
Lesson 17 : Where is the book?
บทท่ี ๑๗ หนังสืออยูที่ไหน
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คําศัพท (Vocabulary)
บน bon on
ใต ta^ay under
ขางหนา kha^aN na^a front
ขางหลัง kha^aN la&N back
ขาง ( ๆ) kha^aN [kha^aN] next to, near
ขางบน kha^aN bon upstairs, above
ขางลาง kha^aN la^aN downstairs, below
ขางซาย kha^aN sa@ay on the left side
ขางขวา kha^aN khwa&a on the right side
ทางซาย thaaN sa@ay on the left
ทางขวา thaaN kha&a on the right
ช้ัน cha@n floor
ช้ันลาง cha@n la^aN downstairs
ช้ันบน cha@n bon upstairs, upper floor



ช้ัน(ท่ี)… cha@n [thi^i]... floor no. …
ใน nay in
นอก nç^çk out of
ขางใน kha^aN nay inside
ขางนอก kha^aN  nç^çk outside
โตะ to@ table, desk
เกาอ้ี ka^w /i^i chair
ประตู pra tuu door, gate
หนาตาง na^a ta$aN window
น่ัง na^N to sit
ยืน yˆˆn to stand
อยู yu$u to be, to be located
ท่ี thi^i at
อยูท่ีไหน yu$u thi^i na&y where is…, where is it?

โครงสราง (Structures)

โครงสราง 1 (Structure I)
หนังสืออยูท่ีไหนคะ Where is the book?
na@N sˆ&ˆ yu$u thi^i na&y kha@

หนังสืออยูบนโตะครับ The book is on the table.
na@N sˆ&ˆ yu$u bon to@ khra@p

โตะอยูท่ีไหนคะ Where is the table?
to@ yu$u thi^i na&y kha@

โตะอยูในหองเรียนครับ The table is in the classroom.
to@ yu$u nay hç^N rian khra@p

ปากกาอยูท่ีไหนคะ Where is the pen?
pa$ak kaa yu$u thi^i na&y kha@



ปากกาอยูใตหนังสือครับ The pen is under the book.
pa$ak kaa yu$u ta^ay na@N sˆ&ˆ khra@p

หนังสือ อยู ท่ีไหน
na@N sˆ&ˆ yu$u thi^i na&y

โตะ บน เกาอ้ี
to@ bon ka^w /i^i

ปากกา ใน หองเรียน
pa$ak kaa nay hç^N rian

สมุด ขาง หนาตาง
sa mu$t kha^aN na^a ta$aN

โครงสราง 2  (Structure II)
จอหนอยูท่ีไหนครับ Where is John?
cççn yu$u thi^i na&y khra@p

จอหนอยูขางนอกคะ John is outside.
cççn yu$u kha^aN nç^çk kha^

แอนนอยูท่ีไหนครับ Where is Anne?
/EEn yu$u thi^i na&y khra@p

แอนนอยูขางในคะ Anne is inside.
/EEn yu$u kha^aN nay kha^

หองเรียนอยูท่ีไหนครับ Where is the classroom?
hç^N rian yu$ thi^i na&y khra@p

หองเรียนอยูช้ันสองคะ The classroom is on the 2nd floor.
hç^N rian yu$u cha@n sç&çN kha^

หองทํางานอยูท่ีไหนครับ Where is the office?
hç^N tham Naan yu$u thi^i na&y khra@p

หองทํางานอยูช้ันลางคะ The office is downstairs.
hç^N tham Naan yu$u cha@n la^aN kha^



จอหน อยู ท่ีไหน
cççn yu$u thi^i na&y

แอนน ขางนอก
/EEn kha^aN nç^çk

หองเรียน ช้ันบน
hç^N rian cha@n bon

หองทํางาน ช้ันลาง
hç^N tham Naan cha@n la^aN

โครงสราง 3
จอหนน่ังอยูท่ีไหนคะ Where is John sitting?
cççn na^N yu$u thi^i na&y kha@

จอหนน่ังอยูขางแอนนครับ John is sitting next to Anne.
cççn na^N yu$u kha^aN /EEn khra@p

แอนนน่ังอยูท่ีไหนคะ Where is Anne sitting?
/EEn na^N yu$u thi^i na&y kha@

แอนนน่ังอยูขางหนาอาจารยครับ Anne is sitting in front of the teacher.
/EEn na^N yu$u kha^aN na^a /aa caan khra@p

ตอนน้ีจอหนยืนอยูท่ีไหนคะ Where is John standing now?
tççn ni@i cççn yˆˆn yu$u thi^i na&y kha@

จอหนยืนอยูขางหลังแอนนครับ John is standing behind Anne.
cççn yˆˆn yu$u kha^aN la&N /EEn khra@p



จอหน น่ัง อยู ท่ีไหน
cççn na^N yu$u thi^i na&y

แอนน ขาง หนาตาง
/EEn kha^aN na^a ta$aN

ขางหนา อาจารย
kha^aN na^a /aa caan

ขางหลัง โตะ
kha^aN la&N to@

บทอานและฟง (Reading and Listening Comprehension)
จอหนและแอนนเรียนภาษาไทยอยูในหองเรียน  John and Anne are learning Thai

in a classroom.
cççn lE@ /EEn rian phaa sa&a thay yu$u nay hç^N rian

หองเรียนอยูช้ันท่ีสาม The classroom is on the 3rd floor.
hç^N rian yu$u cha@n thi^i sa&am

จอหนน่ังขางหนาตาง John sits near a window.
cççn na^N kha^aN na^a ta$aN

แอนนน่ังขางประตู Anne sits near a door.
/EEn na^N kha^aN pra tuu

อาจารยยืนอยูหนาหองเรียน    The teacher stands at the front of the classroom.
/aa caan yˆˆn yu$u na^a hç^N rian

นักศึกษาน่ังบนเกาอ้ี The students sit on the chairs.
na@k sˆ$k sa&a na^N bon ka^w /i^i

หนังสือและปากกาอยูทางซาย The books and pens are on the left.
na@n sˆ&ˆ lE@ pa$ak kaa yu$u thaaN sa@ay

สมุดและดินสออยูทางขวา The notebooks and pencils are on the right.
sa mu$t lE@ din sç&ç yu$u thaaN kha&a

กระเปาอยูขางหลัง The backpacks are in the back.
kra pa&w yu$u kha^aN la&N


