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CAT English ตอนที ่36 : รองเท้าผู้ชาย 

 

Chris  I am organizing the shoes. 

 We have a new lot that just came in. 

Tae We have the best cashews. 

Adam Sweet! I love cashew nuts. 

 I learned this word in my Thai class. I’m actually learning Thai.  

 My teacher taught me หมิพานต์. 

 I want some shoes. 

 Do you have any with laces? 

 No, I’m not lazy. 

Tae You mean shoestrings. 

Chris You want shoes with laces. 

 This model is called the Oxford…Oxford style from England. 

Adam So, you wear that in Oxford, huh? 

Chris This is original leather. 

Adam This is real leather. 

Chris So, you want this one? 

Adam I mean these are great but I’d rather get some loafers. You got those?  

 Where you can put a penny in them, like a penny loafer. They have a slit. 

Chris Show me, please. Which one is a loafer? 

 Point out. 

Adam Over here. Right there. 

Adam This could be a loafer. You could put a penny in this slit here. 

 So, what colors of loafers do you have? 
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Chris We have this one in black and in beige. 

Adam I’ve been learning Thai, I know. 

Suede is a type of leather. 

Chris  You don’t like suede, sir? 

Adam  I’m not into those, actually.  

Chris If you don’t like the loafers, we also have this one. 

 This one is the latest model / brand new model. 

 Before we decide which one you want to buy,  

 I have to ask you, what size are you? 

 What is your size? 

Adam I’m a thirteen. 

 I have big feet. 

Chris Take a seat over here, please. 

 This one is just to check your size. 

Adam What’s the problem? 

 I think I need a shoehorn. 

 Something that helps me put my foot into the shoe. 

Chris This is extra long for you. 

Adam Yeah, because I have extra big feet. 

Chris Does it fit? 

Adam It’s just a little too loose. 

Chris That one finished. 

Adam Oh! It’s finished. Great! Bring them here. 

 I like the first pair. 
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Vocabularies / Phrases / Sentences 

leather shoes  รองเท้าหนัง 

cashew nuts  เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 

cut shoes  รองเท้าตัดตามขนาด 

court shoes  รองเท้าหุ้มส้น 

suede  หนังกลับ 

suede shoes  รองเท้าหนังกลับ 

 

lazy  ขี้เกียจ 

laces  เชือกรองเท้า 

shoelaces  เชือกรองเท้า 

shoestrings  เชือกรองเท้า 

Tie your shoelaces.  ผูกเชือกรองเท้าของคุณ 

Tie your shoestrings.  ผูกเชือกรองเท้าของคุณ 

 

What size are you?  คุณใส่รองเท้า/เครื่องแต่งกายเบอร์อะไร 

What is your size?  คุณใส่รองเท้า/เครื่องแต่งกายเบอร์อะไร 

  

This one is finished.  สิ่งนี้เสร็จแล้ว 

This one is empty.  สิ่งนี้ว่างเปล่า 

This one is gone.  สิ่งนี้จากไปแล้ว 

This one is out of stock.  สินค้าชิ้นนี้หมด 

out of stock  สินค้าหมด 

This one is sold out.  สินค้าชิ้นนี้ขายหมดแล้ว 

sold out  สินค้าขายหมดแล้ว 

We ran out of …  ... ของเราหมดแล้ว 

We are out of …  ... ของเราหมดแล้ว 
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genuine  ของแท้ 

loaf of bread  ขนมปังหนึ่งก้อน 

point out  ชี้เลย 

sole  พ้ืนรองเท้า 

 

movie  ภาพยนตร์ หนัง 

skin  ผิวหนัง 

boat shoes  รองเท้าประเภทหนึ่ง สมัยก่อนไว้ใช้ขึ้นเรือเพราะพ้ืนรองเท้า 

  ออกแบบมาให้ยึดเกาะกับเรือ แต่ปัจจุบันมักใส่ล าลอง 

 

DIY = do it yourself  ท าด้วยตนเอง 

 


