
Total Physical Response: Thai Word List and Phrases Version 1a

General verbs for 
objects

Where is the …? ... อยู่ที่ไหน … yòo têe năi

touch (any part of the item by anything) ถูก tòok

touch lightly at the surface แตะ dtàe

touch and bend finger around the object จับ jàp

show me (how to do something) [f] สาธิตฉันหน่อย săa-tít chan nòi

show me (how to do something) [m] สาธิตผมหน่อย săa-tít pŏm nòi

show me (something) [f] ขอฉันดูหน่อย  kŏr chan doo nòi

show me (something) [m] ขอผมดูหน่อย  kŏr pŏm doo nòi

pick up เก็บ  gèp

put down วางลง  waang long

put it back (return it) เก็บที่เดิม  gèp têe derm

drop หยอด, หยด  yoòt, yòt

move (item) เคลื่อน klêuan

give me [f] เอามาให้ฉัน ao maa hâi chan 

give me [m] เอามาให้ผม  ao maa hâi pŏm

give him/her เอาให้เขา  ao hâi kaó

take it back เอากลับไป  ao glàp bpai

throw ขว้าง  kwâang

catch (what was thrown) รับ ráp

turn over (flip) หงายขึ้น  ngăai kêun

push ผลัก, ดัน  plàk, dan

pull ดึง, ลาก  deung, lâak

lift ยก  yók

Touch the … ถูก, แตะ ...  tòok, dtàe …

Show me (how to do something) [f] สาธิตฉันหน่อย ...  săa-tít chan nòi …

Show me (how to do something) [m] สาธิตผมหน่อย ...  săa-tít pŏm nòi …

Show me the … [f] ขอฉันดูหน่อย ...  kŏr chan doo nòi …

Show me the … [m] ขอผมดูหน่อย ...  kŏr pŏm doo nòi …

Pick up the … เก็บ ...  gèp ...

Put down the … วางลง ...  waang long ...

Put the … back (return it). เก็บที่เดิม ...  gèp têe derm ...

Drop the … หยอด, หยด ...  yoòt, yòt ...

Move the … เคลื่อน ...  klêuan ...

Give me the … [f] เอามาให้ฉัน...  ao maa hâi chan …

Give me the … [m] เอามาให้ผม ...  ao maa hâi pŏm ...

Give him/her the … เอาให้เขา ...  ao hâi kaó ...

Take the … back. เอากลับไป ...  ao glàp bpai ...

Throw the … ขว้าง ...  kwâang ...

Catch the … รับ ... ráp ...

Turn over the … หงายขึ้น ...  ngăai kêun ...

Push the … ผลัก, ดัน ...  plàk, dan ...

Pull the … ดึง, ลาก ... deung, lâak ...

Lift the … ยก ...  yók ...

Put the … on the … วาง … บน …  waang … bon …

Put the … under the … วาง … ใต้ … waang … dtaâi …

Prepositions

on บน  bon

in ใน nai

under, below ใต้  dtaâi

above เหนือ  nĕua

beside, next to ข้างๆ  kâang kâang

in front of ข้างหน้า  kâang nâa

behind, in back of ข้างหลัง  kâang lăng

to the left of ทางซ้าย  taang sáai
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to the right of ทางขวา taang kwăa

Basic adjectives

big ใหญ่ yài

bigger ใหญ่กว่า yài gwàa

small เล็ก lék

smaller น้อยลง  noói long

medium (of three, for example) กลาง  glaang

long ยาว  yaao

longer ยาวกว่า  yaao gwàa

short (in length) สั้น  sân

shorter สั้นกว่า  sân gwàa

short (in height) เตี้ย dtîa

shorter (in height) เตี้ยกว่า  dtîa gwàa

new ใหม่  mài

newer ใหม่กว่า  mài gwàa

old (item) เก่า  gào

older (item) เก่ากว่า  gào gwàa

old (age) แก่  gàe

older (age) แก่กว่า  gàe gwàa

young (human male) หนุ่ม   nùm

young (human female) สาว  săao

young (human unisex) หนุ่มสาว  nùm săao

younger (human male) หนุ่มกว่า  nùm gwàa

young (human female) สาวกว่า  săaw gwàa

young (human unisex) หนุ่มสาวกว่า  nùm săao gwàa

young (fruit/plants) อ่อน  òn

younger (fruit/plants) อ่อนกว่า  òn gwàa

thick หนา  năa

thick (fluid) ข้น  kôn

thicker (fluid) ข้นกว่า  kôn gwàa

thin (fluid) ใส săi

thinner (fluid) ใสกว่า săi gwàa

thin (body) ผอม  pŏm

thinner (body) than before ผอมลง  pŏm long

thinner (body) than the other person ผอมกว่า  pŏm gwàa

fat (body) อ้วน  ûan

fatter (body) than before อ้วนขึ้น  ûan kêun

fatter (body) than the other person อ้วนกว่า ûan gwàa

Basic adverbs

quickly อย่างเร็ว  yàang reo

quickly (more casual than อย่างเร็ว above) เร็ว ๆ  reo reo

slowly อย่างช้า  yàang cháa

slowly (more casual than อย่างช้า above) ช้าๆ  cháa cháa

carefully อย่างระวัง  yàang ra-wang

carefully (more casual than อย่างระวัง above) ระวัง ๆ ra-wang ra-wang

Basic instructions

Stand up. ลุกขึ้น, ยืนขึ้น lúk kêun, yeun kêun

Sit down. นั่งลง  nâng long

Walk. เดิน  dern

Stop. หยุด  yùt

Turn left. เลี้ยวซ้าย líeow sáai

Turn right. เลี้ยวขวา líeow kwăa

Turn around. หันกลับ  hăn glàp

Walk backwards. เดินถอยหลัง  dern tŏi lăng

Jump, hop. กระโดด  gra dòht
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Stand on toes (as to reach the top shelf) เขย่ง  kà yàyng

Bend over. โก่ง  gòhng

Squat. นั่งยอง ๆ  nâng yong yong

Walk three steps. เดินสามก้าว  dern săam gâao

Walk five steps. เดินห้าก้าว  dern hâa gâao

Face me. หันหน้ามาทางฉัน hăn nâa maa taang chăn/pŏm

Face the wall. หันหน้าเข้าผนัง  hăn nâa kâo pa-năng

Face the door. หันหน้าหาประตู  hăn nâa hăa bpra-dtoo

Face the window. หันหน้าหาหน้าต่าง  hăn nâa hăa nâa dtàang

Face front. หันหน้าตรง  hăn nâa dtrong

Lift up your right leg. ยกขาขวาขึ้น  yók kăa kwăa kêun

Lift up your left leg. ยกขาซ้ายขึ้น  yók kăa sáai kêun

Lift up your right arm. ยกแขนขวาขึ้น  yók kăen kwăa kêun

Lift up your left arm. ยกแขนซ้ายขึ้น  yók kăen sáai kêun

Lift up your right hand. ยกมือขวาขึ้น  yók meu kwăa kêun

Lift up your left hand. ยกมือซ้ายขึ้น  yók meu sáai kêun

Lower your right leg. เอาขาขวาลง  ao kăa kwăa long

Lower your left leg. เอาขาซ้ายลง  ao kăa sáai long

Lower your right arm. เอาแขนขวาลง  ao kăen kwăa long

Lower your left arm. เอาแขนซ้ายลง  ao kăen sáai long

Shake my hand. จับ(เขย่า)มือฉัน   jàp (ka-yào) meu chăn/pŏm

Kiss me (on the cheek) หอมแก้มฉัน   hŏom gâem chăn/pŏm

Make a fist. กำหมัด  gam màt

Clap your hands (official, written) ปรบมือ  bpròp meu

Clap your hands (spoken) ตบมือ dtòp meu

Snap your fingers. ดีดนิ้ว dèet níw

Wave (your hand) โบกมือ bòhk meu

Voice instructions

Speak. พูด  pôot

Sing. ร้องเพลง  roóng playng

Hum. ฮัม(เพลง)เบาๆ  hum (playng) bao bao

Whisper. กระซิบ  gra síp

Shout, yell. ตะโกน  dta-gohn

Stop speaking. หยุดพูด  yùt pôot

Stop singing. หยุดร้องเพลง  yùt róong playng

Stop humming. หยุดฮัม(เพลง)เบาๆ  yùt hum (playng) bao bao

Stop whispering. หยุดกระซิบ  yùt gra síp

Stop shouting. หยุดตะโกน yùt dta-gohn

Body parts + 
instructions

hair (on head) ผม  pŏm

forehead หน้าผาก  nâa pàak

eyebrows คิ้ว  kíw

eyelash ขนตา  kŏn dtaa

eye ตา  dtaa

ear หู  hŏo

cheek แก้ม  gâem

nose จมูก  ja-mòok

lip, lips ริมฝีปาก  rim fĕe bpàak

mouth ปาก  bpàak

moustache หนวด  nùat

beard เครา  kraw

chin คาง  kaang

throat คอ  kor

tooth, teeth ฟัน  fan

tongue ลิ้น  lín
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chest หน้าอก  nâa òk

back หลัง  lăng

shoulder ไหล่  lài

belly ท้อง  toóng

arm แขน kăen

leg ขา  kăa

thigh ต้นขา  dtôn kăa

shin แข้ง  kâeng

hand มือ  meu

finger, fingers นิ้วมือ  níw meu

thumb หัวแม่มือ  hŭa mâe meu

elbow ศอก  soòk

knee หัวเข่า  hŭa kào

foot เท้า  táo

ankle ข้อเท้า  kôr táo

toe, toes นิ้วเท้า  níw táo

touch (to any part of the item by anything) ถูก  tòok

touch lightly at the surface แตะ  dtàe

touch and bend finger around the object จับ jàp

Touch your … แตะ ... ตัวเอง  dtàe … dtua eeng

Touch your … จับ ... ตัวเอง  jàp ... dtua eeng

Touch your left … แตะ ... ซ้ายตัวเอง  dtàe … sáai dtua eeng

Touch your left … จับ ... ซ้ายตัวเอง  jàp ... sáai dtua eeng

Touch your right … แตะ ... ขวาตัวเอง  dtàe .. kwăa dtua eeng

Touch your right … จับ ... ขวาตัวเอง  jàp ... kwăa dtua eeng

Touch your middle … แตะ ... กลางตัวเอง dtàe … glaang dtua eeng

Touch your middle … จับ ... กลางตัวเอง jàp ... glaang dtua eeng

Facial 
instructions

Smile. ยิ้ม  yím

Frown. บึ้ง  bêung

Cough. ไอ, กระแอม  ai, grà-aem

Laugh. หัวเราะ  hŭa rór

Cry. ร้องไห้, ร้อง  róng hâi ; róng

Sneeze. จาม  jaam

Open your mouth. อ้าปาก  âa bpàak

Close your mouth. ปิดปาก  bpìt bpàak

Stick out your tongue. แลบลิ้น  lâep lín

Put your tongue back in. หดลิ้น  hòt lín

Wink. ขยิบตา  ka-yìp dtaa

Blink. กระพริบตา  gra príp dtaa

Wiggle your nose. กระดิกจมูก grà-dìk jà-mòok

Kitchen

kitchen ห้องครัว  hông-krua

cup ถ้วย  tûay

drinking glass แก้ว  gâew

plate จาน  jaan

bowl ชาม  chaam

knife มีด  mêet

fork ส้อม sôm

spoon ช้อน chón

napkin, tissue ผ้าเช็ดปาก, กระดาษเช็ดปาก, ทิชชู่เช็ดปาก pâa chét bpàak, grà-dàat chét bpàak, tít-chôo chét bpàak

dish จานก้นตื้น  jaan gôn dtêun

big round serving tray ถาดกลม  tàat glom

tray to serve tea or coffee on ถาดชา, ถาดกาแฟ  tàat chaa, tàat gaa-fae

table โต๊ะ  dtó
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kitchen table โต๊ะกินข้าวในห้องครัว  dtó-gin-kâao nai hông-krua

chair เก้าอี้  gâo êe

pan กระทะ grà tá

oven เตาอบ  dtao òp

stove เตา  dtao

sink อ่างล้างจาน, อ่างล้างมือ  àang láang jaan, àang láang meu

faucet ก๊อกน้ำ  gók náam

counter เคาน์เตอร์  kao-dtêr

counter top เคาน์เตอร์ในครัว  kao-dtêr nai krua

cupboard ตู้ครัว  dtôo krua

refrigerator ตู้เย็น  dtôo yen

floor พื้น  péun

rubbish bin / bag ถังขยะ  tăng ka-yà

rubbish ขยะ  ka-yà

broom ไม้กวาด  máai gwàat

mop ไม้ถูพื้น  máai tŏo péun

dustpan ที่ตักผง têe dtàk pŏng

Living room

sofa โซฟา  soh-faa

chair เก้าอี้  gâo-êe

pillow หมอน  mŏn

coffee table โต๊ะกลาง  dtó glaang

wooden furniture เฟอร์นิเจอร์ไม้  fer-ní-jer mái

rug พรมเช็ดเท้า  prom chét táo

carpet พรม prom

cushion หมอนอิง  moŏn ing

window หน้าต่าง  nâa dtàang

curtain ม่าน  mâan

lamp โคมไฟ  kohm fai

ceiling light ไฟเพดาน  fai pay-daan

light switch สวิทช์ไฟ  sa-wìt fai

electrical plug ปลั๊กไฟ  bplák fai

telephone โทรศัพท์  toh-ra-sàp

phone plug ปลั๊กโทรศัพท์  bplák toh-ra-sàp

telephone cord สายโทรศัพท์  săai toh-ra-sàp

television ทีวี  tee wee

bookcase ตู้หนังสือ  dtôo năng-sĕu

bookshelves หิ้งหนังสือ hîng-năng-sĕu

Bedroom

bed เตียง  dtiang

sheets ผ้าปูที่นอน  pâa bpoo têe noon

pillow หมอน  moŏn

pillow case ปลอกหมอน  bploòk moŏn

blanket ผ้าห่ม  pâa hòm

dresser โต๊ะเครื่องแป้ง  dtó-krêuang-bpâeng

closet ตู้เสื้อผ้า  dtôo sêua pâa

clothes hanger ไม้แขวนเสื้อ  máai kwăen sêua

clothes เสื้อผ้า  sêua-pâa

mirror (or a pane of glass in general) กระจก gra-jòk

Bathroom

bathroom ห้องน้ำ  hông naám

toilet (separate from shower room) ห้องส้วม  hông sûam

toilet paper กระดาษชำระ, (กระดาษ)ทิชชู่  gra-dàat cham-rá, (gra-dàat) tít-chôo

Kleenex กระดาษเช็ดหน้า  gra-dàat chét nâa

plunger ไม้ดูดส้วม  máai dòot sûam
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bathtub อ่างอาบน้ำ  àang àap náam

shower อาบน้ำ  àap naám

shower curtain ม่านกั้นห้องน้ำ  mâan gân hông náam

sink อ่างล้างมือ  àang láang meu

mirror (or a pane of glass in general) กระจก  gra-jòk

towel ผ้าเช็ดตัว  pâa chét dtua

toothbrush แปรงสีฟัน  bpraeng sĕe fan

toothpaste ยาสีฟัน  yaa sĕe fan

hairbrush แปรงแปรงผม  bpraeng bpraeng pŏm

comb หวี  wĕe

shampoo แชมพู  shampoo

shampoo (countryside) ยาสระผม  yaa sà pŏm

deodorant roll on โรลออน, ลูกกลิ้ง rohn on, lôok glîng

deodorant sprey สเปรย์ระงับกลิ่น sa bpree ra ngáp glìn

Doors + 
instructions

door ประตู  bpra dtoo

key กุญแจ   gun-jae

doorknob ลูกบิด  lôok bìt

doorbell กริ่งหน้าประตู  grìng nâa bpra-dtoo

Open the door. เปิดประตู  bpèrt bpra dtoo

Close the door. ปิดประตู  bpìt bpra dtoo

Lock the door. ล็อคประตู  lók bpra dtoo

Unlock the door. ไขประตู  kai bpra dtoo

Ring the doorbell. กดกริ่งหน้าประตู gòt grìng nâa bpra-dtoo

Cleaning + 
instructions

to clean ทำความสะอาด tam kwaam sa-àat

to clean (with water, liquids) ล้าง láang

to clean (clothes) ซัก sák

to wipe (by hand with or fluids) เช็ด chét

to wash (body) อาบ àap

to wash (hair on head) สระ sà

to mop ถู tŏo

to scrub, polish ขัด kàt

to vacuum ดูดฝุ่น dòot-fùn

to dust ปัดฝุ่น bpàt-fùn

Mop the floor. ถูพื้น tŏo péun

Sweep the floor. กวาดพื้น gwàat péun

Empty the garbage. เอาขยะไปทิ้ง ao kà-yà bpai tíng

Clean on top of the cupboards. ทำความสะอาดบนตู้ tam kwaam sa-àat bon dtôo

Clean (inside) the fridge. ล้างตู้เย็น láang dtôo yen

Wash the dishes. ล้างจาน láang jaan

Wash the clothes. ซักเสื้อผ้า sák sêua-pâa

Clean the windows. เช็ดหน้าต่าง chét nâa-dtàang

Vacuum the rug. ดูดฝุ่นพรม dòot-fùn prom

Scrub the bathroom tiles. ขัดกระเบื้องห้องน้ำ kàt grà-bêuang hông-náam

Dust the bookshelves. ปัดฝุ่นหิ้งหนังสือ bpàt-fùn hîng-năng-sĕu

Clean the bathroom. ทำความสะอาดห้องน้ำ tam kwaam sà-àat hông náam

Clean this. ทำความสะอาดนี่ tam-kwaam-sà-àat nêe

Wash this. ล้างนี่ láang nêe

Wash this. ซักนี่ sák nêe

Dust this. ปัดฝุ่นนี่ bpàt-fùn nêe

Mop, wipe this. ถูนี่ tŏo nêe

Wipe this. เช็ดนี่ chét nêe

Vacuum this. ดูดฝุ่นนี่ dòot-fùn nêe

Scrub, polish this. ขัดนี่ kàt nêe
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Books + 
instructions

pen ปากกา bpàak gaa

pencil ดินสอ din sŏr

to write เขียน kĭan

Sign your name. เซ็นชื่อ sen chêu

Draw a straight line. ขีดเส้นตรง kèet sên dtrong

Draw a circle. เขียนวงกลม kĭan wong glom

Draw a square. เขียนสี่เหลี่ยมจัตุรัส kĭan sèe lìam jàd-dtu-ràt

Draw a rectangle. เขียนสี่เหลี่ยมผืนผ้า kĭan sèe lìam pĕun pâa

Draw an oval. เขียนรูปไข่ kĭan rôop kài

Clothing + 
instructions

shirt, blouse เสื้อ sêua

shirt เสื้อเชิ้ต sêua chért

pants (trousers) กางเกง gaang-gayng

shoe, shoes รองเท้า rong táo

underwear (female) ชุดชั้นใน chút chán nai

bra บรา, ยกทรง braa; yók song

underwear (male and female) กางเกงใน gaang-gayng nai

undershirt (to wear over bra) เสื้อบังทรง, เสื้อซับใน sêua bang song, sêua sáp nai

vest เสื้อกล้าม sêua glâam

sock, socks ถุงเท้า tŭng táao

dress (noun) ชุด chút

skirt กระโปรง gra bproohng

t-shirt เสื้อยืด sêua yêut

pajamas, nightgown ชุดนอน chút noon

coat เสื้อโค้ต sêua koóht

sweater เสื้อหนาว sêua năao

belt เข็มขัด kĕm kàt

hat หมวก mùak

tie เนคไท nâyk-tai

watch นาฬิกา naa-li-gaa

ring แหวน hăe won

Put on … shirt/blouse/top ใส่ … sài …

Put on … pants/skirt นุ่ง … nûng …

Put on your … and … ใส่ … และ .... sài … láe ...

Put on your … and … นุ่ง … และ .... nûng … láe ...

Put on your …, … and … ใส่ … ... และ .... sài … … láe ...

Put on your …, … and … นุ่ง … ... และ .... nûng … … láe ...

Take off your … ถอด ... tòt …

Take off your … and … ถอด … และ .... tòt … láe ...

Take off your …, … and … ถอด …, ... และ ... tòt …, … láe ...

City
car (official, written) รถยนต์ rót yon

car (spoken to differentiate from truck or 
bus) 

รถเก๋ง rót gĕng

car (spoken to differentiate from plane or 
boat as way to commute)

รถ rót

truck รถบรรทุก rót ban-túk

van (passenger) รถตู้, แวน rót dtôo, wan

motorcycle มอเตอร์ไซค์ mor-dter-sai

motorcycle taxi มอเตอร์ไซค์รับจ้าง mor-dter-sai ráp jâang

Bus (official, written) รถประจำทาง rót bpra-jam taang

Bus (spoken) รถเมล์ rót may

taxi (รถ)แท็กซี่ (rót) táek-sêe
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songthaew สองแถว sŏong tăew

tuk tuk ตุ๊ก ๆ dtúk dtúk

samlor สามล้อ săam lóor

bicycle จักรยาน jàk gra yaan

pedestrian คนเดินถนน kon dern tà-nŏn

policeman ตำรวจ dtam-rùat

tourist police ตำรวจท่องเที่ยว dtam-rùat tông tîeow

office building ตึกสำนักงาน dtèuk săm-nák ngaan

restaurant ร้านอาหาร ráan aa-hăan

food stall แผงขายอาหาร păeng kăai aa hăan

Hawker (no wheel) คนขายของหาบเร่ kon kăai kŏng hàap rây

Hawker (with push cart) คนขายของรถเข็น kon kăai kŏng rót kĕn

female hawker (no wheel) แม่ค้าหาบเร่ mâe káa hàap rây

female hawker (with push cart) แม่ค้ารถเข็น mâe káa rót kĕn

grocery store ร้านชำ ráan cham

vegetable and fruit stand แผงผักผลไม้ păeng pàk pŏn-lá-máai

butcher's shop ร้านขายเนื้อ ráan kăai néua

bakery ร้านเบเกอรี่ ráan-bay-ger-rêe

ngv/lpg station ปั๊มแก๊ส bpám gáet

bensine/diesel station ปั๊มน้ำมัน bpám náam man

house บ้าน bâan

apartment building ตึกอพาร์ตเมนท์ (loan word) dtèuk a-pâat-mayn

Cars + 
instructions

car (official, written) รถยนต์ rót yon

car (spoken to differentiate from truck or 
bus) 

รถเก๋ง rót găyng

car (spoken to differentiate from plane or 
boat as way to commute)

รถ rót

driver's licence ใบขับขี่ bai kàp kèe

door ประตูรถ bpra dtoo rót

front seat ที่นั่งข้างหน้า  têe nâng kâang nâa

back seat ที่นั่งข้างหลัง têe nâng kâang lăng

driver's seat ที่นั่งคนขับ têe nâng kon kàp

passenger seat ที่นั่งผู้โดยสาร têe nâng pôo doi săan

steering wheel พวงมาลัย puang maa-lai

seat belt เข็มขัด(นิรภัย) kĕm kàt (ní-rá-pai)

break pedal เบรค bràyk

gas pedal, accelerator คันเร่ง kan râyng

hand break, emergency break เบรคมือ bràyk meu

ignition switch สวิตช์ติดเครื่อง sà-wít dtìt krêuang

horn แตร dtrae

windshield wiper ที่ปัดน้ำฝน têe bpàt náam fŏn

hood, bonnet ฝากระโปรงหน้า făa gra bprohng nâa

indicator, turn signal ไฟเลี้ยว fai líeow

light switch สวิตช์ไฟ sà-wít fai

flower garland พวงมาลัยไหว้พระ puang maa-lai wâi prá

Put on your seatbelt. ใส่เข็มขัด sài kĕm kàt

Take off your seatbelt. ถอดเข็มขัด tòot kĕm kàt

Turn on the car. สตาร์ทรถ sà dtáat rót

Turn off the car. ดับเครื่อง dàp krêuang

Drive forward. ขับไปข้างหน้า kàp bpai kâang nâa

Go in reverse. ขับสวน kàp sŭan

Turn right. เลี้ยวขวา líeow kwăa

Turn left. เลี้ยวซ้าย líeow sáai

Do a U-turn. กลับรถ, ยูเทิร์น (loanword) glàp rót ; yoo tern

Turn on your left turn signal. เปิดไฟเลี้ยวซ้าย bpèrt fai líeow sáai

Turn on your right turn signal. เปิดไฟเลี้ยวขวา bpèrt fai líeow kwăa
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Use the horn. บีบแตร bèep dtrae

Stop (engine - eg. at traffic light). หยุด yùt

Stop / park the car. จอด jòt

Speed up. เร่งความเร็ว râyng kwaam reo

Slow down. ช้าลง cháa long

Turn on the headlights. เปิดไฟหน้า bpèrt fai nâa

Turn off the headlights. ปิดไฟหน้า bpìt fai nâa

Turn on highbeams. เปิดไฟสูง bpèrt fai sŏong

Turn off highbeams. ปิดไฟสูง bpìt fai sŏong

Turn on the inside light. เปิดไฟในรถ bpèrt fai nai rót

Turn off the inside light. ปิดไฟในรถ bpìt fai nai rót

Wind down the window. หมุนกระจกหน้าต่างลง mŭn grà-jòk nâa dtàang long

Wind up the window. หมุนกระจกหน้าต่างขึ้น mŭn grà-jòk nâa dtàang kêun

Lock the door (from the inside) ล็อกจากข้างในประตู lók jàak kăang nai bpr-dtoo

Lock the door (from the outside) ล็อกจากขัางนอกประตู lók jàak kăang nôk bpr-dtoo

Basic foods

flour แป้ง bpâeng

sugar น้ำตาล nám dtaan

bread ขนมปัง kà-nŏm bpang

eggs ไข่ kài

butter เนย noie

cheese เนยแข็ง noie kăeng

bacon เบคอน bay kon

hamburger แฮมเบอร์เกอร์ haem ber-gêr

ham แฮม haem

tea leaves ใบชา bai chaa

coffee grounds กาแฟบด gaa-fae bòt

coffee beans เมล็ดกาแฟ má-lét gaa-fae

rice ข้าว kâao

nuts ถั่ว tùa

yogurt โยเกิร์ต yoh-gèrt

candy ลูกอม lôok om

Drinks

water น้ำ náam

milk นม nom

juice น้ำผลไม้ náam pŏn-lá-máai

soda โซดา soh-daa

yogurt (drinking) นมเปรี้ยว nom bprîeow

coffee กาแฟ gaa-fae

tea ชา chaa

beer เบียร์ bia

Fruits

apple แอปเปิ้ล àep-bpêrn

banana กล้วย glûay

orange ส้ม sôm

plum ลูกพรุน lôok prun

grapes องุ่น a-ngùn

figs มะเดื่อ má dèua

raisins ลูกเกด lôok gàyt

lemon มะนาว má-naao

pomegranate ทับทิม táp-tim

watermelon แตงโม dtaeng moh

mangosteen มังคุด mang kút

rambutan เงาะ ngór

durian ทุเรียน tú rian
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pomelo ส้มโอ sôm oh

Rose Apple ชมพู่ chom-pôo

lychee ลิ้นจี่ lín jèe

coconut มะพร้าว má-práao

guava ฝรั่ง fâ-ràng

jackfruit ขนุน ka-nŭn

longan ลำไย lam-yai

mango มะม่วง ma-mûang

pineapple สับปะรด sàp-bpa-rót

Vegetables

tomato มะเขือเทศ má-kĕua tâyt

cucumber แตงกวา dtaeng-gwaa

zucchini บวบฝรั่ง bùap fà-ràng

onion (หัว)หอมใหญ่ (hŭa) hŏm yài

shallot (หัว)หอมเล็ก (hŭa) hŏm lék

carrot แครอท (loanword) kae-ròt

eggplant มะเขือยาว ma-kĕua-yaao

small eggplant มะเขือยาวลูกเล็กๆ ma-kĕua-yaao lôok lék

purple eggplant มะเขือม่วง ma-kĕua mûang

small rounded eggplant มะเขือเปาะ ma-kĕua-pò

potato มันฝรั่ง man fà-ràng

garlic กระเทียม gra tiam

parsley ผักชีฝรั่ง pàk chee fà-ràng

lettuce ผักกาดหอม pàk gàat hŏom

celery คึ่นช่ายฝรั่ง kêun-châai-fà-ràng

mint สะระแหน่ sà rá nàe

cabbage กะหล่ำปลี ga-làm bplee

avocado อะโวคาโด (loanword) a woh kaa dôh

asparagus หน่อไม้ฝรั่ง nòr máai fà-ràng

broccoli บรอกโคลี (loanword) brók koh lêe

holy sweet basil ใบกะเพรา bai ga prao

Thai basil (common sweet basil) ใบโหระพา bai hŏh ra paa

kaffir lime leaves ใบมะกรูด bai ma gròot

galanga ข่า kàa

lemon grass ตะไคร้ dta-krái

ginger ขิง kĭng

chilli peppers (small and spicy) พริกขี้หนู prík-kêe-nŏo

bok choi ผักกาดฮ่องเต้ pàk gàat hông-dtây

kana (often listed as kale but it’s not) ผักคะน้า pàk-ka-náa

wingbeans ถั่วพู tùa-poo

Numbers

two สอง sŏong

three สาม săam

four สี่ sèe

five ห้า hâa

six หก hòk

seven เจ็ด jèt

eight แปด bpàet

nine เก้า gâo

ten สิบ sìp

eleven สิบเอ็ด sìp èt

twelve สิบสอง sìp sŏong

twenty ยี่สิบ yêe sìp

twenty one ยี่สิบเอ็ด, ยีบเอ็ด yêe sìp èt, yêep èt

twenty two ยี่สิบสอง, ยีบสอง yêe sìp sŏong, yêep sŏong

thirty สามสิบ săam sìp
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thirty one สามสิบเอ็ด săam-sìp-èt

forty สี่สิบ sèe sìp

forty one สี่สิบเอ็ด sèe-sìp-èt

forty two สี่สิบสอง sèe-sìp-sŏng

one hundred ร้อย rói

one thousand พัน pan

Money + 
instructions

coin เหรียญ rĭan

bill (banknote) แบงค์ baéng

25 satang coin (official, written) เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ rĭan yêe sìp hâa sa-dtaang

25 satang coin (spoken) เหรียญสลึง rĭan sà lĕung

50 satang coin (official, written) (เหรียญ)ห้าสิบสตางค์ (rĭan) hâa sìp sà-dtaang

50 satang coin (spoken) เหรียญห้าสิบ rĭan hâa sìp

1 baht coin (official, written) (เหรียญ)หนึ่งบาท (rĭan) nèung bàat

1 baht coin (spoken) เหรียญบาท rĭan bàat

5 baht coin (official, written) (เหรียญ)ห้าบาท (rĭan) hâa bàat

5 baht coin (spoken) เหรียญห้า rĭan hâa

10 baht coin (official, written) (เหรียญ)สิบบาท (rĭan) sìp bàat

10 baht coin (spoken) เหรียญสิบ rĭan sìp

20 baht banknote แบงค์ยี่สิบ baéng yêe sìp

50 baht banknote แบงค์ห้าสิบ baéng hâa sìp

100 baht banknote แบงค์ร้อย baéng roói

1000 baht banknote แบงค์พัน baéng pan

Pay me 100 baht. [f] จ่ายฉันร้อยนึง jàai chăn róoi neung

Pay me 100 baht. [m] จ่ายผมร้อยนึง jàai pŏm róoi neung

Give me change for 1000 baht. [f] ทอนฉันพันนึง toon chăn pan neung

Give me change for 1000 baht. [mf] ทอนผมพันนึง toon pŏm pan neung

Common 
classifiers

animal, all pieces of clothing (except ones 
that come in pairs, but including trousers), 
chairs, tables and other pieces of furniture, 
letters and numbers of the alphabet.

ตัว dtua

fruit, eggs (spoken), general types of 
containers (bags, boxes, bowls, buckets, 
cans, cups, etc), and also for pieces of 
documents and tickets

ใบ bai

pieces of paper แผ่น paèn

times (number of occurrences) ครั้ง kráng

nouns referring to people คน kon

books, notebooks, magazines, knives, 
candles 

เล่ม lêm

fruit(spoken), mountains, balls and other 
round things

ลูก lûuk

radios, T.V.s, refrigerators, computers, 
electrical or mechanical machines

เครื่อง krûeang

cars, motorbikes, bikes, *spoons, *forks, 
umbrellas

คัน kan

rooms ห้อง hâwng

kinds of things, number of things อย่าง yàang

pairs of thing or couple คู่ kûu

set of things, suits, dresses ชุด chút

flowers ดอก dàwk

numbers of plates, rice, food, etc จาน jaan

numbers of glasses of beer, water, etc แก้ว gâeo

numbers of cups of tea, coffee, soup, etc ถ้วย tûai

eggs ; official/written ฟอง foong

small objects, things in general (use when 
you don’t remember)

อัน an

fruit (official/written) ผล pŏn
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Colours

colour สี sĕe

white (สี)ขาว (sĕe)kăao

black (สี)ดำ (sĕe)dam

red (สี)แดง (sĕe)daeng

orange (สี)ส้ม (sĕe)sôm

yellow (สี)เหลือง (sĕe)lĕuang

green (สี)เขียว (sĕe)kĭeow

blue (สี)น้ำเงิน (sĕe)nám ngern

light blue (สี)ฟ้า (sĕe)fáa

purple (สี)ม่วง (sĕe)mûang

pink (สี)ชมพู (sĕe)chom-poo

brown (สี)น้ำตาล (sĕe)nám dtaan

grey (สี)เทา (sĕe)tao

gold (สี)ทอง (sĕe)toong

silver (สี)เงิน (sĕe)ngern

Shapes

square สี่เหลี่ยมจัตุรัส sèe lìam jàd-dtu-ràt

rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า sèe lìam pĕun pâa

triangle สามเหลี่ยม săam lìam

circle วงกลม wong glom

oval รูปไข่ rôop kài

line (straight) เส้นตรง sên dtrong

Time

today วันนี้ wan née

yesterday เมื่อวานนี้ mêua waan née

tomorrow พรุ่งนี้ prûng-née

the day before yesterday วานซืนนี้ waan-seun née

the day after tomorrow มะรืนนี้ ma-reun née

week อาทิตย์ aa-tít

this week อาทิตย์นี้ aa-tít née

last week อาทิตย์ที่แล้ว aa-tít têe láew

next week อาทิตย์หน้า aa-tít nâa

month เดือน deuan

this month เดือนนี้ deuan née

last month เดือนที่แล้ว deuan têe láew

next month เดือนหน้า deuan nâa

weekend เสาร์อาทิตย์ săo aa-tít

this weekend เสาร์อาทิตย์ หนี้ săo aa-tít née

last weekend เสาร์อาทิตย์ที่แล้ว săo aa-tít têe láew

next weekend เสาร์อาทิตย์หน้า săo aa-tít nâa

Sunday วันอาทิตย์ wan aa-tít

Monday วันจันทร์ wan jan

Tuesday วันอังคาร wan ang-kaan

Wednesday วันพุธ wan pút

Thursday วันพฤหัส ฯ wan pá-réu-hàt

Friday วันศุกร์ wan sùk

Saturday วันเสาร์ wan săo

next Thursday พฤหัสหน้า pá-réu-hàt nâa

last Monday วันจันทร์ที่แล้ว wan jan têe láew

a week from Wednesday หลังจากวันพุธไปหนึ่งอาทิตย์ lăng jàak wan pút bpai nèung aa-tít

holiday วันหยุด wan yùt

Hour

o'clock (นาฬิกา)โมง (naa lí gaa) moohng

�12



minute นาที naa-tee

hour โมง, ชั่วโมง mohng, chûa moohng

1am ตีหนึ่ง dtee nèung

2am ตีสอง dtee soŏng

3am ตีสาม dtee săam

4am ตีสี่ dtee sèe

5am ตีห้า dtee hâa

6am หกโมงเช้า hòk moohng cháo

7am เจ็ดโมง(เช้า) jèt moohng (cháo)

8am แปดโมงเช้า bpàet moohng

9am เก้าโมงเช้า gâo moohng

10am สิบโมงเช้า sìp moohng

11am สิบเอ็ดโมง(เช้า) sìp èt moohng (cháo)

12 noon เที่ยง tîang

1pm บ่ายโมง bàai moohng

2pm บ่ายสองโมง bàai soŏng

3pm บ่ายสามโมง bàai săam

4pm บ่ายสี่โมง, สี่โมงเย็น bàai sèe, sèe moohng yen

5pm ห้าโมงเย็น hâa moohng yen

6pm หกโมงเย็น hòk moohng yen

7pm (หนึ่ง)ทุ่ม (nèung) tûm

8pm สองทุ่ม soŏng tûm

9pm สามทุ่ม săam tûm

10pm สี่ทุ่ม sèe tûm

11pm ห้าทุ่ม hâa tûm

12 midnight เที่ยงคืน tîang keun

1:15 บ่ายโมงสิบห้านาที bàai moohng sìp hâa

2:30 บ่ายสองโมงครึ่ง bàai soŏng krêung

3:45 บ่ายสามโมงสี่สิบห้านาที bàai săam sèe-sìp-hâa

4:20 สี่โมงเย็นยี่สิบห้านาที bàai sèe yêe sìp hâa

9:40 สามทุ่มสี่สิบนาที săam tûm sèe sìp

8:55 สองทุ่มห้าสิบห้านาที soŏng tûm hâa-sìp-hâa

8:05 สองทุ่มห้านาที soŏng tûm hâa naa-tee

Original list compiled by Reid Wilson

List translated by womenlearnthai.com

Note: For personal use only (please do not 
place on other websites).
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