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Вчити тайський алфавіт онлайн

Тайський алфавіт онлайн (абетка). Тайська
мова онлайн. Букви тайський алфавіту
(великі, рядкові).
Вчити тайський алфавіт онлайн. Тайська абетка для
дітей. Вчимо букви тайської мови.
ก [ko kai]
ข [kho khai]
ฃ [kho khuat]
ค [kho khwai]
ฅ [kho khon]
ฆ [kho ra-khang]
ง [ngo ngu]
จ [jo jan]
ฉ [cho ching]
ช [cho chang]
ซ [so so]
ฌ [cho ka-choe]
ญ [yo ying]
ฎ [do cha-da]
ฏ [to pa-tak]
ฐ [tho than]
ฑ [tho montho]
ฒ [tho phu-thao]
ณ [no nen]
ด [do dek]
ต [to tao]
ถ [tho thung]
ท [tho tha-han]
ธ [tho thong]
น [no nu]
บ [bo bai-mai]
ป [po plaa]
ผ [pho phueng]
ฝ [fo fa]
พ [pho phan]
ฟ [fo fan]
ภ [pho samphao]
ม [mo ma]
ย [yo yak]
ร [ro ruea]
ฤ [ro rue]
ฤๅ [ro rue]
ล [lo ling]
ฦ [lo lue]
ฦๅ [lo lue]
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ว [wo waen]
ศ [so sa-la]
ษ [so rue-si]
ส [so suea]
ห [ho hip]
ฬ [lo ju-la]
อ [o ang]
ฮ [ho nok-huk]
— [a]
— — [o]
-รร- [ro han]
-ว- [wo waen]
-วย [sara uai]
-อ [sara o]
-อย [sara oi]
-ะ [sara a]
-ั — [mai han-akat]
-ัย [sara ai]
-ัว [sara ua]
-ัวะ [sara ua]
-า [sara a]
-าย [sara ai]
-าว [sara ao]
-ํา [sara am]
-ิ [sara i]
-ิว [sara iu]
-ี [sara i]
-ึ [sara ue]
-ื [sara ue]
-ุ [sara u]
-ู [sara u]
เ- [sara e]
เ-็ — [sara e]
เ-ะ [sara e]
เ-ย [sara oei]
เ-อ [sara oe]
เ-อะ [sara oe]
เ-ิ — [sara oe]
เ-ว [sara eo]
เ-า [sara ao]
เ-าะ [sara o]
เ-ีย [sara ia]
เ-ียะ [sara ia]
เ-ียว [sara iao]
เ-ือ [sara uea]
เ-ือะ [sara uea]
แ- [sara ae]
แ-ะ [sara ae]
แ-็ — [sara ae]
แ-ว [sara aeo]
โ- [sara o]
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โ-ะ [sara o]
ใ- [sara ai mai muan]
ไ- [sara ai mai malai]

Матеріали по темі:

Тайська - фігури
Тайська - фігури
Тайська - час доби
Тайська - час доби
Тайська - місяці року
Тайська - місяці року
Тайська - пори року
Тайська - пори року
Тайська - дні тижня
Тайська - дні тижня
Тайська - цифри
Тайська - кольори
Тайська - кольори
Тайська - овочі
Тайська - ягоди
Тайська - одяг
Тайська - кухня
Тайська - сім'я
Тайська - будинок
Тайська - транспорт
Тайська - ванна
Тайська - овочі
Тайська - ягоди
Тайська - одяг
Тайська - кухня
Тайська - сім'я
Тайська - будинок
Тайська - транспорт
Тайська - ванна
Тайська - зовнішність
Матеріали по темі:

Другие темы

Алфавіти
Цифри
Кольори
Фігури
Час доби
Дні тижня
Місяці року
Пори року
Одяг
Сім'я
Будинок
Транспорт
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Овочі
Ягоди
Фрукти
Ванна
Кухня
Зовнішність
Природа
Частини тіла
Їжа
Лісові тварини
Домашні тварини
Школа
Емоції
Столовий посуд
Програмування для дітей
Казки
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