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ค ำศัพทภ์ำษำอังกฤษ

ใน MS Word

ควำมหมำย

ในภำษำไทย

หมำยเหตุ

1
st
, the first อันดับแรก ทีห่นึง่

2
nd

, the second อันดับทีส่อง

3
rd
, the third อันดับทีส่ำม

accept, accepting ยอมรับ กำรยอมรับ

add เพิม่

address block กลุม่ระเบยีนขอ้มลูทีอ่ยู่

advance ขัน้สงู กำรเพิม่คำ่

after หลังจำก

align จัดแนว

alignment กำรจัดต ำแหน่ง

all instance ตัวอยำ่งทัง้หมด

all side ทกุดำ้น ดำ้นทัง้หมด

alphabet ตัวอักษร

alphabetize เรยีงตำมตัวอักษร

appear ปรำกฏ

apply ใช ้น ำไปใช ้

arrange กำรจัดเรยีง

arrow shape รปูรำ่งลกูศร (รปูรำ่ง/รปูทรง)

author ผูเ้ขยีน

automatically อยำ่งอัตโนมัต ิโดยอัตโนมัติ

aware ตระหนักรู ้ทรำบ

before กอ่น กอ่นที่

beneath ภำยใต ้

bibliography บรรณำนุกรม รำยชือ่เอกสำรอำ้งองิ

blog post บรกิำรบันทกึขอ้มลูสว่นตัวบนเว็บไซต์

bookmark ทีค่ัน่หนังสอื กำรคัน่หนำ้เอกสำร

border กรอบ เสน้ขอบ

bottom ดำ้นลำ่ง

built-in สิง่ทีม่อียู่

bullet สัญลักษณ์แสดงหวัขอ้ยอ่ย

bullet list รำยกำรสัญลักษณ์แสดงหวัขอ้ยอ่ย

caption ค ำอธบิำยภำพ

change เปลีย่นแปลง
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ค ำศัพทภ์ำษำอังกฤษ

ใน MS Word

ควำมหมำย

ในภำษำไทย

หมำยเหตุ

character spacing ระยะหำ่งระหวำ่งตัวอักษร ชอ่งไฟ

check ตรวจสอบ

close to ใกล ้ชดิ ใกลเ้คยีงกับ

colleagues รุน่เดยีวกัน หมู่

combine รวมกัน

comment คดิเห็น

compare เปรยีบเทยีบ

complete สมบรูณ์แบบ ครบถว้น

contain จ ำกัด บรรจุ

content เนือ้หำสำระ

continueous ซึง่ตดิตอ่กัน อยำ่งตอ่เนือ่ง

convert กำรแปลง เปลีย่น ไปอกีทำง

correspond สอดคลอ้งกับ (corresponding ตรงกัน)

cover page ใบปะหนำ้ หนำ้ปกเอกสำร

create สรำ้ง

custom ซึง่ปรับปรงุใหเ้หมำะสม

customize ก ำหนดเอง ท ำตำมควำมตอ้งกำรของเจำ้ของ

data file แฟ้มขอ้มลู

decrease ลดลง

default คำ่เริม่ตน้ โดยปรยิำย

define ก ำหนด

difference แตกตำ่ง

display น ำเสนอ แสดงผล เปิดเผย

distinctive เดน่ อยำ่งเดน่ชดั เป็นพเิศษ

document เอกสำร

dotted leader สว่นน ำหนำ้ Tab ทีเ่ป็นเสน้ประ

each แตล่ะ

effect ท ำใหม้ลีักษณะพเิศษ

endnote อำ้งองิทำ้ยเรือ่ง

ensure ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

entire ทัง้หมด

envelope ซองจดหมำย

equation สมกำร (คณติศำสตร)์
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ค ำศัพทภ์ำษำอังกฤษ

ใน MS Word

ควำมหมำย

ในภำษำไทย

หมำยเหตุ

even page หนำ้คู่

exclude ไมร่วม

field เขตขอ้มลู ขอบเขต

figure รปูภำพ

filter กำรกรอง

finish เสร็จสิน้ สดุทำ้ย ยตุ ิจบ

first level ระดับแรก

first line บรรทัดแรก

flip พลกิ

folder กลุม่ขอ้มลู/ไฟลท์ีแ่ยกจัดเก็บในคอมพวิเตอร์

following ดังตอ่ไปนี ้ตำมนี้

footnote เชงิอรรถ

formatting กำรจัดรปูแบบ

grammar ไวยำกรณ์ หลักภำษำ

graphic ภำพกรำฟิก เกีย่วกับกำรวำด

grow ท ำใหใ้หญ ่โตขึน้

guideline แนวทำงปฏบิัต ิ

header สว่นหวัของ

height ควำมสงู

hidden ซอ่น

highlight กำรเนน้ขอ้ควำมเพือ่ใหเ้ห็นเดน่ชดั

horizontal แนวนอน (ขนำนกับพืน้ดนิ)

hyperlink เชือ่มโยงหลำยมติิ

illustration ภำพประกอบ

in the list ในรำยกำร

include ประกอบดว้ย

increase เพิม่ข ึน้

indent กำรเยือ้งเขำ้ไปขำ้งในยอ่หนำ้

index ดัชนี

individual แตล่ะบคุคล

inline ในบรรทัดนัน้

insert แทรก

issue ปัญหำ ประเด็น
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ค ำศัพทภ์ำษำอังกฤษ

ใน MS Word

ควำมหมำย

ในภำษำไทย

หมำยเหตุ

label ฉลำก ป้ำย ตดิแถบบอก ปิดผนกึ

left ดำ้นซำ้ย

letter จดหมำย

level ระดับ

line spacing ระยะหำ่งระหวำ่งบรรทัด

list รำยกำร

locate, location คน้หำสถำนที่

mail merge จดหมำยเวยีน

margin ขอบ

mark up จดุแตม้ รอ่งรอย

message ขอ้ควำม

metadata ขอ้มลูของขอ้มลูซึง่จะใชอ้ธบิำยถงึขอ้มลูอกีชดุหนึง่ตำมตอ้งกำร

middle กลำง

minimize ท ำใหเ้ล็กทีส่ดุ

modify เปลีย่นแปลง แกไ้ข

navigation pane บำนหนำ้ตำ่งน ำทำง

numeric ตัวเลข

numerical เกีย่วกับตัวเลข ในเชงิตัวเลข

odd page หนำ้คี่

offer เสนอ

one-half ครึง่หนึง่

only เทำ่นัน้

other อืน่ๆ

outline numbering เคำ้รำ่งล ำดับเลข

page break ตัวแบง่หนำ้เอกสำร

page breaks ตัวแบง่หนำ้

page number จ ำนวนหนำ้

paragraph ยอ่หนำ้

paragraph spacing ระยะหำ่งยอ่หนำ้

paste วำง แปะ

pattern ลวดลำย

perform ปฏบิัตกิำร

permission ควำมยนิยอม กำรอนุญำต
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ใน MS Word

ควำมหมำย

ในภำษำไทย

หมำยเหตุ

picture bullet รปูภำพ bullet

popular เป็นทีน่ยิม

position ต ำแหน่ง

prevent ป้องกัน

preview ภำพตัวอยำ่ง

process กระบวนกำร

publish, publishing จัดพมิพเ์ผยแพร่

quick ดว่น รวดเร็ว ทันท ีไว ฉับพลัน

readable อำ่นงำ่ย

recipient ชือ่ผูรั้บ

reject ไมย่อมรับ ปฏเิสธ

remove เอำออก

replace แทนที่

requirement ควำมตอ้งกำร

research กำรวจัิย

reset ตัง้คำ่ใหม่

result ผลลัพธ ์ซึง่เป็นผลทีต่ำมมำ ค ำตอบ

right ขวำ

section มำตรำ

section break ตัวแบง่สว่นเอกสำร

series ชดุ ล ำดับ ระเบยีน

shape รปูทรง

show, showing แสดงใหเ้ห็น กำรแสดง

shrink ท ำใหเ้ล็กลง หดตัว

side by side แสดง ขำ้งเคยีงกัน

similar คลำ้ยกัน ท ำนองเดยีวกัน

size ขนำด

smart quote เครือ่งหมำยค ำพดูแบบตัวโคง้ (“...”)

so that เพือ่ให ้

sort เรยีงล ำดับ

spacing กำรเวน้วรรค

specifically เฉพำะเจำะจง

specify, specified ระบ ุตำมทีร่ะบุ
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ค ำศัพทภ์ำษำอังกฤษ

ใน MS Word

ควำมหมำย

ในภำษำไทย

หมำยเหตุ

spelling กำรสะกดค ำ

split แยก

star shape รปูดำว

straight ตรง

straight quote เครือ่งหมำยค ำพดูแบบตัวตรง ("...")

style สไตล,์ ท ำใหเ้ป็นรปูแบบ

subject เรือ่ง

symbol สัญลักษณ์ เครือ่งหมำย ตรำ

synchronous ไดจั้งหวะ

tab leader ตัวน ำแท็บ

table of contents สำรบัญ สำรบัญเนือ้หำ

table of figure สำรบัญภำพ

task งำน

thesaurus พจนำนุกรม

through ผำ่น โดยตลอด

tight แน่น ตดิๆ กัน

top ดำ้นบน

track change กำรตดิตำมกำรเปลีย่งแปลง

translate แปล

type ชนดิ

type, typing กำรพมิพ์

underneath ภำยใต ้

unpublish ยกเลกิกำรเผยแพร ่ไมเ่ผยแพร่

update ปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุัน

vertical แนวตัง้ (ตัง้ฉำกกับพืน้ดนิ)

viewable สำมำรถดไูด ้

watermark ลำยน ้ำ

whole ทัง้หมด ทัง้ส ิน้

wide กวำ้ง

wider กวำ้งมำกขึน้

width ควำมกวำ้ง

without ไมม่ ีปรำศจำก
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