
Thai Cat Cartoons 1-20 : Vocabulary

ๆ (character used to indicate the previous word is repeated)
ก็ gôr as well ; also ; then ; therefor ; well

ก็ได้ gôr dâai can ; all right ; OK ; fine (often used to show somewhat half-hearted or 
unenthusiastic approval)

กรรมการ gam-má-gaan committee  
กระดาษ grà-dàat paper
กระโดด grà dòht to jump 
กระป๋อง grà-bpŏng can ; tin
กระป๋องออมสิน grà-bpŏng om sĭn piggy bank
กระผม grà-pŏm I  
กริยา grì-yaa verb
กล่อง glòng box 
กลับไปมา glàp bpai maa back and forth
กลางหาว glaang hăao in the sky 
กลุ้มใจ glûm jai distressed
ก็เลย gôr loie then ; therefor
กว่า gwàa more than
ก่อน gòn first 
ก้อนหิน gôn hĭn rock
ก้อย gôi girl character | I
กะทัดรัดชัดเจน gà-tát-rát chát jayn to be clear 
กัน gan together ; each other ; to each other ; all of them
กับ gàp and ; with 
การเขียน gaan kĭan writing
การแข่ง gaan kàeng competition
การค้าขาย gaan káa kăai trading 
การประกวด gaan bprà-gùat contest ; competition
การพูด gaan pôot speaking
การแสดง gaan sà-daeng performance
กำไร gam-rai profit 
กำลัง gam-lang (an auxiliary used to put the verb in the present continuous tense)
กำลังจะ gam-lang jà to be going to
กำไล gam-lai bracelet  
กิ่งไม้ gìng máai branch 
กิน gin to eat
กินข้าว gin kâao to eat
เก่ง gèng boy character | to be skilled ; talented ; proficient ; to be good at
เก็บ gèp to keep
เก็บไว้ gèp wái to keep  
เก้า gâo nine
เก้าแต้ม gâo dtâem cat character | nine spots
เกาะ gòr to hold ; to cling ; to stick 
เกิดขึ้น gèrt kêun to happen  
เกิน gern over (more than)
เกี่ยว gìeow to relate
เกี่ยวกับ gìeow gàp about 
เกี่ยวข้อง gìeow kông related
แก gae she
แก่ gàe to ; for
แก้ม gâem cheek
แกะ gàe to etch  
ข ไข่ kor kài letter of the Thai alphabet
ขน kŏn hair ; feather
ขนม kà-nŏm sweets ; dessert
ขนมบ้าบิ่น kà-nŏm bâa bìn Thai coconut cake 
ขนมหม้อแกง kà-nŏm môr gaeng Thai coconut custard
ขโมย kà-moi to steal 
ขวักไขว่ kwàk kwài back-and-forth ; to-and-fro
ขวา kwăa right ; right side
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ขว้าง kwâang to throw (hard)
ขว้างปา kwâang bpaa to throw (strongly)
ขวิด kwìt to butt  
ขอ kŏn to ask for  
ขอ kŏr would like to ; ask for
ข้อความ kôr kwaam content ; message
ของ kŏng of ; things
ของแข็ง kŏng kăeng hard thing
ข้อเท้า kôr táo ankle
ขอโทษ kŏr tôht apologize
ขอบคุณ kòp kun thank you  
ขอบใจ kòp jai thank you  
ข้อมือ kôr meu wrist
ข้าข้าราชการ kâa-râat-chá-gaan government official
ข้าง kâang side ; next to
ข้างล่าง kâang lâang below
ข้าม kâam across
ขายของ kăai kŏng to sell goods 
ขาว kăao to be white ; light coloured
ขาวๆ kăao kăao to be very white  
ข้าวของ kâao kŏng things 
ขาหน้า kăa nâa foreleg
ขี้โอ่ kêe òh to be boastful ; show-off
ขึ้น kêun to grow ; up
เขา kăo they ; themselves; them
เข้า kâo to get into ; to enter ; in 
เข้าใจ kâo jai to understand
เข้าใจผิด kâo jai pìt to be misunderstood
เข้าไป kâo bpai to enter 
เข้ามา kâo maa towards
เข้าสู่ kâo sòo into
เขียน kĭan to write
เขียนไว้ kĭan wái wrote
แข็ง kăeng hard
แข่ง kàeng to compete
แข่งขัน kàeng kăn to compete
แขวน kwăen to hang 
โขมย kŏh mai (ขโมย /kà-moi/) to steal  
คง kong probably
คงจะ kong jà might be
คน kon person 
คนแก่ kon gàe old people
คนซื้อของ kon séu kŏng buyer
คนละ kon-lá to be different
คนสวย kon sŭay beautiful people
คนไหน kon năi which person  
ครั้งแล้วครั้งเล่า kráng láew kráng-lâo to keep postponing ; to keep doing

ครับ kráp (particle used by male speakers at the end of sentences to make them 
more polite)

คร้าบบ kráappp ครับ dragged out...
ครู kroo teacher  
คล้าย kláai similar 
คลุกฝุ่น klúk fùn to gather dust
ควบ kûap to combine
ความรู้ kwaam róo knowledge
ความสามารถ kwaam săa-mâat ability ; talent
ความหมาย kwaam măai meaning  
คอ kor neck 
ค่อนข้าง kôn kâang rather
ค่อย kôi rather ; later
ค่อยยังชั่ว kôi yang chûa it’s better ; it’s not bad
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คะ ká (particle used by female speakers at the end of questions to make 
them more polite)

ค่ะ kâ ok … (particle used by female speakers at the end of sentences to 
make them more polite)

ค้าขาย káa kăai trading ; buy and sell ; do business
คาง kaang chin
คาบ kâap to hold between one's lips/mouth
คำ kam word ; words
คำกริยา kam grì-yaa verb
คำควบกล้ำ kam kûap glâm cluster words 
คำถาม kam tăam question 
คําที่มีความหมาย
เฉพาะ

kam têe mee kwaam 
măai chà-pór

idiom (someone who walks around softly when breaking into a place to 
steal someone else’s belongings)

คำนาม kam naam noun
คำว่า kam wâa the word
คำหยาบ kam yàap vulgar language ; impolite
คิดดู kít doo to think 
คิดว่า kít wâa to think that
คือ keu to be
คุณ kun polite title ; benefit
คุณทวด kun tûat great-grandfather 
คุณพ่อ kun pôr polite way to address the father  
คุย kui to chat ; to talk 
คู koo ditch 
เคย koie ever  
เครื่องประดับ krêuang bprà-dàp jewellery set
เค้า/เขา káo/kăo they
แค่ kâe only
โคนขา kohn kăa top of the thigh 
ใคร krai someone ; who
ใครๆ krai krai anyone 
ง่วง ngûang to be tired ; to be sleepy
ง่วงนอน ngûang non to be sleepy ; tired
งานดี ngaan dee good work
งาม ngaam to be beautiful 
จน jon until ; till
จระเข้ jor-rá-kây crocodile  
จริงๆ jing jing really  
จะ jà will ; shall

จ้ะ jâ (particle used at the end of sentences to make them sound more 
friendly or polite)

จะเป็น jà bpen will be
จัง jang really ; very much 
จังเลย jang loie really
จัดเก็บ jàt gèp to store 

จ้า jâa yes! ; (particle used at the end of sentences to make them sound more 
friendly or polite)

จาก jàak from  
จำไว้ jam wái to remember  
จิก jìk to peck
จึง jeung therefore ; then ; so 
เจอ jer to meet  
เจ้าของ jâo kŏng owner
เจ้านาย jâo naai master ; owner
เจ้าพระยา jâo prá yaa the highest widely conferred rank of Thai nobility
แจ่มแจ้ง jàem jâeng clearly
ฉัน chăn I ; me ; my 
เฉพาะ chà-pór especially
ชนะ chá-ná to win  
ชนิด chá-nít kind  
ชอบ chôp to like
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ชัก chák getting to that feeling
ชัด chát clearly
ชัดเจน chát jayn clearly
ชั้น chán me (spoken)
ชี้ chée to point to
ชื่อ chêu to be named, called
เช่น chên for example ; for instance
ใช่ châi yes
ใช้ chái to use
ใช่ๆ châi châi yes yes
ใช้กับ chái gàp to use ; to apply to
ใช้ได้ chái dâai alright

ใช่ไหม châi măi is that right? (question particle used when seeking confirmation of 
something thought to be true)

ซะเรื่อย sá rêuay always
ซ้าย sáai left
ซิ sí (particle used to show emphasis)
ซี see (particle indicating definiteness or emphasis)
ซึ่ง sêung which
ซื้อของ séu kŏng to buy things
แซม saem to insert
ด เด็ก dor dèk letter in the Thai alphabet
ดนตรี don-dtree music
ด้วย dûay as well ; also ; with ; too
ด้วยกัน dûay gan together  
ดอก dòk flower
ดอกเลา dòk lao wild sugarcane flower clusters ; grayish ; greyish
ด้านล่าง dâan lâang underneath
ดาว daao star
ดาวจระเข้ daao jor-rá-kây Crocodile Star (cluster of stars that look like a crocodile)
ดำ dam to be black ; dark
ดี dee to be good
ดีๆ dee dee good
ดู doo to look ; to see
ดูแล้ว doo láew saw already, looked at already
เด็กๆ dèk dèk children
เดิน dern to walk
เดินเล่น dern lên to take a walk
เดียว dieow only 
เดี๋ยวนี้ dĭeow née now
ได้ dâai to be able to ; can ; to get
ได้ยิน dâai yin to hear
ได้เลย dâai loie that’s it!
ตก dtòk to fall ; drop ; downwards
ตกลง dtòk long to drop down
ตกลงไป dtòk long bpai to fall down
ต้น dtôn tree
ต้นตีนตุ๊กแก dtôn dteen dtúk-gae Coatbuttons ; Mexican Daisy (Scientific Name: Tridax Procumbens)
ต้นทุน dtôn tun capital (money)
ต้นไม้ dtôn máai tree ; plant
ต้นเลา dtôn lao wild sugarcane plant
ตรงที่ dtrong têe right at
ตรวจดู dtrùat doo to check
ต้อง dtông must ; have to
ตอน dton episode
ต้อนรับ dtôn ráp to welcome  
ตอบ dtòp to answer ; to respond ; to reply
ตั้งหลายความหมาย dtâng lăai kwaam măai several meanings
ตัด dtàt to cut out
ตัดออก dtàt òk to take out
ตัว dtua body ; classifier every type of animal, etc
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ตัวเอง dtua ayng your own ; their own ; one’s own
ต่าง dtàang each
ต่างๆ dtàang dtàang several
ต่างกัน dtàang gan be different  
ต่างหาก dtàang hàak on the contrary  
ตาม dtaam follow along ; according to
ตามธรรมชาติ dtaam tam-má-châat naturally

ตาลาย dtaa laai to have blurred vision, have double or multiple vision ; to have a 
whirling sensation

ตำบลเจ้าพระยา dtam-bon jâo prá yaa Chao Phraya District
ตำรวจ dtam-rùat police 
ตำแหน่ง dtam-nàeng results ; position
ติด dtìt to stick ; to be stuck
ตีน dteen foot
ตีน ตุ๊กแก dteen dtúk-gae gecko foot ; climber vine
ตีนแมว dteen maew cat burglars (cat foot)
ตีนเหนียว dteen nĭeow sticky foot
ตุ๊กแก dtúk-gae gecko
ตุ๊บป่อง dtúp-bpòng up and down
เต็ม dtem to be full
แต่ dtàe but ; only
แตก dtàek to break
แต่งตัว dtàeng dtua dress up
แตงโม dtaeng moh watermelon
แต้ม dtâem spots  
แต่ว่า dtàe wâa but only
โต๊ะ dtó table 
ใต้ถุน dtâi tŭn under the house
ถนน tà-nŏn road ; street ; avenue
ถนัด tà-nàt clearly 
ถ้า tâa if
ถึง tĕung to get to
ถุง tŭng bag 
ถุงกระดาษ tŭng grà-dàat paper bag
ถูก tòok to be correct ; right
ถูกต้อง tòok dtông to be correct ; correctly
แถว tăe area 
แถวริมทาง tăe rim taang along the sidewalk, side of the road
ท ทหาร tor tá-hăan letter in the thai alphabet
ทบ tóp to lay on 
ทวด tûat great-grandfather ; great-grand parents
ท่อง tông to repeat
ท้องฟ้า tóng fáa sky
ทะเล tá-lay sea  
ทั้ง táng entire ; whole ; all ; all over ; both
ทั้ง๒ táng sŏng both
ทาง taang the way  
ทำ tam to do  ; to make
ทำการ tam gaan to do ; doing
ทำความสะอาด tam kwaam sà-àat to clean
ทำท่า tam tâa to act 
ทำไม tam-mai why
ทำไมถึง tam-mai tĕung why (why is that…)
ทำให้ tam hâi cause 
ที่ têe that ; which ; who ; place or position
ที่เคย têe koie which previously 
ที่แจ้ง têe jâeng outdoors
ที่เดิม têe derm original place
ที่นี่ têe nêe here
ที่สุด têe sùt most  
ทุกครั้ง túk kráng every time 
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ทุกท่าน túk tâan everyone ; everybody  
เท้า táo feet
เท่านั้น tâo nán only
เท่านั้นเอง tâo nán ayng just only that (phrase)
เท่าไหร่ tâo rài how much
แทน taen instead of
ไทย tai Thailand, Thai
ธรรมดา tam-má-daa ordinary
เธอ ter you
นก nók bird
น้อง nóng young, younger
น้องก้อย nóng gôi girl character | younger person ; little finger
นอน non to sleep ; lie down
น้อย nói little ; small
น้อยนิด nói nít small amount 

นะ ná (particle used to make a sentence seem softer, more persuasive or less 
abrupt)

น่ะ nâ
(particle used to after a noun to highlight it as the subject of the 
sentence, or to make a sentence seem softer, more persuasive or less 
abrupt)

นักพากย์ nák pâak narrator 
นักเรียน nák rian student 
นักว่ายน้ำ nák wâai náam professional swimmer
นั่น nân that, this
นั่นนะสิ nân ná sì that’s it
นั่นแหละ nân làe that's exactly it 
นา naa field  
น่า nâa (particle used to make a sentence sound more persuasive or gentler)
น้า náa (particle word to confirm)
น่ากิน nâa gin to be appetising
น่าจะ nâa jà likely
นาที naa-tee minute
นาย naai yours
นายเก้าแต้ม naai gâo dtâem cat character | mr. nine spots
น้ำค้างพราว nám káang praao dazzling dew
น้ำหก nám hòk spilled water
นิดเดียว nít dieow a little
นิ่ม nîm to be soft 
นิยม ní-yom popular
นี่ nêe this ; these
นี่เอง nêe ayng this is
นึกออก néuk òk to remember
เนี่ย nîa (in this context) นี่ means ‘this’
เนื้อ néua flesh
แน่น nâen tightly 
โน่น nôhn over there
ใน nai in
ในที่นี้ nai têe née here ; in this place ; in this way
ในประเทศ nai bprà-tâyt in the country
บท bòt verse 
บทสักวา bòt sàk waa verse
บน bon on 
บ่น bòn to murmur ; to complain
บริเวณ bor-rí-wayn area
บริเวณกว้าง bor-rí-wayn gwâang wide area
บอก bòk to say
บันทึก ban-téuk to record
บ้าง bâang too ; as well ; some 
บ้าน bâan house
บุบ bùp to be crumpled ; to be distorted ; was pounded (adjective) ; to pound  
บุ๋ม bŭm to be hollow
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เบน bayn to change direction  ; to turn away  
เบา bao softly
เบา ๆ bao bao very softly
แบบนี้ bàep née like this  
ประกวด bprà-gùat contest 
ประกวดประขัน bprà-gùat-bprà-kăn contest 
ประกวดประชัน bprà-gùat bprà-chan supposed to be contest (wrong pronunciation - used a ข not a ช)
ประกาศ bprà-gàat to announce 
ประจำปี bprà-jam bpee annual
ประชัน bprà-chan contest ; to compete
ประมาท bprà-màat to be careless
ปราย bpraai to scatter
ปลา bplaa fish
ปลากราย bplaa graai clown knifefish 
ปลาทู bplaa too mackerel  
ปลาทูน่า bplaa too-nâa tuna fish
ปลาย bplaai at the end
ปล่าว bplàao or not (slang from หรือเปล่า)
ปลิว bpliw to be blown away 
ปา bpaa to throw 
ปาก bpàak mouth  
ปากซอย bpàak soi mouth of the soi (top of the soi)
ป้าทองดี bpâa tong dee women character | aunt ; good gold
ปาทู bpaa too supposed to be mackerel (not a real word)
เป็น bpen to be
เปรียบ bprìap to compare  
เปรียบกับ bprìap gàp to compare with 
เปรียบเทียบ bprìap tîap to compare 
เปลี่ยน bplìan to change  
แป๊บเดียว bpáep dieow a minute 
แปล bplae to translate  
แปลก bplàek to be strange 
แปลว่า bplae wâa to mean that ; it means ; to translate
โปรย bproi to spread 
ไป bpai to ; to go ; to get ; it did ‘xx’
ไปเกี่ยว bpai gìeow to be about
ไปด้วย bpai dûay as well
ไปมา bpai maa back and forth ; to and fro
ไปหมด bpai mòt entirely
ผนัง pà-năng wall
ผม pŏm hair ; I (masculine)
ผล pŏn result  
ผลัด plàt to change ; replace ; to take turns 
ผลัดใบ plàt bai to shed leaves
ผ่อน pòn to release
ผัด pàt to postpone
ผัดผ่อน pàt pòn to delay
ผัดวันประกันพรุ่ง pàt-wan-bprà-gan-prûng to postpone the day
ผัดเวลา pàt-way-laa postponing time
ผ่า pàa to chop
ผ่าน pàan to pass by
ผิด pìt to be wrong ; incorrect
ผู้ pôo person ; people ; person who…
ผู้ดำเนินรายการ pôo dam-nern raai gaan moderator
ผู้บรรยาย pôo ban-yaai narrator 
ผู้อื่น pôo èun other people
เผลอ plĕr to be unaware
เผลอไป plĕr bpai to be unaware (already)
เผอ pĕr to be unaware (spoken without the ล ลิง - should be เผลอ)
แผ่นยาวๆ pàen yaao yaao long sheet
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ฝรั่ง fà-ràng westerner
ฝักไฝ่ fàk fài to and fro in a busy and chaotic way
ฝาก fàak to give
ฝีเท้า fĕe táo footstep
ฝีเท้าเบา fĕe táo bao soft step
พบกัน póp gan to see each other  ; meet ; encounter 
พยัญชนะ pá-yan-chá-ná consonant
พยายาม pá-yaa-yaam to try  
พลาด plâat to be miss 
พวก pûak group 
พวกขโมย pûak kà-moi burglars
พวกตีนแมว pûak dteen maew cat burglars
พวกผู้หญิง pûak pôo yĭng group of women
พวกเรา pûak rao we  
พอ por as soon as
พ่อ pôr father 
พับ páp to fold
พา paa take
พากย์ pâak to narrate 
พิมพ์ pim to print  
พี่ pêe older sister or brother (someone older than you)
พี่ก้อย pêe gôi girl character | older person ; little finger
พี่เก่ง pêe gèng character name | older person ; to be clever
พี่เขา pêe kăo character | older person ; him ; her
พี่ต้น pêe dtôn boy character | older boy ; tree
พูด pôot to say ; speak ; talk
พูดตาม pôot dtaam to repeat 
พูดว่า pôot wâa to pronounce that ; to say that
เพดาน pay-daan ceiling
เพราะ prór because 
เพิ่ง pêung just now
เพื่อ pêua in order to
เพื่อน pêuan friend  
เพื่อนๆ pêuan pêuan friends
ฟัง fang to listen to ; to listen 
ฟ้า fáa sky
ฟุ่มเฟือย fûm-feuay over the top
ภาษาไทย paa-săa tai Thai ; Thai language
มอง mong to look
มัก mák likely to 
มัน man it

มั้ย máai (particle used to turn a statement into a question, similar to a question 
mark - spoken)

มา maa to arrive ; to come ; come on (let’s do it) ; towards ; (a marker that 
puts the main verb in the present perfect tense)

มาก mâak a lot ; very much 
มากกว่า mâak gwàa more than
มาจาก maa jàak to come from
มาถึง maa tĕung to arrive
มิฉะนั้น mí chà-nán otherwise
มิน่าหละ mí nâa là no wonder
มี mee to have  
มีความหมาย mee kwaam măai to have meaning 
มีโชค mee chôhk to be lucky 
มีแต่ mee dtàe to have only
เมี้ยวๆๆ meow meow meow the sound a cat makes
เมื่อ mêua when 
เมื่อกี้ mêua-gêe a moment ago (different pronunciation) ; just now (written)
เมื่อคืนนี้ mêua keun née last night
แม้ máe even  
แม่ mâe mother
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แม่น้ำ mâe náam river 
แม้น้ำ máe nám แม้น้ำ is แม่น้ำ, river
แม่น้ำเจ้าพระยา mâe náam jâo-prá-yaa Chao Phraya river
แม่น้ำท่าจีน mâe náam tâa jeen Thachin river
แม่น้ำแม่กลอง mâe náam mâe glong Mae Klong river
แม่น้ำสายนั้นๆ mâe náam săai nán nán such river
แม่น้ำสายนี้ mâe náam săai née this river
แมว maew cat
แมวสีชมพู maew sĕe chom-poo cat character | pink cat
แมวสีน้ำตาล maew sĕe nám-dtaan cat character | brown cat
ไม่ mâi not
ไม่ช่ายย mâi châaiiii no ; ไม่ช่ายย dragged out…
ไม่ใช่ mâi châi no ; not ; to be not ;  ; not that
ไม้เถา máai tăo vine
ไม้โท máai toh mai toh ("mai toh" is  ;้ , a tone mark in the written Thai language)
ไม่มี mâi mee don't have ; doesn't have 
ไม่รู้ mâi róo to not know
ไม่รู้เรื่องเลย fang mâi róo rêuang loie I don't know anything at all about it
ไม้ล้มลุก máai lóm lúk seasonal plant
ไม่เหมือนกัน mâi mĕuan gan not the same
ย่อง yông to tiptoe
ยัก yák even now ; even then ; nevertheless 
ยังคง yang kong still 
ยังไง yang ngai what ; how (spoken)
ยังไงกัน yang ngai gan how
ยังไงอะ yang ngai a how is that ; how that 
ยับ yáp to be wrinkled
ยาก yâak to be difficult
ยาม yaam when 
ยายแม้น yaai máen woman character | grandmother / old woman | resembles(?)
ยุบ yúp to sink in  
เย็นๆ yen yen very late afternoon
เยอะ yúh a lot
ร เรือ ror reua letter in the Thai alphabet
รกหู rók hŏo to be annoying
รถ rót car ; vehicle
รถเก๋ง rót găyng car
รถไฟ rót fai train 
รอ ror to wait ; letter in the Thai alphabet
รอ เรือ ror reua letter in the Thai alphabet
ร้อง róng to cry out  
ร้องเพลง róng playng sing a song
รอบ rôp around
รอยลึกๆ roi léuk léuk deeply
ระมัดระวัง rá mát rá wang to be careful  
ระหว่าง rá-wàang during
ระหว่างนี้ rá-wàang née during this time
รัก rák to love
รั้ว rúa fence 
ราง raang rail 
ราบรื่น râap rêun to be smooth 
รายได้ raai dâai income 
ร่ำรวย râm ruay to be rich ; wealthy
รึยัง réu yang or not
รุ่งเรือง rûng reuang to be prosperous [adj]
รู้ róo to know (รู้ is "to know" in the sense of knowing information)
รู้ว่า róo wâa to know that
เรา rao us ; we
เริ่ม rêrm to start ; begin
เรียก rîak to be called ; to be named ; to call
เรียกมันว่า rîak man wâa to call them that (ว่า in this context means ‘that’, ‘as’). 
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เรียกว่า rîak wâa to be called ; to call 
เรียบร้อย rîap rói to be well done
เรือ reua boat ; ship
เรื่อง rêuang story
แรม raem waning phase of the moon 
โรงเรียน rohng rian school
โรย roi to sprinkle
ล ลิง lor ling letter in the Thai alphabet
ลง long downwards ; down
ลงมา long maa to come down 
ลม lom air
ลอง long to try  
ลอย loi  to float

ล่ะ lâ “why is that” ; (particle used in questions or to show a change of 
state)

ล่ะสิ lâ sì (particle used when stating something that was obvious or implied from 
the context)

ละออง lá-ong dust 
ลักยิ้ม lák yím dimple
ลักษณะแข็งหน่อย lák-sà-nà kăeng nòi rather hard quality
ลักษณะสำคัญ lák-sà-nà săm-kan important character
ลูกบอล lôok bon ball
ลูกสวาด lôok sà-wàat fruit of the สวาด plant (vine called bonduc nut or fever nut) 
เล็กๆ lék lék small  
เลข lâyk number
เล่น lên to play
เล่ม lêm classifier for books, knives and candles

เลย loie

really ; at all ; then ; (เลย is very commonly used as an intensifier in 
Thai, but an be difficult to translate directly into English. If it appears in 
combinations with abverbs such as มาก or จัง, which themselves serve 
to add emphasis to the sentence, then there's little need for a direct 
translation. If not, then a translation of "completely" or "totally" can 
work, or it might evade a direct translation and require a re-wording in 
English. In a negative sense, a ไม่....เลย combination can be translated 
as "not....at all" into English.)

เล่า lâo to tell  
เลิ่ม lêrm to start (เริ่ม spoken with an L)
เลี้ยง líang take care of
เลี้ยง + ไว้ líang + wái things have been kept
เลือก lêuak to choose 
เลื่อน lêuan to postpone 
เลื่อนเวลา lêuan way-laa to postpone the time
เลื้อย léuay to crawl ; creep ; advance slowly (of plants and animals) 
แล่น lâen to run ; move 

แล้ว láew and then ; so ; already ; and ; already (used a general marker that 
indicates a specified action has happened or state has been attained)

แล้วก็ láew gôr and then 
แล้วจึง láew jeung therefore
และ láe and
โลงเลียน lohng lian school (โรงเรียน spoken with an L)
ว แหวน wo when letter of the Thai alphabet
วง wong band
วัน wan day
วันก่อน wan gòn the other day
วันนี้ wan née today
ว่า wâa that ; to say ; as
วาง waang to put down ; set down ; place
วิ่ง wîng to run
วิเชียรมาศ wí-chian mâat cat character | diamond ; gold
วิธี wí-tee way
วินาที wí-naa-tee seconds ; a second
เวที way-tee stage 
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เวร wayn shift ; duty
เวลา way-laa time ; the time ; when
ไว้ wái to keep ; when used after verb it shows past tense
ศีรษะ sĕe-sà head
ส เสือ sor sĕua letter in the Thai alphabet
สถานที่ sà-tăan têe place 
สนุก sà-nùk fun
สมัยก่อน sà-măi gòn former times (in the past)
สมุด sà-mùt notebook ; book
สมุดไทย sà-mùt tai long book made from Khoi paper
สระ sà vowel
สระ sàra vowel in the Thai alphabet
สระ ื sàra eua vowel in the Thai alphabet
ส่วน sùan whereas ; as for ; while ; in the part of
ส่วนหนึ่ง sùan nèung one part of
สวย sŭay beautiful ; attractive ; pretty
สวัสดี sà-wàt-dee hello 
สวาด sà-wàat vine called bonduc nut or fever nut ; goldish blue grey ; bluish gray
สวาท sà-wàat to love
สอ sŏr letter in the Thai alphabet
สอง sŏng two
สะกด sà-gòt to spell 
สัก sàk at least 
สักวา sàk waa sakkawa (a form of poetry)
สักหน่อย sàk nòi (particle implying "just a little bit ; even a little bit")
สังกะสี săng-gà-sĕe galvanized iron ; zinc
สังกะสีบุบ săng-gà-sĕe bùp galvanized (zinc-coated) iron
สัตว์น้ำ sàt náam aquatic animals
สาม săam three 
สาย săai classifier for river ; route ; way
สำคัญ săm-kan to be important 
สำนวน săm-nuan expression
สำหรับ săm-ràp for 
สิ sì (particle used to show emphasis)
สิ่งของ sìng kŏng things
สิ่งที่ดี sìng têe dee best thing
สี่ sèe four
สีขน sĕe kŏn color of fur
สีขาว ๆ sĕe kăao sĕe kăao to be white
สีชมพู sĕe chom-poo pink colour
สีดำ sĕe dam black (colour)
สีเทา sĕe tao to be gray
สีน้ำตาล sĕe nám-dtaan brown colour
สี่ส่วน sèe sùan four parts
สีสวาด sèe-sawâat cat character | goldish blue grey ; bluish gray
สู่ sòo towards  
สูด sòot to sniff 
เ aa vowel in the Thai alphabet  
เส้นชัย sên chai finish line
เสร็จ sèt to finish  
เสียง sĭang sound ; pronunciation (shortened from ออกเสียง)
เสียงควบกล้ำ sĭang kûap glâm cluster
เสียรูป sĭa rôop to be misshaped
เสี้ยว sîeow a little part of ; one quarter ; quarters
เสี้ยววินาที sîeow wí-naa-tee quarter of a second
เสือ sĕua tiger
เสื้อผ้า sêua pâa clothes
แสงดาว săeng daao starlight
แสดง sà-daeng to show  
ใส่ sài to put on ; to wear (clothes)
หก hòk six (๖) ; to fall ; to overturn ; downwards
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หกคะเมน hòk ká mayn to fall head over heels ; summersault
หกล้ม hòk lóm to fall over
หกสิบ hòk sìp sixty 
หน่อย nòi a little ; a little bit ; (particle added to soften a request or command)
หนังสือ năng-sĕu book 
หนึ่ง nèung one
หนู nŏo rat
หมายความ măai kwaam to mean
หมายถึง măai tĕung to mean

หรอ rŏr (question particle used when seeking confirmation of something 
thought to be true, or to make a question sound softer)

หรอก ròk (particle used in the negative when making a contradiction)

หรือ rĕu or (question particle used when seeking confirmation of something 
thought to be true, or to make a question sound softer)

หรือเปล่า rĕu bplào or not
หลัง lăng behind
หลับ làp to sleep 
หลาย lăai to flow (ไหล) 
หลายอย่าง lăai yàang many
ห้อง hông room 
ห้องสมุด hông sà-mùt library
หัน hăn to turn ; to turn to
หัว hŭa head
หา hăa look for
หาก hàak if
หาง hăang tail   ; at the end
ห่าน hàan goose
หายไป hăai bpai to disappear  
หาว hăao to yawn ; sky ; out in the open  
หาวววววววว haaaaaw to yawn
หึๆ heu heu chuckle  
หู hŏo ear
เห hăy to turn  
เห็น hĕn to see
เหมือน mĕuan like ; similar ; also ; as if 
เหมือนกัน mĕuan gan the same

เหรอ rĕr (question particle used when seeking confirmation of something 
thought to be true, or to make a question sound softer)

เหหก hăy hòk to turn downwards
แห่ง hàeng place

แหละ làe (particle giving a sense of "this/that very one ; exactly this/that one ; 
this/that one in particular ")

ให้ hâi to get ; to give ; to let ; to
ให้คะแนน hâi ká-naen to give marks/points
ให้ถูก hâi tòok correctly, so as to be correct
ให้ถูกต้อง hâi tòok dtông correctly
ใหม่ mài again
ไหน năi where ; which

ไหม măi (particle used to turn a statement into a question, similar to a question 
mark)

ไหล lăi to flow
ไหล่ lài shoulder

ไหว้ wâi to wai (The 'wai' is a prayer like gesture which is perfomed with a 
slight bow)

ไหว้ครู wâi kroo
Wai Khru (annual ceremony in every Thai school in which students pay 
respects to their teachers by presenting them with flowers and 
performing ไหว้ and กราบ in front of them.)

ไหว้ครูดีกว่า wâi kroo dee gwàa
Wai Khru (annual ceremony in every Thai school in which students pay 
respects to their teachers by presenting them with flowers and 
performing ไหว้ and กราบ in front of them.)

ไหว้คู wâi koo ceremony to give respect to teachers
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อ อ่าง or àang vowel in the Thai alphabet) 
อมเขียว om kĭeow to have a green tinge
อย่า yàa don't
อยากรู้ yàak róo to want to know  
อย่าง yàang like ; similar
อย่างงี้ yàang ngée like this
อย่างไง yàang ngai how
อย่างนั้น yàang nán like that
อย่างนี้ yàang née like this 
อย่างไร yàang rai how (written)
อยู่ yòo to be at ; to live ; showing continuous tense
อยู่ได้ yòo dâai to keep doing (in this context) 
อยู่เรื่อย yòo rêuay to be always
อ๋อ ŏr oh ; yes ; well ; right ; (exclamation)
ออก òk out 
ออกเป็น òk bpen come out as 
ออกไป òk bpai to go out
ออกเสียง òk sĭang to pronounce

อะ a
อะ is ล่ะ. Informal, slang. When used with ยังไง(อะ) ล่ะ, then it means 
“how is that” or “how that” ; (particle used in slang speech after 
questions or to soften statements)

อะไร a-rai what ; story ; thing ; anything 
อะไรกัน a-rai gan “say what?”
อะไรนะ a-rai ná pardon? ; sorry? ; what?
อั๊บแอ่ áp-àe ap-ae (sound the gecko makes) 
อ๋า ăa ahhhh
อาการ aa-gaan condition ; action of
อาจ àat could 
อ่าน àan to read
อีก èek again  
อีกที èek tee one more time
อื้อ êu   hmmm… 
อุบัติเหตุ u-bàt hàyt accident
อุ้ย ûi ooops!
เอ๊ áy (sound showing hesitation) 
เอง ayng itself ; only 
เอ้ย ôie oh! ; hey! (exclamation of surprise)
เอา ao to take  
เอามา ao maa to keep something ; to bring 
เอือ eua vowel in the Thai alphabet
แอบ àep to hide  
แอ๊บๆๆๆๆ aep aep aep  … aee (sound the gecko makes) 
โอ้โห ôh hŏh (interjection showing surprise, admiration or amazement at something)
โอโฮ้ โอ้โห oh-hóh ôh hŏh Oho Oho (wow wow)
โฮะ hó hoo (exclamation)
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