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Kitchen ห้องครัว/ hong-krue 

No. English Phonics Thai 
1. gas stove tao-gas เตาแก๊ส 
2. barbecue stove tao-ba-be-kew เตาบารบ์คีิว 
3. oven tao-àob เตาอบ 

4. oven glove thuňg-muee-gan-

kwaam-roón 

ถงุมือกนัความรอ้น 

5. refrigerator tûu-yen ตูเ้ย็น 

6. sink àng-láng-jarn อ่างลา้งจาน 

7. tap góg-nám ก๊อกน า้ 

8. dishwashing liquid nám-yaa-láng-jarn น า้ยาลา้งจาน 

9. dish drainer têe-kŵam-jarn ที่คว ่าจาน 

10. shelf ch́an-wang-khǒng ชัน้วางของ 

11. cooker hood krêang-dùud-kwaan เครื่องดดูควนั 

12. microwave tao-mi-cro-wave เตาไมโครเวฟ 
13. toaster krêang-pin̂g-kh̀a-nǒm-

pang 

เครื่องปิ้งขนมปัง 

14. blender krêang-pàn เครื่องป่ัน 

15. coffeemaker krêang-chong-gaa-fae เครื่องชงกาแฟ 

16. vacuum bottle gr ̀a-tik ̀-nám-roán กระติกน า้รอ้น 

17. rice cooker môr-hǔng-kĥaw หมอ้หงุขา้ว 

18. pot môr หมอ้ 

19. lid fǎa-môr ฝาหมอ้ 
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20. pan gr ̀a-tá กระทะ 

21. flipper tà-lěw ตะหลิว 

22. ladle táp-pee ทพัพี 

23. muffineer khùad-krêang-prung ขวดเครื่องปรุง 

24. mortar kr ́ok ครก 

25. pestle saàk สาก 

26. whisk têe-tee-kh̀ai ที่ตีไข ่

27. peeler têe-pb̀ork-pblèak ที่ปอกเปลือก 

28. fork sôrm สอ้ม 

29. spoon ch́orn ชอ้น 

30. bowl charm ชาม 
31. plate jarn จาน 
32. tray thàrd ถาด 

33. apron pĥa-gan-pbêan ผา้กนัเปื้อน 

34. measuring cup tûay-tuang ถว้ยตวง 

35. kettle gaa-nám กาน า้ 

36. match m ́ai-khèed ไมข้ีด 

37. knife mêed มีด 

38. tin opener têe-pb̀erd-gr ̀a-pb̌ong ที่เปิดกระป๋อง 

39. chopper pbang-tor ปังตอ 
40. rag pĥaa-kĥee-réw ผา้ขีร้ิว้ 

41. chopping block khěang เขียง 

42. funnel gruay กรวย 



3 

 

สงวนลิขสิทธิ์ Copyright@MLT Services Co.,Ltd 

 

43. bin thǎng-kh̀a-yà ถงัขยะ 

44. rolling pin m ́ai-nûad-pbâng ไมน้วดแป้ง 

45. food cover fǎa-chee ฝาช ี

46. napkin phâa-ch́ed-pb̀ark ผา้เช็ดปาก 

47. toothpick m ́ai-jîm-fan ไมจ้ิม้ฟัน 

48. jug yùeak เหยือก 

49. chopsticks tà-gèab ตะเกียบ 

50. bottle khùad ขวด 

51. glass gâew แกว้ 

52. sponge fong-ńam ฟองน า้ 

53. strainer gr ̀a-chorn กระชอน 

54. scraper têe-khùud-m ́a-lá-gor ที่ขดูมะละกอ 

55. dipping bowl tûay-ńam-jîm ถว้ยน า้จิม้ 
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Exercise 

Match the English words and Thai words. 

1. refrigerator 

2. pot 

3. pan 

4. flipper 

5. knife 

6. chopping block 

7. fork 

8. spoon 

9. bowl 

10. plate 

 

 

 

 

 

 

ก. กระทะ gr ̀a-tá  

ข. ตะหลิว tà-lěw 

ค. ตูเ้ย็น tûu-yen 

ง. หมอ้ môr 

จ. ชาม charm 

ฉ. มีด  mêed 

ช. เขียง  khěang 

ซ. จาน jarn 

ฌ. สอ้ม sôrm 

ญ. ชอ้น  ch́orn 
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Writing 

ฝึกเขียน 

กระทะ     กระทะ 

ตะหลิว     ตะหลิว 

ตู้เย็น      ตู้เย็น  

หม้อ      หม้อ  

ชาม       ชาม  

มีด       มีด 

เขียง       เขียง   
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จาน       จาน  

ส้อม      ส้อม 

ช้อน       ช้อน   

 

 

 

 


