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On the Weekends
Thai transcript:

ผูส้ ัมภาษณ์: แล้ววันเสาร์อาทิตย์รอณทําอะไรอะ
็
ชา
รอณ: กไปกวดวิ
ผูส้ ัมภาษณ์: อ๋ อ แล้วนี่กวดวิชาไปเพื่ออะไรอะ
รอณ: เพื่อไปเข้าม.1 ที่โรงเรี ยนดังๆอะ
ผูส้ ัมภาษณ์: กวดวิชาอะไรบ้าง
รอณ: กวิ็ ชาคณิ ต วิทย์ ภาษาไทย แล้วกอั็ งกฤษ สังคม
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วเวลาไปกวดวิชาเนี่ย ใครไปสง่
่
่
รอณ: พอไปสง
ผูส้ ัมภาษณ์: อยูใ่ กล้บา้ นปะ โรงเรี ยนกวดวิชา
็ อยูเ่ หมือนกนั
รอณ: กใกล้
ผูส้ ัมภาษณ์: อืม แล้วเออ แล้วนอกจากแบบกวดวิชา รอณทําไรอีกวันเสาร์ อาทิตย์
็ ่
รอณ: กเลนเกมบ้
าง ไปดูหนังบ้าง
่ ่
ผูส้ ัมภาษณ์: เกม เกมที่ชอบมากเลย เลนบอยมากสุ
ดคือเกมอะไร
รอณ: พวกเกมผจญภัยอะไรประมาณนี้
่
็
ผูส้ ัมภาษณ์: อือ แล้วรอณอยากไปเที่ยวไหนบ้างอะ แบบเออทั้ งตางประเทศ
หรื อเมืองไทยกได้

รอณ: ก็ ไปได้ทุกที่อะ
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วที่ไปเที่ยวๆมาอะ เออรอณชอบที่ไหนมากที่สุด แบบเป็ นที่โปรด เป็ นที่รัก แบบประทับใจที่สุด
่ ไปดํานํ้ า เห็นปะการัง เห็นหอยเมน่
รอณ: เกาะช้าง เพราะวาได้
ผูส้ ัมภาษณ์: โห
็ ไปพายเรื อคายัคด้วย
รอณ: แล้วกได้
English translation:
Interviewer: Ron, what do you normally do during the weekend?
Ron: I go to tutoring school.
Interviewer: Oh. Why?
Ron: So that I can get into reputable secondary schools.
Interviewer: What classes do you take?
Ron: Math, science, Thai, English, and social sciences.
Interviewer: Who brings you to tutoring school?
Ron: My dad.
Interviewer: Is the tutoring school near your house?
Ron: Yes, kind of.
Interviewer: Other than tutoring, what else do you do during the weekend?
Ron: I play games, and sometimes I go to the movies.
Interviewer: What’s your favorite game?
Ron: Adventure games.
Interviewer: What’s your dream travel destination? It can either be in Thailand or abroad.

Ron: Anywhere’s fine.
Interviewer: Out of all the places you have visited, which one is your favorite?
Ron: Koh Chang 1 . Because I got to go snorkeling and see coral and sea urchins.
Interviewer: Wow.
Ron: And I also went kayaking.
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An island located on the eastern coast of Thailand

