
Going out and Hangout with friend 

 
1. 

 
the drink (n.) 

    ^        \ 
kreuang-deum 

 
เครื่องดื่ม 

 
2. 

 
ask something from someone 

  v 
kor 

 
ขอ 

 
3. 

 
to put something in…….. 

 \ 
sai 

 
ใส ่

 
4. 

 
classifier for ice 

  ^ 
gorn 

 
ก้อน 

 
5. 

 
must, need to, have to + V. 

   ^ 
dtorng 

 
ต้อง 

 
6. 

 
to drink 

   \     _ 
Deum/gin 

 
ด่ืม/กิน 

  
Conversation  

staff: Hello, what would you like to order ? (drink) 
 \     \      _     /   ^     \     \   _    _     /     / 
sa-wad-dee krab/ka, deum a-rai dee krab/ka? 

สวัสดี ครับ/ค่ะ , ดื่ม อะไรดี ครับ/คะ ? 
 
A: Hello, may I see a menu first? 

 \    \       _    /    ^    v     _    _    _    \      ^    /     /     / 

sa-wad-dee krab/ka, kor doo me-noo gorn dai-mai krab/ka? 

สวัสดี ครับ/ค่ะ , ขอดู เมนู กอ่น ได้ไหม ครบั/คะ ? 
staff: Sure. 

  ^    /    ^ 
dai krab/ka 

ได้ ครับ/ค่ะ 
 
A: Thank you. Hmm, I’ll get a bottle of Singha beer please. 

 \       _      /   ^              _          v          \       /    ^  
korb-kun krab/ka,           ao beer sing 1 kuad krab/ka 

ขอบคุณ ครับ/ค่ะ ,            เอา เบียร์ สิงห์ 1 ขวด ครับ/ค่ะ 
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staff: Wait a moment please. 

  _  \       ^     /   /     / 
ror-sag-kroo na krab/ka 

รอสกัครู่ นะ ครับ/คะ 
 
A:  ok. 

  ^    /    ^ 
dai krab/ka 

ได้ ครับ / ค่ะ 
 
staff: Here you are. 

  ^     /    ^ 
nee krab/ka  

นี่ ครับ / ค่ะ 
Language point 
  
 
 
 
 
 
 
 

Example of “kŏr” ขอ 
        v    _       \       ^     /       _  
 May I try it first? = kor lorng gorn dai-mai?  ( lorng ลอง = to try) 

 ขอ ลอง ก่อน ได้ไหม ครับ / คะ? 
 
 
 
 
 
 

  V    \         ^     / 
kor + doo + gorn + dai-mai?  = May I see first? 
 
ขอ + ดู + ก่อน + ได้ไหม? 
 

āo+ object   = May I have +  object  
                          May I order + object 
เอา + object 

( Use this form when you made the decision to buy or order something) 
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Example: 
1. May I have a glass of Chang beer with 2 cubes of ice please? 

 _              /         \      ^      \    /      v          ^       /   ^ 
ao beer chaang neung gaew sai nam-kaeng 2 gorn krab/ka 

เอา เบียร์ช้าง หนึ่ง  แก้ว ใส่ น ้าแข็ง 2 ก้อน ครับ/ คะ 
 
2. May I have 3 shots of vodka please? 

 _              v              /    ^ 
ao vodka saam shot krab/ka 

เอา วอดก้า สาม ชอ็ต ครับ/ค่ะ 
 

Additional vocabulary 

1. Drunk    mao     เมา 

2. Not drunk   mai mao    ไม่เมา 

3. Want to drunk  yaag mao    อยาก เมา 

4. Drink alchohol  gin lao /deum lao   กินเหล้า/ดื่มเหล้า 

5. Slowly   chaa chaa    ช้าๆ 

6. What do you drink?   (kun) deum / gin a-rai?  คุณ ดื่ม/กิน อะไร 

7. What do you want to drink? (kun) yaag deun a-rai?    คุณ อยาก  
ดื่ม/กิน อะไร 

8. To order   sang     สั่ง 

9. Did you order?  Sang reu –yang   สั่ง รึยัง 

10. What do you like to drink? (kun) chorb deum a-rai?  คุณ ชอบ ดื่ม อะไร 

11. What beer do you like?  (kun) chorb beer a-rai?  คุณ ชอบ เบียร์ อะไร 
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12. Do you have Singha beer?  Mee beer sing mai?  มี เบียร์ สิงห์ ไหม 

13. Small bottle    kuad leg   ขวด เล็ก 

14. Big bottle    kuad yai   ขวด ใหญ่ 
15. Do you have small bottle? Mee kuad leg mai?  มี ขวด เล็ก ไหม 

16. It is finish (out of stock)  mod    หมด 

17. It doesn’t have….  Mai mee   ไม่มี 

18. Can I have 2 bottle of leo? Ao beer leo 2 kuad  เอา เบียร์ ลีโอ 2 ขวด 

19. I don’t want ice   mai ao nam-kaeng  ไม่ เอา น ้าแข็ง 

20. A bit of ice    nam kaeng nid noi  น ้าแข็ง นิดหน่อย 

21. I drink a bit    deum/gin nid noi  ดื่ม/กิน นิดหน่อย 

22. I don’t drink a lot   deum/ gin mai maag ดื่ม/กิน ไม่มาก 

23. Cheers    chon gaew   ชนแก้ว 

24. Can I have 2 glass?   Kor gaew 2 bai  ขอ แก้ว 2 ใบ 

25.    Finish the glass(drink)  mod gaew   หมดแก้ว 

26. Somebody can drink a lot  kor kaeng   คอแข็ง 

27. Get drunk easily   kor orn   คออ่อน 

28. It is enough    por laew   พอแล้ว 
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Exercise 

1. Put     ____________   ใส่ 

2. Not put    ____________   ไม่ใส่ 
3. _____________   mao     เมา 

4. _____________   mai mao    ไม่เมา 

5. Want to drunk   yaag mao    อยาก เมา 

6. _____________   gin lao /deum lao   กินเหล้า/ดื่มเหล้า 

7. _____________   chaa chaa    ช้าๆ 

8. _____________   (kun) deum / gin a-rai?  คุณ ดื่ม/กิน อะไร 

9. _____________    (kun) yaag deun a-rai?         คุณ อยาก 

 ดื่ม/กิน อะไร 

10. To order    sang     สั่ง 

11. _____________   sang  a-rai?    สั่ง อะไร 

12. _____________    (kun) chorb deum a-rai?  คุณ ชอบ 

 ดื่ม อะไร 

13. _____________    (kun) chorb beer a-rai?  คุณ ชอบ เบียร์ อะไร 

14. _____________   mee beer sing mai?   มี เบียร์ สิงห์ ไหม 

15. _____________   kuad leg    ขวด เล็ก 

16. _____________   kuad yai    ขวด ใหญ่ 
17. Do you have small bottle? Mee __________mai?  มี ขวด เล็ก ไหม 

18. It is finish (out of stock)  mod     หมด 
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19. _____________   Mai mee    ไม่มี 

20. Can I have 2 bottle of leo? Ao beer leo 2 ______  เอา เบียร์ ลีโอ 2 ขวด 

21. I don’t want ice   ________ nam-kaeng  ไม่ เอา น ้าแข็ง 

22. A bit of ice    nam kaeng ____________  น ้าแข็ง นิดหน่อย 

23. I drink a bit    _____________nid noi  ดื่ม/กิน นิดหน่อย 

24. I don’t drink a lot   deum/ gin ___________  ดื่ม/กิน ไม่มาก 

25. Cheers    chon__________   ชนแก้ว 

26. Can I have 2 glasses?  ___________gaew 2 bai  ขอ แก้ว 2 ใบ 

27. Finish the glass(drink)  mod _____________  หมดแก้ว 

28. Somebody can drink a lot  kor kaeng    คอแข็ง 

29. Get drunk easily   kor orn    คออ่อน 

30. _____________   por laew    พอแล้ว 
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