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หอ้งรบัแขก (living room)
What do we sit on in the living room?  ในห้องรับแขกเรานั่งบนอะไร

What do we use the remote control to turn on?  เราใช้รีโมตคอนโทรลเปิดอะไร
What do we put the flowers in?  เราปักดอกไม้ที่ใด

 telephone
(เทล' ลิโฟน) โทรศัพท์

vase (เวซ)
แจกัน 

computer
(เคิมพิว' เทอะ) คอมพิวเตอร์ 

book (บุค)
หนังสือ 

sofa (โซ' ฟะ) เก้าอี้ยาว

cushion (คุช' ชัน) 
หมอนอิง

armchair (อาร์ม' แชร์) 
เก้าอี้นวม

remote control (ริโมท' เคินโทรล')
รีโมตคอนโทรล

  coffee table
(คอฟ' ฟี เทบึล) โต๊ะกลาง

stereo (ซเต' รีโอ) เครื่องรับวิทยุ 

carpet (คาร์' พิท) พรม

television
(เทล' ลิวิฌัน)

โทรทัศน์ 

DVD player
(ดี วี ดี เพล' เออะ)

เครื่องเล่นดีวีดี

4
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 หอ้งอา
หาร (dining room) 

What do the fish swimming in?  ปลาว่ายน�า้อยู่ในอะไร
Where do we put the dishes and glasses in?  เราเก็บจานและแก้วที่ไหน

What makes the room warm?  อะไรท�าให้ห้องอบอุ่น

aquarium (อะ' แควเรียม) 
ตู้เลี้ยงปลา

sideboard (ไซดฺ' บอร์ด)
ตู้เก็บจานชาม

heater (ฮี' เทอะ)
เครื่องท�าความร้อน

table (เท' บึล) โต๊ะ

plant (พลานทฺ) ต้นไม้
highchair

(ไฮ' แชร์) เก้าอี้เด็ก

tablecloth (เท' บึลคล็อธ) ผ้าปูโต๊ะ

stool (ซตูล) ม้านั่ง

chair (แชร์)
เก้าอี้

f loor lamp (ฟลอร์' แลมพฺ)
โคมไฟตั้งพื้น 5
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หอ้งครวั (kitchen)
Where do we keep the fresh food?  เราเก็บอาหารสดไว้ที่ไหน

What machine do we use to wash the dishes?  เราใช้เครื่องอะไรล้างชาม
What do we throw the garbage in?  เราทิ้งขยะที่ใด

sink (ซิงคฺ)
อ่างล้างจาน

saucepan 
(ซอซ' แพน) หม้อ

grinder (ไกรนฺ' เดอะ)
เครื่องบด

cooker hood
(คุค' เคอะ ฮุด)  

เครื่องดูดควัน 

coffee maker
(คอฟ' ฟี เมเคอะ)

เครื่องชงกาแฟ

freezer
(ฟรี' เซอะ) ช่องแช่แข็ง

frying pan 
(ฟราย' อิง แพน) 

กระทะ

tray (เทร) ถาด

washing machine 
(วอ' ชิง เมอะชีน) 

เครื่องซักผ้า

cooker
(คุค' เคอะ)

เตาท�าอาหาร

 dishwasher
(ดิช' วอเชอะ)

เครื่องล้างจาน

refrigerator
(ริฟริจ' เจอะเรเทอะ) ตู้เย็น

garbage bin (การ์' บิจ บิน) ถังขยะ

plate (เพลท) จาน glass (กลาซ) แก้ว
bottle rack

(บอท' เทิล แร็ค) ชั้นวางขวด

knife (ไนฟฺ) มีด
fork (ฟอร์ค) ส้อม

spoon (ซปูน) ช้อน6
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หอ้งซกั
รดี (laundry room)

What do we use a stepladder for?  บันไดยาวใช้ท�าอะไร
What do we use to iron clothes?  เรารีดผ้าด้วยอะไร

What do we use the vacuum cleaner for?  เราใช้เครื่องดูดฝุ่นท�าอะไร

ironing board
(ไอ' เอินนิง

บอร์ด)

โต๊ะรองรีด

household product (เฮาซฺ' โฮลดฺ พรอ' ดัคทฺ)  
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับครัวเรือน clothesline (โคลดธฺ' ไลนฺ)

ราวตากผ้า

sewing machine
(โซ' อิง เมอะชีน) จักรเย็บผ้า

iron (ไอ' เอิน) เตารีด

bucket 
(บัค' คิท) ถัง

dustpan
(ดัซทฺ' แพน)

ที่โกยผง

vacuum cleaner
(แว' คยูเอิม คลี' เนอะ)

เครื่องดูดฝุ่น
broom (บรูม)

ไม้กวาด cloth basket (คล็อธ บาซ' คิท) ตะกร้าใส่ผ้า

stepladder
(ซเตพ' แลเดอะ)

บันไดยาว 7
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ห้องอาบนéÓ (bathroom)
       What do we use for washing the hair?  เราใช้อะไรสระผม

Where do we take a bath?  เราอาบน�้าที่ใด
   What machine do we use to weigh?  เราใช้เครื่องอะไรชั่งน�้าหนัก

 potty
(พอท' ทิ)

กระโถนเด็ก

washbasin
(วอช' เบซึน)

อ่างล้างหน้า

bathtub (บาธ' ทับ)
 อ่างอาบน�้า

towel (เทา' อึล)
ผ้าเช็ดตัว weight scale (เวทฺ ซเคล)

เครื่องชั่งน�้าหนัก
shower (เชา' เออะ)

อาบน�้าฝักบัว

comb (โคม) หวี

shampoo (แชมพู')
ยาสระผม brush (บรัช)

แปรงหวีผม

hairdryer (แฮร์' ดรายเออะ) 
ที่เป่าผม

razor (เร' เซอะ) 
มีดโกน

toothbrush (ทูธ' บรัช)
แปรงสีฟัน

shower gel
(เชา' เออะ เจล) สบู่เหลว

toothpaste (ทูธ' เพซทฺ) ยาสีฟัน

toilet paper
(ทอย' เลิท เพ' เพอะ)

กระดาษช�าระ

f lush toilet
(ฟลัช ทอย' เลิท)

ส้วมชักโครก

8
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