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The position of vowels in Thai language 

 
There are 32 vowels. Vowels sounds are writing by using a mixture of 

vowel symbols. Most of them are in of short and long sounds. 

A dash (-) indicates the position of the initial consonants. 
The position of vowel can be in front of consonant, behind consonant 

or in front and behind consonant, etc. 

 
In front of  consonant Behind consonant Front+behind consonant 

โ-     /oe/   โต (big) 

ไ-    /ai/     ไป (go) 
เ-     /e/     เจ  (vegan ) 
ใ-    /ai/     ใจ (heart ) 
แ-   /ae/    แบ  
                     (open hand) 

-ะ    /a/         จะ  (will) 

-า   /aa/       มา  (come) 
-อ   /or/       คอ    (neck) 
-  ว   /ua/       ต ว   (body ) 
-  วะ  /ua/      ผ วะ 
ฤ    /reu/    พฤห ส                      
                          (Thursday) 
ฤๅ  /reu/     ฤๅษี(hermit ) 
ฦ   /leu/ 
ฦๅ  /leu/ 

โ-ะ    /o/        โต๊ะ   (table) 
เ-ะ     /e/        เตะ   (kick) 
แ-ะ    /ae/      และ  (and) 
เ-า    /ao/       เขา    (he) 
เ –าะ  /or/      เกาะ (island) 
เ-อ     /er/      เจอ   (see,meet) 
เ-อะ   /er/      เยอะ (alot) 

Above consonant Front+above+behind 

consonant 

Below consonant 

-      /i/       ก น (eat) 
- ี    /ee/    ดี    (good) 
-      /eu/    ด ก  (late) 
-  อ  /eu/    ม อ   (hand) 
-ำ  /am/   จ า  (remember) 

เ- ียะ   /ia/     เกี๊ยะ 
เ- ีย     /ia/     เมีย (wife) 
เ-  อะ   /eua/  - 
เ-  อ    /eua/   เร อ (boat) 

-      /u/       ย ง (mosquito ) 
-      /oo/     ด    (watch,look) 
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Practice to write Thai vowel 

1. /a/     -ะ –ะ -ะ  

2. /aa/   -า  -า -า 

3.  /i/       -    -    -   

4. /ee/        -    -    -     

5. /u/        -    -    -   

6. /oo/    -    -    -   
 

7. /o/       โ-ะ โ-ะ โ-ะ 

8. /oe/     โ-  โ-  โ- 

9. /eu/                  –    –    –    

10. /eu/     -  อ -  อ –  อ 
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11. /e/    เ-ะ 

12. /e/    เ- 

13. /ae/  แ-ะ 

14. /ae/  แ- 

15. /or/  เ-าะ 

16. /or/  -อ 

17. /er/   เ-อะ 

18. /er/   เ-อ 

19. /ia/   เ–  ยะ 

20. /ia/   เ–  ย 

21. /eua/เ–  อะ 

22. /eua/เ–  อ 

23. /ua/  -  วะ 

24. /ua/  -  ว 
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25. /am/  -ำ   

26. /ai/     ไ- 

27. /ai/      ใ- 

28. /ao/    เ-า 

29. /reu/  ฤ 

30. /reu/  ฤๅ 

31. /leu/  ฦ 

32./leu/  ฦๅ 
 
 




