
ที่ ค าศัพท์ ค าอา่น ค าแปล

1 government เกิ๊ฝเฝินเมนิท รัฐบาล

2 possible พ๊อสเสอะเบลิ เป็นไปได ้

3 interest อิ๊นเทรสิ ความสนใจ

4 interesting อิ๊นเทรสิตงิ น่าสนใจ

5 national เน๊เชนิเนลิ ระดับชาติ

6 president เพร๊ซเิดนิท ประธานาธบิดี

7 business บิ๊สนสิ ธรุกจิ

8 several เซฝ๊เรลิ หลาย

9 important อมิพ๊อเทนิท ส าคัญ

10 development ดเิวล๊เลพิเมนิท การพัฒนา

11 experience อกิซเป๊ียเรยีนซ ประสบการณ์

12 different ดิ๊ฟเฟอะเรนิท แตกตา่ง

13 information อนิเฟอะเมเ๊ชนิ ขอ้มลู

14 history ฮิ๊สทริ ประวตัศิาสตร์

15 probably พร๊อเบอะบลิ น่าจะ

16 anything เอน๊นธิงิ ส ิง่ใดๆ

17 available เออะเวเ๊ลอะเบลิ วา่ง

18 already ออลเร๊ดดิ แลว้

19 economic อคิเคอะน๊อมคิ เชงิเศรษฐกจิ

20 position เพอะซิ๊เชนิ ต าแหน่ง

21 together เทอะเกเ๊ดอะ ดว้ยกัน

22 political เพอะลิ๊ททเิคลิ เชงิการเมอืง

23 community เคอะมิ๊วเนอะทิ ชมุชน

24 necessary เน๊ซเซสิเซะริ จ าเป็น

25 society เซอะไซเ๊ยอะทิ สงัคม

26 organize ออ๊เกอะไนส จัดการ

27 department ดพิ๊าทเมนิท แผนก

28 education เอ็ดดเุคเ๊ชนิ การศกึษา

29 industry อิ๊นเดสิตริ อตุสาหกรรม

30 particular เพอะทิ๊คควิเลอะ เฉพาะ

31 university ยนูเิวอ๊ซทิทิ มหาวทิยาลัย

32 usually ยูช๊ลูลิ โดยปกติ

33 evidence เอฝ๊ฝิเดนิซ หลักฐาน
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34 situation ซทิชเุวเ๊ชนิ สถานการณ์

35 personal เพ๊อเซนิเนลิ สว่นบคุคล

36 consider เคนิซิ๊ทเดอะ พจิารณา

37 finally ไฟ๊เนลิลิ ในทีส่ดุ

38 secretary เซ็คเครทิทริ เลขานุการ

39 understand เอิ๊นเดอะสแตนด เขา้ใจ

40 condition เคนิดิ๊ เชนิ สภาวะ

41 everything เอฝ๊รธิงิ ทกุอยา่ง

42 property พร๊อพเพอะทิ ทรัพยส์มบัติ

43 difference ดิ๊ฟเฟอะเรนิซ ความแตกตา่ง

44 attention เออะเท๊นเชนิ ความใสใ่จ

45 develop ดเิฝ๊ลเลพิ พัฒนา

46 actually แอค๊ชวลลิ จรงิๆแลว้

47 remember รเิมม๊เบอะ จดจ า

48 continue เคนิทิ๊นวิ ตอ่เนือ่ง

49 administration เอดิมนินสิเตร๊เชนิ การบรหิาร

50 especially อสิเป๊ะเชลิลิ โดยเฉพาะ

51 difficult ดฟิฟิเคลิท ยาก

52 suddenly เซิ๊ดเดนิลิ ทันททัีนใด

53 international อนิเทอะแน๊เชนิเนลิ นานาชาติ

54 determine ดเิท๊อมนิ ตัดสนิใจ

55 effective อเิฟ็คทฝิ ทีม่ปีระสทิธภิาพ

56 particularly เพอะทิ๊คควิเลอะลิ โดยเฉพาะ

57 production เพรอะเดิ๊คเชนิ ผลผลติ

58 direction ไดเร๊คเชนิ ทศิทาง

59 certainly เซอ๊เทนิลิ แน่นอน

60 operation อ็อพเพอะเร๊เชนิ การปฏบิัตงิาน

61 association เออะโซซเิอเ๊ชนิ สมาคม

62 temperature เท๊มเพรอะเชอะ อณุหภมูิ

63 directly ไดเร๊คลิ โดยตรง

64 influence อิ๊นฟลเุอนิซ อทิธพิล

65 character แคร๊คิเทอะ ลักษณะ

66 population พ็อพพวิเลเ๊ชนิ ประชากร

67 opportunity ออ๊พเพอะทิ๊วเนอะทิ โอกาส

68 general เจ๊นเนอะเรลิ ท่ัวไป

69 generally เจ๊นเนอะเรลิลิ โดยท่ัวไป

70 performance เพอะฟ๊อเมนิซ การแสดง



71 literature ลิ๊ทเทอะรเิชอะ วรรณคดี

72 manufacture แม็นนวิแฟ๊คเชอะ ผลติ

73 organization ออเกอะไนเสเ๊ชนิ องคก์าร

74 beautiful บิ๊วทเิฟิล สวย

75 immediately อมิมี๊ เดยีทลิ อยา่งทันททัีนใด

76 recently รี๊ เซนิลิ ไมน่านมานี้

77 hospital ฮอ๊สปิเทลิ โรงพยาบาล

78 technical เท๊คนเิคลิ ทางเทคนคิ

79 responsible รสิป๊อนซเิบลิ รับผดิชอบ

80 responsibility รสิป็อนซบิิ๊ลลทิิ ความรับผดิชอบ

81 activity แอ็คทิ๊ฝฝิทิ กจิกรรม

82 specific สเป็ซซิ๊ฟิค เฉพาะ

83 division ดวิ ิ๊เชนิ แผนก

84 obviously ออ๊บเวยีสลิ อยา่งเห็นไดช้ดั

85 afternoon อา๊ฟเทอะนูน ตอนบา่ย

86 immediate อมิมี๊ เดยีท ทันททัีนใด

87 completely เคมิพลี๊ทลิ อยา่งสมบรูณ์

88 democratic เด็มเมอะแคร๊ททคิ ทีเ่ป็นประชาธปิไตย

89 democracy ดมิอ๊คเครอะซิ ประชาธปิไตย

90 importance อมิพ๊อเทนิซ ความส าคัญ
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