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1 1,000（数字）、巻く พั_ 26 豚 _มู
2 この น 27 本，文書 หนั_สื_
3 学校 โร_เรีย_ 28

もしくは，それとも，～ですか？（疑問
詞） หรื_

4 ～したい อย_ _ 29 要る､取る เ_า
5 ～と一緒に、～と กั_ 30 父，お父さん พ่_
6 川 แ_น ้า 31 良い ด
7 日，～日（類別詞） วั_ 32 中国 จี_
8 なぜ？・どうして？（疑問詞） ท า_ _ 33 猫 แ_ว
9 話す，しゃべる พู_ 34 何？・何の～？（疑問詞） อะ_ _
10 トイレ，洗面所 ห้_ _น ้า 35 ゼロ（数字），センター，中心 _นย์
11 辛い เผ็_ 36 鶏 _ก่
12
（語調を柔らかくする表現として）～
ね・～よ น_ 37 美味しい，旨い อร่_ _

13 母，お母さん _ม่ 38 犬 ห_า
14 水，水分，汁状の物 น _ 39

いくら？（疑問詞、値段や数値を聞く
時） เท่_ไ_

15 食べる，飲む กิ_ 40 年，〜年（類別詞） ป
16 大きい，重要な _หญ่ 41 少し，ちょっと นิ_หน่อ_
17 （価格が）高い แพ_ 42 美しい，きれいな สว_
18 しかし，でも _ต่ 43 あの，その น้ั_
19 問題ない，大丈夫 ไม่_ป็นไ_ 44 車，自動車 ร_
20 来る，（語尾につけて）～してきた ม_ 45 書く，記入する เขีย_
21 10,000（数字） หม่ื_ 46 価格，値段 รา_ _
22 好む，よく～する ชอ_ 47 とても，たくさん มา_
23 買う，購入する ซ้ื_ 48 お米，食事，稲 ข้า_
24 何て？（会話で聞き直す時） อะ_ _นะ 49 月，〜月（類別詞） เดื_ _
25 部屋 ห้_ _ 50 （気温や温度などが）暑い，熱い ร้อ_
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51 この _ 76 大きい，重要な ใ_ _
52 鶏 ไ_ 77 美しい，きれいな _วย
53 豚 ห_ 78 とても，たくさん _าก
54 水，水分，汁状の物 _ า 79 中国 _น
55 部屋 _ _ง 80 あの，その _น
56 書く，記入する _ _ยน 81 月，〜月（類別詞） _ _อน
57 1,000（数字）、巻く _น 82 猫 _มว
58 話す，しゃべる _ด 83 良い _
59 犬 _มา 84 ～したい _ _าก
60 （気温や温度などが）暑い，熱い _อน 85 美味しい，旨い _ _อย
61 日，～日（類別詞） _น 86 問題ない，大丈夫 ไ_เ_นไ_
62 価格，値段 _า_า 87 なぜ？・どうして？（疑問詞） _ _ไม
63
いくら？（疑問詞、値段や数値を聞く
時） เ_าไ_ 88 好む，よく～する _ _บ

64
もしくは，それとも，～ですか？（疑問
詞） ห_อ 89 来る，（語尾につけて）～してきた _า

65 ゼロ（数字），センター，中心 ศูน_ 90 食べる，飲む _น
66 買う，購入する _อ 91 年，〜年（類別詞） _
67 父，お父さん _อ 92 本，文書 ห_ง_อ
68 （価格が）高い _ _ง 93 要る､取る _ _า
69 何て？（会話で聞き直す時） _ _ไร_ะ 94 何？・何の～？（疑問詞） อ_ไ_
70 少し，ちょっと _ดห_อย 95 辛い เ_ด
71
（語調を柔らかくする表現として）～
ね・～よ _ะ 96 学校 _ _งเ_ยน

72 母，お母さん แ_ 97 車，自動車 _ถ
73 お米，食事，稲 _าว 98 トイレ，洗面所 _ _งน ้า
74 ～と一緒に、～と _บ 99 川 แม่_ _
75 10,000（数字） ห_น 100 しかし，でも แ_
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101 กิน _in 126 จีน _ _in

102 นะ _áʔ 127 แม่น ้า _ɛɛ̂  _áam

103 นิดหน่อย _ít  _ɔ̀y 128 เผ็ด _ _èt

104 หมู _ǔu 129 ไก่ _ày

105 อร่อย ʔ_ _ɔ̀y 130 แต่ _ɛɛ̀

106 ห้องน ้า _ɔŋ̂ _áam 131 ซ้ือ _ɯ́ɯ

107 แพง _ _ɛɛŋ 132 ดี _ii

108 เอา ʔ_w 133 หมา _ǎa

109 ไม่เป็นไร mâ_  _en  ray 134 หรือ _ɯ̌ɯ

110 น ้า _ _am 135 ใหญ่ _ày

111 ข้าว _ _âaw 136 น้ี _íi

112 พัน ph_ _ 137 ร้อน _ɔɔ́n

113 น้ัน _án 138 หม่ืน mɯ̀_ _

114 เดือน _ɯan 139 อยาก _àak

115 มา _aa 140 สวย _ǔay

116 มาก _âak 141 ศูนย์ _ǔun

117 ปี _ii 142 แมว _ɛɛw

118 อะไร ʔ_ray 143 แม่ _ɛɛ̂

119 หนังสือ _áŋ  _ɯ̌ɯ 144 เท่าไร thâ_  ra_

120 อะไรนะ ʔ_ _ay  _áʔ 145 รถ _ót

121 ชอบ _ _ɔɔ̂p 146 กับ _àp

122 พูด _ _ûut 147 โรงเรียน _ooŋ  _ian

123 วัน _an 148 พ่อ _ _ɔɔ̂

124 ราคา _aa _ _aa 149 ท าไม _ _am  _ay

125 เขียน _ _ǐan 150 ห้อง _ɔŋ̂
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151 ดี d_ _ 176 หมา m_ _

152 ศูนย์ s_ _n 177 พัน _ _an

153 เอา ʔa_ 178 ห้องน ้า hɔ_̂ ná_ _

154 อะไร ʔar_ _ 179 หมู m_ _

155 รถ r_ _ 180 มา m_ _

156 หม่ืน _ _ɯn 181 ชอบ ch_ _ _

157 แมว m_ _ _ 182 กิน k_ _

158 แต่ t_ _ 183 พูด ph_ _ _

159 ไก่ k_ _ 184 อร่อย ʔar_ _

160 เผ็ด ph_ _ 185 หนังสือ n_ _  s_ _

161 ใหญ่ y_ _ 186 วัน w_ _

162 เขียน kh_ _ _ 187 กับ k_ _

163 น ้า n_ _ _ 188 โรงเรียน roo_  r_ _ _

164 พ่อ ph_ _ 189 นะ n_ʔ

165 ราคา r_ _ kh_ _ 190 อะไรนะ ʔar_ _  n_ʔ

166 ท าไม th_ _  m_ _ 191 มาก m_ _ _

167 นิดหน่อย n_ _  n_ _ 192 น้ัน n_ _

168 อยาก y_ _ _ 193 หรือ r_ _

169 น้ี n_ _ 194 ข้าว kh_ _ _

170 ไม่เป็นไร m_ _  pen  r_ _ 195 ปี p_ _

171 แม่ m_ _ 196 จีน c_ _ _

172 ห้อง h_ _ 197 สวย sǔ_ _

173 แพง ph_ _ _ 198 แม่น ้า m_ _  n_ _ _

174 เท่าไร _ _âw  _ _y 199 ร้อน r_ _ _

175 เดือน dɯ_ _ 200 ซ้ือ s_ _
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201 良いのか良くないのか

202 ゼロゼロセブン

203 水、要りますか？

204 何を書いていますか？

205 友達が車を買ってきた

206 10,000バーツ

207 猫と一緒に居たい

208 美しいが大きすぎる

209 鶏が食べたい

210 それほど辛くない

211 大きな学校

212 日本語を書く

213 水を飲みたくない

214 彼の父親

215 値段が高すぎる

216 なんで来ないの？

217 少し辛い

218 ご飯が食べたい（食事がしたい）

219 この時計はだれの？

220 大丈夫です。(女性が丁寧に)

221 母ブタ

222 教室に行かない

223 値段が高くない

224 値段はいくらですか？(女性が丁寧に)

225 あなたは何月に来るの？ คุ_ มา เดือ_ ไ_น ?

ราคา ไม่ แพง
รา_า เท่_ไร _ะ ?

_ม่ _มู
ไม่ ไ_ ห้_ง เรี_น

น_ _กา น้ี ขอ_ ใค_
ไ_เ_นไร ค่ะ

เผ็ด นิดหน่อย
อยาก กิน ข้าว

ราคา แพง ไป
ท าไ_ ไ_ ม_ ?

ไม่ อย_ก กิน น_
พ่_ ของ เ_า

โรงเรียน ใหญ่
เขียน ภาษา ญ่ีปุ่น

อ_าก กิน ไ_
ไม่ เผ็ด มาก

อยา_ อยู่ กับ แ_ว
สวย แต่ ใหญ่ ไป

เพ่ือน ซ้ือ รถ มา
หน่ึ_ หม่ื_ บ_ท

เอา น ้า ไหม ?
เขี_น อ_ไร _ยู่ ?

ดี หรือ ไม่ ดี
ศู_ย์ ศู_ย์ เ_ด
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226 僕は犬が好き

227 5,000人

228 トイレに行きたい

229 私は豚が好きではない

230 父親の友達が来ない

231 私は豚が嫌いです

232 豚を食べるですよね？(男性が丁寧に)

233 タイ語を話す

234 あの水はとても美味しい

235 英語の本

236 今日は何曜日ですか？(女性が丁寧に)

237 犬と猫

238 英語学校

239 とても美味しいですね（男性が丁寧に）

240 なんて言いましたか？(女性が丁寧に)

241 とても行きたい

242 あの人

243 豚ですか鶏ですか？(男性が丁寧に)

244 誰がご飯を食べに行くの？

245 3,000年

246 母親は中国人

247 美しい時計

248 これは川です

249 今日はとても暑いです（男性が丁寧に）

250 いくらで買ってきましたか？ ซ้ือ มา เท่าไร ?

_ คือ แ_น ้า
วัน น้ี ร้อน มาก ครับ

_ม่ เป็_ คน จี_
นาฬิกา สวย

ใคร ไ_ กิน ข้_ว?
ส_ม พัน _

ค_ น้ั_
_มู หรื_ ไ_ ครั_ ?

อะไ_ _ะ คะ ?
อยาก ไป มาก

โร_เรีย_ ภา_า อัง_ฤษ
อร่อย มาก นะ ครับ

วั_ น้ี วัน _ะไร _ะ ?
หมา กับ แมว

น ้า น้ัน อร่อย มาก
หนังสือ ภาษา อังกฤษ

กิน หมู ใช่ ไหม ครับ?
พูด ภาษา ไทย

เพ่ือน พ่อ ไม่ มา
ฉัน ไม่ ชอบ หมู

อย_ก ไ_ ห้อ_น ้า
ฉัน ไม่ ชอบ หมู

ผม ช_บ หม_
ห้_ พั_ ค_


