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Conversation 61 – Listen and read along 

A 
Is that your friend over there? 

นั#นคือเพื)อนของคุณไหม 

B 
Yeah, that’s Alex. 

ใช่ อเล็กซ์ไง 

A 
Alex is a boy, right? 
อเล็กซ์ นี)เขาเป็นผูช้าย ใช่ป่ะ 

B 
Yeah, why do you ask? 

ใช่แลว้ ถามทาํไมเหรอ 

A 
Cuz he’s dressed like a girl. 

ก็เพราะเขาแต่งตวัเหมือนผูห้ญิง 

B 
Oh, yeah, I forgot to mention he’s a Ladyboy. 

โอ๋ ลืมบอกไปว่า เขาเป็นกระเทย 

A 
What’s a ladyboy? 

อะไรคือ กระเทย 

B 
A man who dresses like a woman. 

ก็คือ ผูช้ายที)แต่งตวัเหมือนผูห้ญิงแหละ 

A 
Oh, I see. 
อ่อ เขา้ใจล่ะ 

61 
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Conversation 61 – Match up 
 

1 
Is that your friend 

over there?  ก็คือ ผู้ชายที.แต่งตัวเหมือนผู้หญิงแหละ A 

2 Yeah, that’s Alex.  โอ๋ ลืมบอกไปว่า เขาเป็นกระเทย B 

3 Alex is a boy, right?  ก็เพราะเขาแต่งตัวเหมือนผู้หญิง C 

4 Yeah, why do you ask?  อะไรคือ กระเทย D 

5 Cuz he’s dressed like a girl.  อ่อ เข้าใจล่ะ E 

6 
Oh, yeah, I forgot to 

mention he’s a ladyboy.  ใช่ อเล็กซ์ไง F 

7 What’s a ladyboy?  ใช่แล้ว ถามทําไมเหรอ G 

8 
A man who dresses 

like a woman.  นัKนคือเพื.อนของคุณไหม H 

9 Oh, I see.  อเลก็ซ์ นี.เขาเป็นผู้ชาย ใช่ป่ะ I 
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Conversation 61 – Arrange the sentence (1/2) 
 

 
1. นัน้คือเพื่อนของคุณไหม 

friend that there? Is your over 
 

 
2. ใช ่อเล็กซ์ไง 

that’s Alex. Yeah, 
 

 
3. อเล็กซ์ น่ีเขาเป็นผูช้าย ใช่ป่ะ 

boy, Alex a right? is 
 

 
4. ใช่แลว้ ถามทาํไมเหรอ 

why ask? you do Yeah, 
 

 
5. ก็เพราะเขาแตง่ตวัเหมือนผูห้ญงิ 

he’s Cuz girl. dressed a like 
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Conversation 61 – Arrange the sentence (2/2) 
 

 
6. โอ ๋ลืมบอกไปวา่ เขาเป็นกระเทย 

I a mention yeah, ladybody. to Oh, he’s forgot 
 

 
7. อะไรคือ กระเทย 

a ladybody? What’s 
 

 
8. ก็คือ ผูช้ายทีแ่ตง่ตวัเหมือนผูห้ญงิแหละ 

who a man woman. dresses A like 
 

 
9. ออ่ เขา้ใจล่ะ 

I see. Oh, 
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Conversation 62 – Listen and read along 

A 
Do you have any special talents? 

คุณมีความสามารถพิเศษอะไรบา้ง 

B 
Me, nah. I’m useless at anything. 

ผมนี)นะ เปล่า ไม่มี ผมไม่ไดเ้รื)องสักอย่างเลย 

A 
Oh come on. There must be something you’re good at. 

ไม่เอาน่า ตอ้งมีสักอย่างหนึ)งที)คุณทาํไดเ้ก่งๆ 

B 
I can cook quite well. 

ผมทาํอาหารไดไ้ม่เลวนะ 

A 
Really? Like what? 
จริงเหรอ ทาํไดอ้ะไรบา้ง 

B 
I can fry an egg. 

ผมทอดไข่ได ้

A 
Frying an egg is not a special talent. 

จะทอดไข่เป็น ก็ไม่ใช่ความสามารถพิเศษนะคณุ 

B 
What about you then? Any special talents? 

เอ่อ แลว้คุณล่ะ ความสามารถพิเศษมีอะไรบา้ง 

A 
I can speak 5 languages and play 8 musical instruments. 

ผมพูดได ้5 ภาษา เล่นเครื)องดนตรี 8 ชนิด 

62 
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Conversation 62 – Match up 
 

1 
Do you have any 
special talents?  ผมพูดได้ 5 ภาษา เล่นเครื.องดนตรี 8 ชนิด A 

2 
Me, nah. I’m useless 

at anything.  เอ่อ แล้วคุณล่ะ ความสามารถพิเศษมีอะไรบ้าง B 

3 
Oh come on. There must be 
something you’re good at.  จะทอดไข่เป็น ก็ไม่ใช่ความสามารถพิเศษนะคุณ C 

4 I can cook quite well.  ผมนี.นะ เปล่า ไม่มี ผมไม่ได้เรื.องสักอย่างเลย D 

5 Really? Like what?  คุณมีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง E 

6 I can fry an egg.  ไม่เอาน่า ต้องมีสักอย่างหนึ.งที.คุณทําได้เก่งๆ F 

7 
Frying an egg is not 

a special talent.  ผมทอดไข่ได้ G 

8 
What about you then? 
Any special talents?  จริงเหรอ ทําได้อะไรบ้าง H 

9 
I can speak 5 languages and 
play 8 musical instruments.  ผมทําอาหารได้ไม่เลวนะ I 
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Conversation 62 – Arrange the sentence (1/2)  
 

 
1. คุณมีความสามารถพเิศษอะไรบา้ง 

talents? you any have Do special 
 

 
2. ผมน่ีนะ เปลา่ ไม่มี ผมไมไ่ดเ้รื่องสกัอยา่งเลย 

at I’m anything. nah. useless Me. 
 

 
3. ไมเ่อาน่า ตอ้งมีสกัอยา่งหน่ึงทีคุ่ณทาํไดเ้กง่ๆ 
There Oh something at. must you’re be on. good come 

 
 

4. ผมทาํอาหารไดไ้มเ่ลวนะ 
quite cook can I well. 

 
 

5. จรงิเหรอ ทาํได้อะไรบา้ง 
Really? what? Like 
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Conversation 62 – Arrange the sentence (2/2)  
 

 
6. ผมทอดไขไ่ด ้

can I fry egg. an 
 

 
7. จะทอดไขเ่ป็น ก็ไมใ่ช่ความสามารถพเิศษนะคุณ 

special egg a an talent. Frying not is 
 

 
8. เออ่ แลว้คุณละ่ ความสามารถพเิศษมีอะไรบา้ง 

then? special talents? Any about What you 
 

 
9. ผมพูดได ้5 ภาษา เลน่เครื่องดนตรี 8 ชนิด 

and musical languages 8 instruments. can 5 I play speak 
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Conversation 63 – Listen and read along 

A 
Are you up to much Saturday night? 

เยน็วนัเสาร์นี#คุณจะทาํอะไรไหม 

B 
Not really, just staying at home. 

ไม่หรอก อยู่บา้นเฉยๆ 

A 
Do you wanna go to a party? 

คุณอยากไปงานปาร์ตี#กบัผมไหม 

B 
Whose party is it? 
งานปาร์ตี#ของใครเหรอ 

A 
A friend of a friend’s. 

เพื)อนของเพื)อน 

B 
But I wasn’t invited to it. 

แต่ผมไม่ไดร้ับคาํเชิญ 

A 
No worries, anybody can go. 

ไม่เป็นไร ใครๆ ก็ไปไดสิ้ 

B 
I think I’ll pass, cuz I wouldn’t know anybody there. 

ผมขอผ่านดีกว่า เพราะผมคงจะไม่รูจ้กัใครสักคนที)นั)น 

A 
Alright then, as you wish. 

งั#นก็ได ้ตามใจล่ะกนั 

63 
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Conversation 63 – Match up 
 

1 
Are you up to much 

Saturday night?  คุณอยากไปงานปาร์ตีKกับผมไหม A 

2 
Not really, just 
staying at home.  งานปาร์ตีKของใครเหรอ B 

3 Do you wanna go to a party?  เพื.อนของเพื.อน C 

4 Whose party is it?  เย็นวันเสาร์นีKคุณจะทําอะไรไหม D 

5 A friend of a friend’s.  แต่ผมไม่ได้รับคําเชิญ E 

6 But I wasn’t invited to it.  
ผมขอผ่านดีกว่า 

เพราะผมคงจะไม่รู้จักใครสักคนที.นั.น 
F 

7 No worries, anybody can go  งัKนก็ได้ ตามใจล่ะกนั G 

8 I think I’ll pass, cuz I 
wouldn’t know anybody there.  ไม่เป็นไร ใครๆ ก็ไปได้สิ H 

9 lright then, as you wish.  ไม่หรอก อยู่บ้านเฉยๆ I 
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Conversation 63 – Arrange the sentence (1/2)  
 

 
1. เย็นวนัเสาร์น้ีคุณจะทาํอะไรไหม 

much up night? Saturday you to Are 
 

 
2. ไมห่รอก อยู่บา้นเฉยๆ 

just home. Not staying really, at 
 

 
3. คุณอยากไปงานปาร์ตี้กบัผมไหม 

wanna a Do go to party? you 
 

 
4. งานปาร์ตี้ของใครเหรอ 

Whose it? is party 
 

 
5. เพือ่นของเพือ่น 

a of A friend’s. friend 
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Conversation 63 – Arrange the sentence (2/2)  
 

 
6. แตผ่มไม่ไดร้บัคาํเชญิ 

to wasn’t But I it. invited 
 

 
7. ไมเ่ป็นไร ใครๆ ก็ไปได้สิ 

worries. go. Anybody can No 
 

 
8. ผมขอผา่นดีกวา่ เพราะผมคงจะไม่รูจ้กัใครสกัคนทีน่ ั่น 

cuz anybody I pass, know think there. I wouldn’t I’ll 
 

 
9. ง ัน้ก็ได ้ตามใจล่ะกนั 

as Alright wish. then, you 
 

 
 
 
 

 


