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Foreword 

 

The majority of foreigners staying in Thailand are not 

able to speak even basic Thai. In most cases they 

don’t make any efforts to study Thai at all because 

they are told that it is just “too difficult”. This is not 

true, in fact learning Thai is easier than learning 

Western languages like English, French or German.  

 

The only real challenge during the beginning of your 

Thai language studies is to getting used to the five 

tones (low, mid, high, falling and rising) as well as to 

the other two elements of pronouncing words 

correctly: the vowel length and the pronunciation of 

the final consonant. 

 

The other group of foreigners that do want to make 

some effort to learning Thai fail simply because they 

have trouble in finding a suitable learning method. 
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Being a foreigner myself and having studied the Thai 

language for several years I know exactly how an 

easy to use and efficient Thai beginner’s book should 

be written and structured. The Thai Beginner’s Course 

is not just the most efficient but also the most practical 

English textbook available.  

 

There are ten easy lessons built on one another and 

structured didactically each covering its own topic or 

situation of everyday life (i.e. small talk, going on a 

trip, at home). The lessons are divided into a 

vocabulary section followed by an explanation of 

grammar and terminology. 

 

Next comes the conversation and sentences part that 

puts all new vocabulary and grammar into practice. 

Each lesson concludes with a test consisting of each 

four sentences in Thai and English that need to be 

translated.  
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The solutions can be found in the appendix.  

 

All vocabulary, conversations and sentences written in 

this book are provided in Thai transliteration, Thai 

script and English. There is no prior knowledge 

required for studying with the Thai Beginner’s Course.  

 

By the end of lesson 10 you will not just be proficient 

of more than 900 Thai words, but more importantly 

you will not just be learning some 900 random words 

but the most used and important words in the Thai 

language, what enables you to express yourself in all 

different kind of real life situations – as well as 

understanding what Thai people are saying to you.  

 

The book also contains an extensive pronunciation 

guide with detailed instructions on how to pronounce 

all consonants and vowels used in the transliteration 
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of the Thai script, the tone marks, the vowel length 

and the pronunciation of final consonants. 

 

I wish you fun and enjoyment in mastering one of the 

world’s most interesting languages as you go along 

with the Thai Beginner’s Course and let me assure 

you: 

 

Learning Thai is not as difficult as you might think. 

 

Stefan Neumair 

Author 
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Pronunciation Guide 

 

Since you are not able to read the Thai vocabulary in 

script at the beginning of your studies, there is a 

transliteration provided for each Thai vocabulary and 

each sentence written in this book.  

 

Below are examples on how to pronounce each letter 

of the transliteration: 

 

Pronunciation of Consonants 

 

Letter  Example in English Example in Thai 

 

b  birthday  bao (light, soft) 

d  dinner   dâai (can) 

f  fee   fɔ̌n (rain) 

g  gay   gài (chicken)

h  horse   hâi (to give) 
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j  jail   jaan (plate) 

k  kind   kun (you) 

l  life   ling (monkey) 

m  man   mao (drunk) 

n  night   náam (water) 

p  pet   pʉân (friend) 

r1  Russia (rolled!) rʉa (boat, ship) 

s  sorry   sǐi (colour) 

t  Thailand  tam (to do) 

w  wine   wan (day) 

bp2  spring   bpai (to go) 

ch  chamber  chán (I, female) 

dt3  star   dtîa (short) 

ng4  working  nguu (snake) 

                                            
1 Try to roll the "r" even if you figure that many Thai 
people are too "lazy" to do it and it almost sounds like 
an "l", but rolling the "r" is the correct way. 
2 The "bp" sound lies between the "b" and the "p" 
3 The "dt" sound lies between the "d" and the "t" 
4 Note that there are many Thai words that have the 
"ng" sound at the beginning of a word. 
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Pronunciation of Vowels 

There are short and long vowels which have the same 

pronunciation and differ only in their length. 

 

Letter  Example in English Example in Thai 

 

a  America  man (it) 

aa  like a, but longer maa (to come) 

e  let   pèt (spicy) 

ee  like e, but longer rót-mee (bus) 

ɛ  fat   fɛṕ (detergent) 

ɛɛ mad    mɛ̂ɛ (mother) 

(like ɛ, but longer)   

ǝ  brother  yǝ ́(a lot of) 

ǝǝ  like ǝ, but longer jǝǝ (to meet) 

i  hip   sì (command  

     particle) 

ii see    mii (to have) 

(like i, but longer)  
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o  hope   rót (vehicle) 

oo  show   goo-hòk (to lie) 

     (like o, but longer) 

ɔ  fraud   hɔn̂g (room) 

ɔɔ  saw   mɔɔng (to look) 

  (like ɔ, but longer)  

u  soup   kun (you) 

uu  food   duu (to watch) 

  (like u, but longer)   

ʉ  like u, but  kîi-hʉn̆g (jealous) 

  with a smile 

ʉʉ  like ʉ, but longer chʉʉ̂ (name) 

y  yes   yâak (difficult) 
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Complex Vowels 

 

Letter     Example in Thai 

 

ai     fai (light) 

aa     sà-baai 

     (comfortable) 

ao     rao (we, us)  

aao     daao (star) 

eo     reo (fast, early) 

eeo     leeo (bad, evil) 

ɛo     tɛǒ (row) 

ɛɛo     mɛɛo (cat) 

ǝǝi     kǝǝi (ever) 

ia     rian (to study) 

iao     diao (alone) 

iu     sǐu (pimple) 

ooi     kà-mooi (thief) 

ɔi     sɔî (necklace) 
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ɔɔi     kɔɔi (to wait) 

ua     dtua (body) 

uai     ruai (rich) 

ui     kui (to chat) 

ʉa     bʉà (boring) 

ʉai     nʉài (tired) 

 

 

Pronouncing Words Correctly 

 

The main challenge for foreigners learning the Thai 

language is not the grammar (which is actually far 

easier than most western languages since verbs are 

not conjugated, personal pronouns simplified etc.) but 

the correct pronunciation of words.  

 

There are three main elements for pronouncing a Thai 

word correctly: the tone (low, mid, high, falling and 

rising), the vowel length (short and long) and the 
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pronunciation of the final consonant of a sillable  

(if any: sonorant final or stop final). 

 

This means that even if you get the tone right but 

make a short vowel out of a long vowel, people might 

not understand what you try to say. Therefore, it is 

important to familiarise yourself with this and train to 

pronounce words the right way from the beginning of 

Lesson 1.  

 

Try to practice new words with Thai people, asking 

them to speak a word, you repeat it, let them correct 

you and you repeat it again.  

 

Listening, memorising and speaking new words aloud  

is crucial not just in the beginner stages of learning 

Thai but even for the advanced students who have 

studied the Thai language for several years. 
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Below are the three main elements of pronouncing a 

Thai word correctly explained in detail: 

 

1. TONE MARKS 

Tone Symbol  Tone Type  Example 

`   low   màa 

(none)   mid   maa 

´   high   máa 

ˆ   falling   mâa 

ˇ   rising   mǎa 

→  if there is no tone mark above a vowel in the 

transliteration, it is always the mid tone. 
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The Five Tones in Thai 

 low: pronounced at the relative bottom of one’s 

vocal range 

→ i.e. bàat (Baht) 

 mid: pronounced at the relative middle at one’s 

vocal range 

→ i.e. mii (to have) 

 high: pronounced at the relative top of one’s vocal 

range 

→ i.e. lɛ́ɛo (already) 

 falling: starts at the relative top of one’s vocal 

range and gradually falling 

→ i.e. dâai (can) 

 rising: starts at the relative bottom of one’s vocal 

range and gradually rising 

→ i.e. sɔ̌ɔng (two) 
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2. VOWEL LENGTH 

Short: one letter in transliteration,  

i.e. sài (to put on) 

Long: two letters in transliteration,  

i.e. sàai (to shake) 

 

3. FINAL CONSONANTS 

 

Final consonants are all consonants that are the last 

letter in a word (i.e. the "n" in kun) and the third 

element of pronouncing words correctly. There are 

two types of final consonants: sonorant finals and stop 

finals.  

Sonorant finals are always voiced, stop finals are 

unvoiced unless the first letter of the following word is 

a vowel (i.e. kon tai chɔ̂ɔp àap-náam, Thai people like 

to take a bath). 
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Sonorant Finals 

 

Final Consonant Transliter. Example 

ง   "ng"  sàng (to order) 

น   "n"  nɔɔn (to sleep) 

ม   "m"  sôm (orange) 

ย    "i"  sǔai (beautiful) 

ว   "o"  nǎao (cold) 

 

Stop Finals 

 

Final Consonant Transliter. Example 

ก   "k"  dèk (child) 

ด   "t"  dtàt (to cut) 

บ   "p"  sìp (ten)
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Lesson 1 Vocabulary 

 

sà-wàtdii สวัสด ี Hello / Bye 

sà-baai dii mǎi สบายดีไหม How are you? 

mǎi ไหม question particle 

sà-baai dii สบายด ี to be fine 

kɔ̀ɔpkun ขอบคณุ Thank you. 

pǒm ผม I, me (male) 

chán ฉัน I, me (female) 

kun คุณ you (singular) 

káo เขา he/she, him/her 

man มัน it 

(pûak) rao (พวก) เรา we, us 

pûak kun พวกคณุ you (plural) 

pûak káo พวกเขา they, them 

kráp 

 

ครับ 

 

polite particle 

(male) 

kâ / ká 

 

ค่ ะ่/ คะ 

 

polite particle 

(female) 

chʉ̂ʉ ชื่อ name 

lâ ล ะ what about … 
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yin-dii tîi dâai rúu- ยินดีที่ได้รู้จัก Nice to meet you. 

jak 
  

chên-gan เช นกัน Same here. 

nîi /an níi นี/่อันนี ้ this / this one 

nân / an nán นัน่/อันนัน้ that / that one 

nôon / an nóon 

 

โน น/อันโนน้ 

 

that / that one 

(further away) 

à-rai อะไร what 

kʉʉ คือ is 

nǎng-sʉ̆ʉ หนังสือ book 

bpàak-gaa ปากกา pen 

din-sɔ̌ɔ ดินสอ pencil 

grà-bpǎo กระเป๋า bag 

dtó โต๊ะ table 

gâo-îi เก้าอี ้ chair 

too-rá-sàp โทรศัพท ์ phone 

(too-rá-sàp)  (โทรศัพท)์  mobile phone 

mʉʉ-tʉ̆ʉ มือถือ 
 

bǝǝ too (rá-sàp) เบอร์่โทร่(ศัพท์) phone number 

kɔ̌ɔ 

 

ขอ 

 

to ask for 

something 
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dâai ได ้ can 

mâi dâai ไม ได้ cannot 

châi-mǎi ใช ไหม … right? 

châi ใช  yes 

mâi / mâi châi ไม , ไม ใช  no, not 

bpen เป็น to be something 

yùu อยู  to be somewhere 

tîi ที่ at 

nai ใน in 

bon บน on 

dtâai ใต้ under 

rá-wàang ระหว าง between 

roong-rɛɛm โรงแรม hotel 

roong-nǎng โรงหนัง cinema 

roong-pá-yaa-baan โรงพยาบาล hospital 

roong-ngaan โรงงาน factory 

roong-rian โรงเรียน school 

má-hǎa-wíttá- 

yaa-lai 

มหาวิทยาลัย 

 

university 

 

tá-naa-kaan ธนาคาร bank 

bprai-sà-nii ไปรษณีย ์ post office 
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ráan ร้าน shop 

ráan aa-hǎan ร้านอาหาร restaurant 

baa บาร ์ bar 

sà-nǎam สนาม field, ground 

sà-nǎam-bin สนามบิน airport 

krʉâng-bin เครื่องบิน aeroplane 

dtà-làat ตลาด market 

wát วัด temple 

bâan บ้าน house, home 

tîi-nǎi ที่ไหน where 

nîi / tîi-nîi นี/่ที่นี่ here / over here 

nân / tîi-nân 

nôon / tîi-nôon 

 

นั่น/ที่นั่น 

โน น/ที่โน น 

 

there / over there 

there / over there 

(further away) 

kɔ̌ɔng ของ of 

chɔ̂ɔp ชอบ to like 

mâak-gwàa มากกว า more than 

tîi-sùt ที่สุด most 

rʉ̆ʉ หรือ or 

mii มี to have 

sǐi สี colour 
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sǐi dam สีด า black 

sǐi kǎao สีขาว white 

sǐi dɛɛng สีแดง red 

sǐi kǐao สีเขียว green 

sǐi fáa สีฟ้า light blue 

sǐi náam-ngǝn สีน้ าเงนิ dark blue 

sǐi lʉăng สีเหลือง yellow 

sǐi sôm สีส้ม orange 

sǐi chompuu สีชมพ ู pink 

sǐi náam-dtaan สีน้ าตาล brown 

sǐi tao สีเทา grey 

sǐi mûang สีม วง purple 

sǐi tɔɔng สีทอง gold 

sǐi ngǝn สีเงิน silver 
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Lesson 1 Notes 

 

 The particle "mǎi" is placed at the end of a 

sentence to form a question. 

Example: sà-baai dii mǎi.  

(How are you? literally: Are you well?) 

 The personal pronouns for "I" are "pǒm" for male 

speakers and "chán" for female speakers. They 

are often omitted. 

Example: sà-baai dii.  

instead of  

pǒm sà-baai dii. 

 The personal pronoun for "you" (plural) is "pûak-

kun", however in informal conversations the 

singular form "kun" is used – no matter how many 

people are addressed. 

 The particles "kráp" (for male speakers after 

questions or statements) and "ká" (for female 

speakers after questions) and "kâ" (for female 
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speakers after statements) are very important in 

the Thai language. They are frequently used at the 

end of a sentence to make the question, statement 

or demand more soft and polite. 

Example: sà-baai dii kâ. (I am fine.) 

 There are no definite and indefinite articles in the 

Thai language. 

Example:  

nǎng-sʉ̆ʉ yùu tîi-nîi. (The book is here.) 

 In order to answer a question with yes or no, it is 

more common to repeat the verb or adjective of 

the question than to use the words for yes, "châi", 

and no, "mâi (châi)". 

Example:  

chɔ̂ɔp mǎi. (Do you like it?)  

chɔ̂ɔp. (I like it) or  

mâi chɔ̂ɔp. (I don’t like it) 

"châi" and "mâi châi" are mainly used when the 

question is "châi mǎi". 
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 There are no singular and plural forms for nouns. 

Example: tîi-nîi mii nǎng-sʉ̆ʉ.  

(There is a book. or: There are books.) 

 The Thai word "mii" can mean both "to have" and 

"there is / there are". 

Example:  

pǒm mii nǎng-sʉ̆ʉ. (I have a book.)   

tîi-nîi mii nǎng-sʉ̆ʉ. (There is a book. or: There are 

books.) 

 The Thai word for "is" is "kʉʉ". However it is often 

omitted. 

Example:  

an níi nǎng-sʉ̆ʉ. (This is a book.)  

instead of  

an níi kʉʉ nǎng-sʉ̆ʉ. (This is a book.) 

 In Thai, adjectives always follow the noun. 

Example:  

mʉʉ-tʉ̆ʉ sǐi kǎao  

(the white cell phone) 
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Lesson 1 Conversation 

 

Tim  sà-wàtdii kráp. 

ทิม  สวัสดี ครับ 

  Hello. 

Suda  sà-wàtdii kâ. 

สุดา  สวัสดี ค ะ 

  Hello. 

Tim  pǒm chʉʉ̂ tim kráp. kun chʉʉ̂ à-rai kráp. 

ทิม  ผม ช่ือ ทิม ครับ   คุณ ช่ือ อะไร ครับ 

  My name is Tim. What is your name? 

Suda  chán chʉʉ̂ sù-daa kâ.  

yin-dii tîi dâai rúu-jak kâ. 

สุดา ฉัน ช่ือ สุดา ค ะ   ยินดีที่ได้รู้จัก ค ะ 

My name is Suda. Nice to meet you. 

Tim chên-gan kráp. sà-baai dii mǎi kráp. 

ทิม เช นกัน ครับ   สบายดี ไหม ครับ    

Nice to meet you, too. How are you? 

Suda  sà-baai dii. kɔɔ̀pkun kâ. 

สุดา  สบาย ดี   ขอบคณุ ค ะ 

  I’m fine. Thank you. 
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Lesson 1 Sentences 

 

1 nîi kʉʉ à-rai. 

 นี ่คือ อะไร 

What is this? 

nîi kʉʉ nǎng-sʉʉ̆. 

นี ่คือ หนังสือ 

This is a book. 

2 nîi kʉʉ bpàak-gaa châi-mǎi. 

 นี ่คือ ปากกา ใช  ไหม 

 This is a pen, right? 

 châi, nîi kʉʉ bpàak-gaa. 

 ใช    นี ่คือ ปากกา 

 Yes, this is a pen. 

3 grà-bpǎo yùu tîi-nǎi. 

 กระเป๋า อยู  ที่ ไหน 

 Where is the bag? 

 grà-bpǎo yùu bon gâo-îi. 

 กระเป๋า อยู  บน เก้าอี ้

 The bag is on the chair. 
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4 baa yùu tîi-nǎi. 

 บาร์ อยู  ที่ ไหน 

 Where is the bar? 

baa yùu tîi-nôon. 

 บาร์ อยู  ที่ โน น 

The bar is over there. 

5 sǐi níi sǐi à-rai. 

 สี นี ้สี อะไร 

 What colour is that? 

 sǐi níi sǐi dɛɛng. 

 สี นี ้สี แดง 

This is red colour.  

(literally: This colour is red colour.) 

6 mʉʉ-tʉʉ̆ kɔɔ̌ng kun sǐi à-rai. 

 มือถือ ของ คุณ สี อะไร 

 What colour does your cell phone have? 

 mʉʉ-tʉʉ̆ kɔɔ̌ng pǒm sǐi kǎao. 

มือถือ ของ ผม สี ขาว 

 My cell phone is white. (male speaker) 
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 mʉʉ-tʉʉ̆ kɔɔ̌ng chán sǐi kǎao. 

มือถือ ของ ฉัน สี ขาว 

 My cell phone is white. (female speaker) 

7  kɔɔ̌ bǝǝ too dâai mǎi. 

ขอ เบอ ร์โทร ได้ ไหม 

May I have your phone number? 

 dâai. 

 ได ้

 Yes. (literally: Can.) 

 mâi dâai. 

 ไม ได ้

 No. (literally: Cannot.) 
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Lesson 1 Test 

 

Translate into English: 

 

1 bâan kɔɔ̌ng pǒm yùu tîi-nôon. 

 บ้าน ของ ผม อยู  ที่โน น 

2 tá-naa-kaan sǐi lʉăng. 

 ธนาคาร สี เหลือง 

3 kun chɔɔ̂p sǐi à-rai tîi-sùt. 

 คุณ ชอบ สี อะไร ที่สุด 

4 chɔɔ̂p sǐi chompuu tîi-sùt. 

 ชอบ สี ชมพู ที่สุด 

 

Translate into Thai: 

 

5 What is his name? 

6 What is that? 

7 The pencil is in the bag. 

8 There is no hotel here.



 

 
 

 

Lesson 2 

Small Talk 

 

Verbs (1), Adjectives (1), Question Words,  

Cities, Countries & Nationalities 
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Lesson 2 Vocabulary 

 

bpai ไป to go 

krai ใคร who 

yang-ngai ยังไง how 

mʉâ-rài เมื่อไหร  when 

tam-mai ท าไม why 

prɔ ́/ prɔ́-wâa เพราะ่/ เพราะว า because 

tâa ถ้า if 

maa มา to come 

jàak จาก from 

kon คน person, people 

bprà-têet ประเทศ country 

mʉang เมือง city 

grung-têep กรุงเทพฯ Bangkok 

pá-tá-yaa พัทยา Pattaya 

puu-gèt ภูเก็ต Phuket 

chiang-mài เชียงใหม  Chiang Mai 

tai ไทย Thai 

mʉang tai /  

bprà-têet tai 

เมือง่ไทย่/  

ประเทศ่ไทย 
Thailand 
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laao ลาว Laotian 

bprà-têet laao ประเทศ่ลาว Laos 

yîi-bpùn ญี่ปุ่น Japanese 

bprà-têet yîi-bpùn ประเทศ่ญี่ปุน่ Japan 

jiin จีน Chinese  

gao-lǐi เกาหลี Korean 

fà-ràng-sèet ฝรั่งเศส French 

ang-grìt อังกฤษ English 

yǝǝr-man เยอรมัน German 

sà-bpeen สเปน Spanish 

ras-sîa รัสเซีย Russian 

à-mee-rí-gan อเมริกัน American 

ɔɔ-sdtree-lian ออสเตรเลียน Australian 

niu-sii-lɛɛn นิวซแีลนด ์ New Zealand 

chaao-dtàang- ชาวต างชาต ิ foreigner 

châat 
  

fà-ràng ฝรั่ง Farang 

pûut พูด to speak 

paa-sǎa ภาษา language 

gèng เก ง well, good at 

mâak มาก very, much, many 
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lɛ́ɛo แล้ว already 

nítnɔì นิดหน อย a little 

lǝǝi เลย at all, to pass 

kǝǝi เคย ever 

tam  ท า to do 

tîi ที่ at, place 

rian เรียน to study 

tîao  เที่ยว holiday, trip 

duu ดู to watch 

fútbɔɔn ฟุตบอล football 

sà-nǎam lǔang 

 

สนามหลวง 

 

Sanam Luang,  

Royal Plaza 

nai-lǔang ในหลวง king 

geem เกม match, game 

yàak 

 

อยาก 

 

to want to do  

something 

dûai-gan ด้วยกัน together 

kon diao คนเดียว alone 

dtɔɔn-níi ตอนนี ้ now 

wâang ว าง free, empty 

yûng ยุ ง busy, engaged 
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nát นัด appointment, date 

gàp / lɛ ́ กับ่/ และ and, with 

pʉân เพื่อน friend 

mâi bpenrai ไม เป็นไร Never mind. 

nǎng หนัง movie 

rʉâng เรื่อง story 

rák รัก to love 

kwaam-rák ความรัก love 

gɔ̂ ก็ also 

ná 

 

นะ 

 

particle to soften a 

command 

hâi ให ้ to give 

sanúk สนุก fun 

oo-gàat โอกาส opportunity 

nâa  หน้า next 

jǝǝ เจอ to meet่(informal) 

póp พบ to meet (formal) 

mài ใหม  new 
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   dtua lêek 

 

ตัวเลข 

 

Number 

 

sǔun ศูนย ์ 0 

nʉǹg หนึ่ง 1 

sɔ̌ɔng สอง 2 

sǎam สาม 3 

sìi สี่ 4 

hâa ห้า 5 

hòk หก 6 

jèt เจ็ด 7 

bpɛ̀ɛt แปด 8 

gâao เก้า 9 

sìp สิบ 10 

sìp-èt สิบเอ็ด 11 

sìp-sɔ̌ɔng สิบสอง 12 

sìp-sǎam สิบสาม 13 

yîi-sìp ยี่สิบ 20 

yîi-sìp-èt ยี่สิบเอ็ด 21 

yîi-sìp-sɔ̌ɔng ยี่สิบสอง 22 

sǎam-sìp สามสิบ 30 

sǎam-sìp-èt สามสิบเอ็ด 31 
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sìi-sìp สี่สิบ 40 

hâa-sìp ห้าสิบ 50 

hòk-sìp หกสิบ 60 

jèt-sìp เจ็ดสิบ 70 

bpɛ̀ɛt-sìp แปดสบิ 80 

gâao-sìp เก้าสิบ 90 

(nʉǹg) rɔ́ɔi (หนึ่ง) ร้อย 100 

sɔ̌ɔng-rɔ́ɔi สองร้อย 200 

sǎam-rɔ́ɔi สามร้อย 300 

(nʉǹg) pan (หนึ่ง) พัน 1.000 

sɔ̌ɔng-pan สองพัน 2.000 

sǎam-pan สามพัน 3.000 

(nʉǹg) mʉ̀ʉn (หนึ่ง) หม่ืน 10.000 

(nʉǹg) sɛ̌ɛn (หนึ่ง) แสน 100.000 

(nʉǹg) láan (หนึ่ง) ล้าน 1.000.000 

sìp-láan สิบล้าน 10.000.000 

(nʉǹg) rɔ́ɔi-láan (หนึ่ง) ร้อยล้าน 100.000.000 

(nʉǹg) pan láan (หนึ่ง) พันล้าน 1.000.000.000 

(nʉǹg) mʉ̀ʉn láan (หนึ่ง) หม่ืนล้าน 10.000.000.000 

(nʉǹg) sɛ̌ɛn-láan (หนึ่ง) แสนล้าน 100.000.000.000 

(nʉǹg) láan-láan (หนึ่ง) ล้านล้าน 1.000.000.000.000 
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Lesson 2 Notes 

 

 Unlike in most western languages, verbs are not 

conjugated in Thai – regardless of the person and 

regardless of the tense. 

Example:  

chán maa jàak mʉang thai.  

(I come from Thailand.) 

káo maa jàak ɔɔ-sdtree-lia.  

(He comes from Australia.) 

 The personal pronouns are often omitted in 

informal conversations. 

Example: 

pûut tai dâai mǎi.  

(Can you speak Thai?)  

instead of 

kun pûut tai dâai mǎi.  

(Can you speak Thai?) 
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 A popular and informal way among friends to start 

a conversation is "bpen yang ngai" (How is it 

going?) instead of "sà-baai dii mǎi" (How are 

you?). 

 The Thai word for "city" is "mʉang". Only for 

Thailand it can also be used as the word for the 

country which is generally "bprà-têet": 

"mʉang tai" or "bprà-têet tai" (Thailand). 

 By saying the polite particles "kráp" or "kâ" you 

can express agreement or simply that you 

understand the question or statement of someone. 

Example:  

pûut tai dâai nítnɔì kráp. – kâ.  

(I can speak Thai a little. – Ok.) 

 "mâi bpenrai" has several meanings:  

never mind, it doesn’t matter, that’s all right,  

you’re welcome, forget it etc. 

 "tîao" has several meanings:  

trip, holiday, sortie etc. 
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 The Thai word for "together" is "dûai-gan". In 

informal conversations the "dûai" is often omitted. 

Example:  

kun yàak bpai tîao gan mǎi. 

(Do you want to go out together?) 

 "jǝǝ" is an informal form of "póp" (to meet). It can 

be used among friends. 

Example:  

jǝǝ gan.  

(See you.)  
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Lesson 2 Conversation 

 

Conversation 1 

 

Sùkjai  kun pûut paa-sǎa tai dâai mǎi ká. 

สุขใจ  คุณ พูด ภาษา ไทย ได้ ไหม คะ 

Can you speak Thai? 

David  pǒm pûut tai dâai nítnɔì kráp. 

เดวิด  ผม พูด ไทย ได ้นิดหน อย ครับ 

I can speak Thai a little bit. 

Sùkjai  kâ. kun maa jàak bprà-têet nǎi ká. 

สุขใจ  ค ะ   คุณ มา จาก ประเทศ ไหน คะ 

(polite particle). Where do you come 

from? 

David   pǒm maa jàak ɔɔ-sdtree-lia kráp.  

kun kǝǝi bpai tîi-nân mǎi kráp. 

เดวิด  ผม มา จาก ออสเตรเลีย ครับ    

คุณ เคย ไป ที่นัน่ ไหม ครับ 

I come from Australia.  

Have you ever been there? 
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Sùkjai  mâi kǝǝi bpai kâ.  

kun tam à-rai tîi mʉang tai ká. 

สุขใจ  ไม  เคย ไป ค ะ   คุณ ท า อะไร ที ่เมือง ไทย คะ 

Not yet. What are you doing in Thailand? 

David   rian paa-sǎa tai tîi roong-rian grung-têep 

kráp. 

เดวิด  เรียน ภาษา ไทย ที ่โรงเรียน กรุงเทพ ครับ 

I’m studying Thai language at a school in 

Bangkok. 

Sùkjai  kun pûut tai gèng mâak lɛ́ɛo kâ. 

สุขใจ  คุณ พูด ไทย เก ง มาก แล้ว ค ะ 

You speak Thai already very well! 
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Conversation 2 

 

Fon  kun bpai tîi-nǎi ká. 

ฝน  คุณ ไป ที่ไหน คะ 

Where do you go? 

Chris  pǒm bpai duu fútbɔɔn kráp. 

คริส  ผม ไป ดู ฟุตบอล ครับ 

I’m going to watch football. 

Fon   tîi-nǎi ká. 

ฝน  ที่ไหน คะ 

Where? 

Chris   tîi sà-nǎam fútbɔɔn kráp.  

kun yàak bpai dûai-gan mǎi kráp. 

คริส  ที่ สนาม ฟุตบอล ครับ    

คุณ อยาก ไป ด้วยกัน ไหม ครับ 

In the football stadium.  

Do you want to go together? 

Fon   dtɔɔn-níi chán mâi wâang kâ.  

chán mii nát gàp pʉân,  

duu nǎng dûai-gan kâ. 
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ฝน  ตอนน้ี ฉัน ไม  ว าง ค ะ    

ฉัน มี นัด กับ เพ่ือน ดู หนัง ด้วยกัน ค ะ 

I’m not free now.  

I have an appointment with a friend,  

we watch a movie together. 

Chris   rʉâng à-rai kráp. 

คริส  เรื่อง อะไร ครับ 

What kind of movie? 

Fon   rʉâng kwaam-rák kâ. 

ฝน  เรื่อง ความรัก ค ะ 

A love movie. 

Chris   kráp.  

 bpai duu bɔɔn kon diao gɔ ̂dâai.  

duu nǎng hâi sanúk ná kráp. 

คริส  ครับ   ไป ดู บอล คนเดียว ก ็ได ้   

ดู หนัง ให้ สนุก นะ ครับ 

(polite particle).  

No problem, I can also go to watch 

football alone.  

Enjoy your movie. 
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Fon   kɔɔ̀pkun kâ.  

oo-gàat nâa jǝǝ gan mài ná ká. 

ฝน  ขอบคุณ ค ะ    

โอกาส หน้า เจอ กัน ใหม  นะ คะ 

Thank you.  

Let’s meet next time. 

 

 

Lesson 2 Sentences 

 

1 kun maa bprà-têet tai่tam-mai. 

 คุณ มา ประเทศ ไทย ท าไม 

 Why did you come to Thailand? 

 prɔ-́wâa yàak bpai tîao puu-gèt. 

 เพราะว า อยาก ไป เที่ยว ภูเก็ต  

 Because I want to go on a trip to Phuket. 

2  kun yàak bpai tîao dûai-gan mǎi. 

 คุณ อยาก ไป เที่ยว ด้วยกัน ไหม 

 Do you want to go out together? 

 (literally: Do you want to go on a trip together?) 
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 bpai tîi-nǎi. 

 ไป ที่ไหน 

 Where do you want to go? 

 bpai tîao baa. 

 ไป เที่ยว่บาร์่ 

 To a bar. 

3 kun maa jàak bprà-têet nǎi. 

คุณ มา จาก ประเทศ ไหน 

Where do you come from? 

pǒm maa jàak yǝǝr-man. 

ผม มา จาก เยอรมัน 

I come from Germany. 

chán maa jàak à-mee-rí-gaa. 

ฉัน มา จาก อเมริกา 

I come from the United States. 

4 kun maa jàak mʉâng à-rai. 

คุณ มา จาก เมือง อะไร 

Which city do you come from? 

pǒm maa jàak bǝǝ-lin. 

ผม มา จาก เบอร์ลิน 

I come from Berlin. 
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chán maa jàak grung-têep. 

ฉัน มา จาก กรุงเทพฯ 

I come from Bangkok. 

5 kun tam à-rai. 

 คุณ ท า อะไร 

 What are you doing? 

pǒm rian paa-sǎa ang-grìt. 

 ผม เรียน ภาษา อังกฤษ 

 I study English. 

6 chán rák kun mâak. 

ฉัน รัก คุณ มาก 

I love you very much. 

7 pǒm rák mʉang tai. 

ผม รัก เมือง ไทย 

 I love Thailand. 
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Lesson 2 Test 

 

Translate into English: 

 

1  káo tam à-rai. 

 เขา ท า อะไร 

2 pǒm rák kun. 

 ผม รัก คุณ 

3 yàak rian paa-sǎa tai dûai-gan mái. 

อยาก เรียน ภาษา ไทย ด้วยกัน ไหม 

4 mâi chɔɔ̂p grung-têep. 

ไม  ชอบ กรุงเทพฯ 

 

Translate into Thai: 

 

5    I like Chiang Mai. 

6    I came here alone. 

7    Watching football is so much fun. 

8    See you next time. 



 

 
 

 

Lesson 3 

In the Bar 

 

Verbs (2), Adjectives (2),  

Nightlife Vocabulary & Courting 
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Lesson 3 Vocabulary 

 

dʉ̀ʉm ด่ืม to drink 

ao เอา to want, to take  

bia เบียร ์ beer 

bia tai เบียร ์ไทย่ Thai beer 

kùat ขวด bottle 

yài ใหญ  big 

lék เล็ก small 

sàk-krûu สักครู  (one) moment 

náam น้ า water 

sôm ส้ม orange 

kɛňg แข็ง solid, hard 

náam-kɛňg น้ าแข็ง ice 

dûai / ด้วย / particle to soften a  

nɔ̀ɔi หน อย่ command 

kɔ̌ɔ-tôot ขอโทษ Excuse me. 

sàng สั่ง to order 

rʉ̆ʉ-yang หรือยัง  
yet 

yang ยัง not yet, still 

fɛɛn แฟน boyfriend / girlfriend 

http://www.thai-language.com/id/206535
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sòot โสด single 

mân หม้ัน engaged 

dtɛ̀ɛng-ngaan แต งงาน married 

bpen-mâai เป็นม าย widowed 

jing rʉ̆ʉ จริงหรือ true? really? 

jing / jing jing จริง/จริงๆ true, really 

lɔ̀ɔ หล อ handsome 

sǔai สวย beautiful 

nâa-rák น ารัก cute 

rúu-jak, rúu รู/้รู้จัก to know 

mʉăn-gan / dûai เหมือนกัน่/ ด้วย too, as well 

ná นะ polite particle 

hɔ̂ng ห้อง room 

hɔ̂ng-náam ห้องน้ า bathroom 

dtrong ตรง at (place) 

dtrong-níi ตรงนี ้ here 

lên เล น to play 

sà-núk(-gǝǝ) สนุ๊ก(เกอร)์ pool, snooker 

gàp กับ with 

glàp กลับ to return 

tîi ที่ that, which 
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yàai ใหญ  big 

lék เล็ก small 

sǔung สูง tall, high 

dtîa เตี้ย short 

ûan อ้วน fat 

nǎa หนา thick 

pɔ̌ɔm ผอม thin 

nàk หนัก heavy 

bao เบา light, soft 

nùm หนุ ม young 

gɛ̀ɛ แก  old 

mài ใหม  new 

gào เก า old 

nɔ́ɔi น้อย little 

mâak มาก much 

gwàa กว า than 

nɔ́ɔi-gwàa น้อยกว า less than 

mâak-gwàa มากกว า more than 

dii-gwàa ดีกว า better 

gǝǝn-bpai เกินไป too much 

dtɛ̀ɛ แต  but 



Lesson 3 

61 
 

yaao ยาว long  

sân สั้น short 

gwâang กว้าง wide 

kɛ̂ɛp แคบ narrow 

chà-làat ฉลาด intelligent 

ngôo โง  stupid 

kɛ̌ɛng-rɛɛng แข็งแรง strong 

ɔ̀ɔn-ɛɛ อ อนแอ weak 

jai-yen ใจเย็น calm, patient 

jai-rɔ́ɔn ใจร้อน impatient 

jai-dii ใจด ี kind 

dii-jai ดีใจ glad 

jai-gwâang ใจกว้าง generous 

kîi-nǐao ขี้เหนียว thrifty, stingy 

an-dtà-raai อันตราย dangerous 

bplɔ̀ɔt-pai ปลอดภัย safe 

sà-wàang สว าง bright 

mʉ̂ʉt มืด dark 

glai ไกล far  

glâi ใกล้ near 
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Lesson 3 Notes 

 

 The Thai word for "to drink" is "dʉ̀ʉm". However, in 

informal conversations people often use the word 

for "to eat": "gin". 

Example:  

pǒm yàak gin bia. (I want to drink beer.) or 

pǒm yàak dʉ̀ʉm bia. (I want to drink beer.) 

 The word "kɔ̌ɔ-tôot" can mean "I’m sorry" as well 

as "Excuse me". 

Example:  

kɔ̌ɔ-tôot tîi maa sǎai. (I’m sorry for coming late.) 

kɔ̌ɔ-tôot, kun sàng à-rai rʉ̆ʉ-yang.  

(Excuse me, have you ordered anything yet?) 

 The word "tîi" can have two different meanings, 

"that/which" or "at", depending on the context. 

Example: 

kon tîi pǒm chɔ̂ɔp. (The person that I like.) 

baa yuu tîi nôon. (The bar is over there.) 



Lesson 3 

63 
 

 The particle "ná" is frequently used at the end of a 

sentence in informal conversations in order to 

soften a statement or command. 

Example:  

chán dtɛ̀ɛng-ngaan lɛ́ɛo ná.  

(I’m already married.) 

 Another way of stressing a verb than adding 

"mâak" is to simply repeat it. 

Example:  

glai-glai. (Very far.) 

lék-lék (Very small.) 

 The word "tîi-nǎi" (where) is often shortened to 

"nǎi" in informal conversations. 

Example:  

hɔ̂ng-náam yùu nǎi.  

(Where is the bathroom?) 
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Lesson 3 Conversation 

 

Conversation 1 

 

Nók   sà-wàtdii kâ. kun yàak dʉʉ̀m à-rai ká. 

นก  สวัสดี ค ะ   คุณ อยาก ดื่ม อะไร คะ 

Hello. What would you like to drink? 

John  sà-wàtdii kráp. ao bia kùat lék ná kráp. 

จอห์น  สวัสดี ครับ   เอา เบียร ์ขวด เล็ก นะ ครับ    

Hello. I want to have a small beer. 

Nók  kâ. 

นก  ค ะ    

  (polite particle) 

John  kɔɔ̌ náam-kɛňg dûai dâai mǎi kráp. 

จอห์น  ขอ น้ าแข็ง ด้วย ได ้ไหม ครับ    

  Could I have some ice as well please? 

Nók  dâai kâ. sàk-krûu ná ká. 

นก  ได ้ค ะ   สักครู  นะ คะ 

Yes, of course. (literally: Yes, you can.) 

One moment please. 
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John  kráp.  

จอห์น  ครับ    

  (polite particle) 

 

Conversation 2 

 

Nid  kɔɔ̌-tôot kâ.  

kun sàng à-rai rʉʉ̆-yang ká. 

นิด  ขอโทษ ค ะ   คุณ ส่ัง อะไร หรือยัง คะ 

Excuse me.  

Have you ordered anything yet? 

John  sàng lɛ́ɛo kráp. 

จอห์น  ส่ัง แล้ว ครับ    

  Yes, I have already ordered. 

Nid  kâ. kun mii fɛɛn rʉʉ̆-yang ká. 

นิด  ค ะ   คุณ มี แฟน หรือยัง คะ 

(polite particle).  

Do you have a girlfriend yet? 

John  yang mâi mii fɛɛn kráp. bpen sòot kráp. 

จอห์น  ยัง ไม  มี แฟน ครับ   เป็น โสด ครับ    

  Not yet. I’m single. 
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Nid  jing rʉʉ̆.  

tam-mai mâi mii fɛɛn ká.  

kun lɔ̀ɔ mâak kâ. 

นิด  จริงหรือ    

ท าไม ไม  มี แฟน คะ    

คุณ หล อ มาก ค ะ    

Really?  

Why don’t you have a girlfriend?  

You are very handsome. 

John  mâi rúu kráp.  

kɔɔ̀pkun kráp.  

kun gɔ ̀nâa-rák mʉăn-gan ná kráp. 

จอห์น  ไม  รู้ ครับ    

ขอบคุณ ครับ    

คุณ ก็ น ารัก เหมือนกัน นะ ครับ    

I don’t know.  

Thank you. 

You are cute, too. 
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Lesson 3 Sentences 

 

1 kun mii fɛɛn rʉʉ̆-yang. 

คุณ มี แฟน หรือยัง  

Do you have a girlfriend / boyfriend yet? 

mii fɛɛn lɛ́ɛo. 

มี แฟน แล้ว 

I have a girlfriend / boyfriend already. 

yang mâi mii fɛɛn. 

ยัง ไม  มี แฟน 

Not yet. 

2 hɔn̂g-náam yùu dtrong-nǎi. 

ห้องน้ า อยู  ตรงไหน 

Where is the bathroom? 

hɔn̂g-náam yùu dtrong-nán. 

ห้องน้ า อยู  ตรงนัน้ 

The bathroom is over there. 

3 kun sǔung mâak. 

คุณ สูง มาก 

You are very tall. 

 



Lesson 3 
 

68   
 

4 kon níi gɛɛ̀ lɛɛ́o. 

คน นี ้แก  แล้ว 

This person is (already) very old. 

5 chán pɔɔ̌m gwàa kun. 

ฉัน ผอม กว า คุณ 

I am thinner than you. 

6 kun chɔɔ̂p an níi mǎi. 

คุณ ชอบ อันน้ี ไหม 

Do you like this one? 

chɔɔ̂p an níi. dtɛɛ̀ chɔɔ̂p an nán mâak-gwàa. 

ชอบ อันน้ี   แต  ชอบ อันน้ัน มาก กว า 

I like this one. But I like that one more. 

7 an níi dii-gwàa. 

อันน้ี ดีกว า 

This one is better. 

8 grung-têep bpen mʉâng tîi mâi an-dtà-raai. 

กรุงเทพฯ เป็น เมือง ที่ ไม  อันตราย 

Bangkok is not a dangerous city. 

9 tîi-nîi mʉʉ̂t mâak. 

ที่นี ่มืด มาก 

This place is very dark. 
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10 hɔn̂g kun glai mǎi. 

ห้อง คุณ ไกล ไหม 

Is your room far (from here)? 

mâi glai. 

ไม  ไกล 

Not far. 

glai mâak. 

ไกล มาก 

Very far. 
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Lesson 3 Test 

 

Translate into English: 

 

1 kun sǔai mâak. 

คุณ สวย มาก 

2 chán ûan gǝǝn-bpai. 

 ฉัน อ้วน เกินไป 

3 kun chà-làat mâak. 

 คุณ ฉลาด มาก 

4 pǒm chɔɔ̂p dʉʉ̀m bia tai gàp náam-kɛ̌ng. 

 ผม ชอบ ดื่ม เบียร์ ไทย กบั น้ าแข็ง 

 

Translate into Thai: 

 

5 You are very kind. 

6  Do you want to go with me? 

7 Do you want to go to my room together? 

8 Very near.

 



 

 
 

 

Lesson 4 

At Work 

 

Past Tense, Future Tense, Occupations,  

Days of the Week, Months 
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Lesson 4 Vocabulary 

 

tam ท า to do, to make 

tam-ngaan ท างาน to work 

ngaan งาน work, task, duty 

gìao-gàp เกี่ยวกับ about 

aa-chîip อาชีพ occupation 

bɔɔ-rí-sàt บริษัท company 

nák-rian นักเรียน high school student 

nák-sʉk̀-sǎa 

 

นักศึกษา 

 

university /  

college student 

nák-tú-rá-gìt นักธุรกิจ businessman 

jâo-kɔ̌ɔng เจ้าของ owner 

jâo-kɔ̌ɔng-tú-rá-gìt เจ้าของธุรกิจ business owner 

jâo-kɔ̌ɔng-ráan เจ้าของร้าน shop owner 

tam-ngaan sùan-

dtua 

ท างานส วนตัว 

 

self employed 

 

tam-ngaan bɔɔ-rí-

sàt 

ท างานบริษทั 

 

company employee 

 

kruu / aa-jaan คร/ูอาจารย ์ teacher, professor 

mɔ̌ɔ หมอ doctor 
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mɔ̌ɔ-fan/pɛ̂ɛt หมอฟัน/แพทย ์ dentist 

nák-kǐan นักเขียน writer 

nák-bin นักบิน pilot 

nák-rɔ́ɔng นักร้อง singer 

nák-sʉ̀ʉp นักสืบ spy, detective 

nák-ɔ̀ɔkbɛ̀ɛp นักออกแบบ designer 

kâa-râat-chá-gaan ข้าราชการ government official 

wítsà-wá-gɔɔn วิศวกร engineer 

dtamruàt ต ารวจ policeman 

tá-hǎan ทหาร soldier 

pá-yaa-baan พยาบาล nurse 

kon kàp-rót คนขับรถ driver 

châng ช าง mechanic 

châng-dtàtpǒm ช างตัดผม barber 

chaao-naa ชาวนา farmer 

prá พระ monk 

lee-kǎa เลขา secretary  

mɛ̂ɛ-bâan แม บ้าน housewife 

sǎao-baa สาว่บาร ์ bar girl 

pɔ̂ɔ-káa / mɛ̂ɛ-káa พ อค้า/แม ค้า vendor, merchant 

daa-raa ดารา movie star 
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joon โจร robber 

kà-mooi ขโมย thief 

chûai ช วย help 

jàak จาก from 

tʉn̆g 

lá 

ถึง 

ละ 

until 

each, per 

kráng 

 

ครั้ง 

 

times,  

number of occasions 

naan-tâo-rài นานเท าไหร  how long? 

gìi 

 

กี่ 

 

how many? /  

how much? 

rʉ̆ʉ-bplào 

 

หรือเปล า 

 

or not  

(yes or no question) 

jà จะ going to, will 

dtɛ̀ɛ-cháao แต เช้า early morning 

cháao เช้า morning 

tîang เที่ยง noon 

bàai บ าย afternoon 

yen เย็น evening 

kʉʉn คืน night 

dʉk̀ ดึก late at night 
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wan วัน day 

aa-tít อาทติย ์ week 

sǎo-aa-tít เสาร์อาทติย ์ weekend 

wan-yùt วันหยุด holiday 

wan-jan วันจันทร ์ Monday 

wan-angkaan วันอังคาร Tuesday 

wan-pút วันพุธ Wednesday 

wan-pá-rʉ-́hàt-sà-

bɔɔ-dii 

วันพฤหสับด ี

 

Thursday 

 

wan-sùk วันศุกร ์ Friday 

wan-sǎo วันเสาร ์ Saturday 

wan-aa-tít วันอาทิตย ์ Sunday 

dʉan เดือน month 

mó-gà-raa kom มกราคม January  

gum-paa pan กุมภาพันธ ์ February 

mii-naa kom มีนาคม March 

mee-sǎa yon เมษายน April 

prʉt́-sà-paa kom พฤษภาคม May 

mí-tù-naa yon มิถุนายน June 

gà-rá-gà-daa kom กรกฎาคม July 

sǐng-hǎa kom สิงหาคม August 
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gan-yaa yon กันยายน September 

dtù-laa kom ตุลาคม October 

prʉt́-sà-jì-gaa yon พฤศจิกายน November 

tan-waa kom ธันวาคม December 

bpii ปี year 

wan-níi วัน่นี ้ today 

prûng-níi พรุ ง่นี ้ tomorrow 

ìik sǎam wan 

 

อีก่สาม่วัน 

 

in three days  

from now 

mʉâ-waan-níi เมื่อ่วาน่นี ้ yesterday 

sɔ̌ɔng wan tîi-lɛ́ɛo สอง่วัน่ทีแ่ล้ว two days ago 

yen-níi เย็น่นี ้ this evening 

prûng-níi yen พรุ ง่นี้่เย็น tomorrow evening 

yen waan-níi เย็น่วาน่นี ้ yesterday evening 

yen wan-angkaan เย็น่วันอังคาร Tuesday evening 

kʉʉn-níi คืน่นี ้ tonight 

mʉâ-kʉʉn-níi เมื่อ่คืน่นี ้ last night 

kʉʉn prûng-níi คืน่พรุ ง่นี ้ tomorrow night 

kʉʉn wan-sùk คืน่วนัศุกร ์ Friday night 

wan-sùk tîi-lɛ́ɛo วันศุกร์่ทีแ่ล้ว last Friday 

aa-tít níi อาทติย์่นี ้ this week 
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aa-tít nâa อาทติย์่หน้า next week 

ìik sǎam aa-tít 

 

อีก่สาม่อาทติย ์

 

in three weeks  

from now 

aa-tít tîi-lɛɛ́o อาทติย์่ที่แล้ว last week 

sɔ̌ɔng aa-tít tîi-lɛɛ́o สอง่อาทิตย์่ทีแ่ล้ว two weeks ago 

dʉan níi เดือน่นี ้ this month 

dʉan nâa เดือน่หน้า next month 

dʉan tîi-lɛ́ɛo เดือน่ที่แล้ว last month 

bpii níi ปี่นี ้ this year 

bpii nâa ปี่หนา้ next year 

bpii tîi-lɛ́ɛo ปี่ทีแ่ล้ว last year 

túk ทุก every 

túk kʉʉn ทุก่คืน every night 

túk wan ทุก่วัน every day 

túk aa-tít ทุก่อาทติย ์ every week 
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Lesson 4 Notes 

 

 The past tense in Thai is simply constructed by 

adding a word indicating the time before the verb 

or personal pronoun. 

Example: mʉ̂a-waan-níi kun tam à-rai.  

(What did you do yesterday?) 

 The future tense in Thai is simply constructed by 

adding the word "jà" (will, going to) before the 

verb. 

Example:  

kʉʉn-níi kun jà tam à-rai.  

(What are you going to do tonight? /  

What will you do tonight?) 

 To address people in a more polite way, the 

personal pronoun "kun" is often placed before the 

person’s name (for people of similar age or rank). 

Example: kun bill tam à-rai.  

(What are you doing, Bill?) 
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 The common way to ask about someone’s 

profession is not by asking „What is your job?“  

but rather "What is your work about?": 

kun tam-ngaan gìao-gàp à-rai. 

 Months that end with "kom" have 31 days and 

months that end with "yon" have 30 days. 

February (28 or 29 days) makes the exception and 

ends with "pan". 

 "gìi" and "tâo-rài" both mean "how many" / "how 

much". The difference between them is that "gìi" 

always must be followed by a classifier while "tâo-

rài" can stand alone without classifier (more about 

classifiers in Lesson 8). 

Example:  

an níi gìi bàat.  

(How much is this one?) 

an níi tâo-rài.  

(How many Baht is this one?) 
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Lesson 4 Conversation 

 
 

Supa  kun bill tam-ngaan gìao-gàp àrai ká. 

สุภา  คุณ บิล ท างาน เกี่ยวกับ อะไร คะ 

  What is your job? 

  (literally: What is your work about?) 

Bill  pǒm bpen kruu paa-sǎa ang-grìt kráp. 

บิล  ผม เป็น ครู ภาษา อังกฤษ ครับ 

  I am an English teacher. 

Supa  ngaan yûng mǎi ká. 

สุภา  งาน ยุ ง ไหม คะ 

  Are you busy with this work? 

Bill  nítnɔì kráp. 

  tam-ngaan dtâng-dtɛ̀ɛ wan-jan tʉn̆g 

wan-sùk kráp.  

    kun supa lâ kráp. 

บิล  นิดหน อย ครับ   ท างาน ต้ังแต  วันจันทร์ ถึง   

  วัน ศุกร์ ครับ   คุณ ล ะ ครับ 

  A little bit. I work from Monday to Friday.      

  How about yourself? 



Lesson 4 
 

81 
 

Supa  chán bpen jâo-kɔ̌ɔng-ráan kâ. 

  tam-ngaan yûng mâak kâ. 

  tam-ngaan aa-tít lá hòk wan kâ. 

สุภา  ฉัน เป็น เจ้า ของ ร้าน ค ะ 

  ท างาน ยุ ง มาก ค ะ 

  ท างาน อาทิตย์ ละ หก วัน ค ะ 

  I am a shop owner. 

  I’m very busy with my work.  

  I work six days a week. 
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Lesson 4 Sentences 

 

1 kun tam-ngaan à-rai. 

 คุณ ท างาน อะไร 

 What kind of work do you do? 

 pǒm bpen nák-tú-rá-gìt. 

 ผม เป็น นักธุรกิจ 

 I am a businessman. 

 chán tam-ngaan tam-ngaan bɔɔ-rí-sàt. 

 ฉัน ท างาน บริษัท 

 I am a company employee. 

 chán bpen nák-sʉk̀-sǎa. 

 ฉัน เป็น นักศึกษา 

 I am a university student. 

2 kun tam-ngaan tîi-nǎi. 

 คุณ ท างาน ที่ ไหน 

 Where do you work? 

pǒm tam-ngaan nai ang-grìt. 

 ผม ท างาน ใน อังกฤษ 

 I work in England. 
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chán tam-ngaan tîi chiang-mài. 

 ฉัน ท างาน ที่ เชียงใหม  

 I work in Chiang Mai. 

3 kun tam-ngaan tîi-nîi maa naan-tâo-rài. 

 คุณ ท างาน ที่ นี่ มา นาน เท าไหร  

 How long have you been working here? 

 chán tam-ngaan tîi-nîi hòk dʉan lɛ́ɛo. 

 ฉัน ท างาน ที่ นี ่หก เดือน แล้ว 

 I have (already) been working here for six

 months. 

4 kun tam-ngaan tîi-nîi gìi bpii lɛ́ɛo. 

 คุณ ท างาน ที่นี ่กี ่ปี แล้ว 

 How many years have you been working here? 

 pǒm tam-ngaan tîi-nîi sǎam bpii lɛ́ɛo. 

 ผม ท างาน ที่ นี ่สาม ปี แล้ว 

 I have already been working here for three  

 years. 

5 wan-níi wan à-rai. 

 วัน นี ้วัน อะไร 

 What day is today? 
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 wan-níi wan angkaan. 

 วัน นี ้วัน อังคาร 

 Today is Tuesday. 

6 dʉan-níi dʉan à-rai. 

เดือน นี้ เดือน อะไร 

What month is it now? 

dʉan-níi dʉan mee-sǎa yon. 

เดือน นี้ เดือน เมษายน 

It’s April. (literally: This month is April.) 

7 kun chɔɔ̂p dʉan à-raitîi-sùt. 

คุณ ชอบ เดือน อะไร ที่สุด 

What is your favorite month? 

pǒm chɔɔ̂p dʉan mee-sǎa yon tîi-sùt. 

ผม ชอบ เดือน เมษายน ที่สุด 

My favorite month is April. 

8 kʉʉn-níi kun jà tam à-rai. 

คืน นี ้คุณ จะ ท า อะไร 

What are you going to do tonight? 

kʉʉn-níi pǒm jà bpai lên sà-núk gàp pʉân. 

คืนนี ้ผม จะ ไป เล น สนุ๊ก กับ เพ่ือน 

I’m going to play pool with my friend tonight. 
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9 yen wan-sǎo kun jà tam à-rai. 

เย็น วันเสาร์ คุณ จะ ท า อะไร 

What are you going to do on Saturday night? 

yen wan-sǎo jà bpai duu bɔɔn. 

เย็น วันเสาร์ จะ ไป ดู บอล 

On Saturday night I will go to watch football. 

10 wan-sùk tîi-lɛ́ɛo kun tam à-rai. 

วันศุกร์ ที่แล้ว คุณ ท า อะไร 

What did you do last Friday? 

wan-sùk tîi-lɛ́ɛo pǒm bpai tîao baa. 

วันศุกร์ ที่แล้ว ผม ไป เที่ยว บาร ์

Last Friday I went out to a bar. 

11 pǒm rian paa-sǎa tai túk wan. 

ผม เรียน ภาษา ไทย ทุก วัน 

I study Thai every day. 

 pǒm rian paa-sǎa tai túk sǎo-aa-tít. 

ผม เรียน ภาษา ไทย ทุก วัน 

I study Thai every weekend. 
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Lesson 4 Test 

 

Translate into English: 

 

1 chán bpen mɔɔ̌-fan. 

ฉัน เป็น หมอฟัน 

2 wan-aa-tít bpen wan-yùt. 

วันอาทิตย์ เป็น วันหยุด 

3 mâi chɔɔ̂p ngaan níi. 

ไม  ชอบ งาน นี ้

4 wan-sǎo kun jà tam-ngaan rʉʉ̆-bplào. 

วันเสาร์ คุณ จะ ท างาน หรือเปล า 

 

Translate into Thai: 

 

5 She is a bar girl. 

6 How many holidays do you have each month? 

7 Which month you will go to Thailand? 

8 Next week I will go on a trip.



 

 

 

Lesson 5 

Going on a Trip 

 

Vehicles, Buying a Ticket, Telling Time,  

Fruit, Holiday Vocabulary 
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Lesson 5 Vocabulary 

 

bpai tîao  ไป่เที่ยว to travel 

kàp ขับ to drive 

kìi ขี ่ to ride 

nâng นั่ง to sit 

yʉʉn ยืน to stand 

dǝǝn เดิน to walk  

wîng วิ่ง to run 

rót รถ car / vehicle 

rót-mee รถเมล์ bus 

rót-sɔ̌ɔng-tɛ̌ɛo รถสองแถว minibus 

rót-dtûu รถตู ้ (mini)van 

rót-fai รถไฟ train 

tɛ́k-sîi แทก็ซี ่ taxi 

dtúk-dtúk ตุ๊กๆ tricycle taxi (tuk-tuk) 

mɔɔ-dtǝǝ-sai มอเตอร์ไซค ์ motorcycle 

jàk-grà-yaan จักรยาน bicycle 

krʉâng-bin เครื่องบิน airplane 

ɔ̀ɔk ออก to leave 

maa tʉn̆g มาถึง to arrive 
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dtǔa ตั๋ว ticket 

dtǔa tîao-diao ตั๋วเที่ยวเดียว one-way ticket 

dtǔa bpai-glàp ตั๋วไปกลบั return ticket 

dtɛ̀ɛ แต  only 

tâo-rài เท าไหร  How much? 

bàat บาท Baht 

aa-yú อาย ุ age 

bai ใบ pieces of paper  

wee-laa เวลา time 

mʉâ-rài เมื่อไหร  when 

jàak่/ จาก่/ from, since 

dtâng-dtɛ̀ɛ ตั้งแต   

tʉn̆g ถึง until 

bprà-maan ประมาณ about 

dtrong ตรง exactly 

krʉn̂g ครึ่ง half 

iìk อีก more, again 

gʉàp เกือบ almost 

gwàa กว า past, more than 

gɔ̀ɔn ก อน before 

lǎng หลัง after 
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reo เร็ว fast, early 

cháa  ช้า slow 

sǎai สาย late 

dtɔɔn ตอน at (time) 

dtɔɔn-níi ตอนนี้่ /เดี๋ยวนี ้ now 

mʉâ-gîi-níi เมื่อกี้นี ้ just now 

dtɔɔn cháao ตอน่เช้า in the morning 

dtɔɔn sǎai ตอน่สาย in the late morning 

dtɔɔn tîang ตอน่เที่ยง at noon 

dtɔɔn bàai ตอน่บ าย in the afternoon 

dtɔɔn yen ตอน่เย็น in the evening 

dtɔɔn kâm ตอน่ค่ า at night 

dtɔɔn dʉk̀ ตอน่ดึก late at night 

wíi-naa-tii วินาท ี second 

naa-tii นาท ี minute 

chûa-moong 

gìi moong (lɛ́ɛo) 

ชั่วโมง 

กี่โมง่(แล้ว) 

hour 

What time is it? 

gìi tûm (lɛ́ɛo) 

 

กี่ทุ ม (แล้ว) 

 

What time is it?  

(at night) 

dtii nʉǹg ตีหนึ่ง 1:00 AM 

dtii sɔ̌ɔng ตีสอง 2:00 AM 
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dtii sǎam ตีสาม 3:00 AM 

dtii sìi ตีสี ่ 4:00 AM 

dtii hâa ตีห้า 5:00 AM 

hòk moong cháao หกโมงเช้า 6:00 AM 

jèt moong cháao เจ็ดโมงเช้า 7:00 AM 

bpɛ̀ɛt moong cháao แปดโมงเชา้ 8:00 AM 

gâao moong cháao เก้าโมงเชา้ 9:00 AM 

sìp moong cháao สิบโมงเช้า 10:00 AM 

sìp-èt moong cháao สิบเอ็ดโมงเชา้ 11:00 AM 

tîang เที่ยง 12:00 PM 

bàai (nʉǹg) moong บ าย(หนึ่ง)โมง 1:00 PM 

bàai sɔ̌ɔng moong บ ายสองโมง 2:00 PM 

bàai sǎam moong บ ายสามโมง 3:00 PM 

bàai sìi moong บ ายสี่โมง 4:00 PM 

hâa moong yen ห้าโมงเย็น 5:00 PM 

hòk moong yen หกโมงเย็น 6:00 PM 

(nʉǹg) tûm (หนึ่ง)ทุ ม 7:00 PM 

sɔ̌ɔng tûm สองทุ ม 8:00 PM 

sǎam tûm สามทุ ม 9:00 PM 

sìi tûm สี่ทุ ม 10:00 PM 

hâa tûm ห้าทุ ม 11:00 PM 
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tîang kʉʉn เที่ยงคืน 12:00 AM 

bpɛ̀ɛt naa-lí-gaa แปด่นาฬิกา 08:00 (official) 

yîi-sìp naa-lí-gaa ยี่สิบ่นาฬกิา 20:00 (official) 

naa-lí-gaa นาฬกิา watch 

gɔ̀-lɛ́ɛo-gan 

 

ก็แล้วกัน 

 

let's, go ahead,  

you might 

bɔ̀i-bɔ̀i บ อยๆ often 

bpɔ-̀gà-dtì ปกต ิ normally 

bprà-jam ประจ า usually 

dtʉ̀ʉn (nɔɔn) ตื่น่(นอน) to wake up 

nɔɔn-làp นอนหลับ to fall asleep 

nɔɔn นอน to sleep 

chaai-hàat ชายหาด beach 

tá-lee ทะเล sea 

wâai-náam ว ายน้ า to swim 

sà-wâai-náam สระว ายน้ า swimming pool 

dam-náam-dtʉ̂ʉn ด าน้ าตื้น to snorkel 

dam-náam-lʉḱ ด าน้ าลึก to dive 

pǒnlá-máai ผลไม้ fruit 

sàp-bpà-rót สับปะรด pineapple 

glûai กล้วย banana 



Lesson 5 

93 
 

sôm ส้ม orange 

má-naao มะนาว lime 

dtɛɛng-moo แตงโม watermelon 

má-mûang มะม วง mango 

mang-kút มังคุด mangosteen 

má-práao มะพร้าว coconut 

ngɔ́ เงาะ rambutan 

lam-yai ล าไย longan 

má-lá-gɔɔ มะละกอ papaya 

ɛṕ-bpǝ̂n แอปเปิ้ล apple 

nɔ́ɔi-nàa น้อยหน า sugar apple 

chom-pûu ชมพู  rose apple 

sôm-oo ส้มโอ pomelo 

kà-nǔn ขนุน jackfruit 

pɛɛng แพง expensive 

tùuk ถูก cheap 

rûup (pâap) รูป่(ภาพ) picture 

tàai rûup 

 

ถ ายรูป่ 

 

to take a picture 
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Lesson 5 Notes 

 

 The word "gɔ̀-lɛ́ɛo-gan" has no direct translation.  

It is used after a question or statement to seek 

quick agreement. 

Example:  

bpai tîao gɔ̀-lɛ́ɛo-gan.  

(Come on, let’s go on a trip.) 

 The formal way of asking for the time is "wee-laa 

tâo-rài" however almost nobody uses this out-

fashioned phrase anymore, instead people ask: 

gìi moong lɛ́ɛo. (What time is it?) 

gìi tûm lɛ́ɛo. (What time is it? – at night) 

 The way of telling the time can slightly differ 

depending on the region of the country. 

For example, people may say "dtɔɔn-níi sǎam 

moong" without indicating "cháao" for morning 

(which would mean 9 am) or "bàai" for afternoon 

(which would mean 3 pm). 
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 The 24-hour way of telling the time is only used for 

official announcements on train stations, airports 

and other public places. 

Example:  

rót-fai ɔ̀ɔk yîi-sìp naa-lí-gaa.  

(The train departs at 8 pm.) 
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Lesson 5 Conversation 

 

Conversation 1 

 

Steve  tîi-nîi mii rót-mee bpai pá-tá-yaa  

  rʉʉ̆-bplào kráp. 

สตีฟ  ที่ นี ่มี รถเมล ์ไป พัทยา หรือเปล า ครับ 

  Is there a bus that goes to Pattaya? 

Ticket seller tîi-nîi mâi mii rót-mee kâ.  

  mii dtɛ̀ɛ rót-dtûu bpai pá-tá-yaa kâ. 

คนขายต๋ัว ที่ นี ่ไม  มี รถเมล์ ค ะ    

  มี แต  รถตู้ ไป พัทยา ค ะ 

  No, there isn’t. Here are only minivans  

  that go to Pattaya.    

Steve  rót-dtûu ɔɔ̀k mʉâ-rài kráp. 

สตีฟ  รถตู้ ออก เมื่อไหร  ครับ 

  When does the minivan leave? 

Ticket seller ɔɔ̀k bàai sɔɔ̌ng moong kâ. 

  ออก บ าย สอง โมง ค ะ 

  It leaves at 2 pm. 
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Steve  dtɔɔn-níi gìi moong kráp. 

สตีฟ  ตอนน้ี กี่ โมง ครับ 

  What time is it now? 

Ticket seller bàai moong krʉn̂g kâ. 

คนขายต๋ัว บ าย โมง ครึ่ง ค ะ 

  1:30 pm. 

Steve  dtǔa tîao-diao tâo-rài kráp. 

สตีฟ  ต๋ัว เที่ยว เดียว เท าไหร  ครับ 

  How much is a one-way ticket? 

Ticket seller gâao-sìp-gâao bàat kâ. 

คนขายต๋ัว เก้า สิบ เก้า บาท ค ะ 

  99 Baht. 

Steve  ao sɔɔ̌ng bai ná kráp. 

สตีฟ  เอา สอง ใบ นะ ครับ 

  I would like to have two tickets. 

Ticket seller kâ. 

คนขายต๋ัว ค ะ 

  (polite particle) 
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Conversation 2 

 

Mark  tîi-nîi mii hɔn̂g wâang rʉʉ̆-bplào kráp. 

มาร์ค  ที่ นี ่มี ห้อง ว าง หรือเปล า ครับ 

  Are here any free rooms? 

Ann  mii kâ. gìi kon ká. 

แน  มี ค ะ กี ่คน คะ 

  Yes, there are. How many people? 

Mark  sɔɔ̌ng kon kráp. kʉʉn lá tâo-rài kráp. 

มาร์ค  สอง คน ครับ   คืน ละ เท าไหร  ครับ 

  Two people. How much is it per night? 

Ann  kʉʉn lá bpɛ̀ɛt-rɔɔ́i bàat kâ. 

แน  คืน ละ แปด ร้อย บาท ค ะ 

  It is 800 Baht per night. 

Mark  jèt-rɔ́ɔi bàat dâai mǎi kráp. 

มาร์ค  เจ็ด ร้อย บาท ได ้ไหม ครับ 

  Can you make it 700 Baht? 

Ann  mâi dâai kâ. jèt-rɔɔ́i hâa-sìp gɔ-̀lɛ́ɛo-gan. 

แน  ไม  ได้ ค ะ   เจ็ด ร้อย ห้า สิบ ก็แล้วกัน 

  No, I can’t. Let’s make it 750. 
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Lesson 5 Sentences 

 

1 bpɔ-̀gà-dtì kun bpai tam ngaan yang-ngai. 

 ปกติ คุณ ไป ท า งาน ยังไง 

 How do you normally go to work? 

 pǒm dǝǝn bpai. 

 ผม เดิน ไป 

 I walk. 

 pǒm nâng rót-fai bpai. 

 ผม นั่ง รถไฟ ไป 

 I take a train. 

 pǒm kàp rót bpai. 

 ผม ขับ รถ ไป 

 I drive. 

 pǒm kìi mɔɔ-dtǝǝ-sai bpai. 

 ผม ขี่ มอเตอร์ไซค์ ไป 

 I ride a motorcycle. 

2 bpɔ-̀gà-dtì kun dtʉʉ̀n-nɔɔn gìi moong. 

 ปกติ คุณ ต่ืน นอน กี่ โมง 

 What time do you normally wake up? 
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bpɔ-̀gà-dtì pǒm dtʉʉ̀n nɔɔn jèt moong cháao. 

 ปกติ ผม ต่ืน นอน เจ็ด โมง เช้า 

 I normally wake up at 7 am. 

3 kun bpai tam ngaan gìi moong. 

 คุณ ไป ท างาน กี ่โมง 

 What time do you go to work? 

 pǒm bpai tam ngaan bprà-maan bpɛ̀ɛt moong

 cháao. 

 ผม ไป ท า งาน ประมาณ แปด โมง เช้า 

 I go to work at around 8 am. 

4 bpɔ-̀gà-dtì kun nɔɔn gìi moong. 

 ปกติ คุณ นอน กี ่โมง 

 What time do you normally go to bed? 

 bpɔ-̀gà-dtì pǒm nɔɔn tîang kʉʉn gwàa. 

 ปกติ ผม นอน เที่ยง คืน กว า 

 I normally I go to bed after midnight. 

5 dtɔɔn-níi gìi moong. 

 ตอนน้ี กี่ โมง 

 What time is it now? 
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sɔɔ̌ng tûm dtrong. 

สอง ทุ ม ตรง 

Exactly 8 pm. 

sɔɔ̌ng tûm gwàa. 

สอง ทุ ม กว า 

Past 8 pm. 

iìk hâa naa-tii sɔ̌ɔng tûm. 

อีก ห้า นาท ีสอง ทุ ม 

Five minutes to 8 pm. 

sɔɔ̌ng tûm sìp naa-tii. 

สอง ทุ ม สิบ นาที 

Ten minutes past 8 pm. 

sɔɔ̌ng tûm sìp. 

สอง ทุ ม สิบ 

Ten past 8 pm. 

sɔɔ̌ng tûm krʉn̂g. 

สอง ทุ ม ครึ่ง 

Half past 8 pm. 
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6 kun chɔɔ̂p wâai-náam mǎi. 

คุณ ชอบ ว ายน้ า ไหม 

Do you like swimming? 

chán chɔɔ̂p mâak. 

ฉัน ชอบ มาก 

I like it very much. 

chán mâi chɔɔ̂p. 

ฉัน ไม  ชอบ 

I don’t like it. 

chán wâai-náam mâi bpen. 

ฉัน ว ายน้ า ไม  เป็น 

I can’t swim. 

7 kun bpai tîi-nǎi maa. 

คุณ ไป ที ่ไหน มา 

Where have you been? 

(literally: Where do you come back from?) 

pǒm bpai tîao puu-gèt maa. 

ผม ไป เที่ยว ภูเก็ต มา 

I went on a trip to Phuket. 



Lesson 5 

103 
 

8 kun aa-yú tâo-rài. 

คุณ อาย ุเท าไหร  

How old are you? 

chán aa-yú sǎam-sìp-sɔɔ̌ng bpii. 

ฉัน อาย ุสาม สิบ สอง ปี 

I am 32 years old. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Lesson 5 
 

104   
 

Lesson 5 Test 

 

Translate into English: 

 

1  hɔn̂g kʉʉn lá tâo-rài. 

ห้อง คืน ละ เท าไหร  

2 pɛɛng mâak. 

แพง มาก 

3 mâi pɛɛng. 

ไม  แพง 

4 rao rian paa-sǎa tai dtâng-dtɛ̀ɛ bàai sɔɔ̌ng 

moong. 

เรา เรียน ภาษา ไทย ต้ัง แต  บ าย สอง โมง 

 

Translate into Thai: 

 

5 Do you like pineapple? 

6 I like swimming in the sea. 

7 I study Thai from 6 pm to 9 pm. 

8  I have been working for about five hours.



 

 
 

 

Lesson 6 

Food 

 

Present / Future Progressive Form ("-ing"),  

Thai Dishes, Conversation while having a Meal,  

Food Vocabulary 
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Lesson 6 Vocabulary 

 

aa-hǎan อาหาร food 

aa-hǎan tai อาหาร่ไทย Thai food 

aa-hǎan fà-ràng อาหาร่ฝรั่ง western food 

aa-hǎan cháao อาหาร่เชา้ breakfast 

aa-hǎan tîang อาหาร่เที่ยง lunch 

aa-hǎan yen อาหาร่เยน็ dinner 

(lɛ́ɛo) gɔ̂ɔ (แล้ว) ก ็ also 

hǐu-kâao หิวขา้ว to be hungry 

hǐu-náam หิวน้ า to be thirsty 

gin กิน eat (informal) 

taan ทาน eat (formal) 

gin-kâao 

 

กินขา้ว 

 

to have a meal 

(informal) 

taan-kâao 

 

ทานข้าว 

 

to have a meal  

(formal) 

kâao ข้าว rice 

kâao-sǔai ข้าวสวย steamed rice 

kâao-nǐao ข้าวเหนียว sticky rice 

pàd ผัด fried 
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kâao-pàd ข้าวผัด fried rice 

nʉá เนื้อ meat 

gài ไก  chicken 

mǔu หมู pork 

dtôm-yam-gûng 

 

ต้มย ากุ้ง 

 

lemon grass  

shrimp soup 

sôm-dtam ส้มต า spicy papaya salad 

gúai-dtǐao ก๋วยเตี๋ยว noodles 

pàt-tai ผัดไทย Thai fried noodles 

gɛɛng-kǐao-wǎan แกงเขียวหวาน green curry 

kà-nǒm-bpang ขนมปัง bread 

náam-dtaan น้ าตาล sugar 

glʉa เกลือ salt 

tîi ที่ no. of dishes 

à-rɔ̀i อร อย delicious 

wǎan หวาน sweet 

kem เค็ม salty 

bprîao เปรี้ยว sour 

jʉ̀ʉt จืด tasteless, plain 

pèt เผ็ด spicy, hot 

mâi kɔ̂ɔi … ไม ค อย่… not so … 
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mâi … lǝǝi ไม ่… เลย not … at all 

chɔ́ɔn ช้อน spoon 

sɔ̂m ส้อม fork 

mîit มีด knife 

dtà-gìap ตะเกียบ chopsticks 

kít คิด to think 

wâa ว า that 

kít-tʉn̆g 

 

คิดถึง 

 

to miss,  

to think about 

kâo-jai mái เข้าใจไหม Understand? 

kâo-jai เข้าใจ Understand. 

mâi kâo-jai ไม เข้าใจ Don't understand. 

kà-nǒm ขนม snack 

kɔ̌ɔng-wǎan ของหวาน dessert 

gaa-fɛɛ กาแฟ coffee 

chaa ชา tea 

nom นม milk 

chék bin เช็ค่บิล to check the bill 

jàai จ าย to pay 

gamlang ก าลัง to be …ing 

gamlang jà ก าลังจะ to be going to 
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dii ดี good 

kɔ̌ɔng  ของ of 

kɔ̌ɔng krai ของใคร whose 

bpen / dâai เป็น่/ ได ้ can 

mâi bpen / mâi dâai ไม เป็น่/ ไม ได้ cannot 

mâi dâai ไม ได้ did not 

jam จ า to memorize 

jam dâai จ าได ้ to remember 

àan อ าน to read 

ɔ̀ɔk ออก out 

kǐan เขียน to write 

tùuk ถูก correct 

pìt ผิด incorrect 
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Lesson 6 Notes 

 

 There are two Thai words for "to eat":  

"gin" and "taan". They both have the same 

meaning, however "gin" is used in informal 

conversations and "taan" is used in formal 

conversations. 

Example:  

kun gin-kâao rʉ̆ʉ-yang. (Have you eaten yet?) 

kun taan-kâao rʉ̆ʉ-yang. (Have you eaten yet?) 

 In informal conversations, the word "gin" is also 

used instead of "dʉ̀ʉm" for "to drink". 

Example:  

pǒm yàak gin náam. (I want to drink water.) 

 To put a verb in the present progressive ("ing-

form") you simply put the word "gamlang" before 

the verb. 

Example:  

pǒm gamlang gin-kâao. (I am eating.) 



Lesson 6 
 

111 
 

 To put a verb in the future progressive you simply 

put the words "gamlang jà" before the verb. 

Example:  

pǒm gamlang jà gin-kâao.  

(I will be eating.) 

 There are two Thai words for "cannot":  

"mâi bpen" and "mâi dâai". "mâi bpen" can be 

translated with "not being able to do something" 

and "mâi dâai" (in this context) with "not being 

allowed to do something". 

Example:  

chán lên sà-núk mâi bpen.  

(I cannot play pool.) 

kun nâng tîi-nîi mâi dâai.  

(You cannot sit here.) 
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Lesson 6 Conversation 

 

Lék kun jim chɔɔ̂p aa-hǎan tai mǎi ká. 

เล็ก คุณ จิม ชอบ อาหาร ไทย ไหม คะ 

 Do you like Thai food? 

Jim chɔɔ̂p mâak kráp. 

จิม ชอบ มาก ครับ 

 Yes, I like it very much. 

Lék chɔɔ̂p aa-hǎan à-rai ká. 

เล็ก ชอบ อาหาร อะไร คะ 

 What kind of food do you like? 

Jim chɔɔ̂p kâao-pàd gài gàp pàt-tai kráp. 

 dtɛ̀ɛ mâi kɔɔ̂i chɔɔ̂p sôm-dtam kráp. 

จิม ชอบ ข้าว ผัด ไก  กับ ผัด ไทย ครับ 

 แต  ไม  ค อย ชอบ ส้มต า ครับ 

 I like fried rice with chicken and Thai fried 

 noodles. 

 But I don’t like papaya salad so much. 

Lék tam-mai mâi chɔɔ̂p ká. 

เล็ก ท าไม ไม  ชอบ คะ 

 Why you don’t like it? 
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Jim prɔ-́wâa pèt gǝǝn-bpai kráp. 

จิม เพราะ ว า เผ็ด เกิน ไป ครับ 

 Because it is too spicy. 

Lék kâo-jai kâ.  

taan pèt-pèt mâi dâai châi-mǎi ká. 

เล็ก เข้าใจ ค ะ    

ทาน เผ็ดๆ ไม  ได้ ใช  ไหม คะ 

I understand.  

You cannot eat spicy, right? 

Jim taan pèt dâai nítnɔì kráp. 

จิม ทาน เผ็ด ได้ นิดหน อย ครับ 

 I can eat a little spicy. 
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Lesson 6 Sentences 

 

1 kun hǐu-kâao mǎi. 

 คุณ หิวข้าว ไหม 

 Are you hungry? 

 hǐu mâak. 

 หิว มาก 

 I’m very hungry. 

 mâi hǐu. 

 ไม  หิว 

 I’m not hungry. 

2 kun taan-kâao rʉʉ̆-yang. 

 คุณ ทาน ข้าว หรือยัง 

 Have you eaten? 

 taan lɛ́ɛo. 

 ทาน แล้ว 

 Yes, I have eaten already. 

 yang mâi dâai taan. 

 ยัง ไม  ได ้ทาน 

 No, I haven’t eaten yet. 
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3 pǒm chɔɔ̂p gin kâao-nǐao má-mûang. 

 ผม ชอบ กิน ข้าว เหนียว มะม วง 

 I like to eat sticky rice with mango. 

 káo mâi chɔɔ̂p aa-hǎan fà-ràng. 

 เขา ไม  ชอบ อาหาร ฝรั่ง 

 He (she) doesn’t like western food. 

 rao mâi gin aa-hǎan wǎan lǝǝi. 

 เรา ไม  กิน อาหาร หวาน เลย 

 We don’t eat sweet food at all. 

4  à-rɔì mǎi. 

 อร อย ไหม 

 Is it delicious? 

 à-rɔì mâak. 

 อร อย มาก 

 Very delicious. 

 mâi à-rɔ̀i. 

 ไม  อร อย 

 Not delicious. 

5 ao pèt mǎi. 

 เอา เผ็ด ไหม 

 Do you like it spicy? 
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 ao pèt (pèt). 

 เอา เผ็ด(ๆ) 

 I like it (very) spicy. 

 ao pèt nítnɔì. 

 เอา เผ็ด นิดหน อย 

 I like it a little spicy. 

 mâi ao pèt. 

 ไม  เอา เผ็ด 

 I don’t like it spicy. 

6 kun gamlang tam à-rai. 

 คุณ ก าลัง ท า อะไร 

 What are you doing? 

 chán gamlang taan-kâao. 

 ฉันก าลังทานข้าว 

 I am eating. 

7 kun gamlang jà tam à-rai. 

 คุณ ก าลัง จะ ท า อะไร 

 What are you going to do? 
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 pǒm gamlang jà bpai tîao gàp fɛɛn. 

 ผม ก าลัง จะ ไป เที่ยว กับ แฟน 

 I going to go out with my girlfriend. 

8 an níi kɔɔ̌ng krai. 

 อัน นี ้ของ ใคร 

 Whose is this? 

 an níi kɔɔ̌ng pǒm. 

 อัน นี ้ของ ผม 

 This is mine. 

9 kun jam dâai mǎi. 

 คุณ จ า ได้ ไหม 

 Do you remember? 

 jam dâai. 

 จ า ได ้

 I can remember. 

 jam mâi dâai. 

 จ า ไม  ได้ 

 I can’t remember. 
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10 kun àan paa-sǎa tai ɔɔ̀k mǎi. 

 คุณ อ าน ภาษา ไทย ออก ไหม 

 Can you read Thai? 

 pǒm àan ɔɔ̀k dâai nítnɔì. 

 ผม อ าน ออก ได ้นิดหน อย 

 I can read a little. 

11 kun kǐan paa-sǎa tai dâai mǎi. 

 คุณ เขียน่ภาษา ไทย ได ้ไหม 

 Can you write Thai? 

 pǒm kǐan paa-sǎa tai dâai. 

ผม เขียน่ภาษา ไทย ได้ 

 Yes, I can.  

(literally: I can write Thai.) 
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Lesson 6 Test 

 

Translate into English: 

 

1 pǒm chɔɔ̂p aa-hǎan tai tîi-sùt. 

 ผม ชอบ อาหาร ไทย ที่สุด 

2 bpɔ-̀gà-dtì kun taan aa-hǎan cháao gìi moong. 

 ปกติ คุณ ทาน อาหาร เช้า กี่ โมง 

3 kun chɔɔ̂p taan kem mǎi. 

 คุณ ชอบ ทาน เค็ม ไหม 

4 kun gin pèt dâai mǎi. 

 คุณ กิน เผ็ด ได ้ไหม 

 

Translate into Thai: 

 

5 Who is this? 

6 I will have dinner at 8pm. 

7 Can you write Thai? 

8 Check the bill. 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Lesson 7 

Body Parts 

 

Adjectives (3), Body Parts,  

Asking after someone’s Well-Being 
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Lesson 7 Vocabulary 

 

rúu-sʉk̀ รู้สึก to feel 

mâi-sà-baai ไม สบาย to feel sick 

bpen à-rai เป็น่อะไร What's the matter? 

ngûang-nɔɔn ง วงนอน sleepy 

nʉài เหนื่อย tired 

sǐang เสียง sound 

sǐang-dang เสียงดัง loud 

sǐang-pûut เสียงพูด voice 

ʉ̀ʉn อ่ืน other 

sì สิ particle 

bùat ปวด to ache 

jèp เจ็บ to hurt 

bpen wàt เป็นหวัด to catch a cold 

hǎa หา to find 

bpai hǎa ไป่หา to go to see s.o. 

hǔa หัว head 

nâa หน้า face 

nâa-pàak หน้าผาก forehead 

pǒm ผม hair 
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sà-mɔɔng สมอง brain 

dtaa ตา eye 

náam-dtaa น้ าตา tear 

kíu คิ้ว eyebrow 

kǒn ขน body hair 

kǒn-dtaa ขนตา eyelash 

jà-mùuk จมูก nose 

hǔu หู ear 

bpàak ปาก mouth 

fan ฟัน tooth 

lín ล้ิน tongue 

nùat หนวด mustache 

krao เครา beard 

lák-yím ลักยิ้ม dimple 

fǎi ไฝ mole 

sǐu สิว pimple 

kɔɔ คอ neck 

lǎng หลัง back 

hǔa-jai หัวใจ heart 

nom นม breast 

tɔ́ɔng ท้อง  stomach 
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pung พุง fat stomach, belly 

dtàp ตับ liver 

sà-dʉʉ สะดือ navel 

òk อก chest 

lài ไหล  shoulder 

kɛ̌ɛn แขน arm 

mʉʉ มือ hand 

níu / níu-mʉʉ นิ้ว/นิ้วมือ finger 

lép เล็บ nail 

kǎa ขา leg 

hǔa-kào หัวเข า knee 

táao เท้า foot 

níu / níu-táao นิ้ว/นิ้วเท้า toe 

dtua ตัว body 

pǐu ผิว skin 

grà-dùuk กระดกู bone 

yaa ยา medicine 

ráan kǎai yaa ร้านขายยา pharmacy 

sùup bù-rìi สูบ่บุหรี ่ to smoke 

bù-rìi บุหรี ่ cigarette 

tîi-kìa-bù-rìi ที่เขี่ยบุหร ี ashtray 
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glìat เกลียด to hate 

goo-hòk โกหก to lie 

bɛ̀ɛp แบบ kind, type 

lɛ́ɛo gɔ̂ แล้ว่ก ็ and then 

sà-àat สะอาด clean 

sòkgà-bròk สกปรก dirty 

kà-yan ขยัน diligent 

kîi-gìat ขี้เกียจ lazy 

ruai รวย rich 

jon จน poor 

ngǝn เงิน money 

dtang ตัง money (colloquial) 

mii-chʉ̂ʉ-sǐang / 

dang 

มีชื่อเสียง่/  

ดัง 

famous 

 

sǎm-kan ส าคัญ important 

pí-sèet พิเศษ special 

sà-baai สบาย comfortable 

sà-dùak สะดวก convenient 

kîi-hʉn̆g ขี้หึง jealous 

nâa-glua น ากลัว frightening, fearful 

nâa-sǒnjai น าสนใจ interesting 
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nâa-bʉà น าเบื่อ boring 

mák-jà มักจะ often 

ngâai ง าย easy 

yâak ยาก difficult 

sùk สุข happy 

sâo เศร้า sad 

gròot โกรธ angry 

bpen yang-ngai  

bâang 

 

เป็นยังไงบ้าง 

 

 

how are you?  

(for friends) 
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Lesson 7 Notes 

 

 There are three main forms of salutation in Thai:  

"pîi" (for older people or people of higher rank), 

"kun" (for people of the same age or people of the 

same rank) and  

"nɔ́ɔng" (for younger people or people of lower 

rank). 

These words can be used even without adding the 

person’s name. 

Example:  

nɔ́ɔng aa-yú tâo-rài. (How old are you?) 

 The particle "sì" is used at the end of a sentence to 

strengthen a command. Only people of a higher 

rank than the one being addressed are supposed 

to use it; it is also common to use it among good 

friends. 

Example: maa nîi sì.  

(Come here.) 
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 "bùat" and "jèp" both mean "to have pain", 

however "bùat" is generally used to express inner 

(beneath the surface of the skin) pain and "jèp" to 

express outer (on the surface of the skin) pain,  

i.e. pain resulting from an injury. 

Example:  

bùat hǔa (headache),  

jèp táao (foot hurts) 

 Note that "pǒm" (hair) and "pǒm" (I, male) are 

spelled and pronounced the same way. 

Note that "nom" (breast) and "nom" (milk) are 

spelled and pronounced the same way. 

There are a few other words in the Thai language 

that are also spelled and pronounced the same 

way. We understand their meaning from the 

context. 

 Another word for "money" is "dtang", which a 

popular alternative to "ngǝn" in informal 

conversations. 
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Lesson 7 Conversation 

 

Conversation 1 

 

Tom  pîi nǐng sà-baai dii mǎi kráp. 

ทอม  พ่ี หนิง สบาย ดี ไหม ครับ 

  How are you, Ning? 

Ning  wan-níi mâi kɔɔ̂i sà-baai kâ. 

หนิง  วัน นี ้ไม  ค อย สบาย ค ะ 

  Today I feel not so well. 

Tom  bpen à-rai kráp. 

ทอม  เป็น อะไร ครับ 

  What’s the matter? 

Ning  bùat tɔɔ́ng lɛ́ jèp kɔɔ kâ. 

หนิง  ปวด ท้อง และ เจ็บ คอ ค ะ 

  I have stomach ache and a sore throat. 

Tom  pîi kít wâa jà bpen wàt mǎi kráp. 

ทอม  พ่ี คิด ว า จะ เป็น หวัด ไหม ครับ 

  Do you think you will catch a cold? 
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Ning  kít wâa bpen kâ.  

  yen-níi jà bpai hǎa mɔɔ̌. 

หนิง  คิด ว า เป็น ค ะ  

  เย็น นี ้จะ ไป หา หมอ 

  I think so.  

  I will go to see a doctor this evening. 

 

 

Conversation 2 

 

Pook  kun chaa-lii chɔɔ̂p pûu-yǐng bɛ̀ɛp nǎi. 

ปุ๊ก  คุณ ชาร์ลี ชอบ ผู้หญิง แบบ ไหน 

  What type of women do you like,   

  Charlie? 

Charlie  pǒm chɔɔ̂p pûu-yǐng tîi dtua dtîa kráp. 

  lɛ́ɛo gɔ ̂kít wâa pǐu kǎao sǔai mâak. 

ชาร์ลี  ผม ชอบ ผู้หญิง ที ่ตัว เต้ีย ครับ 

  แล้ว ก ็คิด ว า ผิว ขาว สวย มาก 

  I like short women. And I also think that  

  white skin is very beautiful. 
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Pook  jing rʉʉ̆ ká.  

bpɔ-̀gà-dtì chaao-dtàang-châat  

chɔɔ̂p pûu-yǐng pǐu dam châi-mǎi ká. 

ปุ๊ก  จริง หรือ คะ    

ปกติ ชาวต างชาติ ชอบ ผู้หญิง  

ผิว ด า ใช  ไหม คะ 

 Really?  

Normally foreigners like women   

 with dark skin, right? 

Charlie  mâi rúu kráp.  

pǒm mâi chɔɔ̂p bɛɛ̀p níi kráp. 

ชาร์ลี  ไม  รู้ ครับ    

ผม ไม  ชอบ แบบ นี้ ครับ    

 I don’t know.  

I don’t like this type. 
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Lesson 7 Sentences 

   

1 tîi-nîi sǐang-dang mâak. 

 ที่ นี ่เสียง ดัง มาก 

 It’s very loud here. 

 gɔ ̂bpai tîi ʉʉ̀n sì. 

 ก็ไปทีอ่ื่นสิ 

 So go to another place. 

2 pǒm ngûang-nɔɔn. 

 ผม ง วง นอน 

 I feel sleepy. 

 gɔ ̂bpai nɔɔn sì. 

 ก็ ไป นอน สิ 

 So go to sleep. 

3 chán bùat tɔɔ́ng mâak. 

 ฉัน ปวด ท้อง มาก 

 I have a bad stomach ache. 

 gɔ ̂bpai hǎa mɔɔ̌ sì. 

 ก็ ไป หา หมอ สิ 

 So go to see a doctor. 
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 gɔ ̂gin yaa sì. 

 ก็ กิน ยา สิ 

 So take some medicine. 

4 káo mii pǒm yaao. 

 เขา มี ผม ยาว 

 She (He) has long hair. 

5 pǒm goon nùat túk cháao. 

ผม โกน หนวด ทุก เช้า 

I shave my mustache every morning. 

pǒm yàak mii nùat. 

ผม อยาก มี หนวด 

I want to have a mustache. 

6 kun mii pung nítnɔì. 

คุณ มี พุง นิดหน อย 

You have a little belly. 

kun ûan mâak. 

คุณ อ้วน มาก 

You are very fat. 

7 pǒm mâi chɔɔ̂p kon tîi sùup bù-rìi nai baa. 

ผม ไม  ชอบ คน ที่ สูบ บุหรี่ ใน บาร์ 

I don’t like people who smoke in the bar. 
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8  chán glìat bù-rìi. 

ฉัน เกลียด บุหร่ี 

I hate cigarettes. 

9 wan-níi jèp táao. 

วัน นี ้เจ็บ เท้า 

Today my foot hurts. 

10 pǒm glua mɔɔ̌-fan. 

ผม กลัว หมอ ฟัน 

I’m afraid of the dentist. 

11 kon níi ruai mâak. 

คน นี ้รวย มาก 

This person is very rich. 

12 káo kîi-hʉn̆g fɛɛn. 

เขาขี้หึงแฟน 

He (She) is jealous of his (her) girlfriend 

(boyfriend). 

13 tîi-nîi nâa-bʉà mâak. 

ที ่นี ่น า เบื่อ มาก 

It’s very boring here. 
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14 bpen à-rai. 

เป็น อะไร 

What’s the matter? 

mâi mii à-rai. 

ไม  มี อะไร 

Nothing. (Literally: There is nothing.) 

pǒm sâo. 

ผม เศร้า 

I’m sad. 
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Lesson 7 Test 

 

Translate into English: 

 

1 dtaa kun sǔai. 

 ตา คุณ สวย 

2 chán yang mâi dâai gin yaa. 

 ฉัน ยัง ไม  ได้ กิน ยา 

3 kon tîi kîi-gìat hǎa ngaan yâak. 

คน ที่ ขี ้เกียจ หา งาน ยาก 

4 pǒm mâi mii pʉân tîi sùup bù-rìi. 

ผม ไม  มี เพ่ือน ที่ สูบ บุหร่ี 

 

Translate into Thai: 

 

5 I have a bad headache. 

6 I don’t like people who lie. 

7 I will go to see a doctor now. 

8 I don’t want a girlfriend who has white skin.

 



 
 

 
 

 

Lesson 8 

Shopping 

 

Bargaining, Clothes, 

Comparisons, Classifiers 
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Lesson 8 Vocabulary 

 

tùuk ถูก cheap 

pɛɛg แพง expensive 

sʉ́ʉ ซื้อ buy 

kǎai ขาย sell 

kun-pâap คุณภาพ quality 

raa-kaa ราคา price 

lót ลด discount 

bpǝǝ-sen เปอร์เซ็นต ์ percent 

sʉâ  เสื้อ shirt 

sʉâ yʉ̂ʉt เสื้อยืด t-shirt 

sʉâ kɛ̌ɛn yaao เสื้อแขนยาว long-sleeved shirt 

sʉâ kɛ̌ɛn sân เสื้อแขนสั้น short-sleeved shirt 

sʉâ nɔ̂ɔk เสื้อนอก business suit 

gaang-gɛɛng กางเกง trousers 

kǎa-sân กางเกงขาสั้น shorts 

tǔng-nɔ̂ng ถุงน อง panty hose 

grà-bproong กระโปรง skirt 

kěm-kàt เข็มขัด belt 

kěm-glàt เข็มกลัด pin, brooch 
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rɔɔng-táao รองเท้า shoe 

tǔng-táao ถุงเทา้ sock 

tǔng-mʉʉ ถุงมือ glove 

wɛ̌ɛn แหวน ring 

dtûm-hǔu ตุ้มหู earring 

gamlai ก าไล bracelet 

sɔ̂i สร้อย necklace 

néktái เนคไท necktie 

boo โบ ribbon 

mùak หมวก hat 

dɔ̀ɔg-máai ดอกไม้ flower 

dtɛ̀ɛng-dtua แต งตัว to get dressed 

sài ใส  to wear, put on 

tɔ̀ɔt ถอด to take off 

tǔng ถุง plastic bag 

mʉăn-gan เหมือนกัน same 

tâo-gan เท ากัน equal 

kláai-gan คล้ายกัน to look like 

kɔ̌ɔng-kwǔan ของขวัญ present 

glɔ̀ng กล อง box 

pák พัก to stay 
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sǎm-ràp / pʉâ 

yùu 

 

 

ส าหรับ่/ เพื่อ 

อยู  

 

 

for 

to live 

 

láksà-nà-

naam 

 

ลกัษณนาม 

 

Classifiers 

 

   dtua 

 

 

ตัว 

 

 

animals, shirts, costumes,  

furniture, letters of the  

alphabet, cigarettes 

lêm 

 

เล ม 

 

books, notebooks, magazines,  

knives, needles, candles 

an 

 

 

อัน 

 

 

objects with unknown  

classifiers, pieces of candy,  

ashtrays, round objects 

bai 

 

 

ใบ 

 

 

pieces of paper, glasses, 

cups, fruits, bottles, boxes,  

bags, eggs 

lûuk 

 

ลูก 

 

fruits, balls, mountains,  

round things 
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krʉâng 

 

เครื่อง 

 

electrical or mechanical  

machines 

 lam ล า airplanes, ships, boats 

  kan 

 

คัน 

 

cars, busses, motorcycles,  

bicycles, forks, spoons, umbrellas 

lǎng หลัง buildings, houses, roofs 

  chín 

 

 

ชิ้น 

 

 

pieces of food (i.e. meat, fruit,  

sandwiches, cake), presents,  

wrapped things 

fɔɔng ฟอง eggs 

chán 

 

 

ชั้น 

 

 

floors of buildings, classes of  

train or airplane seats, grades  

or classes in schools 

hɔ̂ng ห้อง rooms 

   dɔ̀ɔg ดอก flowers 

   kráng ครั้ง times (number of occurrences) 

 yàang อย าง kinds of things 

   chá-nít ชนิด species, types of things, genres 

 tîi 

 

ที่ 

 

dishes, cups, seats,  

floors, grades and classes 
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gɛ̂ɛo แกว้ glasses, cups 

  kùat ขวด bottles 

   jaan จาน plates 

   gɔ̂ɔn 

 

ก้อน 

 

bars of soap, pieces of  

candies, sugar cubes 

dâam ด้าม pens 

   sên 

 

เส้น 

 

bracelets, necklaces, neckties,  

tires, roads 

duang ดวง stamps, suns, moons, stars 

  sǎai 

 

สาย 

 

roads, rivers, canals,  

railways, buslines 

kûu คู  pairs 

   chút ชุด sets, suits, dresses 

  rʉâng เรื่อง stories, movies 

   dtôn ต้น plants, trees 

    
 
 
 
 
 
 
 



Lesson 8 
 

143 
 

Lesson 8 Notes 

 

 Classifiers are words which are used when 

counting or referring to nouns. 

Example:  

ao bia sɔ̌ɔng kùat.  

(I want to have two bottles of beer.) 

pǒm ao gài hâa chín.  

(I want to have five pieces of chicken.) 

pǒm chɔ̂ɔp an níi. (I like this one.) 

Classifiers are sometimes used in the English 

language as well. However in Thai, they are much 

more common and often have no direct translation 

into English. 

Example:  

chán mâi chɔ̂ɔp sʉâ dtua níi.  

(I don’t like this shirt.) 

nǎng-sʉ̆ʉ lêm níi nâa-sǒnjai.  

(This book is interesting.) 
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mɔɔ-dtǝǝ-sai kan níi sǔai.  

(This motorcycle is nice.) 

 Instead of saying "nʉ̀ng" + classifier, it is more 

common to say classifier + "diao". 

Example:  

pǒm ao sàp-bpà-rót chín diao.  

instead of  

pǒm ao sàp-bpà-rót nʉǹg chín.  

(I want to have one piece of pineapple.) 

 There are two Thai words that can be used for 

"too": "dûai" and "mʉ̆an-gan". 

Example:  

chán chɔ̂ɔp an níi dûai.  

(I like this one, too.) 

chán chɔ̂ɔp an níi mʉăn-gan.  

(I like this one, too.) 

 "sǎm-ràp" and "pʉâ" both mean "for", however 

their usage is different. 
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Example:  

an níi sǎm-ràp kun.  

(This one is for you.) 

pǒm maa tîi-nîi pʉâ sʉʉ́ pǒnlá-máai.  

(I come here in order to buy fruit.) 
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Lesson 8 Conversation 

 

Conversation 1 

 

Mike  sʉâ dtua lá tâo-rài kráp. 

ไมค ์  เส้ือ ตัว ละ เท าไหร  ครับ 

  How much is each shirt? 

Vendor dtua lá rɔɔ́i yîi-sìp bàat kâ. 

แม ค้า  ตัว ละ ร้อย ยี่สิบ บาท ค ะ 

  It’s 120 Baht per shirt. 

Mike  pɛɛng mâak. 

ไมค ์  แพง มาก 

  That’s very expensive. 

Vendor mâi pɛɛng kâ. kun-pâap dii. 

แม ค้า  ไม  แพง ค ะ   คุณ ภาพ ดี 

  That’s not expensive. It’s good quality. 

Mike  tâa sʉʉ́ sǎam dtua lót raa-kaa dâai mǎi 

  kráp. 

ไมค ์  ถ้า ซื้อ สาม ตัว ลด ราคา ได ้ไหม ครับ 

  Can you give a discount if I buy three 

  shirts? 
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Vendor sʉʉ́ sǎam dtua raa-kaa dtua lá nʉǹg 

  rɔɔ́i bàat kâ. 

แม ค้า  ซื้อ สาม ตัว ราคา ตัว ละ หนึ่ง ร้อย บาท ค ะ 

  If you buy three shirts it’s 100 Baht per   

  shirt. 

 

Conversation 2 

 

Da  kun roo-bǝǝt chɔɔ̂p mʉʉ-tʉʉ̆ krʉâng níi 

  rʉʉ̆ krʉâng nán mâak-gwàa ká. 

ตา  คุณ โรเบิร์ต่ชอบ มือถือ เครื่อง นี้ หรือ เครื่อง

  นั้น มาก กว า คะ 

  Robert, which of these two mobiles do     

  you prefer? 

Robert chɔɔ̂p mʉăn-gan kráp.  

  dtɛɛ̀ krʉâng níi tùuk gwàa kráp. 

โรเบิร์ต ชอบ เหมือนกัน ครับ    

  แต  เครื่อง นี ้ถูก่กว า ครับ 

  I like them both.  

  But this one is cheaper. 
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Da  kít wâa dʉan nâa krʉâng nán jà  

  lót yîi-sìp bpǝǝ-sen kâ. 

ตา  คิด ว า เดือน หน้า เครื่อง นั้น จะ ลด ยี่สิบ 

  เปอร์เซ็นต์ ค ะ 

  I think there will be a discount of twenty  

  percent for that phone next month. 

Robert kráp.  

  tâa raa-kaa tâo-gan jà sʉʉ่́krʉâng nán. 

โรเบิร์ต ครับ    

  ถ้า ราคา เท ากัน จะ ซื้อ เครื่อง นั้น 

  (polite particle).  

  If the price is equal I will buy that phone. 
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Lesson 8 Sentences 

 

1 sʉâ dtua níi pɛɛng. 

เส้ือ ตัว นี ้แพง 

This shirt is expensive. 

2 glûai lûuk níi mâi pɛɛg. 

 กล้วยลูกนีไ้ม แพง 

 This banana is not expensive. 

3 rɔɔng-táao kûu níi gàp rɔɔng-táao kûu nán  

raa-kaa tâo-gan. 

รองเท้า คู  นี ้กับ รองเท้า คู  นั้น ราคา เท ากัน 

The price of these two pair of shoes is equal. 

4 chɔɔ̂p grà-bproong dtua níi tîi-sùt. 

ชอบ กระโปรง ตัว นี ้ที่สุด 

I like this skirt the most. 

5 mɔɔ-dtǝǝ-sai kan níi sǔai. 

มอเตอร์ไซค์ คัน นี ้สวย 

This motorcycle is nice. 

6 ao má-mûang sɔ̌ɔng chín. 

เอา มะม วง สอง ช้ิน 

I want to have two pieces of mango. 
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7 nǎng-sʉʉ̆ lêm níi nâa-sǒnjai. 

หนังสือ เล ม นี้ น า สนใจ 

This book is interesting. 

8  kon níi gàp kon nán mii pǒm kláai-gan. 

คน นี ้กับ คน นั้น มี ผม คล้าย กัน 

The hair of those two people look the same. 

9 mâi chɔɔ̂p an níi. 

ไม  ชอบ อัน นี ้

I don’t like this one. 

chɔɔ̂p an nán mâak-gwàa. 

ชอบ อัน นั้น มาก กว า 

I like that one more. 

10  kun pák yùu chán tîi tâo-rài. 

คุณ พัก อยู  ช้ัน ที่ เท าไหร  

Which floor do you stay on? 

chán pák yùu chán tîi hâa. 

ฉัน พัก อยู  ช้ัน ที่ ห้า 

I stay on the fifth floor. 
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Lesson 8 Test 

 

Translate into English: 

 

1 kun chɔɔ̂p gaang-gɛɛng dtua níi mǎi. 

คุณ ชอบ กาง เกง ตัว นี ้ไหม 

2 bpɔ-̀gà-dtì pǒm sài rɔɔng-táao kûu níi. 

ปกติ ผม ใส  รองเท้า คู  นี ้

3 wan-níi jà sʉʉ́ sɔî hâi fɛɛn. 

วัน นี ้จะ ซื้อ สร้อย ให้ แฟน 

4 kít wâa káo jà chɔɔ̂p kɔɔ̌ng-kwǔan chín níi 

mâak. 

คิด ว า เขา จะ ชอบ ของขวัญ ช้ิน นี ้มาก 

 

Translate into Thai: 

 

5 I want to have one piece of pineapple.  

6 I like these two shirts the same. 

7 This bus comes late every time. 

8  I like all kinds of flowers.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Lesson 9 

Family & Animals 

 

Talking about Family Members,  

Pets & Animals 
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Lesson 9 Vocabulary 

 

krɔ̂ɔp-krua ครอบครัว family 

yâat ญาต ิ relative 

pûu-chaai ผู้ชาย man, male 

pûu-yǐng ผู้หญิง woman, female 

pûu-yài ผู้ใหญ  adult 

sǎao สาว girl  

dèk / lûuk เด็ก/ลูก child 

pɔ̂ɔ พ อ father 

mɛ̂ɛ แม  mother 

pɔ̂ɔ-mɛɛ̂ พ อแม  parents 

lûuk-chaai ลูกชาย son 

lûuk-sǎao ลูกสาว daughter 

sǎ-mii สามี husband 

pǔa 

 

ผัว 

 

husband 

(colloquial) 

pan-rá-yaa ภรรยา wife 

mia เมีย wife (colloquial) 

pîi พี ่ older sibling 

nɔ́ɔng น้อง younger sibling 
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pîi-nɔ́ɔng พี่น้อง siblings 

pîi-chaai พี่ชาย older brother 

nɔ́ɔng-chaai น้องชาย younger brother 

pîi-sǎao พี่สาว older sister 

nɔ́ɔng-sǎao น้องสาว younger sister 

bpùu ปู ่ father's father 

yâa ย า father's mother 

dtaa ตา mother's father 

yaai ยาย mother's mother 

sǔan สวน garden, park 

sàt สัตว ์ animal 

sǔan-sàt สวนสตัว ์ zoo 

sàt-líang สัตวเ์ลี้ยง pet 

dtua-pûu ตัวผู ้ male (animal) 

dtua-mia ตัวเมีย female (animal) 

mót มด ant 

káang-kaao ค้างคาว bat 

mǐi หมี bear 

nók นก bird 

kwaai ควาย buffalo 

pǐi-sʉâ ผีเสื้อ butterfly 
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ùut อูฐ camel 

mɛɛo แมว cat 

wua วัว cow 

bpuu ปู crab 

gài ไก  chicken 

jɔɔ-rá-kêe จระเข ้ crocodile 

sù-nák สุนัข dog 

mǎa หมา dog (colloquial) 

bpèt เป็ด duck 

cháang ช้าง elephant 

bplaa ปลา fish 

má-lɛɛng-wan แมลงวัน fly 

mǎa-jîng-jɔ̀ɔk หมาจิ้งจอก fox 

máa ม้า horse 

jîng-jôo จิงโจ ้ kangaroo 

sǐng-dtoo สิงโต lion 

ling ลิง monkey 

yung ยุง mosquito 

nǔu หน ู mouse, rat 

hɔ̌ɔi หอย oyster, shell 

mǔu หมู pig 
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bplaa-chà-laam ปลาฉลาม shark 

gûng กุ้ง shrimp 

nguu งู snake 

sʉă เสือ tiger 
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Lesson 9 Notes 

 

 The Thai word for "older sibling", "pîi", is also used 

as a polite form of addressing older people. 

Example:  

pîi tam à-rai.  

(What are you doing?) 

 The Thai word for "younger sibling", "nɔ́ɔng", is 

also being used as an informal way of addressing 

younger people. 

Example:  

nɔ́ɔng tam à-rai.  

(What are you doing?) 

“mâi dâai“ can mean "cannot", "do not" or "did not", 

we know its meaning from the context.  

Example: 

pǒm maa tîi-nîi mâi dâai. 

(I cannot come here.) 
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pǒm mâi dâai maa tîi-nîi. 

(I didn't come here.) 

 The Thai word for "of", "kɔ̌ɔng" (Lesson 1), is also 

used for possessive pronouns. It is often omitted in 

informal conversations. 

Example:  

krɔ̂ɔp-krua kɔ̌ɔng pǒm yùu tîi grung-têep.  

(My family lives in Bangkok.) 

krɔ̂ɔp-krua pǒm yùu tîi grung-têep.  

(My family lives in Bangkok.) 
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Lesson 9 Conversation 

 

Fa  kun james mii pîi-nɔɔ́ng mǎi ká. 

ฟ้า  คุณ เจมส์่มี พ่ีน้อง ไหม คะ 

      Do you have brothers or sisters? 

James mii kráp. mii pîi-chaai nʉǹg kon,  

  nɔɔ́ng-chaai sɔɔ̌ng kon lɛ ́  

  nɔɔ́ng-sǎao nʉǹg kon kráp. 

เจมส์  มี ครับ   มี พ่ีชาย หนึ่ง่คน น้องชาย่สอง  

  คน และ น้องสาว่หนึ่ง่คน่ครับ 

  Yes, I have. I have one older brother,  

  two younger brothers and one younger  

  sister. 

Fa  pîi-chaai dtɛɛ̀ng-ngaan rʉʉ̆-yang ká. 

ฟ้า  พ่ีชาย แต งงาน หรือยัง คะ 

  Is your older brother married yet? 

James káo yang mâi dâai dtɛɛ̀ng-ngaan kráp.   

  bpen sòot.  

     lɛ́ɛo kun fáa dtɛɛ̀ng-ngaan rʉʉ̆-yang 

  kráp. 
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เจมส์  เขา ยัง ไม ได ้แต งงาน ครับ   เป็น โสด 

  แล้ว คุณ ฟ้า แต งงาน หรือยัง ครับ 

  He hasn’t married yet.  

  He is single. 

       How about yourself, Fa, are you  

  married yet?  

Fa  dtɛɛ̀ng-ngaan lɛ́ɛo kâ. 

ฟ้า  แต งงาน แล้ว ค ะ 

  Yes, I’m married already. 

James sǎ-mii fáa bpen kon tai rʉʉ̆-bplào kráp. 

เจมส์  สามี ฟ้า เป็น คน ไทย หรือเปล า ครับ 

  Is your husband Thai? 

Fa  káo mâi châi kon tai kâ.  

  káo bpen kon yǝǝr-man kâ. 

ฟ้า  เขา่ไม ใช  คน ไทย ค ะ    

  เขา เป็น คน เยอรมัน ค ะ 

     He isn’t Thai.  

  He is German. 
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Lesson 9 Sentences 

 

1 kun yùu gàp pɔɔ̂-mɛ̂ɛ rʉʉ̆-bplào. 

 คุณ อยู  กับ พ อแม  หรือเปล า 

 Do you stay with your parents? 

 mâi dâai yùu gàp pɔɔ̂-mɛ̂ɛ.  

dtɛ̀ɛ yùu gàp pʉân. 

 ไม ได ้อยู  กับ พ อแม     

แต  อยู  กับ เพ่ือน 

 I don’t stay with my parents.  

I stay with my friend. 

2 kun mii lûuk rʉʉ̆-yang. 

 คุณ มี ลูก หรือยัง 

 Do you have children yet? 

 mii lûuk lɛ́ɛo.  

mii lûuk-sǎao sɔɔ̌ng kon. 

 มี ลูก แล้ว   มี ลูกสาว สอง คน 

 Yes, I have. I have two daughters. 

 yang mâi mii lûuk. 

 ยัง ไม  มี ลูก 

 I don’t have children yet. 
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3 kun mii krɔɔ̂p-krua tîi mʉang tai mǎi. 

 คุณ มี ครอบครัว ที่ เมือง ไทย ไหม 

 Do you have family in Thailand? 

mâi mii. mii dtɛ̀ɛ pan-rá-yaa kon tai. 

 ไม  มี   มี แต  ภรรยา คน ไทย 

 I don’t have. I only have a wife who is Thai. 

4 kít-tʉn̆g yaai. 

 คิดถึง ยาย 

 I miss my grandmother. 

5 nân krai. 

 นั่น ใคร 

 Who is that? 

 nân pîi-chaai kɔɔ̌ng chán. 

 นั่น่พี่ชาย ของ่ฉัน 

 This is my older brother. 

6 fɛɛn kun bpen pûu-yǐng rʉʉ̆ pûu-chaai. 

 แฟน คุณ เป็น ผู้หญิง หรือ ผู้ชาย 

 Do you have a girlfriend or boyfriend? 

 fɛɛn pǒm bpen pûu-yǐng. 

 แฟน ผม เป็น่ผู้หญิง 

 I have a girlfriend. 
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7 bâan kun mii sàt-líang mǎi. 

 บ้าน คุณ มี สัตว์เลี้ยง ไหม 

 Do you have pets at home? 

mii. mii mɛɛo sɔɔ̌ng dtua gàp mǎa่nʉǹg่dtua. 

 มี   มี แมว สอง ตัว กับ หมา่หนึ่ง่ตัว 

 Yes, I have two cats and one dog. 

8 kun chɔɔ̂p sàt à-rai mâak tîi-sùt. 

 คุณ ชอบ สัตว์ อะไร มาก ที่สุด 

 What is your favorite animal? 

 chɔɔ̂p nók tîi-sùt. 

 ชอบ นก ที่สุด 

 My favourite animals are birds. 

9 tîi mʉang tai mii nguu an-dtà-raai. 

 ที่ เมือง ไทย่ม ีงู อันตราย 

 There are dangerous snakes in Thailand. 

10 kon nán kláai-gan sǐng-dtoo. 

 คน นั้น คล้ายกัน สิงโต 

 That person looks like a lion. 
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Lesson 9 Test 

 

Translate into English: 

 

1 pîi-sǎao kun mii lûuk rʉʉ̆-yang. 

 พ่ีสาว คุณ มี ลูก หรือยัง 

2 tîi-nîi mâi mii dèk. mii dtɛ̀ɛ pûu-yài. 

 ที่นี่ ไม  มี เด็ก   มี แต  ผู้ใหญ  

3 pǐi-sʉâ dtua níi sǔai mâak. 

 ผีเส้ือ ตัว นี ้สวย มาก 

4 mɛɛo chà-làat mâak-gwàa mǎa. 

 แมว ฉลาด มากกว า หมา 

 

Translate into Thai: 

 

5 My family lives in America. 

6 The wife of my older brother doesn’t have 

siblings. 

7 Tomorrow we will go out to the zoo. 

8 I like to eat fish.



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Lesson 10 

At Home 

 

Talking at Home 
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Lesson 10 Vocabulary 

 

hɔ̂ng-chút / ห้องชุด่/ apartment 

à-paat-men อพาร์ทเมนท ์
 

kɔɔn-doo-mi-niam คอนโดมิเนียม condominium 

chán ชั้น floor 

rîap-rɔ́ɔi เรียบร้อย tidy 

gun-jɛɛ กุญแจ key 

lɔḱ ล็อค to lock 

brà-dtuu ประต ู door 

kɔ̌ɔng ของ thing 

lǎai หลาย many 

yǝ́ เยอะ a lot of 

chái ใช ้ to use 

rɔ́ɔn ร้อน hot 

nǎao หนาว cold 

yen เย็น cool 

ɛɛ แอร ์ air conditioner 

pát-lom พัดลม fan 

dtûu-yen ตู้เย็น refrigerator 

chɔ̂ng-fíis ช องฟีส freezer 
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tii-wii ทีว ี television 

chɔ̂ɔng ช อง channel 

raai-gaan รายการ programme 

kâao ข าว news 

lá-kon ละคร soap opera 

choo โชว ์ show 

gà-rú-naa / bròot กรุณา / โปรด please 

bǝ̀ǝt เปิด to open, to turn on 

bpìt ปิด to close, to turn off 

gòt กด to press 

dtiang เตียง bed 

mɔ̌ɔn หมอน pillow 

pâa-hòm ผ้าห ม blanket 

pâa-kǒn-nǔu ผ้าขนหน ู towel 

dtûu-sʉâ-pâa ตู้เสื้อผ้า wardrobe 

grà-jòk กระจก mirror 

nâa-dtàang หน้าต าง window 

mâan ม าน curtain 

rá-biang ระเบียง balcony 

fai ไฟ light 

dtàt ตัด to cut 
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goon โกน to shave 

láang ล้าง to wash 

sà-pǒm สระผม to wash hair 

àap-náam 

 

อาบน้ า 

 

to take a bath / 

to shower 

sà-bùu สบู  soap 

bprɛɛng fan แปรงฟัน to brush teeth 

bprɛɛng sǐi fan แปรงสีฟนั toothbrush 

yaa sǐi fan ยาสีฟนั toothpaste 

chǐi ฉี ่ to pee 

kîi ขี ้ to defecate (colloquial) 

ʉ́ อึ to defecate 

sák-pâa ซักผา้ to do the laundry 

fɛ́p แฟ้บ detergent 

fang ฟัง to listen 

tan ทัน to keep up with 

dâi-yin ได้ยิน to hear 

duu ดู to watch 

mɔɔng 

hěn 

มอง 

เห็น 

to look 

to see 

sòng ส ง to send 
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èek-gà-saan เอกสาร document 

jòt-mǎai จดหมาย letter 

sà-dtɛm แสตมป ์ stamp 

rôm ร ม umbrella 

duang aa-tít / ดวงอาทติย์่ / sun 

prá aa-tít พระอาทติย ์
 

duang jan / ดวงจันทร์่ / moon 

prá jan พระจันทร ์
 

daao ดาว star 

fǎn ฝัน to dream 
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Lesson 10 Notes 

 

 The Thai word for "please" is "gà-rú-naa" (or more 

formal: "bròot"), however it is more common to use 

the particles "dûai" and "nɔ̀ɔi" to soften a 

command in informal conversations. 

Example:  

chûai dûai. / chûai nɔ̀ɔi. (Please help me.) 

 The original Thai word for "television" is "too-rá-

tát", however it is one of the (increasing number of) 

words that Thai people rather use the English 

word: "tii-wii".  

Other common English words you can use in the 

Thai language are: 

 

bɛ̀ɛt-dtǝǝ-rîi             แบตเตอรี่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   battery 

baai                บาย่ ่ ่ ่ ่ ่ ่    bye 

kɛɛ                 แคร์่ ่ ่ ่ ่        care 

chia                เชียร์่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   cheer 
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chíis                ชีส่ ่ ่ ่ ่ ่ ่    cheese 

klii-nìk                คลินิก่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   clinic 

kláp                คลับ่ ่ ่ ่         club 

kɔ́k-teen                ค็อกเทล่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   cocktail 

kɔm-píu-dtǝ̂ǝ          คอมพิวเตอร์่ ่ ่        computer 

kuu-bpɔɔng            คูปอง่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   coupon 

dtaai                ตาย่ ่ ่ ่ ่ ่ ่    die 

ii-mee                อีเมล์                e-mail 

faam                ฟาร์ม                farm 

frii                 ฟรี                 free 

gáas                ก๊าซ่ ่ ่ ่ ่       gas 

gái                 ไกด์่ ่ ่ ่          guide 

hɛɛm                แฮม                ham 

hai-soo                ไฮโซ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   high society 

in-tǝǝ-nét                อินเทอร์เน็ต่ ่ ่ ่ ่      internet 

kaa-raa-oo-gè          คาราโอเกะ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   karaoke 

gì-loo-méet            กิโลเมตร่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   kilometre 

lɔ́ɔb-bpîi                ล็อบบี ้               lobby 

líf                 ลิฟท์่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   lift (elevator) 
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mee-nuu                เมนู่ ่ ่ ่ ่ ่ ่    menu 

méet                เมตร่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   metre 

bǝǝ                 เบอร์่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   number 

ɔɔf-fís                ออฟฟิศ                office 

oo-kee                โอเค                okay 

ɔɔn-lai                ออนไลน์่ ่ ่ ่         online 

sà-làd                สลัด่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   salad 

sɛɛn-wít                แซนด์วิช่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   sandwich 

sii-rîat                ซีเรียส่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   serious 

sék                 เซ็กส์่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   sex 

sék-sîi                เซ็กซี่                sexy 

chɔ́p-bpîng          ช้อปปิ้ง่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   shopping 

soo-daa                โซดา                soda 

súp                 ซุป่ ่ ่ ่ ่ ่ ่    soup 

sà-dtèk                เสต็ก่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   steak 

típ                 ทิป่ ่ ่ ่ ่ ่ ่    tip 

tít-chûu                ทิชชู ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่   tissue 

wiu                 วิว                 view 

wai                 ไวน์่ ่ ่ ่ ่ ่ ่    wine 
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Lesson 10 Conversation 

 

Dao  hɔn̂g too-nîi rîap-rɔɔ́i mâak kâ. 

ดาว  ห้อง โทนี ่เรียบร้อย มาก ค ะ 

  Your room is very tidy. 

Tony  kɔɔ̀pkun kráp.  

lɔḱ brà-dtuu dûai ná kráp. 

โทนี่  ขอบคุณ ครับ    

ล็อค ประตู ด้วย นะ ครับ 

 Thank you. Could you lock the door? 

Dao  kâ. too-nîi àap-náam rʉʉ̆-yang ká. 

ดาว  ค ะ   โทนี่ อาบน้ า หรือยัง คะ 

    (polite particle). Have you taken a  

shower yet? 

Tony  àap-náam lɛ́ɛo kráp. daao lâ kráp. 

โทนี่  อาบน้ า แล้ว ครับ   ดาว ล ะ ครับ   

    I have taken a shower already.  

               How about you?  

Dao  yang mâi dâai àap-náam kâ.  

chái hɔn̂g-náam dâai mǎi ká.  
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ดาว  ยัง ไม ได ้อาบน้ า ค ะ    

ใช้ ห้องน้ า ได้ ไหม คะ 

 Not yet. Can I use your bathroom? 

Tony  chái dâai kráp.  

  mii pâa-kǒn-nǔu dûai kráp. 

โทนี่  ใช้ ได ้ครับ   มี ผ้าขนหน ูด้วย ครับ 

    You can use it.  

  I have a towel as well.  

Dao  kɔɔ̀pkun ná ká. kun jai-dii ná ká. 

ดาว  ขอบคุณ นะ คะ   คุณ ใจดี นะ คะ 

    Thank you. That’s kind of you. 

Tony  mâi bpenrai kráp.  

dao rúu-sʉk̀ rɔɔ́n mǎi kráp. 

ไม เป็นไร ครับ   ดาว รู้สึก ร้อน ไหม ครับ 

Nevermind. Do you feel hot? 

Dao  nítnɔì kâ.  

bǝǝ̀t ɛɛ gɔ ̂dâai kâ. 

ดาว  นิดหน อย ค ะ    

เปิด แอร ์ก็ ได้ ค ะ   

A little. You can turn on the aircon. 
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Lesson 10 Sentences 

 

1 kun pák yùu tîi à-paat-men rʉʉ̆  

kɔɔn-doo-mi-niam. 

คุณ พัก อยู  ที่ อพาร์ทเมนท์ หรือ คอนโดมิเนียม 

Do you stay in an apartment or in a 

condominium? 

chán pák yùu tîi à-paat-men. 

ฉัน พัก อยู  ที่ อพาร์ทเมนท์ 

I stay in an apartment. 

2 gà-rú-naa bpìt brà-dtuu bao bao. 

กรุณา ปิด ประตู เบาๆ 

Please close the door softly. 

3 hɔn̂g kun mii kɔɔ̌ng yǝ.́ 

ห้อง คุณ มี ของ เยอะ 

There are a lot of things in your room. 

4 bǝǝ̀t tii-wii yang-ngai. 

เปิด ทีว ียังไง 

How to turn on the TV? 
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gòt dtrong-níi. 

กด ตรงน้ี 

Press here. 

5 kun yàak duu raai-gaan à-rai. 

คุณ อยาก ด ูรายการ อะไร 

What do you want to watch? 

chán yàak duu lá-kon chɔɔ̂ng sǎam. 

ฉัน อยาก ดู ละคร ช อง สาม 

I want to watch the soap opera on Channel 3. 

6 ɛɛ krʉâng níi sǐang-dang mâak. 

แอร์ เครื่อง นี ้เสียงดัง มาก 

This air conditioner is very loud.     

7 bǝǝ̀t pát-lom dûai. 

เปิด พัดลม ด้วย 

Turn on the fan. 

8 mii bia cháang nai dtûu-yen lɛ ́náam-kɛňg nai 

chɔn̂g-fíis. 

มี เบียร์ ช้าง ใน ตู้เย็น และ น้ าแข็ง ใน ช องฟีส 

There is Chang beer in the refrigerator and ice 

in the freezer. 
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9 kon tai chɔɔ̂p àap-náam. 

คน ไทย ชอบ อาบน้ า 

Thai people like to take a bath. 

10 chán sà-pǒm túk wan. 

ฉัน สระผม ทุก วัน 

I wash my hair every day.   

11 prûng-níi cháao jà goon nùat. 

พรุ ง นี้ เช้า จะ โกน หนวด 

Tomorrow morning I will shave my mustache. 

12 chán chɔɔ̂p duu daao. 

ฉัน ชอบ ดู ดาว 

I like to look at the stars. 
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Lesson 10 Test 

 

Translate into English: 

1 kun pák yùu chán à-rai. 

คุณ พัก อยู  ช้ัน อะไร 

pǒm pák yùu tîi chán tîi hòk. 

ผม พัก อยู  ช้ัน หก 

2 bpìt fai dûai. 

ปิด ไฟ ด้วย 

3 tâa kun pûut cháa cháa, pǒm fang tan. 

ถ้า คุณ พูด ช้าๆ ผม ฟัง ทัน 

4  fǎn dii. 

 ฝัน ดี 

Translate into Thai: 

5 Today the news are not interesting. 

6 My apartment doesn’t have an air conditioner, it 

only has a fan. 

7 I brush my teeth twice a day, in the morning 

and in the evening. 

8 Yesterday I sent a love letter to my boyfriend 

 who lives in England.
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Solutions to Test Questions 

 

Lesson 1 

 

1 My home is over there. (male speaker) 

2 The yellow bank / The bank is yellow. 

3 What is your favorite colour?  

(literally: What colour do you like most?) 

4 My favorite colour is pink.  

(literally: I like pink most.) 

 

5 káo chʉʉ̂ à-rai. 

เขา ช่ือ อะไร 

6 nán kʉʉ à-rai. 

 นั้น คือ อะไร 

7 din-sɔɔ̌ yùu nai grà-bpǎo. 

ดินสอ อยู  ใน กระเป๋า 

8 tîi-níi mâi mii roong-rɛɛm. 

ที่นี้ ไม  มี โรงแรม
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Lesson 2 

 

1    What is he / she doing? 

2    I love you. (male to female) 

3    Do you want to study Thai together? 

4 I don’t like Bangkok. 

 

5 chɔɔ̂p chiang-mài. 

ชอบ เชียงใหม  

6 maa tîi-nîi kon diao. 

มา ที่น ีคนเดียว 

7 duu fútbɔɔn sanúk mâak. 

ดู ฟุตบอล สนุก มาก 

8 jǝǝ gan.  

เจอ่กัน 

  póp gan mài. 

 พบ กัน ใหม  
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Lesson 3 

 

1  You are very beautiful. 

2 I am too fat. 

3 You are very intelligent.  

4 I like to drink Thai beer with ice. 

 

5 kun jai-dii mâak. 

    คุณ ใจด ีมาก 

6 kun yàak bpai gàp pǒm mǎi. 

    คุณ อยาก ไป กับ ผม ไหม 

7 kun yàak glàp hɔn̂g pǒm dûai-gan mǎi. 

    คุณ อยาก กลับ ห้อง ผม ด้วยกัน ไหม 

8 glâi glâi (or: glâi mâak).  

    ใกล้ๆ (ใกล ้มาก) 
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Lesson 4 

 

1 I’m a dentist.  

2 Sunday is (my) holiday. 

3 I don’t like this work. 

4 Are you going to work on Saturday? 

 

5 káo bpen sǎao-baa. 

 เขา เป็น สาว บาร์ 

6 kun mii wan-yùt dʉan lá gìi wan. 

 คุณ มี วันหยุด เดือน ละ กี ่วัน. 

7 kun jà bpai mʉang tai dʉan à-rai. 

 คุณ จะ ไป เมือง ไทย เดือน อะไร 

8 aa-tít nâa jà bpai tîao. 

 อาทิตย์ หน้า จะ ไป เที่ยว 
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Lesson 5 

 

1 How much is a room per night? 

2 That’s very expensive. 

3 That’s not expensive. 

4 We have been studying Thai since 2 pm. 

 

5 kun chɔɔ̂p sàp-bpà-rót mǎi. 

คุณ ชอบ สับปะรด ไหม 

6 pǒm / chán chɔɔ̂p wâai-náam nai tá-lee. 

ผม / ฉัน ชอบ ว ายน้ า ใน ทะเล 

7 pǒm / chán rian paa-sǎa tai jàak hòk moong 

yen tʉn̆g sǎam tûm. 

ผม / ฉัน เรียน ภาษา ไทย จาก หก โมง เย็น ถึง สาม 

ทุ ม 

8 pǒm / chán tam-ngaan bprà-maan bpɛ̀ɛt 

chûa-moong. 

ผม / ฉัน ท างาน ประมาณ แปด ช่ัวโมง 
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Lesson 6 

 

1 I like Thai food the most. 

2 What time do you normally have (literally: eat) 

breakfast? 

3 Do you like salty food? 

4  Can you eat spicy? 

 

5 nîi krai. 

นี ่ใคร 

6 pǒm / chán jà taan aa-hǎan yen dtɔɔn sɔɔ̌ng 

tûm. 

ผม / ฉัน จะ ทาน อาหาร เย็น ตอน สอง ทุ ม 

7 kun kǐan paa-sǎa tai dâai mǎi. 

คุณ เขียน ภาษา ไทย ได ้ไหม 

8 chék bin (dûai). 

เช็ค บิล (ด้วย) 
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Lesson 7 

 

1 Your eyes are beautiful. 

2 I haven’t taken medicine yet. 

3 Lazy people have trouble to find work. 

4 I don’t have any friends that smoke. 

 

5 bùat hǔa mâak. 

 ปวด หัว มาก 

6 pǒm / chán mâi chɔɔ̂p kon tîi goo-hòk. 

 ผม / ฉันไม  ชอบ คน ที่ โกหก 

7 pǒm / chán jà bpai hǎa mɔɔ̌ dtɔɔn-níi. 

 ผม / ฉัน จะ ไป หา หมอ ตอนน้ี 

8  pǒm mâi yàak mii fɛɛn tîi pǐu kǎao. 

 ผม ไม  อยาก มี แฟน ที่ ผิว ขาว 
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Lesson 8 

 

1 Do you like these trousers?  

2 Usually I wear this pair of shoes. 

3 Today I will buy a necklace for my girlfriend / 

boyfriend. 

4 I think that she / he will like it very much. 

 

5 ao sàp-bpà-rót nʉǹg chín / chín diao. 

เอา สับปะรด หนึ่ง ช้ิน / ช้ิน เดียว 

6 chɔɔ̂p sʉâ dtua níi gàp sʉâ dtua nán mʉăn-

gan. 

ชอบ เส้ือ ตัว นี ้กับ เส้ือ ตัว นั้น เหมือนกัน 

7 rót-mee kan níi maa sǎai túk kráng. 

รถเมล ์คัน นี้ มา สาย ทุก ครั้ง 

8 chɔɔ̂p dɔɔ̀g-máai túk chá-nít. 

ชอบ ดอกไม ้ทุก ชนิด 
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Lesson 9 

 

1 Does your older sister have children yet? 

2 Here aren’t any children. Here are only adults. 

3 This butterfly is very beautiful. 

4 Cats are more intelligent than dogs. 

 

5 krɔɔ̂p-krua kɔɔ̌ng pǒm /  

chán yùu tîi à-mee-rí-gaa. 

ครอบครัว ของ ผม / ฉัน อยู  ที่ อเมริกา 

6 pan-rá-yaa kɔɔ̌ng pîi-chaai mâi mii pîi-nɔɔ́ng. 

ภรรยา ของ พ่ีชาย ไม  มี พ่ีน้อง 

7 prûng-níi rao jà bpai tîao sǔan-sàt. 

 วันพรุ ง นี ้เรา จะ ไป เที่ยว สวนสัตว์ 

8 pǒm / chán chɔɔ̂p gin bplaa. 

 ผม / ฉัน ชอบ กิน ปลา 
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Lesson 10 

 

1  Which floor do you stay at? 

 I stay on the sixth floor. 

2 Turn on the light. 

3 If you speak slowly, I can understand. 

4 Have a nice dream. 

5 wan-níi kâao mâi nâa-sǒnjai. 

 วัน นี ้ข าว ไม  น าสนใจ 

6 à-paat-men pǒm / chán mâi mii ɛɛ,  

mii dtɛ̀ɛ pát-lom. 

อพาร์ทเมนท์ ผม / ฉัน ไม  มี แอร ์มี แต  พัดลม 

7 pǒm / chán bprɛɛng fan wan lá sɔɔ̌ng kráng,  

dtɔɔn cháao lɛ ́dtɔɔn yen. 

ผม / ฉัน แปรงฟัน วัน ละ สอง ครั้ง ตอน เช้า และ 

ตอน เย็น 

8 mʉâ-waan-níi chán song jòt-mǎai rák hâi fɛɛn 

tîi yùu ang-grìt. 

เมื่อ วาน นี ้ฉัน ส ง จดหมาย รัก ให้ แฟน่ที่่อยู  

อังกฤษ
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Index 

 

A 

a little 42 

a lot of 168 

about 72, 89 

ache 122 

adult 154 

after 89 

afternoon 74 

again 89 

age 89 

air conditioner

 168 

airplane 29, 88 

airport 29 

almost 89 

alone 42 

already 42 

also 43, 106 

American 41 

and 43 

and then 125 

angry 126 

animal 155 

ant 155 

apple 93 

appointment 43 

April 75 

arm 124 

arrive 88 

as well 59 

ashtray 125 

ask for 

something 27 

at  28, 42 

at (place) 59 

at (time) 90 

at all 42 

August 75 

Australian 41 

 

B 
back 123 

bag 27 

Baht 89 

balcony 169 

banana 93 

Bangkok 40 

bank 28 

bar 29 

bar girl 73 

barber 73 

bat 155 

bathroom 59 

battery 172 

be fine 26 

be something 28 

be somewhere

 28 

beach 92 

bear 155 
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beard 123 

beautiful 59 

because 40 

bed 169 

beer 58 

before 89 

belly 124 

belt 138 

better 60 

between 28 

bicycle 88 

big 58, 60 

bird 155 

black 30 

blanket 169 

body 124 

body hair 123 

bone 124 

book 27 

boring 126 

bottle 58 

box 139 

boyfriend 58 

bracelet 139 

brain 123 

bread 107 

breakfast 106 

breast 123 

bright 61 

brooch 138 

brown 30 

brush teeth 170 

buffalo 155 

bus 88 

business owner

 72 

business suit

 138 

businessman 72 

busy 42 

but 60 

butterfly 155 

buy 138 

bye 26, 172 

 

C 

calm 61 

camel 156 

can 28, 109 

cannot 28, 109 

car 88 

care 172 

cat 156 

catch a cold 122 

chair 27 

channel 169 

cheap 93, 138 

check the bill

 108 

cheer 172 

cheese 173 

chest 124 

Chiang Mai 40 

chicken  

  107, 156 

child 154 

Chinese 41 

chopsticks 108 

cigarette 124 

cinema 28 

city 40 
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clean 125 

clinic 173 

close 169 

club 173 

cocktail 173 

coconut 93 

coffee 108 

cold 168 

college student

 72 

color 29 

come 40 

comfortable 125 

company 72 

computer 173 

condominium

 168 

convenient 125 

cool 168 

correct 109 

country 40 

coupon 173 

cow 156 

crab 156 

crocodile 156 

curtain 169 

cut 169 

cute 59 

 

D 
dangerous 61 

dark 61 

dark blue 30 

date 43 

daughter 154 

day 75 

December 76 

defecate 170 

delicious 107 

dentist 73 

designer 73 

dessert 108 

detective 73 

detergent 170 

did not 109 

die 173 

difficult 126 

diligent 125 

dimple 123 

dinner 106 

dirty 125 

discount 138 

dive 92 

do  42, 72 

do the laundry

 170 

doctor 72 

document 170 

dog 156 

door 168 

dream 171 

drink 58 

drive 88 

driver 73 

duck 156 

duty 72 

 

E 
each 74 

ear 123 

early 90 
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early morning74 

earring 139 

easy 126 

elephant 156 

elevator 173 

e-mail 173 

employee 72 

empty 42 

engaged 42, 59 

engineer 73 

English 41 

equal 139 

evening 74 

ever 42 

every 77 

exactly 89 

Excuse me 58 

expensive  

  93, 138 

eye 123 

eyebrow 123 

eyelash 123 

 
 

F 
face 122 

factory 28 

fall asleep 92 

family 154 

famous 125 

fan 168 

far  61 

Farang 41 

farm 173 

farmer 73 

fast 90 

fat  60 

father 154 

father's father

 155 

father's mother

 155 

fearful 125 

February 75 

feel 122 

feel sick 122 

female 154 

female (animal)

 155 

field 29 

find 122 

finger 124 

fish 156 

floor 168 

flower 139 

fly  156 

food 106 

foot 124 

football 42 

forehead 122 

fork 108 

fox 156 

free 42, 173 

freezer 168 

French 41 

Friday 75 

fried 106 

fried rice 107 

friend 43 

frightening 125 
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from 40, 74, 89 

fruit 92 

fun 43 

 

G 
game 42 

garden 155 

gas 173 

generous 61 

German 41 

get dressed 139 

girl 154 

girlfriend 58 

give 43 

glad 61 

glove 139 

go  40 

go to see s.o.

 122 

going to 74, 108 

gold 30 

good 109 

good at 41 

government 

official 73 

green 30 

green curry 107 

grey 30 

ground 29 

guide 173 

 

H 
hair 123 

half 89 

ham 173 

hand 124 

handsome 59 

happy 126 

hard 58 

hat 139 

hate 125 

have 29 

have a meal 106 

he 26 

head 122 

hear 170 

heart 123 

heavy 60 

Hello 26 

help 74 

her 26 

here 29, 59 

high 60 

high school 

student 72 

high society 173 

him 26 

holiday 42, 75 

home 29 

horse 156 

hospital 28 

hot 168 

hotel 28 

hour 90 

house 29 

housewife 73 

how 40 

How are you?

 26, 126 
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how long 74 

how many 74 

how much 89 

hungry 106 

hurt 122 

husband 154 

 

I 
I  26 

ice 58 

if  40 

impatient 61 

important 125 

in  28 

in three weeks

 77 

incorrect 109 

intelligent 61 

interesting 126 

internet 173 

is  27 

it  26 

 
 

J 
jackfruit 93 

January 75 

Japanese 41 

jealous 125 

July 75 

June 75 

just now 90 

 

K 
kangaroo 156 

karaoke 173 

keep up with

 170 

key 168 

kilometre 173 

kind 61, 125 

king 42 

knee 124 

knife 108 

know 59 

Korean 41 

 
 
 

L 
language 41 

Laotian 41 

last 76 

last month 77 

last night 76 

last week 77 

last year 77 

late 90 

late at night  

  74, 90 

lazy 125 

leave 88 

leg 124 

lemon grass 

shrimp soup

 107 

less than 60 

let's 92 

letter 171 

lie  125 

lift  173 

light 60, 169 

light blue 30 
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like 29 

lime 93 

lion 156 

listen 170 

little 60 

live 140 

liver 124 

lobby 173 

lock 168 

long 61 

longan 93 

long-sleeved 

shirt 138 

look 170 

look like 139 

loud 122 

love 43 

lunch 106 

 

M 
make 72 

male 154 

male (animal)

 155 

man 154 

mango 93 

mangosteen 93 

many 41, 168 

March 75 

market 29 

married 59 

match 42 

May 75 

me 26 

meat 107 

mechanic 73 

medicine 124 

meet 43 

memorize 109 

menu 174 

merchant 73 

metre 174 

milk 108 

minibus 88 

minivan 88 

minute 90 

mirror 169 

miss 108 

mole 123 

moment 58 

Monday 75 

money 125 

monk 73 

monkey 156 

month 75 

moon 171 

more 89 

more than  

  29, 60 

morning 74 

mosquito 156 

most 29 

mother 154 

mother's father

 155 

mother's mother

 155 

motorcycle 88 

mouse 156 

mouth 123 

movie 43 
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movie star 73 

much 41, 60 

mustache 123 

 

N 
nail 124 

name 26 

narrow 61 

navel 124 

near 61 

neck 123 

necklace 139 

necktie 139 

Never mind 43 

new 44, 60 

New Zealand 41 

news 169 

next 43 

next month 77 

next week 77 

next year 77 

Nice to meet 

you 27 

night 74 

no, not 28 

no. of dishes

 107 

noodles 107 

noon 74 

normally 92 

nose 123 

not at all 108 

not so 107 

not yet 58 

November 76 

now 42, 90 

number 174 

number of 

occasions 74 

numbers 44 

nurse 73 

 

O 
occupation 72 

October 76 

of  29, 109 

office 174 

often 92, 126 

okay 174 

old 60 

older brother

 155 

older sibling 154 

older sister 155 

on  28 

one-way ticket

 89 

online 174 

only 89 

open 169 

opportunity 43 

or  29 

or not 74 

orange 30, 58 

order 58 

other 122 

out 109 

owner 72 

oyster 156 

P 
panty hose 138 
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papaya 93 

parents 154 

park 155 

particle 122 

particle to 

soften a 

command  

  43, 58 

pass 42 

past 89 

patient 61 

Pattaya 40 

pay 108 

pee 170 

pen 27 

pencil 27 

people 40 

per 74 

percent 138 

person 40 

pet 155 

pharmacy 124 

phone 27 

phone number

 27 

Phuket 40 

picture 93 

pieces of paper

 89 

pig 156 

pillow 169 

pilot 73 

pimple 123 

pin 138 

pineapple 92 

pink 30 

place 42 

plain 107 

plastic bag 139 

play 59 

please 169 

policeman 73 

polite particle 59 

polite particles

 26 

pomelo 93 

pool 59 

poor 125 

pork 107 

post office 28 

present 139 

press 169 

price 138 

professor 72 

programme 169 

purple 30 

put on 139 

 

Q 
quality 138 

question 

particle 26 

 

R 
rambutan 93 

rat  156 

read 109 

really 59 

red 30 

refrigerator 168 

relative 154 
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remember 109 

restaurant 29 

return 59 

return ticket 89 

ribbon 139 

rice 106 

rich 125 

ride 88 

right 28 

ring 139 

robber 74 

room 59 

rose apple 93 

Royal Plaza 42 

run 88 

Russian 41 

 

S 
sad 126 

safe 61 

salad 174 

salt 107 

salty 107 

same 139 

Same here 27 

Sanam Luang

 42 

sandwich 174 

Saturday 75 

school 28 

sea 92 

second 90 

secretary 73 

self employed

 72 

sell 138 

send 170 

September 76 

serious 174 

sex 174 

sexy 174 

shark 157 

shave 170 

she 26 

shell 156 

shirt 138 

shoe 139 

shop 29 

shop owner 72 

shopping 174 

short 60, 61 

shorts 138 

short-sleeved 

shirt 138 

shoulder 124 

show 169 

shower 170 

shrimp 157 

siblings 155 

silver 30 

since 89 

singer 73 

single 59 

sit  88 

skin 124 

skirt 138 

sleep 92 

sleepy 122 

slow 90 

small 58, 60 
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smoke 124 

snack 108 

snake 157 

snooker 59 

snorkel 92 

soap 170 

soap opera 169 

sock 139 

soda 174 

soft 60 

soldier 73 

solid 58 

son 154 

sound 122 

soup 174 

sour 107 

Spanish 41 

speak 41 

special 125 

spicy papaya 

salad 107 

spicy, hot 107 

spoon 108 

spy 73 

stamp 171 

stand 88 

star 171 

stay 139 

steak 174 

steamed rice

 106 

sticky rice 106 

still 58 

stingy 61 

stomach 124 

story 43 

strong 61 

student 72 

study 42 

stupid 61 

sugar 107 

sugar apple 93 

sun 171 

Sunday 75 

sweet 107 

swim 92 

swimming pool

 92 
 

T 
table 27 

take          58 

take a bath 170 

take a picture 93 

take off 139 

tall 60 

task 72 

tasteless 107 

taxi 88 

tea 108 

teacher 72 

tear 123 

television 169 

temple 29 

Thai 40 

Thai beer 58 

Thai food 106 

Thai fried 

noodles 107 

Thailand 40 
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than 60 

Thank you 26 

that 59, 108 

that / that one27 

them 26 

there 29 

they 26 

thick 60 

thief 74 

thin 60 

thing 168 

think 108 

think about 108 

thirsty 106 

this / this one 27 

this evening 76 

this month 77 

this week 76 

this year 77 

thrifty 61 

Thursday 75 

ticket 89 

tidy 168 

tiger 157 

time 89, 90 

times 74 

tip  174 

tired 122 

tissue 174 

toe 124 

together 42 

tomorrow 76 

tomorrow 

evening 76 

tomorrow night

 76 

tongue 123 

tonight 76 

too 59 

too much 60 

tooth 123 

toothbrush 170 

toothpaste 170 

towel 169 

train 88 

travel 88 

tricycle taxi 88 

trip 42 

trousers 138 

true 59 

t-shirt 138 

Tuesday 75 

tuk-tuk 88 

turn off 169 

turn on 169 

two days ago 76 

two weeks ago

 77 

type 125 

 

U 
umbrella 171 

under 28 

understand 108 

university 28 

until 74, 89 

us  26 

use 168 

usually 92 

V 
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van 88 

vehicle 88 

vendor 73 

very 41 

view 174 

voice 122 

 

W 
wake up 92 

walk 88 

want 58 

want to do 42 

wardrobe 169 

wash 170 

wash hair 170 

watch 42, 92 

water 58 

watermelon 93 

we 26 

weak 61 

wear 139 

Wednesday 75 

week 75 

weekend 75 

well 41 

western food

 106 

what 27 

what about 26 

What time is it?

 90 

What's the 

matter? 122 

when 40, 89 

where 29 

which 59 

white 30 

who 40 

whose 109 

why 40 

wide 61 

widowed 59 

wife 154 

will 74 

window 169 

wine 174 

with 43, 59 

woman 154 

work 72 

write 109 

writer 73 

 

Y 
year 76 

yellow 30 

yes 28 

yesterday 76 

yesterday 

evening 76 

yet 58 

you 26 

young 60 

younger brother

 155 

younger sibling

 154 

younger sister

 155 
 

Z 
zoo 155 
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