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CAT English ตอนที ่40 : ห้องครัว 

 

Female Would you like to see our panties? 

 Would you like to see our pantry? 

Chris Are you relieved, sir? 

Adam I thought she wanted me to look at her panties. 

Chris I’m relieved. 

Adam Do you have a chicken in the kitchen? 

 Can you show me around, please? 

 What are you doing? 

 Show me around the kitchen. 

Chris Show me around. 

 I’ll show you around. 

Adam I just want you to show me around the kitchen. 

Chris I throw away the rabbit. 

 Where do you come from, sir? 

Adam I come from America. 

Chris In America, you call it a rubbish bin? 

Adam We call it a trash can / trash bin, garbage can,  

 garbage bin or just a garbage bin or just garbage or trash. 

Tae With your right hand. 

 With your left hand. 

Adam Yeah, you do have a lot of stuff here. 

 I think I know what you mean. You mean a stove. 

Chris How do you spell that? 
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Adam You’re right about love. You’re right about dove. 

 And you’re right about glove. 

 Sorry, you’re wrong. It’s actually stove. 
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Vocabularies / Phrases / Sentences 

pantry   ห้องหรือตู้เก็บอาหารหรือเครื่องครัว ห้องเตรียมอาหาร 

panties   กางเกงใน 

 

chicken   ไก่ 

kitchen   ห้องครัว 

chicken in the kitchen   ไก่อยู่ในครัว 

 

clothes hanger   ไม้แขวนเสื้อ 

clothsline   ราวตากผ้า 

clothsline   ท่าการต่อสู้ท่าหนึ่งในกีฬามวยปล้้า 

 

rabbit   กระต่าย 

bin   ถัง ลัง กล่อง 

rubbish   ขยะ 

rubbish bin   ถังขยะ 

trash can   ถังขยะ 

to throw something away   ทิ้ง 

threw away   ทิ้งไปแล้ว 

I threw it away.   ฉันทิ้งมันไปแล้ว 

to throw something out   เอาออกไปทิ้งข้างนอก 

Throw it out.   เอามันไปทิ้งข้างนอก 

throw up   อาเจียน 

 

wok   กระทะก้นลึก 

pan / frying pan   กระทะก้นแบน 
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stuff   ข้าวของ ยัดไส้ สตาฟสัตว์ 

stuffed tiger   เสือสตาฟ 

staff   พนักงาน เจ้าหน้าที่ 

 

stove / cooker   เตาท้าอาหาร 

gas cooker   เตาแก๊ส 

dove   นกเขา 

glove   ถุงมือ 

globe   ลูกโลก 

love   รัก 

 


