
No. Verb Thai Transliteration 

1 to earn ไดรั้บ dâai ráp

2 to eat กนิ gin

3 to edit แกไ้ข gâe kăi

4 to educate ใหค้วามรู ้ hâi kwaam róo

5 to effect สง่ผลลัพธ์ sòng pŏn láp

6 to eject ขบัออก  kàp òk

7 to elect เลอืก lêuuak 

8 to eliminate ก าจัด gam-jàt 

9 to enable เปิดใชง้าน bpèrt chái ngaan

10 to encounter เผชญิ pà-chern

11 to encourage ใหก้ าลังใจ hâi gam-lang jai 

12 to engage มสีว่นรว่ม mee sùuan rûuam

13 to enjoy เพลดิเพลนิ plêrt-plern

14 to enrol ลงทะเบยีน long tá-biian

15 to escape หนี nĕe

16 to establish กอ่ตัง้ gòr dtâng 

17 to estimate ประมาณการ bprà-maan gaan

18 to exhale หายใจออก hăai jai òk

19 to exit ออก òk

20 to exercise ออกก าลังกาย òk gam-lang gaai

21 to expect คาดหวัง kâat wăng

22 to explain อธบิาย à-tí-baai
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23 to export สง่ออก sòng òk

24 to facilitate อ านวยความสะดวก am-nuuay kwaam sà-dùuak

25 to fail ลม้เหลว lóm lĕo

26 to fake ปลอม bplom

27 to fart ผายลม păay lom

28 to fear กลัว gluua · hâi aa-hăan · róo sèuk

29 to feed ใหอ้าหาร hâi aa-hăan · róo sèuk

30 to feel รูส้กึ róo sèuk

31 to fill เตมิ dterm 

32 to find หา hăa 

33 to fire (a gun or other weapon) ยงิ ying

34 to fix แกไ้ข gâe kăi

35 to flirt จบี jèep

36 to fly บนิ bin 

37 to focus มุง่เนน้ mûng nén

38 to follow ตดิตาม dtìt dtaam

39 to forbid หา้ม hâam

40 to force บังคับ bang-káp 

41 to forecast พยากรณ์ pá-yaa-gon

42 to forget ลมื leum

43 to forgive ใหอ้ภัย hâi à-pai

44 to fry ทอด tôt

45 to fulfill เตมิเต็ม dterm dtem

46 to gamble พนัน pá-nan
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47 to garden ท าสวน tam sŭuan

48 to get รับ / ได ้ ráp · dâai

49 to generate สรา้ง sâang

50 to give ให ้ hâi

51 to go ไป bpai

52 to gossip ซบุซบิ / นนิทา súp-síp · nin-taa

53 to grab จับ jàp 

54 to graduate จบการศกึษา jòp gaan sèuk-săa

55 to greet ทักทาย ták taai

56 to guarantee รับประกนั ráp bprà-gan

57 to guess เดา dao

58 to guide แนะน า náe nam

59 to handle รับมอื ráp meu

60 to hang out ออกไปเทีย่ว òk bpai tîieow

61 to happen เกดิขึน้ gèrt kêun

62 to harm ท าอนัตราย tam an-dtà-raai

63 to hate เกลยีด glìiat 

64 to have มี mee 

65 to heal รักษา rák-săa

66 to hear ไดย้นิ dâai yin

67 to help ชว่ย chûuay

68 to hide ซอ่น sôn 

69 to hit ตี dtee

70 to hold ถอื tĕu
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71 to hope หวัง wăng

72 to hug กอด gòt

73 to hunt ลา่ lâa

74 to hurt เจ็บ jèp

75 to identify แยกแยะ yâek yáe

76 to ignore ไมส่นใจ / เพกิเฉย mâi sŏn jai · pêrk chŏiie 

77 to illustrate แสดงใหเ้ห็น sà-daeng hâi hĕn

78 to imagine จนิตนาการ jin-dtà-naa gaan

79 to imitate เลยีนแบบ liian bàep

80 to immigrate อพยพ òp-pá-yóp

81 to import น าเขา้ nam kâo

82 to include รวม ruuam 

83 to increase เพิม่ pêrm 

84 to indicate ระบุ rá-bù

85 to influence มอีทิธพิลตอ่ mee ìt-tí pon dtòr

86 to injure บาดเจ็บ bàat jèp

87 to innovate คดิคน้ kít kón

88 to inspire สรา้งแรงบันดาลใจ sâang raeng ban-daan jai

89 to insult สบประมาท sòp bprà-màat

90 to interpret ตคีวาม dtee kwaam

91 to introduce แนะน า náe nam

92 to investigate สอบสวน sòp sŭuan

93 to invite เชญิ chern

94 to iron รดี rêet
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95 to itch คัน kan

96 to join เขา้รว่ม kâo rûuam 

97 to joke พดูเลน่ pôot lên

98 to judge ตัดสนิ /ประเมนิคา่ dtàt sĭn / bprà-mern kâa 

99 to jump กระโดด grà-dòht

100 to justify ใหเ้หตผุล hâi hèt pŏn


