔ̂ɔtháaw khɔ̌ɔŋ kháw khléd

sprain

ผูหญิงคนนั้นเปนคูสมรสของผูชายคนนี้

คูสมรส

khon níi

Actually, there is no spoon.

ciŋ ciŋ lɛ́ɛw mây mii chɔ́ɔn

ผูอุปถัมภ

spoon

เขาเปนผูอุปถัมภทีมกีฬานั้น

phûu ʔupathǎm

chɔ́ɔn

He is a sponsor of that ball team.

kháw pen phûu ʔupathǎm thiim kiilaa nán

sponsor

เขาผาไมกระดานไปตามยาว

ผา

เราไปดวยความเร็วเต็มที่

ความเร็ว

He split the planks lengthwise.

raw pay dûay khwaamrew temthîi

khwaamrew

kháw phàa máay kradaan pay taam yaaw

We went at full speed.

speed

phàa

มันไมเจาะจงเลย

เจาะจง

split

It’s not specific at all.

man mây cɔ̀ʔcoŋ ləəy

specific

cɔ̀ʔcoŋ

อวกาศและเวลานั้นสัมพันธกัน

อวกาศ

space

Space and time are related.

ʔawakàad lɛ́ʔ weelaa nán sǎmphankan

space

ʔawakàad

ที่วาง

ไมมีที่วางสําหรับคุณ

ที่วาง

พรม

phrom

sprinkle

เคล็ด

khléd

sprain

คูสมรส

khûusǒmród

spouse

ชอน

chɔ́ɔn

spoon

ผูอุปถัมภ

phûu ʔupathǎm

sponsor

ผา

phàa

split

ความเร็ว

khwaamrew

speed

เจาะจง

cɔ̀ʔcoŋ

specific

อวกาศ

ʔawakàad

thîiwâaŋ

thîiwâaŋ

space

There is no space for you.

mây mii thîi wâaŋ sǎmràb khun

space
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เขาพรมน้ําใสผม

kháw phrom náam sày phǒm

He sprinkled water on me.

ขอเทาของเขาเคล็ด

khɔ̂ɔtháaw khɔ̌ɔŋ kháw khléd

Her ankle is sprained.

ผูหญิงคนนั้นเปนคูสมรสของผูชายคนนี้

khon níi

phûuyǐŋ khon nán pen khûusǒmród khɔ̌ɔŋ phûuchaay

That woman is this man’s spouse.

จริง ๆ แลวไมมีชอน

ciŋ ciŋ lɛ́ɛw mây mii chɔ́ɔn

Actually, there is no spoon.

เขาเปนผูอุปถัมภทีมกีฬานั้น

kháw pen phûu ʔupathǎm thiim kiilaa nán

He is a sponsor of that ball team.

เขาผาไมกระดานไปตามยาว

kháw phàa máay kradaan pay taam yaaw

He split the planks lengthwise.

เราไปดวยความเร็วเต็มที่

raw pay dûay khwaamrew temthîi

We went at full speed.

มันไมเจาะจงเลย

man mây cɔ̀ʔcoŋ ləəy

It’s not specific at all.

อวกาศและเวลานั้นสัมพันธกัน

ʔawakàad lɛ́ʔ weelaa nán sǎmphankan

Space and time are related.

ไมมีที่วางสําหรับคุณ

mây mii thîi wâaŋ sǎmràb khun

There is no space for you.
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ควายชอบกินฟางเยอะ

ฟาง
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Water buffalo like to eat lots of straw.

khwaay chɔ̂ɔb kin faaŋ yə́ʔ

straw

อยาบีบคอคูของคุณสิ

บีบคอ

faaŋ

Don’t strangle your companion!

yàa bìib khɔɔ khûu khɔ̌ɔŋ khun sì

bìibkhɔɔ

พอมีพายุแลวก็ตองมีความสงบ

พายุ

strangle

After the storm comes a calm.

phɔɔ mii phaayúʔ lɛ́ɛw kɔ̂ɔ tɔ̂ɔŋ mii khwaamsaŋòb

phaayúʔ

เขาเหยียบเทาผม

เหยียบ

storm

She stepped on my foot.

ผมตกใจมากเมื่อเขาเขามา

ตกใจ

kháw yìab tháaw phǒm

phǒm tògcay mâag mʉ̂a kháw khâw maa

tògcay

step on

I was quite startled when he came in.

startle

yìab

เขาจองดูผม

จองดู

stare

He stared at me.

kháw cɔ̂ɔŋduu phǒm

stare

cɔ̂ɔŋduu

มาตรฐาน

เชือกเสนนี้ไมยาวตามมาตรฐาน

มาตรฐาน

ฟาง

faaŋ

straw

บีบคอ

bìibkhɔɔ

strangle

พายุ

phaayúʔ

storm

เหยียบ

yìab

step on

ตกใจ

tògcay

startle

จองดู

cɔ̂ɔŋduu

mâadtrathǎan

standard

This string isn’t the standard length.

chʉ̂ag sên níi mây yaaw taam mâadtrathǎan

คอก

mâadtrathǎan

เอามาไปที่คอก

คอก

khɔ̂ɔg

stable

นั่งยอง ๆ

nâŋyɔɔŋyɔɔŋ

squat

เครื่องรดน้ํา

standard

Put the horses in the stable.

ʔaw máa pay thîi khɔ̂ɔg

นั่งยอง ๆ

stable

คนไทยชอบนั่งยอง ๆ

nâŋyɔɔŋyɔɔŋ

khɔ̂ɔg

Thais like to squat.

khonthay chɔ̂ɔb nâŋyɔɔŋyɔɔŋ

squat

ชวยปดเครื่องรดน้ําไดไหม

เครื่องรดน้ํา

sprinkler
khrʉ̂aŋródnáam
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ควายชอบกินฟางเยอะ

khwaay chɔ̂ɔb kin faaŋ yə́ʔ

Water buffalo like to eat lots of straw.

อยาบีบคอคูของคุณสิ

yàa bìib khɔɔ khûu khɔ̌ɔŋ khun sì

Don’t strangle your companion!

พอมีพายุแลวก็ตองมีความสงบ

phɔɔ mii phaayúʔ lɛ́ɛw kɔ̂ɔ tɔ̂ɔŋ mii khwaamsaŋòb

After the storm comes a calm.

เขาเหยียบเทาผม

kháw yìab tháaw phǒm

She stepped on my foot.

ผมตกใจมากเมื่อเขาเขามา

phǒm tògcay mâag mʉ̂a kháw khâw maa

I was quite startled when he came in.

เขาจองดูผม

kháw cɔ̂ɔŋduu phǒm

He stared at me.

เชือกเสนนี้ไมยาวตามมาตรฐาน

chʉ̂ag sên níi mây yaaw taam mâadtrathǎan

This string isn’t the standard length.

เอามาไปที่คอก

ʔaw máa pay thîi khɔ̂ɔg

Put the horses in the stable.

คนไทยชอบนั่งยอง ๆ

khonthay chɔ̂ɔb nâŋyɔɔŋyɔɔŋ

Thais like to squat.

ชวยปดเครื่องรดน้ําไดไหม

chûay pìd khrʉ̂aŋródnáam dây máy

Please turn the sprinkler off.

Please turn the sprinkler off.

chûay pìd khrʉ̂aŋródnáam dây máy

sprinkler

khrʉ̂aŋródnáam

Thousand Word List

Thousand Word List

เรื่อง
suburbs

คุณจะพูดเรื่องอะไร

เรื่อง

74

เขาไมเคยประสบกับความสําเร็จ

ความสําเร็จ

success

He never experienced success.

kháw mây khəəy prasòb kàb khwaamsǎmrèd

success

khwaamsǎmrèd

ชานเมือง

เขาพักอยูในชานเมือง

ชานเมือง

ความสําเร็จ

khwaamsǎmrèd

chaanmʉaŋ

He lives in the suburbs.

kháw phág yùu nay chaanmʉaŋ

suburbs

chaanmʉaŋ

rʉ̂aŋ

subject

What subject will you speak on?

khun càʔ phûud rʉ̂aŋ ʔaray

rʉ̂aŋ

อบอาว

ʔòbʔâaw

subject

หองนี้อบอาว

อบอาว

This room is stuffy.

stuffy

This room is stuffy.

hɔ̂ɔŋ níi ʔòbʔâaw

stuffy

ʔòbʔâaw

เขาเปนคนดื้อมาก

ดื้อ

เขาเปนคนดื้อมาก

He is a very stubborn person.

74

เขาไมเคยประสบกับความสําเร็จ

kháw mây khəəy prasòb kàb khwaamsǎmrèd

He never experienced success.

เขาพักอยูในชานเมือง

kháw phág yùu nay chaanmʉaŋ

He lives in the suburbs.

คุณจะพูดเรื่องอะไร

khun càʔ phûud rʉ̂aŋ ʔaray

What subject will you speak on?

หองนี้อบอาว

hɔ̂ɔŋ níi ʔòbʔâaw

kháw pen khon dʉ̂ʉ mâag

ดื้อ

stubborn
dʉ̂ʉ

He is a very stubborn person.

เราตองดิ้นรนในชีวิตเพื่อเกิดศรัทธา

raw tɔ̂ɔŋ dînron nay chiiwíd phʉ̂a kə̀əd sàdthaa

We need to struggle in life to build faith.

มันเปนโครงรางที่งดงาม

man pen khrooŋrâaŋ thîi ŋódŋaam

It is a fine structure.

เราเดินเลนตามถนน

kháw pen khon dʉ̂ʉ mâag

ดิ้นรน

We strolled down the street.
raw dəənlên taam thanǒn

dʉ̂ʉ

เราตองดิ้นรนในชีวิตเพื่อเกิดศรัทธา

ดิ้นรน

dînron

struggle

โครงราง

khrooŋrâaŋ

structure

เดินเลน

dəənlên

สถานที่โกลาหลอยูใกล ๆ เรานี้เอง

sathǎanthîi koolaahǒn yùu klây klây raw níi ʔeeŋ

The scene of strife was quite near us.

เขาเปนครูที่เครงครัด

kháw pen khruu thîi khrêeŋkhrád

He is a strict teacher.

Thousand Word List

stubborn

We need to struggle in life to build faith.

raw tɔ̂ɔŋ dînron nay chiiwíd phʉ̂a kə̀əd sàdthaa

โครงราง

dînron

มันเปนโครงรางที่งดงาม

khrooŋrâaŋ

struggle

It is a fine structure.

man pen khrooŋrâaŋ thîi ŋódŋaam

structure

เราเดินเลนตามถนน

เดินเลน

stroll

We strolled down the street.

raw dəənlên taam thanǒn

stroll

dəənlên

ความโกลาหล

สถานที่โกลาหลอยูใกล ๆ เรานี้เอง

ความโกลาหล

khwaamkoolaahǒn

strife

The scene of strife was quite near us.

sathǎanthîi koolaahǒn yùu klây klây raw níi ʔeeŋ

เครงครัด

khwaamkoolaahǒn

เขาเปนครูที่เครงครัด

เครงครัด

khrêeŋkhrád

strict

strife

He is a strict teacher.

kháw pen khruu thîi khrêeŋkhrád

strict

khrêeŋkhrád
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พระคุญของเราเพียงพอสําหรับคนใจออนโยน

เพียงพอ

ขอเสนอ
suicide

มีขอเสนออะไรไหม

ขอเสนอ

เขาไมตองการใหผิวเกรียม

phǐwkriam

ผิวเกรียม

75

She doesn’t want a sunburn.

kháw mây tɔ̂ɔŋkaan hây phǐwkriam

sunburn

โปรดใหขอสรุปถึงเรื่องในบทนี้

ขอสรุป

summary

Please give me a summary of this chapter.

ผลบวกของสองกับสองคืออะไร

ผลบวก

pròod hây khɔ̂ɔsarùb thʉ̌ŋ rʉ̂aŋ nay bòd níi

phǒn bùag khɔ̌ɔŋ sɔ̌ɔŋ kàb sɔ̌ɔŋ khʉʉ ʔaray

phǒnbùag

summary

What is the sum of two plus two?

sum

khɔ̂ɔsarùb

ผลบวก

เขาพูดวาจะฆาตัวตาย

ฆาตัวตาย

ผิวเกรียม

phǐwkriam

sunburn

ขอสรุป

khɔ̂ɔsarùb

phǒnbùag

sum

ฆาตัวตาย

khâa tua taay

He talks of committing suicide.

kháw phûud wâa càʔ khâa tua taay

suicide

khâa tua taay

khɔ̂ɔsanə̌ə

suggestion

Do you have any suggestions?

สําลัก

mii khɔ̂ɔsanə̌ə ʔaray máy

สําลัก

sǎmlág

suffocate

khɔ̂ɔsanə̌ə

เขาสําลักควันตาย

sǎmlág

เพียงพอ

phiaŋphɔɔ

sufficient

ทรมาน

thɔɔramaan

suffer

ฟอง

fɔ́ɔŋ

sue

ทันใดนั้น

thandaynán

suddenly

suggestion

She died by suffocation.

kháw sǎmlág khwan taay

suffocate

cayʔɔ̀ɔnyoon

My grace is sufficient for the meek.

phráʔkhun khɔ̌ɔŋ raw phiaŋphɔɔ sǎmràb khon

phiaŋphɔɔ

เขาจะไมตองทรมานตอไปอีกนานนัก

ทรมาน

sufficient

He will not suffer much longer.

kháw càʔ mây tɔ̂ɔŋ thɔɔramaan tɔ̀ɔpay ʔìig naan nág

thɔɔramaan

ผมจะฟองคุณเรื่องนี้

ฟอง

suffer

I’ll sue you for this.

phǒm càʔ fɔ́ɔŋ khun rʉ̂aŋ níi

ทันใดนั้น

fɔ́ɔŋ

ในทันใดนั้นหลังคายุบลงมา

thandaynán

sue

Suddenly the roof fell.

naythandaynán lǎŋkhaa yúb loŋ maa

suddenly
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เขาไมตองการใหผิวเกรียม

kháw mây tɔ̂ɔŋkaan hây phǐwkriam

She doesn’t want a sunburn.

โปรดใหขอสรุปถึงเรื่องในบทนี้

pròod hây khɔ̂ɔsarùb thʉ̌ŋ rʉ̂aŋ nay bòd níi

Please give me a summary of this chapter.

ผลบวกของสองกับสองคืออะไร

phǒn bùag khɔ̌ɔŋ sɔ̌ɔŋ kàb sɔ̌ɔŋ khʉʉ ʔaray

What is the sum of two plus two?

เขาพูดวาจะฆาตัวตาย

kháw phûud wâa càʔ khâa tua taay

He talks of committing suicide.

มีขอเสนออะไรไหม

mii khɔ̂ɔsanə̌ə ʔaray máy

Do you have any suggestions?

เขาสําลักควันตาย

kháw sǎmlág khwan taay

She died by suffocation.

พระคุญของเราเพียงพอสําหรับคนใจออนโยน

cayʔɔ̀ɔnyoon

phráʔkhun khɔ̌ɔŋ raw phiaŋphɔɔ sǎmràb khon

My grace is sufficient for the meek.

เขาจะไมตองทรมานตอไปอีกนานนัก

kháw càʔ mây tɔ̂ɔŋ thɔɔramaan tɔ̀ɔpay ʔìig naan nág

He will not suffer much longer.

ผมจะฟองคุณเรื่องนี้

phǒm càʔ fɔ́ɔŋ khun rʉ̂aŋ níi

I’ll sue you for this.

ในทันใดนั้นหลังคายุบลงมา

naythandaynán lǎŋkhaa yúb loŋ maa

Suddenly the roof fell.

Thousand Word List

การถือผีถือลาง
support

ศรัทธาจะแกการถือผีถือลาง

การถือผีถือลาง

ค้ําจุน
suppress

ความหวังค้ําจุนเขาไว

ค้ําจุน

สีขาวเปนสัญลักษณแหงความบริสุทธิ์

สัญลักษณ

76

White is a symbol of purity.

sǐi khǎaw pen sǎnyalág hɛ̀ŋ khwaambɔɔrisùd

sǎnyalág

เขาโชกไปดวยเหงื่อ

เหงื่อ

symbol

He was wet with sweat.

kháw chôog pay dûay ŋʉ̀a

ŋʉ̀a

สาบาน

sweat

เขาสาบานวาไมไดอยูที่นั่น

sǎabaan

swear

He swore that he was not there.

kháw sǎabaan wâa mây dây yùu thîinân

swear

สิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอมสําคัญกับเด็ก ๆ

สิ่งแวดลอม

สัญลักษณ

sǎnyalág

symbol

เหงื่อ

ŋʉ̀a

sweat

สาบาน

sǎabaan

sìŋwɛ̂ɛdlɔ́ɔm

surroundings

Surroundings are important for children.

ยอมแพ

sìŋwɛ̂ɛdlɔ́ɔm sǎmkhan kàb dèg dèg

ยอมแพ

yɔɔmphɛ́ɛ

surrender

sìŋwɛ̂ɛdlɔ́ɔm

เรายอมแพ

yɔɔmphɛ́ɛ

นามสกุล

naamsakun

phǐw

surface

ปราบปราม

surroundings

We surrender.

raw yɔɔmphɛ́ɛ

surrender

ชายคนนั้นมีนามสกุลอะไร

นามสกุล

surname

What is the man’s surname?

ผิวน้ํานิ่ง

ผิว

chaay khon nán mii naamsakun ʔaray

phǐw náam nîŋ

naamsakun

The surface of the water is smooth.

surface

phǐw

surname

ผิว

โจรสลัดถูกปราบปรามลงแลว

ปราบปราม

pràabpraam

Piracy has been suppressed.

coonsalàd thùug pràabpraam loŋ lɛ́ɛw

suppress

pràabpraam

khámcun

Hope supported him.

khwaamwǎŋ khámcun kháw wáy

support

khámcun

kaanthʉ̌ʉphǐi thʉ̌ʉlaaŋ

kaanthʉ̌ʉphǐi thʉ̌ʉlaaŋ

superstition

Faith will overcome superstition.

sàdthaa càʔ kɛ̂ɛ kaanthʉ̌ʉphǐi thʉ̌ʉlaaŋ

superstition
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สีขาวเปนสัญลักษณแหงความบริสุทธิ์

sǐi khǎaw pen sǎnyalág hɛ̀ŋ khwaambɔɔrisùd

White is a symbol of purity.

เขาโชกไปดวยเหงื่อ

kháw chôog pay dûay ŋʉ̀a

He was wet with sweat.

เขาสาบานวาไมไดอยูที่นั่น

kháw sǎabaan wâa mây dây yùu thîinân

He swore that he was not there.

สิ่งแวดลอมสําคัญกับเด็ก ๆ

sìŋwɛ̂ɛdlɔ́ɔm sǎmkhan kàb dèg dèg

Surroundings are important for children.

เรายอมแพ

raw yɔɔmphɛ́ɛ

We surrender.

ชายคนนั้นมีนามสกุลอะไร

chaay khon nán mii naamsakun ʔaray

What is the man’s surname?

ผิวน้ํานิ่ง

phǐw náam nîŋ

The surface of the water is smooth.

โจรสลัดถูกปราบปรามลงแลว

coonsalàd thùug pràabpraam loŋ lɛ́ɛw

Piracy has been suppressed.

ความหวังค้ําจุนเขาไว

khwaamwǎŋ khámcun kháw wáy

Hope supported him.

ศรัทธาจะแกการถือผีถือลาง

sàdthaa càʔ kɛ̂ɛ kaanthʉ̌ʉphǐi thʉ̌ʉlaaŋ

Faith will overcome superstition.
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The nervous system functions automatically.

rabòb sênprasàad khɔ̌ɔŋ raw nán tham nâathîi dûay tua

system

rabòb

วิธีการ
teen

เมื่อเชาเราศึกษาวิธีการสอน

วิธีการ

This title is only temporary.

tamnɛ̀ŋ níi tâŋ khʉ̂n pen kaan chûakhraaw khɛ̂ɛnán ʔeeŋ

ตําแหนงนี้ตั้งขึ้นเปนการชั่วคราวแคนั้นเอง

temporary

chûakhraaw

ชั่วคราว

77

โปรดระงับอารมณของคุณไว

อารมณ

temper

Please control your temper.

pròod raŋáb ʔaarom khɔ̌ɔŋ khun wáy

temper

ʔaarom

วัยรุน

มีวัยรุนหลายคนในสาขานี้

วัยรุน

ชั่วคราว

chûakhraaw

temporary

อารมณ

ʔaarom

wayrûn

There are many teens in this branch.

mii wayrûn lǎay khon nay sǎakhǎa níi

teen

wayrûn

wíthiikaan

technique

We studied teaching techniques this morning.

mʉ̂acháaw raw sʉ̀gsǎa wíthiikaan sɔ̌ɔn

ลอเลน, แกลง

lɔ́ɔlên, klɛ̂ɛŋ

tease

ภาษี

phaasǐi

tax

เทป

théeb

tape

เถียง

thǐaŋ

talk back

ระบบ

rabòb

system

อาการ

wíthiikaan

เขาชอบลอเลน

ลอเลน, แกลง

symptom
ʔaakaan

technique

He likes to tease.

kháw chɔ̂ɔb lɔ́ɔlên

lɔ́ɔlên, klɛ̂ɛŋ

เขาอาสัยอยูบนเกาะที่ไมมีภาษี

ภาษี

tease

He lives on an island that has no taxes.

kháw ʔaasǎy yùu bon kɔ̀ʔ thîi mây mii phaasǐi

phaasǐi

ชวยซื้อเทปใหหนอย

เทป

tax

Please buy some tape for me.

chûay sʉ́ʉ théeb hây nɔ̀ɔy

théeb

อยาเถียงกับพอแม

เถียง

tape

Don’t talk back your parents.

yàa thǐaŋ kàb phɔ̂ɔmɛ̂ɛ

talk back

thǐaŋ

T

ระบบเสนประสาทของเรานั้นทําหนาที่ดวยตัวมันเอง

man ʔeeŋ

ปวดหัวเปนอาการของโรคหลายอยาง

อาการ

ระบบ

Headaches are symptoms of many disorders.

pùad hǔa pen ʔaakaan khɔ̌ɔŋ rôog lǎay yàaŋ

symptom

ʔaakaan

Thousand Word List
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ตําแหนงนี้ตั้งขึ้นเปนการชั่วคราวแคนั้นเอง

tamnɛ̀ŋ níi tâŋ khʉ̂n pen kaan chûakhraaw khɛ̂ɛnán ʔeeŋ

This title is only temporary.

โปรดระงับอารมณของคุณไว

pròod raŋáb ʔaarom khɔ̌ɔŋ khun wáy

Please control your temper.

มีวัยรุนหลายคนในสาขานี้

mii wayrûn lǎay khon nay sǎakhǎa níi

There are many teens in this branch.

เมื่อเชาเราศึกษาวิธีการสอน

mʉ̂acháaw raw sʉ̀gsǎa wíthiikaan sɔ̌ɔn

We studied teaching techniques this morning.

เขาชอบลอเลน

kháw chɔ̂ɔb lɔ́ɔlên

He likes to tease.

เขาอาสัยอยูบนเกาะที่ไมมีภาษี

kháw ʔaasǎy yùu bon kɔ̀ʔ thîi mây mii phaasǐi

He lives on an island that has no taxes.

ชวยซื้อเทปใหหนอย

chûay sʉ́ʉ théeb hây nɔ̀ɔy

Please buy some tape for me.

อยาเถียงกับพอแม

yàa thǐaŋ kàb phɔ̂ɔmɛ̂ɛ

Don’t talk back your parents.

T

ระบบเสนประสาทของเรานั้นทําหนาที่ดวยตัวมันเอง

man ʔeeŋ

rabòb sênprasàad khɔ̌ɔŋ raw nán tham nâathîi dûay tua

The nervous system functions automatically.

ปวดหัวเปนอาการของโรคหลายอยาง

pùad hǔa pen ʔaakaan khɔ̌ɔŋ rôog lǎay yàaŋ

Headaches are symptoms of many disorders.

Thousand Word List

เนื้อที่พึ่งเอาออกจากชองทําน้ําแข็งตองทําใหละลายกอน

ทฤษฎี
thorough

วิธีปฏิบัติเกาดีกวาทฤษฎีใหม

ทฤษฎี

ผูสอนศาสนาไมควรจะเปนคนขี้ขลาด

“Elder” is a title, not my name.

ʔeldə̂ə pen tamnɛ̀ŋ, mây chây chʉ̂ʉ phǒm náʔ

เอ็ลเดอรเปนตําแหนง ไมใชชื่อผมนะ

ขี้ขลาด

title

tamnɛ̀ŋ

ตําแหนง

78

Missionaries should not be timid.

phûusɔ̌ɔnsàadsanǎa mây khuan càʔ pen khon khîikhlàad

khîikhlàad

ฟารองเสียงดัง

ฟารอง

timid

Thunder is loud.

fáarɔ́ɔŋ sǐaŋ daŋ

thunder

fáarɔ́ɔŋ

เขาเปนคนประหยัด

ประหยัด

thrifty

He is a thrifty man.

kháw pen khon prayàd

thrifty

prayàd

ทุกอยางหมด

เขาทําการเปลี่ยนแปลงทุกอยางหมด

ทุกอยางหมด

ตําแหนง

tamnɛ̀ŋ

title

ขี้ขลาด

khîikhlàad

timid

ฟารอง

fáarɔ́ɔŋ

thunder

ประหยัด

prayàd

thúgyàaŋmòd

He made a thorough change.

kháw tham kaan plìanplɛɛŋ thúgyàaŋ mòd

thorough

thúgyàaŋmòd

thrísadii

theory

Old practices are worth more than new theories.

wíthii pàtibàd kàw dii kwàa thrísadii mày

thrísadii

ทําใหละลาย

thamhâyláʔlaay

theory

thamhây láʔlaay kɔ̀ɔn

ทําใหละลาย

thaw

Meat just taken out of the freezer must be thawed.

nʉ́a thîi phʉ̂ŋ ʔaw ʔɔ̀ɔg càag chɔ̂ɔŋthamnáamkhɛ̌ŋ tɔ̂ɔŋ

thaw

thamhâyláʔlaay

เพียงคิดไว

แผนการนี้เปนเพียงแตการคิดไวเทานั้น

เพียงคิดไว

phiaŋ khíd wáy

tentative

The plan is only tentative.

phɛ̌ɛnkaan níi pen phiaŋ tɛ̀ɛ kaankhíd wáy thâwnán

นุม

phiaŋ khíd wáy

เนื้อชิ้นนี้นุมเกินไป

นุม

nûm

tender

นิสัย

nisǎy

tendency

tentative

The steak is too tender.

nʉ́a chín níi nûm kəən pay

เขามีนิสัยชอบพูดมาก

นิสัย

tender

kháw mii nisǎy chɔ̂ɔb phûud mâag

nisǎy

nûm

He has a tendency towards verbosity.

tendency
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เอ็ลเดอรเปนตําแหนง ไมใชชื่อผมนะ

ʔeldə̂ə pen tamnɛ̀ŋ, mây chây chʉ̂ʉ phǒm náʔ

“Elder” is a title, not my name.

ผูสอนศาสนาไมควรจะเปนคนขี้ขลาด

phûusɔ̌ɔnsàadsanǎa mây khuan càʔ pen khon khîikhlàad

Missionaries should not be timid.

ฟารองเสียงดัง

fáarɔ́ɔŋ sǐaŋ daŋ

Thunder is loud.

เขาเปนคนประหยัด

kháw pen khon prayàd

He is a thrifty man.

เขาทําการเปลี่ยนแปลงทุกอยางหมด

kháw tham kaan plìanplɛɛŋ thúgyàaŋ mòd

He made a thorough change.

วิธีปฏิบัติเกาดีกวาทฤษฎีใหม

wíthii pàtibàd kàw dii kwàa thrísadii mày

Old practices are worth more than new theories.

เนื้อที่พึ่งเอาออกจากชองทําน้ําแข็งตองทําใหละลายกอน

thamhây láʔlaay kɔ̀ɔn

nʉ́a thîi phʉ̂ŋ ʔaw ʔɔ̀ɔg càag chɔ̂ɔŋthamnáamkhɛ̌ŋ tɔ̂ɔŋ

Meat just taken out of the freezer must be thawed.

แผนการนี้เปนเพียงแตการคิดไวเทานั้น

phɛ̌ɛnkaan níi pen phiaŋ tɛ̀ɛ kaankhíd wáy thâwnán

The plan is only tentative.

เนื้อชิ้นนี้นุมเกินไป

nʉ́a chín níi nûm kəən pay

The steak is too tender.

เขามีนิสัยชอบพูดมาก

kháw mii nisǎy chɔ̂ɔb phûud mâag

He has a tendency towards verbosity.

Thousand Word List

จงทําตัวเองใหเปนเครื่องมือในพระหัตถของพระเจา

khrʉ̂aŋmʉʉ

เครื่องมือ

เรื่อง
tourist

เขาเขียนเรื่องทุกอยาง

เรื่อง

topic

นักทองเที่ยว
towel

ผาเช็ดตัว
toy

ของเลน
tradition

เมืองนี้เนืองแนนไปดวยนักทองเที่ยวชาวอเมริกัน

I need a new towel.

phǒm tɔ̂ɔŋkaan phâachédtua phʉ̌ʉn mày

ผมตองการผาเช็ดตัวผืนใหม

What toys do you have?

khun mii khɔ̌ɔŋlên ʔaray bâaŋ

คุณมีของเลนอะไรบาง

towel

phâachédtua

ผาเช็ดตัว

toy

khɔ̌ɔŋlên

ของเลน

khun dâyráb kaanʔòbrom yàaŋ phiaŋphɔɔ thîi ʔem thii sii

คุณไดรับการอบรมอยางเพียงพอที่เอ็มทีซีไหม

training

ʔòbrom

อบรม

79

Did you receive enough training at the MTC?

รถไฟ

máy

รถไฟจะออกไปกี่โมง

ródfay

train

When does the train leave?

ródfay càʔ ʔɔ̀ɔg pay kìi mooŋ

train

การจราจร

การจราจรที่กรุงเทพฯ ไมคอยดี

การจราจร

อบรม

ʔòbrom

training

รถไฟ

ródfay

kaancaraacɔɔn

traffic

Traffic in Bangkok isn’t very good.

kaancaraacɔɔn thîi kruŋthêeb mây khɔ̂ɔy dii

ประเพณี

kaancaraacɔɔn

ประเพณีไทยไมเหมือนประเพณีสหรัฐ

ประเพณี

prapheenii

khɔ̌ɔŋlên

phâachédtua

traffic

Thai tradition is not like American tradition.

prapheenii thay mây mʉ̌an prapheenii sàhàrád

tradition

prapheenii

ʔameeríkan

นักทองเที่ยว

nágthɔ̂ɔŋthîaw

The town is overrun with American tourists.

mʉaŋ níi nʉaŋ nɛ̂ɛn pay dûay nágthɔ̂ɔŋthîaw chaaw

tourist

nágthɔ̂ɔŋthîaw

rʉ̂aŋ

He writes on all topics.

kháw khǐan rʉ̂aŋ thúg yàaŋ

topic

เครื่องมือ

khrʉ̂aŋmʉʉ

tool

rʉ̂aŋ

khɔ̌ɔŋ phráʔcâw

Make yourself a tool in the Lord’s hands.

coŋ tham tua?eeŋ hây pen khrʉ̂aŋmʉʉ nay phráʔhàd

tool
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คุณไดรับการอบรมอยางเพียงพอที่เอ็มทีซีไหม

khun dâyráb kaanʔòbrom yàaŋ phiaŋphɔɔ thîi ʔem thii sii
máy

Did you receive enough training at the MTC?

รถไฟจะออกไปกี่โมง

ródfay càʔ ʔɔ̀ɔg pay kìi mooŋ

When does the train leave?

การจราจรที่กรุงเทพฯ ไมคอยดี

kaancaraacɔɔn thîi kruŋthêeb mây khɔ̂ɔy dii

Traffic in Bangkok isn’t very good.

ประเพณีไทยไมเหมือนประเพณีสหรัฐ

prapheenii thay mây mʉ̌an prapheenii sàhàrád

Thai tradition is not like American tradition.

คุณมีของเลนอะไรบาง

khun mii khɔ̌ɔŋlên ʔaray bâaŋ

What toys do you have?

ผมตองการผาเช็ดตัวผืนใหม

phǒm tɔ̂ɔŋkaan phâachédtua phʉ̌ʉn mày

I need a new towel.

เมืองนี้เนืองแนนไปดวยนักทองเที่ยวชาวอเมริกัน

ʔameeríkan

mʉaŋ níi nʉaŋ nɛ̂ɛn pay dûay nágthɔ̂ɔŋthîaw chaaw

The town is overrun with American tourists.

เขาเขียนเรื่องทุกอยาง

kháw khǐan rʉ̂aŋ thúg yàaŋ

He writes on all topics.

จงทําตัวเองใหเปนเครื่องมือในพระหัตถของพระเจา

khɔ̌ɔŋ phráʔcâw

coŋ tham tua?eeŋ hây pen khrʉ̂aŋmʉʉ nay phráʔhàd

Make yourself a tool in the Lord’s hands.

Thousand Word List

คุณลักษณะของผูสนใจทองคําคืออะไรบาง

คุณลักษณะ

ภายในเวลาสองสามวันดักแดเปลี่ยนรูปเปนผีเสื้อ

plìanrûub

เปลี่ยนรูป

traits

โปรงใส
treasure

กระจก อากาศ และน้ํามีลักษณะโปรงใส

โปรงใส

สนธิสัญญา
tremble

The warring nations signed a peace treaty.

prathêed thîi mii sǒŋkhraam kan dây sen sǒnthíʔsǎnyaa

ประเทศที่มีสงครามกันไดเซ็นสนธิสัญญาแหงสันติ

treaty

sǒnthíʔsǎnyaa

สนธิสัญญา

การทดลองชวยใหเราใกลชิดขึ้นกับพระผูเปนเจา

การทดลอง

สองคนนั้นเปนแฝดกัน

fɛ̀ɛd

แฝด

80

หามออกไปขางนอกเมื่อฝนตกโดยไมถือรม

rôm

rôm

รม

Don’t go out in the rain without an umbrella.

hâam ʔɔ̀ɔg pay khâaŋnɔ̂ɔg mʉ̂a fǒn tòg dooy mây thʉ̌ʉ

umbrella

U

Those two are twins.

sɔ̌ɔŋ khon nán pen fɛ̀ɛd kan

twin

phráʔphûupencâw

Trials help us grow closer to God.

kaanthódlɔɔŋ chûay hây raw klâychíd khʉ̂n kàb

kaanthódlɔɔŋ

เสียงของทานทําใหแผนดินสั่นสะเทือน

สั่นสะเทือน

trial

The ground trembled at the sound of his voice.

sǐaŋ khɔ̌ɔŋ thâan tham hây phɛ̀ndin sànsathʉan

tremble

sànsathʉan

hɛ̀ŋ sǎntìʔ

เขาสะสมทรัพยสมบัติไวมากมาย

ทรัพยสมบัติ

รม

rôm

umbrella

แฝด

fɛ̀ɛd

twin

การทดลอง

kaanthódlɔɔŋ

trial

สั่นสะเทือน

sànsathʉan

sǒnthíʔsǎnyaa

treaty

ทรัพยสมบัติ

sábsǒmbàd

He has amassed great treasures.

kháw sàʔsǒm sábsǒmbàd wáy mâag maay

treasure

sábsǒmbàd

pròoŋsǎy

transparent

Glass, air and water are transparent.

kracòg ʔaakàad lɛ́ʔ náam mii lágsanàʔ pròoŋsǎy

pròoŋsǎy

เปลี่ยนรูป

plìanrûub

transform

คุณลักษณะ

khunalágsanàʔ

transparent

phǐisʉ̂a

A pupa transforms into a butterfly in a couple days.

phaaynay weelaa sɔ̌ɔŋ sǎam wan dàgdɛ̂ɛ plìanrûub pen

transform

ʔaray bâaŋ

What are the traits of a golden investigator?

khunalágsanàʔ khɔ̌ɔŋ phûusǒncay thɔɔŋkham khʉʉ

traits

khunalágsanàʔ

Thousand Word List

ʔaray bâaŋ

phráʔphûupencâw

80

หามออกไปขางนอกเมื่อฝนตกโดยไมถือรม

rôm

hâam ʔɔ̀ɔg pay khâaŋnɔ̂ɔg mʉ̂a fǒn tòg dooy mây thʉ̌ʉ

Don’t go out in the rain without an umbrella.

U

สองคนนั้นเปนแฝดกัน

sɔ̌ɔŋ khon nán pen fɛ̀ɛd kan

Those two are twins.

การทดลองชวยใหเราใกลชิดขึ้นกับพระผูเปนเจา

kaanthódlɔɔŋ chûay hây raw klâychíd khʉ̂n kàb

Trials help us grow closer to God.

เสียงของทานทําใหแผนดินสั่นสะเทือน

sǐaŋ khɔ̌ɔŋ thâan tham hây phɛ̀ndin sànsathʉan

The ground trembled at the sound of his voice.

ประเทศที่มีสงครามกันไดเซ็นสนธิสัญญาแหงสันติ

prathêed thîi mii sǒŋkhraam kan dây sen sǒnthíʔsǎnyaa
hɛ̀ŋ sǎntìʔ

The warring nations signed a peace treaty.

เขาสะสมทรัพยสมบัติไวมากมาย

kháw sàʔsǒm sábsǒmbàd wáy mâag maay

He has amassed great treasures.

กระจก อากาศ และน้ํามีลักษณะโปรงใส

kracòg ʔaakàad lɛ́ʔ náam mii lágsanàʔ pròoŋsǎy

Glass, air and water are transparent.

ภายในเวลาสองสามวันดักแดเปลี่ยนรูปเปนผีเสื้อ

phǐisʉ̂a

phaaynay weelaa sɔ̌ɔŋ sǎam wan dàgdɛ̂ɛ plìanrûub pen

A pupa transforms into a butterfly in a couple days.

คุณลักษณะของผูสนใจทองคําคืออะไรบาง

khunalágsanàʔ khɔ̌ɔŋ phûusǒncay thɔɔŋkham khʉʉ

What are the traits of a golden investigator?

Thousand Word List

ไมลําเอียง
ungrateful

หนังสือพิมพฉบับนี้ไมลําเอียง

ไมลําเอียง

อกตัญู
unique

หาที่เปรียบไมได
unit

คุณเปนเด็กอกตัญูมากเลย

What a uniquely beautiful doll!

túgkataa tua níi sǔay yàaŋ hǎa thîiprìab mây dây ləəy

ตุกตาตัวนี้สวยอยางหาที่เปรียบไมไดเลย

อกตัญู

unique

hǎa thîiprìab mây dây

หาที่เปรียบไมได

81

ผมไมอยากเลือก แลวแตคุณ

แลวแต

up to

I don’t want to choose; it’s up to you.

phǒm mây yàag lʉ̂ag; lɛ́ɛw tɛ̀ɛ khun

up to

lɛ́ɛw tɛ̀ɛ

คว่ําลง

จงวางถวยคว่ําลง

คว่ําลง

upside-down

แลวแต

lɛ́ɛw tɛ̀ɛ

khwâmloŋ

Put the cup upside-down.

coŋ waaŋ thûay khwâmloŋ

ไมยอม

upside-down

ทําไมคุณเปนคนที่ไมยอมอะไรเลย

ไมยอม

mây yɔɔm

unyielding

โชคราย

chôográay

unlucky

จักรวาล

càgrawaan

khâwkan

khwâmloŋ

Why are you so unyielding?

thammay khun pen khon thîi mây yɔɔm ʔaray ləəy

โชคราย

unyielding

เขาโชครายมาก

chôográay

mây yɔɔm

He is very unlucky.

kháw chôográay mâag

unlucky

เขาเดินทางไปถึงขอบจักรวาล

จักรวาล

universe

They traveled to the edge of the universe.

น้ํากับน้ํามันจะไมเขากัน

เขากัน

kháw dəənthaaŋ pay thʉ̌ŋ khɔ̀ɔb càgrawaan

เขากัน

náam kàb námman càʔ mây khâw kan

universe

unite

Oil will not unite with water.

unite

khâwkan

càgrawaan

หนวย

ครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานของสังคม

หนวย

nùay

The family is the basic unit of society.

khrɔ̂ɔbkhrua pen nùay phʉ́ʉnthǎan khɔ̌ɔŋ sǎŋkhom

unit

nùay

hǎa thîiprìab mây dây

ʔàkatanyuu

You are such an ungrateful child.

khun pen dèg ʔàkatanyuu mâag ləəy

ungrateful

ʔàkatanyuu
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ผมไมอยากเลือก แลวแตคุณ

phǒm mây yàag lʉ̂ag; lɛ́ɛw tɛ̀ɛ khun

I don’t want to choose; it’s up to you.

จงวางถวยคว่ําลง

coŋ waaŋ thûay khwâmloŋ

Put the cup upside-down.

ทําไมคุณเปนคนที่ไมยอมอะไรเลย

thammay khun pen khon thîi mây yɔɔm ʔaray ləəy

Why are you so unyielding?

เขาโชครายมาก

kháw chôográay mâag

He is very unlucky.

เขาเดินทางไปถึงขอบจักรวาล

kháw dəənthaaŋ pay thʉ̌ŋ khɔ̀ɔb càgrawaan

They traveled to the edge of the universe.

น้ํากับน้ํามันจะไมเขากัน

náam kàb námman càʔ mây khâw kan

Oil will not unite with water.

ครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานของสังคม

khrɔ̂ɔbkhrua pen nùay phʉ́ʉnthǎan khɔ̌ɔŋ sǎŋkhom

The family is the basic unit of society.

ตุกตาตัวนี้สวยอยางหาที่เปรียบไมไดเลย

túgkataa tua níi sǔay yàaŋ hǎa thîiprìab mây dây ləəy

What a uniquely beautiful doll!

คุณเปนเด็กอกตัญูมากเลย

khun pen dèg ʔàkatanyuu mâag ləəy

You are such an ungrateful child.

หนังสือพิมพฉบับนี้ไมลําเอียง

naŋsʉ̌ʉphim chabàb níi mâylamʔiaŋ

This newspaper is unbiased.

unbiased
mâylamʔiaŋ

This newspaper is unbiased.

naŋsʉ̌ʉphim chabàb níi mâylamʔiaŋ

unbiased

mâylamʔiaŋ

Thousand Word List

Thousand Word List

คา
victory

หินกอนนี้ไมมีคา

คา

ชัยชนะ
village

ใครไดชัยชนะ

ชัยชนะ
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เราเปนอาสาสมัคร ไมมีเงินเดือน

อาสาสมัคร

volunteer

We’re volunteers; we don’t get a salary.

raw pen ʔaasǎasamàg; mây mii ŋəndʉan

volunteer

ʔaasǎasamàg

ราเริง

เขาเปนสตรีที่ราเริงมาก

ราเริง

vivacious

อาสาสมัคร

ʔaasǎasamàg

râarəəŋ

She is a very vivacious lady.

kháw pen satrii thîi râarəəŋ mâag

vivacious

รุนแรง

runrɛɛŋ

râarəəŋ

เราเถียงกันอยางรุนแรง

รุนแรง

violent

We had a violent argument.

raw thǐaŋ kan yàaŋ runrɛɛŋ

violent

runrɛɛŋ

หมูบาน

คุณอยูในหมูบานไหน

หมูบาน

mùubâan

Which village do you live in?

khun yùu nay mùubâan nǎy

village

mùubâan

chaychanáʔ

Who won the victory?

khray dây chaychanáʔ

victory

chaychanáʔ

khâa

value

This stone has no value.

hǐn kɔ̂ɔn níi mây mii khâa

ปลูกฝ

khâa

เด็กยังไมไดปลูกฝ

ปลูกฝ

plùug fǐi

vaccinate

วันหยุด

wanyùd

vacation

ใชใหเปนประโยชน

cháyhâypenprayòod

value

The baby has not yet been vaccinated.

dèg yaŋ mây dây plùug fǐi

ผมรอวันหยุดของผมไมไหว

วันหยุด

vaccinate

phǒm rɔɔ wanyùd khɔ̌ɔŋ phǒm mây wǎy

plùug fǐi

I can’t wait for my vacation.

vacation

wanyùd

V

จงใชเวลาศึกษาของคุณใหเปนประโยชน

ใชใหเปนประโยชน

utilize

Utilize your study time.

coŋ cháy weelaa sʉ̀gsǎa khɔ̌ɔŋ khun hây pen prayòod

utilize

cháyhâypenprayòod

เรง

เขาเรงมาของเขาใหไปขางหนา

เรง

rêŋ

rêŋ

urge

He urged his horse forward.

kháw rêŋ máa khɔ̌ɔŋ kháw hây pay khâaŋ nâa

urge

Thousand Word List
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เราเปนอาสาสมัคร ไมมีเงินเดือน

raw pen ʔaasǎasamàg; mây mii ŋəndʉan

We’re volunteers; we don’t get a salary.

เขาเปนสตรีที่ราเริงมาก

kháw pen satrii thîi râarəəŋ mâag

She is a very vivacious lady.

เราเถียงกันอยางรุนแรง

raw thǐaŋ kan yàaŋ runrɛɛŋ

We had a violent argument.

คุณอยูในหมูบานไหน

khun yùu nay mùubâan nǎy

Which village do you live in?

ใครไดชัยชนะ

khray dây chaychanáʔ

Who won the victory?

หินกอนนี้ไมมีคา

hǐn kɔ̂ɔn níi mây mii khâa

This stone has no value.

เด็กยังไมไดปลูกฝ

dèg yaŋ mây dây plùug fǐi

The baby has not yet been vaccinated.

ผมรอวันหยุดของผมไมไหว

phǒm rɔɔ wanyùd khɔ̌ɔŋ phǒm mây wǎy

I can’t wait for my vacation.

V

จงใชเวลาศึกษาของคุณใหเปนประโยชน

coŋ cháy weelaa sʉ̀gsǎa khɔ̌ɔŋ khun hây pen prayòod

Utilize your study time.

เขาเรงมาของเขาใหไปขางหนา

kháw rêŋ máa khɔ̌ɔŋ kháw hây pay khâaŋ nâa

He urged his horse forward.

Thousand Word List

waver

The tree wavered in the wind.

lom phád tônmáay seepaymaa

ลมพัดตนไมเซไปมา

The people of Ammon buried their weapons.

phûukhon khɔ̌ɔŋ ʔɛɛmɔɔn fǎŋ ʔaawúd khɔ̌ɔŋ kháw

waver

seepaymaa

เซไปมา

weapon

ʔaawúd

83

เขาเปนแมมายมาสิบปแลว

แมมาย

widow

She has been a widow ten years.

kháw pen mɛ̂ɛmâay maa sìb pii lɛ́ɛw

widow

mɛ̂ɛmâay

กระซิบ

ผมไดยินเสียงกระซิบ

กระซิบ

แมมาย

mɛ̂ɛmâay

krasíb

whisper

I heard a whisper.

phǒm dâyyin sǐaŋ krasíb

krasíb

น้ําหนัก

whisper

น้ําหนักยอมเปลี่ยนแปลงไปตามระดับสูงต่ํา

น้ําหนัก

námnàg

weight

Weight varies with altitude.

námnàg yɔ̂ɔm plìanplɛɛŋ pay taam radàb sǔuŋ tàm

weight

อาวุธ

ʔaawúd

weapon

เซไปมา

seepaymaa

ผูคนของแอมมอนฝงอาวุธของเขาไว

námnàg

อาวุธ

กันน้ํา

กระเปาใบนี้กันน้ําไหม

กันน้ํา

waterproof
kannáam

Is this bag waterproof?

เตือน

krapǎw bay níi kannáam máy

เตือน

tʉan

warn

waterproof

แซมิวเอลเตือนชาวนีไฟใหกลับใจ

tʉan

สงคราม

sǒŋkhraam

kannáam

Samuel warned the Nephites to repent.

sɛɛmiwʔeel tʉan chaawniifay hây klàbcay

warn

มีสงครามมากมายในปจจุบันนี้

สงคราม

wáy

หามใชคําหยาบคาย

83

เขาเปนแมมายมาสิบปแลว

kháw pen mɛ̂ɛmâay maa sìb pii lɛ́ɛw

She has been a widow ten years.

ผมไดยินเสียงกระซิบ

phǒm dâyyin sǐaŋ krasíb

I heard a whisper.

น้ําหนักยอมเปลี่ยนแปลงไปตามระดับสูงต่ํา

námnàg yɔ̂ɔm plìanplɛɛŋ pay taam radàb sǔuŋ tàm

Weight varies with altitude.

ผูคนของแอมมอนฝงอาวุธของเขาไว

wáy

phûukhon khɔ̌ɔŋ ʔɛɛmɔɔn fǎŋ ʔaawúd khɔ̌ɔŋ kháw

The people of Ammon buried their weapons.

ลมพัดตนไมเซไปมา

lom phád tônmáay seepaymaa

The tree wavered in the wind.

กระเปาใบนี้กันน้ําไหม

krapǎw bay níi kannáam máy

Is this bag waterproof?

แซมิวเอลเตือนชาวนีไฟใหกลับใจ

sɛɛmiwʔeel tʉan chaawniifay hây klàbcay

Samuel warned the Nephites to repent.

มีสงครามมากมายในปจจุบันนี้

mii sǒŋkhraam mâag maay nay pàdcuban níi

There are many wars today.

There are many wars today.

mii sǒŋkhraam mâag maay nay pàdcuban níi

war

sǒŋkhraam

war

Don’t use vulgar speech.
hâam cháy kham yàabkhaay

W

หยาบคาย

yàabkhaay

มีผูมาลงคะแนนเสียงนอยมาก

mii phûu maa loŋkhanɛɛn sǐaŋ nɔ́ɔy mâag

Few voters showed up.

Thousand Word List

W

หามใชคําหยาบคาย

หยาบคาย

vulgar

Don’t use vulgar speech.

hâam cháy kham yàabkhaay

vulgar

yàabkhaay

ลงคะแนนเสียง

มีผูมาลงคะแนนเสียงนอยมาก

ลงคะแนนเสียง

loŋkhanɛɛnsǐaŋ

loŋkhanɛɛnsǐaŋ

vote

Few voters showed up.

mii phûu maa loŋkhanɛɛn sǐaŋ nɔ́ɔy mâag

vote

Thousand Word List

ไมตองเปนหวงผมนะ

เปนหวง

เคยไปสวนสัตวที่พิษณุโลกไหม

sǔansàd

สวนสัตว

84

Have you been to the zoo in Phitsanulok?

khəəy pay sǔansàd thîi phídsanúlôog máy

zoo

Z

Don’t worry about me.

mây tɔ̂ɔŋ penhùaŋ phǒm náʔ

penhùaŋ

ใครชนะเกมนี้

ชนะ

worry

Who won the game?

khray chanáʔ keem níi

win

chanáʔ

Thousand Word List
win

สวนสัตว

sǔansàd

zoo

เปนหวง

penhùaŋ

worry

ชนะ

chanáʔ

84

เคยไปสวนสัตวที่พิษณุโลกไหม

khəəy pay sǔansàd thîi phídsanúlôog máy

Have you been to the zoo in Phitsanulok?

Z

ไมตองเปนหวงผมนะ

mây tɔ̂ɔŋ penhùaŋ phǒm náʔ

Don’t worry about me.

ใครชนะเกมนี้

khray chanáʔ keem níi

Who won the game?

Thousand Word List

Abraham

ผูวิงวอนแทน
age of accountability

พระคริสตทรงเปนพระผูวิงวอนแทนของเรากับพระบิดา

อายุที่รับผิดชอบได
altar

เราจะตองรับบัพติศมาเมื่อถึงอายุที่รับผิดชอบไดแลว

กอนจะใหพรคุณตองชโลมศรีษะของคนที่รับพร

คอริฮอรเปนผูตอตานพระคริสต

phûutɔ̀ɔtâanphráʔkhríst

ผูตอตานพระคริสต

85

Korihor was an antichrist.

khɔɔrihɔɔ pen phûutɔ̀ɔtâanphráʔkhríst

antichrist

khon thîi ráb phɔɔn

ชโลม

anoint

Before giving a blessing, you must anoint the person’s head.

kɔ̀ɔn càʔ hây phɔɔn khun tɔ̂ɔŋ chaloom sǐisàʔ khɔ̌ɔŋ

anoint

chaloom

แทนบูชา

แอดัมสรางแทนบูชา

แทนบูชา

ผูตอตานพระคริสต

phûutɔ̀ɔtâanphráʔkhríst

antichrist

ชโลม

chaloom

thɛ̂ɛnbuuchaa

Adam built an altar.

ʔɛɛdam sâaŋ thɛ̂ɛnbuuchaa

altar

thɛ̂ɛnbuuchaa

rábphìdchɔ̂ɔb dây lɛ́ɛw

อายุที่รับผิดชอบได

ʔaayúʔthîirábphìdchɔ̂ɔbdây

We must be baptized at the age of accountability.

raw càʔ tɔ̂ɔŋ ráb bàbtìdsamaa mʉ̂a thʉ̌ŋ ʔaayúʔ thîi

age of accountability

ʔaayúʔthîirábphìdchɔ̂ɔbdây

raw kàb phráʔbidaa

ผูวิงวอนแทน

phûuwiŋwɔɔnthɛɛn

advocate

Christ is our advocate with the Father.

phráʔkhríst soŋ pen phráʔphûuwiŋwɔɔnthɛɛn khɔ̌ɔŋ

phûuwiŋwɔɔnthɛɛn

ศัตรู

sàdtruu

adversary

ประกอบพิธีศีลระลึก

prakɔ̀ɔb phíthii sǐinralʉ́g

administer the sacrament

เขมแข็ง

khêmkhɛ̌ŋ

active

เอบราแฮม

ʔèebraahɛɛm

advocate

ซาตานเปนศัตรูของเรา

ประกอบพิธีศีลระลึก

ศัตรู

มัคนายกประกอบพิธีศีลระลึก

prakɔ̀ɔb phíthii sǐinralʉ́g

Satan is our adversary.

mágkhanaayóg prakɔ̀ɔb phíthii sǐinralʉ́g

administer the sacrament

saataan pen sàdtruu khɔ̌ɔŋ raw

Deacons administer the sacrament.

เขมแข็ง

adversary

เราตองการสมาชิกที่เขมแข็งมากขึ้น

khêmkhɛ̌ŋ

sàdtruu

We need more active members.

raw tɔ̂ɔŋkaan samaachíg thîi khêmkhɛ̌ŋ mâag khʉ̂n

active

เอบราแฮมถูกบัญชาใหบูชาบุตรของทาน

เอบราแฮม

thâan

Abraham was told to sacrifice his son.

ʔèebraahɛɛm thùug banchaa hây buuchaa bùd khɔ̌ɔŋ

Abraham
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คอริฮอรเปนผูตอตานพระคริสต

khɔɔrihɔɔ pen phûutɔ̀ɔtâanphráʔkhríst

Korihor was an antichrist.

กอนจะใหพรคุณตองชโลมศรีษะของคนที่รับพร

khon thîi ráb phɔɔn

kɔ̀ɔn càʔ hây phɔɔn khun tɔ̂ɔŋ chaloom sǐisàʔ khɔ̌ɔŋ

Before giving a blessing, you must anoint the person’s head.

แอดัมสรางแทนบูชา

ʔɛɛdam sâaŋ thɛ̂ɛnbuuchaa

Adam built an altar.

เราจะตองรับบัพติศมาเมื่อถึงอายุที่รับผิดชอบไดแลว

rábphìdchɔ̂ɔb dây lɛ́ɛw

raw càʔ tɔ̂ɔŋ ráb bàbtìdsamaa mʉ̂a thʉ̌ŋ ʔaayúʔ thîi

We must be baptized at the age of accountability.

พระคริสตทรงเปนพระผูวิงวอนแทนของเรากับพระบิดา

raw kàb phráʔbidaa

phráʔkhríst soŋ pen phráʔphûuwiŋwɔɔnthɛɛn khɔ̌ɔŋ

Christ is our advocate with the Father.

ซาตานเปนศัตรูของเรา

saataan pen sàdtruu khɔ̌ɔŋ raw

Satan is our adversary.

มัคนายกประกอบพิธีศีลระลึก

mágkhanaayóg prakɔ̀ɔb phíthii sǐinralʉ́g

Deacons administer the sacrament.

เราตองการสมาชิกที่เขมแข็งมากขึ้น

raw tɔ̂ɔŋkaan samaachíg thîi khêmkhɛ̌ŋ mâag khʉ̂n

We need more active members.

เอบราแฮมถูกบัญชาใหบูชาบุตรของทาน

thâan

ʔèebraahɛɛm thùug banchaa hây buuchaa bùd khɔ̌ɔŋ

Abraham was told to sacrifice his son.

Church Terms

Church Terms

ʔèebraahɛɛm

Thousand Word List

Thousand Word List

phûutɔ̀ɔtâanphráʔkhríst sùan mâag càʔ pen

ผูตอตานพระคริสตสวนมากจะเปนผูไมเชื่อในพระเจา

ผูไมเชื่อในพระเจา

baptism by fire

Baptism by fire is also called baptism of the spirit.

bàbtìdsamaa dûay fay rîag ʔìig chʉ̂ʉ nʉ̀ŋ wâa

baptism by fire

bàbtìdsamaa dûay fay

All those who come forth with broken hearts shall be
baptized.

khon tháŋ puaŋ thîi ʔɔ̀ɔg maa dûay caychɔ̂ɔgchám càʔ

คนทั้งปวงที่ออกมาดวยใจชอกช้ําจะรับบัพติศมา

broken heart

caychɔ̂ɔgchám

ใจชอกช้ํา
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dâyráb bàbtìdsamaa

นีไฟฆาเลบันเพื่อรับแผนจารึกทองเหลือง

แผนจารึกทองเหลือง

brass plates

Nephi killed Laban to obtain the brass plates.

niifay khâa leeban phʉ̂a ráb phɛ̀ɛncaarʉ́gthɔɔŋlʉ̌aŋ

brass plates

phɛ̀ɛncaarʉ́gthɔɔŋlʉ̌aŋ

การหมิ่นประมาท

กษัตริยโนอาหบอกวาอบินาไดพูดหมิ่นประมาท

การหมิ่นประมาท

blasphemy

ใจชอกช้ํา

caychɔ̂ɔgchám

broken heart

แผนจารึกทองเหลือง

phɛ̀ɛncaarʉ́gthɔɔŋlʉ̌aŋ

kaanmìnpramàad

King Noah said Abinadi spoke blasphemy.

kasàd nooʔaa bɔ̀ɔg wâa ʔabinaaday phûud mìnpramàad

blasphemy

บัพติศมาดวยไฟ

บัพติศมาดวยไฟเรียกอีกชื่อหนึ่งวาบัพติศมาดวย
พระวิญญาณ

bàbtìdsamaa dûay phráʔwinyaan

bàbtìdsamaa dûay fay

kaanmìnpramàad

บัพติศมาดวยไฟ

อางบัพติศมา

bàbtìdsamaa

มันไมจําเปนตองมีอางบัพติศมาเพื่อใหบัพติศมา

อางบัพติศมา

ʔàaŋbàbtìdsamaa

baptismal font

It is not necessary to have a baptismal font to baptize.

man mây campen tɔ̂ɔŋ mii ʔàaŋ bàbtìdsamaa phʉ̂a hây

ʔàaŋbàbtìdsamaa

ผูไมเชื่อในพระเจา

baptismal font

phûumâychʉ̂a nay phráʔcâw

atheist

Most antichrists are atheists.

atheist

phûumâychʉ̂anayphráʔcâw

phûumâychʉ̂anayphráʔcâw

เสด็จขึ้นไป

sadèdkhʉ̂npay

หลังจากที่พระเยซูเยี่ยมชาวนีไฟเสร็จแลวพระองคเสด็จขึ้น
ไปที่สวรรค

phráʔoŋ sadèdkhʉ̂npay thîi sawǎn

ascend

After visiting the Nephites, Christ ascended to heaven.

lǎŋcàag thîi phráʔyeesuu yîam chaaw niifay sèd lɛ́ɛw

ascend

sadèdkhʉ̂npay

เสด็จขึ้นไป

เรือ

โนอาหตอเรือ

เรือ

rʉa

rʉa

ark

Noah built an ark.

nooʔaa tɔ̀ɔ rʉa

ark

Thousand Word List

bàbtìdsamaa

86

คนทั้งปวงที่ออกมาดวยใจชอกช้ําจะรับบัพติศมา

khon tháŋ puaŋ thîi ʔɔ̀ɔg maa dûay caychɔ̂ɔgchám càʔ
dâyráb bàbtìdsamaa

All those who come forth with broken hearts shall be
baptized.

นีไฟฆาเลบันเพื่อรับแผนจารึกทองเหลือง

niifay khâa leeban phʉ̂a ráb phɛ̀ɛncaarʉ́gthɔɔŋlʉ̌aŋ

Nephi killed Laban to obtain the brass plates.

กษัตริยโนอาหบอกวาอบินาไดพูดหมิ่นประมาท

kasàd nooʔaa bɔ̀ɔg wâa ʔabinaaday phûud mìnpramàad

King Noah said Abinadi spoke blasphemy.

บัพติศมาดวยไฟเรียกอีกชื่อหนึ่งวาบัพติศมาดวย
พระวิญญาณ

bàbtìdsamaa dûay phráʔwinyaan

bàbtìdsamaa dûay fay rîag ʔìig chʉ̂ʉ nʉ̀ŋ wâa

Baptism by fire is also called baptism of the spirit.

มันไมจําเปนตองมีอางบัพติศมาเพื่อใหบัพติศมา

man mây campen tɔ̂ɔŋ mii ʔàaŋ bàbtìdsamaa phʉ̂a hây

It is not necessary to have a baptismal font to baptize.

ผูตอตานพระคริสตสวนมากจะเปนผูไมเชื่อในพระเจา

phûutɔ̀ɔtâanphráʔkhríst sùan mâag càʔ pen

phûumâychʉ̂a nay phráʔcâw

Most antichrists are atheists.

หลังจากที่พระเยซูเยี่ยมชาวนีไฟเสร็จแลวพระองคเสด็จขึ้น
ไปที่สวรรค

phráʔoŋ sadèdkhʉ̂npay thîi sawǎn

lǎŋcàag thîi phráʔyeesuu yîam chaaw niifay sèd lɛ́ɛw

After visiting the Nephites, Christ ascended to heaven.

โนอาหตอเรือ

nooʔaa tɔ̀ɔ rʉa

Noah built an ark.

Thousand Word List

The Holy Ghost is also called the Comforter.

phráʔwinyaan bɔɔrisùd thùug rîag wâa pen

Comforter

phûuplɔ̀ɔbyoon

วิญญาณที่สํานึกผิด
convert

khon tháŋ puaŋ thîi ʔɔ̀ɔg maa dûay winyaan thîi sǎmnʉ́g

คนทั้งปวงที่ออกมาดวยวิญญาณที่สํานึกผิดจะรับบัพติศมา

Are you a convert?

khun pen phûuplìancaylʉ̂amsǎy máy

คุณเปนผูเปลี่ยนใจเลื่อมใสไหม

winyaanthîisǎmnʉ́gphìd

วิญญาณที่สํานึกผิด

convert

phûuplìancaylʉ̂amsǎy

ผูเปลี่ยนใจเลื่อมใส

covenant people

The Children of Israel are the Lord’s covenant people.

lûuglǎan khɔ̌ɔŋ ʔisraaʔeel pen phûukhon hɛ̀ŋ

covenant people

phûukhonhɛ̀ŋphanthásǎnyaa

ชาวเลมันถูกสาปแชงใหมีผิวดํา

sàabchɛ̂ɛŋ

สาปแชง
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The Lamanites were cursed with dark skin.

chaaw leeman thùug sàabchɛ̂ɛŋ hây mii phǐw dam

curse

ลูกหลานของอิสราเอลเปนผูคนแหงพันธสัญญาของพระเจา

ผูคนแหงพันธสัญญา

phanthásǎnyaa khɔ̌ɔŋ phráʔcâw

สภาแหงสวรรค

เราทุกคนเคยมีสวนรวมในสภาแหงสวรรค

สภาแหงสวรรค

สาปแชง

sàabchɛ̂ɛŋ

curse

ผูคนแหงพันธสัญญา

phûukhonhɛ̀ŋphanthásǎnyaa

saphaahɛ̀ŋsawǎn

council in heaven

We were all part of the council in heaven.

raw thúgkhon khəəy mii sùanrûam nay saphaahɛ̀ŋsawǎn

saphaahɛ̀ŋsawǎn

ผูเปลี่ยนใจเลื่อมใส

phûuplìancaylʉ̂amsǎy

winyaanthîisǎmnʉ́gphìd

council in heaven

phìd càʔ ráb bàbtìdsamaa

All those who come forth with contrite spirits shall be
baptized.

contrite spirit

contrite spirit

พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกวาเปนผูปลอบโยนดวย

ผูปลอบโยน

phûuplɔ̀ɔbyoon

Comforter

แตงงานตามกฎหมาย

tɛ̀ɛŋŋaantaam kòdmǎay

ผูปลอบโยน

phûuplɔ̀ɔbyoon dûay

คูนั้นแตงงานตามกฎหมาย

แตงงานตามกฎหมาย

cival marriage

The couple had a civil marriage.

khûu nán tɛ̀ɛŋŋaan taam kòdmǎay

cival marriage

tɛ̀ɛŋŋaantaam kòdmǎay

เขาสุหนัต

ในเรากฎการเขาสุหนัตสิ้นสุด

เขาสุหนัต

khâwsùnàd

khâwsùnàd

circumcision

The law of circumcision is done away in me.

nay raw kòd kaankhâwsùnàd sînsùd

circumcision

Thousand Word List

phìd càʔ ráb bàbtìdsamaa
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ชาวเลมันถูกสาปแชงใหมีผิวดํา

chaaw leeman thùug sàabchɛ̂ɛŋ hây mii phǐw dam

The Lamanites were cursed with dark skin.

ลูกหลานของอิสราเอลเปนผูคนแหงพันธสัญญาของพระเจา

phanthásǎnyaa khɔ̌ɔŋ phráʔcâw

lûuglǎan khɔ̌ɔŋ ʔisraaʔeel pen phûukhon hɛ̀ŋ

The Children of Israel are the Lord’s covenant people.

เราทุกคนเคยมีสวนรวมในสภาแหงสวรรค

raw thúgkhon khəəy mii sùanrûam nay saphaahɛ̀ŋsawǎn

We were all part of the council in heaven.

คุณเปนผูเปลี่ยนใจเลื่อมใสไหม

khun pen phûuplìancaylʉ̂amsǎy máy

Are you a convert?

คนทั้งปวงที่ออกมาดวยวิญญาณที่สํานึกผิดจะรับบัพติศมา

khon tháŋ puaŋ thîi ʔɔ̀ɔg maa dûay winyaan thîi sǎmnʉ́g

All those who come forth with contrite spirits shall be
baptized.

พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกวาเปนผูปลอบโยนดวย

phûuplɔ̀ɔbyoon dûay

phráʔwinyaan bɔɔrisùd thùug rîag wâa pen

The Holy Ghost is also called the Comforter.

คูนั้นแตงงานตามกฎหมาย

khûu nán tɛ̀ɛŋŋaan taam kòdmǎay

The couple had a civil marriage.

ในเรากฎการเขาสุหนัตสิ้นสุด

nay raw kòd kaankhâwsùnàd sînsùd

The law of circumcision is done away in me.
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hàag kháw taay nay bàab khɔ̌ɔŋ kháw lɛ́ɛw phûu nán

khwaamʔàbpayód

จํากัดสิทธิ์
disobey

เขาถูกจํากัดสิทธิ์อาทิตยที่แลว

จํากัดสิทธิ์

เศรษฐีคนนั้นบริจาคหนึ่งลานบาทใหโรงพยาบาลนั้น

Have you received your endowment yet?

khun dâyráb ʔendaawmen lɛ́ɛw rʉ̌ʉ yaŋ

คุณไดรับเอ็นดาวเมนทแลวหรือยัง

endowment

ʔendaawmen

เอ็นดาวเมนท

Once excommunicated, it is possible to come back into
the Church.

lǎŋcàag khàbʔɔ̀ɔg pay lɛ́ɛw man penpaydây wâa càʔ

ความสูงสง

excommunicate

khàbʔɔ̀ɔg

ขับออก
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หลังจากขับออกไปแลวมันเปนไปไดวาจะเขามาใน
ศาสนาจักรฯ อีกได

maa nay sàadsanǎacàg ʔìig dây

เราทุกคนหวังวาจะไดรับความสูงสง

khwaamsǔuŋsòŋ

khâw

We all hope to reach exaltation.

raw thúg khon wǎŋ wâa càʔ dâyráb khwaamsǔuŋsòŋ

exaltation

rooŋphayaabaan nán

บริจาค

donate

The millionaire donated a million baht to the hospital.

sèedthǐi khon nán bɔɔricàag nʉ̀ŋ láan bàad hây

donate

bɔɔricàag

ไมเชื่อฟง

เด็กหนุมคนนั้นไมเชื่อฟงพอแมของเขา

ไมเชื่อฟง

ขับออก

khâw

khàbʔɔ̀ɔg

excommunicate

ความสูงสง

khwaamsǔuŋsòŋ

exaltation

เอ็นดาวเมนท

ʔendaawmen

endowment

บริจาค

bɔɔricàag

mâychʉ̂afaŋ

The young boy disobeyed his parents.

dèg nùm khon nán mâychʉ̂afaŋ phɔ̂ɔmɛ̂ɛ khɔɔŋ khaw

disobey

mâychʉ̂afaŋ

camkàdsìd

disfellowship

สภาวินัย

He was disfellowshipped last week.

เพราะบาปของเขาเขาตองขึ้นสภาวินัย

สภาวินัย

saphaa wínay

disciplinary council

kháw thùug camkàdsìd ʔaathíd thîi lɛ́ɛw

phrɔ́ʔ bàab khɔ̌ɔŋ kháw kháw tɔ̂ɔŋ khʉ̂n saphaa wínay

saphaa wínay

camkàdsìd

Because of his sins, he had to go to a disciplinary council.

disciplinary council

ความอัปยศ

khwaamʔàbpayód

damnation

disfellowship

หากเขาตายในบาปของเขาแลวผูนั้นยอมดื่มความอัปยศเขา
ไปในจิตวิญญาณของเขาเอง

ความอัปยศ

khɔ̌ɔŋ kháw ʔeeŋ

yɔ̂ɔm dʉ̀ʉm khwaamʔàbpayód khâw pay nay cìdwinyaan

If he dieth in his sins, the same drinketh damnation to
his own soul.

damnation

Thousand Word List
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หลังจากขับออกไปแลวมันเปนไปไดวาจะเขามาใน
ศาสนาจักรฯ อีกได

maa nay sàadsanǎacàg ʔìig dây

lǎŋcàag khàbʔɔ̀ɔg pay lɛ́ɛw man penpaydây wâa càʔ

Once excommunicated, it is possible to come back into
the Church.

เราทุกคนหวังวาจะไดรับความสูงสง

raw thúg khon wǎŋ wâa càʔ dâyráb khwaamsǔuŋsòŋ

We all hope to reach exaltation.

คุณไดรับเอ็นดาวเมนทแลวหรือยัง

khun dâyráb ʔendaawmen lɛ́ɛw rʉ̌ʉ yaŋ

Have you received your endowment yet?

เศรษฐีคนนั้นบริจาคหนึ่งลานบาทใหโรงพยาบาลนั้น

rooŋphayaabaan nán

sèedthǐi khon nán bɔɔricàag nʉ̀ŋ láan bàad hây

The millionaire donated a million baht to the hospital.

เด็กหนุมคนนั้นไมเชื่อฟงพอแมของเขา

dèg nùm khon nán mâychʉ̂afaŋ phɔ̂ɔmɛ̂ɛ khɔɔŋ khaw

The young boy disobeyed his parents.

เขาถูกจํากัดสิทธิ์อาทิตยที่แลว

kháw thùug camkàdsìd ʔaathíd thîi lɛ́ɛw

He was disfellowshipped last week.

เพราะบาปของเขาเขาตองขึ้นสภาวินัย

phrɔ́ʔ bàab khɔ̌ɔŋ kháw kháw tɔ̂ɔŋ khʉ̂n saphaa wínay

Because of his sins, he had to go to a disciplinary council.

หากเขาตายในบาปของเขาแลวผูนั้นยอมดื่มความอัปยศเขา
ไปในจิตวิญญาณของเขาเอง

khɔ̌ɔŋ kháw ʔeeŋ

yɔ̂ɔm dʉ̀ʉm khwaamʔàbpayód khâw pay nay cìdwinyaan

hàag kháw taay nay bàab khɔ̌ɔŋ kháw lɛ́ɛw phûu nán

If he dieth in his sins, the same drinketh damnation to
his own soul.
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การตกของแอดัมเปดทางใหเราสามารถมาอยูในโลกนี้ได

kaantògkhɔ̌ɔŋʔɛɛdam

การตกของแอดัม

หลังจากรับบัพติศมาแลวผูเปลี่ยนใจเลื่อมใสใหมจะตองรับ
การผูกมิตร

This Sunday we will have a fireside.

wan ʔaathíd níi raw càʔ mii faysay

วันอาทิตยนี้เราจะมีไฟรไซด

fireside

faysay

ไฟรไซด

พระคริสตเปนพระบุตรหัวปของพระบิดา

Adam and Eve ate of the forbidden fruit.

ʔɛɛdam kàb ʔíib dây thaan phǒnlamáaytɔ̂ɔŋhâam

แอดัมกับอีฟไดทานผลไมตองหาม

Joseph Smith was foreordained to be the Prophet of the
Restoration.

cooséb samíd thùug tɛ̀ɛŋtâŋkɔ̀ɔnkə̀əd phʉ̂a pen

โจเซฟ สมิธถูกแตงตั้งกอนเกิดเพื่อเปนศาสดาแหงการฟนฟู

We all have free agency to do what we desire.

raw thúgkhon mii ʔamphəəcay thîicàʔ lʉ̂ag taam

bùdhǔapii

บุตรหัวป

forbidden fruit

phǒnlamáaytɔ̂ɔŋhâam

ผลไมตองหาม

foreordain

tɛ̀ɛŋtâŋkɔ̀ɔnkə̀əd

แตงตั้งกอนเกิด

free agency

ʔamphəəcay

ตอนแรกแอดัมกับอีฟอยูที่สวนอีเดน

sǔan ʔiiden

สวนอีเดน

89

Adam and Eve first lived in the Garden of Even.

tɔɔn rɛ̂ɛg ʔɛɛdam kàb ʔíib yùu thîi sǔan ʔiiden

Garden of Eden

เราทุกคนมีอําเภอใจที่จะเลือกตามความปรารถนาของเรา

อําเภอใจ

khwaampràadthanǎa khɔ̌ɔŋ raw

sàadsadaa hɛ̀ŋ kaanfʉ́ʉnfuu

Christ is the Firstborn of the Father.

phráʔkhríst pen phráʔbùdhǔapii khɔ̌ɔŋ phráʔbidaa

firstborn

mày càʔ tɔ̂ɔŋ ráb kaanphùugmíd

ผูกมิตร

fellowship

After baptism, new converts must be fellowshipped.

lǎŋcàag ráb bàbtìdsamaa lɛ́ɛw phûuplìancay lʉ̂amsǎy

fellowship

phùugmíd

การสังสรรคในครอบครัว

จะมาการสังสรรคในครอบครัวพรุงนี้ไหม

การสังสรรคในครอบครัว

สวนอีเดน

sǔan ʔiiden

Garden of Eden

อําเภอใจ

ʔamphəəcay

free agency

แตงตั้งกอนเกิด

tɛ̀ɛŋtâŋkɔ̀ɔnkə̀əd

foreordain

ผลไมตองหาม

phǒnlamáaytɔ̂ɔŋhâam

forbidden fruit

บุตรหัวป

bùdhǔapii

firstborn

ไฟรไซด

faysay

fireside

ผูกมิตร

phùugmíd

kaansǎŋsǎnnaykhrɔɔbkhrua

family home evening

Will you come to family home evening tomorrow?

càʔ maa kaansǎŋsǎnnaykhrɔɔbkhrua phrûŋníi máy

kaansǎŋsǎnnaykhrɔɔbkhrua

การตกของแอดัม

kaantògkhɔ̌ɔŋʔɛɛdam

fall of Adam

family home evening

yùu nay lôog níi dây

The fall of Adam made it possible for us all to come to Earth.

kaantògkhɔ̌ɔŋʔɛɛdam pə̀əd thaaŋ hây raw sǎamâad maa

fall of Adam

Thousand Word List

yùu nay lôog níi dây
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ตอนแรกแอดัมกับอีฟอยูที่สวนอีเดน

tɔɔn rɛ̂ɛg ʔɛɛdam kàb ʔíib yùu thîi sǔan ʔiiden

Adam and Eve first lived in the Garden of Even.

เราทุกคนมีอําเภอใจที่จะเลือกตามความปรารถนาของเรา

khwaampràadthanǎa khɔ̌ɔŋ raw

raw thúgkhon mii ʔamphəəcay thîicàʔ lʉ̂ag taam

We all have free agency to do what we desire.

โจเซฟ สมิธถูกแตงตั้งกอนเกิดเพื่อเปนศาสดาแหงการฟนฟู

sàadsadaa hɛ̀ŋ kaanfʉ́ʉnfuu

cooséb samíd thùug tɛ̀ɛŋtâŋkɔ̀ɔnkə̀əd phʉ̂a pen

Joseph Smith was foreordained to be the Prophet of the
Restoration.

แอดัมกับอีฟไดทานผลไมตองหาม

ʔɛɛdam kàb ʔíib dây thaan phǒnlamáaytɔ̂ɔŋhâam

Adam and Eve ate of the forbidden fruit.

พระคริสตเปนพระบุตรหัวปของพระบิดา

phráʔkhríst pen phráʔbùdhǔapii khɔ̌ɔŋ phráʔbidaa

Christ is the Firstborn of the Father.

วันอาทิตยนี้เราจะมีไฟรไซด

wan ʔaathíd níi raw càʔ mii faysay

This Sunday we will have a fireside.

หลังจากรับบัพติศมาแลวผูเปลี่ยนใจเลื่อมใสใหมจะตองรับ
การผูกมิตร

mày càʔ tɔ̂ɔŋ ráb kaanphùugmíd

lǎŋcàag ráb bàbtìdsamaa lɛ́ɛw phûuplìancay lʉ̂amsǎy

After baptism, new converts must be fellowshipped.

จะมาการสังสรรคในครอบครัวพรุงนี้ไหม

càʔ maa kaansǎŋsǎnnaykhrɔɔbkhrua phrûŋníi máy

Will you come to family home evening tomorrow?

การตกของแอดัมเปดทางใหเราสามารถมาอยูในโลกนี้ได

kaantògkhɔ̌ɔŋʔɛɛdam pə̀əd thaaŋ hây raw sǎamâad maa

The fall of Adam made it possible for us all to come to Earth.

Thousand Word List

phráʔkhríst sùadʔɔ̂ɔnwɔɔn thʉ̌ŋ phráʔbidaa thîi sǔan

พระคริสตสวดออนวอนถึงพระบิดาที่สวนเกทเสมนี

sǔan kèedseemanii

สวนเกทเสมนี

ของประทานแหงพระวิญญาณ
Godhead

พระผูเปนเจาอยูหัว
Hill Cumorah

พระผูเปนเจาอยูหัวประกอบดวยสามพระองค

พระผูเปนเจาอยูหัว

เนินเขาคาโมรา
institute

รัศมีภาพของพระผูเปนเจาคือความรูแจง

ความรูแจง

Jesus Christ is Jehovah.

phráʔyeesuu khríst khʉʉ phráʔyahoowaa

พระเยซูคริสตคือพระยะโฮวา

อิสราเอล

Jehovah

phráʔyahoowaa

พระยะโฮวา
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อิสราเอลหนีจากอียิปตภายใตการนําของโมเสส

ʔisraaʔeel

moosèed

Israel fled from Egypt under Moses’ direction.

ʔisraaʔeel nǐi càag ʔiiyìb phaay tây kaannam khɔ̌ɔŋ

Israel

khwaamrúucɛ̂ɛŋ

The glory of God is intelligence.

rádsamǐiphâab khɔ̌ɔŋ phráʔphûupencâw khʉʉ

khwaamrúucɛ̂ɛŋ

เรากําลังศึกษาสถาบันศาสนาที่โบสถ

สถาบัน ศาสนา

intelligence

We are studying institute at the church.

raw kamlaŋ sʉ̀gsǎa sathǎaban sàadsanǎa thîi bòod

institute

sathǎaban sàadsanǎa

khaamooraa

แผนจารึกทองคําฝงไวในเนินเขาคาโมรา

เนินเขาคาโมรา

พระยะโฮวา

phráʔyahoowaa

Jehovah

อิสราเอล

ʔisraaʔeel

Israel

ความรูแจง

khwaamrúucɛ̂ɛŋ

intelligence

สถาบัน ศาสนา

sathǎaban sàadsanǎa

nəənkhǎw khaamooraa

The golden plates were buried in the Hill Cumorah.

phɛ̀ɛn caarʉ́g thɔɔŋkham fǎŋ wáy nay nəənkhǎw

Hill Cumorah

nəənkhǎw khaamooraa

phráʔphûupencâwyùuhǔa

The Godhead consists of 3 beings.

phráʔphûupencâwyùuhǔa prakɔ̀ɔb dûay sǎam phráʔoŋ

Godhead

phráʔphûupencâwyùuhǔa

phráʔwinyaan

มีของประทานแหงพระวิญญาณมากมาย

ของประทานแหงพระวิญญาณ

phráʔwinyaan

khɔ̌ɔŋprathaanhɛ̀ŋ

gifts of the spirit

There are many gifts of the spirit.

คนตางชาติ

mii khɔ̌ɔŋprathaanhɛ̀ŋphráʔwinyaan mâag maay

คนตางชาติ

khontàaŋchâad

gentiles

khɔ̌ɔŋprathaanhɛ̀ŋ

คนที่ไมไดเปนชาวยิวเปนคนตางชาติ

khontàaŋchâad

สวนเกทเสมนี

sǔan kèedseemanii

Garden of Gethsemane

gifts of the spirit

Those who aren’t Jews are Gentiles.

khon thîi mây dây pen chaaw yiw pen khontàaŋchâad

gentiles

kèedseemanii

Christ prayed to the Father in the Garden of Gethsemane.

Garden of Gethsemane

Thousand Word List

khaamooraa
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พระเยซูคริสตคือพระยะโฮวา

phráʔyeesuu khríst khʉʉ phráʔyahoowaa

Jesus Christ is Jehovah.

อิสราเอลหนีจากอียิปตภายใตการนําของโมเสส

moosèed

ʔisraaʔeel nǐi càag ʔiiyìb phaay tây kaannam khɔ̌ɔŋ

Israel fled from Egypt under Moses’ direction.

รัศมีภาพของพระผูเปนเจาคือความรูแจง

khwaamrúucɛ̂ɛŋ

rádsamǐiphâab khɔ̌ɔŋ phráʔphûupencâw khʉʉ

The glory of God is intelligence.

เรากําลังศึกษาสถาบันศาสนาที่โบสถ

raw kamlaŋ sʉ̀gsǎa sathǎaban sàadsanǎa thîi bòod

We are studying institute at the church.

แผนจารึกทองคําฝงไวในเนินเขาคาโมรา

phɛ̀ɛn caarʉ́g thɔɔŋkham fǎŋ wáy nay nəənkhǎw

The golden plates were buried in the Hill Cumorah.

พระผูเปนเจาอยูหัวประกอบดวยสามพระองค

phráʔphûupencâwyùuhǔa prakɔ̀ɔb dûay sǎam phráʔoŋ

The Godhead consists of 3 beings.

มีของประทานแหงพระวิญญาณมากมาย

mii khɔ̌ɔŋprathaanhɛ̀ŋphráʔwinyaan mâag maay

There are many gifts of the spirit.

คนที่ไมไดเปนชาวยิวเปนคนตางชาติ

khon thîi mây dây pen chaaw yiw pen khontàaŋchâad

Those who aren’t Jews are Gentiles.

พระคริสตสวดออนวอนถึงพระบิดาที่สวนเกทเสมนี

phráʔkhríst sùadʔɔ̂ɔnwɔɔn thʉ̌ŋ phráʔbidaa thîi sǔan

kèedseemanii

Christ prayed to the Father in the Garden of Gethsemane.

Thousand Word List

Many sects believe God is omnipresent.
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พระผูเปนเจาทรงรูทุกสิ่งดวย

รูทุกสิ่ง

รูทุกสิ่ง

rúuthúgsìŋ

omniscient

God is also omniscient.

phráʔphûupencâw soŋ rúuthúgsìŋ dûay

omniscient

อยูทุกแหงในเวลาเดียวกัน

หลายนิกายเชื่อวาพระผูเปนเจาทรงอยูทุกแหงในเวลา
เดียวกัน

rúuthúgsìŋ

อยูทุกแหงในเวลาเดียวกัน
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พระผูเปนเจาทรงรูทุกสิ่งดวย

phráʔphûupencâw soŋ rúuthúgsìŋ dûay

God is also omniscient.

หลายนิกายเชื่อวาพระผูเปนเจาทรงอยูทุกแหงในเวลา
เดียวกัน

hɛ̀ŋ nay weelaa diawkan

omnipresent

พระผูเปนเจามีอํานาจทั้งหมด

hɛ̀ŋ nay weelaa diawkan

Many sects believe God is omnipresent.

omnipresent

มีอํานาจทั้งหมด

phráʔphûupencâw miiʔamnâadtháŋmòd

God is omnipotent.

เราทุกคนมีรางกายมตะ

raw thúg khon mii râaŋkaay matàʔ

We all have mortal bodies.

ในระหวางมิลเลเนียมซาตานจะถูกผูกมัด

nay rawàaŋ milleeniam saataan càʔ thùug phùugmád

During the millennium Satan will be bound.

พระเยซูทรงเปนพระมาไซยา

phráʔkhríst soŋ pen phráʔmaasayyaa

Jesus Christ is the Messiah.

พระเยซูประสูติมาในศูนยกลางแหงเวลา

phráʔyeesuu prasùud maa nay sǔunklaaŋ hɛ̀ŋ weelaa

Jesus Christ was born in the meridian of time.

ลูซิเฟอรถูกขับไลออกจากสวรรค

yùuthúghɛ̀ŋnayweelaadiawkan lǎay níkaay chʉ̂a wâa phráʔphûupencâw soŋ yùu thúg

พระผูเปนเจามีอํานาจทั้งหมด

มีอํานาจทั้งหมด

miiʔamnâadtháŋmòd

omnipotent

มตะ

matàʔ

mortal

มิลเลเนียม

milleeniam

millennium

พระมาไซยา

phráʔmaasayyaa

sǔunklaaŋhɛ̀ŋweelaa

meridian of time

ลูซิเฟอร

luusifəə thùug khàblây ʔɔ̀ɔg càag sawǎn

Lucifer was cast out of heaven.

กฎแหงการอุทิศยังไมไดถูกนํามาใช

kòdhɛ̀ŋkaanʔuthíd yaŋ mây dây thùug nam maa cháy

The law of consecration is not yet in effect.

Thousand Word List

yùuthúghɛ̀ŋnayweelaadiawkan lǎay níkaay chʉ̂a wâa phráʔphûupencâw soŋ yùu thúg

God is omnipotent.

phráʔphûupencâw miiʔamnâadtháŋmòd

miiʔamnâadtháŋmòd

เราทุกคนมีรางกายมตะ

มตะ

omnipotent

We all have mortal bodies.

ในระหวางมิลเลเนียมซาตานจะถูกผูกมัด

มิลเลเนียม

raw thúg khon mii râaŋkaay matàʔ

nay rawàaŋ milleeniam saataan càʔ thùug phùugmád

milleeniam

matàʔ

During the millennium Satan will be bound.

millennium

mortal

พระเยซูทรงเปนพระมาไซยา

พระมาไซยา

Messiah

Jesus Christ is the Messiah.

พระเยซูประสูติมาในศูนยกลางแหงเวลา

ศูนยกลางแหงเวลา

phráʔkhríst soŋ pen phráʔmaasayyaa

phráʔyeesuu prasùud maa nay sǔunklaaŋ hɛ̀ŋ weelaa

sǔunklaaŋhɛ̀ŋweelaa

Messiah

Jesus Christ was born in the meridian of time.

meridian of time

phráʔmaasayyaa

ศูนยกลางแหงเวลา

ลูซิเฟอรถูกขับไลออกจากสวรรค

ลูซิเฟอร

luusifəə

Lucifer

Lucifer was cast out of heaven.

กฎแหงการอุทิศ

luusifəə thùug khàblây ʔɔ̀ɔg càag sawǎn

กฎแหงการอุทิศยังไมไดถูกนํามาใช

กฎแหงการอุทิศ

kòdhɛ̀ŋkaanʔuthíd

law of consecration

luusifəə

kòdhɛ̀ŋkaanʔuthíd yaŋ mây dây thùug nam maa cháy

Lucifer

The law of consecration is not yet in effect.

law of consecration

kòdhɛ̀ŋkaanʔuthíd

Thousand Word List

พระคริสตทรงเปนพระบุตรองคเดียวที่ถือกําเนิด

phráʔbùdʔoŋdiawthîi

พระบุตรองคเดียวที่ถือกําเนิด

original sin

We are not guilty of original sin.

raw mây mii khwaamrábphìdchɔ̂ɔb nay khwaamphìd

เราไมมีความรับผิดชอบในความผิดดั้งเดิม

The wicked will be cast into outer darkness.

khon chûa càʔ thùug yoon pay sùu

คนชั่วจะถูกโยนไปสูความมืดภายนอก

The righteous will live in paradise before being resurrected.

khon chɔ̂ɔbtham càʔ yùu thîi romadii kɔ̀ɔn kaan

original sin

khwaamphìddâŋdəəm

ความผิดดั้งเดิม

outer darkness

khwaammʉ̂ʉdphaaynɔ̂ɔg

ความมืดภายนอก

paradise

romadii

ฐานะปุโรหิตถูกฟนฟูโดยผานทางโจเซฟ สมิธ
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cooséb samíd

ฐานะปุโรหิต

priesthood

The priesthood was restored through Joseph Smith.

thǎanáʔpùroohìd thùug fʉ́ʉnfuu dooy phàan thaaŋ

priesthood

thǎanáʔpùroohìd

ชีวิตกอนเกิด

ฐานะปุโรหิต

thǎanáʔpùroohìd

chiiwídkɔ̀ɔnkə̀əd

premortal existence

พรหมลิขิต

เราอยูกับพระบิดาบนสวรรคในชีวิตกอนเกิด

พรหมลิขิต

phromlíkhìd

predestination

ชีวิตกอนเกิด

การแตงตั้งกอนเกิดไมไดหมายถึงพรหมลิขิต

phromlíkhìd

We lived with Heavenly Father in our premortal existence.

kaantɛ̀ɛŋtâŋkɔ̀ɔnkə̀əd mây dây mǎaythʉ̌ŋ phromlíkhìd

predestination

ปตุพร

raw yùu kàb phráʔbidaa bon sawǎn nay chiiwíd kɔ̀ɔnkə̀əd

Foreordination does not mean predestination.

ปตุพร

pìtuphɔɔn

patriarchal blessing

premortal existence

คุณไดรับปตุพรหรือยัง

pìtuphɔɔn

รมดี

romadii

paradise

ความมืดภายนอก

khwaammʉ̂ʉdphaaynɔ̂ɔg

outer darkness

ความผิดดั้งเดิม

khwaamphìddâŋdəəm

chiiwídkɔ̀ɔnkə̀əd

Have you received your patriarchal blessing?

khun dâyráb pìtuphɔɔn rʉ̌ʉ yaŋ

patriarchal blessing

คนชอบธรรมจะอยูที่รมดีกอนการฟนคืนชีวิต

รมดี

fʉ́ʉnkhʉʉnchiiwíd

khwaammʉ̂ʉdphaaynɔ̂ɔg

dâŋdəəm

แตงตั้ง

คนจะตองถูกแตงตั้งเขาสูฐานะปุโรหิต

แตงตั้ง

tɛ̀ɛŋtâŋ

ordain

One must be ordained into the priesthood.

khon càʔ tɔ̂ɔŋ thùug tɛ̀ɛŋtâŋ khâw sùu thǎanáʔ pùroohìd

tɛ̀ɛŋtâŋ

พระบุตรองคเดียวที่ถือกําเนิด

thʉ̌ʉkamnəəd

phráʔbùdʔoŋdiawthîi

Only Begotten Son

ordain

thʉ̌ʉkamnəəd

Christ is the Only Begotten Son.

phráʔkhríst soŋ pen phráʔbùd ʔoŋdiawthîithʉ̌ʉkamnə̀əd

Only Begotten Son

Thousand Word List
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ฐานะปุโรหิตถูกฟนฟูโดยผานทางโจเซฟ สมิธ

cooséb samíd

thǎanáʔpùroohìd thùug fʉ́ʉnfuu dooy phàan thaaŋ

The priesthood was restored through Joseph Smith.

เราอยูกับพระบิดาบนสวรรคในชีวิตกอนเกิด

raw yùu kàb phráʔbidaa bon sawǎn nay chiiwíd kɔ̀ɔnkə̀əd

We lived with Heavenly Father in our premortal existence.

การแตงตั้งกอนเกิดไมไดหมายถึงพรหมลิขิต

kaantɛ̀ɛŋtâŋkɔ̀ɔnkə̀əd mây dây mǎaythʉ̌ŋ phromlíkhìd

Foreordination does not mean predestination.

คุณไดรับปตุพรหรือยัง

khun dâyráb pìtuphɔɔn rʉ̌ʉ yaŋ

Have you received your patriarchal blessing?

คนชอบธรรมจะอยูที่รมดีกอนการฟนคืนชีวิต

fʉ́ʉnkhʉʉnchiiwíd

khon chɔ̂ɔbtham càʔ yùu thîi romadii kɔ̀ɔn kaan

The righteous will live in paradise before being resurrected.

คนชั่วจะถูกโยนไปสูความมืดภายนอก

khon chûa càʔ thùug yoon pay sùu

khwaammʉ̂ʉdphaaynɔ̂ɔg

The wicked will be cast into outer darkness.

เราไมมีความรับผิดชอบในความผิดดั้งเดิม

raw mây mii khwaamrábphìdchɔ̂ɔb nay khwaamphìd

dâŋdəəm

We are not guilty of original sin.

คนจะตองถูกแตงตั้งเขาสูฐานะปุโรหิต

khon càʔ tɔ̂ɔŋ thùug tɛ̀ɛŋtâŋ khâw sùu thǎanáʔ pùroohìd

One must be ordained into the priesthood.

พระคริสตทรงเปนพระบุตรองคเดียวที่ถือกําเนิด

phráʔkhríst soŋ pen phráʔbùd ʔoŋdiawthîithʉ̌ʉkamnə̀əd

Christ is the Only Begotten Son.

Thousand Word List

การฟนฟู
seal

ผมถูกปลดจากการเรียกของผมเมื่อวานนี้

Joseph Smith was the Prophet of the Restoration.

cooséb samíd pen sàadsadaa hɛ̀ŋ kaanfʉ́ʉnfuu

โจเซฟ สมิธเปนศาสดาแหงการฟนฟู

In the temple we can be sealed to our parents.

thîi phráʔwihǎan raw sǎamâad phanʉ̀g kàb phɔ̂ɔmɛ̂ɛ

ที่พระวิหารเราสามารถผนึกกับพอแมของเราได

restoration

kaanfʉ́ʉnfuu

การฟนฟู

seal

phanʉ̀g

ผนึก

มีบุตรของความหายนะไมมาก

The spirits of the unrepentant will go to spirit prison.

winyaan khɔ̌ɔŋ khon thîi mây klàbcay càʔ pay thîi khúg

วิญญาณของคนที่ไมกลับใจจะไปที่คุกแหงวิญญาณ

บุตรของความหายนะ

spirit prison

khúghɛ̀ŋwinyaan

คุกแหงวิญญาณ
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hɛ̀ŋ winyaan

There are not many sons of perdition.

mii bùdkhɔ̌ɔŋkhwaamhǎayanáʔ mây mâag

bùdkhɔ̌ɔŋkhwaamhǎayanáʔ

ฉันถูกแตงตั้งใหเปนประธานปฐมวัย

แตงตั้ง

son of perdition

I was set apart as Primary president.

chán thùug tɛ̀ɛŋtâŋ hây pen prathaan pathǒmway

set apart

tɛ̀ɛŋtâŋ

เขาเรียนเซมินารีไหม

เซมินารี

seminary

Has she taken seminary?

khaw rian seeminaarii máy

seminary

seeminaarii

ผูพยากรณ

ศาสดาเปนผูพยากรณดวย

ผูพยากรณ

seer

คุกแหงวิญญาณ

khúghɛ̀ŋwinyaan

spirit prison

บุตรของความหายนะ

bùdkhɔ̌ɔŋkhwaamhǎayanáʔ

son of perdition

แตงตั้ง

tɛ̀ɛŋtâŋ

set apart

เซมินารี

seeminaarii

phûuphayaakɔɔn

The prophet is also a seer.

sàadsadaa pen phûuphayaakɔɔn dûay

phûuphayaakɔɔn

ผนึก

phanʉ̀g

kaanfʉ́ʉnfuu

restoration

ปลด

seer

khɔ̌ɔŋ raw dây

mʉ̂awaanníi

ปลด

plòd

release

I was released from my calling yesterday.

phǒm thùug plòd càag kaanrîag khɔ̌ɔŋ phǒm

ใบรับรอง

plòd

คุณมีใบรับรองเขาพระวิหารไหม

ใบรับรอง

bayrábrɔɔŋ

recommend

โควรัม

khwooram

quorum

release

Do you have a temple recommend?

khun mii bayrábrɔɔŋ khâw phráʔwihǎan máy

bayrábrɔɔŋ

คุณเปนสมาชิกของโควรัมไหน

โควรัม

recommend

Which quorum are you a member of?

khun pen samaachíg khɔ̌ɔŋ khwooram nǎy

quorum

khwooram

Thousand Word List
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วิญญาณของคนที่ไมกลับใจจะไปที่คุกแหงวิญญาณ

winyaan khɔ̌ɔŋ khon thîi mây klàbcay càʔ pay thîi khúg
hɛ̀ŋ winyaan

The spirits of the unrepentant will go to spirit prison.

มีบุตรของความหายนะไมมาก

mii bùdkhɔ̌ɔŋkhwaamhǎayanáʔ mây mâag

There are not many sons of perdition.

ฉันถูกแตงตั้งใหเปนประธานปฐมวัย

chán thùug tɛ̀ɛŋtâŋ hây pen prathaan pathǒmway

I was set apart as Primary president.

เขาเรียนเซมินารีไหม

khaw rian seeminaarii máy

Has she taken seminary?

ศาสดาเปนผูพยากรณดวย

sàadsadaa pen phûuphayaakɔɔn dûay

The prophet is also a seer.

ที่พระวิหารเราสามารถผนึกกับพอแมของเราได

thîi phráʔwihǎan raw sǎamâad phanʉ̀g kàb phɔ̂ɔmɛ̂ɛ
khɔ̌ɔŋ raw dây

In the temple we can be sealed to our parents.

โจเซฟ สมิธเปนศาสดาแหงการฟนฟู

cooséb samíd pen sàadsadaa hɛ̀ŋ kaanfʉ́ʉnfuu

Joseph Smith was the Prophet of the Restoration.

ผมถูกปลดจากการเรียกของผมเมื่อวานนี้

mʉ̂awaanníi

phǒm thùug plòd càag kaanrîag khɔ̌ɔŋ phǒm

I was released from my calling yesterday.

คุณมีใบรับรองเขาพระวิหารไหม

khun mii bayrábrɔɔŋ khâw phráʔwihǎan máy

Do you have a temple recommend?

คุณเปนสมาชิกของโควรัมไหน

khun pen samaachíg khɔ̌ɔŋ khwooram nǎy

Which quorum are you a member of?

Thousand Word List

stewardship

Are you honest in your stewardship?

khun sʉ̂ʉsád nay khwaampen phûuphíthág khɔ̌ɔŋ khun

stewardship

khwaampenphûuphíthág

เราตองไมยอมตัวใหการลอลวง

After visiting the Americas, Christ went to visit the Ten
Lost Tribes.

lǎŋcàag thîi phráʔoŋ yîam phûukhon thîi ʔameerikaa

หลังจากที่พระองคเยี่ยมผูคนที่อเมริกาพระเยซูไปเยี่ยม
สิบเผาที่สูญหายไป

Who witnessed the transfiguration of Christ?

khray pen phayaan thʉ̌ŋ kaanplìanrâaŋ khɔ̌ɔŋ

การลอลวง

Ten Lost Tribes

sìbphàwthîisǔunhǎaypay

สิบเผาที่สูญหายไป

transfiguration

kaanplìanrâaŋ
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สักวันหนึ่งเราจะอยูในระเบียบเอกภาพอีก

ระเบียบเอกภาพ

united order

One day we will live in the united order again.

ság wan nʉ̀ŋ raw càʔ yùu nay rabìabʔèegkaphâab ʔìig

united order

rabìabʔèegkaphâab

คนที่ถูกแปรสภาพ

ยอหนเปนคนหนึ่งที่ถูกแปรสภาพ

คนที่ถูกแปรสภาพ

ระเบียบเอกภาพ

rabìabʔèegkaphâab

khonthîithùugprɛɛsaphâab

translated being

John is a translated being.

การลวงละเมิด

yɔɔn pen khon nʉ̀ŋ thîi thùug prɛɛsaphâab

การลวงละเมิด

kaanlûaŋlámə̂əd

transgression

khonthîithùugprɛɛsaphâab

จงหลีกลี่ยงการลวงละเมิด

kaanlûaŋlámə̂əd

การเปลี่ยนราง

kaanplìanrâaŋ

transfiguration

สิบเผาที่สูญหายไป

sìbphàwthîisǔunhǎaypay

Ten Lost Tribes

การลอลวง

kaanlɔ̂ɔluaŋ

temptation

องคที่ยิ่งใหญที่สุด

ʔoŋthîiyîŋyàythîisùd

supreme being

ความเปนผูพิทักษ

khwaampenphûuphíthág

translated being

Avoid transgression.

coŋ lìiglîaŋ kaanlûaŋlámə̂əd

transgression

ใครเปนพยานถึงการเปลี่ยนรางของพระคริสต

การเปลี่ยนราง

phráʔkhríst

phráʔyeesuu pay yîam sìb phàw thîi sǔunhǎay pay

We must not give in to temptation.

raw tɔ̂ɔŋ mây yɔɔm tua hây kaanlɔ̂ɔluaŋ

องคที่ยิ่งใหญที่สุด

kaanlɔ̂ɔluaŋ

พระผูเปนเจาทรงเปนองคที่ยิ่งใหญที่สุด

ʔoŋthîiyîŋyàythîisùd

temptation

God is the supreme being.

phráʔphûupencâw soŋ pen ʔoŋthîiyîŋyàythîisùd

supreme being

คุณซื่อสัตยในความเปนผูพิทักษของคุณไหม

ความเปนผูพิทักษ

máy

พระคัมภีร

คุณเอาพระคัมภีรมาไหม

พระคัมภีร

phráʔkhamphii

phráʔkhamphii

standard works

Did you bring your standard works?

khun ʔaw phráʔkhamphii maa máy

standard works

Thousand Word List
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สักวันหนึ่งเราจะอยูในระเบียบเอกภาพอีก

ság wan nʉ̀ŋ raw càʔ yùu nay rabìabʔèegkaphâab ʔìig

One day we will live in the united order again.

ยอหนเปนคนหนึ่งที่ถูกแปรสภาพ

yɔɔn pen khon nʉ̀ŋ thîi thùug prɛɛsaphâab

John is a translated being.

จงหลีกลี่ยงการลวงละเมิด

coŋ lìiglîaŋ kaanlûaŋlámə̂əd

Avoid transgression.

ใครเปนพยานถึงการเปลี่ยนรางของพระคริสต

phráʔkhríst

khray pen phayaan thʉ̌ŋ kaanplìanrâaŋ khɔ̌ɔŋ

Who witnessed the transfiguration of Christ?

หลังจากที่พระองคเยี่ยมผูคนที่อเมริกาพระเยซูไปเยี่ยม
สิบเผาที่สูญหายไป

phráʔyeesuu pay yîam sìb phàw thîi sǔunhǎay pay

lǎŋcàag thîi phráʔoŋ yîam phûukhon thîi ʔameerikaa

After visiting the Americas, Christ went to visit the Ten
Lost Tribes.

เราตองไมยอมตัวใหการลอลวง

raw tɔ̂ɔŋ mây yɔɔm tua hây kaanlɔ̂ɔluaŋ

We must not give in to temptation.

พระผูเปนเจาทรงเปนองคที่ยิ่งใหญที่สุด

phráʔphûupencâw soŋ pen ʔoŋthîiyîŋyàythîisùd

God is the supreme being.

คุณซื่อสัตยในความเปนผูพิทักษของคุณไหม

máy

khun sʉ̂ʉsád nay khwaampen phûuphíthág khɔ̌ɔŋ khun

Are you honest in your stewardship?

คุณเอาพระคัมภีรมาไหม

khun ʔaw phráʔkhamphii maa máy

Did you bring your standard works?

Thousand Word List

krabuankaan plìancaylʉ̂amsǎy

กระบวนการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
missionary’s purpose – convert baptisms
cùdprasǒŋ khɔ̌ɔŋ phûusɔ̌ɔnsàadsanǎa – bàbtìdsamaa khɔ̌ɔŋ phûuplìancaylʉ̂amsǎy

จุดประสงคของผูสอนศาสนา - บัพติศมาของผูเปลี่ยนใจเลื่อมใส
accomplishing the purpose of missionary work
kaanbanlúʔ thʉ̌ŋ cùdprasǒŋ khɔ̌ɔŋ ŋaan sɔ̌ɔnsàadsanǎa

การบรรลุถึงจุดประสงคของงานสอนศาสนา
develop Christlike attributes
phádthanaa khunalágsanàʔ thîi pen mʉ̌an yàaŋ phráʔkhríst

พัฒนาคุณลักษณะที่เปนเหมือนอยางพระคริสต

krabuankaan plìancaylʉ̂amsǎy

กระบวนการเปลี่ยนใจเลื่อมใส

missionary’s purpose – convert baptisms

cùdprasǒŋ khɔ̌ɔŋ phûusɔ̌ɔnsàadsanǎa – bàbtìdsamaa khɔ̌ɔŋ phûuplìancaylʉ̂amsǎy

จุดประสงคของผูสอนศาสนา - บัพติศมาของผูเปลี่ยนใจเลื่อมใส

accomplishing the purpose of missionary work

kaanbanlúʔ thʉ̌ŋ cùdprasǒŋ khɔ̌ɔŋ ŋaan sɔ̌ɔnsàadsanǎa

การบรรลุถึงจุดประสงคของงานสอนศาสนา

develop Christlike attributes

phádthanaa khunalágsanàʔ thîi pen mʉ̌an yàaŋ phráʔkhríst

พัฒนาคุณลักษณะที่เปนเหมือนอยางพระคริสต
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ตั้งเปาหมายตอไปที่จะชวยลูก ๆ ของพระบิดาบนสวรรคกลับไปอยูกับพระองคอีก

kàb phráʔoŋ ʔìig

ตั้งเปาหมายตอไปที่จะชวยลูก ๆ ของพระบิดาบนสวรรคกลับไปอยูกับพระองคอีก

kàb phráʔoŋ ʔìig

continually setting goals to help more of our Heavenly Father’s children to live with Him
tâŋ pâwmǎay tɔ̀ɔpay thîicàʔ chûay lûug lûug khɔ̌ɔŋ phráʔbidaa bon sawǎn klàb pay yùu

continually setting goals to help more of our Heavenly Father’s children to live with Him

yàaŋmiiprasìdthíphâab mâag khʉ̂n

tâŋ pâwmǎay tɔ̀ɔpay thîicàʔ chûay lûug lûug khɔ̌ɔŋ phráʔbidaa bon sawǎn klàb pay yùu

yàaŋmiiprasìdthíphâab mâag khʉ̂n

การเรียนรูหลักธรรมและทักษะที่จะชวยทานสอนศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

conversion process

conversion process

การเรียนรูหลักธรรมและทักษะที่จะชวยทานสอนศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนของพระบิดาบนสวรรคของเรา

แผนของพระบิดาบนสวรรคของเรา

learning principles and skills that will help you proselyte more effectively

phɛ̌ɛn khɔ̌ɔŋ phráʔbidaa bon sawǎn khɔ̌ɔŋ raw

phɛ̌ɛn khɔ̌ɔŋ phráʔbidaa bon sawǎn khɔ̌ɔŋ raw

kaanrianrúu làgtham lɛ́ʔ thágsàʔ thîicàʔ chûay thâan sɔ̌ɔn sàadsanǎa dây

plan of our Heavenly Father

plan of our Heavenly Father

learning principles and skills that will help you proselyte more effectively

จุดประสงคของงานสอนศาสนา

จุดประสงคของงานสอนศาสนา

kaanrianrúu làgtham lɛ́ʔ thágsàʔ thîicàʔ chûay thâan sɔ̌ɔn sàadsanǎa dây

purpose of missionary work
cùdprasǒŋ khɔɔŋ ŋaan sɔ̌ɔnsàadsanǎa

purpose of missionary work

cùdprasǒŋ khɔɔŋ ŋaan sɔ̌ɔnsàadsanǎa

1. Purpose of Missionary Work

1. Purpose of Missionary Work

จงกลับใจจากการกระทําทางโลกของทาน
Missionary Guide Terms

ทางโลก

coŋ klàbcay càag kaankratham thaaŋlôog khɔ̌ɔŋ thâan

Missionary Guide Terms

จงกลับใจจากการกระทําทางโลกของทาน

ทางโลก

worldly
thaaŋlôog

Repent of your worldly ways.

Repent of your worldly ways.

coŋ klàbcay càag kaankratham thaaŋlôog khɔ̌ɔŋ thâan

worldly

thaaŋlôog

Thousand Word List

Thousand Word List

khwaamcaybun

ความใจบุญ
kindness
khwaamkarunaa

ความกรุณา
confidence
khwaammâncay

ความมั่นใจ
recognizing communication from the Spirit
kaantranàg thʉ̌ŋ kaansʉ̀ʉsǎan càag phráʔwinyaan

การตระหนักถึงการสื่อสารจากพระวิญญาณ

khwaamcaybun

ความใจบุญ

kindness

khwaamkarunaa

ความกรุณา

confidence

khwaammâncay

ความมั่นใจ

recognizing communication from the Spirit

kaantranàg thʉ̌ŋ kaansʉ̀ʉsǎan càag phráʔwinyaan

การตระหนักถึงการสื่อสารจากพระวิญญาณ

importance of faith
khwaamsǎmkhan khɔ̌ɔŋ sàdthaa

ความสําคัญของศรัทธา
effects of hard work
phǒn khɔ̌ɔŋ kaanthamŋaan nàg

ผลของการทํางานหนัก

importance of faith

khwaamsǎmkhan khɔ̌ɔŋ sàdthaa

ความสําคัญของศรัทธา

effects of hard work

phǒn khɔ̌ɔŋ kaanthamŋaan nàg

ผลของการทํางานหนัก
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charity

charity

96

ศรัทธาและการทํางานหนัก

ศรัทธาและการทํางานหนัก

ความชอบธรรมสวนบุคคล
faith and hard work

ความชอบธรรมสวนบุคคล

khwaamchɔ̂ɔbtham sùanbùgkhon

sàdthaa lɛ́ʔ kaanthamŋaan nàg

khwaamchɔ̂ɔbtham sùanbùgkhon

personal righteousness

faith and hard work

personal righteousness

ความรูดานพระกิตติคุณและประจักษพยาน

sàdthaa lɛ́ʔ kaanthamŋaan nàg

khwaamrúu dâan phráʔkìdtìkhun lɛ́ʔ pracàgphayaan

ความรูดานพระกิตติคุณและประจักษพยาน

khwaamrúu dâan phráʔkìdtìkhun lɛ́ʔ pracàgphayaan

gospel knowledge and testimony

khunalágsanàʔ thîi pen mʉ̌an phráʔkhríst

คุณลักษณะที่เปนเหมือนพระคริสต

คุณลักษณะที่เปนเหมือนพระคริสต

gospel knowledge and testimony

Christlike attributes

khunalágsanàʔ thîi pen mʉ̌an phráʔkhríst

2. Christlike Attributes

2. Christlike Attributes

Christlike attributes

Thousand Word List

Thousand Word List

การคนหาคนที่จะสอน
teaching
kaansɔ̌ɔn

การสอน

การคนหาคนที่จะสอน

teaching

kaansɔ̌ɔn

การสอน
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kaankhónhǎa khon thîicàʔ sɔ̌ɔn

kaankhónhǎa khon thîicàʔ sɔ̌ɔn

97

finding people to teach

finding people to teach

แกไขขอกังวล

แกไขขอกังวล

การใชแบบแผนเพื่อไดรับคํามั่นสัญญาในงานเผยแผ

kɛ̂ɛkhǎy khɔ̂ɔkaŋwon

kɛ̂ɛkhǎy khɔ̂ɔkaŋwon

การใชแบบแผนเพื่อไดรับคํามั่นสัญญาในงานเผยแผ

resolve concerns

resolve concerns

using the commitment pattern in proselyting

ติดตามผล

ติดตามผล

kaancháy bɛ́ɛbphɛ̌ɛn phʉ̂a dâyráb khammânsǎnyaa nay ŋaanphə̌əyphɛ̀ɛ

tìdtaamphǒn

tìdtaamphǒn

using the commitment pattern in proselyting

follow-up

follow-up

kaancháy bɛ́ɛbphɛ̌ɛn phʉ̂a dâyráb khammânsǎnyaa nay ŋaanphə̌əyphɛ̀ɛ

chʉ́achəən

เชื้อเชิญ

เชื้อเชิญ

invite

invite

chʉ́achəən

triam

prepare

prepare

เตรียม

แบบแผนเพื่อไดรับคํามั่นสัญญา

แบบแผนเพื่อไดรับคํามั่นสัญญา

เตรียม

bɛ̀ɛbphɛ̌ɛn phʉ̂a dâyráb khammânsǎnyaa

bɛ̀ɛbphɛ̌ɛn phʉ̂a dâyráb khammânsǎnyaa

triam

commitment pattern

commitment pattern

3. Commitment Pattern

phráʔyeesuukhríst soŋ pen tuayàaŋ ʔan sǔuŋsùd khɔ̌ɔŋ khwaamcaybun

พระเยซูทรงเปนตัวอยางอันสูงสุดของความใจบุญ

พระเยซูทรงเปนตัวอยางอันสูงสุดของความใจบุญ

3. Commitment Pattern

Christ, the ultimate example of charity

วิธีพัฒนาความใจบุญ

วิธีพัฒนาความใจบุญ

Christ, the ultimate example of charity

wíthii phádthanaa khwaamcaybun

wíthii phádthanaa khwaamcaybun
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phráʔyeesuukhríst soŋ pen tuayàaŋ ʔan sǔuŋsùd khɔ̌ɔŋ khwaamcaybun

how charity is developed

how charity is developed
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using the commitment pattern in leadership
kaancháy bɛ̀ɛbphɛ̌ɛn phʉ̂a dâyráb khammânsǎnyaa nay kaanpenphûunam

การใชแบบแผนเพื่อคํามั่นสัญญาในการเปนผูนํา

using the commitment pattern in leadership

kaancháy bɛ̀ɛbphɛ̌ɛn phʉ̂a dâyráb khammânsǎnyaa nay kaanpenphûunam

การใชแบบแผนเพื่อคํามั่นสัญญาในการเปนผูนํา

bear testimony
sadɛɛŋ pracàgphayaan

แสดงประจักษพยาน
share experiences
lâw prasòbkaan

เลาประสบการณ

bear testimony

sadɛɛŋ pracàgphayaan

แสดงประจักษพยาน

share experiences

lâw prasòbkaan

เลาประสบการณ
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chûay hây phûu ʔʉ̀ʉn rúusʉ̀g lɛ́ʔ tranàg thʉ̌ŋ phráʔwinyaan

ชวยใหผูอื่นรูสึกและตระหนักถึงพระวิญญาณ

ชวยใหผูอื่นรูสึกและตระหนักถึงพระวิญญาณ
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help others feel and recognize the Spirit

help others feel and recognize the Spirit

5. Help Others Feel and Recgonize the Spirit

chûay hây phûu ʔʉ̀ʉn rúusʉ̀g lɛ́ʔ tranàg thʉ̌ŋ phráʔwinyaan

5. Help Others Feel and Recgonize the Spirit

แสดงความเห็นอกเห็นใจ

แสดงความเห็นอกเห็นใจ

สรางอยูบนความเชื่อที่เหมือนกัน
show empathy

sâaŋ yùu bon khwaamchʉ̂a thîi mʉ̌ankan

สรางอยูบนความเชื่อที่เหมือนกัน

sâaŋ yùu bon khwaamchʉ̂a thîi mʉ̌ankan

sadɛɛŋ khwaamhěnʔòghěncay

build on common beliefs

build on common beliefs

show empathy

ทําความรูจักคุนเคยกัน

ทําความรูจักคุนเคยกัน

sadɛɛŋ khwaamhěnʔòghěncay

become acquainted
tham khwaamrúucàg khúnkhəəy kan

become acquainted

sâaŋ khwaamsǎmphan hɛ̀ŋ khwaamwáywaaŋcay

สรางความสัมพันธแหงความไววางใจ

สรางความสัมพันธแหงความไววางใจ

tham khwaamrúucàg khúnkhəəy kan

build relations of trust

build relations of trust

sâaŋ khwaamsǎmphan hɛ̀ŋ khwaamwáywaaŋcay

4. Build Relationships of Trust

การใหบัพติศมาและการผูกมิตร

การใหบัพติศมาและการผูกมิตร

4. Build Relationships of Trust

baptizing and fellowshipping
kaanhây bàbtìdsamaa lɛ́ʔ kaanphùugmíd

baptizing and fellowshipping
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kaanhây bàbtìdsamaa lɛ́ʔ kaanphùugmíd
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sanə̌ə rʉ̂aŋraaw yàaŋchádceen

เสนอเรื่องราวอยางชัดเจน
personalize the message
sanə̌ə rʉ̂aŋraaw hây mɔ̀ʔsǒm kàb raaybùgkhon

เสนอเรื่องราวใหเหมาะสมกับรายบุคคล

sanə̌ə rʉ̂aŋraaw yàaŋchádceen

เสนอเรื่องราวอยางชัดเจน

personalize the message

sanə̌ə rʉ̂aŋraaw hây mɔ̀ʔsǒm kàb raaybùgkhon

เสนอเรื่องราวใหเหมาะสมกับรายบุคคล

คนหา
listen
faŋ

ฟง
ask appropriate questions
thǎam khamthǎam thîi mɔ̀ʔsǒm

ถามคําถามที่เหมาะสม
ask additional questions
thǎam khamthǎam phə̂əmtəəm

ถามคําถามเพิ่มเติม

คนหา

listen

faŋ

ฟง

ask appropriate questions

thǎam khamthǎam thîi mɔ̀ʔsǒm

ถามคําถามที่เหมาะสม

ask additional questions

thǎam khamthǎam phə̂əmtəəm

ถามคําถามเพิ่มเติม
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find out
khónhǎa

find out

khónhǎa
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7. Find Out

present the message clearly

present the message clearly

7. Find Out

sanə̌ə dûay sàdthaa

เสนอดวยศรัทธา

เสนอดวยศรัทธา

present with faith

present with faith

sanə̌ə dûay sàdthaa

sanə̌ə rʉ̂aŋraaw

เสนอเรื่องราว

เสนอเรื่องราว

present the message

sanə̌ə rʉ̂aŋraaw

present the message

6. Present the Message

ชี้ใหเห็นถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ชี้ใหเห็นถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

6. Present the Message

identify the influence of the Holy Ghost
chíi hây hěn thʉ̌ŋ ʔìdthíphon khɔ̌ɔŋ phráʔwinyaan bɔɔrisùd

identify the influence of the Holy Ghost
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chíi hây hěn thʉ̌ŋ ʔìdthíphon khɔ̌ɔŋ phráʔwinyaan bɔɔrisùd
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confirm the commitment
yʉʉnyan khammânsǎnyaa

ยืนยันคํามั่นสัญญา

confirm the commitment

ยืนยันคํามั่นสัญญา

เชื้อเชิญ

เชื้อเชิญ

yʉʉnyan khammânsǎnyaa

extend the invitation
chʉ́achəən

extend the invitation

เชื้อเชิญ

chʉ́achəən

chʉ́achəən

เชื้อเชิญ

chʉ́achəən
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ชวยแกไขขอกังวล

ชวยแกไขขอกังวล

invite

chûay kɛ̂ɛkhǎy khɔ̂ɔkaŋwon

chûay kɛ̂ɛkhǎy khɔ̂ɔkaŋwon

invite

help resolve the concern

help resolve the concern

9. Invite

สนทนาถึงขอกังวล

คนหาขอกังวล

สนทนาถึงขอกังวล

khónhǎa khɔ̂ɔkaŋwon

คนหาขอกังวล

khónhǎa khɔ̂ɔkaŋwon

discuss the concern

discover the concern

discover the concern

sǒnthanaa thʉ̌ŋ khɔ̂ɔkaŋwon

แกไขขอกังวล

แกไขขอกังวล

discuss the concern

kɛ̂ɛkhǎy khɔ̂ɔkaŋwon

kɛ̂ɛkhǎy khɔ̂ɔkaŋwon

sǒnthanaa thʉ̌ŋ khɔ̂ɔkaŋwon

resolve concerns

resolve concerns

พูดทบทวน

พูดทบทวน

8. Resolve Concerns

restate
phûud thóbthuan

หยุด

หยุด

restate

yùd

yùd

phûud thóbthuan

pause

pause
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9. Invite

8. Resolve Concerns
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11. Plan

the proselyting area book
samùd khèed phə̌əyphɛ̀ɛ sàadsanǎa

สมุดเขตเผยแผศาสนา

the proselyting area book

samùd khèed phə̌əyphɛ̀ɛ sàadsanǎa

สมุดเขตเผยแผศาสนา

hǎa khon thîicàʔ sɔ̌ɔn

หาคนที่จะสอน

หาคนที่จะสอน
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find people to teach

find people to teach

hǎa khon thîicàʔ sɔ̌ɔn

101

12. Find People to Teach

การวางแผนประจําสัปดาหและประจําวัน

การวางแผนประจําสัปดาหและประจําวัน

12. Find People to Teach

weekly and daily planning
kaanwaaŋphɛ̌ɛn pracamsàbdaa lɛ́ʔ pracamwan

weekly and daily planning

kaanwaaŋphɛ̌ɛn pracamsàbdaa lɛ́ʔ pracamwan

อุปกรณชวยในการวางแผน

อุปกรณชวยในการวางแผน

การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนใจเลื่อมใส

การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนใจเลื่อมใส

planning resources

kaanwaaŋphɛ̌ɛn phʉ̂a kaanplìancaylʉ̂amsǎy

kaanwaaŋphɛ̌ɛn phʉ̂a kaanplìancaylʉ̂amsǎy

ʔùbpakɔɔn chûay nay kaanwaaŋphɛ̌ɛn

planning for conversion

planning for conversion

planning resources

วางแผน

วางแผน

ʔùbpakɔɔn chûay nay kaanwaaŋphɛ̌ɛn

plan
waaŋphɛ̌ɛn

plan

11. Plan

waaŋphɛ̌ɛn

ติดตอเปนประจํา

ติดตอเปนประจํา

จัดเตรียมเพื่อติดตามผล
make regular contacts

จัดเตรียมเพื่อติดตามผล

càdtriam phʉ̂a tìdtaam phǒn

tìdtɔ̀ɔ penpracam

càdtriam phʉ̂a tìdtaam phǒn

arrange to follow-up

make regular contacts

arrange to follow-up

ติดตามผล

tìdtɔ̀ɔ penpracam

tìdtaamphǒn

ติดตามผล

tìdtaamphǒn

follow-up

10. Follow-Up

10. Follow-Up

follow-up
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June

míthunaayon

มิถุนายน

October

tulaakhom

ตุลาคม

phrʉ́saphaakhom

พฤษภาคม

September

kanyaayon

กันยายน

กุมภาพันธ

มกราคม

May

February

kumphaaphan

mógkaraakhom

วันเสาร

วันศุกร

January

Saturday

wansǎw

wansùg

วันอังคาร

วันจันทร

Friday

Tuesday

102

พฤศจิกายน

phrʉ́sacìkaayon

November

กรกฎาคม

karágkadaakhom

July

มีนาคม

miinaakhom

March

วันอาทิตย

wanʔaathíd

Sunday

วันพุธ

wanphúd

Wednesday

Thursday

ธันวาคม

thanwaakhom

December

สิงหาคม

sǐŋhǎakhom

August

เมษายน

meesǎayon

April

วันพฤหัสบดี

wanpharʉ́hàd

กันยายน

kanyaayon

September

พฤษภาคม

phrʉ́saphaakhom

May

มกราคม

mógkaraakhom

January

วันศุกร

wansùg

Friday

วันจันทร

wancan

Monday

ตุลาคม

tulaakhom

October

มิถุนายน

míthunaayon

June

กุมภาพันธ

kumphaaphan

February

วันเสาร

wansǎw

Saturday

วันอังคาร

wanʔaŋkhaan

Tuesday

หาโดยผานทางผูสนใจ

หาโดยผานทางผูสนใจ

wanʔaŋkhaan

hǎa dooy phàan thaaŋ phûusǒncay

hǎa dooy phàan thaaŋ phûusǒncay

wancan

find through investigators

find through investigators

Monday

หาโดยผานทางสมาชิก

หาโดยผานทางสมาชิก

Dates

find through members
hǎa dooy phàan thaaŋ samaachíg

find through members
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พฤศจิกายน

phrʉ́sacìkaayon

November

กรกฎาคม

karágkadaakhom

July

มีนาคม

miinaakhom

March

วันอาทิตย

wanʔaathíd

Sunday

วันพุธ

wanphúd

Wednesday

Dates
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hǎa dooy phàan thaaŋ samaachíg

Thousand Word List

Thursday

ธันวาคม

thanwaakhom

December

สิงหาคม

sǐŋhǎakhom

August

เมษายน

meesǎayon

April

วันพฤหัสบดี

wanpharʉ́hàd

ดาวพระพฤหัส

Neptune

daawphráʔkèed

ดาวพระเกตุ

daawphráʔaŋkhaan

ดาวพระอังคาร

Uranus

daawmarʉ́dtayuu

ดาวมฤตยู

103

Jupiter

daawphráʔphárʉ́hàd

Mars

ดาวพระศุกร

Planets

ดาวพระพุธ

ฟลิปปนส

ฮองกง

daawphráʔsùg

filíbpin

hɔ̂ɔŋkoŋ

Venus

Philippines

Hong Kong

เกาหลี

kawlǐi

Korea

ลาว

daawphráʔphúd

ญี่ปุน

จีน

Laos

laaw

Mercury

Japan

yîipùn

พมา

เขมร

ciin

phamâa

khaměen

ดาวพระยม

daawphráʔyom

Pluto

ดาวพระเสาร

daawphráʔsǎw

Saturn

ดาวพระพิภพ

daawphráʔphíphób

Earth

มาเลเซีย

maaleesia

Malaysia

เวียดนาม

wîadnaam

Vietnam

ดาวมฤตยู

daawmarʉ́dtayuu

Uranus

ดาวพระอังคาร

daawphráʔaŋkhaan

Mars

ดาวพระพุธ

daawphráʔphúd

Mercury

ฮองกง

hɔ̂ɔŋkoŋ

Hong Kong

จีน

ciin

China

เขมร

khaměen

Cambodia

Burma

ฟลิปปนส

filíbpin

Laos

Planets

เกาหลี

kawlǐi

Korea

ลาว

laaw

ดาวพระเกตุ
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daawphráʔkèed

Neptune

ดาวพระพฤหัส

daawphráʔphárʉ́hàd

Jupiter

ดาวพระศุกร

daawphráʔsùg

Venus

Philippines

ญี่ปุน

yîipùn

Japan

พมา

phamâa

Nearby Countries

Nearby Countries

China

Burma

Cambodia

Thousand Word List

Thousand Word List

ดาวพระยม

daawphráʔyom

Pluto

ดาวพระเสาร

daawphráʔsǎw

Saturn

ดาวพระพิภพ

daawphráʔphíphób

Earth

มาเลเซีย

maaleesia

Malaysia

เวียดนาม

wîadnaam

Vietnam

☺ Bonus Word ☺
yɛ̂ɛ

แย
We’ll let you find the meaning out yourself.
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yɛ̂ɛ

แย

We’ll let you find the meaning out yourself.
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