
 

 

ค ำไทยที่มักสะกดผดิ 
หมวด ก 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 

กเฬวรำก กเลวราก 
กะทนัหัน กระทนัหนั 
กะพริบ กระพริบ 
กะละแม กาลาแม, กาละแม 
กะเหร่ียง กระเหร่ียง 
กงัวำน กงัวาล 
กนัแสง กรรแสง, กรรณแสง 
กจิจะลกัษณะ กิจลกัษณะ, กิจจลกัษณะ   
กนิรี กินนรี 
เกม เกมส์ 

 

หมวด ข 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 

ขบถ ขบฏ 
ขโมย โขมย 
ขัณฑสกร ขนัทสกร, ขณัทสกร 
ขะมกัเขม้น ขมกัเขมน้ 
ขำดดุล ขาดดุลย ์
ข้ำวเหนียวมูน ขา้วเหนียวมูล 
ขึน้ฉ่ำย ข้ึนช่าย, ข้ึนไฉ่, ข้ึนไช่ 
ไข่มุก ไข่มุกข,์ไข่มุข 

 

 

 

 

 



 

 

 

หมวด ค 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 

คริสต์ทศวรรษ คริสตทศวรรษ 
คลนิิก คลีนิก, คลินิค  
คะนอง คนอง 
คำรวะ คาราวะ, คราวะ 
ค ำนวณ ค านวน 
คุกกี ้ คุก้ก้ี,คุก๊ก้ี 
เคร่ืองรำง เคร่ืองลาง 
แคบหมู แคบ็หมู, แคปหม ู
โควตำ โควตา้ 
คอลมัน์ คอลมัภ,์ คอลมัม ์

 

 

หมวด จ  

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 
จระเข ้ จรเข ้
จลาจล จราจล 
จะละเมด็ จาละเมด็, จาระเมด็  
จกัจัน่ จัก๊จัน่ 
จกัสาน จกัรสาน 
จาระบี จารบี 
เจตนารมณ์ เจตนารมย ์
เจียระไน เจียรไน 
โจทก ์(บุคคลท่ีเสนอคดีของคนตอ่ศาล) โจทย ์

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หมวด ช, ซ 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 

ช็อกโกแลต ช๊อกโกแลต, ช็อคโกแลต 
ชอุ่ม ชะอุ่ม 
ชัชวำล ชชัวาลย ์
ซวดเซ ทรวดเซ 
ซำบซ่ำน ทราบซ่าน 
ซำวเสียง ซาวน์เสียง, ซาวดเ์สียง 
ซีรีส์ ซีรีย,์ ซีร่ีย ์
เซ็นช่ือ เซ็นตช่ื์อ 

  
 

 

 

หมวด ด, ต, ถ 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 
ดอกไมจ้นัทน ์ ดอกไมจ้นั, ดอกไมจ้นัทร์ 
ไดรฟ์ ไดร์ฟ 
ตราสงั ตราสงัข ์
ตะราง (ท่ีคุมขงันกัโทษ) ตาราง 
ตานขโมย ตาลขโมย 
ติดสดั ติดสตัว ์
ไตฝุ้่ น ใตฝุ้่ น 
ไตรยางศ ์ ไตรยางค ์
ถัว่พ ู ถัว่พลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หมวด ท, ธ 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 
ทยอย ทะยอย 
ทแยง ทะแยง 
ทระนง, ทะนง ทรนง, ทนง  
ทะนุถนอม ทนุถนอม 
ทศกณัฐ ์ ทศกณัฑ ์
ทะเลสาบ ทะเลสาป 
ทารุณ ทารุน 
ทุกรกิริยา ทุกขกิริยา 
ทุพภิกขภยั ทุกภิกขภยั 
ทูนหวั ทูลหวั 
เทเวศร์ เทเวศน์, เทเวศ 
เทา้ความ ทา้วความ 
แท็กซ่ี แท๊กซ่ี 
ธ ารง ธ ารงค ์

 
 

 

หมวด น 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 
นอต น็อต, น๊อต 
นยัน์ตา นยัตา 
นานปัการ นานปัระการ 
น ้ามนัก๊าด น ้ามนัก๊าซ, น ้ ามนัก๊าส 
นิเทศ (ช้ีแจงหรือแสดง) นิเทศน ์
เนรมิต เนรมิตร 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมวด บ 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 
บรรทดั บนัทดั 
บรรเลง บนัเลง 
บ่วงบาศ บ่วงบาศก,์ บ่วงบาท 
บอระเพด็ บอระเพชร, บรเพด็ 
บตัรสนเท่ห์ บตัรสนเท่ 
บางล าพ ู บางล าภู 
บาดทะยกั บาททะยกั, บาดทยกั 
บาทบงส์ุ บาทบงส์ 
บิดพล้ิว บิดพร้ิว 
บุษราคมั บุษราค า 
เบนซิน เบ็นซิน, เบนซิล 
เบรก เบรค 

 

หมวด ป 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 
ประกายพรึก ประกายพฤกษ ์
ประณาม ประนาม 
ประณีต ปราณีต, ประนีต  
ประดิดประดอย ประดิษฐป์ระดอย 
ประเมิน ประเมิณ 
ประหตัประหาร ประหดัประหาร 
ปรัมปรา ปร าปรา, ปะร าปะรา 
ปรัศนี ปรัศณี 
ปรานี ปราณี 
ปวารณา ปวารนา 
ปักษิน ปักษิณ 
ปาริชาด ปาริชาติ 
ปาฏิหาริย ์ ปาฏิหารย ์
ปิกนิก ปิคนิก 
ปีติยนิดี ปิติยนิดี 
เป๋อเหลอ เป๋อเล๋อ 



 

 

 

หมวด ผ, ฝ 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 
ผรุสวาท ผรุสวาส 
ผลอ็ย ผลอย 
ผลานิสงส์ ผลานิสงฆ ์
ผอบ ผะอบ 
ผดัผอ่น ผลดัผอ่น 
ผาสุก ผาสุข 
ผดุลุกผดุนัง่ ผลุดลุกผลุดนัง่  
ผกูพนั ผกูพนัธ์ 
แผนการ แผนการณ์ 
ไผท ผไท, ผะไท 
ไฝ ใฝ 

 

หมวด พ, ภ 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 
พยกัพเยดิ พะยกัพะเยดิ, พยกัเพยดิ 
พเยยี พะเยยี, เพยยี 
พรหมจรรย ์ พรมจรรย ์
พร ่ าพลอด พร ่ าพรอด 
พลการ พละการ 
พหูสูต พหูสูตร 
พะยอม พยอม 
พนัทาง พนัธ์ุทาง 
พศัดี พสัดี 
พานจะเป็นลม พาลจะเป็นลม 
พิลาป (ร้องไห)้ พิราป 
พิศวาส พิสวาส, พิศวาท 
พิสดาร พิศดาร 
พทุธชาด พทุธชาติ 
พดุตาน พดุตาล 
เพนียด พเนียด, พะเนียด 



 

 

  

 

หมวด พ, ภ 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 
เพริศพร้ิง เพริดพร้ิง 
โพชฌงค ์ โพชงค ์
โพนทะนา โพนทนา 
ไพฑูรย ์ ไพทูรย ์
เภทภยั เพทภยั 

 

หมวด ม, ย 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 
มลงัเมลือง มะลงัมะเลือง 
มหาหิงคุ ์ มหาหิงค ์
มเหสกัข ์ มเหศกัด์ิ 
มไหศวรรย ์ มไหสวรรย ์
มคัคุเทศก ์ มคัคุเทศน ์
มศัยา, มตัสยา มสัยา 
มณัฑนศิลป์ มนัฑณศิลป์, มนัทนศิลป์ 
ม่าเหม่ียว มะเหม่ียว 
มืดมน มืดมนต ์
มุกตลก มุขตลก 
แมลงดา แมงดา 
แมลงวนั แมงวนั 
ไมยราบ ไมยราพ 
ยศถาบรรดาศกัด์ิ ยศฐาบรรดาศกัด์ิ 
ยอ่มเยา ยอ่มเยาว ์
ยานตัถุ ์ ยานตัถ,์ ยานดั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หมวด ร 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 
ระบบนิเวศ ระบบนิเวศน ์
รัศมี รัสมี, รัษมี 
ราชภฏั ราชภฎั 
ราชนั ราชนัย ์
ราชสาส์น ราชสาสน์ 
ริบบ้ิน ร้ิบบ้ิน 
ร่ืนรมย ์ ร่ืนรมณ์ 
แร็กเกต แร็กเก็ต 

 

หมวด ล 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 
ลดาวลัย ์ ลดัดาวลัย,์ ลดาวณัย ์
ลมปราณ ลมปราน 
ละเมียดละไม ละเมียดลไม 
ละโมบ ละโมภ, ลโมบ 
ลกัเพศ ลกัเพท, ลกัเพส 
ลาดตระเวน ลาดตระเวณ 
ลิงก ์ ลิงค ์
ลิดรอน ริดรอน 
เล่นพิเรนทร์ เล่นพิเรนท ์
เลือดกบปาก เลือดกลบปาก 
ไล่เลียง ไล่เรียง, ไร่เรียง 

 

 

หมวด ว 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 
วางกา้ม วางกลา้ม 
วิง่เป้ียว วิง่เปร้ียว 
วิง่ผลดั วิง่ผดั 
วดีิโอ วดีีโอ, วดิีโอ 
เวนคืน เวรคืน 



 

 

 

 

 

หมวด ศ, ส 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 
ศสัตราวธุ ศาสตราวธุ 
โศกศลัย ์ โศกสนัต,์ โสกศลัย ์
ไศล ไสล, ศไล 
สถิต สถิตย ์
สะเหล่อ สะเหร่อ, เสร่อ, เสล่อ 
สงัเกต สงัเกตุ 
สงัวร สงัวรณ์ 
สบัปลบั สปัลบั 
สพัยอก สรรพยอก 
สาบสูญ สาปสูญ 
สาปแช่ง สาบแช่ง 
สีสวาด สีสวาท 
เสบียง สะเบียง, สเบียง 
เสลด สเลด 
แสตมป์ สแตมป์ 
โสฬส โสรส 

 

หมวด ห 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 
หมาใน หมาไน 
หมูหยอ็ง หมูหยอง 
หยากไย ่ หยากใย ่
หวัมงักทุา้ยมงักร หวัมงักฎุทา้ยมงักร 
เหลือบ่ากวา่แรง เหนือบ่ากวา่แรง 
แหลกลาญ แหลกราญ, แหลกราน 
ใหลตาย ไหลตาย 

  



 

 

 

 

หมวด อ 

ค ำทีถู่กต้อง ค ำทีผ่ดิ 
อนาถ อนาจ 
อนุกาชาด อนุกาชาติ 
อเนก เอนก 
อลกัเอล่ือ อะหลกัอะเหล่ือ 
อสงไขย อสงขยั 
อหงัการ์ อหงัการ 
อะลุ่มอล่วย, อะลุม้อล่วย อะลุ่มอะล่วย, อลุ่มอล่วย 
อะไหล่ อะหลัย่ 
อตัคดั อดัคตั 
อมัพาต อมัพาส 
อายดั อายติั, อายตั 
อ านาจบาตรใหญ่ อ านาจบาทใหญ่ 
อินทรี อินทรีย ์
อิริยาบถ อิริยาบท 
อุทธรณ์ อุธรณ์ 
อุบาทว ์ อุบาท 
อุปโลกน ์ อุปโลก 
อุปัชฌาย ์ อุปัชฌา, อุปัชชา 
เอกเขนก เอกขเนก 

 

 

เรียบเรียงโดย ทรูปลูกปัญญำ 

แหล่งทีม่ำ : https://th.wikipedia.org/wiki/รายช่ือค าในภาษาไทยท่ีมกัเขียนผดิ 


