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- - - อุปกรณไฟฟา - 1. electric rice cooker (อิเลค' ทริค ไรซฺ คุค' เคอะ) = หมอหุงขาวไฟฟา
2. microwave oven (ไม' โครเวฟ อัฟ' เวิน) = ไมโครเวฟ
3. water heater / warmer (วอ' เทอะ ฮี' เทอะ วอม' เมอะ) = กระติกน้ํารอน
4. toaster oven (โทซ' เทอะ อัฟ' เวิน) = ตูอบไฟฟา (ตูอบเอนกประสงค)
5. refrigerator-freezer (รีฟริจ' จะเรเทอะ ฟรีซ' เซอะ) = ตูเย็น
6. desk fan (เดสคฺ แฟน) = พัดลมตั้งโตะ
7. washing machine (วอช' ชิง มะ' ชีน) = เครื่องซักผา
8. electric pan (อิเลค' ทริค แพน) = กระทะไฟฟา
9. electric barbecue grill (อิเลค' ทริค บาร' บิคิว) = เตายางเกาหลีไฟฟา
10. induction stove (อินดัค' เชิน สโทฟวฺ) = เตาแมเหล็กไฟฟา
11. vacuum cleaner (แวค' คิวอัม คลีน' เนอะ) = เครื่องดูดฝุน
12. electric kettle (อิเลค' ทริค เคท' ทึล) = กาตมน้ําไฟฟา
13. digital boiler (ดิจิทัล บอย' เลอะ) = ถังตมน้ําไฟฟา
14. deep fryer (ดิพ ไฟร' เออ) = หมอทอด

15. slow cooker (สโลว คุค' เคอะ) = หมอตูน
16. oven air fryer (อัฟ' เวิน แอ ไฟร' เออ) = หมอทอดไรน้ํามัน
- - สลากกินแบง - - - 1. Lottery (ลอท' เทอะริ) = สลากกินแบงรัฐบาล (หวย)
2. Lottery Results (ลอท' เทอะริ ริ สัลทฺสฺ') = ผลตรวจล็อตเตอรี่
3. Lottery First Prize (ลอท' เทอะริ เฟซทฺ ไพรสฺ) = รางวัลที่ 1
4. The First Three Digits Prize (เธอะ เฟซทฺ ธรี ดิจิท ไพรสฺ) = รางวัลเลขหนา 3 ตัว
5. The Last Three Digits Prize (เธอะ ลาส ธรี ดิจิท ไพรสฺ) = รางวัลเลขทาย 3 ตัว
6. The Last Two Digits Prize (เธอะ ลาส ทู ดิจิท ไพรสฺ) = รางวัลเลขทาย 2 ตัว
7. Draw Date (ดรอ เดท) = งวดประจําวันที่
8. Illegal Lottery (อิลิ' แก็ล ลอท' เทอะริ) = หวยใตดิน (หวยเถื่อน)
9. The Government Lottery Office (เธอะ กัฝ' เอินเม็นทฺ ลอท' เทอะริ ออฟ' ฟช) = สํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล
- - - อาการไมสบาย - - 1. Fainting (เฟนทิง) = เปนลม, หนามืด
2. Fatigue (ฟะทีก) = ออนเพลีย
3. Tiredness (ไทรเอดเน็ซ) = ออนเพลีย
4. Weight Loss (เวท ลอส) = น้ําหนักลด

5. Overweight (โอ เฝอะเวท) = น้ําหนักเพิ่มผิดปกติ บวมน้ํา
6. Paleness (เพล เน็ซ) = ตัวซีด
7. Anemia (อะนี เมียะ) = โรคโลหิตจาง
8. Swelling (ซะเว็ลลิง) = บวมทั่วไป
9. Purpura (เพอพิวรา) = จ้ําเขียว
10. Jaundice (จอน ดิซ) = ตาเหลือง (ดีซาน)
- - - ปลา-อาหาร - - - 1. Chinese Grey Mullet (ไชนีส เกร มัล เล็ท) = ปลากระบอกจีน
2. Golden Pomfret (โกล เด็น พอม เฟรท) = ปลาจะละเม็ดสีทอง
3. Silver Ponfret (ซิล เฝอะ พอม เฟรท) = ปลาจะละเม็ดขาว
4. Red Tilapia Fish (เรด ทีล อะเพียะ ฟช) = ปลาทับทิม
5. Spotted Mackerel (ซะพอททิด แมค เคอะเร็ล) = ปลาอินทรี
6. Nile Tilapia Fish (ไนลฺ ทีล อะเพียะ ฟช) = ปลานิล
7. Catfish (แคท ฟช) = ปลาดุก
8. Giant Seaperch (ไจ เอินทฺ ซี เพิรซ) = ปลากะพงขาว
9. Striped Catfish (สไทรพฺดฺ แคท ฟช) = ปลาสวาย
10. Salmon (แซม อัน) = ปลาแซลมอน
11. Grouper Fish (กรูพ เพอะ ฟช) = ปลาเกา

12. Mackerel (แมค เคอะเร็ล) = ปลาทู
13. Swamp Eel (สวอมพฺ อีล) = ปลาไหล
14. Striped Snake-head Fish (สไทรพฺดฺ สเนค เฮด ฟช) = ปลาชอน
- - - - ผลไม - - 1. Red Apple (เรด แอพเพิล) = แอปเปลแดง
2. Japanese Melon (แจพะนิส เมล อัน) = เมลอนญี่ปุน
3. Watermelon (วอ เทอะเมลเลิน) = แตงโม
4. Musk Melon (มัซคฺ เมล อัน) = แตงไทย
5. Pears (แพ) = สาลี่
6. Oranges (ออ รินจฺ) = สม
7. Golden Kiwifruit (โกล เด็น คี วีฟรุท) = กีวีสีทอง
8. Red Seedless Grapes (เรด ซีดเลส เกรพซฺ) = องุนแดงไรเมล็ด
9. Hom Banana (หอม บะแนน นะ) = กลวยหอม
10. Young Coconut (ยัง โค คะนัท) = มะพราวออน
11. Holland Papaya (ฮอล แล็นดฺ พะพา ยะ) = มะละกอฮอลแลนด
12. Dragon Fruit (แดรก เกิน ฟรุท) = แกวมังกร
13. Persimmon (เพอะซิม มัน) = ลูกพลับสด
14. Strawberry (ซะทรอ เบริ) = สตรอเบอรรี่

15. Sa-La (สะละ) = สละ
16. Tubtim Siam Pomelo (ทับทิม ไซ แอ็ม พอม เอะโล) = สมโอทับทิมสยาม
17. Fancy Pumpkin (แฟน ซี พัม คิน) = ฟกทองแฟนซี
18. Sriracha Pineapple (ศรีราชา ไพนฺ แอพเพิล) = สับปะรดศรีราชา
19. Longan (ลอง กัน) = ลําไย
20. Lychee (ลิ จิ) = ลิ้นจี่
21. Rumbutan (แรมบู เทิน) = เงาะ
22. Cranberry (แครน เบริ) = แครนเบอรรี่
23. Peach (พีช) = ทอ
24. Plum (พลัม) = พลัม
25. Nectarine (เนค ทารีน) = เนคทารีน
26. Indian Pomegranate (อิน เดียน ทอม แกรนนิท) = ทับทิมอินเดีย
27. Cherry (เช ริ) = เชอรรี่
28. Mango (แมง โก) = มะมวง
- - - - กีฬา - - 1. Aquatics (อัคแวท อิคซฺ) = กีฬาทางน้ํา
2. Archery (อา เชอะริ) = ยิงธนู
3. Athletics (แอ็ธเลท อิคซฺ) = กรีฑา

4. Badminton (แบด มินตัน) = แบดมินตัน
5. Basketball (บาซ เค็ทบอล) = บาสเกตบอล
6. Boxing (บอค ซิง) = มวยสากลสมัครเลน
7. Canoeing (คะนู) = เรือแคนู
8. Cycling (ไซ คลิง) = จักรยาน
9. Equestrian (อิคเวซ เทรียน) = ขี่มา
10. Fencing (เฟน ซิง) = ฟนดาบ
11. Field hockey (ฟลดฺ ฮอกกี้) = ฮอกกี้
12. Football (ฟูท บอล) = ฟุตบอล
13. Golf (ก็อลฟฺ) = กอลฟ
14. Gymnastics (จิมแนซ ทิคซฺ) = ยิมนาสติก
15. Handball (แฮ็นดฺ บอล) = แฮนดบอล
16. Judo (จูโด) = ยูโด
17. Modern pentathlon (มอด เอิน เพ็นแทธ ล็อน) = ปญจกีฬาสมัยใหม
18. Rowing (โรวิง) = เรือพาย
19. Rugby sevens (รักบิ เซฟ เอ็นซฺ ) = รักบี้ 7 คน
20. Sailing (เซลลิง) = เรือใบ
21. Shooting (ชูท ติ้ง) = ยิงปน
22. Table tennis (เทเบิล เทน นิซ) = เทเบิ้ลเทนนิส

23. Taekwondo (เทค วันโด) = เทควันโด
24. Tennis (เทน นิซ) = เทนนิส
25. Triathlon (ไทร แอธลอน) = ไตรกีฬา
26. Volleyball (วอล ลิบอล) = วอลเลยบอล
27. Weightlifting (เวท ลิฟทิง) = ยกน้ําหนัก
28. Wrestling (เรส ลิง) = มวยปล้ํา
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