
สวัสดี เฮ sawad dii hej
สวัสดีตอนเชา กูดมอรอน sawad dii god morgon
คุณสบายดีหรือ ฮู โม ดู khun sabajj dii maj hur mår du?
ฉันสบายดี ยอก โม บรอ sabajj dii jag mår bra
ฉันไมสบาย ยอก โม โด ลิ๊ก maj sabajj jag mår dåligt
เจ็บ, ปวด อูน, สะแมท ตา jeb, på´att ont, smärta
สนุก รูลิ๊ก, เนยเยอะ, คูล sanok rolig, nöje, kul
สวย ฟน, เซ๊ิท swuai fin, söt
ลากอน เฮโด la gånn hej då
ขอบคุณ ทัก kab khun tack
ไมเปนไร เดียด วอ โซ ลีดเตอะ mai pen rai det var så lite, strunta i 
det
ดวยความยินดี วอ โซ กูด doaj kwam jinn dii var så god
คุณชื่ออะไร วอด เฮียด เตอดู khun chiu arajj vad heter du?
ฉันชื่อ..... ยอก เฮียด เตอ... chaan chiu... jag heter...
ไมเขาใจ ยอกเฟชสะโตอินติ๊ maj kao jaj jag forstår inte
เขาใจ ยอกเฟชสะโต kao jaj jag forstår
กรุณาพูดชาๆ พรอตา ซ๊ักตา ทัก garuna phud chaachaa prata sakta, tack
ฉันรักคุณ ยอก แอลสะกาเด chaan rak khun jag älskar dig
ฉันชอบคุณ ยอก ย้ิน ลา เด chaan chåp khun jag gillar dig
ฉันคิดถึงคุณ ยอก ซอก นา เด chaan kitt tung khun jag saknar dig
คุณดีกับฉันจัง ดู แอ สะ แนล khun dii jang du är snäll

กินขาว แอดตา ginn kao äta
หิวขาว ฮุงริ๊ก hio kao hungrig
ไมหิว อินติ๊ ฮุงริ๊ก mai hio inte hungrig
อ่ิม แมท imm mätt
ไมเผ็ด อินติ๊ สตาก maj pedd inte starkt (kryddad)
เผ็ดมากมาก ม๊ิกเก็ด สตาก pedd maak maak mycket starkt (kryddad)
พอแลว เดียด แรก เกอ pa läow det räcker
อรอยมาก ม๊ิก เก็ด กอท aråjj maak mycket gott



ไมใช เน mai chai nej (inte ja)
ใช ยอ chai ja
ดู ทิดตะ do titta
เอามา เยีย ao ma ge
ชวย แยลพ chuaj hjälp
โกรธ อารย grååt arg
เสียใจ เลียด เซน sea djai ledsen
หัวเราะ สะกรัด ตา hau roa skratta
คิดถึง ซอกนา kitt tung sakna
รัก แอลสะกา rakk älska
จูบ, หอม ชิส, พุส joop, ham kyss, puss
กอด ครอม gad kram
ที่รัก แอล สะ คลิ๊ง tii rakk älskling
ชอบ ทิ๊ก กะ อม chopp tycka (bra) om
ไปหา โก ทิล pai ha gå till
นอน โซบ วา nan sova
ทําความสะอาด สะแต ดา taam kvaam sa aat städa
ไปขางนอก โก อูด pai kang nokk gå ut
ขับรถ เชอรา บีล kab rott köra bil
คอยนิด แวนตะ ลีด เตอะ kojj nitt vänta lite
มานี่ คม maa nii kom
นิดหนอย ลีด เตอะ nidd nojj lite
เร็ว เร็ว สะนับ reo reo snabb
ชา ชา ลองซัม chaa chaa långsam
หยุด สะตาน นา yud stanna
มากๆ ม๊ิกเก็ท maak maak mycket, många
นั่ง ซิดตะ nang sitta
ยืน สะโต yuen stå
เดิน โก döön gå
หนาว ฟรีสเซอะ, คัลท nao frysa, kallt
ดี บรอ dii bra



อากาศ แวด เดอะ ah-cart väder
ไมดี อินติ บรอ majj dii inte bra
แพง ดีร päng dyr
ถูก บิล ลิ๊ก tog billig

อะไร วอด ah-rajj vad
ที่ไหน วอร tii najj var
เม่ือไร แนร muah rajj när
ทําไม วารเฟอร tamm majj varför
ที่นี่ แฮ tii nii här
ที่นั่น แด tii naan där

ขวา เฮอ เกอ kvaa höger
ซาย แวน สเตอ sajj vänster
เลี้ยว สะแวง liaw svänga
ตรงไป รอก ฟราม trång pai rak fram

คุณ ดู kunn du
ฉัน ยอก chann jag (en kvinna)
ผม ยอก phomm jag (en man)
เขา ฮาน khao han
เธอ ฮูน töö hon
เรา วี rao vi
ญาติ สะเล็กติ๊งหงา jaart släktingar
พอ พับปา pa pappa
แม ม๊ัมหมา mää mamma
ลูก บอน look barn
ลูกสาว ดอทเตอร look sao dotter
ลูกชาย โซน look chajj son
นองชาย ลิลละ บรู nång chajj lillebror
พ่ีชาย สตูรา บรู pii chajj storebror



นองสาว ลิลละ ซิสเตอร nång sao lillasyster
พ่ีสาว สตูรา ซิสเตอร pii sao storasyster

โทรศัพท เทเลโฟน tårasapp telefon
บุหรี่ ซิกาแรท bo´rii cigarett
ยา เม็ด ดิ ซีน jaa medicin
นาฬิกา คลอค กา naalika klocka
รองเทา สกู rång tao sko
รองเทาแตะ ซันดอล rång tao teh sandal
เสื้อผา แคล เดอร sua paa kläder
ซักผา ทะแวทตะ sack paa tvätta
ลางจาน ดิสกา lang djann diska
กระเปา เวส กา gra´pao väska
เปลี่ยน บีทตา plen byta
หองน้ํา ทัวเล็ท hång naam toalett/badrum
อาบน้ํา ดุชชา app naam duscha
แชน้ํา บอด ดา kär naam bada
แปรงฟน บอช ตา präng fann borsta
แปรงสีฟน ทัน บอช เตะ präng sii fann tandborste
ยาสีฟน ทัน แครม jaa sii fann tandkräm
แชมพู ควัมพู chemm-poo shampoo
ครีมนวดผม บ้ัลซ้ัม kriim noat-pomm balsam
ข้ีแตก ไบ ซา kii-tääk bajsa
ฉี่ คิส ซา tji kissa

รางกาย ครอพ ranggajj kropp
จมูก แนส ซา jaa´moog näsa
คอ นัก เกะ kha nacke
นม เบร๊ิสท nåmm bröst
ตา เออ กา taa öga
หู เออ รา hoo öra



ปาก มุนน pack mun
แกม ชินเดอร gemm kind
ผม โฮร påmm hår
แขน อารม kään arm
นิ้วมือ ฟงเงอร ni´o finger
นิ้วเทา โทร ni´o tao tå
เทา ฟูท tao fot
ขา เบียน kaa ben
เขา คะแน kao knä
เล็บ นอเก็ล lepp nagel
เอว มีด หยา eow midja
ทอง มอเกะ thång mage
กน รุมปา gånn rumpa
หํา สะนบ hamm snopp
สะดือ นอเว็ล sa´du navel

รานอาหาร เรสเตอราง rann-a-hann restaurang
โรงแรม โฮ เท็ล rång räm hotell
บาน ฮูส bann hus
ประตู เดอร patoo dörr
หอง รุม hång rum
หองรับแขก วอรดอกส รุม hång rabb käk vardagsrum
รถยนต บีล rått-jånn bil
รถบรรทุก ลาสบีล rått-bann-tukk lastbil
รถไฟ โทก rått fai tåg
เรือ โบท rua båt
รถบัส บุส rått bus buss
เครื่องบิน ฟลีก พลอน krueng bin flygplan

หองครัว เชิ๊ก hång krua kök
ทําอาหาร ลอกา มอท tamm-a-hann laga mat



ชอน เควียด chaan sked
สอม กัฟเฟล såmm gaffel
มีด คนีฟ miid kniv
จาน ทั๊ล ริ๊ก djann tallrik
แกวน้ํา กลอส gäo glas
แกวกาแฟ มุก gäo gaff fä mugg
หมอ คัส ตรุล ma kastrull
กระทะ พ้ันนา gratt tah panna
เตา สะปส tao spis
เตาอบ อุง tao åpp ugn
ไมโครเวฟ มิโครโวบ tao majkroväjv mikrovågsugn
ตูเย็น ชีสสะโกบ too djenn kylskåp
ตูแข็ง ฟรีส too käng frys
กระดาษชําระ พับเปอร gra´daat papper
ดอกไม บลุมมา dag majj blomma
ผลไม ฟรุกท påll la majj frukt
ผัก เกรินซอก pakk grönsak
แอปเปล แอปแพละ äpp-pel äpple
ลูกแพร แพ รอน luuk pää päron
กลวย บา นอน glå-ajj banan
มะเขือเทศ โท มอท ma kua teth tomat
แยม ซ๊ิล jääm sylt
แตงกวา กูลร กา täng gwa gurka
แตงโม มิ ลูน täng må melon
ผักบล็อคโคลี่ บรอกโคลิ block kå lii brocolli
กะหล่ําปลี วีด โคล kaa lamm plii vitkål
กะหล่ําดอก บลุม โคล kaa lamm dag blomkål

อาหาร มอท a-hann mat
ขาว รีส ka-o ris
มันฝรั่ง โพทอทีส mann farang potatis



พริก ชี๊ลิ prick chili
เสนกวยเตี๋ยว นูด ลาร kuajj teow nudlar
น้ําตาล ซอก เกอร naam taan socker
เกลือ ซ๊ัลท glua salt
แปงสาลี เวียต เตะ มะเยิล pang saa lii vete mjöl
หมอหุงขาว รีส คูกกาแระ ma hång ka-o riskokare
เครื่องตมน้ํา วัตเติ๊ล คูกกาแระ tii tomm naam vattenkokare
ไข เอก kajj ägg
ไก ชิ๊กคลิ๊ง gajj kyckling
ไกยาง กริลลา ชิ๊กคลิ๊ง gajj yang grillar kyckling
เนื้อหมู กรีส เชิ๊ท nöa moo griskött
เนื้อวัว เนิ๊ท เชิ๊ท nöa våa nötkött
กุง แรก กู kung räkor
ปู ครับ บา poo krabba
กาแฟ คัพ เฟะ gaff fä kaffe
รอน วารม rån varm
เย็น คัลท yen kallt
ชา ที chaa te
นม มะเยอลค nomm mjölk
น้ําผลไม ยูส naam påll la majj juice
โยเกิรด โยเกิ๊ท jåå gurt yogurth
เนย สะเมอร nöjj smör
เนยแข็ง อูสท nöjj käng ost
ปลา ฟสค plaa fisk
ขวด ฟลัสกา kå´at flaska
กระปอง เบอรค grapp pång burk
ถังขยะ สะแกรพ ka-jah skräp
ทิ้ง สะแลงหงา ting slänga

หองนอน โซบ รูม hång nånn sovrum
ผาหม ฟลท paa homm filt



เตียง แซง teang säng
หมอน คุดเดะ maahn kudde
ตื่นนอน วอก นา töön nånn vakna
นอนหลับ โซบ วา nånn lapp sova

สี แฟรย sii färg
สีแดง เรอด sii däng röd färg
สีดํา สะวัท sii damm svart färg
สีน้ําตาล บรูน sii naam tann brun färg
สีขาว วีท sii kaa´o vit färg
สีเขียว เกรีน sii kia´o grön färg
สีชมพู โรส ซา sii chamm poo rosa färg
สีมวง ลี้ ลา sii moo-ang lila färg
สีฟา โบล sii faa blå färg
สีเทา โกร sii tao grå färg
สีสม อู รานช sii somm orange färg
สีเหลือง กูล sii luang gul färg

วัน ดอก wann dag
วันนี้ อีดอก wann nii idag
พรุงนี้ อีมอรอน prung nii imorgon
เม่ือวาน อีโก mua waann igår
วันอาทิตย เซิน ดอก wann a-titt söndag (solens dag)

วันจันทร โมน ดอก wann djann måndag (månens dag)
วันอังคาร ทีส ดอก wann ann-khan tisdag (mars dag)
วันพุธ อูนส ดอก wann putt onsdag (merkurius dag)
วันพฤหัส ทูช ดอก wann palu hatt torsdag (jupiters dag)
วันศุกร เฟรีย ดอก wann sock fredag (venus dag)
วันเสาร เลอ ดอก wann sao lördag (saturnus dag)



หนึ่ง เอ็ด nung ett
สอง ทโว sång två
สาม ทรี saam tre
สี่ ฟรา sii fyra
หา เฟม haa fem
หก เซ็ก håck sex
เจ็ด ควู jett sju
แปด ออก ตา pääd åtta
เกา นี๊ ยู gao nio
สิบ ที๊ ยู sipp tio
สิบเอ็ด เอ็ล วา sipp ett elva
สิบสอง โทลว sipp sång tolv
สิบสาม เทร็ดตอน sipp saam tretton
สิบสี่ ฟวตอน sipp sii fjorton
สิบหา เฟมตอน sipp haa femton
สิบหก เซ็กตอน sipp håck sexton
สิบเจ็ด คุดตอน sipp jett sjutton
สิบแปด ออกตอน sipp pääd arton
สิบเกา นิดตอน sipp gao nitton
ย่ีสิบ ชูโก jii sipp tjugo
สามสิบ เทร็ด ติอุ saam sipp trettio
สี่สิบ เฟด ติอุ sii sipp fyrtio
หาสิบ เฟม ติอุ haa sipp femtio
หนึ่งรอย เอ็ด ฮูนดรา nung roy ett hundra
หนึ่งพัน เอ็ด ทู เซน nung paan ett tusen
หนึ่งหม่ืน ทียู ทู เซน nung muun tio tusen
หนึ่งแสน เอ็ดฮูนดรา ทูเซน nung sän ett hundra tusen
หนึ่งลาน เอ็นมิลยูน nung laan en miljon

ธนาคาร บางค taa naa kaan bank
เงิน เพ็งหงา ngörn pengar



แลกเงิน เว็กซลา läk ngörn växla pengar
อัตราแลกเงิน เว็กเซล เคิช att tra läk ngörn växelkurs
ซ้ือ เชิ๊พ ปา su köpa
ขาย เซ็ล ยา kaai sälja

mai ADJEKTIV = inte ADJEKTIV
ADJEKTIV mai = ADJEKTIV ?


