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CAT English ตอนที่ 19 : รองเท้ากีฬา 

 

Tae What are you looking for? 

Adam I’m actually looking for some shoes. 

 Oh, you are the salesman. 

Tae What shoes are you looking for? 

Adam Maybe some sneakers. I can use them and run in them. 

 This is a candy bar. I meant sneakers. 

Noon I’m a personal trainer. 

Adam You know, you could be my soulmate. 

 You really look like my soulmate. I feel like you could be. 

 So, you’re a trainer. You must like to work out, right? 

 I don’t play tennis. I just run. 

Chris This is the latest model and it’s brand new. 

Adam Hey, I’m not a dog, man. 

 I’m not going to eat shoes. 

Chris Would you like to try them on? 

Tae Would you like to try them on? 

Adam Yes, I would. Alright. Sweet. 

 This fits me perfectly. 

 Is he confused? 

Chris It fits. They fit. 

Noon It suits you. 

Chris It fits you. It suits you. 
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Vocabularies / Phrases / Sentences 

sneakers รองเท้าผ้าใบ (นิยมในอเมริกา) 

trainers รองเท้าผ้าใบ (นิยมในอังกฤษ) 

trainer ครูฝึก 

tennis shoes รองเท้าผ้าใบ (นิยมทั่วโลก) 

soulmate เนื้อคู่ 

sole (n.) ฝ่าเท้า 

exercise (v.) ออกก าลังกาย 

work out (v.) ออกก าลังกาย 

workout (n.) การออกก าลังกาย 

work outside (v.) ท างานข้างนอก 

It’s the latest model. รุ่นใหม่ล่าสุด 

latest (adj.) ล่าสุด สายสุด 

brand new (adj.) ใหม่แกะกล่อง 

secondhand (adj.) มือสอง 

brand (n.) ยี่ห้อ 

Try them on. ลองสวมใส่ (เป็นคู่) 

Try it on. ลองสวมใส่ (อันเดียว) 

try (v.) ลอง 

put on (v.) สวมใส่ 

Can I try it on? ขอฉันลองใส่ได้ไหม 

Can I try them on? ขอฉันลองใส่ได้ไหม 

take off (v.) ถอดออก 

fit (v.)(adj.) ขนาดพอดี 

It fits. / They fit. มัน / พวกมันใส่ได้พอดี 

tight (adj.) แน่น 
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They are tight. มันแน่น 

They are too tight. มันแน่นเกินไป 

loose (adj.) หลวม 

lose (v.) แพ้ 

suit (n.) เสื้อสูท 

suit (v.) เหมาะสม พอดี เข้ากันดี 

suitable (adj.) เหมาะสม เข้ากันดี 

It fits you. / It suits you. มันพอดี มันเหมาะกับคุณดี 

The shoes fit you and suit you. รองเท้าคู่นี้พอดีและเข้ากับคุณดี 


