
Words ending in e translation 

For word that end with the letter “e ” 
สำหรับคำที่ลงท้ายด้วยตัว “ e “  

we have a special rule to pronounce them. 
จะมีกฏการออกเสียงเป็นลักษณะพิเศษ  

We drop the  “e ” and pronounce the  long vowel sound in the middle.  
เราจะไม่ออกเสียงตัว “e“ และสระที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางจะออกเสียงเป็นเสียงยาว   

Let’s  take a look at this word . 
มาดูตัวอย่างคำต่อไปนี้ 

Hop 
 “hop”  

Do you know what  the word is ? 
คุณรู้ไหมคำนี้ออกเสียงว่าอะไร 

“hop”  
อ่านว่า  “hop” (ไม่มีตัว “e “) 

That’s right  
ถูกต้อง 

Normally the letter “o “ is pronounced [o] 
ปกติตัว “o“ ออกเสียงเป็น  [o] 

“ h-o-p “ 
สะกดคำนี้แต่ละตัว แล้วอ่านออกเสียงคำนี้ “hop “ 

But what about this word?  
แล้วคำนี้ละ  

Hope 
“hope “(คำที่มีตัว “e” ลงท้าย) 



We drop the  “e ” and pronounce the  long vowel sound in the middle.  
คำนี้ลงท้ายด้วยตัว “e“ ดังนั้นคำนี้เข้ากับกฏการออกเสียงที่มีตัว “e“ลงท้าย 

We drop of  the letter e and pronounce the long vowel sound.  
เราจะไม่ออกเสียง “e“ โดยจะออกเสียงยาวที่ตัว “o“ (สระตำแหน่งตรงกลาง )  

The  ”o“ It’s now pronounced like  “o“  
“O“ ออกเสียงเป็น “O“ 

“ h-o-p “ 
สะกดคำนี้แต่ละตัว  แล้วอ่านออกเสียงคำนี้ “hope“ ไม่ออกเสียงตัว “e” 

“hop”, “hope”  which  are 2 different words.  
ซึ่ง 2 คำนี้แตกต่างกัน  

Let’s take look at another word. 
มาดูคำต่อไป 

What is this word?  
คำนี้คืออะไร  

Hat 
 “hat ” (ไม่มีตัว “e “) 

That right.  
ถูกต้อง 

What about this word ? 
แล้วคำนี้ละ 

Hate  
“hate ” (มีตัว “e “ลงท้าย) 

Can you pronounce this word correctly? 
คุณสามารถออกเสียงคำนี้ได้ถูกต้องไหม 

Remember drop of the e and pronounce the long vowel sound  
ให้จำไว้ว่า ไม่ออกเสียงตัว “e“ และออกเสียงสระเป็นเสียงยาวที่อยู่ตำแหน่งตรงกลาง 



Where is the vowel “ a e i o u “  
สระ 5 ตัวนี้ ตัวไหนออกเสียงยาว 

In this case the vowel is the “a”  
ในกรณีนี้ สระที่ออกเสียงยาวคือ “a“  

So we need to pronounce is “ hate “  
เราจะออกเสียงคำนี้ว่า “hate“(คำที่มีตัว “e” ลงท้าย) 
"hat"  
"hate" 

If you see the “e” you know to apply this rule. 
ถ้าเราเห็นตัว “e“ อยู่ท้ายคำศัพท์ เราจะใช้กฏการออกเสียงที่ลงท้ายด้วย “e” 

Let’s have another look  at some more words  
ลองมาดูอีกศัพท์อีกคำ ที่มีจำนวนคำมากขึ้น 

Sometime there are more than 3 letters in the word like this one for example.  
หากเป็นคำที่ลงท้าย  ที่มีตัวอักษรมากกว่า3 ตัว ตัวอย่างเช่น 

 High five  
ทำสัญลักษณ์ “high five”  

What is this? 
คือคำว่าอะไร  

 High five  
 “high five”  

It’s very important that we don’t drop the consonant.  
  

Five 
อ่านออกเสียงว่า “five “ 

 “I“ is the vowel  
ตัว“I“คือสระ  

“v “is the consonant  



ตัว “V“ คือตัวสะกด 

It’s very important that we pronounce the consonant too. 
สำคัญมากที่ต้องออกเสียงตัวสะกดด้วย  

We drop the e  
ไม่ออกเสียงตัว  “e“ 

We long pronounce the long vowel sound the  i   
เราออกเสียงยาวที่ตัว “I“  

and we make the consonant very clear. 
และออกเสียงตัวสะกดให้ชัดเจน 

Five 
อ่านออกเสียงว่า “five “  

High Five 
อ่านออกเสียงว่า “high five” 

Can you try some more.   
ลองออกเสียงอีกคำ 

How about this one. How we do pronounce this word. 
เเล้วคำนี้ เราออกเสียงคำนี้ว่าอย่างไร 

‘nine’  Can you say it with me? ‘nine’ good job.  
‘nine’  มาออกเสียงพร้อมกัน  ‘nine’  ทำได้ดีมาก 

Ok, let’ s try some more. 
ลองออกเสียงด้วยกันอีกคำ  

How about this one.  
เเล้วคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไร 

‘fine’ Remember to pronounce the consonant, too. 
‘fine’ อย่าลืมออกเสียงตัวสะกดด้วย  

n n  fine’ good job. 



"n n" fine เก่งมาก 

And another one, what is the consonant?   
เเละคำนี้ ตัวสะกดคืออะไร 

the letter k  ‘k’ ‘b-i-k  bike’  great job. 
ตัวสะกดคือ 'k'  [k]   ‘b-i-k  bike’ (สะกดเเบบ phonic)  เยี่ยมมาก 

Ok, let’ s try one more  
มาลองออกเสียงด้วยกันอีกคำ 

‘nice  nice’ In this word the letter c is pronounce like a soft c.  
‘nice ’ คำนี้ตัวอักษร c จะออกเป็นเสียงเบา 

nice not c nice  
'nice' (เสียงเบาของ c) ไม่ใช่  c 'nice' (เสียงหนักของ c)mi 

Remember when we use this word we need to make the  c c sound 
จำไว้ว่าเมื่อเราออกเสียงคำนี้ เราต้องใช้เสียง c (เสียงเบาของ c) 

The soft c sound ‘nice’  almost like  as ’s’   
เสียงเบาของ  c ‘nice’  คล้ายกับเสียงของ  's' 

Can you try to pronounce? Great job! 
ลองออกเสียงอีกรอบ เยี่ยมมาก 

Ok, now it’s you turn.  
มาฝึกออกเสียงกันอีกรอบ 

 Can you read this sentence for me?   
ลองอ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้ 

I like rice   
‘I like rice’ 

Can you try again?  
ออกเสียงประโยคเดิมอีกรอบ 

Great job. 



เยี่ยมมาก 

I like rice 
‘I like rice’ 

Fantastic!! well done. 
ทำได้ยอดเยี่ยมมาก
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