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CAT English ตอนที่ 21 : วาระการประชุม 

Adam What were the minutes for last week’s meeting? 

Noon 45 minutes, boss. 

Adam Summarize what happened in the meeting. 

Noon 45 minutes, boss. 

Adam No, give me a summary. 

Chris Do you want a Samurai burger? 

Adam I’m talking about the points of the meeting. The talking points in the meeting. 

Noon We talked about getting a loan. 

Adam Getting a loan. 

 For today, what is on the agenda? 

Noon Argentina is a country in South America. 

Adam What are we planning to talk about today? 

 

Vocabularies / Phrases / Sentences 

minute นาที 

minutes  รายงานการประชุม 

summarize (v.) สรุป 

summary (n.) การสรุป บทสรุป 

Samurai ซามูไร 

a loan กู้ยืม 

alone คนเดียว เดียวดาย 

bald โล้น 

agenda วาระการประชุม 

Argentina ประเทศอาร์เจนตินา 
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CAT English ตอนที่ 21 : ยกเลิกการประชุม 

 

Adam We are going to cancel today’s meeting. 

Noon We can sell a lot of things. 

Adam No, not sell. Cancel. Call off the meeting. 

Tae Sorry boss, Aoff can not  come. 

Adam I mean call off the meeting. Cancel it. Scrap it. Scrap the meeting. 

Cancel the meeting, please. 

 

Vocabularies / Phrases / Sentences 

can sell ขายได้ 

cancel ยกเลิก 

call off ยกเลิก 

scrap ยกเลิก 

cancel the meeting ยกเลิกการประชุม 

call off the meeting ยกเลิกการประชุม 

scrap the meeting ยกเลิกการประชุม 
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CAT English ตอนที่ 21 : เลื่อนการประชุม 

 

Adam Good morning, everybody. 

Chris You don’t look so well today. 

Adam I feel sick.  

 I’m going to take a rain check today. 

 A rain check for today’s meeting. 

 I’m not talking about the weather. 

 Rain check means postpone. 

 I want to postpone the meeting. 

 That means put if off. 

 

Vocabularies / Phrases / Sentences 

weather forecast การพยากรณ์อากาศ 

take a rain check เลื่อน 

postpone เลื่อน 

put off เลื่อน 

move it เลื่อนวันออกไป 

 

 


