
01.   การแนะน�าต 	ว

สวสัดคีะ่
บองจวรู ์
001  bonjour

สบายดไีหมคะ
โคะมอ๊ ทะเล วู
002  comment allez-vous ?

ฉันสบายด ีขอบคณุ
เจอะ เว เบยีร ์แมกรซ์ ิ 
003  je vais bien, merci !

คณุชือ่อะไรคะ
โคะมอ๊ ว ูซะเฟอะเล ว ู
004  comment vous appelez-vous ?

ฉันชือ่ปัญจาคะ่
เจอะ มะเป็ล ป	ญจา 
005  je m'appelle Panja

ฉันยนิดทีีรู่จั้กคณุคะ่
เจอะ ซ!ย  กนตอท เดอะ ว ู                    
โกน๊เนตร์
006  je suis contente de vous connaître



07.    ประ  โ  ยคง�ายๆ

ฉ�น ส�ญญาก�บค�ณ
เจอะ เตอะ เลอะ โพะเมะ 
037  je te le promets

ฉ�น จะซ��อส�ตย�ก�บค�ณ
เจอะ เตอะ เซอะเร ฟิแดล
038  je te serai fidèle

ฉ�น ไม�ไว �ใจแม�ของค�ณ
เจอะ เมอะ เมะฟี เดอะ ทะ แมร
039  je me méfie de ta mère

ฉ�น ไม�ไว �วางใจค�ณ
เจอะ เมอะ เมะฟี เดอะ เตะ๊ กองเซย
040  je me méfie de tes conseils

ฉ�น ท าเพ��อค�ณ
เจอะ เลอะ เฟะ ปั๊กซเ์กอะ เซะ ตวั
041  je le fais parce que c'est toi

ฉ�น ท าเพ��อให �ค�ณม$ความส�ข
เจอะ เลอะ เฟะ ป ูเตอะ แฟร ์เพละซรี ์
042  je le fais pour te faire plaisir



111.     ความเจ�บปวด 

ฉันปวดหวั
เจ มลั อะ ละ แตเตอะ
649  j'ai mal à la tête

ฉันปวดหลงั
เจ มลั โอ โดะ๊
650  j'ai mal au dos

ฉันเจ็บเทา้
เจ มลั โอ พเิย
651  j'ai mal aux pieds

ฉันปวดทอ้ง
เจ มลั โอ วอท์
652  j'ai mal au ventre

ฉันปวดฟัน
เจ มลั โอ ดอ
653  j'ai mal aux dents

ฉันเจ็บปวดมาก
เจอะ แคฟร ์เดอะ มลั
654  je crève de mal



122.    ท��ตอนน��   

คณุมาทางไหนกลบัไปทางนัน้
เรอะตรุเ์นอะ ด ุท ึเว �ย 
714  retourne d'où tu viens !

มาทางนี้
เว �ยร ์ป�ร ์อ ิซ๊ ิ
715  viens par ici !

ชีใ้หด้หูน่อย
มงเตรอ่ะ มวั อ� เพอ
716  montre-moi un peu 

ไมต่อ้งค�ดที�จะหนไีปจากฉัน
แนะแซย ์ป๊ะ เดอะ เตชะเป
717  n'essaie pas de t'échapper !

อยา่พยายามเหนี�ยวรัง้ฉันไว ้
เนะเซย ์ป๊ะ เดอะ เมอะ เรอะเตอ๊ะน�ร ์
718  n'essaie pas de me retenir ! 

อยา่บอกเขาวา่ฉันเห็นคณุนะ
เนอะ ลยุ ด ิป๊ะ เกอะ เจอะ เต วอื 
719  ne lui dis pas que je t'ai vu(e)



144.      ว �นและเด	อน 

มกราคม
กมุภาพันธ์
มนีาคม
เมษายน
พฤษภาคม  
ม�ถนุายน 
กรกฎาคม  
ส�งหาคม 
กนัยายน 
ตลุาคม   
พฤศจ�กายน 
ธันวาคม 

วนัจันทร์
วนัองัคาร
วนัพธุ
วนัพฤหดั
วนัศกุร์
วนัเสาร์
วนัอาท�ตย์

จอวเิย
เฟวรเิย
มาส
อะวลิ
แมะ
จ �ว
จยุเย
อทุ
เซพทอมเบรอะ
ออคทอเบรอะ 
โนะวอเบรอะ
เดซอมเบรอะ

ลาดิ
มาดิ
เมเครอะดิ
เจอดิ
วอเดรอะดิ
ซ �มเมอะดิ
ดมิอเชอะ

janvier 
février
mars
avril 
mai
juin 
juillet 
août 
septembre    
octobre
novembre
décembre 

lundi  
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche 


