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Download our free  
language learning e-book 

We also offer a free guide that shows you 
the most useful tips and techniques to 

learn a new language: 

https://app2brain.com/ 
learn-languages/ebooks/ 

free-guide/

Listen to the free 
audio recordings 

You can find audio recordings of all these 
words & phrases and more useful free 

stuff on our website: 

https://app2brain.com/learn-
languages/thai/date-time 
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Days of the week 

English Thai Romanization 

Monday วันจันทร ์ wan chan 

Tuesday วันอังคาร wan angkhan 

Wednesday วันพุธ wan phut 

Thursday วันพฤหัสบด ี wan pharuehatsabodi 

Friday วันศุกร ์ wan suk 

Saturday วันเสาร ์ wan sao 

Sunday วันอาทิตย ์ wan athit 

Weekend วันสุดสัปดาห์ wan sutsapda 

on Monday ในวันจันทร ์ nai wan chan 

on Tuesday ในวันอังคาร nai wan angkhan 

on Wednesday ในวันพุธ nai wan phut 

on Thursday ในวันพฤหัสบด ี nai wan pharuehatsabodi 

on Friday ในวันศุกร ์ nai wan suk 

on Saturday ในวันเสาร ์ nai wan sao 

on Sunday ในวันอาทิตย ์ nai wan athit 

at the weekend ในวันสุดสัปดาห์ nai wan sutsapda 

on Mondays ในทุกวันจันทร ์ nai thuk wan chan 

on Tuesdays ในทุกวันอังคาร nai thuk wan angkhan 

on Wednesdays ในทุกวันพุธ nai thuk wan phut 

on Thursdays ในทุกวันพฤหัสบด ี nai thuk wan 
pharuehatsabodi 

on Fridays ในทุกวันศุกร ์ nai thuk wan suk 

on Saturdays ในทุกวันเสาร ์ nai thuk wan sao 

on Sundays ในทุกวันอาทติย ์ nai thuk wan athit 

at Weekends ในทุกวันสุดสัปดาห์ nai thuk wan sutsapda 
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Months 

English Thai Romanization 

January มกราคม makarakhom 

February กุมภาพันธ ์ kumphaphan 

March มีนาคม minakhom 

April เมษายน maesayon 

May พฤษภาคม phruesaphakhom 

June มิถุนายน mithunayon 

July กรกฎาคม karakadakhom 

August สิงหาคม singhakhom 

September กันยายน kanyayon 

October ตุลาคม tulakhom 

November พฤศจิกายน phruesachikhayon 

December ธันวาคม thanwakhom 

 

Seasons 

English Thai Romanization 

Spring ฤดูใบไม้ผล ิ ruedu baimaiphli 

Summer ฤดูร้อน ruedu ron 

Autumn / Fall ฤดูใบไม้รว่ง ruedu baimairuang 

Winter ฤดูหนาว ruedu naow 

 
  



Date & Time in Thai 4 / 4 

  

Times of Day 

English Thai Romanization 

morning เช้า chao 

forenoon ก่อนเท่ียง kon thiang 

noon เท่ียง thiang 

afternoon บ่าย bai 

evening เย็น yen 

night กลางคืน klang kuen 

midnight เท่ียงคืน thiang kuen 

 


