
• คาํทกัทาย (ภาษาเวยีดนาม) 
• เจา อง (Chao Ong) : สวสัด ีสําหรับชายสงูอาย ุ
• เจา แองห ์(Chao Anh) : สวสัด ีชายหนุ่ม 
• เจา บั'ก (Chao Bac) : สวสัด ีชายอายมุากกวา่ 
• เจา แอม (Chao Em) : สวสัด ีชายอายนุอ้ยกวา่ 
• เจา บา (Chao Ba) : สวสัด ีสําหรับหญงิสงูอาย ุ
• เจา โก (Chao Co) : สวสัด ีหญงิสาว 
• เจา จ ิ(Chao Chi) : สวสัด ีหญงิอายมุากกวา่ 
• เจา แอม (Chao Em) : สวสัด ีหญงิอายนุอ้ยกวา่ 
• กาม เอนิ (Cam On) : ขอบคณุ 
• ซนิ จา่ว (Xin Chao) : สวสัด ี(ใชไ้ดท้กุเวลา) 
• ซนิ โหลย (Xin Loi) : ขอโทษ 
• จุ๊บ หง ูงอน (Chuc Ngu Ngon) : ราตรสีวสัดิ@ 
• ซนิ เหมย่ (Xin Moi) : ขอเชญิ,กรณุา 
• ตาม เบยีด (Tam Biet) : ลากอ่น 
• แฮน กัพ ไล (Hen Gap Lai) : พบกันใหม ่
• บั'ก โก แคว คง (Bac Co Khoc Khong) : สบายดหีรอื 
• กาม เอนิ บงิห ์เทอืง (Cam On Binh Thuong) : 
สบายด ีขอบคณุ 
• แดบ หลํา (Dab Lam) : สวยมาก 
• ยา (Da) : ใช ่
• คง (Khong) : ไม ่
• โตย (Toi) : ฉัน 
• ซงิหลํา (Xinh Lam) : มเีสน่หม์าก 
• เตนิ อง ลา จ ี(Ten Ong La Chi) : คณุชืPออะไร 
• โตย เตนิ ลา (Toi Ten La) : ฉันชืPอ 
• อัน เอยีว เอ็ม (Anh Yeu Em) : พีPรักนอ้ง,ฉันรักเธอ 
• เอ็ม เอยีว อัน (Em Yeu Anh) : นอ้งรักพีP 

• สนทนา 
• เออ๋ เดา (O Dau) : ทีPไหน(จะอยูห่ลังคํานามเสมอ) 
• เงนิ หา่ง (Ngan Hang) : ธนาคาร 
• เงนิ หา่ง เออ๋ เดา (Ngan Hang O Dau) :          
ธนาคารอยูไ่หน 
• บ ูเดยีน (Buu Dien) : ไปรษณีย ์
• คา้ก ซาน (Khach San) : โรงแรม 
• เบงิห ์เวยีน (Benh Vien) : โรงพยาบาล 
• เหีPยว ซา้ค (Hieu Sach) : รา้นหนังสอื 

• การนบัวนั 
• จู ่ยัต (Chu Nhat) : อาทติย ์ 
• ถอื ไห ่(Thu Hai) : จันทร ์
• ถอื บา (Thu Ba) : อังคาร 
• ถอื ตอื (Thu Tu) : พธุ 
• ถอื นาม (Thu Nam) : พฤหัสบด ี
• ถอื เสา (Thu Sau) : ศกุร ์
• ถอื ไบ ่(Thu Bay) : เสาร ์

• ชอ้ปปิ� ง 
• บาว เยยีว (Bao Nhieu) : ราคาเทา่ไหร่ 
• มัก กวา๊ (Mac Qua) : แพง 
• เบิPก เยยีะ คอม (Bot Gia Khong) : ลดราคาไดไ้หม 
• เหล ๋(Re) : ถกู 

• คาํท ั�วไป 
• ดอย หลํา (Doi Lam) : หวิมาก 
• คา้ด หลํา (Khat Lam) : กระหายนํ_า 
• งอน หลํา (Ngon Lam) : อรอ่ยมาก 
• เนื' อก โซย (Nuoc Da) : นํ_าเปลา่ (ตม้) 
• เนื' อก ดา (Nuoc Da) : นํ_าแข็ง 
• เนื' อก กํา ดา (Nuoc Cam Da) : นํ_าแข็งเปลา่ 
• ฉ่า ดา๋ (Tra Da) : นํ_าแข็งใสนํ่_าชา 
• เฝอ (Pho) : กว๋ยเตีcยว 
• กา เฝ่ (Ca Phe) : กาแฟ 
• แจ ่(Che) : ชา 
• เบยี (Bia) : เบยีร ์
• เกมิ (Com) : ขา้วสวย 
• จา๋ว (Chao) : ขา้วตม้ 
• แบง๋ห ์หมีP (Banh My) : ขนมปัง 
• โตย โอม (Toi Om) : ฉันไมส่บาย 
• โตย บ ีด ีหงว่ย (Toi Bi Di Ngoai) : ฉันทอ้งเสยี 
• บ ีโซด (Bi Sot) : เป็นไข ้
• บ ียา ไย (Bi Da Day) : ปวดทอ้ง 
• แตม ทอื (Tem Thu) : แสตมป์ 
• แซ เฮย (Xe Hoi) : รถ 
• ทดิ บา (Thit Bo) : เนื_อววั 
• หมง (Muong) : ชอ้น 
• เหนี_ย (Nia) : สอ้ม 
• เล ่(Ly) : แกว้นํ_า 
• ตํา เสยี รัง (Tam Xia Rang) : ไมจ้ิ_มฟัน 
• เอิ_ก (Ot) : พรกิ 
• เนื_อก มา้ม (Nuoc Mam) : นํ_าปลา 
• เย ่เลา่ หมงิ (Giac Lau Mieng) : กระดาษทชิชู ่

• การนบัจํานวน 
• โมต (Mot) : 1 
• ไฮ (Hai) : 2 
• บา (Ba) : 3 
• โบน (Bon) : 4 
• นาม (Nam) : 5 
• เสา (Sau) : 6 
• ไบ(่Bay) : 7 
• ตาม (Tam) : 8 
• จิcน (Chin) : 9 
• เหมืPอย (Muoi) : 10 
• เหมืPอย โมต (Muoi Mot) : 11 
• เหมืPอย ลาม (Muoi Lam) : 15 
• ไฮ เหมืPอย (Hai Muoi) : 20 
• ไฮ เหมืPอย ลาม (Hai Muoi Lam) : 25 
• บา เหมืPอย (Ba Muoi) : 30 
• นาม เหมืPอย (Nam Muoi) : 50 
• โมต ตรัม (Mot Tram) : 100 
• ไห ่ตรัม (Hai Tram) : 200 
• โมต งัน (Mot Nghin) : 1,000 
• เหมืPอย งัน (Muoi Nghin) : 10,000 
• ตรัม งัน (Tram Nghin) : 100,000 
• โมต เตรยีว (Mot Trieu) : 1,000,000 



 
• เบ ่เบย (Be Boi) : สระวา่ยนํ_า 
• ยา ฮาง อัน (Nha Hang An) : ภัตตาคาร 
• ยา เธอ (Nha Tho) : โบสถ ์
• เซนิ ไบ (San Bay) : สนามบนิ 
• เบน๋ แซ ตัค ซีP (Ben Xe Tac Xi) : สถานรีถแท็กซีP 
• เบน๋ แซ (Ben Xe) : สถานรีถประจําทาง 
• กา แซ เหลืPอ (Ga Xe Lua) : สถานรีถไฟ 
• ยา เว ซงิ เออ๋ เดา (Nha Ve Sinh O Dau) :          
หอ้งนํ_าอยูไ่หน 
• เร ไตร (Re Trai) : เลี_ยวซา้ย 
• ไฝ่ (Phai) : ขวา 
• ไฮ ด ีถัPง (Hay Di Thang) : ตรงไป 
• โหลย ไหน่ (Loi Nay) : ทางนี_ 
• โฝ,เดืPอง (Pho,Doung) : ถนน 
• กวาน (Quan) : ตําบล 

 
 

• ph" คลา้ย "ฟ"  
• ชนบทภาคใต ้"v" ออกเสยีงคลา้ย "ย" (สําเนยีงฮานอย และภาคใตม้าตรฐาน "v" ออก

เสยีงเหมอืน "v" ในภาษาอังกฤษ)  
• "đ" คลา้ยเสยีง /d/ ในภาษาฝรัPงเศสหรอืสเปน คลา้ย "ด" สว่น อักษร "d" คลา้ย "ซ"  
• "t" คลา้ยเสยีง "ต"  
• "th" ออกเสยีง "ท, ถ"  
• "x" ออกเสยีงคลา้ย "ส"  
• สําเนยีงฮานอย อักษร "d" ออกเสยีงคลา้ย "z" ในภาษาอังกฤษ แตส่ําเนยีงไซงอ่น ออก

เสยีงคลา้ย "ย"  
• "ch" คลา้ย "จ"  
• "nh" คลา้ย "ญ" ในภาษาถิPนเหนอื หรอือสีาน  
• "c" คลา้ย "ค"  
• "kh" คลา้ย "ch" ในภาษาสกอตหรอืเยอรมัน หรอื "kh" ในภาษาอาหรับหรอืเปอรเ์ซยี  
• "g" คลา้ย "g" ภาษาดัตช ์หรอื กรกีปัจจบุัน "gh" (Γ)  
• สําหรับ "gi" ของเวยีดนามนั_น สําเนยีงฮานอย ออกเสยีงคลา้ย "z" ในภาษาอังกฤษ แต่

สําเนยีงไซง่อ่น ออกเสยีงคลา้ย  
• "ng" ออกเสยีงคลา้ย " ง"  
• "tr" คลา้ย "จ" หรอื "ทร"  
• "s" ออกเสยีงคลา้ย "sh" ในภาษาอังกฤษ (สําเนยีงฮานอย "s" ออกเสยีงคลา้ย "ส")  
• "qu" สําเนยีงไซง่อน ออกเสยีงคลา้ย "ว" (สําเนยีงฮานอย "qu" ออกเสยีง "คว")  
• "r" สําเนยีงไซง่อ่น ออกเสยีงหลากหลาย เชน่  

o 1) "j" ในภาษาฝรัPงเศส หรอื  
o 2) "r" ในภาษาสเปน หรอื  
o 3) "rr" (ร รัวลิ_น) ในภาษาสเปน (สําเนยีงฮานอย "r" เหมอืนกับ "z"                

ในภาษาอังกฤษ)  

 
 
 

สน.ผชท.ทหาร ไทย/ฮานอย (ทอ.) 

  ๑ ธ.ค.๕๐ 

 

 



Thảo thích mọi thứ, chỉ trừ ...  
ถาว ทิ*ก มอ่ย ทื*อ, จ ี/ จ ื�อ ... 

ถาวชอบทุกอยา่ง, ยกเวน้เพยีง .... 
 

 
Thao mina 

 
 
Ngọc Thảo là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Cô đang trả lời phỏng vấn của một phóng viên. 
หงอก ถาว ลา่ โหมด เหยีcยน เวยีน เดีPยน อา๋น โหน๋ย เตี'ยง. โก ดาง จา๋ เหลย่ ฟ๋อม เวิ'น กัcว โหมด ฟ๊อม เวยีน. 
 
คณุหงอกถาวเป็นนักแสดงภาพยนตท์ีPมชี ืPอเสยีง. เธอกําลงัตอบคําสมัภาษณ์ของนักขา่วคนหนึPง. 
 
Phóng viên : Thảo hãi cho bạn đọc biết về một ngày bình thường của mình. 
ฟ๊อม เวยีน : ถาว ไห จอ บา่น ดอบ เบี'ยด เว ่โหมด หง่าย บิPน เทืPอง กัcว มิPน 
นักขา่ว : คณุถาว จงบอกใหผู้อ้า่นทราบเกีPยวกบั 1 วนัปกตขิองตวัเอง 
 
Ngọc Thảo : Thảo thường thức dậy từ lúc 6 giờ sáng. Sau đó Thảo ăn sáng với gia đình rồi đến xưởng 
phim. 
หงอก ถาว : ถาว เทืPอง ทึ'ก เยิPย ตืPอ ลุก๊ เซา้ เยอ่ ซา้ง. เซา ดอ้ ถาว อนั ซา้ง เวิ'ย ยา ดิPน โร่ย เดน๊ เสืcอง ฟีม. 
คณุหงอกถาว : ถาวปกตติืPนนอนตอนหกโมงเชา้. หลงัจากนั_นถาวกนิขา้วเชา้กบัครอบครัวแลว้ถงึไปกองถา่ย. 
 
Phóng viên : Còn buổi tối , Thảo thường làm gì? 
ฟ๊อม เวยีน : กอ่น บุย๋ โตย๊ , ถาว เทืPอง หลา่ม ยีP? 
นักขา่ว : แลว้ตอนเย็น, คณุถาว ปกตทํิาอะไร? 
 
Ngọc Thảo : Buổi tối Thảo ở nhà xem phim, đọc sách báo. Thỉnh thoảng đi thăm một vài người bạn 
thân. 
หงอก ถาว : บุย๋ โต๊ย ถาว เออ๋ หยา่ แซม ฟีม, ดอบ สา๊จ บา๊ว. ถิcน ถวา๋ง ด ีทมั โหมด วา่ย เหงืPอย บา่น เทนิ. 
คณุหงอกถาว : ตอนเย็นถาวอยูบ่า้นดหูนัง, อา่นหนังสอืพมิพ.์ บางทไีปเยีPยมเพืPอนสนทิบางคน. 
 
Phóng viên : Bây giờ Thảo hãy nói về sở thích của mình. Chắng hạn như về âm nhạc, Thảo thích nghe 
loại nhạc gì? 
ฟ๊อม เวยีน : เบยิ เย่อ ถาว ไห นอ้ย เว ่เสอ๋ ทิ'ก กัcว มิPน. จัcง ฮา่น ยอื เว ่เอมิ หยาก, ถาว ทิ'ก แง หลอ่ย หยาก ยีP? 
นักขา่ว : ตอนนี_คณุถาว จงพูดเกีPยวกบั สิPงทีPช ืPนชอบของตัวเอง. เชน่ เพลง, ถาวชอบฟังเพลงประเภทอะไร? 
 
Ngọc Thảo : Thảo rất thích nhạc nhẹ. 
หงอก ถาว : ถาว เริ'ต ทิ'ก หยาก แหยะ. 
คณุหงอกถาว : ถาวชอบมากเพลงเบา. 
 
Phóng viên : Thảo thích đọc loại sách gì? 



ฟ๊อม เวยีน : ถาว ทิ'ก ดอบ หลอ่ย สา๊จ ยีP? 
นักขา่ว : คณุถาว ชอบอา่นหนังสอืประเภทอะไร? 
 
 
 
Ngọc Thảo : Thảo thích đọc truyện ngắn, tiểu thuyết. Ngoài ra, Thảo còn thích đọc sách về lịch sử. 
หงอก ถาว : ถาว ทิ'ก ดอบ เจวีPยน งั'น, เตีcยว เทวี'ยต. หงอ่ย รา, ถาว กอ่น ทิ'ก ดอบ สา๊จ เว ่หลกิ สอื. 
คณุหงอกถาว : ถาวชอบอา่นเรืPองสั _น, นวนยิาย. นอกจากนั_น, ถาวยังชอบอา่นหนังสอืประวัตศิาสตร.์ 
 
Phóng viên : Câu hỏi cuối cùng : Thảo ghét cái gì nhất? 
ฟ๊อม เวยีน : เกา หอย กว๊ย กุม่ : ถาว แก๊ท ก๊าย ยีP เหยิ'ต? 
นักขา่ว : คําถามสดุทา้ย : คณุถาว เกยีดอะไรทีPสดุ? 
 
Ngọc Thảo : Thảo thích mọi thứ, chỉ trừ ...  
หงอก ถาว : ถาว ทิ'ก ม่อย ทื'อ, จีc จืPอ ... 
คณุหงอกถาว : ถาวชอบทกุอย่าง, ยกเวน้เพยีง .... 
 
Phóng viên : Chỉ trừ cái gì? 
ฟ๊อม เวยีน : จีc จืPอ กา๊ย ยีP? 
นักขา่ว : ยกเวน้เพยีงอะไร? 
 
Ngọc Thảo : Chỉ trừ ...những người hỏi nhiều.  
หงอก ถาว : จีc จืPอ ... หยึcง เหงืPอย หอย หยิPว. 
คณุหงอกถาว : ยกเวน้เพยีง .... พวกคนถามมาก. 
 
 
 
คําศพัท ์
 
mọi thứ ม่อย ทื'อ = ทกุอย่าง 
 
chỉ trừ... จีc จืPอ .... = ยกเวน้เพยีง .... 
 
diễn viên điện ảnh เหยีcยน เวยีน เดีPยน อา๋น = นักแสดงภาพยนต ์
 
phỏng vấn ฟ๋อม เวิ'น = สมัภาษณ์ 
 
phóng viên ฟ๊อม เวยีน = นักขา่ว  
 
bạn đọc บา่น ดอบ = ผูอ้า่น 
 
xưởng phim เสืcอง ฟีม = กองถา่ย 
 
sách báo สา๊จ บา๊ว = หนังสอืพมิพ ์
 
thỉnh thoảng ถิcน ถวา๋ง = บางท ี
 
bạn thân บา่น เทนิ = เพืPอนสนทิ 
 
sở thích เสอ๋ ทิ'ก = สิPงทีPช ืPนชอบ, งานอดเิรก 
 
Chắng hạn / như จัcง ฮา่น / ยอื = เชน่ 
 
âm nhạc เอมิ หยาก = เพลง 
 
truyện ngắn เจวีPยน งั'น = เรืPองสั _น 
 
tiểu thuyết เตีcยว เทวี'ยต = นวนยิาย 
 
Ngoài ra หงอ่ย รา = นอกจากนั_น 
 
lịch sử หลกิ สอื = ประวตัศิาสตร ์
 
cuối cùng ก๊วย กุม่ = สดุทา้ย 
 
ghét แก๊ท = เกยีด 



 
những หยึcง = พวก 

 
 

CHỊ ẤY LÀM NGHỀ GÌ VẬY? 
จิ ไอ๊ย หล่าม เหง่ ยี� เวิ�ย? 

พี�สาวคนนั�นทาํงานอะไรหล่ะ ? 
 

Bà Tư và bà Loan nói chuyện với nhau về một bà 
hàng xóm. 

บ่า ตือ หวา่ บ่า ลวาน นอ้ย เจวี�ยน เวอ๊ย เยา เว่ โหมด บ่า ห่าง ซ๊อม.  
ยายตือ และยายลวานพูดคุยกนัเกี�ยวกบั ยายเพื�อนบา้นคนหนึ�ง. 

 

 
 

Bà Tư : Chị biết không, bà hang xóm của tôi mới 
mua thêm một chiếc xe hơi. Chiếc này là chiếc thứ 

hai. 
บ่า ตือ : จิ เบี*ยต คอม, บ่า ห่าง ซ๊อม กั+ว โตย เหม๊ย มวั เทม โหมด เจี*ยก แซ 

เฮอย. เจี*ยก ไน่ หล่า เจี*ยก ทื*อ ฮาย. 
ยายตือ : พี�รู้ไหม, ยายเพื�อนบา้นของฉัน เพิ�งซื�อรถยนตใ์หม่เพิ�ม 1 คนั. รถยนต์

คนันี� เป็นคนัที� 2. 
 

Bà Loan : Ồ, bà ấy giàu quá nhỉ. 
บ่าลวาน : โอ่, บ่า ไอ๊ย เหยา่ กวา๊ หย.ี 

ยายลวาน : โอ,้ ยายคนนั�นรวยมากซินะ. 
 

Bà Tư : Bà ấy cũng mới mua ba bức tranh, nghe nói 
là tranh ấn tượng; giá mỗi bức trên 10 triệu đồng. 
บ่า ตือ : บ่า ไอ๊ย กุ๊ม เหม๊ย มวั บา บื*ก จาน, แง นอ้ย หล่า จาน อั*น เตื�อง; ยา้ 

โหม๋ย บื*ก เจิน เหม่ย จิ�ว ด่อม. 
ยายตือ : ยายคนนั�น ยงัซื�อรูปภาพใหม่ 3 รูป, ฟังมาวา่เป็นรูปภาพที�ประทบัใจ; 

ราคาแต่ละรูปเกิน 10 ลา้นด่อม. 
 

Bà Loan : Vậy hả? Bà ấy làm nghề gì vậy? 
บ่าลวาน : เวิ�ย หา? บ่า ไอ๊ย หล่าม เหง่ ยี� เวิ�ย? 

ยายลวาน : งั�นเหรอ? ยายคนนั�นทาํงานอะไรหล่ะ? 
 

Bà Tư : Nghe nói bà ấy có một cái nông trại nuôi 
hơn hai trăm con bò sửa. 



บ่า ตือ : แง นอ้ย บ่า ไอ๊ย ก๊อ โหมด ก๊าย โนม จ่าย นูย เฮอน ฮาย จรัม กอน บ่อ 
เสือ. 

ยายตือ : ฟังมาวา่ยายคนนั�น มีฟาร์มเลี�ยงววันม มากกวา่ 200 ตวั อยู ่1 ฟาร์ม. 
 
 
 

Bà Loan : Bà ấy có nông trại à? Ở đâu vậy? Chị đã 
đến đấy bao giờ chưa? 

บ่าลวาน : บ่า ไอ๊ย ก๊อ โนม จ่าย อ่า? เอ๋อ เดา เวิ�ย? จิ ด๋า เด๊น ได๊ย บาว เหยอ่ 
เจือ? 

ยายลวาน : ยายคนนั�นมีฟาร์มดว้ยเหรอ? อยูที่�ไหนหล่ะ? พี�เคยไปที�นั�นหรือ
ยงั? 

 
Bà Tư : Chưa. Nhưng nghe nói nông trại của bà ấy 
lớn lắm. Cái nhà bà ấy xây ở đó trông giống như 

một toà lâu đài. 
บ่า ตือ : เจือ. ยงื แง นอ้ย โนม จ่าย กั+ว บ่า ไอ๊ย เล๊อน ลั*ม. ก๊าย หยา่ บ่า ไอ๊ย เซิย 

เอ๋อ ด๊อ โจม หย๋อม ยอื โหมด ตวา่ เลา ด่าย. 
ยายตือ : ยงั. แต่ฟังมาวา่ฟาร์มของยายคนนั�นใหญ่มาก. บา้นของยายคนนั�นสร้าง

ที�นั�น มองดูเหมือนกบัประสาท (คฤหาสน์) หลงัหนึ�ง. 
 
 
 

Bà Loan : Chồng bà ấy chắc là làm ăn giỏi lắm nhỉ. 
บ่าลวาน : จ่อม บ่า ไอ๊ย จั*ก หล่า หล่าม อนั หย๋อย ลั*ม หย.ี 
ยายลวาน : สามียายคนนั�น คงจะทาํมาหากินเก่งมากซินะ. 

 

 
 

Bà Tư : Chồng bà ấy hả? Ông ấy không những làm 
ăn giỏi mà còn rất thương yêu vợ con. 

บ่า ตือ : จ่อม บ่า ไอ๊ย หา? โอม ไอ๊ย คอม หยื+ง หล่าม อนั หย๋อย หม่า ก่อน เริ*ต 
เทือง อิว เวอะ กอน. 

ยายตือ : สามียายคนนั�นเหรอ? เขาไม่เพียงแต่ทาํมาหากินเก่งเท่านั�น แต่ยงัรักลูก
เมียมาก. 

 
Bà Loan : Ồ, bà ấy hạnh phúc quá nhỉ. 

บ่าลวาน : โอ่, บ่า ไอ๊ย ฮ่าน ฟุ๊ก กวา๊ หย.ี 
ยายลวาน : โอ,้ ยายคนนั�นมีความสุขมากซินะ. 

 
1.2 Ở phòng tiếp tân, Yoko muốn trả 

phòng. : 
1.2 เอ๋อ ฟ่อม เตบ๊ ตนั , โยโก มว้น จ๋า ฟ่อม. :  
1.2 ที�ห้องตอ้นรับ, โยโกะ ตอ้งการคืนห้อง : 

 
Tiếp tân : Chào cô. 



เตบ๊ ตนั : จ่าว โก.  
พนกังานตอ้นรับ : สวสัดีค่ะ. 

 
Yoko : Chào anh. Chiều nay tôi muốn trả phòng. 

โยโก : จ่าว อนั. เจี�ยว ไน โตย ม๊วน จ๋า ฟ่อม. 
โยโกะ : สวสัดีค่ะ. บ่ายนี�ฉันตอ้งการคืนห้อง. 

 
Tiếp tân : Vâng. Cô định trả phòng lúc mấy giờ ạ?. 

เตบ๊ ตนั : เวงิ. โก ดิ�น จ๋า ฟ่อม ลุ๊ก ไม๊ เยอ่ อะ.  
พนกังานตอ้นรับ : ค่ะ. คุณกะวา่คืนห้องตอนกี�โมงคะ๊? 

 

 
 

Yoko : Lúc 4 giờ. 
โยโก : ลุ๊ก โบน๊ เยอ่. 

โยโกะ : ตอน 4 โมง. 
 

Tiếp tân : 4 giờ phải không ạ? À, xin lỗi, lúc đó, cô 
có cần gọi taxi không ạ. 

เตบ๊ ตนั : โบ๊น ฟ๋าย คอม อะ?. อ่า, ซิน โหล๋ย, ลุ๊ก ด๊อ, โก ก๊อ เกิ�น ก่อย 
แทก๊ซี คอม อะ.  

พนกังานตอ้นรับ : 4 โมงใช่ไหมคะ๊? เอ่อ, ขอโทษ, ตอนนั�น, คุณตอ้งการ
เรียกแทก๊ซี�ไหมคะ๊. 

 
Yoko : Dạ, cần. Nhờ anh gọi taxi giùm tôi nhé. 

Nhân tiện nhờ anh cho người mang giùm hành lý 
của tôi ra xe. Bây giờ cho tôi trả tiền phòng. 

โยโก : ยะ่, เกิ�น. เหยอ่ อนั ก่อย แทก๊ซี หยุม่ โตย แย.๊ เยนิ เตี�น เหยอ่ อนั จอ 
เหงื�อย มาง หยุม่ หัน ลี�  กั+ว โตย รา แซ. เบิย เยอ่ จอ โตย จ๋า เตี�ยน ฟ่อม. 
โยโกะ : ค่ะ, ตอ้งการ. วานคุณช่วยเรียกแทก๊ซี�ให้ฉันนะ. ขณะเดียวกนั 

(ระหวา่งทาง) วานคุณให้คนช่วยถือกระเป๋าเดินทางของฉันไปที�รถ. ตอนนี� ให้
ฉันจ่ายค่าห้อง. 

 
Tiếp tân : Xin cô chờ một chút ….. Dạ, đây là hóa 

đơn tính tiền. 
เตบ๊ ตนั : ซิน โก เจ่อ โหมด จุ๊ต ..... ยะ่, เดิย หล่า ฮ๊าว เดิน ติ*น เตี�ยน.  
พนกังานตอ้นรับ : ขอให้คุณรอสักครู่ ..... ค่ะ, นี�คือใบเสร็จคิดเงิน. 

 
Yoko : Tất cả là 110 đô la, phải không? 

โยโก : เติ*ต ก๋า หล่า โหมด จรัม เหม่ย โด ลา, ฟ๋าย คอม? 
โยโกะ : ทั�งหมด เป็นเงิน 110 ดอลล่า, ใช่ไหม? 

 
Tiếp tân : Dạ, phải. Cảm ơn cô. 

เตบ๊ ตนั : ยะ่, ฟ๋าย. ก๋าม เออน โก.  
พนกังานตอ้นรับ : ค่ะ, ใช่. ขอบคุณค่ะ. 



 

บทนี� เป็นแบบฝึกหัดพูด จากบทแรกของ Ông muốn mua 
gì ạ? โอง มว้น มวั ยี� อะ? เพื�อให้เพื�อนๆ ไดใ้ชค้าํศพัทอื์�น ๆ โดยคงรูป
ประโยคเดิมไว.้ 
 
Thực hành nói 
(ทึก ห่าญ นอ้ย)  
แบบฝึกหัดพูด 
 
1. Tôi muốn mua một cái ti vi. 
โตย ม๊วน มวั โหมด ก๊าย ตี ว ี
- ฉันตอ้งการซื�อทีว ี1 เครื�อง 
 

 
 
2. Tôi muốn bán một cái máy ảnh. 
โตย ม๊วน บา๊น โหมด ก๊าย ไม๊ อั+น 
- ฉันตอ้งการขายกลอ้งถ่ายรูป 1 เครื�อง 
 
3. Tôi muốn bán một cái máy vi tính đời cũ. 
โตย ม๊วน บา๊น โหมด ก๊าย ไม๊ ว ีติ*น เด่อย กู๋ 
- ฉันตอ้งการขายคอมพิวเตอร์แบบเก่า 1 เครื�อง 
 
4. Tôi muốn mua một cái đồng hồ. 
โตย ม๊วน มวั โหมด ก๊าย โด่ม โห่ 
- ฉันตอ้งการซื�อนาฬิกา 1 เครื�อง 
 
5. Tôi muốn mua một cái áo sơ mi màu xanh. 
โตย ม๊วน มวั โหมด ก๊าย อ๊าว เซอ มี ม่าว ซาน 
- ฉันตอ้งการซื�อเสื�อเชิ*ตสีฟ้า 1 ตวั 
 
6. Mời ông xem thử cái ti vi này. 
เหมื�อย โอง แซม ถือ ก๊าย ตี ว ีไน่ 
- เชิญคุณลองดูทีวเีครื�องนี�   
 
7. Mời cô xem thử cái tủ lạnh này. 
เหมื�อย โก แซม ถือ ก๊าย ตู๋ หลั�น ไน่ 
- เชิญคุณ(ผูห้ญิง)ลองดูตูเ้ยน็เครื�องนี�  
 
8. Mời chị xem thử cái áo dài này. 
เหมื�อย จิ แซม ถือ ก๊าย อ๊าว หยา่ย ไน่ 
- เชิญพี�สาวลองดูเสื�ออ๊าวหยา่ยตวันี�   
 



 
 
9. Mời bà xem thử máy giặt này. 
เหมื�อย บ่า แซม ถือ ไม๊ หยกั ไน่ 
- เชิญคุณยายลองดูเครื�องซักผา้นี�   
 
10. Mời anh xem thử máy lạnh này. 
เหมื�อย อญั แซม ถือ ไม๊ หลั�น ไน่ 
- เชิญพี�ชายลองดูแอร์เครื�องนี�   
 
11. Ti vi ở cửa hàng chúng tôi không những chất 
lượng cao mà còn rẻ nữa. 
ตี ว ีเอ๋อ เกื+อ ห่าง กั+ว จุม๊ โตย คอม หยึ*ง จั*ต เหลื�อง กาว ม่า ก่อน แหร๋ เหนือ. 
- ทีวทีี�ห้างของพวกเรา ไม่เพียงคุณภาพสูง แต่ยงัราคาถูกอีก. 
 
 
 
12. Máy ảnh ở cửa hàng chúng tôi không những rẻ 
mà còn bền nữa. 
ไม๊ อั+น เอ๋อ เกื+อ ห่าง กั+ว จุม๊ โตย คอม หยึ*ง แหร๋ ม่า ก่อน เบิ�น เหนือ. 
- กลอ้งถ่ายรูปห้างของพวกเรา ไม่เพียงราคาถูก แต่ยงัทนทานอีก. 
 
13. Đồng hồ ở cửa hàng chúng tôi không những 
đẹp mà còn rẻ nữa. 
โด่ม โห่ เอ๋อ เกื+อ ห่าง กั+ว จุม๊ โตย คอม หยึ*ง แดป ม่า ก่อน แหร๋ เหนือ. 
- นาฬิกาที�ห้างของพวกเรา ไม่เพียงสวย แต่ยงัราคาถูกอีก. 
 
14. Máy giặt ở cửa hàng chúng tôi không những 
hiện đại mà còn dễ dùng nữa. 
ไม๊ หยกั เอ๋อ เกื+อ ห่าง กั+ว จุม๊ โตย คอม หยึ*ง เหี�ยน ด่าย ม่า ก่อน เหย๋ หยุม่ 
เหนือ. 
- เครื�องซักผา้ที�ห้างของพวกเรา ไม่เพียงทนัสมยั แต่ยงัใชง่้ายอีก. 
 
15. Máy cassette ở cửa hàng chúng tôi không 
những hiện đại mà còn rẻ nữa. 
ไม๊ คลาสเซ็ต เอ๋อ เกื+อ ห่าง กั+ว จุม๊ โตย คอม หยึ*ง เหี�ยน ด่าย ม่า ก่อน แหร๋ 
เหนือ. 
- เครื�องเล่นเทปที�ห้างของพวกเรา ไม่เพียงทนัสมยั แต่ยงัราคาถูกอีก. 
 
16. Có loại nào rẻ hơn không, cô? 
ก๊อ หล่อย หน่าว แหร๋ เฮอน คอม, โก? 
- มีแบบไหนราคาถูกกวา่หรือไม่. คุณ(ผูห้ญิง)? 
 
17. Có loại nào nhỏ hơn không, ông? 
ก๊อ หล่อย หน่าว หย๋อ เฮอน คอม, โอง? 
- มีแบบไหนเล็กกวา่หรือไม่. คุณ? 
 
18. Có loại nào tốt hơn không, chị? 



ก๊อ หล่อย หน่าว โตต๊ เฮอน คอม, จิ? 
- มีแบบไหนดีกวา่หรือไม่. พี�สาว? 
 
19. Có loại nào lớn hơn không, anh? 
ก๊อ หล่อย หน่าว เล๊อน เฮอน คอม, อญั? 
- มีแบบไหนใหญ่กวา่หรือไม่. พี�ชาย? 
 
20. Có loại nào mới hơn không, bà? 
ก๊อ หล่อย หน่าว เม๊อย เฮอน คอม, บ่า? 
- มีแบบไหนใหม่กวา่หรือไม่. ยาย? 

 

ขอโทษในภาษาเวยีดนาม 

ในภาษาเวยีดนาม เมืPอเวลาทําอะไรผดิพลาด หรอืเดนิเฉีPยวชนกนัโดยไมท่นัระวงั ก็จะกลา่วคํา “ ขอโทษ ”  
 
“ ขอโทษ ” SORRY “ XIN LỖI ” (ซนิ โหลย)  
 
1.Xin lỗi. 
(ซนิโหลย) 
ขอโทษ 
 
2.Tôi xin lỗi. 
(โตย ซนิโหลย) 
ฉันขอโทษ 
 
3.Tôi rất xin lỗi. 
(โตย เริ'ต ซนิโหลย) 
ฉันขอโทษอยา่งมาก 
 
4.Xin lỗi , tôi đến muộn. 
(ซนิโหลย , โตย เดน๊ มว่น) 
ขอโทษ , ฉันมาสาย 
 
5.Xin lỗi , tôi không hiểu. 
(ซนิโหลย , โตย โคม เหว๋) 
ขอโทษ , ฉันไมเ่ขา้ใจ 
 
6.Xin lỗi , tôi quên mất. 
(ซนิโหลย , โตย เกวนิ เมิ'ต) 
ขอโทษ , ฉันลมื 
 
7.Xin lỗi , tôi đã làm phiền ông. (bà, anh, chị) 
(ซนิโหลย , โตย ดา๋ ลา่ม เพีPยน โอง (บา่ , อญั , จ)ิ 
ขอโทษ , ทีPฉันทําความยุง่ยาก (รบกวน) คณุ  
 
8.Đó là lỗi của tôi. 
(ดอ๊ หลา่ โหลย กัcว โตย)  
นั_นเป็นความผดิของฉัน 
 
9.Không sao ạ. 
(โคม ซาว อะ) 
ไมเ่ป็นไรครับ 
 
10.Không có vấn đề gì. 
(โคม กอ๊ เวิ'น เด ่ยีP)  
ไมม่ปัีญหาอะไร 
 
11.Không có gì đâu. 
(โคม กอ๊ ยีP เตา)  
ไมม่อีะไรหรอก 
 
12.Có gì đâu ạ. 
(กอ๊ ยีP เดา อะ)  



มอีะไรทีPไหนครับ 
 
13.Hoàn toàn không sao ạ. 
(ฮว่น ตว่น โคม ซาว อะ) 
เรยีบรอ้ยไมเ่ป็นไรครับ 
 
14.Đừng băn khoăn về chuyện đó. 
(ดึPง บนั ควนั เว ่เฉวีPยน ด๊อ) 
อยา่เป็นห่วงสําหรับเรีPองนั_น 
 
15.Chuyện nhỏ thôi. 
(เฉวีPยน หย๋อ โทย) 
เรืPองเล็กเทา่นั_น  
 
16.Đó không phải là lỗi của anh. 
(ดอ๊ โคม ฝ๋าย หลา่ โหลย กัcว อญั) 
นัPนไมใ่ชเ่ป็นความผดิของพีP 
 
คําศพัท ์
 
đến muộn (เดน๊ มว่น) = มาสาย 
 
không hiểu (โคม เหว๋) = ไมเ่ขา้ใจ 
 
quên mất (เกวนิ เมิ'ต) = ลมื 
 
làm phiền (ลา่ม เพีPยน) = ทําความยุง่ยาก , รบกวน 
 
vấn đề (เวิ'น เด)่ = ปัญหา 
 
hoàn toàn (ฮว่น ตว่น) = เรยีบรอ้ย , สําเร็จ 
 
đừng (ดึPง) = อยา่ 
 
băn khoăn (บนั ควนั) = เป็นหว่ง 
 
lo lắng (ลอ ลั'ง) = เป็นหว่ง 
 
chuyện (เฉวีPยน) = เรืPองราว 
 
nhỏ (หยอ๋) = เล็ก , เล็กนอ้ย 
 
lớn (เลอ๊น) = ใหญ ่
 
thôi (โทย) = เทา่นั_น , พอ  
 
phải (ฝ๋าย) = ใช ่
 
không phải (โคม ฝ๋าย) = ไม่ใช ่
 
là lỗi (หลา่ โหลย) = เป็นความผดิ 
 
làm lỗi (หลา่ม โหลย) = ทําผดิ , ทําความผดิ 
 
 

  

Phòng loại một bao nhiêu một đêm? 
ฟ่อม หล่อย โหมด บาว ยวิ โหมด เด็ม ? 
ห้องชั�นหนึ�ง 1 คืนราคาเท่าไหร่ ? 
 
1.1 Ở phòng tiếp tân khách sạn. : 
เอ๋อ ฟ่อม เตบ๊ ตนั คา๊จ สัน :  
ที�ห้องตอ้นรับโรงแรม : 



 
Tiếp tân : Chào ông . Ông cần gì ạ? 
เตบ๊ ตนั : จ่าว โอม. โอม เกิ�น ยี� อะ ? 
พนกังานตอ้นรับ : สวสัดีค่ะ คุณตอ้งการอะไรคะ๊? 
 
Smith : Chào cô. Tôi muốn thuê phòng. 
สมิทธ : จ่าว โก โตย ม๊วน เทว ฟ่อม 
สมิทธ : สวสัดีครับ. ผมตอ้งการเช่าห้อง. 
 
Tiếp tân : Thưa ông, ở đây chúng tôi có hai loại phòng: phòng đơn và phòng đôi. Ông muốn thuê loại nào ạ? 
เตบ๊ ตนั : เทือ โอม. เอ๋อ เดิย จุม๊ โตย ก๊อ ฮาย หล่อย ฟ่อม: ฟ่อม เดิน หวา่ ฟ่อม โดย. โอม ม๊วน เทว หล่อย หน่าว อะ? 
พนกังานตอ้นรับ : คุณคะ๊, ที�นี�พวกเรามีห้อง 2 แบบ : ห้องเดี�ยว และห้องคู่. คุณตอ้งการเช่าห้องแบบไหนคะ๊? 
 
Smith : Phòng đơn bao nhiêu một đêm? 
สมิทธ : ฟ่อม เดิน บาว ยวิ โหมด เด็ม? 
สมิทธ : ห้องเดี�ยว 1 คืนราคาเท่าไหร่? 
 
Tiếp tân : Hai trăm năm chục ngàn một đêm. Trong phòng có máy lạnh, ti vi, điện thoại. Phòng tuy nhỏ nhưng 
sạch sẽ, thoáng mát lắm 
เตบ๊ ตนั : ฮาย จรัม นมั จุก หง่าน โหมด เด็ม. จอม ฟ่อม ก๊อ ไม๊ หลั�น, ตี ว,ี เดี�ยน ถ่อย. ฟ่อม ตุย หย๋อ ยงึ สัจ แส, ทวา๊ง ม๊าต ลั*ม. 
พนกังานตอ้นรับ : 1 คืนราคา 250,000. ในห้องมีเครื�องปรับอากาศ, โทรทศัน์, โทรศพัท.์ ห้องถึงแมว้า่เล็กแต่สะอาด, อากาศถ่ายเทสะดวกมาก. 
 
 
Smith : Có tủ lạnh không? 
สมิทธ : ก๊อ ตู๋ หลั�น คอม? 
สมิทธ : มีตูเ้ยน็ไหม? 
 
Tiếp tân : Thưa, có chứ ạ. 
เตบ๊ ตนั : เทือ, ก๊อ จื*อ อะ. 
พนกังานตอ้นรับ : เรียน, มีซิคะ๊ 
 
Smith : Cô cho tôi thuê một phòng đơn. 
สมิทธ : โก จอ โตย เทว โหมด ฟ่อม เดิน. 
สมิทธ : คุณให้ฉันเช่า 1 ห้องเดี�ยว. 
 
Tiếp tân : Vâng. Ông muốn thuê mấy đêm ạ? 
เตบ๊ ตนั : เวงิ. โอม ม๊วน เทว เมิ*ย เด็ม อะ ? 
พนกังานตอ้นรับ : ค่ะ คุณตอ้งการเช่ากี�คืนคะ๊? 
 
Smith : Bốn đêm. Đây là hộ chiếu của tôi. 
สมิทธ : โบน๊ เด็ม. เดิย หล่า โฮะ เจี�ยว กั+ว โตย. 
สมิทธ : สี�คืน. นี�คือ passport ของผม. 
 
Tiếp tân : Phòng của ông số 309, ở trên tần ba. Đây là chìa khóa phòng.  
เตบ๊ ตนั : ฟ่อม กั+ว โอม โส๊ บา แหล จิ*น, เอ๋อ เจิน เติ�ง บา. เดิย หล่า เจี�ย ควา๊ ฟ่อม. 
พนกังานตอ้นรับ : ห้องของคุณเบอร์ 309, อยูบ่นชั�น 3. นี�คือกุญแจห้อง 
 
Smith : Cám ơn cô.  
สมิทธ : ก๊าม เอิน โก. 
สมิทธ : ขอบคุณครับ. 
 

 
 
Tiếp tân : Thưa ông, khách sạn chúng tôi có phục vụ ăn sáng miễn phí cho quý khách. Vậy sáng mai xin mời ông 
xuống nhà hàng ở tầng một ăn sáng nhé. 
เตบ๊ ตนั : เทือ โอม, คา๊จ สัน จุม๊ โตย ก๊อ ฟุก วุ อนั ซ้าง เหมี+ยน ฟี*  จอ กวี* คา๊จ. เวย่ ซ้าง มาย ซิน เหม่ย โอม ซ๊วง หยา่ ห่าง เอ๋อ เติ�ง โหมด อนั ซ้าง แย.๊ 
พนกังานตอ้นรับ : คุณคะ๊, โรงแรมของพวกเรามีบริการอาหารเชา้ฟรีให้แขก. งั�นพรุ่งนี� เชา้เชิญคุณลงมาที�ภตัตาคารอยูที่�ชั�น 1 ทานอาหารเชา้ นะคะ๊? 
 

คําขอบคณุในภาษาเวยีดนาม 

ในภาษาเวยีดนาม เวลาทีPเราทําอะไรใหใ้ครสกัอย่าง หรอืวา่มอบสิPงของใหใ้ครบางคน คน ๆ นั_น ก็จะกลา่วคํา " 
ขอบคณุ " ตอบกลับมาเสมอ 



 
" ขอบคณุ " THANK YOU “ CẢM ƠN ” (กา๋ม เออน)  
 
1.Cảm ơn. 
(กา๋ม เออน) 
ขอบคณุ 
 
2.Cảm ơn ông. (bà, anh, chị) 
(กา๋ม เออน โอง) บา่, อญั, จ ิ
ขอบคณุทา่น (คณุผูห้ญงิ, พีPชาย, พีPสาว) 
 
3.Cảm ơn ông. (bà, anh, chị) rất nhiều 
(กา๋ม เออน โอง) บา่, อญั, จ ิ(เริ'ต ยิPว) 
ขอบคณุทา่น (คณุผูห้ญงิ, พีPชาย, พีPสาว) อย่างมาก 
 
4.Ông (bà, anh, chị, …) tử tế quá. 
(โอง) บา่, อญั, จ,ิ… (ตืcอ เต ๊กวา๊) 
ทา่น (คณุผูห้ญงิ, พีPชาย, พีPสาว, ...) กรุณาอยา่งมาก 
 
5.Cảm ơn ông đã đến thăm. 
(กา๋ม เออน โอง ดา๋ เดน๊ ทมั)  
ขอบคณุทา่นทีPมาเยีPยมเยยีน 
 
6.Cảm ơn ông đã giúp đỡ. 
(กา๋ม เออน โอง ดา๋ ยุ๊บ เดอ๋)  
ขอบคณุทา่นทีPชว่ยเหลอื 
 
7.Cảm ơn về lời mời của anh. 
(กา๋ม เออน เว ่เลอ่ย เมอ่ย กัcว อญั)  
ขอบคณุสําหรับคําเชญิของพีP 
 
8.Cảm ơn về lời khuyên của bạn. 
(กา๋ม เออน เว ่เลอ่ย เควยีน กัcว บา่น)  
ขอบคณุสําหรับคําเตอืนของเพืPอน 
 
9.Cảm ơn ông rất nhiều về buổi tiệc. 
(กา๋ม เออน โอง เริ'ต ยิPว เว ่บูย๋ เตีPยก) 
ขอบคณุทา่นอย่างมากสําหรับงานเลี_ยง 
 
10.Cảm ơn về sự quan tâm của ông. 
(กา๋ม เออน เว ่ส ึกวาน เตมิ กูว๋ โอง)  
ขอบคณุสําหรับความหว่งใยของคณุ 
 
11.Cảm ơn về lời chúc tốt đẹp của ông. 
(กา๋ม เออน เว ่เลอ่ย จู๊ก โตต๊ แดป่ กัcว โอง)  
ขอบคณุสําหรับคําอวยพรทีPดเียีPยมของคณุ 
 
12.Cảm ơn về sự đón tiếp nồng ấm của ông. 
(กา๋ม เออน เว ่ส ึด๊อน เตี'ยบ โน่ม เอิ'ม กูว๋ โอง)  
ขอบคณุสําหรับการตอ้นรบ้ทีPอบอุน่ของคณุ 
 
13.không có gì ạ. 
(โคม กอ๊ ยีP อะ) 
ไมม่อีะไรครับ 
 
14.Có gì đâu ạ. 
(กอ๊ ยีP เดา อะ) 
มอีะไรทีPไหน 
 
15.không sao ạ. 
(โคม ซาว อะ) 
ไมเ่ป็นไรครับ 
 
 
คําศพัท ์
 



rất nhiều (เริ'ต ยิPว) = อยา่งมาก 
 
quá (กว๊า) = อย่างมาก 
 
tử tế (ตืcอ เต)๊ = กรุณา, น่านับถอื, โอบออ้มอาร ี
 
đã đến (ดา๋ เดน๊) = มาถงึ 
 
thăm (ทมั) = เยีPยมเยยีน 
 
giúp đỡ (ยุ๊บ เดอ๋) = ชว่ยเหลอื 
 
về (เว)่ = สาํหรับ 
 
lời mời (เลอ่ย เมอ่ย) = คําเชญิ 
 
của (กัcว) = ของ 
 
lời khuyên (เลอ่ย เควยีน) = คําเตอืน , คําแนะนํา 
 
buổi tiệc (บูย๋ เตีPยก) = งานเลี_ยง 
 
quan tâm (กวาน เตมิ) = ห่วงใย , สนใจ ,ใสใ่จ  
 
lời chúc (เลอ่ย จู๊ก) = คําอวยพร 
 
tốt đẹp (โตต๊ แดป่) = ดเียีPยม , ดเีลศิ 
 
đón tiếp (ดอ๊น เตี'ยบ) = ตอ้นรับ 
 
nồng ấm (โน่ม เอิ'ม) = อบอุน่ 

คํากลา่วลาในภาษาเวยีดนาม 

กวา่จะเขา้มาอพัใหเ้พืPอน ๆ ได ้ก็ใชเ้วลานานพอด ูจรงิ ๆ แลว้เป็นเพราะวา่ผมไม่คอ่ยมเีวลา ... คงไม่วา่กนันะครับ 
 
คํากลา่วลา GOOD BYE “ Tạm biệt ” (ตา่ม เบยีด)  
 
1.Tạm biệt ông. 
(ตา่ม เบยีด โอง) 
ลากอ่นคณุ 
 
2.Tạm biệt bà. 
(ตา่ม เบยีด บา่) 
ลากอ่นคณุผูห้ญงิ 
 
3.Tạm biệt Kirsty. 
(ตา่ม เบยีด ครสิตี_) 
ลากอ่นครสิตี_ 
 
4.Hẹn gặp lại. 
(แหน่ กหับ หลา่ย) 
พบกนัใหม่ 
 
5.Hẹn gặp lại ông. (bà, anh, chị) 
(แหน่ กหับ หลา่ย โอง) บา่, อญั, จ ิ
พบกนัใหมค่ณุ (คณุผูห้ญงิ, พีPชาย, พีPสาว) 
 
6.Hẹn sớm gặp lại. 
(แหน่ เซอ๊ม กหับ หลา่ย) 
พบกนัในไมช่า้ 
 
7.Nhớ liên lạc nhé. 
(เย๊อ เลยีน หลา่ก แย๊) 
คดิถงึกนันะ (จําการตดิตอ่กนันะ) 



 
8.Tôi hi vọng chúng ta sẽ gặp lại. 
(โตย ฮ ีวอ่ม จุ๊ม ตา แส กหับ หลา่ย) 
ฉันหวงัวา่พวกเราจะไดพ้บกนัใหม ่
 
9.Hẹn gặp lại ngày mai. 
(แหน่ กหับ หลา่ย หงา่ย มาย) 
พบกนัใหมว่นัพรุ่งนี_ 
 
10.Hẹn gặp lại tuần sau. 
(แหน่ กหับ หลา่ย เตวิPน เซา) 
พบกนัใหมส่ปัดาหห์นา้ 
 
11.Hẹn gặp lại tối nay. 
(แหน่ กหับ หลา่ย โต๊ย ไนย) 
พบกนัใหมค่นืนี_ 
 
12.Hẹn gặp lại sáng mai. 
(แหน่ กหับ หลา่ย ซ๊าง มาย) 
พบกนัใหมพ่รุ่งนี_เชา้ 
 
13.Hẹn gặp lại chiều mai. 
(แหน่ กหับ หลา่ย เจีPยว มาย) 
พบกนัใหมพ่รุ่งนี_บา่ย 
 
14.Rất vui được gặp ông. (bà, anh, chị) 
(เริ'ต วยุ เดอืก กหับ โอง) บา่, อญั, จ ิ
ยนิดมีากทีPไดพ้บคณุ (คณุผูห้ญงิ, พีPชาย, พีPสาว) 
 
15.Rất hân hạnh được gặp ông. (bà, anh, chị) 
(เริ'ต เฮนิ ฮัPน เดอืก กหับ โอง) บา่, อญั, จ ิ
เป็นเกยีรตมิากทีPไดพ้บคณุ (คณุผูห้ญงิ, พีPชาย, พีPสาว) 
 
16.Đừng quên viết thư cho tôi. 
(ดึPง เกวนิ เวี'ยต ทอื จอ โตย) 
อยา่ลมืเขยีนจดหมายถงึฉัน 
 
17.Chúc may mắn. 
(จุ๊ก ไม มั'น) 
ขอใหโ้ชคด ี
 
◌ค์ําศพัท ์
 
sớm (เซอ๊ม) = แตเ่ชา้ , ในไม่ชา้, เร็ว ๆ นี_ 
nhớ (เย๊อ) = คดิถงึ , จํา , จดจํา 
liên lạc (เลยีน หลา่ก) = ตดิตอ่, สมัพันธ ์
hi vọng (ฮ ีวอ่ม) = หวงัวา่ 
chúng ta (จุ๊ม ตา) = พวกเรา 
ngày mai (หงา่ย มาย) = พรุ่งนี_ 
tuần sau (เตวิPน เซา) = สปัดาหห์นา้ 
tối nay (โตย๊ ไนย) = คนืนี_ , เย็นนี_ 
sáng mai (ซา๊ง มาย) = พรุ่งนี_เชา้ 
chiều mai (เจีPยว มาย) = บา่ยพรุ่งนี_ 
vui (วยุ) = ยนิด ี, ดใีจ 
hân hạnh (เฮนิ ฮัPน) = เป็นเกยีรต ิ, ดว้ยความเคารพ 
đừng quên (ดึPง เกวนิ) = อย่าลมื 
quên (เกวนิ) = ลมื 
viết (เวี'ยต) = เขยีน 
thư (ทอื) = จดหมาย 
 

  

โทนเสยีงในภาษาเ◌◌้วียีดนาม 



โทนเสยีงในภาษาเวยีดนาม แบง่ออกเป็น 6 โทนเสยีงดว้ยกัน 

 
 
*** หมายเหต ุเสยีงหนัก สาํเนยีงพูดทางภาคใต ้ออกเสยีงคลา้ยเสยีงจัตวา 
เชน่ khách sạn (คา๊จ สา่น) แปลวา่ โรงแรม สําเนยีงทางใต ้จะออกเสยีงเป็น (คา๊จ สนั) 
 



 

 
 
ถา้สงัเกตจะเห็นวา่ โทนเสยีงหอย (เยา้หอย) จะใชม้ากกวา่ โทนเสยีงหงา (เยา้หงา) และเวลาทีPพูดเสยีงก็แตกตา่ง
กนัเล็กนอ้ย แยกไมค่อ่ยออก เพยีงแตว่า่เยา้หงา ออกเสยีงสั _นกวา่ 
 

 



 
เวลาจะสะกดคําในภาษาเวยีดนามทีPมวีรรณยุกตกํ์ากบั ก็ใหอ้อกเป็นเสยีงสามัญกอ่นแลว้ตามดว้ยการผันตาม
วรรณยกุต ์
 
ตวัอยา่งเชน่  
ma ( เมอ่ อา ) อา่นวา่ มา 
 
mà ( เมอ่ อา เหวีPยน) อา่นวา่ หมา่ 
 
mả ( เมอ่ อา หอ๋ย ) อา่นวา่ หมา 
 
mã ( เมอ่ อา หงา ) อา่นวา่ หมาะ หรอื มา๋ 
 
má ( เมอ่ อา ซั'ก ) อา่นวา่ ม๊า หรอื มา้ 
 
mạ ( เมอ่ อา หนัก ) อา่นวา่ หมะ หรอื มะ่ 
 
 
ลองฝึกอา่นดนูะ ไมย่ากเกนิความสามารถหรอก แตว่า่ตอ้งจําและผันเสยีงตามใหถ้กู ก็เทา่นั_นแหละ  

สระผสมในภาษาเวยีดนาม 

วนันี_จะแนะนําใหรู้จั้ก "สระผสมในภาษาเวยีดนาม" โดยไดเ้ขยีนคําอา่นเป็นภาษาไทยกํากบัไว ้แตบ่างคําอาจจะสะกด 
คําอา่นคอ่นขา้งยากนะครับ (คลา้ยเสยีงควบกลํ_า) แตก็่มตีวัอยา่งใหด้ว้ยครับ  
 



 
 
ครั _งตอ่ไปจะแนะนําใหรู้จั้ก วรรณยกุต ์หรอืโทนเสยีงในภาษาเวยีดนาม 

บา๊ย บาย  

ตวัหนงัสอืในภาษาเวยีดนาม (2) 

จากเมืPอวานเราไดเ้รยีนรูเ้กีPยวกับตวัหนังสอืในภาษาเวยีดนาม แบง่เป็นพยัญชนะเดีPยวม ี17 ตวั และสระ 12 ตวั ผมมี
ตวัอยา่งคําศพัทง์า่ย ๆ ครับ (ขอ้มลูจาก http://www.chulaonline.com/) 
 
1.a lô (อา โล) = ฮัลโหล (ใชใ้นการพูดโทรศพัท)์ 
 
2.bò (บอ่) = วัว 
 
3.cò (กอ่) = นกกระยาง 
 
4.cá (กา๊) = ปลา 
 
5.dê (เย) = แพะ 
 
6.đu đủ (ด ูดู)๋ = มะละกอ 
 
7.đà điểu(ดา่ เดีcยว) = นกกระจอกเทศ 



 
8.eo (แอว) = เอว 
 
9.ếch (เอิ'จ) = กบ 
 
10.gà (กหา่) = ไก ่
 
11.hổ (โห)๋ = เสอื 
 
12.hoa (ฮวา) = ดอกไม ้
 
13.nước (เนื' อก) = นํ_า 
 
14.kèn (แกน่) = แตร 
 
15.kem (แกม) = ไอศกรมี 
 
16.lê (เล) = สาลีP 
 
17.loa (ลวา) = ลําโพง 
 
18.mèo (แมว่) = แมว 
 
19.na (นา) = นอ้ยหน่า 
 
20.nai (นาย) = กวาง 
 
21.ong (ออง) = ผึ_ง 
 
22.ô tô (โอ โต) = รถยนต ์
 
23.ổi (โอย๋) = ฝรัPง (ผลไม)้ 
 
24.ớt (เออ๊ต) = พรกิ 
 
25.phòng (ฟ่อม) = หอ้ง 
 
26.rắn (รั _น) = งู 
 
27.sư tử (สอื ตืcอ) = สงิโต 
 
28.tắc kè (ตั'ก แก)่ = ตุ๊กแก 
 
29.voi (วอย) = ชา้ง 
 
30.vàng (หวา่ง) = ทอง 
 
31.uống (โอง๊) = ดืPม 
 
32.ưng (องื) = นกเหยีPยว 
 
33.xương (เซอืง) = กระดกู 
 
34.y tá (อ ีต๊า) = พยาบาล 
 

 

 

 

 
 
 



พยัญชนะผสมในภาษาเวยีดนาม 
 
1.ch (เซ ฮา๊ท) อา่นวา่ เจ่อ 
ตวัอยา่ง  
cho (จอ) = ให ้
chum (จมู) = โอง่ 
 
 
2.gh (เกห ฮ๊Pาท) อา่นวา่ เกห่อ 
ตวัอยา่ง 
ghế (เกห๊) = เกา้อี_ 
ghi (กหี) = จด , เขยีน 
 
 
3.gi (เกห อ)ี อ่Pานวา่ ย ี
ตวัอยา่ง 
giá (ยา้) = ราคา 
giỏi (ยอ๋ย) = เกง่ 
 
 
4.kh (กา ฮ๊าท) อา่นวา่ เคอ่ 
ตวัอยา่ง 
khô (โค) = แหง้ 
khen (แคน) = ชมเชย 
 
 
5.ng (แอนเน่อ เกห) อา่นวา่ เงอ่ 
ตวัอยา่ง 
ngày (ไง)่ = วนั 
ngô (โง) = ขา้วโพด 
 
 
6.ngh (เงอ่ ฮา๊ท) อา่นวา่ เง่อ 
ตวัอยา่ง 
nghe (แง) = ไดย้นิ 
nghé (แง๊) = ลกูควาย 
 
 
7.nh (แอนเน่อ ฮ๊าท) อา่นวา่ เหยอ่ 
ตวัอยา่ง 
nhà (หยา่) = บา้น 
nhỏ (หยอ๋) = เล็ก 
 
 
8.ph (เป่อ ฮา๊ท) อา่นวา่ เฟ่อ 
ตวัอยา่ง 
phở (เฟ๋อ) = กว๋ยเตีcยวเวยีดนาม 
phim (ฟีม) = ภาพยนตร ์
 
 
9.qu (ก ูอ)ู อา่นวา่ กัPว 
ต ้วัอยา่ง 
quê (เกว) = บา้นนอก 
quà (กวา่) = ขนม 
 
 
10.th (เต ฮา๊ท) อา่นวา่ เทอ่ 
ตวัอยา่ง 
thư (ทอื) = จดหมาย 
thích (ทิ'ก) = ชอบ 
 
 
11.tr (เต แอเหร่อ) อา่นวา่ เจ่อ 
ตวัอยา่ง  
trâu (เจาว) = ควาย 
tre (แจ) = ตน้ไผ ่



 

 

 

 

ตวัหนงัสอืในภาษาเวยีดนาม (1) 

สวัสดคีรับเพืPอน ๆ ไม่ไดเ้ขา้มาอพัเดทซะหลายวนัเลย และตอ้งขอขอบคณุเพืPอน ๆ ทีPไดใ้หค้ําแนะนําวา่ น่าจะเริPม
สอนกนัตั _งแต ่การสะกดคําเลยก็จะใหส้ามารถรูไ้ดล้กึซึ_งขึ_น เผืPอวนัหลงัไม่ตอ้งมคีําภาษาชว่ยสะกดคําก็สามารถ
อา่นได ้... หวงัวา่จะเป็นประโยชนม์ากกวา่นะครับ 
 
วนันี_มารูจั้ก " ตวัหนังสอืในภาษาเวยีดนาม " มทีั _งหมด 29 ตวัดว้ยกนัครับ เรยีกวา่ ALPHABET (อลัฟาเบ็ต) Bảng 
chữ cái (บัcง จืcอ กา๊ย) 
 
1. Aa อา่นวา่ = อา (ออกเสยีง อา) 
 
2. Ăă อา่นวา่ = อา๋ (ออกเสยีง อา๋) 
 
3. Ââ อา่นวา่ = เออ๋ (ออกเสยีง เออ๋) 
 
4. Bb อา่นวา่ = เบ (ออกเสยีง เบอ) 
 
5. Cc อา่นวา่ = เซ (ออกเสยีง เกอ่) 
 
6. Dd อา่นวา่ = เย (ออกเสยีง เยอ่) 
 
7. Đđ อา่นวา่ = เด (ออกเสยีง เดอ่) 
 
8. Ee อา่นวา่ = แอ (ออกเสยีง แอ) 
 
9. Êê อา่นวา่ = เอ (ออกเสยีง เอ) 
 
10. Gg อา่นวา่ = เกห (ออกเสยีง เกอ่ เสยีงขึ_นจมูก) 
 
11. Hh อา่นวา่ = ฮ๊า (ออกเสยีง เฮอ่) 
 
12. Ii อา่นวา่ = องีั _น (ออกเสยีง อ ีเสยีงยาว) 
 
13. Kk อา่นวา่ = กา (ออกเสยีง เกอ่) 
 
14. Ll อา่นวา่ = แอเลอ่ (ออกเสยีง เลอ่) 
 
15. Mm อา่นวา่ = แอมเมอ่ (ออกเสยีง เมอ่) 
 
16. Nn อา่นวา่ = แอนเน่อ (ออกเสยีง เน่อ) 
 
17. Oo อา่นวา่ = ออ (ออกเสยีง ออ) 
 
18. Ôô อา่นวา่ = โอ (ออกเสยีง โอ) 
 
19. Ơơ อา่นวา่ = เออ (ออกเสยีง เออ) 
 
20. Pp อา่นวา่ = เป (ออกเสยีง เป่อ) 
 
21. Qq อา่นวา่ = ก ู(ออกเสยีง เกอ่) 
 
22. Rr อา่นวา่ = เร่อ (ออกเสยีง เร่อ) 
 
23. Ss อา่นวา่ = แอสสีP( ออกเสยีง เสอ่) 
 
24. Tt อา่นวา่ = เต (ออกเสยีง เตอ่) 
 
25. Uu อา่นวา่ = อ ู(ออกเสยีง อ)ู 



 
26. Ưư อา่นวา่ = ออื (ออกเสยีง ออื) 
 
27. Vv อา่นวา่ = เว (ออกเสยีง เวอ่) 
 
28. Xx อา่นวา่ = เอ็กซีP (ออกเสยีง เซ่Pอ) 
 
29. Yy อา่นวา่ = อยี่าย (ออกเสยีง อ ีเสยีงสั _น) 
 

 
 
จากตวัหนังสอืทั _งหมดนี_สามารถจําแนกออกเป็นพยัญชนะ และสระไดด้งันี_ 
 
พยัีญชนะเดีPยวมทีั _งหมด 17 ตวั (เพืPอใหส้ะดวกในการจํา ไดเ้ทยีบกับพยัญชนะในภาษาไทยไว)้ 
 
1. Bb = เบอ่ (บ) 
 
2. Cc = เกอ่ (ก) 
 
3. Dd = เยอ่ (ย) 
 
4. Đđ = เดอ่ (ด) 
 
5. Gg = เกอ่ (กห) 
 
6. Hh = เฮอ่ (ห , ฮ) 
 
7. Kk = เกอ่ (ก) 
 
8. Ll = เลอ่ (ล) 
 
9. Mm = เมอ่ (ม) 
 
10. Nn = เน่อ (น) 
 
11. Pp = เป่อ (ป) 
 
12. Qq = เกอ่ (ก) 
 
13. Rr = เร่อ (ร) 
 
14. Ss = เสอ่ (ส) 
 
15. Tt = เตอ่ (ต) 
 
16. Vv = เวอ่ (ว) 
 
17. Xx = เซ่Pอ (ซ) 
 
สระเดีPยวมทีั _งหมด 12 ตวั  
 
1. Aa = อา (สระ อา) 
 
2. Ăă = อา๋ (สระ องั) 
 
3. Ââ = เออ๋ (สระ เ◌อิงิ) 
 
4. Ee = แอ (สระ แอ) 
 
5. Êê = เอ (สระ เอ) 
 
6. Ii = องีั _น (สระ อ)ี 
 
7. Oo = ออ (สระ ออ) 



 
8. Ôô = โอ (สระ โอ) 
 
9. Ơơ = เออ (สระ เออ) 
 
10. Uu = อ ู(สระ อ)ู 
 
11. Ưư = ออื (สระ ออื) 
 
12. Yy = อยีา่ย (สระ อ)ี 
 
 
เป็นไงบา้งครับ คงไมย่ากเกนิไปนะครับ วนันี_แ 

 

 

 

 

 

การทกัทายในภาษาเวยีดนาม 

ตอ้งขอโทษดว้ยนะครับทีPไม่ไดเ้ขา้มาเขยีน blog ทกุวนั เพราะวา่หาโอกาสวา่ง ๆ ไม่คอ่ยได ้แตส่ญัญาวา่ ถา้มเีวลา
เมืPอไหร่ ก็จะเขา้มาเขยีนเพืPอเผยแพร่ความรูใ้หก้ับทกุคนทีPสนใจในภาษาเวยีดนามครับ 
 
วนันี_ก็จะขอแนะนํา " การทักทายในภาษาเวยีดนาม " แบบงา่ย ๆ ครับ 
◌ ์Những Lời Chào (ญึ'ง เลอ่ย จา่ว) = Greetings 
 
1. Chào ông. (จา่ว โอง) 
สวัสด(ีครับ/คะ่)ใชส้าํหรับผูช้ายสงูอายุ 
 
2. Chào bà. (จา่ว บา่) 
สวัสด(ีครับ/คะ่)ใชส้าํหรับผูห้ญงิสงูอายุ 
 
3. Chào anh. (จา่ว อนั) 
สวัสด(ีครับ/คะ่)ใชส้าํหรับพีPผูช้าย 
 
4. Chào chị. (จา่ว จ)ิ 
สวัสด(ีครับ/คะ่)ใชส้าํหรับพีPผูห้ญงิ 
 
5. Chào em. (จา่ว แอม) 
สวัสด(ีครับ/คะ่)ใชส้าํหรับนอ้งทั _งผูช้ายและผูห้ญงิ 
 
6. Xin chào. (ซนิ จา่ว) 
ขอสวสัด(ีครับ/คะ่)ใชไ้ดก้ับทกุคนเป็นคําสภุาพ 
 
 
โดยปกตกิารทักทายของคนเวยีดนาม มักจะตามดว้ยคําถามถงึเรืPองสขุภาพ  
hỏi thăm sức khoẻ (หอย ทัม สึ'ก แคว๋) Inquiring to health 
 
7. Ông có khoẻ không? (โอง กอ๊ แคว๋ โคม) 
คณุผูช้ายสบายดไีหม? 
 
8. Bà có khoẻ không? (บา่ ก๊อ แคว๋ โคม) 
คณุผูห้ญงิสบายดไีหม? 
 
9. Anh có khoẻ không? (อนั กอ๊ แคว๋ โคม) 
พีPชายสบายดไีหม? 
 
10. Chị có khoẻ không? (จ ิกอ๊ แคว๋ โคม) 
พีPสาวสบายดไีหม? 
 
11. Cám ơn, Tôi khoẻ. (กา๊ม เอนิ โตย แคว๋) 
ขอบคณุ, ฉันสบายด ี
 



12. Cám ơn, Tôi bình thường. (กา๊ม เอนิ โตย บิPน เทืPอง) 
ขอบคณุ, ฉันปกตดิ ี
 
13. Tôi hơi mệt. (โตย เฮอย เม็ต) 
ฉันคอ่นขา้งเหนืPอย 
 
14. Tôi rất mệt. (โตย เริ'ต เม็ต) 
ฉันเหนืPอยมาก 
 
15. Không khoẻ lắm. (โคม แคว๋ ลั'ม) 
ไมส่บายมาก 
 
คําศพัท ์
 
Chào(จา่ว) = สวัสด ี
Xin chào(ซนิ จา่ว) = ขอสวสัด ี
Ông (โอง) = ผูช้ายสงูอาย ุ, คณุผูช้าย 
Bà (บา่) = ผูห้ญงิสงูอาย ุ, คณุผูห้ญงิ 
Anh (อนั) = พีP◌◌ูช้าย 
Chị (จ)ิ = พีP◌◌ูส้าว 
Em (แอม) = นอ้งชาย หรอืนอ้งสาว 
Bố(โบ)้,Ba (บา) = พ่อ 
Mẹ (แหมะ) = แม ่
có(กอ๊) = ม ี
không(โคม) = ไม ่, ไหม 
có không (ก๊อ โคม) = มไีหม 
không có(โคม ก๊อ) = ไมม่ ี
hỏi (หอย) = ถาม 
hỏi thăm (หอย ทมั) = ถามไถ ่
sức khoẻ (สึ'ก แคว๋) = สขุภาพ 
khoẻ (แคว๋) = สบายด ี
bình thường(บิPน เทืPอง) = ปกตดิ ี
Tôi (โตย) = ฉัน , ผม , ดฉัิน 
Cám ơn(กา๊ม เอนิ) = ขอบคณุ 
hơi (เฮอย) = คอ่นขา้ง 
mệt (เม็ต) = เหนืPอย 
rất (เริ'ต) = มาก (วางไวข้า้งหนา้คําทีPจะขยาย) 
lắm (ลั'ม) = มาก (วางไวห้ลงัคําทีPจะขยาย) 
nhiều (ญิPว) = มาก (จํานวน)  

ตวัเลขในภาษาเวยีดนาม 

สวัสดคีรับ ผมเป็นคนไทยทีPไดม้โีอกาสเขา้มาทํางานในประเทศเวยีดนาม แตก่อ่นอืPนเลยตอ้งขอสารภาพวา่ กอ่นทีPจะ
เขา้มาทีPประเทศเวยีดนามนี_ ผมไมรู่ภ้าษาเวยีดนามเลย ภาษาองักฤษก็ง ูๆ ปลา ๆ มันเป็นอะไรทีPยากมากเมืPอตอ้งมา
ใชช้วีติทีPประเทศนี_ แตก็่ยังอุน่ใจอยู่บา้งทีPยังมคีนไทยทีPเ◌ข้า้มาทํางานกอ่นหนา้นี_ไดแ้นะนํา และคอยชว่ยเหลอื ไมง่ั _น
แยเ่ลย  
แตถ่งึอย่างไรก็ตาม ก็ตอ้งศกึษาภาษาบา้นเคา้ใหรู้เ้รืPอง ไมง่ั _นเราก็อยูใ่นสงัคมของเคา้ลําบาก.... 
 
วนันี_ถอืเป็นวนัแรก ก็ขอเริPมทีPตัวเลขกอ่นแลว้กนันะครับ 
 
1 = một (โมด) 
2 = hai (ฮาย) 
3 = ba (บา)  
4 = bốn (โบน้) 
5 = năm (นัม) 
6 = sáu (เซา้) 
7 = bảy (ไบ)๋  
8 = tám (ตา๊ม) 
9 = chín (จิ'น)  
10 = mười (เมืPอย) 
 
ถา้เป็นเลข 2 หลกั ก็ใชห้ลกัการอา่นแบบภาษาไทยเลย  
11 = mười một (เมืPอย โมด) 
12 = mười hai (เมืPอย ฮาย) 
13 = mười ba (เมืPอย บา)  



14 = mười bốn (เมืPอย โบน้)  
15 = mười lăm (เมืPอย ลมั) 
16 = mười sáu (เมืPอย เซา้) 
17 = mười bảy (เมืPอย ไบ)๋  
18 = mười tám (เมืPอย ตา๊ม) 
19 = mười chín (เมืPอย จิ'น) 
20 = hai mươi (ฮาย เมอืย), หรอื hai chục (ฮาย จกุ)**(โปรดสงัเกตจะไมม่ี̀ บน ơ ในภาษาไทยก็เหมอืนกับตดั
ไมเ้อกออกไป) 
 
21 = hai mươi mốt (ฮาย เมอืย โมด้) 
22 = hai mươi hai (ฮาย เมอืย ฮาย) 
23 = hai mươi ba (ฮาย เมอืย บา) 
24 = hai mươi bốn (ฮาย เมอืย โบน้),หรอื hai mười tư (ฮาย เมอืย ตอื)ก็ได ้
25 = hai mười lăm (ฮาย เมอืย ลมั) 
26...29 hai mươi sáu...hai mươi chín (ฮาย เมอืย เซา้...ฮาย เมอืย จิ'น)26...29 hai mươi sáu...hai mươi chín 
(ฮาย เมอืย เซา้...ฮาย เมอืย จิ'น) 
 
30 = ba mươi (บา เมอืย), หรอื ba chục (บา จุก) 
40 = bốn mươi (โบน้ เมอืย), หรอื bốn chục (โบน้ จกุ) 
50 = năm mươi (นัม เมอืย), หรอื năm chục (นัม จกุ)  
55 = năm mươi lăm (นัม เมอืย ลมั) 
100 = một trăm (โมด จรัม) 
1,000 = một ngình (โมด งิPน) 
10,000 = mười ngình (เมืPอย งิPน) 
100,000 = một trăm ngình(โมด จรัม งิPน) 
1,000,000 = một triệu (โมด จิPว) 

 


