
Sandee Thai Language School 

 

 

1 
 

Topic 1 (1-9 classes) 

Thai Consonants for Level 2 

 พยญัชนะ 

Thai writing is an alphabetical system with 44 consonants, 32 vowels 

and 4 tone makes.  The Thai language writes from left to right without 

punctuation between words.  The punctuation will come at the end of 

sentence or a long phrase. 

A Thai consonant alphabet is always named in association with an 

object or living thing, and that alphabet is usually an initial consonant of the 

syllable meaning that object or living thing. For example: ก is named ก ไก่, 

pronouncing “  / ”.  The word ไก่ (  / ) which means a 

chicken has ก as an initial consonant.    

Thai consonants are classified into three groups, according to their 

characteristics:  

 middle class consonants (  อกัษรกลาง) 9 middle class 

consonants 

 high class consonants (  อกัษรสงู) 11 high class 

consonants 

 low class consonants (  อกัษรต ่า) 24 low class 

consonants  

 



Sandee Thai Language School 

 

 

2 
 

1. Middle class consonants (  อักษรกลาง) 

There are 9 middle class consonants, as shown in the following chart. 

Mid class consonants Pronouncing Phonetic Symbols 
ก g, k 
จ ch, j 
ฎ d 
ด d 
ฏ t, dt 
ต t, dt 
บ b 
ป p, bp 
อ - 

How to remember the mid-class consonants (  อกัษรกลาง) 

ไก่  (ก) Chicken, hen, cock 
จิก  (จ) peck 
เด็ก  (ด) (ฎ) Child, children 
ตาย (ต) (ฏ) [to] die, pass away 

[to be] dead 
บน (บ) On, upon, above 
ปาก (ป) Mouth, lip 
โอ่ง (อ) water jar, earthen jar 
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2. High class consonants (  อักษรสูง) 

There are 11 letters but 7 sounds of high group.  The following chart shows 

all the member of the class.  

High class consonants Pronunciation Phonetic Symbols 
ข k, kh 
ฃ (obsolete) k, kh 
ฉ ch 
ฐ t, th 
ถ th 
ผ p, ph 
ฝ fh, f 
ศ s 
ษ s 
ส s 
ห h 

 Note:  A high consonant is usually pronounced with a rising tone. 

How to remember the high-class consonants (  อกัษรสงู)  

ผี (ผ) Ghost, spirit 
ฝาก (ฝ) [to] deposit, leave with somebody 
ถงุ (ถ) Bag, the classifier for bags. 
ข้าวสาร (ข) (ส) (ศ ษ) Rice 
ให้ (ห) [to] let, have, give, offer 
ฉนั (ฉ) I, me 
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3. Low class consonants (  อักษรต ่า) 

There are 25 letters but 14 sounds of low group. The chart below shows all of 

them. 

Low Class Consonant Pronunciation Phonetic Symbols 
ค k, kh 
ฅ (obsolete) k 
ฆ k 
ง ng 
ช ch 
ซ s 
ฌ ch 
ญ y 
ฑ t, th 
ฒ t, th 
ณ N 
ท th 
ธ t, th  
น n 
พ p, ph 
ฟ fh, f 
ภ p, ph 
ม m 
ย y 
ร r 
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Low Class Consonant Pronunciation Phonetic Symbols 
ล l 
ว w 
ฬ l 
ฮ h 
 

How to remember low class consonant (  อักษรต ่า) 

 14 low class consonants: ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ 

พ่อค้า (พ ภ) (ค ฅ) (ฆ) Merchant, trader,  
ฟัน (ฟ) Tooth, teeth, 

[to] cut, hack, slash 
ทอง (ท) (ฒ ฑ ธ) gold 
ซือ้ (ซ) [to] buy, purchase, pay for 
ช้าง (ช) (ฌ)    elephant 
ฮ่อ (ฮ) Haw Chinese 

 10 low class consonants: ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ 

ง ู (ง)  snake 
ใหญ่ (ญ)  big 
นอน (น) [to] sleep, lie down 
อยู ่ (ย)   [to] be at, live at, stay 
ณ (ณ) at 
ริม (ร)   rim, edge 
วดัโมฬีโลก  (ว)(ม)(ฬ)(ล) Moleelok temple 
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Here is the table that shows all of consonants. For Low class 

consonants, we divided it into two groups of Low class consonants: with and 

without similar sounds.  

Middle class 
consonants 

 
อักษรกลาง 

High class 
consonants 

 
อักษรสูง 

Low class 
consonants 

  
อักษรต ่า  

Low class  
consonants 

 
อักษรต ่า 

 ก 
 

ข 
 

ฃ 
 

ค 
 

ฅ 
 

ฆ 
 

ง 
 

 จ 
 

ฉ 
 

 ช 
 

ซ 
 

ฌ 
 

ญ 
 

ฎ ฏ 
 

ฐ 
 

 ฑ 
 

 ฒ 
 

ณ 
 

ด 
 

ต 
 

ถ 
 

 ท 
 

 ธ 
 

น 
 

บ 
 

ป ผ ฝ พ 
 

ฟ 
 

ภ 
 

ม 

       ย ร ล ว 
 

  ศ ษ 

 

ส ห 
 
 

   ฬ 
 

 อ 
 

   ฮ 
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Topic 3 (19-22 classes) 

Tone for Thai Consonants for Level 2 

การผันเสียง 

Tones =  เสียงวรรณยุกต์ 

There are five tones in Thai language: mid, low, falling, high and rising.  

There are four tone markers for low, falling, high and rising tones.  There is 

no tone marker for mid tone.  Below show the tones and tone markers. 

1. Names of Tones 

Types Name Example 
Word 

Pronunciation Meaning 

Mid Tone 
เสียงสามญั 

มา  [to] come, 
arrive 

Low Tone 
เสียงเอก 

ปิด  [to] close, 
switch off, 
turn off 

Falling 
Tone เสียงโท 

มาก  very much, a 
lot, very 

High Tone 
เสียงตรี 

คิด  [to] think, 
consider, 
calculate 

Rising 
Tone เสียงจตัวา 

สี Color 
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2. Names of tone markers 

Name Example 
Word 

Pronunciation Tone Meaning 

ไม้เอก 

ป่า low forest 

พ่อ falling father 

ไม้โท 

ป้า falling Aunt 
รู้ high [to] know 

ไม้ตรี 

เก๊ high Fake, false, 
counterfeit 

ไม้จตัวา 

แจ๋ว rising Cool, great, 
excellent 

 

Note:  

1. The tone marker is put above the initial consonant or the second letter of 

the cluster initial. 

2. The tone of the marker varies as the class of the consonants: mid, high 

and low. 

3. From the table of Name of tones, it indicates that the words without tone 

markers make tones too. 

 

http://www.thai2english.com/dictionary/great.html
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3. Tone Rules for middle class consonant 

Tone marks  ่   ่   ่   ่  
Mid Tone 

เสียงสามญั 

Low Tone 

เสียงเอก 

Falling Tone 

เสียงโท 

High Tone 

เสียงตรี 

Rising Tone 

เสียงจตัวา 

กา 

crow 

ก่า ก้า ก๊า ก๋า 

จา จ่า 

chieftain 

จ้า 

bright 

จ๊า จ๋า 

ดี 

good, nice 

ด่ี ดี ้
 

ด๊ี 
 

ด๋ี 
 

เตีย เตี่ย 

father 

เตีย้ 

[to be] short 

เตี๊ย 

 

เตี๋ย 

 
เบา 

gently, softly 

เบา่ 

 

เบ้า 

crucible 

เบ๊า 

 

เบา๋ 

 
ปา 

[to] throw, pitch 

ป่า 

forest 

ป้า 

aunt 

ป๊า 

 

ป๋า 

father, daddy 
อ ู อู่ 

  
dock, port 

อู้  
  

loudly 

อู๊  
  

 

อู๋ 
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4. Tone Rules for high class consonant 

High Class Consonants have 11 consonants. They represent three tones. 

Tone marks  ่   ่   ่   ่  
Mid Tone 

เสียงสามญั 

Low Tone 

เสียงเอก 

Falling Tone 

เสียงโท 

High Tone 

เสียงตรี 

Rising Tone 

เสียงจตัวา 

____ 
ข่า ข้า 

____ 
ขา 

leg 

____ 
เข่า 

knee 

เข้า 

[to] enter 
____ 

เขา 

he, him, hill 

____ 
ฉ ่า 

[to be] wet 

ฉ า้ 
____ 

ฉ า 

 

____ 
ฉ่าย ฉ้าย 

 ____ 
ฉาย 

  
screen, emit 

____ 
ถ่อย 

[to be] vile, low 

ถ้อย 
  

speech 
____ 

ถอย 
  

[to] move back 

____ 
ถ่าน 

charcoal, cinder 

ถ้าน 

 
____ 

ถาน 

 

____ ผ่า ผ้า ____ ผา 
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Tone marks  ่   ่   ่   ่  
Mid Tone 

เสียงสามญั 

Low Tone 

เสียงเอก 

Falling Tone 

เสียงโท 

High Tone 

เสียงตรี 

Rising Tone 

เสียงจตัวา 
[to] chop cloth, fabric cliff, stone, rock 

____ 
เผ่า 

tribe, clan 

เผ้า 
____ 

เผา 

[to] burn, light 

____ 
เสื่อ 

mat 

เสือ้ 

shirt; blouse, 
____ 

เสือ 

tiger 

____ 
สอ่ง 

shine, shed 

ส้อง 
____ 

สอง 

two 

____ 
ห่อง 

 
ห้อง 

room 
____ 

หอง 

____ 
ห่าม 

half-baked,  

ห้าม 

[to] forbid 
____ 

หาม 

[to] carry, take 

____ 
ใฝ่ 

[to] aim, expect 

ใฝ้ 

 
____ 

ใฝ 

 

____ 
ฝ่าย 

side, sector 

ฝ้าย 

cotton 
____ 

ฝาย 

dam, weir, dike 
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5. Tone Rules for low class consonant 

There are 25 letters but 14 sounds. They represent three tones.  

Tone marks  ่   ่   ่   ่  
Mid Tone 

เสียงสามญั 

Low Tone 

เสียงเอก 

Falling Tone 

เสียงโท 

High Tone 

เสียงตรี 

Rising Tone 

เสียงจตัวา 
คา 

[to] stick 
____ 

ค่า 

price, cost 

ค้า 

[to] trade 
____ 

งาม 

[to] be beautiful 
____ 

ง่าม 

prong, tine 

ง้าม 

 
____ 

ช า 

dry grocery 
____ 

ช ่า 

 

ช า้ 

[to be] hurt 
____ 

ซอม 

[to] be shabby 
____ 

ซ่อม 

[to] repair 

ซ้อม 

[to] rehearse 
____ 

ทอง 

gold 
____ 

ท่อง 

[to] recite 

ท้อง 

abdomen 
____ 

นี 
 ____ 

น่ี 

this, these 

นี ้

this 
____ 

แพ ____ แพ ่ แพ้ ____ 
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Tone marks  ่   ่   ่   ่  
Mid Tone 

เสียงสามญั 

Low Tone 

เสียงเอก 

Falling Tone 

เสียงโท 

High Tone 

เสียงตรี 

Rising Tone 

เสียงจตัวา 
raft  allergic to 
ฟอน 

ablaze 
____ 

ฟ่อน 

bundle 

ฟ้อน 

Thai dance 
____ 

ไม 
____ 

ไม่ 

no, not 

ไม้ 

wood 
____ 

ย า 

[to] mix, blend 
____ 

ย ่า 

[to] tread 

ย า้ 

[to] repeat 
____ 

รอย 

Scratch, mark 
____ 

ร่อย 

 

ร้อย 

hundred 
____ 

เลียง 
 ____ 

เลี่ยง 

[to] avoid  

เลีย้ง 

[to] pay for  
____ 

โวย 

[to] outcry 
____ 

โว่ย โว้ย 

 
____ 

เคียว 

Sickle, scythe 
____ 

เคี่ยว 

[to] simmer 

เคีย้ว 

[to] chew 
____ 
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Topic 3 (19-22 classes) 

Vowels for Level 2 

สระ 

1.1 Position of vowels 

The vowels occur in five positions: before, after, above, below and surround 

a consonant.   

The following charts show vowels in all positions in words. 

 

1.1.1 Vowels before consonants: 

Forms example words Pronunciation Meanings 
เ – เท [to] pour, pour out 
แ – แบน  Flat, level, even 
โ – โยน  [to] throw, pitch, toss 
ไ – ไป To, off, away, into, in 

[to] go, leave, depart 
ใ – ใจ  Heart, mind, spirit 
 

1.1.2 Vowels after consonants: 

Forms example words Pronunciation Meanings 
– ะ จะ Will, shall 
– า นา Field, farm 
– อ พอ [to be] enough 
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1.1.3 Vowels above consonants: 

Forms example words Pronunciation Meanings 
_ิิ ดิน  earth, land, ground 
_ิี ปีน  [to] climb, clamber 
_  ิ  ซ ม  drowsy, lifelessness, being 

dispirited, inertness 
_ิื ลืม [to] forget 
 

1.1.4 Vowels below consonants: 

Forms example words Pronunciation Meanings 
–ิุ ผ ุ pù [to] decay, rot 

–ิู ห ู ho ̆o ear 

 

1.1.5 Vowels surround consonants: 

Forms example words Pronunciation Meanings 
เ–ะ เละ [Verb] [to] be soft, be pulpy, 

be mushy 
แ–ะ แกะ Verb: [to] engrave, carve 

Noun: sheep, ewe, ram 
[Verb]: [to] unwrap, unpack 

เ–าะ เกาะ Island, isle 
เ–อะ เถอะ  a particle adding a sense of 

mild urging or emphasis to 
the sentence 
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Forms example words Pronunciation Meanings 
เ–อ เรอ  Belch, retch 
โ–ะ โละ  [to] throw away, clear away 
เ–ิีย เลีย  [to] lick 
เ–ิือ เดือน  month 
เ–า เสา  Pillar, post ; pole 
Note:  no words for the forms เอียะ, เอือะ 

Tips; How to remember  Twenty words for máai múan ( ใ ) 

ผู้ใหญ่หาผ้าใหม ่     ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ 
 

 

ใฝ่ใจเอาใสห่่อ     มหิลงใหลใครขอดู
 

 

จะใคร่ลงเรือใบ     ดนู า้ใสและปลาป ู
  

 

สิง่ใดอยู่ในตู้      มใิชอ่ยู่ใต้ตัง่เตียง 

 
 
บ้าใบ้ถือใยบวั     หตูามวัมาใกล้เคียง

  
 
เลา่ท่องอยา่ละเลี่ยง     ย่ีสบิม้วนจ าจงดี
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The vowel ใ is used only with the following twenty words 

ใหญ่ big 

ใหม ่ new 

ให้ To give 

สะใภ้ daughter-in-law 

ใช้ To use 

ใฝ่ To have an interest in 

ใจ heart 

ใส ่ To put/wear 

หลงใหล To be crazy about 

ใคร who 

ใคร่ To have desires 

ใบ leaf 

ใส clear 

ใด whatsoever 
ใน in 
ใช ่ yes 
ใต้ under 
ใบ้ Mute person 
ใย Spider web 
ใกล้ near 
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Topic 4 (23-24 classes) 

Special Marks 

 เคร่ืองหมายพเิศษ 

1. ไม้ไต่คู้   /  “ –ิ็ ” 

 This sign is used to signalize a short vowel.  

For example: 

Words Pronunciation Tones Meaning 

เด็ก  low Child, children 
เห็น  rising [to] see 
เป็น  mid [to] be 

[to be] alive, living 
เลก็ high [to be] small, little 

 

2. ไม้ยมก /  “ — ๆ ” 

This sign is used to show word repetition.  

For example: 

Words Pronunciation Tone Meaning 
เลก็ ๆ   high Small, little 
มาก ๆ   falling very much, a lot, 
ใคร ๆ high anyone 
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3. ไม้ทณัฑฆาต /  “ –  ิ ”  

This sign is used to put above the consonant that is not pronounced. The 

silent mark “ –  ิ ” usually is called “ /  การันต  so the word เลห  

distributed as ล + เ + ห + –  ิ  , pronounced “ + + + ”. 

For example: 

Words Pronunciation Tone Meaning 
การ ตนู  mid cartoon 
ประโยชน   low Benefit, advantage, usefulness 
ทกุข  high [to] suffer 

 

4. ไม้หนัอากาศ  /   “ –ิั ”     

This sign is used to replace the vowel “a” when the word has a final 

consonant.  

For example: 

Word Pronunciation Tone Meaning 
วนั mid day 
ยงั mid Still, yet, not yet 
หนั rising [to] turn around, face about, 

move around 
ตนั mid [to] clog, block, choke, ton 
คนั  mid [to] itch, scratch, tickle, 

ridge, earthen dyke 
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5. ไปยาลใหญ่    “ฯลฯ”   

This is used in the same way as “etc.” in the English language. 

For example: 

In Eng: It's all about apples, oranges, bananas, etc. 

In Thai:  ฯลฯ 

In Thai: ทัง้ หมด มนั เก่ียว กบั แอปเปิล้, ส้ม, กล้วย ฯลฯ 

 

Source:  Thai language for the beginner, Mantana  Kiettipongse, B.A. 

Chulalongkorn University,  page 7 to 21. 
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Topic 5 (25-26 classes) 

Color =  = สี 

Yellow สีเหลือง 
Pink  สีชมพ ู
Green สีเขียว 
Orange สีส้ม 
Blue สีฟ้า 
Purple, Violet สีมว่ง 
Red สีแดง 
White   สีขาว 
Black สีด า 
Gray สีเทา 
Dark blue, Navy blue สีน า้เงิน 
Brown สีน า้ตาล 
Navy blue สีกรมท่า 
Light yellowish brown สีกากี 
Indigo สีคราม 
Beige สีเบจ 
Seven colors of the 
rainbow 

สีรุ้ง 
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Explain more about colors in Thai language 

Dark (for color)  (This is usually 
used in describing 
colors or flavors.) 

เข้ม 
 
 
แก่ 

Dark color สีเข้ม  

สีแก่  

Dark Green Color สีเขียวเข้ม 

สีเขียวแก ่
Light / Soft (for color) อ่อน 
Light /Soft Color สีอ่อน 
Light Green Color สีเขียวอ่อน 
Olive-green   สีเขียวมะกอก 

  สีเขียวขีม้้า 
Salmon pink สีชมพ ูอม ส้ม   

Red brown สีน า้ตาลแดง 

light brown สีน า้ตาลอ่อน 
Ruby-Red สีแดงทบัทิม  
Off-white  สีขาว นวล 
Silver Color สีเงิน 
Gold Color สีทอง 

 

http://www.thai2english.com/dictionary/1408395.html
http://www.thai2english.com/dictionary/1408384.html
http://www.thai2english.com/dictionary/off-white.html
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How do you describe the color of something? 

Eng:   Color + Noun  
Thai:  
Or: 

Noun +  + Color 
Noun + Color  

 Eng:  black shoes 

Thai:  Noun +  + Color 

รองเท้า สี ด า 
 Eng:  Blue trousers 

Thai:  Noun +  + Color 

กางเกง              สี ฟ้า 
 Eng:  A white dog  

Thai:  Noun +  + Color 

หมา สี ขาว 
 Eng:  Gray hair 

Thai:  Noun +  + Color 

ผม สี เทา 
 Eng:  A red bag 

Thai:  Noun +  + Color 

กระเป๋า สี แดง 
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Topic 6 (27-30 classes) 

Requests ( ค าขอร้อง) 

How to request someone to do something in Thai: When we would like 

to request someone to do something for us, most of time we will use 

 (ได้ไหม) at the end of sentence 

Thai word:   ขอ = [Verb] [to] ask for, request for, ask 

Structure: Subject +  ขอ+ Verb / Object+ 
 

1. In Eng: Can I have your name? 
In Thai: 
In Thai:  ผม ขอ ทราบ ช่ือ ของ คณุ ได้ ไหม คะ/ครับ 

2. In Eng: Can I have a cup of coffee? 
In Thai  
In Thai: ดิฉนั ขอ กาแฟ หน ่ง ถ้วย ได้ ไหม คะ/ครับ 

3. In Eng: Can I come in? 
In Thai:  
In Thai: ผม ขอ เข้า ไปได้ ไหม คะ/ครับ 

4. In Eng: Can I take your photo? 
In Thai 
In Thai: ผม ขอ ถ่าย รูป (ของ) คณุ ได้ ไหม คะ/ครับ 
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5. In Eng: Can you help me? 
In Thai 

 In Thai: ผม ขอ ให้ คณุ ช่วย ผม หน่อยได้ ไหม คะ/ครับ  
In Thai:  

 In Thai: คณุ ช่วย ผม หน่อย ได้ ไหม คะ/ครับ 

6. In Eng: Can you speak slowly? 

  In Thai:  

In Thai: คณุ พดู ช้าๆ หน่อย ได้ ไหม คะ/ครับ 

7. In Eng: Can I open the window? 

In Thai: 

In Thai: ดิฉนั ขอ เปิด หน้าต่าง ได้ ไหม คะ 

 

 

For example:  ขอ 

[to] request, beg, ask ขอให   

Sorry!, excuse me! ขอโทษ  

[to] apologize, say sorry (ขอ
โทษ is "sorry" in the 
sense of making an apology; 
for "sorry" in the sense of 
offering sympathy เสียใจ 
 is used instead.) 

ขอโทษ  

http://www.thai2english.com/dictionary/1275786.html
http://www.thai2english.com/dictionary/1275582.html
http://www.thai2english.com/dictionary/1275582.html
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[to] apologize, ask for 
forgiveness 

ขออภยั  

[to] apologize, ask for 
forgiveness 

ขอขมา  

[to] ask for permission ขออนุญาต  

asking for, requesting การขอ 
Request, appeal, demand ค าขอ  

[to] beg, ask, request ขอร อง  

[to] beg for, request, cry for ร องขอ  

Beggar/ [to] beg for money ขอทาน  

[to] ask for help, appeal for 
aid, request 

ขอความช วยเหลือ  

[to] borrow ขอยืม  

[to] ask for authorization ขออนุมัต ิ 

[to] ask for your cooperation ขอความร วมมือ  

[to] consult, confer with, 
take/seek advice 

ขอค าแนะน า  

[to] propose marriage to ขอแต งงาน  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thai2english.com/dictionary/1275792.html
http://www.thai2english.com/dictionary/1275301.html
http://www.thai2english.com/dictionary/1275790.html
http://www.thai2english.com/dictionary/1284212.html
http://www.thai2english.com/dictionary/1275736.html
http://www.thai2english.com/dictionary/1389417.html
http://www.thai2english.com/dictionary/1275577.html
http://www.thai2english.com/dictionary/1275317.html
http://www.thai2english.com/dictionary/1275732.html
http://www.thai2english.com/dictionary/1275791.html
http://www.thai2english.com/dictionary/1275325.html
http://www.thai2english.com/dictionary/1275336.html
http://www.thai2english.com/dictionary/1275572.html


Sandee Thai Language School 

 

 

27 
 

Topic 7 (31-32 classes) 

Occupations (  อาชีพ) 

พ่อครัว, แมค่รัว Cook 
หมอ, แพทย  Doctor 

หมอฟัน, ทนัตแพทย  Dentist 
คนขบัรถ Driver  
ชาวนา  Farmer 

ทนายความ Lawyer 
พยาบาล Nurse  

นางพยาบาล 
ต ารวจ Policeman  
ทหาร Soldier 
นกัร้อง Singer  
นกัดนตรี Musician  
นกัเรียน Student 
ครู, คณุครู Teacher 
อาจารย  Instructor  
วิศวกร Engineer 
ผู้จดัการ Manager  
สถาปนิก Architect  

ผู้ตรวจสอบบญัชี Auditor 
นกัธุรกิจ Businessman, 

Businesswoman  
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A:  What do you do? 
  
 คณุท างานอะไร คะ/ครับ 
B: I’m a doctor. 

 
ฉนั / ผม เป็นหมอ

A:  What does your father do? 

พ่อของคณุท างานอะไร  
B:  He’s a lawyer. 

 
เขาเป็นทนายความ 

A:  What does your mother do? 
   
 แมข่องคณุท างานอะไร 

B:  She’s a teacher. 
 

แมข่อง ฉนั / ผม เป็นคุณครู 

A:  What does your sister do? 

 น้องของคณุท างานอะไร 

B:  She’s a nurse 
 

เธอเป็น พยาบาล / นางพยาบาล 
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Topic 8 (33-36 classes) 
Asking Direction  การถามทาง 

Excuse me ขอโทษครับ/ค่ะ 
Where is the school? โรงเรียนอยู่ท่ีไหน 
Could you tell me 
how to get to the 
school? 

คณุชว่ยบอกได้ไหม 
ว่าจะไปโรงเรียนได้
อย่างไร 

Do you know where 
the school is? 

คณุรู้ไหมว่า 
โรงเรียนอยู่ท่ีไหน 

How far is it? อยู่ไกลแค่ไหน 
Is it far? ไกลไหม 
not far ไมไ่กล 
quite close ใกล้นิดเดียว 
I am looking for the 
school  

ฉนัก าลงัหา 
โรงเรียนอยู ่

Is this the right way 
going to School? 

ทางนีคื้อทางท่ี 
จะไปโรงเรียนใช่ไหม 

Can you show me on 
the map? 

ช่วยแสดงเส้นทางบน
แผนท่ีได้ไหม 

Do you have a map? คณุมีแผนท่ีไหม 
stop หยดุ 
To park (vehicle) จอด 
A long way to walk ไกลส าหรับเดิน 
Turn left เลีย้วซ้าย 
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Turn right เลีย้วขวา 
Go straight ตรงไป 
Go down there ลงไปทางนัน้ 
On your left ทางซ้ายของคณุ 
On your right ทางขวาของคณุ 
Pass the hospital  
on your left   

ผ่านโรงพยาบาล
ทางซ้ายของคณุ 

Turn left at traffic light เลีย้วซ้ายตรง
สญัญาณไฟจราจร 

Go over the bridge ข้ามสะพาน 
Go under the bridge ลอดใต้สะพาน 
To cross ข้าม 
To cross the road ข้ามถนน 
Turn right at the  
T-junction 

เลีย้วขวาท่ีสามแยก 

Footpath/pavement ทางเท้า 
crossing ทางม้าลาย 
bus รถเมล  
Coach bus รถทวัร  
train รถไฟ 
boat เรือ 
Motorcycle taxi มอเตอร ไซด รับจ้าง/ 

มอเตอร ไซด วิน 
bicycle จกัรยาน 
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van รถตู้ 
Bus stop ป้ายรถเมล  
Train station สถานีรถไฟ 
harbor ท่าเรือ 
airport สนามบนิ 
Bus number 11 รถเมล สายสบิเอด็ 
Get on the bus ข น้รถเมล  
Get off the bus ลงรถเมล  
fare ค่าโดยสาร 
ticket ตัว๋ 
Get lost หลงทาง 
Express way ทางด่วน 
Highway ทางหลวง 

Conversation 1 

A: Excuse me, could you tell me how to get to the train station? 

ขอโทษครับ คณุช่วยบอกได้ไหมครับว่าจะไปสถานีรถไฟได้อย่างไร 

B:  Cross the road and turn right at traffic light. You will see the station on 

your right. 

ข้ามถนนและเลีย้วขวาตรงสญัญาณไฟจราจร คณุจะเหน็สถานีอยู่ทางขวาของคณุค่ะ



Sandee Thai Language School 

 

 

32 
 

Conversation 2 

A:  Excuse me, could you tell me how to get to National museum?  

ขอโทษครับ, คณุช่วยบอกได้ไหมครับว่าจะไปสถานีรถไฟได้อย่างไร 

B:  You have to get in the bus number 53, then get off at Sanam Luang. 

คณุต้องข น้รถเมล สายห้าสบิสามและลงรถท่ีสนามหลวงครับ 

A:  Does this bus go to Sanam Luang? 

รถคนันีไ้ปสนามหลวงใช่ไหมคะ 

A:  When the bus is already at Sanam Luang, please let me know. 

ถ งสนามหลวงแล้ว ช่วยบอกด้วยนะคะ 

A:  Thank you. 

ขอบคณุค่ะ 
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Conversation 3 

A: I want to go to R.C.A. 

ไป อาร ซีเอ ครับ 

A: Please drop me here in front of S&P Restaurant. 

จอดตรงนีค้รับ หน้าร้านอาหาร S&P ครับ 

A: This is 100 Baht for the fare. 

น่ีครับค่ารถ100บาท 

B:  Thank You 

ขอบคณุครับ 
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Topic 9 (37-45 classes) 
Adjective (  ค าคุณศัพท์) 

In Thai, adjectives are always followed by nouns Structure: Noun + Adjective 

Thai Structure Noun + Adjective 
  

เธอเป็น นกัเรียน  ท่ีดี 
 student (n.) good (adj.) 

She is a good student. 
 

Thai Structure Noun + Adjective 

เขาเป็น ผู้ชาย หลอ่ 
 man (n.) handsome (adj.) 

He is a handsome man. 
 

Thai Structure Noun + Adjective 

คณุเป็น คน สวย 
 person (n.) beautiful (adj.) 

You are beautiful. 
 

Thai Structure Noun + Adjective 

เธอเป็น คน น่ารัก 
 person (n.) lovely (adj.) 

She is lovely. 
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Thai Structure Noun + Adjective 

  
น่ีคือ กระเป๋า สีแดง 

 bag (n.) red (adj.) 
This is a red bag. 

 

Thai Structure Noun + Adjective 

 กาแฟ ร้อน 
 coffee (n.) hot (adj.) 

The coffee is hot. 
 

Thai Structure Noun + Adjective 

  เขาม ี รถ สีเขียว 
 car (n.) green (adj.) 

He has a green car  
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Adverb  
(  ค ากริยาวเิศษณ์) 

In Thai, we place adverbs at the end of sentence. 

Subject Verb Adverb 

เขา วิ่ง เร็ว 
He  run  fast  

He runs fast. 

 
Subject Verb Adverb 

เขา ท างาน หนกั 
He  work hard  

He works hard. 
 

Subject Verb Adverb 

พวกเรา พดู อย่างดงั 
We speak loudly 

We speak loudly. 
 

Subject Verb Adverb 

สมชาย เรียน ดี 
Somchai study well 

Somchai studies well. 
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Subject Adjective Adverb 

ภาษาไทย ง่าย มาก 
Thai language  easy very 

English is very easy. 
 

Subject Adjective Adverb 

ไฟ ร้อน มาก 
fire  hot very 

The fire is very hot. 
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Comparison 
การเปรียบเทียบ ( ) 

Comparative degree: การเปรียบเทียบขัน้กว่า ( ) 

We use comparative to compare someone or something by using the word 

“กว่า ( )”  

For example; 

An elephant is bigger than a horse.  

ช้าง ใหญ่กวา่ ม้า 
 

Big = ใหญ่   

 

Tom is taller than Robert. 
ทอม สงูกว่า โรเบริ ต 
Tom 

Tall = สงู  
Robert 

 

This car is more expensive than that car.   
รถยนต คนันี ้ แพงกว่า คนันัน้ 

 
Expensive = แพง  

 

 

The water in this cup is cooler than the water in that cup.   
น า้ในถ้วยนี ้ เยน็กว า น า้ในถ้วยนัน้ 

 
Cold = เย็น 
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Superlative degree: การเปรียบเทียบขัน้สงูสดุ   

 In Thai, we use the word “ท่ีสดุ (têe sùt)” = the most, for showing 

superlative degree. 

For example; 

The elephant is the biggest animal in this zoo. 
ช้างเป็นสตัว  ท่ีใหญ่ท่ีสดุ ในสวนสตัว แห่งนี ้

   
 

Somchai is the tallest in class.  
สมชาย สงูท่ีสดุ ในห้องเรียน 

   
 

This is the most expensive car in Thailand 
น่ีคือรถยนต  ท่ีแพงท่ีสดุ ในประเทศไทย 

   
 

This coffee shop is the best in Soi Sukhumvit. 
ร้านกาแฟร้านนี ้ ดีท่ีสดุ ในซอยสขุมุวิท 
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Adjectives that are often used 

ค าคุณศัพท์ที่ใช บ อย 

 

 

absent ขาดเรียน/ขาดงาน 
afraid กลวั 
bad เลว/ไมดี่ 
good/nice ดี 
Better than/better ดีกว่า/ดีข น้ 
big ใหญ่ 
small เลก็ 
tall สงู 
short เตีย้ 
easy ง่าย 
difficult ยาก 
cold เย็น/หนาว 
hot ร้อน 
boring น่าเบื่อ 
excited ต่ืนเต้น 
cheap ถกู 
expensive แพง 
happy มีความสขุ 
sad เสียใจ 
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hungry หิว 
full อิ่ม 
lucky โชคดี 
slow ช้า 
fast เร็ว 
handsome หลอ่ 
Pretty/cute น่ารัก 
beautiful สวย 
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Topic 10 (46-48 classes) 

ค าลงท าย  Particles 

In Thai, we have many particles which can be used at the end of sentence. 

These words by themselves are meaningless. However, they can help 

pronunciation to flow smoothly. They also can help for showing the speaker’s 

feeling. The following are some common ones. 

 เถอะ ( ): a particle adding a sense of mild urging or emphasis to 

the sentence, sometimes equivalent to "let's..." in English. 

เรา ไป กนั เถอะ 

เราไปกนัเถอะ = Let’s go 
 

เรา กิน กนั เถอะ 
   

เรากินกนัเถอะ = Let’s eat 
 

ช่าง เถอะ 
  

ช่างเถอะ = forget it, that's all right, don't worry 
 

 นะ ( ): a particle used to make a sentence seem softer, more 

persuasive or less abrupt and can be used as question asking 

someone to repeat what they said. 
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อะไร นะ คะ/ครับ 
  

อะไรนะ คะ/ครับ = pardon? sorry?  what?  What did you say? 
 

ไป ด้วย กนั นะ 

ไปด้วยกนันะ = let’s go together, Shall we go together? 
 

 จัง ( ): This is a informal word of “very much” and “extremely”. It 

is often used to express excitement or positive feelings and usually 

comes after a verb or adjective.  

น่ารัก จงั 

น่ารักจงั = very pretty, How pretty! 
 

คน นัน้ ผอม จงั 
  

คนนัน้ผอมจัง = That person is extremely thin. 
 

 เลย ( ): เลย adds emphasis and intensity to the meaning. It 

conveys a sense of “so much, completely, totally” in a positive sense, 

or “not at all, not even a little bit” in the negative sense. It can be used 

by itself or combined with other words.  
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Example 1: “เลย” meaning of “at all” (used after a negative). 

ฉนั / ผม ไม่ ชอบ เลย 
 

ฉนั/ผม ไมช่อบเลย = I don’t like it at all. 
 

Example 2: เลย combines with other word (“จงั”), เลย is used after จงั 

to express more excitement, pleasant feelings.  

น่ารัก จงั เลย 

น่ารักจงัเลย = extremely adorable, How pretty! 
 

คน นัน้ สวย จงั เลย 
     

คนนัน้สวยจงัเลย = That person is extremely beautiful. 
 

Example 3: “เลย” meaning of “so”, “then”, “consequently” 

วนันีไ้มส่บาย เลย ไป หา หมอ 
      

วนันีไ้มส่บาย เลยไปหาหมอ = I was not feeling well today, so I went to 
see a doctor. 
 

 ซิ ( ): It is used as a n imperative particle after a verb to suggest 

urgency, a request or a command. It also used to emphasize 

confirmation. 
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ด ู น่ี ซิ 

ดน่ีูซ ิ= look at this 
 

บอก ฉนั ซิ เกิดอะไรข น้ 

บอกฉนัซ ิ= Tell me เกิดอะไรข น้ = what's going on? 
 

 ล ะ ( ): This particle used in questions or to show a change of state. 

ฉนั จะ รู้ ได้ ยงัไง ละ่ 

ฉนัจะรู้ได้ยงัไงล ะ = How should I know? 
 
ผมสบายดี คณุ ละ่ 

ผมสบายดี คณุล ะ? = I am fine and you? 
 

 จ ะ ( ): This particle used at the end of sentences to make them 

sound more friendly or polite. Its meaning has the same function as 

ครับ ( ) and ค่ะ ( ). It can be used by both male and female 

(although females seem to use it more than males) and usually we use 

this particle with friends, children, inferior and intimate person.  

กิน ข้าวเช้า หรือ ยงั จ๊ะ 
 

กินข้าวเช้าหรือยงัจ ะ = Did you have breakfast? 
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จะ ไป ไหน จ ะ 

จะไปไหนจ ะ = Where are you going? 
 

 ซะ ( ): It is an imperative used after the verb to create a command. 

กิน ซะ 

กินซะ = Eat it! 
 

ใส ่ ซะ 

ใสซ่ะ = Put them on! 
 

 หน อย ( ) It normally means “a little, a little bit”. When it is used at 

the end of a request as a particle, it makes the request milder or more 

polite. 

ช่วย ผม หน่อย 

ช่วยผมหน อย = Could you help me? 
 

ขอ น า้ หน่อย 

ขอน า้หน อย = Could you give me water? 
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 หรอก ( ): This particle can be used at the end of a sentence or 

phrase, usually with a negative meaning. It also makes a statement 

gentler, less abrupt or more reassuring.  

ไมม่ี ปัญหา หรอก  

ไมม่ีปัญหาหรอก = There is no problem at all. 
 

ไมใ่ช่ หรอก ครับ/ค่ะ  
 

ไมใ่ชห่รอกครับ/ค่ะ = That’s not right 
 

 เหรอ/หรอ ( ): It's a question particle used when seeking 

confirmation of something thought to be true, or to make a question 

sound softer. 

ใช ่ เหรอ/หรอ 

ใชเ่หรอ/ ใชห่รอ = I doubt it 
 

จริง เหรอ/หรอ 

จริงเหรอ/ จริงหรอ = Really? 
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Topic 11 (49-54 classes) 

Frequently Used Preposition 

ค าบุพบทที่ใช บ อย 

In ใน 
On บน  

ท่ี 
Under ใต้ 

ภายใต้ 
Between ระหว่าง 
At ตรง 

ท่ี 
ตรงท่ี 

Of ของ  

the classifier for a 
place

แห่ง 

For ส าหรับ 
เพ่ือ 
แก่ 
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For examples 

In Eng: The ABC book is in a bag. 
In Thai: 

หนงั สือ เอ บี ซี 
(Book = หนงัสือ = na ̆ng sĕu) 

อยู่ ใน กระเป๋า 

In Eng: I am at home. 
In Thai: 

ผม / ฉนั  อยู่ ท่ี บ้าน 
In Eng: The television is on the table. 
In Thai: 

โทรทศัน  / ทีวี อยู่ บน  โต๊ะ 
In Eng: I do everything  for Mother. 
In Thai:     

ฉนั ท า ทกุ อย่าง เพ่ือ แม ่
 

 Buy/Sell : ซือ้  / ขาย  

Buy (ซือ้)  

I buy a kilo of orange. 

ผม ซือ้ ส้ม 1 กิโล(กรัม) 
 
She buys two coconuts. 

เธอ ซือ้ มะพร้าว 2 ลกู 
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Sell (ขาย)  

He sells a kilo of jack fruit. 

เขา ขาย ขนนุ 1 กิโล(กรัม) 
 
I sell half kilo of Rose-apple. 

  
ผม ขาย ชมพู่ คร ่งกิโล 

 

Titles 

ค าน าหน าชื่อ ( ) 

นาย Mr. 
นางสาว 
(We use abbreviation 
form of น.ส. = ) 

 Miss 

นาง  Mrs. 
เด็กชาย  
(We use abbreviation 
form of ด.ช. = ) 

 For a little boy 

เด็กหญิง  
(We use abbreviation 
form of ด.ญ. = ) 

For a little girl 
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Topic 11 (55-56 classes) 

Animal 

สัตว์  

ไก่ Chicken 
แกะ Sheep 
กวาง Deer  
กบ Frog  
กุ้ง Prawn  

กระต่าย Rabbit  
กระรอก Squirrel  
ควาย Buffalo  
ค้างคาว Bat  

ง ู Snake, serpent, viper 
งเูห่า Cobra, elapid snake 
งจูงอาง King cobra  
จระเข้ Crocodile, alligator 
จิง้จก Lizard  
จิงโจ้ Kangaroo  
ฉลาม Shark  
ช้าง Elephant  
ชะนี  Gibbon 
เต่า Turtle  
ต่อ Wasp  
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ตุ๊กแก   Gecko  
ตัก๊แตน Grasshopper  
ตวัตุน่ Mole, bamboo rat 

ไดโนเสาร  Dinosaur  
นก  Bird 

นกอนิทรีย  Eagles 
นกกระจอก Sparrow 
นกแก้ว  Parrot  
นกฮกู Owl 
หน ู Rat, mouse  
หนอน Worm  
ปลา Fish  

ปลาทอง Goldfish  
ปลาวาฬ Whale  
ปลาโลมา Dolphin  
เป็ด Duck  
ป ู  Crab  
ผ ง้ Bee 
ผีเสือ้ Butterfly  
แพะ Goat  
ม้า Horse, pony 

ม้าลาย Zebra  
หมี  Bear 
มด Ant  
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เมน่ Porcupine  
หม ู Pig  
หมา Dog  
หมาป่า Wolf  
แมว Cat  

แมงป่อง Scorpion  
แมลงสาบ Cockroach  

ยงุ  Mosquito  
ยีราฟ Giraffe 
แรด Rhinoceros, rhino 
ลงิ Monkey, ape, macaque 
ลา Donkey  

ลกูหมา Puppy 
ลกูแมว Kitten  
ววั  Cow, ox  
เสือ Tiger  
เสือด า Panther  
เสือดาว Leopard  
สงิโต Lion, lioness 

สนุขัจิง้จอก Fox, vixen 
หงส  Swan  
ห่าน Goose  
อฐู Camel  
ฮิปโป Hippopotamus  
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Topic 12 (57-60 classes) 
Leading consonants 
อักษรน า  

Leading consonants are double consonants which of the first consonant has 

an influence on the sound of tone marks of the following consonant. 

Normally, leading consonants would comprise a high - class consonant (ข ฉ 

ถ ผ ฝ ส ห) or a middle class consonant (ก จ ด ต บ ป อ) but the following 

consonant will only be low class consonant single (ง ญ ณ น ม ย ร ล ฬ ว).  

When they combine with the same vowel that the first sound of the 

consonant will “อะ = a” sound but only half sound and the sound of following 

consonants will like “ห” sound the leading of word. 

Thai word Leading 
Consonant 

Reading Reading Meaning 

ขนนุ ข  ขะ – หนนุ jackfruit 
ฉลาม ฉ ฉะ – หลาม shark 
ถลอก ถ  ถะ – หลอก scratched, 

bruised 
ผลติ ผ ผะ – หลดิ produce 
ฝร่ัง ฝ ฝะ – หร่ัง guava 
สมงิ ส สะ – หนกุ Fun, 

enjoyable 
จมกู จ จะ – หมกู nose 
ตลาด ต ตะ – หลาด market 
องุ่น อ อะ – หงุ่น grape 
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1. Leading consonants “ห” = อักษรน า  “ห”  

When “ห” is the leading consonant in a word the consonant “ห” will be 

silent but it will influence sound of the tone marks of the syllable the 

follows the “ห” sound such as: 

 

1.1 The Thai word “ห” that leads “ง” 

Thai word Reading Meaning 
เหงาหงอย feel lonesome, be depressed  
แหงนหน้า turn the face upwards, look up 
หงอนไก่ cockscomb 
ผมหงอก gray-hair, hoary hair 
เหงอืก gum 
หงุดหงดิ be moody  
สปัหงก drowse 
เหงื่อ sweat, perspiration  

 

1.2 The Thai word “ห” that leads “ญ” 

Thai word Reading Meaning 
ใบหญ า Blade (of grass) 
ผู้หญิง Woman, lady, female 
ใหญ  [to be] big, large 
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1.3 The Thai word “ห” that leads “น”  

Thai word Reading Meaning 
หนา [to be] thick, dense 
หน าหนาว winter 
หนวด mustache 
น้อยหน า custard apple, sweetsop 
หนู rat, mouse 
หนี escape, avoid, flee 

หนี ้ debt, liability, indebtedness 
อดุหนุน aid, help (with money), contribute 
ดินเหนียว clay 
ขีเ้หนียว [to be] stingy, miserly, mean  
ทิศเหนือ north 

 

1.4 The Thai word “ห” that leads “ม”   

Thai word Reading Meaning 
หมอ / คณุหมอ doctor 
หมอด ู fortune teller, astrologer 
หม อ pot 
หมัก Leaven, ferment  
หมอก fog, mist, haze, cloud, smoke 
หมอน pillow 
หมวก hat 
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Thai word Reading Meaning 
หมวดหมู  classification, category, grouping 
หมด completely, [to be] finished 
ผ้าไหม silk cloth 
ไฟไหม  be on fire, catch fire 
ใหม  again, [to be] new, recent 
หมา dog 
หมื่น ten thousand 
สาวหมวย Chinese girl 
หมัน้ be engaged, be betrothed  
ประหม า lose self-confidence 
หม ี bear 
หมี่ rice noodle 

 

1.5 The Thai word “ห” that leads “ย”   

Thai word Reading Meaning 
หยก jade 
น า้หยด drip, drop of water 
หยุด stop 
หยาบคาย rudely, impolitely, [to be] rude 
หย า Divorce, get a divorce 
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1.6 The Thai word “ห” that leads “ร”   

Thai word Reading Meaning 
บหุร่ี Cigarette, tobacco 
หรือ or  
หรูหรา [to be] elegant  
จิง้หรีด cricket, leaping chirping insect 
ส าหรับ For, to, on behalf of  
ขีเ้หร  [to be] ugly, unattractive 
ส กหรอ Erode, deteriorate, wear away  
เหรียญ coin, medal  

 

1.7 The Thai word “ห” that leads “ล”   

Thai word Reading Meaning 
สีเหลือง yellow 
เกาหลี Korea  
เกาเหลา Kao Lao soup  
หล อ cast, sculpture, handsome  
หลงลืม forget, overlook, omit 
หลากหลาย various, several, a lot of  
หลุม Hole, pit, hollow 
โหล dozen 
ประหลาด [to be] strange, uncommon 
กหุลาบ rose 
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หลับ, นอนหลับ sleep, be asleep 
 

1.8 The Thai word “ห” that leads “ว”   

Thai word Reading Meaning 
ระหว าง during, meanwhile, between 
หวาน [to be] sweet 
นกหวดี whistle 
ไหว  The 'wai' is a prayer like gesture 
หวั่นไหว vacillate 
เป็นหวัด have a cold 
ไหว can, be able to 
จงัหวะ rhythm, beat (of music)  
หวี comb, brush, draw a comb 
หวัง hope, wish  
แหวน ring 
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2. Leading consonants “อ” = อักษรน า  “อ.” 

The consonant “อ” leads in a word and following the low class 

consonant single (ง ญ ณ น ม ย ร ล ฬ ว) that the consonant “อ” will be 

silent but it will influence sound of the tone marks of the syllable the 

follows the “อ” sound.  There are only four words. 

Thai word Reading Meaning 
อย า do not, never 
อยู  live at, stay 
อย าง as, like, way, sort, variety  
อยาก want to / would like 
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Topic 13 (61-64 classes) 
Thai Consonant Clusters 
อักษรควบ   

อกัษรควบ   is a word in Thai language which starts to write 

with two consonants and the second consonant is ร  ล  ว and then mix with 

a same vowel in a one word and sound is following the first consonant that 

calls ค าควบกล า้  (diphthong). In Thai language divided 

diphthongs in two types as following: 

1. อักษรควบแท    

True Consonant Cluster: -The first consonant is one of ก, ข, ค, ต, ป, ผ and 

พ. For the second consonant is one of ร, ล and ว when reading that must 

read both consonants contribute equally to pronounced of the cluster. 

For example: 

อักษรควบ 
แท  

Diphthong Word Reading Meaning 

กร gr กร่ิง Bell, buzzer 
ขร kr ขรุขระ rough  
คร kr ครัว Kitchen  
ตร dtr เตรียม prepare, get ready 
ปร bpr ปรับ adjust, revise 
พร pr พระ Buddha image 
กล gl กลวั be scared, fear 
ขล kr ขลุย่ flute  
คล kl คลาน crawl  
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อักษรควบ 
แท  

Diphthong Word Reading Meaning 

ปล bpl ปลกุ rouse, awake, evoke 
ผล phl ผลกั Push, shove, thrust 
พล pl พลาด miss, fail, blunder 
กว gw กวาง deer, stag, doe 
ขว kw ขวาน axe, ax, hatchet 
คว kw ควนั smoke, fumes 

 

2. อักษรควบไม แท   

False Consonant Clusters which a first consonant is one of จ, ซ, ศ and ส and 

then, follow the second consonant with ร. However, when pronounce “ร” is a 

silent sound. 

 For example: 

อักษรควบ 
ไม แท  

Diphthong Word Reading Meaning 

จ จร จริง [to be] real, true 

ซ ซร ไซร้  

ศ ศร ศรัทธา believe in, have trust 
ศ ศร เศร้า [to be] sad, upset  
ส สร สร้าง create, produce 

ส สร สร้อย necklace  
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If the first consonant is ท and the second consonant is ร when pronunciation 

ทร will be ซ sound.  

For example: 

อักษรควบ 
ไม แท  

Diphthong Word Reading Meaning 

ท ทร = ซ ทราบ know, understand 
ท ทร =  ซ ทราย sand  
ท ทร =  ซ ทรุดโทรม dilapidated  
ท ทร =  ซ ทรวดทรง shape, contour 
ท ทร =  ซ ทรัพสนิ capital, asset 

 

However, there are some words of ทร that the pronunciation will be true 

consonant cluster.  For example:  

อักษรควบ 
ไม แท  

Diphthong Word Reading Meaning 

ท ทร นิทรา Sleep  
ท ทร รถแทรกเตอร  Tractor  
ท ทร จนัทรา Moon  
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Topic 14 (65-68 classes)  
My Body and Health 

ร างกายของฉัน 

ร่างกาย body  
ตวั 
อวยัวะ body parts, organs 
ผม hair 
ขน body hair 
หวั head 
ศีรษะ 
คิว้ eyebrow  
ตา eye  
จมกู nose 
ห ู ear  
ปาก mouth  
ริมฝีปาก lips 
แก้ม cheek  
คอ neck, throat 
ไหล ่ shoulder  
ผิวหนงั skin  
ข้อศอก elbow 
ท้อง stomach 
แขน arm 
มือ hand 
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ขา leg 
เข่า knee 
เท้า foot 
นิว้มือ finger  
นิว้เท้า toe  
ฟัน teeth 
หลงั back  
ลิน้ tongue 
หนวด mustache  
เครา beard  
ลกัยิม้ dimple  
คิว้ eyebrow  
ขนตา eyelash  
หวั head 
หน้า face  
หน้าผาก forehead  
สะดือ navel, Belly button 
หวัใจ heart 
นม breast 
อก chest, breast 
หน้าอก 
สวิ pimple/acne 
สมอง brain 
ตบั liver 
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ไต kidney 
ไส้ intestine 
พงุ fat stomach 
เลบ็ nail 
กระดกู bone 
เลือด blood  
 

Seeing a Doctor   = ไปพบแพทย    

= ไปหาหมอ   

Go to a Hospital = ไปโรงพยาบาล  

 

โรงพยาบาล Hospital  
คลนิิก Clinic 
ร้านขายยา Pharmacy, Drug store 
เภสชักร Pharmacist 
นางพยาบาล Nurse 
แพทย  Doctor 
คณุหมอ 
หมอ 
คนไข้ Patient 
ผู้ ป่วย 
คนป่วย 
ทนัตแพทย   Dentist 
หมอฟัน 
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โรค Disease  
ยา Medicine, drug 
ยาเมด็ Pill/ tablet 
ยาน า้ Potion, liquid drug 
ฉีดยา Injection  
ทานยา  To take a medicine 
กินยา 
ก่อนอาหาร Before meals 
หลงัอาหาร After meals 
ก่อนนอน  At bedtime 
วนัละสามครัง้    Three times a day 
ใบสัง่ยา Prescription  
มีครรภ  Pregnant 
ท้อง 
รถพยาบาล Ambulance  
อบุตัิเหต ุ Accident  
ฉกุเฉิน Emergency 
ภาวะฉกุเฉิน 
ห้องฉกุเฉิก  Emergency room 
หมายเลขฉกุเฉิน Emergency number 
ไมส่บาย Sick, ill 
ป่วย 
ปวด Pain 
เจ็บ 
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เจ็บปวด 

ปวดหวั Headache  
ปวดหลงั Backache  
ปวดท้อง Stomachache  
จกุเสยีด Heartburn, have 

angina 
ท้องเสยี Diarrhea  
ท้องร่วง 
ท้องผกู Constipation 
ปวดห ู Earache 
โรคตาแดง an eye infection, 

conjunctivitis 
เวียนหวั; Be dizzy 
เวียนศีรษะ   

โรคนอนไมห่ลบั Insomnia  
ผม/ดิฉนัเจ็บคอ   I have.a sore throat 
ผม/ดิฉนัเป็นโรคภมูแิพ้  

 
I have allergies. 

ผม/ดิฉนัติดเชือ้  I have an infection. 

ผม/ดิฉนัมีรอยซ า้  
  

I have a bruise. 

ผม/ดิฉนัเป็นหวดั I have a cold. 

ผม/ดิฉนัมีไข้  I have the flu. 
ผม/ดิฉนัเป็นไข้  
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ผม/ดิฉนัมีน า้มกูไหล I have a runny nose. 

ผม/ดิฉนัปวดฟัน I have a toothache. 

ผม/ดิฉนัไอหนกัมาก I have a bad cough 

ขาของผม/ขาของดิฉนั 
ระบม 

My leg is sore. 

ขาของผม/ขาของดิฉนั
เจ็บ 
อาการ Symptom, indication 
คนั Itch 
ชา Numb, senseless 
กระดกูหกั  Fracture, Broken bone 
การบาดเจ็บ Injury 
บาดแผล wound 
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At Hospital ที่โรงพยาบาล ( ) 

Conversation 1 

P: สวสัดีค่ะคณุหมอ

Hello Doctor.

D: สวสัดีครับ เป็นยงัไงบ้างครับวนันี ้

Hello  How are you today?

P: วนันีรู้้ส กปวดหวั แล้วก็ไมส่บายด้วยคะ 

Today I have a headache and feel sick  

D:  ขอผมตรวจหน่อยนะครับ
 

Let me check please. 

D:  ท่ีรู้ส กไมส่บายเป็นเพราะนอนน้อย
 

You feel sick because you didn’t get much sleep.  

D:  เดี๋ยวหมอจะให้ยาไปทานนะครับ
 

So, I will give a prescription for you. 

D:  ทานยานีว้นัละสามเวลาหลงัอาหาร
 

Take this medicine three times a day after a meal. 
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Conversation 2 

P: คณุหมอ ผมปวดท้องครับ

Doctor, I have a stomachache.

D: หมอขอตรวจท้องดหูน่อยนะคะ

Let me check your stomach.

D: คณุปวดไหมคะ เมื่อหมอกดบริเวณตรงนี ้
 

Do you have pain when I press this area? 

P:  ปวดเลก็น้อยครับ
 

A little bit. 

D:  หมอคิดว่า คณุเป็นโรคกระเพาะอาหารอกัเสบค่ะ
 

I think you have gastritis.  

D:  หมอจะให้ยาไปทานนะคะ
 

I will give you some medicines. 

D:  ถ้าอาการไมดี่ขีน้ มาหาหมออีกครัง้นะคะ
 

If you don’t feel better, come to see me again. 
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Topic 15 (69-70 classes)  

Hotel = โรงแรม  

ห้อง room 

เตียง bed 
ห้องท่ีมี 2 เตียง twin room 
ห้องเตียงคู ่
ห้องท่ีมี 3 เตียง triple room 
ห้องชดุ suite room 
ห้องแอร  air-con room 
ห้องพดัลม fan room 
ห้องรวมอาหารเช้าและเที่ยง half board 

ห้องรวมอาหาร 3 มือ้ full board 

เตียงเด่ียว single bed 
เตียงคู ่ twin bed 
เตียงเสริม extra bed 
วิว a view 
วิวริมทะเล a sea view 
ระเบียง a balcony 
ลฟิท  elevator 
บนัไดเลื่อน escalator 
ฟิตเนส fitness 
ซาวน่า Sauna 
น า้อุ่น warm water 
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ฝักบวั a shower head 
อ่างอาบน า้ a bath 
สระว่ายน า้ swimming pool 
กญุแจ key 
โทรทศัน /ทีวี television/TV 
กระดาษช าระ toilet paper 
สบู ่ soap 
ห้องฟิตเนส fitness room 
ห้องเลน่เกมส  game room 
ห้องซกัรีด laundry room 
ลฟิท  lift 
 

Conversation 2 

G: สวสัดีครับ ต้องการเปิดห้องพกัครับ

Hello. I would like to check in, please.

R: สวสัดีค่ะ จองไว้หรือเปลา่คะ

Do you have a reservation?

G: ไมไ่ด้จอง มีห้องแบบไหนบ้างครับ 
 

No, I don’t.  What kind of room do you have? 
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R:  เรามีห้องแบบพดัลมกบัแอร ค่ะ
 

We have Fan room and Air-con room. 

R:  พดัลมคืนละ 600 บาทค่ะ แต่ถ้าแอร  1000 บาทค่ะ
 

A fan room is 600 baht, air-con room is 1000 baht per night  

G:  งัน้ผมขอแบบห้องแอร  1 ห้องครับ
 

So, I will take 1 air-con room. 

G:  มีอาหารเช้าให้ด้วยไหมครับ
 

Is the breakfast included? 

D:  มีค่ะ แล้วเรามีคา่มดัจ า 500 บาท ด้วยนะคะ
 

Yes, it is. We also have the deposit fee 500 baht. 

G:  ได้ครับ ทัง้หมดก็ 1,500 บาท ใช่ไหมครับ
 

Ok, So, total is 1,500 baht, right? 

D:  ใช่ค่ะ น่ีค่ะกญุแจ
 

Yes, Sir. Here’s your key. 
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Topic 16 (71-72 classes) 
Restaurant  

ร านอาหาร  

เมน ู Menu 
รายการอาหาร 
ขอเมน ู May I have a menu 

please? 
ขอรายการอาหารหน่อย
ครับ/ค่ะ 
ด่ืม  To drink 
อาหาร Food  
เคร่ืองด่ืม Beverage  
ข้าว/ข้าวเปลา่ Rice/steam rice 
ก๋วยเต๋ียว Noodle  
แกง Curry  
น า้แกง Soup  
อาหารแนะน า Food Recommend 
อร่อย Delicious  
น า้/น า้เปลา่ Water  
น า้แข็ง Ice  
น า้เยน็ Cold water 
น้าร้อน Hot water 
น า้อุ่น Warm water 
รสชาต ิ Flavor 
เผ็ด Spicy 
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เปรีย้ว  Sour 
เค็ม Salty 
หวาน Sweet 
ผดั Stir fried 
ต้ม Boiled 
ทอด Deep fried 
ย่าง/ปิง้ Grill 
ไก่ Chicken 
หม ู Pork 
เนือ้ววั/เนือ้ Beef 
เป็ด Duck 
ปลา Fish 
ปลาหม ก Octopus/squid 
กุ้ง Prawn/shrimp 
ป ู Crab 
ไข ่ Egg 
ไข่ดาว Fried egg 
ไข่เจียว Thai omelet 
พริก Chilly 
ผลไม้ Fruit 
ผกั Vegetable 
มงัสวิรัติ Vegetarian 
รวมมติร Combination 
เก็บตงัค ด้วยครับ/ค่ะ 

 
Can I have the bill 
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คิดเงนิด้วยครับ/ค่ะ 
 

Please? 

เช็คบลิด้วยครับ/ค่ะ 
(formal)  

เงินทอน Money change 
ไมต้่องทอน Keep the change 
จอง/จองแล้ว Reserve/reserved 
สัง่  To order 
 

There are 3 ways in Thai when you would like to order food/drinks.  

1. อยาก ( ) 

For example: ผมอยากกินข้าวผดั 
 

                             I want to eat fried rice. 

2. เอา ( ) 

For example: ผมเอากาแฟหน ่งแก้ว 
 

                             I want to have a glass of coffee. 

3. ต้องการ ( ) 

For example: ฉนัต้องการกินข้าวผดั 
                              
                              I would like to eat fried rice.
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Thai food 

อาหารไทย 

ปีกไก่ทอด Deep fried chicken wing 
ผดัไท Pad Thai noodle. 
ข้าวผดั fried rice 
ส้มต า Papaya salad 
ต้มย ากุ้ง Spicy prawn soup 
แกงเขียวหวานไก่ green curry with coconut 

milk and chicken 
หมสูะเต๊ะ pork Satay 
ผดักะเพราหมสูบั  Stir fried Thai basil with 

minced pork 

Conversation 1 

C: ขอเมน ู(รายการอาหาร) หน่อย ครับ/ ค่ะ

May I have a menu please?

W: (คณุ) จะสัง่ (รับ) อะไร ดีครับ / คะ

What would you like to order?

G: ฉนั/ ผม เอา (ขอ)ผดัไทย 1 ท่ี (จาน) ครับ/ ค่ะ 
  

I want to order one dish of Pat Thai. 
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Conversation 2 

W: คณุต้องการสัง่อะไรดีครับ

What would you like to order?

C: (คณุ) มีอาหารอะไรแนะน าครับ/คะ

Can you recommend a food?

W: ผมขอแนะน าแกงเขียวหวานไก่และต้มย ากุ้งครับ 

 
I recommend Green Curry Chicken and Tom Yum Gung. 

C:  ผมขอแกงเขียวหวานไก่กบัข้าวเปลา่ครับ
 

I want to order Green Curry Chicken with Steam Rice. 

W:  อาหารเป็นอย่างไรบ้างครับ
 

How about the food? 

C:  แกงเขียวหวานเผ็ดนิดหน่อยแตย่งัอร่อยอยูค่รับ
 

Green Curry is little spicy but still delicious. 

W:  ขอบคณุครับ
 

Thank you. 



Sandee Thai Language School 

 

 

80 
 

Vegetables  
ผัก   

 

กะหล ่าปล ี Cabbage 

กะหล ่าดอก;  
ต้นกะหล ่าดอก 

Cauliflower 

ผกัชี Coriander 
หอม onion 

ผกักวางตุ้ง  Chinese cabbage 

คะน้า Chinese Kale 

ผกักระเฉด  Water mimosa 
ผกักาดหอม Lettuce 
ผกับุ้ง Swamp cabbage 
ผกักาดขาว Chinese white cabbage 
หน่อไม้ฝร่ัง Asparagus 
บร็อคโคล ี Broccoli 
กระถิน Lead tree 
ต าล ง Ivy gourd 
ถัว่งอก Bean sprout 
ถัว่ลสิง Ground nut 
โหระพา Sweet basil 
กะเพรา Holy basil 
ดอกแค Sesban 
เห็ด Mushroom 
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ถัว่พ ู Winged bean,  
Goa bean 

ข น้ฉ่าย Celery 
ขิง Ginger 
ข่า Galangal 
กระเทียม Garlic 
หอมหวัใหญ่ Onion 
มนัเทศ Sweet potato, Yam 
เผือก Taro 
กระชาย Wild ginger 
ตะไคร้ Lemon grass 
หน่อไม้ Bamboo shoot 
ข้าวโพด Corn 
มนัฝร่ัง Potato 
ฟักทอง Pumpkin 
มะเขือเปราะ Cockroach Berry 
มะเขือเทศ Tomato 
พริกชีฟ้้า Chili spur pepper 
พริกหยวก Sweet pepper 
พริกหวาน Capcicum 
มะเขือยาว Snake eggplant 
มะเขือมว่ง Eggplant 
บวมเหลี่ยม, บวม Angled gourd 
มะระจีน, มะระ Bitter cucumber 
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มะกรูด Leech lime 
มะนาว Lime 
มนัแกว Yam bean 
แตงกวา Cucumber 
น า้เต้า Bottle gourd 
ฟักเขียว Wax gourd 
ถัว่ฝักยาว Yard long bean 
ถัว่ลนัเตา Sugar pea, Sweet pea 
หวัไชเท้า,  
หวัผกักาด 

Chinese radish 

แครอท Carrot 

1. For example: ผม/ดิฉนั ไมช่อบทานผกั
                       

                      I don’t like to eat vegetables. 

2.  For example: ผม/ดิฉนั ชอบทานผกัมาก 
                             

    I like to eat vegetables very much. 
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Topic 17 (73-75 classes) 
Thai national Anthem เพลงชาตไิทย 

ประเทศไทยรวมเลือดเนือ้ชาติเชือ้ไทย 
 

Thailand is founded on the blood and flesh Thai people share, 
เป็นประชารัฐ ผไท ของไทยทกุสว่น 

 
Every portion of the land belongs to us; thus we must care;
อยู่ด ารงคงไว้ได้ทัง้มวล 

 
The reason why this country still exists 
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามคัคี 

It is because Thai people have long loved one another and been united. 
ไทยนีรั้กสงบ แต่ถ งรบไมข่ลาด 

We Thai are peace-loving people but in time of war, we’ll fight to the bitter end, 
เอกราชจะไมใ่ห้ใครข่มข่ี 

None can oppress and destroy our independence; 
สละเลือดทกุหยาดเป็นชาติพลี 

To sacrifice every droplet of blood as a national offering, we are always ready, 
เถลงิประเทศชาติไทยทวีมีชยั ชโย 

For the sake of our country’s progress and victory. CHAIYO! 
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Meaning by words. 

ประเทศ country 
รวม to gather 
เลือด blood 
เนือ้ flesh 
ชาต ิ nation 
เชือ้ race 
ประชา people 
รัฐ state 
ผไท land 
ทกุสว่น every part 
ด ารง to maintain 
คงไว้ to remain 
ทัง้มวล altogether 
ล้วน all 
หมาย to intend 
สามคัค ี unite 
รัก love 
สงบ peace 
ขลาด coward 
เอกราช independence 
ข่มข่ี to oppress 
สละ to sacrifice 
หยาด drop 
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พลี sacrifice 
เถลงิ to ascend, to attain the throne 
ทวี to increase 
ชยั victory 
ชโย Bravo, Chaiyo! 
 


