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Conversation 81 – Listen and read along 

A 
What shall we eat for dinner? 

มื#อเยน็เราจะกินอะไรด ี

B 
How about instant noodles? 

กินมาม่าดีไหม 

A 
Again? Come on! I’m fed up of it. 

อีกแลว้เหรอ ไม่เอา เบื9อสุดๆ 

B 
Well, what do you suggest? 

งั#น คุณมีอะไรจะเสนอมิล่ะ 

A 
Let’s go try that new Chinese restaurant! 

ให้เราไปลองที9ร้านอาหารจีนที9เพิ9งเปิดใหม่ไหม 

B 
But I heard it’s really expensive. 

แต่ผมไดย้ินมาว่ามนัแพงมากนะ 

A 
No worries! My treat. 

ไม่เป็นไร ผมขอเลี#ยงเอง 

B 
Well, look who’s loaded! 

แหม๋ ดูสิ ใครมีตงัคแ์ลว้ 

A 
I just got a bonus from work, so let’s go! 

ก็พอดีไดโ้บนสั ป่ะ ไปกนัเถอะ 

81 



English by Chris   copyright ©                            @TeacherChris            www.EnglishbyChris.com 9 

Conversation 81 – Match up 
 

1 
What shall we eat 

for dinner?  กินมาม่าดีไหม A 

2 How about instant noodles?  แต่ผมได้ยนิมาว่ามันแพงมากนะ B 

3 
Again? Come on! 
I’m fed up of it.  ให้เราไปลองที<ร้านอาหารจีนที<เพิ<งเปิดใหม่ไหม C 

4 Well, what do you suggest?  แหม๋ ดูสิ ใครมีตงัคแ์ลว้ D 

5 
Let’s go try that new 
Chinese restaurant!  อีกแล้วเหรอ ไม่เอา เบื<อสุดๆ E 

6 
But I heard it’s 
really expensive.  งัCน คุณมีอะไรจะเสนอมิล่ะ F 

7 No worries! My treat.  ก็พอดีได้โบนัส ป่ะ ไปกันเถอะ G 

8 Well, look who’s loaded!  ไม่เป็นไร ผมขอเลีCยงเอง H 

9 
I just got a bonus 

from work, so let’s go!  มืCอเยน็เราจะกินอะไรด ี I 
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Conversation 81 – Arrange the sentence (1/2) 
 

 
1. ม้ือเย็นเราจะกินอะไรดี 

for dinner? What eat shall we 
 

 
2. กนิมามา่ดีไหม 

about noodles? How instant 
 

 
3. อีกแลว้เหรอ ไมเ่อา เบื่อสุดๆ 

fed on! up Come I’m it. Again? of 
 

 
4. ง ัน้ คุณมีอะไรจะเสนอมลิ่ะ 

you what do suggest? Well, 
 

 
5. ใหเ้ราไปลองทีร่า้นอาหารจีนทีเ่พิง่เปิดใหมไ่หม 

try that go Chinee new Let’s restaurant. 
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Conversation 81 – Arrange the sentence (2/2) 
 

 
6. แตผ่มไดย้นิมาวา่มนัแพงมากนะ 

I it’s really expensive. heard But 
 

 
7. ไมเ่ป็นไร ผมขอเล้ียงเอง 

worries! My treat. No 
 

 
8. แหม ๋ดูส ิใครมีตงัค์แลว้ 

Well, loaded! look who’s 
 

 
9. ก็พอดีไดโ้บนสั ป่ะ ไปกนัเถอะ 

let’s a bonus from got go! I so just work, 
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Conversation 82 – Listen and read along 

A 
How are you gonna spend your retirement? 

คุณจะใชว้ยัเกษียณทาํอะไรบา้ง 

B 
Huh? Why this sudden question? 

อะไรเนี9ย ทาํไมถึงอยู่ๆ ถามเรื9องนี# 

A 
Nothing, I just wanna know how people get prepared for it. 

ผมเปล่า ก็แค่อยากจะรู้ว่าคนจะเตรียมตวัไวอ้ย่างไร 

B 
Well, first of all, you need to be financially prepared. 

ก็ก่อนอื9น ตอ้งเตรียมตวัทางการเงินให้พอใชไ้ด ้

A 
Finances won’t be a problem, but what to do? 

การเงินจะไม่มีปัญหา ว่าแตจ่ะใชเ้วลาไปทาํอะไรบา้ง 

B 
Go travel around the world. 

ก็ไปเที9ยวรอบโลกเลย 

A 
But won’t getting around be difficult when I’m old? 

แต่เมื9อแก่แลว้ ไปไหนมาไหนกจ็ะลาํบากไม่ใช่เหรอ 

B 
Well, you’d better keep fit and eat healthily. 

ก็คุณจะตอ้งรกัษาสุขภาพให้ดีๆ ไวน้ะ 

A 
Got it, then I will travel the world in my retirement. 

เขา้ใจแหละ เมื9อถึงวยัเกษียณผมก็จะไปเที9ยวรอบโลกให้ไดเ้ลย 

82 
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Conversation 82 – Match up 
 

1 
How are you gonna spend 

your retirement?  แต่เมื<อแก่แล้ว ไปไหนมาไหนก็จะลําบากไม่ใช่เหรอ A 

2 
Huh? Why this 

sudden question?  ก็ก่อนอื<น ต้องเตรียมตัวทางการเงินให้พอใช้ได้ B 

3 Nothing, I just wanna know how 
people get prepared for it.  คุณจะใช้วัยเกษียณทําอะไรบ้าง C 

4 
Well, first of all, you need 
to be financially prepared.  ก็ไปเที<ยวรอบโลกเลย D 

5 
Finances won’t be a 

problem, but what to do?  ก็คุณจะต้องรักษาสุขภาพให้ดีๆ ไว้นะ E 

6 Go travel around the world.  
เข้าใจแหละ เมื<อถึงวัยเกษียณ 

ผมก็จะไปเที<ยวรอบโลกให้ได้เลย 
F 

7 
But won’t getting around 

be difficult when I’m old?  อะไรเนี<ย ทําไมถึงอยู่ๆ ถามเรื<องนีC G 

8 
Well, you’d better keep 

fit and eat healthily.  
การเงินจะไม่มีปัญหา 

ว่าแต่จะใช้เวลาไปทําอะไรบ้าง 
H 

9 
Got it, then I will travel 

the world in my retirement.  ผมเปล่า ก็แค่อยากจะรู้ว่าคนจะเตรียมตัวไว้อย่างไร I 
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Conversation 82 – Arrange the sentence (1/2)  
 

 
1. คุณจะใช้วยัเกษียณทาํอะไรบา้ง 

are your you retirement? How gonna spend 
 

 
2. อะไรเน่ีย ทาํไมถงึอยู่ๆ  ถามเรื่องน้ี 

Why question? Huh? sudden this 
 

 
3. ผมเปลา่ ก็แคอ่ยากจะรูว้า่คนจะเตรียมตวัไวอ้ยา่งไร 

get wanna for just people I prepared how it. Nothing, know 
 

 
4. ก็กอ่นอืน่ ต้องเตรียมตวัทางการเงนิใหพ้อใช้ได ้

to Well, be need first you of financially all, prepared. 
 

 
5. การเงนิจะไม่มีปญัหา วา่แตจ่ะใช้เวลาไปทาํอะไรบา้ง 

what be but won’t do? problem, Finances to a 
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Conversation 82 – Arrange the sentence (2/2)  
 

 
6. ก็ไปเทีย่วรอบโลกเลย 

around travel the world. Go 
 

 
7. แตเ่มือ่แกแ่ลว้ ไปไหนมาไหนก็จะลาํบากไมใ่ช่เหรอ 
travelling old. around won’t I’m be when But difficult 

 
 

8. ก็คุณจะต้องรกัษาสุขภาพใหด้ีๆ ไวน้ะ 
Well, healthily. eat fit you’d and better keep 

 
 

9. เขา้ใจแหละ เมื่อถงึวยัเกษียณผมก็จะไปเทีย่วรอบโลกใหไ้ดเ้ลย 
in travel the Got world will retirement. I it, then my 
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Conversation 83 – Listen and read along 

A 
You went to high school in Bangkok, right? 

คุณจบในโรงเรียนมธัยมในกรุงเทพ ใช่ไหม 

B 
Yeah, I did. I went to ISB International school. 

ใช่แลว้ ผมเคยเรียนที9โรงเรียนนานาชาติไอเอสบี 

A 
Wow! That’s a really famous school. 

โห โรงเรียนนั#นมีชื9อเสียงดงัมาก 

B 
Yeah, it was a great experience. 
ใช่ มนัเป็นประสบการณ์ที9ดีมากที9ไดเ้รียนที9นั9น 

A 
I heard its term fees are the most expensive in Thailand. 

ผมไดย้ินว่าค่าเทอมแพงที9สุดในประเทศไทยเลย 

B 
Well, that’s probably true, but it’s worth it. 

ก็คงจริงแหละ แต่มนัคุม้สุดๆ นะ 

A 
Were you a hard-working student? 

แลว้ตอนนั#นคณุตั#งใจเรียนไหม 

B 
Of course, though sometimes I could be a little rebellious. 

แน่นอนสิ แต่ก็มีบางครั# งที9เกเรนิดหนึ9ง 

A 
You’re so lucky you got to go to that school! 

คุณโชคดีมากที9ไดมี้โอกาสไปเรียนที9นั9น 

83 
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Conversation 83 – Match up 
 

1 
You went to high school 

in Bangkok, right?  คุณโชคดีมากที<ได้มีโอกาสไปเรียนที<นั<น A 

2 
Yeah, I did. I went to 

ISB International school.  แน่นอนสิ แต่ก็มีบางครัCงที<เกเรนดิหนึ<ง B 

3 
Wow! That’s a really 

famous school.  ก็คงจริงแหละ แต่มันคุ้มสุดๆ นะ C 

4 
Yeah, it was a 

great experience.  ผมได้ยินว่าค่าเทอมแพงที<สุดในประเทศไทยเลย D 

5 I heard its term fees are the 
most expensive in Thailand.  โห โรงเรียนนัCนมีชื<อเสียงดังมาก E 

6 
Well, that’s probably 
true, but it’s worth it.  ใช่แล้ว ผมเคยเรียนที<โรงเรียนนานาชาติไอเอสบ ี F 

7 
Were you a 

hard-working student?  คุณจบในโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพ ใช่ไหม G 

8 Of course, though sometimes I 
could be a little rebellious.  ใช่ มันเป็นประสบการณ์ที<ดีมากที<ได้เรียนที<นั<น H 

9 
You’re so lucky you got 
to go to that school!  แล้วตอนนัCนคุณตัCงใจเรียนไหม I 
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Conversation 83 – Arrange the sentence (1/2)  
 

 
1. คุณจบในโรงเรียนมธัยมในกรุงเทพ ใช่ไหม 
Bangkok, school went in to right? You high 

 
 

2. ใช่แลว้ ผมเคยเรียนทีโ่รงเรียนนานาชาตไิอเอสบี 
went to I ISB did. school. international Yeah, I 

 
 

3. โห โรงเรียนนั้นมีชื่อเสียงดงัมาก 
That’s school. really a famous Wow! 

 
 

4. ใช ่มนัเป็นประสบการณ์ทีด่ีมากทีไ่ดเ้รียนทีน่ ั่น 
was Yeah, a it experience. great 

 
 

5. ผมไดย้นิวา่คา่เทอมแพงทีสุ่ดในประเทศไทยเลย 
heard in most term expensive Thailand. fees the its are I 
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Conversation 83 – Arrange the sentence (2/2)  
 

 
6. ก็คงจรงิแหละ แตม่นัคุม้สุดๆ นะ 

true, probably worth that’s but it. Well, it’s 
 

 
7. แลว้ตอนนั้นคุณต ัง้ใจเรียนไหม 

you student? hard- a working Were 
 

 
8. แน่นอนส ิแตก็่มีบางคร ัง้ทีเ่กเรนิดหน่ึง 
course, little rebellious. though Of could I a be sometimes 

 
 

9. คุณโชคดีมากทีไ่ดมี้โอกาสไปเรียนทีน่ ั่น 
got school! you to so to go You’re that lucky 

 
 
 
 
 

 


