
Question 2 What is your name? 

Another very important question when you are meeting somebody is what is your 
name? 
อีกคำถามที่สำคัญเมื่อคุณพบเจอผู้คน คือ  What is your name? (คุณละชื่ออะไร) 

What is your name can be answered  and reply with “My name is Kellie “  
"What is your name?" (คุณละชื่ออะไร)  สามารถตอบได้ว่า "ฉันชื่อ Kellie" 

and then you can ask them what is your name? 
และสามารถถามกลับว่า "What is your name?" (แล้วคุณละชื่ออะไร) 

Make sure to listen when they say the name. 
ให้ตั้งใจฟังเมื่อคู่สนทนาบอกชื่อของเขา 

so later you don’t have to ask again.  
เพื่อที่จะได้ต้องถามชื่อซ้ำอีกครั้ง 

Where are you from? 
คุณมาจากไหน 

Another great question is where are you from? 
อีกคำถามที่ดีคือถามว่า "Where are you from?" (คุณมาจากไหน) 

 "Where are you from?" Could  mean which country  or what town what city, what 
province  it's up to you.  
"Where are you from?" (คุณมาจากไหน) คำถามนี้อาจหมายถึงมาจากประเทศอะไร เมือง
อะไร หรือว่าจังหวัดอะไร ขึ้นอยู่กับผู้ตอบ  

If i ask you where are you from.  
ถ้าฉันถามคุณว่ามาจากไหน  

You might say i’m from Thailand or i’m from Bangkok  
คุณอาจจะตอบว่า "I’m from Thailand" (ฉันมาจากประเทศไทย) หรือ "I’m from 
Bangkok" (ฉันมาจากกรุงเทพ) 

And you can reply  "Where are you from?" to ask them as well. 



เเละสามารถตอบกลับว่า "Where are you from?" (คุณมาจากไหน) เพื่อถามคู่สนทนากลับ
ได้เช่นกัน  

What do you like? 
คุณชอบอะไร 

Another style of question if you ask about what someone like.  
อีกประเภทหนึ่งของคำถาม ถ้าคุณถามเกี่ยวกับความชอบของอีกฝ่าย 

What is your favourite food? 
คุณชอบอาหารอะไร  

What is your favourite colour? 
คุณชอบสีอะไร 

or What is your favourite animal? 
หรือว่าคุณชอบสัตว์อะไร 

Be sure to listen for the answer  
ตั้งใจฟังคำตอบว่าคู่สนทนาตอบว่าอะไร 

My favourite food is pizza. 
อาหารที่ฉันชอบคือพิซซ่า 

My favourite colour is pink. 
สีที่ฉันชอบคือสีชมพู 

My favourite animal is rabbit.  
สัตว์ที่ฉันชอบคือกระต่าย  

It’s important not only when you ask the question  but also to listen to the answer. 
เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะคุณไม่เพียงเเต่ถามคำถามเเต่ต้องตั้งใจฟังคำตอบของคู่สนทนาด้วย 

So that you can then ask another question  Oh !!  you like rabbit ? me too. 
คุณสามารถถามอีกคำถาม อย่างเช่น โอ้!! คุณชอบกระต่ายหรอ ฉันก็ชอบกระต่ายเหมือนกัน 

Do you have a rabbit? 
คุณมีกระต่ายไหม  



What colour is the rabbit?  
กระต่ายสีอะไร 

What is the rabbit name? 
กระต่ายชื่ออะไร 

When you know these  word  colour ,name  
เมื่อคุณรู้คำศัพท์อย่างคำว่า ”สี“ หรือคำว่า “ชื่อ” 

You can ask more question and have a  longer conversation. 
คุณสามารถถามคำถามอื่นเพิ่มได้อีก ทำให้การสนทนานานขึ้น  

Don’t be afraid to ask question don’t be afraid to respond to reply.  
ไม่ต้องกลัวที่จะถามหรือไม่ต้องกลัวที่จะตอบคำถาม 

but most importantly  listen carefully not only the question but also to the 
answer . 
เเต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการฟังทั้งคำถามและคำตอบอย่างตั้งใจ  
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