
ศัพท์องักฤษพืน้ฐานหมวดต่างๆ 

๑. ร่างกาย ๒. ส่ิงปฏิกลู ๓. เพศ ๔. ระบบประสาทสมัผสั ๕. จิตใจ ๖. อารมณ์ ๗. สติปัญญา ๘. เคร่ืองแต่ง
ร่างกาย ๙. เคร่ืองส าอาง ๑๐. ของมีค่า ๑๑. กิริยาของร่างกาย ๑๒. อาการเคล่ือนไหวของร่างกาย ๑๓. อาหาร ๑๔. 
ผกั ๑๕. ผลไม ้๑๖. กล่ิน + รส ๑๗. ความเจ็บป่วย ๑๘. ยารักษาโรค ๑๙. ญาติ-พี่นอ้ง ๒๐. บา้น ๒๑. หอ้งนอน 
๒๒. หอ้งอาบน ้ า ๒๓. หอ้งสว้ม ๒๔. หอ้งรับแขก ๒๕. หอ้งครัว ๒๖. ไฟฟ้าในบา้น ๒๗. ประปา ๒๘. งานบา้น 
๒๙. เฟอร์นิเจอร์ ๓๐. การเรียน ๓๑. ส านกังาน ๓๒. ยานพาหนะ ๓๓. เคร่ืองมือช่าง ๓๔. อาวธุ ๓๕. สตัวเ์ล้ียง 
๓๖. สตัวป่์า ๓๗. สตัวใ์กลต้วั ๓๘. ธรรมชาติ ๓๙. สถานท่ี ๔๐. ส่ิงก่อสร้าง ๔๑. อาชีพ ๔๒. ธุรกิจ ๔๓. ฤดูกาล 
๔๔. สีต่างๆ ๔๕. เลข ๔๖. วนั-เดือน-ปี ๔๗. เวลา ๔๘. ศาสนา  

 
  
            ๑.หมวดร่างกาย 
live  ไลฝ  มีชีวติ,เป็นๆ 
die  ได  ตาย,สูญส้ิน 
death  เด็ธ  ความตาย,แน่น่ิง 
body  บอดิ  ร่างกาย,ล าตวั 
shape  เฌพ  รูปร่าง,ทรวดทรง 
hair  แฮ  ผม,ขน 
head  เฮด็  หวั 
eye  ไอ  ตา 
eyelash  ไอแลฌ็  ขนตา, แส ้
brow  บเรา  หนา้ผาก 
eyebrow  ไอ-บเรา   ขนคิ้ว 
brows  บเราส  คิ้ว(ทั้งสองขา้ง) 
nose  โนส  จมูก 
mouth  เมาธ  ปาก 
moustache มชัทาฌ  หนวด(ท่ีริมฝีปากบน) 
cheek  ชีค  แกม้ 
tongue  ทงั  ล้ิน 
tooth  ทูธ  ฟัน,เฟือง 
gums  กมัส  เหงือก 
neck  เน็ค  คอ 
chin  ชิน  คาง 
lip  ลิพ  ริมฝีปาก 
shoulder  โฌลเดอะ  บ่า,ไหล่ 
breast  บเร็ซท  หนา้อก,เตา้นม 



arm  อาม  แขน 
wrist  ริซท  ขอ้มือ 
thumb  ธมั  น้ิวหวัแม่มือ 
finger  ฟิงเกอะ  น้ิวมือ 
index finger อีนเด็ดซ ฟิงเกอะ น้ิวช้ี 
middle finger มีดดลั ฟิงเกอะ น้ิวกลาง 
ring finger ริง ฟิงเกอะ น้ิวนาง 
little finger ลิททลั ฟิงเกอะ  น้ิวกอ้ย 
nail  เนล  เลบ็,ตะปู 
leg  เลก็  ขา 
foot  ฟทุ  เทา้ 
toe  โท  น้ิวเทา้ 
chest  เช็ซท  หนา้อก 
stomach  ซทมัแมค็  ทอ้ง,ทอ้งนอ้ย 
back  แบ็ค  หลงั,ถอยหลงั 
waist  เวซท  สะเอว 
buttocks  บทั-ทคัซ  กน้,ตะโพก 
penis  พีนิช  อวยัวะเพศชาย 
vagina  ฝะไจ-นา  อวยัวะเพศหญิง 
tail  เทล  หาง,ปลาย,ทา้ย 
bone  โบน  กระดูก,กา้ง 
skin  ซคิน  ผิวหนงั,เปลือก 
flesh  ฟเลฌ็    เน้ือ,เลือดเน้ือ,ร่างกาย,มนุษย ์
tendon  เทน-ดลั  เอน็ในร่างกาย 
heart  ฮาท  หวัใจ,กลางใจ 
lung  ลงั  ปอด 
pancreas  แพน-คเรียซ       ตบัอ่อน 
kidney  คิด-นิ  ไต 
sac  แซ็ค  กระเพาะ 
intestines   อินเทซ-ทินส      ล าไส้ 
blood  บลดั  โลหิต,เลือด 
artery  อา-เทอะริ  เสน้โลหิตแดง 
vein  เฝน  เสน้โลหิตด า 
   
๒.ส่ิงปฏิกลู 



garbage  กา-บิจ             ขยะ,ของเหลวแหลก  

waste  เวซท  ของท้ิง,ของเสีย 
refuse  เรฟ-ยซุ  ขยะ,กาก,เดน,ไม่มีค่า 
bin  บิน  ถงัท้ิงขยะมูลฝอยท่ีใชต้ามบา้น 
dust  ดซัท  ผง,ธุลี,ฝุ่ น,ละออง 
dirt  เดิท  ผง,ฝุ่ น,ของสกปรก 
dirty  เดอ-ทิ  น่าเกลียด,หยาบโลน 
breath  บเร็ธ  ลมหายใจ,หายใจ 
tear  เทีย  น ้าตา 
cry  คไร  ร้องไห,้เสียงร้อง 
snot  สนอต  น ้ามูก 
saliva  ซะไล-ฝะ  น ้าลาย 
spit  ซพิท  ถ่มน ้ าลาย,พน่,น ้าลาย 
sweat  ซเวท็  เหง่ือ 
urine  ย-ูริน  น ้าปัสสาวะ 
urinate  ย-ูรินเนท  ถ่ายปัสสาวะ 
feces  ฟี-ซีส  อุจจาระ 
defecate  เดฟ-อะเคท      ถ่ายอุจจาระ,ลา้ง,ถ่าย 
fart  ฟาท  ผายลม 
earwax  เอียแวกซ์  ข้ีหู 
scurf  ซเคิฟ  ข้ีรังแค 
menses  เมน-ซีส  ระดูสตรี 
 
   ๓. เพศ 
sex  เซ็คซ  เพศ,กาม,เก่ียวกบัเพศ 
male  เมล  เพศชาย, ตวัผู ้
female  ฟี-เมล  เพศหญิง, ตวัเมีย 
child  ไชล  เด็ก, ลูกหลาน 
children  ชิล-ดเร็น  เด็กๆ(หลายคน) 
boy  บอย  เด็กชาย 
girl  เกิล  เด็กหญิง 
man  แมน็  บุรุษ,ผูช้าย 
men  เมน็  ผูช้าย(หลายคน) 
mankind  แมน-ไคลด มนุษยชาติ,หมู่มนุษย ์
woman  วแูมน็  สตรี,ยาย 



young  ยงั  หนุ่ม,สาว,เยาว ์
adult  อะดลัท  ผูใ้หญ่ 

old  โอลด  แก่ชรา,เก่า 
mister (Mr.) มีซ-เทอะ  นาย.. 
mistress(Mrs.) มีซ-ทเร็ซ  นาง... 
miss  มิซ  นางสาว... 
 
  ๔. ระบบประสาทสมัผสั 
appearance   แอพ็เพีย-แร็นซ ส่ิงภายนอก,ปรากฏแก่ตา 
look  ลุค  ดู,มองดู 
see  ซี  เห็น,ทราบ,ความเห็น 
sound  เซานด  เสียง(ไม่ใช่เสียงพดู) 
noise  นอยส  เสียงอึกทึก,ดงั 
listen   ลิซนั  ฟัง,แอบฟัง 
hear  เฮีย  ไดย้นิ,ทราบ,ฟัง 
smell  ซเมล็  กล่ิน,ไดก้ล่ิน,ดม 
taste  เทซท  รส,ล้ิมรส,รสนิยม 
touch  ทชั  แตะ,สมัผสั 
object  ออบ-เจ็ดท วตัถ,ุจุดมุ่งหมาย 
huger  ฮงั-กริ  หิว,โลภ,จะกละ 
thirst  เธิซท  กระหายน ้ า,อยากกินเหลา้ 
     
๕. จิตใจ 
mind  ไมนด  ใจ,จิตใจ,จริต 
feel  ฟิล  ความรู้สึกเม่ือเวลาสมัผสั 
know  โน  รู้,ความรู้,ทราบ 
think  ธิงค  คิด,ความคิด 
remember  ริเมม-เบอะ จ าได,้ความคิดถึง 
memory  เมม-โมริ  ความทรงจ า,อนุสรณ์ 

happy  แฮพ-พิ  ความสุข,สบายใจ 
unhappy  อนัแฮพ-พิ ไม่เป็นสุข,เป็นทุกข ์
sorry  ซอ-ริ  เสียใจ,ขอโทษ..... 
glad  กแลด็  ดีใจ,ยนิดี,เบิกบาน.... 
sadness  แซด-เน็ซ  เศร้าใจ,เสียใจ 
sufferings  ซฟั-เฟอะริง ความทุกข,์ทนรับ,ทนทาน 



mental  เมน็-แทล  ในใจ,ทางใจ 
mental sufferings  เมน็-แทล ซฟั-เฟอะริง ความทุกขใ์จ 
to be used ทูบียซูท  เคยชิน 
ever  เอฝ-เออะ  เคย 
never  เนฝ-เออะ  ไม่เคย 
 
 
 
๖. อารมณ์ 

mood  มูด  อารมณ์,ใจคอ,ซึม 
love  ลฝั  รัก,ความรัก,ชอบ 
angry  แอง-กริ  โกรธ,ความโกรธแคน้ 
hate  เฮท  เกลียด,ชงั,น่าเบ่ือ 
fear  เฟีย  กลวั,เกรงกลวั,น่ากลวั 
fed up  เพด็ อพั  เบ่ือหน่าย... 
shy  ไฌ  ข้ีอาย,ข้ีต่ืน 
want  วอ็นท  อยาก,ตอ้งการ,ส่ิงตอ้งการ 
mad  แมด็  บา้,คลัง่… 

diligent  ดีล-ลีเจ็นท ขยนั,แขง็ขนั 
lazy  เล-สิ  เกียจคร้าน,เฉ่ือยชา 
endure  เอน็ดยรู  อดทน,ทนทาน,ยนืยง 
cheerful  เชีย-ฟลุ  แจ่มใส,เบิกบาน 
listlessness ลีซท-เลซ็เน็ซ เซ่ืองซึม,ไม่กระตือรือร้น 
intend  อินเทนด  เจตนา,ตั้งใจ 
dream  ดรีม  ความฝัน,ฝัน,นึกฝัน 
hurry  เฮอ-ริ  รีบร้อน,เร่ง,ด่วน 
tarry  แท-ริ  ชกัชา้ 
smile  ซไมล  ยิม้ 
laugh  ลาฟ  หวัเราะ,ยิม้ 
     
 
๗. สติปัญญา 
wisdom  วสี-ดมั  ฉลาด,สุขมุ,ความรอบรู้ 
know-how   โน-เฮาว  ความรู้,ความช านาญ 

smart  ซมาท  ฉลาด,เก่ง,โก,้เก๋,สวย 
genius  จีน-ยสั  อจัฉริยบุคคล,ความฉลาดพิเศษ 



stupid  ซทย-ูพิด  โง่,บดัซบ,บา้ 
dull  ดลั  ปัญญาทึบ,ท่ือ,ท่ึม,ไม่ไว 
view  ฝย ู  ความเห็น,มองดู,ทิวทศัน ์
doubt  เดาท  ขอ้สงสยั,สงสยั,แคลงใจ 
understand อนัเดิซแทนด เขา้ใจ,ไดท้ราบ 
convinced คอ็นฝีนซท มัน่ใจ, เช่ือใจ 
expert  เอคซ-เพิท ผูเ้ช่ียวชาญ,ช านาญ,ช ่าชอง 
 
  ๘. เคร่ืองแต่งร่างกาย  

shirt  เฌิท  เส้ือเช้ิต 
underwear  อนั-เดอะแว     เส้ือกางเกงชั้นใน 
necktie  เนคไท  เน็คไท  
jacket  แจค-เคท็  เส้ือชั้นนอก 
coat  โคท  เส้ือ 
overcoat    โอ-เฝอะโคท     เส้ือคลุมกนัหนาวมีแขน 
bra  บรา  เคร่ืองยกทรง 
skirt  ซเคิท  กระโปง 
mini skirt  มินิ ซเคิท  กระโปงสั้น 
trouser  ทเราเซอะ  กางเกง 
shorts  ฌอทซ  กางเกงขาสั้น,สั้น 
belt  เบ็ลท  เขม็ขดั,แถว,แนว 
shoe  ฌู  รองเทา้ 
sock  ซ็อคซ  ถุงเทา้สั้น 
stocking  ซทอค-คิง ถุงเทา้ยาว 
glove  กลฝั  ถุงมือ 
panties  แพนทิส?  กางเกงชั้นในของสตรีหรือเด็ก 
zipper  สีพ-เพอะ  ซิป 
cloth  คลอ็ท  ผา้ 
    
๙. เคร่ืองส าอาง 
cosmetics  คอ็สเมท-อิค เคร่ืองส าอาง 
perfume  เพอ-ฟยมู  น ้าหอม,กล่ินหอม 
powder  เพา-เดอะ  แป้ง,ผง, ผดัหนา้ 
lipstick  ลิพสติก  ลิพสติก,ชาดแตม้ปาก 
comb  โคม  หว,ีสะสาง 



razor  เร-เสอะ  มีดโกน 
scissors  ซีซ-เอิส  กรรไกร 
towel  เทา-เอล  ผา้เช็ดตวั 
sanitary  towel แซน-อิเทริ  เทา-เอล ผา้อนามยั 
condom  คอนดอม  ถุงยางอนามยั 
virgin  เฝอ-จิน  หญิงพรหมจารี,บริสุทธ์ิ 
๑๐. ของมีค่า 
diamond  ได-มนัด  เพชร 
gold  โกลด  ทองค า 
silver  ซิล-เฝอะ  ธาตุเงิน,เหรียญเงิน 
pearl   เพิล  ไข่มุก 
money  มนั-อิ  เงิน 
paper money  เพ-เพอะ มนั-อิ ธนบตัร 
coin  คอยน  เหรียญ 

necklace  เน็คเลซ  สร้อยคอ 
bracelet  บเรซ-เลท็ ก าไลมือ,กญุแจมือ 
ring  ริง  แหวนสวมน้ิว,วง,ห่วง 
watch  วอ็ท  นาฬิกาขอ้มือ,เฝ้าดู,ยาม 
mobile  โม-บิล  เคล่ือนไหวอยูเ่สมอ,โทรศพัทมื์อถือ 
hat  แฮท็  หมวก 
stick  ซทิค  ไมเ้ทา้,ไมถื้อ,ก่ิงไม,้ตะบอง 
umbrella  อมับเรล-ละ ร่มผา้ 
glass  กลซั  กระจก,แกว้ 
glasses  กลาซ-ซิส แวน่ตา,กลอ้งสองตา 
eyeglasses ไอ กลาซ-ซิส แวน่ตา 
bag  แบ็ก  ถุง,ยา่ม,กระสอบ 
pocket  พอค-เคท็  กระเป๋าเส้ือ กางเกง 
credit   เครด-อิท  ความเช่ือถือ,เงินเช่ือ 
credit card เครด-อิท คาด บตัรเครดิต 
A T M card ? เอ ที เอม็ คาด บตัรเงินด่วน 
telephone  เทล-อิโฟน โทรศพัท ์
telephone card เทล-อิโฟน คาด บตัรโทรศพัท ์
true  ทรู  จริง,แทจ้ริง 
counterfeit เคาน-เทอะฟิท เก๊,ปลอม,ของปลอม,แกลง้ 
  



๑๑. กิริยาของร่างกาย 
manner  แมน-เนอะ กิริยา,อาการ,แบบ 
stand  ซแท็นด  ยนื, ท่ีนัง่,อฒัจนัทร์ 
walk  วอค  เดิน,เดินเล่น 
sit  ซิท  นัง่, นัง่เกา้อ้ี 
lie  ไล  นอน, หมอบ 
lie down  ไล ดาวน  นอนลง 
awake  อะเวค  ต่ืน,รู้สึกตวั,ปลุก,ต่ืนตวั 
sleep  ซลีพ  นอน,นอนหลบั 
run  รัน  วิง่,วิง่หนี,รีบไป 
crawl  ครอล  คลาน,เล้ือย 
creep  ครีพ  คลานส่ีเทา้,เลด็ลอด 
jump  จมัพ  กระโดด, เผน่,ไม่สม ่าเสมอ 
slap  ซแลพ็  ตบ(หนา้) 
clap  คแลพ็  ปรบมือ 
hit  ฮิท  ตี,ต่อย,แทง,ชน,ฟัน,โดน 
throw  ธโร  ขวา้ง,ปา,โยน,ฟาด 
kick  คิด  เตะ,ถีบ,เดง้ 
climb  คไลม  ไต่,ปีน,ตะกาย,ข้ึน 
kneel  นีล  คุกเข่า 
tumble  ทมั-บล  หกคะเมน,ลม้,พงั 
wriggle  ริก-กล  ด้ินย ั้วเยี้ย,บิดตวัไปมา 
act  แอค็ท  ลงมือท า,ปฏิบติั,แสดง 
sex act  เซ็คซ แอคท การร่วมประเวณี 

make love เมค ลฝั  การร่วมประเวณี 

eat  อีท  กินอาหาร,รับประทาน 
drink  ตริงค  ด่ืม,เคร่ืองด่ืม,เสพยสุ์รา 
vomit  ฝอม-อิท  อาเจียน,พน่,ส ารอก 
cry  คไร  ร้อง,เสียงร้อง,ร้องไห ้
smile  ซไมล  ยิม้,ยิม้แยม้ 
laugh  ลาฟ  หวัเราะ,หวัเราะเยาะ 
sing  ซิง  ร้องเพลง,ร้องตะโกน 
scowl  ซเคาล  ท าหนา้บ้ึง,ขู,่ถลึงตา 
rest  เร็ซท  พกั,พกัผอ่น, นอน,ท่ีพกั 
bite  ไบท  กดั,กิน,กินเบ็ด 



catch  แคซ็  จบั,เกาะ,ตามทนั,หลุมพราง 
stab  ซแท็บ  แทง,เสียดแทง,ท าร้าย 
insert  อินเซิท-  สอด,ใส่,บรรจุ, 
grope  กโรพ  คล า 
trample  ทแร็ม-พล เหยยีบย  ่า,กระทืบ,เหยยีดหยาม 
crush  ครัฌ  ชน,กระแทก,เหยยีบ,ขยี้,บ้ี,คั้น 
watch  วอ็ซ  รอ,คอยเฝ้าดู,เฝ้ายาม 
tired  ไทรด  เหน่ือย,เม่ือย,เบ่ือ 
hide  ไฮด  ซ่อน,ปิดบงั,แอบ,ปกคลุม 
wait  เวท  คอย,รอ,การรอ,ร้ังรอ 
  
๑๒. อาการเคล่ือนไหวของร่างกาย 
move  มูฝ  เคล่ือนไหว,กระดุกกระดิก 
go  โก  ไป, กลายเป็น,สูญ,หมด 
come  คมั  มา, กลายเป็น,มาถึง 
stop  ซท็อพ  หยดุ, หา้ม,เลิก,กนั 
back  แบ็ค  ถอยหลงั, หลงั,กลบั,คืน 
turn  เทิน  เล้ียว, หมุน, ไข,หนั 
turn to right เทิน ทู ไรท เล้ียวขวา 
turn to left เทิน ทู เลฟ็ท เล้ียวซา้ย 
bend  เบ็นด  กม้,โก่ง,งอ,ค านบั 
raise  เรส  เงยหนา้,ยก,เปิด 
learn  เลิน  เรียน,หดั,หาความรู้ 
 study  ซทดั-อิ  ศึกษา,เรียน,ท่อง,พิจารณา 
read  รีด  อ่านหนงัสือ, อ่าน,ท านาย 
write  ไรท  เขียนหนงัสือ,เขียน,จด,ลอก 
draw  ดรอ  วาดเขียน,เคล่ือนตวั 
paint  เพนท-  วาดภาพ,ระบาย,สี(ใชท้า),ทาสี 
work  เวคิ  ท างาน,งาน,ใชง้าน,ใชไ้ด ้
stagger  ซแทก-เกอะ เดินโซเซ, ท าใหเ้ซ,เอียง,ยว้ย 
avoid  อะฝอยด-  หลบหลีก, หลีกเล่ียง,หลีกหนี 
incline  อินคไลน- เอียง,กม้,เฉียง,ลาด,เท 
close eyes โคโลส ไอ หลบัตา 
open eyes  โอ-เพน็  ลืมตา 
bite  ไบท  กดั,แสบ,อยา่งเจ็บแสบ 



hold  โฮลด  ถือ,จบั.ยดึ,ขงั 
dig  ดิก  ขดุ,หยกิ,ท่ิม,จ้ิม 
dip  ดิพ  จุ่ม,จ่อม,ลว้ง 
kiss  คิซ  จูบ 
shut up  ชทัอพั  หุบปาก    

 
๑๓. อาหาร 
food  ฟดู  อาหาร,เหยือ่ 
breakfast  บเรค-ฟัซท (รับประทาน)อาหารเชา้ 
lunch  ลนัซ  (รับประทาน)อาหารกลางวนั 
dinner  ดีนเนอะ-  อาหารม้ือเยน็,อาหารค ่า 
rice  ไรซ  ขา้วเจา้ท่ีสีแลว้ 
noodle  นู-ดลั  ก๋วยเต๋ียวบะหม่ี,คนโง่ 
salad  แซล-แอด็  สลดัผกั,ย  าผกัสด 
soup  ซูพ  น ้าแกง, ซุป(เน้ือผกัเค่ียวกบัน ้ า) 
curry  เคอ-ริ  แกงเผด็,แกงกะหร่ี 
pork  โพค  เน้ือหมู 
beef  บีฟ  เน้ือววั 
chicken  ชีค-เคน็  เน้ือไก่, ลูก(นก,เป็ด,ไก่) 
fish  ฟิฌ  ปลา,ตกปลา,หาปลา 
squid  ซควดิ  สตัวจ์ าพวกปลาหมึก 
cuttlefish  คทัล ฟิฌ  ปลาหมึก,ล้ินทะเล 
crab  คแร็บ  ปู,กา้มปู,เคร่ืองยกของหนกั 
shrimp  ฌริมพ  กุง้ฝอย,เคย 
prawn  พรอน  กุง้นาง,ตกกุง้ 
shell  เฌล็  เปลือกหอย,แกลบ,กระดอง 
shellfish  เฌล็ ฟิฌ  สตัวน์ ้ าพวกมีเปลือก หอย,กุง้,ปู 
scallop  ซคอล-ลพั หอยแครง 
sugar  ฌูก-เออะ  น ้าตาล,ค าท่ีหวานท าใหห้วาน 
salt  ซอลท  เกลือ 
sauce  ซอซ  เคร่ืองชูรสพวกน ้ าปลา,ซีอ้ิว 
fish salt  ฟิฌ ซอลท น ้าปลา 
arrack  แอ-แร็ค  น ้าสม้สายชู,น ้าตาลเมา 
butter  บทั-เทอะ  เนยเหลว 
cheese  ชีส  เนยแขง็ 



bread  บเร็ด  ขนมปังปอนด ์
  
 
 
๑๔. ผกั 
plant  พลานท  พืช,ตน้ไม,้ปลูก 
vegetable  เฝจ-อิทะบล ผกั,พืช 
lettuce  เลท-ทิซ  ผกักาดหอม 
cucumber  คย-ูคมัเบอะ แตงกวา,แตงร้าน 
pumpkin  พมั-คิน  ฟักทอง 
lemon  เลม-อนั  มะนาว 
chilly  ชิล-ลิ  พริก 
peanut  พีนทั  ถัว่ลิสง 
cabbage  แคบ-บิท  กะหล ่าปี 
tomato  โทะเม-โท มะเขือเทศ 
  
๑๕. ผลไม ้
fruit   ฟรูท  ผลไม,้ผล,พืชผล 
apple  แอพ-พล  ผลแอปเปิล 
water melon วอเทอะ เมล-อนั แตงโม 
mango  แมง-โก  มะม่วง 
rose apple โรส แอพ-พล ชมพู ่
orange  ออ-เร็นจ  ผลสม้,ตน้สม้,สีสม้ 
coconut  โค-โคะนทั ผลมะพร้าว 
durian  ดู-เรียน  ทุเรียน 
rambutan  แร็มบู-แท็น ลูกเงาะ  
longan  ลองแกน ? ล าไย 
mangosteen แมง-โกซทีน มงัคุด 
guava  กวา-ฝะ  ตน้ฝร่ัง,ลูกฝร่ัง 
banana  บะแนน-อะ กลว้ย,กลว้ยหอม 
pineapple  ไพน แอพ-พล สปัปะรด 
   
๑๖. กล่ิน +รส 
hot  ฮอ็ท  ร้อน,เผด็ร้อน 
sweet  ซวทิ  หวาน,ของหวาน,น่าช่ืนใจ 
bitter  บีท-เทอะ  ขม,ขมข่ืน 



salt  ซอลท  เคม็,เกลือ 
acid  แอซ-อิด  เปร้ียว,กรด,ฉุนเฉียว 
smell  ซเมล  กล่ิน 
smelly  ซเมล-ลิ  เหมน็ 
aroma  อะโร-มะ  กล่ินหอม,หอม 
tastily  เทซ-ทิลิ  อร่อย,มีรส.... 
tasteless  เทซท-เลซ็ ไม่มีรสชาติ 
  
๑๗. ความเจ็บป่วย 
ill  อิล  ป่วย,ไม่สบาย,โรคร้าย 
sick  ซิค  ป่วย,ไม่สบาย,เป็นไข.้.. 
cold  โคลด  หวดั,หนาว,ซีด,เฉยเมย 
fever  ฟี-เฝอะ  ไข,้ตวัร้อน,เร่าร้อน,ต่ืนเตน้ 
virus  ไฝ-รัซ  พิษ,เช้ือไวรัส 
disease  ดิสีส-  โรค,เช้ือโรค 
pain  เพน  เจ็บปวด,ปวด,แสบ 
 ache  เอค  ปวด,เจบ็ 
headache  เฮด็-เอค  ปวดหวั 
toothache  ทูธ-แอค  ปวดฟัน 
stomachache ซทมั-แอค ปวดทอ้ง 
stroke  ซทโรค  เป็นลม,ลูบหลงั,ท่ี,คร้ัง 
venereal  ฝินี-เรียล  กามโรค 
syphilis  ซีฟ-อิลิซ  โรคซิฟิลิส 
gonorrhea กอเนาะรี-อะ โรคหนองใน 
aids  เอดส์  โรคภูมิคม้กนับกพร่อง 
skin diseases ซคิน  ดิสีส- โรคผิวหนงั 
epidemic  เอพิเดม-อิค โรคระบาด 
cough  คอ็ฟ  ไอ,กระแอม,ส าราก 
pant  แพน็ท  หอบฮกัๆ 
itch  อิช  คนั,ท าใหค้นั,คนัมือ, 
hunger  ฮงั-เกอะ  หิว,ความหิว,โลภ 
thirst  เธิซท  กระหาย,อยากน ้ า,อยากเหลา้ 
  
๑๘. ยารักษาโรค 
medicine  เมด-อิซิน  ยา,เวชกรรม,แพทยศาสตร์ 



medical man เมด-อิแคล็  แมน แพทย ์
doctor  ดอค-เทอะ ผูไ้ดรั้บปริญญาเอก,หมอ 
nurse  เนิซ  นางพยาบาล 
remedy   เรม-อิดิ  เยยีวยา,แกไ้ข,รักษา 
patience  เพ-เฌน็ซ  คนไข ้
pill  พิล  ยาเมด็,เมด็,ยาคุมก าเนิด 
injection  อินเจค-ฌนั ฉีดยา 
purgative  เพอ-กะทิฝ ยาถ่าย 
poison  พอย-สน  ยาพิษ,พิษ,เป็นพษิ,วางยาพิษ 
syringe  ซี-รินจ  กระบอกฉีดยา,เขม็ฉีดยา 
    
๑๙. ญาติ-พี่นอ้ง 
kin  คิน  ญาติ,พี่นอ้ง,เป็นญาติพ่ีนอ้งกนั 
parent  แพ-เร็นท  พอ่แม่,มูลเหต ุ
father  ฟาเฑอะ   พอ่,ปกครอง,ใหก้ าเนิด 
mother  มฑั-เออะ  แม่,ใหก้ าเนิดแก่ 
son  ซนั  ลูกชาย,ลูกหลาน 
daughter  ดอ-เทอะ  ธิดา,บุตรี 
marry  แม-ริ  แต่งงาน,มีผวั,มีเมีย 
husband  ฮสั-แบ็นด สามี 
wife  ไวฟ  ภรรยา,หญิง  
law  ลอ  กฎหมาย,กฎ,ขอ้บงัคบั,ศีล 
son-in-law ซนั-อิน-ลอ ลูกเขย 
daughter-in-law     ดอ-เทอะ-อิน-ลอ ลูกสะใภ ้
grandfather กแร็นด ฟาเฑอะ ปู่, ตา 
grandmother กแร็นด มฑั-เออะ ยา่, ยาย 
brother  บรัฑ-เออะ นอ้งชาย,พี่ชาย,พ่ีนอ้งกนั 
sister  ซีซ-เทอะ  นอ้งสาว,พี่สาว,พี่นอ้ง 
elder  เอล-เดอะ  คนพี,่ผูมี้อาวโุส,ผูเ่ฒ่า 
young  ยงั  หนุ่ม,สาว,เยาว,์เด็ก,ลูก 
cousin  คสั-น  ลูกพี่ลูกนอ้ง 
uncle  องั-คล  ลุง,อาผูช้าย,นา้ผูช้าย 
aunt  อานท  ป้า,นา้ผูห้ญิง,อาผูห้ญิง 
grandchild กแร็นด ไชล หลาน คือลูกของลูก 
grandson  กแร็นด ซนั หลานชาย 



granddaughter กแร็นด ดอ-เทอะ หลานสาว 
friend  ฟเร็นด  เพื่อน,ผูส้นบัสนุน 
  
๒๐. บา้น 
house  เฮาซ  บา้น,โรง,เรือน,ส านกั,ตั้ง 
home  โฮม  บา้น,ท่ีท่ีอาศยัอยูเ่ป็นประจ า 
hall   ฮอล  หอ้งโถง,ส านกังาน,ศาลา,หอ,โรง 
room  รุม  หอ้ง,,ท่ีวา่ง,ช่อง 
bedroom  เบ็ดรุม  หอ้งนอน 
reception hall ริเซพ-ฌนั ฮอล หอ้งรับแขก 
meeting hall มีท-อิงฮอล หอ้งประชุม 
kitchen  คิช-เอน็  หอ้งครัว 
dining room ดินน่ิงรุม  หอ้งกินขา้ว 
store-room ซโทรุม  หอ้งเก็บของ 
bathroom  บธัรุม  หอ้งอาบน ้ า 
water closet วอ-เทอะ คลอส-เอท็ หอ้งเลก็,สว้ม,ตู ้
toilet  ทอย-เลท็  หอ้งสว้ม 
parlor  พา-เลอะ  หอ้งนัง่เล่น,หอนัง่ 
waiting room เวททิงรุม  หอ้งพกั 
office  ออฟ-ฟิซ  หอ้งท างาน 
den  เด็น  หอ้งส่วนตวั 
lap  แลบ็  หอ้งทดลอง,หอ้งปฏิบติัการ 
door  โด  ประต ู
window  วนิ-โด  หนา้ต่าง,ช่อง 
roof  รูฟ  หลงัคา,ฝาครอบ,ร่มไมช้ายคา 
tile  ไทล  กระเบ้ืองมุงหลงัคา -พ้ืน 
wall  วอล  ก าแพง,ผนงั,เขื่อน 
floor  ฟโล  พ้ืนหอ้ง-ถ ้า-อุโมงค-์ทะเล 
ceiling  ซีล-อิง  เพดาน,ขีดสูงสุดท่ีจะบินได ้
pillar  ฟีล-เลอะ  เสา,เสาหิน 
stair  ซแท  ขั้นบนัไดบา้น 
ladder  แลด-เดอะ กระไดท่ียกไปมาได ้
lift  ลิฟท  ลิฟต,์ยก,เงย(หนา้),หยบิ 
garage  กะราฉ-  โรงรถ,อู่รถยนต ์
lock  ลอ็ค  กญุแจท่ีติดกบัประต-ูโตะ๊,นกปืน 



hasp  ฮาซพ  สายย,ูหู,ห่วง 
padlock  แพด-ลอ็ค กญุแจชนิดคลอ้งสายย ู
key  คี  ลูกกญุแจ,เง่ือนไข,หวัใจ 
knob  น็อบ  ลูกบิด,ตุ่ม,ปุ่ม,รอยโป 
latch  แลซ็  กลอนประต-ูหนา้ต่าง,สลกั 
mailbox  เมล บ็อกซ ตูรั้บจดหมาย 
turf  เทิฟ  สนามหญา้,หญา้ 
garden  กา-ดล  สวน,ไร่ผกั 
field  ฟิลด  ทุ่ง,ผืน,พ้ืน,ขอบเขต,สนามรบ  

 
๒๑. หอ้งนอน 
bedroom  เบ็ดรุม  หอ้งนอน 
bed  เบ็ด  เตียงนอน 
pillow  พิล-โล  หมอน 
bedcover  เบ็ดคฝั-เออะ ผา้ปูท่ีนอน 
blanket  บแลง-แคท็ ผา้ห่มขนสตัว,์คลุม,บงั 
mattress  แมท-ทเร็ซ ฟกู,เคร่ืองรองท่ีนอน 
mosquito net มซัคี-โท เน็ท มุง้ 
wardrobe  วอด-โรบ  ตูเ้ส้ือผา้ 
    
๒๒. หอ้งอาบน ้ า 
bath  บธั  อาบ,อาบน ้ า,ท่ีอาบน ้ า 
take a bath  เทค อะ บธั อาบน ้ า 
bathroom  บธัรุม  หอ้งอาบน ้ า 
soap  โซพ  สบู่,ถูสบู่ 
toothpaste ทูธเพซท  ยาสีฟันชนิดเหลว 
toothbrush ทูธบรัฌ  แปรงสีฟัน 
bowl  โบล  ขนั,ขามกลม,กระปุก,ชาม 
bath towel บธั ทา-เอล็ ผา้เช็ดตวั 
tank  แท็งค  ถงัใส่น ้ า-น ้ามนั 
shower  เฌา-เออะ  ฝนปรอยๆ,ห่าฝน 
shower bath เฌา-เออะ บธั ผกับวัอาบน ้ า 
powdered detergent เพา-เดอะ ดิเทอ-เจ็นท ผงซกัฟอก 
   
๒๓. หอ้งสว้ม 



toilet  ทอย-เลท็  สว้ม,การแต่งตวั 
toilet room ทอย-เลท็ รุม หอ้งลา้งหนา้ 
toilet paper ทอย-เลท็ เพ-เพอะ กระดาษช าระ 
mirror  มีเรอะ  กระจกเงา 
bucket  บคั-เคท็  ถงั 
bowl  โบล  ชามกลม 
brush  บรัฌ  แปรง,ปัด 
    
๒๔. หอ้งรับแขก 
reception  ริเซพ-ฌนั  การรับรอง,การตอ้นรับแขก 
reception hall ริเซพ-ฌนั ฮอล หอ้งรับแขก 
vase  เฝซ  แจกนั,โถ,กระถาง 
carpet  คา-เพท็  พรม 
sofa  โซ-ฟะ  โซฟา(เกา้อ้ีนวมใชน้ัง่หลายคน) 
fan  แฟ็น  พดั,พดัลม,เคร่ืองเป่า 
electric fan อิเลค-ทริค แฟ็น พดัลมไฟฟ้า 
case  เคซ  หีบ,กล่อง,ซอง,ปลอก 
bookcase  บุค เคซ  ตูห้นงัสือ 
    
๒๕. หอ้งครัว 
kitchen  คิช-เอน็  ครัว 
dining table ดินน่ิง เทเบิล โตะ๊อาหาร 
oven   อฝั-เอน็  เตาอบ 
stove  ซโทฝ  เตา 
electric stove อิเลค-ทริค ซโทฝ เตาไฟฟ้า 
gas stove  ซโทฝ แก็ซ เตาแก็ส 
pot  พอ็ท  หมอ้,ขวด,กระปุก,โหล 
electric pot อิเลค-ทริค พอ็ท หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 
jar  จา  ไห,โอ่ง,โถ,โหล 
pan  แพน็  กระทะ,อ่าง,แอ่ง,ถาด 
ladle  เล-ดลั  ทพัพี,จวกั 
spoon  ซพนู  ชอ้น 
fork  ฟอค  สอ้ม,คราด,สามง่าม 
knife  ไนฟ  มีด 
cup  คพั  ถว้ย,ถว้ยกีฬา 



glass  กลซั  แกว้น ้ า,แกว้,กระจก,เลนส์ 
bottle  บอด-ตลั  ขวด,บรรจุขวด 
bowl  โบล  ชามกลม,ชามอ่าง 
dish  ดิฌ  จานกบัขา้ว 
chopsticks ซอพ-ซทิคซ ตะเกียบ 
sauce  ซอซ  ซอสปรุงรส,เคร่ืองชูรส 
solution  โซลย-ูฌนั น ้ายา,การละลาย,ขอ้แกปั้ญหา 
clean  คลีน  ช าระ,สะอาด,สุจริต 
cupboard  คบั-เอิด  ตูถ้ว้ยชาม 
refrigerator ริฟรีจ-เออะเรเทอะ ตูเ้ยน็ 
bag  แบ็ก  ถุง 
kit   คิท  ยา่ม,หรือล่วม 
plastic bag พแลซ-ทิค ถุงพลาสติก 
can  แคน็  กระป๋อง 
    
๒๖. ไฟฟ้าในบา้น 
electric  อิเลค-ทริค  ไฟฟ้า,ดว้ยไฟฟ้า 
electric current อิเลค-ทริค เคอ-เร็นท กระแสไฟฟ้า 
circuit  เซอ-คิท  แผงไฟ,วงจรไฟฟ้า,ระยะรอบ 
short circuit ฌอท เซอ-คิท ไฟฟ้าลดัวงจร 
fuse  ฟยสู  ฟิวส์,ละลาย 
shock  ฌอ็ค  อาการสะเทือน,แน่น่ิงไปในทนัที 
electric shock อิเลค-ทริค ฌอ็ค ไฟฟ้าดูด,ไฟฟ้ากระตุก 
bulb  บลับ  หลอดไฟฟ้า,กระเปาะ 
fluorescent light ฟลูเรซ-เซ็นท ไลท หลอดฟอูอเรสเซน้ 
switch  ซวซิ  สวทิช,์สะพานไฟ 
switch off ซวซิ-ออ๊ฟ ตดั(ปิดไฟ) 
switch on ซวซิ-ออน ต่อ(เปิดไฟ) 
plug  พลกั  ปลัก๊ไฟ,เคร่ืองเสียบ 
plug receptacle พลกั ริเซพ-ทะคลั  ปลัก๊ตวัเมีย 
line  ไลน  เสน้,เสน้แบ่ง,เชือก,แนว 
electric line อิเลค-ทริค ไลน สายไฟฟ้า 
cutout  คทั เอาท  คตัเอาท,์ตดัออก 
braker  บเรคเคอะ เบรคเกอร์(เคร่ืองตดัไฟ) 
meter  มีเทอะ  เคร่ืองวดั 



kilowatt-hour meter คิโลวตั เฮาว ์มีเทอะ  มิเตอร์วดัก าลงัไฟฟ้า(มิเตอร์คิดคา่
ไฟฟ้า) 
    
๒๗. ประปา 
water supply วอ-เทอะ ซพัไพล- การประปา 
tap  แท็พ  ก๊อกน ้ า 
faucet  ฟอ-เซ็ท  ก๊อกน ้ า 
pipe  ไพพ  ท่อ,หลอด,ป่ี,ขลุ่ย 
gutter  กทั-เทอะ  รางน ้ า,ท่อ,ร่อง,ต ่าชา้ 
water meter วอ-เทอะ มีเทอะ มิเตอร์วดัน ้ า 
alum  แอล-อมั  สารสม้ 
๒๘. งานบา้น 
home work โฮม เวคิ  งานบา้น 
wash  วอ็ฌ  ลา้ง,ซกั,สระ,ร่อน,ละลาย 
cook  คุค  ปรุงอาหาร,คนครัว,หุงตม้ 
broom   บรูม  ไมก้วาด,ปัดกวาด 
ทmop  มอ็พ  ไมถู้พ้ืน,ซบั,เช็ด 
scrub  ซครับ  ถู,ขดั,ถูพ้ืน 
repair  ริแพ-  ซ่อมแซม,แกไ้ข 
restore  ริซโท-  ซ่อม,คืน,น ากลบัคืนท่ีเดิม 
servant  เซอ-แผน็ท คนใช,้ลูกจา้ง,ขา้ราชการ 
service  เซอ-ฝิซ  รับใช,้บริการ 
    
๒๙. เฟอร์นิเจอร์ 
furniture  เฟอ-นิเชอะ เฟอร์นิเจอร์(เคร่ืองตกแต่งบา้น) 
table  เท-เบิล  โตะ๊,ตาราง,สูตร 
chair  แช  เกา้อ้ี 
showcase  โฌเคซ  ตูโ้ชว ์
telephone  เทล-อิโฟน โทรศพัท ์
television  เทลิฝีฉ-อนั โทรทศัน ์
radio  เร-ดิโอ  วทิย,ุเคร่ืองรับวทิย,ุส่งวทิย ุ
refrigerator ริฟรีจ-เอะเรเทอะ ตูเ้ยน็ 
air-condition แอ คอ็นดีฌ-อนั เคร่ืองปรับอากาศ 
washing machine วอ็ฌช่ิง มะฌีน- เคร่ืองซกัผา้ 
clock  คลอ็ค  นาฬิกาแขวนหรือตั้ง,จบัเวลา 



dustbin  ดซัทบิน  ถงัท้ิงขยะ ท่ีตั้งไวบ้นบา้น 
picture  พีค-เชอะ  ภาพ,นึกหลบัตาดู,ภาพยนตร์ 
lantern  แลน-เทิน  โคม,โป๊ะ 
lamp  แลม็พ  ตะเกียง,โคม,ดวงประทีป 
bell  เบ็ล  ระฆงั,กระด่ิง,พรวน, 
screen  ซคีน  ฉาก,จอภาพยนตร์ 
  
๓๐. การเรียน 
school  ซคูล  โรงเรียน 
college  คอลเ-ลจ็  วทิยาลยั 
university  ยนิูเฝอ-ซิทิ มหาวทิยาลยั 
teach  ทีช  สอน,สอนหนงัสือ 
teacher  ทีช-เออะ  ครู, ผูส้อน 
student  ซทยเูด็นท นกัเรียน,นิสิต,คนชอบศึกษา 
pupil  พย-ูพิล  ศิษย,์นกัเรียน,ผูเ้ยาว ์
book  บุค  หนงัสือ,ต ารา,เล่ม,ก าหนด 
workbook เวคิบุค  สมุดฝึกหดัของเด็กนกัเรียน 
notebook  โนทบุค  สมุดบนัทึก 
library  ไล-บเรริ  หอ้งสมุด 
pen  เพน็  ปากกา 
pencil  เพน-ซิล  ดินสอ 
ink  อิงค  หมึก,ลงหมึก 
ruler  รูล-เออะ  ไมบ้รรทดั,ผูป้กครอง 
eraser  อิเรซ-เออะ เคร่ืองลบ 
rubber eraser รับ-เบออะ อิเรซ-เออะ ยางลบ 
compass  คมั-พซั  วง,ขอบเขต 
compasses คมั-พะซิส วงเวยีน 
paper  เพ-เพอะ  กระดาษ 
liquid paper ลีค-วดิ เพ-เพออะ น ้ายาลบค าผิด 
glue  กลู  กาว,ติดดว้ยกาว 
chair  แช  เกา้อี 
desk  เด็ซค  โตะ๊เขียนหนงัสือ 
    
๓๑. ส านกังาน 
office  ออฟ-ฟิซ  ส านกังาน 



computer  คอ็มพยทู-เออะ คอมพิวเตอร์,เคร่ืองค านวณ 

print  พรินท  พิมพ,์รอย,ตวัพิมพ ์ 
printer  พรีน-เทออะ ช่างพิมพ,์ เคร่ืองพิมพ ์
scan  ซแคน็  เพง่พินิจ,พิเคราะห์ 
scanner  ซแคน็เนอ เคร่ืองกราดตรวจ 
typewriter  ไทพ ไรท-เออะ เคร่ืองพิมพดี์ด 
calculator  แคล-คิวเลเอะ เคร่ืองคิดเลข 
telephone  เทล-อิโฟน โทรศพัท ์
fax  แฟกส์  เคร่ืองโทรสาร 
mimeograph มีม-อิโอะกราฟ เคร่ืองโรเนียว 
stapler  ซเท-พเลอะ เคร่ืองเยบ็สมุด 
staple  ซเท-พล  ลวดเยบ็สมุด 
clip  คลิพ  คลิพหนีบกระดาษ,หนีบ,กลดั 
    
๓๒. ยานพาหนะ 
transport  ทแรนส-โ พส การขนส่ง,ส่ง 
bicycle  ไบ-ซิคลั  รถจกัรยาน 
tricycle  ทไร-ซิคลั ร ถจกัรยานสามลอ้ 
motorcycle โม-เทอะ ซิคลั รถมอเตอร์ไซด ์
sedan  ซิเดน-  รถเก๋ง 
bus  บซั  รถโดยสาร 
train  ทเรน  ขบวนรถไฟ,ฝึกหดั 
sky train  ซไค ทเรน รถไฟลอยฟ้า 
underground  อนัเดอะกรานด์ ใตดิ้น,รถไฟใตดิ้น 
airplane  แอ-พเลน  เคร่ืองบิน 
boat  โบท  เรือ,เรือบด(ล าเลก็) 
ship  ฌิพ  เรือทะเล,เรือก าป่ัน(ล าใหญ่) 
rocket  รอค-เคท็  จรวด,พุง่ 
jet plane  เจ็ท พเลน เคร่ืองบินไอพน่ 
passenger  แพซ-เซ็นเจอะ คนโดยสาร 
pilot  ไพ-ลทั  คนขบัเคร่ืองบิน,ผูน้ าทาง 
driver  ดไรฝ-เออะ คนขบัรถ 
submarine ซบั-มะรีน เรือด าน ้ า,ใตน้ ้ า 
taxi  แทค-ซิ  รถยนตเ์ช่าคิดโดยสาร 
  



๓๓. เคร่ืองมือช่าง 
tool  ทูล  เคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการช่าง 
hammer  แฮม-เมอะ คอ้น,ตะลุมพกุ 
saw  ซอ  เล่ือย 
knife  ไนฟ  มีด 
pick  พิค  อีเตอ้ 
axe  แอค็ซ  ขวาน 
pickaxe  พิคแอค็ซ  พลัว่ 
spade  ซเพด  เสียม 
chisel  ซีสลั  ส่ิว,สลกั 
drill  ดริล  สวา่น 
nail  เนล  ตาปู,เลบ็ 
scissors  ซีซ-เอิส  กรรไกร 
screw  ซครู  ตะปูควง 
screwdriver ซครู ดไรฝ-เออะ เหลก็ไขควง 
tape  เทพ  ผา้ยางปิดแผล,ผา้ยางพนัสายไฟ 
sewing machine โซวงิ มะฌีน จกัรเยบ็ผา้ 
needle  นี-ดลั  เขม็ 
thread  ธเร็ด  ดา้ยหลอด 
wire  ไวร  ลวด,สายใย 
rope  โรพ  เชือก,สร้อย 
pliers  พไล-เอิส  คีม,ปากคีบ 
wrench  เร็นซ  กญุแจปากตาย 
spanner  ซแพน-เนอะ กญุแจปากตาย,กญุแจเล่ือน 
disk (disc) ดิซค  จาน,จานเสียง,แผน่กลม 
wood  วดู  เน้ือไม,้ป่า,ตน้ไม ้
brick  บริค  อิฐ,กอ้น 
cement  ซิเมนท-  ปูนซีเมนต,์เช่ือม,ผกูพนั 
  
๓๔. อาวธุ 
weapon  เวพ-อนั  อาวธุ 
gun  กนั  ปืน 
sword  โซด  กระบ่ี,ดาบ 
pike  ไพค  หอก,ทวน 
bow  โบ  คนัธนู 



arrow  แอ-โร  ลูกธนู 
bomb  บ็อม  ลูกระเบิด 
explode  เอค็ซพโลด ระเบิด,เสียงระเบิด,บนัดาลโทสะ 
trap  ทแร็พ  กบั(ดกัสตัว)์ 
  
๓๕. สตัวเ์ล้ียง 
pet  เพท็  สตัวเ์ล้ียงไวดู้เล่นเช่น แมว สุนขั 
animal  แอน-อิแมล็ สตัว ์
dog  ด็อก  สุนขั 
cat  แคท็  แมว 
mouse  เมาส  หนู, คนน่าเอน็ดู 
rat  แร็ท  หนู ,คนท่ีท้ิงเพ่ือนเวลาตกยาก 
cock  คอ็ก  ไก่ตวัผู ้ 
hen  เฮน็  ไก่ตวัเมีย,แม่ไก่(กุง้,ปู) 
chicken  ชีค-เคน็  ลูก(ไก่,นก,เป็ด) 
duck  ดคั  เป็ดตวัเมีย 
goose  กซู  ห่าน,ห่านตวัเมีย 
bird  เบิด  นก 
bat  แบ็ท  คา้งคาว 
rabbit  แรบ-บิท  กระต่ายเล้ียง 
turtle  เทอ-ทลั  เต่า,กระ,ตนุ 
pup  พพั  ลูกสุนขั 
kitty  คิท-ทนั  ลูกแมว 
pig  พิก  หม ู
piggy  พิก-กิ  ลูกหมู 
goat  โกท  แพะ,คนชัว่,คนรับบาป 
sheep  ฌีพ  แกะ,คนดี,คนข้ีอาย 
   
๓๖. สตัวป่์า 
wild  ไวลด  ป่า,ป่าเปล่ียว 
wild animals ไวลด แอน-อิเมล็ สตัวป่์า 
tiger  ไท-เกอะ  เสือ 
cheetah  ชี-ทะ  เสือแผว้(เสือชีตา้) 
elephant  เอล-อิแพน็ท ชา้ง 
horse  ฮอซ  มา้ 



donkey  ดอง-คิ  ลา,คนโง่ 
bear  แบ  หมี 
deer  เดีย  กวาง 
lion  ไล-อนั  สิงโต 
fox  ฟ็อคซ  หมาจ้ิงจอก 
buffalo  บฟั-ฟะโล สตัวพ์วกววั ควาย 
water  buffalo วอ-เทอะ บฟั-ฟะโล ควาย 
bison  ไบ-ซนั  ววัป่า,ววักระทิง 
ox  ออ็คซ  ววัตวัผู ้
bull  บุล  ววัตวัผู,้ปศุสตัวท่ี์เป็นตวัผู ้
cow  เคา  ววัตวัเมีย 
crocodile  ครอค-โอะไดล จระเขท้อ้งเหลือง 
alligator  แอล-ลิเกเทอะ จระเขตี้บเป็ด 
giraffe  จิราฟ-  จิราฟ 
rhinoceros ไรนอซ-เออะร็อซ แรด 
monkey  มงั-คิ  ลิง, ชะนี, เสน 
gibbon  กีบ-บนั  ชะนี 
snake  ซเนค  งู, งูพิษ 
cobra  โค-บระ  งูเห่า 
king cobra คิง โค-บระ งูจงอาง 
viper  ไฝ-เพอะ  งู,มีพิษ 
boa  โบ-อะ  งูชนิดใหญ่ซ่ึงฆ่าสตัวด์ว้ยการรัด 
 
๓๗. สตัวใ์กลต้วั 
ant  แอน็ท  มด,ปลวก 
white ants  ฮไวท แอน็ท ปลวก 
mosquito  มซัคี-โท  งู, ขนาดจ๋ิว 
scorpion  ซคอ-เพียน แมงป่อง 
centipede  เซน-ทิพีด  ตะขาบ 
millipede  มีล-ลิพีด  ก้ิงกือ 
bee  บี  ผึ้ง 
hornet  ฮอ-เน็ท   แตน 
wasp  วอซพ  ตวัต่อ,หมาร่า,มดตะนอย 
spider  ซไพ-เดอะ แมงมุม 
grasshopper กราซ ฮอพ-เพอะ ตัก๊แตน 



mantis  แมน-ทิซ  ตัก๊แตนต าขา้ว 
earthworms เอิธเวมิ  ไสเ้ดือน 
frog  ฟร็อก  กบ  
toad  โทด  คางคก,คนน่าเกลียด 
butterfly  บทั-เทิฟไล ผีเส้ือ 
lizard  ลีส-เอิด  สตัวพ์วกจ้ิงจก-ตุก๊แก,ก้ิงก่า,เห้ีย 
house lizard เฮาซ  ลีส-เอิด จ้ิงจก 
gecko   เกค-โค  ตุก๊แก 
cockroach คอค-โรซ  แมลงสาบ 
dragonfly  ดแรก-อนั ฟไล แมลงปอ 
housefly  เฮาซ ฟไล แมลงวนัธรรมดา 
fruit fly  ฟรูท ฟไล  แมลงหวี ่
worm  เวมิ  หนอน,พยาธิ,ไสเ้ดือน 
maggot  แมก-กทั  หนอนแมลง(ท่ีกินเน้ือหรือผลไม)้ 
 
๓๘. ธรรมชาติ 
nature  เน-เชอะ  ธรรมชาติ,ธรรมดา,สนัดาน 
world  เวลิด  โลก,คนทั้งโลก,ทางโลกีย ์
earth  เอิธ  พ้ืนดิน, ธาตุดิน, โลก 
wild  ไวลด  ป่า,ป่าเปล่ียว,ดุร้าย 
forest  ฟอ-เร็ซท  ป่า,ส่ิงใดๆท่ีระเกะระกะ 
tree  ทรี  ตน้ไม ้
branch  บรานซ  ก่ิงกา้น,สาขา,ปลีก,ยอ่ย 
leaf  ลีฟ  ใบไม,้กลีบดอกไม ้
root  รูท  ราก(ตน้ไม-้ผม-ฟัน),โคน,หน่อ 
bark  บาค  เปลือกไม ้
grass  กราซ  หญา้,สนาม 
bamboo  แบ็มบู-  ไมไ้ผ ่
stone  ซโทน  หิน,แผน่อิฐกอ้นหิน,กรวด 
rock  ร็อค  หิน,หินโสโครก,อนัตราย 
plant  พลานท  พืช,ปลูก,เพาะ 
air  แอ  อากาศ 
mountain  เมาน-ทิน  ภูเขาสูง 
hill  ฮิล  ภูเขาเต้ียๆ,เนิน,ดอน,ดอย 
cave  เคฝ  ถ ้า,โพรง,อุโมงค ์



tunnel  ทนั-เน็ล  อุโมงค,์ โพรงใตดิ้น, 
space  ซแพซ  อวกาศ,ช่องวา่ง,ระยะห่าง 
sky  ซไค  ทอ้งฟ้า 
sun  ซนั  ดวงอาทิตย ์
moon  มูน  ดวงจนัทร์, เดือน 
star  ซทา  ดวงดาว 
water  วอ-เทอะ  น ้า 
rain  เรน  ฝน,ฝนตก 
lightning  ไลท-นิง  ฟ้าแลบ 
thunder  ธนั-เดอะ  ฟ้าร้อง 
thunderbolt ธนั-เดอะ โบลท สายฟ้า 
rainbow  เรนโบ  รุ้ง,สีรุ้ง 
ocean  โอ-แฌน  มหาสมุทร 
sea  ซี  ทะเล 
river  รีฝ-เออะ  แม่น ้ า 
canal  คะแนล-  คลอง,ร่อง,ช่องทาง 
swamp  ซวอ็มพ  หนอง,บึง,ตม,ปลกั 
pond  พอ็นด  บ่อน ้ า 
fountain  เฟาน-ทิน  น ้าพ ุ
waterfall  วอ-เทอะ ฟอล น ้าตก 
beach  บีช  หาดทราย 
wind  ไวนด  ลม,ลมแลง้ 
ground  กเรานด  ดิน 
clay  คเล  ดินเหนียว 
sand  แซ็นด  ทราย 
sunlight  ซนัไลท  แสงอาทิตย ์
moonlight มูนไลท  แสงจนัทร์ 
cloud  คเลาด  เมฆ 
mist  มิซท  หมอก 
smoke  ซโมค  ควนั,สูบบุหร่ี 
storm  ซทอม  พาย,ุ มีพายจุดั 
cosmos  คอส-มอ็ซ จกัรวาล,หรือสากลจกัรวาล 
planet  พแลน-เอท็ ดาวเคราะห์ 
beast  บีซท  สตัวเ์ดรัจฉาน 
 



๓๙. สถานท่ี 
zoo  ซู  สวนสตัว ์
park  พาค  อุทยาน,สวนธรรมชาติ,ท่ีจอดรถ 
slums  ซลมั  สลมั,แหล่งเส่ือมโทรม 
place  พเลซ  สถานท่ี,ท่ี,ต าบล 
station  ซเท-ฌนั  สถานี 
police station โพะลีซ-ซเท-ฌนั สถานีต ารวจ 
bus station บซั ซเท-ฌนั สถานีขนส่ง 
hospital   ฮอซ-พิแท็ล โรงพยาบาล 
school  ซคูล  โรงเรียน 
college  คอล-เลจ็  วทิยาลยั 
university  ยนิูเฝอ-ซิทิ มหาวทิยาลยั 
government กฝั-เอินเมน็ท รัฐบาล,ดูแล,ปกครอง 
government  office กฝั-เอินเมน็ท ออฟ-ฟิซ ส านกังานราชการ 
post office โพซท ออฟ-ฟิซ  ท่ีท าการไปรษณีย ์
temple  เทม-พลั  วดั,วหิาร,โบสถ ์
church  เชิซ  โบสถ-์วดัคริสต ์
mosque  มอซค  สุเหร่า,มสัยดิ 
market  มา-เคท็  ตลาด ตลาด,ตลาดนดั 
village  ฝิล-ลิจ  หมู่บา้น,ละแวกบา้น 
district  ดีซ-ทริคท ต าบล,แถบ,แถว 
amphur  อ าเภอ  อ าเภอ 
province  พรอฝ-อิน  จงัหวดั,มณฑล,ภูมิภาค 
country  คนั-ทริ  ประเทศ,ถ่ินบา้นนอก,ชนบท 
city  ซีท-อิ  เมืองใหญ่,นคร,กรุง 
capital  แคพ-อิแท็ล เมืองหลวง,มหนัต,์ส าคญั 

continent  คอน-ทิเน็นท ทวปี 
 
๔๐. ส่ิงก่อสร้าง 
building  บีล-ดิง  ตึก,โรงเรือน,อาคาร 
road  โรด  ถนน,ทาง,วถีิ 
way  เว  ทาง,หนทาง,แผน 
street  ซทรีท  ถนนในเมือง,ถนนมีบา้น 
path  พาธ  ทาง,ทางเดิน 
bridge  บริจ  สะพาน 



overpass  โอ-เฝอะพาส สะพานลอย,ทางขา้ม 
pier  เพีย  สะพานท่าเรือเลก็ๆ 
port  โพท  เมืองท่า(ท่าเรือใหญ่) 
harbor  ฮา-เบอะ  ท่ีจอดเรือ,ท่าเรือหนีคล่ืนลม 
air port  แอ โพท  ท่าอากาศยาน 
 
๔๑. อาชีพ 
people  พี-พลั  ชาว,พลเมือง,ประชาชน 
profession พโระเฟฌ-อนั อาชีพ,วชิาชีพ,แสดงตวั 
trade  ทเรด  อาชีพ,การคา้,คา้,ขาย 
officialdom ออ็ฟฟิฌ-แอล็ดมั พวกขา้ราชการ 
police  โพะลีซ-  ต ารวจ 
soldier  โซล-เจอะ ทหาร,ทหารบก 
teacher  ทีช-เออะ  ครู,ผูส้อน 
driver  ดไรฝ-เออะ คนขบัรถ 
carpenter  คา-เพน็เทอะ ช่างไม ้
fishermen  ฟีฌ-เออะแมน ชาวประมง 
fruit gardeners ฟรูท กา-ดลั ชาวสวน 
farmer  ฟา-เมอะ  ชาวนา 
actor  แอค-เทอะ ผูแ้สดงละคร 
singer  ซีง-เออะ  นกัร้อง 
priest  พรีซท  พระนกับวชสอนศาสนา-ท าพิธี 
monk  มงัค  พระนกัปฏิบติั 
officer  ออฟ-ฟิเซอะ เจา้หนา้ท่ี,เจา้พนกังาน 
laborer  เล-เบอะเรอะ คนงาน, กรรมกร 
student  ซทยเูด็นท นกัเรียน 
writer  ไรท-เออะ  นกัเขียน 
musician  มิว-สีฌเแอน็ นกัดนตรี 
lawyer  ลอ-เยอะ  นกักฎหมาย 
physician  ฟีสีฌ-แอน็ แพทย ์
nurse  เนิซ  พยาบาล 
servant  เซอ-แฝ็นท คนรับใช,้ขา้ราชการ 
postman  โพซท แมน็ บุรุษไปรษณีย ์
 
๔๒. ธุรกิจ 



money  มนั-อิ  เงิน,เงินตรา,จ านวนเงิน 
rich  ริช  มัง่มี,อุดม,มีค่า,รูหรา 
poor  พรู  ยากจน,ขดัสน,เลว,ไม่สมบูรณ์ 

trade  ทเรด  อาชีพ,การคา้,,คา้ 
business  บีส-เน็ซ  ธุรกิจ,อาชีพ 
commerce คอม-เมิซ  การติดต่อ,คบคา้,พาณิชย ์
factory  แฟค-โทริ  โรงงาน 
company  คมั-พะนี  บริษทั 
lose  ลูส  ขาดทุน,แพ,้สูญ,ส้ิน,หมด 
profit  พรอฟ-อิท ก าไร,ประโยชน ์
cost  คอ็ซท  ราคา,มูลค่า,ตน้ทุน 
expensive  เอค็ซเพน-ซิฝ ราคาแพง 
inexpensive อิเน็ซเพน-ซิฝ ราคาถูก 
total  โท-แท็ล  รวมทั้งหมด,ยอด,เบ็ดเสร็จ 
change  เชนจ  เปล่ียน,แลก,เงินทอน 
small change ซมอล เชนจ เงินทอน 
Bath  บาท  เงินบาท 
dollar  ดอล-เลอะ เหรียญ(อเมริกนั-ดอลลาร์) 
bank  แบ็งค  ธนาคาร,,เอาเงินไปฝากธนาคาร 
revoke  ริโฝค  เรียกกลบัคืนมา,ถอน,ลบลา้ง 
bankrupt  แบงค-รัพท ลม้ละลาย,คนลม้ละลาย 
store  ซโท  กอง,ร้านใหญ่ๆขายของถูกๆ 
shop  ฌอ็พ  ร้านขายของ,ไปตลาด,โรงงาน 
food shop  ฟดู ฌอ็พ  ร้านอาหาร 
restaurant  เรซ-โทะแร็นท ภตัตาคาร 
office  ออฟ-ฟิซ  ส านกังาน,ท่ีท าการ 
buy  ไบ  ซ้ือ,ซ้ือของ 
sale  เซล  การขาย,จ านวนท่ีขายได ้
pay  เพ  ช าระ,ใหค้่าจา้ง,เงินเดือน 
receive  รีซีฝ-  รับ,ตอ้นรับ 
borrow   บอ-โร  ยมื,ขอยมื,กู ้
lend  เลน็ด  ใหย้มื,ให ้
loan  โลน  ใหกู้,้เงินกู ้
tax  แท็คซ  ภาษี,เก็บภาษี 
interests  อีน-ทเร็ซท ส่วนไดส่้วนเสีย,ดอกเบ้ีย 



license  ไล-เซ็นซ  อนุญาต,สิทธิ,ใบอนุญาต 
luxury  ลคั-ฌุริ  ฟุ่ มเฟือย,ของไม่จ าเป็น,,น่าสบาย 
economy  อิคอน-โอะมิ ประหยดั,วธีิประหยดั 
 
๔๓. ฤดูกาล 
temperature  เทม-เพอะระเชอะ    อุณหภูมิ,ระดบัความร้อน 
weather  เวฑ-เออะ  สภาพฝน ฟ้า อากาศ 
season  ซี-สนั  ฤดูกาล,คราว,กาล 
summer  ซมั-เมอะ  ฤดูร้อน 
winter  วนี-เทอะ  ฤดูหนาว 
rain season เรน ซี-สนั ฤดูฝน 
dry season ดไร ซี-สนั ฤดูแลง้ 
spring  ซพริง  ฤดูใบไมผ้ลิ 
autumn  ออ-ทมั  ฤดูใบไมร่้วง 
snow  ซโน  หิมะ,หิมะตก 
ice  ไอซ  น ้าแขง็,ท าใหแ้ขง็ 
cold  โคลด  หนาว,เยน็เยอืก,วา่งเปล่า 
cool  คูล  เยน็,ลมเยน็,สงบลง 
hot  ฮอ็ท  ความร้อน,ท าใหร้้อน 
warm  วอม  อบอุ่น,อุ่น,อุ่นข้ึน 
 
๔๔. สีต่างๆ 
color  คลั-เออะ  สี,ระบายสี 
black  บแลค็  สีด า 
white  ฮไวท  สีขาว,ซีด,หงอก 
red  เร็ด  แดง,แดงข้ึน 
green  กรีน  สีเขียวใบไม,้เขียว,สนาม 
yellow  เยล-โล  สีเหลือง,ผิวเหลือง 
orange  ออ-เร็นจ  สีสม้ 
blue  บลู  สีน ้ าเงิน,สีฟ้า,ฟ้า 
brown  บเราน  สีน ้ าตาล,คล ้า 
gray  กเร  สีเทา,สีมอ,สีหมอก 
purple  เพอ-พลั  สีม่วง 
violet  ไฝ-โอะเลท็ สีม่วง,ดอกไวโอเลต 
 



๔๕. เลข 
first  เฟิซท  ท่ีหน่ึง 
second  เซค-อนัด  ท่ีสอง 
third  เธิด  ท่ีสาม 
fourth  โฟธ  ท่ีส่ี 
fifth  ฟิฟธ  ท่ีหา้ 
character  แค-แร็คเทอะ ตวัอกัษร,ลกัษณะ,นิสยั 
numeral  นย-ูเมอะแร็ล ตวัเลข 
number  นมั-เบอะ  เลขหมาย,เลขประจ าตวั 
one  วนั  หน่ึง 
two  ทู  สอง 
three  ธรี  สาม 
four  โฟ  ส่ี 
five  ไฟฝ  หา้ 
six  ซิคซ  หก 
seven  เซฝ-เอน็  เจ็ด 
eight  เอท  แปด 
nine  ไนน  เกา้ 
ten  เท็น  สิบ 
eleven  อิเลฝ-เอน็  สิบเอด็ 
twelve  ทเวล็ฝ  สิบสอง 
thirteen  เธอ-ทีน-  สิบสาม 
fourteen  โฟ-ทีน  สิบส่ี 
fifteen  ฟีฟ-ทีน-  สิบหา้ 
twenty  ทเวน-ทิ  ยีสิ่บ 
thirty   เธอ-ทิ  สามสิบ 
hundred   ฮนั-ดเร็ด  ร้อย 
thousand  เธา-แส็น  พนั 
ten thousand   หม่ืน 
hundred thousand   แสน 
 million  มีล-ยนั  ลา้น 
 
๔๖. วนั-เดือน-ปี 
day  เด  วนั 
date  เดท  วนัท่ี,วนัเดือนปี,อาย ุ



Sunday  ซนั-ดิ  วนัอาทิตย ์
Monday  มนั-ดิ  วนัจนัทร์ 
Tuesday  ทยสู-ดิ  วนัองัคาร 
Wednesday เวนส-ดิ  วนัพทุธ 
Thursday  เธิส-ดิ  วนั พฤหสับดี 
Friday  ฟไร-ดิ  วนัศุกร์ 
Saturday  แซท-เออะดิ วนัเสาร์ 
month  มนัธ  เดือน 
January  แจน-ยวิเอริ เดือนมกราคม 
February  เฟบ-รุเอริ  เดือนกมุภาพนัธ์ 
March  มาช  เดือนมีนาคม 
April  เอ-พริล  เดือนเมษายน 
May  เม  เดือนพฤษภาคม 
June  จูน  เดือนมิถุนายน 
July  จูไล  เดือนกรกฎาคม 
August  ออ-กซัท  เดือนสิงหาคม 
September เซ็พเท-เบอะ เดือนกนัยายน 
October  ออ็คโท-เบอะ เดือนตุลาคม 
November โนะเฝม-เบอะ เดือนพฤศจิกายน 
December ดิเซม-เบอะ เดือนธนัวาคม 
year  เยยี  ปี,ขวบ,อาย ุ
Era  เอีย-ระ  ยคุ, สมยั 
Buddhist  Era (BE) บุดดิส เอีย-ระ ปี พ.ศ. 
Christian Era(CE) คริส เซิน เอีย-ระ ปี ค.ศ. 
1985  ไนน-ทีน  เอ-ทิ ไฟฝ ปี ค.ศ.๑๙๘๕ 

2000  ทู เธา-แส็น ปี ค.ศ.๒๐๐๐ 
2005  ทู เธา-แส็น  ไฟฝ ปี ค.ศ.๒๐๐๕ 

 
๔๗. เวลา 
period  เพีย-เรียด  คาบ,ระยะเวลา 
time  ไทม  เวลา,ชัว่เวลา 
o'clock  โอะคลอด- ใชเ้ติมหลงัเลขแสดงเวลา 
hour  เอาร  ชัว่โมง,เวลา 
minute  มิน-อิท  นาที 
second  เซค-อนัด  วนิาที 



quarter  ควอ-เทอะ ๑๕ นาท่ี 
half  ฮาฟ  คร่ึง,คร่ึงหน่ึง 
AM  เอ-เอม็  ช่วงเชา้(๐.๐๐น-๑๒.๐๐น) 
PM  พีเอม็  ช่วงบ่าย(๑๒.๐๐น-๐.๐๐น) 
before  บิ-โฟ  ก่อน,มาก่อน,หนา้,ต่อหนา้ 
after  อาฟ-เทอะ หลงั,ทีหลงั, หลงัจาก 
yesterday  เยซ-เทอะดิ เม่ือวานน้ี 
to day     ทู เดย ์  วนัน้ี 
tomorrow  ทุมอ-โร  วนัพรุ่งน้ี 
the day after tomorrow  วนัมะรืนน้ี 
third day after today   วนัมะเร่ืองน้ี 
 
๔๘. ศาสนา 
religion  รีลิจ-อนั  ศาสนา 
belief   บิลีฟ  เช่ือ,เช่ือถือ,ศรัทธา 
worship  เวอ-ฌิพ   ท าการสกัการะ,บวงสรวง 
Christianity คริซซิแอน-อิทิ ศาสนาคริสต ์
Brahminism บรา-มินิสซึม ศาสนาพราหมณ์(ฮินดู) 
Hinduism  ฮิน-ดูอิสซึม ศาสนาฮินดู 
Buddhism บุด-ดิสซึม ศาสนาพทุธ 
Islamism  อิซ-ละมิสซึม ศาสนาอิสลาม 
ghost   โกซท  ผ,ี ปีศาจ, น่ากลงั,เงา 
spirit  ซพ-ีริท  วญิญาณ, จิตใจ, หวัใจ, ผ ี
 


