
DATE BY WORD READ Translation
01/10/15 ประกอบ january แจน ยัวรี มกราคม
02/10/15 กรกช february เฟบ รูเออรี กุมภาพันธ์
05/10/15 ปิยะมาตย์ fair แฟร์ ยุติธรรม
06/10/15 รณกฤต march มาร์ช มีนาคม
07/10/15 ปราถนา april เอ พรึล เมษายน
08/10/15 มิ่งขวัญ may เม พฤษภาคม
09/10/15 ประกอบ agent เอ เจ้นท์ ตัวแทนจําหน่าย
12/10/15 ศศิธร thai royal army ไทย รอยัล อาร์มี่ กองบัญชา
13/10/15 สุชาดา june จูน มิถุนายน
14/10/15 สุภจิรา october ออคโทเบอร์ ตุลาคม
15/10/15 แก้วฟ้า july จู ลาย กรกฎาคม
16/10/15 โรสรินทร์ invoice อินวอย ใบแจ้งหนี้
19/10/15 วรรณลิษา manual แมนนอล สมุดคู่มือ
20/10/15 ปราถนา august ออ กัสท์ สิงหาคม
21/10/15 นิรนุช เย่า-ฝาง (ภาษาสิงคโปร์) เย่า-ฝาง ร้านขายยา
22/10/15 ปิยะมาตย์ fornt garden ฟอร์น การ์เด้น สวนหน้าบ้าน
26/10/15 ศุภกิตต์ิ november โนเวมเบอร์ พฤศจิกายน
27/10/15 ประกอบ september เซ็บเทมเบอร์ กันยายน
28/10/15 พรพรรณ december ดีเซมเบอร์ ธันวาคม
29/10/15 ศศิธร syrup ซีรัพ น้ําเชื่อม
30/10/15 สุชาดา fried garlic ไฟรด การล์ิค กระเทียมเจียว
02/11/15 นิรนุช อิ๋น หาง (ภาษาสิงคโปร์) อ๋ิน หาง ธนาคาร
03/11/15 โรสรินทร์ coconut milk โคโคนัท มิลค์ กะทิ
04/11/15 มิ่งขวัญ pickled gralic พิค เคิลด การ์ลิค  กระเทียมดอง
05/11/15 ปราถนา shrimp paste ชริมพ พาสท กะปิ
06/11/15 ศศิธร dissolution ดิสโซลูช่ัน การสิ้นสุด
09/11/15 สุชาดา chili sauce ชิลลี ซอส ซอสพริก
10/11/15 แก้วฟ้า tomato โทมาโท มะเขือเทศ
11/11/15 สุภจิรา honey ฮันนี่ ที่รัก
12/11/15 วรรณลิษา get well soon เกทเวลซูน หายเร็วๆ นะ
13/11/15 วิภาวัลย์ cup คัพ ถ้วย
16/11/15 แก้วฟ้า icing ไอซิ่ง น้ําตาลป่น
17/11/15 โรสรินทร์ receipt รีซีพ ใบเสร็จรับเงิน
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18/11/15 มิ่งขวัญ communitv enterprise คอมมิวนิต้ี เอ็นเตอร์ไพร์ส วิสาหกิจชุมชน
19/11/15 ปราถนา palm suger ปาล์ม ซูกะ น้ําตาลป๊ิป
20/11/15 ปิยะมาตย์ loaf suger โลฟ ซูกะ น้ําตาลป๊ึก
23/11/15 รณกฤต sake เซค ผลประโยชน์
24/11/15 กรกช arena อะรีนา สนามกีฬา
25/11/15 ปิยะมาตย์ chuoi โจ่ย กล้วย
26/11/15 นิรนุช ตูเรือซับได ตูเรือซับได โทรศัพย์มือถือ
27/11/15 ศุภกิตต์ิ fish sauce ฟิช ซอส น้ําปลา
30/11/15 ประกอบ lime juice ไลม์ จูส น้ํามะนาว
01/12/15 พรพรรณ corn oil คอน ออย์ล น้ํามันข้าวโพด
02/12/15 ศศิธร invrigh อินเว โจมตีด้วยคําพูด
03/12/15 สุชาดา sesame oil เซสซะมี ออยล น้ํามันงา
04/12/15 แก้วฟ้า live oil ลิฟว ออยล น้ํามันมะกอก
08/12/15 สุภจิรา oyster sauce ออยสเทอะ ซอส น้ํามันหอย
09/12/15 มิ่งขวัญ call center คอล เซ็นเตอร์ ศูนย์กลาง
11/12/15 วรรณลิษา cheese ซีส เนยแข็ง
14/12/15 วิมาลา salted butter ซอลทิต บัทเทอะ เนยเค็ม
15/12/15 โรสรินทร์ effort เอฟเวิท ความพยายาม
16/12/15 วรรณลิษา blood บลูด เลือด
17/12/15 มิ่งขวัญ margarine มาร์กะรีน เนยเทียม
18/12/15 สุชาดา what's the weather like today? วอท อีส เดอะ เวทเทอะ ทูเดย์ วันนี้อากาศเป็นไงบ้างค่ะ
21/12/15 สุภจิรา mustard มัสเทิร์ด มัสตาด
22/12/15 แก้วฟ้า sesame seeds เซลซะมีซีดส เมล็ดงา
23/12/15 ปิยะมาตย์ ngay thu tu ไหง่ ก๊อ ต๊อ วันพุธ
24/12/15 นิรนุช thank you for everything แธงกิว ฟรอ เอฟริติง ขอบคุณสําหรับทุกอย่าง
25/12/15 มิ่งขวัญ fried shallots เฟรด แซลลอต หอมเจียว
28/12/15 ประกอบ connection คอลเล็คช่ัน ความเชื่อโยง
29/12/15 โรสรินทร์ coconut cream โคโคนัท ครีม หัวกะทิ
30/12/15 ศศิธร stoical สโทลิคัล อดกลั้น
04/01/16 วรรณลิษา be fresh บี เฟรช สดชื่น
05/01/16 แก้วฟ้า elite อีลีท ช้ันยอด
06/01/16 สุภจิรา plant พลานท พืช
07/01/16 ปิยะมาตย์ life is good ไลน์อีสกู๊ด ชีวิตดีด๊ี
08/01/16 ศศิธร cucumber คยูคัมเบอะ แตงกวา
11/01/16 นิรนุช lettuce เลท ทิช ผักกาดหอม
12/01/16 โรสรินทร์ conferecne คอนเฟอเร้น ประชุมใหญ่



DATE BY WORD READ Translation
13/01/16 มิ่งขวัญ pumpkin พัม คิน ฟักทอง
14/01/16 ปราถนา chilly ชิล ลิ พริก
15/01/16 รณกฤต peanut พีนัท ถั่วลิสง
18/01/16 กรกช cabbage แคบ บิท กะหล่ําปี
19/01/16 ปิยะมาตย์ wardrobe วอร์บโรบ ตู้เสื้อผ้า
20/01/16 ศุภกิตต์ิ bed เบด เตียงนอน
21/01/16 นิรนุช connect คอนเน็ก เชื่อมต่อ
22/01/16 วิมาลา blankets แบลงคิท ผ้าห่ม
25/01/16 ประกอบ confidence begets confident คอนฟิเด้น บีเกส คอนฟิเด้น ถ้าเรามั่นใจคนอื่นก็จะมั่นใจ
26/01/16 พรพรรณ pregnant พแรก แน็นท ต้ังครรภ์
27/01/16 ศศิธร mate เมท คู่ทุกข์ คู่ยาก
28/01/16 สุชาดา bedspread เบรซพเร็ด ผ้าปูเตียง
29/01/16 แก้วฟ้า bedsheet เบดชีท ผ้าปูที่นอน
01/02/16 สุภจิรา lamp แลมพ โคมไฟ
02/02/16 วรรณลิษา observe อับเซิฟ ลังเกตการณ์
03/02/16 วิภาวัลย์ pillow พิลโลว หมอน
04/02/16 ปิยะมาตย์ mirron มีเรอะ กระจกเงา
05/02/16 โรสรินทร์ athlete อาครีท นักกีฬา
08/02/16 มิ่งขวัญ freezing point ฟิชชิ่ง พอย์ส จุดเยือกแข็ง
09/02/16 วราพร together ทูเกสเออะ ด้วยกัน
10/02/16 ปราถนา bolster โบส สเทอะ หมอนข้าง
11/02/16 รณกฤต elite อีลีท หัวกะทิ
12/02/16 กรกช burn เบิร์น เผา
15/02/16 วิมาลา lettuce เล็ททิส ผักกาดหอม
16/02/16 สุชาดา calendar คาเรนเดอ ปฏิทิน
17/02/16 แก้วฟ้า book shelf บุ๊คเซลฟ ชั้นหนังสือ
18/02/16 สุภจิรา alarm clock อะลาร์ม ค๊อค นาฬิกาปลุก
19/02/16 วรรณลิษา drawer ดรอ เออะ ลิ้นชัก
23/02/16 สุภจิรา curtain เคอร์ เทน ผ้าม่าน
24/02/16 วิภาวัลย์ mirror มีเรอะ กระจก
25/02/16 วิมาลา book store บุ๊ค สโตร ร้านขายหนังสือ
26/02/16 สุภจิรา booth บูธ แผงลอย
29/02/16 วรรณลิษา bus station บัส สเทชั่น สถานีขนส่ง
01/03/16 แก้วฟ้า church เชิร์ช โบสถ์
02/03/16 วิมาลา classrom คลาสรูม ห้องเรียน
03/03/16 โรสรินทร์ drught คราว ภัยแล้ง



DATE BY WORD READ Translation
04/03/16 มิ่งขวัญ clinic คลินิก สถานพยาบาล
07/03/16 ปราถนา college คอลลิจ วิทยาลัย
08/03/16 รณกฤต vicegorent ไว เรอ เริท ผู้รักษาการแทน
09/03/16 กรกช waterfall ว้อเทอะฟอล น้ําตก
10/03/16 ปิยะมาตย์ good luck กู๊ดลัก ดวงดี, โชคดี
11/03/16 วรรณลิษา special สเพช เชิล สิ่งที่พิเศษ
14/03/16 ศุภกิตต์ิ country คันทรี ชนบท
15/03/16 ประกอบ it's never too late to start over อิท ส เนเชอ ทู เลท ทู สตาร์ท โอเวอร์ มันไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้น
16/03/16 พรพรรณ department ดิพาร์ทเมิน สรรพสินค้า
17/03/16 รณกฤต fragile แฟรก ไจล์ เปราะบาง
18/03/16 สุชาดา drug store ดรัก สทอร์ ร้านขายยา
21/03/16 วิมาลา thirsty เชิร์ช ที กระหายน้ํา
22/03/16 สุภจิรา flower shop ฟลาวเออะ ซ๊อพ ร้านขายดอกไม้
23/03/16 นิรนุช gas station แกส สเตชั่น ปั๊มน้ํามัน
24/03/16 มิ่งขวัญ grocery โกรเซอรี่ ร้านขายของชํา
25/03/16 วิภาวัลย์ hospital ฮอตพิตอล โรงพยาบาล
28/03/16 โรสรินทร์ climate change ไคเมน เช้ง อากาศเปลี่ยนแปลง
29/03/16 วิภาวัลย์ hotel โฮเตล โรงแรม
30/03/16 ปราถนา han gap lai (ภาษาเวียดนาม) แห่น จับ ไหล่ ไว้พบกันใหม่
31/03/16 ศศิธร healthy เฮ็ลธ์ มีสุขภาพดี
01/04/16 กรกช able เอ๊เบิล สามารถ
04/04/16 ศุภกิตต์ิ museum มิวเซียม พิพิธภัณฑ์
05/04/16 มิ่งขวัญ ocean โอเชียน มหาสมุทร
07/04/16 ปิยะมาตย์ pet shop เพ็ทช็อพ ร้านขายสัตว์เลี้ยง
08/04/16 ประกอบ elevator เอ็ลลิเวเทอะ ลิฟ
11/04/16 พรพรรณ platform แพลทฟอร์ม ชานชลา
12/04/16 ศศิธร sick of ซิคอัฟว เบื่อ
19/04/16 มิ่งขวัญ police station โพลิส สเตชั่น สถานีตํารวจ
20/04/16 สุภจิรา post station โพส สเตชั่น ที่ทําการไปรษณีย์
21/04/16 วิมาลา restaurant เรสเตอรอง ภัตตาคาร
22/04/16 วิภาวัลย์ school สคูล โรงเรียน
25/04/16 วรรณลิษา sea ซีส ทะเล
26/04/16 โรสรินทร์ air pressure แอร์ เพรสชัวร์ ความกดอากาศ
27/04/16 นิรนุช space สเพสช อวกาศ
28/04/16 สุภจิรา street สตรีท ถนน
29/04/16 รณกฤต town ทาว์น เมือง
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02/05/16 กรกช university ยูนิเวอร์ซิต้ี มหาวิทยาลัย
03/05/16 ปิยะมาตย์ follow ฟลอโล ติดตาม
04/05/16 นิรนุช zoo ซู สวนสัคว์
10/05/16 ศุภกิตต์ิ necktie เนคไท เน็คไท
11/05/16 ประกอบ jacket แจคคิท เสื้อชั้นนอก
12/05/16 พรพรรณ underwear อันเดอะแวร์ ชุดช้ันใน
13/05/16 ศศิธร coat โคท เสื้อ
16/05/16 วิมาลา overcoat โอเวอร์ โคท เสื้อคลุมมีแขน
17/05/16 ปราถนา trouser เทรา เซอร์ กางเกง
18/05/16 วรรณลิษา bra บรา เสื้อยกทรง
19/05/16 วิภาวัลย์ skirt สเคิร์ท กระโปรง
20/05/16 พรพรรณ shorts ชอร์ท กางเกงขาสั่น
23/05/16 ปิยะมาตย์ belt เบลท เข็มขัด
24/05/16 โรสรินทร์ pollution โพ ลู ช่ัน มลพิษ
25/05/16 มิ่งขวัญ finding ฟายด์ ด้ิง เจอ
26/05/16 ปราถนา shoe ชูค รองเท้า
27/05/16 รณกฤต sock ชอค ถุงเท้า
30/05/16 กรกช glove กลัฟว ถุงมือ
31/05/16 สุชาดา zipper ซิพ เพอระ ซิป
01/06/16 ศุภกิตต์ิ cloth คอลธ ผ้า
02/06/16 โรสรินทร์ evaluation อีวาลูช่ัน ประเมินผล
03/06/16 ประกอบ bicycle ไบซิเคิล จักรยาน
06/06/16 ศศิธร glamour แกล็มเมอ เสน่ห์
07/06/16 พรพรรณ boat โบด เรือ
08/06/16 สุชาดา bus บัส รถประจําทาง
09/06/16 สุภจิรา train เทรน รถไฟ
10/06/16 แก้วฟ้า plane เพลน เครื่องบิน
13/06/16 วิภาวัลย์ car คาร์ รถยนต์
14/06/16 ประกอบ truck ทรัค รถบรรทุก
15/06/16 วรรณลิษา taxi แทคซี รถรับจ้าง
16/06/16 นิรนุช pickup พิคอัพ รถกะบะ
17/06/16 มิ่งขวัญ van แวน รถตู้
20/06/16 ปราถนา tank แท้งค์ รถถัง
21/06/16 รณกฤต DIN ดิน ทําเสียงเอะอะ
22/06/16 กรกช ankle แอง เคิล ข้อเท้า
23/06/16 ปิยะมาตย์ moody มูดดี หงุดหงิด
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24/06/16 ศศิธร dissembler ดีสเซมเบอร์ คนแสร้งทํา
27/06/16 ศุภกิตต์ิ arm อาร์ม แขน
28/06/16 วิมาลา back แบ๊ค หลัง
29/06/16 พรพรรณ cheek ชีค แก้ม
30/06/16 นิรนุช face เฟช หน้า


