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Conversation 1 – Listen and read along 

A 
Hi, my name is Chris. What’s your name? 

สวสัดีครับ ผมชื-อคริส แลว้คณุชื-ออะไรครับ 

B 
Hi, my name is Adam. Nice to meet you. 

สวสัดีครับ ผมชื-ออดมั ยินดีที-ไดรู้้จกันะครับ 

A 
Nice to meet you too. Where do you come from? 

เช่นกนั คุณมาจากประเทศไหนครับ 

B 
I come from America, and you? 

ผมมาจากประเทศอเมริกา แลว้คุณล่ะ 

A 
I come from England. Excuse me, how old are you? 

ผมมาจากประเทศองักฤษ ขอโทษ คณุอายุเท่าไหร่ครับ 

B 
I am 29, and you? 
ผมอาย ุ29 ปี แลว้คณุล่ะ 

A 
I am 26. What is your job? 

ผมอาย ุ26 คุณทาํงานอะไรครับ 

B 
I am a manager, and you? 

ผมเป็นผูจ้ดัการ แลว้คุณล่ะ 

A 
I am a teacher. 

ผมเป็นครู 

1 
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Conversation 1 – Match up 
 

1 
Hi, my name is Chris. 
What’s your name?  

ผมมาจากประเทศอังกฤษ ขอโทษ 

คุณอายุเท่าไหร่ครับ 
A 

2 
Hi, my name is Adam. 

Nice to meet you.  สวัสดีครับ ผมชืAออดัม ยนิดทีีAได้รู้จักนะครับ B 

3 
Nice to meet you too. 

Where do you come from?  ผมอายุ 29 ปี แล้วคุณล่ะ C 

4 
I come from America 

and you?  ผมเป็นผู้จัดการ แล้วคุณล่ะ D 

5 
I come from England. 

Excuse me, how old are you?  สวัสดีครับ ผมชืAอคริส แล้วคุณชืAออะไรครับ E 

6 I am 29, and you?  ผมอายุ 26 คุณทํางานอะไรครับ F 

7 I am 26. What is your job?  ผมเป็นครู G 

8 I am a manager, and you?  เช่นกนั คุณมาจากประเทศไหนครับ H 

9 I am a teacher.  ผมมาจากประเทศอเมริกา แล้วคุณล่ะ I 
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Conversation 1 – Arrange the sentence (1/2) 
 

 
1. สวสัดีครบั ผมชื่อคริส แลว้คุณชือ่อะไรครบั 

Chris. name? Hi, What’s my is name your 
 

 
2. สวสัดีครบั ผมชื่ออดมั ยินดีทีไ่ดรู้จ้กันะครบั 

meet name you. my Adam. is Nice to Hi, 
 

 
3. เช่นกนั คุณมาจากประเทศไหนครบั 

you you to Where do Nice too. meet from? come 
 

 
4. ผมมาจากประเทศอเมรกิา แล้วคุณละ่ 

I you? from and America, come 
 

 
5. ผมมาจากประเทศองักฤษ ขอโทษ คุณอายุเทา่ไหรค่รบั 

me, England, old I Excuse you? come are how from 
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Conversation 1 – Arrange the sentence (2/2) 
 

 
6. ผมอาย ุ29 ปี แลว้คุณล่ะ 

am you? 29, I and 
 

 
7. ผมอาย ุ26 คุณทาํงานอะไรครบั 

job? am 26. What I your is 
 

 
8. ผมเป็นผูจ้ดัการ แลว้คุณละ่ 

manager, and am you? I a 
 

 
9. ผมเป็นครู 

teacher. am I a 
 

 
 
 

 
 



English by Chris  copyright ©                 @EnglishbyChris           www.EnglishbyChris.com    12 

Conversation 2 – Listen and read along 

A 
Hey! 
หวดัด ี

B 
Hey! 
หวดัด ี

A 
How’ve you been? 

ช่วงนีJ เป็นยงัไงบา้ง 

B 
I’ve been alright. How about you? 

ผมสบายด ีแลว้คุณล่ะ 

A 
I’ve been ok. What are you up to? 

ผมก็สบายดีเหมือนกนั ตอนนีJทาํอะไรอยู ่

B 
I’m just watching some TV, you? 

ก็แค่ดูทีวีเฉยๆ แลว้คณุล่ะ 

A 
I’m free. Do you wanna hang out? 

ผมก็ว่าง อยากไปเที-ยวกนัไหม 

B 
Sure. Come on over. 

ไดสิ้ คุณมาหาเราก่อน 

A 
OK! Seya in a bit. 
โอเค แลว้เจอกนันะ 

2 
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Conversation 2 – Match up 
 

1 Hey!  ไดสิ้ คุณมาหาเราก่อน A 

2 Hey!  ผมก็ว่าง อยากไปเที-ยวกนัไหม B 

3 How’ve you been?  ช่วงนีJ เป็นยงัไงบา้ง C 

4 
I’ve been alright. 
How about you?  โอเค แลว้เจอกนันะ D 

5 
I’ve been ok. 

What are you up to?  หวดัด ี E 

6 
I’m just watching 

some TV, you?  ผมสบายด ีแลว้คุณล่ะ F 

7 
I’m free. Do you 
wanna hang out?  ก็แค่ดูทีวีเฉยๆ แลว้คณุล่ะ G 

8 Sure! Come on over.  หวดัด ี H 

9 OK! Seya in a bit.  ผมก็สบายดีเหมือนกนั ตอนนีJทาํอะไรอยู ่ I 
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Conversation 2 – Arrange the sentence (1/2)  
 

 
1. หวดัด ี
Hey! 

 
 

2. หวดัด ี
Hey! 

 
 

3. ช่วงน้ีเป็นยงัไงบา้ง 
you How’ve been? 

 
 

4. ผมสบายด ีแลว้คุณละ่ 
you? I’ve how alright, about been 

 
 

5. ผมก็สบายดีเหมือนกนั ตอนน้ีทาํอะไรอยู ่
been to? up you What ok. are I’ve 
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Conversation 2 – Arrange the sentence (2/2)  
 

 
6. ผมก็แคดู่ทีวีเฉยๆ แลว้คุณละ่ 

you? just I’m watching some TV, 
 

 
7. ผมก็วา่ง อยากไปเทีย่วกนัไหม 

free. Do wanna I’m you out? hang 
 

 
8. ไดส้ ิคุณมาหาเรากอ่น 

over. Come on Sure! 
 

 
9. โอเค แลว้เจอกนันะ 

a Ok! bit. Seya in 
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Conversation 3 – Listen and read along 

A 
Hey, what are you up to? 

หวดัดี คณุทาํอะไรอยู ่

B 
I’m just chilling out. 

กแ็คพ่กัผ่อนอยู ่

A 
Do you wanna go for a walk? 

อยากออกไปเดินเล่นกนัไหม 

B 
Now? 
ตอนนีJ เลยเหรอ 

A 
Yeah. You’re free right? 

ใช่แลว้ คุณว่างอยู่ใช่ไหม 

B 
Yeah, but….I can’t be bothered to go. 

ว่าง, แต.่..ผมขีJ เกียจไปไหนอ่ะ 

A 
Oh come on! Don’t be so lazy! 

ไม่เอาน่า อย่าขีJ เกียจแบบนีJ 

B 
Ok ok ok, I’ll go. 

โอเคๆๆ ไปก็ได ้

A 
Great! Seya soon. 
เยี-ยม แลว้เจอกนันะ 

3 
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Conversation 3 – Match up 
 

1 Hey, what are you up to?  ว่าง, แต่...ผมขีKเกยีจไปไหนอ่ะ A 

2 I’m just chilling out.  เยีAยม แล้วเจอกันนะ B 

3 Do you wanna go for a walk?  ใช่แล้ว คุณว่างอยู่ใช่ไหม C 

4 Now?  อยากออกไปเดินเล่นกันไหม D 

5 Yeah. You’re free right?  กแ็ค่พักผ่อนอยู่ E 

6 
Yeah, but….I can’t be 

bothered to go.  หวัดดี คุณทําอะไรอยู่ F 

7 Oh come on! Don’t be so lazy!  ตอนนีKเลยเหรอ G 

8 Ok Ok Ok, I’ll go.  โอเคๆๆ ไปก็ได้ H 

9 Great! Seya soon.  ไม่เอาน่า อย่าขีKเกียจแบบนีK I 
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Conversation 3 – Arrange the sentence (1/2)  
 

 
1. หวดัด ีคุณทาํอะไรอยู ่

are you Hey, to? what up 
 

 
2. ก็แคพ่กัผ่อนอยู่ 

out. I’m just chilling 
 

 
3. อยากออกไปเดนิเล่นกนัไหม 

go wanna for Do you a walk? 
 

 
4. ตอนน้ีเลยเหรอ 

Now? 
 

 
5. ใช่แลว้ คุณวา่งอยูใ่ช่ไหม 

free Yeah! right? You’re 
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Conversation 3 – Arrange the sentence (2/2)  
 

 
6. วา่ง, แต.่..ผมขี้เกียจไปไหนอ่ะ 

be go. Yeah, can’t but… to I bothered 
 

 
7. ไมเ่อาน่า อยา่ขี้เกียจแบบน้ี 

lazy. so come Oh be Don’t on! 
 

 
8. โอเคๆๆ ไปก็ได้ 

go. I’ll Ok ok ok, 
 

 
9. เยีย่ม แลว้เจอกนันะ 

soon. Great! Seya 
 

 
 
 
 

 


