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CAT English ตอนที ่43 : ห้องนอน 

 

Chris That’s a big screen TV. I think it must come with the room. 

Adam Sweet. How big is the TV? 

 This TV is fifty-five inches. 

 It’s a fifty-five inch TV. 

 It comes with the room, right? 

Chris Does the lamp come with the room as well? 

Adam The lamp. 

 He taught me. 

Chris Does the lamp come with the room? 

Adam The TV comes with the room. The lamp comes with the room. But no lambs. 

Chris Look at the flower vase.  

 How do you find the room? 

Adam I think it’s a little too feminine for my liking. 

 Look at this cushion here. It’s a little too sparkly. 

Tae Give me my pillow back. 

Adam That’s a pillow over there. 

 This is a cushion. 

 Too sparkly. 

 The bed is a king size bed. 

 I think ‘king size’ is OK. 

 And what about the mattress? 

 So, what about it? Does it come with the room? 
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Tae Comes with the bed. Comes with the room. Everything comes. 

 Everything except the wife. 

Chris What’s that over there? 

 You like to go in the closet. 

Adam  I think you should come out of the closet. 

Tae It depends on the day. 

Adam Are you in the closet? 

Chris No, I’m just explaining to them what “in the closet” meant  

 because I think he didn’t understand what we were trying to say. 
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Vocabularies / Phrases / Sentences 

jaw   กราม 

screen   จอฉาย 

a big screen TV   โทรทัศน์จอใหญ่ 

 

finger   นิ้วมือ 

inch   หน่วยวัดเป็นนิ้ว 

fifty-five inches   55 นิ้ว 

a fifty-five inch TV   ทีวี 55 นิ้ว 

 

to come with   มาพร้อมกับ ... 

come from   มาจาก ... 

The TV comes with the room. ห้องมาพร้อมกับทีวี 

 

lamp   โคมไฟตั้งพ้ืน โคมไฟตั้งโต๊ะ 

lamb   ลูกแกะ 

lantern   โคมไฟแขวน 

vase   แจกัน 

 

dressing table   โต๊ะเครื่องแป้ง 

 

pillow   หมอนหนุนนอน 

cushion   หมอนอิง 

 

feminine   อย่างผู้หญิง 

masculine   อย่างผู้ชาย 
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king size bed   เตียงขนาดคิงไซส์ 

mistress   เมียน้อย 

mattress   ที่นอน ฟูก เบาะ 

mistress on the mattress   เมียน้อยอยู่บนฟูกนอน 

 

in the closet (ส านวน)   ปิดบังรสนิยมทางเพศ 

come out of the closet (ส านวน) เปิดเผยความลับ ใช้กับการเปิดเผยรสนิยมทางเพศ 

 

closet   ตู้เสื้อผ้า 

wardrobe   ตู้เสื้อผ้า 

walk-in closet   ห้องเสื้อผ้า 

cloth   ผ้า 

clothes   เสื้อผ้า 

The cloth and the clothes are in the closet. ผ้าและเสื้อผ้าอยู่ในตู้เสื้อผ้า 


