
No. Verb Thai Transliteration 

1 to qualify มคีณุสมบัตร mee kun sŏm bàt 

2 to question ตัง้ค ำถำม  dtâng kam tăam 

3 to quote อำ้งองิ ยกค ำพดูมำ âang ing / yók kam pôot maa

4 to quit เลกิ หยดุ  lêrk / yùt 

5 to rain ฝนตก fŏn dtòk 

6 to raise ยก yók

7 to rally ชมุนุม chum-num 

8 to reach เขำ้ถงึ kâo tĕung

9 to react แสดงปฏกิริยิำ sà-daeng bpà-dtì gì-rí-yaa

10 to read อำ่น àan 

11 to reason ใหเ้หตผุล hâi hèt pŏn

12 to recall นกึออก néuk òk

13 to recommend แนะน ำ náe nam

14 to record บันทกึ ban-téuk

15 to recover ฟ้ืนตัว / หำย féun dtuua / hăai

16 to recycle น ำมำใชอ้กี nam maa chái èek

17 to reduce ลด lót

18 to refer อำ้งองิ   âang ing

19 to relax พักผอ่น pák pòn

20 to remove ถอด tòt 

21 to repair ซอ่มแซม sôm saem 
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22 to replace แทนที่ taen têe 

23 to restore กูค้นื gôo keun 

24 to roast ยำ่ง yâang

25 to ruin ท ำลำย tam laai 

26 to save (money) ประหยดั bprà-yàt 

27 to scam หลอกลวง lòk luuang

28 to scare กลัว gluua

29 to scold ต ำหน ิ/ ดุ dtam-nì / dù

30 to scoop ตัก dtàk 

31 to score ท ำคะแนน tam ká-naen

32 to scream กรดีรอ้ง grèet róng

33 to scrub ขดั kàt 

34 to search คน้หำ kón hăa 

35 to seek หำ hăa 

36 seize ยดึ yéut 

37 to select เลอืก lêuuak

38 to sell ขำย kăai 

39 to sense รูส้กึ róo sèuk

40 to serve บรกิำร bor-rí-gaan

41 to shake เขยำ่ kà-yào

42 to share แบง่ปัน bàeng bpan

43 to sharpen ลับคม láp kom

44 to shave โกน gohn 



45 to shift เปลีย่น bplìian 

46 to show แสดง sà-daeng

47 to shrink หด hòt

48 to shuffle สบัเปลีย่น sàp bplìian

49 to sing รอ้ง róng 

50 to tackle ตอ่สู ้/ จัดกำร  dtòr sôo /jàt gaan

51 to tailor ตัด dtàt

52 to take เอำ ao

53 to talk พดู pôot

54 to target ก ำหนดเป้ำหมำย gam-nòt bpâo măai

55 to teach สอน sŏn

56 to tear ฉีก chèek

57 to tell บอก bòk

58 tend to มแีนวโนม้ทีจ่ะ mee naew nóhm têe jà

59 to terminate ยตุิ yút-dtì

60 to test ทดสอบ tót sòp 

61 to thank ขอบคณุ kòp kun 

62 to think คดิ kít 

63 to threaten ขม่ขู่  kòm kòo

64 to thrill ท ำใหต้ืน่เตน้ tam hâi dtèun dtên

65 to thrive เจรญิเตบิโต  jà-rern dtèrp dtoh

66 to throw โยน / เขวีย้ง yohn / kwîiang 

67 to tie ผกู pòok 



68 to tighten ท ำใหก้ระชับ tam hâi grà-cháp

69 to touch สมัผัส săm-pàt

70 to trade แลกเปลีย่น lâek bplìian

71 to train อบรม òp-rom

72 to transfer โอน ohn

73 to transform เปลีย่นรปู bplìian rôop

74 to translate แปล bplae

75 to transmit สง่ตอ่ sòng dtòr

76 to transport ขนสง่ kŏn sòng

77 to trap ดัก dàk 

78 to travel ทอ่งเทีย่ว tông tîieow

79 to treat รักษำ rák-săa

80 to trigger กระตุน้  grà-dtûn

81 to trim ตัดแตง่ dtàt dtàeng 

82 to trust เชือ่มั่น chêuua mân

83 to try ลอง long 

84 to turn  (vehicle) เลีย้ว líieow

85 to turn on เปิด bpèrt

86 to turn off ปิด bpìt

87 to uncover เปิดเผย bpèrt pŏiie

88 to underestimate ประเมนิคำ่ต ำ่ไป bprà-mern kâa dtàm bpai

89 to undergo ประสบ bprà-sòp

90 to underline ขดีเสน้ใต ้ kèet sên dtâi



91 to undo เลกิท ำ lêrk tam

92 to uninstall ถอนกำรตดิตัง้ tŏn gaan dtìt dtâng

93 to unplug ถอดปลั๊ก tòt bplák

94 to update อปัเดต ทันสมยั àp-dèt / tan sà-măi 

95 to upset (sb) ท ำใหอ้ำรมณ์เสยี tam hâi aa-rom sĭia

96 to use ใช ้ chái

97 to vaccinate ฉีดวัคซนี chèet wák-seen

98 to validate ตรวจสอบควำมถกูตอ้ง dtrùuat sòp kwaam tòok dtông

99 to vomit อำเจยีน aa-jiian

100 to vote ออกเสยีง òk sĭiang


