
 

  ฟรีอีบุค๊ (Pdf) และ MP3  

  ประโยคภาษาองักฤษ 

  กว่า 4000 ประโยค  

 
 
 
 
 

 ประโยคภาษาองักฤษเหลา่นีผู้้จดัท าได้รวบรวมสะสมทีละเล็กละน้อยจาก 
หนงัสือ บทภาพยนตร์ การ์ตนู แหลง่ความรู้ตา่งๆ ท่ีเห็นว่านา่จะน ามาใช้ได้ รวมทัง้แตง่เองบ้าง 
แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอง ต้องขอขอบคณุแหลง่ท่ีมาตา่งๆ ของข้อมลูไว้ ณ ท่ีนีด้้วยคะ่ และ
หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัเป็นอย่างยิ่ง รวมทัง้ขอความกรุณาแจ้งให้ผู้จดัท า
ทราบด้วยจะเป็นพระคณุยิ่ง 

 

      สว่นเสียงอา่นภาษาองักฤษส าเนียงอเมริกนันี ้เป็นการแปลงข้อความ (text) เป็น
เสียง (mp3) โดยโปรแกรมแปลงเสียง (text to speech) natural reader ผู้สนใจสามารถเข้า
ไปดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีโดยตรงได้ท่ี www.naturalreaders.com 

 

      ส าหรับผู้ ท่ีต้องการฝึกทีละน้อย สามารถดาวน์โหลดแบบ 100 ประโยคตอ่ไฟล์ ซึง่
แยกเป็นกลุม่ๆไว้ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดแตล่ะไฟล์มากหนอ่ย แตผู่้ ท่ีต้องการความ
รวดเร็วก็อาจดาวน์โหลดรวม 1000 ประโยคตอ่ไฟล์ หรือดาวน์โหลดทีเดียวทัง้หมด 4500 

ประโยค ก็ได้ ขอเชิญเลือกดาวน์โหลดได้ตามถนดั ตามลิงก์ท่ีให้มา  

 

      ภาษาองักฤษเป็นวิชาทกัษะ ท่ีต้องอาศยัการฝึกฝนทีละเล็กทีละน้อยเป็นประจ า
สม ่าเสมอ ผู้ ท่ีฝึกภาษาองักฤษเป็นประจ าจนเป็นนิสยัแล้วความเก่งกาจจะไปไหนเสีย 
Practice makes perfect! ขอให้เก่งภาษาองักฤษกนัทกุคนนะคะ 

 
 

Seed of Hope 
http://20sentencesaday.blogspot.com/ 

seedofhope2010@gmail.com 
poowiang@gmail.com 

 
 
 
 

  

http://naturalreaders.com/
http://naturalreaders.com/
http://20sentencesaday.blogspot.com/


                   By Seed of Hope 

http://20sentencesaday.blogspot.com/  

English Sentences 1-20 
1. Let's get down to business. 

มาพดูเร่ืองธุรกิจกนัเถอะ 

2. I will not really attempt to explain. 

ฉนัจะไมพ่ยายามอธิบายเลยจริงๆ 

3. You can go through that gate, over there. 

คณุสามารถผา่นไปท่ีประตนูัน่ ตรงนัน้ 

4. I'll be glad to show you. 

ฉนัจะดีใจท่ีได้แสดงให้คณุเห็น 

5. We've come here on private business. 

พวกเรามาท่ีน่ีด้วยเร่ืองธุระส่วนตวั 

6. I will certainly be there. 

ฉนัจะไปท่ีนัน่แนน่อน 

7. Of course, I will come. 

แนน่อน ฉนัจะมาแน่ 
8. I came here primarily to study. 

เดมิฉนัมาท่ีน่ีเพ่ือการศกึษา 

9. The only thing that troubles me is that... 

สิ่งเดียวท่ีรบกวนฉันก็คือ... 
10. He hasn't showed up yet. 

เขายงัไมโ่ผลม่าเลย 

11. We will be there for dinner. 

พวกเราจะไปท่ีนัน่เพ่ือทานอาหารค ่า 

12. I wouldn't mind if he didn't come at all. 

ฉนัจะไมว่า่อะไรเลยถ้าเขาไม่มา 

13. I will go straight to the market. 

ฉนัจะตรงไปท่ีตลาด 

14. He's rather busy just now. 

เขาคอ่นข้างยุง่อยูเ่ดี๋ยวนี ้

15. But, of course, it is up to you, sir. 

แต ่แน่นอนวา่ มนัขึน้อยู่กบัท่าน ครับ/คะ่ 

16. He reminds me of Tom. 

เขาท าให้ฉนันึกถึงทอม 

17. I didn't say they look alike. 

ฉนัไมไ่ด้พดูวา่พวกเขาเหมือนกนั 

18. It's difficult to explain. 

มนัยากท่ีจะอธิบาย 

19. I suppose you're an expert in these matters. 

ฉนัคดิวา่คณุเป็นผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองเหลา่นี ้

20. But let me remind you of one thing. 

แตข่อฉันเตือนคณุสกัอยา่งนะ  



                   By Seed of Hope 

http://20sentencesaday.blogspot.com/  

English Sentences 21-40 
21. You see what kind of a man he is. 

คณุก็เห็นวา่เขาเป็นคนแบบไหนกนั 

22. He disliked her at first glance. 

เขาไมช่อบเธอตัง้แตแ่รกเห็น 

23. I get myself into trouble by... 

ฉนัพาตวัเข้าสู่ปัญหาโดยการ... 
24. Think nothing of it. 

อยา่ไปคดิอะไรเลย 

25. You have known from a long time what to do. 

คณุทราบมาตัง้นานแล้ววา่ควรจะท าอะไร 

26. No, I didn't really mean that. 

เปลา่ ฉนัไมไ่ด้หมายความอยา่งนัน้จริงๆ 

27. He has no respect for anyone. 

เขาไมใ่ห้ความนบัถือใครเลย 

28. Don't you agree? 

คณุไมเ่ห็นด้วยหรือ 

29. You know very well that... 

คณุทราบเป็นอยา่งดีว่า... 
30. Let me tell you something. 

ขอฉนับอกอะไรคณุบางอย่าง 

31. Here's what I wanted to ask you. 

น่ีแหละ่คือสิ่งท่ีฉนัต้องการถามคณุ 

32. I never told you anything of the sort. 

ฉนัไมเ่คยบอกอะไรอยา่งนัน้กบัคณุเลย 

33. No, it isn't true. 

ไม ่มนัไมจ่ริง 
34. I was also told the story. 

ฉนัก็ได้รับการบอกเล่าเร่ืองราวนัน้ด้วย 

35. He had spent a long time in this country. 

เขาใช้เวลามากในประเทศนี ้
36. We'd heard so much about you. 

พวกเราได้ยินเก่ียวกบัคณุมามาก 

37. He's not by my side as he used to be. 

เขาไมไ่ด้อยูเ่คียงข้างฉนัอยา่งท่ีเคยเป็น 

38. I'll do as you say. 

ฉนัจะท าอย่างท่ีคณุพดู 

39. At first, I didn't think about it much. 

ครัง้แรก ฉันไมไ่ด้คิดอะไรเก่ียวกบัมนัมากนกั 

40. But now I've got sick and it bothers me. 

แตต่อนนี ้ฉนัร าคาญใจและมนัก็รบกวนฉนัมาก 
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English Sentences 41-60 
41. Don't be afraid of anything.  

อยา่กลวัสิ่งใด 

42. Don't you recognize me?  

คณุจ าฉนัไมไ่ด้หรือ 

43. She has a message for you.  

เธอมีข้อความส าหรับคณุ 

44. She wants you to come soon and not let her down.  

เธอต้องการให้คณุมาโดยเร็วและอยา่ท าให้เธอผิดหวงั 

45. She insisted it was very urgent.  

เธอยืนกรานวา่มนัดว่นมากๆ 

46. Don't worry about my opinion of you.  

อยา่กงัวลกบัความเห็นของฉันท่ีมีตอ่คณุ 

47. That's exactly what a doctor told me.  

นัน่แหละ่คือสิ่งท่ีหมอบอกกบัฉันอยา่งแนน่อน 
48. You have done a great deal.  

คณุได้ท าในสิ่งท่ียิ่งใหญ่ 
49. Do you really mean what you say now?  

คณุหมายความอยา่งท่ีคณุพดูตอนนีจ้ริงๆ หรือ 

50. Please don't be angry with me.  

ได้โปรดอยา่โกรธฉนัเลย 

51. It's based on the idea that...  

มนัขึน้อยู่กบัความคดิท่ีวา่ 
52. I have no objection.  

ฉนัไมค่ดัค้านอะไร 
53. You have completely misunderstood.  

คณุเข้าใจผิดโดยสิน้เชิง 

54. Would you allow me to tell you a little story?  

คณุจะอนญุาตให้ฉันเลา่เร่ืองราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม 

55. Please forgive me for being so late.  

ได้โปรดให้อภยัฉนัด้วยท่ีมาสาย 

56. Please think nothing of it.  

ได้โปรดอยา่คดิอะไรมาก 

57. She's old enough to be your grandmother.  

เธอแก่มากพอท่ีจะเป็นยายของคณุได้ 

58. I've never had an interest in politics.  

ฉนัไมเ่คยสนใจเร่ืองการเมืองเลย 

59. Tell me what you think.  

บอกฉันหนอ่ยวา่คณุคดิยงัไง 

60. You're going to learn something as you grow up.  

เธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอยา่งในขณะท่ีเธอโตขึน้ 
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English Sentences 61-80 
61. I don't think anyone know for sure.  

ฉนัไมค่ดิวา่จะมีใครรู้อยา่งแนน่อน 

62. I want you to meet friends of mine.  

ฉนัต้องการให้คณุได้พบกบัเพ่ือนๆ ของฉนั 

63. I told you already.  

ฉนับอกกบัคณุแล้ว 

64. I apologize for this intrusion.  

ฉนัขอโทษด้วยท่ีบกุรุก 

65. I hope I have not awakened you.  

ฉนัหวงัวา่ฉนัไมไ่ด้ปลกุคณุนะ 

66. May I come in?  

ให้ฉนัเข้าไปได้ไหม 

67. How did you know that?  

คณุทราบเร่ืองนัน้ได้อยา่งไร 
68. We are closer than you think.  

พวกเราเข้ามาใกล้กวา่ท่ีคณุคดิ 

69. My orders are to leave you here.  

ค าสัง่ของฉนัคือปลอ่ยคณุไว้ท่ีน่ี 

70. I have other business to attend to.  

ฉนัมีธุระอ่ืนๆ ต้องไปท า 

71. How well did you know him?  

คณุรู้จกัเขาดีแคไ่หนหรือ 

72. We'd planned to meet at…  

พวกเราวางแผนพบกนัท่ี... 
73. I trust nothing is wrong.  

ฉนัเช่ือมัน่วา่ไมมี่อะไรผิด 

74. You have no idea what your meeting was about?  

คณุไมท่ราบหรือว่าการประชมุของคณุเก่ียวกบัเร่ืองอะไร 

75. So you shared interest with him?  

ดงันัน้คณุมีความสนใจร่วมกนักบัเขาหรือ 

76. I haven't shown it to anyone.  

ฉนัไมเ่คยโชว์มนัให้ใครเห็น 

77. Is something wrong?  

มีบางสิ่งผิดพลาดหรือ 

78. Tell me what to do.  

บอกมาวา่ฉนัต้องท าอะไร 
79. I'm not sure I follow.  

ฉนัไมแ่นใ่จวา่ฉนัตามทนั (ไม่แนใ่จวา่เข้าใจท่ีคณุพดู) 
80. I obviously can't tell you why.  

ฉนัไมส่ามารถบอกคณุได้แน่นอนวา่ท าไม 
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English Sentences 81-100 
81. Are you familiar with this?  

คณุคุ้นเคยกบัสิ่งนีไ้หม 

82. I understand your concerns.  

ฉนัเข้าใจความเป็นห่วงของคณุ 

83. He will do what no one else dares.  

เขาจะท าในสิ่งท่ีไมมี่ใครอ่ืนกล้าท า 

84. You know what to do.   

คณุรู้วา่ต้องท าอะไร 
85. No mistakes tonight.  

คืนนีต้้องไมพ่ลาด 

86. I'm busy at the moment.  

ตอนนีฉ้นัยุง่อยู่ 
87. I tried to phone you.  

ฉนัพยายามโทรหาคณุ 

88. But your cellphone was turned off.  

แตค่ณุปิดมือถือ 

89. I turned it off for a reason.  

ฉนัปิดมนัด้วยเหตผุลบางอย่าง 

90. I have an urgent message for you.  

ฉนัมีข้อความดว่นส าหรับคณุ 

91. You need to make this call.  

คณุต้องโทรเบอร์นี ้

92. Don't ask questions. Just do it.  

อยา่ถามค าถามใดๆ แคท่ ามนั 

93. Follow my direction very closely.  

ท าตามค าชีแ้นะของฉนัเป็นอยา่งดี 
94. How did I get here?  

ฉนัมาอยูท่ี่น่ีได้อยา่งไร 

95. Someone left you on my doorstep.  

ใครบางคนทิง้คณุไว้ตรงประตบู้านฉนั 

96. You've been here many days.  

คณุอยูท่ี่น่ีหลายวนัแล้ว 

97. You will treat him with respect?  

คณุจะปฏิบตัติอ่เขาด้วยความเคารพใชไ่หม 

98. Is she out of her mind?  

เธอเสียสตไิปแล้วหรือ 
99. I think I'd like to use the rest room.  

ฉนัคดิวา่ฉนัอยากจะไปห้องน า้ 

100. Let's take a break for a few minutes.  

มาพกักนัสกัสองสามนาทีเถอะ 
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English Sentences 101-120 
101. Shall I accompany you?  

ให้ฉนัไปเป็นเพ่ือนคณุไหม 

102. Not necessary.  

ไมจ่ าเป็น 

103. I think I'd like a few minutes alone.  

ฉนัคดิวา่ฉนัอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามล าพงั 

104. We don't have much time.  

พวกเรามีเวลาไมม่ากนกั 

105. Why are you telling me all this?  

ท าไมคณุบอกเร่ืองทัง้หมดนีก้บัฉนั 

106. He wasn't trying to frame you.  

เขาไมไ่ด้พยายามท่ีจะใสร้่ายคณุ 

107. It was a mistake.  

มนัเป็นความผิดพลาด 

108. There's so much you need to know.  

มีเร่ืองมากมายท่ีคณุจ าเป็นต้องรู้ 

109. We both may be in danger.  

พวกเราทัง้สองอาจตกอยูใ่นอนัตราย 

110. We had planned to meet tonight.  

พวกเราวางแผนพบกนัคืนนี ้

111. His secretary set the meeting.  

เลขาฯของเขาจดัการประชมุนี ้

112. I don't know what to say.  

ฉนัไมท่ราบจะพดูอะไร 
113. I'm sorry I'm so little help.  

ฉนัเสียใจด้วยท่ีชว่ยได้น้อยเหลือเกิน 

114. I didn't get a chance to tell you.  

ฉนัไมมี่โอกาสท่ีจะบอกคณุ 

115. They have another purpose?  

พวกเขามีวตัถปุระสงค์อ่ืนหรือ 

116. Someday I will tell you all about it.  

สกัวนัฉนัจะบอกคณุทัง้หมดเก่ียวกบัมนั 

117. He may have left me a message.  

เขาอาจทิง้ข้อความไว้ให้ฉนั 

118. I have to go see.  

ฉนัต้องไปด ู

119. I don't think he wanted anyone else to hear it.  

ฉนัไมค่ดิวา่เขาต้องการให้ใครอ่ืนได้ยินมนั 

120. We've never even met.  

พวกเราไมเ่คยแม้แตจ่ะพบกนั 
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English Sentences 121-140 
121. I told you to get out of here.  

ฉนับอกคณุให้ออกไปจากท่ีน่ี 

122. We'll talk about this some other time.  

พวกเราจะพดูเก่ียวกบัเร่ืองนีว้นัหลงั 
123. I'm really sorry about that.  

ฉนัเสียใจจริงๆ เก่ียวกบัเร่ืองนัน้ 

124. I had never heard of them.  

ฉนัไมเ่คยได้ยินเก่ียวกบัมนัมาก่อน 

125. There's a lot we need to discuss.  

มีเร่ืองมากมายท่ีพวกเราต้องมาพดูคยุกนั 

126. There's nothing here.  

ไมมี่อะไรท่ีน่ี 

127. How much cash do you have?  

คณุมีเงินสดเทา่ไหร่หรือ 

128. Trust me.  

ไว้ใจฉนั 

129. Long story.  

เร่ืองมนัยาว 

130. It doesn't make sense.  

มนัฟังไมข่ึน้เลย 

131. I've never heard of it.  

ฉนัไมเ่คยได้ยินเก่ียวกบัมนัมาก่อน 

132. Sure you have.  

แนน่อน คณุเคย 

133. I've already been there.  

ฉนัไปท่ีนัน่มาแล้ว 

134. They are waiting upstairs.  

พวกเขาก าลงัคอยอยูข้่างบน 

135. How may I help you?  

ฉนัจะชว่ยอะไรคณุได้บ้าง 

136. I sense this is your first visit to us?  

ผมคดิว่านีเ้ป็นครัง้แรกท่ีพวกคณุมาเย่ียมเยือนพวกเรา 

137.  I'm sorry. I must leave you now.  

ฉนัขอโทษด้วย ฉันต้องจากคณุไปแล้วตอนนี ้

138. Make yourself at home.  

ท าตวัตามสบายนะ 

139. I'm sorry, do we know each other?  

ขอโทษนะ พวกเราเคยรู้จกักนัหรือเปล่า 

140. I don't believe so.  

ฉนัคดิวา่ไมน่ะ 



                   By Seed of Hope 

http://20sentencesaday.blogspot.com/  

English Sentences 141-160 
141. I'm sorry. I truly can do nothing.  

ขอโทษด้วย ฉนัไมส่ามารถท าอะไรได้จริงๆ 

142. Anything you can tell us would be helpful.  

สิ่งใดก็ตามท่ีคณุสามารถบอกกบัเราได้จะเป็นประโยชน์ 

143. I know nothing of this.  

ฉนัไมรู้่อะไรเก่ียวกบัสิ่งนี ้

144. We need to get out of the building.  

พวกเราต้องออกไปจากตกึนี ้

145. I have no idea what that is.  

ฉนัไมท่ราบวา่นัน่คืออะไร 
146. There's nothing I can do.  

ไมมี่อะไรท่ีฉนัสามารถท าได้ 

147. I would prefer nobody else see it.  

ฉนัไมอ่ยากให้ใครอ่ืนได้เห็นมนั 

148. I'd rather not talk about it.  

ฉนัไมอ่ยากพดูเก่ียวกบัมนั 

149. I'm sorry about this.  

ฉนัเสียใจกบัเร่ืองนีด้้วย 

150. I really have no choice.  

ฉนัไมมี่ทางเลือกจริงๆ 

151. I've got to do something.  

ฉนัต้องท าบางสิ่งบางอยา่ง 

152. Is this man a good enough friend?  

ผู้ชายคนนีเ้ป็นเพ่ือนท่ีดีพอไหม 

153. Money is the last thing this guy needs.  

เงินเป็นสิ่งสดุท้ายท่ีชายคนนีต้้องการ 
154. You're certain we can trust this man.  

คณุแนใ่จนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนีไ้ด้ 

155. What is your business with him?  

คณุมีธุระอะไรกบัเขา 

156. It's a private matter.  

มนัเป็นเร่ืองสว่นตวั 

157. I have a little problem.  

ฉนัมีปัญหานิดหน่อย 

158. I need your help right away.  

ฉนัต้องการความชว่ยเหลือของคณุเดี๋ยวนี ้

159. Thank you for having us.  

ขอบคณุท่ีต้อนรับเรา 

160. I realize it's quite late.  

ฉนัทราบดีวา่มนัคอ่นข้างดกึแล้ว 
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English Sentences 161-180 
161. We'd like to talk to you about…  

พวกเราอยากพดูคยุกบัคณุเก่ียวกับเร่ือง... 
162. We're not quite sure.  

พวกเราไมค่อ่ยแนใ่จนกั 

163. How well do you know about this?  

คณุรู้เก่ียวกบัเร่ืองนีดี้แคไ่หน 

164. Not at all, really.  

ไมรู้่เลย จริงๆ 

165. Believe me, it's no mistake.  

เช่ือฉนั ไมมี่พลาดแน่ 
166. You'd better explain yourself.  

คณุควรจะอธิบายตวัเอง 

167. You have not been honest with me.  

คณุไมซ่ื่อสตัย์กบัฉัน 

168. I'll handle this.  

ฉนัจะจดัการสิ่งนีเ้อง 

169. What happens to those people?  

เกิดอะไรขึน้กบัคนเหลา่นัน้ 

170. Where exactly are you?  

คณุอยูท่ี่ไหนกนัแน่ 
171. Don't make a move.  

อยา่เคล่ือนไหวนะ 

172. I'll handle this personally.  

ฉนัจะจดัการเร่ืองนีด้้วยตนเอง 

173. Wait for me. That is an order.  

คอยผมก่อน น่ีคือค าสัง่ 

174. That work is now done.  

งานนัน้ได้ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

175. I think I just figured something out.  

ฉนัคดิวา่ฉนัเพิ่งจะคิดอะไรออก 

176. I'll tell you in a minute.  

ฉนัจะบอกกบัคณุอีกสกัประเดี๋ยวนีแ้หละ่ 

177. I realize you have been given no choice.  

ฉนัเข้าใจวา่คณุไมมี่ทางเลือกเลย 

178. So what do you suggest?  

ถ้างัน้คณุมีอะไรจะแนะน าหรือ 

179. He has not yet told us his purpose.  

เขายงัไมไ่ด้บอกพวกเราถึงจดุประสงค์ของเขาเลย 

180. There is no way for me to know that.  

ไมมี่ทางท่ีฉนัจะทราบเร่ืองนัน้ 
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English Sentences 181-200 
181. I don't know what else I can tell you.  

ฉนัไมท่ราบวา่มีอะไรอีกท่ีฉนัจะบอกกบัคณุได้ 

182. I'm late for an appointment.  

ฉนัสายส าหรับนดัหมายแล้ว 

183. He will not give up easily.  

เขาจะไมย่อมแพ้ง่ายๆ 

184. Neither of you has ever been there?  

พวกคณุทัง้สองไมเ่คยไปท่ีนัน่หรือ 

185. That's not fair.  

นัน่ไมย่ตุธิรรมเลย 

186. What was your question again? 

ขอค าถามคณุใหมอี่กทีนะ 

187. There's much I have to tell you.  

มีเร่ืองมายมายท่ีฉันต้องบอกกบัคณุ 

188. I'm en route to London.  

ฉนัอยูร่ะหวา่งทางมาลอนดอน 

189. You are in no position to make demands.  

คณุไมอ่ยูใ่นฐานะท่ีจะเรียกร้องอะไร 
190. Don't say a word to anyone.  

อยา่พดูอะไรกบัใคร 
191. This is not something to discuss on an open line.  

น่ีไมใ่ชส่ิ่งท่ีจะพดูคยุกนัทางโทรศพัท์ได้ 

192. Do as I say and everything will be fine!  

ท าตามท่ีฉันบอกแล้วทกุสิ่งจะดีเอง 

193. You have done well.  

คณุท าได้ดี 

194. Just be patient!  

อดทนหนอ่ยนา่ 

195. That's the point!  

ประเดน็นัน่แหละ่ 

196. There's so much I have to tell you both.  

มีเร่ืองมากมายเหลือเกินท่ีฉันต้องบอกกบัเธอทัง้สองคน 

197. So much you do not yet understand.  

เร่ืองมากมายท่ีเธอยงัไมเ่ข้าใจ 

198. We thought you were in trouble.  

พวกเราคิดวา่คณุก าลงัประสบปัญหาอยู่ 
199. How could you know that?  

คณุทราบได้อยา่งไร 
200. You and I should discuss this alone.  

คณุและฉนัควรจะพดูคยุเร่ืองนีก้นัตามล าพงั 
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English Sentences 201-220 
201. Let her leave.  

ปลอ่ยเธอไป 

202. I have no idea how to open this.  

ฉนัไมท่ราบวิธีเปิดสิ่งนี ้

203. It is I who am sorry. This is my fault.  

เป็นฉนัท่ีต้องขอโทษ น่ีเป็นความผิดของฉนั 

204. I'll tell him in person.  

ฉนัจะบอกกบัเขาเป็นการสว่นตวั 

205. Are you with me or against me?  

คณุอยูข้่างฉนัหรือตอ่ต้านฉนั 

206. I must see you immediately.  

ฉนัต้องพบคณุเดี๋ยวนี ้

207. Who is this? Do you know what time is it?  

ใครกนัน่ี คณุทราบไหมเวลาเทา่ไหร่แล้ว 

208. I have something you need to see.  

ฉนัมีบางสิ่งท่ีคณุต้องด ู

209. I can't discuss it on the phone.  

ฉนัไมส่ามารถจะสาธยายมนัทางโทรศพัท์ได้ 

210. I tried to tell you before.  

ฉนัพยายามบอกกบัคณุมาก่อนแล้ว 

211. How did you find me?  

คณุหาฉนัเจอได้อยา่งไร 
212. He tried to gather his thoughts.  

เขาพยายามท่ีจะรวบรวมความคดิของเขา 

213. We'll be there in an hour.  

พวกเราจะไปท่ีนัน่ในอีก 1 ชัว่โมง 
214. I'm embarrassed to admit that I've never heard of it.  

ฉนัอายท่ีจะยอมรับวา่ฉนัไมเ่คยได้ยินมนัมาก่อน 

215. How do you all communicate?  

พวกคณุทัง้หมดติดตอ่กนัได้อยา่งไร 
216. How did you know my name?  

คณุทราบช่ือฉนัได้อยา่งไร 
217. It was no use.  

มนัไมมี่ประโยชน์ 

218. I'm a little late.  

ฉนัสายนิดหน่อย 

219. I got your message. What's up?  

ฉนัได้รับข้อความของคณุ มีอะไรเหรอ 

220. I can't ask you out for breakfast?  

ฉนัไมส่ามารถชวนคณุออกมาทานข้าวเช้าได้หรือไง 
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English Sentences 221-240 
221. How are things with you?  

คณุสบายดีไหม 

222. She is obviously a busy woman.  

เธอเป็นผู้หญิงท่ีมีธุระยุง่อยา่งเห็นได้ชดั 

223. He called me about a half hour ago.  

เขาโทรหาฉนัราวคร่ึงชัว่โมงมาแล้ว 

224. He is impressed with your work.  

เขาประทบัใจกบังานของคณุ 

225. So what did he want?  

ถ้างัน้เขาต้องการอะไรละ่ 

226. I obviously can't refuse him.  

ฉนัไมส่ามารถปฏิเสธเขาได้จริงๆ 

227. What do you recommend I do?  

คณุจะแนะน าให้ฉันท าอะไรดี 
228. I still can't believe it.  

ฉนัยงัคงไมอ่ยากจะเช่ือมนัเลย 

229. There's really no need to.  

มนัไมจ่ าเป็นจริงๆ 

230. I've got limited time here.  

ฉนัมีเวลาจ ากดัท่ีน่ี 

231. So let's get to business.  

งัน้มาเข้าเร่ืองธุรกิจกนัเถอะ 

232. That's actually what he said.  

นัน่แหละ่คือสิ่งท่ีเขาพดูจริงๆ 

233. He is indeed a dangerous man.  

เขาเป็นผู้ชายท่ีนา่อนัตรายจริงๆ 

234. Are you kidding?  

คณุล้อเลน่ใชไ่หม 

235. I've heard nothing about it.  

ฉนัไมไ่ด้ยินอะไรเก่ียวกบัมนัเลย 

236. Let's take a walk, shall we?  

ไปเดนิเลน่กนัดีไหม 

237. I'll speak to you shortly.  

ฉนัจะบอกกบัคณุสัน้ๆ 

238. Any questions before we go?  

มีค าถามอีกไหม ก่อนท่ีเราจะไป 

239. You look nice this morning.  

คณุดดีูมากเช้านี ้

240. I'd like you to organize a meeting for me.  

ผมอยากให้คณุจดัการประชมุให้หนอ่ย 
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English Sentences 241-260 
241. Hi, I can hear you perfectly.  

ไฮ ฉนัได้ยินเสียงคณุชดัแจ๋วเลย 

242. I'm in the car right now.  

ฉนัอยูใ่นรถตอนนี ้

243. I need you to pick me up and drop me off at…  

ฉนัอยากให้คณุมารับฉันและสง่ฉนัลงท่ี... 
244. Are you on the street? It sounds so loud.  

คณุอยูบ่นถนนอยูเ่หรอ เสียงดงัมากเหลือเกิน 

245. That's all for today!  

เทา่นีแ้หละ่วนันี ้

246. Do you know where I put my glasses?  

คณุทราบไหมวา่ฉนัวางแวน่ตาไว้ท่ีไหน 

247. Are those books all yours?  

หนงัสือทัง้หมดนัน่ของคณุหรือ 

248. Who is the guy over there?  

ผู้ชายท่ีอยูต่รงนัน้เป็นใครหรือ 

249. I really don't know.  

ฉนัไมท่ราบจริงๆ 

250. I have no idea about it.  

ฉนัไมท่ราบเก่ียวกบัมนั 

251. May I have your name?  

ขอช่ือคณุหน่อยได้ไหม 

252. Just call me Tom.  

เรียกฉนัวา่ทอมก็พอ 

253. Who is the lady in white?  

ผู้หญิงในชดุขาวนัน่คือใครหรือ 

254. Could you introduce me to her?  

คณุชว่ยแนะน าฉนักบัเธอหน่อยได้ไหม 

255. Let me introduce my friend to you.  

ขอฉนัแนะน าเพ่ือนของฉนักบัคณุหนอ่ย 

256. Let me introduce myself.  

ขอฉนัแนะน าตวัเองหน่อย 

257. What day is it today?  

วนันีคื้อวนัอะไร 
258. It's Monday today.  

วนันีคื้อวนัจนัทร์ 
259. What's the date today?  

วนันีคื้อวนัท่ีเทา่ไหร่ 
260. It's January the 15th, 2010.  

วนันีคื้อวนัท่ี 15 มกราคม 2010 
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English Sentences 261-280 
261. What will you do during this weekend?  

คณุจะท าอะไรชว่งวนัหยดุนี ้

262. Does the shop open at 9am on weekdays?  

ร้านค้าเปิดเวลา 9 นาฬิกา ในวนัท างานใชไ่หม 

263. It opens at 8 am on weekdays.  

มนัเปิดเวลา 8 นาฬิกาในวนัท างาน 

264. But at 9 am on weekends.  

แตเ่ปิดในเวลา 9 นาฬิกา ในวนัหยดุสดุสปัดาห์ 

265. It's been five years since I last saw you.  

เป็นเวลา 5 ปีแล้วนบัแตท่ี่ฉนัเจอคณุครัง้สดุท้าย 

266. Do you have any brothers or sisters?  

คณุมีพ่ีชาย/น้องชาย หรือพ่ีสาว/น้องสาวไหม 

267. No, I'm a single son.  

ไม ่ฉนัเป็นลกูชายคนเดียว 

268. My watch is five minutes fast.  

นาฬิกาฉนัเร็วไป 5 นาที 

269. We must arrive there on time.  

พวกเราต้องไปถึงท่ีนัน่ตรงเวลา 

270. There are only two minutes left.   

มีเวลาเหลือแค ่2 นาที 

271. The flight is delayed.  

เท่ียวบนินัน่เล่ือนเวลาออกไป 

272. The meeting is put off.  

การประชมุเล่ือนออกไป 

273. When were you born?  

คณุเกิดเม่ือไหร่ 
274. I was born on August 19th, 1969.  

ฉนัเกิดวนัท่ี 19 สิงหาคม 1969 

275. Do you know the exact date?  

คณุทราบวนัท่ีท่ีแนน่อนไหม 

276. I’ll be back in 5 days.  

ฉนัจะกลบัมาในอีก 5 วนั 

277. Hello. Can I see Mr Green?  

สวสัดีครับ ขอพบคณุกรีนได้ไหม 

278. Do you have an appointment?  

คณุนดัไว้หรือเปลา่ 

279. Sorry I don't.   

ขอโทษครับไมไ่ด้นดั 

280. Yes, at 3 pm.  

ใชค่รับ เวลา บา่ย 3 โมง 
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English Sentences 281-300 
281. Can you finish your work ahead of time?  

คณุสามารถท างานเสร็จก่อนเวลาได้ไหม 

282. Sorry Mr Green can't see you now.  

ขอโทษคะ่ คณุกรีนไมส่ามารถพบคณุตอนนีไ้ด้ 

283. He's on the phone.  

เขาก าลงัโทรศพัท์อยู่ 
284. Would you wait here for a minute?  

คณุจะคอยอยูต่รงนีส้กัครู่ได้ไหม 

285. Would you like something to drink?  

คณุอยากด่ืมอะไรสกัหนอ่ยไหม 

286. Mr Green, Mr Smith is here.  

คณุกรีน คณุสมิทอยูท่ี่น่ีแล้ว 

287. You may go in now.  

คณุเข้าไปได้แล้วตอนนี ้

288. How have you been these years?  

คณุเป็นอยา่งไรบ้างหลายปีมานี ้

289. You've changed little.  

คณุเปล่ียนไปเล็กน้อย 

290. Do you still remember that Christmas?  

คณุยงัคงจ าคริสต์มาสนัน้ได้ไหม 

291. How long have you studied English?  

คณุเรียนภาษาองักฤษมานานแคไ่หนแล้ว 

292. He speaks English fluently.  

คณุพดูภาษาองักฤษได้คลอ่ง 

293. You speak English pretty well.  

คณุพดูภาษาองักฤษได้ดีมาก 

294. My native language is Thai.  

ภาษาถ่ินของฉนัคือ ภาษาไทย 

295. I have some difficulty in expressing myself.  

ฉนัมีความยากล าบากบ้างในการพดูอธิบายเก่ียวกบัตวัเอง 

296. Your pronunciation is excellent.  

การออกเสียงของคณุยอดเย่ียม 

297. How can I improve my spoken English?  

ฉนัจะสามารถปรับปรุงการพดูภาษาองักฤษของฉนัได้อย่างไร 
298. What will you do this weekend?  

คณุจะท าอะไรในวนัหยดุสปัดาห์นี ้

299. Do you like travelling?  

คณุชอบการเดนิทางทอ่งเท่ียวไหม 

300. Yes, I like it a great deal.  

ใชฉ่นัชอบมนัมากเลยทีเดียว 
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English Sentences 301-320 
301. I'm two years younger than my sister.  

ฉนัอายอุอ่นกวา่พ่ีสาวฉนัสองปี 

302. My elder sister is one year older than me.  

พ่ีสาวฉนัแก่กวา่ฉนั 1 ปี 

303. He is the youngest in the family.  

เขาอายนุ้อยท่ีสดุในครอบครัว 

304. He looks much younger than he is.  

เขาดอู่อนกวา่ท่ีเป็น 

305. I came here when I was 20.  

ฉนัมาท่ีน่ีตอนอาย ุ20 ปี 

306. I started school at the age of 6.  

ฉนัเข้าโรงเรียนตอนอาย ุ6 ขวบ 

307. My mother is over 60 years old.  

แมข่องฉนัอายมุากกวา่ 60 ปีแล้ว 

308. Most of them are less than 30.  

พวกเขาสว่นใหญ่อายนุ้อยกวา่ 30 ปี 

309. I guess he's about 30.  

ฉนัเดาว่าเขาอายรุาว 30 ปี 

310. She's going to be 40 next month.  

เธอก าลงัจะเข้า 40 ปีเดือนหน้านี ้

311. They'll have a party for their 10th wedding anniversary.  

พวกเขาจะจดัปาร์ตีค้รบรอบวนัแตง่งานปีท่ี 10 

312. He's still a boy after all.  

อยา่งไรก็ตามเขาก็ยงัคงเป็นเดก็ผู้ชายอยู่ 
313. When do you get up everyday?  

คณุตื่นนอนเวลาใดทกุวนั 

314. I usually get up at 8 o'clock.  

ฉนัมกัจะตื่นตอน 8 โมง 

315. Where do you have your lunch?  

คณุไปทานอาหารเท่ียงท่ีไหน 

316. I have my lunch in a snack bar nearby.  

ฉนัทานอาหารเท่ียงท่ีห้องทานอาหารวา่งใกล้ๆ 

317. What did you have for lunch?  

คณุทานอะไรเป็นข้าวเท่ียง 

318. What do you do at work?  

คณุท าอะไรบ้างในท่ีท างาน 

319. I answer telephone and do some typing.  

ฉนัรับโทรศพัท์และก็พิมพ์ดีดบ้าง 

320. What time do you finish your work?  

คณุท างานเสร็จเมื่อไหร่ 
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English Sentences 321-340 
321. At 6 o'clock sharp.  

6 โมงตรง 
322. What do you do in your spare time?  

คณุท าอะไรในยามว่าง 

323. I like listening to pop music.  

ฉนัชอบฟังเพลงป๊อบ 

324. When did you get up yesterday morning?  

เม่ือเช้าวานนีค้ณุต่ืนนอนตอนไหน 

325. I woke up at 7 and got up right away.  

ฉนัต่ืน 7 โมงและลกุขึน้ทนัที 

326. I heard the clock, but I didn't get up until 9.  

ฉนัได้ยินเสียงนาฬิกาปลกุแตไ่มไ่ด้ลกุขึน้จนถึง 9 โมง 

327. I hurried to my office.  

ฉนัรีบรุดไปท่ีท างาน 

328. I had my breakfast on the way.  

ฉนัทานข้าวเช้าระหวา่งทาง 

329. I was 5 minutes late.  

ฉนัมาสายไป 5 นาที 

330. I had lunch with a friend of mine.  

ฉนัทานข้าวเท่ียงกบัเพ่ือนคนหนึง่ 

331. I finished my work at 6 pm.  

ฉนัท างานเสร็จตอน 6 โมงเย็น 

332. I stayed and did some extra work.  

ฉนัอยูท่ี่ท างานและท างานพิเศษบางอย่าง 

333. The TV programs were really boring.  

รายการโทรทศัน์น่าเบื่อจริงๆ 

334. So I went to bed very early.  

ดงันัน้ฉนัจงึเข้านอนแตห่วัค ่า 

335. I didn't sleep well.  

ฉนัหลบัไมส่นิทนกั 

336. It's been a whole year since I last saw you.  

เกือบปีแล้วนบัจากท่ีฉนัเจอคณุลา่สดุ 

337. How have you been these day?  

คณุสบายดีไหม 

338. Not too bad.  

ก็ไมเ่ลวนกั 

339. But you sound so sad.  

แตค่ณุฟังดเูศร้ามาก 

340. Yes, I lost my cat yesterday.  

ใชฉ่นัท าแมวหายเม่ือวานนี ้
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English Sentences 341-360 
341. Oh, I'm sorry to hear that.  

โอ เสียใจด้วยท่ีทราบ 

342. Have you seen Kate lately?  

คณุได้เจอเคทเม่ือไมน่านมานีไ้หม 

343. No, I have no contact with her.  

ไม ่ฉนัไมไ่ด้ตดิตอ่กบัเธอเลย 

344. I heard she got married last week.  

ฉนัได้ยินว่าเธอแตง่งานแล้วสปัดาห์ท่ีแล้ว 

345. Oh, how nice.   

โอ ดีจงั 

346. Sorry, I've got to go now.  

ขอโทษนะ ฉนัต้องไปแล้วตอนนี ้

347. I am always tired after work.  

ฉนัเหน็ดเหน่ือยเสมอหลงัเลิกงาน 

348. Can you come to my office tomorrow morning?  

คณุจะมาท่ีท่ีท างานของฉนัพรุ่งนีเ้ช้าได้ไหม 

349. The important thing is to use it.  

สิ่งส าคญัก็คือการใช้มนั 

350. He knows how to ride a bike.  

เขาทราบวิธีขบัมอเตอร์ไซต์ 
351. He wanted to find a job.  

เขาต้องการหางานท า 

352. He wanted to talk to his boss.  

เขาต้องการพดูกบัเจ้านาย 

353. He went to the post office.  

เขาไปท่ีท่ีท าการไปรษณีย์ 

354. I am too busy to talk today.  

วนันีฉ้นัยุง่เกินกวา่ท่ีจะพดูคยุ 

355. I bought a blue car today.  

วนันีฉ้นัซือ้รถคนัสีฟ้า 

356. I came to New York today for my interview.  

ฉนัมาท่ีนิวยอร์กเพ่ือสมัภาษณ์วนันี ้

357. I drive a blue car to work.  

ฉนัขบัรถคนัสีฟ้าไปท างาน 

358. I have three children.  

ฉนัมีลกู 3 คน 

359. It is a good job to start with.  

มนัเป็นงานท่ีดีท่ีเหมาะจะเร่ิมต้น 

360. She cooks for her friends.  

เธอท าอาหารให้เพ่ือนๆ ทาน 
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English Sentences 361-380 
361. She needs to buy some new clothes.  

เธอต้องการซือ้เสือ้ผ้าชดุใหม่บางชดุ 

362. She wants to live near her brother.  

เธอต้องการอาศยัอยูใ่กล้พ่ีชายของเธอ 

363. They buy many things at the store.  

พวกเขาซือ้ของมากมายท่ีร้านค้า 

364. They live together in a big house.  

พวกเขาอาศยัอยู่ด้วยกนัในบ้านหลงัใหญ่ 

365. They work well together.  

พวกเขาท างานเข้าขากนัดี 

366. You drink too much coffee.  

คณุดื่มกาแฟมากเกินไปแล้ว 

367. We have a very clean house.  

พวกเรามีบ้านท่ีสะอาดมากๆ 

368. We are very smart to learn this.  

พวกเราฉลาดมากพอท่ีจะเรียนรู้สิ่งนี ้

369. See you later. Keep in touch.  

แล้วเจอกนันะ ไว้ติดตอ่กนัอีกนะ 

370. I used to take a walk in the early morning.  

ฉนัเคยเดนิเลน่ในตอนเช้าตรู่ 
371. He used to live in my neighborhood.  

เขาเคยอาศยัอยูใ่นละแวกเดียวกบัฉัน 

372. Did you use to go fishing with friends?  

คณุเคยไปตกปลากบัเพ่ือนๆ ไหม 

373. We have known each other for 6 years.  

พวกเรารู้จกักนัมา 6 ปีแล้ว 

374. It has been a long time since I last came here.  

มนันานมากแล้วนบัแตท่ี่ฉนัมาท่ีน่ีครัง้ลา่สดุ 

375. They've been working on this project since last year.  

พวกเขาท างานในโครงการนีต้ัง้แตปี่ท่ีแล้ว 

376. The movie began as soon as we got there.  

หนงัเร่ิมทนัทีท่ีพวกเราไปถึง 

377. When I arrived at the station, the train had already left.  

รถไฟได้ออกไปแล้ว เม่ือฉนัมาถึงสถานี 

378. Can you do me a favor, please?  

คณุได้โปรดชว่ยอะไรฉนัหนอ่ยได้ไหม 

379. Could you tell me something about...?  

คณุชว่ยเลา่บางสิ่งเก่ียวกบั...ได้ไหม 

380. Let's take a break, you look tired.  

หยดุพกักนัเถอะ คณุดเูหน่ือยแล้ว 
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English Sentences 381-400 
381. Please give my best regards to your family.  

โปรดฝากความปรารถนาดีของฉนัไปยงัครอบครัวของคณุด้วย 

382. I am on your side.  

ฉนัอยูข้่างคณุ 

383. You are kidding me?  

เธอล้อฉนัเลน่ใชไ่หม 

384. Practice makes perfect.  

การฝึกฝนจะท าให้สมบรูณ์แบบ 

385. Never give up!  

อยา่ได้ยอมแพ้ 

386. That's a good idea.   

นัน่เป็นความคดิท่ีดี 

387. It doesn't make sense.  

มนัฟังไมข่ึน้เลย 

388. Don't let chances pass by.  

อยา่ปลอ่ยโอกาสให้ผ่านพ้นไป 

389. I agree with your opinion.  

ฉนัเห็นด้วยกบัความคิดของคณุ 

390. I have heard its name for many times.  

ฉนัได้ยินช่ือมนัมาหลายครัง้แล้ว 

391. Action speaks louder than word.  

การกระท าสง่เสียงดงักวา่ค าพดู 

392. Thanks for your encouragement.  

ขอบคณุส าหรับก าลงัใจของคณุ 

393. I'm sure I will do the work to the best of my ability.  

ฉนัแนใ่จวา่ฉนัจะท างานนีอ้ย่างสดุความสามารถของฉนั 

394. We must take action before it is too late.  

พวกเราต้องด าเนินการก่อนท่ีมนัจะสาย 

395. What's your favorite dish?  

อาหารจานไหนท่ีคณุชอบ 

396. The more you speak, the better you master it.  

ยิ่งคณุพดูมากเทา่ใด คณุยิ่งเก่งกาจมากเทา่นัน้ 

397. What will you do for relaxation this holiday?  

คณุจะท าอะไรเป็นการพกัผอ่นในวนัหยดุ 

398. How can I get in touch with you?  

ฉนัจะตดิตอ่กบัคณุได้อยา่งไร 
399. It's a long story, I will tell you later.  

เร่ืองมนัยาว ฉนัจะเลา่ให้คณุฟังทีหลงั 

400. I graduated three years ago.  

ฉนัส าเร็จการศกึษา 3 ปีมาแล้ว 
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English Sentences 401-420 
401. I accompanied a friend to go shopping.  

ฉนัไปช็อปปิง้เป็นเพ่ือนเพ่ือนคนหนึง่ 

402. I really need to lose some weight.  

ฉนัต้องการลดน า้หนกัลงบ้างจริงๆนะ 

403. Talking with you is a pleasure.  

การได้พดูคยุกบัคณุเป็นความร่ืนรมย์อย่างหนึง่ 

404. You have a sense of humor.  

คณุมีอารมณ์ขนั 

405. I am very proud of you.  

ฉนัภมูิใจในตวัคณุมาก 

406. It's none of your business. 

มนัไมใ่ชธุ่ระกงการอะไรของคณุ 

407. What do you do for a living?  

คณุท ามาหากินอะไร 
408. How long have you stayed here?  

คณุอยูท่ี่น่ีมานานแคไ่หน 

409. Just a few months.  

แคส่องสามเดือน 

410. How long has she lived there?  

เธออาศยัอยูท่ี่นัน่มานานแคไ่หนแล้ว 

411. She's been living there since her birth.  

เธออาศยัอยูท่ี่นัน่มาตัง้แตเ่กิด 

412. Will you stay there for long?  

คณุจะอยู่ท่ีนัน่นานไหม 

413. No, I will move to the U.S. next month.  

ไม ่ฉนัจะย้ายไปอเมริกาเดือนหน้า 

414. Oh really? I'm moving there too.  

โอ จริงๆ หรือ ฉนัก าลงัจะย้ายไปท่ีนัน่เหมือนกนั 

415. Great. Then we can drink beer together.  

เย่ียม ถ้างัน้พวกเราก็คงได้ด่ืมเบียร์ด้วยกนั 

416. I'm sure we'll have a good time.  

ฉนัแนใ่จวา่พวกเราจะสนกุด้วยกนัแน่ 
417. Where did you go for dinner yesterday?  

คณุไปทานข้าวเย็นท่ีไหนเม่ือวานนี ้

418. When will he come to see you?  

เขาจะมาพบคณุเม่ือไหร่หรือ 

419. Who will accompany you to the airport?  

ใครจะไปสนามบนิเป็นเพ่ือนคณุ 

420. Why don't you agree?  

ท าไมคณุถึงไมเ่ห็นด้วย 
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English Sentences 421-440 
421. Why not go out for a walk?  

ท าไมไมอ่อกไปเดนิเลน่กนัล่ะ 

422. Can you guess what I was doing this morning?  

คณุเดาได้ไหมวา่ฉนัท าอะไรเช้านี ้

423. What's the height of the building?  

ตกึนีส้งูเทา่ไหร่ 
424. What's the size of your shoes?  

รองเท้าของคณุขนาดเทา่ไหร่ 
425. How wide is this bridge?  

สะพานนีก้ว้างเทา่ไหร่ 
426. How often do you go swimming?  

คณุไปวา่ยน า้บอ่ยแคไ่หน 

427. May I ask you a question?  

ขอฉนัถามคณุสกัค าถามได้ไหม 

428. Would you please open the door for me?  

คณุชว่ยกรุณาเปิดประตใูห้ฉันหนอ่ยได้ไหม 

429. Please give me a hand.  

โปรดชว่ยฉนัหนอ่ย 

430. Could you do me a favor?  

คณุชว่ยฉนัหนอ่ยได้ไหม 

431. Would you help me remove the refrigerator?  

คณุชว่ยฉนัย้ายตู้เย็นน่ีหน่อยได้ไหม 

432. Make me a cup of coffee, will you?  

ชงกาแฟให้ฉนัสกัแก้วได้ไหม 

433. Call me tomorrow, if you have time.  

โทรหาฉนัพรุ่งนีน้ะถ้าคณุมีเวลา 

434. Could you tell me where I can find these books?  

คณุชว่ยบอกฉนัหน่อยได้ไหมวา่จะหาหนงัสือพวกนีไ้ด้ท่ีไหน 

435. I'm glad to, but I'm afraid I don't have the time.  

ฉนัอยากชว่ยอยู ่แตฉ่นัเกรงว่าจะไมมี่เวลา 

436. Could you tell me where the post office is?  

คณุชว่ยบอกฉนัหน่อยได้ไหมวา่ท่ีท าการไปรษณีย์อยูท่ี่ไหน 

437. It's just around the corner.  

มนัอยูใ่กล้ๆ น่ีเอง 

438. How can I get to the bus station?  

ฉนัจะไปท่ีสถานีรถบสัได้อยา่งไร 
439. You can take the bus and get off the 2nd stop.  

คณุสามารถขึน้รถบสัและลงท่ีป้ายท่ีสอง 

440. Can you tell me how to get to…?  

คณุชว่ยบอกฉนัหน่อยได้ไหมวา่จะไปท่ี...ได้อยา่งไร 



                   By Seed of Hope 

http://20sentencesaday.blogspot.com/  

English Sentences 441-460 
441. Can I use the lift?  

ฉนัจะใช้ลิฟท์ได้ไหม 

442. Sorry, it's broken.   

เสียใจด้วย มนัเสียนะ่ 

443. You have to use the stairs.  

คณุต้องใช้บนัไดแล้ว 

444. Go along the corridor.  

เดนิไปตามทางเดินนัน่ 

445. It's on your right side.  

มนัอยูท่างขวามือของคณุ 

446. Thank you for directions.  

ขอบคณุท่ีบอกทาง 

447. She's engaged to John.   

เธอหมัน้กบัจอห์น 

448. She's married to John.  

เธอแตง่งานกบัจอห์น 

449. How long have you been married?  

คณุแตง่งานมานานแคไ่หนแล้ว 

450. She gave birth to a baby last week.  

เธอคลอดบตุรสปัดาห์ท่ีแล้ว 

451. She'll come to live with me for some days.  

เธอจะมาอยูก่บัฉนัชว่งหนึง่ 

452. She doesn't have much experience.  

เธอมีประสบการณ์ไมม่ากนกั 

453. You two don't have much contact.  

คณุทัง้สองไมไ่ด้ติดตอ่กนัมากนกั 

454. We should try to contact more.  

พวกเราควรพยายามติดตอ่กนัมากขึน้ 

455. What do you want to do after graduation?  

คณุอยากจะท าอะไรหลงัส าเร็จการศกึษา 

456. I'll further my study.  

ฉนัจะเรียนตอ่ 

457. Have you heard the weather forecast?  

คณุได้ฟังพยากรณ์อากาศไหม 

458. No, what does it say?  

ไม ่เขาวา่ไงมัง่ 

459. How are you feeling today?  

คณุรู้สกึอยา่งไรวนันี ้

460. I don't feel very well.  

ฉนัรู้สกึไมส่บาย 
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English Sentences 461-480 
461. He's got a bad headache.  

เขาปวดศีรษะมาก 

462. My fever is gone.  

ไข้ฉนัหายแล้ว/ฉันหายไข้แล้ว 

463. What's the matter with you?  

เกิดอะไรขึน้กบัคณุหรือ 

464. I've got a pain in my back.  

ฉนัปวดหลงั 
465. It really hurts.   

มนัเจ็บจริงๆ 

466. It's bleeding.  

มนัเลือดออก 

467. You'd better see a doctor about that cut.  

คณุควรไปหาหมอเก่ียวกบับาดแผลนัน่ 

468. Take two pills and have a good rest.  

ทานยาสองเม็ดแล้วพกัผ่อนซะ 

469. I hope you'll be well soon.  

ฉนัหวงัวา่คณุจะหายในไมช้่านี ้

470. I cooked breakfast for the family.  

ฉนัท าอาหารเช้าให้ครอบครัว 

471. I buy some food on my way home.  

ฉนัซือ้อาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน 

472. I suppose he was sick.  

ฉนัคดิวา่เขาป่วย 

473. Do you really want to know what I think?  

คณุอยากรู้จริงๆ หรือวา่ฉนัคิดอะไร 

474. Please give me your advice.  

โปรดให้ค าแนะน าฉันด้วย 

475. I want to hear your opinion.  

ฉนัอยากได้ยินความเห็นของคณุ 

476. It's really hard to make a decision.  

มนัยากท่ีจะตดัสินใจจริงๆ 

477. How did you get there?  

คณุไปท่ีนัน่ได้อยา่งไร 
478. I got there by plane.  

ฉนัไปท่ีนัน่โดยเคร่ืองบนิ 

479. How did you like it?  

คณุชอบมนัยงัไงบ้าง 

480. It's fantastic.  

มนัยอดเย่ียม 
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English Sentences 481-500 
481. I suppose I can finish the project next year.  

ฉนัคดิวา่ฉนัจะสามารถท าโครงการนีเ้สร็จปีหน้า 

482. Why did you go there?  

คณุไปท่ีนัน่ท าไม 

483. I went there on business.  

ฉนัไปท าธุระท่ีนัน่ 

484. And do you have friends there?  

และคณุมีเพ่ือนท่ีนัน่ด้วยใชไ่หม 

485. Yes, a lot of friends.  

ใชฉ่นัมีเพ่ือนมาก 

486. You must have enjoyed yourself.  

คณุต้องสนกุกบัตวัเองมัง่ 

487. Will you go shopping with me?  

คณุจะไปชอปปิง้กบัฉนัไหม 

488. Here's your change.  

น่ีเงินทอนของคณุ 

489. Do you have any more color?  

คณุมีสีอ่ืนๆ อีกไหม 

490. Can I pay for check or credit card?  

ฉนัสามารถจา่ยเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม 

491. Sorry, we only take cash.  

เสียใจคะ่ พวกเรารับแตเ่งินสด 

492. I'd like to make an appointment with…  

ฉนัอยากจะนดักบั... 
493. Please call me before you come.  

โปรดโทรหาฉนัก่อนท่ีคณุจะมา 

494. I have to change my appointment from…  

ฉนัต้องเปล่ียนนดัจาก... 
495. What's your trouble?  

คณุมีปัญหาอะไรหรือ 

496. Is it serious?  

มนัแยม่ากไหม 

497. Do I need to be hospitalized?  

ฉนัจ าเป็นต้องเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลไหม 

498. You have to be operated on.  

คณุต้องท าการผา่ตดั 

499. May I speak to him?  

ขอฉนัพดูกบัเขาหนอ่ยได้ไหมคะ 

500. Just a moment. Hold on.  

รอประเด๋ียวครับ ถือสายไว้ก่อน 
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English Sentences 501-520 
501. He's not in. May I take a message for him?  

เขาไมอ่ยู ่จะฝากข้อความไว้ให้เขาไหมครับ 

502. Yes, please.  

คะ่ ได้โปรดด้วย 

503. I want to make a long distance call.  

ฉนัอยากจะโทรทางไกล 

504. Would you tell him that I called?  

คณุชว่ยบอกเขาหน่อยได้ไหมวา่ฉนัโทรมา 

505. I must have dialed a wrong number.  

ฉนัต้องโทรเบอร์ผิดแน่ 
506. I couldn't get through.  

ฉนัตอ่โทรศพัท์ไมไ่ด้เลย/ฉนัโทรไมต่ดิเลย 

507. I have to hang up now.  

ฉนัต้องวางหแูล้วตอนนี ้

508. Would you call back tomorrow?  

คณุชว่ยโทรกลบัพรุ่งนีไ้ด้ไหม 

509. There's something wrong with the phone.  

ต้องมีอะไรผิดปกตเิก่ียวกบัโทรศพัท์ 

510. I tried to call you, but the line was busy.  

ฉนัพยายามโทรหาคณุ แตส่ายไมว่า่งเลย 

511. I haven't heard from him for a long time.  

ฉนัไมไ่ด้ยินขา่วจากเขานานแล้ว 

512. You've got an express mail.  

คณุได้รับจดหมายดว่น 

513. To make it fast you can send a fax.  

เพ่ือให้เร็วขึน้คณุสามารถสง่ทางแฟกซ์ได้ 

514. I drop the letter into the mailbox.  

ฉนัหยอ่นจดหมายในตู้ไปรษณีย์ 

515. It was a terrible experience.  

มนัเป็นประสบการณ์ท่ีแยม่าก 

516. I can't even write this properly.  

ฉนัไมส่ามารถแม้แตจ่ะเขียนสิ่งนีไ้ด้อยา่งถกูต้อง 

517. What I want to say is that…  

สิ่งท่ีฉนัต้องการจะพดูคือ... 
518. I'd better stop asking questions.  

ฉนัควรจะหยดุถามค าถามได้แล้ว 

519. Was it the best or the worst?  

มนัดีท่ีสดุหรือแยท่ี่สดุ 

520. Because it can't possibly have been both.  

เพราะมนัไมส่ามารถจะเป็นได้ทัง้สองอยา่ง 
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English Sentences 521-540 
521. He tried his best to smile.  

เขาพยายามอยา่งท่ีสดุท่ีจะยิม้ 

522. He sat in his usual spot on the floor.  

เขานัง่ในท่ีเดมิปกตขิองเขาบนพืน้ 

523. She walked me down the hill toward the village.  

เธอพาฉนัเดนิลงเขาไปยงัหมู่บ้าน 

524. She could do things I couldn't do.  

เธอสามารถท าสิ่งตา่งๆ ท่ีฉนัไมส่ามารถท าได้ 

525. What do you mean?  

คณุหมายความวา่อยา่งไร 
526. You've been working all summer on that.  

คณุท าในสิ่งนัน้มาตลอดฤดรู้อน 

527. I can't wait to hear it.  

ฉนัแทบรอไมไ่หมท่ีจะฟังมนั 

528. Don't worry, he'll be there.  

อยา่กงัวลเลยเขาจะไปท่ีนัน่ 

529. Have a good day.  

ขอให้สนกุนะ 

530. Just made it.  

ก็แคท่ ามนั 

531. I always do.  

ฉนัท ามนัเสมอแหละ่ 

532. How's the weather?  

อากาศเป็นอย่างไรบ้าง 

533. Why not? Anything is possible.  

ท าไมไมไ่ด้ละ่ ทกุอย่างเป็นไปได้อยูแ่ล้ว 

534. Sir, I need you to sign off on this.  

ทา่นครับ ผมอยากให้ทา่นเซ็นต์ช่ือตรงนี ้

535. You're a public figure.  

คณุเป็นบคุคลสาธารณะ 

536. Whose side are you on?  

คณุอยูฝ่่ายไหนกนั 

537. If there's anything you need, please call me.  

ถ้ามีอะไรท่ีคณุต้องการได้โปรดเรียกผม 

538. We'll call you if we need you.  

เราจะเรียกคณุถ้าเราต้องการคณุ 

539. Can you look at me for a minute?  

คณุชว่ยมองหน้าฉนัสกันาทีได้ไหม 

540. I'm going to be late. I'll call you later.  

ฉนัก าลงัสาย ฉันจะโทรหาคณุทีหลงันะ 
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English Sentences 541-560 
541. Can I just ask you one question?  

ขอฉนัถามคณุสกัค าถามได้ไหม 

542. John, do me a favor?  

จอห์นท าอะไรให้หน่อยได้ไหม 

543. I'm in a rush.  

ฉนัก าลงัรีบอยู่ 
544. Please tell me you're kidding.  

โปรดบอกฉนัมาวา่คณุล้อเล่น 

545. Don't do this to me.  

อยา่ท าอย่างนีก้บัฉัน 

546. What am I suppose to tell him this time?  

ฉนัควรจะบอกเขาวา่อะไรดีล่ะตอนนี ้

547. Tell somebody who believe you.  

บอกใครบางคนท่ีเช่ือคณุเถอะ 

548. I'm not saying a word.  

ฉนัไมไ่ด้พดูอะไรสกัหน่อย 

549. You know, it happens sometimes.  

คณุรู้ไหม มนัเกิดขึน้บางครัง้เหมือนกนั 

550. I never want to do that again.  

ฉนัไมอ่ยากจะท าอย่างนัน้อีกเลย 

551. You're going to do better next time.  

คณุจะท ามนัได้ดีกว่าเดมิครัง้หน้า 

552. All right, we talk about it later.  

ก็ได้ พวกเราจะพดูเก่ียวกบัมนัทีหลงัแล้วกนั 

553. So you hang out with me at the office.  

งัน้เธอก็ไปใช้เวลาอยูก่บัฉนัในท่ีท างานแล้วกนั 

554. So I'll see you at lunchtime.  

งัน้เจอกนัเวลาอาหารเท่ียงนะ 

555. You know, I'm really sorry about all this.  

คณุรู้ไหม ฉนัเสียใจจริงๆ กบัทัง้หมดน่ี 

556. It's not your fault.  

มนัไมใ่ชค่วามผิดของคณุ 

557. You need to loosen up.  

คณุจ าเป็นต้องผอ่นคลายลงบ้าง 

558. I'm not interested.  

ฉนัไมส่นใจหรอก 

559. We need some fun in our lives.  

พวกเราต้องมีความร่ืนเริงกบัชีวิตบ้าง 

560. I'll take care of it.  

ฉนัจะดแูลมนัเอง 
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English Sentences 561-580 
561. You two have a lot in common.  

คณุสองคนมีอะไรเหมือนกนัหลายอยา่ง 

562. You're the best.  

คณุดีท่ีสดุเลย 

563. Because then we'd identical.  

เพราะงัน้พวกเราถึงได้เหมือนกนั 

564. I'm working hard for the money.  

ฉนัท างานหนกัเพ่ือเงิน 

565. You're gonna get us into trouble.  

คณุก าลงัจะสร้างปัญหาให้เรา 

566. Leave that stuff alone.  

ทิง้สิ่งนัน้ไว้ตามล าพงัของมนั 

567. Not until you try it on.  

ไมจ่นกวา่คณุจะลองใส่มนั 

568. Do I look as stupid as you think I am?  

ฉนัดโูง่เง่าอยา่งท่ีคณุคิดงัน้หรือ 

569. You don't give up.  

คณุไมเ่ลิกราง่ายๆ 

570. No, of course not.  

ไม ่อยา่งแนน่อน 

571. They have people who will walk your dog for you.  

เขามีคนท่ีจะพาหมาของคณุไปเดนิเลน่ 

572. I want to walk my own dog.  

ฉนัต้องการพาหมาของฉนัไปเดนิเล่นเอง 

573. I'm in a hurry, I don't have time.  

ฉนัก าลงัรีบอยู ่ฉันไมมี่เวลา 

574. I'm gonna go walk with him.  

ฉนัก าลงัจะไปเดนิเลน่กบัเขา 

575. Have a good time. Have fun.  

ขอให้มีความสขุ ขอให้สนกุนะ 

576. How does she keep it clean?  

เธอท าให้มนัสะอาดได้อยา่งไร 
577. You don't know what you can do.   

เธฮไมรู้่หรอกวา่เธอสามารถท าอะไรได้บ้าง 

578. Until you have to do.  

จนกวา่เธอจ าเป็นต้องท ามนั 

579. There's not a lot of choice.  

มีทางเลือกไมม่ากนกั 

580. You get used to it.  

เธอจะชินกบัมนั 
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English Sentences 581-600 
581. Don't believe everything you read.  

อยา่เช่ือทกุสิ่งท่ีเธออา่น 

582. I want to show you something. Follow me.  

ฉนัอยากให้คณุดอูะไรบางอยา่ง ตามฉันมา 

583. So maybe you'll try again.  

ถ้างัน้บางทีคณุควรพยายามอีกครัง้ 

584. Eat a little bit lighter.  

ทานให้น้อยขึน้หนอ่ย 

585. I gotta get out of here. We gotta go.  

ฉนัต้องออกไปจากท่ีน่ี พวกเราต้องไปแล้ว 

586. What am I supposed to do?  

ฉนัควรจะท าอะไรดี 

587. Anything else I can do for you?  

มีอะไรอ่ืนๆ อีก ท่ีฉนัสามารถจะท าให้คณุได้ไหม 

588. Can you handle that for me?  

คณุชว่ยจดัการสิ่งนัน้ให้ฉนัได้ไหม 

589. Can I talk to you for a second?  

ขอฉนัพดูกบัคณุสกัครู่ได้ไหม 

590. I assume you know the reason.  

ฉนัคาดวา่คณุทราบเหตผุลนัน่ 

591. You've been call here.  

คณุถกูเรียกตวัมาท่ีน่ี 

592. You know what? You had no right.  

เธอรู้อะไรไหม เธอไมมี่สิทธ์ิ 

593. You filled out an application for me?  

เธอกรอกใบสมคัรให้ฉนังัน้หรือ 

594. Do you know what you've done?  

เธอรู้ไหมวา่ท าอะไรลงไป 

595. I did you a favor.  

ฉนัชว่ยเธอนะ 

596. What should I ware?  

ฉนัควรใส่อะไรดี 

597. You look good in anything.  

เธฮใสอ่ะไรก็ดดีูหมด 

598. I need a favor. It's urgent.  

ฉนัต้องการความชว่ยเหลือ มนัเร่งดว่น 

599. I think we have a lot of issues to talk about.  

ฉนัคดิวา่เรามีเร่ืองต้องพดูคยุกนัหลายเร่ือง 

600. I only come to tell you that…  

ฉนัมาเพียงเพื่อท่ีจะบอกคณุวา่... 
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English Sentences 601-620 
601. Thank you for being here.  

ขอบคณุท่ีมาท่ีน่ี 

602. I just need him focused.  

ฉนัแคต้่องการให้เขาตัง้ใจ 

603. You better do what you're supposed to do.  

คณุควรจะท าสิ่งท่ีคณุควรท า 

604. But you should do the right thing.  

แตค่ณุควรท าสิ่งในท่ีถกูต้อง 

605. It's wonderful to see you again.  

วิเศษมากท่ีได้เจอคณุอีก 

606. Did you and John have a good time?  

คณุและจอห์นสนกุสนานดีไหม 

607. How could you have missed that?  

คณุพลาดมนัไปได้อยา่งไรน่ี 

608. I thought it would be impolite to correct you.  

ฉนัคดิวา่มนัไมส่ภุาพท่ีจะแก้ไขค าพดูของคณุ 

609. I suggest you say as little as possible.  

ฉนัขอแนะน าให้คณุพดูน้อยเทา่ท่ีจะน้อยได้ 

610. We thought you should know.  

พวกเราคิดวา่คณุควรจะรู้ 
611. What was going on?  

เกิดอะไรขึน้หรือ 

612. You no longer work here.  

คณุไมไ่ด้ท างานท่ีน่ีอีกตอ่ไปแล้ว 

613. Is that really necessary?  

นัน่มนัจ าเป็นจริงๆ หรือ 

614. I'm going to take the chance without any fear.  

ฉนัก าลงัจะคว้าโอกาสโดยปราศจากความกลวั 

615. Don't you think it's weird?  

คณุไมค่ดิวา่มนัแปลกประหลาดหรือ 

616. We have time for one more question.  

พวกเรามีเวลาส าหรับอีกหนึ่งค าถาม 

617. Do you think she should get a second chance?  

คณุคิดวา่เธอควรได้รับโอกาสครัง้ท่ีสองหรือไม ่

618. Who else knows about this?  

มีใครอ่ืนบ้างท่ีรู้เก่ียวกบัเร่ืองนี ้

619. I know I didn't wake you.  

ฉนัรู้วา่ฉนัไมไ่ด้ปลกุคณุ 

620. As a matter of fact you did.  

จริงๆ แล้วคณุท า(ปลกุ) 
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English Sentences 621-640 
621. I have a confession to make.  

ฉนัมีอะไรจะสารภาพ 

622. You have any idea how long it takes for...?  

คณุรู้ไหมวา่มนัต้องใช้เวลานานเทา่ไหร่ส าหรับ... 
623. Make sure he takes his medicine.  

ดใูห้แนน่ะวา่เขาจะทานยา 

624. There's good news and bad news.  

มีขา่วดีและข่าวร้าย 

625. You know how hard it is to…  

คณุรู้ไหมวา่มนัยากขนาดไหนท่ีจะ... 
626. What are we supposed to do now?  

พวกเราควรจะท าอะไรดีตอนนี ้

627. How much time do we have?  

พวกเรามีเวลาเหลือเทา่ไหร่ 
628. Less than ten minutes.  

น้อยกวา่สิบนาที 

629. You can discuss this on the way.  

คณุสามารถถกเร่ืองนีร้ะหวา่งทาง 

630. Everyone should remain calm.  

ทกุคนควรอยูใ่นความสงบ 

631. But the important thing is not to panic.  

แตส่ิ่งส าคญัคืออย่าต่ืนตระหนก 

632. He's trying to impress you.  

เขาพยายามท่ีจะท าให้คณุประทบัใจ 

633. You don't have a license.  

คณุไมมี่ใบขบัข่ี 

634. You're not charming as you think you are.  

คณุไมไ่ด้มีเสน่ห์อยา่งท่ีคณุคิดหรอก 

635. That'd be cool.  

นัน่เย่ียมเลย 

636. Pack up, we're going.  

แพ็คกระเป๋า พวกเราจะไปแล้ว 

637. Nice working with you.  

ดีท่ีได้ท างานกบัคณุ 

638. You are nothing to me.  

คณุไมไ่ด้ส าคญัอะไรส าหรับฉนั 

639. I don't need anyone to take care of me.  

ฉนัไมต้่องการให้ใครมาดแูล 

640. What do you want me to do?  

คณุอยากให้ฉันท าอะไรหรือ 
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English Sentences 641-660 
641. I want you to leave with us.  

ฉนัอยากให้คณุออกไปกบัเรา 

642. He's not going to listen to me.  

เขาจะไมฟั่งฉนัหรอก 

643. He thought I was having an affair.  

เขาคิดวา่ฉนัมีชู้  
644. Wait here. I'll be right back.  

รอท่ีน่ี ฉันจะกลบัมาในทนัที 

645. What the hell's he doing here?  

เขามาท าบ้าๆ อะไรท่ีน่ี 

646. I don't have time for this.  

ฉนัไมมี่เวลาส าหรับเร่ืองนีน้ะ 

647. Call them back immediately.  

เรียกพวกเขากลบัมาเด๋ียวนี ้

648. What the hell's going on?  

เกิดบ้าอะไรขึน้นัน่ 

649. Please leave the building at once.  

โปรดออกไปจากตกึนีโ้ดยทนัที 

650. Guys, I don't feel so good.  

พรรคพวก ฉนัรู้สกึไมค่อ่ยดีเทา่ไหร่ 
651. When was the last time you had your medicine?  

คณุทานยาครัง้สดุท้ายเม่ือไหร่ 
652. I gave you some this morning.  

ฉนัให้คณุบ้างแล้วเช้านี ้

653. I didn't take it.  

ฉนัไมไ่ด้ทานมนั 

654. I thought I didn't need it anymore.  

ฉนัคดิวา่ฉนัไมต้่องการมนัอีกตอ่ไปแล้ว 

655. Come take a look at this.  

มาดอูะไรน่ีสิ 
656. We knew what we had to do.  

เรารู้วา่เราต้องท าอะไร 
657. It's not simple anymore.  

มนัไมง่่ายแม้แตน้่อยเลย 

658. It's really nice of you to help us.  

คณุชา่งดีจริงๆ ท่ีชว่ยเหลือเรา 

659. I wish I could do more.  

ฉนัก็อยากให้ตวัเองท าอะไรได้มากกวา่นี ้

660. This is insanity!  

น่ีมนับ้าบอไปแล้ว 
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English Sentences 661-680 
661. You'll kill us and them at the same time.  

คณุจะฆา่เราและพวกเขาในเวลาเดียวกนั 

662. There'll be nothing left.  

จะไมเ่หลืออะไรอยูเ่ลย 

663. Give me a hand.  

ชว่ยฉนัหน่อยสิ 
664. Let's get her out of here.  

พาเธอออกไปจากท่ีน่ีกนัเถอะ 

665. Why don't you wait outside?  

ท าไมคณุไมค่อยอยูข้่างนอก 
666. So she can get some rest.  

เพ่ือท่ีเธอจะได้พกัผอ่นบ้าง 

667. What's this all about?  

ทัง้หมดน่ีมนัเร่ืองอะไร 
668. I really have no idea.  

ฉนัไมรู้่เลยจริงๆ 

669. Could anyone please step back away from…?  

ทกุคนช่วยถอยออกจาก...หนอ่ยได้ไหม 

670. We know that already.  

เราทราบเร่ืองนัน้แล้ว 

671. What's your point?  

ประเดน็ของคณุคืออะไร 
672. Everyone in the room is shocked.  

ทกุคนในห้องช็อค 

673. How did you do that?  

คณุท ามนัได้อย่างไร 
674. I'd like the opportunity to try.  

ฉนัอยากได้โอกาสลองด ู

675. What do they plan to do?  

พวกเขาวางแผนท าอะไร 
676. I've gotta be part of this.  

ฉนัต้องเป็นสว่นหนึง่ของเร่ืองนี ้

677. They ruined my life.  

พวกเขาท าลายชีวิตฉัน 

678. This is my chance.  

น่ีคือโอกาสของฉนั 

679. I guess that's good enough.  

ฉนัคดิวา่นัน่มนัดีพอแล้ว 

680. How do I look?  

ฉนัดเูป็นไงบ้าง 
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English Sentences 681-700 
681. You're a lot of help.  

คณุชว่ยได้มากเลย 

682. I'm very proud of you, son.  

พอ่ภมูิใจในตวัลกูมาก 

683. You're a lifesaver.  

คณุคือผู้ชว่ยชีวิต 

684. Let's try that again.  

มาลองท านัน่ดอีูกครัง้ 

685. What the hell are you doing?  

คณุมาท าบ้าอะไรน่ี 

686. I've waited a long time for this.  

ฉนัคอยสิ่งนีม้าตัง้นานแล้ว 

687. All we can do now is pray.  

ทัง้หมดท่ีพวกเราท าได้ตอนนีก็้คือภาวนา 

688. Get us out of here.  

พาพวกเราออกไปจากท่ีน่ี 

689. I wish you luck wherever you go.  

ฉนัขอให้คณุโชคดีในทกุท่ีท่ีคณุไป 

690. I ain't worth it.  

ฉนัไมค่วรคา่กบัมนั 

691. I watch her grow in the pictures you sent.  

ฉนัเฝ้าดเูธอเตบิโตขึน้จากภาพท่ีคณุสง่มา 

692. It was so good to read your letter.  

ดีมากเหลือเกินท่ีได้อา่นจดหมายของคณุ 

693. We don't exactly have a playtime like you.  

พวกเราไมไ่ด้มีเวลาเลน่เหมือนคณุแนน่อน 

694. Sometimes you meet people like that...   

บางครัง้คณุก็เจอกบัผู้คนอย่างนัน้ 

695. But don't let them get you down.  

แตอ่ยา่ปล่อยให้พวกเขาท าให้คณุไมมี่ความสขุ 

696. I ain't worry about that.  

ฉนัไมเ่คยกงัวลกบัเร่ืองนัน้ 

697. You are the same as everybody else.  

เธอเป็นเชน่เดียวกบัคนอ่ืนๆ 

698. You are not different.  

เธอไมไ่ด้แตกตา่งอะไรเลย 

699. Sir, I would like to talk about…  

ทา่นครับ ผมอยากพดูคยุเก่ียวกบั... 
700. You're starting early today.  

วนันีค้ณุเร่ิมต้นแตเ่ช้าเลยนะ 
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English Sentences 701-720 
701. Discussion is over.  

การอภิปรายยตุลิงแล้ว 

702. Hope you have a good time.  

หวงัวา่คณุจะสนกุนะ 

703. Let's go back to work.  

กลบัไปท างานกนัเถอะ 

704. Don't kid yourself.  

อยา่ล้อตวัเองเลน่นา่ 

705. Nobody thinks of you that way.  

ไมมี่ใครคดิกบัคณุอยา่งนัน้หรอก 

706. Just keep moving.  

เคล่ือนไหวตอ่ไป 

707. That's the future in your hands.  

นัน่คืออนาคตท่ีอยูใ่นมือคณุ 

708. How long has he been sick?  

เขาป่วยมานานแคไ่หนแล้ว 

709. Has he travelled anywhere recently?  

เขาเดนิทางไปท่ีไหนเม่ือไมน่านมานีห้รือไม่ 
710. It's not gonna happen.  

มนัจะไมเ่กิดขึน้ 

711. He went there with nothing.  

เขาไปท่ีนัน่แบบไมมี่อะไร 
712. And he's a big success.  

และเขาก็ได้ความส าเร็จยิ่งใหญ่ 

713. Move your feet to the beat of your heart.  

เคล่ือนเท้าไปตามจงัหวะเต้นของหวัใจคณุ 

714. I dreamt of it my whole life.  

ฉนัฝันถึงมนัมาตลอดชีวิต 

715. I don't want that stupid job back.  

ฉนัไมอ่ยากได้งานง่ีเง่านัน้กลบัมา 

716. Maybe I'm not good enough.  

บางทีฉนัอาจไมดี่พอ 

717. Tell me something I don't know.  

บอกฉันในบางสิ่งท่ีฉนัไมรู้่ 
718. I'm not afraid to try new things.  

ฉนัไมก่ลวัท่ีจะลองสิ่งใหม่ๆ  

719. From now on, he'll take care of you.  

จากนีเ้ป็นต้นไป เขาจะดแูลคณุ 

720. And you'll take care of him.  

และคณุก็จะดแูลเขา 
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English Sentences 721-740 
721. You are the luckiest girl in the world.  

คณุเป็นหญิงสาวท่ีโชคดีท่ีสดุในโลก 

722. You look ten times better than she did.  

คณุดดีูกว่าเธอเป็นสิบเท่า 

723. I found you a man who has agreed to marry you.  

ฉนัหาผู้ชายคนหนึง่ให้เธอได้แล้ว คนท่ีตกลงใจจะแตง่กบัเธอแนะ่ 

724. You must bring me to him at once.  

เธอต้องพาฉนัไปหาเขาโดยทนัทีนะ 

725. I already made contact.  

ฉนัตดิตอ่ไว้เรียบร้อยแล้ว 

726. I built this business on my back.  

ฉนัสร้างธุรกิจนีด้้วยตนเอง 

727. Did you talk to him?  

คณุคยุกบัเขาหรือ 

728. Just for a few minutes.  

แคไ่มก่ี่นาที 

729. He is so adorable.  

เขานา่รักมาก 

730. You should give him a chance.  

คณุควรให้โอกาสเขานะ 

731. So nice to meet you.  

ดีเหลือเกินท่ีได้พบคณุ 

732. Is this the guy who saved you?  

ผู้ชายคนนีช้ว่ยชีวิตคณุไว้หรือ 

733. I was just in the right place at the right time.  

ฉนัก็แคอ่ยูไ่ด้ถกูท่ีถกูเวลาเท่านัน้ 

734. Are you working late tonight?  

คืนนีค้ณุท างานดกึไหม 

735. I have reserved seating.  

ฉนัจองท่ีนัง่ไว้แล้ว 

736. Just don't let it happen again.  

แคอ่ยา่ปล่อยให้มนัเกิดขึน้อีก 

737. What's up with you? You're different.  

เกิดอะไรขึน้กบัคณุหรือ คณุดเูปล่ียนไป 

738. You can't stop smiling.  

คณุหยดุยิม้ไมไ่ด้เลย 

739. This is like a fairy tale.  

น่ีเหมือนกบัเทพนิยายเลย 

740. I have totally lost control.  

ฉนัสญูเสียการควบคมุไปโดยสิน้เชิง 
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English Sentences 741-760 
741. I think it's absolutely perfect.  

ฉนัคดิวา่มนัสมบรูณ์แบบโดยแท้จริง 

742. She stayed by my side.  

เธออยูเ่คียงข้างผม 

743. She took good care of me.  

เธอดแูลผมเป็นอย่างดี 
744. Sir touching the statues isn't permitted.  

ทา่นครับ ไมอ่นญุาตให้สมัผสัรูปปัน้ครับ 

745. I'll no longer bother you.  

ฉนัจะไมร่บกวนคณุอีกตอ่ไปแล้ว 

746. I want to tell you something.  

ฉนัอยากจะบอกอะไรคณุบางอยา่ง 

747. You need to learn patience.  

คณุต้องเรียนรู้ท่ีจะอดทน 

748. How do you all know each other?  

พวกคณุทัง้หมดรู้จกักนัได้อย่างไร 
749. It's a long story! Let me tell it.  

เร่ืองมนัยาว ขอฉนัเล่านะ 

750. I'll walk you to the door.  

ฉนัจะเดนิไปสง่คณุท่ีประต ู

751. That's more money than I make in a year.  

นัน่มนัมากกวา่เงินท่ีฉนัท าได้ในแตล่ะปี 

752. How did we let it get this far?  

พวกเราปล่อยให้มนัล่วงเลยมายาวนานขนาดนีไ้ด้อยา่งไร 
753. Somebody take me to him?  

ใครก็ได้พาฉันไปหาเขาหนอ่ยได้ไหม 

754. I want to write about things that matter.  

ฉนัอยากจะเขียนอะไรท่ีมีสาระบ้าง 

755. He is doing far better than expected.  

เขาท าได้ดีเกินกวา่ท่ีคาด 

756. That's very kind of you.  

คณุชา่งใจดีมาก 

757. In fact I don't think you could have done it better.  

จริงๆ แล้วฉนัไมค่ิดวา่คณุสามารถท ามนัได้ดี 

758. As far as I am concerned it was a great success.  

ตามความเห็นของฉนัมนัเป็นความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ 

759. I'm glad you enjoyed it.  

ฉนัดีใจท่ีคณุชอบมนั 

760. It's a recipe I haven't tried before.  

มนัเป็นต ารับอาหารท่ีฉนัไมเ่คยลองมาก่อน 
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English Sentences 761-780 
761. Sound like you want to get something out of me.  

ฟังดเูหมือนคณุอยากได้อะไรบางอย่างจากฉนั 

762. Don't be suspicious. I really meant it.  

อยา่สงสยัเลย ฉนัหมายความอยา่งนัน้จริงๆ 

763. I'm glad you like them.  

ฉนัดีใจท่ีคณุชอบมนั 

764. You painted them yourself?  

คณุวาดมนัด้วยตนเองหรือ 

765. I can't believe it, they're so good.  

ฉนัไมอ่ยากจะเช่ือเลย มนัดีเหลือเกิน 

766. They're not that good, but I'm glad you like them.  

มนัไมไ่ด้ดีอย่างนัน้หรอก แตฉ่นัก็ดีใจท่ีคณุชอบพวกมนั 

767. You're so talented, I wish I had your skill.  

คณุชา่งมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉนัอยากจะมีทกัษะอยา่งคุณมัง่ 
768. I moved in a month ago.  

ฉนัย้ายเข้ามาหนึง่เดือนแล้ว 

769. Well, I have to say it look fantastic.  

เห็นทีฉนัต้องบอกวา่มนัวิเศษมาก 

770. Did you decorate and furnish it yourself?  

คณุตกแตง่ประดบัประดามนัด้วยตนเองหรือน่ี 

771. Yes, I did. It took me quite a lot of time.  

ใชฉ่นัท าเอง ต้องใช้เวลาไปมากทีเดียว 

772. Well, I must say you have such good taste in…  

เออ่ ฉันคงต้องบอกว่าคณุชา่งมีรสนิยมดีในเร่ือง... 
773. It could have been done by a professional designer.  

มนัควรจะท าโดยนกัออกแบบมืออาชีพนะน่ี 

774. Oh, I don't think so.  

โอ ฉนัไม่คดิอยา่งนัน้หรอก 

775. But I'm glad you think it nice.  

แตฉ่นัก็ดีใจท่ีคณุคิดวา่มนัดี 

776. I'm very please to meet you.  

ฉนัดีใจท่ีได้พบกบัคณุ 

777. It's a pleasure to meet you too.  

ดีใจท่ีได้พบคณุเชน่กนั 

778. Were you at school together with her?  

คณุเคยอยู่โรงเรียนเดียวกบัเธอหรือ 

779. No, I'm ten years older.  

เปลา่ ฉนัแก่กวา่ 10 ปี 

780. We met much later.  

พวกเราเจอกนัหลงักวา่นัน้มาก 
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English Sentences 781-800 
781. I haven't enjoyed a movie so much in years.  

ฉนัไมส่นกุกบั(การด)ูหนงัมากนกัในหลายปีนี ้

782. I didn't really enjoy that movie at all.  

ฉนัไมส่นกุกบัหนงัเร่ืองนัน้เลยแม้แตน้่อย 

783. I thought it was really exciting with lot of action.  

ฉนัคดิวา่มนัมนัน่าต่ืนเต้นจริงๆ กบัแอ๊คชัน่มากมาย 

784. You're only interested in romance.  

คณุสนใจแตเ่พียง(หนงั)โรมานซ์ 

785. There's one thing we just mustn't miss.  

มีสิ่งหนึง่ท่ีพวกเราต้องไมพ่ลาด 

786. Thank you for inviting me to tea.  

ขอบคณุท่ีเชิญฉนัมาด่ืมชา 

787. It's really good of you.  

คณุชา่งดีจริงๆ 

788. Not at all, we are delighted to have you.  

ไมเ่ลย พวกเราตา่งหากดีใจท่ีคณุมา 

789. May I pour you a cup of tea?  

ขอฉนัรินชาให้คณุสกัถ้วยนะ 

790. No doubt, that why your tea tastes so good.  

ไมต้่องสงสยัเลย นัน่แหละ่ท่ีท าให้ชาของคณุมีรสดี 

791. May I pour you another cup of tea?  

ขอฉนัรินชาให้คณุอีกสกัถ้วยนะ 

792. Thank you, that's very kind.  

ขอบคณุ คณุชา่งใจดีมากๆ 

793. I've almost finished the preparations for…  

ฉนัเตรียมการเก่ียวกบั...เกือบจะเสร็จแล้ว 

794. Never heard of that, what is it?  

ไมเ่คยได้ยินเร่ืองนัน่มาก่อน มนัคืออะไรหรือ 

795. You won't regret it.  

คณุจะไมเ่สียใจเลย 

796. That's always one of the most controversial topics.  

นัน่เป็นหวัข้อหนึง่ท่ีถกเถียงกนัมากท่ีสุดเสมอ 
797. Who are you going to vote for?  

คณุจะลงคะแนนให้ใครหรือ 

798. I haven't decided yet. How about you?  

ฉนัยงัไมต่ดัสินใจเลย แล้วคณุละ่ 

799. It's Election Day today.  

วนันีเ้ป็นวนัเลือกตัง้ 

800. So, don't forget to vote.  

ดงันัน้อยา่ลืมไปลงคะแนนเสียงละ่ 
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English Sentences 801-820 
801. How can you be sure?  

คณุมัน่ใจได้อยา่งไร 
802. What makes you say that?  

อะไรท าให้คณุพดูอยา่งนัน้ 

803. Would you like another drink?  

คณุอยากได้เคร่ืองด่ืมอยา่งอ่ืนอีกไหม 

804. I think he's just very humble.  

ฉนัคดิวา่เขาก็แคถ่่อมตวัมากๆ 

805. That sounds like more pressure.  

ฟังดเูหมือนกดดนัมากนะ 

806. That's a pretty good background.  

นัน่เป็นภมูิหลงัท่ีดีมากทีเดียว 

807. I think he inspires a lot of people.  

ฉนัคดิวา่เขาให้แรงบนัดาลใจกบัผู้คนจ านวนมาก 

808. I wish you the best luck.  

ฉนัขออวยพรให้คณุโชคดีท่ีสดุ 

809. That's what I'm talking about.  

นัน่คือสิ่งท่ีฉนัก าลงัพดูถึงอยู่ 
810. I don't really want to talk about it, okay?  

ฉนัไมอ่ยากพดูเก่ียวกบัมนัจริงๆ นะ ตกลงไหม 

811. Why does this always happen to me?  

ท าไมสิ่งนีถ้ึงได้เกิดกบัฉนัเสมอนะ 

812. What's wrong with that?  

 เกิดอะไรขึน้หรือ 

813. I have a bet to win.  

ฉนัมีเดมิพนัท่ีต้องเอาชนะ 

814. You don't recognize her?  

คณุจ าเธอไมไ่ด้หรือ 

815. I'll meet you at the door.  

ฉนัจะไปพบคณุท่ีประตทูางเข้านะ 

816. Are you ready to go for a ride?  

คณุพร้อมท่ีจะไปขบัข่ีกนัหรือยงั 

817. What do you do for a living?  

คณุท างานอะไรหรือ / คณุท าอะไรเลีย้งชีพหรือ 

818. Can I use your restroom?  

ขอฉนัใช้ห้องน า้คณุหนอ่ยได้ไหม 

819. I want you to respect me.  

ฉนัอยากให้คณุนบัถือฉนั 

820. I can't believe I left it there.  

ฉนัไมอ่ยากจะเช่ือวา่ฉนัทิง้มนัไว้ท่ีนัน่ 
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English Sentences 821-840 
821. Well, you must need it back.  

ถ้าเชน่นัน้ คณุคงต้องอยากได้มนัคืนแน่ 
822. It's too bad you missed it.  

มนัแยเ่หลือเกินท่ีคณุพลาดมนัไป 

823. I love sharing this with you.  

ฉนัชอบแบง่ปันสิ่งนีก้บัคณุ 

824. Can we get down to business? 

เรามาเข้าเร่ืองธุรกิจกนัดีไหม 

825. I like a challenge.  

ฉนัชอบความท้าทาย 

826. I expect to have a full report on my desk tomorrow.  

ฉนัคาดวา่จะได้รับรายงานฉบบัเตม็วางบนโต๊ะในวนัพรุ่งนี ้

827. Let's get this place cleaned up. 

มาท าให้สถานท่ีนีส้ะอาดหมดจดกนัเถอะ 

828. I am not in the mood.  

ฉนัไมมี่อารมณ์ 

829. You are falling asleep again.  

คณุก าลงัจะหลบัอีกแล้ว 

830. Who's going to pick her up?  

ใครจะไปรับเธอ 

831. I don't think this is a good idea.  

ฉนัไมค่ดิวา่น่ีเป็นความคดิท่ีดี 

832. He has something he wants to tell you.  

เขามีบางสิ่งท่ีอยากจะบอกคณุ 

833. You better get out of here.  

คณุควรจะออกไปจากท่ีน่ีดีกวา่ 

834. I am going to call your boss.  

ฉนัก าลงัจะโทรหาเจ้านายคณุ 

835. Are you sure this is going to work?  

คณุแนใ่จหรือวา่มนัจะได้ผล 

836. Just trust me. Follow my lead.  

แคไ่ว้ใจฉนั ท าตามการน าของฉนั 

837. Do you think now's a good time?  

คณุคิดวา่ตอนนีเ้ป็นเวลาท่ีเหมาะแล้วหรือ 

838. Actually, it's a perfect time.  

จริงๆ แล้วมนัเป็นเวลาท่ีดีเลิศตา่งหาก 

839. I can handle it myself.  

ฉนัสามารถจดัการมนัได้ด้วยตนเอง 

840. I don't understand what you see in him.  

ฉนัไมเ่ข้าใจสิ่งท่ีคณุเห็นในตวัเขา 
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English Sentences 841-860 
841. I'm sure most of you know me.  

ฉนัมัน่ใจวา่พวกคณุสว่นใหญ่รู้จกัฉนั 

842. You'd better answer me right now.  

คณุควรจะตอบค าถามฉนัตอนนี ้

843. I can't believe what I just heard.  

ฉนัไมอ่ยากจะเช่ือสิ่งท่ีฉันเพิ่งได้ยินน่ี 

844. You need professional help.  

คณุต้องการความชว่ยเหลืออยา่งมืออาชีพ 

845. It is absolutely fabulous.  

มนัเหลือเช่ือโดยแท้ 

846. Where have you been all night?  

คณุไปอยูท่ี่ไหนมาตลอดคืน 

847. I've been looking all over for you.  

ฉนัมองหาคณุจนทัว่ 

848. Can I have your attention, please?  

กรุณาสนใจฉนัหนอ่ยได้ไหม 

849. Would you ever do anything like that?  

คณุเคยท าอะไรอยา่งนีไ้หม 

850. I think that we can do better than that.  

ฉนัคดิวา่พวกเราสามารถท าได้ดีกว่านัน้ 

851. My feet are killing me.  

ฉนัปวดเท้ามากเลย 

852. Don't act like you haven't done it before.  

อยา่แสดงเหมือนกบัว่าคณุไมเ่คยท ามนัมาก่อน 

853. You know, you look so familiar.  

รู้ไหม คณุดคูุ้นๆ มากเลยนะ 

854. I feel like I've seen you somewhere.  

ฉนัรู้สกึเหมือนกบัว่าเคยเห็นคณุท่ีไหนสกัแหง่ 

855. I am not making excuses.  

ฉนัไมไ่ด้จะแก้ตวั 

856. I refuse to believe it.  

ฉนัขอไมเ่ช่ือมนั 

857. Are you sure this will work?  

คณุแนใ่จนะว่าน่ีจะได้ผล 

858. I found out some interesting information.  

ฉนัค้นพบข้อมลูบางอยา่งท่ีน่าสนใจ 

859. It's not what you think.  

มนัไมใ่ชอ่ยา่งท่ีคณุคิด 

860. It's my turn. Let me see.  

ถึงตาฉนัแล้ว ขอฉนัดหูนอ่ย 
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English Sentences 861-880 
861. Do you think he's going to come?  

คณุคิดวา่เขาจะมาไหม 

862. Someone thinks he will.  

บางคนคดิวา่เขาจะ(มา) 
863. Why are you still here?  

ท าไมคณุยงัอยูท่ี่น่ีอยู่ 
864. Get the children out of the plaza.  

เอาเด็กๆ ออกไปจากลานแห่งนี ้

865. They should not have to see the things we do.  

พวกเขาไมค่วรจะต้องเห็นสิ่งท่ีพวกเราท า 

866. Put me down. I want to see.  

วางฉนัลง ฉนัอยากเห็น 

867. Who are they?  No idea.  

พวกเขาเป็นใคร?  ไมท่ราบ 

868. You are getting too old for this.  

คณุก าลงัแก่เกินไปส าหรับสิ่งนี ้

869. Is she warm enough?  

เธออบอุน่พอไหม 

870. She loves to hear your stories.  

เธอชอบฟังเร่ืองของคณุ 

871. Soon she has no time for them.  

ในไมช้่าเธอก็จะไมมี่เวลาให้พวกมนั 

872. I never tired of them. Why should she?  

ฉนัไมเ่คยเบื่อมนัเลย ท าไมเธอถึงจะเบื่อละ่ 

873. You promised me.  

คณุสญัญากบัฉนัไว้แล้ว 

874. From now on we'll grow old together.  

จากนีเ้ป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒา่ด้วยกนั 

875. I have come to apologize.  

ฉนัมาเพื่อขอโทษ 

876. You'll never be rid of me.  

แกจะไมมี่ทางก าจดัฉนัได้ 

877. These men are now in the custody.  

คนเหลา่นีถ้กูจบัแล้วตอนนี ้

878. We are wasting time.  

พวกเราก าลงัเสียเวลาเปลา่ 

879. That's why we came.  

นัน่คือเหตผุลท่ีพวกเรามาท่ีน่ี 

880. Get him out of here.  

พาเขาออกไปจากท่ีน่ี 



                   By Seed of Hope 

http://20sentencesaday.blogspot.com/  

English Sentences 881-900 
881. I understand exactly how you feel.  

ฉนัเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สกึของคณุ 

882. You have my word.  

ฉนัให้สญัญา 

883. This is your first visit here.  

น่ีเป็นการมาเยือนท่ีน่ีครัง้แรกของคณุ 

884. Where did you get that?  

คณุได้สิ่งนัน้มาจากท่ีไหน 

885. It's none of your business.  

มนัไมใ่ชธุ่ระกงการอะไรของคณุ 

886. You're in no condition to fight.  

คณุไมไ่ด้อยูใ่นสภาพท่ีจะตอ่สู้  
887. Get out of my way.  

หลีกทางฉนัไป 

888. When the pupil is ready, the master will appear.  

เม่ือศษิย์พร้อมครูก็จะปรากฏตวั 

889. Why are you so eager to help me?  

ท าไมคณุถึงกระตือรือร้นท่ีจะชว่ยฉนันกั 

890. Where were you all these years?  

คณุไปอยูท่ี่ไหนมาตลอดหลายปีนี ้

891. Do you remember him?  

คณุจ าเขาได้ไหม 

892. There are too many complications for me.  

มีความยุง่ยากซบัซ้อนมากเหลือเกินส าหรับฉัน 

893. We are not going to spend much time talking.  

พวกเราจะไมเ่สียเวลาพดูคยุมากนกั 

894. You must find out what that is.  

คณุต้องค้นหาให้เจอวา่นัน่คืออะไร 

895. Do you know how to use that?  

คณุทราบวิธีใช้มนัไหม 

896. It's going to take a lot of work.  

คงจะต้องท างานกนัหนกันา่ด ู

897. Time for a drink.  

ถึงเวลาดื่มแล้ว 

898. Perfect. Do it again.  

ดีเลิศ ท ามนัอีก 

899. You look better than ever.  

คณุดดีูกว่าท่ีเคยเป็น 

900. I have no time to talk now.  

ฉนัไมมี่เวลาพดูคยุในตอนนี ้
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English Sentences 901-920 
901. I try to behave the way he would like me to.  

ฉนัพยายามท าตวัตามวิถีทางท่ีเขาอยากให้ฉนัท า 

902. But my heart is too wild.  

แตห่วัใจฉนัมนัชา่งดือ้ด้านเหลือเกิน 

903. You have done nothing wrong.  

คณุไมไ่ด้ท าอะไรผิดน่ี 

904. I'll deal with you later.  

ฉนัจะจดัการกบันายทีหลงั 

905. Now he is needed again.  

ตอนนีเ้ขาเป็นท่ีต้องการอีกครัง้แล้ว 

906. Let me tell you something.  

ขอฉนับอกอะไรคณุบางอย่างนะ 

907. I'm tired of your lecturing.  

ฉนัเบื่อหนา่ยกบัค าสัง่สอนของคณุ 

908. I'm tired of waiting for you to tell me I am ready.  

ฉนัเบื่อหนา่ยกบัการท่ีต้องรอคอยให้คณุบอกกบัฉนัวา่ฉนัพร้อมแล้ว 

909. This is the most stupid thing I have ever done.  

น่ีคือสิ่งง่ีเง่าท่ีสดุท่ีฉนัเคยท า 

910. I doubt that.  

ฉนัก็วา่อยา่งนัน้แหละ่ 

911. I have not seen that in years.  

ฉนัไมไ่ด้เห็นอยา่งนัน้มานานหลายปี 

912. Unfortunately, I've never met him.  

นา่เสียดายท่ีฉนัไมเ่คยพบเขา 

913. What bring you here?  

อะไรน าพาคณุมาท่ีน่ี 

914. We would like you to join us.  

พวกเราอยากให้คณุมาร่วมวงกบัเรา 

915. There is something I want to share with you.  

มีบางอยา่งท่ีฉันอยากแบง่ปันกบัคณุ 

916. I already have a deal with him.  

ฉนัได้ตกลงกบัเขาไว้แล้ว 

917. Where did you find these people?  

คณุหาคนเหลา่นีไ้ด้จากท่ีไหน 

918. Anywhere we wanted.  

ท่ีไหนก็ได้ท่ีเราต้องการ 
919. It's just hard to find.  

มนัก็แคห่ายากหนอ่ย 

920. But nothing compares to you.  

แตไ่มมี่สิ่งใดเทียบกบัคณุได้ 
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English Sentences 921-940 
921. I need to speak to you alone.  

ฉนัต้องการคยุกบัคณุตามล าพงั 
922. Some other time, perhaps.  

ไว้วนัหลงัแล้วกนั บางทีนะ 

923. He will not hear it from me.  

เขาจะไมไ่ด้ยินมนัจากฉนั 

924. Have we ever met before?  

พวกเราเคยพบกนัมาก่อนหรือเปลา่ 

925. No, why would you think that?  

ไม ่ท าไมถึงคดิอยา่งนัน้ 

926. Your voice seems so familiar.  

เสียงของคณุคุ้นมากเหลือเกิน 

927. You are a very sick person.  

แกมนัอาการหนกัเอามากๆ 

928. You are more than you pretend to be.  

นายเป็นมากกว่าท่ีเสแสร้งแกล้งท า 

929. She must be mistaken.  

เธอต้องเข้าใจอะไรผิด 

930. I'm sorry, I cannot accept it.  

ฉนัขอโทษด้วย ฉันไมส่ามารถรับมนัได้ 

931. Find out what his plans are.  

หาให้เจอว่าเขามีแผนอะไร 
932. I don't have time to give you the proper instruction.  

ฉนัไมมี่เวลาท่ีจะให้ค าสัง่สอนท่ีเหมาะสมกบัคณุ 

933. There's something I must do.  

มีบางสิ่งท่ีฉนัต้องท า 

934. It's a personal matter.  

มนัเป็นเร่ืองสว่นตวั 

935. There's nothing more I can do.  

ฉนัไมส่ามารถท าอะไรไปได้มากกวา่นี ้

936. I warned you long ago.  

ฉนัเตือนคณุมานานแล้ว 

937. So much to do so much to see.  

มีมากเหลือเกินท่ีต้องท าและต้องเห็น 

938. I can change. Give me another chance.  

ฉนัสามารถเปล่ียนแปลงได้ ขอโอกาสฉนัอีกเถอะ 

939. Why are you following me?  

คณุตามฉนัมาท าไม 

940. You know what I like about you?  

คณุรู้ไหมวา่ฉนัชอบอะไรเก่ียวกบัคณุ 
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English Sentences 941-960 
941. I don't wanna go back there.  

ฉนัไมอ่ยากกลบัไปท่ีนัน่อีก 

942. Now my patience has reached its end.  

ตอนนีค้วามอดทนของฉนัถึงท่ีสดุแล้ว 

943. I have a job for you.  

ฉนัมีงานหน่ีงให้คณุท า 

944. What kind of job?  

งานประเภทไหนกนั 

945. It's heavy work.  

มนัเป็นงานท่ีหนกัหนามาก 

946. When do you want it done?  

คณุต้องการให้มนัเสร็จเมื่อไหร่ 
947. Take it or leave it.  

จะท าหรือไมท่ า 

948. It seems fair enough.  

มนัดยูตุธิรรมพอสมควร 
949. Nothing can stop us now.  

ไมมี่อะไรหยดุยัง้พวกเราได้ตอนนี ้

950. I'd like to help you out.  

ฉนัอยากชว่ยคณุ 

951. Well, what's your excuse this time?  

วา่ไง คราวนีมี้ข้อแก้ตวัอะไรอีกละ่ 

952. You might get scared.  

คณุอาจจะกลวั 

953. I'm scared of nothing.  

ฉนัไมก่ลวัอะไรเลย 

954. Would you please write this down?  

คณุชว่ยเขียนน่ีลงไปได้ไหม 

955. He hit me with a pillow.  

เขาตีฉนัด้วยหมอน 

956. I swear I didn't do it.  

ฉนัสาบานวา่ ฉนัไมไ่ด้ท า 

957. You have been nothing but trouble to me.  

คณุไมไ่ด้มีความส าคญัอะไรนอกจากเป็นตวัปัญหาส าหรับฉนั 

958. Most of the time you are selfish and irresponsible.  

คณุเห็นแก่ตวัและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา 

959. I believe you know the right thing to do.  

ฉนัเช่ือวา่คณุรู้วา่สิ่งไหนถกูต้องท่ีควรท า 

960. And you'll do it.  

และคณุก็จะท ามนั 
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English Sentences 961-980 
961. Just follow your heart.  

แคท่ าตามหวัใจของคณุ 

962. She deserved what she got.  

เธอสมควรได้รับในสิ่งท่ีเธอได้ 

963. They won't let you back now.  

พวกเขาจะไมป่ลอ่ยคณุกลบัไปตอนนี ้

964. What are you doing down there?  

คณุไปท าอะไรท่ีนัน่นะ่ 

965. He's the first one that done it.  

เขาเป็นคนแรกท่ีท ามนั 

966. They're getting closer.  

พวกเขาใกล้เข้ามาแล้ว 

967. I broke the law.  

ฉนัท าผิดกฎ 
968. I'd like to say a few words.  

ฉนัอยากจะพดูอะไรสกัสองสามค า 

969. It may be the last thing you ever do.  

มนัอาจเป็นสิ่งสดุท้ายท่ีคณุเคยท า 

970. He has to be taken to the hospital.  

เขาต้องถกูน าตวัสง่โรงพยาบาล 

971. You're gonna regret this.  

คณุจะเสียใจกบัสิ่งนี ้

972. Professor, can I ask you something?  

ศาสตราจารย์คะ่ ขอฉนัถามอะไรบางอยา่งได้ไหม 

973. He expressed concerns about…  

เขาแสดงความกงัวลเก่ียวกบั 

974. He no longer remembers who he is.  

เขาจ าไมไ่ด้อีกตอ่ไปแล้ววา่ตวัเองเป็นใคร 
975. Then I suggest you take extra care of him.  

ถ้างัน้ฉนัขอแนะน าให้คณุดแูลเขาเป็นพิเศษ 

976. You have nothing to be ashamed of.  

คณุไมมี่อะไรท่ีต้องกระดากอาย 

977. It's the secret to you success.  

มนัคือเคล็ดลบัสูค่วามส าเร็จของคณุ 

978. I'm proud to present.  

ฉนัภมูิใจน าเสนอ 

979. We owe them so much.  

พวกเราเป็นหนีพ้วกเขามากเหลือเกิน 

980. Do you want to move a bit closer?  

คณุต้องการเคล่ือนเข้าไปใกล้กวา่นีอี้กนิดไหม 
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English Sentences 981-1000 
981. How dare you talk to me!  

เธอกล้าดียงัไงมาพดูกบัฉนั 

982. How dare they!  

พวกเขากล้าดียงัไง 

983. Tell me what this is all about!  

บอกฉันมาวา่ทัง้หมดนีม้นัเก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
984. She tried to warn him.  

เธอพยายามเตือนเขาแล้ว 

985. That's not the worst of it.  

นัน่มนัไมไ่ด้เลวร้ายท่ีสดุหรอก 

986. I would like to work there because…  

ฉนัอยากท างานท่ีนัน่เพราะว่า 

987. I didn't expect you to do it the first time.  

ฉนัไมไ่ด้คาดหวงัให้คณุท ามนัในครัง้แรก 

988. Here, eat this. You'll feel better.  

เอ้าน่ี ทานน่ี คณุจะรู้สกึดีขึน้ 

989. I think I've had enough for today.  

ฉนัคดิวา่วนันีเ้กินพอแล้ว (รับไมไ่ด้อีกแล้ว) 
990. Take better care of your pets. 

ดแูลสตัว์เลีย้งของคณุด้วย 

991. They're not sacking you!  

พวกเขาจะไมไ่ลค่ณุออกจากงานหรอก 

992. Do you mind me trying?  

คณุจะวา่อะไรไหมถ้าฉนัจะลองท าดู 
993. Keep a closer eye on your pet.  

เฝ้าดสูตัว์เลีย้งของคณุอยา่งใกล้ชิดด้วย 

994. I think you owe someone an apology.  

ฉนัคดิวา่คณุต้องขอโทษใครบางคน 

995. It's late. It's nearly dark.  

มนัค ่าแล้ว ใกล้มืดแล้ว 

996. You shouldn't be here.  

คณุไมค่วรอยูท่ี่น่ี 

997. I just hope I'm wrong.  

ฉนัก็หวงัวา่ฉนัจะผิด 

998. He has the right to know why.  

เขามีสิทธิท่ีจะรู้วา่ท าไม 

999. Here's the proof.  

น่ีคือข้อพิสจูน์ 

1000. If you'll excuse us, we have business to attend to.  

ต้องขอตวัด้วยนะ พวกเรามีธุระท่ีต้องไปท า 



                   By Seed of Hope 

http://20sentencesaday.blogspot.com/  

English Sentences 1001-1020 
1001. Make sure she returns safely.  

ดใูห้แนน่ะวา่เธอจะกลบัมาโดยปลอดภยั 

1002. You have my word.  

ฉนัให้สญัญา 

1003. Leave him alone! Get off him!  

ปลอ่ยเขาไว้ตามล าพงั ไปให้พ้นจากเขา 

1004. I didn't mean to!  

ฉนัไมไ่ด้ตัง้ใจท านะ 

1005. It'll be nice to do it again.  

คงจะดีท่ีได้ท ามนัอีก 

1006. He doesn't deserve it.  

เขาไมส่มควรได้รับมนั 

1007. He's asking me to come live with him.  

เขาขอให้ฉนัมาอยู่กบัเขา 

1008. I had already done it.  

ฉนัท ามนัเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

1009. Does that make sense?  

นัน่ฟังดสูมเหตสุมผลไหม 

1010. How did you get there?  

คณุไปท่ีนัน่ได้อยา่งไร 
1011. None of it made any difference.  

พวกมนัไมต่า่งกนัเลยสกัอนั 

1012. I feel sure we'll meet again sometime.  

ฉนัเช่ือวา่พวกเราจะได้พบกันอีกบางครัง้ 

1013. Nobody will let me do anything?  

ไมมี่ใครยอมปล่อยให้ฉนัท าอะไรเลย 

1014. Go pack your suitcase.  

ไปแพ็คกระเป๋าได้แล้ว 

1015. You know what I should pack?  

คณุรู้ไหมวา่ฉนัควรจะแพ็คอะไรบ้าง 

1016. You are not supposed to be up here.  

คณุไมค่วรจะมาอยูข้่างบนน่ี 

1017. Well, you are old enough, I suppose.  

เอาละ่ ฉนัว่าเธอก็อายมุากพอควรแล้ว 

1018. You should know the story  

เธอควรจะรู้เร่ืองนี ้

1019. They get paid so much money.  

พวกเขามีเงินรายได้มากเหลือเกิน 

1020. I think it a little unfair.  

ฉนัคดิวา่มนัไมค่อ่ยยตุธิรรมเทา่ไหร่ 
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English Sentences 1021-1040 
1021. They do deserve the money they get.  

พวกเขาสมควรได้รับเงินท่ีพวกเขาหาได้ 

1022. I don't think that's fair.  

ฉนัไมค่ดิวา่นัน่ยตุธิรรม 

1023. Having to convince people to buy something.  

การโน้มน้าวให้ผู้คนซือ้ของบางอยา่ง 

1024. Probably which they don't need.  

อาจบางทีเป็นสิ่งท่ีพวกเขาไมต้่องการ 
1025. I would really hate to do that.  

ฉนัไมช่อบท่ีจะท าอยา่งนัน้จริงๆ 

1026. If my income depends on selling,  

ถ้ารายได้ของฉนัขึน้อยู่กบัการขายแล้วละ่ก็ 

1027. I think I would probably starve.  

ฉนัคดิวา่ฉนัอาจจะอดตายได้ 

1028. I thing I would get really bored.  

ฉนัคดิวา่ฉนัอาจจะเบื่อจริงๆ 

1029. I have real respect for people who do that.  

ฉนัให้ความเคารพอยา่งแท้จริงตอ่คนท่ีท าอย่างนัน้ 

1030. I like to take my dog for walks.  

ฉนัชอบท่ีจะพาสนุขัของฉนัไปเดนิเลน่ 

1031. I take him for a walk and feed him.  

ฉนัพามนัไปเดนิและให้อาหารมนั 

1032. I prefer dogs to cats because…  

ฉนัชอบสนุขัมากกวา่แมวเพราะวา่ 

1033. But I have to say I've never had neither.  

แตฉ่นัต้องบอกว่าฉนัไมเ่คยมีเลย(ทัง้สองตวั) 
1034. You don't have to worry about feeding a cat.  

ฉนัไมจ่ าเป็นต้องกงัวลเก่ียวกบัการให้อาหารแมว 

1035. I like the experience of being in…  

ฉนัชอบประสบการณ์ท่ีได้อยู่ใน... 
1036. I'm willing to go take time at…  

ฉนัตัง้ใจท่ีจะไปใช้เวลาท่ี... 
1037. I prefer to watch movies in a cinema.  

ฉนัชอบดหูนงัในโรงภาพยนตร์มากกวา่ 

1038. People often give me DVDs as gifts.  

ผู้คนมกัให้ดีวีดีฉนัเป็นของขวญั 

1039. I've lived in very big cities for most of my life.  

ฉนัอาศยัอยูใ่นเมืองท่ีใหญ่มากมาเกือบตลอดชีวิต 

1040. I'm enjoying a peaceful lifestyle a lot.  

ฉนัพอใจกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีสงบสขุมาก 
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English Sentences 1041-1060 
1041. I have time to do things that…  

ฉนัมีเวลาท่ีจะท าสิ่งตา่งๆ ท่ี... 
1042. I could never do in the city.  

ฉนัอาจไมเ่คยท าเลยในเมืองใหญ่ 

1043. It was kind of boring.  

มนันา่เบื่อนิดหนอ่ย 

1044. It seems like everyone is in a rush.  

ดเูหมือนวา่ทกุคนเร่งรีบ 

1045. She likes to keep the house very clean.  

เธอชอบรักษาบ้านเรือนให้สะอาดเป็นอยา่งมาก 

1046. I have trash all over the place.  

ฉนัมีขยะทิง้ไว้ทัว่ทกุหนทกุแหง่ 

1047. I let it get out of control.  

ฉนัปลอ่ยให้มนัระเกะระกะ(ควบคมุไมไ่ด้) 
1048. I leave dishes in the sink all the time.  

ฉนัทิง้จานชามไว้ในอ่างตลอดเวลา 

1049. She raised me to be clean.  

เธอปลกูฝังให้ฉนัเป็นคนสะอาด 

1050. I think that's really difficult question.  

ฉนัคดิวา่นัน่เป็นค าถามท่ียากจริงๆ 

1051. I would be allowed to travel a lot.  

ฉนัได้รับอนญุาตให้เดนิทางหลายครัง้ 

1052. And I experience many different types of countries.  

และได้ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ หลากหลาย 

1053. You're a very creative person.  

คณุเป็นคนท่ีสร้างสรรค์มากๆ 

1054. I think I would spend half of the year in…  

ฉนัคดิวา่ฉนัอาจจะใช้เวลาคร่ึงปีใน... 
1055. I have a lot of experiences in teaching.  

ฉนัมีประสบการณ์ในการสอนมากมาย 

1056. I'm learning how to run my own business.  

ฉนัก าลงัเรียนรู้วิธีด าเนินธุรกิจของตนเอง 

1057. I usually wear whatever is comfortable.  

ฉนัมกัจะสวมใสอ่ะไรก็ได้ท่ีใสส่บาย 

1058. I don't usually care about name brand.  

ฉนัไมค่อ่ยสนใจเก่ียวกบัย่ีห้อสินค้า 

1059. I just go with what looks best on me.  

ฉนัก็แคเ่ข้ากนัได้ดีกบัสิ่งท่ีดดีูท่ีสดุส าหรับฉนั 

1060. I dress the way I like.  

ฉนัแตง่ตวัในแบบท่ีฉนัชอบ 
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English Sentences 1061-1080 
1061. I only visited there for about 2 weeks one time.  

ฉนัแคไ่ปเยือนท่ีนัน่สองสปัดาห์ตอ่ครัง้ 

1062. I love the nature around there.  

ฉนัชอบธรรมชาตแิถวนัน้ 

1063. I really enjoy the people there.  

ฉนัชอบคนท่ีนัน่จริงๆ 

1064. They're quite friendly.  

พวกเขาคอ่นข้างเป็นมิตร 
1065. It taught me the value of money.  

มนัสอนให้ฉนัรู้ถึงคณุคา่ของเงิน 

1066. I find it difficult to go to sleep early.  

ฉนัพบวา่มนัยากท่ีจะไปนอนแตห่วัค ่า 

1067. I enjoyed it for awhile.  

ฉนัสนกุกบัมนัเพียงชัว่ครู่ 
1068. I really enjoy going out.  

ฉนัชอบออกไปเท่ียวข้างนอกจริงๆ 

1069. People are generally very nice to you.  

ผู้คนโดยทัว่ไปแล้วดีกบัคณุมาก 

1070. I usually spend a lot of time with…  

ฉนัมกัจะใช้เวลามากกบั... 
1071. I feel comfortable talking to her.  

ฉนัรู้สกึสบายใจท่ีได้พดูคยุกบัเธอ 

1072. She cares for me very much.  

เธอใสใ่จฉนัมาก 

1073. I used to hang out with my friends all the time.  

ฉนัเคยออกไปสงัสรรค์กบัเพ่ือนๆ ตลอดเวลา 

1074. I usually hang out with my family.  

ฉนัมกัจะออกไปเท่ียวกบัครอบครัว 

1075. I don't really go out much at all.  

ฉนัไมค่อ่ยออกไปข้างนอกมากเทา่ไหร่เลยจริงๆ 

1076. I think that depends on the situation.  

ฉนัคดิวา่นัน่ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ 

1077. I hang around with my best friends.  

ฉนัเตร็ดเตรีอยูก่บัเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุของฉนั 

1078. I really like spending time with them.  

ฉนัชอบใช้เวลาอยูก่บัพวกเขาจริงๆ 

1079. Who do I hang out with?  

ใครท่ีฉนัออกไปเท่ียวด้วยงัน้หรือ? 

1080. I do like to spend time with my parents.  

ฉนัชอบใช้เวลาอยูก่บัพ่อแม่ของฉนั 
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English Sentences 1081-1100 
1081. We share a common interest.  

พวกเรามีความสนใจทัว่ไปร่วมกนั 

1082. We like to spend time with each other.  

พวกเราชอบท่ีจะใช้เวลาอยู่ด้วยกนั 

1083. I'm very busy these days.  

หลายวนันีฉ้ันยุง่มากๆ 

1084. I don't have much free time.  

ฉนัไมมี่เวลาวา่งมากนกั 

1085. I usually stay home in my free time.  

ฉนัมกัจะอยูท่ี่บ้านในเวลาวา่ง 

1086. I've learned how to cook up some simple food.  

ฉนัได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง 

1087. I haven't changed a lot.  

ฉนัไมเ่ปล่ียนแปลงมากนกั 

1088. You look exactly the same as you did.  

คณุดเูหมือนเดมิอย่างท่ีเคยเป็นจริงๆ 

1089. I don't think I've aged so much.  

ฉนัไมค่ดิวา่ฉันแก่มากนกั 

1090. Do you like the beach or the mountains better?  

คณุชอบหาดทรายหรือภเูขามากกวา่กนั 

1091. That would be my perfect day off.  

นัน่คงจะเป็นวนัหยดุท่ีสมบรูณ์แบบของฉนั 

1092. I don't usually eat a lot.  

โดยปกตฉินัทานไมม่าก 

1093. I try really hard not to eat junk food.  

ฉนัพยายามอยา่งหนกัท่ีจะไมท่านอาหารท่ีไมมี่ประโยชน์ (อาหารขยะ) 
1094. The junk food I tend to eat is potato chips.  

อาหารขยะท่ีฉนัชอบทานก็คือ พวกแผน่มนัฝร่ังทอด 

1095. I try not to eat too much of it.  

ฉนัพยายามท่ีจะไมท่านมนัมากเทา่ไหร่ 

1096. I used to eat more of it when I was younger.  

ฉนัเคยทานมนัมากเม่ือตอนยงัเดก็กว่านี ้

1097. I enjoy junk food but I try not to eat too much of it.  

ฉนัชอบอาหารขยะแตฉ่นัก็พยายามท่ีจะไมท่านมนัมากเกินไป 

1098. I've met a lot of people from there.  

ฉนัได้พบเจอผู้คนมากมายจากท่ีนัน่ 

1099. One country I would like to visit is France.  

ประเทศหนึง่ท่ีฉนัอยากจะไปเท่ียวคือ ฝร่ังเศส 

1100. I've never been to France before.  

ฉนัไมเ่คยไปฝร่ังเศสมาก่อน 
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English Sentences 1101-1120 
1101. But I've heard many things about it.  

แตฉ่นัได้ยินหลายเร่ืองเก่ียวกบัมนั 

1102. They have very good memories about France.  

พวกเขามีความทรงจ าท่ีดีเก่ียวกบัฝร่ังเศส 

1103. I can also speak some French.  

ฉนัยงัสามารถพดูภาษาฝร่ังเศสได้บ้าง 

1104. So it would be nice to get some practice.  

ดงันัน้มนัคงดีนะท่ีได้ฝึกฝนบ้าง 

1105. I've been to many countries, many places.  

ฉนัไปมาหลายประเทศ หลายสถานท่ี 

1106. I've never been anywhere in the area of Asia.  

ฉนัยงัไมเ่คยไปท่ีไหนในเอเชียมาก่อน 

1107. I heard that the food there is really tasty.  

ฉนัได้ยินว่าอาหารท่ีนัน่มีรสชาตดีิจริงๆ 

1108. So I would like to visit there one day.  

ดงันัน้ฉนัจงึอยากจะไปเท่ียวท่ีนัน่สกัวนั 

1109. I used to work there.  

ฉนัเคยไปท างานท่ีนัน่ 

1110. I'd like to go there.  

ฉนัอยากจะไปท่ีนัน่ 
1111. That's where I'd like to go.  

นัน่คือท่ีท่ีฉนัอยากจะไป 

1112. I would like to have some more time to play music.  

ฉนัอยากมีเวลามากกวา่นีบ้้างเพ่ือเลน่ดนตรี 

1113. It would be nice to be a member of a club.  

มนัคงดีนะท่ีได้เป็นสมาชิกของสโมสรสกัแหง่ 

1114. I'm self-employed so I have to work everyday.  

ฉนัเป็นเจ้านายตวัเองดงันัน้ฉนัจงึต้องท างานทกุวนั 

1115. So I don't really have enough time for studying.  

ดงันัน้ฉนัจงึไมมี่เวลามากพอส าหรับการศึกษา 

1116. Which is what I would really like to do.  

ซึง่เป็นสิ่งท่ีฉนัอยากท าจริงๆ 

1117. I really wish I had more time to do that.  

ฉนัปรารถนาจริงๆ ให้ตนเองมีเวลามากกว่านีเ้พ่ือท าสิ่งนัน้ 

1118. I wish I had more time to read.  

ฉนัปรารถนาให้ตนเองมีเวลามากกวา่นีเ้พ่ืออ่านหนงัสือ 

1119. I waste so much time on internet.  

ฉนัเสียเวลาไปมากกบัอินเตอร์เน็ต 

1120. I guess I shouldn't say that work is a waste of time.  

ฉนัคดิวา่ฉนัไมค่วรกลา่ววา่งานนัน่เป็นการสิน้เปลืองเวลาเปลา่ 
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English Sentences 1121-1140 
1121. I do so many things and I keep so busy.  

ฉนัท าหลายสิ่งหลายอยา่งมากมายและมีธุระยุง่อยูต่ลอด 

1122. I never have time to read.  

ฉนัไมเ่คยมีเวลาอ่านหนงัสือเลย 

1123. I think that's quite boring really.  

ฉนัคดิวา่นัน่คอ่นข้างนา่เบื่อจริงๆ 

1124. I think I would like to spend more time outside.  

ฉนัคดิวา่ฉนัอยากใช้เวลามากกว่านีข้้างนอก 

1125. I wish I had more time to just hang out with friends.  

ฉนัปรารถให้ตวัเองมีเวลามากขึน้เพ่ือออกไปสงัสรรค์กบัเพ่ือนๆ 

1126. On a rainy day, I just love to sleep in.  

ในวนัท่ีฝนตก ฉันชอบท่ีจะนอนอยูท่ี่บ้าน 

1127. Rainy days make me very sad and depressed.  

ในวนัท่ีฝนตกท าให้ฉนัเศร้าและหดหูใ่จมาก 

1128. So most of the rainy day I stay at home.  

ดงันัน้วนัท่ีฝนตกสว่นใหญ่ฉันจะพกัอยูท่ี่บ้าน 

1129. I try not to go outside.  

ฉนัพยายามไมอ่อกไปข้างนอก 

1130. I like being alone in my room and just looking outside.  

ฉนัชอบอยู่ตามล าพงัในห้องของตวัเองและก็แคม่องออกไปข้างนอก 

1131. I just feel really good about rainy days.  

ฉนัก็แครู้่สึกดีจริงๆเก่ียวกนัวนัท่ีฝนตก 

1132. You can go for a walk in the rain.  

คณุสามารถออกไปเดนิเลน่กลางสายฝนได้ 

1133. It can be quite romantic.  

มนัคอ่นข้างโรแมนตกิทีเดียว 

1134. Am I good at saving money?  

ฉนัเก็บเงินเก่งหรือไมง่ัน้หรือ? 

1135. I don't think that I'm a good person.  

ฉนัไมค่ดิวา่ฉันเป็นคนดีคนหนึง่ 

1136. I don't think that I'm good at saving money.  

ฉนัไมค่ดิวา่ฉันเก็บเงินเก่ง 

1137. Because I spent a lot.  

เพราะวา่ฉนัใช้จา่ยเยอะมาก 

1138. But I think I'm good at making money.  

แตฉ่นัคดิว่าฉนัเก่งในการหาเงิน 

1139. Right now I'm not very good at it.  

ตอนนีฉ้นัไมเ่ก่งมนัมากนกัแล้วแหละ่ 

1140. I really need to learn how to save money better.  

ฉนัอยากเรียนรู้จริงๆ ถึงวิธีเก็บเงินได้มากกวา่นี ้
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1141. I think I am quite good at saving money.  

ฉนัคดิวา่ฉนัคอ่นข้างเก่งในด้านการเก็บเงิน 

1142. I'm terrible at saving money.  

ฉนัแยม่ากๆ ในด้านการเก็บเงิน 

1143. I don't spend too much money.  

ฉนัไมไ่ด้ใช้จา่ยเงินมากเกินไป 

1144. I usually spend money faster than I can make it.  

ฉนัมกัจะจา่ยเงินเร็วกวา่ท่ีฉันสามารถหาได้ 

1145. I'm usually very easily bored with buying thing.  

ฉนัมกัจะเบื่อง่ายๆ กบัการซือ้ของบางอย่าง 

1146. I try to make really quick decisions.  

ฉนัพยายามจริงๆ ท่ีจะตดัสินใจไห้เร็วขึน้ 

1147. Shopping is definitely not a thing I like to do very often.  

การชอบปิง้ไมใ่ชส่ิ่งท่ีฉนัอยากจะท าบอ่ยๆ อยา่งแนน่อน 

1148. I think TV can be good and bad.  

ฉนัคดิวา่โทรทศัน์เป็นได้ทัง้สิ่งท่ีดีและไมดี่ 

1149. Violence and fighting should not be watched by children.  

เดก็ๆ ไมค่วรชมความรุนแรงและการตอ่สู้  
1150. She has done so much for me.  

เธอท าอะไรให้ฉนัมากมายเหลือเกิน 

1151. I'd like to do something really special to her.  

ฉนัอยากท าบางสิ่งท่ีพิเศษจริงๆ ให้กบัเธอ 

1152. I wish I had enough money to buy a new car.  

ฉนัปรารถนาให้ตนเองมีเงินส าหรับซือ้รถใหมส่กัคนั 

1153. Cause I really like to travel.  

เพราะฉนัชอบเดนิทางจริงๆ 

1154. I waste my time using the internet.  

ฉนัเสียเวลามากมายในการใช้อินเตอร์เน็ต 

1155. That's probably the thing I waste the most time on.  

นัน่อาจเป็นสิ่งท่ีฉนัเสียเวลาไปมากท่ีสดุกบัมนั 

1156. They're not the best thing to eat.  

พวกมนัไมใ่ชส่ิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีจะทาน 

1157. They're not good for your body.  

พวกมนัไมดี่ตอ่ร่างกายของคณุ 

1158. I know how to cook it well, but I'm so lazy.  

ฉนัรู้วิธีท าอาหารท่ีดีแตฉ่นัขีเ้กียจเหลือหลาย 

1159. I prefer eating something ready-made.  

ฉนัชอบทานบางสิ่งท่ีส าเร็จรูปมากกวา่ 

1160. I grew up in a big family.  

ฉนัเตบิโตขึน้ในครอบครัวขนาดใหญ่ 
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1161. You're never lonely.  

คณุไมเ่คยโดดเดี่ยวเลย 

1162. There's always someone hang around with.  

มีใครบางคนอยูร่อบกายเสมอ 

1163. Let's talk of something else.  

มาคยุเร่ืองบางอยา่งกนัดีกว่า 

1164. It may be my last opportunity.  

มนัอาจเป็นโอกาสสดุท้ายของฉนัแล้ว 

1165. I shall never forget how kind you are.  

ฉนัจะไมมี่วนัลืมเลยวา่คณุใจดีแคไ่หน 

1166. I will contact you in Bangkok when you get back.  

ฉนัจะตดิตอ่คณุท่ีกรุงเทพฯเม่ือคณุกลบัมา 

1167. You know me too well.  

คณุรู้จกัฉนัเป็นอยา่งดีเหลือเกิน 

1168. She'd never felt like this before.  

เธอไมเ่คยรู้สกึอยา่งนีม้าก่อน 

1169. We need to talk.  

พวกเราต้องคยุกนั 

1170. I was just trying to protect you.  

ฉนัก็แคพ่ยายามท่ีจะปกป้องคณุ 

1171. Just tell me what you want.  

แคบ่อกมาว่าคณุอยากได้อะไร 
1172. We need to work together here.  

พวกเราต้องท างานด้วยกนัท่ีน่ี 

1173. Do not argue morals with me.  

อยา่มาเถียงเร่ืองหลกัศีลธรรมกบัฉนั 

1174. He took a long moment to consider it.  

เขาใช้เวลานานชัว่ขณะหนึง่ในการพิจารณามนั 

1175. If you don't mind my asking.  

ถ้าคณุไมว่า่อะไรกบัค าถามของฉนั 

1176. How did you get involved with this?  

คณุเข้ามาเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีไ้ด้อยา่งไร 

1177. No idea what you're talking about.  

ไมท่ราบวา่คณุก าลงัพดูเร่ืองอะไร 
1178. He told me to pick you up.  

เขาบอกให้ฉนัมารับคณุ 

1179. That's all I know.  

ฉนัทราบเท่านัน้แหละ่ 

1180. He will be with you in a moment.  

เขาจะมาพบคณุในอีกสกัครู่ 
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1181. Take me to the person in charge.  

พาฉนัไปหาคนท่ีรับผิดชอบ(เร่ืองนี)้ 
1182. I will be back in ten minutes.  

ฉนัจะกลบัมาในอีกสิบนาที 

1183. I do not have time for this.  

ฉนัไมมี่เวลาส าหรับเร่ืองนี ้

1184. I am in charge here.  

ฉนัรับผิดชอบท่ีน่ี 

1185. I'm not sure that'll work.  

ฉนัไมแ่นใ่จวา่นัน่จะได้ผล 

1186. Who on earth wants to talk to you.  

ใครหน้าไหนในโลกอยากพดูกบัคณุ 

1187. I forbid you to tell the boy anything!  

ฉนัห้ามคณุบอกอะไรกบัเดก็นัน่ 

1188. We are pleased to inform you that…  

พวกเรายินดีท่ีจะแจ้งให้คณุทราบว่า 

1189. I never expect this.  

ฉนัไมเ่คยคาดหวงัสิ่งนีเ้ลย 

1190. Don't make me say it again.  

อยา่ให้ฉันต้องพดูมนัอีก 

1191. I think you must have made a mistake.  

ฉนัคดิวา่คณุต้องท าอะไรผิด 

1192. I haven't got any money.  

ฉนัไมมี่เงินเลย 

1193. And he won't pay for me to go and learn there.  

และเขาจะไมจ่า่ยเงินให้ฉนัไปเรียนท่ีนัน่ 

1194. What sort of subject do you teach?  

คณุสอนวิชาอะไรหรือ 

1195. Their main job is…  

งานหลกัของพวกเขาคือ 

1196. I am trying hard not to panic.  

ฉนัพยายามอยา่งหนกัท่ีจะไมต่ื่นตระหนก 

1197. Guess who we just met on the train?  

เดาสิวา่พวกเราเพิ่งจะพบกบัใครบนรถไฟ 

1198. I forbid you to ask him.  

ฉนัห้ามคณุถามเขา 

1199. We will be reaching there in 5 minutes.  

พวกเราจะถึงท่ีนัน่ในอีก 5 นาที 

1200. Everyone expects me to do as well as the others.  

ทกุคนคาดหวงัให้ฉนัท าแบบเดียวกบัคนอ่ืน 
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1201. But if I do, it's no big deal.  

แตถ้่าฉันท า มนัก็ไมใ่ชเ่ร่ืองสลกัส าคญัอะไร 

1202. Because they did it first.  

เพราะพวกเขาท ามนัมาก่อนแล้ว 

1203. Well, what are you all waiting for?  

เออ่ พวกคณุทัง้หมดนีก้ าลงัรออะไรอยูห่รือ? 

1204. You'll get us all into trouble.  

คณุจะพาพวกเราทัง้หมดเข้าสูปั่ญหา 

1205. Can I borrow him for a moment?  

ขอยืมตวัเขาสกัครู่ได้ไหม? 

1206. He wants to keep it a secret.  

เขาต้องการเก็บมนัไว้เป็นความลบั 
1207. It's really none of your business.  

มนัไมใ่ชธุ่ระกงการอะไรของคณุเลยจริงๆ 

1208. I hope you're pleased with yourself.  

ฉนัหวงัวา่คณุจะพอใจกบัตวัเอง 

1209. I could go with you again.  

ฉนัอาจจะไปกบัคณุอีกครัง้ 

1210. What do you think of my proposal?  

คณุคิดอยา่งไรกบัข้อเสนอของฉนั? 

1211. Would you like me to accompany you?  

คณุอยากให้ฉันไปเป็นเพ่ือนคณุไหม? 

1212. You must pay attention to what he says.  

คณุต้องตัง้ใจฟังสิ่งท่ีเขาพดู 

1213. I haven't seen you for more than 2 years.  

ฉนัไมไ่ด้เจอคณุเลยกวา่สองปีมาแล้ว 

1214. I think I met you before at…  

ฉนัคดิวา่ฉนัเคยพบคณุมาก่อนท่ี... 
1215. And who is this with you?  

และใครกนัน่ีท่ีมากบัคณุ? 

1216. I'm sorry, I didn't hear your name.  

ขอโทษนะ ฉนัไมไ่ด้ยินช่ือคณุ 

1217. You and I have a lot in common.  

คณุกบัฉันมีอะไรท่ีเหมือนกนัมาก 

1218. He has studied hard for 2 years.  

เขาเรียนหนกัมาสองปีแล้ว 

1219. Have you heard anything from Susan?  

คณุได้ยินขา่วอะไรจากซูซานบ้างไหม? 

1220. You speak English so well.  

คณุพดูภาษาองักฤษดีเหลือเกิน 
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1221. Where in Thailand are you from?  

คณุมาจากท่ีไหนในประเทศไทย? 

1222. There are many Thai people living here.  

มีคนไทยอาศยัอยู่ท่ีน่ีจ านวนมาก 

1223. Actually, I told him to do it.  

จริงๆ แล้วฉนับอกให้เขาท ามนั 

1224. John needs to hand in his work today.  

จอห์นต้องสง่งานเขาวนันี ้

1225. I need to go home now.  

ฉนัต้องการกลบับ้านตอนนี ้

1226. How long will you stay with your family?  

คณุจะอยู่กบัครอบครัวของคณุนานแคไ่หน? 

1227. My company gives everyone 8 days off for the holidays.  

บริษัทของฉนัให้วนัหยดุพกัผ่อนกบัทกุคนเป็นเวลา 8 วนั 

1228. But we don't know what we're going to do yet.  

แตพ่วกเรายงัไมรู้่วา่พวกเราก าลงัจะท าอะไรเลย 

1229. That sounds like a lot of fun.  

นัน่ฟังดนูา่สนกุมาก 

1230. Everyone is dressed up in fancy costumes.  

ทกุคนแตง่ตวัด้วยชดุแฟนสี 

1231. So you can help me find something for him.  

ถ้างัน้คณุก็สามารถช่วยฉนัหาบางสิ่งบางอยา่งให้กบัเขา 

1232. I didn't have chance to come home.  

ฉนัไมมี่โอกาสได้กลบับ้าน 

1233. I had a lot of fun last night.  

เม่ือคืนนีฉ้ันสนกุมาก 

1234. I have a lot of homework to do.  

ฉนัมีการบ้านมากท่ีต้องท า 

1235. How romantic!  

ชา่งโรแมนติกจงั 

1236. What should I dress up at tomorrow night?  

ฉนัควรแตง่ชดุอะไรส าหรับคืนพรุ่งนี?้ 

1237. He used to be a heavy smoker.  

เขาเคยเป็นคนท่ีสบูบหุร่ีหนกั 

1238. What an ugly picture!  

ภาพอะไรนา่เกลียดอย่างนี ้

1239. The car was going forty kilometers an hour.  

รถวิ่ง 40 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง 

1240. He eats an apple a day.  

เขาทานแอปเปิล้วนัละลกู 
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1241. The temperature is taken twice a day.  

มีการวดัอณุหภมูิสองครัง้ตอ่วนั 

1242. I had a cold yesterday.  

ฉนัเป็นหวดัเม่ือวานนี ้

1243. He had a pain in his chest.  

เขาเจ็บหน้าอก 

1244. She is such a kind person.  

เธอเป็นคนท่ีใจดี 

1245. John has influenza.  

จอห์นเป็นไข้หวดัใหญ่ 

1246. Not a man volunteered to do the job.  

ไมมี่ใครสกัคนอาสาท างานนี ้

1247. There was quite a large crowd in the street.  

มีฝงูชนจ านวนมากมายบนท้องถนน 

1248. Would you please give me a few examples?  

คณุชว่ยกรุณายกตวัอย่างให้ฉนัฟังสกัหนอ่ยได้ไหม? 

1249. A lot of parent attended the meeting.  

พอ่แมจ่ านวนมากเข้าร่วมการประชมุ 

1250. Give me a little sugar, please.  

ขอน า้ตาลสกัหนอ่ยนะจ๊ะ 

1251. Somebody told my boss I have a part-time job.  

บางคนบอกกบัเจ้านายของฉันวา่ฉนัท างานนอกเวลา 

1252. He doesn't like that? 

เขาไมช่อบงัน้หรือ? 

1253. He thinks that I am too tired to work.  

เขาคิดวา่ฉนัเหน่ือยเกินกว่าจะท างานได้ 

1254. I'm sorry. I have to admit I told him.  

ฉนัขอโทษด้วย ฉันยอมรับวา่ฉนับอกเขาเอง 

1255. I couldn't help it. He asked me point-blank.  

มนัชว่ยไมไ่ด้น่ีนา เขาถามฉันขึน้มากะทนัหนั 

1256. Would you like to go out for dinner or to a movie?  

คณุอยากออกไปทานข้าวข้างนอกหรือไปดหูนงัดีละ่? 

1257. Either one, it is up to you.  

อนัไหนก็ได้แล้วแตค่ณุแล้วกนั 

1258. He looks nothing like the rest of the family.  

เขาดไูมเ่หมือนกบัคนอ่ืนๆ ในครอบครัวเลย 

1259. He had spent ten years with them.  

เขาใช้เวลา 10 ปี กบัพวกเขา 

1260. She burst into tears and hugged him.  

เธอหลัง่น า้ตาออกมาและสวมกอดเขา 
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1261. I don't want to be rude or anything.  

ฉนัไมอ่ยากหยาบคายแตอ่ย่างใด 

1262. Not that I'm not pleased to meet you.  

ทัง้ฉนัไมไ่ด้ไมพ่อใจท่ีได้พบคณุ 

1263. I didn't mean to offend you or anything.  

ฉนัไมไ่ด้ตัง้ใจท่ีจะท าให้คณุโกรธแตอ่ยา่งใด 

1264. At last he managed to control himself.  

ในท่ีสดุเขาก็ควบคมุตวัเองได้ส าเร็จ 

1265. I don't belong here.  

ฉนัไมไ่ด้เป็นสมาชิกท่ีน่ี 

1266. I've got to go back.  

ฉนัต้องกลบัไป 

1267. See why I've got to go back to that place?  

เห็นไหมวา่ท าไมฉนัต้องกลบัไปท่ีนัน่? 

1268. Friends who don't even write to you?  

เพ่ือนๆท่ีไมเ่คยเขียนจดหมายถึงคณุงัน้หรือ? 

1269. If he thought his friends had forgotten him.  

ถ้าเขาคดิว่าเพ่ือนๆของเขาลืมเขาแล้ว 

1270. He might not want to go back to school.  

เขาอาจจะไมต้่องการกลบัไปท่ีโรงเรียนอีก 

1271. This is a danger you must not face.  

น่ีคืออนัตรายท่ีคณุต้องไมเ่ผชิญหน้ากบัมนั 

1272. Say you won't go back.  

บอกมาวา่คณุจะไมก่ลบัไป 

1273. You leave me no choice.  

คณุไมใ่ห้ทางเลือกกบัฉนัเลย 

1274. Then I must do it for your own good.  

ถ้างัน้ฉนัต้องท ามนัเพ่ือประโยชน์ตอ่คณุ 

1275. She burst into kitchen to find him.  

เธอถลนัเข้าไปในครัวเพ่ือค้นหาเขา 

1276. Enjoy your holidays!  

ขอให้สนกุกบัวนัหยดุของคณุนะ! 
1277. We were locked in his room around-the-clock.  

พวกเราถกูขงัในห้องของเขาทัง้วนัทัง้คืน 

1278. He couldn't see any way out of his situation.  

เขามองไมเ่ห็นทางออกใดๆ ตอ่สถานการณ์ของตนเองเลย 

1279. We've come to take you home with us.  

พวกเรามารับคณุกลบับ้านพร้อมเรา 

1280. I was one of the unhappiest lads in New York.  

ฉนัเป็นชายหนุม่คนหนึง่ท่ีไมมี่ความสขุมากท่ีสดุในนิวยอร์ก 
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English Sentences 1281-1300 
1281. I despised my job.  

ฉนัเกลียดงานของฉนั 

1282. I had nothing to lose by giving up the job.  

ฉนัไมมี่อะไรต้องเสียถ้าเลิกท างานนัน้ 

1283. I wasn't interested in making a lot of money.  

ฉนัไมไ่ด้สนใจในการหาเงินจ านวนมาก 

1284. I might have a different opinion.  

ฉนัอาจจะมีความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง 

1285. It's good to meet you again.  

ดีท่ีได้พบคณุอีกครัง้ 

1286. It's good to talk to you again. 

ดีท่ีได้พดูกบัคณุอีกครัง้ 

1287. It's good to hear from you again.  

ดีท่ีได้ขา่วจากคณุอีก 

1288. It's good to see all of you again.  

ดีท่ีได้พบคณุทกุคนอีกครัง้ 

1289. It's good to see you after such a long time.  

ดีท่ีได้พบคณุอีกหลงัจากไมไ่ด้เจอกนันานมาแล้ว 

1290. Where have you been lately?  

คณุไปอยูท่ี่ไหนมาชว่งนี?้ 

1291. Where have you been for the last month?  

คณุไปอยูท่ี่ไหนมาเม่ือเดือนท่ีแล้ว? 

1292. Where have you been since school finished?  

คณุไปอยูท่ี่ไหนมาตัง้แตอ่อกจากโรงเรียน? 

1293. Where have all of you been recently?  

พวกคณุทกุคนไปอยู่ท่ีไหนมาไมน่านมานี?้ 

1294. I've been tied up with extra work.  

ฉนัยุง่อยูก่บัการท างานพิเศษอยู่ 
1295. We've been tied up with business.  

พวกเรายุง่อยูก่บัธุรกิจ 

1296. I've had a great deal of work to do.  

ฉนัมีงานท่ีส าคญัมากๆ ต้องท า 

1297. I've had a great deal of work to finish.  

ฉนัมีงานมากมายท่ีต้องท าให้เสร็จ 

1298. I've had too much work to finish.  

ฉนัมีงานมากเหลือเกินท่ีต้องท าให้เสร็จ 

1299. I haven't heard from you for quite a while.  

ฉนัไมไ่ด้ยินขา่วจากคณุช่วงหนึง่ 

1300. I flew home on Friday.  

ฉนับนิกลบับ้านในวนัศกุร์ 
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English Sentences 1301-1320 
1301. I got back two days ago.  

ฉนักลบัมาสองวนัแล้ว 

1302. I returned two days ago.  

ฉนักลบัมาสองวนัแล้ว 

1303. Well, I have an appointment now.   

เอาละ ตอนนีฉ้ันมีนดันะ 

1304. I'm in quite a hurry too.  

ฉนัก็ก าลงัรีบด้วยเหมือนกนั 

1305. I guess I'd better go now.  

ฉนัคดิวา่ฉนัควรต้องไปแล้วตอนนี ้

1306. It's getting late, and I have to go now.  

ก าลงัสายแล้ว และฉนัต้องไปแล้วตอนนี ้

1307. We're sorry you have to leave.  

พวกเราเสียใจมากท่ีคณุต้องไปแล้ว 

1308. Please excuse me, won't you?  

ฉนัขอตวัก่อนได้ไหม 
1309. Certainly, come back soon.  

ได้เลย กลบัมาเร็วๆ นะ 

1310. I think I have to leave now.  

ฉนัคดิวา่ต้องไปแล้วตอนนี ้

1311. I have a meeting now.  

ฉนัมีประชมุตอนนี ้

1312. I have a class now.  

ฉนัมีเรียนตอนนี ้

1313. I have a meeting in a few minutes.  

ฉนัมีประชมุในอีกไมก่ี่นาทีนี ้

1314. I have an appointment an hour from now.  

ฉนัมีนดัในอีก 1 ชัว่โมงจากนี ้

1315. I have a meeting soon.  

ฉนัมีประชมุเร็วๆ นี ้

1316. I guess I'd better go right away.  

ฉนัคดิวา่ฉนัควรต้องไปทนัทีแล้วละ่ 

1317. I guess I'd better go in a minute or two.  

ฉนัคดิวา่ฉนัควรต้องไปในอีกหนึง่หรือสองนาทีนี  ้

1318. I think I should go now.  

ฉนัคดิวา่ฉนัควรไปตอนนีแ้ล้วละ่ 

1319. I think I should leave right away.  

ฉนัคดิวา่ฉนัควรไปเด๋ียวนีเ้ลย 

1320. It's getting dark outside.  

ข้างนอกก าลงัมืดแล้ว 
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English Sentences 1321-1340 
1321. Do you need some kind of help?  

คณุต้องการความชว่ยเหลือไหม? 

1322. Please take me to someone who speaks English.  

โปรดพาฉนัไปหาใครก็ได้ท่ีพดูภาษาองักฤษได้ 

1323. Please find someone who speaks English.  

โปรดหาใครก็ได้ท่ีพดูภาษาองักฤษให้หน่อย 

1324. Do you ever go to museum?  

คณุเคยไปพิพิธภณัฑ์ไหม? 

1325. I go every now and then.  

ฉนัไปเป็นบางครัง้บางคราว 

1326. What kinds of things do you like to see?  

คณุชอบไปชมของประเภทไหนกนั? 

1327. I enjoy seeing statues and paintings.  

ฉนัชอบชมรูปปัน้และภาพวาด 

1328. Do you watch TV very often?  

คณุดทีูวีบอ่ยมากไหม? 

1329. Well, I sometime watch it in the evening.  

เออ่ บางครัง้ฉนัก็ด ูTV ในตอนเย็น 

1330. Do you ever listen to the radio?  

คณุเคยฟังวิทยไุหม? 

1331. Certainly, I listen practically every night.  

แนน่อน ฉนัฟังมนัเกือบจะทกุคืน 

1332. What's your favorite program?  

คณุชอบรายการไหนมากท่ีสดุ? 

1333. What time do you leave for work?  

คณุออกไปท างานก่ีโมง? 

1334. What time do you return home?  

คณุกลบัมาบ้านก่ีโมง? 

1335. What time do you go to bed?  

คณุเข้านอนก่ีโมง? 

1336. What time do you leave home?  

คณุออกจากบ้านก่ีโมง? 

1337. What time do you leave for home?  

คณุออกมาบ้านตอนก่ีโมง? 

1338. They watch it twice a week.  

พวกเขาดมูนัสองครัง้ตอ่สปัดาห์ 

1339. Did you attend a concert last night?  

คณุไปชมคอนเสิร์ทเม่ือคืนนีไ้หม? 

1340. They're usually quite busy.  

พวกเขามกัจะยุง่อยูป่ระจ า 
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1341. She's usually very nervous.  

เธอกระวนกระวายมากเป็นปกติ 
1342. We're usually serious about things.  

พวกเรามกัจะเครียดกบัสิ่งตา่งๆ  
1343. I usually enjoy seeing movies.  

ปกตฉิันชอบดหูนงั 

1344. I usually get up before 8.  

โดยปกตแิล้วฉนัต่ืนนอนก่อนแปดโมง 

1345. He's always kind to me.  

เขาใจดีกบัฉนัเสมอ 
1346. They always help her.  

พวกเขาชว่ยเธอเสมอ 

1347. We're always busy on Friday.  

พวกเรายุง่เสมอในวนัศกุร์ 
1348. They're always polite to me.  

พวกเขาสภุาพกบัฉนัเสมอ 

1349. He always drinks black coffee.  

เขาด่ืมกาแฟด าเสมอ 

1350. She's always serious.  

เธอเครียดเสมอ 

1351. He's always late.  

เขามาสายเสมอ 

1352. I'm always patient with him.  

ฉนัอดทนกบัเขาเสมอ 

1353. I always wait for her.  

ฉนัคอยเธอเสมอ 

1354. When did you eat lunch today?  

คณุทานอาหารเท่ียงเม่ือใด? 

1355. Where did you have your lunch?  

คณุทานอาหารเท่ียงท่ีไหนหรือ? 

1356. It was really a lot of fun.  

ฉนัสนกุมากจริงๆ 

1357. Did you have a good time last night?  

เม่ือคืนนีค้ณุสนกุไหม? 

1358. Yes, I had a wonderful time.  

ใช ่ฉนัสนกุมากเลยละ่ 

1359. I'm sure I'll have an excellent time.  

ฉนัแนใ่จวา่ฉนัจะสนกุสดุยอดแน่ 
1360. We went to a beautiful beach.  

พวกเราไปท่ีหาดทรายท่ีสวยงามแหง่หนึง่ 
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English Sentences 1361-1380 
1361. It was certainly a lot of fun.  

มนัสนกุมากๆ แนน่อน 

1362. It was actually lots of fun.  

มนัสนกุมากจริงๆ 

1363. I thought it was very boring.  

ฉนัคดิวา่มนันา่เบื่อมาก 

1364. What did your friends think of it?  

เพ่ือนคณุคดิอยา่งไรกบัมนับ้าง? 

1365. They were bored too.  

พวกเขาก็เบื่อด้วยเหมือนกนั 

1366. I wish I'd gone with you.  

ฉนัปรารถนาให้ตวัเองได้ไปกบัคณุด้วย 

1367. Don't you ever get tired of working?  

คณุไมเ่คยเบื่อกบัการท างานเลยหรือ? 

1368. Where have you been?  

คณุไปไหนมาหรือ? 

1369. I've been to the movies.  

ฉนัไปดหูนงัมา 

1370. I've forgotten how to get to your house.  

ฉนัลืมทางไปบ้านคณุ 

1371. Let's watch TV for a while.  

มาดโูทรทศัน์สกัพกัหนึง่กนัเถอะ 

1372. All right, but let's finish this work first.  

ก็ได้ แตพ่วกเรามาท างานน่ีให้เสร็จก่อนเถอะ 

1373. Oh, let's not do the work right now!  

โอ พวกเราอยา่เพิ่งท างานนีต้อนนีเ้ลย 

1374. Why don't you turn up the volume?  

ท าไมค่ณุไมเ่ปิดเสียงให้ดงัขึน้ละ่ 

1375. Let's go to the movies tonight!  

พวกเราไปดหูนงัคืนนีก้นัเถอะ 

1376. Fine. I don't have anything else to do.  

ก็ดีนะ ฉนัไมมี่อะไรต้องท าอยูแ่ล้ว 

1377. What would you like to see?  

คณุอยากดอูะไรละ่? 

1378. Sounds interesting. Can we go with you?  

ฟังดนูา่สนใจนะ พวกเราไปกบัคณุด้วยได้ไหม? 

1379. Certainly. Meet me here at 8.15.  

แนน่อน มาหาฉนัท่ีน่ีเวลา 8.15 น.นะ 
1380. I'm sure you'll have a great time.  

ฉนัแนใ่จวา่คณุจะสนกุมากๆเลยละ่ 
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1381. Would you like to go to the concert with me tonight?  

คณุอยากไปดคูอนเสิร์ทกบัฉันคืนนีไ้หม? 

1382. Well, thank you very much.  

ดีเลย ขอบคณุมากๆ 

1383. Would you like to go at about 8 o'clock?  

คณุอยากไปดตูอน 8 โมงไหม? 

1384. That would be fine.  

เวลานัน้ดีแล้ว 

1385. What are you going to do tonight?  

คณุจะท าอะไรคืนนี?้ 

1386. I haven't decided yet.  

ฉนัยงัไมต่กลงใจเลย 

1387. Can I call you and tell you later?  

ขอฉนัโทรบอกคณุทีหลงัได้ไหม? 

1388. I'd rather stay home and watch TV.  

ฉนัอยากจะอยู่บ้านและดทีูวีนะ 

1389. Please sit down and talk to me.  

โปรดนัง่ลงและคยุกนั 

1390. Are you typing a letter?  

คณุก าลงัพิมพ์จดหมายหรือ? 

1391. Are you painting a picture?  

คณุก าลงัวาดภาพอยูห่รือ? 

1392. Are you reading the paper?  

คณุก าลงัอา่นหนงัสือพิมพ์หรือ? 

1393. Are you working on something?  

คณุก าลงัท างานอะไรบางอย่างอยูห่รือ? 

1394. Are you writing a report?  

คณุก าลงัเขียนรายงานอยู่หรือ? 

1395. Are you solving a puzzle?  

คณุก าลงัแก้เกมปริศนาอยูห่รือ? 

1396. I'm looking for someone.  

ฉนัก าลงัมองหาใครบางคน 

1397. I'm just walking around.  

ฉนัแคก่ าลงัเดนิไปเร่ือยเป่ือย 

1398. I'm waiting for a friend.  

ฉนัก าลงัคอยเพ่ือนคนหนึง่ 

1399. I'm just resting a bit.  

ฉนัแคพ่กัสกันิดหนึง่ 

1400. I'm getting ready for dinner.  

ฉนัก าลงัพร้อมแล้วส าหรับอาหารค ่า 
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1401. I'm doing my work.  

ฉนัก าลงัท างานของฉนัอยู่ 
1402. I'm practicing English with my friends.  

ฉนัก าลงัฝึกภาษาองักฤษกบัเพ่ือนๆ 

1403. I'm relaxing for a few minutes.  

ฉนัก าลงัพกัผอ่นสกัครู่ 
1404. What do you want to do tonight?  

คณุอยากท าอะไรคืนนี?้ 

1405. Would you like to watch TV?  

คณุอยากดโูทรทศัน์ไหม? 

1406. Would you like to go bowling with us?  

คณุอยากไปเลน่โบว์ลิงกบัพวกเราไหม? 

1407. Would you like to listen to the radio?  

คณุอยากฟังวิทยไุหม? 

1408. Would you like to hear some folk music?  

คณุอยากจะฟังเพลงโฟล์กบ้างไหม? 

1409. Would you like to look for paintings?  

คณุอยากไปดภูาพวาดไหม? 

1410. That would be nice.  

ก็คงจะดีนะ 

1411. There's a good program on Channel 3.  

มีรายการท่ีดีรายการหนึง่ทางชอ่ง 3 

1412. There's a good art gallery on Eight Street.  

มีหอศลิป์ท่ีดีแหง่หนึง่ท่ีถนนแปด 

1413. I've got to go to the train station.  

ฉนัต้องไปท่ีสถานีรถไฟ 

1414. What do you have to go for?  

คณุจะต้องไปท าอะไรท่ีนัน่หรือ? 

1415. To meet my cousin from Chiangmai.  

ไปพบญาตขิองฉนัท่ีมาจากเชียงใหม่ 
1416. Did you get to the station on time?  

คณุไปถึงสถานีรถไฟตรงเวลาไหม? 

1417. We did, but we were almost late.  

พวกเราไปตรงเวลา แตก็่เกือบไมท่นัแล้ว 

1418. We got on the train just as it was starting.  

พวกเราขึน้รถไฟพอดีกบัท่ีรถไฟก าลงัออกเลย 

1419. Did your cousin arrive on time?  

ญาตขิองคณุมาถึงตรงเวลาไหม? 

1420. No, he was an hour late.  

ไมท่นั เขามาช้าไป 1 ชัว่โมง 
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1421. Where's my suitcase?  

กระเป๋าเสือ้ผ้าของฉนัอยูท่ี่ไหน? 

1422. Here it is. There it is, over there.  

อยูท่ี่น่ี อยู่ตรงนัน้นัน่ไง 

1423. I've got to go to the train station.  

ฉนัต้องไปท่ีสถานีรถไฟ 

1424. I'm supposed to go to the train station.  

ฉนัคดิวา่ต้องไปท่ีสถานีรถไฟแล้ว 

1425. Let me carry your suitcase!  

ให้ฉนัชว่ยยกกระเป๋าเสือ้ผ้าให้นะ 

1426. Let me drive you to school!  

ให้ฉนัขบัรถไปสง่คณุท่ีโรงเรียนนะ 

1427. Let me return the book for you!  

ขอฉนัเอาหนงัสือเลม่นีไ้ปคืนให้คณุเองนะ 

1428. Did you get to the airport late?  

คณุไปสนามบนิช้าหรือเปล่า? 

1429. Did you arrive at the theater early?  

คณุไปถึงโรงภาพยนตร์ก่อนเวลาใชไ่หม? 

1430. We get on the bus just as it was starting.  

พวกเราขึน้รถบสัพอดีกบัท่ีรถเร่ิมออกเดนิทาง 

1431. We got on the bus just before it left.  

พวกเราขึน้รถบสัก่อนเวลาท่ีรถออกเทา่นัน้ 

1432. We got on the airplane just a minute or two early.  

พวกเราขึน้เคร่ืองก่อนเวลา 1 หรือ 2 นาทีเทา่นัน้ 
1433. I'd better be off in a minute.  

ฉนัควรจะออกไปในอีก 1 นาทีนี ้

1434. He tried to concentrate on his book.  

เขาพยายามท่ีจะเอาใจจดจ่ออยูก่บัหนงัสือ 

1435. How did I let this happen again?  

ฉนัปลอ่ยให้สิ่งนีเ้กิดขึน้อีกหนได้อย่างไรน่ี? 

1436. He'd gotten an official warning that…  

เขาได้รับค าเตือนอยา่งเป็นทางการวา่... 
1437. I really wanted to disappear into my bedroom.  

ฉนัอยากจะจมหายลงไปบนเตียงของฉนัจริงๆ 

1438. I'm saying nothing against your family.  

ฉนัไมไ่ด้พดูอะไรท่ีตอ่ต้านครอบครัวของคณุเลย 

1439. As I expected!  

เป็นดัง่ท่ีฉนัคาดไว้ 

1440. He had never felt so angry in his life.  

เขาไมเ่คยรู้สกึโกรธอยา่งมากในชีวิตของเขาเลย 
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English Sentences 1441-1460 
1441. They didn't die in a car crash.  

พวกเขาไมไ่ด้เสียชีวิตในอบุตัิเหตรุถชน 
1442. He seized one of her feet.  

เขาจบัขาข้างหนึง่ของเธอไว้ 

1443. And tried to pull her down again.  

และพยายามดงึเธอลงมาอีกครัง้ 

1444. She deserved it!  

เธอสมควรได้รับมนั 

1445. She deserved what she got.  

เธอสมควรได้รับสิ่งท่ีเธอได้ 

1446. We can take you anywhere you want to go.  

พวกเราสามารถพาคณุไปได้ทกุท่ีท่ีคณุต้องการไป 

1447. What were you doing down there?  

คณุท าอะไรอยูข้่างลา่งนัน่นะ่? 

1448. I didn't do it on purpose.  

ฉนัไมไ่ด้ตัง้ใจท ามนั 

1449. How much would it be to get to Pune?  

ไปถึงเมืองปเูณ่คา่คา่เดนิทางเทา่ไหร่หรือ? 

1450. We are doing all we can to…  

พวกเราก าลงัท าทกุสิ่งท่ีพวกเราสามารถท าได้ในการ... 
1451. He could get the rest of his money.  

เขาควรได้รับเงินสว่นท่ีเหลือทัง้หมดของเขา 

1452. I'm feeling worse than ever.  

ฉนัก าลงัรู้สกึแย่กวา่ท่ีเคยเป็น 

1453. We're not going to punish you for a little thing like that.  

พวกเราไมไ่ด้จะลงโทษคณุส าหรับสิ่งเล็กน้อยอยา่งนัน้ 

1454. I broke the law.  

ฉนัท าผิดกฎ 

1455. I got an official warning.  

ฉนัได้รับค าเตือนอยา่งเป็นทางการ 
1456. Surely, you don't want to be expelled?  

แนน่อนวา่ เธอไม่ต้องการถกูไลอ่อกใชไ่หม? 

1457. Of course, I don't.  

แนน่อน ฉนัไมต้่องการ 
1458. There is something extremely odd going on.  

มีบางสิ่งท่ีนา่ประหลาดสดุๆ ก าลงัเกิดขึน้ 

1459. He came back, accompanied by Tom.  

เขากลบัมาแล้วพร้อมกบัทอม 

1460. I think you'll be very comfortable.  

ฉนัคดิวา่คณุจะอยู่อยา่งสะดวกสบายมาก 
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English Sentences 1461-1480 
1461. I don't want you wandering off into the streets.  

ฉนัไมต้่องการให้เธอออกไปเท่ียวเตร่บนท้องถนน 

1462. You have to be back here before dark each night.  

เธอต้องกลบัมาท่ีน่ีก่อนค ่าในแตล่ะคืน 

1463. He will be keeping an eye on you for me.  

เขาจะเฝ้าดเูธอให้ฉนั 

1464. We don't want to lose you again.  

พวกเราไมต้่องการสญูเสียเธอไปอีก 

1465. I'll be off, plenty to do.  

ฉนัจะออกไปข้างนอก มีมากมายท่ีต้องท า 

1466. They are angrier than I've ever seen them.  

พวกเขาโกรธมากกว่าท่ีฉนัเคยเห็น 

1467. Can I ask you something?  

ขอฉนัถามคณุบางสิ่งได้ไหม? 

1468. They didn't sign the permission form.  

พวกเขาไมไ่ด้ลงนามในแบบฟอร์มขออนญุาต 

1469. I'm sorry, but rules are rules.  

ฉนัเสียใจด้วย แตก่ฎก็คือกฎ 

1470. He arrived about 5 minutes after you did.  

เขามาถึงราว 5 นาทีหลงัคณุมาแล้ว 

1471. If there's anything you need don't hesitate to ask.  

ถ้ามีอะไรท่ีคณุต้องการอีกอยา่ลงัเลท่ีจะขอมา 

1472. It's been a very weird night.  

มนัเป็นคืนท่ีแปลกประหลาดมากจริงๆ 

1473. It took me several days to get used to it.  

ฉนัต้องใช้เวลาหลายวนัท่ีจะเคยชินกบัมนั 

1474. I felt no desire to break my word to him.  

ฉนัรู้สกึไมอ่ยากท่ีจะผิดค าพดูกบัเขา 

1475. I spent the long sunny days exploring the shops.  

ฉนัใช้เวลาในวนัท่ีแดดออกนานๆ ส ารวจร้านค้าตา่งๆ 

1476. I won't let any of the children out alone.  

ฉนัจะไมป่ลอ่ยเด็กๆ คนไหนออกไปข้างนอกตามล าพงั 

1477. I have to exercise a lot of self-control.  

ฉนัต้องฝึกควบคมุตนเองอย่างมาก 

1478. I have to keep reminding myself that…  

ฉนัต้องเตือนตนเองอยูเ่ร่ือยๆ วา่... 
1479. I have never wanted anything as much in my whole life.  

ฉนัไมเ่คยต้องการสิ่งใดมากมายในทัง้ชีวิตของฉนั 

1480. I didn't ask for the price.  

ฉนัไมไ่ด้ถามถึงราคา 
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1481. There are things that I need to buy.  

มีสิ่งตา่งๆ ท่ีฉนัต้องการซือ้ 

1482. Oh, I wouldn't read that if I were you.  

โอ ฉนัจะไมอ่่านสิ่งนัน้ถ้าฉนัเป็นคณุ 

1483. I got all my school stuff last week.  

ฉนัได้ของส าหรับไปโรงเรียนทกุอย่างแล้วเม่ือสปัดาห์ท่ีแล้ว 

1484. He would of course have heard the whole story of…  

แนน่อนวา่เขาคงจะได้ยินเร่ืองราวทัง้หมดของ... 
1485. I didn't mean to, I just lost control.  

ฉนัไมไ่ด้ตัง้ใจ ฉนัแคค่วบคมุมนัไมไ่ด้ 

1486. You need rest and relaxation.  

คณุต้องการการพกัผ่อนหย่อนคลาย 

1487. Would we get a reward if we made it?  

พวกเราจะได้อะไรตอบแทนไหมถ้าเราท ามนั? 

1488. How nice to see you.  

ดีจงัท่ีได้เจอคณุ 

1489. Do you really want to send him back to school?  

คณุอยากจะสง่เขากลบัไปโรงเรียนจริงๆ หรือ? 

1490. How many times do I have to tell you?  

ก่ีครัง้ก่ีหนแล้วท่ีฉนัต้องบอกเธอ? 

1491. You must do what you think is right.  

เธอต้องท าในสิ่งท่ีเธอคดิวา่มนัถกูต้อง 

1492. I suppose he knows about all this.  

ฉนัคดิวา่เขารู้เร่ืองทัง้หมดนี ้

1493. The thing that bothered him most was the fact that…  

สิ่งท่ีรบกวนเขามากท่ีสดุก็คือความจริงท่ีว่า... 
1494. What to do when you know the worst is coming?  

จะท าอะไรได้เม่ือคณุรู้วา่สิ่งเลวร้ายก าลงัเกิดขึน้? 

1495. I've got something to tell you.  

ฉนัมีบางสิ่งท่ีต้องบอกคณุ 

1496. I couldn't help hearing.  

มนัชว่ยไมไ่ด้ท่ีฉนัได้ยิน 

1497. I want you to give me your word.  

ฉนัอยากให้คณุสญัญากบัฉัน 

1498. Swear to me that you won't go looking for him.  

สาบานกบัฉนัมาวา่คณุจะไมไ่ปตามหาเขา 

1499. I need to talk to you in private.  

ฉนัต้องการพดูคยุกบัคณุเป็นการสว่นตวั 

1500. No one's ever done it before.  

ไมเ่คยมีใครท ามนัมาก่อน 
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English Sentences 1501-1520 
1501. Do you know much about him?  

คณุรู้เก่ียวกบัเขามากไหม? 

1502. But that's not why I want to go.  

แตน่ัน่ไมใ่ชเ่หตผุลท่ีฉนัอยากจะไป 

1503. Won't it be nice to get out of school for a bit?  

จะไมเ่ป็นการดีหรือท่ีจะได้ออกจากโรงเรียนไปชัว่ขณะ 

1504. You're not allowed to come?  

คณุไมไ่ด้รับอนญุาตให้มาหรือ? 

1505. There's something I've got to tell you before you leave.  

มีบางสิ่งท่ีฉนัต้องบอกกบัคณุก่อนคณุจากไป 

1506. I'm obviously pleased that you're not scared.  

ฉนัดีใจอยา่งมากท่ีคณุไมก่ลวั 

1507. Who do you reckon he is?  

คณุคิดวา่เขาเป็นใคร? 

1508. Don't talk rubbish.  

อยา่พดูสัว่ๆ นะ 
1509. Do you think we should wake him up?  

คณุคิดวา่เราควรปลกุเขาไหม? 

1510. I suppose he is asleep.  

ฉนัคดิวา่เขาหลบัอยู่ 
1511. He might not be very good company.  

เขาอาจไมใ่ชเ่พ่ือนร่วมทางท่ีดีมาก 

1512. There's something moving out there.  

มีบางสิ่งเคล่ือนไหวอยู่ข้างนอกนัน่ 

1513. Sorry, do you know what's going on? No, idea.  

ขอโทษ คณุทราบไหมวา่เกิดอะไรขึน้? ไมท่ราบ 

1514. I had no chance to speak to him.  

ฉนัไมมี่โอกาสได้พดูกบัเขา 

1515. Because the mass of people around them.  

เพราะมีมวลชนมากมายรอบตวัเขา 

1516. There's no need to look so worried.  

ไมจ่ าเป็นต้องดวูิตกกงัวลขนาดนัน้ 

1517. I couldn't help trusting him.  

ชว่ยไมไ่ด้ท่ีฉนัไว้ใจเขา 

1518. I have a few things to say to you all.  

ฉนัมีบางสิ่งท่ีต้องบอกกบัคณุทกุคน 

1519. And one of them is very seriously.  

และหนึง่ในนัน้เป็นเร่ืองท่ีร้ายแรงมากๆ 

1520. Nobody is to leave school without permission.  

ไมมี่ใครออกจากโรงเรียนได้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
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English Sentences 1521-1540 
1521. I am pleased to welcome two new teachers.  

ฉนัยินดีท่ีได้ต้อนรับคณุครูคนใหมส่องทา่น 

1522. He retired at the end of last year.  

เขาเกษียณปลายปีท่ีแล้ว 

1523. Just ignore him, it's not worth it.  

ก็แคห่ลีกเล่ียงเขา มนัไมคุ่้มคา่หรอก(ท่ีจะไปยุง่กบัเขา) 
1524. I want you all to divide into pairs.  

ฉนัต้องการให้คณุทกุคนแบง่ออกเป็นคู่ๆ  

1525. Will you forgive me for saying so?  

คณุจะให้อภยัฉนัท่ีพดูอยา่งนัน้ได้ไหม? 

1526. It took me so long to find this book.  

ฉนัใช้เวลาตัง้นานเพ่ือหาหนงัสือเลม่นี ้

1527. There is no need to say anymore.  

ไมจ่ าเป็นต้องพดูอะไรอีกตอ่ไป 

1528. I have very little patience with it.  

ฉนัมีความอดทนน้อยนิดมากกบัมนั 

1529. You don't know what you are talking about!  

คณุไมท่ราบวา่คณุก าลงัพดูอะไรอยู่ 
1530. I'm not sure I'll be studying it much longer!  

ฉนัไมแ่นใ่จวา่ฉนัจะเรียนรู้มนันานมากไปกวา่นีไ้ด้อีก 

1531. That lesson was absolute rubbish.  

บทเรียนนัน่ไร้สาระอยา่งสิน้เชิง 

1532. He's still in a bad mood with me.  

เขายงัคงอารมณ์เสียกบัฉนั 

1533. She got a letter from home this morning.  

เช้านีเ้ธอได้รับจดหมายจากทางบ้าน 

1534. They didn't talk to each other for the whole day.  

พวกเขาไมไ่ด้พดูคยุกนัตลอดทัง้วนั 

1535. That's all, you may leave.  

เทา่นัน้แหละ่ คณุไปได้แล้ว 

1536. I waited for the rest of the class to disappear.  

ฉนัคอยให้เพ่ือนๆ ในห้องออกไปให้หมดก่อน 

1537. My parents forgot to sign my form.  

พอ่แมฉ่นัลืมเซ็นต์ช่ือในแบบฟอร์มของฉนั 

1538. Will it be okay if I go to the village?  

หากผมจะไปท่ีหมูบ้่านแหง่นัน้คงได้ใชไ่หม? 

1539. I'm afraid not.  

ฉนัเกรงวา่ไมไ่ด้ 

1540. You heard what I said.  

เธอได้ยินท่ีฉันพดูแล้ว 
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English Sentences 1541-1560 
1541. No form, no visiting the village.  

ไมมี่แบบฟอร์ม ก็ไปเท่ียวหมู่บ้านนัน่ไมไ่ด้ 

1542. The form clearly states that…  

ในฟอร์มนัน่บอกอยา่งชดัเจนวา่... 
1543. The parent or guardian must give permission.  

พอ่แมห่รือผู้ปกครองต้องให้ค าอนญุาต 

1544. I'm sorry, but that's my final word.  

ฉนัเสียใจด้วย แตน่ัน่คือค าขาด 

1545. You had better hurry.  

เธอควรรีบหน่อย 

1546. Or you'll be late for your next lesson.  

หรือไมอ่ย่างนัน้ก็จะสายส าหรับชัน้เรียนตอ่ไป 

1547. I've tried to do my best to act normally.  

ฉนัพยายามอยา่งท่ีสดุท่ีจะท าตวัปกติ 
1548. We'll bring you lots of sweets.  

พวกเราจะเอาขนมหวานจ านวนมากมาฝากเธอนะ 

1549. Don't worry about me.  

ไมต้่องหว่งฉันหรอก 

1550. I'll see you at the feast.  

แล้วเจอกนัท่ีงานเลีย้งนะ 

1551. He accompanied them to the entrance hall.  

เขาไปเป็นเพ่ือนพวกเขาถึงทางออกห้องโถง 
1552. I'm not in the mood.  

ฉนัไมมี่อารมณ์ 

1553. I've got to get some work done.  

ฉนัต้องหางานบางอยา่งมาท า 

1554. I'd better get back to work.  

ฉนัควรจะกลบัไปท างาน 

1555. See you at the feast later.  

เจอกนัทีหลงัท่ีงานเลีย้งนะ 

1556. We got as much as we could carry.  

พวกเราได้มามากเทา่ท่ีจะขนมาได้ 

1557. We'd better go down.  

พวกเราควรลงไปข้างลา่ง 

1558. The feast will be starting in five minutes.  

งานเลีย้งจะเร่ิมขึน้ในอีก 5 นาที 

1559. Any disturbance should be reported to me immediately.   

ควรรายงานเก่ียวกบัความไมส่งบใดๆ แก่ฉนัโดยทนัที 

1560. Come on, now, no more talking.  

เอาเถอะนา่ ตอนนีเ้ลิกพดูได้แล้ว 
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1561. Everything under control, sir.  

ทกุสิ่งอยูภ่ายใต้การควบคมุแล้วครับทา่น 

1562. He's a complete lunatic.  

เขาเป็นคนเสียสตโิดยสิน้เชิง 

1563. I know that, but we can't prove it.  

ฉนัรู้เร่ืองนัน้ แตพ่วกเราไมส่ามารถพิสจูน์มนัได้ 

1564. He has no room in his head to worry about.  

เขาไมมี่ชอ่งวา่งในหวัให้วิตกกงัวลอะไร 
1565. He says he is feeling too ill to teach today.  

เขาบอกวา่เขารู้สกึป่วยมากเกินกวา่ท่ีจะสอนได้ในวนันี  ้

1566. What did you do that for?  

คณุท าสิ่งนัน่เพ่ืออะไร? 

1567. I tried to get back to sleep.  

ฉนัพยายามท่ีจะกลบัไปนอน 

1568. You're still the best friend I've ever had.  

เธอยงัคงเป็นเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุท่ีฉนัเคยมีมา 

1569. I've never seen him like that before.  

ฉนัไมเ่คยเห็นเขาเป็นอยา่งนัน้มาก่อน 

1570. Nothing anyone said or did could make me feel better.  

ไมมี่ค าพดูหรือการกระท าของใครสามารถท าให้ฉนัรู้สกึดีขึน้ได้ 

1571. I felt as though I'd lost one of my best friends.  

ฉนัรู้สกึประหนึง่วา่ฉนัได้สญูเสียเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุคนหนึง่ไป 

1572. We don't really need it anymore.  

พวกเราไมต้่องการมนัอีกแล้วจริงๆ 

1573. And you know how to work it?  

และคณุทราบวิธีใช้มนัไหม? 

1574. We owe them so much.  

พวกเราเป็นหนีพ้วกเขามากเหลือเกิน 

1575. He won't disappoint us.  

เขาจะไมท่ าให้พวกเราผิดหวงั 
1576. I'll do my best, sir.  

ผมจะท าให้ดีท่ีสดุครับท่าน 

1577. Would you excuse us for a moment?  

ขอตวัสกัครู่ได้ไหม? 

1578. Why doesn't he let you do what you want?  

ท าไมเขาไมป่ลอ่ยให้คณุท าสิ่งท่ีคณุอยากท า? 

1579. Stop telling me how to talk to my father.  

หยดุบอกฉันถึงวิธีท่ีจะพดูกบัพอ่ของฉนัได้แล้ว 

1580. He got what he deserved.  

เขาได้ในสิ่งท่ีเขาสมควรได้ 
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1581. I must see you immediately.  

ฉนัต้องพบคณุเดี๋ยวนี ้

1582. Do you know what time is it?  

คณุทราบหรือเปลา่น่ีเวลาเท่าไหร่แล้ว? 

1583. I have something you need to see.  

ฉนัมีบางสิ่งท่ีคณุต้องด ู

1584. I can't discuss it on the phone.  

ฉนัไมส่ามารถพดูถึงมนัทางโทรศพัท์ได้ 

1585. How did you get my number?  

คณุได้เบอร์โทรฉนัมาได้อย่างไร? 

1586. I'll pay you well.  

ฉนัจะจา่ยคณุอยา่งงาม 

1587. He has plenty of enemies.  

เขามีศตัรูมากมาย 

1588. Why did you wait so long?  

ท าไมคณุถึงได้คอยนานขนาดนัน้? 

1589. We can argue about this later.  

พวกเราสามารถเถียงกนัเร่ืองนีที้หลงั 
1590. I'm afraid we have some more bad news.  

ฉนัเกรงวา่พวกเราได้ขา่วร้ายบางอย่างมากกว่า 

1591. Are you certain it is inside that room?  

คณุแนใ่จหรือวา่มนัอยูใ่นห้องนัน้? 

1592. It's hard to imagine this information is accurate.  

มนัยากท่ีจะคดิว่าข้อมลูนีถ้กูต้อง 

1593. I have waited one year for this day.  

ฉนัคอยวนันีม้าหนึง่ปีแล้ว 

1594. There is nothing you can do.  

ไมมี่อะไรท่ีคณุจะสามารถท าได้ 

1595. Where did you get this information?  

คณุได้ข้อมลูนีม้าจากไหน? 

1596. I have underestimated you.  

ฉนัประเมินคณุต ่าไปหนอ่ย 

1597. I will speak openly.  

ฉนัจะพดูอยา่งตรงไปตรงมา 

1598. Give him some time to do his job.  

ให้เวลาเขาท างานบ้าง 

1599. If you will excuse me, I need to get started.  

ขอตวัด้วย ฉนัจ าเป็นต้องเร่ิมต้นแล้ว 

1600. I will not waste my precious time to…  

ฉนัจะไมเ่สียเวลาอนัมีคา่เพ่ือ... 
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English Sentences 1601-1620 
1601. I need to speak to him directly.  

ฉนัต้องการพดูกบัเขาโดยตรง 
1602. That is all I can tell you.  

นัน่คือทัง้หมดท่ีฉันสามารถบอกคณุได้ 

1603. Just a moment. Can you hold?  

รอสกัครู คณุถือหไูว้ได้ไหม? 

1604. What data do you require?  

คณุต้องการข้อมลูอะไรหรือ? 

1605. This is a problem with no solution.  

น่ีคือปัญหาท่ีไมมี่ทางแก้ไข 

1606. It is no use.  

มนัไมมี่ประโยชน์เลย 

1607. She is a researcher and problem solver.  

เธอเป็นนกัวิจยัและนกัแก้ปัญหา 

1608. I can't promise I can locate it in time.  

ฉนัไมส่ามารถให้สญัญาวา่ได้วา่จะสามารถหาต าแหนง่มนัได้ทนัเวลา 

1609. I am aware of that.  

ฉนัทราบเร่ืองนัน้ 

1610. They examined the problem and found a solution.  

พวกเขาตรวจสอบปัญหาและหาทางแก้ไข 

1611. He needs the time alone to gather his thoughts.  

เขาต้องการเวลาตามล าพงัเพ่ือรวบรวมความคิด 

1612. He couldn't help but smile.  

เขาชว่ยไมไ่ด้ท่ียิม้ 

1613. Are you familiar with this book?  

คณุคุ้นเคยกบัหนงัสือเลม่นีไ้หม? 

1614. Sorry to hear that.  

เสียใจด้วยท่ีทราบเร่ืองนัน้ 

1615. How long do we have?  

พวกเรามีเวลานานแคไ่หนหรือ? 

1616. We have to find it within an hour.  

เราต้องหามนัให้พบใน 1 ชัว่โมง 
1617. We don't have that kind of time.  

เราไมมี่เวลาอยา่งนัน้ 

1618. Who is it you are looking for?  

คณุก าลงัมองหาใครกนัหรือ? 

1619. It’ll take some time to read all the pages.  

มนัต้องใช้เวลาพอสมควรในการอ่านหน้าตา่งๆ ทัง้หมดนี ้

1620. We need to get out of here.  

พวกเราต้องออกไปจากท่ีน่ี 
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English Sentences 1621-1640 
1621. You ask a lot of questions.  

คณุถามค าถามตัง้มากมาย 

1622. My dad used to say that...  

พอ่ของฉนัเคยกลา่วไว้วา่ 

1623. I'm sorry, I cannot allow that.  

ฉนัเสียใจด้วย ฉนัไมส่ามารถอนญุาตได้ 

1624. Don't you trust me?  

คณุไมไ่ว้ใจฉนัหรือ? 

1625. Trust you? I barely know you.  

ไว้ใจคณุนะหรือ? ฉนัแทบไมรู้่จกัคณุเลย 

1626. We would like a moment alone.  

เราอยากขอเวลาสกัครู่ตามล าพงั 

1627. Looks pretty quiet.  

ดเูงียบมากเลย 

1628. It means we're in the wrong place!  

มนัหมายความวา่พวกเราอยู่ผิดท่ีแล้ว 

1629. I'm sorry. I don't know what you mean.  

ฉนัขอโทษ ฉนัไมท่ราบวา่คณุหมายความวา่อะไร 
1630. I've never heard anything about this.  

ฉนัไมเ่คยได้ยินเร่ืองนีม้าก่อน 

1631. I didn't hear you come in.  

ฉนัไมไ่ด้ยินเสียงคณุเข้ามา 

1632. You believe everything you hear?  

คณุเช่ือทกุสิ่งท่ีคณุได้ยินงัน้หรือ? 

1633. There is no next time.  

ไมมี่ครัง้ตอ่ไปอีก 

1634. We only have half an hour.  

พวกเรามีเวลาแคค่ร่ึงชัว่โมง 

1635. I've got some decisions to make.  

ฉนัต้องตดัสินใจบางอยา่ง 

1636. Are you certain of the direction?  

คณุแนใ่จเร่ืองทิศทางนะ? 

1637. I better do something.  

ฉนัควรท าบางสิ่งดีกวา่ 

1638. He can wait a few more minutes.  

เขารออีกสองสามนาทีได้น่า 

1639. I'm here at my own request.  

ฉนัมาท่ีน่ีตามความต้องการของตนเอง 
1640. It's hard to know what to do.  

มนัยากท่ีจะรู้ว่าต้องท าอะไร 
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English Sentences 1641-1660 
1641. I realize now that I have been wrong.  

ตอนนีฉ้นัรู้แล้ววา่ฉนัผิด 

1642. You are not welcome here.  

ท่ีน่ีไมต้่อนรับคณุ 

1643. It's good to have company.  

ดีท่ีมีเพ่ือนร่วมทาง 

1644. In short, I have become a celebrity.  

ฉนัได้กลายเป็นคนดงั ในเวลาสัน้ๆ 

1645. I can't tell the story anymore.  

ฉนัไมส่ามารถเลา่เร่ืองราวได้อีกตอ่ไป 

1646. His house is only ten paces from mine.  

บ้านของเขาหา่งจากบ้านฉันแค ่10 ก้าว 

1647. He paced the width of his room.  

เขาก้าวเท้าวดัความกว้างของห้อง 

1648. You did it very nicely.  

คณุท ามนัได้ดีมาก 

1649. I assume from your reaction that…  

ฉนัสนันิษฐานเอาจากปฏิกิริยาของคณุวา่ 

1650. You believe these photos are authentic?  

คณุเช่ือว่าภาพถ่ายเหล่านีเ้ป็นของแท้หรือ? 

1651. They came from the same source.  

พวกมนัมาจากแหลง่เดียวกนั 

1652. I'm giving you a chance to…  

ฉนัจะให้โอกาสคณุในการ... 
1653. He's breaking the law?  

เขาก าลงัฝ่าฝืนกฎหรือ? 

1654. What are you seeking?  

คณุก าลงัหาอะไรอยูห่รือ? 

1655. Are you ready to begin?  

คณุพร้อมท่ีจะเร่ิมหรือยงั 

1656. You must first master your own.  

คณุต้องควบคมุตนเองให้ได้ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

1657. I got something to show you.  

ฉนัมีบางสิ่งให้คณุด ู

1658. I just needed some fresh air.  

ฉนัแคต้่องการอากาศสดช่ืนบ้าง 
1659. I will teach you to confront the problems.  

ฉนัจะสอนคณุให้เผชิญหน้ากบัปัญหา 

1660. I will teach you to face the truth.  

ฉนัจะสอนคณุให้เผชิญหน้ากบัความจริง 
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English Sentences 1661-1680 
1661. We all know where to find him.  

พวกเราทกุคนทราบว่าจะหาเขาเจอได้ท่ีไหน 

1662. You got nothing to lose.  

คณุไมมี่อะไรต้องสญูเสีย 

1663. They have so much to lose.  

พวกเขาต้องสญูเสียอะไรมากมาย 

1664. Take it easy.  

ใจเย็นนา่ / ชา่งมนัเถอะ 

1665. You know about the ugly side of life.  

คณุรู้เก่ียวกบัด้านท่ีไมน่า่ดขูองชีวิต 

1666. You've never tasted desperate.  

คณุไมเ่คยลิม้รสความสิน้หวงั 

1667. Men fear most what they cannot see.  

ท่ีคนเรากลวัมากท่ีสดุคือสิ่งท่ีพวกเขาไมส่ามารถมองเห็นได้ 

1668. You are ready to lead them.  

คณุพร้อมท่ีจะน าพวกเขาแล้ว 

1669. I need you to take a look at this.  

ฉนัอยากให้คณุมาดน่ีูหนอ่ย 

1670. This is where you belong.  

น่ีคือท่ีของคณุ 

1671. It would be wise to find a suitable excuse.  

คงจะเป็นการฉลาดท่ีจะหาค าแก้ตวัท่ีเหมาะสม 

1672. Why did you bring me here?  

คณุพาฉนัมาน่ีท าไม? 

1673. I didn't have time to observe.  

ฉนัไมมี่เวลาสงัเกตด ู

1674. I need you to take her home.  

ฉนัอยากให้คณุพาเธอกลบับ้าน 

1675. I miss them so much.  

ฉนัคดิถึงพวกเขามากเหลือเกิน 

1676. We both care for her.  

พวกเราตา่งก็ดแูลเธออยู่ 
1677. You have a name to maintain.  

คณุมีช่ือเสียงท่ีต้องรักษา 
1678. I don't care about my name.  

ฉนัไมส่นใจเก่ียวกบัช่ือเสียงของตนเอง 

1679. There's somebody you must meet.  

มีใครบางคนท่ีคณุต้องพบ 

1680. No one's gonna hurt you.  

ไมมี่ใครจะท าร้ายคณุหรอก 
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English Sentences 1681-1700 
1681. I'm gonna stop him from doing something.  

ฉนัจะหยดุเขาไมใ่ห้ท าบางสิ่ง 

1682. I never stopped thinking about you.  

ฉนัไมเ่คยหยดุคิดเก่ียวกบัคณุเลย 

1683. He never comes back at all.  

เขาไมเ่คยกลบัมาอีกเลย 

1684. But maybe he's still out there somewhere.  

แตบ่างทีเขาอาจจะยงัคงอยู่ท่ีนัน้ตรงไหนสกัแหง่ 

1685. This might be a good opportunity for…  

น่ีอาจจะเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับ... 
1686. Fair enough.  

ก็ดีนะ 
1687. Give me your hand!  

ชว่ยฉนัหน่อยสิ 
1688. When do you think this could happen?  

คณุคิดวา่น่ีควรจะเกิดขึน้เม่ือไหร่หรือ? 

1689. I don't know. Maybe in 10 years.  

ไมรู้่สิ อาจเป็นภายใน 10 ปีมัง้ 
1690. I just close my eyes for a sec.  

ฉนัก็แคห่ลบัตาลงสกัครู่ 
1691. The baby kept us awake all night.  

เจ้าตวัน้อยท าให้เราต่ืนอยูต่ลอดทัง้คืน 

1692. I don't have time to talk about this now.  

ฉนัไมมี่เวลามาพดูเก่ียวกบัเร่ืองนีต้อนนี ้

1693. I'll let him explain it.  

ฉนัจะปลอ่ยให้เขาอธิบายเก่ียวกบัมนั 

1694. Trust no one.  

อยา่ไว้ใจใคร 
1695. Can you take him to the airport in the morning?  

คณุชว่ยพาเขาไปท่ีสนามบนิในตอนเช้าได้ไหม? 

1696. Can you pick him up at 7:30?  

คณุชว่ยไปรับเขาตอน 7โมงคร่ึงได้ไหม? 

1697. Don't be late.  

อยา่สายนะ 

1698. I don't want him taking a taxi again.  

ฉนัไมอ่ยากให้เขาต้องนัง่รถแท็กซ่ีอีก 

1699. All right. Okay. I'll be there.  

ได้เลย ตกลง ฉนัจะไปท่ีนัน่ 

1700. Could you hold this for a sec? Sure.  

คณุชว่ยถือน่ีให้สกัครู่หนึง่ได้ไหม? ได้สิ 
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English Sentences 1701-1720 
1701. Sorry to call so early.  

ขอโทษทีท่ีโทรมาแตเ่ช้าเกินไป 

1702. It's all right. What is it?  

ไมเ่ป็นไรหรอก มีอะไรหรือ? 

1703. We've found something extraordinary.  

เราพบบางสิ่งผิดปกติ 
1704. I've sent you an e-mail.  

ฉนัสง่อีเมล์ไปหาคณุแล้ว 

1705. I'm confused.  

ฉนัสบัสน 

1706. You predicted it would happen.  

คณุท านายวา่มนัอาจจะเกิดขึน้ 

1707. Nothing like this has ever happened before.  

ไมเ่คยมีอะไรอย่างนีเ้กิดขึน้มาก่อน 

1708. At least not in the last year.  

อยา่งน้อยก็ไมใ่ชใ่นชว่งปีท่ีผ่านมา 

1709. There is so much damage.  

มีความเสียหายมากมายเหลือเกิน 

1710. You can't stay here! Get out of here!  

คณุอยูท่ี่น่ีไมไ่ด้นะ ออกไปจากท่ีน่ี 

1711. I've never seen anything like this.  

ฉนัไมเ่คยเห็นอะไรอยา่งนีม้าก่อนเลย 

1712. What do you think we should do?  

คณุคิดวา่พวกเราควรจะท าอะไรดี? 

1713. I don't think we have much choice.  

ฉนัไมค่ดิวา่พวกเรามีทางเลือกมากนกั 

1714. We've got a lot of work to do.  

พวกเรามีงานมากมายท่ีต้องท า 

1715. And we don't have much time.  

และพวกเราก็ไมมี่เวลามากนกั 

1716. Hold on a second.  

รอสกัครู่หนึง่ก่อน 

1717. We have to consider the possibility.  

พวกเราต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ 

1718. What are you gonna tell them?  

คณุก าลงัจะบอกอะไรพวกเขา? 

1719. What do you expect me to tell them?  

คณุคาดว่าฉนัจะบอกอะไรกบัพวกเขาละ่? 

1720. I think your theory maybe correct.  

ฉนัคดิวา่ทฤษฎีของคณุอาจถกูต้อง 
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English Sentences 1721-1740 
1721. We haven't had the time.  

พวกเราไมมี่เวลานะ 

1722. She must be very proud of you.  

เธอต้องภมูิใจในตวัคณุมาก 

1723. You're the only one who hasn't taken a break.  

คณุเป็นคนเดียวท่ีไมห่ยดุพกัเลย 

1724. Maybe I'll try to shut my eyes for a while.  

บางทีฉนัจะพยายามหลบัตาลงสกัครู่ 
1725. Call me when you get the results.  

โทรหาฉนันะถ้าคณุทราบผลแล้ว 

1726. How long have you been working together.  

พวกคณุท างานด้วยกนัมานานแคไ่หน? 

1727. Do me a favor? Just don't worry about me.  

ชว่ยอะไรฉนัหน่อยได้ไหม? แคอ่ย่ากงัวลเก่ียวกบัฉนัก็พอแล้ว 

1728. We got a place to stay.  

พวกเราได้ท่ีอยูแ่ล้ว 

1729. What more do you expect?  

คณุคาดหวงัอะไรมากกวา่นีห้รือ? 

1730. You have to start thinking about your future.  

เธอต้องเร่ิมต้นคดิเก่ียวกบัอนาคตของตนแล้วนะ 

1731. If we don't act now, it's going to be too late.  

ถ้าเราไมท่ าอะไรตอนนี ้มนัก็จะสายเกินไปนะ 

1732. Thanks for bringing us here.  

ขอบคณุท่ีพาเรามาท่ีน่ี 

1733. It shows no sign of letting up.  

มนัไมมี่สญัญาณวา่จะหยดุเลย 

1734. You've got to stop worrying.  

คณุต้องหยดุกงัวลได้แล้ว 

1735. We've got plenty of supplies.  

พวกเรามีเสบียงเยอะแยะมากมาย 

1736. This is very urgent.  

เร่ืองนีเ้ร่งดว่นมาก 

1737. Send us what you got.  

สง่สิ่งท่ีคณุได้มาให้กบัเรา 

1738. We'll do our best.  

พวกเราจะท าให้ดีท่ีสดุ 

1739. We should take the stairs.  

พวกเราควรใช้บนัได 

1740. We're on the top floor.  

พวกเราอยู่บนชัน้บนสดุ 
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English Sentences 1741-1760 
1741. Will you please phone her for me?  

คณุชว่ยกรุณาโทรหาเธอให้ฉันหนอ่ยได้ไหม? 

1742. Do not go outside.  

อยา่ออกไปข้างนอก 

1743. This is insane.  

น่ีมนัเสียสตแิล้ว 

1744. We have to serve in the army for 2 years.  

พวกเราต้องรับใช้กองทพั(เกณฑ์ทหาร)เป็นเวลา 2 ปี 

1745. You went to the army out of college?  

คณุไปเป็นทหารนบัแตอ่อกจากมหาวิทยาลยัหรือ? 

1746. We're asking each other questions about…  

พวกเราก าลงัถามซึง่กนัและกนัเก่ียวกบั 

1747. I have a couple of questions about… for you.  

ฉนัมีสองสามค าถามส าหรับคณุเก่ียวกบั... 
1748. You know I've never been to China.  

คณุรู้ไหมฉนัไมเ่คยไปประเทศจีนมาก่อน 

1749. And I don't know so much about it.  

และฉนัก็ไมท่ราบเก่ียวกบัมนัมากนกั 

1750. What would be the most interesting place?  

ท่ีไหนท่ีเป็นท่ีท่ีนา่สนใจมากท่ีสดุ? 

1751. This is a pretty popular tourist place.  

น่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมมาก 

1752. It will be a little bit difficult for you.  

มนัจะล าบากส าหรับคณุบ้างเล็กน้อย 

1753. I think maybe I made you confused.  

ฉนัคดิวา่บางทีฉนัท าให้คณุสบัสน 

1754. Take whatever you want.  

เอาอะไรก็ได้ท่ีคณุต้องการไปเถอะ 

1755. You can stay as long as you want.  

คณุสามารถอยู่ท่ีน่ีนานเทา่ท่ีคณุต้องการ 
1756. You can do whatever you want.  

คณุสามารถท าอะไรก็ได้ท่ีคณุอยากท า 
1757. When do I start working?  

ฉนัจะเร่ิมงานได้เม่ือไหร่? 

1758. I need your signature to open a book store.  

ฉนัต้องการลายเซ็นของคณุเพื่อเปิดร้านหนงัสือ 

1759. I didn't do it on purpose.  

ฉนัไมไ่ด้ตัง้ใจท ามนั 

1760. We'll talk about it tomorrow.  

พวกเราจะพดูคยุเก่ียวกบัมนัในวนัพรุ่งนี ้
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English Sentences 1761-1780 
1761. I hope we meet again suddenly.  

ฉนัหวงัวา่พวกเราจะพบกนัอีกไมช้่านี ้

1762. I want to make a good impression on him.  

ฉนัอยากสร้างความประทบัใจท่ีดีกบัเขา 

1763. I must say good-bye now.  

ฉนัต้องกล่าวลาก่อนแล้วตอนนี ้

1764. I have to go. I have an appointment.  

ฉนัต้องไปแล้ว ฉนัมีนดั 

1765. I'll see you later at my house.  

แล้วเจอกนัทีหลงั ท่ีบ้านฉนันะ 

1766. I've got to do what I've got to do.  

ฉนัต้องท าสิ่งท่ีฉนัต้องท า 

1767. If you leave, you're not coming back in.  

ถ้าคณุออกไปแล้วก็ไมต้่องกลบัเข้ามาอีก 

1768. Can I speak to you for a minute?  

ขอฉนัพดูกบัคณุสกันาทีได้ไหม? 

1769. He's not really in the mood to talk.  

เขาไมอ่ยูใ่นอารมณ์ท่ีจะพดูคยุจริงๆ 

1770. I have no choice here.  

ฉนัไมมี่ทางเลือกท่ีน่ี 

1771. I have to be with my children.  

ฉนัต้องอยูก่บัลกูๆ ของฉนั 

1772. Would you tell me a little bit about yourself?  

คณุชว่ยเลา่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เก่ียวกบัตวัคณุหน่อยได้ไหม? 

1773. I want you to be polite to her.  

ฉนัอยากให้คณุสภุาพกบัเธอ 

1774. We can spend the extra time with Dad.  

พวกเราสามารถใช้เวลาพิเศษกบัพอ่ 

1775. What a lovely home you have!  

คณุชา่งมีบ้านท่ีนา่รักอะไรอยา่งนี ้

1776. Did you decorate this yourself?  

คณุตกแตง่สิ่งนีด้้วยตวัคณุเองหรือ? 

1777. That's very nice of you.  

คณุชา่งดีมากๆ 

1778. He is a very difficult man to live with.  

เขาเป็นคนท่ีอยูด้่วยยาก 

1779. I feel like I've know you for years.  

ฉนัรู้สกึเหมือนกบัว่าฉนัรู้จกัคณุมาหลายปี 

1780. I'd love you to come and work with us.  

ฉนัอยากให้คณุมาท างานกบัเรา 



                   By Seed of Hope 

http://20sentencesaday.blogspot.com/  

English Sentences 1781-1800 
1781. It would be an honor.  

รู้สกึเป็นเกียรติ 
1782. She told me all about you.  

เธอบอกฉนัทกุอย่างเก่ียวกบัคณุ 

1783. I'm sorry to frighten you.  

ฉนัขอโทษท่ีท าให้คณุตกใจ 

1784. He always makes me laugh.  

เขาท าให้ฉนัหวัเราะได้เสมอ 

1785. He never liked to talk about anything serious.  

เขาไมเ่คยชอบพดูเก่ียวกบัอะไรท่ีเครียดๆ 

1786. I'd like to hear more of your ideas.  

ฉนัอยากฟังความคดิของคณุมากกวา่นี ้

1787. Give me a second chance. OK?  

ขอโอกาสครัง้ท่ีสองให้ฉันเถอะนะ ได้ไหม? 

1788. Let me take the kids after school.  

ให้ฉนัไปรับเดก็ๆ หลงัเลิกเรียนเถอะนะ 

1789. Would you like to join us?  

คณุอยากมาร่วมกบัเราไหม? 

1790. I have to go take my medicine now.  

ฉนัต้องไปทานยาแล้วตอนนี ้

1791. Did you get my message?  

คณุได้รับข้อความของฉนัแล้วหรือยงั? 

1792. May I have a menu?  

ขอเมนหูน่อยได้ไหม? 

1793. Are we ready to order?  

พวกเราพร้อมจะสัง่หรือยงั? 

1794. Would you excuse me for a moment?  

ขอตวัสกัครู่ได้ไหม? 

1795. May I have you order, sir?  

คณุจะสัง่(อาหาร)แล้วหรือยงัครับ? 

1796. My kids mean everything to me.  

ลกูๆ คือทกุสิ่งส าหรับฉนั 

1797. They need me as much as I need them.  

พวกเขาต้องการฉนัเทา่ๆ กบัท่ีฉนัต้องการพวกเขา 

1798. Don't take my kids away from me.  

อยา่เอาลกูๆ ไปจากฉนั 

1799. I need you to watch Kate for me.  

ฉนัอยากให้คณุดแูลเคทให้ฉันหนอ่ย 

1800. I don't wanna sit next to him.  

ฉนัไมอ่ยากจะนัง่ถดัจากเขา 
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English Sentences 1801-1820 
1801. Thank you for inviting us.  

ขอบคณุท่ีเชิญพวกเรา 

1802. I have to warn you, it’s very dangerous.  

ฉนัต้องเตือนคณุว่ามนัอนัตรายมาก 

1803. I had a bad dream.  

ฉนัฝันร้าย 

1804. He's not gonna help us.  

เขาจะไมช่ว่ยเรา 

1805. It was a waste of time.  

เสียเวลาเปลา่ 

1806. I don't care what they say about you.  

ฉนัไมส่นใจหรอกว่าพวกเขาพดูถึงคณุอะไรบ้าง 

1807. You wanna hit your ride?  

คณุอยากจะโบกรถไปฟรีหรือ? 

1808. It must be a reason.  

มนัต้องมีเหตผุลอะไรสกัอยา่ง 

1809. You think it's gonna be safe?  

คณุคิดวา่มนัจะปลอดภยัไหม? 

1810. How long have you guys been together?  

พวกคณุคบกนัมานานแคไ่หนแล้ว? 

1811. Hey guys! Take a look at this!  

เฮ้พรรคพวก มาดอูะไรน่ีสิ 
1812. I'm afraid they are on their way to Bangkok.  

ฉนัเกรงวา่พวกเขาอยูร่ะหวา่งทางไปกรุงเทพฯ 

1813. You take care of your business.  

คณุดแูลธุรกิจของคณุ 

1814. I'll take care of mine.  

ฉนัจะดแูล(ธุรกิจ)ของฉนัเอง 

1815. I presume you're on your way home?  

ฉนัเข้าใจวา่คณุก าลงัเดนิทางกลบัมาบ้านใชไ่หม? 

1816. Tell me what's going on!  

บอกฉันมาวา่เกิดอะไรขึน้ 

1817. That's what I'm talking about!  

นัน่แหละ่คือสิ่งท่ีฉนัก าลงัพดูถึง 

1818. You'd better not hurt my car.  

คณุต้องไมท่ ารถฉนัเสียนะ 

1819. They're ignoring me.  

พวกเขาท าเพิกเฉยตอ่ฉัน / ไมฟั่งฉนั 

1820. Pick up the phone!  

หยิบโทรศพัท์ขึน้มา 
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English Sentences 1821-1840 
1821. I'm going with you, guys.  

ฉนัจะไปกบัพวกนายด้วย 

1822. What is the secret of this thing?  

อะไรคือเคล็ดลบัของสิ่งนี ้

1823. Give me more paper.  

ขอกระดาษฉนัอีกหนอ่ย 

1824. I'm really confused.  

ฉนัสบัสนจริงๆ 

1825. Where's your colleague?  

เพ่ือนร่วมงานคณุอยู่ท่ีไหน? 

1826. She didn't come, she's ill.  

เธอไมไ่ด้มา เธอป่วย 

1827. You should put the money to better use.  

คณุควรจะใช้เงินให้ได้ประโยชน์กวา่นี ้

1828. I will give you some advice.  

ฉนัจะให้ค าแนะน าบางอยา่งกบัคณุ 

1829. Please tell me what are they doing here? 

โปรดบอกฉนัมาวา่พวกเขาก าลงัท าอะไรอยูท่ี่น่ี? 

1830. Don't underestimate them.  

อยา่ดถูกูพวกนัน้ 

1831. I'm investigating the source of a disease.  

ฉนัก าลงัตรวจหาแหลง่ของเชือ้โรค 

1832. We have to find the source.  

พวกเราต้องหาแหลง่(ท่ีมาของโรค) 
1833. I got something you gotta see.  

ฉนัมีบางสิ่งท่ีคณุต้องด ู

1834. I have some bad news about your car.  

ฉนัมีขา่วร้ายบางอยา่งเก่ียวกบัรถของคณุ 

1835. Take your time.  

ตามสบายเลย / ใช้เวลาให้เต็มท่ี 

1836. Who else knows you're here?  

มีใครอ่ืนบ้างไหมท่ีรู้ว่าคณุอยูท่ี่น่ี? 

1837. No one else knows I am here.  

ไมมี่ใครรู้วา่ฉนัอยูท่ี่น่ี 

1838. Listen I got the bad news.  

ฟังนะฉนัมีขา่วร้าย 

1839. I've got something for you.  

ฉนัมีบางสิ่งส าหรับคณุ 

1840. There's no more time.  

ไมมี่เวลามากกวา่นีแ้ล้ว 
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English Sentences 1841-1860 
1841. We only have ten minutes left.  

พวกเราเหลือเวลาแคส่ิบนาทีเทา่นัน้ 

1842. You'll be late for school.  

เธอจะไปโรงเรียนสายนะ 

1843. It's time to go to school.  

ได้เวลาไปโรงเรียนแล้ว 

1844. I'm not ready for debate.  

ฉนัไมพ่ร้อมส าหรับการโต้วาที 

1845. Please, make yourself comfortable.  

ได้โปรดท าตวัตามสบายนะ 

1846. I will take good care of it.  

ฉนัจะดแูลมนัอยา่งดี 
1847. She'll be with you in a moment.  

เธอจะมาพบคณุในอีกสกัครู่ 
1848. Perhaps she needs time.  

บางทีเธออาจต้องการเวลาบ้าง 

1849. I can't talk to you right now.  

ฉนัไมส่ามารถพดูกบัคณุได้ตอนนี ้

1850. I'm late for a meeting.  

ฉนัไปประชมุสายแล้ว 

1851. It seems I have no option.  

มนัดเูหมือนวา่ฉนัจะไมมี่ทางเลือก 

1852. I don't really like to wear them that much.  

จริงๆ ฉนัไมช่อบท่ีจะสวมใส่มนัมากนกั 

1853. I need to speak to him directly.  

ฉนัต้องการพดูกบัเขาโดยตรง 

1854. That's the problem with me, too.  

นัน่เป็นปัญหากบัฉนัด้วยเหมือนกนั 

1855. I want to get home as quickly as possible.  

ฉนัต้องการกลบับ้านให้เร็วเท่าท่ีจะเร็วได้ 

1856. We eat Thai food all the time.  

พวกเราทานอาหารไทยตลอดเวลา 

1857. I am aware of that.  

ฉนัทราบเร่ืองนัน้แล้ว 

1858. I get bored very quickly.  

ฉนัเบื่อง่ายมาก 

1859. Because I can't understand much.  

เพราะวา่ฉนัไมส่ามารถเข้าใจได้มากนกั 

1860. I don't know what to do for my next holiday.  

ฉนัไมรู้่วา่จะท าอะไรส าหรับวนัหยดุหน้านี ้
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English Sentences 1861-1880 
1861. I can't remember the name of that place.  

ฉนัไมส่ามารถจ าช่ือของสถานท่ีนัน้ได้ 

1862. It's pretty popular among students.  

มนัเป็นท่ีนิยมมากในหมูน่กัเรียน 

1863. Her English is pretty good.  

ภาษาองักฤษของเธอดีมาก 

1864. It was a terrible job.  

มนัเป็นงานท่ีแยม่าก 

1865. I wouldn't recommend that one.  

ฉนัไมแ่นะน าสิ่งนัน้ 

1866. Is it like a good place for travelling?  

มนัเป็นท่ีท่ีเหมาะส าหรับไปเท่ียวไหม? 

1867. What do you remember about Bangkok?  

คณุจ าอะไรเก่ียวกบักรุงเทพฯได้บ้าง? 

1868. It was a long time ago.  

มนันานมาแล้ว 

1869. I have a really interesting story.  

ฉนัมีเร่ืองหนึง่ท่ีนา่สนใจจริงๆ 

1870. Do you have a big family or a small family?  

คณุมีครัวครัวขนาดใหญ่หรือเล็ก? 

1871. I have a fairly small family.  

ฉนัมีครอบครัวเล็กพอสมควร 
1872. Is your sister younger or older than you?  

น้องสาวหรือพ่ีสาวคณุอายนุ้อยกว่าหรือมากกวา่คณุ? 

1873. So, you are the big brother?  

ดงันัน้คณุก็เป็นพ่ีชายคนโต 

1874. What's your sister like?  

น้องสาวของคณุเป็นอยา่งไรบ้าง? 

1875. It sounds like you're quite different.  

ฟังดเูหมือนคณุคอ่นข้างแตกตา่ง 

1876. Can you talk a little about that?  

คณุชว่ยพดูเก่ียวกบัเร่ืองนัน้สกัเล็กน้อยได้ไหม? 

1877. He is a nice guy.  

เขาเป็นคนนิสยัดีคนหนึง่ 

1878. I've really nothing more to say.  

ฉนัไมมี่อะไรจะพดูมากไปกว่านีจ้ริงๆ 

1879. You are out of your mind.  

คณุเสียสตไิปแล้ว 

1880. It never occurred to me.  

มนัไมเ่คยเกิดขึน้กบัฉันมาก่อน 
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English Sentences 1881-1900 
1881. They met in private.  

พวกเขาพบกนัเป็นการสว่นตวั 

1882. Anything else I should know?  

มีอ่ืนๆ อีกบ้างไหมท่ีฉนัควรทราบ? 

1883. It's great to have you here.  

ดีมากๆ ท่ีคณุมาท่ีน่ี 

1884. You know what to do with all this?  

คณุทราบไหมวา่จะท าอะไรกบัทัง้หมดนีไ้ด้บ้าง? 

1885. What do you propose we do?  

คณุจะเสนอให้พวกเราท าอะไรดีละ่? 

1886. I understand your bitterness.  

ฉนัเข้าใจความขมข่ืนของคณุ 

1887. What are you doing up here?  

คณุไปท าอะไรบนนัน้? 

1888. I lost my job because…  

ฉนัตกงานเพราะ... 
1889. Don't disappear without telling somebody.  

อยา่หายไปโดยไมบ่อกใคร 
1890. We need to know where you are.  

พวกเราต้องการรู้วา่เธออยูท่ี่ไหน 

1891. He has no problem with me.  

เขาไมไ่ด้มีปัญหาอะไรกบัฉนั 

1892. We appreciate each other.  

พวกเรายกยอ่งซึง่กนัและกนั 

1893. Why does everybody have a problem with him?  

ท าไมทกุคนถึงได้มีปัญหากบัเขานะ? 

1894. I don't have any computer skills.  

ฉนัไมมี่ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ 
1895. I'd like to leave a message.  

ฉนัอยากจะทิง้ข้อความไว้ 

1896. I'm smart and hard-working.  

ฉนัฉลาดและท างานหนกั 

1897. I'm not leaving here without a job.  

ฉนัจะไมไ่ปจากท่ีน่ีโดยไมไ่ด้งาน 

1898. You've been here long enough.  

คณุอยูท่ี่น่ีมานานพอควรแล้ว 

1899. Let me give you a hand.  

ขอให้ฉนัชว่ยคณุนะ 

1900. You come to the right place.  

คณุมาถกูท่ีแล้วละ่ 
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English Sentences 1901-1920 
1901. I'll call you if I need anything.  

ฉนัจะเรียกคณุถ้าฉนัต้องการอะไร 
1902. I don't know precisely why.  

ฉนัไมรู้่วา่จริงๆ วา่ท าไม 

1903. I've been waiting two months for this moment.  

ฉนัคอยเวลานีม้าสองเดือนแล้ว 

1904. I cannot stop thinking about it.  

ฉนัไมส่ามารถหยดุคิดเก่ียวกบัมนัได้ 

1905. I guess you'd better be going.  

ฉนัคดิวา่คณุควรจะไปดีกวา่ 

1906. We need a little time to be together.  

พวกเราต้องการเวลาอยูด้่วยกนัสกัเล็กน้อย 
1907. You don't have to worry about a thing.  

คณุไมจ่ าเป็นต้องกงัวลเก่ียวกบัสิ่งใด 

1908. Time to go to bed.  

ได้เวลาไปนอนแล้ว 

1909. Do you always say 'no' to everything?  

คณุมกัจะพดูค าวา่"ไม"่กบัทกุสิ่งหรือ? 

1910. Probably best not tell anyone about this.  

อาจเป็นการดีท่ีสดุท่ีจะไมบ่อกใครเก่ียวกบัเร่ืองนี ้

1911. Do you have any books by Dickens?  

คณุมีหนงัสือของ Dickens บ้างไหม? 

1912. No, we're a travel bookshop.  

ไมมี่ เราเป็นร้านขายหนงัสือทอ่งเท่ียว 

1913. We only sell travel books.  

เราขายแตห่นงัสือทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

1914. You've got five minutes.  

คณุมีเวลา 5 นาที 

1915. Sorry about not ringing back.  

ขอโทษด้วยท่ีไมไ่ด้โทรกลบั 

1916. Did you get what you wanted?  

คณุได้สิ่งท่ีคณุต้องการแล้วหรือยงั? 

1917. You think you deserve the reward?  

คณุคิดวา่คณุสมควรได้รับรางวลัหรือ? 

1918. You'll have to prove it.  

คณุจะต้องพิสจูน์มนั 

1919. Thank you for inviting us.  

ขอบคณุท่ีเชิญพวกเรา 

1920. You could at least give them a chance.  

อยา่งน้อยคณุควรจะให้โอกาสพวกเขานะ 
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English Sentences 1921-1940 
1921. We'll be back to pick you up later.  

พวกเราจะกลบัมารับคณุทีหลงั 

1922. That's really big problem.  

นัน่เป็นปัญหาใหญ่จริงๆ 

1923. I suppose that would be a fine place to raise the children.  

ฉนัคดิวา่นัน่คงจะเป็นท่ีท่ีเหมาะส าหรับเลีย้งดเูด็กๆ 

1924. He is the one who rescued me.  

เขาเป็นคนท่ีชว่ยชีวิตฉนั 

1925. I don't want to lose her again.  

ฉนัไมอ่ยากจะเสียเธอไปอีก 

1926. Don't you remember when we were young?  

คณุจ าเม่ือตอนเรายงัเด็กไมไ่ด้หรือ? 

1927. You'd better get in.  

คณุควรเข้าไปข้างใน 

1928. We need to talk.  

เราต้องพดูคยุกนั 

1929. You're bothering me.  

คณุก าลงัรบกวนฉัน 

1930. He didn't get there in time.  

เขาไมไ่ด้ไปท่ีนัน่ทนัเวลา 

1931. You force me to do something.  

คณุบงัคบัฉนัให้ท าบางสิ่ง 

1932. He doesn't like to be disturbed.  

เขาไมช่อบให้ใครรบกวน 

1933. Who dares enter my room?  

ใครกล้าเข้ามาในห้องของฉนั? 

1934. May be we just need some time to get to know each other.  

บางทีพวกเราแคต้่องการเวลาบ้างท่ีจะรู้จกัซึง่กนัและกนั 

1935. What should we do with him?  

เราควรจะท ายงัไงกบัเขาดี? 

1936. Think of the saddest thing that's ever happened to you!  

คดิถึงสิ่งท่ีเศร้าท่ีสดุท่ีเคยเกิดขึน้กบัคณุ 

1937. I don't think it matters.  

ฉนัไมค่ดิวา่มนัส าคญัอะไร 
1938. I know you're feeling bad.  

ฉนัรู้วา่คณุก าลงัรู้สกึแย่ 
1939. Very sorry to have wasted your time.  

ขอโทษมากๆ ท่ีท าให้คณุเสียเวลา 

1940. You both will be fine.  

คณุทัง้คูจ่ะดีขึน้ 
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English Sentences 1941-1960 
1941. I don't feel any different.  

ฉนัไมไ่ด้รู้สกึแตกตา่งเลย 

1942. Things seem bad because it's dark and rainy.  

สิ่งตา่งๆดแูยเ่พราะมนัทัง้มืดและมีฝนตก 

1943. It'll be better in the morning.  

มนัจะดีขึน้ในตอนเช้า 

1944. I've been thinking about what you said.  

ฉนัคดิถึงสิ่งท่ีคณุพดูอยู่ 
1945. It was a mistake to bring you here.  

มนัเป็นความผิดพลาดท่ีพาคณุมาท่ีน่ี 

1946. I'm going to go out and find him.  

ฉนัก าลงัจะออกไปหาเขา 

1947. You can't go anywhere right now.  

คณุไมส่ามารถไปไหนได้ในตอนนี ้

1948. He's completely lost his mind!  

เขาเสียสตไิปอยา่งสิน้เชิง 

1949. He makes me laugh.  

เขาท าให้ฉนัหวัเราะ 

1950. Someday, I will repay you.  

สกัวนัฉนัจะตอบแทนคณุ 

1951. He went inside looking for you.  

เขาเข้าไปหาคณุข้างใน 

1952. I just wanted her to be happy.  

ฉนัแคต้่องการให้เธอมีความสขุ 

1953. I'd like to dedicate this song to…  

ฉนัอยากจะอทุิศเพลงนีใ้ห้กบั... 
1954. Will you honor me with a dance?  

คณุจะให้เกียรตเิต้นร ากบัผมไหม? 

1955. I only wanted what the best for her.  

ฉนัแคเ่พียงต้องการสิ่งท่ีดีท่ีสดุส าหรับเธอเทา่นัน้ 

1956. I just wish I could be the man you deserve.  

ฉนัแคป่รารถนาให้ตนเองเป็นคนท่ีคูค่วรกบัคณุ 

1957. I suspect you'll prefer the next one.  

ฉนัสงสยัวา่คณุจะชอบอีกอนัมากกวา่ 

1958. Can I have your autograph?  

ขอลายเซ็นคณุหน่อยได้ไหม? 

1959. Would you like a cup of tea before you go?  

คณุอยากด่ืมชาสกัถ้วยก่อนไปไหม? 

1960. That isn't a good time.  

นัน่ไมใ่ชเ่วลาท่ีดีเลย 
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English Sentences 1961-1980 
1961. I just do what I want.  

ฉนัก็แคท่ าสิ่งท่ีฉนัอยากจะท า 

1962. I'm sorry to disturb you guys.  

ขอโทษด้วยนะท่ีรบกวนพวกนาย 

1963. There seems to be lot of reasons why I shouldn't do it.  

ดเูหมือนมีเหตผุลมากมายวา่ท าไมฉนัไมค่วรท ามนั 

1964. I'll see what I can do.  

ฉนัจะดวูา่ฉนัจะสามารถท าอะไรได้บ้าง 

1965. I have the solution to your problems.  

ฉนัมีทางออกส าหรับปัญหาของคณุแล้ว 

1966. Maybe we'll meet again some time.  

บางทีเราจะได้พบกนัอีกบ้างบางครัง้ 

1967. That would be great.  

นัน่คงจะเย่ียมไปเลยละ่ 

1968. I'm really sorry about last time.  

ฉนัเสียใจจริงๆ กบัคราวท่ีแล้ว 

1969. Does she know you're coming?  

เธอทราบหรือเปลา่วา่คณุจะมา? 

1970. Don't even think about it.  

อยา่แม้แตจ่ะคิดเก่ียวกบัมนันะ 

1971. Is everything all right?  

ทกุอย่างเรียบร้อยดีไหม? 

1972. You expect me to tell the truth about…  

คณุหวงัให้ฉนัพดูความจริงเก่ียวกบั... 
1973. Can you tell her I'll ring her back?  

คณุชว่ยบอกเธอวา่ฉันจะโทรกลบัได้ไหม? 

1974. I'm a great fan of yours.  

ฉนัเป็นแฟนพนัธุ์แท้ของคณุ 
1975. I've made the wrong decision, haven't I?  

ฉนัตดัสินใจผิดใชไ่หมน่ี? 

1976. I'm afraid you're very late.  

ฉนัเกรงวา่คณุสายมากแล้ว 

1977. Do you believe the rumors?  

คณุเช่ือขา่วลือไหม? 

1978. It's really not my business any more.  

จริงๆ แล้วมนัไมใ่ชธุ่ระอะไรของฉันแตอ่ยา่งใด 

1979. Maybe we'll get lucky.  

บางทีเราจะมีโชคดี 

1980. You made us wait.  

คณุท าให้พวกเราต้องคอย 
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English Sentences 1981-2000 
1981. I do it all the time.  

ฉนัท ามนัตลอดเวลา 

1982. We're going to be rich.  

พวกเราก าลงัจะรวยแล้ว 

1983. We have to hurry up.  

พวกเราต้องรีบแล้วละ่ 

1984. My father is my inspiration.  

พอ่เป็นแรงบนัดาลใจให้ฉนั 

1985. Please give these sweets to Nida from me.  

โปรดฝากขนมน่ีให้นิดาด้วยจากผมนะ 

1986. He asked me to give you these sweets.   

เขาฝากขนมน่ีมาให้เธอแนะ่ 

1987. These fruits are for you. They’re from Pong.   

ผลไม้เหลา่นีส้ าหรับคณุนะ จากพงษ์ 

1988. Do you want me to buy anything for you?  

อยากให้ฉนัซือ้อะไรมาฝากไหม? 

1989. Could you buy me some books?   

คณุชว่ยซือ้หนงัสือให้ฉนัหน่อยได้ไหม? 

1990. I’ll give you the money for them.  

ฉนัจะให้เงินคา่หนงัสือกบัคณุ 

1991. The longer you stay, the harder it is to leave.  

ยิ่งคณุอยูน่านก็ยิ่งยากจะจากไป 

1992. Could you please speak louder?  

คณุชว่ยกรุณาพดูให้ดงัขึน้หนอ่ยได้ไหม? 

1993. Would you like to leave a message?  

คณุอยากจะฝากข้อความไว้ไหม? 

1994. Can you leave the message?  

คณุชว่ยฝากข้อความไว้ได้ไหม? 

1995. I called you today but couldn't get through.  

ฉนัโทรหาคณุวนันีแ้ตไ่ม่ตดิ 

1996. Sorry, I was stuck in meetings all days.  

ขอโทษด้วย ฉนัติดประชมุตลอดทัง้วนั 

1997. I didn't even get a break for lunch.  

ฉนัไมมี่แม้แตเ่วลาหยดุทานข้าวเท่ียง 

1998. I want to tell you that your boss called.  

ฉนัอยากบอกคณุวา่เจ้านายคณุโทรหาแนะ 

1999. He wanted to tell you that you're fired.  

เขาอยากจะบอกคณุวา่คณุถกูไลอ่อกแล้ว 

2000. Now you are free all day.  

ตอนนีค้ณุว่างตลอดทัง้วนัแล้ว 
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English Sentences 2001-2020 
2001. Seven of us were stuck in the lift for over an hour.  

พวกเราเจ็ดคนตดิอยูใ่นลิฟท์กวา่ 1 ชัว่โมง 
2002. There are a few things around the house I'd like you to do.  

มีงานสองสามอย่างโดยรอบบ้านท่ีฉนัอยากให้คณุท า 

2003. Excuse me, sorry to trouble you.  

คณุคะ่ ขอโทษด้วยท่ีรบกวน 

2004. Can you please take a photo of me?  

คณุชว่ยกรุณาถ่ายภาพให้ฉันหนอ่ยได้ไหม? 

2005. Of course. No problem.  

แนน่อน ไมมี่ปัญหา 

2006. Where would you like me to take it?  

คณุอยากให้ฉันถ่ายภาพให้ท่ีไหนหรือ? 

2007. Just under the departure sign thanks.  

ตรงใต้ป้ายออกเดนิทางนัน่คะ่ ขอบคณุมาก 

2008. What an ugly picture!  

รูปอะไรนา่เกลียดอย่างนี ้
2009. I'm finding it's difficult to make up my mind.  

ฉนัพบวา่มนัยากท่ีจะตดัสินใจ 

2010. Which ones are the right ones for me?  

วา่อนัไหนท่ีเหมาะส าหรับฉนั 

2011. Maybe it would be best to get some advice from…  

บางทีอาจเป็นการดีท่ีสดุท่ีจะขอค าแนะน าจาก... 
2012. We'd better do that straight away.  

พวกเราควรจะท าสิ่งนัน้โดยทนัที 

2013. Because we haven't got a lot of time.  

เพราะวา่พวกเราไมมี่เวลามากนกั 

2014. I've never seen anyone study so hard.  

ฉนัไมเ่คยเห็นใครเรียนหนกัขนาดนี ้

2015. We never see you these days.  

พวกเราไมไ่ด้เจอคณุเลยหมู่นี ้

2016. Have you lost interest in your friends?  

คณุไมส่นใจเพ่ือนๆ คณุแล้วหรือไง? 

2017. Is it true that you went to boarding school?  

เป็นความจริงหรือท่ีเธอไปเข้าโรงเรียนประจ า? 

2018. Didn't you get home sick?  

เธอคิดถึงบ้านบ้างไหม? 

2019. Well I did at times, especially in the early days.  

ก็คิดถึงบ้างบางครัง้ โดยเฉพาะในวนัแรกๆ 

2020. But I gradually made quite a few friends.  

แตฉ่นัก็คอ่ยๆ ท าความรู้จกักบัเพ่ือน 2-3 คนบ้างแล้ว 
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English Sentences 2021-2040 

2021. He hardly sleeps at the moment.  

เขาแทบจะนอนไมห่ลบัในขณะนี ้

2022. She absolutely hated it.  

เธอเกลียดมนัอย่างท่ีสดุ 

2023. Well it's true that it doesn't suit everyone.  

ก็จริงท่ีมนัไมไ่ด้เหมาะกบัทกุคน 

2024. I would really like to study computer.  

ฉนัอยากเรียนคอมพิวเตอร์จริงๆ 
2025. But I can't afford the time for a course.  

แตฉ่นัไมส่ามารถหาเวลามาเรียนสกัหลกัสตูรได้ 

2026. He used to be a heavy smoker.  

เขาเคยเป็นคนท่ีสบูบหุร่ีหนกั 

2027. He got an A in English.  

เขาได้ A ในวิชาภาษาองักฤษ 

2028. She delivered her first child.  

เธอให้ก าเนิดลกูคนแรก 

2029. I should have told them about the danger.  

ฉนัควรจะบอกพวกเขาถึงอนัตรายนัน่ 

2030. There are many ways of learning a language.  

มีหลายๆ วิธีในการเรียนภาษาหนึง่ๆ 
2031. A teacher earns less than a lawyer.  

ครูมีรายได้น้อยกว่าทนายความ 

2032. She had a cold yesterday.  

เธอเป็นหวดัเม่ือวานนี ้

2033. After an accident, he had a pain in his chest.  

เขาเจ็บท่ีหน้าอกหลงัจากอบุตัเิหต ุ

2034. A Mr John has called to see you.  

คนท่ีช่ือนายจอห์นคนหนึง่โทรมาขอพบคณุ 

2035. A Mrs Mary will come to see you tomorrow.  

คนท่ีช่ือนางแมรีคนหนึง่จะมาพบคณุพรุ่งนี ้

2036. She came to see you a moment ago.  

เธอมาพบคณุเม่ือสกัครู่ท่ีผา่นมา 

2037. He is an honest person.  

เขาเป็นคนซ่ือสตัย์คนหนึง่ 

2038. Not a man volunteered to do the job.  

ไมมี่ใครสกัคนรับอาสาท างานนี ้

2039. There was quite a large crowd in the street.  

มีฝงูชนขนาดใหญ่ทีเดียวอยู่บนถนน 
2040. Would you please give me a few examples?  

คณุชว่ยกรุณายกตวัอย่างสกัสองสามอย่างได้ไหม? 
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English Sentences 2041-2060 

2041. She is such a kind person.  

เธอเป็นคนใจดี 
2042. A lot of parents attended the meeting.  

พอ่แมจ่ านวนมากเข้าร่วมประชมุ 

2043. They sailed against the wind.  

พวกเขาแลน่เรือต้านลม 

2044. The soldier fought against the enemy.  

ทหารตอ่สู้กบัข้าศกึ 

2045. I live among the mountains.  

พวกเขาอาศยัอยูใ่นทา่มกลางภเูขา 

2046. He walked quickly along the road.  

เขาเดนิไปตามถนนอยา่งรวดเร็ว 

2047. He was a great artist.  

เขาเป็นศลิปินผู้ยิ่งใหญ่ 

2048. The boat is really to leave. All aboard!  

เรือใกล้จะออกแล้ว ทกุคนขึน้เรือได้แล้ว 

2049. A cry from above warned me of the danger.  

เสียงร้องจากข้างบนเตือนฉนัถึงอนัตราย 

2050. They built a bridge across the river.  

พวกเขาสร้างสะพานข้ามแม่น า้ 

2051. He lived abroad for many years.  

เขาอาศยัอยู่ตา่งประเทศหลายปี 

2052. Please say that again.  

ได้โปรดพดูอีกครัง้ 

2053. He left ten minutes ago.  

เขาออกไปเม่ือ 10 นาทีมาแล้ว 

2054. The road ahead was full of sheep.  

ถนนข้างหน้าเตม็ไปด้วยแกะ 

2055. You should be ashamed of your behavior.  

คณุควรจะรู้สกึกระดากอายตอ่พฤตกิรรมของตน 

2056. What a noise!  

เสียงดงัอะไรอย่างนัน้ 

2057. Are the children asleep?  

เดก็ๆ หลบัหรือยงั? 

2058. No, they're still awake.  

เปลา่ พวกเขายงัคงต่ืนอยู่ 
2059. The two brothers are very much alike.  

สองหนุม่พี่น้องเหมือนกนัมากๆ 

2060. Are you aware of difficulty?  

คณุรู้ถึงความยากล าบากหรือเปลา่? 
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English Sentences 2061-2080 

2061. She gave them a bit of food.  

เธอให้อาหารเล็กน้อยแก่พวกเขา 

2062. A drop of water is vital if you are in the desert.  

น า้หนึง่หยดก็ส าคญัมากถ้าคณุอยูใ่นทะเลทราย 

2063. Why don't you try this cake?  

ท าไมไมล่องทานเค๊กนีด้?ู 

2064. I've already had a bit, thank you.  

ฉนัทานไปนิดหนึง่แล้ว ขอบคณุ 

2065. I need a bit of advice from you.  

ฉนัต้องการค าแนะน าจากคณุสกัหนอ่ย 

2066. I am a little bit tired after a long journey.  

ฉนัเหน่ือยนิดหนอ่ยหลงัการเดนิทางยาวนาน 

2067. What an interesting story!  

เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอะไรอยา่งนัน้ 

2068. We had a bit of a shock when we heard the news.  

พวกเราช็อคนิดหนอ่ยเม่ือทราบขา่วนัน้ 

2069. I'm feeling a bit better today.  

วนันีฉ้นัรู้สกึดีขึน้นิดหน่อย 

2070. My wife is a little bit fresher today.  

วนันีภ้รรยาของผมสดช่ืนมากกวา่เดมิเล็กน้อย 

2071. Would you like something to eat?  

คณุอยากทานอะไรบางอย่างไหม? 

2072. I'm not a bit hungry.  

ฉนัไมห่ิวสกันิด 

2073. Anything to drink?  

ด่ืมอะไรสกัหน่อยไหม? 

2074. No, thanks. I'm not a bit thirsty.  

ไมห่รอก ขอบคณุ ฉนัไมรู้่สกึกระหายเลยสกันิด 

2075. My boy was kidnapped a few days ago.  

ลกูชายของฉนัถกูลกัพาตวัไปสองสามวนัมาแล้ว 

2076. It is up to you to determine your future.  

มนัขึน้อยู่กบัคณุท่ีจะก าหนดอนาคตของตนเอง 

2077. I am troubled by those problems.  

ฉนัเป็นทกุข์กบัปัญหาเหล่านัน้ 

2078. I want to see an end to the troubles.  

ฉนัอยากเห็นการสิน้สดุของปัญหาตา่งๆ 

2079. I think it would be wrong for me...  

ฉนัคดิวา่มนัอาจจะเป็นการไมถ่กูต้องส าหรับฉนั... 
2080. To be silent about what have been happened.  

ท่ีจะนิ่งเงียบเก่ียวกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ 
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English Sentences 2081-2100 

2081. The hotel can accommodate over 1000 guests.  

โรงแรมสามารถจดัหาห้องพกัให้แขกได้มากกวา่ 1000 คน 

2082. I barely escaped the collapsing building.  

ฉนัเกือบจะหนีรอดออกมาจากตกึท่ีถลม่ลงมาแทบไมท่นั 

2083. The ferocious dog attacked the child.  

สนุขัดนุัน่จู่โจมเข้าใสเ่ด็ก 

2084. Life is full of ups and downs.  

ชีวิตเตม็ไปด้วยขาขึน้และขาลง 
2085. Keep your shirt on! We have plenty of time.  

คอยเด๋ียวก่อน พวกเรามีเวลาเหลือเฟือ 

2086. There is nothing more going on between John and me.  

ระหวา่งจอห์นและฉันไมมี่อะไรก้าวหน้ามากไปกวา่นี ้

2087. I am not comfortable answering personal questions.  

ฉนัไมส่ะดวกท่ีจะตอบค าถามในเร่ืองสว่นตวั 

2088. He's such an idiot!  

เขาชา่งทึม่อะไรอย่างนัน้ 

2089. Last year, I did accomplish a lot.  

ปีท่ีแล้วฉนัประสบความส าเร็จมาก 

2090. Now, I am focused on pursuing my new goals.  

ตอนนีฉ้นัมุง่ความสนใจไปยงัการไลต่ามเป้าหมายใหม่ของฉนั 

2091. I'm feeling healthy now.  

ตอนนีฉ้นัรู้สกึแข็งแรงดีแล้ว 

2092. A lot of top people went to prep schools.  

คนระดบัสงูจ านวนมากเคยเข้าโรงเรียนเตรียม 

2093. Which offer a very high-quality education.  

ท่ีให้การศกึษาท่ีมีคณุภาพสงูมาก 

2094. I haven't heard of them.  

ฉนัไมเ่คยได้ยินมนัมาก่อน 

2095. Why do people spend so much for them?  

ท าไมผู้คนต้องจา่ยเงินไปมากมายเพ่ือพวกมนัด้วย 

2096. Well one of the main reasons is that…  

หนึง่ในเหตผุลส าคญัก็คือวา่... 
2097. So many of their alumni get into the top University.  

ศษิย์เก่าจ านวนมากของพวกเขาสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลยัชัน้น าได้ 

2098. They took turns in watching their sick son.  

พวกเขาผลดักนัเฝ้าลกูชายท่ีป่วย 

2099. What a lot of troubles!  

ปัญหาชา่งมากมายอะไรอย่างนี ้

2100. They can't agree about…  

พวกเขาไมส่ามารถเห็นด้วยเก่ียวกบั 
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2101. He would like his son to go to single-sex school.  

เขาอยากให้ลกูชายไปโรงเรียนชาย 

2102. But she wants him to go to co-educational school.  

แตเ่ธอต้องการให้เขาไปโรงเรียนสหศกึษา 

2103. Well, there are good arguments on both sides.  

เออ่! นัน่ก็เป็นข้อถกเถียงท่ีดีทัง้สองฝ่าย 

2104. We voted by show of hands.  

พวกเราออกเสียงโดยการยกมือ 

2105. He ushered the guests to their seats.  

เขาน าแขกไปยงัท่ีนัง่ 

2106. Is that your sister over there?  

นัน่น้องสาวคณุอยูท่ี่นัน่หรือ? 

2107. She's playing some kind of game with her children.  

เธอก าลงัเลน่เกมบางอย่างกบัลกูๆ 

2108. It looks like one we used to play when we were children.  

มนัดเูหมือนเกมท่ีพวกเราเคยเลน่เม่ือตอนเดก็ๆ 

2109. He's a really interesting guy.  

เขาเป็นหนุม่ท่ีนา่สนใจจริงๆ 

2110. He always lags behind the others.  

เขาตามไมท่นัคนอ่ืนเสมอ 

2111. She was doubtful about whether to go or not.  

เธอสงสยัวา่ไปหรือไมไ่ปดี 

2112. I doubt whether I should believe him.  

ฉนัไมแ่นใ่จวา่ฉนัควรจะเช่ือเขาดีไหม 

2113. Thinking negatively can become a habit.  

การคิดในเชิงลบอาจกลายเป็นนิสยัได้ 

2114. I often leave my house at seven.  

ฉนัมกัจะออกจากบ้านตอนเจ็ดโมง 

2115. I will leave for India in June.  

ฉนัจะออกเดนิทางไปอินเดียในเดือนมิถนุายน 

2116. Paper is made from wood.  

กระดาษท ามาจากไม้ 

2117. This table was made of wood.  

โต๊ะตวันีท้ าด้วยไม้ 

2118. This table was made by my father.  

โต๊ะตวันีท้ าขึน้โดยพอ่ของฉนั 

2119. He made her a toy house.  

เขาท าบ้านของเลน่ให้เธอ 

2120. His house is quite sizable.  

บ้านของเขาคอ่นข้างใหญ่มาก 



                   By Seed of Hope 

http://20sentencesaday.blogspot.com/  

English Sentences 2121-2140 
2121. Take this medicine and you will feel better in due course.  

ทานยาน่ีแล้วคณุจะรู้สกึดีขึน้ทนักาล 

2122. The doctor will be with you in a moment.  

คณุหมอจะมาพบคณุในอีกสกัครู่ 
2123. We have no time for dinner with you.  

พวกเราไมมี่เวลาส าหรับทานข้าวเย็นกบัคณุ 

2124. He broke off his holiday and returned to his home.  

เขายกเลิกวนัหยดุพกัผอ่นแล้วกลบัมาบ้าน 

2125. This information should be made available to the public.  

ข้อมลูนีค้วรจะน าไปเผยแพร่สูส่าธารณะ 

2126. He made his first remarks in the public.  

เขาให้ข้อคดิเห็นเป็นครัง้แรกในท่ีสาธารณะ 

2127. The rumor is full of slander.  

ขา่วลือนัน่เตม็ไปด้วยเร่ืองใส่ร้ายป้ายสี 

2128. You have another woman.  

คณุมีผู้หญิงคนอ่ืน 

2129. There are not enough cars.  

มีรถไมพ่อเพียง 
2130. Do you have enough money?  

คณุมีเงินพอไหม? 

2131. There is not enough light to read.  

ไฟไมส่วา่งพอท่ีจะอา่นหนงัสือ 

2132. There will be time enough for that later.  

จะมีเวลามากพอส าหรับเร่ืองนัน้ในตอนหลงั 

2133. Your article is not good enough.  

บทความของคณุไมดี่พอ 

2134. You are old enough to go out without my permission.  

คณุอายมุากพอแล้วท่ีจะออกไปข้างนอกโดยไมต้่องขออนญุาตฉนั 

2135. This door opens outwards.  

ประตนีูเ้ปิดออกไปสูด้่านนอก 

2136. Who's in it?  

ใครอยูใ่นนัน้หรือ? 

2137. What's it like?  

มนัเป็นอยา่งไรบ้าง? 

2138. Where's it playing?  

มนัเลน่ท่ีไหนหรือ? 

2139. Is it worth seeing?  

มนัดีพอท่ีจะไปชมไหม? 

2140. Could you get me some vodka?  

ขอวอดก้าฉนัสกัหนอ่ยได้ไหม? 
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2141. I really believe in him.  

ฉนัเช่ือในตวัเขาจริงๆ 

2142. I'm totally against him.  

ฉนัตอ่ต้านเขาอยา่งเตม็ท่ี 

2143. I think he is nonsense.  

ฉนัคดิวา่เขาไร้สาระ 

2144. How do we stop him?  

พวกเราจะหยดุเขาได้อยา่งร? 

2145. I'm tired of my wife's unceasing complaints.  

ฉนัเหน่ือยหนา่ยกบัการบน่ไมมี่หยดุของภรรยา 

2146. You are the best in the game.  

คณุเป็นคนเก่งท่ีสดุในเกมนี ้

2147. I would like to tell you that…  

ฉนัอยากจะบอกกบัคณุวา่ 

2148. Don't listen to him.  

อยา่ไปฟังเขา 

2149. What he told was all a fish story.  

เร่ืองท่ีเขาบอกล้วนแตเ่ป็นเร่ืองไร้สาระ 

2150. I would like to have fish for dinner.  

ฉนัอยากจะทานปลาเป็นอาหารเย็น 

2151. I want you to promise me something.  

ฉนัอยากขอให้คณุให้สญัญากบัฉนับางอย่าง 

2152. First come first served.  

มาถึงก่อนได้รับบริการก่อน 

2153. If you want to be served prior to anyone else.  

ถ้าคณุอยากจะได้รับบริการก่อนคนอ่ืนๆ 

2154. Please come earlier.  

กรุณามาแตเ่นิ่นๆ 

2155. I will live in the farm for the remainder of my life.  

ฉนัจะอาศยัอยูใ่นฟาร์มตลอดชีวิตท่ีเหลืออยู่ 
2156. I am grateful for your help.  

ฉนัรู้สกึขอบคณุส าหรับความชว่ยเหลือของคณุ 

2157. I would like to express my grateful thank to you.  

ฉนัอยากจะแสดงความขอบคณุตอ่คณุเป็นอยา่งยิ่ง 

2158. We gratefully acknowledge your help  

พวกเราขอบคณุส าหรับความชว่ยเหลือของคณุเป็นอยา่งยิ่ง 
2159. We are very grateful for what you did.  

พวกเรารู้สกึซาบซึง้ใจตอ่สิ่งท่ีคณุท า 

2160. I would be very grateful if you would help me.  

ฉนัจะส านกึในบญุคณุเป็นอยา่งมากถ้าคณุชว่ยฉนั 
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2161. I knew for a certainty that his real name is Smith.  

ฉนัทราบเป็นท่ีแน่นอนแล้วว่าช่ือจริงๆ ของเขาคือสมิธ 

2162. His relationship with this company has been of long-standing.  

ความสมัพนัธ์ของเขากบับริษัทนีมี้มายาวนาน 

2163. He is not entitled to enter this office.  

เขาไมไ่ด้รับสิทธิให้เข้ามาในส านกังานนี ้

2164. You are entitled to your own opinion.  

คณุมีสิทธิแสดงความคดิเห็นของคณุ 

2165. This letter entitles him to enter the office.  

จดหมายนีใ้ห้สิทธิเขาเข้ามาในส านกังานได้ 

2166. I am ready to resign from my office.  

ฉนัพร้อมท่ีจะลาออกจากต าแหนง่ของฉนั 

2167. She never resigns her son to another person's care.  

เธอไมย่อมให้ใครดแูลลกูชายเธอเลย 

2168. He was resigned to his fate.  

เขายอมจ านนตอ่โชคชะตา 
2169. I resign myself to failure.  

ฉนัยอมให้ตนเองล้มเหลว 

2170. The court set bail at 200,000 Baht.  

ศาลตัง้เงินคา่ประกนัสองแสนบาท 

2171. I am afraid he would jump bail.  

ฉนัเกรงวา่เขาอาจหนีประกนั 

2172. My computer was on the blink.  

คอมพิวเตอร์ของฉนัเสีย/ใช้การไมไ่ด้ 

2173. I have to do extra work at night time.  

ฉนัต้องท างานพิเศษในตอนกลางคืน 

2174. In order to meet all expenses in the big family.  

เพ่ือให้มีเงินพอเพียงส าหรับรายจา่ยทัง้หมดในครอบครัวขนาดใหญ่ 

2175. She is a woman not born yesterday.  

เธอไมใ่ชเ่ดก็เม่ือวานซืนแล้ว 

2176. Don't labor at your writing.  

อยา่พยายามอยา่งหนกัมากเกินไปกบังานเขียนของคณุ 

2177. Just simply make it natural and easy to understand.  

แคท่ าให้มนัง่ายๆ เป็นธรรมชาต ิและเข้าใจง่าย 

2178. As the head of this family, I labor for the future of my children. 

ในฐานะหวัหน้าครอบครัว  ฉนัตราตร าเพ่ืออนาคตของลกูๆ 

2179. Guess what I'm holding in my hand right now. 

ทายสิวา่ฉันก าลงัถืออะไรไว้ในมือตอนนี ้

2180. The room is not crowded.  

ห้องนีไ้มแ่ออดั 
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2181. It's sunny. It's rainy. It's snowy.  

แดดออก ฝนตก หิมะตก 

2182. It's foggy. It's hot. It's cold.  

มีหมอก ร้อน หนาว 

2183. It's warm. It's humid. It's windy.  

อบอุน่ ชุม่ชืน้ มีลมแรง 

2184. It's stormy. It's frozen. It's cloudy.  

มีพาย ุหนาวยะเยือก/หนาวจดั มีเมฆหมอก 

2185. He is not diligent.  

เขาไมข่ยนั 

2186. It's difficult for him to get up early.  

มนัยากส าหรับเขาท่ีจะต่ืนแตเ่ช้า 

2187. It takes about three hours.  

มนัต้องใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง 
2188. It does not take long.  

มนัใช้เวลาไมน่านนกั 

2189. It's essential to go to school.  

เป็นความจ าเป็นท่ีต้องไปโรงเรียน 

2190. It's not difficult for me to speak English,  

มนัไมย่ากส าหรับฉนัท่ีจะพดูภาษาองักฤษ 

2191. But it is rather difficult to write good and correct sentences.  

แตม่นัคอ่นข้างยากท่ีจะเขียนประโยคให้ดีและถกูต้อง 

2192. It's boring to see the same film again.  

มนันา่เบื่อท่ีต้องดหูนงัเร่ืองเดิมอีก 

2193. It's impossible to speak English like a native speaker.  

มนัเป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะพดูภาษาองักฤษอย่างคนท่ีใช้ภาษาองักฤษมาแตเ่กิด 

2194. It's a good idea not to work too much.  

เป็นความคิดท่ีดีท่ีไมต้่องท างานหนกัมากนกั 

2195. It's stupid to discuss with that guy.  

ไร้สาระท่ีจะมาถกเถียงกบัคนอยา่งนัน้ 

2196. Because he doesn't use reasons.  

เพราะวา่เขาไมใ่ชเ่หตผุล 

2197. How do you spell your name?  

ช่ือของคณุสะกดอยา่งไรหรือ? 

2198. How many children do you have?  

คณุมีลกูก่ีคนหรือ? 

2199. How many languages can you speak?  

คณุพดูได้ก่ีภาษาหรือ? 

2200. Why do you look so sad?  

ท าไมคณุถึงดเูศร้าจงั? 
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English Sentences 2201-2220 
2201. Because my grade is bad.  

เพราะวา่เกรดของฉนัแย่ 
2202. Why didn't you call me last night?  

ท าไมเธอไมโ่ทรหาฉนัเม่ือคืนนี?้ 

2203. Because I was too tired and fell asleep.  

เพราะวา่ฉนัเหน่ือยเหลือเกินและก็ผล็อยหลบัไป 

2204. Why are you so serious about it?  

ท าไมคณุเครียดกบัมนัมากนกั? 

2205. Because it will put me in big trouble.  

เพราะมนัจะสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้ฉนั 

2206. I can't find anybody to help me.  

ฉนัไมส่ามารถหาใครมาชว่ยฉนัได้ 

2207. I had an appointment with a dentist.  

ฉนัมีนดักบัหมอฟัน 

2208. How often do you go to the movie?  

คณุไปดหูนงับอ่ยแคไ่หน? 

2209. How often do you come to class late?  

คณุเข้าชัน้เรียนสายบอ่ยแคไ่หน? 

2210. Every other day.  

วนัเว้นวนั 

2211. How often do you change your toothbrush?  

คณุเปล่ียนแปรงสีฟันบอ่ยแคไ่หน? 

2212. How often do you play cards?  

คณุเลน่ไพบ่อ่ยแคไ่หน? 

2213. Occasionally. Once in a while. Not very often.  

บางโอกาส นานๆ ครัง้ ไมบ่อ่ยมากนกั 

2214. How long does it take from Bangkok to Korat?  

จากกรุงเทพฯไปโคราชใช้เวลานานเทา่ไหร่? 

2215. It takes about 40 minutes by plane.  

ใช้เวลาประมาณ 40 นาที โดยเคร่ืองบนิ 

2216. It takes about 3 hours by bus.  

ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง โดยรถบสั 

2217. How much did you pay for it?  

คณุจา่ยไปเท่าไหร่หรือ? 

2218. How long did it take you to speak English?  

คณุใช้เวลานานแคไ่หนในการพดูภาษาองักฤษได้? 

2219. It took me about five years to speak English.  

ฉนัใช้เวลาราว 5 ปีในการพดูภาษาองักฤษ 

2220. How long will it take to learn a language?  

ต้องใช้เวลานานแคไ่หนในการเรียนภาษา? 
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English Sentences 2221-2240 
2221. How many cigarette do you smoke a day?  

คณุสบูบหุร่ีมากแคไ่หนตอ่วนั? 

2222. Just one carton.  

แคห่นึง่ซอง 

2223. What is the weather like in Chiangmai?  

อากาศท่ีเชียงใหมเ่ป็นอยา่งไรบ้าง? 

2224. It's pretty comfortable and very convenient.  

คอ่นข้างสะดวกสบายมาก 

2225. What is your friend like?  

เพ่ือนของคณุเป็นอยา่งไรบ้าง? 

2226. He is kind.  

เขาเป็นคนใจดี 
2227. What does she look like?  

รูปร่างหน้าตาเธอเป็นอยา่งไร? 

2228. She's tall, thin and beautiful.  

เธอสงู ผอม และสวย 

2229. The rice cooker is under the sink.  

หม้อหงุข้าวอยูใ่ต้อ่าง 

2230. The market is opposite the stadium.  

ตลาดอยู่ตรงข้ามกบัสนามกีฬา 

2231. There is no parking lot in the hospital.  

ไมมี่ท่ีจอดรถในโรงพยาบาล 

2232. There are two oranges in the fridge.  

มีส้มอยูส่องลกูในตู้เย็น 

2233. Don't forget to pick those letters up before you leave.  

อยา่ลืมหยิบจดหมายเหล่านัน้ด้วยก่อนคณุออกไปละ่ 

2234. She messed up the plans.  

เธอท าแผนรวนหมด 

2235. They set up the equipment.  

พวกเขาจดัเตรียมอปุกรณ์ 

2236. He cheated on his wife.  

เขานอกใจภรรยา 

2237. She caught him cheating on her.  

เธอจบัได้ว่าเขานอกใจเธอ 

2238. You've got to believe me!  

คณูต้องเช่ือฉนันะ 

2239. I would never cheat on you.  

ฉนัจะไมมี่วนันอกใจคณุ 

2240. I know all about your other lady.  

ฉนัรู้เก่ียวกบัผู้หญิงคนอ่ืนของคณุหมดแล้ว 
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English Sentences 2241-2260 
2241. It's not true! He's making it up.  

มนัไมจ่ริงนะ เขากเุร่ืองขึน้มา 

2242. He made up an excuse.  

เขาสร้างเร่ืองแก้ตวั 

2243. I caught you out myself.  

ฉนัจบัคณุได้คาหนงัคาเขา 

2244. She faced up to the problem.  

เธอเผชิญหน้ากบัปัญหา 

2245. Face up to it. This time, it's over!  

ยอมรับมาเถอะ ตอนนีม้นัสิน้สดุแล้ว 

2246. Come on. I've said sorry a million times.  

ไมเ่อานา่ ฉนัพดูขอโทษตัง้ล้านครัง้แล้ว 

2247. Won't you take me back?  

คณุจะไมคื่นดีกบัฉนัหรือ? 

2248. She took her husband back.  

เธอคืนดีกบัสามี 

2249. I have given up on him; he never does what he promises.  

ฉนัเลิกเช่ือถือเขาแล้ว เขาไมเ่คยท าสิ่งท่ีเขาสญัญาได้เลย 

2250. I've give up on algebra.  

ฉนัเลิกหวงักบัวิชาพีชคณิตแล้ว 

2251. I have asked him so many times to arrive on time.  

ฉนัขอร้องเขาหลายครัง้ให้มาตรงเวลา 

2252. But he is still at least 30 minutes late every morning.  

แตเ่ขาก็ยงัคงสายอยา่งน้อย 30 นาทีทกุเช้า 

2253. I give up on him.  

ฉนัตดัหางปล่อยวดัเขาแล้ว 

2254. In that case, there's only one explanation.  

ถ้าเป็นอยา่งนัน้ ก็มีค าอธิบายเพียงประการเดียว 

2255. You're going out with another man.  

คณุก าลงัคบหากบัผู้ชายคนอ่ืน 

2256. She is going out with Mark.  

เธอก าลงัคบหากบัมาร์ก 

2257. She went out with him for 18 months.  

เธอคบกบัเขามา 10 เดือนแล้ว 

2258. Before he asked her to marry.  

ก่อนท่ีเขาจะขอเธอแตง่งาน 

2259. Tell me what you did yesterday.  

บอกฉันหนอ่ยวา่คณุท าอะไรเม่ือวานนี ้

2260. I stayed home and cleaned my room.  

ฉนัอยูท่ี่บ้านและท าความสะอาดห้อง 
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English Sentences 2261-2280 
2261. Did you do anything fun?  

คณุท าอะไรสนกุๆ บ้างหรือเปลา่? 

2262. Not really.  

ไมมี่เลยจริงๆ 

2263. How are you feeling today?  

คณุรู้สกึอยา่งไรบ้างวนันี?้ 

2264. Not very good. I have a headache.  

ก็ไมดี่มากนกั ฉนัปวดหวั 

2265. That's too bad.  

แยจ่งัเลย 

2266. I hurt my elbow.  

ฉนัเจ็บข้อศอก 

2267. Ouch! I cut my finger.  

โอ๊ย ฉนัท ามีดบาดนิว้ (มีดบาดนิว้ฉัน) 
2268. Please be more careful.  

ได้โปรดระวงัหน่อย 

2269. He fell down and broke his arm.  

เขาล้มลงแล้วแขนหกั 

2270. I was born in Chiangmai in 1984.  

ฉนัเกิดในเชียงใหม ่ในปี ค.ศ. 1984 

2271. I attended elementary school in…  

ฉนัเข้าโรงเรียนประถมศกึษาท่ี... 
2272. We moved to Bangkok when I was 12 years old.  

พวกเราย้ายไปกรุงเทพฯเม่ือฉนัอายไุด้ 12 ขวบ 

2273. I graduated from high school there.  

ฉนัจบโรงเรียนในชัน้มธัยมปลายท่ีนัน่ 

2274. Now, I'm studying at Bangkok University.  

ตอนนี ้ฉนัก าลงัศกึษาอยูท่ี่มหาวิทยาลยักรุงเทพฯ 

2275. Were you born and raised in Chiangmai?  

คณุเกิดและเติบโตท่ีเชียงใหมห่รือ? 

2276. Actually, I was born in Lampang.  

จริงๆ แล้วฉนัเกิดท่ีล าปาง 

2277. Can I help you find something?  

ให้ฉนัชว่ยคณุหาของบางอย่างไหม? 

2278. What can I do for you?  

ฉนัจะชว่ยอะไรคณุได้บ้าง? 

2279. Did you find everything you needed?  

คณุได้ทกุสิ่งท่ีคณุต้องการหรือยงั? 

2280. Did you find what you were looking for?  

คณุเจอสิ่งท่ีคณุมองหาอยูแ่ล้วหรือยงั? 
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English Sentences 2281-2300 
2281. Well, it’s been nice talking to you. I'll see you later.  

ดีจงัท่ีได้พดูคยุกบัคณุ แล้วเจอกนัคราวหลงันะ 

2282. Somebody just gave you a gift for your birthday.  

ใครบางคนเพิ่งให้ของขวญัคณุเน่ืองในวนัเกิด 

2283. Thank you so much. I really like it.  

ขอบคณุมากเหลือเกิน ฉนัชอบมนัจริงๆ 

2284. How was your weekend?  

วนัหยดุสดุสปัดาห์ของคณุเป็นไงบ้าง? 

2285. Please come with us if you would like to do so.  

โปรดมากบัพวกเราถ้าคณุอยากมาด้วย 

2286. You get all your work finished?  

คณุท างานทัง้หมดเสร็จแล้วหรือ? 

2287. They are deeply concerned about the condition of…  

พวกเขาเป็นห่วงอย่างลกึซึง้เก่ียวกบัสภาพ/ความเจ็บป่วยของ... 
2288. He is very talented, according to his mother.  

ตามท่ีแมเ่ขาบอก เขาเป็นคนท่ีมีพรสวรรค์มากๆ 

2289. She won first prize in the lottery.  

เธอถกูล็อตเตอร่ีรางวลัท่ีหนึง่ 

2290. You must work according to the manual.  

คณุต้องท างานตามข้อก าหนดในคูมื่อ 

2291. I admit it was my mistake.  

ฉนัยอมรับวา่มนัเป็นความผิดของฉนั 

2292. Why don't you admit you were the one who stole the book?  

ท าไมเธอไมย่อมรับวา่เธอเป็นคนขโมยหนงัสือเลม่นัน้? 

2293. Admit it - you love me.  

ยอมรับมาเถอะว่า คณุรักฉนั 

2294. I accept that you will never love me.  

ฉนัยอมรับวา่คณุจะไมมี่ทางรักฉนัเลย 

2295. I accept your excuse for being late.  

ฉนัยอมรับค าแก้ตวัในการมาสายของคณุ 

2296. I can accept constructive criticism.  

ฉนัสามารถยอมรับค าวิจารณ์ท่ีสร้างสรรค์ได้ 

2297. Can you advise me on what to do?  

คณุชว่ยแนะน าฉนัหน่อยได้ไหมวา่ควรท าอะไร? 

2298. What's your advice?  

คณุมีค าแนะน าอะไรบ้าง? 

2299. He paid no attention to my advice.  

เขาไมส่นใจค าแนะน าของฉัน 

2300. Thank you for your advice.  

ขอบคณุส าหรับค าแนะน าของคณุ 



                   By Seed of Hope 

http://20sentencesaday.blogspot.com/  

English Sentences 2301-2320 
2301. Living in Bangkok affects my health.  

การอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯมีผลตอ่สขุภาพของฉนั 

2302. It has an effect on my health.  

ฉนัได้รับผลกระทบในด้านสขุภาพ 

2303. I'll try my best.  

ฉนัจะพยายามอยา่งดีท่ีสดุ 

2304. Long time no see.  

ไมไ่ด้เจอกนันานเลย 

2305. Believe it or not,…  

เช่ือหรือไม่ 
2306. Don't count on me.  

อยา่ไว้วางใจฉนั 

2307. Just wait and see.  

แคค่อยดเูทา่นัน้ 
2308. You can't miss it!  

คณุจะพลาดไมไ่ด้นะ 

2309. Don't be so modest!  

อยา่ถ่อมตนมากนกัเลย 

2310. I could hardly speak.  

ฉนัแทบพดูอะไรไมอ่อก 

2311. I will be more careful.  

ฉนัจะระวงัให้มากขึน้ 

2312. I will never forget it.  

ฉนัจะไมลื่มมนัเลย 

2313. It's just what I need.  

นัน่แหละ่คือสิ่งท่ีฉนัต้องการ 
2314. Let bygones be bygones!  

ท่ีผา่นไปแล้ว ก็ให้มนัแล้วไปเถอะ 

2315. First comes first serves!  

มาก่อนก็ได้ก่อน 

2316. He doesn't care about me.  

เขาไมไ่ด้สนใจฉนั 

2317. The rumor had no basis.  

ขา่วลือไมมี่มลู 

2318. You can call me any time.  

คณุสามารถโทรหาฉนัได้ทกุเม่ือ 

2319. Let not waste your time!  

อยา่เสียเวลาเปล่าเลย 

2320. Would you like some help.  

คณุอยากให้ช่วยบ้างไหม? 
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English Sentences 2321-2340 
2321. Do you accept credit cards?  

คณุรับบตัรเครดติหรือเปลา่? 

2322. Don't let chances pass by!  

อยา่ปลอ่ยให้โอกาสตา่งๆ ผ่านเลยไป 

2323. I saw it with my own eyes.  

ฉนัเห็นมนักบัตาตวัเอง 

2324. Show your tickets, please.  

ได้โปรดแสดงตัว๋ด้วย 

2325. Things are getting better.  

สิ่งตา่งๆ ก าลงัดีขึน้ 

2326. Don't keep me waiting long!  

อยา่ให้ฉันคอยนานละ่ 

2327. Wake me up at five thirty!  

ปลกุฉนัต่ืนตอน 5:30 ด้วย 

2328. What you need is just rest.  

สิ่งท่ีคณุต้องการก็แคพ่กัผ่อน 

2329. You'd better let her alone.  

คณุควรปล่อยให้เธออยู่ตามล าพงัดีกวา่ 

2330. I was alone but not lonely.  

ฉนัอยู่ตามล าพงัแตก็่ไมโ่ดดเด่ียว 

2331. This pen doesn't write well.  

ปากกาแทง่นีเ้ขียนไม่ดีเลย 

2332. I've got too much work to do.  

ฉนัมีงานมากเหลือเกินท่ีต้องท า 

2333. You can either stay or leave.  

คณุสามารถอยู่หรือไปก็ได้ทัง้นัน้ 

2334. Don't forget to keep in touch.  

อยา่ลืมตดิตอ่กนัไปเร่ือยๆ นะ 

2335. He broke his words once again.  

เขาผิดค าพดูอีกครัง้แล้ว 

2336. He does everything without aim.  

เขาท าทกุสิ่งโดยปราศจากเป้าหมาย 

2337. I'm sorry to have bothered you.  

ฉนัขอโทษด้วยท่ีรบกวนคณุ 
2338. It's not so easy as you think.  

มนัไมง่่ายอยา่งท่ีคณุคิดหรอกนะ 

2339. Will you be free tomorrow evening?  

คณุจะวา่งตอนเย็นวนัพรุ่งนีไ้หม? 

2340. I count you as one of my friends.  

ฉนัถือว่าคณุเป็นหนึง่ในเพ่ือนๆ ของฉนั 
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2341. It's a secret between you and me.  

มนัเป็นความลบัระหวา่งคณุกบัฉนั 

2342. Let's divide the cake into three.  

มาแบง่เคก็นีอ้อกเป็นสามสว่นเถอะ 

2343. Patience is a mark of confidence.  

ความอดทนเป็นเคร่ืองหมายของความมัน่ใจ 

2344. He was too nervous to speak.  

เขาประหมา่เกินกวา่ท่ีจะพดู 

2345. Will you pick me up at my place?  

คณุจะชว่ยมารับฉนัท่ีบ้านได้ไหม? 

2346. Close the door after you please!  

เข้ามาแล้วกรุณาปิดประตดู้วย 

2347. Come to see me whenever you like!  

มาหาฉนัเม่ือใดก็ตามท่ีคณุอยากมา 

2348. She spent a lot of money on books.  

เธอเสียเงินกบัหนงัสือตา่งๆ เป็นจ านวนมาก 
2349. They employed him as a consultant.  

พวกเขาจ้างเขาเป็นท่ีปรึกษา 

2350. We often call him by his nickname.  

พวกเรามกัจะเรียกช่ือเลน่ของเขาประจ า 

2351. Would you like to leave a message?  

คณุอยากจะทิง้ข้อความไว้ไหม? 

2352. You can never turn the clock back.  

คณุไมมี่ทางหมนุเวลากลบัมาได้ 

2353. He was married to a friend of mine.  

เขาแตง่งานกบัเพ่ือนคนหนึง่ของฉนั 

2354. He will blame you for carelessness.  

เขาจะต าหนิคณุท่ีสะเพร่า 

2355. I hope you enjoy your stay with us.  

ฉนัหวงัวา่คณุจะชอบท่ีได้มาพกัอยูก่บัเรา 

2356. It's rude to stare at other people.  

การจ้องมองคนอ่ืนนัน้ไมส่ภุาพ 

2357. The book is protected by copyright.  

หนงัสือเลม่นีไ้ด้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธ์ิ 

2358. He used to learn everything by rote.  

เขาเคยเรียนทกุสิ่งโดยการท่องจ า 

2359. He denied wrongdoing.  

เขาปฏิเสธการกระท าความผิด 

2360. He's a terrible man when he's angry.  

เขาเป็นคนท่ีนา่กลวัตอนท่ีเขาโกรธ 
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English Sentences 2361-2380 
2361. He has many strange ideas in his mind.  

เขามีความคดิแผงๆ มากมายในหวั 

2362. There is a mark of ink on his shirt. 

มีรอยหมกึบนเสือ้เชิร์ตของเขา 

2363. There isn't any water in the bottle.  

ไมมี่น า้ในขวดนัน้เลย 

2364. We can't go out because of the rain.  

พวกเราออกไปไมไ่ด้เพราะฝนตก 

2365. He dares not tell us his evil conduct.  

เขาไมก่ล้าบอกพวกเราถึงความประพฤตท่ีิไม่ดีของเขาหรอก 

2366. It seemed as if there was no way out.  

มนัดเูหมือนวา่ไมมี่ทางออกเลย 

2367. He is in charge of this class.  

เขาเป็นคนรับผิดชอบชัน้เรียนนี ้

2368. None of us is afraid of difficulties.  

พวกเราไมมี่ใครกลวัความยากล าบาก 

2369. What we read influences our thinking.   

สิ่งท่ีเราอา่นให้อิทธิพลกบัความคดิของเรา 

2370. Words can't express what I felt.  

ค าพดูตา่งๆ ไมส่ามารถส่ือถึงความรู้สกึของฉนัได้ 

2371. Even a child can answer this question.  

แม้แตเ่ด็กก็สามารถตอบค าถามนีไ้ด้ 

2372. His cake is four times as big as mine.  

เคก็ของเขาใหญ่กวา่ของฉนัถึงส่ีเทา่ 

2373. I don't care whether it rains or not.  

ฉนัไมส่นใจวา่ฝนจะตกหรือไม่ 
2374. I have a lot in common with my sister.  

ฉนัมีอะไรเหมือนกบัพ่ีสาวของฉนัมาก 

2375. She was injured badly in the accident.  

เธอได้รับบาดเจ็บสาหสัจากอบุตัเิหตนุัน้ 

2376. The secret was spread among the crowd.  

ความลบันัน้ได้แพร่กระจายไปในฝงูชน 

2377. This one cannot compare with that one.  

สิ่งนีไ้มส่ามารถเปรียบเทียบกบัสิ่งนัน้ได้ 

2378. What's the point of going to college?  

วตัถปุระสงค์ของการเข้าวิทยาลยัคืออะไร? 

2379. Why don't you attend an aerobic class?  

ท าไมคณุไมเ่ข้าชัน้เรียนแอโรบกิ? 

2380. He hired a workman to repair the fence.  

เขาจ้างคนงานคนหนึง่มาซ่อมรัว้ 
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English Sentences 2381-2400 
2381. I can't make this machine run properly.  

ฉนัไมส่ามารถท าให้เคร่ืองยนต์นีท้ างานอยา่งเตม็ท่ีได้ 

2382. I don't like what you are saying.  

ฉนัไมช่อบสิ่งท่ีคณุก าลงัพดูน่ี 

2383. If you would only try, you could do it.  

ถ้าเพียงแตเ่ธอพยายาม เธอก็สามารถท ามนัได้ 

2384. It is no use learning without thinking.  

ไมมี่ประโยชน์ท่ีจะเรียนรู้โดยปราศจากการคิด 

2385. I don't know how to express my gratitude.  

ฉนัไมท่ราบวา่จะแสดงความรู้สกึซาบซึง้ใจได้อยา่งไร 

2386. Take a seat, please, make yourself at home.  

ได้โปรดนัง่ลง ท าตวัตามสบาย 

2387. What's your plan for the summer vacation?  

คณุมีแผนอะไรส าหรับการไปพกัร้อนนี?้ 

2388. You're welcome to stay with us next time.  

ยินดีต้อนรับคณุมาพกักบัพวกเราอีกคราวหน้า 

2389. He never misses a chance to see a movie.  

เขาไมเ่คยพลาดโอกาสท่ีจะดหูนงัเลย 

2390. I cannot put up with my noisy roommates.  

ฉนัทนกบัเพ่ือนร่วมห้องท่ีสง่เสียงดงัไมไ่ด้ 

2391. I will be back by the end of next month.  

ฉนัจะกลบัมาราวปลายเดือนหน้า 

2392. The doctor asked me to watch what I eat.  

หมอขอให้ฉนัระมดัระวงัสิ่งท่ีรับประทาน 

2393. She guided the tourists around the castle.  

เธอน านกัทอ่งเท่ียวชมรอบๆ ปราสาท 

2394. She runs everyday in order to lose weight.  

เธอวิ่งทกุวนัเพ่ือลดน า้หนกั 

2395. Your dress suits you very well.  

ชดุของคณุเหมาะกบัคณุดีมาก 

2396. The dress doesn't fit her. She is too thin.  

ชดุนีไ้มพ่อเหมาะกบัเธอ เธอผอมเกินไป 

2397. The examination put a lot of stress on him.  

การสอบท าให้เขากดดนัมาก 

2398. There is some difference between twins.  

มีความแตกตา่งบางอยา่งระหวา่งฝาแฝด 

2399. They insisted on staying rather than going.  

พวกเขายืนกรานท่ีจะอยูม่ากกวา่ไป 

2400. Unlike him, she never gave up hope.  

เธอไมเ่หมือนเขาตรงท่ี เธอไมเ่คยสิน้ความหวงั 
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2401. We are planning a tour to Italy this summer.  

พวกเราก าลงัวางแผนไปเท่ียวอิตาลีกนัหน้าร้อนนี ้

2402. Your English is improving little by little.  

ภาษาองักฤษของคณุก าลงัพฒันาไปทีละน้อย 

2403. He devoted his life to the study of science.  

เขาอทุิศชีวิตให้กบัการศกึษาวิทยาศาสตร์ 

2404. His previous attempt had been unsuccessful.  

ความพยายามครัง้ก่อนของเขาไมป่ระสบผลส าเร็จ 

2405. I don't think it will lead to a good result.  

ฉนัไมค่ดิวา่มนัจะเป็นผลดีอะไร 
2406. I think I've filled in everything correctly.  

ฉนัคดิวา่ฉนัได้เตมิทกุสิ่งถกูต้องหมดแล้ว 

2407. I'm not sure whether I have locked the door.  

ฉนัไมแ่นใ่จวา่ฉนัได้ล็อคประตหูรือเปลา่ 

2408. It took him a little time to fix that watch.  

เขาใช้เวลาเล็กน้อยในการซ่อมนาฬิกานัน่ 

2409. She intends to make teaching her profession.  

เธอตัง้ใจท่ีจะท าอาชีพสอนหนงัสือ 

2410. Your answer is satisfying. I feel satisfied.  

ค าตอบของคณุนา่พอใจ ฉนัรู้สกึพอใจ 

2411. Great efforts ensure the success of our work.  

ความพยายามอยา่งหนกัเป็นหลกัประกนัความส าเร็จของพวกเรา 

2412. One third of this area is covered with forest.  

หนึง่ในสามของพืน้ท่ีนีถ้กูปกคลมุด้วยป่า 

2413. They are arguing over who should pay the bill.  

พวกเขาก าลงัโต้เถียงกนัเร่ืองใครจะเป็นคนจา่ยคา่บลิล์ 

2414. Wait a moment, I'll be with you in an instant.  

คอยเด๋ียวก่อน ฉนัจะมาพบคณุในอีกสกัครู่น่ีแหละ่ 

2415. I assure you that you will feel no pain at all.  

ฉนัขอรับรองกบัคณุวา่คณุจะไมรู้่สกึเจ็บเลยสกันิด 

2416. Let me tell you some details about…  

ขอฉนับอกรายละเอียดบางอยา่งกบัคณุเก่ียวกบั 

2417. They have to work hard to support their family.  

พวกเขาต้องท างานหนกัเพ่ือเลีย้งดคูรอบครัว 

2418. I received an invitation, but I did not accept it.  

ฉนัได้รับค าเชิญ แตฉ่นัไมไ่ด้ตอบรับ 
2419. If you don't work, you'll fail to pass the exam.  

ถ้าเธอไมอ่า่นหนงัสือ เธอก็จะสอบไมผ่า่น 

2420. She makes it clear that she doesn't like swimming.  

เธอบอกอยา่งชดัเจนว่าเธอไมช่อบวา่ยน า้ 
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2421. No matter what happened, he would not say a word.  

ไมว่า่อะไรจะเกิดขึน้ เขาก็จะไมพ่ดูสกัค า 

2422. Will you come and join us for dinner on Sunday?  

คณุจะมาร่วมรับประทานอาหารค ่ากบัเราในวนัอาทิตย์ไหม? 

2423. He thinks he is somebody, but we think he is nobody.  

เขาคิดวา่เขาเป็นคนส าคญั แตพ่วกเราคดิวา่เขาไมส่ าคญัอะไรเลย 

2424. I am in charge of the company when the manager is out.  

ฉนัดแูลรับผิดชอบบริษัทนีเ้ม่ือผู้จดัการไมอ่ยู่ 
2425. On behalf of my company, I would like to welcome you here.  

ในนามของบริษัท ผมขอต้อนรับพวกคณุท่ีน่ี 

2426. Open your books and turn to page 20.  

เปิดหนงัสือของคณุไปท่ีหน้า 20 

2427. Has everybody got a sheet?  

ทกุคนได้เอกสารแล้วหรือยงั? 

2428. I didn't care no more about him.  

ฉนัไมไ่ด้สนใจเขาอีกตอ่ไปแล้ว 

2429. I must try not to do it any more.  

ฉนัจะต้องไมพ่ยายามท ามนัอีกตอ่ไป 

2430. Why don't you try to behave?  

ท าไมคณุถึงไมพ่ยายามท าตวัดีๆ 

2431. That's what we need to talk to you about.  

นัน่แหละ่คือสิ่งท่ีพวกเราต้องพดูกบัคณุ 

2432. We had a long discussion this morning about…  

พวกเราอภิปรายกนันานในเช้านีเ้ก่ียวกบั 

2433. He turned his attention to his book.  

เขาหนัความสนใจกลบัมาท่ีหนงัสือของเขา 

2434. I thought that might have taken long times.  

ฉนัคดิวา่นัน่อาจต้องใช้เวลานาน 

2435. I'll send someone with you.  

ฉนัจะสง่ใครบางคณุไปกบัคณุ 

2436. That's won't be necessary. Thank you.  

นัน่ไมจ่ าเป็นหรอก ขอบคณุ 

2437. Better do your research! Get it done!  

ท างานวิจยัของคณุดีกว่า ท ามนัให้แล้วเสร็จ 

2438. I don't think I can go on without you.  

ฉนัไมค่ดิวา่ฉันจะเดนิหน้าตอ่ไปโดยไมมี่คณุได้ 

2439. It does not matter what you believe.  

มนัไมส่ าคญัหรอกว่าคณุเช่ือในสิ่งใด 

2440. I'm writing a paper on him.  

ฉนัก าลงัเขียนบทความเก่ียวกบัเขา 
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2441. I want us to trust each other.  

ฉนัต้องการให้พวกเราเช่ือใจกนัและกนั 

2442. Everybody's gone, aren't they?  

ทกุคนไปกนัหมดแล้วใชไ่หม? 

2443. Did they have a good time?  

พวกเขารู้สกึสนกุกนัไหม? 

2444. I'm sure they did.  

ฉนัแนใ่จวา่พวกเขาสนกุ 

2445. I don't want to talk about it any more.  

ฉนัไมอ่ยากจะพดูถึงมนัอีกตอ่ไป 

2446. I'm tired and you'd better start back home.  

ฉนัเหน่ือยและคณุก็ควรจะกลบับ้านไปได้แล้ว 

2447. You'd better take the rest of your cake home.  

เธอควรจะเอาเค๊กสว่นท่ีเหลือของเธอกลบัไปด้วยนะ 

2448. You'd better hope somebody is there to help you.  

คณุควรจะหวงัวา่มีใครบางคนอยูท่ี่นัน่เพ่ือชว่ยเหลือคณุ 

2449. You'd better destroy this letter so that no one else would see it.  

คณุควรท าลายจดหมายนีเ้พ่ือท่ีจะได้ไมมี่ใครเห็นมนั 

2450. I'm really kind of embarrassed.  

ฉนัคอ่นข้างกระดากอายจริงๆ 

2451. I think she kind of likes me.  

ฉนัคดิวา่เธอคอ่นข้างชอบฉันนะ 

2452. I'm kind of hungry.  

ฉนัคอ่นข้างหิวนะ่ 

2453. I'm seeing somebody now.  

ฉนัก าลงัคบหากบัใครบางคนอยู่ตอนนี ้

2454. My boyfriend has been seeing somebody else.  

แฟนของฉนัคบหากบัใครคนอ่ืนอยู่ 
2455. There are a lot of reasons why I'd stop seeing someone.  

มีเหตผุลตัง้มากมายท่ีท าไมฉนัถึงได้เลิกคบใครบางคน 

2456. I won't take much of your time.  

ฉนัจะไมท่ าให้คณุเสียเวลามากนกั 

2457. How much time does it take?  

มนัต้องใช้เวลามากเทา่ไหร่? 

2458. How much time does it take to write a book?  

ต้องใช้เวลามากเทา่ไหร่ในการเขียนหนงัสือสกัเลม่? 

2459. How much time it will take you to prepare for your exam?  

เธอต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเตรียมตวัส าหรับการสอบ? 

2460. How much time do you need to prepare for this exam?  

เธอต้องการเวลามากเทา่ไหร่ในการเตรียมการสอบนี?้ 
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2461. Take your time.  

(ใช้เวลา)ตามสบายเถอะ / ไมต้่องรีบร้อน 

2462. I'm sorry. I didn't mean to question you.  

ฉนัขอโทษด้วย ฉันไมไ่ด้ตัง้ใจท่ีจะสงสยัคณุ 

2463. He's done his homework.  

เขาท าการบ้านเสร็จแล้ว 

2464. I've come to see the show.  

ฉนัมาเพื่อดกูารแสดง 

2465. Your time has expired.  

เวลาของคณุหมดแล้ว 

2466. Could you pay me in advance?  

คณุชว่ยจา่ยฉนัลว่งหน้าได้ไหม? 

2467. What, are you deaf? I call you twice.  

อะไรนะ คณุหวัหนวกหรือไง? ฉนัเรียกคณุตัง้สองครัง้ 

2468. Don't disappoint me!  

อยา่ท าให้ฉนัผิดหวงั 

2469. I can't keep thinking about you.  

ฉนัไมส่ามารถคิดถึงคณุตอ่ไปได้อีก 

2470. It's too painful.  

มนัเจ็บปวดมาก 

2471. He's nothing to me but an empty seat.  

เขาไมส่ าคญัอะไรส าหรับฉนัเป็นแคเ่ก้าอีว้า่งเปลา่ 

2472. You always have a choice.  

คณุมีทางเลือกเสมอ 

2473. I would rather you didn't tell him.  

ฉนัไมอ่ยากให้คณุบอกเขาเลย 
2474. What have you been doing all day?  

คณุท าอะไรตลอดทัง้วนัหรือ? 

2475. Thank you for inviting me to tea.  

ขอบคณุท่ีเชิญฉนัมาทานน า้ชา 

2476. We're delighted to have you.  

พวกเราดีใจท่ีคณุมา 

2477. What grade are you in?  

คณุเรียนอยูช่ัน้ไหนหรือ? 

2478. How many students are there in your class?  

มีนกัเรียนก่ีคนในชัน้เรียนของคณุ? 

2479. What work does your father do?  

คณุพอ่คณุท างานอะไรหรือ? 

2480. We are looking for something fresh and different.  

พวกเราก าลงัมองหาบางสิ่งท่ีใหมแ่ละแตกตา่ง 
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English Sentences 2481-2500 
2481. You used to do a much better job.  

คณุเคยท างานท่ีดีกวา่นีม้าก 

2482. I am having so many things to tell you.  

ฉนัมีเร่ืองราวตา่งๆ มากมายท่ีอยากจะบอกคณุ 

2483. But I don’t know where to start.  

แตฉ่นัก็ไมรู้่วา่จะเร่ิมต้นอยา่งไร 
2484. You don’t have to do this.  

คณุไมจ่ าเป็นต้องท าอยา่งนี ้

2485. She looks like me, except her hair style.  

เธอดเูหมือนฉนั ยกเว้นแตท่รงผมของเธอ 

2486. You can come home whenever you want.  

คณุกลบัมาบ้านได้ทกุเม่ือท่ีคณุอยากมา 

2487. You haven't changed much.  

คณุเปล่ียนไปไมม่ากเทา่ไหร่ 
2488. I found a good car for you.  

ฉนัหารถดีๆ คนัหนึง่ให้คณุได้แล้ว 

2489. Where did you find it?  

คณุหามนัมาได้จากท่ีไหนหรือ? 

2490. He used to go fishing with us during the summer.  

เขาเคยไปตกปลากบัเราในช่วงหน้าร้อน 

2491. I don't really know anything about cars.  

ฉนัไมรู้่อะไรเก่ียวกบัรถเลยจริงๆ 

2492. It doesn't rain much there, does it?  

ท่ีนัน่ฝนไมต่กมากนกัใชไ่หม? 

2493. Three or four times a year.  

สามหรือส่ีครัง้ตอ่ปี 

2494. So, this is a lot different than your home?  

งัน้ท่ีน่ีก็แตกตา่งอยา่งมากกบัท่ีบ้านของคณุสิ? 

2495. Where is your next class?  

วิชาตอ่ไปของเธอท่ีไหนหรือ? 

2496. We have some other classes together.  

เรามีเรียนบางวิชาด้วยกนั 

2497. He is very nice-looking.  

เขาหน้าตาดีมากๆ 

2498. They just moved down two years ago from the north.  

พวกเขาเพิ่งจะย้ายลงมาจากทางเหนือ 2 ปีมาแล้ว 

2499. He looks like he is in pain.  

เขาดเูหมือนเขาจะป่วย 

2500. He is a weird guy.  

เขาเป็นผู้ชายท่ีประหลาดมาก 
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English Sentences 2501-2520 
2501. How did your first day go?  

วนัแรกของคณุเป็นไงบ้าง? 

2502. Write me as soon as you get in.  

เขียนถึงฉนัทนัทีท่ีไปถึงนะ 

2503. Have you made any friends?  

เธอได้เพ่ือนใหม่บ้างหรือยงั? 

2504. I haven't done anything wrong.  

ฉนัไมไ่ด้ท าอะไรผิดเลย 
2505. I am sorry to bother you.  

ฉนัขอโทษด้วยท่ีรบกวนคณุ 

2506. Do you mind if I take a picture with your car?  

คณุจะวา่อะไรไหมถ้าฉนัจะขอถ่ายรูปกบัรถคณุหน่อย? 

2507. He doesn’t pay much attention to his work.  

เขาไมไ่ด้ใสใ่จกบังานของเขามากนกั 

2508. Does he make you happy?  

เขาท าให้คณุมีความสขุหรือเปลา่? 

2509. You know what is best for you.  

เธอรู้วา่อะไรท่ีดีท่ีสดุส าหรับตวัเอง 

2510. Don't start this again!  

อยา่ได้เร่ิมเร่ืองนีอี้ก 

2511. It's not too late to change your mind.  

มนัยงัไมส่ายเกินไปท่ีคณุจะเปล่ียนใจ 

2512. You'd better not make him late.  

คณุไมค่วรท าให้เขาสายนะ 

2513. It is unclear precisely what happened with him.  

มนัไมช่ดัเจนแนน่อนวา่เกิดอะไรขึน้กบัเขา 

2514. You'll have plenty of time to sleep tomorrow.  

พรุ่งนีค้ณุจะมีเวลานอนเตม็ท่ีเลยแหละ่ 

2515. He loves to gossip Rose behind her back.  

เขาชอบนินทาโรสลบัหลงั 

2516. It took us three hours to go to Hua Hin.  

พวกเราใช้เวลาถึง 3 ชัว่โมงไปถึงหวัหิน 

2517. He plans to go abroad next year.  

เขาวางแผนท่ีจะไปตา่งประเทศปีหน้า 

2518. He has his car washed every week.  

เขาน ารถไปล้างทกุสปัดาห์ 

2519. He doesn't dare to tell me the truth.  

เขาไมก่ล้าท่ีจะบอกความจริงกบัฉนั 

2520. I'm afraid that I cannot help you.  

ฉนัเกรงวา่ฉนัไมส่ามารถช่วยคณุได้ 
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English Sentences 2521-2540 
2521. I often walk to work.  

ฉนัมกัจะเดนิไปท างาน 

2522. A teacher earns less than a lawyer.  

ครูได้เงินเดือนน้อยกวา่ทนาย 

2523. A Mr John has called to see you.  

ผู้ชายคนหนึง่ท่ีช่ือจอห์นโทรมาขอพบคณุ 

2524. He has such a bad headache that he has to go to bed.  

เขาปวดหวัมากจนต้องไปนอน 

2525. Many a man died in the battle.  

คนจ านวนมากตายในสงคราม 

2526. What a surprise!  

นา่ประหลาดอะไรอยา่งนี ้

2527. What an interesting story!  

เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอะไรอยา่งนี ้

2528. He is such an idiot!  

เขาชา่งโง่เง่าจงั 

2529. What a lot of troubles!  

ชา่งยุง่ยากมากมายอะไรอย่างนี ้

2530. The soldiers fought against the enemy.  

ทหารตอ่สู้กบัศตัรู 
2531. The hotel has a rule against keeping animals in bedrooms.  

โรงแรมนีมี้กฎไมใ่ห้เลีย้งสตัว์ในห้องนอน 
2532. He wants to rent a house.  

เขาต้องการเชา่บ้านสกัหลงั 

2533. Can you tell me how to get to the river?  

คณุชว่ยบอกหนอ่ยได้ไหมวา่จะไปท่ีแมน่ า้น่ีได้อยา่งไร? 

2534. Can you recommend somewhere to stay?  

คณุชว่ยแนะน าสถานท่ีพกับางแหง่หนอ่ยได้ไหม? 

2535. Is it safe to swim here?  

มนัปลอดภยัท่ีจะวา่ยน า้ท่ีน่ีไหม? 

2536. I would like to gain real life work experience.  

ฉนัอยากจะได้ปะสบการณ์การท างานจากชีวิตจริง 

2537. I'll get off in 10 minutes.  

ฉนัจะเลิกงานใน 10 นาทีน่ีแหละ่ 

2538. I lost my job almost 6 months ago.  

ฉนัตกงานมากวา่ 6 เดือนแล้ว 

2539. What do you like to do in your free time?  

คณุชอบท าอะไรในยามว่างหรือ? 

2540. The manager will return shortly.  

ผู้จดัการจะกลบัมาเร็วๆ นี ้
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English Sentences 2541-2560 
2541. I have been here 3 times before.  

ฉนัเคยมาท่ีน่ี 3 ครัง้มาก่อน 

2542. Don't give up! You can do it.  

อยา่ยอมแพ้ คณุสามารถท ามนัได้ 

2543. Jim wants to shave his head.  

จิมอยากโกนศีรษะ 

2544. But he changed horses in midstream.  

แตเ่ขาก็เปล่ียนใจกลางคนั 

2545. Now he wants to grow a beard.  

ตอนนีเ้ขาอยากไว้หนวด 

2546. I would like to express my sincere thank to them.  

ฉนัอยากจะแสดงความขอบคณุอยา่งจริงใจตอ่พวกเขา 

2547. We cannot tolerate the situation.  

พวกเราไมส่ามารถท่ีจะอดทนตอ่สถานการณ์นัน่ได้ 

2548. There is a problem with electricity.  

มีปัญหาเก่ียวกบัไฟฟ้า 

2549. We need more light.  

พวกเราต้องการแสงสว่างมากกวา่นี ้

2550. Somebody told my boss I have a part-time job.  

ใครบางคนบอกหวัหน้าฉนัว่าฉนัท างานพาร์ทไทม์ 

2551. And he doesn't like that?  

และเขาไมช่อบมนัหรือ? 

2552. He thinks that I am too tired to work. 

เขาคิดวา่ฉนัเหน่ือยเกินกว่าท่ีจะท างาน 

2553. I am sorry. I have to admit I told him.  

ฉนัขอโทษด้วย ฉันยอมรับวา่ฉนับอกเขา 

2554. I couldn't help it.  

มนัชว่ยไมไ่ด้ 

2555. Would you like to go out to dinner or to a movie?  

คณุอยากออกไปทานข้าวเย็นหรือดหูนงัดีละ่? 

2556. Either one, it is up to you.  

ได้ทัง้นัน้ ขึน้อยูก่บัคณุ 

2557. What would you prefer?  

คณุชอบอนัไหนมากกว่ากนั? 

2558. I really don't care.  

ฉนัไมส่นใจจริงๆ 

2559. I want you to finish this by tomorrow.  

ฉนัอยากให้คณุท างานน่ีให้เสร็จภายในพรุ่งนี ้

2560. I feel a bit uneasy when I walked home in the dark.  

ฉนัรู้สกึเป็นกงัวลเม่ือต้องเดินกลบับ้านในท่ีมืด 



                   By Seed of Hope 

http://20sentencesaday.blogspot.com/  

English Sentences 2561-2580 
2561. Would you mind moving your car?  

คณุชว่ยเคล่ือนรถไปหน่อยได้ไหมครับ? 

2562. Could you make me some tea?  

คณุชว่ยชงชาให้ฉันสกัหน่อยได้ไหมคะ? 

2563. Could you come here please?  

คณุชว่ยกรุณามาน่ีหนอ่ยได้ไหมคะ? 

2564. Will you shut the door please?  

คณุชว่ยกรุณาปิดประตหูนอ่ยได้ไหมครับ? 

2565. Listen to me carefully!  

ฟังฉนัอยา่งตัง้ใจด้วย 

2566. Please listen to what I'm speaking.  

ได้โปรดฟังสิ่งท่ีฉนัก าลงัพดู 

2567. Would you wait here until the doctor is ready for you?  

คณุชว่ยคอยอยูต่รงนีจ้นกวา่หมอจะวา่งส าหรับคณุได้ไหม? 

2568. Why do you think that?  

ท าไมคณุถึงคิดอยา่งนัน้? 

2569. Could you elaborate?  

คณุชว่ยให้รายละเอียดเพิ่มเตมิหนอ่ยได้ไหม? 

2570. Could you give me an example?  

คณุชว่ยให้ตวัอยา่งฉนัหนอ่ยได้ไหม? 

2571. Can you illustrate that?  

คณุชว่ยอธิบายสิ่งนัน้หน่อยได้ไหม? 

2572. What evidence do you have?  

คณุมีหลกัฐานอะไร? 

2573. Could you explain it in more details?  

คณุชว่ยอธิบายในรายละเอียดหน่อยมากกวา่นีห้นอ่ยได้ไหม? 

2574. Could you provide some details?  

คณุชว่ยให้รายละเอียดบางอยา่งได้ไหม? 

2575. Let me illustrate…  

ขอฉนัอธิบาย 

2576. Let me give you an example,…  

ขอฉนัยกตวัอย่างให้คณุฟังหนอ่ย 

2577. Are you afraid of the dark?  

คณุกลวัความมืดไหม? 

2578. I'm frightened of spiders.  

ฉนักลวัแมงมมุ 

2579. He's scared of making mistakes.  

เขากลวัการท าผิดพลาด 

2580. My cat is easily spooked before a thunderstorm.  

แมวฉนัมกัต่ืนตกใจง่ายๆ ก่อนพายฝุนจะมา 
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English Sentences 2581-2600 
2581. She was absolutely terrified when she heard the noise.  

เธอหวาดกลวัอยา่งท่ีสดุเม่ือได้ยินเสียงนัน่ 

2582. You are sweet and charming.  

คณุนา่รักและและมีเสนห์่ 

2583. Can you pass me that newspaper please?  

คณุชว่ยสง่หนงัสือพิมพ์ให้ฉนัหนอ่ยได้ไหมคะ? 

2584. I'm sorry, but I don't understand.  

ขอโทษด้วย ฉนัไมเ่ข้าใจคะ่ 

2585. I'm sorry, he's out in the morning.  

เสียใจด้วยคะ่ เขาออกไปในตอนเช้าแล้ว 

2586. Do you mind if I open the window?  

คณุจะวา่อะไรไหมถ้าฉนัจะเปิดหน้าตา่ง? 

2587. Can I take this chair?  

ฉนัเอาเก้าอีน่ี้ไปได้ไหม? / ฉนันัง่เก้าอีน่ี้ได้ไหม? 

2588. I've decided to cancel lunch.  

ฉนัได้ตดัสินใจยกเลิกอาหารเท่ียง 
2589. He is anything but punctual.  

เขาไมต่รงตอ่เวลาเลย 

2590. She is anything but satisfied with her face.  

เธอไมพ่อใจกบัใบหน้าของตนเอง 

2591. I have no choice.  

ฉนัไมมี่ทางเลือก 

2592. She is not too happy with her marks.  

เธอไมย่ินดีมากนกักบัคะแนนท่ีได้ 

2593. I was expecting at least 92 percent.  

ฉนัคาดหมายไว้อยา่งน้อย 92 เปอร์เซ็นต์ 

2594. If you jump the queue you will make yourself unpopular.  

ถ้าคณุลดัคิว คณุจะท าให้ตวัเองไมเ่ป็นท่ีช่ืนชอบ 

2595. Some topics of conversation can lead to arguments.  

บางหวัข้อสนทนาสามารถน าไปสูก่ารโต้แย้งได้ 

2596. Terrible weather, isn't it?  

อากาศแยม่ากเลยจริงไหม? 

2597. Yes, I wish it would stop raining.  

ใช ่ฉนัอยากให้ฝนหยดุตก 

2598. What does Mike look like?  

ไมค์หน้าตาเป็นอยา่งไรหรือ? 

2599. Well, he is tall and well built.  

ก็สงูและหุน่ดี 

2600. He's quite shy really.  

จริงๆ แล้วเขาคอ่นข้างขีอ้าย 
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English Sentences 2601-2620 
2601. I wonder what's wrong.  

ฉนัสงสยัวา่เกิดอะไรขึน้ 

2602. He's missing his friends.  

เขาก าลงัคิดถึงเพื่อน 
2603. What do you all want? It's my round.  

ทกุคนต้องการอะไรบ้าง ถึงตาฉนับ้างแล้ว 

2604. She reminds me of my mother.  

เธอท าให้ฉนันึกถึงคณุแมข่องฉนั 

2605. She's not my type really.  

เธอไมใ่ชแ่บบท่ีฉนัชอบจริงๆ นะ 

2606. No, no reason really.  

ไม ่ไมมี่เหตผุลอะไรจริงๆ 

2607. I've got to get back to the flat.  

ฉนัต้องกลบัไปท่ีแฟลตแล้ว 

2608. I've got loads of studying to do.  

ฉนัมีเร่ืองเรียนมากมายท่ีต้องท า 

2609. Oh relax! The books can wait.  

โอ พกัผ่อนบ้าง หนงัสือนะรอได้อยู่ 
2610. You know how much your degree means to me.  

ลกูรู้ไหมปริญญาของลกูมีความหมายตอ่แมแ่คไ่หน 

2611. I was studying before you phoned me.  

หนก็ูก าลงัศกึษาอยู่ก่อนท่ีแม่โทรมาหา 

2612. Listen, I need you advice.  

ฟังนะฉนัต้องการค าแนะน าของคณุ 

2613. There is plenty of time for that later.  

มีเวลามากมายส าหรับเร่ืองนัน้ทีหลงั 
2614. Do you hear me?  

ได้ยินท่ีฉนัพดูไหม? 

2615. I've got a pain stomach.  

ฉนัปวดท้อง 

2616. This is the worst day of your life so far.  

จนบดันีน่ี้ก็ยงัเป็นวนัท่ีเลวร้ายท่ีสดุในชีวิตของคณุ 

2617. What kind of films do you like?  

คณุชอบหนงัประเภทไหน? 

2618. Why don't you choose?  

ท าไมคณุไมเ่ลือกละ่? 

2619. No, you invited me out, you choose.  

ไม ่คณุชวนฉนัมา คณุเลือกเถอะ 

2620. What kind of film should they see?  

พวกเขาควรดหูนงัประเภทไหนกนั? 
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English Sentences 2621-2640 
2621. I'm so broke just now.  

ฉนัถงัแตกอยา่งมากในตอนนี ้

2622. I don't know where my money goes.  

ฉนัไมรู้่วา่เงินของฉนัหายไปไหน 

2623. You need to tighten your belt.  

คณุจ าเป็นต้องรัดเข็มขดัตวัเองแล้วนะ 

2624. Want me to lend you some cash?  

อยากยืมเงินฉนับ้างไหม? 

2625. I'm going to see a film tonight.  

ฉนัก าลงัจะไปดหูนงัคืนนี ้

2626. Will anyone like to come with me?  

มีใครอยากจะไปกบัฉนับ้างไหม? 

2627. Oh I'd love to but I have to do some work.  

โอ ฉนัอยากจะไป แตฉ่นัมีงานบางอยา่งท่ีต้องท า 

2628. Look, why don't you go with him?  

ฟังนะ ท าไมไมไ่ปกบัเขา? 

2629. Oh that's so kind of you.  

โอ คณุชา่งใจดีเหลือเกิน 

2630. But don't you want to go to the cinema too?  

แตค่ณุไมอ่ยากไปดหูนงัด้วยกนัหรือ? 

2631. But I need to study.  

แตฉ่นัต้องอ่านหนงัสือ 

2632. Oh thanks, we owe you. Bye!  

โอ ขอบใจนะ พวกเราเป็นหนีค้ณุ ไปละ่ 

2633. I don't see what you mean.  

ฉนัไมท่ราบวา่คณุหมายความวา่อย่างไร? 

2634. We've run out of sugar.   

น า้ตาลเราหมดแล้ว 

2635. I'll buy some later today.  

ฉนัจะซือ้บางสว่นทีหลงัในวนันี ้

2636. The class will finish at 7:30 tonight.  

ชัน้เรียนจะเลิกในตอนทุม่คร่ึงคืนนี ้

2637. Do you want to meet later for a drink?  

คณุอยากจะมาด่ืมด้วยกนัทีหลงัไหม? 

2638. He has been waiting for you for over an hour.  

เขาคอยคณุมากวา่ชัว่โมงแล้ว 

2639. I knew the answer as soon as she asked the question.  

ฉนัทราบค าตอบแล้วในทนัทีท่ีเธอถามค าถาม 

2640. We would love you to come and stay.  

พวกเราอยากให้คณุมาพกัด้วย 
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English Sentences 2641-2660 
2641. We're hungry so we need some food.  

พวกเราหิวกนั ดงันัน้พวกเราต้องการอาหารบางอย่าง 

2642. It's raining so you need to use your umbrella.  

ฝนก าลงัตกอยู่ ดงันัน้คณุต้องใช้ร่ม 

2643. Will you sew a button on this shirt for me please?  

คณุจะชว่ยกรุณาเย็บกระดมุบนเสือ้เชิร์ตนีใ้ห้ฉนัหนอ่ยได้ไหม? 

2644. You need to do more studying.  

คณุต้องเรียนให้หนกัมากขึน้ 

2645. Do you know where the nearest post-office is, please?  

คณุทราบไหมวา่ท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีใกล้ท่ีสดุอยูท่ี่ไหนหรือ? 

2646. No, I don't know where it is, sorry.  

เสียใจด้วย ฉนัไมท่ราบวา่มนัอยูท่ี่ไหน? 

2647. You're not allowed to smoke in this office.  

ส านกังานนีไ้มอ่นญุาตให้สบูบหุร่ี 
2648. You should try to spend less.  

คณุควรพยายามใช้จา่ยให้น้อยลง 

2649. This café charges very high prices for its coffee.  

ร้านกาแฟแหง่นีค้ิดคา่กาแฟแพงมาก 

2650. He is studying hard as ever.  

เขาก าลงัอา่นหนงัสือหนกัตามเคย 

2651. Can I ask you something as our boss?  

ขอฉนัถามอะไรคณุบางอยา่งในฐานะท่ีคณุเป็นเจ้านายได้ไหม? 

2652. We're not allowed animals in the flat.  

แฟลตนีไ้มอ่นญุาตให้เราเลีย้งสตัว์ 

2653. You have a cat in my flat?  

คณุเลีย้งแมวไว้บนแฟลตของฉนัหรือ? 

2654. Why can't you were obey the rules?  

ท าไมคณุไมเ่ช่ือฟังกฏบ้าง? 

2655. Just this once.  

แคค่รัง้นีค้รัง้เดียว 

2656. Did you hear what I just heard?  

คณุได้ยินอย่างท่ีฉนัเพิ่งได้ยินหรือไม่? 

2657. Well this was much better than I expected.  

น่ีมนัก็ดีกวา่ท่ีฉนัคาดไว้ 

2658. It is really romantic.  

มนัชา่งโรแมนติกจริงๆ 

2659. Oh, it was my pleasure.  

โอ ฉนัตา่งหากท่ีต้องยินดี 

2660. Would you like to do it again?  

คณุอยากท ามนัอีกครัง้ไหม? 
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English Sentences 2661-2680 
2661. Go out on another date with me?  

ออกไปเดทกนัอีกครัง้กบัผมไหม? 

2662. It wasn't? Oh, I thought it was.  

มนัไมใ่ชห่รือ? โอ ฉนัคดิว่ามนัใช?่ 

2663. No, we're just good friends.  

ไม ่เราเป็นแคเ่พียงเพื่อนท่ีดีตอ่กนั 

2664. Yes, we are good friends.  

ใช ่เราเป็นเพ่ือนท่ีดีตอ่กนั 

2665. I'd like us to be better friends.  

ฉนัอยากให้เราเป็นเพ่ือนท่ีดีตอ่กนัมากขึน้ 

2666. So I'm going to ask you.  

ดงันัน้ฉนัก าลงัจะถามคณุ 

2667. Would you like to go out with me?  

คณุอยากจะออกไปเท่ียวกบัฉนัไหม? 

2668. What's the name of the film? (What's it called?)  

หนงัเร่ืองอะไรหรือ? 

2669. What's the story? (What’s it about?)  

เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัอะไรหรือ? 

2670. Who are the leading actors? (Who's in it?)  

ใครเป็นนกัแสดงน า? 

2671. Who is the director? (Who's it by?)  

ใครเป็นผู้ก ากบั? 

2672. What's your opinion of the film? (What's it like?)  

คณุคิดวา่หนงัเร่ืองนีเ้ป็นอยา่งไรบ้าง? 

2673. Is the film good? (Is it any good?)  

หนงัเร่ืองนีดี้ไหม? 

2674. So how was the cinema?  

หนงัเร่ืองนีเ้ป็นไงบ้าง? 

2675. How many times do I have to say this?   

ฉนัต้องพดูอย่างนีก่ี้ครัง้ก่ีหนแล้ว? 

2676. Hey this will put a smile on your face.  

เฮ้ น่ีจะท าให้คณุยิม้ได้ 

2677. How should I know?  

ฉนัจะรู้ได้อย่างไร? 

2678. Why would she keep that a secret?  

ท าไมเธอถึงเก็บเร่ืองนัน้เป็นความลบั 

2679. I'm looking for a man's watch.  

ฉนัก าลงัมองหานาฬิกาข้อมือส าหรับผู้ชาย 

2680. Do you see anything you like?  

คณุเจอสิ่งท่ีชอบหรือยงั? 
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English Sentences 2681-2700 
2681. Oh, I rather like that one.  

โอ ฉนัชอบอนันัน้มากกวา่ 

2682. They will wrap it up for you.  

พวกเขาจะหอ่มนัให้กบัคณุ 

2683. Oh, you're dropped something, madam.  

โอ คณุครับ คณุท าบางสิ่งตกไว้ 

2684. It's so quiet at work.  

ท่ีท างานเงียบเหงามากเหลือเกิน 

2685. I thought I give you a ring.  

ฉนัคดิวา่ฉนัน่าจะโทรหาคณุ 

2686. How did you find out?  

คณุทราบได้อยา่งไร? 

2687. Never mind about that.  

เร่ืองนัน้ชา่งมนัเถอะ 

2688. Why have you been keeping it a secret for so long?  

ท าไมคณุถึงได้เก็บมนัเป็นความลบัตัง้นานอย่างนัน้? 

2689. I decided not to tell anyone.  

ฉนัตดัสินใจท่ีจะไมบ่อกใคร 
2690. I promise, it won't make any difference to us!  

ฉนัสญัญาวา่ ทกุอยา่งจะเหมือนเดมิส าหรับเรา 

2691. So no more secrets, OK?   

ดงันัน้อยา่มีความลบัอีก ตกลงไหม? 

2692. I'm so miserable!  

ฉนัรู้สกึทกุข์ระทมเหลือเกิน 

2693. She doesn't want to go out with me.  

เธอไมต้่องการออกไปเท่ียวกบัฉนั 

2694. Oh sorry, am I interrupting something here?  

โอ ขอโทษนะ ฉนัมาขดัจงัหวะอะไรท่ีน่ีหรือเปลา่? 

2695. I only found out last week that she's getting married.  

ฉนัก็แคท่ราบเม่ือสปัดาห์ท่ีแล้ววา่เธอก าลงัจะแตง่งาน 

2696. She kept that one a secret.  

เธอเก็บเร่ืองนัน้เป็นความลบั 

2697. He still hasn't asked her to marry him.  

เขายงัคงไมข่อเธอแตง่งาน 

2698. He asked her to go out with him.  

เขาขอให้เธอออกไปเท่ียวกบัเขา 

2699. But she didn't fancy him so she said 'no'.  

แตเ่ธอไมไ่ด้ชอบเขาดงันัน้เธอจงึบอกปฏิเสธ 

2700. They were best friends for years.  

พวกเขาเป็นเพ่ือนท่ีดีตอ่กนัมาหลายปี 
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English Sentences 2701-2720 
2701. Now they don't even talk to each other.  

ตอนนีพ้วกเขาไมแ่ม้แตจ่ะพดูคยุกนั 

2702. This pen has run out. Can I borrow yours?  

ปากกาแทง่นีห้มกึหมดแล้ว ขอยืมคณุหนอ่ยได้ไหม? 

2703. Our car ran out of petrol.  

รถเราน า้มนัหมดแนะ่ 

2704. We have to walk two kilometers to a garage.  

พวกเราต้องเดนิไปท่ีอูร่ถ 2 กิโลเมตร 
2705. We'd like to hear what you have to say.  

เราอยากได้ยินสิ่งท่ีคณุต้องพดู 

2706. Let us know what you think of this report.  

บอกให้เรารู้ด้วยวา่คณุคิดอย่างไรกบัรายงานนี ้

2707. You're always too busy studying.  

คณุยุง่กบัการเรียนอยา่งมากเสมอ 

2708. You wouldn't go out with a guy like me.  

คณุคงจะไมอ่อกไปเท่ียวกบัผู้ชายอย่างผมหรอก 

2709. Why don't you ask first?  

ท าไมคณุไมถ่ามก่อนละ่? 

2710. I'd like to book two tickets for next week.  

ฉนัอยากจะจองตัว๋หนงัสองท่ีส าหรับสปัดาห์หน้า 

2711. Oh it's so quiet tonight!  

โอ คืนนีช้า่งเงียบเหงาเหลือเกิน 

2712. She's just gone for a break. What's the matter?  

เธอเพิ่งจะออกไปพกั มีเร่ืองอะไรหรือ? 

2713. I haven't done it before.  

ฉนัไมเ่คยท ามนัมาก่อน 

2714. Wait while I find the phone.  

คอยก่อนนะ ขณะท่ีฉนัหาโทรศพัท์อยู่ 
2715. You must do it now.  

คณุต้องท ามนัตอนนีเ้ลย 

2716. I think I've found something of yours.  

ฉนัคดิวา่ ฉนัพบบางสิ่งบางอยา่งของคณุ 

2717. Have you lost anything?  

คณุท าอะไรหายหรือเปล่า? 

2718. No, nothing seems to be missing.  

ไม ่ดเูหมือนไมมี่อะไรหายไป 

2719. How can I return your money?  

ฉนัจะคืนเงินให้คณุได้อยา่งไร? 

2720. I'm single just now.  

ฉนัเป็นโสดอยูใ่นตอนนี ้
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English Sentences 2721-2740 
2721. I think I'm going to be sick.  

ฉนัคดิวา่ ฉนัก าลงัจะป่วย 

2722. You must feel really proud.  

คณุต้องรู้สกึภมูิใจจริงๆ 

2723. I got a special bonus at work.  

ฉนัได้โบนสัพิเศษจากท่ีท างาน 

2724. This year I'm going to work really hard.  

ปีนีฉ้นัจะท างานหนกัจริงๆ 

2725. I'm going to give up fast food.  

ฉนัจะเลิกทานอาหารจานดว่น 

2726. I want to meet someone who gorgeous, funny and rich.  

ฉนัอยากเจอใครบางคนท่ีหล่อ ตลก และก็รวย 

2727. I need to talk to you about something.  

ฉนัอยากพดูกบัคณุบางเร่ือง 

2728. You will have a chance of promotion.  

คณุจะมีโอกาสได้เล่ือนต าแหนง่ 

2729. I'm trying to give up fast food.  

ฉนัจะพยายามเลิกทานอาหารจานดว่น 

2730. I'm really beginning to run out of money.  

เงินของฉนัเร่ิมจะหมดแล้วจริงๆ 

2731. I can't afford better food.  

ฉนัไมส่ามารถซือ้อาหารดีๆ ทานได้ 

2732. I don't know how to cook.  

ฉนัท าอาหารไมเ่ป็น 

2733. You can buy something else to eat.  

คณุสามารถซือ้อยา่งอ่ืนทานได้ 

2734. We're not all as rich as you, you know.  

รู้ไหม พวกเราทัง้หมดนีไ้มไ่ด้รวยเทา่คณุหรอกนะ 

2735. Let me give you a hug.  

ขอฉนักอดคณุหน่อยนะ 

2736. You're 3 years older than me.  

คณุอายมุากกวา่ฉนั 3 ปี 

2737. Give me a minute. Let me read it first.  

ขอเวลาฉนัสกัครู่นะ ขอฉันอ่านมนัก่อน 

2738. Who do you think it from?  

คณุคิดวา่มนัมาจากใครหรือ? 

2739. She specializes in looking after children.  

เธอเป็นผู้ เช่ียวชาญในการดแูลเดก็ 

2740. I see, and she's not bad looking, I suppose?  

ฉนัเข้าใจแล้ว และคดิวา่เธอก็หน้าตาดีด้วยใชไ่หม? 
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English Sentences 2741-2760 
2741. Don't be ridiculous!  

อยา่เห็นเป็นเร่ืองนา่ขนันะ 

2742. I'm thinking about my career.  

ฉนัก าลงัคิดถึงอาชีพของฉนัอยู่ 
2743. I haven't decided whether to take the job or not.  

ฉนัยงัไมต่ดัสินใจเลยวา่จะรับงานนัน้หรือไม่ 
2744. Your parents won't like it if you do.  

พอ่แมค่ณุต้องไมช่อบแนถ้่าคณุท ามนั 

2745. Now, the important thing is to talk to them.  

ตอนนี ้สิ่งส าคญัคือต้องพดูกบัพวกเขา 

2746. I can't put up with that noise anymore.  

ฉนัไมส่ามารถจะทนตอ่เสียงพวกนัน้ได้อีกแล้ว 

2747. Have you turned off the water?  

คณุปิดน า้แล้วหรือยงั? 

2748. I don't think you should carry on doing that.  

ฉนัคดิวา่คณุไมค่วรท าสิ่งนัน้ตอ่ 

2749. I really think you should stop.  

ฉนัคดิวา่จริงๆ แล้วคณุควรเลิกท ามนัไปเลย 

2750. What's going on here? What a mess!  

เกิดอะไรขึน้ท่ีน่ี? ชา่งเละเทะอะไรอยา่งนี ้

2751. How long have you been working here?  

คณุท างานท่ีน่ีมานานแคไ่หน? 

2752. What are your strengths and weaknesses?  

จดุแข็งและจดุออ่นของคณุคืออะไร? 

2753. Well thank you for coming in today.  

เอาละ่ ขอบคณุมากท่ีมาในวนันี ้

2754. We'll be in touch very soon.  

พวกเราจะได้ติดตอ่กนัเร็วๆ นีแ้หละ่ 

2755. They tell a very different story.  

พวกเขาเลา่เร่ืองราวตา่งกนัมาก 

2756. You failed this mid-term test quite badly.  

เธอสอบกลางภาคไมผ่า่นอย่างย ่าแยเ่ตม็ทน 

2757. Is there something you want to talk about?  

เธออยากพดูเก่ียวกบัอะไรอีกไหม? 

2758. You just don't seem as close as you used to be.  

พวกคณุดเูหมือนไมค่อ่ยสนิทกนัอยา่งท่ีเคยเป็น 

2759. Is there something wrong?  

มีอะไรผิดปกตหิรือ? เกิดอะไรขึน้หรือ? 
2760. Why don't you just tell me what's on your mind?  

ท าไมถึงไมบ่อกฉนัมาวา่คณุคดิอะไรอยู่? 
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English Sentences 2761-2780 
2761. You're selfish and two-faced.  

เธอเห็นแก่ตวัและตีสองหน้า 

2762. Now, leave me alone.  

ตอนนีข้อฉนัอยู่ตามล าพงัเถอะ 

2763. I don't ever want to speak to you again.  

ฉนัไมเ่คยอยากจะพดูกบัคณุอีกเลย 

2764. We are on our way to Bangkok.  

พวกเราก าลงัอยูใ่นระหวา่งทางมากรุงเทพฯ 

2765. I have my exam today.  

วนันีฉ้นัมีสอบ 

2766. Will you practice with me, please?  

คณุจะฝึกซ้อมกบัฉนัหนอ่ยได้ไหม ได้โปรดเถอะ? 

2767. You must be joking.  

คณุต้องล้อเลน่แน่ 
2768. Don't worry mate, you'll be all right.  

อยา่กงัวลเลยเพ่ือน นายจะผ่านไปด้วยดี 

2769. Just relax, be yourself.  

แคผ่อ่นคลายและเป็นตวัของตวัเอง 

2770. But I did very badly in my practice test last week.  

แตฉ่นัท าได้แยม่ากๆ ตอนสอบปฏิบตัสิปัดาห์ท่ีผ่าน 

2771. Won't anyone help me?  

จะไมมี่ใครชว่ยเหลือฉนัเลยหรือไง? 

2772. When did you last see them?  

คณุพบเขาครัง้สดุท้ายเม่ือไหร่? 

2773. Let's sit here on the beach.  

มานัง่ท่ีตรงชายหาดน่ีเถอะ 

2774. Oh no! I can't find my purse!  

โอไม ่ฉนัหากระเป๋าตงัส์ไมเ่จอ 

2775. Don't you blame them?  

คณุจะไมต่ าหนิพวกเขาใชไ่หม? 

2776. It's nice to be back.  

ดีจงัท่ีได้กลบัมา 

2777. Why don't we do something to cheer ourselves up?  

ท าไมเราไมท่ าอะไรบางอยา่งท่ีท าให้ตวัเราเองร่ืนเริงขึน้? 

2778. How about going to the cinema?  

ไปดหูนงัเป็นไง? 

2779. We could have a party.  

พวกเราควรจะจดัปาร์ตีน้ะ 

2780. What are we celebrating?  

พวกเราจะฉลองอะไรกนัดีละ่? 



                   By Seed of Hope 

http://20sentencesaday.blogspot.com/  

English Sentences 2781-2800 
2781. It's almost a year since I came to live here.  

เกือบหนึง่ปีแล้วท่ีฉันมาอยูท่ี่น่ี 

2782. We'll have our first anniversary party.  

พวกเราจะจดัปาร์ตีฉลองครบรอบหนึง่ปี 

2783. Thanks for inviting me.  

ขอบคณุท่ีเชิญฉนั 

2784. He's told us all about you.  

เขาบอกพวกเราเก่ียวกบัคณุหมดแล้ว 

2785. Hello, I’ve been sent to take you.  

สวสัดคีรับ ผมถกูสง่ให้มารับคณุ 

2786. It must be time for tea! Let's talk later.  

ถึงเวลาด่ืมชาแล้ว ไว้คยุกนัทีหลงันะ 

2787. My stomach is still upset, and I feel dizzy.  

ท้องไส้ฉนัยงัคงป่ันป่วนอยู่ และฉนัก็รู้สกึวิงเวียนศีรษะ 

2788. Any other symptoms?  

มีอาการอ่ืนๆ อีกไหม? 

2789. I've got a bit of a temperature.  

ฉนัมีไข้เล็กน้อย 

2790. Well, it isn't anything serious.  

เอาละ่ ไมมี่อะไรร้ายแรงหรอก 

2791. Probably just food poisoning.  

อาจเป็นเพียงแคอ่าหารเป็นพิษ 

2792. Sorry to disturb, I'm just returning this book.  

ขอโทษท่ีรบกวน ฉนัก็แคจ่ะเอาหนงัสือมาคืน 

2793. You look very pale.  

คณุดซีูดมากเลย 

2794. Okay, I’ll see you outside.  

ตกลง เจอกนัข้างนอกนะ 

2795. Sorry about the interruption.  

ขอโทษด้วยท่ีมาขดัจงัหวะ 

2796. I have a terrible hangover.  

ฉนัเมาค้างอยา่งหนกั 

2797. Would you like to go out one evening?  

คณุอยากออกไปเท่ียวตอนเย็นกนัสกัครัง้ไหม? 

2798. Are you asking me out on a date?  

คณุก าลงัขอฉนัออกเดทหรือ? 

2799. Well, I'd love to go on a date.  

ก็ดี ฉนัก็อยากจะออกเดท 

2800. Would Friday be too soon?  

ศกุร์นีเ้ร็วเกินไปไหม? 
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English Sentences 2801-2820 
2801. What seems to be the problem?  

มีปัญหาอะไรหรือ? 

2802. I only bought it two weeks ago.  

ฉนัเพิ่งซือ้มนัมาได้สองสปัดาห์น่ีเอง 

2803. It's still under guarantee.  

มนัยงัคงอยูใ่นระยะประกนั 

2804. I'm so sorry you've been inconvenienced.  

ขอโทษด้วยท่ีคณุได้รับความไมส่ะดวก 

2805. Would you like a refund?  

คณุอยากจะได้เงินคืนไหม? 

2806. It's good for both of us to practice.  

มนัดีส าหรับเราสองคนท่ีจะได้ฝึกฝน 

2807. It's time for me to look after myself more.  

ถึงเวลาแล้วท่ีฉนัต้องดแูลตวัเองให้มากขึน้ 

2808. It's time to stop working so hard.  

ถึงเวลาต้องหยดุท างานอยา่งหนกัซะที 

2809. You know you can count on me.  

คณุก็รู้ว่าคณุสามารถพึง่พาฉันได้ 

2810. What are you doing on the computer?  

คณุก าลงัท าอะไรกบัคอมพิวเตอร์นัน่? 

2811. We have to talk about everything!  

เราต้องคยุกนัเก่ียวกบัทกุเร่ือง 

2812. How long are you going for?  

คณุจะไปนานแคไ่หน? 

2813. It's a one-way ticket I’ve booked.  

ฉนัจองตัว๋ขาเดียวไว้ 

2814. I'm going back to Bangkok for good.  

ฉนัจะกลบัไปกรุงเทพฯ อยา่งถาวร 
2815. It's one of my favorites.  

มนัเป็นหนึง่ในของโปรดของฉนั 

2816. Would you like dessert?  

คณุชอบของหวานไหม? 

2817. I've really enjoyed your company today.  

ฉนัสนกุจริงๆ ท่ีคณุมาเป็นเพ่ือนในวนันี ้

2818. Would you be able to join me for dinner next Saturday?  

คณุจะมาทานอาหารค ่ากบัฉันเสาร์หน้าได้ไหม? 

2819. I'd love to, but I have to work a night shift next weekend.  

ฉนัก็อยากจะมา แตฉ่นัต้องท างานกะกลางคืนในสดุสปัดาห์หน้า 

2820. Maybe we could come here again for lunch later.  

บางทีคราวหน้าเราอาจจะมาทานอาหารเท่ียงท่ีน่ีกนัอีก 
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2821. I think we should leave these two alone.  

ฉนัคดิวา่เราควรปลอ่ยพวกเขาสองคนไว้ตามล าพงั 

2822. Oh, it seems like only yesterday.  

โอ มนัดเูหมือนเพิ่งผา่นไปเม่ือวานน่ีเอง 

2823. I really like you but I'm not ready to settle down.  

ฉนัชอบคณุจริงๆ นะ แตฉ่นัยงัไมพ่ร้อมท่ีจะปักหลกั 

2824. I'm going back to my home to look after my dad.  

ฉนัจะกลบัไปบ้านไปดแูลพอ่ 

2825. What are you reading, or is it private?  

คณุก าลงัอา่นอะไรอยู ่เป็นเร่ืองสว่นตวัหรือ? 

2826. It’s a bit strange.  

มนัแปลกประหลาดเล็กน้อย 

2827. We are unable to repair it.  

พวกเราไมส่ามารถซ่อมมนัได้ 

2828. This is the fourth time that this happened.  

สิ่งนีเ้กิดขึน้เป็นครัง้ท่ีส่ีแล้วนะ 

2829. Weird! You told the boss?  

ประหลาด คณุบอกหวัหน้าหรือยงั? 

2830. I'm a bit curious about this.  

ฉนัอยากรู้อยากเห็นนิดหนอ่ยเก่ียวกบัเร่ืองนี ้

2831. I still think you should tell him.  

ฉนัยงัคงคิดวา่คณุควรจะบอกเขา 

2832. I imagine someone must have made a mistake.  

ฉนัคดิวา่ใครบางคนต้องท าอะไรผิดพลาด 

2833. But this isn't the first time this has happened.  

แตน่ี่มนัไมไ่ด้เกิดขึน้เป็นครัง้แรก 

2834. Well, let's not worry about it now.  

เอาละ่ พวกเราอย่ากงัวลเก่ียวกบัมนัตอนนีเ้ลย 

2835. Try to be more careful in future, okay?  

พยายามระมดัระวงัให้มากขึน้ในคราวหน้า ตกลงไหม? 

2836. I do hope you can help me.  

ฉนัหวงัจริงๆ วา่คณุจะชว่ยฉันได้ 

2837. I'm looking for a very special gift for a very special person.  

ฉนัก าลงัมองหาของขวญัพิเศษมากๆ ส าหรับคนท่ีพิเศษมากๆ 

2838. I'm sure we can help you.  

ฉนัแนใ่จวา่พวกเราจะชว่ยคณุได้ 

2839. What else did he say?  

เขาพดูอะไรอีกหรือ? 

2840. You guys never listen to me.  

พวกนายไมเ่คยฟังฉนัเลย 
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2841. I wish I hadn't forgotten to set my alarm.  

ฉนัขอให้ตวัเองไมลื่มตัง้นาฬิกาปลกุ 

2842. I wish I had remembered to set my alarm.  

ฉนัขอให้ตวัเองจ าได้วา่ต้องตัง้นาฬิกาปลกุ 

2843. I wish I hadn't slept late.  

ฉนัขอให้ตนเองอยา่นอนดกึ 

2844. I wish I hadn't been late for school.  

ฉนัขอให้ตวัเองอยา่ไปโรงเรียนสาย 

2845. I wish I had been on time for school.  

ฉนัขอให้ไปโรงเรียนตรงเวลา 

2846. I wish I hadn't failed the exam.  

ฉนัขอให้ตนเองไมส่อบตก 

2847. I wish I had passed the exam.  

ฉนัขอให้ตนเองสอบผา่น 

2848. Now will you please get to the point?  

ตอนนีค้ณุชว่ยเข้าสู่ประเดน็หนอ่ยได้ไหม? 

2849. Give me a call when you arrive.  

โทรหาฉนันะถ้าคณุไปถึงแล้ว 

2850. You should read this book!  

คณุควรจะอา่นหนงัสือเลม่นี ้

2851. Did you get it back?  

คณุได้มนัคืนมาหรือยงั? 

2852. You continue doing it, even if it is difficult.  

คณุยงัคงท ามนัตอ่ไป แม้ว่ามนัจะยากล าบาก 

2853. Don't get me wrong!   

อยา่เข้าใจฉนัผิด 

2854. How long have you been in this country?  

คณุอยูท่ี่ประเทศนีม้านานแคไ่หนแล้ว? 

2855. Whatever you say!  

อะไรก็ได้ (ท่ีวา่มา) 
2856. It's kind of hot, but it's very tasty.  

มนัคอ่นข้างร้อน แตก็่อร่อยมาก 

2857. I think we should get something to eat.  

ฉนัคดิวา่พวกเราควรหาอะไรบางอย่างทาน 

2858. Do you have a driver's license?  

คณุมีใบขบัข่ีหรือเปลา่? 

2859. I have no time for such things.   

ฉนัไมมี่เวลาส าหรับเร่ืองพวกนัน้ 

2860. I couldn't believe what I was hearing.  

ฉนัไมอ่ยากจะเช่ือสิ่งท่ีฉันได้ยิน 



                   By Seed of Hope 

http://20sentencesaday.blogspot.com/  

English Sentences 2861-2880 
2861. You can stay as long as you want!  

คณุสามารถอยูไ่ด้นานเท่าท่ีคณุต้องการ 

2862. You should be more careful.  

คณุควรจะระวงัมากกวา่นี ้

2863. Let me show you how this works.  

ขอฉนัสาธิตให้คณุดวู่ามนัท างานอยา่งไร 
2864. I hope you will understand that.  

ฉนัหวงัวา่คณุจะเข้าใจเร่ืองนัน้ 

2865. He's admitted he was wrong.  

เขายอมรับวา่เขาผิด 

2866. I didn't deserve it, either.  

ฉนัไมส่มควรได้รับมนัเชน่กนั 

2867. I make a promise to myself.  

ฉนัสญัญากบัตวัเอง 

2868. Is there anything you want to say to me?  

คณุมีอะไรจะพดูกบัฉนัอีกหรือเปลา่? 

2869. How long have you been like this?  

คณุเป็นอยา่งนีม้านานแคไ่หนแล้ว? 

2870. Can I go with you guys?  

ขอฉนัไปกบัพวกนายด้วยได้ไหม? 

2871. Guess who just asked me to prom!  

เดาสิวา่ใครเพิ่งจะขอให้ฉนัไปงานเต้นร าด้วย 

2872. I just want to know the truth.  

ฉนัแคอ่ยากจะทราบความจริง 

2873. No one will believe that.  

ไมมี่ใครเช่ือคณุหรอก 

2874. Can I talk to you for a moment?  

ขอฉนัพดูกบัคณุสกัครู่ได้ไหม? 

2875. No one’s ever done that before.  

ไมมี่ใครเคยท าอย่างนัน้มาก่อน 

2876. Don’t waste your time.  

อยา่เสียเวลาเลย 

2877. I won’t change my mind.  

ฉนัจะไมเ่ปล่ียนใจ 

2878. I couldn't believe my ears.  

ฉนัไมอ่ยากจะเช่ือหตูวัเอง 

2879. Let's get started.  

มาเร่ิมต้นกนัเถอะ 

2880. You're not going to quit, are you?  

คณุจะไมล้่มเลิก ใชไ่หม? 
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2881. What are you doing here?  

คณุก าลงัท าอะไรอยูท่ี่น่ี? 

2882. I've lived here my whole life.   

ฉนัอยูท่ี่น่ีมาตลอดชีวิต 

2883. I am glad to see you're well.  

ฉนัดีใจท่ีเห็นวา่คณุสบายดี 

2884. Please, make yourself comfortable.  

ได้โปรดท าตวัตามสบาย 

2885. He asked me to look after you.   

เขาขอให้ฉนัดแูลคณุ 

2886. We have done well.  

พวกเราท าได้ดี 

2887. You and I need to cooperate.  

คณุและฉนัต้องร่วมมือกนั 

2888. I made a terrible mistake tonight.  

ฉนัท าผิดพลาดอยา่งร้ายแรงคืนนี ้

2889. He had no idea how to respond.   

เขาไมรู้่วา่จะโต้ตอบอยา่งไร 
2890. I'm asking for your opinion.   

ฉนัก าลงัถามความเห็นของคณุ 

2891. I have another call coming in.  

ฉนัมีอีกสายเข้ามา 

2892. I'm on the phone with Jim.  

ฉนัตดิสายกบัจิมอยู่ 
2893. He's on the phone.  

เขาติดสายอยู่ 
2894. I must leave you now. Make yourselves at home.  

ฉนัต้องไปก่อน ท าตวัตามสบายนะ 

2895. May I ask you a question?  

ขอฉนัถามค าถามคณุหนอ่ยได้ไหม? 

2896. I promise I will always do my best.  

ฉนัสญัญาวา่ฉนัจะท าให้ดีท่ีสดุเสมอ 

2897. Don't condemn me. Forgive me.   

อยา่ต าหนิฉัน ให้อภยัฉนั 

2898. Now I really need your help.   

ตอนนีฉ้นัต้องการความช่วยเหลือของคณุจริงๆ 

2899. It's the third time I’ve told you.  

เป็นครัง้ท่ีสามแล้วท่ีฉนับอกกบัคณุ 

2900. I paid no attention to her at all  

ฉนัไมไ่ด้ให้ความสนใจกบัเธอเลยแม้แตน้่อย 
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2901. I've become more patient than before.  

ฉนักลายเป็นคนท่ีอดทนมากกวา่เม่ือก่อน 

2902. It's the best experience ever. 

มนัเป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีสดุท่ีเคยมีมา 

2903. There is no doubt about that.  

ไมมี่ข้อสงสยัเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ 

2904. It's so nice to have you around.  

ดีจงัท่ีมีคณุอยูใ่กล้ๆ 

2905. I advise you to control yourself.   

ฉนัแนะน าให้คณุควบคมุตวัเอง 
2906. I don't know the details.  

ฉนัไมท่ราบรายละเอียด 

2907. He will not give us permission.  

เขาจะไมใ่ห้อนญุาตพวกเรา 

2908. You know I can't allow it.  

เธอก็รู้วา่ฉันไมส่ามารถอนญุาตได้ 

2909. You need to relax properly.  

คณุต้องการการพกัผ่อนอยา่งพอเหมาะ 

2910. Let's go out and have some fun.  

ออกไปเท่ียวหาความส าราญกนัเถอะ 

2911. I can't wait any longer.  

ฉนัไมส่ามารถคอยตอ่ไปอีกแล้ว 

2912. Sorry to keep you waiting.  

ขอโทษท่ีท าให้คณุต้องคอย 

2913. I'll be with you in a minute or two.  

ฉนัจะมาหาคณุในอีกสกัครู่ 
2914. Would you like to join me?  

คณุอยากร่วมวงกบัฉนัไหม? 

2915. Have you seen my phone?  

คณุเห็นโทรศพัท์ฉนัไหม 

2916. I heard what he was saying.  

ฉนัได้ยินท่ีเขาพดู 

2917. He's seeing someone else.  

เขาก าลงัคบหากบับางคนอยู่ 
2918. We've been seeing each other for quite a while.  

พวกเราคบกนัมาก็ชว่งระยะเวลาหนึง่ 

2919. I think we've been getting on well together.  

ฉนัคดิวา่พวกเราเข้ากนัได้ดี 

2920. Are you seeing anybody else?  

คณุก าลงัคบหากบัใครคนอ่ืนอยูห่รือเปลา่? 
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2921. At least not in the way you think.  

อยา่งน้อยก็ไมใ่ชอ่ยา่งท่ีคณุคดิ 

2922. What does that mean?  

นัน่หมายความว่าไง? 

2923. I've been trying to tell you this for weeks.  

ฉนัพยายามจะบอกสิ่งนีก้บัคณุมาเป็นสปัดาห์แล้ว 

2924. I’ve been afraid of your reaction.  

ฉนักลวัปฏิกิริยาของคณุ 

2925. What do you think, how do I look?  

คณุคิดวา่ฉันเป็นไงบ้าง? 

2926. Oh, it's a gorgeous dress.  

โอ มนัเป็นชดุท่ีสวยงามมาก 

2927. But the other one seemed nicer.  

แตอี่กชดุดดีูกวา่นะ 

2928. You're right, the blue dress looks better.  

คณุพดูถกูแล้ว ชดุสีฟ้าดดีูกว่า 

2929. You've been very patient.  

คณุชา่งอดทนมากเลย 

2930. Don't worry. Nothing has happened.  

อยา่กงัวลเลย ไมมี่อะไรเกิดขึน้หรอก 

2931. Everybody has arrived.  

ทกุคนมาถึงแล้ว 

2932. Everybody enjoyed themselves at the party.  

ทกุคนตา่งก็สนกุสนานท่ีงานปาร์ตี ้

2933. I put my phone down somewhere and now I can't find it.  

ฉนัวางโทรศพัท์ไว้ท่ีไหนสกัแหง่และตอนนีฉ้ันหามนัไมเ่จอ 

2934. I haven't had anything to eat since I arrived.  

ฉนัยงัไมไ่ด้ทานอะไรนบัตัง้แตม่าถึง 

2935. You can park anywhere.  

คณุสามารถจอดได้ทกุท่ี 

2936. If you need a place to park, use one of these spaces.  

ถ้าคณุต้องการท่ีส าหรับจอดรถ ใช้ท่ีวา่งสกัท่ีน่ีสิ 
2937. It's easy to find. Ask anyone.  

มนัง่ายท่ีจะค้นหา ถามใครก็ได้ 

2938. Everybody knows where it is.  

ทกุคนรู้วา่มนัอยูท่ี่ไหน 

2939. Nobody knows where it is?  

ไมมี่ใครรู้วา่มนัอยูท่ี่ไหน? 

2940. He says he knows nothing about her.  

เขาบอกวา่เขาไมรู้่อะไรเลยเก่ียวกบัเธอ 
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2941. We need to tidy up. There's rubbish everywhere.  

เราต้องท ามนัให้เป็นระเบียบ มีขยะอยู่ทกุท่ีเลย 

2942. He appears older than he really is.  

เขาดแูก่กวา่ท่ีเขาเป็นจริงๆ 

2943. You have got a few days off work, haven't you?  

คณุได้หยดุงานสองสามวนั ใชไ่หม? 

2944. It would be really nice if you could join us.  

มนัคงจะดีนะถ้าคณุได้ร่วมวงกบัเรา 

2945. I didn't plan it this way.  

ฉนัไมไ่ด้วางแผนให้เป็นแบบนีเ้ลย 

2946. Will you help me finish the housework?  

คณุจะชว่ยฉนัท างานบ้านนีใ้ห้เสร็จได้ไหม? 

2947. I'm going to visit my uncle next summer.  

ฉนัจะไปเย่ียมลงุของฉนัในหน้าร้อนนี ้

2948. Just give me 2 minutes of your time.  

ขอเวลาให้ฉันแค ่2 นาทีก็พอ 

2949. It's been over for a long time.  

มนัจบลงนานแล้ว 

2950. She has fallen in love with someone else.  

เธอได้พบรักกบัคนอ่ืน 

2951. Ok everyone, I’ve got an announcement.  

เอาละ่ทกุคน ฉนัมีอะไรจะประกาศ 

2952. I've already heard the news.  

ฉนัได้ยินขา่วนัน่แล้ว 

2953. She told me a short time ago.  

เธอเพิ่งบอกฉนัเม่ือครู่นี ้

2954. I've known about it for a very long time.  

ฉนัรู้เก่ียวกบัมนัมานานแล้ว 

2955. She told me ages and ages ago.  

เธอบอกฉนัมาเป็นชาติแล้ว 

2956. It's best to be open-minded.  

มนัดีท่ีสดุท่ีจะเปิดรับความเห็นคนอ่ืน/เปิดใจ 

2957. You haven't been out for weeks.  

คณุไมไ่ด้ออกไปไหนมาหลายสปัดาห์แล้ว 

2958. I wish I could do something different.  

ฉนัปรารถนาให้ตนเองท าอะไรบางสิ่งท่ีแตกตา่ง 

2959. Are you enjoying yourself?  

คณุรู้สกึสนกุไหม? 

2960. I'm having a really good time.  

ฉนัสนกุจริงๆ 
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2961. Thanks for dragging me out, guys.  

ขอบคณุท่ีลากฉนัออกมาเพ่ือนๆ 

2962. It's just nice to see you smiling.  

ดีท่ีได้เห็นคณุยิม้ 

2963. I might be able to help you with that.  

ฉนัอาจจะสามารถชว่ยคณุเร่ืองนัน้ได้ 

2964. I'm kind of happy that school has finished.  

ฉนัคอ่นข้างมีความสขุท่ีโรงเรียนปิดเทอมแล้ว 

2965. But I’ll miss my friends.  

แตฉ่นัคงจะคดิถึงเพื่อนๆ 

2966. There's loads of stuff all over it.  

มีข้าวของจ านวนมากเตม็ไปหมด 

2967. It takes you about 20 minutes to drive there.  

คณุใช้เวลาขบัรถไปท่ีนัน่ราว 20 นาที 

2968. I wonder if it would be possible to reduce the rent a little bit?  

ฉนัอยากจะทราบวา่พอจะเป็นไปได้ไหมท่ีจะลดคา่เชา่ลงสกัหนอ่ย? 

2969. Well, I'm afraid it isn't up to me.  

เออ่ ฉันเกรงวา่มนัไมไ่ด้ขึน้อยูท่ี่ฉันนะ 

2970. Everybody has to pay the same.  

ทกุคนต้องจา่ยแบบเดียวกนัหมด 

2971. The teacher let us leave early.  

ครูปล่อยพวกเราเร็วขึน้ 

2972. She won't allow a party in this house.  

เธอไมย่อมให้มีปาร์ตีใ้นบ้านหลงันี ้

2973. He doesn't allow smoking in the office. 

เขาไมอ่นญุาตให้มีการสบูบหุร่ีในท่ีท างาน 

2974. She won't allow us to have a party.  

เธอจะไมป่ลอ่ยให้เราจดัปาร์ตี ้

2975. Smoking is not allowed in this building.  

ตกึนีไ้มอ่นญุาตให้สบูบหุร่ี 
2976. You are not allowed to smoke in this building.  

คณุไมไ่ด้รับอนญุาตให้สบูบหุร่ีในตกึนี ้

2977. Would you mind answering a few questions for us?  

คณุชว่ยตอบค าถามเราสกัสองสามข้อได้ไหม? 

2978. What have you done to fascinate him?  

คณุท าอะไรให้เขาหลงใหลหรือ? 

2979. I want you to be serious now.  

ฉนัอยากให้คณุเอาจริงเอาจงัตอนนี ้

2980. You're not angry with me?  

คณุไมโ่กรธฉนัใชไ่หม? 
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English Sentences 2981-3000 
2981. I spent only half an hour in the town.  

ฉนัใช้เวลาแคเ่พียงคร่ึงชัว่โมงในเมือง 

2982. It's interesting in its own way.  

มนันา่สนใจในแบบของมนั 

2983. They have plenty of money.  

พวกเขามีเงินมากมาย 

2984. I can't help feeling it.  

มนัชว่ยไมไ่ด้ท่ีฉนัรู้สกึอยา่งนัน้ 

2985. No doubt he liked to do so.  

ไมต้่องสงสยัเลยวา่เขาชอบท าอยา่งนัน้ 

2986. It is a long time since we've been here.  

พวกเรามาอยูท่ี่น่ีนานแล้ว 

2987. I never thought of it before.   

ฉนัไมเ่คยคิดถึงมนัมาก่อน 

2988. I am not afraid of your opinion.  

ฉนัไมก่ลวัความเห็นของคณุ 

2989. I never had any problem.  

ฉนัเคยมีปัญหาใดใด 

2990. I don't have that problem.  

ฉนัไมเ่คยมีปัญหาอย่างนัน้ 

2991. You just have to be yourself.  

คณุก็แคเ่ป็นตวัของคณุเอง / ท าตวัตามปกติ 
2992. You acted like a grown up.  

คณุท าตวัเป็นผู้ใหญ่ 

2993. I tried new thing, thing that I never tried before.  

ฉนัพยายามท าสิ่งใหม่ท่ีฉนัไมเ่คยท ามาก่อน 

2994. That's very cool.  

นัน่เย่ียมมากเลย 

2995. Thinking ten times before you decide anything.  

คดิให้หลายตลบก่อนท่ีเธอจะตดัสินใจสิ่งใด 

2996. I have to say it was a great year for me.  

ฉนัคงต้องพดูวา่มนัเป็นปีท่ีเย่ียมมากส าหรับฉนั 

2997. I hope you have another great year next year.  

ฉนัหวงัวา่ปีหน้าจะเป็นปีท่ียอดเย่ียมอีกปีหนึง่ของคณุนะ 

2998. It was a very good learning experience.  

มนัเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีมากๆ 

2999. Going back to the topic.  

กลบัมาสูห่วัข้อได้แล้ว 

3000. She never keeps her promises.  

เธอไมเ่คยรักษาสญัญาเลย 



                   By Seed of Hope 

http://20sentencesaday.blogspot.com/  

English Sentences 3001-3020 
3001. She broke her promise.  

เธอไมรั่กษาสญัญา 

3002. He has decided what he going to do.  

เขาได้ตดัสินใจว่าจะท าอะไร 
3003. Tell us a bit about yourself.  

บอกพวกเราเล็กน้อยเก่ียวกบัตวัของคณุ 

3004. How many times have I told you?  

ฉนับอกเธอก่ีครัง้ก่ีหนแล้ว 

3005. I look so much younger than everyone else.  

ฉนัดเูด็กกว่าคนอ่ืนๆ 

3006. Enjoy it while you can.  

สนกุกบัมนัขณะท่ีคณุท าได้ 

3007. You put too much pressure on him!  

คณุกดดนัให้เขามากเกินไป 

3008. You're smart enough to know that. 

คณุฉลาดพอท่ีจะรู้เร่ืองนัน้ 

3009. You should build your reputation on being honest.  

คณุควรจะสร้างช่ือเสียงในเร่ืองความซ่ือสตัย์ 

3010. All I have to do is listening.  

ทัง้หมดท่ีฉนัต้องท าคือการฟัง 

3011. You're not on the list.  

คณุไมไ่ด้มีช่ืออยูใ่นรายการ 
3012. Is it time for me to say something?  

ถึงเวลาท่ีฉนัต้องพดูอะไรบ้างใชไ่หม? 

3013. What am I supposed to say?  

ฉนัควรจะพดูอะไรดีละ่? 

3014. I know it will take some time.   

ฉนัรู้วา่มนัต้องใช้เวลาบ้าง 

3015. Let me know beforehand.  

บอกให้ฉนัรู้ลว่งหน้าก่อนนะ 

3016. Don't waste words.  

อยา่สิน้เปลืองค าพดูเลย 

3017. I haven't finished all I had to say.   

ฉนัยงัพดูทัง้หมดท่ีต้องพดูไมจ่บเลย 

3018. I've had my eye on her a long time.   

ฉนัเฝ้าดเูธอมานานแล้ว 

3019. Don't dare come near me again.  

อยา่บงัอาจเข้ามาใกล้ฉนัอีก 

3020. I swear she's not been here.  

ฉนัสาบานวา่เธอไมไ่ด้อยูท่ี่น่ี 
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English Sentences 3021-3040 
3021. He's insulted me!  

เขาดถูกูฉนั 

3022. My head's begun to ache.   

ฉนัเร่ิมปวดหวัแล้ว 

3023. You're the only one I'm not afraid of.  

คณุเป็นเพียงคนเดียวท่ีฉนัไม่กลวั 

3024. I have a word to say to you tomorrow. Will you come?  

ฉนัมีอะไรจะพดูกบัคณุพรุ่งนี ้คณุจะมาไหม? 

3025. Don't say a word to him.  

อยา่พดูอะไรกบัเขาสกัค า 

3026. At last you have come too!  

ในท่ีสดุคณุก็มาด้วยเหมือนกนั 

3027. I was so eager to see you.  

ฉนัอยากเจอคณุเหลือเกิน 

3028. There's no need for you to tell me anything.  

คณุไมจ่ าเป็นต้องบอกอะไรกบัฉนั 

3029. He was still in need of money.  

เขายงัคงต้องการเงินอยู่ 
3030. Don't dare to speak to me like that.  

อยา่บงัอาจมาพดูกบัฉันอย่างนัน้ 

3031. I must let the mediator decide.  

ฉนัต้องให้คนกลางตดัสินใจแล้ว 

3032. I want to be alone, I don't want anyone to disturb me.   

ฉนัอยากอยูค่นเดียว ฉนัไมอ่ยากให้ใครรบกวน 

3033. I don't know what I shall do with myself now!  

ฉนัไมท่ราบวา่ฉันควรจะท าอะไรกบัตวัเองดีตอนนี  ้

3034. The problem does not lie in the tools.   

ปัญหาไมไ่ด้อยูท่ี่เคร่ืองมือ 

3035. The problem lies in the person.   

ปัญหาอยูท่ี่คน 

3036. If you have a clear goal.   

ถ้าคณุมีเป้าหมายท่ีชดัเจน 

3037. They may have a strong desire to succeed.  

พวกเขาอาจจะมีความปรารถนาอยา่งรุนแรงท่ีจะประสบความส าเร็จ 

3038. Many people has desperate about their live   

หลายๆ คนหมดหวงักบัชีวิต 

3039. Because of boring of their work.  

เพราะความเบื่อหน่ายการงาน 

3040. We need some rest or take a holiday   

พวกเราต้องการการพกัผ่อนหรือวนัหยดุบ้าง 



                   By Seed of Hope 

http://20sentencesaday.blogspot.com/  

English Sentences 3041-3060 
3041. You can only go as far as you can see.  

คณุสามารถก้าวไปไกลได้แคเ่ทา่ท่ีคณุสามารถมองเห็น 

3042. You can go as far as you believe.   

คณุสามารถก้าวไปไกลเทา่ท่ีคณุเช่ือ 

3043. I believe in this book and this method.  

ฉนัเช่ือในหนงัสือเลม่นีแ้ละวิธีการนี ้

3044. And I think we all can benefit from it.   

และฉนัคดิวา่พวกเราทกุคนสามารถได้ประโยชน์จากมนั 

3045. It is meant to read over and over again.  

มนัหมายความวา่ต้องอา่นแล้วอา่นอีก 

3046. I love taking notes as I read.   

ฉนัชอบจดบนัทกึขณะอา่น 

3047. I go back almost every day and just re-read and re-read.  

ฉนักลบัมาอา่นมนัเกือบทกุวนั ก็แคอ่า่นแล้วอ่านอีก 

3048. I don't care about anyone.  

ฉนัไมส่นใจใครทัง้สิน้ 

3049. Your mind is an incredible power.  

จิตใจของคณุคือพลงัอ านาจท่ีเหลือเช่ือ 

3050. It will help to focus your inner mind on what you really want.  

มนัจะชว่ยเพิ่งจิตใจภายในของคณุไปยงัสิ่งท่ีคณุต้องการจริงๆ 

3051. I don't know how much longer I can afford to stay.  

ฉนัไมรู้่วา่ฉนัจะใช้จา่ยเพ่ือพกัท่ีน่ีได้อีกนานแคไ่หน 

3052. At home, everything is much better.  

ท่ีบ้านทกุสิ่งทกุอยา่งดีกวา่นี ้

3053. Thanks for letting me know.  

ขอบคณุท่ีบอกให้ฉนัทราบ 

3054. He doesn't like you, he's better than you.  

เขาไมเ่หมือนคณุ เขาดีกวา่คณุ 

3055. She has been on the verge of tears.  

เธอจวนเจียนจะหลัง่น า้ตาแล้ว 

3056. It sounds like it's raining all year long in your country.  

ฟังดเูหมือนฝนตกตลอดทัง้ปีในประเทศของคณุ 

3057. A lot of people visit the festival.  

ผู้คนจ านวนมากไปเท่ียวงานเทศกาลนัน้ 

3058. Do you often go to that festival?  

คณุไปเท่ียวงานเทศกาลนัน้บอ่ยไหม? 

3059. I went to that festival when I was younger.  

ฉนัไปเท่ียวงานเทศกาลนัน้เม่ือตอนเป็นเดก็ 

3060. But right now I stopped going there.  

แตต่อนนีฉ้นัเลิกไปท่ีนัน่แล้ว 
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English Sentences 3061-3080 
3061. We wish you and your team good luck.  

เราขอให้คณุและทีมของคณุโชคดีนะ 

3062. You like to go to more quiet places.  

คณุชอบไปท่ีท่ีเงียบกว่านี ้

3063. It definitely costs a lot of money.  

แนน่อนวา่มนัต้องใช้จา่ยเงินมาก 

3064. Wow, that sounds like a really complicated.  

ว้าว ฟังดยูุง่ยากจริงๆ 

3065. Do you feel embarrassed when you speak English?  

คณุรู้สกึอายเม่ือพดูภาษาองักฤษหรือเปล่า? 

3066. Is your pronunciation bad?  

การออกเสียงของคณุแยห่รือเปลา่? 

3067. Do you make a lot of grammar mistakes when you speak?  

คณุพดูผิดไวยากรณ์มากไหม? 

3068. Do people have trouble understanding you?  

ผู้คนไมเ่ข้าใจท่ีคณุพดูใชไ่หม? 

3069. Do they seem confused when you speak English?  

พวกเขาดสูบัสนเม่ือฟังคณุพดูภาษาองักฤษใช่หรือเปลา่? 

3070. Is it difficult for you to understand native speakers?   

เป็นเร่ืองยากส าหรับคณุท่ีจะเข้าใจเจ้าของภาษาพดูใชไ่หม? 

3071. Do you feel frustrated because...  

คณุรู้สกึขดัข้องใจเพราะ 

3072. You still can't understand English speakers easily?  

คณุยงัคงไมส่ามารถเข้าใจท่ีเจ้าของภาษาพดูได้โดยง่ายใชไ่หม? 

3073. You have studied English for years.  

คณุเรียนภาษาองักฤษมาหลายปี 

3074. I decided I would find an answer.  

ฉนัตดัสินใจท่ีจะหาค าตอบ 

3075. I would find a way to help you.  

ฉนัอาจพบวิธีท่ีจะชว่ยคณุ 

3076. I constantly tried new methods.  

ฉนัลองวิธีใหม่ๆ  อยูเ่ร่ือย 

3077. I read research studies.  

ฉนัอา่นงานวิจยั 

3078. I found incredible new methods.  

ฉนัพบวิธีใหมแ่บบไมน่า่เช่ือ 

3079. I was so excited!  

ฉนัต่ืนเต้นมาก 

3080. I finally found the answer!  

ในท่ีสดุฉนัก็พบค าตอบ 
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English Sentences 3081-3100 
3081. It took a long time, and a lot of work.  

มนัใช้เวลานานและท างานหนกั 

3082. Now it is time to imagine a better future.  

ตอนนีถ้ึงเวลาคดิถึงอนาคตท่ีดีกวา่แล้ว 

3083. They had very painful experiences.  

พวกเขามีประสบการณ์ท่ีเจ็บปวดมาก 

3084. We worked hard to create a solution.  

พวกเราท างานหนกัเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 

3085. You're a pretty good cook.  

คณุเป็นแม่ครัวท่ีดีมาก 

3086. How do you make an omelet?  

คณุท าไขเ่จียวยงัไงหรือ? 

3087. I can teach you how I make them.  

ฉนัสามารถสอนวิธีท ามนักบัคณุได้ 

3088. Please describe what you see!  

ได้โปรดบรรยายสิ่งท่ีคณุเห็น 

3089. How much is the fare?  

คา่โดยสารเทา่ไหร่หรือ? 

3090. Well, it depends on the journey.   

มนัขึน้อยู่กบัระยะทาง 

3091. I guess it's not too expensive.  

ฉนัเดาว่ามนัคงไมแ่พงมาก 

3092. But the minimum price you would pay is 10 Baht.  

แตร่าคาต ่าสดุท่ีคณุจะต้องจ่ายคือ 10 บาท 

3093. So I haven't taken a bus for a long time.   

ฉนัไมไ่ด้ขึน้รถบสัมานานแล้ว 

3094. I'm going to ask you some questions about pet.   

ฉนัก าลงัจะถามบางค าถามกบัใครบางคนเก่ียวกบัสตัว์เลีย้ง 

3095. How do they train the dogs?  

พวกเขาฝึกสนุขัอยา่งไร? 

3096. It's a long process.  

มนัมีหลายขัน้ตอน 

3097. We get them when they're puppies.  

เราได้พวกมนัมาตอนยงัเป็นลกูสนุขัอยู่ 
3098. We train them basic.  

เราฝึกพืน้ฐานให้พวกมนั 

3099. How many dogs do they train at a time?  

พวกเขาฝึกสนุขัก่ีตวัในครัง้หนึง่ๆ? 

3100. We have a lot of puppies.  

เรามีลกูสนุขัจ านวนมาก 
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English Sentences 3101-3120 
3101. I have a reservation.  

ฉนัจองไว้ท่ีหนึง่แล้ว 

3102. May I take your order?  

คณุจะสัง่อะไรดี? 

3103. I would like a glass of red wine.   

ฉนัขอไวน์แดงแก้วหนึง่ 

3104. I would like another cup of coffee.   

ฉนัขอกาแฟอีกถ้วยหนึง่ 

3105. May I have some more butter, please?   

ผมขอเนยเพิ่มอีกหนอ่ยครับ 

3106. I told the kids to get off the road.  

ฉนับอกเดก็ๆ ให้ออกจากถนน 

3107. He almost laughed out loud.  

เขาเกือบหวัเราะออกมาดงัๆ 

3108. He contacted me a few weeks ago via e-mail.  

เขาติดตอ่กบัผมทางอีเมลเม่ือสองสามสปัดาห์มาแล้ว 

3109. He told me that he wanted to discuss something with me.  

เขาบอกกบัผมวา่เขาอยากจะสนทนาอะไรบางอย่างกบัผม 

3110. I'm an admirer of his work.  

ผมเป็นผู้ ท่ีช่ืนชมงานของเขามาก 

3111. Your driver is waiting to take you to the airport.  

คนขบัรถก าลงัรอพาคณุไปสนามบนิอยู่ 
3112. I apologize if I have awoken you.  

ขอโทษด้วยถ้าฉันปลกุคณุ 

3113. I have seen it with my own eyes.  

ฉนัเห็นมนัมากบัตาตวัเอง 

3114. I vow never to speak to anyone about what I've seen.  

ฉนัสาบานวา่จะไมบ่อกใครเก่ียวกบัสิ่งท่ีฉนัเห็น 

3115. He has tried desperately to reach me.  

เขาพยายามอยา่งท่ีสดุท่ีจะติดตอ่กบัฉนั 

3116. He is obviously trying to tell us something.  

เขาพยายามอยา่งมากท่ีจะบอกอะไรบางอย่างกบัเรา 

3117. It’s the smartest thing you could do.  

น่ีคือสิ่งท่ีฉลาดท่ีสดุท่ีคณุควรท า 

3118. I decided not to say another word all evening.  

ฉนัตดัสินใจท่ีจะไมเ่อย่สิ่งใดตลอดเย็นนี ้

3119. Would you mind if I took some time alone.  

คณุจะวา่อะไรไหมถ้าผมขอใช้เวลาตามล าพงัสกัหนอ่ย 

3120. He is trying to frame me.  

เขาก าลงัพยายามใสค่วามฉันอยู่ 
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English Sentences 3121-3140 
3121. There must be something for me here! 

ต้องมีอะไรบางอย่างส าหรับฉนัท่ีน่ี 

3122. You'd better have a look at this. 

คณุควรจะมาดสูิ่งนี ้

3123. I have no choice but to accept the invitation. 

ฉนัไมมี่ทางเลือก ต้องรับค าเชิญนัน้ 

3124. Do not let others shame you for this. 

อยา่ปลอ่ยให้ใครท าให้คณุอบัอายในเร่ืองนี  ้

3125. I have no concerns for my own safety. 

ฉนัไมห่ว่งความปลอดภยัของตวัเอง 

3126. What I do with this money is not your concern. 

ฉนัจะท าอะไรกบัเงินน่ีก็ไมเ่ก่ียวกบัคณุ 

3127. This is identical to the copy you sent me? 

น่ีเหมือนกบัส าเนาท่ีคณุสง่มาให้ฉนั 

3128. I must leave you now. Make yourselves at home. 

ฉนัต้องออกไปก่อนแล้วละ่ ท าตวัตามสบายนะ 

3129. Could you clarify something before you go? 

คณุชว่ยอธิบายบางอยา่งก่อนไปได้ไหม? 

3130. I need to ask you both a very important question. 

ฉนัต้องถามค าถามส าคญักบัคณุทัง้สองคน 

3131. He mentioned to you several times. 

เขาเอย่ถึงคณุตัง้หลายครัง้ 

3132. I am uncertain how to respond. 

ฉนัไมแ่นใ่จวา่จะตอบอยา่งไร 
3133. You gave me an odd look. 

คณุมองฉนัแปลกๆ 

3134. I suggest you wrap it in your jacket. 

ฉนัแนะน าให้คณุห่อมนัไว้ในเสือ้แจ๊คเก็ต 

3135. You lose your faith too quickly. 

คณุหมดความศรัทธาเร็วเกินไปนะ 

3136. What information do you think is inside? 

คณุคิดวา่มีข้อมลูอะไรอยู่ในนัน้ 
3137. I don't know where to begin. 

ฉนัไมรู้่วา่จะเร่ิมต้นตรงไหนดี 

3138. I don't even know what it is! 

ฉนัไมรู้่แม้กระทัง่วา่มนัคืออะไรกนัแน่ 
3139. You had an experience with this sort of thing? 

คณุเคยมีประสบการณ์กบัสิ่งนีม้าก่อนหรือ 

3140. I have a duty to protect his assets. 

ฉนัมีหน้าท่ีต้องปกป้องทรัพย์สินของเขา 
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English Sentences 3141-3160 
3141. That is exactly what I am doing.  

นัน่แหละ่คือสิ่งท่ีฉนัก าลงัท าอยู่ 
3142. He entrusted this to me!  

เขามอบหมายความรับผิดชอบนีใ้ห้กบัฉัน 

3143. I need to tell you the truth about your family.   

ฉนัจ าเป็นต้องบอกความจริงเก่ียวกบัครอบครัวของคณุให้ทราบ 

3144. I can't remember exactly where, but we can look it up.   

ฉนัไมส่ามารถจ าได้แน่นอนว่าท่ีไหน แตเ่ราสามารถค้นหามนัได้ 

3145. He may be able to help us figure out how to fix this.  

เขาอาจจะชว่ยพวกเราหาวิธีซอ่มสิ่งนีไ้ด้ 

3146. Do you know more or less where he lives?  

คณุรู้ไมม่ากก็น้อยว่าเขาอยูไ่หนใชไ่หม? 

3147. We need somewhere to hide.  

เราต้องหาท่ีซอ่นตวัสกัแหง่ 

3148. You say you come with information? Something new?  

คณุบอกว่าคณุมีขา่วสารมาด้วย มีอะไรใหมห่รือ? 

3149. We could get some information from him first.  

เราอาจได้ข้อมลูบางอย่างจากเขาก่อน 

3150. How much do you know?  

คณุรู้มากน้อยแคไ่หน? 

3151. I've written several books on the topic.  

ฉนัเขียนหนงัสือหลายเลม่เก่ียวกบัเร่ืองนัน้ 

3152. I'd like you to take a quick look at this.  

ฉนัอยากให้คณุมาดน่ีูโดยเร็ว 

3153. It would be my honor to show you.  

เป็นเกียรตอิยา่ยิ่งท่ีได้แสดงให้คณุดู 
3154. That's the same painting you just showed me.  

น่ีเป็นภาพเดียวกบัท่ีคณุเพิ่งจะโชว์ให้ฉนัดู 
3155. Take a closer look.  

มองดใูกล้ๆ สิ 
3156. You had an urgent phone message about half an hour ago.  

คณุได้รับข้อความดว่นทางโทรศพัท์ราวคร่ึงชัว่โมงมาแล้ว 

3157. Thank you. I have been waiting for that call.  

ขอบคณุ ฉนัก าลงัคอยโทรศพัท์นัน้อยู่ 
3158. I am glad I finally reached you.  

ฉนัดีใจท่ีในท่ีสดุก็ได้เจอคณุ 

3159. You and I have much to discuss.  

คณุกบัฉันมีเร่ืองราวมากมายท่ีต้องสนทนากนั 

3160. It is the first time I've ever heard any of this.  

เป็นครัง้แรกท่ีฉนัได้ยินเร่ืองพวกนี ้
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English Sentences 3161-3180 
3161. You've heard this story before.  

คณุได้ยินเร่ืองนีม้าก่อน 

3162. We just don't realize it when we hear it.  

พวกเราเพียงแตย่งัไมไ่ด้คดิตอนท่ีเราได้ยินมนั 

3163. I am truly sorry for your loss.  

ฉนัเสียใจจริงๆ กบัการสญูเสียของคณุ 

3164. He had limited options.  

เขามีทางเลือกจ ากดั 

3165. It would be lost forever!  

มนัอาจจะหายไปตลอดกาล 

3166. That's a common misconception.   

นัน่เป็นความเข้าใจผิดโดยทัว่ไป 

3167. It seems we have a decision to make.   

ดเูหมือนมีเร่ืองให้เราต้องตดัสินใจ 

3168. And we'd better make it fast.  

และเราต้องท ามนัอยา่งเร็วด้วย 

3169. That's why we came to you tonight.   

นัน่คือเหตผุลท่ีท าไมพวกเรามาหาคณุคืนนี ้

3170. You are not eligible to receive this reward.  

คณุไมมี่คณุสมบตัท่ีิจะได้รับรางวลันี  ้

3171. It seems everyone underestimates you.  

ดเูหมือนทกุคนประเมินคณุต ่าไป 

3172. There is no such thing.  

ไมมี่สิ่งท่ีวา่นัน่หรอก 

3173. Our lives are in your hands.  

ชีวิตของพวกเราอยูใ่นมือคณุ 

3174. You are now in the position of power.  

ตอนนีค้ณุมีอ านาจแล้ว 

3175. Do the best you can. See you shortly.  

ท าให้ดีท่ีสดุเท่าท่ีคณุจะสามารถท าได้ แล้วเจอกนัเร็วๆ นี ้

3176. Whom do you work for?  

คณุท างานให้ใคร? 

3177. You know nothing of who I am.  

คณุไมเ่ลยรู้วา่ฉนัเป็นใคร 
3178. I'll tell you in a minute.   

ฉนัจะบอกกบัคณุในอีกสกัครู่ 
3179. I feel it is my duty to warn you that.  

ฉนัเห็นวา่มนัเป็นหน้าท่ีของฉันท่ีจะเตือนคณุว่า 
3180. I've got some bad news.  

ฉนัมีขา่วร้ายบางอยา่ง 
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English Sentences 3181-3200 
3181. You are not allowed to pass.  

คณุไมไ่ด้รับอนญุาตให้ผา่น 

3182. I hope you know how much I seriously need a new backpack.  

ฉนัหวงัวา่คณุจะรู้วา่ฉนัอยากได้เป้ใบใหมม่ากแคไ่หน 

3183. I need survival skills.  

ฉนัต้องการทกัษะในการเอาตวัรอด 

3184. He's right behind you.  

เขาอยูข้่างหลงัเธอแนะ่ 

3185. I don't care what you guys say.  

ฉนัไมส่นหรอกว่าพวกนายจะพดูวา่อยา่งไร 
3186. Thanks again for saving my life.  

ขอบคณุอีกครัง้ท่ีช่วยชีวิตฉนัไว้ 

3187. Maybe I'll see you around?  

อาจได้พบคณุอีกบอ่ยๆ นะ 

3188. Who's this scary dude?  

ชายหน้าตาน่ากลวัน่ีเป็นใครหรือ? 

3189. Look, do you want to hang out?  

ฟังนะ คณุอยากออกไปเท่ียวด้วยกนัไหม? 

3190. She doesn't own me. She just thinks she does.  

เธอไมไ่ด้เป็นเจ้าของฉนั เธอก็แคค่ดิวา่เธอเป็น 

3191. No matter where she goes, I'm right there with her the whole time.  

ไมว่า่เธอจะไปท่ีไหนฉนัก็จะอยูท่ี่นัน่กบัเธอตลอดเวลา 

3192. This is the time where you need to learn to let go.  

น่ีเป็นเวลาท่ีคณุต้องเรียนรู้ท่ีจะปลอ่ยวางมัง่ 

3193. I've been waiting to ask him something.  

ฉนัก าลงัคอยจะถามอะไรเขาบางอย่าง 
3194. Why did you want to hang out with me?  

ท าไมคณุถึงอยากจะไปเท่ียวกบัฉนั? 

3195. I feel like I can be myself around you.  

ฉนัรู้สกึเหมือนเป็นตวัของตวัเองเวลาท่ีอยูใ่กล้ๆ คณุ 

3196. Sorry, I have to go. It was really nice knowing you.  

ขอโทษนะฉนัต้องไปแล้ว ดีจริงๆ ท่ีได้รู้จกัคณุ 

3197. I'm grounded? I can't be grounded, okay?  

ฉนัถกูกกับริเวณหรือ? ฉนัถกูกกับริเวณไมไ่ด้นะ ตกลงไหม? 

3198. The only thing that keeps me going is the dream.  

สิ่งเดียวท่ีท าให้ฉนัก้าวตอ่ไปก็คือความฝัน 

3199. It's just that she's grounded.  

เป็นเพราะเธอถกูกกับริเวณ 

3200. That's why she can't talk to you.  

นัน่คือเหตผุลท่ีเธอไมส่ามารถคยุกบัคณุได้ 
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English Sentences 3201-3220 
3201. Please help me in my time of need.  

ได้โปรดชว่ยฉันในยามท่ีต้องการด้วยเถิด 

3202. Let me try that again.  

ขอฉนัลองท านัน่ดอีูกสกัครัง้ 

3203. So you expect me to believe that you're gonna study.  

ดงันัน้เธอคาดวา่ฉนัจะเช่ือวา่เธอก าลงัจะไปอา่นหนงัสือหรือ 

3204. By studying hard, so I can get good grades to get into a good school.   

โดยการเรียนหนกั ดงันัน้ฉันก็จะได้เกรดดี เพ่ือจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ ได้ 
3205. You don't trust me. I'll just stay here and wallow in despair.  

คณุไมเ่ช่ือฉนั ฉนัก็คงจะอยูท่ี่น่ีและจมอยูก่บัความผิดหวงั 

3206. Let me ask you this, will his mom be there?  

ขอฉนัถามน่ีหนอ่ย แมข่องเขาจะอยูท่ี่นัน่ด้วยไหม? 

3207. All right, I'm gonna say okay. But there are some rules.  

ก็ได้ ฉนัก็จะตอบตกลง แตมี่กฏบางอย่าง 

3208. You're not allowed to make any calls.  

เธอไมไ่ด้รับอนญุาตให้โทรหาใคร 
3209. In fact, you're not allowed to receive any calls, other than from me.  

จริงๆ แล้วเธอไมไ่ด้รับอนญุาตให้รับโทรศพัท์ใดๆ นอกจากของฉนั 

3210. And I'm gonna be calling every half hour.  

และฉนัก็จะโทรหาทกุๆ คร่ึงชัว่โมง 

3211. I really appreciate, you're trusting me so much.  

ฉนัซาบซึง้จริงๆ ท่ีคณุเช่ือใจฉนัอยา่งมาก 

3212. Just to make sure everything's going well with the studies.  

ก็แคเ่พียงเพื่อให้มัน่ใจวา่ทกุสิ่งนัน้จะไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การเรียน (เข้ากบัการเรียนได้) 
3213. And don't worry, I don't need the car. I can just walk.  

และไมต้่องหว่งหรอก ฉนัไมอ่ยากได้รถ ฉนัสามารถเดนิไปได้ 

3214. You're here. It's a prison break.  

คณุมาน่ีได้ แหกคกุมาหรือไง 

3215. My dad's gonna call every half hour to check in on me.  

พอ่จะโทรมาเช็คฉันทกุคร่ึงชัว่โมงแนะ่ 

3216. I say you keep your mouth shut and let her dream.  

ฉนัวา่คณุปิดปากให้สนิทและปลอ่ยให้เธอฝันไปเถอะ 

3217. I'll call back in a half hour.  

ฉนัจะโทรกลบัในอีกคร่ึงชัว่โมงนะ 

3218. He's only going to call twice an hour.  

เขาก็แคโ่ทรจะโทรมาสองครัง้ตอ่ชัว่โมงเทา่นัน้ 

3219. I use it for my allergies. It works.  

ฉนัใช้มนัแก้อาการแพ้ มนัได้ผลนะ 

3220. Are you sure you're okay now?  

แนใ่จนะวา่ตอนนีรู้้สกึดีขึน้?  



                   By Seed of Hope 

http://20sentencesaday.blogspot.com/  

English Sentences 3221-3240 
3221. We're gonna try a little harder.  

พวกเราจะพยายามหนกัขึน้อีกหนอ่ย 

3222. He stands up for the right thing.  

เขายืนหยดัเพ่ือสิ่งท่ีถกูต้อง 

3223. What you got under your coat?  

คณุได้อะไรไว้ใต้เสือ้โค๊ตนัน่ 

3224. What else will you ban?  

จะห้ามท าอะไรอีกละ่ 

3225. I look so much younger than everyone.  

ฉนัดอูายนุ้อยกวาทกุคนมาก 

3226. Enjoy it while you can.  

สนกุกบัมนัในขณะท่ีคณุท าได้ 

3227. Can this wait till we get home?  

สิงนีจ้ะรอจนกวา่เราจะถึงบ้านได้ไหม 

3228. This will scar him forever.  

สิ่งนีจ้ะทิง้รอยแผลเป็นให้เขาตลอดกาล 

3229. You put too much pressure on him.  

คณุกดดนัเขามากจนเกินไป 

3230. I can't spend all day talking to people.  

ฉนัไมส่ามารถใช้เวลาทัง้วนัพดูคยุกบัผู้คนได้หรอกนะ 

3231. They'll try to corrupt you.  

พวกเขาจะพยายามตดิสินบนคณุ 

3232. They're trying to buy respectability.  

พวกเขาพยายามท่ีจะซือ้ความนา่นบัถือ 

3233. You're smart enough to know that.  

คณุฉลาดพอท่ีจะทราบเร่ืองนัน้ 

3234. I think you should turn around, go back.  

ฉนัคดิวา่คณุควรท่ีจะหนัหลงักลบัไปซะ 

3235. I can tell from your face that you won't.  

จากใบหน้าของคณุบอกได้ว่าคณุไมก่ลบัแน่ 
3236. You have to make your reputation on being honest.  

คณุต้องสร้างช่ือเสียงในเร่ืองของความซ่ือสตัย์ 
3237. If you get into a jam, you can call me.  

ถ้าคณุตกอยูใ่นสถานการณ์ล าบากก็โทรหาฉนัได้ 

3238. We're an hour and a half late.  

เรามาสายไปชัว่โมงคร่ึง 

3239. You can taste the color with your mind.  

คณุสามารถรับรู้สีได้ด้วยใจ 

3240. It's not about money and popularity.  

มนัไมเ่ก่ียวกบัเร่ืองเงินทองและช่ือเสียง 
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English Sentences 3241-3260 
3241. He's the one that attacked me.  

เขาคือคนท่ีท าร้ายฉนั 

3242. We are here to make peace.  

พวกเรามาท่ีน่ีเพ่ือสร้างสนัติ 
3243. We are not here to fight.  

พวกเราไมไ่ด้มาท่ีน่ีเพ่ือตอ่สู้  
3244. We accept your challenge.  

เรารับค าท้าของคณุ 

3245. Please instruct your students to leave my boy alone to train.  

โปรดบอกนกัเรียนของคณุให้ปลอ่ยเดก็ของฉนัตามล าพงัเพ่ือการฝึกฝน 

3246. From now on, he is to be left alone.  

ปลอ่ยเขาไว้ตามล าพงัจากนีเ้ป็นต้นไป 

3247. If he does not show up for the competition.  

ถ้าเขาไมม่าปรากฏตวัในการแขง่ขนั 

3248. I will bring pain to him and to you.  

ฉนัจะท าให้คณุและเขาเจ็บตวัแน่ 
3249. This is too much learning.  

น่ีมนัเรียนมาเกินไปแล้ว 

3250. Tomorrow, you will stay home and mend the nets?  

พรุ่งนีเ้ธอจะอยูท่ี่บ้านและซอ่มแหใชไ่หม? 

3251. No more slave and master here.  

ท่ีน่ีจะไมมี่ทาสและไมมี่นายอีกตอ่ไป 

3252. I'm here to do business with him.  

ฉนัมาท่ีน่ีเพ่ือท าธุรกิจกบัเขา 

3253. You're under arrest for smuggling.  

คณุถกูจบัแล้วฐานลกัลอบน าเข้าสินค้าผิดกฎหมาย 

3254. I saw it with my own eyes.  

ฉนัเห็นมนักบัตา 

3255. I lost everything! What is left?  

ฉนัสญูเสียทกุสิ่งไปหมด ยงัเหลืออะไรอยูอี่กหรือ? 

3256. It seems you made a friend in prison.  

ดเูหมือนคณุจะได้เพ่ือนใหมใ่นคกุนะ 

3257. I wouldn't want you getting in any trouble.  

ฉนัไมอ่ยากให้เธอตกอยูใ่นปัญหาใดๆ 

3258. How much trouble do you think I would get into?  

ปัญหามากแคไ่หนท่ีคณุคดิว่าฉนัจะพบเจอ 

3259. You know all about him. Help me out.   

คณุรู้ทกุเร่ืองเก่ียวกบัเขา ชว่ยบอกฉันหน่อย 

3260. You think I haven't met people like you before?  

คณุคิดวา่ฉันไมเ่คยเจอคนอยา่งคณุมาก่อนหรือไง 
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3261. Sooner or later, you always have to wake up.  

ไมช้่าก็เร็วคณุจะต้องตื่นขึน้มาเสมอ 

3262. We'd like to talk to you about taking over his contract.  

เราอยากคยุกบัคณุเก่ียวกบัการรับชว่งสญัญาของเขา 

3263. I told myself I could pass any test a man could pass.  

ฉนับอกกบัตวัเองวา่ฉนัสามารถผา่นการทดสอบใดๆท่ีมนษุย์สามารถผา่นได้ 

3264. Do not make me wait for you!  

อยา่ท าให้ฉนัต้องคอยคณุ 

3265. Respect that fact every second of every day.  

ค านงึข้อเท็จจริงนัน้ทกุวินาทีทกุวนั 

3266. You've got to obey the rules.  

คณุต้องเช่ือฟังกฎระเบียบ 

3267. We're gonna spend a lot of time here.  

เราก าลงัจะใช้เวลาอยา่งมากท่ีน่ี 

3268. Good to have you.  

ดีใจท่ีคณุมา 

3269. We gotta get in the habit of documenting everything.  

เราต้องสร้างนิสยับนัทกึทกุสิ่ง 

3270. I hear good things about you.  

ฉนัได้ยินสิ่งดีๆ เก่ียวกบัคณุ 

3271. I know it's a big inconvenience for everyone.  

ฉนัทราบวา่มนัล าบากมากส าหรับทกุคน 

3272. How much lab training have you had?  

คณุได้รับการฝึกในห้องปฏิบตักิารมามากแคไ่หน 

3273. You're supposed to be finding a diplomatic solution.  

คณุควรจะค้นหาแนวทางแก้ปัญหาทางการทตู 

3274. Just relax and let your mind go blank.  

แคผ่อ่นคลายและปล่อยใจให้วา่งเปลา่ 

3275. That shouldn't be hard for you.  

นัน่คงไมล่ าบากส าหรับคณุ 

3276. For your own safety, you need to sit down.  

เพ่ือความปลอดภยัของคณุ คณุต้องนัง่ลง 

3277. You need time to adjust yourself.  

คณุต้องการเวลาเพ่ือการปรับตวั 

3278. We're not supposed to be running!  

พวกเราไมค่วรวิ่งนะ 

3279. It reminds me every day what's waiting out there.  

มนัเตือนใจฉันทกุวนัถึงสิ่งท่ีก าลงัรอคอยอยูท่ี่นัน่ 

3280. However, it does present an opportunity.  

อยา่งไรก็ตามมนัก็ได้เสนอโอกาสให้ 
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3281. I've been looking all over for you.  

ฉนัมองหาคณุทัว่ทกุหนแหง่ 

3282. Let's get out of here.  

ออกไปจากท่ีน่ีกนัเถอะ 

3283. It's lighter and stronger at the same time.  

มนัทัง้เบากว่าและแข็งแรงกว่าในเวลาเดียวกนั 

3284. He better call, and he better have a good explanation.   

เขาควรโทรมาและควรมีค าอธิบายท่ีดีด้วย 

3285. What do you have planned for tonight?  

คณุวางแผนอะไรไว้ส าหรับคืนนี ้

3286. I'm gonna do some work on the computer.  

ฉนัจะท างานบางอยา่งเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
3287. Why are you always blaming me?  

ท าไมคณุถึงได้ต าหนิฉนัเสมอ 

3288. But sometimes you wanna hang out.  

แตบ่างครัง้คณุก็อยากออกไปสงัสรรค์บ้าง 

3289. You give yourself no credit.  

คณุไมใ่ห้เครดติตวัเองเลย 

3290. And what exactly do you want in return?  

และจริงๆ แล้วคณุอยากได้อะไรตอบแทนคืน 

3291. Just pretend to be my girlfriend for a couple of months.  

แคแ่สร้งท าเป็นแฟนฉนัสกัสองสามเดือน 

3292. It would make me popular.  

มนัอาจท าให้ฉนัเป็นท่ีช่ืนชอบ 

3293. That's my final answer.  

นัน่คือค าตอบสดุท้ายของฉนั 

3294. You can't tell anyone about our deal. Promise?  

คณุจะบอกใครไมไ่ด้เก่ียวกบัข้อตกลงของเรา สญัญานะ 

3295. Have you lost your mind?  

คณุเสียสตหิรือเปลา่ 

3296. It's gonna ruin your reputation.  

มนัก าลงัจะท าลายช่ือเสียงคณุนะ 

3297. Why is that so hard to believe?  

ท าไมมนัถึงยากท่ีจะเช่ือมากนกั 

3298. Let me smell it one more time.  

ขอฉนัดมมนัอีกครัง้ 

3299. Ready to have a good time?  

พร้อมจะสนกุกนัหรือยงั 

3300. Look, l got a bit of bad news for you.  

น่ี ฉนัมีขา่วร้ายเล็กน้อยจะบอกคณุ 
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3301. One of these people is gonna save the world.  

หนึง่ในผู้คนเหล่านีก้ าลงัจะกอบกู้ โลก 

3302. How well do you guys know each other?  

พวกนายรู้จกักนัดีแคไ่หน 

3303. Call me if you need a rescue.  

โทรหาฉนัถ้าอยากให้ชว่ยเหลือ 

3304. Go ahead and do whatever you were doing.  

ก้าวตอ่ไปและท าในสิ่งท่ีได้ท ามา 

3305. I'm about to use you as protection.  

ฉนัก าลงัจะใช้คณุเป็นเคร่ืองป้องกนั 

3306. I'll pretend I don't know them.  

ฉนัจะแสร้งวา่ไมรู้่จกัพวกเขา 

3307. Don't argue with me!  

อยา่มาเถียงกบัฉัน 

3308. There's nothing they can teach you in college.  

ในวิทยาลยัไมมี่อะไรท่ีพวกเขาจะสอนคณุได้ 

3309. Call me twice a day.  

โทรหาฉนัสองครัง้ตอ่วนันะ 

3310. We'll figure out something later, okay?  

เราจะนกึคิดบางเร่ืองทีหลงั โอเคนะ? 

3311. Don't forget the rules.   

อยา่ลืมกฏนะ 

3312. You're gonna get me in trouble.  

คณุก าลงัจะสร้างปัญหาให้ฉัน 

3313. You're so trying to get me into so much trouble.  

คณุพยายามอย่างเหลือเกินท่ีจะสร้างปัญหามากมายให้ฉนั 

3314. You should be really proud of him.  

คณุควรจะภมูิใจในตวัเขาโดยแท้จริง 

3315. That's what I'm worried about.  

นัน่คือสิ่งท่ีฉนักงัวลถึง 

3316. My dad died of a heart attack.  

พอ่ฉนัเสียชีวิตจากหวัใจวาย 

3317. They can't find a way to get through it.  

พวกเขาไมเ่จอหนทางท่ีจะผา่นพ้นมนั 

3318. They don't even speak anymore.  

พวกเขาไมแ่ม้แตจ่ะพดูคยุกนัอีก 

3319. We're taking good care of him.  

พวกเราจะดแูลเขาเป็นอยา่งดี 

3320. Do we understand each other?  

น่ีพวกเราเข้าใจกนัและกนัหรือเปลา่ 
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3321. Please, don't come here and make judgments on me.  

ได้โปรดอยา่มาท่ีน่ีและมาพิพากษาผมเลย 

3322. All foreign nationals are being advised to leave the country.  

ชาวตา่งชาตทิกุคนได้รับค าแนะน าให้ออกนอกประเทศ 

3323. You need my help, whether you like it or not.  

คณุต้องการความชว่ยเหลือของฉนั ไมว่า่คณุจะชอบหรือไมก็่ตาม 

3324. Who do you think got you out of jail?  

คณุคิดวา่ใครพาคณุออกมาจากคกุ 

3325. Is there another way?  

มีทางอ่ืนด้วยหรือ 

3326. That bridge is the only way across.  

สะพานนัน่เป็นทางข้ามไปทางเดียว 

3327. You know what that means?  

รู้ไหมวา่นัน่หมายความวา่อย่างไร 
3328. It means you have no choice.  

มนัหมายความวา่คณุไมมี่ทางเลือก 

3329. Keep away from the fence.  

ถอยออกหา่งจากรัว้ 

3330. It is what they do that makes them good or bad.  

สิ่งท่ีพวกเขาท านัน่แหละ่ท่ีท าให้พวกเขาดีหรือไมดี่ 

3331. I need you to do me one last favor.  

ฉนัอยากให้คณุชว่ยอยา่งหนึ่งเป็นครัง้สดุท้าย 

3332. What if I wanted to go in with you?  

ถ้าเผ่ือฉนัอยากเดนิทางไปกบัคณุด้วยละ่ 

3333. That is all I really need to know.  

นัน่คือทัง้หมดท่ีฉันอยากทราบจริงๆ 

3334. I hope you find what you're looking for.  

ฉนัหวงัให้คณุเจอสิ่งท่ีคณุก าลงัหาอยู่ 
3335. Thank you for all you have done.  

ขอบคณุส าหรับทกุสิ่งท่ีคณุได้ท าให้ 

3336. You find yourself a good man.  

หาผู้ชายดีๆ ให้ตวัเองสกัคนนะ 

3337. I am his father! I should have to protect him!  

ฉนัเป็นพอ่เขา ฉนัควรจะปกป้องเขา 

3338. But how can my own people do this to each other?  

แตท่ าไมพวกเรากนัเองท าสิ่งนีต้อ่กนัได้ 

3339. When it gets dark, then we move in closer.  

เม่ือมนัเร่ิมมืดเราจงึจะเคล่ือนเข้าไปใกล้ 

3340. We haven't got much of a choice here.  

ท่ีน่ีพวกเราไมมี่ทางเลือกมากนกั 
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3341. I want you to gain their trust.  

ฉนัอยากให้คณุได้รับความไว้วางใจจากพวกเขา 

3342. Just keep your mouth shut and let him do the talking.  

แคปิ่ดปากเงียบไว้แล้วปล่อยให้เขาเป็นคนพดู 

3343. It is hard to fill a cup which is already full.  

มนัยากท่ีจะเตมิเตม็ถ้วยท่ีเต็มอยูแ่ล้ว 

3344. It's not something you can teach.  

มนัไมใ่ชบ่างสิ่งท่ีคณุสอนได้ 

3345. I'm starting to doubt your resolve!  

ฉนัก าลงัสงสยัถึงวิธีแก้ปัญหาของคณุ 

3346. It's time to terminate the mission.  

ถึงเวลายตุภิารกิจนีแ้ล้ว 

3347. You let me down.  

คณุท าให้ฉันผิดหวงั 

3348. There is time to salvage the situation.  

มีเวลาท่ีจะกอบกู้สถานการณ์ 

3349. You need to wake up, Tom.  

ทอม คณุต้องเข้าใจนะ (ต่ืนขึน้มาได้แล้ว) 
3350. You have to leave, or you're gonna die.  

คณุต้องไปมิฉะนัน้คณุจะตาย 

3351. Are you certain of this?  

คณุแนใ่จหรือ? 

3352. You knew this would happen?  

คณุรู้วา่สิ่งนีจ้ะเกิดขึน้งัน้หรือ? 

3353. You've got to be kidding me!  

คณุต้องล้อฉนัเลน่แน่ 
3354. I'm gonna get you some help.  

ฉนัก าลงัจะชว่ยคณุ 

3355. I can't do this without you.  

ฉนัท าสิ่งนีโ้ดยไมมี่คณุไมไ่ด้ 

3356. There are other ways to do this, okay?  

มีหนทางอ่ืนๆ ให้ท าอยู่ ตกลงไหม? 

3357. I'm exactly where I'm supposed to be.  

ฉนัอยูใ่นท่ีท่ีฉนัควรจะอยูแ่ล้วจริงๆ 

3358. Let us ignore it no more.  

ขอพวกเราอยา่ได้ท าเป็นเพิกเฉยตอ่มนัอีกตอ่ไป 
3359. He doesn't stay here no more.  

เขาไมไ่ด้อยูท่ี่น่ีอีกตอ่ไปแล้ว 

3360. We still have a lot of time to pretend we're friends.  

พวกเรายงัคงมีเวลามากท่ีจะแสร้งท าเป็นเพ่ือนกนั 
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3361. How many times have I told you?  

ฉนับอกแกก่ีครัง้ก่ีหนแล้ว 

3362. It took me a long time to find out.  

ฉนัใช้เวลาตัง้นานกว่าจะเจอ 

3363. Please take off your shoes.  

โปรดถอดรองเท้าออกด้วย 

3364. We are on a very tight schedule.  

พวกเรามีก าหนดการแนน่มาก 

3365. Would it be possible to show us around now?  

เป็นไปได้ไหมท่ีจะพาพวกเราชมโดยรอบในตอนนี?้ 

3366. There's nothing of this in the guidebook.  

สิ่งเหลา่นีไ้มป่รากฏอยูใ่นหนงัสือน าเท่ียวเลย 

3367. I thought she died in childbirth.  

ฉนัคดิวา่เธอเสียชีวิตจากการให้ก าเนิดบตุร 

3368. Don't move an inch.  

อยา่ขยบัแม้แตน่ิด 

3369. Now I know why my cell phone bills are so high.  

ตอนนีฉ้นัรู้แล้ววา่ท าไมบลิคา่โทรศพัท์ถึงได้แพงมากนกั 

3370. How did you find me?  

คณุหาฉนัเจอได้อยา่งไร? 

3371. I can't take that risk.  

ฉนัเส่ียงอยา่งนัน้ไมไ่ด้หรอก 

3372. I've been looking for someone like you.  

ฉนัก าลงัมองหาใครบางคนอยา่งคณุ 

3373. Go and get me something to eat.  

ออกไปหาอะไรมาให้ฉนักินหนอ่ย 

3374. I will never forgive you.  

ฉนัจะไมมี่วนัให้อภยัคณุเลย 

3375. You think I'm gonna let you out of my sights again, huh?  

คณุคิดวา่ฉันจะยอมให้คณุออกไปนอกสายตาอีกหรือ หือ? 

3376. I can't stand the tension either.  

ฉนัไมส่ามารถทนตอ่ความตงึเครียดด้วยเหมือนกนั 

3377. You're on the edge of history.  

คณุก าลงัจะกลายเป็นประวตัศิาสตร์ไปแล้ว 

3378. I cannot believe my eyes.  

ฉนัไมอ่ยากจะเช่ือสายตาตวัเองเลย 

3379. I feel I've been very clear on this point.  

ฉนัรู้สกึวา่ฉนัชดัเจนมากในประเดน็นี ้

3380. It chills my blood just to look at you.  

แคม่องดคูณุเลือดในกายฉันก็หนาวสะท้านแล้ว 
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3381. You feel you've been rehabilitated?  

คณุรู้สกึว่าได้รับการฟืน้ฟสูภาพหรือยงั? 

3382. I can honestly say...I'm a changed man.  

ฉนัสามารถกล่าวอยา่งจริงใจได้วา่ ฉนัเปล่ียนไปแล้ว 

3383. I'm no longer a danger to society.  

ฉนัไมไ่ด้เป็นอนัตรายตอ่สงัคมอีกตอ่ไป 

3384. I got rejected last week.  

ฉนัถกูปฏิเสธเม่ือสปัดาห์ท่ีแล้ว 

3385. Good work for a man as young as he was.  

งานท่ีดีส าหรับคนหนุม่อยา่งเขา 

3386. That was my first impression of the man.  

นัน่คือความประทบัใจครัง้แรกของผมท่ีมีตอ่ชายคนนี ้

3387. Who's gonna prove me wrong?  

ใครจะเป็นคนพิสจูน์วา่ฉันผิด 

3388. I know you're there. I can hear your breathing.  

ฉนัรู้วา่นายอยูท่ี่น่ี ฉนัสามารถได้ยินเสียงหายใจของนาย 

3389. I ain't supposed to be here.  

ฉนัไมค่วรจะมาอยูท่ี่น่ี 

3390. I understand you're a man that knows how to get things.  

ฉนัเข้าใจวา่นายเป็นคนท่ีรู้วา่จะหาของตา่งๆ มาได้อยา่งไร 
3391. Some of us have got a schedule to keep.  

พวกเราบางคนต้องท าตามก าหนดการท่ีตัง้ไว้ 

3392. Things went on like that for a while.  

สิ่งตา่งๆ ด าเนินไปเชน่นัน้ชัว่เวลาหนึง่ 

3393. I do believe those first two years were the worst for him.  

ฉนัเช่ือวา่สองปีนัน้เป็นปีท่ีเลวร้ายท่ีสดุส าหรับเขา 

3394. That would save you some money.  

นัน่จะชว่ยประหยดัเงินให้คณุได้บ้าง 

3395. If you get the forms, I'll prepare them for you.  

ถ้าคณุได้แบบฟอร์มนัน้มา ฉันจะชว่ยจดัเตรียมมนัให้ 

3396. I gave up drinking.  

ฉนัเลิกด่ืมแล้ว 

3397. I think he did it just to feel normal again.  

ฉนัคดิวา่เขาท ามนัเพียงเพื่อให้รู้สกึเหมือนปกตอีิกครัง้ 

3398. I'm innocent. Just like everybody else here.  

ฉนับริสทุธ์ิ เหมือนกบัคนอ่ืนๆ ท่ีน่ี 

3399. I've seen it three times this month.  

ฉนัได้ดมูนัสามครัง้แล้วในเดือนนี ้

3400. I'm known to locate certain things from time to time.  

ฉนัเป็นท่ีรู้จกัในด้านการหาของบางอยา่งเป็นบางครัง้บางคราว 
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English Sentences 3401-3420 
3401. Your courage will lead to victory.  

ความกล้าหาญของคณุจะน าไปสูช่ยัชนะ 

3402. Because from now on I will make my own decisions!  

เพราะวา่ตอ่แตนี่เ้ป็นต้นไปฉันจะตดัสินใจด้วยตวัของฉนัเอง 

3403. A good student absorbs knowledge swiftly and well.  

นกัเรียนท่ีดีซมึซบัความรู้เป็นอยา่งดีและรวดเร็ว 

3404. Thanks to a wise teacher like you.  

ขอบคณุครูผู้หลกัแหลมอยา่งคณุ 

3405. I have heard father praise your skills.  

ฉนัได้ยินมาว่าพอ่ยกยอ่งทกัษะของคณุ 

3406. Now there's nothing to be worried about. Am I right?  

ตอนนีไ้มมี่อะไรต้องกงัวลแล้ว ฉนัพดูถกูไหม? 

3407. What will I get in return?  

ฉนัจะได้อะไรตอบแทนคืน? 

3408. I am honored you have traveled so far to see me.  

ข้าพเจ้ารู้สกึเป็นเกียรตท่ีิทา่นเดนิทางมาไกลเพ่ือมาพบข้าพเจ้า 
3409. May I know the purpose of this visit?  

ขอทราบวตัถปุระสงค์การมาเยือนครัง้นีไ้ด้ไหม? 

3410. I am honored by your proposal.  

ข้าพเจ้ารู้สกึเป็นเกียรตกิบัข้อเสนอของท่าน 

3411. I have certain conditions.  

ฉนัมีเง่ือนไขบางอยา่ง 

3412. I wish to meet him before I consent to marry.  

ฉนัปรารถนาท่ีจะพบเขาก่อนท่ีจะยินยอมแตง่งาน 

3413. Only if these are met, I will marry you.  

ถ้าเพียงแตส่ิ่งเหลา่นีไ้ด้รับการสนองตอบ ฉนัก็จะแตง่งานกบัคณุ 

3414. We have been given the day off.  

พวกเราได้รับอนญุาตให้หยดุงาน 

3415. I can't believe you're saying this.  

ฉนัไมอ่ยากจะเช่ือวา่คณุพดูอยา่งนี ้

3416. I have protected him from all harm.  

ฉนัได้ปกป้องเขาจากอนัตรายทัง้ปวง 

3417. I asked him to let me cook.  

ฉนัขอร้องเขาขอให้ฉนัเป็นปรุงอาหาร 
3418. Don't you dare talk to anyone about this!  

อยา่ได้บงัอาจบอกใครเก่ียวกบัเร่ืองนีน้ะ 

3419. I was only doing my duty.  

ฉนัแคท่ าตามหน้าท่ีเทา่นัน้ 

3420. Have no fear. Tell us the truth!  

ไมต้่องกลวั บอกความจริงกบัเรามา 
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English Sentences 3421-3440 
3421. I know you don't like a change of taste.  

ฉนัรู้วา่คณุไมช่อบเปล่ียนรสนิยม 

3422. You are not mature enough to take over from me.  

แกยงัไมโ่ตพอท่ีจะเข้ารับงานตอ่จากฉนั 

3423. You cannot handle the pressure.  

แกไมส่ามารถรับมือกบัความกดดนัได้หรอก 

3424. When you are at a disadvantage, you give up.  

เม่ือเจออปุสรรคแกก็ยอมแพ้ 

3425. He does not deserve me!  

เขาไมคู่ค่วรกบัฉนั 

3426. I got the sack of my father.  

ฉนัถกูพอ่ไลอ่อกจากงาน 

3427. He dumped me before all my friends.  

เขาบอกเลิกกบัฉนัตอ่หน้าเพ่ือนๆ ของฉนั 

3428. Can I talk to you in a while?  

ขอคยุด้วยสกัครู่ได้ไหม 

3429. Listen to what I have to say.  

ฟังในสิ่งท่ีฉนัต้องจ าต้องพดูนี ้

3430. If you like someone, then you can put up with such things here.  

ถ้าคณุชอบใครสกัคน งัน้คณุก็จะอดทนตอ่สิ่งตา่งๆนัน้ได้ 

3431. I gave you that key for emergencies.  

ฉนัให้กญุแจกบัคณุส าหรับเหตฉุกุเฉิน 

3432. I saw this guy twice today.  

ฉนัเจอผู้ชายคนนีส้องครัง้แล้ววนันี ้

3433. I didn't mean to be eavesdropping.  

ฉนัไมไ่ด้ตัง้ใจท่ีแอบฟัง 

3434. Your girlfriend seemed pretty offended.  

ดเูหมือนแฟนคณุไมค่่อยพอใจเทา่ไหร่ 
3435. Let me take you out on Friday night.  

ขอผมพาคณุไปข้างนอกคืนวนัศกุร์นะ 

3436. Give me one good reason.  

ขอเหตผุลดีๆ สกัข้อสิ 
3437. I can't believe they picked me to replace her.  

ฉนัไมอ่ยากจะเช่ือวา่พวกเขาเลือกฉนัมาแทนท่ีเธอ 

3438. Now I'm being replaced by a young lady.  

ตอนนีฉ้นัก าลงัถกูแทนท่ีด้วยเดก็สาวคนหนึง่ 

3439. I don't have much time for that.  

ฉนัไมมี่เวลามากพอส าหรับเร่ืองนัน้ 

3440. I'm going to take a vacation.  

ฉนัก าลงัจะลาพกัร้อน 
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English Sentences 3441-3460 
3441. Who else knows about this?  

มีใครอ่ืนรู้เร่ืองนีไ้หม? 

3442. Do you know how long it takes for those to decompose?  

คณุรู้หรือไมว่า่สิ่งเหลา่นัน้ต้องใช้เวลานานแคไ่หนในการย่อยสลาย 

3443. It's nice that you see me so much now.  

ดีท่ีตอนนีเ้ธอไปมาหาสูฉ่ันมากจริงๆ 

3444. Please repeat what you just told me.  

ได้โปรดพดูซ า้สิ่งท่ีคณุเพิ่งบอกกบัฉนั 

3445. We'll advise people not to panic.  

พวกเราจะชีแ้นะผู้คนอย่าต่ืนตกใจ 

3446. The best idea right now is to stay in their homes.  

ความคดิท่ีดีท่ีสดุในตอนนีคื้อให้พวกเขาอยูก่บับ้าน 

3447. With your permission, I'd like to remain at your side.  

ด้วยค ายินยอมของทา่น ผมอยากจะอยูเ่คียงข้างทา่น 

3448. What happens if they do become hostile?  

จะเกิดอะไรขึน้ถ้าพวกนัน้ไมเ่ป็นมิตร? 

3449. We have to ask you to stay calm.  

เราต้องขอร้องให้พวกคณุอยู่อยา่งสงบ 

3450. It's important for everyone not to panic.  

ท่ีส าคญัทกุคนจะต้องไมแ่ตกต่ืน 

3451. Everybody! Head down to the basement.  

ทกุคนมุง่หน้าลงไปท่ีใต้ถนุตกึ 

3452. I'm gonna go grab the paper.  

ฉนัก าลงัจะไปหยิบหนงัสือพิมพ์ 
3453. Tell her to leave town.  

บอกเธอให้ออกไปจากเมือง 

3454. This is hardly the time to be having that old discussion.  

น่ีไมใ่ชเ่วลาท่ีจะมาโต้เถียงกนัเร่ืองเก่าๆ นะ 

3455. You are just being paranoid!  

คณุก็แคห่วาดระแวงไปหนอ่ย 

3456. Get out of town as soon as you can.  

ออกไปจากเมืองเร็วเทา่ท่ีจะเร็วได้  
3457. The staff and I will remain here as we attempt to communicate.  

ทีมงานและฉนัจะยงัคงอยูท่ี่น่ีเน่ืองจากเราต้องพยายามตดิตอ่ส่ือสาร 
3458. Why don't you just relax?  

ท าไมคณุไมผ่อ่นคลายบ้าง? 

3459. Why don't you pack some things and come stay with me?  

ท าไมคณุไมเ่ก็บของบางอยา่งและไปอยูก่บัฉนั? 

3460. You will see that there is nothing to be scared of.  

คณุจะได้เห็นว่าไมมี่อะไรต้องกลวัเลย 
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English Sentences 3461-3480 
3461. Tired of people calling us losers.  

เหน่ือยหนา่ยกบัผู้คนท่ีเรียกเราวา่ผู้แพ้ 

3462. We're about to graduate soon.  

พวกเราก าลงัจะส าเร็จการศกึษาในไมช้่านี ้

3463. Can you turn off that music, please?  

คณุชว่ยปิดเพลงนัน่ให้หนอ่ยได้ไหม? 

3464. Have you seen any children yet?  

คณุเจอเดก็ๆ บ้างหรือยงั? 

3465. This is my first appointment.  

น่ีเป็นนดัหมายแรกของผม 

3466. He got what he deserved.  

เขาได้ในสิ่งท่ีสมควรได้ 

3467. Don't discourage him.  

อยา่ท าให้เขาเสียก าลงัใจ 

3468. I have no real teaching experience.  

ฉนัไมมี่ประสบการณ์การสอนจริง 

3469. Most of our children are rejects from other schools.  

เดก็ๆ ของเราสว่นใหญ่ถกูปฏิเสธจากโรงเรียนอ่ืน 

3470. We must help and teach them as best as we can.  

พวกเราต้องชว่ยสอนพวกเขาให้ดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 

3471. The local authorities are not totally on our side.  

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินไมไ่ด้เข้าข้างเราเลยสกันิด 

3472. I and the staff will do everything we can to help you.  

ผมและทีมงานจะท าทกุสิ่งเท่าท่ีท าได้เพ่ือช่วยคณุ 

3473. Most of them can hardly read.  

พวกเขาสว่นใหญ่อา่นหนงัสือแทบไมอ่อก 

3474. I hope you didn't hurt yourself.  

ฉนัหวงัวา่คณุคงไมไ่ด้ท าร้ายตวัเองนะ 

3475. Never forgive him for what he did to me.  

ไมมี่ทางให้อภยัสิ่งท่ีเขาได้ท ากบัฉนั 

3476. I don't care who's responsible!  

ฉนัไมส่นใจวา่ใครรับผิดชอบ 

3477. You're all to blame!  

เธอทกุคนต้องได้รับการต าหนิ 
3478. I lost my temper.  

ฉนัอารมณ์เสีย 

3479. The one thing I swore I would never do.  

เป็นสิ่งท่ีฉนัได้สาบานว่าจะไมท่ ามนัอีก 

3480. You will be adults in a few weeks, with all the responsibilities.  

เธอจะเป็นผู้ใหญ่ในอีกไมก่ี่สปัดาห์ด้วยความรับผิดชอบเตม็เป่ียม 
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English Sentences 3481-3500 
3481. You've got to stand for something, or you'll fall for anything.  

คณุต้องยืนหยดัเพ่ือบางสิ่งมิฉะนัน้คณุจะพลาดหวงักบัทกุสิ่ง 

3482. When will you get the results?  

คณุจะทราบผลเม่ือไหร่ 
3483. I've been waiting for this day my entire life.  

ฉนัรอคอยวนันีม้าตลอดทัง้ชีวิต 

3484. I think I need a little time just to figure things out.  

ฉนัคดิวา่ฉนัต้องการเวลาสกัหนอ่ยเพ่ือคิดเร่ืองตา่งๆ ให้ตก 

3485. I'm not familiar with that story.  

ฉนัไมคุ่้นเคยกบัเร่ืองนัน้ 

3486. There is nothing I can do about it.  

ฉนัไมส่ามารถท าอะไรได้เลยเก่ียวกบัมนั 

3487. As soon as he accepts this, he lives life happy.  

ทนัทีท่ีเขายอมรับสิ่งนี ้เขาก็ใช้ชีวิตอยา่งมีความสขุ 

3488. Don't come back to me when you've changed your mind.  

อยา่ได้กลบัมาหาฉนัอีกละ่ถ้าคณุเกิดเปล่ียนใจขึน้มา 

3489. Can you give me a minute?  

ขอเวลาฉนัสกัครู่ได้ไหม? 

3490. I knew that he is not good the second I met him.  

ฉนัรู้วา่เขาเป็นคนไมดี่ตัง้แตว่ินาทีแรกท่ีได้เจอเขาแล้ว 

3491. It's kind of complicated.  

มนัคอ่นข้างซบัซ้อนนะ่ 

3492. Hey, don't make excuses.  

เฮ้ อยา่มาแก้ตวัหน่อยเลย 

3493. You're sure you don't need some more time off?  

คณุแนใ่จนะว่าไมอ่ยากหยดุพกัมากกวา่นี?้ 

3494. Whenever you need, I'm here for you.  

เม่ือใดก็ตามท่ีคณุต้องการ ฉันจะอยูท่ี่น่ีเพ่ือคณุ 

3495. Don't turn your back on that.  

อยา่เพิกเฉยตอ่สิ่งนัน้ 

3496. I haven't been to a party by myself in a long time.  

ฉนัไมเ่คยไปงานปาร์ตีด้้วยตนเองนานแล้ว 

3497. I'll be right by your side the whole time.  

ฉนัจะอยูเ่คียงข้างคณุตลอดเวลา 

3498. Can I have a word with you?  

ขอฉนัพดูอะไรกบัคณุเป็นส่วนตวัได้ไหม? 

3499. Can we stay a couple more minutes?  

เราจะอยู่ตอ่อีกสกัหนอ่ยได้ไหม? 

3500. I am unable to get to the phone right now.  

ฉนัไมส่ามารถจะไปโทรศพัท์ได้ในตอนนี ้
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English Sentences 3501-3520 
3501. You don't care whether he lives or die, do you?  

คณุไมส่นใจไมว่า่เขาจะอยูห่รือตายไมใ่ชห่รือ? 

3502. Talk with me for just a while.  

คยุกบัฉนัเดี๋ยวเดียวก็ยงัดี 
3503. I want to kill him, I lost my temper completely.  

ฉนัอยากจะฆา่เขา ฉนัโมโหอยา่งท่ีสดุ 

3504. Here comes my favorite part.  

มาแล้วสว่นท่ีฉนัชอบมากท่ีสดุ 

3505. It's time for us to be heading home.  

ถึงเวลาท่ีเราต้องบา่ยหน้ากลบับ้านแล้ว 

3506. Your daddy should be home from work by now.  

พอ่ของลกูควรจะกลบัถึงบ้านแล้วตอนนี ้

3507. Just promise your daddy one thing.  

สญัญากบัพอ่สกัข้อนะลกู 

3508. That you'll never, ever lose sight of what's really important.  

วา่ลกูจะต้องมองให้เห็นสิ่งท่ีมีความส าคญัจริงๆ 

3509. Tell her what else you did.  

บอกกบัเธออีกสิวา่คณุได้ท าอะไรบ้าง 

3510. He's staying in our house as my personal guest.  

เขาจะพกัอยูท่ี่บ้านเราในฐานะแขกสว่นตวัของฉนั 

3511. The quickest way to a man's heart, is through his stomach.  

วิธีท่ีเร็วท่ีสดุท่ีจะเข้าถึงหวัใจผู้ชายก็คือเสนห์่ปลายจวกั 

3512. Here's a little something to help you get started.  

น่ีคือสิ่งเล็กๆ น้อยๆ บางสิ่งท่ีจะชว่ยให้คณุเร่ิมต้นได้ 

3513. There is nothing gonna stop me now.  

ไมมี่สิ่งใดจะหยดุยัง้ฉนัได้ในตอนนี ้

3514. You've got to make them happen.  

คณุต้องท าให้มนัเกิดขึน้ 

3515. It all depends on you.  

ทัง้หมดน่ีขึน้อยูก่บัคณุ 

3516. So I work real hard each and every day.  

ดงันัน้ฉนัจงึท างานหนกัจริงๆ ในแตล่ะวนัและทกุๆ วนั 

3517. We're supposed to be at the feast by now!  

พวกเราควรไปถึงท่ีงานเลีย้งแล้วตอนนี ้

3518. I don't want to waste much time.  

ฉนัไมอ่ยากเสียเวลามาก 

3519. I hope you're satisfied.  

ฉนัหวงัวา่คณุจะพอใจ 

3520. But if you ain't, don't blame me.  

แตถ้่าไมก็่อยา่ได้ต าหนิฉันนะ 
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English Sentences 3521-3540 
3521. I never had any help or advice from him.  

ฉนัไมเ่คยได้รับความชว่ยเหลือหรือค าแนะน าใดๆจากเขาเลย 

3522. You got what you wanted, but you lost what you had.  

คณุได้ในสิ่งท่ีต้องการ แตค่ณุก็สญูเสียสิ่งท่ีมีอยู่ 
3523. Get out of my sight before I lose my temper.  

ไปให้พ้นจากสายตาก่อนท่ีฉันจะโมโห 

3524. Please let me go home.  

ได้โปรดปล่อยฉนักลบับ้านเถอะ 

3525. You want me to make you breakfast?  

คณุอยากให้ฉันท าอาหารเช้าให้ทานหรือ? 

3526. You're joking, you like my cooking?  

คณุล้อเลน่นา่ คณุชอบอาหารท่ีฉนัท าหรือ? 

3527. Are you doing this on company time?  

คณุท าสิ่งนีใ้นเวลาท างานหรือ? 

3528. It's my anniversary and I want it to be perfect.  

มนัเป็นวนัครบรอบแตง่งานของฉัน ฉนัอยากท าให้มนัไมมี่ท่ีติ 
3529. So if you wouldn't mind getting to the point.  

ถ้าคณุไมว่า่อะไรชว่ยเข้าสู่ประเดน็หน่อย 

3530. I came here to tell you a story.  

ฉนัมาท่ีน่ีเพ่ือเลา่เร่ืองหนึง่ให้ฟัง 
3531. I don't like stories, but I'll listen anyway.  

ฉนัไมช่อบเร่ืองเลา่ แต่อยา่งไรก็ตามฉนัก็จะฟัง 

3532. Please call me as soon as you get this message.  

โปรดโทรหาฉนัทนัทีท่ีคณุได้รับข้อความนี ้

3533. Try to stay calm.  

พยายามสงบหน่อย 

3534. Let's go up to my office, so we can sort this out.  

พวกเราขึน้ไปท่ีห้องท างานฉันเถอะ เพื่อเราจะได้คิดกนัให้กระจา่ง 
3535. We gotta go to a secure location.  

เราต้องไปในท่ีท่ีปลอดภยั 

3536. Please, I can't help you unless you talk to me.  

ได้โปรดเถิด ฉนัจะชว่ยคณุไมไ่ด้ถ้าคณุไมย่อมพดูคยุกบัฉนั 

3537. Do you have any idea who this woman is?  

คณุทราบหรือไมว่า่ผู้หญิงคนนีเ้ป็นใคร? 

3538. Doesn't that mean anything to you?  

นัน่ไมไ่ด้มีความหมายใดๆ กบัคณุเลยหรือ? 

3539. Can you baby-sit my dog for me?  

คณุชว่ยดแูลหมาของฉนัให้หนอ่ยได้ไหม? 

3540. We'll sort this out, I promise.  

พวกเราจะหาทางออกในเร่ืองนี ้ฉนัสญัญา 
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English Sentences 3541-3560 
3541. I made that fish curry you love.  

ฉนัท าแกงปลาท่ีคณุชอบ 

3542. She gets more beautiful every time I see her.  

เธอสวยขึน้ทกุทีท่ีได้เจอกนั 

3543. Why didn't you attend the conference?  

ท าไมคณุไมเ่ข้าร่วมประชมุ? 

3544. How deep do we need to go?  

พวกเราต้องลงไปลกึแคไ่หน? 

3545. That's not what worries me.  

นัน่ไมใ่ชส่ิ่งท่ีท าให้ฉนักงัวล 

3546. I've arranged a press conference for tomorrow.  

ฉนัเตรียมการแถลงขา่วส าหรับพรุ่งนีแ้ล้ว 

3547. I will tell everyone the truth about what's going on.  

ฉนัจะบอกความจริงกบัทกุคนเก่ียวกบัสิ่งท่ีก าลงัเกิดขึน้ 

3548. You look just like your mother when you get upset.  

ลกูดเูหมือนแมม่ากทีเดียวเวลาหงดุหงิดขึน้มา 

3549. We must deal with the problem now, or else it will be too late.  

เราต้องจดัการกบัปัญหาเด๋ียวนี ้มิฉะนัน้มนัก็จะสายเกินไป 

3550. We need to focus on this timeline.  

เราจ าเป็นต้องเพง่ความสนใจไปท่ีก าหนดเวลานี ้

3551. It's a place where your mom and I used to hang out a lot.  

มนัเป็นท่ีท่ีแมแ่ละพอ่เคยออกมาเท่ียวด้วยกนัหลายครัง้ 

3552. You're in a restricted area, sir.  

คณุก าลงัอยูใ่นเขตหวงห้ามครับ 

3553. That's what we're trying to find out.  

นัน่คือสิ่งท่ีพวกเราก าลงัค้นหาอยู่ 
3554. I read a couple of your short stories when I was in college.  

ผมเคยอ่านเร่ืองสัน้สองสามเร่ืองของคณุเม่ือตอนท่ีเรียนในมหาวิทยาลยั 

3555. That hurts my feelings when you say stuff like that.  

นัน่ท าร้ายความรู้สกึฉนัมากเม่ือคณุพดูอย่างนัน้ออกมา 

3556. We don't have a choice.  

เราไมมี่ทางเลือกเลย 

3557. You have got to convince them.  

คณุต้องโน้มน้าวพวกเขา 

3558. Listen, I'll try to keep this brief.  

ฟังนะ ฉนัพยายามจะพดูโดยยอ่ 

3559. I feared you would not come.  

ฉนักลวัวา่คณุจะไมม่า 

3560. You shut up when I talk to my boy, understand?  

คณุชว่ยหบุปากตอนท่ีฉันพดูกบัลกูชายฉนัด้วย เข้าใจไหม? 
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English Sentences 3561-3580 
3561. There is no time or place like it.  

ไมมี่เวลาหรือสถานท่ีอยา่งนีแ้ล้ว 

3562. It is so nice to finally meet you in person.  

ดีจริงๆ ท่ีในท่ีสดุก็ได้พบคณุเป็นการส่วนตวั 

3563. I need you to sign off on this letter.  

ฉนัอยากให้คณุชว่ยลงช่ือบนจดหมายฉบบันี ้

3564. Just take a deep breath.  

แคห่ายใจลกึๆ 

3565. Forgive me if we kept you waiting.  

ขอโทษด้วยถ้าพวกเราท าให้คณุต้องคอย 

3566. I'm afraid I don't know exactly what this book is about.  

เกรงวา่ฉนัไมท่ราบจริงๆวา่หนงัสือเลม่นีเ้ก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
3567. It's right behind you.  

มนัอยูข้่างหลงัคณุนัน่ไง 

3568. Would you mind pouring me a cup of coffee?  

คณุจะชว่ยรินกาแฟให้ฉนัสกัถ้วยได้ไหม? 

3569. Isn't that the same thing?  

นัน่ไมใ่ชส่ิ่งเดียวกนัหรอกหรือ? 

3570. What do you got for me?  

คณุได้อะไรมาฝากฉนั? 

3571. Not that that matters to us.  

ไมใ่ชส่ิ่งนัน้ท่ีมีความส าคญักบัพวกเรา 

3572. I hope you won't be disappointed.  

ฉนัหวงัวา่คณุจะไมผ่ิดหวงั 

3573. No one else has my number.  

ไมมี่ใครอีกท่ีมีเบอร์โทรของฉนั 

3574. I'd like to invite you to lunch. So we can discuss it.  

ฉนัอยากจะเชิญคณุมาทานอาหารเท่ียงด้วย เราจะได้พดูคยุเร่ืองนีก้นั 

3575. That sounds very nice.  

ฟังดเูข้าทีนะ 

3576. But I'll have to check my schedule to see when I'm available.  

แตฉ่นัต้องเช็คดตูารางเวลาก่อนวา่จะว่างพบคณุได้เม่ือไหร่ 

3577. Some other time, then.  

ถ้างัน้คราวหน้าก็แล้วกนั 

3578. We've been friends a long time.  

พวกเราเป็นเพ่ือนกนัมานาน 

3579. I wonder if he ever loved me.  

ฉนัสงสยัวา่เขาเคยรักฉันบ้างหรือเปล่า 

3580. I wonder if he even cared.  

ฉนัสงสยัวา่เขาเคยแม้แตจ่ะสนใจใยดีฉนัไหม 
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English Sentences 3581-3600 
3581. If you have any questions, I'm sure that he has the answers.  

ถ้าคณุมีข้อสงสยัใดๆ ฉนัแนใ่จวา่เขามีค าตอบเหล่านัน้ให้คณุ 

3582. She's got skin problems.  

เธอมีปัญหาเก่ียวกบัผิวพรรณ 

3583. You think I'm afraid of you?  

คณุคิดวา่ฉันกลวัคณุหรือ? 

3584. What are we gonna do up there?  

พวกเราจะไปท าอะไรกนัท่ีนัน่น่ะ? 

3585. We just couldn't wait until Monday to find out.  

พวกเราไมส่ามารถรอจนถึงวนัจนัทร์เพ่ือท่ีจะค้นหาความจริงได้หรอก 

3586. You're not gonna go talk to her?  

คณุจะไมไ่ปพดูกบัเธอใชไ่หม? 

3587. Can I have my food, please?  

ขอฉนัทานอาหารหน่อยได้ไหม? 

3588. I think I had a class with you.  

ฉนัคดิวา่ฉนัมีชัน้เรียนร่วมกบัคณุนะ 

3589. Do you have any thoughts of your own on this matter?  

คณุมีความคิดเห็นสว่นตวัเก่ียวกบัเร่ืองนีบ้้างหรือไม่? 

3590. I couldn't sit there anymore waiting for you.  

ฉนัไมส่ามารถนัง่รอคณุอยูต่รงนัน้ได้อีกตอ่ไปแล้ว 

3591. Maybe we can go out for coffee sometime.  

พวกเราอาจออกไปทานกาแฟกนับ้างบางครัง้นะ 

3592. Could you please check?  

คณุชว่ยกรุณาตรวจสอบให้หนอ่ยได้ไหม? 

3593. He's about this high.  

เขาสงูประมาณนี ้

3594. It's better than spending that time in jail, isn't it?  

มนัก็ดีกวา่การไปใช้เวลาชว่งนัน้ในคกุ มิใชห่รือ? 

3595. Do you find it hard to hide the fact that you're broke?  

คณุพบวา่มนัเป็นการยากท่ีจะซอ่นความจริงวา่คณุถงัแตกใชไ่หม? 

3596. I'm terribly sorry to disappoint you.  

ฉนัเสียใจอย่างท่ีสดุท่ีท าให้คณุผิดหวงั 

3597. You are in a safe place.  

คณุอยูใ่นท่ีท่ีปลอดภยัแล้ว 

3598. I told you to cooperate with these people.  

ฉนับอกคณุแล้วให้ร่วมมือกบัคนเหล่านี ้

3599. I don't need therapy.  

ฉนัไมต้่องการการบ าบดั 

3600. I've got a full schedule. I'm very busy.  

ฉนัมีตารางเวลาแนน่เอ๊ียด ฉันยุง่มากเลย 
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English Sentences 3601-3620 
3601. So I must, once again, summon your parent.  

ดงันัน้น่ีเป็นอีกครัง้หนึง่แล้วท่ีฉนัต้องเรียกพอ่แม่เธอมาพบ 

3602. You stayed in bed all day?  

คณุนอนอยู่บนเตียงทัง้วนัเลยหรือ? 

3603. I did something really silly.  

ฉนัได้ท าบางสิ่งท่ีง่ีเง่ามากจริงๆ 
3604. This time you're being warned!  

คราวนีค้ณุถกูเตือนนะ 

3605. Ask me to do something intelligent.  

ขอร้องให้ฉันท าบางสิ่งท่ีเข้าทา่หนอ่ยเถอะ 

3606. Nothing else matters.  

ไมมี่อะไรส าคญัอีกแล้ว 

3607. It's you who should be in bed.  

เป็นคณุตา่งหากท่ีควรไปนอนได้แล้ว 

3608. What'll you be when you grow up?  

ลกูโตขึน้จะเป็นอะไร 
3609. I didn't authorize you to leave.  

ฉนัไมไ่ด้อนญุาตให้คณุออกไป 

3610. Look you give yourself no credit.  

ดสูิ เธอท าให้ตวัเองไมน่า่เช่ือถือ 

3611. I can have it done by Monday.  

ฉนัสามารถท ามนัเสร็จได้ภายในวนัจนัทร์ 

3612. What exactly do you want in return?  

จริงๆ แล้วคณุอยากได้อะไรตอบแทนคืนละ่ 

3613. I'm gonna go get some dessert.  

ฉนัก าลงัจะไปเอาของหวาน 

3614. There's something that we've been avoiding all day.  

มีบางสิ่งท่ีพวกเราหลีกเล่ียงมาทัง้วนั 
3615. We went down there, but it was closed.  

พวกเราลงไปท่ีนัน่มาแล้วแตม่นัปิด 

3616. Don't you remember what we learned?  

คณุจ าสิ่งท่ีพวกเราเรียนรู้ไมไ่ด้หรือ? 

3617. It is such an honor to meet you.  

รู้สกึเป็นเกียรติท่ีได้พบคณุ 

3618. I'm going to take a vacation.  

ฉนัก าลงัจะไปหยดุพกัผอ่น 

3619. I feel like I've known you forever.  

ฉนัรู้สกึเหมือนกบัว่ารู้จกัคณุมาชัว่ชีวิต 

3620. Maybe you should go check on your mom.  

บางทีคณุควรไปดแูม่คณุหน่อยนะ 
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English Sentences 3621-3640 
3621. I got to check my schedule.  

ฉนัต้องเช็คดกู าหนดการของฉนั 

3622. I'm free tomorrow night if you want to get together.  

ฉนัจะวา่งคืนพรุ่งนีถ้้าคณุอยากจะพบปะสงัสรรค์กนั 

3623. You pose an interesting proposition.  

คณุให้ข้อเสนอท่ีนา่สนใจ 

3624. Now, you can be part of the action.  

ตอนนีค้ณุสามารถเป็นสว่นหนึง่ของปฏิบตักิารนี ้

3625. I'm actually not sure, I'll talk to you later.  

จริงๆ แล้วฉนัไมค่อ่ยแนใ่จ ฉันจะพดูคยุกบัคณุทีหลงั 

3626. Can I persuade you to take a sandwich?  

ฉนัจะเกลีย้กลอ่มคณุให้ทานแซนวิชได้ไหมน่ี? 

3627. I asked her to come here to consult on the case.  

ฉนัขอให้เธอมาท่ีน่ีเพ่ือให้ค าปรึกษาในคดีนี ้

3628. Can we reason with him?  

เราจะชีแ้จงเหตผุลกบัเขาได้ไหม? 

3629. Some people have been trying to keep us apart.  

บางคนพยายามท่ีจะแยกเราจากกนั 

3630. But first and foremost, you are fired.  

แตอ่ยา่งแรกท่ีส าคญัท่ีสดุก็คือ คณุถกูไลอ่อกแล้ว 

3631. My work raises too many questions?  

งานของฉนัสร้างข้อกงัขามากมายเกินไปหรือ? 

3632. Who would send you a riddle?  

ใครกนัท่ีสง่ปริศนามาให้คณุ? 

3633. He's obsessed with you.  

เขาหลงใหลในตวัคณุมัง้ 

3634. You're not exactly what you seem, are you?  

คณุไมใ่ชอ่ยา่งท่ีเห็นน่ีใชไ่หม? 

3635. I'd love to stay here chatting.  

ฉนัอยากจะอยูพ่ดูคยุท่ีน่ี 

3636. There's a room prepared for you.  

มีห้องหนึง่เตรียมไว้ให้คณุแล้ว 

3637. I don't need your advice or your charity.  

ฉนัไมต้่องการค าแนะน าหรือความเอือ้เฟือ้จากคณุ 

3638. Let me demonstrate.  

ขอฉนัสาธิตให้ดนูะ 

3639. I will help you solve the riddle.  

ฉนัจะชว่ยคณุไขปริศนานี ้

3640. You broke into our hideout.  

คณุบกุรุกเข้ามาในท่ีซอ่นตวัของเรา 
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3641. Recently, I realized one philosophy of life.  

เม่ือเร็วๆ นีฉ้นัได้ตระหนกัถึงปรัชญาข้อหนึง่ของชีวิต 

3642. Calm down, don't be so sad.  

สงบหนอ่ย อยา่เศร้าโศกมากนกั 

3643. Does it hurt much?  

มนัเจ็บมากไหม? 

3644. Have a good rest!  

พกัผอ่นมากๆ นะ 

3645. Do you still remember your promise?  

คณุยงัจ าสญัญาของคณุได้ไหม? 

3646. We can't get along well.  

เราไมส่ามารถเข้ากนัได้ดี 

3647. Don't come near! Don't approach me!  

อยา่เข้ามาใกล้ อยา่เข้ามาใกล้ฉนั 

3648. Do you see me as your brother?  

คณุเห็นฉนัเป็นพ่ีชายหรือเปลา่? 

3649. Calm down, don't act like this!  

สงบหนอ่ย อยา่ท าอยา่งนัน้ 

3650. Let's raise the child together!  

มาเลีย้งลกูด้วยกนัเถอะ 

3651. Let's sneak out of here now!  

พวกเราหลบออกไปจากท่ีน่ีตอนนีเ้ถอะ 

3652. Wait for me at the front gate.  

คอยฉันท่ีประตหูน้านะ 

3653. This is a discount card for Chinese restaurant.  

น่ีเป็นบตัรสว่นลดส าหรับภตัตาคารจีน 

3654. You want to mess it up?  

คณุอยากท าให้มนัเละเทะหรือไง? 

3655. Remember to pay me back!  

จ าไว้วา่ต้องจา่ยคืนฉนัด้วย 

3656. I always enjoy chatting with you.  

ฉนัชอบคยุกบัคณุเสมอ 

3657. I hate people that talk too much.  

ฉนัเกลียดคนท่ีพดูมากเกินไป 

3658. You can't run away from me!  

คณุหนีฉนัไมพ้่นหรอก 

3659. You don't have to treat your classmate like this.  

คณุต้องไมท่ ากบัเพ่ือนร่วมชัน้อยา่งนี ้

3660. Don't waste anymore time.  

อยา่เสียเวลาอีกเลย 
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3661. Could we rain check until lunch?  

เราเล่ือนออกไปจนถึงเวลาอาหารเท่ียงได้ไหม? 

3662. You're not asking me to name names, are you?  

คณุไมไ่ด้ขอให้ฉันระบช่ืุอ ใช่ไหม? 

3663. We're stuck together.  

เรามาติดหนึบอยู่ด้วยกนั 

3664. It sure seems like we got a lot in common.  

แนน่อนมนัดเูหมือนเรามีอะไรหลายอยา่งเหมือนกนั 

3665. Would you like to go to my place and get to know each other?  

คณุอยากไปท่ีพกัของฉนัและท าความรู้จกักนัไหม? 

3666. No man has ever done this for me before.  

ไมมี่ผู้ชายคนไหนเคยท าอยา่งนีใ้ห้ฉนัมาก่อน 

3667. Couldn't you give me just one more chance?  

คณุจะให้โอกาสฉนัอีกครัง้เดียวไมไ่ด้หรือ? 

3668. Everyone here is a total stranger.  

ทกุคนในท่ีนีล้้วนแตเ่ป็นคนแปลกหน้าทัง้สิน้ 

3669. I didn't mean to make you feel mad.  

ฉนัไมไ่ด้ตัง้ใจท าให้คณุรู้สกึโกรธ 

3670. I'm finally ready to get to know you better.  

ในท่ีสดุฉนัก็พร้อมท่ีจะรู้จกัคณุมากขึน้ 

3671. She is the most celebrated editor in the business.  

เธอเป็นบรรณาธิการท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในวงการธุรกิจ 

3672. You're gonna have everything you've ever wished for.  

คณุก าลงัจะได้ทกุสิ่งท่ีคณุเคยขอไว้ 

3673. I'm not giving up my career.  

ฉนัจะไมท่ิง้อาชีพของฉนั 

3674. I wouldn't ask you to.  

ฉนัก็จะไมข่อให้คณุท า 

3675. Would you mind if I change the subject for a moment?  

คณุจะวา่อะไรไหมถ้าฉนัจะขอเปล่ียนเร่ืองพดูคยุสกัครู่? 

3676. They wanna tell you how brilliant you are.  

พวกเขาอยากจะบอกคณุวา่คณุปราดเปร่ืองแคไ่หน 

3677. It's always a pleasure to cook for you both.  

ยินดีเสมอท่ีได้ปรุงอาหารให้คณุทัง้สอง 

3678. You can't make a scene every time someone doesn't like your food.  

คณุไมส่ามารถตีโพยตีพายทกุๆ ครัง้ท่ีมีใครไมช่อบอาหารของคณุ 

3679. I bet she's just saying that to annoy me.  

ฉนัแนใ่จวา่เธอพดูเพียงเพื่อท าให้ฉนัโกรธ 

3680. What do you guys want for dinner?  

พวกนายอยากจะทานอะไรมือ้ค ่านี?้ 
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3681. I'll call you when we get closer.  

ฉนัจะโทรหาคณุอีกครัง้เม่ือพวกเราใกล้มาถึงแล้ว 

3682. I think you should know I don't generally do that.  

ฉนัคดิวา่คณุควรจะรู้ไว้วา่โดยปกตแิล้วฉนัจะไมท่ าอยา่งนัน้ 

3683. I don't generally go out with people in my building.  

โดยปกตแิล้วฉนัจะไมอ่อกไปข้างนอกกบัคนท่ีอาศยัอยูใ่นตกึเดียวกนั 

3684. You seem to have a lot of rules.  

ดเูหมือนคณุจะมีกฎเกณฑ์ซะมากมาย 
3685. I'm going to ask you questions, and you're gonna answere them.  

ฉนัก าลงัจะถามค าถามคณุ และคณุก็จะตอบค าถามเหล่านัน้ 

3686. How long ago was your last relationship?  

สมัพนัธภาพครัง้ลา่สดุของคณุน่ีมนันานแคไ่หนแล้ว? 

3687. Isn't that a little personal?  

นัน่ไมเ่ป็นเร่ืองสว่นตวัไปหน่อยหรือ? 

3688. Just don't let it happen again.  

แคอ่ยา่ให้มนัเกิดขึน้อีกก็แล้วกนั 

3689. I don't even know his name.  

ฉนัไมรู้่แม้กระทัง่ช่ือเขา 

3690. I thought you were gonna take a few days off.  

ฉนัคดิวา่คณุจะหยดุงานสกัสองสามวนั 

3691. I want you to know if anything should ever happen to me.  

ฉนัอยากให้คณุรู้วา่ถ้ามีสิ่งใดท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัฉัน 

3692. You are the only person I would want to have my baby.  

คณุคือคนเดียวท่ีฉนัอยากจะให้ดแูลลกูฉัน 

3693. I know you'll love my baby the same way I would.  

ฉนัรู้วา่คณุจะรักลกูฉนัเชน่เดียวกบัท่ีฉนัรัก 

3694. I want you to take a week off.  

ฉนัอยากให้คณุหยดุงานสกัสปัดาห์ 

3695. That's not a suggestion, it's an order.  

น่ีไมใ่ชค่ าแนะน า แตเ่ป็นค าสัง่ 

3696. Allow me to introduce myself.  

ขออนญุาตให้ฉนัแนะน าตวัหนอ่ย 

3697. I cooked us something tasty.  

ฉนัท าอาหารอร่อยบางอยา่งส าหรับเรา 

3698. Your mom asked me to take care of you.  

แมเ่ธอขอให้ฉนัดแูลเธอ 

3699. Will you be okay here on your own for a little while?  

เธอจะอยูท่ี่น่ีตามล าพงัชัว่ครู่ได้ไหม? 

3700. If you need me I can be back here in no time.  

ถ้าเธอต้องการฉนัฉนัจะกลบัมาท่ีน่ีโดยเร็ว 
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3701. You can do what you do and do it well.  

เธอสามารถท าสิ่งท่ีเธอท าและท ามนัได้ดี 

3702. Why don't you come back a little later?  

ท าไมนายไมม่าช้ากว่านีอี้กสกัหนอ่ยนะ 

3703. I ain't afraid of him.  

ฉนัไมก่ลวัเขา 

3704. This is the way we play the game here.  

น่ีคือวิธีท่ีเราเลน่เกมท่ีน่ี 

3705. How many times do I have to tell you to knock?  

ก่ีครัง้ก่ีหนแล้วท่ีฉนัต้องบอกนายให้เคาะประตู? 

3706. Come in and take a seat!  

เข้ามาและก็นัง่ลง 

3707. You have no idea of consequences of your actions, do you?  

น่ีเธอไมรู้่เลยหรือวา่ผลการกระท าของเธอจะออกมาเป็นอยา่งไร? 

3708. I have someone who is very eager to meet you.  

ฉนัมีใครบางคนท่ีอยากจะพบกบัเธอเอามากๆ 

3709. You're starting to make me nervous.  

คณุก าลงัเร่ิมท าให้ฉนัหงดุหงิดแล้วนะ 

3710. How long have you had your license?  

คณุได้ใบขบัข่ีมานานแคไ่หน? 

3711. You're gonna do great.  

คณุจะต้องท ามนัได้ดีเย่ียม 

3712. None of them can handle it.  

พวกเขาไมมี่ใครเลยท่ีจะรับมือกบัมนัได้ 

3713. He's not taking this seriously.  

เขาจะไมท่ าสิ่งนีอ้ยา่งจริงจงั 

3714. It's just a couple of weeks.  

มนัก็แคส่องสามสปัดาห์ 

3715. Don't make me regret my decision.  

อยา่ท าให้ฉนัเสียใจตอ่การตดัสินใจนี ้

3716. Anything special at school today?  

วนันีมี้อะไรพิเศษท่ีโรงเรียนหรือเปลา่? 

3717. Why are you getting mad at me?  

ท าไมคณุถึงได้โกรธฉนั? 

3718. I gotta get back to work.  

ฉนัต้องกลบัไปท างานแล้วละ่ 

3719. I don't wanna hear about you getting into trouble.  

ฉนัไมอ่ยากได้ยินว่านายเจอปัญหาอีก 

3720. What do I gotta do to prove it to you?  

ฉนัจะต้องท าอยา่งไรท่ีจะพิสจูน์มนัให้คณุเห็นได้? 
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3721. I couldn't keep my eyes away.  

ฉนัไมส่ามารถจะละสายตาไปได้ 

3722. Don't stand here and lie to my face.  

อยา่มายืนตรงนีแ้ละโกหกตอ่หน้าฉนั 

3723. You realize you could have been arrested?  

เธอก็รู้วา่อาจจะถกูจบัใชไ่หม? 

3724. You've got to take responsibility for your life.  

เธอต้องรับผิดชอบชีวิตของตวัเอง 

3725. I promised your mother that I would take care of you.  

ฉนัสญัญากบัแมเ่ธอวา่ฉนัจะดแูลเธอ 

3726. So you wouldn't have to leave your life here.  

ดงันัน้เธอจะต้องไมม่าทิง้ชีวิตไว้ท่ีน่ี 

3727. You out to do some damage tonight?  

คืนนีเ้ธอออกมาสร้างความเสียหายบางอย่างหรือเปลา่? 

3728. Look who's all grown up now?  

ดสูิวา่ใครกนัท่ีโตเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี ้
3729. I came back to get the rest of my stuff.  

ฉนักลบัมาเอาข้าวของท่ีเหลืออยู่ 
3730. I don't even need to explain this.  

ฉนัไมแ่ม้แตอ่ยากจะอธิบายเร่ืองนี ้

3731. What other options do you have?  

เธอมีทางเลือกอ่ืนๆ หรือ? 

3732. Let me break it down for you.  

ขอฉนัแยกแยะให้เธอฟังหนอ่ยนะ 

3733. You gotta go to class, you can't skip school.  

เธอต้องเข้าชัน้เรียน จะโดดเรียนไมไ่ด้ 

3734. Are you running off again?  

เธอก าลงัจะวิ่งหนีอีกละ่สิ 
3735. I'm just trying to look out for you.  

ฉนัแคพ่ยายามท่ีจะดแูลเธออยูน่ะ 

3736. Just let me do the talking.  

แคป่ล่อยให้ฉันเป็นคนพดู 

3737. I thought you could turn anyone into a professional.  

ฉนัคดิวา่คณุสามารถเปล่ียนใครก็ได้ให้เป็นมืออาชีพ 

3738. I knew we could help each other out.  

ฉนัรู้วา่พวกเราสามารถช่วยเหลือซึง่กนัและกนัได้ 

3739. Oh, what makes you think I need help?  

โอ อะไรท าให้คณุคิดว่าฉนัต้องการความชว่ยเหลือไมท่ราบ? 

3740. We gotta stop meeting like this, you know.  

รู้ไหม เราคงต้องเลิกพบกนัลกัษณะนีไ้ด้แล้ว 
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3741. Why are you being so selfish?   

ท าไมคณุถึงเห็นแก่ตวัเหลือเกิน? 

3742. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully?   

ฉนัเคยท าอะไรไว้หรือถึงท าให้คณุปฏิบตัิตอ่ฉนัอย่างดหูมิ่นดแูคลนมากเหลือเกิน? 

3743. What do you wish you'd done before you died?   

คณุปรารถนาจะท าอะไรให้เสร็จก่อนท่ีคณุจะตายหรือ? 

3744. I'm grateful to you for everything that you've done for me.  

ฉนัรู้สกึซาบซึง้ใจส าหรับทกุสิ่งท่ีคณุท าให้ฉัน 

3745. But this is too much. I don't want this.  

แตน่ี่มนัมากเกินไป ฉันไมไ่ด้ต้องการสิ่งนี ้

3746. They were after you because you're a thief?  

พวกเขาไลต่ามเธอ เพราะเธอเป็นขโมยหรือเปลา่? 

3747. You can waste time with your friends when your chores are done.   

เธอสามารถออกไปเสียเวลากบัเพ่ือนๆ ได้ เม่ืองานการตา่งๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

3748. That's not as easy as it looks.  

นัน่ไมง่่ายอยา่งท่ีเห็นหรอก 

3749. You want to take a break for a while?  

คณุอยากพกัสกัครู่หนอ่ยไหม? 

3750. I'm sure we can fix it with some glue.  

ฉนัแนใ่จวา่เราสามารถซ่อมมนัด้วยกาวได้ 

3751. You're a lot better at this than I am.  

คณุท าสิ่งนีไ้ด้ดีกวา่ฉนั 

3752. Well, I've taken too much of your time.   

เอาละ่ ฉนัท าให้คณุเสียเวลาไปมากแล้ว 

3753. I'd better go before it gets dark.  

ฉนัควรจะไปได้แล้วก่อนท่ีมนัจะมืด 

3754. That's just how we greet each other.  

นัน่เป็นเพียงวิธีท่ีเราทกัทายซึง่กนัและกนั 

3755. Do you really think I would leave without saying goodbye?  

คณุคิดจริงๆ หรือว่าฉนัจะจากไปโดยไมก่ลา่วลา? 

3756. I've been so afraid of losing him.  

ฉนักลวัเหลือเกินท่ีจะเสียเขาไป 

3757. He's the only family I've got.  

เขาเป็นคนเดียวในครอบครัวท่ีฉนัมีอยู่ 
3758. I promise I will get out of the way and let the two of you be happy.  

ฉนัสญัญาวา่ฉนัจะหลีกทางให้และปลอ่ยให้คณุสองคนมีความสขุ 

3759. I mean, there just has to be some boundaries.  

ฉนัหมายความวา่ มนัต้องมีขอบเขตบ้าง 

3760. I don't love boundaries but I can do them.  

ฉนัไมช่อบขอบเขตแตฉ่นัสามารถท าให้มีได้ 
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3761. There should be no secrets between us, you know.  

รู้ไหม มนัไมค่วรมีความลบัระหวา่งเรา 

3762. Don't you wish to try something special?  

คณุไมป่รารถนาจะลองบางสิ่งท่ีพิเศษหรอกหรือ? 

3763. I am tired. And you create problems over nothing.  

ฉนัเหน่ือย และคณุก็สร้างปัญญาจากสิ่งท่ีไมใ่ชปั่ญหา 

3764. Talk to me at home when you have calmed down.  

ไว้คอ่ยคยุกนัท่ีบ้านเม่ือคณุสงบใจแล้ว 

3765. Each of us is free to behave as we want to.  

พวกเราแตล่ะคนมีอิสระท่ีจะท าอย่างท่ีเราต้องการ 
3766. My dad and I don't get along too well.  

ฉนัและพอ่เข้ากนัไมค่อ่ยดีนกั 

3767. You men make yourselves comfortable.  

พวกนายท าตวัตามสบายเลยนะ 

3768. I'll be right back.  

เดี๋ยวฉนักลบัมา 

3769. Well, where are we gonna take him?  

เราจะพาเขาไปท่ีไหนดีละ่? 

3770. We can't just leave him here.  

เราไมส่ามารถทิง้เขาไว้ท่ีน่ีได้ 

3771. When you wake up, wipe the slugs off your face.  

เม่ือเธอต่ืนนอนให้กวาดเอาตวัขีเ้กียจออกจากใบหน้า 

3772. Get ready for a new day.  

เตรียมตวัให้พร้อมส าหรับวนัใหม่ 
3773. I'm trying to make a living.  

ฉนัพยายามท่ีจะท ามาหาเลีย้งชีพ 

3774. I like to have a professional attitude.  

ฉนัอยากจะมีทา่ทีแบบมืออาชีพ 

3775. What do you care about money, you got plenty?  

คณุสนเร่ืองเงินด้วยหรือ ในเม่ือมีมากมายอยูแ่ล้ว? 

3776. Why don't you go ahead and do whatever it is that you do.  

ท าไมคณุไมเ่ดนิหน้าตอ่ไปและท าสิ่งใดก็ตามท่ีคณุท าอยู่? 

3777. I heard something about him coming up here to town. Is that true?  

ฉนัได้ยินว่าเขาก าลงัเข้ามาในเมือง เป็นเร่ืองจริงหรือ? 

3778. You hear anything about that?  

คณุได้ยินมาอย่างนัน้หรือ? 

3779. He taught me better than school did.  

เขาสอนฉนัได้ดีกวา่โรงเรียนเสียอีก 

3780. I'm hoping that he comes to town.  

ฉนัหวงัวา่เขาจะเข้ามาในเมือง 
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3781. I'm sure that everyone has heard of our plans.  

ฉนัแนใ่จวา่ทกุคนได้ยินเก่ียวกบัแผนของคณุแล้ว 

3782. I hope you won't mind.  

ฉนัหวงัวา่คณุคงจะไมว่า่อะไร 
3783. Do you feel that way?  

คณุรู้สกึอยา่งนัน้หรือเปลา่? 

3784. You are expected to learn such a lot of things you've never learned.  

คณุถกูคาดหมายให้เรียนรู้สิ่งตา่งๆ มากมายอยา่งท่ีคณุไมเ่คยเรียนรู้มาก่อน 

3785. I made an awful mistake.  

ฉนัได้ท าผิดอย่างมหนัต์อยา่งหนึง่ 

3786. Wouldn't it be nice to be like that?  

เป็นอย่างนัน้ไมดี่หรือ 

3787. I hope that I don't hurt your feelings.  

ฉนัหวงัวา่ฉนัคงไมไ่ด้ท าร้ายความรู้สกึของคณุ 

3788. If my letters bore you, you can always toss them into the wastebasket. 

ถ้าจดหมายของฉนัท าให้คณุเบื่อหน่าย คณุสามารถโยนมนัทิง้ลงตระกร้าผงได้เสมอ 

3789. I didn't have the courage to say I didn't know.  

ฉนัไมมี่ความกล้าท่ีจะบอกว่าฉนัไมท่ราบ 

3790. Please forgive me for being impertinent and ungrateful  

โปรดให้อภยัผมด้วยท่ีขาดความเคารพและไมส่ านกึในบญุคณุ 

3791. I will send you a copy in case you care to read it.  

ฉนัจะสง่ส าเนาให้กบัคณุในกรณีท่ีคณุสนใจท่ีจะอา่นมนั 

3792. I'm sorry if you disappointed.  

ฉนัขอโทษด้วยถ้าคณุรู้สึกผิดหวงั 

3793. I don't know a single thing about you.  

ฉนัไมรู้่อะไรสกันิดเก่ียวกบัคณุ 

3794. I'll promise never to bother you with any more questions.  

ฉนัจะให้สญัญาวา่จะไมร่บกวนคณุด้วยค าถามใดๆ อีก 

3795. You will never hear me complain again.  

คณุจะไมไ่ด้ยินฉนับน่อีกเลย 

3796. I'd rather die than go back.  

ฉนัตายซะดีกว่ากลบัไปอีก 

3797. Don't let it annoy you.  

อยา่ปลอ่ยให้มนัรบกวนคณุ 

3798. I wish you'd come for a little visit and let me walk you around.  

ฉนัปรารถนาให้คณุมาเย่ียมสกันิดและให้ฉันพาคณุเดนิเท่ียวชม 

3799. I don't mean to hurt your feelings.  

ฉนัไมไ่ด้ตัง้ใจท่ีจะท าร้ายความรู้สกึของคณุ 

3800. I am entirely grown up.  

ฉนัเตบิโตเตม็ท่ีแล้ว 
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English Sentences 3801-3820 
3801. It is a pleasant sensation to come back to something familiar.  

มนัเป็นความรู้สกึยินดีท่ีได้กลบัมาสูบ่างสิ่งท่ีคุ้นเคย 

3802. She has invited me to spend the Christmas vacation with her.  

เธอได้เชิญฉนัให้มาเท่ียววนัหยดุคริสต์มาสต์ด้วยกนั 

3803. Did you ever hear of anything so exciting?  

คณุเคยได้ยินเร่ืองอะไรท่ีน่าต่ืนเต้นมากๆ หรือไม่? 

3804. If you've got a dream this is the place to make that dream come true.  

ถ้าคณุมีความฝัน น่ีแหละ่คือสถานท่ีท่ีจะท าความฝันนัน้ให้เป็นความจริง 

3805. It is so nice to finally meet you in person.  

ดีเหลือเกินท่ีในท่ีสดุก็ได้พบกบัคณุเป็นการส่วนตวั 

3806. Don't worry. Just take a deep breath.  

ไมต้่องกงัวล แคห่ายใจลกึๆ 

3807. I'm afraid I don't know exactly what your book is about.  

เกรงวา่ฉนัไมท่ราบจริงๆ วา่หนงัสือของคณุเก่ียวกบัเร่ืองอะไร 

3808. Here. I brought you a souvenir.  

เอ้าน่ี ฉนัมีของท่ีระลกึมาฝากคณุ 

3809. How did you get this?  

คณุไปได้มนัมายงัไง? 

3810. I'd like to invite you to lunch so we can discuss your book.  

ฉนัอยากเชิญคณุมาทานอาหารกลางวนัด้วยกนั เพ่ือท่ีเราจะได้คยุกนัเก่ียวกบัหนงัสือของคณุ 

3811. I'll have to check my schedule to see when I'm available.  

ฉนัจะต้องเช็คก าหนดการดกู่อนวา่จะว่างเมื่อไหร่ 

3812. I'm afraid that will be impossible.  

ฉนัเกรงวา่นัน่คงจะเป็นไปไม่ได้ 

3813. Would you care for another beverage?  

คณุอยากได้เคร่ืองดื่มอ่ืนๆ อีกไหม? 

3814. That's why I brought you here.  

นัน่คือเหตผุลท่ีฉันพาคณุมาท่ีน่ี 

3815. Do you think that you know me well enough?  

คณุคิดวา่คณุรู้จกัฉันดีพอหรือยงั? 

3816. You really haven't seen it either?  

คณุก็ไมเ่คยเห็นมนัด้วยเหมือนกนัหรือน่ี? 

3817. I can honestly say I have never seen this show.  

กลา่วโดยความสตัย์ฉนัไมเ่คยเห็นการแสดงน่ีมาก่อน 

3818. I've never seen anything so beautiful in all my life.  

ฉนัไมเ่คยเห็นอะไรสวยงามมากๆ อยา่งนีม้าก่อนเลยในชีวิต 

3819. Everyone here is a total stranger.  

ทกุคนท่ีน่ีเป็นคนแปลกหน้าโดยสิน้เชิง 

3820. I had no idea there was gonna be a party here.  

ฉนัไมรู้่วา่จะมีปาร์ตีก้นัท่ีน่ี 



                   By Seed of Hope 

http://20sentencesaday.blogspot.com/  

English Sentences 3821-3840 
3821. I've got a little something for you.  

ฉนัมีอะไรสิ่งเล็กๆน้อยๆ บางอยา่งให้คณุ 

3822. It's actually something you could use at college.  

จริงๆ แล้วก็เป็นบางสิ่งท่ีคณุสามารถใช้ท่ีวิทยาลยัได้ 

3823. I'm gonna miss everybody.  

ฉนัจะคดิถึงทกุๆ คน 

3824. My dad always did his best.  

พอ่ฉนัท าดีท่ีสดุเสมอ 

3825. I mean, what if you're wrong?  

ฉนัหมายความวา่ ถ้าเผ่ือคณุเป็นฝ่ายผิดละ่ 

3826. What if you just made the biggest mistake of your life?  

จะเกิดอะไรขึน้ถ้าคณุเกิดท าผิดอย่างใหญ่หลวงในชีวิตขึน้มา? 

3827. My life was going according to plan.  

ชีวิตของฉนัเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

3828. You're stupider than you look.  

คณุทึม่กว่าท่ีเห็น 

3829. Let's not rush to judgment.  

อยา่ดว่นตดัสินสิ 
3830. Are you willing to prove it?  

คณุก าลงัจะพิสจูน์มนังัน้เหรอ? 

3831. He cares too much what everyone thinks.   

เขาสนใจกบัสิ่งท่ีคนอ่ืนคิดมากเกินไป 

3832. I haven't been here long enough to say.  

ฉนัไมไ่ด้อยูท่ี่น่ีนานพอท่ีจะบอกได้ 

3833. You never mentioned her.  

คณุไมเ่คยกล่าวถึงเธอเลย 

3834. We made an agreement not to discuss old relationships.  

เราตกลงกนัท่ีจะไมโ่ต้เถียงเร่ืองความสมัพนัธ์เก่าๆ 

3835. Make up your mind before it's too late.  

รีบตดัสินใจเถอะก่อนท่ีมนัจะสายเกินไป 

3836. I don't wanna make him feel uncomfortable.  

ฉนัไมอ่ยากท าให้เขารู้สึกอึดอดั 

3837. We'd like you to come in tomorrow for an interview.  

เราอยากให้คณุมาสมัภาษณ์ในวนัพรุ่งนี ้

3838. No one invited me to the prom.  

ไมมี่ใครชวนฉนัมางานเต้นร าเลย 

3839. I can hardly remember.  

ฉนัจ าแทบไมไ่ด้ 

3840. So, what brings you in here today?  

ถ้างัน้ คณุมาท าอะไรท่ีน่ี? 
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3841. Can you just not look at me like that, please?  

คณุได้โปรดอย่ามองฉนัอยา่งนัน้ได้ไหม? 

3842. It's making me very uncomfortable.  

มนัท าให้ฉนัอดึอดัมาก 

3843. I feel like we haven't spoken ever.  

ฉนัรู้สกึเหมือนกบัว่าเราไมเ่คยพดูคยุกนัเลย 

3844. I've been kind of busy here.  

ฉนัคอ่นข้างยุง่หน่อยท่ีน่ี 

3845. You're not gonna believe this.  

คณุจะต้องไมเ่ช่ือเร่ืองนีแ้น่ 
3846. That makes me feel better.  

นัน่ท าให้ฉนัรู้สึกดีขึน้ 

3847. All you can do is inspire them to be innovative thinkers.  

ทัง้หมดท่ีคณุต้องท าก็คือ กระตุ้นพวกเขาให้เป็นนกัคิดท่ีสร้างสรรค์ 
3848. I have thought long and hard about this.  

ฉนัคดิหนกัและนานเก่ียวกบัเร่ืองนี ้

3849. I'll introduce you around, make you feel right at home.  

ฉนัจะแนะน าคณุโดยรอบและท าให้คณุรู้สึกเหมือนกบัอยู่ท่ีบ้านเลย 

3850. It doesn't make any difference to me what a man does for a living.  

ไมเ่ห็นจะแตกตา่งตรงไหนส าหรับฉนัไมว่า่เขาจะท าอาชีพอะไร 
3851. You need it so you don't forget.   

คณุต้องการมนั ดงันัน้คณุจะไมลื่มมนั 

3852. Sure you can, if you know how the system works.   

แนน่อนวา่คณุท าได้ถ้าคณุรู้ว่าระบบมนัท างานอยา่งไร 

3853. If you want to indulge this fantasy, it's your business.   

ถ้าคณุอยากจะหมกมุน่อยูก่บัเร่ืองเพ้อฝันพวกนี ้มนัก็เร่ืองของคณุ 

3854. If I got out, I'd never mention what happens here.   

ถ้าฉนัได้ออกไปข้างนอก ฉนัจะไมเ่อย่ถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ท่ีน่ีเลย 

3855. I'm going to make him an offer he can't refuse.  

ฉนัจะให้ข้อเสนอกบัเขาท่ีเขาไมส่ามารถปฏิเสธได้ 

3856. Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsense.  

แคอ่อกไปข้างนอก สนกุสนานกบัตวัเอง และลืมเร่ืองไร้สาระทัง้หมดนีเ้สีย 

3857. He never asks a second favor when he's been refused the first.   

เขาไมเ่คยขอความชว่ยเหลือเป็นครัง้ท่ีสอง เม่ือเขาถกูปฏิเสธในครัง้แรก 

3858. Make that the first thing on your list.  

ท าให้สิ่งนัน้เป็นเร่ืองแรกในรายการของคณุ 

3859. I have to make arrangements to bring him back here safely.   

ฉนัจะต้องเตรียมการตา่งๆ เพ่ือน าเขากลบัมาท่ีน่ีอย่างปลอดภยั 

3860. The time has come to make a choice.  

ถึงเวลาท่ีต้องเลือกแล้ว 
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3861. I'm sorry to bother you, but could you tell me what kind of car you're driving?  

ขอโทษด้วยท่ีรบกวน แตค่ณุชว่ยบอกหน่อยได้ไหมว่ารถท่ีคณุขบัน่ีเป็นประเภทไหน? 

3862. They aren't supposed to be available in Thailand.  

ดเูหมือนพวกมนัจะหาไมไ่ด้ในประเทศไทย 

3863. Do you mind if I take a photo with it?  

คณุจะวา่อะไรไหมถ้าผมจะขอถ่ายรูปกบัมนัหน่อย? 

3864. Nobody is going to believe me if I don't get proof.  

จะไมมี่ใครเช่ือถ้าผมไมมี่ข้อพิสจูน์ 

3865. I just can't help wishing.  

ฉนัเพียงแคอ่ดไมไ่ด้ท่ีจะหวงั 

3866. We all feel the same way.  

เราตา่งก็รู้สึกอยา่งเดียวกนั 

3867. Thanks for putting up with me.  

ขอบใจนะท่ีอดทนกบัฉนั 

3868. I know the others must give you a hard time.  

ฉนัรู้วา่คนอ่ืนๆ จะต้องเลน่งานคณุ 

3869. You sure you do not suffer needlessly?  

แนใ่จนะวา่คณุไมท่นทกุข์โดยไมจ่ าเป็น 

3870. There'll be no one to stop us this time.   

จะไมมี่ใครมาหยดุเราได้ในเวลานี ้

3871. How did I get into this mess?  

ฉนัตกอยูใ่นความยุง่ยากนีไ้ด้อยา่งไร? 

3872. Whatever you say. It's your money.  

ก็แล้วแตค่ณุ มนัเงินของคณุน่ี 

3873. I'll familiarize you with some of our options.   

ฉนัจะท าให้คณุคุ้นเคยกบัทางเลือกบางอยา่งของเรา 

3874. Just say whatever you feel inside.   

แคเ่พียงพดูอะไรก็ตามท่ีคณุรู้สกึอยูภ่ายในออกมา 

3875. Don't you guys dare say anything to him?  

พวกนายไมก่ล้าพดูอะไรกบัเขาใช่ไหม? 

3876. I don't want to cause any trouble.   

ฉนัไมต้่องการสร้างปัญหาใดๆ 

3877. If something happens to him, my parents will blame me.   

ถ้าบางสิ่งเกิดขึน้กบัเขา พ่อแมก็่จะต าหนิฉนั 

3878. I will finish what you started.   

ฉนัจะท าสิ่งท่ีคณุเร่ิมต้นไว้ให้เสร็จ 

3879. Glad you understand what I'm talking about.   

ดีใจท่ีคณุเข้าใจสิ่งท่ีฉนัก าลงัพดูอยูน่ี่ 

3880. I don't want you poisoned their brains with this nonsense.  

ฉนัไมอ่ยากให้คณุล้างสมองพวกเขาด้วยเร่ืองไร้สาระน่ี 
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3881. I don't feel the same way.   

ฉนัไมรู้่สกึเหมือนเดมิ 

3882. Don't give me that look, I'm not ordering you around.  

อยา่มองฉนัอย่างนัน้ ฉนัไมไ่ด้บงัคบัให้คณุท านะ 

3883. I just couldn't lie no more.   

ฉนัแคไ่มส่ามารถโกหกได้อีกตอ่ไปแล้ว 

3884. I think it'll take years.   

ฉนัคดิวา่มนัจะต้องใช้เวลาหลายปี 

3885. I am not giving you a hard time.    

ฉนัจะไมส่ร้างความล าบากให้กบัคณุ 

3886. I'm just trying to keep you out of trouble.  

ฉนัพยายามจะชว่ยคณุให้อยู่หา่งจากปัญหาเทา่นัน้เอง 

3887. He makes friends no matter where he goes.  

เขาผกูมิตรไปทัว่ไมว่า่จะไปท่ีไหน 

3888. He's kind of the magnet to people.  

เขาเป็นประเภทแมเ่หล็กส าหรับผู้คน 

3889. They compliment each other very well.  

พวกเขายกยอ่งซึง่กนัและกนัเป็นอย่างดี 
3890. He has a very good sense of humor.  

เขาเป็นคนท่ีมีอารมณ์ขนัมากๆ 

3891. Who are you more like, your mother or your father?  

คณุเหมือนใครมากกว่ากนั พ่อหรือแม่? 

3892. I look more like my mother.  

ฉนัดเูหมือนแมม่ากกวา่ 

3893. I resemble my mom more.  

ฉนัเหมือนแมม่ากกวา่ 

3894. I think I have traits of both actually.  

จริงๆ แล้วฉนัคิดว่าฉนัมีลกัษณะเหมือนทัง้สองคนเลย 

3895. I have both of the characteristics of my mom and dad.  

ฉนัมีลกัษณะเฉพาะของทัง้พ่อและแมเ่ลย 

3896. I spent quite a bit of time in India recently.  

ฉนัไปอินเดียเพียงแคไ่มก่ี่วนั เม่ือไมน่านมานี ้

3897. What is the best thing about India?  

อะไรคือสิ่งท่ีดีท่ีสดุเก่ียวกบัอินเดีย? 

3898. Probably the friendly people.  

อาจจะเป็นผู้คนท่ีมีความเป็นมิตร 
3899. I go running at least three times a week.  

ฉนัออกไปวิ่งอยา่งน้อยสามครัง้ตอ่สปัดาห์ 

3900. This is going to be tough.  

น่ีคงจะล าบาก/อึด นะ 
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3901. He is actually in the same year as me. 

จริงๆ แล้วเขาอยูปี่เดียวกบัฉัน 

3902. I am falsely accused! 

ฉนัถกูกลา่วหาอยา่งผิดๆ 

3903. He's going to demand something from me. 

เขาก าลงัจะเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจากฉนั 

3904. If you want me to keep quiet, then, do me a favor. 

ถ้าอยากให้ฉันปิดปากเงียบล่ะก็ ชว่ยอะไรให้ฉนัสกัอยา่งสิ 
3905. Just watching him is enough for me. 

แคเ่ฝ้ามองดเูขาก็เพียงพอแล้วส าหรับฉัน 

3906. I'm going to ignore him if I see him at school. 

ฉนัจะท าเป็นไมแ่ยแสตอ่เขาถ้าเจอกนัท่ีโรงเรียน 

3907. I wanted to take it more than anything. 

ฉนัอยากจะได้มนัมาเหนือกว่าสิ่งอ่ืนใด 

3908. It's your fault for ignoring me, no matter how many times I called. 

เป็นความผิดของเธอเองนะท่ีเพิกเฉยตอ่ฉัน ไมว่า่ฉนัจะร้องเรียกเธอสกัเทา่ไร 

3909. He's planning to take advantage of it any time he wants. 

เขาวางแผนท่ีจะหาประโยชน์จากมนัทกุเม่ือท่ีเขาต้องการ 

3910. These two girls don't seem to think that way. 

ดเูหมือนเดก็สาวสองคนนีจ้ะไมไ่ด้คดิอยา่งนัน้นะ 

3911. I'll just pass by! Shouldn't really matter. 

ฉนัจะเพียงแคผ่า่นไป คงจะไมไ่ด้ส าคญัอะไรนกั 

3912. She said he told her straight out that he already had a girlfriend. 

เธอกลา่วว่าเขาบอกกบัเธอตรงๆ วา่เขามีแฟนแล้ว 

3913. I remembered some urgent business, so I've got to go. 

ฉนัจ าได้วา่มีธุระดว่นบางอย่างท่ีต้องท า งัน้ฉนัต้องไปแล้วละ่ 

3914. I guess I'm of no use to him now. 

ฉนัคดิวา่ตวัเองไมมี่ประโยชน์ส าหรับเขาแล้วตอนนี  ้

3915. I was getting tired of waiting! 

ฉนัเหน่ือยท่ีต้องคอยแล้ว 

3916. Are you mental? 

เธอบ้าหรือเปล่า? / คณุเป็นโรคจิตหรือไง? 

3917. You're crying over something like that? 

เธอก าลงัร้องไห้เอากบัเร่ืองอยา่งนีน้ะเหรอ? 

3918. She's probably the type that'll never get a guy. 

เธออาจจะเป็นผู้หญิงประเภทท่ีหาผู้ชายไมไ่ด้เลยสกัคน 

3919. Are you done yet? 

คณุท าเสร็จแล้วหรือยงั? 

3920. I need a bit more time! 

ขอเวลาฉนัอีกสกัหนอ่ยนะ 
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3921. May be he's just using you!   

บางทีเขาอาจจะแคใ่ช้เธอ 

3922. I thought it was just a rumor!   

ฉนัคดิวา่มนัเป็นเพียงขา่วลือนะ่ 

3923. We don't really talk much.   

จริงๆ แล้วเราไมค่อ่ยได้คยุกนัมาก 

3924. I don't think I'd be able to handle that kind of rejection.   

ฉนัไมค่ดิวา่ตวัเองจะสามารถรับมือกบัการถกูปฏิเสธอย่างนัน้ได้ 

3925. This is the kind of feeling I've been waiting for.   

น่ีแหละ่คือความรู้สกึท่ีฉนัรอคอยอยู่ 
3926. I got dumped.   

ฉนัถกูทิง้ / ฉนัถกูแฟนบอกเลิก 

3927. It's only been just a little while.  

มนัก็แคเ่พียงสกัพกัหนึง่เทา่นัน้เอง 

3928. I should keep my distance from him.  

ฉนัควรรักษาระยะหา่งจากเขา 

3929. I've been looking for you!  

ฉนัตามหาคณุอยู่ 
3930. It's only because my family makes fun of me and it's so annoying.  

นัน่เป็นเพียงเพราะครอบครัวของฉนัชอบแซวฉนัและมนัก็นา่ร าคาญเหลือเกิน 

3931. Don't make me say it over and over.  

อยา่ท าให้ฉนัต้องพดูซ า้แล้วซ า้อีกเลยนา่ 

3932. We've all agreed to work just a bit longer.  

พวกเราทัง้หมดตกลงท่ีจะท างานนานขึน้อีกสกัหนอ่ย 

3933. You just get to know them little by little.  

เธอก็แคจ่ะได้รู้จกัพวกเขามากขึน้ทีละน้อย 

3934. They love me like their own child.  

พวกเขารักฉนัเหมือนลกูตวัเอง 

3935. Everyday they buy me presents and pretty clothes.  

ทกุๆ วนัพวกเขาจะซือ้ของขวญัและเสือ้ผ้าสวยๆ ให้ฉนั 

3936. He's always thoughtful and considerate towards me.  

เขาเอือ้อาทรและใสใ่จกบัฉันเสมอ 

3937. But not everything is 100% perfect.  

แตไ่มใ่ชท่กุอยา่งจะสมบรูณ์แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
3938. You sneaked out to play without me again!  

พวกนายหลบออกไปเลน่กนัโดยไมมี่ฉนัอีกแล้วนะ 

3939. He disturbs us everyday.  

เขารบกวนพวกเราทกุๆ วนั 

3940. Because he is really nice he never hits his brother.  

เพราะเขาเป็นคนนิสยัดีจริงๆ เขาจงึไมเ่คยตีน้องชายตวัเองเลย 
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English Sentences 3941-3960 
3941. That's why I am the only one who argues with him.  

นัน่แหละ่คือเหตผุลท่ีมีฉนัคนเดียวเทา่นัน้ท่ีตอ่ล้อตอ่เถียงกบัเขา 

3942. If you need anything as a reward, just tell me whatever it is.  

ถ้าเธออยากได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนแล้วละ่ก็แคบ่อกฉนัมาเทา่นัน้ อะไรก็ได้ทัง้นัน้ 

3943. They both fell passionately in love with each other.  

เขาทัง้สองตา่งก็ตกหลมุรักกนัอยา่งด่ืมด ่า 

3944. Do you notice anything different about me today?  

เธอสงัเกตเห็นความแตกตา่งของฉนัในวนันีบ้้างไหม 

3945. If you've done with your work, you should just go home.  

ถ้าเธอท างานเสร็จแล้วก็ควรจะกลบับ้านได้แล้วละ่ 

3946. Why did it turn out like this?  

ท าไมถึงกลายเป็นอย่างนีไ้ปได้ 

3947. It had no effect on him at all.  

มนัไมมี่ผลใดๆ ตอ่เขาเลยแม้แตน้่อย 

3948. I have a favor to ask.  

ฉนัอยากขอความช่วยเหลือสกัอยา่งหนอ่ย 

3949. Why didn't I think of that sooner?  

ท าไมฉนัไมค่ดิถึงเร่ืองนัน้ให้เร็วกวา่นีน้ะ 

3950. You'd better stay out of my sight!  

นายควรจะอยู่หา่งๆ จากสายตาฉนัหนอ่ย 

3951. I must be out of my mind.  

ฉนัคงต้องเสียสต(ิบ้า)ไปแล้ว 

3952. The problem has been solved for the time being.  

ปัญหานัน้ได้รับการแก้ไขไปชัว่คราวแล้ว 

3953. I definitely won't lay a hand on you.  

ฉนัจะไมแ่ตะต้องเธออยา่งแนน่อน 

3954. I've had enough of this! I want to get out of here!  

ฉนัเหลือทนแล้ว(พอกนัที)กบัเร่ืองนีแ้ล้ว ฉนัอยากออกไปจากท่ีน่ี 

3955. Such a peaceful new year's day!  

ชา่งเป็นปีใหมท่ี่สงบสขุอะไรเชน่นี ้

3956. Who's saying those weird things?  

ใครท่ีก าลงัพดูเร่ืองบ้าบอเหล่านัน้ 

3957. They get along pretty well.  

พวกเขาเข้ากนัได้ค่อนข้างดี 

3958. You always lose!  

นายมนัขีแ้พ้ตลอด 

3959. I'm starting to get angry now.  

ฉนัเร่ิมจะโกรธแล้วตอนนี ้
3960. Let's get revenge!  

ไปแก้แค้นกนัเถอะ 
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English Sentences 3961-3980 
3961. I have to take back everything that is ours.  

ฉนัต้องเอาทกุสิ่งท่ีเป็นของของเรากลบัคืนมา 

3962. Because I want to protect my family  

เพราะวา่ฉนัต้องการปกป้องครอบครัวของฉนั 

3963. He is always envious of our happiness.  

เขาอิจฉาความสขุของเราเสมอ 

3964. Hey! It's not fun at all.  

เฮ้! มนัไมส่นกุเลยสกันิด 

3965. You need not to worry, I can take care of myself.  

คณุไมจ่ าเป็นต้องกงัวลอะไร ฉนัดแูลตวัเองได้ 

3966. You pretended to open the book but you were actually thinking of me, right? 

คณุแสร้งท าเป็นเปิดหนงัสือ แตจ่ริงๆ แล้วก าลงัคิดถึงฉนัอยูใ่ชไ่หม 

3967. You've got to be really cold since you've been waiting for me outside. 

คณุต้องหนาวแน่ๆ  เพราะยืนคอยฉันอยูข้่างนอก 

3968. Do I have the duty to tell you everything?  

ฉนัมีหน้าท่ีท่ีต้องบอกเธอทกุเร่ืองหรือไง 

3969. He dares to call me crazy.  

เขากล้าเรียกฉนัวา่ยายบ้า 

3970. How dare he provoke me!  

เขากล้าดียงัไงมายัว่อารมณ์ฉนั 

3971. From now on, please don't give him any more work.   

จากนีเ้ป็นต้นไป ได้โปรดอย่าได้ให้งานใดๆ แก่เขาอีกเลย 

3972. He has to focus in his studies.  

เขาจะต้องให้ความสนใจกบัการเรียนของเขา 

3973. What are you here for?  

เธอมาท าอะไรท่ีนี ้

3974. Who cares about the details?  

ใครท่ีจะสนใจเก่ียวกบัรายละเอียด 

3975. I came here to save you from your terrible fate.  

ฉนัมาท่ีน่ีเพ่ือชว่ยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย 

3976. It was just a scary dream.  

มนัเป็นแคเ่พียงฝันร้าย 

3977. That's such a silly idea!  

ชา่งเป็นความคิดท่ีง่ีเง่าอะไรอยา่งนี ้

3978. I'm sure you'll live a good life.  

ฉนัมัน่ใจวา่เธอจะใช้ชีวิตได้อยา่งสขุสบาย 

3979. Don't worry so much just grow up normally, okay?  

อยา่ไปกงัวลอะไรให้มากนกั แคเ่ติบโตขึน้มาอยา่งปกตเิท่านัน้ โอเคนะ 

3980. Don't force him to join us.  

อยา่ไปบงัคบัเขาให้มาร่วมกบัเราเลย 
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English Sentences 3981-4000 
3981. I'm tired of my life already.  

ฉนัเหน่ือยหนา่ยกบัชีวิตแล้ว 

3982. I'd never marry an awful girl like you.  

ฉนัจะไมมี่วนัแตง่งานกบัผู้หญิงแย่ๆ  อยา่งเธอหรอก 

3983. He insulted me.  

เขาดถูกูฉนั 
3984. Don't disappoint yourself too much.  

อยา่น้อยเนือ้ต ่าใจในตวัเองมากนกั 
3985. You can change your fate.  

เธอสามารถเปล่ียนแปลงโชคชะตาของตวัเองได้ 

3986. You are in your last year, shouldn't you spend more time on your studies? 

เธออยู่ปีสดุท้ายแล้วนะ ควรทุม่เวลาให้กบัการเรียนไมใ่ช่หรือ? 

3987. As long as you're here, your life will become just as you planned.  

ตราบเทา่ท่ีเธออยูท่ี่น่ี ชีวิตของเธอก็จะเป็นไปตามแผนท่ีเธอได้วางเอาไว้ 

3988. I beg of you, mom! I have my own dream.  

ขอร้องเถอะแม ่ผมก็มีความฝันของผม 

3989. If I don't stay here, my dream will never come true.  

ถ้าผมไมไ่ด้อยูท่ี่น่ี ความฝันของผมก็จะไมมี่วนัเป็นจริงขึน้มา 

3990. If you agree, I have nothing to say.  

ถ้าคณุเห็นด้วย ฉนัก็ไมมี่อะไรท่ีจะพดูแล้ว 

3991. How cold hearted!  

ชา่งใจด าซะจริง 

3992. We don't even have spare rooms.  

พวกเราไมมี่ห้องวา่งเลย 

3993. Fine! I give up on you!  

ดีแล้ว! ฉันจะเลิกยุง่กบัเธอแล้ว! 
3994. Good to have you here.  

ยินดีท่ีคณุมาท่ีน่ี 

3995. Don't lay a finger on her!  

อยา่ได้แตะต้องเธอนะ! 
3996. I've never seen her around.  

ฉนัไมเ่คยพบเห็นเธอเลย 

3997. You finally showed your true self!  

ในท่ีสดุเธอก็เผยตวัตนท่ีแท้จริงออกมา 

3998. Whoever is nice to me, I'll be nice too.  

ใครก็ตามท่ีดีกบัฉนั ฉนัก็จะดีด้วย 

3999. Whoever is mean to me, I'll fight back!  

ใครก็ตามท่ีร้ายกบัฉนั ฉนัก็จะสู้ตอบ 

4000. I have only one wish!  

ฉนัมีความปรารถนาเพียงประการเดียวเทา่นัน้ 
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English Sentences 4001-4020 
4001. You don't have a good home life? 

เธอไมไ่ด้มีชีวิตครอบครัวท่ีดีดอกหรือ? 

4002. I fell in love with her the moment I saw her. 

ฉนัหลงรักเธอในทนัทีท่ีเห็นเธอ 

4003. You're late, we were waiting for you to start dinner. 

เธอมาสาย พวกเราคอยท่ีจะเร่ิมทานอาหารเย็นกนัอยู่ 
4004. I've never been able to eat these things. 

ฉนัไมเ่คยทานสิ่งเหลา่นัน้มาก่อน 

4005. Don't be so indulgent to her, mom. 

อยา่โอนออ่นอ่อนผอ่นตามเธอมากนกันะแม่ 
4006. You should at least try and eat half of them. 

อยา่งน้อยเธอควรพยายามทานสกัคร่ึงหนึง่ก็ยงัดี 
4007. If you don't eat it now you won't be able to eat it for a lifetime. 

ถ้าเธอไมท่านมนัซะตอนนี ้เธอก็จะไมส่ามารถทานมนัได้เลยชัว่ชีวิต 

4008. It's not a big deal. 

มนัก็ไมใ่ชเ่ร่ืองส าคญัอะไรเลยนะ 

4009. The deadline is in two days, I have no time to waste. 

เหลือก าหนดเวลาสดุท้ายในอีกสองวนันี ้ฉนัไมมี่เวลาท่ีจะเสียแล้ว 

4010. Of course, I don't expect things to go so well at first. 

แนน่อน ฉนัไมไ่ด้คาดหวงัให้สิ่งตา่งๆ เป็นไปด้วยดีในครัง้แรก 

4011. What if you get rejected? 

ถ้าเผ่ือเธอถกูเขาปฏิเสธละ่ 

4012. I'll get out as you wish. 

ฉนัก็จะถอนตวัออกไปตามท่ีเธอต้องการ 

4013. Don't treat me like a little kid! 

อยา่ปฏิบตัิตอ่ฉนัอยา่งกบัวา่ฉนัเป็นเด็กเล็ก 

4014. I'm kind of relieved. 

ฉนัรู้สกึโลง่อกขึน้ 

4015. You're still half asleep. Get up. 

น่ีเธอยงัคร่ึงหลบัคร่ึงต่ืนอยูอี่ก ลกุขึน้ได้แล้ว 

4016. Could you please stop letting other people wake me up? 

ชว่ยกรุณาอยา่ให้คนอ่ืนมาปลกุผมได้ไหม 

4017. Let's hurry, so we can get a seat. 

รีบไปกนัเถอะ เราจะได้มีท่ีนัง่ 

4018. You look like you got dumped. 

ดทูา่เหมือนเธอจะถกูแฟนทิง้มาอยา่งนัน้แหละ่ 

4019. It's not such a big deal for you to be alone. 

มนัไมใ่ชเ่ร่ืองส าคญัส าหรับเธอหรอกท่ีจะอยู่โดยล าพงั 

4020. We feel it's really hard to get close to her! 

พวกเรารู้สกึว่ามนัยากจริงๆ ท่ีจะเข้าใกล้เธอ 
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English Sentences 4021-4040 
4021. If others see this side of me, they'd be scared, and they won't come close to me anymore. 

ถ้าคนอ่ืนๆ มองเห็นด้านนีข้องฉนั พวกเขาอาจจะกลวั และจะไมเ่ข้าใกล้ฉนัอีกตอ่ไป 

4022. Are you saying you did that on purpose? 

เธอจะพดูวา่เธอตัง้ใจท าสิ่งเหลา่นัน้หรือ 

4023. Believe me, I had no ill intentions. 

เช่ือเถอะว่าฉนัไมไ่ด้มีเจตนาร้าย 

4024. When I watch her cry like that I couldn't hate her the way I used to. 

เม่ือฉนัเห็นเธอร้องไห้อย่างนัน้ ฉนัก็ไมส่ามารถจะเกลียดเธออย่างท่ีเคยเกลียดได้อีกตอ่ไป 

4025. Why is everyone gathered here? 

ท าไมทกุคนมาจบักลุม่กนัอยู่ท่ีน่ี 

4026. If you have any frustrations or any problems you can always discuss them with me. 

ถ้าเธอมีความคบัข้องใจหรือมีปัญหาใดๆ เธอก็สามารถพดูคยุกบัฉันได้เสมอ 

4027. I may not be able to help but I'm sure you would feel better by saying it. 

ฉนัอาจจะไมส่ามารถชว่ยเหลือได้ แตฉ่นัก็แนใ่จวา่เธอจะรู้สกึดีขึน้ถ้าได้พดูมนัออกมา 

4028. I'll definitely find out who you are! 

ฉนัจะค้นหาให้ได้วา่คณุคือใครกนัแน่ 
4029. Why did it end up like this? 

ท าไมมนัถึงได้จบลงอย่างนี ้

4030. How could you guys try to sneak off and leave us alone! 

พวกนายพยายามแอบหนีออกไป และทิง้พวกเราไว้ตามล าพงัได้อยา่งไร 

4031. Wouldn't it be much better for you if I'm not here? 

มนัจะไมดี่ส าหรับเธอมากหรอกหรือถ้าหากฉนัไมอ่ยูท่ี่น่ี 

4032. I want something in exchange for keeping quiet. 

ฉนัต้องการบางสิ่งเป็นการแลกเปล่ียน ส าหรับการปิดปากเงียบ 

4033. Bribe me to keep my mouth shut! 

ให้สินบนเพ่ือปิดปากฉนัสิ 
4034. I'd like you to help me pick a present for my sister. 

ฉนัอยากให้เธอชว่ยเลือกของขวญัสกัอยา่งส าหรับน้องสาวฉนัหนอ่ย 

4035. I've already washed my hands of all this. 

ฉนัล้างมือ(ไมเ่ก่ียวข้องอีกตอ่ไป)จากเร่ืองเหลา่นีแ้ล้ว 

4036. You're a lot more agitated than usual. 

เธอกระสบักระสา่ยมากเกินปกตินะ 

4037. I just got an awesome idea! 

ฉนัเพิ่งจะได้ไอเดียบนัเจิดมานะ่ 

4038. Don't just decide on your own! 

อยา่ตดัสินตามความคดิของตนแตเ่พียงถ่ายเดียว 

4039. I have no idea about the kinds of things girls like. 

ฉนัไมท่ราบวา่สาวๆ เขาชอบสิ่งของประเภทไหนบ้าง 

4040. I've tried whatever I could in order to be suitable for you. 

ฉนัจะพยายามท าทกุอยา่งเท่าท่ีจะท าได้ เพ่ือจะได้คูค่วรกบัคณุ 
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English Sentences 4041-4060 
4041. Thank you for taking care of me all this time.  

ขอบคณุท่ีดแูลฉนัมาตลอดช่วงนี ้

4042. I'm very happy that you treated me so well.  

ฉนัดีใจมากๆ ท่ีคณุปฏิบตัติอ่ฉนัเป็นอยา่งดียิ่ง 

4043. I think there's something wrong with me, could you please hurry home?  

ฉนัคดิวา่มีบางอยา่งผิดปกตเิกิดขึน้กบัฉนั คณุชว่ยรีบกลบัมาหนอ่ยได้ไหม 

4044. Sorry I wasn't paying attention.  

ขอโทษด้วยท่ีฉนัไมไ่ด้สนใจฟัง 

4045. We're still not out of danger yet, it seems.  

ดเูหมือนพวกเราจะยงัไมพ้่นอนัตรายนะ 

4046. We can't go any further.  

พวกเราไมส่ามารถไปตอ่ได้ 

4047. We've got no other option.  

พวกเราไมมี่ทางเลือกอ่ืนเลย 

4048. Could you please go buy a few snacks for our guest?  

เธอชว่ยไปซือ้ขนมสกัสองสามอยา่งมาให้แขกของเราหน่อยได้ไหม 

4049. It's too much trouble!  

ปัญหาเยอะซะจริง 

4050. Are there any ways to avoid the effects?  

มีทางท่ีจะหลีกเล่ียงผลกระทบเหล่านัน้ไหม 

4051. Don't you wanna stay a bit longer?  

คณุไมอ่ยากอยูน่านขึน้อีกสกันิดหนึง่หรือ 

4052. Don't skip during our cleaning time.  

น่ีอยา่มาโดดในช่วงเวลาท่ีพวกเราท าความสะอาดกนันะ 

4053. I don't mind taking care of everything.  

ฉนัไมว่า่อะไรท่ีจะต้องดแูลทกุสิ่งทกุอย่าง 

4054. You're such a reliable guy.   

เธอชา่งเป็นคนท่ีไว้วางใจได้เสียจริง 

4055. You're the only one I can depend on.  

เธอเป็นคนเดียวท่ีฉนัสามารถพึง่พาได้ 

4056. Now I can take a nap without worrying any.  

ตอนนีฉ้นัสามารถหลบัสกังีบโดยไมต้่องกงัวลใดๆ ได้แล้ว 

4057. I wonder why no one has noticed it before.  

ฉนัสงสยัวา่ท าไมไมมี่ใครสงัเกตเห็นมนัมาก่อน 

4058. If anyone knew about this he wouldn't be able to face anybody!  

ถ้าเกิดใครทราบเก่ียวกบัเร่ืองนีเ้ข้า เขาก็จะไมส่ามารถเข้าหน้าใครๆ ได้ 

4059. Don't you dare sneak out!  

อยา่ย่องเงียบออกไปเชียวนะ 

4060. I bet you've never seen it before.  

พนนัได้เลยวา่คณุไมเ่คยเห็นมนัมาก่อนแน่ 
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4061. I don't mind what people say.  

ฉนัไมถื่อสาท่ีผู้คนเขาพดูกนัหรอก 

4062. It's easy for you to forget!  

มนัคงง่ายส าหรับเธอท่ีจะลืม 

4063. But I couldn't put it out of my mind for the past two years!  

แตฉ่นัไมส่ามารถเอามนัออกไปจากใจได้ตลอดสองปีท่ีผา่นมา 

4064. You won the heart of the people!  

เธอเอาชนะใจของผู้คนได้ 

4065. I don't need your sympathy.  

ฉนัไมต้่องการความเห็นใจของเธอ 

4066. This person drives me crazy!  

คนๆนีท้ าฉนัแทบคลัง่ 

4067. You should have gone along with him.  

เธอควรจะเข้ากนัให้ได้กบัเขานะ 

4068. Stop it! You're embarrassing me!  

หยดุเลย เธอก าลงัจะท าให้ฉันเขินอายนะ 

4069. It takes five minutes to get to the train station.  

มนัใช้เวลา 5 นาทีท่ีจะไปถึงสถานีรถไฟ 

4070. He concentrated too little in class.  

เขาสนใจในการเรียนน้อยมาก 

4071. I have made a lot of friends here.  

ท่ีน่ีฉนัผกูมิตรไว้เยอะ 

4072. It's fun to hang out with you.  

สนกุดีท่ีได้มาเท่ียวกบัเธอ 

4073. That's why you made friends so fast.  

เพราะอยา่งนีน่ี้เองเธอถึงได้เป็นมิตรกบัคนเร็ว 

4074. They must have been going out for a while.  

พวกเขาคงจะออกไปเท่ียวกนัชว่งหนึง่ 

4075. They must have been dating for at least 2 years.  

พวกเขาคงจะออกเดทกนัไม่ต ่ากว่าสองปีแล้ว 

4076. You skipped the opening ceremony, didn't you?  

เธอโดด(ไมเ่ข้าร่วม)พิธีเปิดใชไ่หม? 

4077. Does it bother you that much?  

มนักวนใจคณุมากขนาดนัน้เหรอ 

4078. I used to date this guy.  

ฉนัเคยออกเดทกบัผู้ชายคนนี ้

4079. Are you gonna get back together?  

พวกเธอก าลงัจะกลบัไปคืนดีกนัเหรอ 

4080. How come it tastes so different when I make it?  

เหตใุดมนัถึงได้รสชาตแิตกตา่งกบัท่ีฉนัท า 
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4081. Why can't you even solve a basic question like that?  

ท าไมเธอถึงแก้โจทย์พืน้ฐานอยา่งนัน้ไมไ่ด้นะ 

4082. It’s nice to have a guy living next door that we can count on.   

เป็นการดีท่ีมีหนุม่สกัคนอาศยัอยู่ถดัไป ท่ีพวกเราสามารถพึง่พาได้ 

4083. I don't want to negotiate with you!  

ฉนัไมอ่ยากจะเจรจากบัคณุ 

4084. How come you are here?  

เหตใุดเธอจงึมาอยู่ท่ีน่ี 

4085. Don't tell me you're mad at me?  

อยา่บอกนะวา่เธอโกรธฉนั 

4086. I just wish that I could be with him forever.  

ฉนัแคป่รารถนาให้ได้อยูก่บัเขาตลอดไป 

4087. Are you telling me to lose on my purpose?  

คณุก าลงับอกให้ฉนัทิง้วตัถปุระสงค์ของตวัเองหรือ 

4088. All you have to do is obey me!  

ทัง้หมดท่ีแกต้องท าคือ เช่ือฟังฉนั 

4089. You're smarter than I thought.  

นายฉลาดกว่าท่ีฉนัคดิ 

4090. You are completely insane!  

นายมนับ้าโดยแท้ 

4091. You're heading in the wrong direction!  

คณุก าลงัมุง่หน้าไปผิดทางแล้วละ่ 

4092. They're not taking this seriously.  

พวกเขาไมถื่อเอาเร่ืองนีจ้ริงจงันกั 

4093. I cannot trust them anymore.  

ฉนัไมส่ามารถไว้วางใจพวกเขาได้อีกตอ่ไป 

4094. If you lay a finger on her, I'll never forgive you!  

ถ้านายขืนแตะต้องเธอละ่ก็ ฉนัจะไมมี่วนัให้อภยันายเลย 
4095. Your words and actions don't match up at all!  

ค าพดูและการกระท าของนายมนัไมไ่ด้สอดคล้องต้องกนัเลย 

4096. Stop messing around with me!  

เลิกท าอะไรโง่ๆ กบัฉนัเสียที 

4097. We have to hurry to get off the baggages!  

เราต้องรีบเอากระเป๋าพวกนีล้งนะ 
4098. I've changed my mind, we'll stay here a little longer.  

ฉนัเปล่ียนใจแล้วละ่ ฉนัจะอยูท่ี่น่ีอีกสกัหน่อย 

4099. There's no point in staying here any longer.  

เปลา่ประโยชน์นา่ท่ีจะอยู่ท่ีน่ีตอ่ไปอีก 

4100. If you continue judging books by the cover, you'll regret it someday.  

ถ้าเธอยงัขืนดอูะไรแคเ่ปลือกนอกแล้วละ่ก็ เธอจะต้องเสียใจเข้าสกัวนั 
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4101. If you don't want any trouble, you'd better get out of my sight.  

ถ้าแกไมอ่ยากมีปัญหาใดๆ ก็ควรออกไปให้พ้นๆ จากสายตาฉนัซะ 

4102. There's no need for explanation.  

ไมจ่ าเป็นต้องอธิบาย 

4103. How dare you make fun of us!  

กล้าดียงัไงมาหวัเราะเยาะพวกเรา 

4104. How long do you intend to do nothing?  

น่ีเธอตัง้ใจจะไมท่ าอะไรไปอีกนานแคไ่หน 

4105. Did you do anything behind my back again?  

น่ีเธอท าอะไรลบัหลงัฉนัอีกแล้วหรือ 

4106. Why didn't you tell me earlier?  

ท าไมเธอไมบ่อกฉนัแตเ่นิ่นๆ 

4107. This is not the time!  

ไมใ่ชเ่วลานี ้

4108. In order to survive in this world, you have to use your brain.  

เพ่ือท่ีจะอยูใ่ห้รอดในโลกใบนี ้เธอต้องใช้สมองหน่อย 

4109. It's not fair to just take the money and not do your job.  

มนัไมค่อ่ยเป็นธรรมเทา่ไหร่ท่ีเอาเงินเขามาแล้วและไมท่ างานให้ 

4110. She's not a normal woman, when she's mad, even I can't do anything against her. 

เธอไมใ่ชผู่้หญิงธรรมดา ย่ิงเวลาเธอโกรธขึน้มา แม้แตฉ่นัก็ไมส่ามารถต้านทานเธอได้ 

4111. You're smarter than you look.  

นายฉลาดกว่าท่ีเห็นนะ 

4112. You'd better not do anything and stay home today.  

วนันีน้ายไม่ควรท าอะไรและอยูท่ี่บ้านจะดีกวา่ 

4113. I didn't expect you to understand.  

ฉนัไมไ่ด้คาดหวงัให้นายเข้าใจเลย 

4114. I'm kind of excited to see what come out.  

ฉนัคอ่นข้างตื่นเต้นท่ีจะเห็นสิ่งท่ีปรากฏออกมา 

4115. The more I think about it, the more I see how bad a person I really am!  

ยิ่งฉนัคดิเก่ียวกบัมนัก็ยิ่งเห็นวา่ตวัเองนัน้แยเ่สียจริงๆ 

4116. This is getting out of hand.  

น่ีมนัไปไกลเกินกว่าจะควบคมุแล้ว 

4117. What is this nonsense you are talking about?  

น่ีนายก าลงัพดูเร่ืองไร้สาระอะไรอยู่? 

4118. There's no point in trying to flatter me.  

เปลา่ประโยชน์นา่ในการพยายามมาป้อยอฉนั 

4119. She's doing this on purpose!  

เธอตัง้ใจท าอยา่งนี ้

4120. I'll definitely never do such a weird thing!  

ฉนัจะไมมี่วนัท าเร่ืองประหลาดอยา่งนัน้เป็นเด็ดขาด 
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4121. Stop fooling around!  

เลิกเลน่บ้าๆ ซะที 

4122. I'd like to have a word with you.  

ฉนัอยากจะคยุกบัคณุเป็นส่วนตวั 

4123. Let's go get something to drink!  

ไปหาอะไรด่ืมกนัเถอะ 

4124. We're supposed to go straight home after school.  

หลงัเลิกเรียนเราควรจะตรงกลบับ้านเลย 

4125. My hair is actually curly so I have to straighten it.  

จริงๆ แล้วผมของฉนัหยกัศก ฉนัก็เลยยืดมนัให้ตรง 

4126. What kind of haircut you think would suit me?  

เธอคิดวา่ผมทรงไหนจะเหมาะกบัฉนั 

4127. It's totally suit you!  

มนัเหมาะกบัเธอโดยแท้ 

4128. I'm not a man if I let them laugh at me like that.  

ฉนัคงไมใ่ชผู่้ชายถ้าปลอ่ยให้พวกนัน้หวัเราะฉันอย่างนี  ้

4129. You're going to let me make a fool of myself?  

นายก าลงัจะปล่อยให้ฉนัท าเร่ืองหน้าแตกอยา่งนัน้หรือ 

4130. Everyone's gonna laugh at me tomorrow.  

พรุ่งนีท้กุๆ คนคงจะหวัเราะเยาะฉนั 

4131. This way you can learn on your own.  

ด้วยวิธีนีเ้ธอก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

4132. What other people can do, you can do it.  

สิ่งใดท่ีคนอ่ืนท ามนัได้ เธอก็ท าได้เชน่กนั 

4133. How come I can't do it until now?  

เพราะเหตใุดฉันจงึไมส่ามารถท ามนัได้จนถึงตอนนี ้

4134. I wished she would not mad at me.  

ฉนัขออยา่ให้เธอโกรธฉันเลย 

4135. Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sad. 

แม้จะดเูหมือนว่าเขาสบายดี แตล่กึๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้ 

4136. No one has ever praised me like this.  

ไมเ่คยมีใครยกย่องฉนัอย่างนีม้าก่อน 

4137. Don't you dare bully him!  

อยา่มาพาลหาเร่ืองเขานะ 

4138. If something really happens, I won't be helped responsible for it.  

ถ้ามีบางสิ่งบางอยา่งเกิดขึน้จริงๆ ก็หลีกเล่ียงไมไ่ด้ท่ีฉนัต้องรับผิดชอบ 

4139. What are you wasting your time there for?  

พวกนายไปเสียเวลาท่ีนัน่ท าไม 

4140. I want to hear everyone's opinions, so just tell us your idea!  

ฉนัอยากฟังความเห็นของทกุคน ดงันัน้จงบอกความคิดของพวกนายออกมา 
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4141. Don't omit such important information!  

อยา่ละเลยข้อมลูส าคญัอยา่งนัน้ 

4142. Why are you acting so cold?  

ท าไมถึงท าตวัเย็นชานกั 

4143. I've repaid, so I owe you nothing now.  

ฉนัใช้คืนให้แล้ว ตอนนีไ้มไ่ด้เป็นหนีเ้ธอแล้วนะ 

4144. Like I was trying to hit on him!  

อยา่งกบัวา่ฉนัพยายามจะจีบเขาอยา่งนัน้แหละ่ 

4145. Come on, not everything I do and say need to be related to that sort of thing. 

ไมเ่อานา่ ใชท่กุอย่างท่ีฉนัพดูและท าจะต้องเก่ียวข้องกบัเร่ืองท านองนัน้ซะหนอ่ย 

4146. That was more than enough for you to fall for a guy.  

นัน่ก็มากเกินพอแล้วส าหรับเธอท่ีจะตกหลมุรักหนุม่สกัคน 

4147. I have no idea why you are making your life harder.  

ฉนัไมรู้่วา่ท าไมนายถึงท าให้ชีวิตมนัยากล าบากนกั 

4148. Go back home! Stop making your family worried.  

กลบัไปบ้านไปซะ เลิกท าให้ครอบครัวนายเป็นห่วงเสียที 

4149. If my girlfriend goes around other guys, I'd go nuts.  

ถ้าแฟนของฉนัเท่ียวไปป้วนเปีย้นกบัชายอ่ืนละ่ก็ ฉนัก็คงจะคลัง่ 
4150. I don't get what he is thinking.  

ฉนัไมเ่ข้าใจวา่เขาก าลงัคดิอะไรอยู่ 
4151. His actions and eyes are saying totally opposite things.  

สายตาและการกระท าของเขาบอกเลา่เร่ืองราวท่ีแตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง 

4152. You can run away, but you'll never live in peace.  

เธออาจหนีไปได้ แตไ่มมี่วนัท่ีจะอยูอ่ยา่งสงบสขุได้ 

4153. You have to fight your destiny!  

เธอจะต้องสู้กบัชะตากรรมของตนเอง 

4154. When you run away, you don't solve anything.  

เม่ือใดท่ีเธอหนีไป เธอก็จะไมไ่ด้แก้ปัญหาใดๆเลย 

4155. It won't take me long to make you tell me where he is.  

มนัใช้เวลาไมน่านหรอกท่ีจะท าให้คณุบอกฉนัมาว่าเขาอยูท่ี่ไหน 

4156. Let me handle it, I'm used to this kind of situation!  

ขอผมจดัการมนัเอง ผมเคยชินกบัสถานการณ์เชน่นี ้

4157. I'm not in the mood to play with you, just do whatever you want!  

ฉนัไมมี่อารมณ์ท่ีจะเลน่กบัเธอ อยากท าอะไรก็เชิญเลย 

4158. You must have thought it was pretty scary!  

เธอคงคิดวา่มนัคอ่นข้างนา่กลวัซินะ 

4159. This is not the kind of place for you.  

ท่ีน่ีไมใ่ชท่ี่ท่ีเหมาะส าหรับเธอ 

4160. Thank you from the bottom of my heart!  

ขอบคณุอยา่งสดุซึง้จริงๆ 
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4161. Now it's not the time to be frightened!  

ตอนนีไ้มใ่ชเ่วลาท่ีจะต้องกลวัแล้ว 

4162. She was trying so hard to make us getting along well.  

เธอพยายามอยา่งหนกัท่ีจะท าให้พวกเราเข้ากนัได้ดี 

4163. We shouldn't let her work on her own.  

พวกเราไมค่วรปลอ่ยให้เธอเหน่ือยเพียงล าพงั 

4164. We'll try getting along with them.  

พวกเราจะพยายามเข้ากบัพวกนัน้ให้ได้ 

4165. Don't think that you're the only one who is nervous.  

อยา่คดิวา่มีเพียงเธอคนเดียวท่ีรู้สกึประหมา่ 

4166. It's about time you took over my position.  

มนัถึงเวลาแล้วท่ีเธอจะเข้ารับต าแหนง่ตอ่จากฉนั 

4167. I can't be discouraged!  

ฉนัจะท้อไมไ่ด้ 

4168. Did I cause that much trouble for him?  

ฉนัได้สร้างปัญหามากมายให้กบัเขาอยา่งนัน้หรือ 

4169. Don't do something so disgraceful!  

อยา่ท าอะไรท่ีนา่ขายหน้าเหลือทน 

4170. You look unwell, you should lie down and rest!  

เธอดเูหมือนจะไมส่บายนะ เธอควรจะนอนลงและพกัผอ่นซะ 

4171. I'm going to change, so don't come in!  

ฉนัก าลงัจะเปล่ียนเสือ้ผ้า อย่าเพิ่งเข้ามานะ 

4172. Your job is to focus on your studies and help your parents!  

งานของเธอคือตัง้ใจเรียนและชว่ยเหลือพอ่แม่ 
4173. Wake up! Don't dream nonsense again!  

ต่ืนได้แล้ว เลิกเพ้อฝันไร้สาระอีก 

4174. Dream something that will surely happen!  

ฝันอะไรท่ีมนัจะเกิดขึน้ได้แน่ๆ หนอ่ยสิ 
4175. Please take your time, and drive safely!  

ไมต้่องรีบ ขบัข่ีปลอดภยันะ 

4176. We have to protect our reputation.  

พวกเราต้องปกป้องช่ือเสียงของเรา 

4177. You and I are in the same boat.  

เธอและฉนัเราลงเรือล าเดียวกนัแล้ว 

4178. I will entrust it to you.  

ฉนัจะวางใจมอบมนัให้กบัเธอ 

4179. Hand it over!  

สง่มนัมา 

4180. You have to follow my orders!  

นายต้องท าตามค าสัง่ฉนั 
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4181. I'll do whatever you order.  

ฉนัจะท าตามทกุสิ่งท่ีคณุสัง่ 

4182. Stop meddling in my affairs and take care of your own first!  

เลิกจุ้นจ้านกบัธุระของฉนั แล้วใสใ่จกบัเร่ืองของตวัก่อน 

4183. Don't worry over small things like this!  

อยา่กงัวลกบัเร่ืองเล็กน้อยอยา่งนี ้

4184. Don't make a scene!  

อยา่ตีโพยตีพายน่า 

4185. That person continues to hurt you?  

คนๆ นัน้ยงัท าให้เธอเจ็บปวดอยูห่รือ 

4186. I can't stand to have you near me!  

ฉนัทนไมไ่ด้ท่ีมีนายอยูใ่กล้ๆ 

4187. Sometimes you have to lose yourself before you can find anything.  

บางครัง้นายก็ต้องหลงทางบ้างก่อนท่ีจะค้นพบสิ่งใด 

4188. If you lay a finger on my son, you know now what'll happen.  

ถ้าขืนนายท าร้ายลกูชายฉนัละ่ก็ นายก็จะได้รู้เดี๋ยวนีแ้หล่ะวา่จะเกิดอะไรขึน้ 

4189. Finally, you have decided to tie the knot after 7 long years.  

ในท่ีสดุคณุก็ตดัสินใจท่ีจะแตง่งานซะที หลงัจากท่ีคบกันมายาวนาน 7 ปี 

4190. What do we know so far?  

จนถึงทกุวนันีพ้วกเรารู้อะไรบ้าง? 

4191. There are other things that need to be taken into account.  

มีสิ่งอ่ืนๆ ท่ีต้องน ามาพิจารณากนั 

4192. He didn't die in vain.  

เขาไมไ่ด้ตายเปลา่ 

4193. You are at liberty to leave any time.  

นายมีอิสระท่ีจะไปเม่ือไหร่ก็ได้ 

4194. Do not let your hearts be troubled.   

อยา่ปลอ่ยให้หวัใจของเธอรุ่มร้อน 

4195. I suggest you take some rest and recover your strength.  

ฉนัขอแนะน าให้นายพกัผอ่นบ้างและฟืน้ฟคูวามเข้มแข็งขึน้มาใหม่ 
4196. That's where l want to live the rest of my life.  

นัน่คือสถานท่ีท่ีฉนัอยากจะใช้ชีวิตท่ีเหลืออยู่ท่ีนัน่ 

4197. Look back on the way you were!  

มองย้อนกลบัไปถึงชีวิตท่ีเป็นมาของเธอ 

4198. I seldom make a wrong choice!  

ฉนัแทบไมเ่คยเลือกผิดเลยนะ 

4199. I feel kind of sick.  

ฉนัรู้สกึไมส่บายนิดหนอ่ย 

4200. I'm grounded for the next three days, so I can't help you.  

ฉนัถกูกกับริเวณในสามวนันี ้ดงันัน้ฉนัจงึไมส่ามารถชว่ยเธอได้ 
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4201. You're my sister, I can't just ignore you. 

เธอเป็นน้องสาวของฉนั ฉนัไมส่ามารถละเลยเธอได้ 

4202. I'm reluctant to help him. 

ฉนัลงัเลท่ีจะชว่ยเหลือเขา 

4203. We're gonna step outside, leave you two to talk things over. 

พวกเราจะถอยออกไปด้านนอก ปลอ่ยคณุสองคนให้ปรึกษาหารือกนั 

4204. I think all four of you better sit down and talk it over. 

ฉนัคดิวา่พวกคณุทัง้หมดส่ีคน ควรนัง่ลงแล้วพดูคยุหารือกนั 

4205. These will mean nothing for you if you lose sight of the thing you love. 

สิ่งเหลา่นีจ้ะไมมี่ความหมายอะไรตอ่คณุเลย ถ้าคณุลืมเลือนสิ่งท่ีคณุรัก 

4206. Where have you been hanging around? 

น่ีเธอไปเตร็จเตร่อยูท่ี่ไหนมา 

4207. It looks like there's something else you want from me. 

ดเูหมือนวา่เธอต้องการอะไรอยา่งอ่ืนจากฉนัอีก 

4208. So you're saying if I want you, I have to let go of him? 

น่ีเธอก าลงัพดูว่าถ้าฉนัต้องการเธอ ฉนัต้องปลอ่ยเขาไปใชไ่หม 

4209. Are you confident that you're worth it? 

เธอมัน่ใจวา่เธอมีคณุคา่คูค่วรอยา่งนัน้หรือ 

4210. You may leave now. 

ตอนนีเ้ธอไปได้แล้ว 

4211. We're welcoming him with open arms. 

เราจะต้อนรับเขาอย่างเตม็อกเตม็ใจ 

4212. Don't mess around so much. 

เลิกท าให้ยุง่เหยิงมากขนาดนีไ้ด้แล้ว 

4213. She will not be given an exception. 

เธอก็จะไมไ่ด้รับการยกเว้น 

4214. I haven't cared about anyone for so long. 

ฉนัไมไ่ด้สนใจใครมานานมากแล้ว 

4215. Why do I keep getting so worried about him? 

ท าไมฉนัถึงได้ยงัคงหว่งใยเขาเหลือเกิน 

4216. The time period for that is expired. 

เวลาส าหรับเร่ืองนัน้มนัหมดไปแล้ว 

4217. Is that so? 

ยงังัน้หรือ 

4218. Have you ever felt how hard it is to survive? 

เธอเคยรู้สึกไหมวา่การอยูใ่ห้รอดนัน้มนัยากล าบากแคไ่หน 

4219. Do you know what it feels to live a life that someone else made for you? 

คณุรู้ไหมวา่มนัรู้สึกอย่างไร ท่ีต้องใช้ชีวิตตามท่ีคนอ่ืนวางไว้ให้ 

4220. Please excuse me to class. 

ฉนัต้องขอตวัไปเข้าชัน้เรียนก่อนนะ 
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4221. Do you think that information can be trusted?  

คณุคิดวา่ข้อมลูนัน้เช่ือถือได้หรือ 

4222. I warned you not to risk your life for something trivial like this.  

ฉนัเตือนนายแล้ววา่อยา่เอาชีวิตมาเส่ียงกบัเร่ืองเล็กๆน้อยๆอย่างนี  ้

4223. You have done such an important job for me.  

เธอได้ท างานท่ีมีส าคญัมากส าหรับฉนัได้ส าเร็จ 

4224. What's that supposed to mean?  

นัน่มนัหมายความว่ายงัไง 

4225. You're free to do whatever you want.  

เธอมีอิสระท่ีจะท าอะไรก็ได้ท่ีเธอต้องการ 

4226. No matter what you do, nothing will change.  

ไมว่า่คณุจะท าอะไรก็ตาม จะไมมี่สิ่งใดเปล่ียนแปลง 

4227. Then I'll leave her in your care.  

ถ้างัน้ฉนัจะปล่อยเธอไว้ในความดแูลของคณุ 

4228. Do you dislike being around me?  

คณุไมช่อบอยูใ่กล้ๆ ฉนัหรือ 

4229. That certainly makes me feel better.  

แนน่อนวา่นัน่นะ่ท าให้ฉนัดีขึน้ 

4230. Don't get any wrong ideas.  

อยา่ได้เข้าใจอะไรผิดๆ 

4231. I deluded myself for a second.  

ฉนัหลอกตวัเองไปชัว่ขณะ 

4232. Did he just mistake me for someone else? 

น่ีเขาเข้าใจผิดวา่ฉนัเป็นใครคนอ่ืนหรือ 

4233. Don't try to use this as a way to take advantage of me.  

อยา่พยายามเอาเร่ืองนีม้าหาประโยชน์จากฉนั 

4234. I'd like to take advantage of this opportunity.  

ฉนัอยากจะฉกฉวยโอกาสนีไ้ว้ 

4235. I can't do anything but tolerate to him.  

ฉนัจะท าอะไรได้นอกจากอดทนอดกลัน้กบัเขา 

4236. I feel like she's making fun of me.  

ฉนัรู้สกึเหมือนกบัว่าเธอก าลงัหวัเราะเยาะฉนัอยู่ 
4237. I'd rather look tough than cute.  

ฉนัคอ่นข้างจะดแูข็งกร้าว มากกวา่นา่รักนะ 

4238. I was so restless waiting for you.  

ฉนัคอยเธออยา่งกระวนกระวายขนาดไหน 

4239. It sounds like I'm being jealous.  

ฟังเหมือนกบัว่าฉนัก าลงัหงึอยู่ 
4240. If he found out, you'd get in so much trouble.  

ถ้าเกิดเขารู้ขึน้มาละ่ก็ เธอจะต้องเดือดร้อนอย่างหนกัเลยละ่ 
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4241. This is the first time you've ever let me down.  

น่ีเป็นครัง้แรกท่ีเธอท าให้ฉนัผิดหวงั 

4242. This kind of chance doesn't come everyday.   

โอกาสอย่างนีไ้มไ่ด้พบเจอกนัทกุวนันะ 

4243. Why are you suddenly changing the subject? 

ท าไมถึงได้เปล่ียนเร่ืองกระทนัหนัละ่ 
4244. There's no way anything like that will happen. 

ไมมี่ทางท่ีเร่ืองอยา่งนีจ้ะเกิดขึน้ 

4245. I can do it on my own! 

ฉนัสามารถท ามนัได้ด้วยตนเอง 

4246. To be honest, I wish you'd stop caring about me. 

พดูตามตรงนะฉนัอยากให้เธอเลิกกงัวลเก่ียวกบัฉนัเสียที   
4247. You're talking nonsense. Don't fool yourself!   

นายพดูอะไรไร้สาระ เลิกหลอกตวัเองซะที 

4248. Do you have to have a reason for everything you do? 

เธอต้องมีเหตผุลในการท าอะไรทกุสิ่งอยา่งนัน้หรือ 

4249. There wasn't a reason, really. 

มนัไมมี่เหตผุลใดๆ เลยจริงๆ 

4250. If I get a chance, I'll return you a favor one day. 

ถ้ามีโอกาส ฉนัจะตอบแทนคืนคณุสกัวนั 

4251. Forget it! You have no reason to repay me. 

ลืมมนัซะเถอะ ไมมี่เหตผุลท่ีจะตอบแทนคืนให้ฉนั 

4252. Just come along, I'm doing you a favor! 

แคแ่วะผา่นมา ฉนัจะชว่ยท าอะไรให้คณุสกัอย่าง 

4253. Why do you keep following me? 

ท าไมถึงได้ตามฉนัมาอีก 
4254. I want to make sure you get back home safely. 

ฉนัต้องการการมัน่ใจวา่เธอถึงบ้านปลอดภยัแล้ว 

4255. He's so weird. 

เขาชา่งประหลาดเหลือเกิน 

4256. Why are you getting mad at her when she hasn't done anything wrong? 

ท าไมคณุถึงโกรธให้เธอ ในเม่ือเธอไมไ่ด้ท าอะไรผิด 

4257. Mind your own business! 

ใสใ่จกบัธุระของตนเองเถอะ 

4258. I'll work harder so please don't kick me out. 

ฉนัจะท างานให้หนกัมากขึน้ ได้โปรดอยา่ไลฉ่นัออกเลย 

4259. Stop playing around and study for once! 

เลิกเลน่สนกุซะที แล้วหนัมาเรียนสกัที 
4260. Please keep this conversation a secret. 

ได้โปรดเก็บเร่ืองท่ีคยุกนันีเ้ป็นความลบั 
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4261. The two of you suit each other.   

เธอทัง้สองคูค่วรซึง่กนัและกนั 

4262. I'll try my best to be different.   

ฉนัพยายามอยา่งท่ีสดุ ท่ีจะท าให้มนัแตกตา่ง 

4263. It's better not to get involved in those situations.  

เป็นการดีกวา่ท่ีจะไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องในสถานการณ์อยา่งนัน้ 

4264. From now on, you won't be in tough time anymore.  

จากนีเ้ป็นต้นไป เธอจะไมต่กอยูใ่นภาวะยากล าบากอีกตอ่ไปแล้ว 

4265. If you consider me a friend, tell me your problems.  

ถ้านายเห็นวา่ฉนัเป็นเพ่ือนแล้วละ่ก็ บอกปัญหาของนายมา 

4266. Don't suffer alone.  

อยา่เอาแตท่นทกุข์ตามล าพงั 

4267. I'll help you, but what will you do in return?  

ฉนัจะชว่ยเธอ แตเ่ธอจะท าอะไรให้ฉนัเป็นการตอบแทนคืนละ่ 

4268. I'll do anything that you ask of me.  

ฉนัจะท าทุกุสิ่งท่ีคณุขอให้ท า 

4269. I'll take my leave.  

ฉนัจะลางาน 

4270. You're so naive, I can't even joke around you.  

เธอชา่งซ่ือเหลือเกิน จนฉันไมส่ามารถล้อเลน่กบัเธอได้ 

4271. Look likes she's upset with me, but now is not the time for discussion.  

ดเูหมือนวา่เธอจะหวัเสียกบัฉนันะ แตต่อนนีก็้ไมใ่ชเ่วลาท่ีจะมามวัโต้เถียงกนัอยู่ 
4272. You owe me a favor.  

นายเป็นหนีค้วามชว่ยเหลือของฉนันะ 

4273. I got it. I'll make sure I repay the favor.  

ฉนัรู้แล้ว แนใ่จได้เลยวา่ฉันจะตอบแทนคืนแน่ 
4274. He's ignoring me on purpose.  

เขาตัง้ใจท าเพิกเฉยตอ่ฉนั 

4275. It doesn't matter whether you believe me or not.  

มนัไมส่ าคญัหรอกวา่คณุจะเช่ือฉนัหรือไม่ 
4276. If you are on my side, I can do anything.  

ถ้าคณุอยูข้่างฉนัละ่ก็ ฉนัก็จะสามารถท าอะไรได้ทกุสิ่ง 

4277. How can you tolerate that rude fellow? 

เธออดทนตอ่คนหยาบคายอยา่งนัน้ได้อยา่งไร 

4278. Could you find out how to get there?  

เธอนกึออกหรือยงัว่าเราจะไปท่ีนัน่ได้อยา่งไร 
4279. I just want you to do your best.  

ฉนัก็แคอ่ยากให้เธอท าให้ดีท่ีสดุ 

4280. I don't have the right to criticize others.   

ฉนัไมมี่สิทธ์ิท่ีจะไปวิพากษ์วิจารณ์ใครเขา 
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4281. Even though it's nothing to be proud of, I've never cried in front of anyone before. 

ถึงแม้ฉนัจะไมมี่อะไรให้ภาคภมูิใจ ฉนัก็ไมเ่คยร้องไห้ตอ่หน้าคนอ่ืนมาก่อน 

4282. You're great, you're very clear of what your future dream is. 

เธอเย่ียมมาก เธอชดัเจนมากๆ เก่ียวกบัความฝันในอนาคตของเธอ 

4283. He said he's going to take over his family business. 

เขาบอกวา่เขาจะเข้ารับชว่งกิจการของครอบครัว 

4284. He always looks down on me. 

เขามกัดถูกูฉนัเสมอ 

4285. It seems like we're back to normal. 

ดเูหมือนวา่พวกเราจะกลบัคืนสูภ่าวะปกตแิล้ว 

4286. You're more concerned about your own reputation. 

คณุนะ่หว่งเหลือเกินกบัช่ือเสียงของตนเอง 

4287. You should do something, it's becoming a big mess! 

คณุควรจะท าอะไรบางอย่างนะ มนัก าลงักลายเป็นเร่ืองวุ่นวายใหญ่แล้ว 

4288. I don't care about that, let them say whatever they want!  

ฉนัไมส่นเร่ืองนัน้หรอก ปลอ่ยให้พวกเขาพดูไปอยา่งท่ีอยากจะพดู 
4289. Try considering my situation a little bit!  

พยายามคิดถึงสถานการณ์ของฉนัสกันิดหนึง่ด้วย 

4290. Could you please not make things even more complicated?  

คณุได้โปรดอย่าท าสิ่งตา่งๆ ให้มนัยุง่เหยิงไปมากกวา่นีไ้ด้ไหม 

4291. Why are you in such a bad mood?  

ท าไมคณุถึงได้อารมณ์เสียอยา่งนัน้ 

4292. I think I should try my best for my dad's sake.  

ฉนัคดิวา่ฉนัควรพยายามท าให้ดีท่ีสดุเพ่ือเห็นแก่พอ่ของฉนั 

4293. Even if I told you, it can't be help, right?   

แม้วา่ฉนัได้บอกคณุไปแล้ว มนัก็ชว่ยไมไ่ด้ จริงไหม 

4294. I never make the same mistake twice.  

ฉนัไมเ่คยท าผิดซ า้สอง 

4295. I can relax a bit now.  

ตอนนีฉ้นัสามารถผอ่นคลายได้เล็กน้อย 

4296. Thanks for the encouragement!  

ขอบคณุส าหรับก าลงัใจ 

4297. How long are you gonna keep this secret?  

คณุจะเก็บความลบันีไ้ว้นานแคไ่หน 

4298. At least I can take the advantage of the situation.   

อยา่งน้อยท่ีสดุฉนัก็สามารถฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี ้

4299. Don't you dare get close to her!  

อยา่บงัอาจเข้าใกล้เธอนะ 

4300. I don't want him to regret later.   

ฉนัไมอ่ยากให้เขาเสียใจทีหลงั 
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4301. I'm going to get scolded again.   

ฉนัก าลงัจะถกูดา่อีกแล้ว 

4302. I know that she only has eyes for you.  

ฉนัรู้วา่เธอมัน่คงตอ่คณุคนเดียว 

4303. I won't give up that easily.   

ฉนัจะไมย่อมแพ้ง่ายๆ อยา่งนัน้หรอก 

4304. I'm scared of others hating me and I don't know how to reject others.   

ฉนักลวัคนอ่ืนจะเกลียดฉัน และฉนัก็ไมรู้่วา่จะปฏิเสธคนอ่ืนได้อย่างไร 

4305. Everyday I have countless things to do.  

ในแตล่ะวนัฉันมีสิ่งท่ีต้องท ามากมายเหลือคณา 

4306. Why don't you take better care of yourself?  

ท าไมถึงไมด่แูลตวัเองให้ดีหนอ่ย 

4307. It seems that he's not in a good mood.  

ดเูหมือนวา่เขาจะอารมณ์ไมดี่อยู่นะ 

4308. I want to be the guy that the girl I like can count on the most!  

ฉนัอยากจะเป็นผู้ชายท่ีผู้หญิงท่ีฉนัชอบสามารถพึง่พาอาศยัได้มากท่ีสดุ 

4309. Didn't I tell you to call me first when you're in trouble!  

ฉนัไมไ่ด้บอกเธอหรือไง วา่หากมีปัญหาอะไรให้โทรหาฉนัเป็นคนแรก 

4310. I didn't want to cause any trouble.   

ฉนัไมต้่องการสร้างปัญหาใดๆ 

4311. Now is not the time to be shy.  

ตอนนีไ้มใ่ชเ่วลาท่ีจะมาอาย 

4312. I told you, you should have listened to other people's suggestions.  

ฉนับอกแล้วไง เธอควรฟังข้อเสนอแนะของคนอ่ืนบ้าง 

4313. I'm not going to listen to your suggestion.   

ฉนัจะไมฟั่งข้อเสนอแนะของนายหรอก 

4314. Don't worry too much, you should focus on practicing.   

อยา่กงัวลมากนกั เธอควรมุง่ความสนใจไปท่ีการฝึกซ้อม 

4315. I want you to take back everything you said.   

ฉนัอยากให้นายถอนค าพดูทกุอยา่งท่ีพดูมา 

4316. We're on your side.  

พวกเราอยู่ข้างเธอ 

4317. We wanna let you know that we're proud of you!  

พวกเราอยากให้เธอรู้วา่เราภาคภมูิใจในตวัเธอมาก 

4318. He's not a kid anymore!   

เขาไมใ่ชเ่ดก็อีกตอ่ไปแล้ว 

4319. Whatever is wrong, he can work it out himself.  

ไมว่า่ผิดพลาดในสิ่งใด เขาก็สามารถท่ีจะแก้ไขมนัได้ด้วยตนเอง 

4320. It's so great to be able to laugh out loud.  

ยอดไปเลยท่ีสามารถหวัเราะออกมาดงัๆ ได้ 
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English Sentences 4321-4340 
4321. This is between him and me!  

น่ีเป็นเร่ืองราวระหว่างฉนักบัเขา 

4322. I'll sort things out myself!   

ฉนัจะหาทางออกด้วยตนเอง 

4323. Don't just do things as you wish!   

อยา่ท าอะไรตามใจตวัเองนะ 

4324. Don't butt in all of my business!   

อยา่มายุง่เร่ืองตา่งๆ ทัง้หมดของฉนั 

4325. You're going a little too far.  

นายก าลงัเลยเถิดมากไปหน่อยแล้วนะ 

4326. There may be other things I wanna do with my life.  

อาจจะมีสิ่งอ่ืนๆ อีกท่ีฉันอยากจะท าในชีวิต 

4327. Like what?  

อยา่งเชน่อะไรบ้างละ่ 

4328. I can't stay still at a time like this!  

ฉนัจะอยูเ่ฉยๆ ในเวลาอยา่งนีไ้มไ่ด้หรอก 

4329. Everyone, please don't lose hope!  

ทกุคนอยา่ได้สิน้หวงันะ 

4330. No matter how hard I try, there's no happy ending.  

ไมส่ าคญัวา่ฉนัจะพยายามหนกัขนาดไหน ก็ไมมี่ทางจบอยา่งมีความสขุได้ 

4331. Don't drag me into this.  

อยา่ลากฉนัมาเก่ียวกบัเร่ืองนีด้้วย 

4332. Let them know that people who are left behind aren't easily bullied.  

ท าให้พวกนัน้รู้วา่คนท่ีถกูทิง้ไว้เบือ้งหลงันัน้ไมใ่ชจ่ะมารังแกกนัได้ง่ายๆ 

4333. You want me to accept this? Did I hear you wrong?   

นายอยากให้ฉนัยอมรับสิ่งนี ้น่ีฉนัฟังนายผิดไปหรือเปลา่ 

4334. I guess this is the only option.  

ผมคาดวา่น่ีเป็นทางเลือกเดียวเทา่นัน้ 

4335. I must have eaten something bad, that's why I wanted to throw up.  

ฉนัต้องทานของไมดี่บางอยา่ง นัน่แหละ่คือสาเหตท่ีุท าให้ฉนัอยากอาเจียน 

4336. I only try to please others, I never thought about what I want.  

ฉนัพยายามแตจ่ะท าให้คนอ่ืนๆ พอใจ ฉนัไมเ่คยคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีฉนัต้องการเลย 

4337. Why do you put all the blame on yourself?  

ท าไมเธอถึงได้ต าหนิตวัเองทัง้หมด 

4338. Do whatever you want to solve it!  

ท าอะไรก็ได้อยา่งท่ีเธออยากจะท าเพ่ือแก้ไขมนั 

4339. It's best to write everything clearly on paper.  

เป็นการดีท่ีสดุท่ีจะเขียนทกุสิ่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

4340. Do you really think that everyone around you has a hidden agenda?  

คณุคิดจริงๆ หรือว่าทกุคนรอบข้างคณุนัน้มีอะไรแอบแฝงอยู่ 
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English Sentences 4341-4360 
4341. My personal life is all messed up!  

ชีวิตสว่นตวัของฉนัยุง่เหยิงไปหมด 

4342. If you can't concentrate to what I have to say, then wait until you have the time to come.  

ถ้าเธอไมต่ัง้ใจฟังในสิ่งท่ีฉนัจ าเป็นต้องพดูแล้วละ่ก็ รอจนกวา่จะมีเวลาถึงคอ่ยมาก็แล้วกนั 

4343. How could you be so reckless?  

ท าไมเธอถึงได้สะเพร่าซะเหลือเกิน 

4344. What would happen if you got hurt?  

จะเป็นยงัไงถ้าเธอบาดเจ็บขึน้มา 

4345. Why did it turn out to be like this?  

ท าไมถึงกลบักลายเป็นอย่างนีไ้ปได้ 

4346. Why did it take me this long to understand?  

ท าไมฉนัถึงใช้เวลานานขนาดนีก้ว่าจะเข้าใจ 

4347. There's no need to get upset over a little thing like this!  

ไมจ่ าเป็นต้องหวัเสียกบัเร่ืองเล็กน้อยอย่างนี ้

4348. Sorry, I'm always snarling at you!  

ขอโทษ ท่ีฉนัขู่ตะคอกเธออยูเ่สมอ 

4349. I know I have a hot temper and I get mad without any reason.  

ฉนัรู้วา่ฉนัอารมณ์ร้อน และโกรธโดยไมมี่เหตผุล 

4350. I am very impatient, so I'll come straight to the point.  

ฉนัเป็นคนใจร้อน ดงันัน้ฉนัจะเข้าสูป่ระเดน็เลยนะ 

4351. I should put my studies as my first priority.   

ฉนัควรเอาเร่ืองการเรียนเป็นสิ่งส าคญัอนัดบัแรก 

4352. I should study hard and think about the path I should take.  

ฉนัควรจะเรียนให้หนกั และคิดถึงวิถีทางท่ีฉนัควรจะเลือกเดนิ 

4353. That type of guy isn't worth your time.  

ผู้ชายประเภทนัน้ไมมี่คา่พอกบัเวลาของเธอหรอก 

4354. What rubbish are you talking about?  

เธอก าลงัพดูเร่ืองเหลวไหลอะไรน่ี 

4355. Don't judge people by what you can see on the outside.  

อยา่ตดัสินผู้คนจากสิ่งท่ีเห็นแตภ่ายนอก 

4356. I just like you the way you are.  

ฉนัชอบเธออย่างท่ีเธอเป็นนัน่แหละ่ 

4357. No matter where I go, I will definitely come back.  

ไมส่ าคญัหรอกวา่ฉนัจะไปท่ีใด ยงัไงฉนัก็ต้องกลบัมาอยู่ดี 

4358. Please take good care of your health!  

โปรดดแูลสขุภาพของตนเองให้ดีด้วย 

4359. Can I ask you for a personal favor?  

ขอฉนัขอความชว่ยเหลือจากเธอเป็นสว่นตวัสกัเร่ืองได้ไหม 

4360. I'm the person in charge here.  

ฉนัเป็นคนท่ีดแูลรับผิดชอบท่ีน่ี 
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English Sentences 4361-4380 
4361. You have no idea how hard it is for me to tell you.  

คณุไมรู้่หรอกวา่มนัยากขนาดไหนส าหรับฉนัท่ีจะบอกกบัคณุ 

4362. If you don't mind, I want to be close to you.  

ถ้าเธอไมว่า่อะไร ฉนัอยากจะอยูช่ิดใกล้กบัเธอ 

4363. She stared at me like I am a weird guy.  

เธอจ้องมองท่ีฉนัอยา่งกบัฉนัเป็นตวัประหลาด 

4364. I fell off the stairs and broke my leg.  

ฉนัตกบนัไดแล้วก็ขาหกั 

4365. You need to learn to go out and enjoy the single life.  

เธอต้องเรียนรู้ท่ีจะออกไปเท่ียวและสนกุสนานกบัชีวิตโสดบ้าง 

4366. You're driving me crazy!  

เธอก าลงัท าให้ฉันบ้าคลัง่นะ 

4367. You better not run away.  

เธอไมค่วรหนีไปไหน 

4368. I never let go of something I want.  

ฉนัไมเ่คยปล่อยสิ่งท่ีฉนัต้องการไป 

4369. I don't want to annoy you with such trivial things.  

ฉนัไมอ่ยากจะรบกวนนายด้วยเร่ืองเล็กน้อยอยา่งนัน้ 

4370. Please give me your orders.  

โปรดสัง่มาได้เลย 

4371. Let me try once more.  

ขอฉนัลองอีกสกัครัง้ 

4372. I'm always like this when I get nervous.  

ฉนัเป็นอยา่งนีเ้สมอในยามท่ีฉนัต่ืนตระหนก 

4373. This story isn't scary at all.   

เร่ืองนีไ้มเ่ห็นจะนา่กลวัแตอ่ย่างใด 

4374. Whoever tells the scariest story is the winner.  

ใครก็ตามเลา่เร่ืองท่ีนา่กลวัท่ีสดุได้เป็นผู้ชนะ 

4375. This kind of stories can only scare timid people like you. 

เร่ืองอยา่งนีมี้แตค่นขีข้ลาดอยา่งนายเทา่นัน้ท่ีกลวั 
4376. You shouldn't have scolded me like this!  

นายไมค่วรมาดา่ฉันอย่างนี ้

4377. I wonder what he looks like.  

ฉนัสงสยัจงัวา่หน้าตาเขาจะเป็นยงัไง 
4378. He's definitely as cute as me!  

เขาต้องน่ารักอยา่งฉนัแนน่อน 

4379. I told you not to mind it.  

ฉนับอกนายแล้วอยา่ไปใสใ่จกบัมนั 

4380. You're pretty paranoid.  

นายหวาดระแวงไปหนอ่ยนะ  
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4381. We are having a little bit of a crisis here!  

พวกเรามีวิกฤตการณ์เล็กน้อยท่ีน่ี 

4382. It would break his heart.  

มนัอาจจะท าร้ายความรู้สกึของเขา 

4383. In any case, I'd rather not hear any more of you.  

ไมว่า่กรณีใดๆ ฉนัไมอ่ยากได้ยินเร่ืองราวใดๆ เก่ียวกบัเธออีกตอ่ไป 

4384. Since he has set his mind to it, I had no choice but to give up.  

นบัแตเ่ขาตัง้ใจท าในสิ่งนัน้ ฉันก็ไมมี่ทางเลือกนอกจากยอมแพ้ 

4385. It's a win-win for everybody.  

เป็นสิ่งท่ีทกุคนตา่งก็ได้ประโยชน์ 

4386. You're not getting rid of those books, are you?  

คณุจะไมท่ิง้หนงัสือเหลา่นัน้ใชไ่หม 

4387. I need to do things my way.  

ฉนัต้องการท าสิ่งตา่งๆ ตามวิถีทางของฉนั 

4388. All I can say is thank you for having faith in me.  

ทัง้หมดท่ีฉนัพอจะพดูได้ก็คือขอบคณุท่ีมีศรัทราในตวัฉัน 

4389. I just need to calm myself down.  

ฉนัก็แคต้่องการท าให้ตวัเองสงบสตอิารมณ์ลง 

4390. I'll be right back. Serve yourself a drink if you want.  

เดี๋ยวฉนักลบัมา ถ้าอยากจะดื่มอะไรก็บริการตนเองนะ 

4391. I got stuck in a traffic jam while I was driving home.  

ฉนัตดิแหง็กอยูใ่นการจราจร ขณะท่ีก าลงัขบัรถกลบับ้าน 

4392. Just because you can't see it, it doesn't mean it isn't there!  

เพียงเพราะวา่คณุไมส่ามารถมองมนัเห็น ก็ไมไ่ด้หมายความวา่มนัไมไ่ด้มีอยูท่ี่นัน่ 

4393. If you honestly believe that love is out there, it will come.  

ถ้าคณุเช่ือมัน่อยา่งจริงใจวา่มีความรักอยูท่ี่นัน่ ความรักมนัก็จะมา 

4394. Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsense.  

ก็แคอ่อกไปข้างนอก ท าตวัให้สนกุสนาน และลืมเร่ืองไร้สาระทัง้หมดน่ีเสีย 

4395. I'm going to make him an offer he can't refuse.  

ฉนัก าลงัจะให้ข้อเสนอท่ีเขาไมส่ามารถปฏิเสธได้ 

4396. What do you want of me?   

นายต้องการอะไรจากฉนั 

4397. Tell me anything, but do what I beg you to do.  

บอกฉันทกุเร่ือง แตท่ าในสิ่งท่ีฉนัขอให้นายท า 

4398. It should never have happened.  

มนัไมค่วรจะเกิดขึน้ 

4399. We don't even know where we're trying to go.  

พวกเราไมรู้่แม้กระทัง่วา่เราก าลงัจะพยายามไปยงัท่ีใด 

4400. Do not let your hearts be troubled.  

อยา่ปลอ่ยใจของเธอให้ยุง่เหยิง 
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4401. I won't be much trouble.  

ฉนัจะไมเ่ป็นปัญหามากนกัหรอก 

4402. You're already causing too much trouble.  

เธอท าให้เกิดปัญหามากมายซะแล้วละ่ 

4403. I don't have time to talk to people like you.  

ฉนัไมมี่เวลาท่ีจะมาพดูคยุกบัคนเชน่เธอนะ 

4404. What kind of person do you think you are?  

เธอคิดวา่ตวัเองเป็นคนแบบไหนกนั 

4405. I was asking you for a favor, thinking you were someone important.  

ฉนัขอความชว่ยเหลือจากคณุ เพราะคดิวา่คณุเป็นคนท่ีมีความส าคญั 

4406. How stupid of me!  

ฉนัชา่งง่ีเง่าอะไรอยา่งนี ้

4407. I was too arrogant in front of a person I don't even know.  

ฉนัวางทา่มากเกินไป ตอ่หน้าคนท่ีฉนัไมแ่ม้กระทัง่รู้จกัเลย 

4408. Before you go around judging others, look at yourself first.  

ก่อนท่ีคณุจะตดัสินคนอ่ืนๆ เขานะ ให้มองดตูวัเองก่อนเถอะ 

4409. I'm sorry for saying such mean things.  

ฉนัขอโทษท่ีพดูอะไรไมน่า่ฟังอยา่งนัน้ 

4410. Please forget what I said.  

ได้โปรดลืมสิ่งท่ีฉนัพดูเถอะ 

4411. I'm sorry, I did things without even thinking.  

ฉนัขอโทษท่ีท าอะไรไปโดยไมไ่ด้คดิเลย 

4412. I'm never going to give up.  

ฉนัจะไมมี่วนัยอมแพ้ 

4413. Are you good at housework?  

เธอท างานบ้านเก่งไหม 

4414. If you can do it, come and be a maid at my house.  

ถ้าเธอท าได้ ก็มาเป็นคนรับใช้ท่ีบ้านของฉนัสิ 
4415. You can't get a better deal than this.  

เธอจะไปหาข้อตกลงดีๆ อยา่งนีไ้ด้ท่ีไหน 

4416. There's no time to think about this!  

ไมมี่เวลาคดิเก่ียวกบัเร่ืองนีแ้ล้ว 

4417. You're wasting my time.  

เธอก าลงัท าให้ฉันเสียเวลาอยูน่ะ 

4418. I'm free to choose who I want to hire.  

ฉนัมีอิสระท่ีจะเลือกจ้างใครก็ได้ท่ีอยากจะจ้าง 

4419. You're welcome to come here anytime.  

ท่ีน่ียินดีต้อนรับเธอทกุเม่ือ 

4420. You always say that, the same thing every time.  

คณุพดูอยา่งนีเ้สมอแหละ่ พดูสิ่งเดมิๆ ทกุครัง้ 
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4421. I know that's what I always say.  

ฉนัรู้วา่ฉนัพดูอย่างนัน้เสมอ 

4422. I wish that I had gotten to know all of you better.  

ฉนัขอให้ได้รู้จกัพวกคณุทกุคนมากขึน้ 

4423. I haven't had much luck with women.  

ฉนัโชคไมค่อ่ยดีมากนกัเก่ียวกบัเร่ืองผู้หญิง 

4424. You're not exactly what you seem, are you?  

เธอไมใ่ชค่นอยา่งท่ีเห็นชดัๆ อยูน่ี่ใชไ่หม 

4425. I'm a part of this, whether you like it or not.  

ฉนัเป็นสว่นหนึง่ในเร่ืองนีไ้มว่่าคณุจะชอบมนัหรือไมก็่ตาม 

4426. I could be fired for this.  

ฉนัอาจถกูไลอ่อกเพราะเร่ืองนี ้

4427. I saved your life. You owe me.  

ฉนัชว่ยชีวิตเธอ เธอเป็นหนีฉ้ันนะ 

4428. You're going to get yourself killed.  

เธอก าลงัจะพาตวัเองไปตายหรือไง 

4429. Young men with a mind for revenge need little encouragement.  

คนหนุม่ท่ีมีจิตใจอยากแก้แค้นต้องการก าลงัใจสกันิด 

4430. They need guidance.  

พวกเขาต้องการการแนะน า 

4431. I've dedicated my life for helping strangers I've never met.  

ฉนัได้อทุิศชีวิตชว่ยเหลือคนแปลกหน้าท่ีฉนัไมเ่คยพบมาก่อน 

4432. You can't tell me what to do with the rest of my life.  

เธอจะมาบอกให้ฉนัท าอะไรกบัชีวิตท่ีเหลืออยู่น่ีไมไ่ด้ 

4433. My dad told me that every man goes his own way.  

พอ่บอกกบัฉันวา่ ทกุๆ คนด าเนินไปตามทางของตนเอง 

4434. It would change my life forever.  

มนัอาจจะเปล่ียนแปลงชีวิตของฉนัตลอดไป 

4435. I would ensure what happened to me would never happen to anyone else.  

ฉนัอยากจะแนใ่จวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้กบัฉนัจะไมเ่กิดขึน้กบัคนอ่ืนๆ อีก 

4436. You haven't called me that for a long time.  

เธอไมไ่ด้เรียกฉนัอยา่งนัน้ตัง้นานแล้ว 

4437. Perfection is something I have not encountered.  

ความสมบรูณ์แบบเป็นอะไรบางอย่างท่ีฉนัไมเ่คยพบเจอเลย 

4438. Stop staring at me!  

เลิกจ้องมองฉนัได้แล้ว 

4439. I don't come here to fool around.  

ฉนัไมไ่ด้มาเลน่อะไรบ้าๆ ท่ีน่ี 

4440. Stop teasing me!  

เลิกแซวฉนัได้แล้ว 
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4441. Quit messing with me!  

เลิกยุง่เก่ียวกบัฉนัเสียที 

4442. I'm still asleep.  

ฉนัยงัหลบัอยูน่ะ 

4443. You're not asleep, you're awake.  

เธอไมไ่ด้หลบั เธอต่ืนแล้ว 

4444. Why are you making a scene outside my room?  

ท าไมพวกเธอมาเอะอะโวยวายอยู่นอกห้องฉนั 

4445. You deceive innocent women and lure them with money.  

คณุหลอกผู้หญิงบริสทุธ์ิ และลอ่ลวงพวกเธอด้วยเงิน 

4446. What if we give her a test?  

ถ้าเผ่ือเราให้บททดสอบกบัเธอละ่ 

4447. To see if she can do the work well or not.  

เพ่ือดวูา่เธอจะสามารถท างานนีไ้ด้ดีหรือไม่ 
4448. There's no other way, I'll do the test!  

ไมมี่ทางอ่ืนเลย ฉนัจะท าบททดสอบนี ้

4449. I never thought it would be this bad. 

ฉนัไมเ่คยคิดเลยว่ามนัจะแย่อยา่งนี ้

4450. I've had enough of this.  

ฉนัเหลือทนกบัเร่ืองนีแ้ล้ว / พอกนัทีส าหรับเร่ืองนี ้

4451. The only thing good about him is his face!  

เขามีดีอยา่งเดียวท่ีหน้าตาเท่านัน้ 

4452. You can come to my room anytime if you get bullied by him.  

ถ้าเธอถกูเขาระรานละ่ก็สามารถมาท่ีห้องฉนัได้ทกุเม่ือเลย 

4453. I'll cheer you up.  

ฉนัจะปลอบใจเธอเอง 

4454. Nothing can be done without trying.  

ถ้าไมพ่ยายามก็ไมมี่ทางส าเร็จ 

4455. I have no reason to meddle with others.  

ไมมี่เหตผุลท่ีฉนัจะต้องยุง่เก่ียวกบัคนอ่ืนๆ 

4456. And you have no reason prying into our affairs.  

และเธอก็ไมมี่เหตผุลท่ีจะมายุง่กบัเร่ืองสว่นตวัของพวกเรา 

4457. They don't even talk to each other much.  

พวกเขาไมแ่ม้แตจ่ะพดูคยุกนัมากนกั 

4458. It sounds lonely.  

ฟังดอู้างว้าง 

4459. I'm going to inherit the company sooner or later.  

ฉนัจะสืบทอดบริษัทไมช้่าก็เร็ว 

4460. So I should get used to the job while it's still early. 

ดงันัน้ฉนัควรจะคุ้นเคยกบังานแตเ่นิ่นๆ 
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4461. He's a very inconsiderate guy.          

เขาเป็นคนท่ีไมค่ านงึถึงคนอ่ืนเอามากๆ 

4462. But she's a very considerate person.  

แตเ่ธอเป็นคนท่ีแคร์ความรู้สึกของคนอ่ืน 

4463. You all really lead separate lives.  

พวกเธอทกุคนใช้ชีวิตแบบตา่งคนตา่งอยูจ่ริงๆ 

4464. In this house, everyone is unconcerned about everyone else.  

ทกุคนในบ้านหลงันีไ้มส่นใจกนัเลย 

4465. Most of them are too busy with studying.  

พวกเขาสว่นใหญ่ยุง่อยู่กบัการเรียน 

4466. They have no time to work out.  

พวกเขาไมมี่เวลาส าหรับออกก าลงักาย 

4467. Don't talk about things you know nothing about.  

อยา่มาพดูถึงสิ่งท่ีเธอไมรู้่อะไรเก่ียวกบัมนัเลย 

4468. Why were you so desperate to get in this school.  

ท าไมเธอถึงได้กระหายอยากท่ีจะเข้ามาท่ีโรงเรียนนี ้

4469. Because of circumstances, if I tell you it might take the whole day.  

เน่ืองจากหลายๆกรณี ถ้าฉนับอกคณุมนัอาจต้องใช้เวลาทัง้วนั 

4470. Well, I don't care anyway.  

เอาละ่ อยา่งไรเสียฉนัก็ไมส่นใจหรอก 

4471. It seems like the rumor I heard was true.  

ดเูหมือนวา่ขา่วลือท่ีฉนัได้ยินนัน้เป็นความจริง 

4472. You can't even answer simple questions.  

แม้กระทัง่ค าถามง่ายๆ เธอก็ตอบไมไ่ด้ 

4473. I know I'm not a very respectable teacher.  

ฉนัรู้วา่ฉนัไมใ่ชค่รูท่ีนา่นบัถือมากนกั 

4474. You have absolutely no right to do that!  

เธอไมมี่สิทธ์ิท่ีจะท าอยา่งนัน้โดยเดด็ขาด 

4475. You should be ashamed of yourself!  

เธอควรจะละอายใจตวัเองนะ 

4476. I'm going to have you fired.  

ฉนัจะไลเ่ธอออก 

4477. It seems like I'm talking to the wrong person.  

ดเูหมือนฉันจะพดูคยุไมถ่กูคนนะ 

4478. You usually don't care about other people's business.  

โดยปกตแิล้วนายไมส่นใจเร่ืองของคนอ่ืนๆ น่ี 

4479. I'm not asking you to be best friends.  

ฉนัไมไ่ด้ขอให้พวกนายเป็นเพ่ือนท่ีดีตอ่กนั 

4480. Can't you at least try to be nice to each other?  

แตอ่ยา่งน้อยพยายามท่ีจะดีตอ่กนับ้างไมไ่ด้หรือ 
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4481. Try to think of yourself before you think of other people.  

พยายามคิดถึงตนเองก่อนท่ีจะคดิถึงคนอ่ืน 

4482. She appeared out of the blue.  

เธอโผลม่าอยา่งไมค่าดคิด 

4483. You're just trying to run away, aren't you?  

เธอก าลงัพยายามจะหนี ยงัง้านเหรอ 

4484. I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump him.  

ฉนัจะท าให้เขาตกหลมุรักฉนั แล้วจากนัน้ก็ทิง้เขาซะอยา่งเลือดเย็น 

4485. Do you really intend to go by yourself no matter what?  

เธอตัง้ใจท่ีจะไปจริงๆ ไมว่า่ยงัไงก็ตามใชไ่หม 

4486. I'm going to do my best.  

ฉนัจะท าให้ดีท่ีสดุ 

4487. I won't trouble you guys anymore.  

ฉนัจะไมร่บกวนพวกนายอีกตอ่ไป 

4488. This is my first time coming to a place like this.  

น่ีเป็นครัง้แรกท่ีฉนัมาสถานท่ีอยา่งนี ้

4489. Let go of her!  

ปลอ่ยเธอไป 

4490. My heart couldn't let go of you.  

หวัใจของฉนัไมอ่าจปลอ่ยคณุไปได้ 

4491. You'd better not do anything uncalled for.  

นายไมค่วรท าอะไรท่ีไมมี่ใครขอให้ท านะ 

4492. All the things I've done are meaningless.  

ทกุสิ่งท่ีฉนัท าไปไร้ความหมายหมด 

4493. I already caused enough troubles for everyone.   

ฉนัได้สร้างปัญหาให้กบัทกุคนมากพอแล้ว 

4494. I apologize for causing so much trouble.  

ฉนัต้องขอโทษด้วยท่ีสร้างปัญหามากมายเหลือเกิน 

4495. If you think too much, it will drive you crazy.  

ถ้าเธอคดิมากเกินไป มนัจะท าให้เธอเสียสตไิด้ 

4496. You're not alone, we'll help you with whatever we can.  

เธอไมไ่ด้อยู่ตามล าพงันะ พวกเราจะชว่ยเธออะไรก็ตามท่ีเราจะชว่ยได้ 

4497. You seem to be in deep thought.  

ดเูหมือนเธอจมอยู่กบัความคดิอยูน่ะ 

4498. Do you mind sharing it with me?  

จะวา่อะไรไหมถ้าจะบอกเลา่ให้ฉนัฟังบ้าง 

4499. I'm not sure If I can do anything about it.  

ฉนัไมแ่นใ่จหรอกนะวา่จะสามารถชว่ยอะไรได้ 

4500. But it might make you feel better to talk about it.  

แตม่นัอาจท าให้เธอรู้สกึดีขึน้ท่ีได้พดูออกมา 


