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I. Pronunciation Practice
Listen and repeat
1) Tones เสียง วรรณยุกต /sia wan-na-yuk/
1.1 Listen, repeat and practice the 5 tones. You will hear each model tone pronounced
three times. Listen for tone quality and pitch, and then repeat each tone three times.
Mid tone:
ไกล
klay
‘far’
Falling tone:
ใกล
klay
‘near’
บาน
baan
‘house/home’
Rising tone:
แสน
sn
‘hundred thousand’
แถว
thw
‘row’
High tone:
พัก
phak
‘to stay’
Low tone:
อยู
yuu
‘to be’
1.2 In this exercise, practice tones in two or three-syllable words. You will hear each word
pronounced three times. Then repeat each word twice after the beep.
เลขที่
leek-thii
‘address’
ถนน
tha-non
‘street’
taa-chaat
‘foreign nation/nationality’
ตางชาติ
ตางรัฐ
taa-rat
‘(of) foreign state’
ตางประเทศ taa-pra-theet
‘(of) foreign country’
โทรศัพท
thoo-ra-sap
‘telephone’
1.3 Practice saying the proverb twice after the model. Pay attention to the tones.
หนาตาง มี หู ประตู มี ชอง
naa-taa-mii-huu-pra-tuu-mii-ch

1.4 Practice saying numbers. Pay attention to the tones. You will hear each number twice.
Pronounce each number twice after the beep.
หมื่น mn
‘ten thousand’
แสน sn
‘hundred thousand’
ลาน laan
‘million’
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2) Vowels เสียงสระ /sia sa-ra/
You will hear each word/phrases pronounced twice. Pronounce each word/phrases twice
after the beep.
ดวย
duay
‘also’
คือ
kh
‘to be’
มือถือ
m-th
‘cell phone’
หมื่น
mn
‘ten thousand’
เดือน
dan
‘month’
เหนือ
na
‘the north, northern’
เบอร
b
‘number’
หอพัก
h-phak
‘dormitory’
ครอบครัว
khrp-khrua
‘family’
สะดวก
sa-duak
‘be convenient’
เหมือนกัน
man-kan
‘similarly’
คาเชาวันละเทาไหร
khaa-chaw wan-la thaw-ray ‘How much is the rent per day?’
3) Consonants เสียงพยัญชนะ /sia pha-yan-cha-na/
You will hear each word twice. Pronounce each word twice after the beep.
ตาง taa
‘diffrent’
แถว thw
‘row’
พัก phak
‘to stay’
II Listening Practice
1. Near’ and ‘far’ Tone identification
The Thai word for ‘near’ is ใกล with falling tone. The Thai word for ‘far’ is ไกล with mid
tone. Listen to the following, each word is pronounced three times.
Near : ใกล klay
‘near’
Far:
ไกล klay
‘far’
# Now you will hear 10 words, each pronounced once. Write down whether it is
‘near’ or ‘far’
1.
2.
3.
4.
5.
Thai Language and Culture for Beginners

ยุพาพรรณ หุนจําลอง

Unit 2-2 Activity
6.

3
7.

8.

9.

10.

III Numbers
1. # Listen to the following numbers. Then, write down each number that you hear.
Each number is pronounced twice.
a
b
c
d

2.
Read the numbers you wrote above.
a. __________
b .___________
c. ___________
d. ___________
IV. Dialogue Practice
1. Indicating possession:
Review Structure Note 2 of this chapter. (Unit 2 Lesson 2 pp. 66) Then listen, repeat and
answer orally the following questions from the information provided.
Examples:
Listen and repeat
Q: นี่หนังสือของแดนใชไหม

Amy nii na-s kh dn chaymay
A: ไมใช นี่ไมใชหนังสือแดน นี่หนังสือของ
เอมี่
may-chay nii may-chay nas dn nii na-s ee-mii

Q: นี่หนังสือของเอมี่ใชไหม
nii na-s kh ee-mii
chay-may
A: ใชแลว
chay-l w
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Q: นี่หนังสือของใคร
nii na-s kh khray
A: หนังสือเอมี่ or
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na-s ee-mii or
na-s kh ee-mii
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Dan
1

Chai
2

4

Amy
3

Amy

Tuk

4

5

Question
1 a. นี่นาฬิกาของชัยใชไหม
nii naa-li-kaa kh chay chay-may
b. นี่นาฬิกาของใคร
nii naa-li-kaa kh khray
2 a. นี่ดินสอชัยใชไหม
nii din-s kh chay chay-may
b. นี่ดินสอของแดนใชไหม
nii din-s kh dn chay-may
3 a. นี่ปากกาของเอมี่ใชไหม
nii paak-kaa kh ee-mii chay-may
b. นี่ปากกาตุกใชไหม
nii paak-kaa tuk chay-may
4 a. นี่มือถือของแดนใชไหม
nii m-th kh dn chay-may
b. นี่มือถือใคร
nii m-th kh khray
5 a. นี่สมุดแดนใชไหม
nii sa-mut dn chay-may
b. นี่สมุดของตุกใชไหม
nii sa-mut tuk chay-may
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Answer
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
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2. Quantity per unit:
Review Structure Note 4 of this chapter. (Unit 2 Lesson 2 pp. 68) Then listen,
repeat and answer orally the following questions from the information provided.
วันละ
เดือนละ
โรงแรมเวียงใต

wan la

dan la

600 บาท

15000 บาท

15 dollar

450 dollar

-

20,000 บาท

roo-rm-wiataay

หอพัก Hale Manoa
h-phak ha-lee-manua

ไทยอพารตเมนต
thay-a-phaat-men

Answer

Question

1. โรงแรมเวียงใตคาเชาวันละเทาไหร

.

______________

roo-rm-wia-taay khaa-chaw wan la thaw-ray

2. หอพัก Hale Manoa คาเชาเดือนละเทาไหร

______________

h-phak ha-lee-ma-nua khaa-chaw dan la thaw-ray

3. ไทยอพารตเมนต คาเชาเดือนละเทาไหร

______________

thay-a-phaat-men khaa-chaw dan la thaw-ray

4. หอพัก Hale Manoa คาเชาวันละเทาไหร

______________

h-phak ha-lee-ma-nua khaa-chaw wan la thaw-ray

5. โรงแรมเวียงใต คาเชาเดือนละเทาไหร

______________

roo-rm-wia-taay khaa-chaw dan la thaw-ray

3.
Review the profile of the persons in the textbook. (Unit 2 Lesson 2 pp. 60-61)
Then fill in the following profile cards.
Amy
Type of residence
Number
Street
Area
Province
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Telephone number
Cell phone number
Type of residence
Number
Street
Area
Province
Telephone number
Cell phone number
Type of residence
Number
Street
Area
Province
Telephone number

You will hear a series of questions about Amy, Dan and Chai. Listen, repeat and
answer the following questions orally. Refer to the information on the chart in the section
above. * ที่พัก = residence, housing, lodging
Answer

Question

1. เอมี่อยูบานหรืออยูอพารตเมนต
ee-mii yuu baan r yuu a-phaat-men

______________

ee-mii yuu thii leek thii a-ray tha-non a-ray

______________

b m-th kh ee-mii b a-ray

______________

thii-phak kh ee-mii yuu klay ma-haa-wit-tha-yaa-lay may

______________

2. เอมี่อยูที่ เลขที่อะไร ถนนอะไร
3. เบอรมือถือของเอมี่เบอรอะไร

4. ที่พักของเอมี่อยูใกลมหาวิทยาลัยไหม
5. แดนอยูบานหรืออยูอพารตเมนต

dn yuu baan r yuu a-phaat-men

6. ที่พักแดนอยูที่ไหน

thii-phak dn yuu thii-nay
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7 ที่พักของแดนอยูไกลมหาวิทยาลัยไหม

______________

thii-phak kh dn yuu klay ma-haa-wit-tha-yaa-lay may

8. เบอรโทรศัพทแดน เบอรอะไร

______________

b thoo-ra-sap kh dn b a-ray

9. ที่กรุงเทพฯ ชัยพักที่ไหน

______________

thii kru-theep chay phak thii-nay

10. เบอรโทรศัพทเอมี่ เบอรอะไร

______________

b thoo-ra-sap ee-mii b a-ray

Listen, repeat and answer the following questions orally, using your own
4.
information.
Answer

Question
1.

คุณอยูบาน หรือ อยูอพารตเมนต หรืออยูหอพัก
khun yuu baan r yuu a-phaat-ment r yuu h-phak

______________

khun yuu thii leek thii a-ray tha-non a-ray

______________

thii-phak khun yuu klay ma-haa-wit-tha-yaa-lay may

______________

2. คุณอยูที่ เลขที่อะไร ถนนอะไร

3. ที่พักคุณอยูใ กลมหาวิทยาลัยไหม

4. คาเชาที่พักของคุณ เดือนละเทาไหร
khaa-chaw thii-phak kh khun dan la thaw-ray

______________

5. คุณคิดวา คาเชาแพงไหม
______________

khun khit waa khaa-chaw ph may

6. คุณมีโทรศัพทไหม เบอรอะไร
khun mii thoo-ra-sap may b a-ray

.

______________

7. คุณมีมือถือดวยไหม เบอรอะไร

khun mii m-th duay may b a-ray

______________

V Listening Task
เรื่องของ Noah
1.
# Listen and fill in the profile card.
Type of residence
Number
Street
Area
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Province
Telephone number
Cell phone number

2.

Ask a question for each answer provided.
Answer
1. ผมชื่อ Noah นามสกุล Viernes
2. ผมเปนคนอเมริกัน
3. เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาวาย
4. ตอนนี้ ผมเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ
5. ผมพักอยูที่อพารตเมนตใกลๆมหาวิทยาลัย
6. คาเชาอพารตเมนตเดือนละหนึ่งหมื่นหาพันบาท
7. ผมคิดวาคาเชาแพง
8. จากอพารตเมนตไปมหาวิทยาลัยสะดวกมาก
9. ที่อพารตเมนตไมมีโทรศัพท
10. ผมมีมือถือ มือถือผมเบอร 081-142-9974
11. ที่จุฬาฯ ผมเรียนภาษาไทย กับ วรรณกรรมไทย

Question
1.
2.
3.
4.

Q:
Q:
Q:
Q:

5. Q:
6. Q:
7 Q:
8 Q:
9 Q:
10 Q:
11 Q:

VI. Writing Practice
a.
#Write the questions in Dialogue Practice 4 in Thai script, and write answers about
yourself in Thai script. You may write names in English.
1. Q:
A:
2. Q:
A:
3. Q:
A:
4 Q:
A:
5 Q:
A:
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Listening Help

Questions from Part IV no. 3
1. Does Amy stay at home or apartment?
2. Amy stays at what address, on what street?
3. What is her cell phone number?
4. Is Amy’s residence close to the university?
5. Does Dan stay at home or apartment?
6. Where is Dan resident?
7 Is Dan’s residence close to the university?
8. What is his cell phone number?
9. Where does Chai stay in Bangkok?
10. What is Amy’s phone number?

Questions from Part IV no. 4
1. Do you stay at home, an apartment or a dormitory?
2. Do you stay at what address, on what street?
3. Is your residence close to the university?
4. How much is the rent per month?
5. Do you think it’s expensive?
6. Do you have a phone? What number?
7. Do you also have a cell phone? What number?
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