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(9) กFง น. อญฺIยก. … อยIIยก.

(11) เข�าใจใจความหมายก�นอยD'แลี�ว เข�าใจความหมาย

(12) ศ�พทึ+สืมาสืศ�พทึ+ตุ�ทึธิ�ทึ��ไม'ได�เก4บัไว� ตุ�ทึธิ�ตุ

1 กฎธิรรม
ชาตุ� น. ธิมIมน�ยาตุา, ...

กฎธิรรม-
ชาตุ� น. ธิมIมน�ยามตุา, ...

8 กระซ้D' น. ทึIวว�สืาณขคIค. ทึIว�ว�สืาณขคIค.  ?

9 กระดอง น. กป็Iป็ร. กป็าลี. กป็าลีฏฺRฐิ�., ฆนจIตุจ. ฆนตุIตุจ. จฺ� ซ้�อนหน�า ต ได้� ??

9 กระดาน : น. ผิลีก.., ทึาร�ผิลีก., ป็ทึร., ผิกาธิาร. กระดาน : น. ผิลีก.., ทึาร�
ผิลีก., ป็ทึร., ผิลีกาธิาร.

9 กระดาษแข4ง (card) (cardboard)

9 กระดาษตุะก��ว (foil) (tin foil)

9 กระดาษทึ�ชชD (tissue) (tissue paper)

9 กระดาษป็รDaฟ (proof) (proof paper)

9 กระดาษป็อนด+ (bond paper)

10 กระดาษอาร+ตุ (art) น. มฏฺRฐิป็ณIณ., (art paper)

16 กระฟdดกระเพ�ยด กระฟdดกระเฟeยด

20 กร�'น …  ว�ตุIจIฉิ�ตุงIคาร. ว�จIฉิ�ตุงIคาร. ??

21 กลีอนสืด … สืำ. อป็ร� �กป็Iเป็ตุIวา กเถตุ� อป็ร�กป็Iเป็ตุIวา สระอ! ซ้�อนกั#น ๒ ต#ว

25 กลี�เซ้อร�น (glycerrine) (glycerine)
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29 ก�อนเกลี�อสืตุ� ก�อนเกลี�อสืะตุ�

31 กะป็ลีกกะเป็ลี�Cย น. ทึ�พIลีIย., ทึ�พIพลีIย.,

35 กาบั น. โกสื. ฆนจIตุจ ฆนตุIตุจ จฺ� ซ้�อนหน�า ต ได้� ??

35 กามตุายด�าน น. น�ม�ตุIตุทึ�พIลีIย., น�ม�ตุIตุทึ�พIพลีIย.,

35 กามเทึพ (cupid) (Cupid) ชื่'(อเฉพาะ ใชื่�ต#วพ!มีพ-ใหญ่/

40 ก�าวเลียไป็  ก. อตุ�กI Iกมตุ� อตุ�กIกมตุ� พ!นทุ1เกั!น

44 ก�น ๑  ขาทึ�ตุ ภกIข ภ�ตุIตุ ภกIข�ตุ ขาทึ�ตุ ภ�ตุIตุ ภกIข�ตุ มี ภกั�ข สองคำซ้6ำกั#น คำแรกัไมี/
ได้�ลง ต ปั:จฺจฺ#ย ?

46 ก�ฬาบัอลีลี+ บัอลี

50 เกลี�Cยกลี'อม …  สืานIตุIว., สืานIตุว.,   ??

55 เก�Cยว (แทึะโลีม) ก. อจIฌาจรตุ� อชIฌาจรตุ�

55 แก' (คน) ค. ชร ชชIขร ชชIชร

73 ข�ดสื� …  กก�. อ�พIพฏฺRฏฺRตุ อ�พIพฏฺRฏิ�ตุ

83 ข�ม น. วาฏฺR. วาฏิ.

88 เข�Cยวหม�มาน  เข�Cยวหน�มาน

90 ไข�รากสืาดน�อย (ไทึฟอยตุ+) ไข�รากสืาดน�อย (ไทึฟอยด+) typhoid

94 คนขายนCำหอม น. คนIธิ�ก. คนธิาช�ว�. คนIธิาช�ว�.

94 คนขายบั�หร�� น. ตุมาข�วาณ�ช. ตุมาลีวาณ�ช. ?? ตมีาล หมีากั

102 คนหาบัของ … ภณIฑวฏฺRฎ�. ภณIฑวฏฺRฏิ�.

112 ความคงทึ�� น. อพIยย�ภาว. สืนIฐิ�ตุ�, สืณIฐิ�ตุ�, 

114 ความป็ระพฤตุ�ด�ทึางกาย …  กายสื�จIร�ตุ., กายสื�จร�ตุ.,

121 คะย�Cนคะยอ …  สืานIตุIว., สืานIตุว., ??

127 คำช�Cแจง น. อป็เทึสื. ว�สืชIชนา, สืDจน., สืDจ�, น/าจฺะเปั@น อ�ป็เทึสื.

127 คำนำหน�านาม (Article) คำนำหน�านาม (article) ไมี/ใชื่/ชื่'(อเฉพาะ ไมี/ต�องใชื่�ต#ว
พ!มีพ-ใหญ่/

131 ค�นวานซ้�น น. ป็รห�ยIยารตุIตุ�, ป็รห�ยIยรตุIตุ�,  ??
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132 ค�กก�C (cooky) (cookie) คำว/า cooky ล�าสมี#ยแล�ว  
(dated)

140 เคร��องว�ดระยะทึาง (hodometer) (odometer) คำว/า hodometer ล�าสมี#ยแล�ว
(dated)

147 งง …  สืตุ�ว�ป็Iวาสื. สืตุ�ว�ป็Iป็วาสื.

148 ง�าง ... อากฑIฌตุ� อากฑIฒตุ�

160 จ�นทึร+เพ4ญ น. ป็�ณIณจนIทึ. ป็�ณIณมา, ป็�ณIณมาสื.
จ�นทึร+เสื�Cยว น. อฑIฒจนIทึ.

ควรไป็อยD'กลี�'ม จฺ#นทุร--จฺ#นทุร
ไม'ใช'อยD'กลี�'ม จฺ#นทุน-

161 จ�บัป็ลีา … ก. มจIเฉิพนIธิตุ� จ�บัป็ลีา … ก. มจIเฉิ พนIธิตุ�

168 จ�ดธิDป็ …  คนธิธิDป็น., คนIธิธิDป็น.,

168 จ�ดเลี��อมตุ'อ จ�ดเช��อมตุ'อ น. สน�ธิ!ฏฺHฐาน., สง�คมีฏฺHฐาน.,

169 จD'ๆ สืำ. … อนาจ�กIจ�ตุIวา อนาจ�กIข�ตุIวา

171 เจ�าข�นม�ลีนาย เจ�าข�นมDลีนาย

172 เจ�าพน�กงาน น. ป็ทึIฏิฐิ ป็ทึฏฺRฐิ 

173 เจ�าแห'งเทึพ (zeus) (Zeus)

183 ชน�ดทึ��แยกจากตุระกDลี (Spisies) (species)

184 ชรา ... ชรชชIขร ชรชชIชร

186 ช'องแสืงบันหลี�งคาบั�าน น. ฉิทึนคIวกIข. ฉิทึนควกIข. 

196 ชำระ (ลี�างให�สือาด) สืะอาด

197 ช�Cขาด ก. น�จIฉิย ช�Cขาด น. น�จIฉิย

197 ช�Cแจง น. สืนIทึสืIสืน., สืนIเทึสื. อาเทึสื. น�ทึIเทึสื. อป็
เทึสื.

น/าจฺะเปั@น อ�ป็เทึสื.

197 ช�Cทึางผิ�ด น. อ�มIมคIคนยน., อยถาาน�สืาสืน., อยถาน�สืาสืน.,

203 ใช' (yea, yes) ใช' (yes) yea เปั@นคำโบราณแล�ว 
(archaic)

207 ซ้'อมรวกๆ ลีวกๆ

208 ซ้�งค+ (sink) น. ป็Dตุ�อ�ทึกาวาฏฺR. ป็Dตุ�อ�ทึกาวาฏิ.



หน้�า แก้�เป็	น้ หมายเหตุ

209 ซ้�Cอสื�ตุย+ตุ'อสืาม� ซ้��อสื�ตุย+

214 เฒ'าห�วงD น. วญฺIจน�กว�ทึIฒ. วญฺIจน�กว�ฑIฒ.

220 ดาวพระเกตุ� (neptune) (Neptune) ชื่'(อเฉพาะ ใชื่�ต#วพ!มีพ-ใหญ่/

220 ดาวพระศ�กร+ (Vesper) (Venus) น/าจฺะใชื่�คำว/า Venus

220 ดาวพฤห�สื (jupiter) ดาวพฤห�สืบัด� (Jupiter) ชื่'(อเฉพาะ ใชื่�ต#วพ!มีพ-ใหญ่/

221 ดาวสืำเภา น. อทึIทึา, ป็�นป็Iพสื�, ป็�นพIพสื�,

221 ดำรงช�พ ... น. อ�ป็ช�วตุ� ก. อ�ป็ช�วตุ�

224 ด�ง ... อากฑIฌตุ� อากฑIฒตุ�

227 เดน น. กสืฏฺR. น. กสืฏิ.

235 ตุ�นกระเพรา ตุ�นกะเพรา

235 กลี�'มบัก น. สื�น�ป็ณIณก. ก�'มบัก น. สื�น�ป็ณIณก. และเอา entry น6ไปัรวมีกั#บ กั1/มี
บกั ในหน�า 236

236 กำยาน ... ยกIธิDป็. ยกIขธิDป็.

236 ก�'มบัก น. สื�ณIณ�ก. ก�'มบัก น. สื�ณIณ�ก. สื�น�
ป็ณIณก.

รวมีกั#น 2 entry

236 คนทึ�สือ ...  อคIคIนIธิ�ก. อคIคนIธิ�ก.

254 ตุ�วอ'อน ... (ในครรค+) ครรภ+

268 แตุกร�าว ภ�ฃฺIชตุ� ภ�ชIชตุ�

274 ถอน กก�. อ�ฏฺRธิฏิ ... สืม�ฏฺRธิตุ อ�ทึIธิฏิ ... สืม�ทึIธิตุ

280 ถDกก�น ... ขชIข�ตุ ขชIช�ตุ

284 ทึดถอย ถดถอย ย�าย entry น6ไปัหมีวด้ ถ ?
หน�า 272 ถด้ถอย (เศรษฐกั!จฺ 
ฯลฯ) น. อปักั�กัมีน., ค. โอสน�น 
โอสน กั. โอสปั�ปัต! โอสทุต! 
หน�า 284 ทด้ถอย กั. โอสกั�กัต! 
ปัฏิ!สกั�กัต! ปัฏิ!กั�กัมีต! ปัฏิ!ลยต!

290 ทึอดทึ�Cง กก�. ... ฃฺห�ตุ ชห�ตุ

291 ทึ�กทึาย  สืมIป็ฏฺR�จIฉิตุ� สืมIป็ฏิ�จIฉิตุ�
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310 ทึำให�อ�ดอ�ด ก. อ�ป็IพาฬIหยตุ� อ�ป็พาฬIหยตุ�

311 ทึ��ม ... น�ทึIตุ�ทึน., น�ตุIตุ�ทึน.,

317 ทึ�'งไม�เตุ�Cยๆ น. ค�มIพจI IฉินIนเทึสื. ค�มIพจIฉินIนเทึสื พ!นทุ1เกั!น

329 นฤ (คน, ไม'ม�, ออก) น. นร … น. นร.

331 นอนพ�งพาบั ก. อ�เรน น�ป็ชIฃฺตุ� น�ป็ชIชตุ�

335 น�กรำ (ชาย) นาฏฺRก. นาฏิก.

336 น�กสืำรวจ น. ป็ร�กIคาหก. ป็ร�คIคาหก.

337 น��งราบั … อ�กIก�กฏิ�กน�สื�ทึน., อ�กIก�ฏิ�กน�สื�ทึน.,

338 น�Cนแหลี' น�. อ�ตุ� น�Cนแหลีะ ??

348 น�จสื�น … น�พIพ�การก ว�. อภ�ณIห� น�พIพ�การ กว�. อภ�ณIห�

356 ในทึ���อ��น ในทึ��อ��น มีสระอ' ซ้�อนสระอ

362 บัวชเพระ บัวชพระ

370 บั'าว (ชาย) … เจฏฺRก. เจฏิก.

370 บัำบัวง ดD เช'นสืรวง. บัำบัวง ดD เซ้'นสืรวง. 

376 เบั�อ (กลีาดเกลี��อน) เป็2นเบั�อ (กลีาดเกลี��อน)

376 เบั�อ (วางยาพ�ษ) เบั��อ

390 ป็ระพฤตุ�ผิ�ดตุ'อหน�าทึ�� � ป็ระพฤตุ�ผิ�ดตุ'อหน�าทึ�� สระ อ เกั!น 

399 ป็ลีดระวาง ดD ป็ลีดป็ระจำภการ … ป็ลีดป็ระจำการ

406 ป็dก (หลี�ก) … กก�. โกIฏิฏิ�ตุ โกฏฺRฏิ�ตุ

408 ป็�าทึ�บั    น. อนIธิวน., วนสืนIฑ. วนสืณIฑ.

420 เป็ลี�อก น. ตุจ. พาห�รตุจ. กฏิาห. โกสื. ฆนจIตุจ. ฆนตุIตุจ. / ฆนตุจ. จฺ� ซ้�อนหน�า ต ได้� ??

422 เป็�ดสืว�ตุซ้+ไฟ สืว�ตุช+

424 ดD เพ��มเตุ�ม, เป็ลี�อย. ดD เป็ลี�อย.

432 ผิ�าเก'า ... ป็ฏฺRจIจร., ป็ฏิจIจร.,

432
434

ผิ�าคลี�มตุ�ว อ�ป็สืพIยาน., 
ผิ�าห'ม อ�ป็สื�พIยาน., 

เข�ยนไม'เหม�อนก�น
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433 ผิ�าตุาหมากร�ก (ลีายสืกaอด) ลีายสืกaอตุ

436 ผิ�ดรDป็ น. สืงIโกจ. ว�การ. ว�ป็ลีIลีาสื. ว�รDป็ตุา, ค. ว�รDป็
ทึ�สืIสืนIฐิาน 

ทึ�สืIสืณIฐิาน

436 ผิ�วทึอง …  หร�จIตุจ 
ผิ�วพรรณเป็ลี'งป็ลี��ง … สืนIนภจIตุจ

หร�ตุIตุจ / หร�ตุจ ??
สืนIนภตุIตุจ / สืนIนภตุจ ??

จฺ� ซ้�อนหน�า ต ได้� ??

441 ผิD�ถDกลีงโทึษ ค. กตุทึIณIฑกมIม กตุทึณIฑกมIม

451 แผิงสืว�ตุซ้+ไฟ สืว�ตุช+

452 แผิ'นผิ�า น. เจลี., เจลีก., ป็ฏฺR. ป็ฏิ.

454 ฝร��งเศสื (คน) น. ป็IรงIสืเทึสื�ย ป็Iร�สืเทึสื�ย ??

454 ฝร��งเศสื (ป็ระเทึศ) น. ป็IรงIสืเทึสื. ป็Iร�สืเทึสื. ??

461 พรมขนแกะ น. อ�ณIณาป็จIจIตุIถรณ., อ�ณIณาป็จIจตุIถรณ.,

464 พระสืงฆ+ … ภ�กข�. ภ�กIข�

475 พ�จารณา … อ�ป็น�จIฌาน อ�ป็น�ชIฌาน

478 พ�ษณ� ดD นารายน+ … นารายณ+

487 เพ��อนตุาย น.. สืมาน... น.

487 แพแตุก ... ว�ย�ชIขตุ� แพแตุก สืำ. ... ว�ย�ชIชตุ�

488 แพนเค4ก (pancake) แพนเค�ก

489 โพรงไม� น.. โกฎร. โกฏิร.

490 ฟลี�ก (Fluke) (fluke) ไมี/ใชื่/ชื่'(อเฉพาะ 
ไมี/ใชื่� capital letter

492 ฟ�ตุ (Fit) (ค�บั) ฟ�ตุ (fit) (ค�บั) ฟิ_ต แปัลว/าเหมีาะสมี พอด้,  
ส1ขภาพด้ แข`งแรง, เตรยมี
พร�อมี. ไทุยความีหมีายเพ6ยนไปั
เปั@น ‘ค#บ แน/น’ 
ฉะน#6น จฺะต#ด้ entry น6ออกัเลย
กัไ̀ด้� เพราะมีคำว/า คั�บ, 
พยายาม อยc/ในพจฺนาน1กัรมีน6
อยc/แล�ว

492 ฟ�ลี+ม (Film) (film)
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494 แฟ�ม (File) น. ป็ณIณโกสื. ป็ณIณรกIข�กา, โลีหขา
ทึก. เลีขนโคป็ก.

(file) … ป็ณIณรกIข�กา, เลีข
นโคป็ก.

โลหขาทุกั แปัลว/า file 
ตะไบ(เหล̀กั) 

494 แฟลีช (Flash) (flash)

494 แฟลีตุ (Flat) (flat)

494 ไฟ ... ฃฺลีน. ชลีน.

496 ภาพวาด น.. จ�ตุIตุ... น.

510 มาก … หพ�ลีตุIตุ มาก … พห�ลีตุIตุ

526 แม'นCำ น. อ�ป็มาตุ�, ซ้6ำและผิ!ด้ศ#พทุ-

528 โมเลีก�ลี (molegule) (molecule)

537 ไม'ม�บั�านอยD' สืำ. ว�วฏฺRจIฉิทึ ว�วฏิจIฉิทึ

553 ยาฆ'าแมลีง น.. ก�ฏิ... น.

582 ร�งสื�อ�ลีตุ�าไวโอเลีตุ ร�งสื�อ�ลีตุราไวโอเลีตุ

582 ร�ชทึายาทึ น. รฃฺIชทึายาทึ. รชIชทึายาทึ.

585 รากไม�เลี�Cอย (สืำเหร�บัเกาะ) สืำหร�บั

592 ร��นเร�ง น. ข�ทึIฑา, ข�ฑIฑา,

596 รDป็แบับั (stile) (style)

596 เรขาคณ�ตุ ...  ชIยาม�ตุ�, ขIยาม�ตุ�, ??

596 เร'ขายของ ... วาณ�ชIยาย อาห�ณIฑตุ� วาณ�ชIชาย ??

600 เร�อรบัเคลี��อนทึ��เร4ว (พร�เกทึ) (frigate) frigate เร'อรบขนาด้กัลาง

603 โรคตุ�ดตุ'อในสื�ตุว+เลี�Cยง (anthax) (anthrax)

604 โรคป็อดบัวม (น�วโมเน�ย) (pneumonia)

605 โรคแอนแทึรกซ้+ (anthax) (anthrax)

610 ลีงนCำม�น (แว4ก) ลีงข�Cผิ�Cง (แว4กซ้+)  ?? ส!ต�ถh

618 ลีะครสื�ตุว+ น. สืตุIตุนาฏฺRก., สืตุIตุนาฏิก.,

630 ลีDกจ�นทึน+เทึศน+ ลีDกจ�นทึน+เทึศ

643 วรรณคด� น. สืาห�จIจ., คนถIสืมDห. คนIถสืมDห.
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653 ว�ชาสืถ�ตุ� (statisticts) (statistics)

656 ว�น�สื (venus) (Venus)

657 เว�นวรรคตุอน … ว�จIเฉิทึลีกIชณาน� โยเชตุ� ว�จIเฉิทึลีกIขณาน� 

669 สื'งเสื�ยงด�งตุ��กๆ ก. ฏิ�กIฏิ�กIสืทึIทึ� ป็วตุIเตุตุ� กั� ซ้�อนหน�า ฏิ ส ได้� ?

677 สืมพ�ตุสืร (อากรรายป็e) น .สื�วจIรากร. น. สื�วจIฉิรากร

678 สืมอง (อว�ยวะ) น. มตุIถลี�งคI., มตุIถลี�งIค.,

684 สืลีาย น. ป็ลีย. ป็ลี�ชIขน., ป็ลี�ชIชน.,

689 สือดคลี�อง ... อน�ป็Iทึ�นIน อน�ป็Iป็ทึ�นIน

692 สืะพานเทึ�ยบัเร�อ น. ตุ�ตุIถเสืตุ�. นาวาโรหนIฏฺR- นาวาโรหนฏฺR- 

692 สืะพานป็ลีา น. ตุ�ตุIถเสืตุ�. นาวาโรหนฏิฐิาน., นาวาโรหนฏฺRฐิาน.,

692 สืะพานไฟ (สืว�ทึซ้+ไฟ) (สืว�ตุช+ไฟ)

705 สืารสื�แดงในเลี�อด (ฮี�โมโกลีย�น) (hemoglobin)

710 สื��งทึ�� �ใช�ห�ามเลี�อด
สื��งทึ�� �ตุ�ดตุามมา

สื��งทึ��ใช�ห�ามเลี�อด
สื��งทึ��ตุ�ดตุามมา

สระอเกั!น

712 สื�ว … วทึนโผิฏฺR. วทึนโผิฏิ.

714 สื��ตุ'อ ค. จตุ�กIค�ณ ค. จตุ�คIค�ณ

717 สื�น�ข (เพศเม�ย) น. สื�, สื�นช�, สื�นข�,

721 เสื�นร��งใตุ� (tropic of capricorm) (Tropic of Capricorn) ชื่'(อเฉพาะ ใชื่�ต#วพ!มีพ-ใหญ่/

721 เสื�นร��งเหน�อ (tropic of cancer) (Tropic of Cancer) ชื่'(อเฉพาะ ใชื่�ต#วพ!มีพ-ใหญ่/

727 เสื�Cยน …  กณฏฺRก., กณIฏิก.,

732 ใสื' ... กก�. ป็กIช�ตุ ป็กIข�ตุ

736 หน'วง ... อากฑIฌตุ� อากฑIฒตุ�

737 หน�งกำพร�า … พห�จIตุจ พห�ตุIตุจ / พห�ตุจ จฺ� ซ้�อนหน�า ต ได้� ??

766 ห�นเผิา (gneiss) น. กาฬสื�ลีา, ห�นผิา gneiss ห�นผิาม�ลี�กษณะหยาบัขร�ขระ
gneiss ห�นไนสื+, ห�นแป็รทึ��แร'
ป็ระกอบัห�นเร�ยงตุ�วขนานก�นเป็2นทึาง
สื'วนมากม�สื�ดำ 
คำน�Cใช�ป็ระกอบัช��อห�นเพ��อแสืดง



หน้�า แก้�เป็	น้ หมายเหตุ
ลี�กษณะของห�น เช'น ห�นแกรน�ตุไนสื+ 
เป็2นตุ�น [พจนาน�กรมศ�พทึ+ สืสืวทึ.]

767 ห�บัเพลีง (ออแกน) ออร+แกน/organ

787 อพอลีโลี (apollo) (Apollo) ชื่'(อเฉพาะ ใชื่�ต#วพ!มีพ-ใหญ่/

797 ออฟฟ�ศ (Office) (office)

799 อ�จฉิร�ย (genius) อ�จฉิร�ยะ

802 อ�พยศ�พทึ+ (ศ�พทึ+คงทึ��) อ�พยยศ�พทึ+ ?

807 อาย� น. อาย�.., วย. กาลี, สืมย. ย�ค. กาลี. 

807 ทึสืวสืIสืาาย�ก ทึสืวสืIสืาย�ก

807 อารมณ+เป็รป็รวน อารมณ+แป็รป็รวน 

813 อ�สืเตุอร+ (easter) (Easter) ชื่'(อเฉพาะ ใชื่�ต#วพ!มีพ-ใหญ่/


