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Shops, Buildings and Institutions 

English Thai Romanization 

shop ร้านขายของ rankhaikhong 

department store ห้างสรรพสินค้า hangsapphasinkha 

kiosk แผงขายของเล็กๆ phangkhaikhongleklek 

bakery ร้านเบเกอรี ่ ranbaekoeri 

confectionery ร้านขายขนมหวาน rankhaikhanomwan 

butcher’s ร้านขายเน้ือ rankhainuea 

market ตลาด talat 

library ห้องสมุด hongsamut 

church โบสถ ์ bot 

cinema โรงหนัง rongnang 

theater โรงละคร ronglakhon 

hotel โรงแรม rongraem 

bank ธนาคาร thanakhan 

school โรงเรยีน rongrian 

university มหาวิทยาลัย mahawitthayalai 

kindergarten โรงเรยีนอนุบาล rongriananuban 

chemist’s / drugstore ร้ายขายยา rankhaiya 

hospital โรงพยาบาล rongphayaban 
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Cities and Places 

English Thai Romanization 

town / city เมือง mueang 

house บ้าน ban 

building อาคาร akhan 

street / road ถนน thanon 

avenue ถนน thanon 

bridge สะพาน sapan 

center/city center ศูนย์กลาง sunklang 

crossing ทางข้าม thangkham 

square ลาน lan 

park สวนสาธารณะ suansatharana 

landmark / sight 
จุดที่ตั้งหลกั 
ทิวทัศน์ 

chuttitanglak 
thiwthat 

monument อนุสาวรีย ์ anusaowari 

 
  



Cities & Traffic in Thai 4 / 4 

  

Traffic, Vehicles and Transportation 

English Thai Romanization 

vehicle ยานพาหนะ yanphahana 

car รถยนต ์ rotyon 

train รถไฟ rotfai 

bus รถโดยสารประจ าทาง rotdoisanprachamthang 

tram รถราง rotrang 

metro รถไฟใต้ดิน rotfaitaidin 

bicycle รถจกัรยาน rotchakkrayan 

motorbike รถมอเตอร์ไซค ์ rotmotoesai 

taxi รถแท๊กซี ่ rottaeksi 

airplane เครื่องบิน krueangbin 

ship เรือ ruea 

(train) station สถานี ( รถไฟ)  sathani (rotfai) 

main station สถานีหลกั sathanilak 

stop หยุด yut 

station / stop 
สถานี  
ป้ายหยุดรถ 

sathani 
paiyutrot 

parking area ที่จอดรถ thichotrot 

petrol station ปั้มน้ ามัน pamnamman 

(to) go by car เดินทางโดยรถยนต ์ doenthangdoirotyon 

(to) go by motorbike เดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค ์ doenthangdoirotmotoesai 

(to) go by bike เดินทางด้วยจกัรยาน doenthangduairotchakkraya
n 

(to) go by bus 
เดินทางโดยรถโดยสารประ

จ าทาง 
doenthangdoirotdoisanprac
hamthang 

(to) go by metro เดินทางโดยรถไฟใตด้ิน doenthangdoirotfaitaidin 

 


