
 

 

Lesson plan 

English In Love  

lesson 1: introduction to 
dating 
แนะนำการเดท 

 

Date การเดท (N.) 
Next week I will set up a date = อาทิตย์หน้าฉันจะไปออกเดท 

Date คู่เดท (N.)  
She is my date = เธอเป็นคู่เดทของฉัน 

Date นัดเดท (V.) 
I am going to date this woman = ฉันจะไปเดทกับผู้หญิงคนน้ี 

Types of Dating (ประเภทของการออกเดท) 

Traditional dating (casual dating)  
การออกเดทแบบธรรมดา 

Speed dating (Farang Game) 
กิจกรรมการเดทในเวลาสั้นๆ 2-3 นาที เพื่อทำความรู้จักกัน 
เมื่อหมดเวลาก็จะเปลี่ยนคนต่อไป มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาคนรู้ใจ 

Blind dating 
การนัดบอรด์ เป็นการออกเดทแบบท่ีผู้อื่นได้ทำการนัดแนะให ้

Group dating 
การเดทแบบกลุ่ม 

Double dating 
การเดทเป็นคู่ 2 คู ่

Set Up/ Arranged dating 

มีพ่อสื่อแม่สื่อเป็นผู้นัดแนะให ้

Long distance dating 
การคบกันทางไกล 

Online dating 
การใช้แอพพลิเคชั่นออนไลน์ช่วยในการเดท 

 

 

 

Dating Vocabs 

To be attracted to (someone)  
การถูกดึงดูด, การชอบบางสิ่งบางอย่างในตัวบุคคล, สเปค  
I attracted to guy with long hair  
ฉันชอบผู้ชายที่มีผมยาว 

To be interested in (someone)  
มีความสนใจ (ในตัวบุคคล) 
I’m interested in Susan, she seems like a nice girl. 
ฉันสนใจในตัวซูซาน เธอดเูป็นคนดี 

To have a crush on (someone) 
การแอบชอบใครซักคน 
Do you have a crush on me?  
เธอแอบชอบฉันหรือเปล่า? 

To have a thing for (someone)  
การแอบชอบใครซักคน 
I really like her. I have a thing for her. 
ฉันชอบเธอจริงๆ 

To be smitten.  
การที่เราถูกดึงดูดด้วยเสนห่์ของเขา 
I am smitten by you smile.  
ฉันถูกดึงดูดด้วยรอยยิ้มของคณุ 

To have a thing going with (someone) 
 การที่เรามีความรูส้ึกดีให้กับคนๆนึงมากกว่าเพื่อน 
I have a thing going on with Justin  
เรามีความรูส้ึกท่ีเกินคำว่าเพื่อนใหก้ับจัสติน 

To be crazy about (someone)  
การคลั่งไคล้ในตัวบุคคล 
I’m so crazy about Susan, I can’t stop thinking about her. 
ฉันคลั่งไคล้ในตัวซูซานมาก ฉันไมส่ามารถหยุดคดิเรื่องของหล่อนได้ 

To meet the right guy/girl  
การพบเจอคนท่ีใช่ 
I have to meet the right guy. 
ฉันต้องเจอคนท่ีใช่ 

To ask (someone) out  
การขอใครสักคนออกไปเดท 
I’m going to ask Susan out.  
ฉันจะขอซูซานออกเดท 

 



 

 

To set up a date  
การนัดเดทกับใครสักคน 
I would like to set up a date with you. 
ฉันอยากจะออกไปเดทกับเธอ 

To go on a date  
การออกไปเดท 
I went out with Susan yesterday. 
ฉันออกไปเดทกับซูซานเมื่อวาน 

To go out (with)  
การออกไปเดท 
I’m going out with Susan.  
ฉันออกไปเดทกับซูซาน 

To be stood up on a date  
การถูกท้ิง (ไม่มาตามนัด) 
He stood me up last night. 
เขาไมม่าตามนัดเดทเมื่อคืน 

Hot date (N.)  
คู่เดทท่ีดูดี หล่อ/สวย 
Susan is my hot date tonight. 
ซูซานเป็นคู่เดทท่ีดูดีมากของฉันในคืนน้ี 

To fall in love  
การตกหลุมรัก 
I would like to fall in love with you. 
ฉันอยากที่จะตกหลุมรักกับเธอ 

To fall for (someone)  
เมื่อเราหลงรักใครสักคน 
I fell for Susan because she is so nice. 
ฉันตกหลุมรักซูซานเพราะเธอเป็นคนนิสัยดมีาก 

To hit it off with (someone)  
การที่ได้คบหากับใครสักคน 
Hunter is hit it off with Susan. 
ฮันเตอร์กำลังคบหากับซูซาน 

Seeing (someone)  
กำลังศึกษาดูใจกับใครสักคน 
I’m seeing Susan. 
ฉันกำลังคบอยู่กับซูซาน/ผมเป็นแฟนกับซูซาน 

To go steady with (someone)  
การเป็นแฟนกัน 
I’m going steady with Susan. 
ฉันกำลังเป็นแฟนกับซูซาน  

To settle down  
การลงหลักปักฐาน/การหยุดที่ใครสักคน 
I’m ready to settle down with you and, have a family. 
ฉันพร้อมที่จะหยดุและสร้างครอบครัวกับเธอ  

To get hitched (สำนวน)  
การแต่งงาน 
I’m getting hitched with Susan. 
ฉันจะแต่งงานกับซูซาน 

To be on the rocks (สำนวน)  
การมีอุปสรรคในความสัมพันธ์ 
My relationship is on the rocks. 
ความสัมพันธ์ของฉันกำลังมีอุปสรรค 

To break someone’s heart  
การบอกเลิก/หักอกใครสักคน 
I broke Susan’s heart. 
ฉันเลิกกับซูซาน/ฉันหักอกซูซาน 

To break up with (someone)  
การเลิกรา 
I broke up with Hunter. 
ฉันเลิกกับฮันเตอร์  

To split up  
การแยกทางกัน 
Hunter and Kay we split up. 
ฮันเตอร์กับเคแยกทางกันแล้ว/เลกิกันแล้ว 

To be dumped  
การโดนทิ้ง 
I got dumped by my boyfriend.  
ฉันถูกแฟน(ผู้ชาย)ของฉันท้ิง 

To dump  
การทิ้ง 
You dump me, didn’t you? 
คุณทิ้งฉันใช่ไหม 

To walk out on (someone)  
การจบความสัมพันธ์ 
I walk out on Susan. I just wasn’t ready. 
ฉันจบความสมัพันธ์กับซูซาน ฉันรูส้ึกยังไม่พร้อม 

 

 



 

 

To leave (someone) for (someone)  
การเลิกกับอีกคนเพื่อไปหาอีกคนหนึ่ง 
I leave Susan for Emily. 
ฉันเลิกกับซูซานเพื่อเอมิลี ่

To leave someone at the altar  
การตัดสินใจไม่แต่งงานในตอนสุดท้าย 
He leave Susan at the altar. 
เขาทิ้งซูซานกลางงานแต่ง (เป็นหม้ายขันหมาก) 
*Altar แท่นพิธ ี

To patch up a relationship  
การสมานความสัมพันธ์ 
He is going to patch things up with his girlfriend. 
เขาจะสมานความสัมพันธ์กับแฟนสาวของเขา 

To give someone a second chance  
การให้โอกาสครั้งท่ีสอง 
I will give you a second chance, if you say sorry. 
ฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้ง ถ้าหากเธอพูดว่าขอโทษ 

Love and Relationship Idioms  
(สำนวนที่เกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ)์ 

Love at first sight รักแรกพบ 

A match made in heaven เนื้อคู่ที่สวรรคส์่งมา 

To be made for each other การถูกสร้างมาเพื่อกันและกัน 

Love affair การนอกใจ 

To fall head over heels in love การตกหลุมรัก 

To kiss and make up การง้อ/ขอคืนด ี

Tie a knot การหมั้นหมาย/แต่งงาน 

 


