
No. Verb Thai Transliteration 

1 to keep เก็บ gèp 

2 to kick เตะ dtè

3 to kidnap ลักพาตัว  lák paa dtuua 

4 to kill ฆา่  kâa 

5 to kiss จบู jòop 

6 to knit ถัก tàk  

7 to kncok เคาะ kór  

8 to know รู ้ róo 

9 to lack of ขาด kàat 

10 to laugh หัวเราะ hŭua rór

11 to launch ปลอ่ย bplòi

12 to lay วาง waang

13 to lead น าพา nam paa

14 to lean พงิ ping

15 to learn เรยีนรู ้ riian róo

16 to leave (from) ออกจาก òk jàak

17 to lecture บรรยาย ban-yaai

18 to legalize ท าใหถ้กูกฎหมาย tam hâi tòok gòt măai 

19 to lend ใหย้มื hâi yeum
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20 to let ปลอ่ย bplòi 

21 to lick เลยี lia 

22 to lie โกหก goh-hòk

23 to lift ยกขึน้ yók kêun

24 to limit จ ากดั jam-gàt

25 to link เชือ่มตอ่ chêuuam dtòr

26 to listen ฟัง fang 

27 to lock ล็อก lók

28 to look มอง mong 

29 lose (in a game) แพ ้ páe 

30 to maintain บ ารงุรักษา bam-rung rák-săa 

31 to make ท า tam  

32 to manage จัดการ jàt gaan 

33 to manipulate จัดการควบคมุ jàt gaan kûuap kum

34 to manufacture ผลติ pà-lìt 

35 to mark ท าเครือ่งหมาย tam krêuuang măa

36 to marry แตง่งาน dtàeng ngaan

37 to mean  หมายถงึ măai tĕung

38 to measure วัด wát

39 to meet พบ póp

40 to melt ละลาย lá-laai

41 to memorize ทอ่งจ า tông jam

42 to mention  กลา่วถงึ glàao tĕung



43 to merge ผสาน pà-săan

44 to mess up ยุง่เหยงิ yûng  yĕrng

45 to migrate อพยพ òp-pá-yóp

46 to miss (sb / sth) คดิถงึ kít tĕung

47 to mix ผสม pà-sŏm

48 to modify ปรับเปลีย่น bpràp bplìian

49 to move ยา้ย yáai

50 to name ตัง้ชือ่ dtâng chêu

51 to narrate บรรยาย ban-yaai

52 to navigate น าทาง nam taang

53 to need ตอ้งการ dtông gaan

54 to neglect ละเลย lá-loiie

55 to negotiate เจรจา jen-rá-jaa 

56 to nod พยกัหนา้ pá-yák nâa

57 to note บันทกึ ban-téuk 

58 to notice สงัเกต săng-gèt

59 to notify แจง้ jâeng

60 to nourish บ ารงุ bam-rung 

61 to obey เชือ่ฟัง chêuua fang

62 to object คัดคา้น kát káan

63 to oblige บังคับ bang-káp

64 to observe สงัเกต săng-gèt

65 to obsess  หมกมุน่ mòk mûn



66 to obtain ไดรั้บ dâai ráp

67 to occupy ครอบครอง krôp krong 

68 to occur เกดิขึน้ gèrt kêun

69 to offend ท าใหขุ้น่เคอืง tam hâi kùn keuuang

70 to offer เสนอ sà-nĕr  

71 to omit ละเวน้ lá wén

72 to open เปิด bpèrt

73 to operate ด าเนนิการ dam-nern gaan

74 to order สั่ง sàng

75 to organize จัด jàt

76 to overact ท าเกนิจรงิ  tam gern jing

77 to overcome เอาชนะ ao chá-ná

78 to owe เป็นหนี้ bpen nêe 

79 to own เป็นเจา้ของ bpen jâo kŏng

80 to pack หอ่  hòr

81 to paddle พายเรอื paai reuua

82 to paint ทาสี taa sĕe

83 to pair จับคู่ jàp kôo 

84 to pamper ปรนเปรอ bpron-bprer

85 to park จอด jòt

86 to participate เขา้รว่ม kâo rûuam

87 to pass ผา่น pàan

88 to paste วาง waang



89 to pause หยดุ yùt

90 to pave ปู bpoo

91 to pay จา่ย jàai

92 to peel ปอก bpòk

93 to perform ด าเนนิการ dam-nern gaan

94 to perceive รับรู ้ ráp róo

95 to permit อนุญาต à-nú-yâat

96 to persuade ชักชวน chák chuuan 

97 to pet เลีย้ง líiang 

98 to pick up รับ  ráp    

99 to picture นกึภาพ néuk pâap

100 to pierce เจาะ jòr












