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CAT English ตอนที่ 16 : ชุดกีฬา 

 

Adam I know they are for sale, obviously. 

 You don’t have to tell me that. I’m not that dumb. 

 Come on, they’re for sale. 

 I want to know if there is a discount. 

Chris This one is for sale. 

 This one is on sale.  

Adam So, there’s a discount, right?  

 How much off? 

Chris How much off? 

 Thirty percent off. 

Noon Forty percent off. 

Adam It’s a great deal. Sweet. 

Tae What are you looking for? 

Adam I’m looking for a jersey. 

 A sports jersey is like Michael Jordan and his number, 23. 

 Shots? Come on guys, this is too early for that. 

 I’m actually looking for some cleats as well. 

Tae Your house is flooded? 

Chris Do you want to play football in the rain? 

 What position do you play? 

Adam I’m actually a goalie. 

 I’m looking for some gloves. 

Chris You can play football over there. We have a small arena. 
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Vocabularies / Phrases / Sentences 

This one is for sale. ของสิ่งนี้มีไว้ขาย 

This one is on sale. ของสิ่งนี้ลดราคาอยู่ 

This one is on a special offer. ของสิ่งนี้มีโปรโมชั่น 

How much off? ลดราคาเท่าไร 

How much? ราคาเท่าไร 

How many? จ านวนเท่าไร 

Thirty percent off. ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ 

discount ลดราคา 

I would like to ask for a discount. ฉันขอส่วนลดหน่อย 

ask for a discount ขอส่วนลด 

give a discount ให้ส่วนลด 

It’s a good deal. / It’s a good bargain. ราคาและสินค้าคุ้มค่า 

bargain (v.) ต่อราคา 

bargain (n.) การต่อรองราคา 

football shirt เสื้อบอล 

jersey เสื้อบอลที่มีโลโก้ ตัวเลขนักเตะ 

kit ชุดส าหรับเล่นกีฬา 

shorts กางเกงขาสั้น 

socks ถุงเท้า 

cleats รองเท้าฟุตบอล 

football boots รองเท้าฟุตบอล 

studs รองเท้าฟุตบอล 

soccer shoes รองเท้าฟุตบอล 

goalie / goalkeeper ผู้รักษาประตู 

glove(s) ถุงมือ 
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globe ลูกโลก 

sweet (n.) ของหวาน 

sweet (adj.) มีรสหวาน 

sweet (adj.) (ส านวน) เยี่ยม เจ๋ง  

shot เครื่องดื่มหนึ่งเป๊ก ยิงหนึ่งนัด ฉีดยาหนึ่งช็อต 

stress เครียด 

 


