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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น โดยสำ�นักวิช�ก�รและ 

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ� ร่วมกับมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปััตต�นี               

และสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ปัระถมศึกษ�นร�ธิว�ส เขต 3 ดำ�เนินก�ร                  

ศึกษ�วิจัยเพื่อจัดทำ�บัญชีคำ�พื้นฐ�น “ภ�ษ�มล�ยู” เพื่อให้สถ�นศึกษ�นำ�ไปัใช้    

ในก�รจ ัดก�รเร ียนก�รสอนอิสล�มศึกษ� ระดับอ ิสล�มศึกษ�ตอนต้น    

(อิบติด�อียะฮฺฺ) ช้ันปีัท่ี 1 – 3 ซ่ึงจะเป็ันพ้ืนฐ�นสำ�คัญในก�รพัฒน�ผูู้้เรียนให้มี  

คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และทักษะด้�นก�รใช้ภ�ษ�มล�ยูได้อย่�งถูกต้อง อันจะเป็ัน

ปัระโยชน์ต่อก�รเรียนรู้อิสล�มศึกษ�ในส�ระก�รเรียนรู้อื ่นและก�รศึกษ�ต่อ    

ในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งหวังเปั็นอย่�งยิ่งว่�บัญชีคำ�พื้นฐ�น “ภ�ษ�มล�ยู” นี้          

จะเปั็นปัระโยชน์ต่อก�รพัฒน�หลักสูตร หนังสือเรียน แบบฝึึกทักษะ ตลอดจน      

ส่ือก�รเรียนรู้ภ�ษ�มล�ยูของหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องได้เป็ันอย่�งดี

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ขอขอบคุณคณะผูู้้วิจัย           

และผูู้้มีส่วนร่วมทุกท่�นที่ช่วยให้ก�รศึกษ�วิจัยครั้งนี้สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี หวังเปั็น       

อย่�งย่ิงว่�สถ�นศึกษ�และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องจะนำ�ไปัใช้ปัระโยชน์ในก�รพัฒน�

ผูู้้เรียนให้มีคุณภ�พและม�ตรฐ�นต�มที่ผูู้้ปักครอง ชุมชน และสังคมค�ดหวัง    

ต่อไปั 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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บััญชีีคำำาพ้ื้�นฐานภาษามลายููสำำาหรัับัผูู้้เรีัยูนอิิสำลามศึึกษา รัะดัับัอิิสำลามศึึกษา 

ตอินต้น (อิิบัติดัาอีิยูะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 – 3 นี�ได้ัจากการัศึึกษาวิิจัยูร่ัวิมรัะหว่ิางสำำานักงาน 

คำณะกรัรัมการัการัศึึกษาขัั้�นพื้้�นฐานและคำณะผูู้้วิิจัยูจากคำณะมนุษยูศึาสำตรั์และ        

สัำงคำมศึาสำตรั์  มหาวิิที่ยูาลัยูสำงขั้ลานคำรัินที่รั์ มีวัิตถุุปีรัะสำงคำ์เพื้้�อิรัวิบัรัวิมคำำาศัึพื้ที่์      

ภาษามลายููและศึึกษาคำวิามเหมาะสำมในการันำาคำำาศัึพื้ที่์ภาษามลายููไปีใชี้ในการัจัดั 

การัเรีัยูนการัสำอินรัะดัับัอิิสำลามศึึกษาตอินต้น (อิิบัติดัาอีิยูะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่�  1 - 3 

มีรัายูละเอีิยูดัต่างๆ ดัังนี� 

ในการัศึึกษาเอิกสำารัเพื้้ �อิรัวิบัรัวิมคำำาศัึพื้ที่์ภาษามลายููสำำาหรัับัผูู้้เรีัยูน 

อิิสำลามศึึกษา รัะดัับัอิิสำลามศึึกษาตอินต้น (อิิบัติดัาอีิยูะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 มีแนวิที่าง 

ดัำาเนินการัดัังนี�

1.1 รัวิบัรัวิมคำำาศัึพื้ท์ี่ภาษามลายูสูำำาหรัับัผูู้้เรีัยูนอิิสำลามศึึกษา จากหนังส้ำอิเรีัยูน 

ภาษามลายูู รัะดัับัอิิสำลามศึึกษาตอินต้น (อิิบัติดัาอิียูะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 – 3 ทีี่�ใชี้ 

ในโรังเรีัยูนขั้อิงรััฐ โรังเรีัยูนเอิกชีนสำอินศึาสำนาอิิสำลาม และศึูนยู์การัศึึกษาอิิสำลาม 

ปีรัะจำามัสำญิดั (ตาดีักา) โดัยูกำาหนดัเกณฑ์์ในการัคัำดัเล้อิกหนังสำ้อิเรีัยูนเพื้้�อิศึึกษา

และนำามาวิิเคำรัาะห์ ดัังนี�

1

วิธีดำ�เนินก�รศึกษ�วิธีดำ�เนินก�รศึกษ�

1. การศึกษาเอกสาร
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•	หนังสือเรียนที่ใช้ในโรงเรียนของรัฐ

กำาหนดัเฉพื้าะหนังสำ้อิเรีัยูนภาษามลายูู รัะดัับัอิิสำลามศึึกษาตอินต้น 

(อิิบัติดัาอีิยูะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 – 3 ทีี่�ใช้ีในการัจัดัการัเรีัยูนการัสำอินขั้อิงโรังเรีัยูนทีี่�เปิีดัสำอิน 

วิิชีาสำามัญคำวิบัคูำ่ศึาสำนา โดัยูใชี้หลักสูำตรัอิิสำลามศึึกษา ตามหลักสูำตรัแกนกลาง 

การัศึึกษาขัั้�นพ้ื้�นฐาน พุื้ที่ธศัึกรัาชี 2551 

•	หนังสือเรียนที่ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�อิสล�ม 

กำาหนดัเฉพื้าะหนังสำ้อิเรีัยูนภาษามลายูู รัะดัับัอิิสำลามศึึกษาตอินต้น 

(อิิบัติดัาอีิยูะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 ทีี่�ใช้ีในการัจัดัการัเรีัยูนการัสำอินขั้อิงโรังเรีัยูนเอิกชีน 

สำอินศึาสำนาอิิสำลาม ตามหลักสูำตรัอิิสำลามศึึกษา พุื้ที่ธศัึกรัาชี 2546 

•	หนังสือเรียนที่ใช้ในศูนย์ก�รศึกษ�อิสล�มประจำ�มัสญิด (ต�ดีก�)

กำาหนดัเฉพื้าะหนังสำ้อิเรีัยูนภาษามลายูู รัะดัับัอิิสำลามศึึกษาตอินต้น 

(อิิบัติดัาอีิยูะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 ทีี่�ใช้ีในการัจัดัการัเรีัยูนการัสำอินขั้อิงศูึนยู์การัศึึกษา 

อิิสำลามปีรัะจำามัสำญิดั (ตาดีักา) ตามหลักสูำตรัอิิสำลามศึึกษาฟััรัฎููอีินปีรัะจำามัสำญิดั 

พุื้ที่ธศัึกรัาชี 2548 

1.2 รัวิบัรัวิมคำำาศัึพื้ที่์ทัี่�งหมดัทีี่�ปีรัากฏในหนังสำ้อิเรีัยูนภาษามลายููทีุ่กคำำา    

กรัณีทีี่�มีคำำาศัึพื้ท์ี่ซ้ำำ�ากันได้ัเล้อิกคำำาศัึพื้ท์ี่ทีี่�ซ้ำำ�าเพีื้ยูง 1 คำำาเท่ี่านั�น  

1.3 นำาคำำาศัึพื้ที่์ทีี่ �ไดั ้จากการัคัำดัเล้อิกมาจัดัหมวิดัหมู ่โดัยูใชี้แนวิคำิดั 

Hyponymy จัดักลุ ่มคำวิามหมายูขั้อิงคำำาศัึพื้ที่์ทีี่ �มีคำวิามหมายูเกี �ยูวิขั้้อิงหรั้อิ 

สัำมพัื้นธ์กันไวิ้ในหมวิดัเดีัยูวิกัน (Gao & Xu: 2013) จากนั�นจึงจัดัที่ำาเปี็นรั่างบััญชีี 

คำำาศัึพื้ที่์ภาษามลายูู สำำาหรัับัผูู้้เรีัยูนอิิสำลามศึึกษา รัะดัับัอิิสำลามศึึกษาตอินต้น 

(อิิบัติดัาอิียูะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 เพื้้�อินำาไปีใชี้ในการัจัดัที่ำาแบับัสำอิบัถุามสำำาหรัับั 

เก็บัรัวิบัรัวิมขั้้อิมูลภาคำสำนามต่อิไปี 
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ในการัศึึกษาภาคำสำนามเพื้้�อิศึึกษาคำวิามเหมาะสำมในการันำาคำำาศัึพื้ที่์ภาษา 

มลายููไปีใชี้ในการัจัดัการัเรีัยูนการัสำอินอิิสำลามศึึกษา รัะดัับัอิิสำลามศึึกษาตอินต้น 

(อิิบัติดัาอีิยูะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 ได้ักำาหนดัแนวิที่างการัดัำาเนินการัดัังนี�

2.1 กล่�มเป้�หม�ยท่ีใช้ในก�รศึกษ�

กลุ่มเปี้าหมายูซ้ำึ�งเปี็นผูู้้ให้ขั้้อิมูลทีี่�ใชี้ในการัศึึกษา มีจำานวินทัี่�งสำิ�น 405 คำน 

จำาแนกเปี็นผูู้้สำอิน 81 คำน ผูู้้เรีัยูน 324 คำน จากสำถุานศึึกษา 27 แห่ง ได้ัแก่ ปัีตตานี 

9 แห่ง ยูะลา 9 แห่ง และนรัาธิวิาสำ 9 แห่ง

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในก�รศึกษ�

เคำร้ั�อิงม้อิทีี่�ใช้ีในการัศึึกษาคำรัั�งนี� ค้ำอิ แบับัสำอิบัถุาม จำานวิน 2 ชุีดั ดัังนี�  

•	 ช่ดที่ 1 แบับัสำอิบัถุามสำำาหรัับัผูู้้เรัียูน ใชี้ในการัเก็บัขั้้อิมูลจากผูู้้เรัียูน 

เพ้ื้�อิศึึกษาคำำาศัึพื้ท์ี่ภาษามลายูทีูี่�ผูู้้เรีัยูนรู้ัจักและไม่รู้ัจัก สำำาหรัับัใช้ีเป็ีนข้ั้อิมูลปีรัะกอิบั 

การัพิื้จารัณาคัำดัเล้อิกเป็ีนคำำาศัึพื้ท์ี่พ้ื้�นฐาน 

•	 ช่ดที่ 2 แบับัสำอิบัถุามสำำาหรัับัผูู้้สำอิน ใชี้ในการัเก็บัขั้้อิมูลจากผูู้้สำอิน 

ภาษามลายููเกี�ยูวิกับัคำวิามเหมาะสำมขั้อิงรั่างบััญชีีคำำาศัึพื้ที่์ภาษามลายููทีี่�ไดั้จาก         

การัรัวิบัรัวิมจากหนังส้ำอิเรีัยูน โดัยูให้ผูู้้ตอิบัแบับัสำอิบัถุามเล้อิกรัะดัับัคำวิามเหมาะสำม 

ขั้อิงคำำาเพีื้ยูง 1 รัะดัับัชัี�น จากรัะดัับัชัี�นปีีทีี่� 1 ชัี�นปีีทีี่� 2 ชัี�นปีีทีี่� 3 และสูำงกว่ิาชัี�นปีีทีี่� 

3 พื้ร้ัอิมทัี่�งให้ข้ั้อิเสำนอิแนะเพ้ื้�อินำามาปีรัับัปีรุังและพัื้ฒนาการัจัดัที่ำาบััญชีีคำำาพ้ื้�นฐาน

ต่อิไปี

2. การศึกษาภาคสนาม
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2.3 ก�รสร้�งเคร่ืองมือและก�รตรวจสอบค่ณภ�พเคร่ืองมือ

1) ศึึกษาเอิกสำารัเกี�ยูวิกับัแนวิคำิดัการัจัดัที่ำาบััญชีีคำำาพื้้�นฐานตามแนวิคิำดัขั้อิง 

Lado (1986) ซ้ำึ�งไดั้กำาหนดัหลักเกณฑ์์ในการัเล้อิกคำำาศัึพื้ที่์ โดัยูพื้ิจารัณาจาก            

ปีรัะสำบัการัณ์ และคำวิามเหมาะสำมกับัรัะดัับัอิายูุและสำติปัีญญาขั้อิงผูู้้เรีัยูน

2)  นำาคำำาศัึพื้ท์ี่ภาษามลายูทีูี่�ปีรัากฏอิยููใ่นหนังส้ำอิเรีัยูนภาษามลายู ูรัะดัับัอิิสำลาม 

ศึึกษาตอินต้น (อิิบัติดัาอีิยูะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 – 3 ทีี่�ใช้ีในโรังเรีัยูนขั้อิงรััฐ โรังเรีัยูนเอิกชีน 

สำอินศึาสำนาอิิสำลาม และศึูนยู์การัศึึกษาอิิสำลามปีรัะจำามัสำญิดั (ตาดัีกา) ที่ี�ไดั้จาก        

ขัั้�นตอินการัศึึกษาเอิกสำารัมาจัดัที่ำาเป็ีนร่ัางบััญชีีคำำาศัึพื้ท์ี่ 

3) กำาหนดัคำำาศัึพื้ที่์ให้เหมาะสำมกับัรัะดัับัชัี�น โดัยูพื้ิจารัณาคำวิามยูากง่ายู       

ขั้อิงคำำาตามแนวิคิำดัขั้อิง Thornbury (2004) 

4) นำาคำำาศัึพื้ที่์ทีี่�ไดั้ทัี่�งหมดัมาจำาแนกเปี็นหมวิดัหมู่ตามแนวิคำิดัขั้อิง Gao & 

Xu (2013) กรัณีทีี่�บัางหมวิดัมีจำานวินคำำาศัึพื้ท์ี่น้อิยู ได้ัเพิื้�มคำำาศัึพื้ท์ี่ โดัยูใช้ีหลักเกณฑ์์ 

ตามข้ั้อิ 1) และข้ั้อิ 3) 

5)  ส่ำงร่ัางบััญชีีคำำาศัึพื้ท์ี่ทีี่�ได้ัให้ผูู้้เชีี�ยูวิชีาญ จำานวิน 3 คำน พิื้จารัณาตรัวิจสำอิบั 

คำวิามเทีี่�ยูงตรังเชิีงพิื้นิจ (Face Validity) รัวิมถึุงคำวิามเหมาะสำมขั้อิงเคำร้ั�อิงม้อิ และ

นำาขั้้อิเสำนอิแนะมาปีรัับัปีรัุงแก้ไขั้รั่างบััญชีีคำำาศัึพื้ที่์ภาษามลายููให้สำมบูัรัณ์ยูิ�งขั้ึ�น          

ก่อินนำาไปีใช้ีในการัเก็บัรัวิบัรัวิมข้ั้อิมูล 

2.4 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการัเก็บัรัวิบัรัวิมขั้้อิมูล คำณะผูู้้วิิจัยูไดั้ชีี�แจงและสำรั้างคำวิามเขั้้าใจกับั               

ผูู้้ช่ีวิยูวิิจัยูก่อินลงพ้ื้�นทีี่�ไปีร่ัวิมเก็บัรัวิบัรัวิมข้ั้อิมูล ทัี่�งนี� ได้ัติดัต่อิปีรัะสำานกบััโรังเรีัยูน          

กลุ่มเปี้าหมายูเพื้้�อินัดัหมายูในการัเก็บัรัวิบัรัวิมขั้้อิมูล โดัยูใชี้รัะยูะเวิลาในการัเก็บั 

รัวิบัรัวิมข้ั้อิมูล รัะหว่ิางเด้ัอินมีนาคำม - เมษายูน 2561 ได้ัแบับัสำอิบัถุามกลับัค้ำนมา 

คิำดัเป็ีนร้ัอิยูละ 100 
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2.5 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

การัวิิเคำรัาะห์ขั้้อิมูลเพื้้�อิศึึกษาคำวิามเหมาะสำมในการันำาคำำาศัึพื้ที่์ไปีจัดัที่ำา 

บััญชีีคำำาพื้้�นฐานภาษามลายูู ไดั้พื้ิจารัณาจากคำ่ารั้อิยูละสูำงสำุดัขั้อิงผู้ลการัปีรัะเมิน     

คำวิามเหมาะสำมขั้อิงผูู้้สำอินในแต่ละรัะดัับัชัี�นเปี็นหลัก และคำ่ารั้อิยูละขั้อิงผู้ล               

การัปีรัะเมินการัรู้ัจักคำำาศัึพื้ท์ี่ขั้อิงผูู้้เรีัยูนมาปีรัะกอิบั  

การัสัำมมนาอิิงผูู้้เชีี�ยูวิชีาญ (Connoisseurship) เพื้้�อิยู้นยูันคำวิามเหมาะสำม 

ในการันำาคำำาศัึพื้ที่์ภาษามลายูไูปีใชี้ในการัจัดัการัเรีัยูนการัสำอินอิิสำลามศึึกษา รัะดัับั 

อิิสำลามศึึกษาตอินต้น (อิิบัติดัาอีิยูะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 โดัยูใชี้บััญชีีคำำาศัึพื้ท์ี่ภาษามลายูู

ทีี่�ได้ัจากการัศึึกษาภาคำสำนาม เพ้ื้�อิให้ผูู้้เชีี�ยูวิชีาญพิื้จารัณาคำวิามเหมาะสำมในการันำา

คำำาศัึพื้ที่์ภาษามลายููไปีใชี้ และให้ขั้้อิเสำนอิแนะในการัปีรัับัปีรัุงบััญชีีคำำาศัึพื้ที่์ภาษา    

มลายููให้มีคำวิามสำมบูัรัณ์มากยูิ�งขั้ึ�น โดัยูกำาหนดัเกณฑ์์ในการัคัำดัเล้อิกกลุ่มตัวิอิยู่าง 

ค้ำอิ เป็ีนผูู้ที้ี่�มีคำวิามรู้ั คำวิามเชีี�ยูวิชีาญ และปีรัะสำบัการัณ์ด้ัานภาษามลายู ูไม่น้อิยูกว่ิา 

5 ปีี จำานวิน 20 คำน ปีรัะกอิบัดั้วิยู ผูู้้แที่นผูู้้ที่รังคำุณวิุฒิ อิาจารัยู์มหาวิิที่ยูาลัยู 

ศึึกษานิเที่ศึก์ นักวิิชีาการัศึึกษา นักวิิชีาการัศึาสำนา ผูู้้สำอินภาษามลายููในโรังเรีัยูน 

ขั้อิงรััฐ โรังเรีัยูนเอิกชีนสำอินศึาสำนาอิิสำลาม และศูึนยู์การัศึึกษาอิิสำลามปีรัะจำา 

มัสำญิดั (ตาดีักา) โดัยูคัำดัเล้อิกจากผูู้้เชีี�ยูวิชีาญ 3 กลุ่ม ดัังนี�

1. กล่�มผูู้้ทรงค่ณว่ฒิิ ปีรัะกอิบัดั้วิยู อิาจารัยู์มหาวิิที่ยูาลัยูและหรั้อิผูู้้ทีี่�มี        

ส่ำวินร่ัวิมในการัส่ำงเสำริัมสำนับัสำนุนพัื้ฒนาการัจัดัการัเรีัยูนการัสำอินภาษามลายูู  

2. กล่�มนักวิช�ก�ร ปีรัะกอิบัดั้วิยู ศึึกษานิเที่ศึก์ นักวิิชีาการัศึึกษา 

นักวิิชีาการัศึาสำนา 

3. กล่�มผูู้้สอน ปีรัะกอิบัด้ัวิยู ผูู้้สำอินภาษามลายููในโรังเรีัยูนขั้อิงรััฐ โรังเรีัยูน 

เอิกชีนสำอินศึาสำนาอิิสำลาม และศูึนยู์การัศึึกษาอิิสำลามปีรัะจำามัสำญิดั (ตาดีักา)

3. การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
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การัศึึกษาคำรัั�งนี�เพื้้�อิรัวิบัรัวิมคำำาศัึพื้ที่์ภาษามลายููและศึึกษาคำวิามเหมาะสำม 

ในการันำาคำำาศัึพื้ที่์ภาษามลายููไปีใชี้ในการัจัดัการัเรีัยูนการัสำอิน รัะดัับัอิิสำลามศึึกษา 

ตอินต้น (อิิบัติดัาอีิยูะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 โดัยูแบ่ังเป็ีน 2 ขัั้�นตอิน ค้ำอิ การัศึึกษาเอิกสำารั 

และการัศึึกษาภาคำสำนาม มีรัายูละเอีิยูดัโดัยูสำรุัปีดัังนี�

จากการัรัวิบัรัวิมคำำาศัึพื้ที่์จากหนังสำ้อิเรีัยูนภาษามลายูู รัะดัับัอิิสำลามศึึกษา 

ตอินต้น (อิิบัติดัาอีิยูะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 – 3 ทีี่�ใชี้ในโรังเรีัยูนขั้อิงรััฐทีี่�จัดัการัเรีัยูนการัสำอิน 

วิิชีาสำามัญคำวิบัคูำ่ศึาสำนา โดัยูใชี้หลักสูำตรัอิิสำลามศึึกษา ตามหลักสูำตรัแกนกลาง 

การัศึึกษาขัั้�นพื้้�นฐาน พืุ้ที่ธศัึกรัาชี 2551 หนังสำ้อิเรีัยูนทีี่�ใชี้ในโรังเรีัยูนเอิกชีน         

สำอินศึาสำนาอิิสำลามทีี่�จัดัการัเรีัยูนการัสำอินตามหลักสูำตรัอิิสำลามศึึกษา พุื้ที่ธศัึกรัาชี 

2546 และหนังส้ำอิเรีัยูนทีี่�ใช้ีในศูึนยู์การัศึึกษาอิิสำลามปีรัะจำามัสำญิดั (ตาดีักา) ทีี่�จัดั          

การัเรีัยูนการัสำอินตามหลักสูำตรัอิิสำลามศึึกษาฟััรัฎููอีินปีรัะจำามัสำญิดั พุื้ที่ธศัึกรัาชี 2548 

พื้บัว่ิา คำำาศัึพื้ท์ี่ภาษามลายูทีูี่�ได้ัจากการัรัวิบัรัวิมจากหนงัส้ำอิเรีัยูนภาษามลายููขั้อิงทัี่�ง 

3 หลักสูำตรั มีจำานวินทัี่�งหมดั 1,616 คำำา จำาแนกเปี็นคำำาศัึพื้ที่์รัะดัับัอิิบัติดัาอีิยูะฮฺฺ 

ชัี�นปีีทีี่� 1 จำานวิน 302 คำำา ชัี�นปีีทีี่� 2 จำานวิน 259 คำำา และชัี�นปีีทีี่� 3 จำานวิน 785 คำำา 

โดัยูจำาแนกเป็ีน 22 หมวิดั ได้ัแก่ 1) ร่ัางกายู 2) คำรัอิบัคำรััวิ คำำาแที่นช้ี�อิ 3) เคำร้ั�อิง 

แต่งกายู 4) อิุปีกรัณ์ เคำรั้�อิงใชี้ ยูานพื้าหนะ 5) สำิ�งขั้อิงในโรังเรีัยูน 6) สำถุานทีี่�              

7) ตัวิเลขั้ 8) อิาหารั เคำรั้�อิงดั้�ม 9) พื้้ชี ผัู้ก และผู้ลไม้ 10) อิาชีีพื้ 11) สัำตวิ ์                

12) สีำ รูัปีที่รัง 13) ที่ิศึที่างและตำาแหน่ง 14) ธรัรัมชีาติ สำิ�งแวิดัล้อิม 15) กีฬา          

16) เวิลา วัิน และเด้ัอิน 17) คำำาถุาม 18) คำำาทัี่กที่ายู 19) สำำานวิน 20) การักรัะที่ำา 

21) คำำาคุำณลักษณะ และ 22) คำำาไวิยูากรัณ์ 

ผลการรวบรวมคำาศัพท์ภาษามลายูจากหนังสือเรียน ชั้นปีที่ 1 - 3

ผลการศึกษาผลการศึกษา
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จากการัศึึกษาภาคำสำนามเพื้้ �อิศึึกษาคำวิามเหมาะสำมในการันำาคำำาศัึพื้ที่์             

ภาษามลายูไูปีใช้ีในการัจดััการัเรีัยูนการัสำอินอิิสำลามศึึกษา รัะดัับัอิิสำลามศึึกษาตอินต้น 

(อิิบัติดัาอีิยูะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 โดัยูใช้ีแบับัสำอิบัถุามทีี่�เป็ีนรัายูการัคำำาศัึพื้ท์ี่ภาษามลายูู

ซ้ำึ �งพัื้ฒนาจากคำำาทีี่ �ไดั้จากการัรัวิบัรัวิมคำำาศัึพื้ที่์จากหนังสำ้อิเรีัยูนภาษามลายูู               

สำอิบัถุามจากกลุ่มตัวิอิยู่างจำานวินทัี่�งสำิ�น 405 คำน แบั่งเปี็นผูู้้สำอินจำานวิน 81 คำน 

และผูู้้เรีัยูนจำานวิน 324 คำน จากสำถุานศึึกษาจำานวิน 27 แห่ง ซึ้ำ�งคำรัอิบัคำลุมโรังเรีัยูน 

ขั้อิงรััฐ โรังเรีัยูนเอิกชีนสำอินศึาสำนาอิิสำลาม และศูึนยู์การัศึึกษาอิิสำลามปีรัะจำา 

มัสำญิดั (ตาดีักา) พื้บัว่ิา คำำาศัึพื้ท์ี่ภาษามลายููทีี่�เหมาะสำมสำำาหรัับัผูู้้เรีัยูนอิิสำลามศึึกษา

รัะดัับัอิิสำลามศึึกษาตอินต้น (อิิบัติดัาอีิยูะฮฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 มีทัี่�งสิำ�นจำานวิน 21 หมวิดั 

560 คำำา จำาแนกเป็ีนชัี�นปีีทีี่� 1 จำานวิน 170 คำำา ชัี�นปีีทีี่� 2 จำานวิน 190 คำำา และชัี�นปีีทีี่� 

3 จำานวิน 200 คำำา ส่ำวินใหญ่เป็ีนคำำาศัึพื้ท์ี่ทีี่�มีคำวิามหมายูสำมบัรูัณ์ในตัวิเอิง และเป็ีนคำำา 

ทีี่�อิยูู่ใกล้ตัวิผูู้้เรีัยูนและมีรูัปีคำำาใกล้เคำียูงกับัภาษามลายููถุิ�น (มลายููปีาตานี) ซ้ำึ�งเปี็น 

ภาษาแม่ขั้อิงผูู้ ้เรีัยูน สำำาหรัับัคำำาศัึพื้ที่์บัางสำ่วินทีี่�มีการัสำรั้างคำำาปีรัะกอิบัเขั้้ากับั              

รัากศัึพื้ที่์เดัิมคำวิรันำาไปีใชี้ในการัจัดัการัเรีัยูนการัสำอินในรัะดัับัสูำงกวิ่าอิิบัติดัาอีิยูะฮฺฺ 

ชัี�นปีีทีี่� 3 มีจำานวิน 148 คำำา 

ผลการศึกษาความเหมาะสมในการนำาคำาศัพท์ภาษามลายูไปใช้
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1. กรัะที่รัวิงศึึกษาธิการัหรั้อิหน่วิยูงานทีี่�เกี�ยูวิขั้้อิงในการัพัื้ฒนาหลักสูำตรั 

หนังสำ้อิเรีัยูน แบับัฝึึกที่ักษะ สำ้�อิการัเรีัยูนรูั้ภาษามลายููในรัูปีแบับัต่างๆ นำาบััญชีี       

คำำาพื้้�นฐานภาษามลายููไปีใชี้ให้เกิดัปีรัะโยูชีน์ต่อิการัยูกรัะดัับัคำุณภาพื้การัจัดั              

การัเรีัยูนการัสำอินภาษามลายููในปีรัะเที่ศึไที่ยูให้มีปีรัะสำิที่ธิภาพื้และปีรัะสำิที่ธิผู้ล 

สูำงสุำดั

2. สำถุานศึึกษาหรั้อิผูู้้สำอินนำาบััญชีีคำำาพื้้�นฐานภาษามลายููไปีใชี้ในการัจัดั         

การัเรีัยูนการัสำอินเพ้ื้�อิพื้ัฒนาคุำณภาพื้ผูู้้เรีัยูนให้มีคำวิามรู้ั คำวิามสำามารัถุ ทัี่กษะด้ัาน 

การัใช้ีภาษามลายูไูด้ัอิยู่างถูุกต้อิงและเป็ีนพ้ื้�นฐานสำำาหรัับัการัเรีัยูนรู้ัในรัะดัับัทีี่�สูำงขึั้�น

3. ผูู้้เรีัยูนไดั้เรีัยูนรูั้คำำาศัึพื้ที่์ภาษามลายููตามลำาดัับัคำวิามยูากง่ายูทีี่�สำอิดัคำล้อิง 

เหมาะสำมกับัรัะดัับัชัี�นและบัริับัที่ขั้อิงปีรัะเที่ศึไที่ยู โดัยูในการัจัดัการัเรีัยูนการัสำอิน

ภาษามลายูู ผูู้้สำอินคำวิรัปีรัะเมินคำวิามรูั้ คำวิามสำามารัถุ และพื้้�นฐานขั้อิงผูู้้เรีัยูน 

แต่ละรัะดัับัชัี�น ตลอิดัจนศึึกษา วิิเคำรัาะห์คำำาศัึพื้ท์ี่ภาษามลายูู เช่ีน ปีรัะเภที่ขั้อิงคำำา 

หมวิดัขั้อิงคำำาศัึพื้ท์ี่ คำำาศัึพื้ท์ี่ทีี่�ผูู้้เรีัยูนคุ้ำนเคำยูหร้ัอิใช้ีในชีีวิิตปีรัะจำาวัิน เป็ีนต้น โดัยูจัดั 

ให้ผูู้้เรีัยูนได้ัเรีัยูนรู้ัตามลำาดัับัจากง่ายูไปีหายูาก

ประโยชน์ของบัญชีคำ�พื้นฐ�นประโยชน์ของบัญชีคำ�พื้นฐ�น



บัญชีค ำ�พ ื ้นฐ�นบ ัญชีค ำ�พ ื ้นฐ�นภ�ษ�มล�ยภ�ษ�มล�ย ูู

ระดัับอิิสลามศึึกษาตอินต้น 

(อิิบติดัาอิียะฮฺฺ) ชั้ั�นปีีที่ี� 1

รวม 21 หมวดั จำำานวนคำำาศึัพที่์ 170 คำำา





11บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

1. ร่�งก�ย

1 bahu باهو ไหล่

2 belakang بالكڠ หลัง ข้�งหลัง

3 dada دادا อก

4 dahi داهي หน้�ผู้�ก

5 gigi ڬيڬي ฟัน

6 hidung هيدوڠ จมูก

7 jari جاري น้ิว

8 kaki كاكي เท้�

9 kepala كڤال ศีรษะ

10 kuku كوكو เล็บ

11 lidah ليده ล้ิน

12 lutut لوتوت เข่�

13 mata مات ต�

14 muka موك ใบหน้�

บัญชีคำ�พื้นฐ�นภ�ษ�มล�ยู

ระดับอิสล�มศึกษ�ตอนต้น (อิบติด�อียะฮฺ) ช้ันปีท่ี 1
จำ�นวน 21 หมวด คำ�ศัพท์ 170 คำ�



12 บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

15 mulut مولوت ปั�ก

16 perut ڤروت ท้อง

17 rambut رمبوت ผู้ม

18 siku سيكو ข้อศอก

19 tangan تاڠن มือ

20 telinga تليڠا หู

2. ครอบครัวิ คำ�แทนัช่้อ

1 abang ابڠ พ่ีช�ย

2 adik اديق น้อง

3 anak انق ลูก

4 bapa / ayah باڤ / ايه พ่อ

5 dia دي เข� 

6 ibu, emak ايبو، امق แม่

7 kakak كاكق พ่ีส�ว

8 kamu كامو เธอ 

9 kita كيت เร�

10 saya ساي ฉััน
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

3. เคร่้องแต่งก�ย

1 baju باجو เส้ือ

2 kasut كاسوت รองเท้�

3 selipar سليڤر รองเท้�แตะ

4 seluar سلوار ก�งเกง

5 stoking ستوكيڠ ถุงเท้�

4. อุปกรณ์ เคร่้องใช้ ย�นัพื้�หนัะ

1 basikal باسيكل จักรย�น

2 duit دويت เงิน

3 gambar ڬمبر รูปั ภ�พ

4 gelas ڬلس แก้ว

5 kereta كريتا รถยนต์

6 motosikal موتوسيكل รถจักรย�นยนต์

7 perahu ڤراهو เรือแจว

8 pintu ڤينتو ปัระตู

9 radio راديو วิทยุ

10 sabun سابون สบู่
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

5. ส่ิำงขั้องในัโรงเรียนั

1 beg بيڬ กระเป๋ั�

2 bendera بنديرا ธง

3 buku بوكو หนังสือ

4 cat چت สี

5 kertas كرتس กระด�ษ

6 kerusi كرسي เก้�อ้ี

7 meja ميجا โต๊ะ

8 pen ڤين ปั�กก�

9 pensel ڤينسيل ดินสอ

10 al-Quran القرآن อัล-กุรฺอ�น

6. สำถ�นัท่ี

1 bilik بيليق ห้อง

2 kebun كبون สวน

3 kedai كداي ร้�น

4 masjid مسجد มัสญิด

5 pantai ڤنتاي ช�ยห�ด

6 rumah رومه บ้�น

7 sekolah سكوله โรงเรียน
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

7. ตัวิเลขั้

1 kosong كوسوڠ ศูนย์

2 satu ساتو หน่ึง

3 dua دوا สอง

4 tiga تيڬ ส�ม

5 empat امڤت ส่ี

6 lima ليم ห้�

7 enam انم หก

8 tujuh توجه เจ็ด

9 lapan الڤن แปัด

10 sembilan سمبيلن เก้�

11 sepuluh سڤوله สิบ

8. อ�ห�ร เคร่้องด่้ม

1 mi مي ก๋วยเตี�ยว

2 milo ميلو ไมโล

3 nasi ناسيء ข้�วสวย

4 roti روتي โรตี

5 sup سوڤ ซุปั

6 susu سوسو นม
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

7 telur تلور ไข่

9. พ้ื้ช ผัก และผลไม้

1 bunga بوڠا ดอกไม้

2 daun داون ใบไม้

3 durian دورين ทุเรียน

4 limau ليماو ส้ม

5 pisang ڤيسڠ กล้วย

6 rambutan رمبوتن เง�ะ

10. อ�ชีพื้

1 guru ڬورو ครู

11. สัำตว์ิ

1 ayam ايم ไก่

2 babi بابي หมู สุกร

3 burung بوروڠ นก

4 gajah ڬاجه ช้�ง

5 ikan ايكن ปัล�

6 itik ايتيق เป็ัด

7 kucing كوچيڠ แมว
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

8 kuda كودا ม้�

9 tikus تيكوس หนู

10 ular اولر งู

12. สีำ รูปทรง

1 biru بيرو นำ้�เงิน

2 hijau هيجاو เขียว

3 hitam هيتم ดำ�

4 kuning كونيڠ เหลือง

5 merah ميره แดง

6 putih ڤوتيه ข�ว

7 warna สี ورنا

8 bulat بولت กลม

13. ตำ�แหน่ังและทิศึท�ง

1 atas اتس บน

2 bawah باوه ล่�ง ใต้

3 kanan كانن ขว�

4 kiri كيري ซ้�ย
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

14. ธิรรมช�ติ ส่ิำงแวิดล้อม

1 api اڤي ไฟ

2 batu باتو หิน

3 bintang بينتڠ ด�ว

4 bukit بوكيت ภูเข�

5 bulan بولن ดวงจันทร์

6 hujan هوجن ฝึน

7 matahari متهاري ดวงอ�ทิตย์

8 pasir ڤاسير ทร�ย

9 tanah تانه ดิน

15. กีฬ�

1 bola بوال ฟุตบอล

16. เวิล� วัินั และเด้อนั

1 hari هاري วัน

2 hari cuti هاري چوتي วันหยุด

3 minggu ميڠڬو สัปัด�ห์

4 Isnin اثنين จันทร์

5 Selasa ثالثا อังค�ร
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

6 Rabu رابو พุธ

7 Khamis خميس พฤหัสบดี

8 Jumaat جمعة ศุกร์

9 Sabtu سبت เส�ร์

10 Ahad احد อ�ทิตย์

17. คำ�ถ�ม

1 apa اڤ อะไร

2 bila بيال เม่ือไร

3 siapa سياڤ ใคร

18. คำ�ทักท�ย

1 Assalamualaikum السالم عليكم ขอคว�มสันติสุข
จงมีแด่ท่�น

2 Waalaikumussalam وعليكم السالم ขอคว�มสันติสุข
จงมีแด่ท่�นเช่นกัน

19. ก�รกระทำ�

1 baca باچ อ่�น

2 balik باليق กลับ

3 berdiri برديري ยืน

4 bersalam برسالم จับมือสล�ม

5 duduk دودق น่ัง
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

6 makan ماكن กิน รับปัระท�น

7 masuk ماسوق เข้�

8 mati ماتي ต�ย เสียชีวิต

9 minum مينوم ด่ืม

10 naik نأيك ข้ึน

11 nganga ڠاڠا อ้�ปั�ก

12 pakai ڤاكي สวม ใส่

13 pergi ڤرڬي ไปั

14 sembahyang سمبهيڠ ละหม�ด

15 tidur تيدور นอน

16 tolong تولوڠ ช่วย

17 tulis توليس เขียน

18 turun تورون ลง

20. คำ�คุณลักษณะ

1 baik بأيك ดี

2 banyak باڽق ม�ก

3 baru بارو ใหม่

4 besar بسر ใหญ่

5 cantik چنتيق สวย
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

6 kecil كچيل เล็ก

7 lama الم น�น เก่�

8 malas مالس ข้ีเกียจ

9 mudah موده ง่�ย

10 panas ڤانس ร้อน

11 pandai ڤنداي เก่ง

12 payah ڤايه ย�ก ลำ�บ�ก

13 rajin راجين ขยัน

14 sedikit سديكيت น้อย

15 sejuk سجوق หน�ว เย็น 

21. คำ�ไวิย�กรณ์

1 belum بلوم ก่อน

2 dan دان และ 

3 sudah سوده แล้ว





บัญชีค ำ�พ ื ้นฐ�นบ ัญชีค ำ�พ ื ้นฐ�นภ�ษ�มล�ยภ�ษ�มล�ย ูู

ระดัับอิิสลามศึึกษาตอินต้น 

(อิิบติดัาอิียะฮฺฺ) ชั้ั�นปีีที่ี� 2

รวม 21 หมวดั จำำานวนคำำาศึัพที่์ 190 คำำา





25บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

1. ร่�งก�ย

1 betis بتيس น่อง

2 bulu mata بولو مات ขนต�

3 kening كنيڠ ค้ิว

4 kulit كوليت ผิู้วหนัง

5 lengan لڠن แขน

6 misai ميسي หนวด

7 paha ڤها ข�อ่อน

8 pinggang ڤيڠڬڠ เอว

9 pipi ڤيڤي แก้ม

10 tulang تولڠ กระดูก

2. ครอบครัวิ คำ�แทนัช่้อ

1 aku اكو ผู้ม ฉััน

2 anak saudara انق سودارا หล�น 
(ลูกของพ่ีหรือน้อง)

3 anda اندا คุณ

บัญชีคำ�พื้นฐ�นภ�ษ�มล�ยู

ระดับอิสล�มศึกษ�ตอนต้น (อิบติด�อียะฮฺ) ช้ันปีท่ี 2
จำ�นวน 21 หมวด คำ�ศัพท์ 190 คำ�



26 บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

4 bapa saudara باڤ سودارا ลุง อ�

5 cucu چوچو หล�น (ลูกของลูก)

6 datuk داتوء ปูั� ต�

7 emak saudara امق سودارا ป้ั� น้�

8 engkau اڠكو เธอ คุณ

9 kami كامي เร�

10 lelaki لالكي ช�ย

11 nenek نينيق ย่� ย�ย

12 perempuan ڤرمڤوان หญิง

3. เคร่้องแต่งก�ย

1 hijab حجاب ฮิฺญ�บ

2 kopiah كوڤيه หมวกข�ว

3 seluar panjang سلوار ڤنجڠ ก�งเกงข�ย�ว

4 seluar pendek سلوار ڤينديق ก�งเกงข�ส้ัน

5 songkok سوڠكق หมวกดำ�

4. อุปกรณ์ เคร่้องใช้ ย�นัพื้�หนัะ

1 bas بس รถบัส

2 berus بروس แปัรง

3 berus gigi بروس ڬيڬي แปัรงสีฟัน



27บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

4 besi بسي เหล็ก

5 cincin چينچين แหวน

6 gambar ڬمبر รูปั ภ�พ

7 jarum جاروم เข็ม

8 katil كاتيل เตียง

9 kipas كيڤس พัด

10 kotak كوتق กล่อง

11 pintu ڤينتو ปัระตู

12 raga راڬ ตะกร้�

13 tiang تياڠ เส�

14 tin تين กระป๋ัอง

15 wang واڠ เงิน

5. ส่ิำงขั้องในัโรงเรียนั

1 buku tulis بوكو توليس สมุด

2 gam ڬم ก�ว

3 kitab كتاب หนังสือ

4 loceng لوچيڠ ระฆััง 

5 papan hitam ڤاڤن هيتم กระด�นดำ�



28 บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

6 pemadam ڤمادم ย�งลบ

7 pembaris ไม้บรรทัด ڤمباريس

6. สำถ�นัท่ี

1 air terjun اير ترجون นำ้�ตก

2 bilik tetamu بيليق تتامو ห้องรับแขก

3 bilik tidur بيليق تيدور ห้องนอน

4 kelas كلس ห้องเรียน

5 kolam كولم สระนำ้�

6 kubur قبور สุส�น กุบูรฺ

7 padang ڤادڠ สน�ม

8 sawah ساوه น�

9 taman تامن สวน

10 tandas تندس ห้องนำ้�

7. ตัวิเลขั้

1 sebelas سبلس สิบเอ็ด

2 dua belas دوا بلس สิบสอง

3 tiga belas تيڬ بلس สิบส�ม

4 tiga puluh تيڬ ڤوله ส�มสิบ

5 empat puluh امڤت ڤوله ส่ีสิบ



29บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

6 lima puluh ليم ڤوله ห้�สิบ

7 enam puluh انم ڤوله หกสิบ

8 tujuh puluh توجه ڤوله เจ็ดสิบ

9 lapan puluh الڤن ڤوله แปัดสิบ

10 sembilan puluh เก้�สิบ سمبيلن ڤوله

11 seratus سراتوس หน่ึงร้อย

8. อ�ห�ร เคร่้องด่้ม

1 gulai ڬوالي แกง

2 kek كيك เค้ก

3 kopi كوڤي ก�แฟ

4 sos سوس ซอส

5 teh تيه ช�

9. พ้ื้ช ผัก และผลไม้

1 betik بتيق มะละกอ

2 buah بواه ผู้ลไม้

3 dokong دوكوڠ ลองกอง

4 epal ايڤل แอปัเปิัล

5 jagung جاڬوڠ ข้�วโพด

6 kelapa كالڤ มะพร้�ว



30 บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

7 mawar ماوار กุหล�บ

8 nanas نانس สับปัะรด

9 nangka نڠكا ขนุน

10 pokok ڤوكوء ต้นไม้

10. อ�ชีพื้

1 pelajar ڤالجر นักเรียน

2 petani ڤتاني เกษตรกร

3 polis ڤوليس ตำ�รวจ

11. สัำตว์ิ

1 angsa اڠسا ห่�น

2 anjing انجيڠ สุนัข

3 arnab ارنب กระต่�ย

4 belalang باللڠ ตั�กแตน

5 buaya بوايا จระเข้

6 cicak چيچق จ้ิงจก

7 harimau هريمو เสือ

8 kambing كمبيڠ แพะ

9 katak كاتق กบ

10 kerbau كرباو คว�ย



31บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

11 kerengga كرڠڬا มดแดง

12 lalat اللت แมลงวัน

13 lembu لمبو วัว

14 monyet موڽيت ลิง

15 nyamuk ڽاموق ยุง

16 tupai توڤاي กระรอก

12. สีำ รูปทรง

1 kelabu كالبو เท�

2 oren اورين ส้ม

3 ungu اوڠو ม่วง

4 bujur بوجور วงรี

13. ตำ�แหน่ังและทิศึท�ง

1 antara انتارا ระหว่�ง

2 belakang بالكڠ ด้�นหลัง

3 dalam دالم ภ�ยใน

4 hadapan هداڤن ด้�นหน้�

5 keliling كليليڠ รอบ

6 tengah تڠه กล�ง

7 tepi تڤي ริม ขอบ



32 บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

14. ธิรรมช�ติ ส่ิำงแวิดล้อม

1 angin اڠين ลม

2 gelap ڬلڤ มืด

3 langit الڠيت ท้องฟ้�

4 laut الوة ทะเล

5 malam مالم กล�งคืน

6 sungai سوڠي แม่นำ้�

7 udara อ�ก�ศ اودارا

15. กีฬ�

1 badminton بدمينتون แบดมินตัน

2 berenang برنڠ ว่�ยนำ้�

16. เวิล� วัินั และเด้อนั

1 bulan بولن เดือน 

2 Muharam محرم มุหัรฺรอม

3 Safar صفر เศ�ะฟัรฺ

4 Rabiulawal ربيع االول เร�ะบีอุลเอ�วัล

5 Rabiulakhir ربيع االخر เร�ะบีอุษษ�นียฺ

6 Jamadilawal جمادي األول ญุุม�ดิลอูล�



33บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

7 Jamadilakhir جمادي األخير ญุุม�ดิลอ�คิรฺ

8 Rajab رجب เร�ะญับ

9 Syaban شعبان ชะอฺบ�น

10 Ramadan رمضان เร�ะมะฎอน

11 Syawal شوال เช�ว�ล

12 Zulkaedah ذوالقعده ซุลเก�ะอฺดะฮฺฺ

13 Zulhijah ذوالحجه ซุลฮิฺจญะฮฺฺ

14 Hari Raya Puasa هاري راي ڤواس ฮฺ�รีร�ย� อีดิลฟิฏรฺ

15 Hari Raya Haji هاري راي حاج ฮฺ�รีร�ย� อีดิลอัฎห�

17. คำ�ถ�ม

1 berapa براڤ เท่�ไร

2 dari mana دري مان จ�กไหน

3 di mana د مان ท่ีไหน

4 ke mana كمان ไปัไหน

18. คำ�ทักท�ย

1 Selamat pagi سالمت ڤاڬي สวัสดีตอนเช้� / 
อรุณสวัสดิ�

2
Selamat tengah 

hari 
สวัสดีตอนเท่ียง / บ่�ย سالمت تڠه هاري



34 บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

3 Selamat petang سالمت ڤتڠ สวัสดีตอนเย็น

4 Selamat malam سالمت مالم ร�ตรีสวัสดิ�

19. ก�รกระทำ�

1 bangun باڠون ต่ืน

2 bayar باير จ่�ย

3 belajar بالجر เรียน ศึกษ�

4 beli بلي ซ้ือ

5 dapat داڤت ส�ม�รถ 

6 datang داتڠ ม�

7 dengar دڠر ฟัง

8 eja ايجا สะกด

9 lukis لوكيس ว�ด

10 mandi مندي อ�บนำ้�

11 mari ماري ม�

12 menangis مناڠيس ร้องไห้

13 pulang ڤولڠ กลับ

14 sebut سبوت กล่�ว

15 solat صالة ละหม�ด



35บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

16 tanam تانم ปัลูก

17 terbang تربڠ บิน

20. คำ�คุณลักษณะ

1 betul بتول ถูกต้อง

2 cuci چوچي ล้�ง 

3 kasar كاسر หย�บ ขรุขระ

4 kotor كوتور สกปัรก

5 luas لواس กว้�ง

6 mahal مهل แพง

7 manis مانيس หว�น

8 masam ماسم เปัร้ียว

9 masin ماسين เค็ม

10 muda مودا อ่อน 

11 murah موره ถูก (ร�ค�) 

12 nipis نيڤيس ผู้อม บ�ง

13 pedas ڤدس เผ็ู้ด รสจัด

14 salah ساله ผิู้ด

15 segar سڬر สด สดช่ืน



36 บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

16 tajam تاجم แหลม คม

17 tebal تبل หน�

18 tua เก่� แก่ توا

21. คำ�ไวิย�กรณ์

1 akan اكن จะ

2 atau اتو หรือ

3 dengan دڠن ด้วย โดย

4 hendak هندق ต้องก�ร

5 Mesti مستي ต้อง แน่นอน

6 sedang กล�ง ระหว่�ง سدڠ



บัญชีค ำ�พ ื ้นฐ�นบ ัญชีค ำ�พ ื ้นฐ�นภ�ษ�มล�ยภ�ษ�มล�ย ูู

ระดัับอิิสลามศึึกษาตอินต้น 

(อิิบติดัาอิียะฮฺฺ) ชั้ั�นปีีที่ี� 3

รวม 21 หมวดั จำำานวนคำำาศึัพที่์ 200 คำำา





39บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

1. ร่�งก�ย

1 bibir بيبير ริมฝีึปั�ก

2 dagu داڬو ค�ง

3 hati هاتي ตับ

4 janggut جڠڬوت เคร�

5 jantung جنتوڠ หัวใจ

6 leher ليهير คอ

7 otak اوتق สมอง

8 paru-paru ڤا رو٢ ปัอด

9 tengkuk تڠكوق คอ (ส่วนหลัง)

10 tumit توميت ส้นเท้�

2. ครอบครัวิ คำ�แทนัช่้อ

1 baginda بڬيندا ท่�น
(ใช้กับนบีและเช้ือพระวงศ์)

2 beliau بلياو เธอ

บัญชีคำ�พื้นฐ�นภ�ษ�มล�ยู

ระดับอิสล�มศึกษ�ตอนต้น (อิบติด�อียะฮฺ) ช้ันปีท่ี 3
จำ�นวน 21 หมวด คำ�ศัพท์ 200 คำ�



40 บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

3 encik انچئ ท่�น 

4 mereka مريك พวกเข�

3. เคร่้องแต่งก�ย

1 baju kemeja باجو كميجا เส้ือเช้ิต

2 baju kurung باجو كوروڠ เส้ือกูรง

3 baju sukan باجو سوكن เส้ือกีฬ�

4 jubah جوبه เส้ือคลุม

5 kain sarung كاين ساروڠ ผู้้�โสร่ง

6 kain songket كاين سوڠكيت ผู้้�ซองเก็ต ผ้้ายกดิ้้�น
4. อุปกรณ์ เคร่้องใช้ ย�นัพื้�หนัะ

1 almari الماري ตู้เส้ือผู้้�

2 bakul باكول ตะกร้�

3 barang بارڠ ส่ิงของ

4 botol بوتول ขวด

5 dinding دينديڠ ผู้นัง

6 jam dinding جم دينديڠ น�ฬิิก�แขวน

7 kereta api كريتا اڤي รถไฟ

8 komputer كومڤوتر คอมพิวเตอร์

9 layang-layang اليڠ٢ ว่�ว



41บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษามลายูภาษามลายู

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

10 mesin basuh ميسين باسوه เคร่ืองซักผู้้�

11 pasu ڤاسو กระถ�ง แจกัน

12 penyapu ڤڽاڤو ไม้กว�ด

13 periuk ڤريوق หม้อ

14 peti sejuk ڤتي سجوق ตู้เย็น

15 pinggan ڤيڠڬن จ�น

16 pisau ڤيسو มีด

17 sampul سمڤول ซอง

18 seterika ستريك เต�รีด

19 sikat rambut سيكت رمبوت หวี

20 syampu شمڤو แชมพู

21 telefon تيليفون โทรศัพท์

22 televisyen تيليۏيشين โทรทัศน์

5. ส่ิำงขั้องในัโรงเรียนั

1 kamus قاموس พจน�นุกรม

6. สำถ�นัท่ี

1 balai polis باالي ڤوليس สถ�นีตำ�รวจ

2 balai raya باالي راي ศ�ล�ปัระช�คม

3 bangsal بڠسل กระท่อม
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

4 bangunan باڠونن อ�ค�ร

5 halaman هالمن ล�น

6 hospital هوسڤيتل โรงพย�บ�ล

7 klinik كلينيك คลินิก

8 pasar ڤاسر ตล�ด

9 pulau ڤولو เก�ะ

10 telaga تالڬ บ่อ

7. ตัวิเลขั้

1 seratus satu سراتوس ساتو หน่ึงร้อยหน่ึง

2 seratus dua سراتوس دوا หน่ึงร้อยสอง

3 dua ratus دوا راتوس สองร้อย

4 dua ratus satu دوا راتوس ساتو สองร้อยหน่ึง

5 tiga ratus تيڬ راتوس ส�มร้อย

6 tiga ratus satu تيڬ راتوس ساتو ส�มร้อยหน่ึง

7 empat ratus امڤت راتوس ส่ีร้อย

8 lima ratus ليم راتوس ห้�ร้อย

9 enam ratus انم راتوس หกร้อย

10 tujuh ratus توجه راتوس เจ็ดร้อย

11 lapan ratus الڤن راتوس แปัดร้อย
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

12 sembilan ratus سمبيلن راتوس เก้�ร้อย

13 seribu سريبو หน่ึงพัน

8. อ�ห�ร เคร่้องด่้ม

1 jus جوس นำ้�ผู้ลไม้

2 sirap سيرڤ นำ้�หว�น

9. พ้ื้ช ผัก และผลไม้

1 duku دوكو ลูกู 

2 jambu جمبو ชมพู่

3 kangkung كڠكوڠ ผัู้กบุ้ง

4 keladi كالدي มันเทศ

5 labu البو ฟักทอง

6 manggis مڠڬيس มังคุด

7 melur ملور มะลิ

8 oren اورين ส้ม

9 pokok getah ڤوكؤ ڬته ต้นย�ง

10 tebu تبو อ้อย

11 terung تروڠ มะเขือ

12 ubi اوبي มัน
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

10. อ�ชีพื้

1 doktor دوكتور แพทย์

2 nelayan نالين ช�วปัระมง

3 tentara تنترا ทห�ร

11. สัำตว์ิ

1 beruang برواڠ หมี

2 biri-biri بيري٢ แกะ

3 kancil كنچيل กระจง

4 ketam كتم ปูั

5 kura-kura كورا٢ เต่�

6 kutu كوتو เห�

7 labah-labah البه٢ แมงมุม

8 lebah لبه ผ้ึู้ง

9 lipan ليڤن ตะข�บ

10 pepatung ڤڤاتوڠ แมลงปัอ

11 rama-rama راما٢ ผีู้เส้ือ

12 semut سموت มด

13 serigala سريڬاال หม�ปั�� สุนัขจ้ิงจอก

14 singa سيڠا สิงโต
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

15 sotong سوتوڠ ปัล�หมึก

16 udang أودڠ กุ้ง

17 zirafah زرافه ยีร�ฟ

12. สีำ รูปทรง

1 biru langit بيرو الڠيت ฟ้�

2 biru laut بيرو الوت กรมท่�

3 coklat چوكلت ช็อคโกแลต

4 perak ڤيرق สีเงิน

5 merah muda ميره مودا ชมพู

6 empat persegi امڤت ڤرسڬي ส่ีเหล่ียม

7 segi tiga سڬي تيڬ ส�มเหล่ียม

13. ตำ�แหน่ังและทิศึท�ง

1 sana سان ท่ีน่ัน

2 sini سيني ท่ีน่ี

3 situ سيتو ท่ี

14. ธิรรมช�ติ ส่ิำงแวิดล้อม

1 awan اون เมฆั

2 banjir بنجير นำ้�ท่วม
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

3 bumi بومي พ้ืนดิน

4 embun امبون นำ้�ค้�ง

15. กีฬ�

1 bola sepak بوال سيڤق ฟุตบอล

2 bola tampar بوال تمڤر วอลเลย์บอล

3 sepak takraw سيڤق تكراو เซปัักตะกร้อ

4 tinju تينجو มวย

16. เวิล� วัินั และเด้อนั

1 tahun تاهون ปีั

2 tahun baru تاهون بارو ปีัใหม่

3 Januari جانيوأري มกร�คม

4 Februari فيبوأري กุมภ�พันธ์

5 Mac مچ มีน�คม

6 April اڤريل เมษ�ยน

7 Mei مي พฤษภ�คม

8 Jun جون มิถุน�ยน

9 Julai جوالي กรกฎ�คม

10 Ogos اوڬوس สิงห�คม

11 September سيڤتيمبر กันย�ยน
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

12 Oktober اوكتوبر ตุล�คม

13 November نوۏيمبر พฤศจิก�ยน

14 Disember دسيمبر ธันว�คม

17. คำ�ถ�ม

1 bagaimana باڬيمان อย่�งไร

2 mengapa /
kenapa

مڠاڤ/ كناڤ ทำ�ไม

18. คำ�ทักท�ย

1 Selamat tingal سالمت تيڠڬل ล�ก่อน

2 Selamat jalan سالمت جالن ขอให้เดินท�ง
โดยสวัสดิภ�พ

3
Selamat tahun 

baru

 سالمت تاهون
بارو สวัสดีปีัใหม่

19. ก�รกระทำ�

1 bau باو กล่ิน

2 bekerja بكرج ทำ�ง�น

3 berbunyi بربوڽي มีเสียง

4 bercahaya برچهيا มีแสง

5 bercerita برچريتا เล่�

6 berdoa بردعا ขอพร
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

7 berehat بريحت พักผู่้อน

8 berjalan برجالن เดิน

9 berpuasa برڤواس ถือศีลอด

10 bersama برسام พร้อม ด้วยกัน

11 buat بوات ทำ�

12 faham فهم เข้�ใจ

13 gerak ڬرق ย้�ย เคล่ือนไหว

14 goreng ڬوريڠ ผัู้ด ทอด

15 gosok ڬوسوق ถู ขัด

16 guna ڬونا ใช้

17 jemput جمڤوت เชิญ

18 kata كات คำ�

19 kenal كنل รู้จัก ทร�บ

20 koyak كويق ปัอก

21 kumpul كومڤول รวบรวม

22 lalu اللو ผู่้�น

23 lambat لمبت ช้�

24 letak لتق ว�ง

25 lihat ليهت ดู

26 pilih ڤيليه เลือก
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

27 pinjam ڤينجم ยืม

28 sewa سيوا เช่�

29 simpan سيمڤن เก็บ

30 terbit تربيت ออก

31 terima تريما ยอมรับ

32 terjun ترجون กระโดด

33 tiba تيبا ม�ถึง

34 tinggal تيڠڬل อ�ศัย เข้�พัก

35 tunggu توڠڬو รอ

20. คำ�คุณลักษณะ

1 awal اول แรก ตอนต้น

2 bahagia بهڬيا ดีใจ

3 baik hati بأيك هاتي ใจดี

4 bersih برسيه สะอ�ด

5 cerah چره สว่�ง สดใส

6 elok ايلوق สวย ง�ม

7 hangus هاڠوس ไหม้ เกรียม

8 indah اينده สวย ง�ม

9 jahat جاهت เลว ช่ัว ไม่ดี
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�มล�ยู

คว�มหม�ย
อักษรรูมี อักษรย�วี

10 jemu جمو เบ่ือ

11 keras كرس แข็ง

12 lemah لمه อ่อนแอ

13 lembut لمبوت อ่อนโยน

14 lewat ليوات ส�ย

15 pahit ڤاهيت ขม

16 penat ڤنت เหน่ือย

17 penuh ڤنوه เต็ม

18 ramai راماي แออัด จำ�นวนม�ก

19 tenang تنڠ น่ิง เงียบ

20 wangi واڠي หอม

21. คำ�ไวิย�กรณ์

1 bukan بوكن ไม่ใช่

2 mahu ماهو ต้องก�ร

3 masih ماسيه ยังคง

4 perlu ڤرلو ควร

5 setiap kali ستيڤ كالي ทุกคร้ัง

6 tetapi تتاڤي แต่

7 tiap-tiap تيڤ٢ แต่ละ ทุกๆ

8 tidak تيدق ไม่
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เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

ผูู้้อำ�นวยก�รสำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

ผูู้้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�ปัระถมศึกษ�นร�ธิว�ส เขต 3

ผูู้้อำ�นวยก�รกลุ่มพัฒน�ส่ือก�รเรียนรู้

ผู้ช่วิยศึ�สำตร�จ�รย์ ดร.รุสำลันั  อุทัย

คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ผู้ช่วิยศึ�สำตร�จ�รย์ ดร.ศิึริม�  ปุรินัทร�ภิบ�ล

คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ดร.ศุึภศิึริ  หงส์ำฤทธิิพัื้นัธ์ุิ

คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
นั�ยรุสำดี  ม�ซอ

คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
นั�ยอับดลเล๊�ะ  ขั้รีด�โอ๊ะ

คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ดร.ฟ�ฏิินั�  วิงศ์ึเลขั้�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

คณะทำ�ง�น

ที่ปรึกษ�

คณะผูู้้วิจัย
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ดร.ฟ�ฏิินั�  วิงศ์ึเลขั้�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

 ดร.ฟ�ฏิินั�  วิงศ์ึเลขั้�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

นั�ยภ�คินั  อ�นัันัท์

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

นั�งสำ�วิวินิัด�  เต๊ะหลง

คณะศิลปัศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

นั�ยสำมศัึกด์ิ  เช้�อผู้ดี

โรงเรียนท่�อิฐศึกษ� จังหวัดนนทบุรี

ดร.ฟ�ฏิินั�  วิงศ์ึเลขั้�

นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�รพิเศษ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

ควบค่มง�นวิจัย

ตรวจขั้นส่ดท้�ย

บรรณ�ธิก�ร
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