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บทที� 3   

การประสมสระกบัพยญัชนะและตวัสะกด 

 

1. การอ่านสระ ประสมกบัพยญัชนะอโฆษะ (ชุด ออ) 

สระ  คําศัพท์   ถอดเสียง  คําอ่าน  ความหมาย 

1.◌ា  ត   ตอ  อา     ตา  ตา, ปู่  

  ចន   จอ  อา  โน     จาน  จาน 

2.◌ិ  កសិករ  กอ ออ-ซอ เอะ-กอ ออ โร   กะเซะกอร์ เกษตรกร 

ចិក   จอ เออะ กอ  เจิก  จิก 

3.◌ី  ដី   ดอ  เอย็   เด็ย  ดิน 

អី   ออ  เอย็   เอย็  อะไร 

4.◌ឹ  សឹក   ซอ  เออะ  กอ  เซิก  ศึก, สึก 

ខឹង   คอ  เออะ  โง  เคิง  โกรธ, เคือง 

5.◌ឺ  សឺ   ซอ  เออ   เซอ  สลึมสลือ, โง่ 
6.◌ុ  តុ   ตอ  โอะ   โตะ  โตะ๊ 

ចុង   จอ  โอะ  โง  จง  ยอด 

7.◌ូ  ថូ   ทอ  โอ   โท  โถ, แจกนั 

  បូក   บอ  โอ  กอ  โบก  บวก 

8.◌ួ  ដួស   ดอ  อัว  ซอ  ด็วฮ  ตกั 

បួស   บอ  อัว  ซอ  บว็ฮ  บวช 

9.េ◌  េប   บอ  เอฺอ   เบฺอ (บา-เออ) ถา้ 

េត   ตอ  เอฺอ   เตฺอ (ตา-เออ) ใชขึ้(นตน้ประโยคคาํถาม 
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สระ  คําศัพท์   ถอดเสียง  คําอ่าน  ความหมาย 

10.េ◌ឿ  េតឿ   ตอ  เอือ   เตือ  เตี(ย 

េតឿន   ตอ  เอือ  โน  เตือน  เตือน 

11.េ◌ៀ  េចៀន   จอ  เอีย  โน  เจียน  เจียว, ทอด 

េចៀស  จอ  เอีย  ซอ  เจียฮ  หลบ, หลีก 

12.េ◌  េដក   ดอ เอ กอ  เดก  นอน 

េចក   จอ  เอ  กอ  เจก  กลว้ย 

13.ែ◌  ែខ   คอ  แอฺ   แคฺ   (คา-แอ) เดือน, แข 

ែចក   จอ  แอฺ กอ  แจฺก (จา-แอก) แจก 

14.ៃ◌  ៃដ   ดอ  ไอ   ได  แขน 

ៃក   กอ  ไอ   ไก  ไก (ปืน) 

15.េ◌  េត   ตอ  โอฺ   โตฺ   (ตา-โอ) สิงโต 

េខក   คอ  โอฺ  กอ  โคฺก (คา-โอก ) โขก 

16. េ◌ េច   จอ  เอา   เจา  หลาน 

េឆ   ชอ  เอา   เชา  ดิบ 

17.      MM MM uu uu  កំុ   กอ  อม   กม  อยา่ 

សំុ   ซอ  อม   ซม  ขอ 

18. ◌ំ  ខំ   คอ  อ็อม  คอ็ม  พยายาม 

ចំ   จอ  อ็อม  จอ็ม  ถูก,  โดน 

19.◌ំaaaa  ចំ   จอ  อาํ   จาํ  จาํ, เฝ้า, รอ 

ខំ   คอ  อาํ   คาํ  กดั 

តំង   ตอ  อาํ  โง  ตงั  ตั(ง 
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สระ  คําศัพท์   ถอดเสียง  คําอ่าน  ความหมาย 

20.◌ះ  ខះ   คอ  อัฮ   คฮั  แหง้กรัง 

សះ   ซอ  อัฮ   ซฮั  รักษาหาย 

21.◌ុH  ដុះ   ดอ  โอ็ฮ   โด็ฮ  ขึ(น, งอก 

ចុះ   จอ  โอ็ฮ   โจฮ็  ลง 

22.េ◌H  េចះ   จอ  เเอ็ฮ   เเจ็ฮ  รู้ 

េឆះ   ชอ  เเอฮ็   เเช็ฮ  ไหม ้

23.េ◌H េដះ   ดอ  ออ็ฮ  ด็อฮ  นม, แก ้

េហះ  ฮอ  ออ็ฮ  ฮอ็ฮ  เหาะ, บิน 

2. การอ่านสระ ประสมกบัพยญัชนะโฆษะ (ชุด โอ) และตัวสะกด 

 

สระ  คําศัพท์   ถอดเสียง  คําอ่าน  ความหมาย 

1.◌ា  ជ   โจ  เอีย   เจีย  เป็น,หายไข ้

ល   โล  เอีย   เลีย  ลา (ลาก่อน) 

2.◌ិ  មិន   โม  อึ  โน  มึน  ไม่ 

និង   โน  อึ  โง  นึง  และ 

3.◌ី  ពី   โป  อี   ปี  จาก 

ទី   โต  อี   ตี  ที@ 

4.◌ឹ  នឹក   โน  อึ  กอ  นึก  คิดถึง, นึก 

ពឹង   โป  อึ  โง  ปึง  พึ@งพิง 
5.◌ឺ  គឺ   โก  อือ   กือ  คือ 

លឺ   โล  อือ   ลือ  ลือ, ไดย้นิ 
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สระ  คําศัพท์   ถอดเสียง  คําอ่าน  ความหมาย 

6.◌ុ  គុក   โก  อุ  กอ  กุก  คุก 

មុង   โม  อุ  โง  มุง  มุง้ 

7.◌ូ  ទូ   โต  อู   ตู  ตู ้

ពូ   โป  อู   ปู  อา  

8.◌ួ  ជួ   โจ  อัว   จวั  ชั@ว 

មួក   โม  อัว  กอ  มวก  หมวก 

 

9.េ◌  េល   โล  เออ   เลอ  บน 

េឈ   โช  เออ   เชอ  ไม ้

10.េ◌ឿ  េជឿ   โจ  เอือ   เจือ  เชื@อ 

 

11.េ◌ៀ  េទៀត  โต  เอีย  ตอ  เตียด  อีก 

េរៀប   โร  เอีย  บอ  เรียบ  เตรียม 

12.េ◌  េគង   โก  เอ  โง  เกง  นอน 

េមឃ  โม  เอ  โค  เมก  ฟ้า 

13.ែ◌  ែមក   โม  แอ  กอ  แมก  กิ@งไม,้ แมกไม ้

14.ៃ◌  ៃន   โน  เอย็   เน็ย  ใน, แห่ง 

ៃវ   โว  เอย็   เวย็  วอ่งไว, ฉลาด 

15.េ◌  េគក  โก  โอ  กอ  โกก  โคก, ทางบก 

េលត  โล  โอ  ตอ  โลด  กระโดดโลดเตน้ 

16.េ◌  េន   โน โอว   โนว  อยู,่ อยูที่@ 

េទ   โต  โอว   โตว  ไป 
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สระ  คําศัพท์   ถอดเสียง  คําอ่าน  ความหมาย 

17.     MM MM uu uu  ទំុ   โต  อุม   ตุม  สุก, (แมลง) ตอม 

ជំុ   โจ  อุม   จุม  ชุมนุม, รวม 

18.◌ំ  នំ   โน  อุม   นุม  ขนม 

យំ   โย  อุม   ยมุ  ร้องไห้ 

19.◌ំaaaa        មំ   โม  อว็ม  มว็ม  แขง็แรง 

នំ   โน  อ็วม  น็วม  พา, นาํ 

20.◌ះ  ជំរះ   โจ  อุม - โร  เอียฮ จุม เรียฮ  ชาํระ, ลา้ง 

មនះ  โม  เอีย - โน เอียฮ เมีย เนียฮ มานะ, ดื(อ 

21.◌ុH  ជុះ   โจ  อุฮ   จุฮ  ขี( , ถ่าย (อุจจาระ) 

លុះ   โล  อุฮ   ลุฮ  ลุ, ตราบใด 

22.េ◌H  េនះ   โน  อิฮ   นิฮ  นี(  

រេទះ   โร โอ -โต เอฮ็  โร เต็ฮ  เกวยีน 

23.េ◌H េគះ   โก  อว็ฮ   ก็วฮ  เคาะ 

េលះ  โล  อว็ฮ   ล็วฮ  ไถ่คืน, ไถ่ถอน 

24.◌ិH         ជិះ   โจ  อิฮ   จิฮ  ขี@ 

រះិ   โร  อิฮ   ริฮ  คิดไตร่ตรอง, ดาํริ 

 




