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A 
action การกระทาํ

active voice ประโยคท่ีประธานเป็นผูก้ระทาํกริยาโดยตรง 

according to the information ตามขอ้มูล 

adjective คาํคุณศพัท ์

alliteration คาํคลอ้งจอง หรือคาํสมัผสัอกัษร 

allusion การพาดพิงถึง 

alternate claim การกล่าวอา้งสลบั

analogy คาํอุปมา 

analyze วเิคราะห์ 

anecdote เกร็ดความรู้ 

another อ่ืน 

answer คาํตอบ 

argument การโตแ้ยง้

article บทความ 

arrange จดัเตรียม 

audience ผูช้ม 

author ผูแ้ต่ง 

author's purpose วตัถุประสงคข์องผูแ้ต่ง 

B
because เพราะวา่ 

before ก่อนหนา้ 

beginning การเร่ิม 

bibliography บรรณานุกรม 

biography ชีวประวติั 

both ทั้งสอง 

C
capitalization การใชอ้กัษรตวัพิมพใ์หญ่ 

cause สาเหต ุ

cause/effect สาเหตุ/ผลกระทบ 

chapter บท 

character อกัขระ 

characteristics คุณลกัษณะ 
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chart แผนผงั

check ตรวจสอบ 

choose เลือก 

circle วงกลม 

citation ขอ้มูลการอา้งอิง 

cite แหล่งอา้งอิง 

claim การกล่าวอา้ง 

classification การจาํแนก 

clause วรรค 

collaborative discussion การอภิปรายแบบร่วมมือกนั

comma (,) จุลภาค (,) 

compare เปรียบเทียบ 

compare and contrast (in writing) เปรียบเทียบ และเปรียบเทียบขอ้แตกต่าง (เป็นลายลกัษณ์อกัษร) 

complex sentence ประโยคเชิงซอ้น 

compound sentence ประโยคความรวม 

compound-complex sentence ประโยคความรวม-เชิงซอ้น 

concluding statement/section คาํกล่าว/ส่วนสรุป 

concrete detail รายละเอียดเป็นรูปธรรม 

conflict ความขดัแยง้

contrast เปรียบเทียบขอ้แตกต่าง 

connotation การแสดงความหมายโดยนยั

context บริบท 

conventions อนุสญัญา 

credible source แหล่งน่าเช่ือถือ 

D
definition คาํจาํกดัความ 

demonstrate สาธิต 

describe บรรยาย 

description คาํบรรยาย 

detail รายละเอียด 

dialogue การสนทนา 

dictionary พจนานุกรม 

digital source แหล่งดิจิตอล 

directions ทิศทาง 
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distinguish โดดเด่น 

drama บทละคร 

draw conclusions ทาํการสรุป 

E
edit แกไ้ข 

elaborate สาธยาย 

end / the end ส้ินสุด / จบบริบูรณ์ 

enough เพียงพอ 

essay เรียงความ 

events เหตุการณ์ 

event sequence ลาํดบัเหตุการณ์ 

everyday speech คาํพดูในทุกวนั

evidence หลกัฐาน 

explain อธิบาย 

explicit ชดัเจน 

F
fable เล่านิทาน 

fact ขอ้เทจ็จริง 

falso เร่ืองเท็จ 

fantasy story เร่ืองจินตนาการ 

fiction นิยาย 

figurative language ภาษาสาํนวนโวหาร 

figure of speech การใชส้าํนวนโวหาร 

find the main idea หาใจความสาํคญั

folktale นิทานพ้ืนบา้น 

format รูปแบบ 

furthermore นอกจากน้ี 
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G
Genre ประเภท 

glossary คาํศพัท ์

go on ดาํเนินต่อไป 

H
happen เกิดข้ึน 

heading หวัเร่ือง 

Help ช่วย 

historical novel/account นวนิยาย/เร่ืองราวอิงประวติัศาสตร์ 

How อยา่งไร 

however อยา่งไรก็ตาม 

I
identify ระบุ 

if … then หาก... ก็จะ 

illustrate แสดงตวัอยา่ง 

inference การอนุมาน 

informative/explanatory text ขอ้ความใหข้อ้มูล/บรรยาย 

initially ในเบ้ืองตน้

inquiry การไต่สวน 

interpret ตีความ 

introduction บทนาํ

Irony การแฝงนยั

Issue ประเด็น 

J
judgment การตดัสิน 

journal วารสาร 

Justify ใหเ้หตุผล 

K
key event เหตุการณ์หลกั

key detail/idea รายละเอียดหลกั/ความคิด 

Know รู้ 

knowledge ความรู้ 

L
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List รายการ 

literary nonfiction สารคดีเชิงวรรณกรรม 

literary text ขอ้ความวรรณกรรม 

Listen ฟัง 

listening การฟัง 

long time ago นานมาแลว้

M
Main หลกั 

main character ตวัละครหลกั 

main idea ใจความสาํคญั

main purpose วตัถุประสงคห์ลกั

make believe ทาํใหเ้ช่ือ 

memoir บนัทึกความทรงจาํ 

mood อารมณ์ 

most important สาํคญัท่ีสุด 

most likely มีแนวโนม้มากท่ีสุด 

motive แรงจูงใจ 

multimedia มลัติมีเดีย 

myth เร่ืองปรัมปรา 

N
narrated experience/event เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์ 

narrative เร่ืองเล่า 

narrator ผูเ้ล่าเร่ือง 

nonfiction สารคดี 

noun คาํนาม 

O
objective summary สรุปอยา่งเป็นกลาง 

obstacle อุปสรรค 

often บ่อย 

on the other hand ในทางตรงกนัขา้ม 

opinion ความคิดเห็น 

opposing claim การกล่าวอา้งโตแ้ยง้

otherwise ไม่เช่นนั้น

outcome ผลลพัธ์ 
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outline สรุป 

P
paragraph ยอ่หนา้ 

paraphrase ถอดความ 

parentheses ( … ) วงเลบ็ ( … ) 

passage ขอ้ความ 

person บุคคล 

phrase วลี 

plagarism โจรกรรมทางวรรณกรรม 

plan แผน 

plot โครงเร่ือง 

poem/poetry โครง/บทกว ี

point of view/perspective มุมมองการเล่าเร่ือง/มุมมอง 

preceding ท่ีผา่นมา 

predict คาดเดา 

print source แหล่งพิมพ ์

probably น่าจะ 

problem ปัญหา 

publish เผยแพร่ 

pun คาํท่ีพดูสองแง่สองง่าม 

punctuation เคร่ืองหมายวรรคตอน 

purpose เป้าหมาย 

Q
question คาํถาม 

quotation เคร่ืองหมายคาํพดู

R
read อ่าน 

reader ผูอ่้าน 

read aloud อ่านออกเสียง 

reading การอ่าน 

ready พร้อม 

real จริง 

reason เหตผุล 

reflection การทบทวน 
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research การวจิยั

resolution ทางออก 

respond ตอบ 

response คาํตอบ 

rhyme สมัผสัเสียง 

revise แกไ้ข 

role บทบาท 

S
scene ฉาก 

sensory language ภาษาเก่ียวกบัประสาทสมัผสั

sentence ประโยค 

sequence ลาํดบั 

setting ฉาก 

show แสดง 

significance ความสาํคญั

solilqoquy บทพดูคนเดียว 

solution ทางออก 

sonnet บทกวนิีพนธ์ในรูปแบบซ็อนเน็ต 

source แหล่ง 

stanza ฉนัท ์

statement คาํกล่าว 

story เร่ืองราว 

summary สรุป 

support การสนบัสนุน 

T
technology เทคโนโลย ี

tell เล่า 

text ขอ้ความ 

textual evidence หลกัฐานเป็นขอ้ความ 

then จากนั้น

therefore ดงันั้น 

theme/central idea สาระสาํคญั/ใจความหลกั

thesaurus อรรถาภิธาน 

through ผา่น 
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title หวัเร่ือง 

tone นํ้าเสียง 

topic หวัขอ้ 

traditional stories นิทานพ้ืนบา้น 

transition การเปล่ียนแปลง 

true จริง 

turn เปล่ียน 

U
underline ขีดเสน้ใต ้

understanding ความเขา้ใจ 

unfortunately น่าเสียดาย 

unless เวน้แต่วา่ 

up to now ถึงตอนน้ี 

use ใช ้

use evidence ใชห้ลกัฐาน 

W
watch out ระวงั 

we เรา 

what อะไร 

when เม่ือไร 

whenever เม่ือไรก็ตาม 

where ท่ีไหน 

whereas ในขณะท่ี 

whereby เพราะอะไร 

wherein ทางไหน 

which อนัไหน 

who ใคร 

who is speaking ใครพดูอยู ่

why ทาํไม 

wide open เปิดกวา้ง 

with กบั 

without โดยปราศจาก 

word คาํ 




