
 ค ำศัพท์ Spelling Bee ส ำหรับมัธยม ชุดที่ 2 

1 allergy แอ๊ลเลอะจิ โรคภมูิแพ้ 

2 accident แอ๊คซิเดินท อบุตัิเหต ุ

3 barbecue บ๊าบิคิว เนือ้ยา่ง 
4 basketball   บ๊าสกิทบอล บาสเกตบอล 

5 battery  แบ็ทเทอะริ แบตเตอร่ี 
6 butterfly   บทัเทอะฟลาย ผีเสือ้ 

7 calendar   แค๊เลนิดะ ปฏิทิน 

8 comedy   ค็อมเมอะด ิ หนงัตลก 

9 concentrate  ค็อนเซ็นเทรด ตัง้ใจ 

10 container   ค็อนเท๊นเนอะ กลอ่งบรรจ ุ

11 crocodile   คร็อคคะไดล ์ จระเข้ 

12 dangerous เด๊นเจอะเริส อนัตราย 

13 decorate เด็คคะเรท ประดบั 

14 detective ดิเท็คทิฝ นกัสบื 

15 difficult   ดิ๊ฟฟิเคิลท ยาก 

16 exercise เอ็กเซอะไซส ฝึกหดั 

17 factory   แฟ็คทะริ โรงงาน 

18 gravity   แกร๊วิท ิ แรงโน้มถ่วง 
19 happily แฮ๊พพิล ิ อยา่งเป็นสขุ 

20 happiness แฮ๊พพิเน็ส ความสขุ 

21 however  ฮาวเอ๊ฝเฝอะ อยา่งไรก็ตาม 

22 imagine อิมแม๊จิน จินตนาการ 
23 important อิมพ๊อเทินท ส าคญั 

24 injury อิ๊นเจอะริ การบาดเจ็บ 

25 instantly อิ๊นสตนัล ิ อยา่งทนัใด 

26 inventor  อินเว็นเทอะ นกัประดิษฐ์ 

27 library ไล๊บริริ ห้องสมดุ 

28 location โลเค๊เชิน ต าแหนง่ทีต่ัง้ 
29 majesty แม็เจ็สต ิ ความสง่า 

30 manager แม๊นนิจเจอะ ผู้จดัการ 
31 memorize เม็มเมอะไรซ จดจ า 

32 messenger  เม็สซินเจอะ พนกังานรับสง่เอกสาร 
33 minium มิ๊นิมมั ต ่าสดุ 

34 multiply มัล๊ทิพลาย คณู 

35 obviously อ๊อบเวียสล ิ อยา่งเห็นได้ชดั 

36 officer อ๊อฟฟิสเซอะ เจ้าหน้าที ่



37 operate อ๊อพพะเรท ปฏิบตัิการ 
38 organic ออแก๊นิค อินทรีย์ 

39 overdue โอ๊เฝอะดิว เกินก าหนด 

40 paragraph แพ๊ระกราฟ ยอ่หน้า 

41 passenger  แพ๊ซเซินเจอะ ผู้โดยสาร 
42 porcupine พ๊อคิวไพน เมน่ 

43 possibly พ๊อสซิบล ิ เป็นไปได้ 

44 president  เพร๊ซิเดินท ประธานาธิบด ี

45 professor พระเฟ๊สเซอะ อาจารย์ 

46 qualify   คว๊อลไิฟ มีคณุสมบตั ิ

47 rectangle เร็คแทงเกิล สีเ่หลีย่มผืนผ้า 

48 sacrifice  แซ๊คริไฟ เสยีสละ 

49 scientist ไซ๊เยินทิสท นกัวิทยาศาสตร์ 
50 sensation เซ็นเซ๊เชิน การสมัผสั 

51 sensible เซ็นซเิบิล มีเหตผุล 

52 sincerely ซิ๊นเซยีล ิ อยา่งจริงใจ 

53 solution เซอะลู๊เชิน ทางออก 

54 stadium สเต๊เดยีม สนามกีฬา 

55 substitute   ซิ๊บสติทิวท ตวัแทน 

56 surgery  เซ๊อจะริ การผา่ตดั 

57 suspicious เซอะสป๊ิเชิส นา่สงสยั 

58 telescope เท็ลละสโกพ กล้องสองทางไกล 

59 triangle  ไทร๊แองเกิล สามเหลีย่ม 

60 umbrella อมัเบร็ลเลอะ ร่ม 

61 undeline อัน๊เดอะไลน ขีดเส้นใต้ 

62 vacation เวเค๊เชิน วนัหยดุ 

63 vibration ไวเบร๊เชิน การสัน่ 

64 volcano วอลเค๊โน ภเูขาไฟ 

65 volleyball  ว็อลลบิอล วอลเลย์บอล 

66 volunteer  ว็อลเลนิเทีย อาสาสมคัร 
67 whatever ว็อทเด๊ฝเฝอะ อะไรก็ตาม 

68 wherever แวเร็ฝเฝอะ ที่ไหนก็ตาม 

69 yesterday  เย็สเตอะเด เมื่อวาน 
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