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Itinerary แผนการเดินทาง, เกี่ยวกับ

การเดินทาง 
We planned our 
itinerary several weeks 
before the trip. 

เราวางแผนการเดินทาง
ล่วงหน้า 2-3 อาทิตย์
ก่อนจะถึงวัน 

rumble เสียงดังก้อง, เสียงฟ้าร้อง, 
เสียงกระหึ่ม 

The thunder rumbled 
somewhere far away. 

เสียงฟ้าร้องดังลั่นที่ไหน
สักที่ที่ห่างออกไป 

flick สะบัด, ฟาด, กระบือ, 
ขยับอย่างรวดเร็ว 

The cow flicked the 
flies away with its tail. 

วัวสะบัดหางของมันเพ่ือ
ไล่แมลงต่างๆ 

dumb ใบ้, พูดไม่ได้, หึ่ม He’s been deaf and 
dumb since birth. 

เขาหูหนวก เป็นใบ้มาแต่
ก าเนิด 

missile ขีปนาวุธ, สิ่งของที่ขว้างปา
ออกไปเป็นอาวุธ 

The angry crowd threw 
missile at the police. 

กลุ่มคนที่ไม่พอใจ
รวมกลุ่มกันขว้างปา
สิ่งของใส่เจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

degrade ปลด, ลดค่า, ท าให้ขาย
หน้า 

It was very degrading to 
be punished in front of 
the class. 

เป็นอะไรที่น่าขายหน้า
มากเลยนะที่ต้องโดนท า
โทษหน้าชั้นเรียนเนี่ย 

autograph ลายเซ็น, ลงชื่อ, ลงนาม My sister asked for my 
beloved actor’s 
autograph for my 
birthday present. 

น้องสาวได้ไปขอลายเซ็น
นักแสดงที่ฉันรักมาเป็น
ของขวัญวันเกิดให้กับฉัน 

dwarf แคระ, เตี้ย, แกร็น, ท าให้
ดูเล็กลง 

Snow white and seven 
dwarfs is a famous 
bedtime story in the 
world. 

สโนวไวท์ และคนแคระ
ทั้ง 7 เ)นนิทานก่อนนอน
ที่โด่งดังมากเรื่องหนึ่งของ
โลก 

glimpse ชายตา, ช าเลือง, เหลือบ
มอง 

/although I caught a 
glimpse on her face, I 
think I would recognize 
her if I saw her again. 

ถึงแม้ฉันอาจจะเห็นหน้า
หล่อนแค่แว๊บๆ แต่ฉันจ า
หล่อนได้นะ ถ้าได้เจอ
หน้าอีกครั้ง 



aerial เกี่ยวกับอากาศ, ทาง
อากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน 

Aerial photographs are 
used in making maps. 

ภาพถ่ายทางอากาศถูก
น ามาใช้ในการจัดท าแผน
ที่ต่างๆ 

cubicle คอก, พื้นที่ที่กั้นเป็น
บริเวณ, คอกท างาน 

It was very boring to 
work in cubicle like 
this. 

เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากกับ
การที่ต้องนั่งท างานอยู่
แบบนี้ 

preside รับผิดชอบโดยต าแหน่ง, 
บรรเลงน า, น าประชุม 

The vice president will 
preside at today’s 
meeting. 

ท่านรองประธานจะเป็น
ผู้น าการประชุมในวันนี้ 

bristle ขนแปรง, ขนแข็งๆ ของ
สัตว์ 

My toothbrush has 
blue and white plastic 
bristles. 

แปรงของฉันมีขนแปรง
เป็นสีฟ้า กับสีขาวที่ท า
จากพลาสติก 

Jot down จดอย่างเร็ว, บันทึกอย่าง
เร็ว 

You should jot down 
your ideas to make 
sure you don’t forget 
them. 

คุณควรจะรีบจดบันทึก
ไอเดียต่างๆ ของคุณไว้
นะ เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่
ลืมมัน 

anonymous ไม่มีชื่อ, ไม่ระบุชื่อ An anonymous letter 
alerted police to 
possibility of a terrorist 
attack at the airport. 

มีจดหมายลึกลับส่งมา
แจ้งต ารวจว่าอาจจะมี
การก่อการร้ายขึ้นที่สยาม
บิน 

Carry out ท าให้ส าเร็จลุล่วง I did my best to carry 
out the plan. 

ฉันท าอย่างเต็มที่ที่สุด
แล้วที่จะท าให้แผนนี้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ 



wholesome เป็นประโยชน์, ดี, 
ปลอดภัย, ส่งเสริมสุขภาพ 

Wholesome food helps 
keep you healthy. 

อาหารที่ดีมีประโยชน์จะ
ช่วยท าให้คุณมีสุขภาพที่
ดี 

benchmark เกณฑ์มาตรฐาน Her outstanding 
performances set a 
new benchmark for 
singers throughout the 
world. 

การแสดงทีโดดเด่นของ
เธอ สร้างมาตรฐานใหม่
ให้กับรักร้องทั่วโลก 

Look down on  ดูถูก, ดูหมิ่น Don’t look down on 
others merely because 
they’re differ from you. 

อย่าดูถูกคนอ่ืน เพียง
เพราะพวกเค้าต่างจาก
คุณ 

 


