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ตวัอยา่ง คาํอา่นออกเสยีงคาํศพัท ์ที�ใชบ้อ่ย

1. 1001
อา่นวา่ พัน-เอ็ด

2. 101
อา่นวา่ รอ้ย-เอ็ด

3. 2501
อา่นวา่ สอง-พัน-หา้-รอ้ย-เอ็ด

4. กรกฎาคม
อา่นวา่ กะ-ระ-กะ-ดา-คม

5. กรณียกจิ
อา่นวา่ กะ-ระ-น-ียะ-กดิ

6. กรมธรรม์
อา่นวา่ กรม-มะ-ทนั

7. กรมหลวง
อา่นวา่ กรม-มะ-หลวง

8. กรรมวธิี
อา่นวา่ กํา-มะ-ว-ิที

9. กรรมาธกิาร
อา่นวา่ กํา-มา-ท-ิกาน

10. กระจริดิ
อา่นวา่ กระ-จ-ิหรดิ

11. กลวธิี
อา่นวา่ กน-ละ-ว-ิที

12. กลอบุาย
อา่นวา่ กน-อ-ุบาย

13. กามวติถาร
อา่นวา่ กาม-วดิ-ถาน
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14. กาลสมยั
อา่นวา่ กา-ละ-สะ-ไหม

15. กาสาวพสัตร์
อา่นวา่ กา-สา -วะ -พัด

16. กาฬปกัษ์
อา่นวา่ กา-ละ-ปัก

17. กาํสรด
อา่นวา่ กํา-สด

18. กนุที
อา่นวา่ กนุ-นะ-ที

19. กศุโลบาย
อา่นวา่ ก-ุสะ-โล-บาย

20. ขะมกัเขมน้
อา่นวา่ ขะ-มกั-ขะ-เมน่

21. ขะมกุขะมอม
อา่นวา่ ขะ-มกุ-ขะ-มอม

22. ขณัฑสกร
อา่นวา่ ขนั-ทด-สะ-กอน

23. ขดัสมาธิ
อา่นวา่ ขดั-สะ-หมาด

24. เขา้สมาธิ
อา่นวา่ เขา้-สะ-มา-ทิ

25. คณนา
อา่นวา่ คะ-นะ-นา

26. คมนาคม
อา่นวา่ คะ-มะ-นา-คม

27. ครสิตศ์ตวรรษ
อา่นวา่ ครดิ-สะ-ตะ-วดั

28. ครภุณัฑ์
อา่นวา่ คะ ร-ุพัน

2



29. คณุโทษ
อา่นวา่ คนุ-โทด

30. คณุภาพ
อา่นวา่ คนุ-นะ-พาบ

31. คณุวเิศษ
อา่นวา่ คนุ-นะ-ว-ิเสด

32. คณุวฒุิ
อา่นวา่ คนุ-นะ-วดุ-ทิ

33. จตโุลกบาล
อา่นวา่ จะ-ต-ุโลก-กะ-บาน

34. จรด
อา่นวา่ จะ-หรด

35. จกัรราศี
อา่นวา่ จัก-กะ  รา-สี

36. จกัราช
อา่นวา่ จัก-กะ-หราด
หมวด สถานที�

37. จตัสุดมภ์
อา่นวา่ จัด-ต-ุสะ-ดม

38. จนัทรคราส
อา่นวา่ จัน-ทะ-ระ คาด

39. จนัทรปุราคา
อา่นวา่ จัน-ทะ-รปุ-ปะ-รา-คา

40. จตินยิม
อา่นวา่ จดิ-ตะ  น-ิยม

41. จตุ ิ
อา่นวา่ จดุ-ติ

42. ฉกษตัรยิ ์
อา่นวา่ ฉอ้-กะ -สดั

43. ฉศก
อา่นวา่ ฉอ-สก
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44. เฉลมิพระชนมพรรษา
อา่นวา่ ฉะ-เหลมิ-พระ-ชน-พัน-สา

45. ชาตภิมู ิ
อา่นวา่ ชาด-พมู

46. ชุกชี
อา่นวา่ ชกุ-กะ-ชี

47. ซอมซอ่
อา่นวา่ ซอม-มะ-ซอ่

48. ญาตวิงศ์
อา่นวา่ ยาด-ต-ิวง

49. ดลุยพนิจิ
อา่นวา่ ดนุ-ละ-ยะ-พ-ินดิ

50. ดกูร
อา่นวา่ ด-ูกะ-ระ

51. เดยีรดาษ
อา่นวา่ เดยี-ระ-ดาด

52. ตานนีรสโมสร
อา่นวา่ ตา-น-ีนะ-ระ-สะ-โม-สอน
หมวด สถานที�

53. ตุก๊ตา
อา่นวา่ ตุก๊-กะ-ตา

54. ถาวรวตัถุ
อา่นวา่ ถา-วอ-ระ-วดั-ถุ

55. แถง
อา่นวา่ ถะ-แหง

56. ทณัฑสถาน
อา่นวา่ ทนั-ทะ-สะ-ถาน

57. ทลูเกลา้ฯ
อา่นวา่ ทนู-เกลา้-ทนู-กระ-หมอ่ม

58. ธรรมาสน์
อา่นวา่ ทํา-มาด
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59. บรรษทั
อา่นวา่ บนั-สดั

60. บรุษุเพศ
อา่นวา่ บ-ุหรดุ-เพด

61. ปฐมวยั
อา่นวา่ ปะ-ถม-มะ-ไว

62. ประวตัศิาสตร์
อา่นวา่ ประ-หวดั-ต-ิสาด

63. ปรกั
อา่นวา่ ปรัก

64. ปรชัญา
อา่นวา่ ปรัด-ยา

65. ปกัเป้า
อา่นวา่ ปัก-กะ-เป้า
หมวด สตัว์

66. ปณุฑรกิ
อา่นวา่ ปนุ-ดะ-รกิ

67. พระธาตหุรภิญุชยั
อา่นวา่ พระ-ทาด-หะ-ร-ิพนุ-ไช
หมวด สถานที�

68. พระปฐมเจดยี ์
อา่นวา่ พระ-ปะ-ถม-มะ-เจ-ดี
หมวด สถานที�

69. พลขบั
อา่นวา่ พน-ละ-ขบั

70. พลรม่
อา่นวา่ พน-รม่

71. พมุเรยีง
อา่นวา่ พมุ-มะ-เรยีง
หมวด พชื
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72. แพรง่สรรพศาสตร์
อา่นวา่ แพรง่-สนั-พะ-สาด

73. มกร
อา่นวา่ มะ-กะ-ระ
หมวด เทพนยิาย

74. มณฑป
อา่นวา่ มน-ดบ

75. เมยวดี
อา่นวา่ เมย-วะ-ดี
หมวด สถานที�

76. เมรมุาศ
อา่นวา่ เม-ร-ุมาด

77. แมจ่รมิ
อา่นวา่ แม-่จะ-รมิ

78. แมส่รวย
อา่นวา่ แม-่สวย

79. ยตุ ิ
อา่นวา่ ยดุ-ติ

80. รอมรอ่
อา่นวา่ รอม-มะ-รอ่

81. รงัสฤษฏ์
อา่นวา่ รัง-สะ-หรดิ

82. ราชศตัรู
อา่นวา่ ราด-สดั-ตู

83. วฒุิ
อา่นวา่ วดุ-ทิ

84. ศตวรรษ
อา่นวา่ สะ-ตะ-วดั

85. ศลัยแพทย์
อา่นวา่ สนั-ละ-ยะ-แพด

6



86. ศาสตราจารย์
อา่นวา่ สาด-ตรา-จาน

87. เศรณี
อา่นวา่ เส-นี

88. เศรา้โศก
อา่นวา่ เสา้-โสก
หมวด ความรูส้กึ

89. สมรรถภาพ
อา่นวา่ สะ-มดั-ถะ-พาบ

90. สมศกัย์
อา่นวา่ สะ-มะ-สกั

91. สตับรุษุ
อา่นวา่ สดั-บ-ุหรดุ

92. สปัดาห์
อา่นวา่ สบั-ดา

93. สมัปรายภพ
อา่นวา่ สํา-ปะ-รา-ยะ-พบ

94. สจุรติ
อา่นวา่ สดุ-จะ-หรดิ

95. แสมสาร
อา่นวา่ สะ-แหฺม-สาน
หมวด สถานที�

96. โสมนสัราชวรวหิาร
อา่นวา่ โสม-มะ-นัด-ราด-ชะ-วอ-ระ-ว-ิหาน
หมวด สถานที�

97. อมรนิทราราม
อา่นวา่ อะ-มะ-รนิ-ทะ-รา-ราม
หมวด สถานที�

98. อรณุราชวราราม
อา่นวา่ อะ-รนุ-ราด-วะ-รา-ราม
หมวด สถานที�
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99. อปัราชยั
อา่นวา่ อบั-ปะ-รา-ไช

100. อณุหภมู ิ
อา่นวา่ อนุ-หะ-พมู
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