
No. Verb Thai Transliteration 

1 to accept รับ ráp

2 to add เพิม่ pêrm  

3 to adjust ปรับตัว  bpràp dtuua 

4 to admit ยอมรับ yom ráp

5 to advertise โฆษณา kôht-sà-naa

6 to affect สง่ผลกระทบตอ่ sòng pŏn grà-tóp dtòr 

7 to agree เห็นดว้ย hĕn dûuay 

8 to allow อนุญาต à-nú-yâat

9 to analyse วเิคราะห์ wí-krór

10 to answer ตอบ dtòp

11 to apologise ขอโทษ kŏr tôht

12 to apply น าไปใช ้ nam bpai chái 

13 to arrive มาถงึ maa tĕung

14 to assume สนันษิฐาน săn-nít-tăan

15 to attend เขา้รว่ม kâo rûuam

16 to aviod หลกีเลีย่ง lèek lîiang

17 to bail ประกนัตัว bprà-gan dtuua

18 to bake อบ òp      

19 to bargain ตอ่รอง  dtòr rong

20 to bathe อาบน ้า àap náam

21 to be (status) เป็น bpen

22 to become กลายเป็น glaai bpen
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23 to beg ขอ kŏr

24 to begin เริม่ตน้ rêrm dtôn

25 to believe เชือ่ chêuua

26 to bite กดั gàt

27 to blame โทษ tôht

28 to boil ตม้ dtôm

29 to borrow ยมื  yeum

30 to bother รบกวน róp guuan

31 to box ชกมวย chók muuay

32 to bring (an object) น ามา nam maa

33 to brush แปรง bpraeng

34 to build สรา้ง sâang 

35 to bully รังแก rang-gae

36 to burn เผา păo 

37 to buy ซือ้ séu

38 to cage ขงักรง kăng grong

39 to call เรยีก rîiak

40 to call (on phone) โทรหา toh hăa

41 to cancel ยกเลกิ yók lêrk       

42 to carry ถอื / หิว้ tĕu / hîw

43 to catch จับ jàp

44 to change เปลีย่น bplìian
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45 to chat คยุ kui

46 to cheat โกง gohng

47 to cheer up เป็นก าลังใจ bpen gam-lang jai

48 to clap ปรบมอื bpròp meu

49 to clarify ชีแ้จง chée jaeng 

50 to collect รวบรวม rûuap ruuam

51 to comb หวี wĕe

52 to come มา maa

53 to comment แสดงความคดิเห็น sà-daeng kwaam kít hĕn

54 to communicate สือ่สาร sèu săan

55 to compare เปรยีบเทยีบ bprìiap tîiap

56 to complain บน่ bòn

57 to complete ท าใหส้ าเร็จ tam hâi săm-rèt

58 to confess สารภาพ săa-rá-pâap 

59 to confirm ยนืยนั yeun yan

60 to contact ตดิตอ่ dtìt dtòr

61 to cook ท าอาหาร  tam aa-hăan

62 to copy คัดลอก kát lôk

63 to cost มรีาคา mee raa-kaa

64 to cover ครอบคลมุ krôp klum

65 to cry รอ้งไห ้ róng hâi 

66 to cuddle กอด gòt
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67 to cure รักษา rák-săa

68 to cut ตัด dtàt 

69 to damage ท าใหเ้สยีหาย tam hâi sĭia hăai

70 to dare ทา้ทาย táa taai

71 to deal with รับมอืกบั ráp meu gàp

72 to deceive หลอกลวง lòk luuang

73 to decide ตัดสนิใจ dtàt sĭn jai     

74 to declare ประกาศ bprà-gàat

75 to deduct หัก hàk

76 to define นยิาม ní-yaam

77 to delete ลบ  lóp 

78 to deliver สง่มอบ sòng môp

79 to deny ปฏเิสธ bpà-dtì-sèt

80 to depart ออกเดนิทาง òk dern taang

81 to depend on ขึน้อยูก่บั kêun yòo gàp

82 to develop พัฒนา pát-tá-naa

83 to diagnose วนิจิฉัย  wí-nít-chăi

84 to die ตาย dtaai   

85 to dig ขดุ kùt

86 to digest ยอ่ย yôi

87 to discover คน้พบ  kón póp

88 to discuss หารอื hăa-reu
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89 to disobey ไมเ่ชือ่ฟัง mâi chêuua fang

90 to disagree ไมเ่ห็นดว้ย mâi hĕn dûuay 

91 to disturb รบกวน róp guuan

92 to divide แบง่ bàeng

93 to divorce หยา่ yàa

94 to do ท า tam

95 to donate บรจิาค bor-rí-jàak     

96 to doubt สงสยั sŏng-săi

97 to drag ลาก lâak

98 to dream ฝัน făn

99 to drink ดืม่ dèum

100 to drive ขบั kàp


