
PDF by pdf-language-lessons.com 

1

Number Words & Phrases Thai Romanization

1 How old are you? คุณอายุเทาไหร? khuṇ xāyu thèā h̄ịr̀?

2 I am 17 years old ฉันอายุ 17 ป C̄hạn xāyu 17 pī

3 I am 21 years old ฉันอายุ 21 ป c̄hạn xāyu 21 pī

4 I am 25 years old ฉันอายุ 25 ป c̄hạn xāyu 25 pī

5 I am  30 years old ฉันอายุ 30 ป c̄hạn xāyu 30 pī

6 I am 34 years old ผมอายุ 34 ป p̄hm xāyu 34 pī

7 I am 35 years old ผมอายุ 35 ป p̄hm xāyu 35 pī

8 I am 39 years old ผมอายุ 39 ป p̄hm xāyu 39 pī

9 What's your phone number? เบอรโทรศัพทคุณคือเบอรอะไร? bexr̒ thorṣ̄ạphth̒ khuṇ khụ̄x bexr̒ xarị?

10 My phone number is... หมายเลขโทรศัพทของฉันคือ... H̄māylek̄h thorṣ̄ạphth̒ k̄hxng c̄hạn khụ̄x...

11 I live on the second floor. ฉันอาศัยอยู่บนชั้นสอง C̄hạn xāṣ̄ạy xyū̀ bn chận s̄xng

12 i live on the third floor. ฉันอาศัยอยู่บนชั้นที่สาม c̄hạn xāṣ̄ạy xyū̀ bn chận thī̀ s̄ām

13 You live on the fourth floor. คุณอาศัยอยู่บนชั้นสี่ khuṇ xāṣ̄ạy xyū̀ bn chận s̄ī̀

14 We live on the fifth floor. เราอาศัยอยู่บนชั้นที่ห้า reā xāṣ̄ạy xyū̀ bn chận thī̀ h̄̂ā

15 Two plus two equals four สองบวกสองเท่ากับสี่ s̄xng bwk s̄xng thèākạb s̄ī̀

16 Four minus two equals two. สี่ลบสองเท่ากับสอง s̄ī̀ lb s̄xng thèākạb s̄xng
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17 Two times two equals four. สองครั้งสองเท่ากับสี่ s̄xng khrậng s̄xng thèākạb s̄ī̀

18 Four divided by two equals 2. สี่โดยแบงออกเปนสองเทากับ 2 s̄ī̀ doy bæ̀ng xxk pĕn s̄xng thèākạb 2

19 What time is it? สิ่งที่เวลามันคืออะไร? s̄ìng thī̀ welā mạn khụ̄x xarị?

20 it's 5 o'clock. มันเปน 05:00 Mạn pĕn 05:00

21 It's 10 o'clock. มันเปน 10:00 Mạn pĕn 10:00

22 It's 10:30. มันเปน 10:30 Mạn pĕn 10:30

23 It's 4:25. มันเปน 04:25 Mạn pĕn 04:25

24 How many apples do you have? คุณจะทําอยางไรหลายแอปเปลมี? Khuṇ ca thả xỳāngrị h̄lāy xæ ppeî lmī?

25 I have two apples. ฉันมีสองแอปเปิ้ล C̄hạn mī s̄xng xæ ppeîl

26 I have five apples. ฉันมีห้าแอปเปิ้ล c̄hạn mī h̄̂ā xæ ppeîl

27 How much is this? นี่ราคาเทาไหร? nī̀ rākhā thèā h̄ịr̀?

28 This is six dollars. นี่คือหกดอลลาร์ Nī̀ khụ̄x h̄k dxllār̒

29 This is ten dollars. นี้เป็นเหรียญสิบ nī̂ pĕn h̄erīyỵ s̄ib

30 one หนึ่ง h̄nụ̀ng

31 two สอง s̄xng

32 three สาม s̄ām

33 four สี่ s̄ī̀
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34 ห้า h̄̂ā

35 six หก h̄k

36 seven เจ็ด cĕd

37 eight แปด pæd

38 nine เก้า kêā

39 ten สิบ s̄ib

40 eleven สิบเอ็ด s̄ib xĕd

41 twelve สิบสอง s̄ib s̄xng

42 thirteen สิบสาม s̄ib s̄ām

43 fourteen สิบสี่ s̄ib s̄ī̀

44 fifteen สิบห้า s̄ib h̄̂ā

45 sixteen สิบหก s̄ib h̄k

46 seventeen สิบเจ็ด s̄ib cĕd

47 eighteen สิบแปด s̄ib pæd

48 nineteen สิบเก้า s̄ib kêā

49 twenty ยี่สิบ yī̀s̄ib

50 thirty สามสิบ s̄āms̄ib
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51 fourty สี่สิบ s̄ī̀ s̄ib

52 fifty ห้าสิบ h̄̂ā s̄ib

53 sixty หกสิบ h̄k s̄ib

54 seventy เจ็ดสิบ cĕd s̄ib

55 eighty แปดสิบ pæd s̄ib

56 ninety เก้าสิบ kêā s̄ib

57 one hundred หนึ่งร้อย h̄nụ̀ng r̂xy

58 one thousand หนึ่งพัน h̄nụ̀ng phạn

59 ten thousand หนึ่งหมื่น h̄nụ̀ng h̄mụ̄̀n

60 hundred thousand แสน s̄æn

61 million ล้าน l̂ān


