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ค ำศัพท์ ค ำอ่ำน ควำมหมำย 

All Saint’s Day ออล เซนต์ส เดย ์ วนัสมโภชนกับุญทัง้หลาย 

Buddhist Lent Day บุดดิสท์ เลนท์  เดย ์ วนัเข้าพรรษา 

Chakri Day จกักรี เดย ์ วนัจกัรี 

Christmas Day คริสท์มาส เดย ์ วนัคริสต์มาส 

Chulalongkorn Day ชูลาลงคอร์น  เดย์ วนัปิยมหาราช 

Constitution Day คอนสติติวเชิน เดย์ วนัรัฐธรรมนูญ 

Coronation Day โคโรเนเชิน เดย ์ วนัฉัตรมงคล 

Easter อีสเทอร์ วนัอีสเตอร์ 

Election Day อีเลคเชิน  เดย ์ วนัเลือกตัง้ 

Father’s Day ฟาเธอร์ส  เดย ์ วนัพ่อ 

Labour Day เลเบอร์ เดย ์ วนัแรงงาน 

Makha Bucha Day มาคะ บูชา เดย ์ วนัมาฆบูชา 

Mother’s Day มาเธอร์ส  เดย ์ วนัแม่ 

New Year’s Eve นิวเยียร์ส  อีฟ วนัสิน้ปี 

New  Year’s  Day นิวเยียร์ส  เดย ์ วนัขึน้ปีใหม่ 

Royal  Ploughing 
Ceremony  Day 

รอเยิล  พลาวว์อิง 
เซเรโมนี  เดย ์

วนัพืชมงคล 

Sabbath แซบเบิธ วนัสะบาโต 

Songkran  Day สงกราน  เดย ์ วนัสงกรานต์ 

Teacher’s  Day ทิชเชอร์ส  เดย ์ วนัครู 

Thanksgiving  Day แธงค์สกิฟวิง  เดย ์ วนัขอบคณุพระเจ้า 



Valentine’s  Day แวลเลินไทน์ เดย์ วนัวาเลนไทน์ 

White  Day ไวท์ เดย ์ วนัหลงัจากวาเลนไทน์ 1 เดือนคือ 14 มีนาคม 

World No tobacco Day เวิร์ลด โน โทแบคโค เดย ์ วนังดสบูบุหร่ีโลก 

April Fool’s Day เอพริล  ฟูลส ์ เดย ์ วนัโกหก 

Asalha Bucha Day อาซาลฮา  บูชา เดย ์ วนัอาสาฬหบูชา 

Children’s Day ชิลเดรนส์  เดย ์ วนัเด็ก 

Chinese  New Year ไชนิส  นิว  เยียร์ วนัตรุษจีน 

Christmas  Eve คริสท์มาส  อีฟ คืนวนัก่อนวันคริสต์มาส 

Columbus  Day โคลมับสั  เดย ์ วนัโคลมับสั 

Earth  Day เอิร์ธ  เดย ์ วนัคุ้มครองโลก 

Good  Friday กูด  ไฟรเดย ์
วนัท่ีระลึกถึงพระเยซู 
ถูกตรึงไม้กางเขน 

Halloween แฮลโลวีน วนัฮาโลวีน 

Her Majesty the 
Queen’s Birthday 

เฮอร์  มาเจสที 
เธอะ  ควีนซ์  เบิร์ธเดย ์

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบรมราชินีนาถ 

His  Majesty the 
King’s  Birthday 

ฮีส  มาเจสที 
เธอะ คิงซ์ เบิร์ธเดย ์

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หวั 

Independence Day อินเดพเพนเดินซ์  เดย ์ วนัชาติสหรัฐอเมริกา 

International 
Women’s  Day 

อินเทอร์เนเชินแนล 
วีเมนส์  เดย ์

วนัสตรีสากล 

Martin Luther King, 
Jr.’s Birthday 

มาร์ทิน  ลเูธอร์  คิง 
จูเนียร์ส  เบิร์ธเดย ์

วนัร าลึกถึงมาร์ติน 
ลเูธอร์  คิง  จูเนียร์ 

May Day เมย์  เดย ์ วนัแรงงาน 



Memorial Day เมโมเรียล  เดย ์
วนัท่ีระลึกถึงทหารท่ี 

เสียชีวิตเพื่อประเทศชาติ 

Presidents’ Day เพรสซิเดินท์ส  เดย ์
วนัร าลึกถึงจอร์จ 
วอชิงตนัและ 

อบัราฮมั  ลินคอร์น 

Veterans Day เวทเทอเรินส์ เดย์ วนัทหารผ่านศึก 

Wisakha Bucha Day วิชาคา บูชา เดย ์ วนัวิสาขบูชา 
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