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ตวัอยา่ง คาํทบัศพัท ์ที�ใชบ้อ่ย

1. account
ทบัศพัทเ์ป็น แอ็กเคานต์

2. acrylic
ทบัศพัทเ์ป็น อะครลิกิ
อื�น ๆ อครลีกิ อครลิกิ

3. action
ทบัศพัทเ์ป็น แอ็กชนั

4. animation
ทบัศพัทเ์ป็น แอนเิมชนั

5. apartment
ทบัศพัทเ์ป็น อะพารต์เมนต์
อื�น ๆ นยิมเขยีนเป็น "อพารต์เมนต"์ แตร่าชบณัฑติยสภาระบวุา่ อะพารต์เมนต์
เป็นการทบัศพัทท์ี�ถกูตอ้ง

6. apple
ทบัศพัทเ์ป็น แอปเปิล

7. application
ทบัศพัทเ์ป็น แอปพลเิคชนั
อื�น ๆ แอพพลเิคชนั

8. art
ทบัศพัทเ์ป็น อารต์
อื�น ๆ อารท์

9. battery
ทบัศพัทเ์ป็น แบตเตอรี�
อื�น ๆ แบตเตอรี
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10. block
ทบัศพัทเ์ป็น บล็อก
อื�น ๆ บล็อค บลอก

11. booth
ทบัศพัทเ์ป็น บธู

12. bowling
ทบัศพัทเ์ป็น โบวล์งิ

13. broccoli
ทบัศพัทเ์ป็น บรอกโคลี
อื�น ๆ บรอคโคลี

14. Buffet
ทบัศพัทเ์ป็น บฟุเฟต์

15. caption
ทบัศพัทเ์ป็น แคปชนั

16. ceramic
ทบัศพัทเ์ป็น เซรามกิ

17. channel
ทบัศพัทเ์ป็น แชนเนล

18. chat
ทบัศพัทเ์ป็น แชต

19. check
ทบัศพัทเ์ป็น เชก็ (ตรวจสอบ)

20. chill
ทบัศพัทเ์ป็น ชลิ
อื�น ๆ ความรูส้กึสบายๆ

21. chocolate
ทบัศพัทเ์ป็น ชอ็กโกแลต
อื�น ๆ ชอ็กโกเลต

22. classic
ทบัศพัทเ์ป็น คลาสสกิ
อื�น ๆ คลาสสคิ
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23. clinic
ทบัศพัทเ์ป็น คลนิกิ

24. code
ทบัศพัทเ์ป็น โคด้

25. comment
ทบัศพัทเ์ป็น คอมเมนต์

26. concept
ทบัศพัทเ์ป็น คอนเซป็ต์

27. content
ทบัศพัทเ์ป็น คอนเทนต์

28. cookie
ทบัศพัทเ์ป็น คกุกี�

29. copy
ทบัศพัทเ์ป็น กอ๊ปปี�

30. effect
ทบัศพัทเ์ป็น เอฟเฟ็กต์

31. Event
ทบัศพัทเ์ป็น อเีวนต์
อื�น ๆ กจิกรรม, การจัดงาน, งานสมัมนา

32. facebook
ทบัศพัทเ์ป็น เฟซบุก๊

33. fashion
ทบัศพัทเ์ป็น แฟชั�น
อื�น ๆ แฟชนั

34. fax (โทรสาร)
ทบัศพัทเ์ป็น แฟกซ์
อื�น ๆ แฝกซ์

35. feed back
ทบัศพัทเ์ป็น ฟีดแบ็ก
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36. foul
ทบัศพัทเ์ป็น ฟาวล์
อื�น ๆ ฟาลว์

37. french fries
ทบัศพัทเ์ป็น เฟรนชฟ์รายส์

38. gallery
ทบัศพัทเ์ป็น แกลเลอรี

39. game
ทบัศพัทเ์ป็น เกม , เกมส ์(ชื�อเฉพาะ)

40. guest house
ทบัศพัทเ์ป็น เกสตเ์ฮาส์

41. hand made
ทบัศพัทเ์ป็น แฮนดเ์มด

42. hiab
ทบัศพัทเ์ป็น รถเฮี�ยบ
อื�น ๆ รถบรรทกุที�ตดิตั �งเครนสําหรับยกสิ�งของซึ�งมชีื�อเรยีกอยา่งเป็นทางการแตก
ตา่งกนัออกไปเชน่ Boom Truck (USA) , Truck Loader Crane (Japan) เป็นตน้

43. highlight
ทบัศพัทเ์ป็น ไฮไลต์

44. hot dog
ทบัศพัทเ์ป็น ฮ็อตด็อก

45. jack
ทบัศพัทเ์ป็น แจ็ก
อื�น ๆ แจค๊ แจก๊ แจ็ค

46. jackpot
ทบัศพัทเ์ป็น แจ็กพอต

47. line
ทบัศพัทเ์ป็น ไลน์

48. Locker
ทบัศพัทเ์ป็น ล็อกเกอร์
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49. lottery
ทบัศพัทเ์ป็น ลอตเตอรี�

50. messenger
ทบัศพัทเ์ป็น เมสเซนเจอร์
อื�น ๆ เมสเซน็เจอร์

51. moment
ทบัศพัทเ์ป็น โมเมนต์

52. necktie
ทบัศพัทเ์ป็น เนกไท

53. network
ทบัศพัทเ์ป็น เน็ตเวริก์

54. notebook
ทบัศพัทเ์ป็น โนต้บุก๊

55. office
ทบัศพัทเ์ป็น ออฟฟิศ
อื�น ๆ ไมใ่ช ่ออฟฟิซ แตอ่ยา่งใด แตถ่า้ใหถ้กูตอ้งใชคํ้าไทยแทน คอื สํานักงาน

56. Package
ทบัศพัทเ์ป็น แพ็กเกจ

57. part time
ทบัศพัทเ์ป็น พารต์ไทม์

58. perfect
ทบัศพัทเ์ป็น เพอรเ์ฟกต์

59. pocket book
ทบัศพัทเ์ป็น พ็อกเกต็บุก๊

60. point
ทบัศพัทเ์ป็น พอยต์

61. prince
ทบัศพัทเ์ป็น ปรนิซ์
อื�น ๆ เจา้ชาย
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62. print
ทบัศพัทเ์ป็น ปรนิต์
อื�น ๆ คําไทยใหใ้ชคํ้าวา่ พมิพ์

63. Product
ทบัศพัทเ์ป็น โปรดกัต์

64. profile
ทบัศพัทเ์ป็น โพรไฟล์

65. project
ทบัศพัทเ์ป็น โปรเจกต์
อื�น ๆ โพรเจกต ์โปรเจค โปรเจ็ค

66. Rapper
ทบัศพัทเ์ป็น แร็ปเปอร์

67. remote
ทบัศพัทเ์ป็น รโีมต
อื�น ๆ รโีมท

68. resort
ทบัศพัทเ์ป็น รสีอรต์

69. rock
ทบัศพัทเ์ป็น ร็อก

70. seafood
ทบัศพัทเ์ป็น ซฟีู้ด
อื�น ๆ อาหารทะเล

71. sensor
ทบัศพัทเ์ป็น เซนเซอร์

72. series
ทบัศพัทเ์ป็น ซรีสี์
อื�น ๆ ซรียี์

73. set
ทบัศพัทเ์ป็น เซต
อื�น ๆ เซต็
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74. sex
ทบัศพัทเ์ป็น เซก็ซ์

75. shopping
ทบัศพัทเ์ป็น ชอปปิง

76. Six pack
ทบัศพัทเ์ป็น ซกิซแ์พ็ก

77. Size
ทบัศพัทเ์ป็น ไซซ์
อื�น ๆ ขนาด

78. sketch
ทบัศพัทเ์ป็น สเกต็ช์

79. smart phone
ทบัศพัทเ์ป็น สมารต์โฟน

80. social media
ทบัศพัทเ์ป็น โซเชยีลมเีดยี
อื�น ๆ โลกออนไลน์

81. sound
ทบัศพัทเ์ป็น ซาวด์

82. Spec
ทบัศพัทเ์ป็น สเปก
อื�น ๆ Specification = คณุสมบตัหิรอืลกัษณะที�ตอ้งการของสิ�งนั�น

83. spoil
ทบัศพัทเ์ป็น สปอยล์

84. staff
ทบัศพัทเ์ป็น สตาฟ

85. start
ทบัศพัทเ์ป็น สตารต์
อื�น ๆ สตารท์

86. strawberry
ทบัศพัทเ์ป็น สตรอวเ์บอรร์ี
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87. stylist
ทบัศพัทเ์ป็น สไตลสิต์

88. switch
ทบัศพัทเ์ป็น สวติช์

89. taxi
ทบัศพัทเ์ป็น แท็กซี�
อื�น ๆ แท็กซี

90. technic, technique
ทบัศพัทเ์ป็น เทคนคิ
อื�น ๆ เทคนกิ เทกนกิ

91. tent
ทบัศพัทเ์ป็น เต็นท์

92. topic
ทบัศพัทเ์ป็น ทอปปิก

93. townhouse
ทบัศพัทเ์ป็น ทาวนเ์ฮาส์

94. Treatment
ทบัศพัทเ์ป็น ทรตีเมนต์

95. update
ทบัศพัทเ์ป็น อปัเดต
อื�น ๆ อพัเดท อปัเดท อพัเดท

96. version
ทบัศพัทเ์ป็น เวอรช์นั
อื�น ๆ เวอรช์ั�น

97. video
ทบัศพัทเ์ป็น วดิโีอ
อื�น ๆ วดีโีอ

98. wallpaper
ทบัศพัทเ์ป็น วอลลเ์ปเปอร์

99. workshop
ทบัศพัทเ์ป็น เวริก์ชอป
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100. x-ray
ทบัศพัทเ์ป็น รังสเีอกซ ์, เอกซเ์รย์
อื�น ๆ เอ็กซเ์รย,์ เอ็กซ-์เรย์
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