
บทสนทนาภาษาอังกฤษ :: คุณชื่ออะไร?
englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/blog-post_30.html

John :  Excuse me, what's your
name?

จอหน : ขอโทษครับ คุณชื่ออะไร
Jessica : My name is Jessica.
What's yours?

เจสซกิา : ฉนัชื่อเจสสิกาคะ
แลวคุณละคะ

John :  John.

จอหน : จอหนครับ
Jessica : You speak English very well.

เจสซกิา : คุณพูดภาษาอังกฤษไดดีมาก

John : Thank you.

จอหน : ขอบคุณ
Jessica : Do you know what time it is?

เจสซกิา : คุณรูหรือปลาววาตอนน้ีกี่โมงแลว
John : Sure. It's 5:10PM.

จอหน : แนนอน. มันเป็นเวลา 5 โมง10 นาที ในตอนเย็น
Jessica : What did you say?

เจสซกิา : คุณวาอะไรนะ
John : I said it's 5:10 PM.

จอหน : ฉนัพูดวา มันเป็นเวลา 5 โมง10 นาที ในตอนเย็น
Jessica : Thanks.
เจสซกิา : ขอบคุณ.
John : You're welcome.

จอหน : ไมเป็นไร.
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ ::
คุณพูดภาษาอังกฤษได ไหม?

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/blog-post_7153.html

Mary : Excuse me, are you
American?

แมรี่ : ขอโทษคะ
คุณเป็นคนอเมริกันหรือปลาวคะ?

           

Robert : No.   

โรเบิรต : ไมครับ ผมไมใชคนอเมรกัิน
ผมเป็นคนจีน

Mary : Do you speak English?    

แมรี่ : คุณพูดภาษาอีงกฤษไดหรือปลาว
Robert : A little, but not very well.   

โรเบิรต : พูดไดนิดหนอย แตไมคอยดีนัก

Mary : How long have you been here?         

แมรี ่: คุณอยูที่น่ีนานเทาไหรแลว

Robert : 2 months.     

โรเบิรต : 2 เดือน

Mary : What do you do for work?     

แมรี ่: คุณทํางานอะไร

Robert : I'm a student. How about you?       

โรเบิรต : ผมเป็นนักศึกษา แลวคุณละ

Mary : I'm a student too.      

แมรี ่: ฉนัก็เป็นนักศึกษาเหมือนกัน
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วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: คําถามทัว่ไป
englishindiary2013.blogspot.com /2013/07/blog-post_3585.html

วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย:
คําถามทัว่ไป

แลว คุณละ?

And you?          

มีอะไรอีกไหม?

Anything else?  

พวกน้ีเหมือนกันใชไหม?

Are they the same?       

คุณกลัวใชไหม?

Are you afraid? 

คุณ จะไปรวมงานแตงงานของพวกเขาไหม?

Are you going to attend their wedding?   

คุณแตงงานแลวหรือยัง?

Are you married?          

คุณ โอเคไหม?

Are you okay?  

คุณ ปวยใชไหม?

Are you sick?    

ขางหลังธนาคาร.

Behind the bank.           

ฉนัขอยืม เงินคุณไดไหม?

Can I borrow some money?       
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ฉนัรบกวนขอบิลดวย ?

Can I have the bill please?         

คุณ ชวยโทรกลับ ทีหลังไดไหม?

Can you call back later? 

คุณ ชวยโทรกลับหาฉนัทีหลังไดไหม?

Can you call me back later?       

คุณชวยถือน่ีใหฉนัไดไหม?

Can you carry this for me?         

คุณ ชวยซอมน่ีไดไหม?

Can you fix this?

คุณ ชวยยกตัวอยางใหกับฉนั ไดไหม?

Can you give me an example?    

คุณ กรุณาพูดดังขึน้อีกหนอยไดไหม ?

Can you speak louder please?    

คุณ วายน้ําเป็นไหม?

Can you swim? 

คุณรับเงิน ดอลลารสหรัฐไหม?

Do you accept U.S. Dollars?       

คุณ มี แฟนสาวไหม?

Do you have a girlfriend?           

คุณ มี ปัญหาไหม?

Do you have a problem?

คุณ มี นัดไหม?

Do you have an appointment?    



คุณ ไดยินน่ันไหมt?

Do you hear that?         

คุณ ร


ู
ไหมวาจะไปโรงแรมแมรอิอท อยางไร?

Do you know how to get to the Marriott Hotel?    

คุณร


ู
ไหม น่ีหมายความวาอยางไร?

Do you know what this means?  

คุณ รูไหมวาฉนัจะหาแท็กซี่ได ที่ไหน ?

Do you know where I can get a taxi?      

คุณรูไหมวาแวนตาฉนัอยูที่ไหน ?

Do you know where my glasses are?      

คุณ ชอบเพื่อนรวมงาน ของคุณไหม?

Do you like your co-workers?     

คุณ ตองการอะไรอยางอื่นไหม?

Do you need anything else?       

คุณเขาใจไหม?

Do you understand?      

เขาชอบโรงเรยีนไหม?

Does he like the school?

เอาปากกาใหฉนั .

Give me the pen.          

คุณร


ู
ไดอยางไร?

How do you know?        

เธอเป็นอยางไรบาง?

How is she?      



มันยาวเทาไหร?

How long is it?  

จํานวนเทาไหร?

How many?      

มันราคาเทาไหร ?

How much is it?

ฉนัมี หลายสิ่งหลายอยางที่ตองทํา.

I have a lot of things to do.        

ใน 30 นาที.

In 30 minutes.  

มีใครกําลังมาอีกไหม?

Is anyone else coming? 

ทุกอยางโอเคไหม?

Is everything ok?          

ขางนอกหนาวไหม?

Is it cold outside?          

มันไกลจาก ที่น่ีไหม?

Is it far from here?        

มันรอนไหม?

Is it hot?           

ฝนตกไหม?

Is it raining?     

มี อยางอื่น ถูกกวาไหม?

Is there anything cheaper?         



ลูกชายของคุณอยูที่น่ีหรือ?

Is your son here?          

ฉนัควรจะรอไหม?

Should I wait?   

อันใหญหรืออันเล็ก?

The big one or the small one?    

รถยนต สัญชาติอเมรกัิน.

The cars are American. 

ที่น่ัน มีปัญหาไหม?

Were there any problems?         

คุณอยูที่หองสมุดเมื่อคืนน่ีไหม?

Were you at the library last night?          

คุณกําลังทําอะไร ?

What are you doing?     

คุณกําลังคิดเรื่องอะไรอย?ู

What are you thinking about?     

คุณ ทั้งสองคนพูด เกี่ยวกับอะไร?

What are you two talking about?

คุณทํา อะไรเมื่อคืนน้ี ?

What did you do last night?        

คุณ ทําอะไร เมื่อวาน?

What did you do yesterday?       

คุณคิดวาไง?

What did you think?       



พวกเขาเรยีนอะไร?

What do they study?      

คุณมีอะไร?

What do you have?       

คุณคิดวาอยางไร?

What do you think?       

เกิดอะไรขึน้ ?

What happened?           

มันคืออะไร ?

What is it?        

น่ันคืออะไร ?

What is that?    

ฉนัควรใสอะไร ?

What should I wear?     

อะไรอยูขางในน้ี?

What's in it?      

อุณหภูมิเทาไหร?

What's the temperature?

น้ีคืออะไร?

What's this?      

เป็นไง?

What's up?       

คุณ มาจากที่ไหน ?

Where are you from?    



ฉนัสามารถเชารถยนตไดที่ไหน?

Where can I rent a car? 

มันเกิดขึน้ที่ไหน ?

Where did it happen?     

คุณ เรยีนมันมาจากไหน?

Where did you learn it?  

เขามาจากที่ไหน ?

Where is he from?         

เขาอยูที่ไหน ?

Where is he?    

อันไหน ดีกวากัน, สปาเก็ตตีหรือสลัดไก?

Which is better, the spaghetti or chicken salad?   

คุณ อยากไดอันไหน ?

Which one do you want?

อันไหน ถูกกวา?

Which one is cheaper?   

ชิ้นไหน ดีที่สุด?

Which one is the best?   

โรงเรียนไหนที่เขาไป?

Which school does he go to?      

พวกเขาเป็นใคร ?

Who are they?  

คุณ มองหาใคร?

Who are you looking for?           



ใครพูด?

Who is it?         

ใคร สอนคุณ อยางน้ัน?

Who taught you that?    

ใครโทรมา?

Who's calling?   

ผูชายคนน้ัน ที่อยูตรงโนนคือ ใคร?

Who's that man over there?       

ทําไม คุณ พูดอยางน้ัน?

Why did you say that?   

คุณจะ กรุณาสงเกลือมาใหฉนัไดไหม?

Will you pass me the salt please?           

คุณจะ วางสิ่งน้ี ใน รถยนต  ใหฉนัไหม?

Will you put this in the car for me?          

คุณ จะกรณุา บอกเขา ให โทร กลับหาฉนัไหม?

Would you ask him to call me back please?         

ใช.

Yes.     

คุณมีรถที่สวย มาก .

You have a very nice car.          

คุณ มองดู เหมือนนองสาวของฉนั.

You look like my sister.

Cr. Englishspeak
http://englishindiary2013.blogspot.com

http://englishindiary2013.blogspot.com/


การกลาวคําขอโทษ (Apologizing) โดยใชคําวา
"Excuse me"

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/apologizing-excuse-me.html

ประโยคพูดอังกฤษเพื่อกลาวคําขอโทษ โดยใชคําวา
Excuse me มีดังน้ี

Excuse me. May I use your telephone?
เอคซคิวส มี. เม ไอ ยูส ยัวร เทเลโฟน?
ขอโทษครับ ผมขอใชโทรศัพทคุณหนอยไดไหมครับ

-------------------------------

Excuse me. Could you tell me the way to the
car park?
เอคซคิวส มี. คูด ยู เทล มี เดอะ เวย  ทู เดอะ คาร พารค?
ขอโทษครับ ชวยบอกผมหนอยไดไหมครับวา ที่จอดรถไปทางไหนครับ

-------------------------------

Excuse me. Is there a post office near here?
เอคซคิวส มี. อิซ แดร อะ โพสท  ออฟฟิซ เนียร เฮียร?
ขอโทษครับ แถวน้ีมีไปรษณียไหมครับ

-------------------------------

Excuse me. May I sit here?
เอคซคิวส มี. เม ไอ ซทิ เฮียร?
ขอโทษครับ ผมน่ังตรงน้ีไดไหมครับ

-------------------------------

Excuse me for a mement.
เอคซคิวส มี ฟอร อะ โมเมนท .
ขอโทษครับ ขอตัวสักคร



ู
ครับ
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ประโยคพูดอังกฤษเพื่อกลาวคําขอโทษ โดยใชคําวา Sorry มีดังน้ี

I'm sorry. I have kept you waiting.
ไอม  ซอร.ี ไอ แฮฟว เคพท ยู เวททิง.
ผมขอโทษครับที่ปลอยใหคุณตองรอ

-------------------------------

I'm sorry to have troubled you.
ไอม  ซอร ีทู แฮฟว ทรับเบิลด  ยู.
ผมขอโทษครับที่รบกวนคุณ

-------------------------------

I'm sorry, but I can't help you.
ไอม  ซอร,ี บัท ไอ แคนท  เฮลพ  ยู.
ผมขอโทษครับ แตผมไมสามารถใหความชวยเหลือคุณได

-------------------------------

Sorry. I'm late.
ซอร.ี ไอม  เลท.
ขอโทษที่มาสายครับ

-------------------------------

I'm terribly sorry. It was my fault.
ไอม  เทอรบิลี ซอร.ี อิท วอซ มาย ฟอลท .
ผมตองขอโทษจรงิๆ มันเป็นความผิดของผมเองครับ

-------------------------------

I'm sorry, I don't want to cause you any trouble.
ไอม  ซอร,ี ไอ โดนท  วอนท  ทู คอส ยู เอนี ทรับเบิล.
ผมขอโทษครับ ผมไมตองการที่จะสรางปัญหาใหกับคุณเลยครับ

-------------------------------

I'm very sorry. It was my carelessness.
ไอม  เวร ีซอร.ี อิท วอซ มาย แครเลสเนส.
ผมเสยีใจจรงิๆ ครับ มันเป็นความสะเพราของผมเอง

-------------------------------

I'm really sorry. Please forgive me.
ไอม  เรยีลลี ซอร.ี พลีซ ฟอรกิฟ มี.



ผมเสยีใจจรงิๆ ครับ ไดโปรดยกโทษใหผมดวย
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การกลาวคําขอโทษ (Apologizing) โดยใชคําวา
"Sorry"

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/apologizing-sorry.html

ประโยคพูดอังกฤษเพื่อกลาวคําขอโทษ โดยใชคําวา Sorry มีดังน้ี
I'm sorry. I have kept you waiting.
ไอม  ซอร.ี ไอ แฮฟว เคพท ยู เวททิง.
ผมขอโทษครับที่ปลอยใหคุณตองรอ

-------------------------------

I'm sorry to have troubled you.
ไอม  ซอร ีทู แฮฟว ทรับเบิลด  ยู.
ผมขอโทษครับที่รบกวนคุณ

-------------------------------

I'm sorry, but I can't help you.
ไอม  ซอร,ี บัท ไอ แคนท  เฮลพ  ยู.
ผมขอโทษครับ แตผมไมสามารถใหความชวยเหลือคุณได

-------------------------------

Sorry. I'm late.
ซอร.ี ไอม  เลท.
ขอโทษที่มาสายครับ

-------------------------------

I'm terribly sorry. It was my fault.
ไอม  เทอรบิลี ซอร.ี อิท วอซ มาย ฟอลท .
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ผมตองขอโทษจรงิๆ มันเป็นความผิดของผมเองครับ

-------------------------------

I'm sorry, I don't want to cause you any trouble.
ไอม  ซอร,ี ไอ โดนท  วอนท  ทู คอส ยู เอนี ทรับเบิล.
ผมขอโทษครับ ผมไมตองการที่จะสรางปัญหาใหกับคุณเลยครับ

-------------------------------

I'm very sorry. It was my carelessness.
ไอม  เวร ีซอร.ี อิท วอซ มาย แครเลสเนส.
ผมเสยีใจจรงิๆ ครับ มันเป็นความสะเพราของผมเอง

-------------------------------

I'm really sorry. Please forgive me.
ไอม  เรยีลลี ซอร.ี พลีซ ฟอรกิฟ มี.
ผมเสยีใจจรงิๆ ครับ ไดโปรดยกโทษใหผมดวย

Cr. Talking-English
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บทสนทนาภาษาอังกฤษเกีย่วกับการกลาวขอโทษเม่ือขัดจังหวะ
เพื่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/blog-post_14.html

การกลาวขอโทษเม่ือขัดจังหวะ
เพื่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ จะใช- Excuse me 
( อิคคิวส มี )
ขอโทษครับ หรืออาจจะพูดวา

- I beg your pardon. ( ไอ เบค ยัวร พาเดิ้น )
ขอโทษครับ

ตัวอยางเช น
- Excuse me, is this the way to the railway
station ?
( อิคสคิวส มี อีส ดีท เธอะ เวย  ทู เดอะ เรลเวย  สเตชั่น )
ขอโทษครับน่ีคือทางไปสถานีรถไฟใชไหม

ตัวอยางบทสนทนา
A : I’m sorry I broke your vase.
( อาม ซอร ิไอ โบรค ยัวร เวส )
ฉนัขอโทษดวย ฉนัทําแจกันแตก

B: That’s all right. ( แดทซอล ไรท  )
ไมเป็นไร

A: Will you please forgive me for not coming to your party last night ? ( วิล ยู พลีล ฟอรกีฟ
มี ฟอร นอต คัมมิ่ง ทู ยัวร พารติ ลาส ไนท  )
ขอโทษครับที่ไมไดไปงานเลี้ยงของคุณเมื่อคืนน้ี

ปายกํากับ: กลาวขอโทษเมื่อขัดจังหวะ

การกลาวขอโทษเม่ือขัดจังหวะ เพื่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

- Excuse me
( อิคคิวส มี )
ขอโทษครับ หรืออาจจะพูดวา

- I beg your pardon. ( ไอ เบค ยัวร พาเดิ้น )
ขอโทษครับ

ตัวอยางเช น
- Excuse me, is this the way to the railway station ?
( อิคสคิวส มี อีส ดีท เธอะ เวย  ทู เดอะ เรลเวย  สเตชั่น )
ขอโทษครับน่ีคือทางไปสถานีรถไฟใชไหม 

http://englishindiary2013.blogspot.com/2013/06/blog-post_14.html
http://impressyourkids.org/wp-content/uploads/2010/05/sorry.jpg
http://talking-eng.blogspot.com/search/label/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B0


ตัวอยางบทสนทนาA : I’m sorry I broke your vase.
( อาม ซอร ิไอ โบรค ยัวร เวส )
ฉนัขอโทษดวย ฉนัทําแจกันแตก

B: That’s all right. ( แดทซอล ไรท  )
ไมเป็นไร

A: Will you please forgive me for not coming to your party last night ? ( วิล ยู พลีล ฟอรกีฟ
มี ฟอร นอต คัมมิ่ง ทู ยัวร พารติ ลาส ไนท  )
ขอโทษครับที่ไมไดไปงานเลี้ยงของคุณเมื่อคืนน้ี

Cr.talking-eng
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บทสนทนาเกีย่วกับครอบครัว (The Family)
englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/family.html

A : How many brothers and
sisters do you have?
ฮาว เมนี บราเธอะซ แอนด  ซสิเทอะซ
ดู ยู แฮฟว
คุณมีพี่นองกี่คนครับ

B : I have an older sister and two
younger brothers.
ไอ แฮฟว แอน โอลเดอะ ซสิเทอะ
แอนด  ทู ยังเกอะ บราเธอะซ

A : Do you live with your parents?
ดู ยู ลีฟว วิธ ยัวร พาเรนทซ
คุณอาศัยอย



ู
กับพอแมหรือเปลาครับ

B : Yes, I do. What about you? How many people are there in your family?
เยส, ไอ ดู. วอท อะเบาท  ย?ู ฮาว เมนี พีเพิล อาร แดร อิน ยัวร แฟมิล?ี
ใชคะ แลวครอบครัวคุณมีกี่คนคะ

A : There are six people in my family; my dad, my mom, my older brother,
my younger sister, my twin and I.
แดร อาร ซกิซ พีเพิล อิน มาย แฟมิล;ี มาย แดด, มาย มัม, มาย โอลเดอะ บราเธอะ,
มาย ยังเกอะ ซสิเทอะ, มาย ทวิน แอนด  ไอ
ครอบครัวผมมี 6 คนครับ มีคุณพอ คุณแม นองชาย นองสาว ค



ู
แฝดของผม

แลวก็ผมครับ

B: How are your family members?
ฮาว อา ยัวร แฟมมิลี เมมเบอะซ
สมาชกิในครอบครัวคุณสบายดีไหมคะ

A : My parents have got a cold, but the others are fine.
มาย พาเรนทซ แฮฟว กอท อะ โคลด , บัท ดิ อาเธอะซ อา ไฟน
คุณพอคุณแมของผมเป็นหวัด แตคนอื่นๆ สบายดีครับ

B : Hope your parents get well soon.
โฮพ ยัวร พาเรนทซ เกท เวล ซนู
ขอใหคุณพอคุณแมของคุณดีขึน้ภายในเร็ววันนะคะ

A : Thank you
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แธงคิว
ขอบคุณครับ



บทสนทนาภาษาอังกฤษ :: คําทักทายกอนจากกัน
(Leave Taking)

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/leave-taking.html

See you later ( again
ก็ได  )
( ซ ียู เลเทอร ( อะเกน
ก็ได)
แลวเจอกันอีกนะคะ

-------------------------------

See you tomorrow. หรอื
See you next time.
( ซ ียู ทูมอโร หรือ ซ ียู
เน็คสท ไทม  )
พบกันพรุงน้ี หรือ
พบกันโอกาสหนา นะคะ

-------------------------------

Goodbye หรอื bye.
( กึดบาย หรือ บาย )
ลากอน ใชตอนกลางวัน

-------------------------------

So long
( โซ ลองก  )
ลากอน ใชกับคนสนิทกัน

-------------------------------

Good night.
( กึด ไนท )
ลากอนใชตอนกลางคืน 

-------------------------------

See you.
(ซ ียู )
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แลวเจอกันนะ 

-------------------------------

Take care.
( เท็ค แคร )
รักษาสขุภาพนะ

Cr.talking-eng
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ :: คุณตองการดื่มไหม?
(Asking for a drink)

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/asking-for-drink.html

Susan : David, would you like
something to eat?    

ซซูาน : เดวิด,
คุณอยากจะทานอะไรบางไหม ?
David : No, I'm full.   

เดวิด : ไมละ,ผมอิ่ม.
Susan : Do you want something
to drink?    

ซซูาน : คุณอยากจะดื่มอะไรบางไหม?
David : Yes, I'd like some coffee.     

เดวิด : ใช ผมอยากดื่มกาแฟ. 

Susan : Sorry, I don't have any coffee.        

ซซูาน : ขอโทษดวย, ฉนัไมมีกาแฟเลย.
David : That's OK. I'll have a glass of water.          

เดวิด : ไมเป็นไร งั้นผมขอน้ําเปลาแกวนึง.
Susan : A small glass, or a big one? 

ซซูาน : แกวเล็ก หรือแกวใหญะละ?
David : Small please.

เดวิด : เล็กครับ.
Susan : Here you go. 

ซซูาน : น่ีคะ.
David : Thanks.         

เดวิด : ขอบคุณ
Susan : You're welcome.

ซซูาน : ไมเป็นไร.

Cr. Englishspeak
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ :: คุณตองการไปเม่ือไหร?
(When are you leaving?)

englishindiary2013.blogspot.com /2013/07/when-are-you-leaving.html

Linda : Hi Mark.         

ลินดา : สวัสดี มารค.

Mark : Hi.

มารค : สวัสดี.    

Linda : What are you planning to
do today? 

ลินดา : คุณวางแผนจะทําอะไร วันน้ี?

Mark : I'm not sure yet.        

มารค : ผมยังไม แนใจเลย.

Linda : Would you like to have lunch with me?        

ลินดา : คุณอยากจะไปทานอาหารกลางวันกับฉนัไหม?

Mark : Yes. When?    

มารค : ไดซ.ิ เมื่อไร?

Linda : Is 11:30AM OK?         

ลินดา : 11โมงครึ่งตอนเชา ตกลงไหม?
Mark : Sorry, I didn't hear you. Can you say that again please?    

มารค : ขอโทษ, ผมไมไดยินคุณ. คุณ ชวยพูดอีกทีไดไหม?

Linda : I said, 11:30AM.        

ลินดา : ฉนัพูดวา 11โมงครึ่ง ชวงเชา.

Mark : Oh, I'm busy then. Can we meet a little later?         

มารค : โอ,ผมย


ุ
งนะ. เจอกันหลังจากน้ันนิดหนอยไดไหม?

http://englishindiary2013.blogspot.com/2013/07/when-are-you-leaving.html
http://www.toonpool.com/user/4318/files/conversation_1125005.jpg


Linda : OK, how about 12:30PM?      

ลินดา : ตกลง, แลวซักประมาณเที่ยงครึ่งละ?

Mark : OK. Where?    

มารค : ตกลง. ที่ไหน?

Linda : How about Bill's Seafood Restaurant?         

ลินดา : รานบิล ซีฟ ูด ตกลงไหม?

Mark : Oh, Where is that?     

มารค : โอ,รานน้ันอยูที่ไหนเน่ีย ?

Linda : It's on 7th Street.      

ลินดา : มันอยูที่ถนน หมายเลข 7.

Mark : OK, I'll meet you there.         
มารค : ตกลง, ผมจะไปเจอ คุณที่น่ัน.
Cr. Englishspeak
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วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: งาน (Work)
englishindiary2013.blogspot.com /2013/07/work.html

วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: งาน
(Work)

6 ดอลลาร ตอ ชั่วโมง.

6 dollars per hour.         

คุณกําลังรอใครอย


ู
ใชไหม?

Are you waiting for someone?    

วันน้ีคุณ ทํางาน ไหม?

Are you working today? 

กรุณาเอาเสื้อเชิ้ตมาใหฉนัดวย.

Bring me my shirt please.          

คุณ ชอบดูทีวีไหม?

Do you like to watch TV?           

คุณชอบหัวหนา ของคุณไหม ?

Do you like your boss?  

คุณ เรยีนจบแลวหรือยัง?

Have you finished studying?       

เขาทํางานที่บริษทัคอมพิวเตอรในนิวยอรกค.

He works at a computer company in New York.   

เขาเป็นวิศวกร.

He's an Engineer.          

เขาทํางานหนักมาก.

He's very hard working.
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คุณทํางานที่น่ีนานเทาไรแลว?

How long have you worked here?           

คุณทํางานกี่ ชั่วโมงตอสัปดาห ?

How many hours a week do you work?   

คุณ มีเงินเทาไหร ?

How much money do you have? 

การเดินทางเป็นอยางไรบาง?

How was the trip?         

อากาศเป็นอยางไรบาง?

How's the weather?       

ฉนัลืม.

I forget.           

ฉนัยังคงมีของที่ตองซื้ออีกเยอะ.

I still have a lot of things to buy. 

ฉนัสบาย ดี.

I'm good.         

ฉนั พรอมแลว.

I'm ready.        

ฉนัเคย เห็นมันแลว.

I've seen it.      

คุณทํางานอะไร ?

What do you do for work?          

พอแมของคุณทํางานอะไร?

What do your parents do for work?         



เขาทํางานอะไร ?

What does he do for work?        

พอของคุณทํางานอะไร ?

What does your father do for work?        

ทุกวันคุณไปทํางานกี่โมง?

What time do you go to work every day?

มีอะไร?

What's the matter?        

คุณ จะถึงอเมริกาเมื่อไหร?

When do you arrive in the U.S.? 

คุณจะหยุดทํางานเมื่อไหร?

When do you get off work?        

คุณ วางมันไวที่ไหน?

Where did you put it?    

คุณ อยากไปที่ไหน?

Where do you want to go?         

มันเจ็บตรงไหน ?

Where does it hurt?

Cr. Englishspeak
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ การจองตัว๋เครื่องบิน
(Booking a flight ticket)

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/booking-flight-ticket.html

A receptionist : Good morning. Can I help you?

( กึด มอร น่ิง แคน ไอ เฮลพ  ย

ู
 )

สวัสดีคะ ใหดิฉนัชวย อะไร คุณไดบาง คะ

Paul : Hi this is Paul Smith.

( ไฮ ธิส อิซ พอล สมิท )

I would Like to book a one - way ticket

( ไอ ว


ุ
ด ไลค  ท ูบ



ุ
ค อะ วันเวย  ทิคเก็ต )

To New York , please ?

( ท ูนิวยอรค พลีสซ )

I would like ,The cheapest one by Thai Airways if possible.

( ไอ ว


ุ
ด ไลค  เธอะ ชฟีเปสท  วัน บาย ไทย แอรเวยส อิฟ พอสซิเบิ่ล )

สวัสดีครับ ผมพอล สมิช ผมมีความประสงคจะจองตัว๋เครื่องบิน (ขาเดียว)

ไปกรุงนิวยอรค ผมอยากไดที่ราคาถูกที่สุดของสายการบินไทย ถาเป็นไปได

A receptionist : When?

http://englishindiary2013.blogspot.com/2013/06/booking-flight-ticket.html
http://coloringhub.com/wp-content/uploads/2013/02/airplane-cartoon-shape.jpg


( เวน )

เมื่อไรคะ

Paul : Have you got a flight on Monday evening ?

( แฮฟว  ย ูกอต อะไฟลท  ออน มันเดย  อีฟเวนน่ิง )

เที่ยวบินวันจันทร ตอนเย็น มีไหม ครับ

A receptionist : Yes, but the flight time we have got is 07.15p.m. only.

( เยส บั่ท เธอะ ไฟลท  ไทม  ว ีแฮฟ กอท อีซ เซเวนท  ฟิฟทีน พี เอ็ม โอนลิ )

คะ แตเรามีเที่ยวบินเวลา หน่ึงทุมสิบหานาที เทาน้ันคะ

Paul : O.K. May I make a reservation on this one for one person.

( โอเค เมย ไอเมค อะ เรสเซิพเวชั่น ออน ธิส วัน ฟอร วัน เพอซั่น )

ตกลงครับผมขอจองเที่ยวน้ีแหละนะครับ ที่น่ังเดียว

How much does it cost ?

( ฮาว มัช เดอรส อิท คอสท  )

ราคาเทาไรครับ

A receptionist : It is 15,000 baht, please.

( อิท อิซ ฟิฟทีนธาวซั่น บาท พลีส )

ราคา 15,000 บาท คะ

And , may I have your name again, please ?

( แอนด  เมย  ไอ แฮฟว  ยัว เนม อะเกน พลีสซ )

และ ดิฉนัขอทราบชื่อคุณอีกครั้ง นะคะ

Paul : Mr. Paul M. Smith.

( มิสเตอร พอล เอ็ม สมิธ )

นาย พอล เอ็ม สมิธ ครับ

A receptionist : Thank you. Goodbye, I hope you enjoy your trip.



( แธงคกิ่ว ก
ุ
ดบาย, ไอโฮพ ย ูเอ็นจอย ยัวร ทรพิ )

ขอบคุณคะ ขอใหคุณเดินทางดวยความสขุนะคะ

คําศัพทเกีย่วของกับตัว๋เครื่องบิน

1. first class ตัว๋ชั้นที่หน่ึง

2. business class ตัว๋ชั้นนักธุรกิจ

3. economy class ตัว๋ชั้นประหยัด

4. a one - way ticket ตัว๋เที่ยวเดียว

5. a round - trip ticket หรือ a return ticket. ตัว๋ ไป - กลับ
Cr.talking-eng
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วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: จํานวนและเงิน
englishindiary2013.blogspot.com /2013/07/blog-post_666.html

วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: จํานวนและเงิน

11 ดอลลาร.

11 dollars.        

52 เซนต .

52 cents.          

นิดหนอย(นามนับได).

A few.  

นิดหนอย(นามนับไมได).

A little. 

โทร หาตํารวจ.

Call the police.  

ภรรยา ของคุณ ชอบแคลิฟอรเนียไหม?

Did your wife like California?      

คุณ มี กาแฟบ างไหม?

Do you have any coffee?           

คุณ มี อยางอื่นถูกกวาบางไหม ?

Do you have anything cheaper?  

คุณ รับเครดิตการดไหม?

Do you take credit cards?          

คุณ จะจายอยางไร? (บัตรเครดิต/เงินสด)

How are you paying?     

มีคนกี่คน ในนิวยอรก?

How many people are there in New York?           

ตุมหูน้ีราคาเทาไหร ?

How much are these earrings?   

ฉนัเป็นหน้ีคุณเทาไหร ?

How much do I owe you?          

ราคาเป็นเทาไหร ตอวัน?
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How much does it cost per day? 

ราคาเทาไหร  ?

How much does this cost?          

ไปไมอามี่ ราคาเทาไหร  ?

How much is it to go to Miami?   

คุณทําเงินไดเทาไหร ?

How much money do you make?

ฉนัไมมีแฟนสาว

I don't have a girlfriend.

ฉนัไมมี เงินเลย

I don't have any money.

ฉนัมีการจองไว

I have a reservation.     

ฉนัตองการ ฝึกฝน ภาษาอังกฤษของฉนั

I need to practice my English.    

ฉนัอยากจะกินที่ รานอาหาร ถนนเลขที่ 5

I'd like to eat at 5th street restaurant.     

ฉนัขอเหมือนกัน

I'll have the same thing.

ฉนัจะ เป็นคนจายคาอาหารเย็น.

I'll pay for dinner.         

ฉนัจะจายคาตัว๋ให.

I'll pay for the tickets.    

ฉนัอายุ 26 ปี.

I'm 26 years old.           

น่ันใชไดไหม?

Is that ok?        

มี เมลลอื่นใหสําหรับฉนัไหม?

Is there any mail for me?           

ไมใช หรอื?

Isn't it? 



มันเป็นเวลา หาทุมครึ่ง

It's 11:30pm.    

มันคือเกาโมง สิบห า

It's is a quarter past nine.          

กรณุา เขามาขางใน

Please come in. 

ขอโทษ, เราไมรับเครดิตการด

Sorry, we don't accept credit cards.        

ขอโทษ, เรารับเฉพาะเงินสด

Sorry, we only accept Cash.       

รานอาหารน้ัน ไมแพง

That restaurant is not expensive.

น่ันแพงเกินไป

That's too expensive.     

มีผ
ู
คนมากมาย ที่น่ี

There are many people here.     

พวกเขาคิดเงิน 26 ดอลลาร ตอ วัน

They charge 26 dollars per day. 

อัตราแลกเปลี่ยนเทาไหรตอดอลลาร?

What's the exchange rate for dollars?      

โทรศัพท หมายเลขอะไร ?

What's the phone number?         

ฉนัสามารถซื้อตัว๋ไดที่ไหน?

Where can I buy tickets?           

คุณอยากจะ เจอกันที่ไหน ?

Where would you like to meet?  

อันไหน ดีกวากัน?

Which one is better?
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ :: การกลาวชมเชย
englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/blog-post_29.html

เม่ือตองการกลาวชมเชย จะใชสํานวนตอไปน้ี
- I like your hair.
( ไอ ไลท  ยัวร แฮร )
ฉนัชอบทรงผมของ

- I really like your hair.
(ไอ เรียวลิ่ ไลท  ยัวร แฮร )
ฉนัชอบทรงผมของคุณจริง ๆ

- What a nice dress !
( วอท อะ ไนส เดรส )
ชดุชางสวยจรงิ ๆ

- You look wonderful.
( ยู ลุคค  วันเดอรฟุล )
คุณดูดีอยางนาพิศวงจัง

- That’s a lovely shirt.
( แธทส สะลัฟลิ เชิต๊ท )
เสื้อเชิต๊น่ันนารักจัง
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ ::
การตอบรับการกลาวชมเชย

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/blog-post_2687.html

อาจพูดไดดังน้ี

Thank you very much.
( แธงคกิ่ว เวร ิมัช )
ขอบคุณมาก

It’s kind of you to say
so.
( อิทส คาย ออฟ ยู ทู เซ โซ
)
ไมมีคําแปลตรง ๆ

เหมือนกับขอบคุณแลวแตวาชมเรื่องอะไร

-------------------------------

B : Thanks.
( แธงส )
ขอบคุณ

-------------------------------

ตัวอยางที ่2

A : This soup tastes good.
( ธิส ซปุ เทส กึด )
ซุปน้ีรสชาติอรอยจัง

B: I made it myself.
(ไอ เมด อิท ไมเซล็ท )
ฉนัทําดวยตัวฉนัเอง

A: You’re a wonderful cook .
(ยัวร อะ วันเดอฟุล ค

ุ
ก)

คุณชางเป็นแมครัวที่เลิศจริง ๆ
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B: It’s kind of you to say so.
(อิทสคาย ออฟ ยู ทู เซ โซ)
ขอบคุณที่ชอบ
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ :: ไปดูหนัง (Go to the Movie)
englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/go-to-movie.html

A : Where are we going
after we've done our
homework?
แวร อาร วี โก'อิง
แอฟ'เทอร วีว ดัน เอาร
โฮม'เวิรค?

พวกเราจะไปไหนกันดีหลังจากทําการบานเสรจ็แลว

B : I want to go to the movies.
ไอ วอนท  ทู โก ทู เธอะ มูฟ'วีซ.
ผมอยากจะไปดูหนัง

--------------------------

A : Do you know what the movie is about?ดู ยู โน วอท เธอะ มูฟ'วี อิซ อะเบาท?
คุณรูไหมวาหนังเรื่องน้ีมันเกี่ยวกับอะไร

B : I think, it's about a detective story.
ไอ ธิงค  อิทซ อะเบาท  อะ ดิเทค'ทีฟว สตอรี
ฉนัคิดวามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวน

 --------------------------

A : Shall we watch a movie tonight?แชล วี วอช อะ มูฟวี ทูไนท?
คืนน้ีเราดูโทรทัศนกันดีไหม

B : It's a good idea. What's on tonight?
อิทซ อะ กุดไอเดีย วอทซ ออน ทูไนท?
เป็นความคิดที่ดีคะ แลวคืนน้ีมีอะไรละ

--------------------------
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A : What movie are you going to see tonight?วอท มูฟวี อาร ยู โกอิง ทู ซ ีทูไนท?
คุณจะไปดูหนังเรื่องอะไรในคืนน้ี

B : Mission Impossible 2, at Siam Square.
มิชเชนิ อิมพอซซะเบิล ทู แอท ไซแอม สแควร
เรื่องมิชชั่น อิมโพสสิเบิ้ล 2 ที่ สยามสแควร

--------------------------

A : What are you going to do after work?วอท อาร ยู โกอิง ทู ดู แอฟเทอร เวิรค?
คุณจะทําอะไรหลังจากเลิกงาน

B : I'm going to see a movie.
ไอม โกอิง ทู ซ ีอะ มูฟวี.
ผมจะไปดูหนัง

--------------------------

A : Did you enjoy Mission Impossible 2?ดิด ยู เอนจอย มิชเชนิ อิมพอซ ซะเบิล ทู.
หนังเรื่องมิชชั่น อิมโพสสิเบิ้ล 2 สนกุไหม

B : Yes, it was superb.
เยซ, อิท วอซ ซเูพอรบ.
ใช, มันยอดเยี่ยมมาก
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วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: ช็อปป้ิง Shopping
englishindiary2013.blogspot.com /2013/07/shopping.html

วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: ช็อปป้ิง Shopping

ฉนัขอน้ําสักแกวไดไหม?

Can I have a glass of water please?        

ฉนัสามารถใช โทรศัพทของคุณไดไหม?

Can I use your phone?   

คุณ มี ที่วางบางไหม?

Do you have any vacancies?      

คุณ มีเบอรโทรของแท็กซี่ไหม?

Do you have the number for a taxi?        

คุณร


ู
จักเธอไหม?

Do you know her?         

คุณรูไหมวาเธออยูที่ไหน ?

Do you know where she is?       

คุณ เลนบาสเกตบอลไหม?

Do you play basketball? 

กรุณาเติมน้ํามัน. (ป๊ัมน้ํามัน)

Fill it up, please.

เขาตองการเสื่อผาใหม.

He needs some new clothes.      

น่ันราคาเทาไหร ?

How much is that?         

น่ีราคาเทาไหร?
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How much is this?         

ฉนัเชื่อคุณ.

I believe you.   

ฉนัพูดไดสองภาษา.

I speak two languages.  

ฉนัคิดวา เขาพูดเรื่องอื่น.

I thought he said something else.           

ปกติแลวมื้อเชาฉนัดื่มกาแฟ .

I usually drink coffee at breakfast.          

ฉนัอยากได เบอรโทรของโรงแรมฮิลตัล.

I'd like the number for the Hilton Hotel please.    

ฉนัอยากจะซื้อบัตรโทรศัพท.

I'd like to buy a phone card please.        

ฉนัอยากจะกลับบาน.

I'd like to go home.       

ฉนัอยากจะไปชอปป้ิง.

I'd like to go shopping.  

ถาคุณ ชอบมัน ฉนัจะซื้อเพิ่ม.

If you like it I can buy more.      

ฉนัเป็นแคระดับเริ่มตน.

I'm a beginner. 

ฉนัอิ่ม.

I'm full.

ฉนัลอเลน.



I'm just kidding.

ฉนั โสด.

I'm single.        

มันไมไกลมาก.

It's not too far.  

ขอโทษ, เราไมมีเลย

Sorry, we don't have any.          

หนังสือแพงมาก.

The books are expensive.          

ลองสวมดู.

Try it on.          

คุณ อยากซื้ออะไร ?

What do you want to buy?         

ขนาดอะไร ?

What size?        

รานคาเปิดกี่โมง ?

What time does the store open? 

เครื่องบินจะมาถึงเมื่อไหร?

When does the plane arrive?      

คุณอยูที่ไหน?

Where are you?

คุณอยากจะ กินอะไรไหม?

Would you like something to eat?
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ ::
การพูดตอบรับการขอบคุณ

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/blog-post_5587.html

สําหรับการพูดตอบรับการขอบคุณ
อาจใชสํานวนตอไปน้ี

You’re welcome
(ยัวรอะ เวลคัม)
ดวยความยินดี

------------------------------------------------
-

My pleasure
( มาย พลีสเชอร )
ดวยความยินดี

-------------------------------------------------

Don’t mention it
( โดนท เมนชั่น อิท )
( ไมเป็นไร )

 -------------------------------------------------

Not at all
( นอทแธท ออล )
ไมเป็นไร

-------------------------------------------------

Any time
( เอ นิ ทาม )
ยินดีเสมอ

-------------------------------

ตัวอยางบทสนทนา
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Tim : Thank you very much for the gift.
ทิม : ( แธงค  กิ่ว เวร ิมัช ฟอเ ธอะ กิฟท  )
ขอบคุณมากสําหรับของขวัญ

Suda : Don’t mention it
สดุา : ( โดนท เมนชั่น อิท )
ไมเป็นไร

Vipa : That’s very kind of you. Thanks.
( แดทส เวร ิคาย ออฟ ยู แธงค  )

Suda : It’s my pleasure.
( อิส มาย พลีสเชอร )
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ :: การตอบรับคําเชิญ (
Responses )

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/responses.html

เม่ือมีคนเชิญ
เราจะตอบดวยประโยคตอไปน้ี
- Thanks. หรอื Thank you.
(แธ็งส แธ็งค  กิ่ว )
ขอบคุณ

- Thanks so much.
( แธ็งส โซ มัช )
ขอบคุณมาก

- All right . I would love to .
( ออลไรท  ไอหวุด ลัพ ทู )
ตกลงคะ ยินดีอยางยิ่ง

- Let me think หรอื . Let me see.
( เลท มี ธิงค  เลท มี ซ ี)
ขอคิดดูกอนคะ

- Sorry, I can’ t go. Thanks. Maybe next time
( ซอริ่ ไอ คานท  โก. แธ็งคส. เมยบิ เน็คส ไทม  )
ขออภัยที่ไปไมได ขอบคุณคะที่เชิญ ขอเป็นโอกาสหนานะคะ

- Shall I come for you or you come for me ?
(แชล ไอ คัม ฟอร หยู ออร ยู คั้ม ฟอร มิ)
จะใหดิฉนัไปรับคุณหรือคุณจะมาหาฉนัดีคะ

-------------------------------------------
คําศัพท  (Vocabulary)
a drink เป็นคํานาม แปลวา เครื่องดื่ม
drink เป็นคํากริยา แปลวา ดื่ม

-------------------------------------------

สําหรับการตอบรับคําเชญิมี 2 วิธี
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1. ตอบรับ มักกลาวขอบคุณกอนแล วตามดวยการตอบรับ

- Thank you . I’d love to
( แธงคกิ่ว ไอดึ ลัฟ ทู )
ขอบคุณคะ ดวยความยินดี

- Thank you . I’ll be very glad to.
( แธงคกิ่ว ไอ ดึ บี เวร ิแกลด ทู )
ขอบคุณ ดวยความยินดี

- Thank you . I’d like to very much.
( แธงค  กิ่ว ไอ ดึ ไลท  ทู เวร ิมัช )
ขอบคุณ ดวยความยินดี

- Thank you That’s very kind of you.
( แธงคกิ่ว แธทส เวร ิคาย เอิฟ ยู )
ขอบคุณคะ เป็นความกรุณาของคุณ

- Thank you . That’ll be fine.
( แธงคกิ่ว แธทอิล บี ฟายน )
ขอบคุณคะ ดีเหมือนกัน

- Thank you . If you want me to.
( แธงค  กิ่ว อีฝ ยู วอน มี ทู )
ขอบคุณคะ ถาคุณตองการใหฉนัไป

-------------------------------------------

2. ตอบปฏิเสธ มักกลาวขอบคุณแล วปฏิเสธ

- Thank you ,but I don’t have the time.
( แธงคกิ่ว บัท ไอ โดนท แฮฝ เธอะ ไทม  )
ขอบคุณคะ แตฉนัไมมีเวลา

- Thank you , but I’m afraid I can’t .
( แธงคกิ่ว บัท อาม อัฟ เฟรด ไอ คั้นท )
ขอบคุณ แต ฉนัเกรงวาจะไมได

- I’d like to, but I’m not so well.(ไอ ดึ ไลท  ท ูบัท อาม นอท โซ เวล )
ฉนัตองการ แต ฉนัไมสบาย

- I’m sorry, but I…………………
( อาม ซอร ิบัท ไอ................... )



ฉนัเสียใจนะ แต ฉนั................................
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ :: การตอบรับคําเสนอแนะ
englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/blog-post_377.html

การตอบมี 2 แบบ ดังน้ี

1. การตอบรับ ดังตอไปน้ี

- That’s a good idea .
( แธทส สะกึด ไอ เดีย )
เป็นความคิดที่ดี

- That’d be fine .
( แธท ดึ บี ฟาย )
ดีเหมือนกัน

- I’d love to / I’ll be glad to.
( ไอ ดึ ลัฟ ทู / ไออิล บี แกลด ทู )
ดวยความยินดี

- All right / Okay .
( ออล ไรท  / โอเคย  )
ตกลง

----------------------------------------------

2. ตอบปฏิเสธ ดังตอไปน้ี
- I’m afraid I can’t
( อาม อัฟเฟรด ไอ คันท )
เกรงวา จะไมได

- I’d love to but …
( ไอ ดึ ลัฟ ทุ บั่ท.... )
ฉนัก็อยากเหมือนกัน แตวา...

- That’s very kind of you but …..
( แธทส เวร ิคาย เอิฟ ยู บั่ท..... )
เป็นความกรุณา แตวา ...
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- I’m Sorry
( อาม ซอร ิ)
เสยีใจครับ
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ :: ถามทาง (Asking the Way)
englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/asking-way.html

Amy : Hi Michael.      

เอมี่ : สวัสดี ไมเคิล.
Michael : Hi Amy. What's
up?           

ไมเคิล : สวัสดี เอมี่ มีอะไร?
Amy : I'm looking for the airport.
Can you tell me how to get there?

เอมี่ : ฉนักําลังมองหาสนามบิน.
คุณชวยบอกทางไปที่น่ันใหฉนัไดไหม
?
Michael : No, sorry. I don't know.

ไมเคิล : ไมได, ขอโทษดวย. ฉนัไมรู.

Amy : I think I can take the subway to the airport. Do you know where the
subway is?

เอมี่ : ฉนัคิดวา ฉนัจะไปสนามบินโดยรถไฟใตดิน.คุณรูหรือปลาววา
รถไฟใตดินอยูที่ไหน ?  
Michael : Sure, it's over there.         

ไมเคิล : แนนอน, มันอยูตรงโนน.
Amy : Sure, it's over there.   

เอมี่ : ที่ไหน?ฉนัมองไมเห็น.
Michael : Across the street.  

ไมเคิล : ขามฝ่ังถนน.
Amy : Oh, I see it now. Thanks.        

เอมี่ : โอ, ตอนน้ีฉนัมองเห็นแลว. ขอบคุณ.
Michael : No problem.           

ไมเคิล : ไมมีปัญหา.
Amy : Do you know if there's a restroom around here?      

เอมี่ : คุณ ร


ู
หรือไม วามีหองน้ําแถวๆน้ีบางไหม?
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Michael : Yes, there's one here. It's in the store.    

ไมเคิล : ร


ู
ซ,ิ มีอยูที่หน่ึงที่น่ี. มันอย



ู
ในรานคา.

Amy : Thank you.       

เอมี่ : ขอบคุณ.
Michael : Bye.

ไมเคิล : บาย.
Amy : Bye bye.

เอมี่ : บาย บาย.

Cr. Englishspeak
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วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: การทองเทีย่ว, ทิศทาง
englishindiary2013.blogspot.com /2013/07/blog-post_12.html

วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: การทองเทีย่ว,
ทิศทาง

ตัว๋ทางเดียว.

A one way ticket.           

ตัว๋ไป-กลับ.

A round trip ticket.         

ประมาณ 300 กิโลเมตร.

About 300 kilometers.    

คุณจะชวยเธอใชไหม?

Are you going to help her?         

ที่เวลา กี่โมง?

At what time?   

ฉนัสามารถทําการนัดหมายสําหรับวันพุธหนาไดไหม?

Can I make an appointment for next Wednesday?

คุณ กรุณาทวนสิ่งน้ันอีกครั่งไดไหม?

Can you repeat that please?       

คุณ มี เงินพอไหม?

Do you have enough money?     

คุณ ร
ู
วิธีการทําอาหารไหม?

Do you know how to cook?        

คุณร
ู
ไหมวา น่ีพูดวาอะไร?

Do you know what this says?     

คุณ อยากใหฉนัมาและรับคุณไหม?

Do you want me to come and pick you up?          

ถนนสาย น้ี ไปนิวยอรกใชไหม?

Does this road go to New York? 

ตามฉนัมา.

Follow me.       
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จากที่น่ี ถึงที่น่ัน.

From here to there.       

ตรงไปขางหนา.

Go straight ahead.         

คุณถึงแล วหรอืยัง?

Have you arrived?         

คุณเคยไปบอสตันแล วหรอืยัง?

Have you been to Boston?         

ฉนัจะไปที่น่ันไดอยางไร?

How do I get there?      

ฉนัจะไปถนนแดเนียลไดอยางไร?

How do I get to Daniel Street?    

ฉนัจะไปสถานทูตอเมริกันไดอยางไร?

How do I get to the American Embassy? 

มันไกลแคไหนถาเราไปโดยรถยนต?(ใชเวลากี่ชั่วโมง)

How long does it take by car?    

มันไกลแคไหนที่จะไปถึงจอรเจีย?(ใชเวลากี่ชั่วโมง)

How long does it take to get to Georgia? 

ไฟลทนานเทาไหร  ?

How long is the flight?   

ภาพยนตรเป็นอยางไรบาง?

How was the movie?     

ฉนัมี คําถามที่ฉนั อยากจะถาม คุณ./ ฉนัอยาก จะถาม คุณ .

I have a question I want to ask you./ I want to ask you a question.           

ฉนัหวังวาฉนัจะมีอันหน่ึง.

I wish I had one.           

ฉนัอยากจะโทรศัพท .

I'd like to make a phone call.     

ฉนัอยากจะทําการจองโตะ.

I'd like to make a reservation.    

ฉนัจะเอาอันน้ันดวย.



I'll take that one also.    

ตอนน้ีฉนักําลังมา.

I'm coming right now.    

ฉนักําลังจะกลับ บ าน ในสี่ วันน้ี.

I'm going home in four days.      

ฉนัจะไปพรุงน้ี.

I'm leaving tomorrow.   

ฉนั กําลังมองหาไปรษณีย.

I'm looking for the post office.    

น่ีคือปากกาของคุณใชไหม?

Is this pen yours?          

ตัว๋หน่ึงใบไปนิวยอรกค.

One ticket to New York please.  

ทางเดียวหรอืไปกลับ?

One way or round trip?  

กรณุา พูด ชาๆ.

Please speak slower.     

กรณุา พาฉนัไปที่สนามบิน.

Please take me to the airport.    

ทางน้ัน.

That way.         

เครื่องบินออกที่เวลา 5โมง30นาที ในตอน เย็น.

The plane departs at 5:30P.       

พวกเขามาถึง เมื่อวาน.

They arrived yesterday.

เลี้ยวกลับ(กลับหลังหัน).

Turn around.    

เลี้ยวซาย.

Turn left.          

เลี้ยวขวา.

Turn right.        



คุณ จะไปสถานีขนสงกี่โมง ?

What time are you going to the bus station?        

น่ีเกิดขึ้นตั้งแตเมื่อไหร ?

When did this happen?   

คุณมาถึงบอสตันเมื่อไหร?

When did you arrive in Boston?  

เราจะถึงเมื่อไหร?

When do we arrive?      

เราจะไปเมื่อไหร?

When do we leave?       

เมื่อไหรเขาจะมาถึง?

When does he arrive?    

มันจะมาถึงเมื่อไหร?

When does it arrive?     

ธนาคารเปิดเมื่อไหร?

When does the bank open?        

รถบัสจะออกเมื่อไหร?

When does the bus leave?         

ฉนัสามารถสงสิ่งน้ีไดที่ไหน?

Where can I mail this?   

เธอมาจากที่ไหน ?

Where is she from?       

หองน้ําอยูที่ไหน ?

Where is the bathroom? 

ทําไมละ?

Why not?          

คุณจะเตือนฉนัไหม?

Will you remind me?

Cr. Englishspeak
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วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: โทรศัพท  / อีเมล  /
อินเตอรเน็ต

englishindiary2013.blogspot.com /2013/07/blog-post_636.html

วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย:
โทรศัพท  / อเีมล  / อินเตอรเน็ต

กรุณาใหฉนัดูพาสปอรตของคุณไดไหม ?

Can I see your passport please? 

ฉนัสามารถรับเอาขอความไดไหม?

Can I take a message?  

ฉนัลองสวมดูไดไหม?

Can I try it on?  

เราน่ังที่โนนไดไหม?

Can we sit over there?   

คุณ มากับครอบครัว ของคุณใชไหม?

Did you come with your family?  

คุณ คิดวา มัน เป็นไปไดไหม?

Do you think it's possible?          

ที่น่ีเบอรโทรของฉนั
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Here's my number.       

ตอนน้ีเขาไมอยู .

He's not in right now.    

สวัสด,ี คุณนายสมิธอยูที่น่ันไหม?

Hi, is Mrs. Smith there, please?  

ฉนัมี ลูกๆ 3 คน, 2 หญิง และ หน่ึงชาย.

I have three children, two girls and one boy.       

ฉนัตองการ ทิชช.ู

I need some tissues.     

ฉนัอยากใหของขวัญแกคุณ.

I want to give you a gift.

ฉนัอยากได น้ํา ดวย.

I'd like some water too, please.  

ฉนัอยากจะซื้อ น้ําสักขวด.

I'd like to buy a bottle of water, please.  

ฉนัอยากจะซื้อของบางอยาง.

I'd like to buy something.           

ฉนัอยากจะไปที่รานคา.

I'd like to go to the store.           

ฉนัอยากจะ เชา รถยนต .

I'd like to rent a car.      

ฉนัอยากจะ สงแฟกซ.

I'd like to send a fax.     

ฉนัอยากจะสง สิ่งน้ี ไป อเมรกิา.



I'd like to send this to America.  

ฉนัอยากจะพูด กับคุณสมิธ.

I'd like to speak to Mr. Smith please.      

ฉนัจะกลับมา.

I'll be right back.           

ฉนัจะ โทร กลับ ทีหลัง.

I'll call back later.          

ฉนัจะ โทรหา คุณในวันศุกร.

I'll call you on Friday.    

ฉนัจะสอนคุณ.

I'll teach you.    

ฉนัโอเค.

I'm ok. 

มี หนังสือแนะนําการพูดภาษาอังกฤษไหม ?

Is there an English speaking guide?        

ชายหรือผ


ู
หญิง?

Male or female?

โทรศัพทมือถือของฉนัไมมีคอยมีสัญญาณ.

My cell phone doesn't have good reception.         

โทรศัพทมือถือของฉนัไมทํางาน.

My cell phone doesn't work.       

กรณุา ถอดรองเทา ของคุณ .

Please take off your shoes.        

ขอโทษ, ฉนัคิดวาฉนัมีเบอรที่ไมถูกตอง.



Sorry, I think I have the wrong number. 

รหัสทางไกลอะไร ?

What is the area code?  

บริษทัที่ คุณทํางานชื่ออะไร?

What's the name of the company you work for?   

มีอะไรเกิดขึน้?

What's wrong?  

ที่อยูของคุณคืออะไร ?

What's your address?    

ฉนัสามารถหาโรงพยาบาลไดที่ไหน ?

Where can I find a hospital?       

รานอาหารที่ใกลที่สุดอยูที่ไหน?

Where's the closest restaurant?  

รานขายยาอยูที่ไหน ?

Where's the pharmacy? 

คุณคือใคร ?

Who are you?   

น่ันใคร? (คนที่กําลังเจออยูตอนน้ี ปัจจุบัน)

Who is that?     

คุณตองการ พูด กับใคร?

Who would you like to speak to?

คุณจะสงฉนักลับบานไหม?

Will you take me home?

คุณอยากจะรับน้ําหรือ นม?



Would you like water or milk?

Cr. Englishspeak
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บทสนทนาในรานตัดเสื้อผา ( At the Tailor's )
englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/at-tailors.html

บทสนทนาทีร่านตัดเสื้อผา ( At
the Tailor's )

Shopkeeper : Hello. May I help you
?
( ชอปคีพเพอร ) : ( เฮลโล เมย  ไอ
เฮลพ  ย ู)เจาของราน : สวัสดีคะ
ใหดิฉนัชวยอะไรไหมคะ

Client : Yes, I would like to have a
new dress made.
( ไคลเอ็นท  ) : ( เยส ไอ ว



ู
ด ไลค  ท ูแฮพว  อะ นิว เดรส เมด )ลูกคา : คะ

ดิฉนัอยากจะตัดชุดใหม

S : Of course, Madame . How would you like it?
( เอิฟ คอรสซ มาดาม ฮาวว  ว



ุ
ด ย ูไลค  อิท )ออไดคะ คุณตองการแบบไหนคะ

C : well, a Thai style, please.
( เววล  อะ ไทย สไตล พลีส )เออ ชดุไทย คะ

S : O.K. , Now, let's take a measurement, please.
( โอเค นาว เล็ทซ เทคค  อะ เมสเชอรเมนท , พลีส )ตกลงคะ
ถางั้นเชิญวัดตัวไดเลยนะคะ

S ( ตอ) : Oh! We have some readymade clothing here.
( โอะ! ว ีแฮฟว  ซัมม  เรดดี้เมดด โครทธิ่ง เฮียร )เออ
ที่น่ีเรามีเสื้อผาสําเร็จรูปบางสวนอยู

Would you like to try one on ?
( ว


ู
ด ย ูไลค  ท ูทรัย วัน ออน )คุณอยากจะลองสวมดูไหมคะ

C : Oh, yes, I will try some on. This shirt is O.K. in general
except the collar is a bit small.
( โอ,เยส, ไอ วิลล  ทรัยย  เซมิม  ออน. ธิสส เซิ้ตท อิซ โอเค อินเจนเนอรรัลเอ็กเซพ็ท
เธอะ คอลละ อิซ อะ บิท สมอลล  )ออคะ ลองดูก็ดีคะ
เสื้อเชิ้ตตัวน้ีใสแลวเรียบรอยดีนะคะยกเวนตินิดเดียว คอเล็กไปหนอย

คําศัพท  (Vocabulary )
1. Thai style : ชดุ (แบบ) ไทย ๆ
2. Madame : คุณนาย
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3. Sir : คุณทาน ( Madame , Sir
นิยมใชทายคําเพื่อแสดงความเคารพบุคคลที่เราพูดดวย )
4. Measurement : การวัด ( ตัว )
5. Ready-made : สําเรจ็รปู ( เชน เสื้อผา )
6. Try on : ลอง ( เสื้อผา, รองเทา, เป็นตน )
7. In general : โดยรวม ๆ
8. A bit : เล็กนอย
Cr. Talking-english 
*ผูเขียนบล็อกหวังวาความรูจากบล็อกน้ีจะเป็นประโยชนกับทุกทานที่สนใจคะ



บทสนทนาภาษาอังกฤษ :: การไปโรงเรยีน (Go to
school)

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/go-to-school.html

A : Which school do you go to?
วิช สคูล ดู ยู โก ท?ู
คุณไปโรงเรยีนไหม

B : I go to a polytechnic school.
ไอ โก ทู อะ พอลลีเทคนิค สคูล.
ผมเรียนที่โรงเรียนอาชีวศึกษาครับ

------------------------------

 A : Do you go to school everyday,
Gosin?
ดู ยู โก ทู สคูล เอฟว'รเีด โกสนิ?
คุณไปโรงเรยีนทุกวันหรือโกสนิทร

B : Yes, I do, except Saturday, Sunday and holiday.
เยซ ไอ ดู อิคเซพท แซทเทอรเดซ ซันเดซ แอนด ฮอลลิเดซ.
ใชครับ, ผมไปทุกวัน ยกเวนวันเสาร, วันอาทิตย  และวันหยุด

------------------------------

A : How often do you have classes?เฮา ออเฟิน ดู ยู แฮฟว คลาซเซซ?
คุณมีเรยีนบอยแคไหน

B : I ususlly have classes twice a week.
ไอ ยูฌวลลี แฮฟว คลาซเซซ ทไวซ อะ วีค.
โดยปกติ สัปดาหละ 2 ครั้ง

------------------------------

A : Do you have classes this afternoon?ดู ยู แฮฟว คลาซซซิ ธิซ แอฟเทอรนนู?
บายน้ีเธอมีเรียนหรือเปลา

B : Yes, I have classes from 1 until 4 o'clock.
เยซ ไอ แฮฟว คลาซเซซ ฟรอม วัน อันทิล โฟร โอคลอค
ฉนัมีเรียนตั้งแตบายโมงจนถึงบายสี่โมงเย็น
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------------------------------

A : What time does your class start?วอท ไทม  ดัช ยัวร คลาซ สตารท?
โรงเรียนเขาเรียนกี่โมง

B : My class begins at 9 o'clock.
ไม คลาส บิกินซ แอท ไนน โอคลอค
หองเรียนเริ่ม 9 โมงเชา

Cr.talking-eng
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บทสนทนาภาษาอังกฤษเกีย่วกับการพูดโทรศัพท (
Talking on the phone )

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/talking-on-phone_14.html

Roi : Hello. This is 043-851249. Roi,
speaking. May I help you ?
( เฮลโล ธิซ อิซ
โอโฟทรเีอดไฟว วันทูโฟว ไนท  รอย สปีคคิง
เมย  ไอ เฮลพ  ยู )
สวัสดีครับ

ที่น่ีหมายเลขศูนยสี่สามแปดหาหน่ึงสองสี่เกา รอยพูดครับ ใหชวยอะไรครับ
Tom : May I speak to Nida, please? Is she in ?
( เมย  ไอ สปีค ทุ นิดา พลีสซ อีซ ช ีอิน )
ขอสายคุณนิดาดวยครับไมทราบวาอยูไหม
Roi : Yes, hold the line a moment, please. I’ll see if she’s in
( เยส โฮลด  เธอะ ไลน อะ โมเมนท  พลีส ไออิล ช ีอิฟ ชสีซ อิน )
ครับ กรณุาถือสายรอสักคร



ู
 ผมจะดูกอนวาเขาอย



ู
ไหม (ครูหน่ึงตอมา รอยจึงพูดตอ)

Oh, she is now talking to someone on another phone ( โอ, ช ีอิสซ นาว ทอคกิ้ง ทู
ซัมวัน ออน อะนัทเธอ โฟน )
ออ เขากําลังพูดอยูอีกเครื่องหน่ึงครับ

Would you like to tell her to call you back ? ( ว


ุ
ด ยู ไลค  ทู เทล เฮอร ทู คอลล  ยู

แบค )
จะใหผมบอกเขาโทรกลับไหมครับ

Tom : No. Thank you. I’ll call again in a while
( โน. แธงค  กิ่ว ไออิล คอลล  อะเกน อิน อะไวล  )
ไมละครับ ขอบคุณ ผมจะโทรกลับเองอีกสักคร



ู

Roi : Would you wish to leave a message for her ?
( ว



ุ
ด ยู วิช ทู ลีฟว  อะเมซเสจ ฟอร เฮอ )

คุณจะสั่งอะไรถึงหลอนไหมครับ

Who shall I say have call ? ( ฮู แซลล  ไอ เซ แฮฝ คอลด  )
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จะใหผมเรยีนเขาวาใครโทรฯ มาครับ

Tom : Tell her that I’m Tom, her old friend.
( เทล เฮอ แธท อาม ทอม เฮอร โอนด  เฟรนด  )
บอกเขาดวยวา ผมทอมเป็นเพื่อนเกา

Roi : I will. Bye.
( ไอ วิวล  บาย )
แลวผมจะบอกใหนะครับ สวัสดีครับ
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วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: ภาวะฉุกเฉินและสุขภาพ
englishindiary2013.blogspot.com /2013/07/blog-post_46.html

วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย:
ภาวะฉุกเฉินและสุขภาพ

คุณแพอะไรไหม?

Are you allergic to anything?      

คุณ พรอมไหม?

Are you ready? 

โทร หาฉนั.

Call me.           

คุณ สงดอกไมมาใหฉนัใชไหม?

Did you send me flowers?          

คุณขายแบตเตอรี่ใชไหม?

Do you sell batteries?    

ฉนัไมสนใจ.

I don't care.      

ฉนัยอมแพ.

I give up.         

ฉนัไดรับอุบัติเหตุ.

I got in an accident.       

ฉนัมีไข.

I have a cold.   

ฉนัมี อันหน่ึงในรถยนตของฉนั.

I have one in my car.    
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ฉนัทําเคกน้ี .

I made this cake.          

ฉนัยังคงมี อะไรตองทําอีกเยอะ.

I still have a lot to do.    

ฉนัยังไมไดตัดสินใจ.

I still haven't decided.    

ฉนัเป็นครู.

I'm a teacher.   

ฉนัเป็นเจาของกิจการ.

I'm self-employed.        

มัน ขึน้อยูกับอากาศ.

It depends on the weather.        

วันน้ีมันหนาว มาก.

It's very cold today.      

กระเปาเดินทางของฉนัหายไป.

My luggage is missing.   

ฉนัปวดทอง.

My stomach hurts.         

ฉนัเจ็บคอ.

My throat is sore.          

นาฬิกาขอมือของฉนัถูกขโมย.

My watch has been stolen.         

กินยาน่ีสิ.

Take this medicine.       



อุบัติเหตุเกิดขึน้ที่ทางแยก.

The accident happened at the intersection.          

มีอุบัติเหตุรถยนต .

There has been a car accident.   

ฉนัสามารถแลกเงินดอลลารสหรัฐไดที่ไหน?

Where can I exchange U.S. dollars?        

คุณ ทํางานที่ไหน ?

Where do you work?     

โรงพยาบาลที่ใกลที่สุดอยูที่ไหน ?

Where's the nearest hospital?     

ไปรษณียอยูที่ไหน ?

Where's the post office?
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Tim : What sport do you like most ? ( ว อท สพอรท ดู
ยู ไลค  โมสท  )คุณชอบกีฬาประเภทใดมากทีสุ่ด

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/talking-about-sport.html

Toy : I like football best of all. I also
swim very well.
( ไอ ไลค  ฟุตบอล เบสท  เอิฟ ออล. ไอ
ออลโซ สวิม เวร ิเวลล  )
ผมชอบฟุตบอลมากกวากีฬาชนิดอื่น
แลวผมก็ยังวายน้ําไดเกงมากดวย

Tim : I bet you could also run fast
because a football player must run
fast.
( ไอ เบ็ท ยู คูด ออลโซ รันน ฟาสท
บิเคิสส อะ ฟุตบอล เพลเยอร มัสท  รัน
ฟาสท  )
ผมบอกคุณไดเลยวา
คุณตองวิ่งเร็วดวย
เพราะนักฟุตบอลทุกคนวิ่งเร็วดวย (เพื่อตามลูกใหทัน) 

But, myself like skiing. Do you know how to ski ? ( บั่ท มายเซลฟ ไลค  สกีอิ่ง ดู ยู
โน ฮาว ทู สกี ๋)
แตตัวผมเองชอบเลนสกี คุณเลนเป็นไหม รูจักวิธีเลนสกีหรือเปลาน่ันเอง

Tony : Yes, I often go with my family.
( เยส ไอ เอิ้ฟเฟน โก วิธ มาย แฟมิลี่ )
ครับ ผมไปเลนกับครอบครัวบอย ๆ

There is a big mountain near my village. It snows a lot in the winter ( แธร อิสซ
อะ บิค เมาเทน เนียร มาย วิลเล็จ อิท สโนว  อะล็อต อิน เธอะ วินเทอ)

Lot’s of people go there to ski.
( ล็อทส เอิฟ พี้โผ โก แธร ทู สกี)
ใกลหม



ู
บานของผมมีภูเขาใหญ และหิมะจะตกมากในชวงฤดูหนาว

ผูคนมากมายจะไปที่น่ันเพื่อเลนสกี

Tim : I hope we could go together sometime.
( ไอ โฮพ วี คูด โก ทูเกตเตอร ซัมไทม  )
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หวัง วาเราคงไดไปเลนดวยกันสักวันหน่ึงนะครับ

Tony : Oh, that will be wonderful.
( โอ, แธท วิวล  บี วั้นเดอร ฟุล )
ออ คงเยี่ยมไปเลยครับ
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ :: การแลกเงิน (Money
Exchange)

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/money-exchange.html

แลกเงิน (Money
Exchange)

มีรูปประโยคที่เกี่ยวของดังน้ี

A: I'd like to exchange the money, please.
ไอด ไลค ทู อิคซเชนจ เธอะ มัน นี พลีซ.
ผมตองการจะแลกเงินครับ

B: How much do you want to exchange?
เฮา มัช ดู ยู วอนท ทู อิคซเชนจ?
คุณตองการจะแลกเทาไร

A: 500 dollars, please.
ไฟว ฮัน ดรดิ ดอล ลารซ พลีซ.
500 ดอลลารครับ

---------------

A: What's the exchange rate for today?
วอทซ ธิ อิคซเชนจ เรท ฟอร ทู เด?
วันน้ีอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นเทาไร

B: It's 41 baht to a dollar, sir.
อิทซ ฟอร ทีวัน บาท ทู อะ ดอลลาร เซอร
41 บาท/ดอลลารครับ
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---------------

A: I'd like to change Thai baht into pounds, please.
ไอด ไลค ทู เชน ไท บาท อินทู เพาดซ พลีซ
ผมตองการจะแลกเงินไทยเป็นเงินปอนดครับ

B: Certainly, sir. The rate is 61 baht to a pound.
เซอร เทินลี เซอร เธอะ เรท อิซ ซคิซ ทีวัน บาท ทู อะ เพานด
ไดครับ, อัตราแลกเปลี่ยน 61 บาทตอ 1 ปอนด
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วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: เวลาและสถานที่
englishindiary2013.blogspot.com /2013/07/blog-post_3788.html

วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย:
เวลาและสถานที่

ตรงขามไปรษณีย.

Across from the post office.        

เวลา 3 โมง.

At 3 o'clock.      

กรณุาอยาสงเสยีงดัง.

Be quiet.          

คุณ ชวยแนะนํา รานอาหาร ดีๆใหไดไหม?

Can you recommend a good restaurant? 

เขาเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยบอสตัน.

He studies at Boston University. 

มันอยูน่ี.

Here it is.         

คุณอยูที่น่ี เอง.

Here you are.   

เขา อย


ู
ในหองครัว.

He's in the kitchen.        

ชคิาโกไกลแคไหน?

How far is it to Chicago?

มันไกลแคไหน?

How far is it?    
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มันเป็นระยะทางกี่ไมลที่จะไปถึงเพนซิลวาเนีย?

How many miles is it to Pennsylvania?    

ฉนัชอบดูทีวี.

I like to watch TV.         

ฉนัไปหองสมุดมา.

I was going to the library.          

ฉนัอยูในหองสมุดมา.

I was in the library.       

ฉนัอยากได หองเดี่ยว.

I'd like a single room.    

มันอรอย!

It's delicious!    

มันคือ 11 โมงครึ่ง.

It's half past 11.

มันนอยกวา 5 ดอลลาร.

It's less than 5 dollars.   

มันมากกวา 5 ดอลลาร.

It's more than 5 dollars. 

มันอย


ู
 ใกลกับซปุเปอรมารเก็ต.

It's near the Supermarket.         

ฝนไมควรจะตก วันน้ี.

it's not suppose to rain today.     

มันใชได.

It's ok. 



มันอย


ู
บน ถนนหมายเลข 7

It's on 7th street.          

มันรอน จรงิๆ.

It's really hot.   

พรุงน้ีฝน นาจะตก.

It's suppose to rain tomorrow.    

ไปกันเถอะ.

Let's go.           

บางที.

Maybe. 

มากกวา200 ไมล .

More than 200 miles.     

บานของฉนัใกลกับธนาคาร.

My house is close to the bank.    

ใกลกับธนาคาร.

Near the bank.  

ทางซาย.

On the left.       

ทางขวา.

On the right.     

บนชั้นสอง.

On the second floor.      

ขางนอกโรงแรม.

Outside the hotel.          



ที่น่ี.

Over here.        

ที่โนน.

Over there.       

หนังสือเลมที่อยูหลังโตะ.

The book is behind the table.     

หนังสือ เลมที่อยูหนาโตะ.

The book is in front of the table. 

หนังสือ เลมที่อยูใกลๆโตะ.

The book is near the table.        

หนังสือเลมที่อยูถัดจากโตะ.

The book is next to the table.     

หนังสือเลมที่อยูบนสุดของโตะ.

The book is on top of the table.  

มี หนังสือบางเลมบนโตะ.

There are some books on the table.        

มีหนังสือ ( เลมหน่ึง) อย


ู
ใตโตะ.

There's a book under the table.  

เรามาจากแคลิฟอรเนีย.

We're from California.   

ที่อยูอะไร?

What's the address?      

คุณจะไปไหน ?

Where are you going?   



มันอยูที่ไหน ?

Where is it?      

คุณอยากจะไปที่ไหน ?

Where would you like to go?      

ใคร ชนะ?

Who won?
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บทสนทนาภาษาอังกฤษเกีย่วกับศาสนา ( Talking
about Religion )

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/talking-about-religion.html

Amnat : Hi, Pete. I’m a Buddhist. What
about you ?
( ไฮ พีท อาม อะ บ



ุ
ดดิสท  วอท อะเบา ยู )

สวัสดีพีท ผมเป็นชาวพุทธ คุณละครับ

Pete : Hi, I’m a Christian. In fact, I’m
interested in studying about
( ไฮ อาม อะ ครสิท เทียน อิน แฟค อาม
อินเตอรเรสเตด อิน สตาดดี่อิง อเบา )

Other religion, too.
( อัทเธอร รีลิเจี่ยน ทู )
สวัสดีครับ ผมเป็นชาวคริสตเตียน

จริงๆแลวผมชอบศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอื่นเหมือนกัน

What are the precepts of your religion ? ( วอท อาร เธอะ พรเีซพ็ส เอิฟ ยัว
รีลิเจี่ยน )
ศิล/คําสอน ในศาสนาคุณมีอะไรบางครับ

Amnat : For us, laymen, we keep five, usually.
( ฟอร อัส เลย เมน วี คีพ ไฟว  ยูชชัวลลี่ )

They are _ _ one, Not kill or destroy life. ( เธย  อาร _ _ วัน นอท คิลล  ออ ดีสทรอย
ไลฟ )

Two, not steal. Three, not commit adultery. ( ทู นอท สตีล ทร ีนอท คอมมิท
อดัลเทอรี่ )

Four not telling lie or decieve and the last, ( โฟร นอท เทลลิ่ง ลาย ออร ดิซพีว
แอนด  เธอะ ลาสท )

Not take intozicants. ( นอท เทค อินทอกสคิเคนท  )

*สําหรับเรา ฆราวาสหรือคนธรรมดา ถือศิลหา ดังน้ี
คือ ขอหน่ึงไมฆาหรือทํารายสิ่งมีชีวิต ขอสองไมลักขโมย
ขอสามไมประพฤติผิดในกาม ขอสี่ไมพูดปด และขอหาไมเสพสิ่งมึนเมา 
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Pete : Thanks for your explanation. See you next time. Bye.
( แธงคส ฟอร ยัว เอคสพละเนชั่น ซ ียู เนคสท  ไทมม  บาย )
ขอบคุณที่ชวยอธิบาย แลวเจอกันคราวหนานะครับ สวัสด ี

Amnat : Bye.
( บาย )
สวัสดีครับ 
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บทสนทนาสภาพอากาศภาษาอังกฤษ - Asking about
the weather

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/asking-about-weather.html

Tina:  Hello?   

สวัสด?ี

Joe : Hi Tina, It's Joe.

สวัสดี ทีนา, โจนะ.

       

Tina : Hi Joe.    

 สวัสดี โจ.

Joe : How's the weather there today?

อากาศ ที่น่ัน เป็นอยางไรวันน้ี?

Tina :  It's really cold. It snowed all day and the schools closed early.

มันเย็นมากๆ. หิมะตกทั้งวันและ โรงเรียนปิดเร็วขึน้

Joe :  What's the temperature?     

อุณหภูมิเทาไร?

Tina :  It's 30 degrees now. It was even colder this morning.

มันอยูที่ 30 องศา ตอนน้ี. ชวงเชามันหนาวกวาน้ีดวย .

Joe :  Have you heard what the weather is going to be like tomorrow?     

คุณไดยินบางไหมวา อากาศจะเป็นอยางไรในวันพรุงน้ี?

Tina : I was watching the news a little earlier. They said it's probably going
to snow tomorrow.     

 ฉนัดูขาวชวงกอนหนาน้ี. เขาบอกวา บางทีมันอาจจะมีหิมะตกวันพรุงน้ี .

Joe :  I really don't like the winter. I wish it were summer.
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ผมไมชอบฤดูหนาวเอาซะเลย ผมอธิษฐานใหเป็นฤดูรอน.

Tina : Me too. How's the weather where you are?     

ฉนัดวย แลวอากาศในที่คุณอยูละเป็นอยางไร?

Joe : It's not too bad, but it's pretty cold here too. It was about 45 today
and it rained this afternoon. I heard it's going to be a little warmer
tomorrow.

มันไมเลวรายนัก แตที่น่ีคอนขางจะอากาศเย็นอยูเหมือนกัน มันประมาณ 45 วันน้ี
และฝนตกตอนบายน้ี ผมไดยินวาพรุงน้ีมันจะอุนขึน้นิดหนอย.
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ :: การสัง่ซื้ออาหาร
englishindiary2013.blogspot.com /2013/07/blog-post.html

Host : Hello sir, welcome to the
French Garden Restaurant. How
many?  

เจาของราน : สวัสดี คุณผ


ู
ชาย,

ยินดีตอนรับส


ู
รานอาหารเฟรนช

การเดน. จํานวนกี่ทาน? 
Charles : One.

ชารลส : หน่ึงคน. 
Host : Right this way. Please
have a seat. Your waitress will be
with you in a moment. 

เจาของราน : งั้นเชิญทางน้ีเลย
เชิญน่ัง
อีกสักครูพนักงานเสิรฟของคุณจะมาคอยบริการ. 

Waitress : Hello sir, would you like to order now?  

พนักงานเสิรฟ : สวัสดี คุณผ


ู
ชาย, ตอนน้ีคุณอยากจะสั่งอะไรไหม? 

Charles : Yes please. 

ชารลส : ใชครับ. 
Waitress : What would you like to drink?    

พนักงานเสิรฟ : คุณ อยากจะดื่มอะไรไหม? 
Charles : What do you have?

ชารลส : คุณ มีอะไรบางละ?

Waitress : We have bottled water, juice, and Coke.

พนักงานเสิรฟ : เรามีน้ําดื่ม, น้ําผลไม, และโคก.
Charles : I'll have a bottle of water please. 

ชารลส : ผมขอน้ําเปลาขวดหน่ึง.
Waitress : What would you like to eat?        

พนักงานเสิรฟ : คุณอยากจะทานอะไร? 
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Charles : I'll have a tuna fish sandwich and a bowl of vegetable soup.

ชารลส : ผมจะทาน แซนวิชปลาทูนา และ ซปุผักสักถวย.
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บทสนทนาเกีย่วกับสุขภาพภาษาอังกฤษ - Asking
about health

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/asking-about-health.html

A: I've just heard that
your dad is now in the
hospital. How is he
now?

ฉนัไดขาวมาวาพอเธออยูโรงพยาบาลตอนน้ี อาการเป็นไงบางเหรอ

B: Not too well.

อาการไมดีสักเทาไร

A: I’m sorry to hear that. What happened to him?

แยจังเลย เขาเป็นอะไรเหรอ

B: He has some diabetic problems.

เขามีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

A: What did the doctor say?

หมอบอกวาอยางไรบาง

 B: The doctor said he would recover in a few days.

หมอบอกวาเขาจะหายดีในอีกสองสามวันน้ี

A: Hope he gets well soon. Give him my best, will you?

http://englishindiary2013.blogspot.com/2013/06/asking-about-health.html
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หวังวาเขาคงจะดีขึน้ในเร็ววันน้ีนะ ฝากความเป็นหวงเป็นใยไปยังเขาหนอยละกันนะ

Cr.talking-eng
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ ::
การกลาวแสดงความเห็นใจ

englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/blog-post_28.html

สํานวนที่ใชกลาวแสดงความเห็นใจในขาวราย เชนมีการตายเกิดขึน้ หรือมีเรื่องไมดี
มีดังตอไปน้ี

I’m very sorry to hear that……………….
( อาม เวร ิซอร ิทู เฮีย แดท........................)
ฉนัเสียใจดวยนะที่ไดยินวา........................... 

-------------------------------

I was very sorry to hear of …………………
( ไอ วอซ เวร ิซอร ิทู เฮีย เอิฟ )
ฉนัเสียใจดวยนะที่ไดยินวา........................... 

-------------------------------

Please accept my sincere sympathy.
( พลีส แอคเซฟ มาย ซนิเซอร ซมิพาททิ )
ไมมีคําไทยตรง หมายถึงวา ขอแสดงความเสยีใจดวยจรงิ ๆ

-------------------------------

http://englishindiary2013.blogspot.com/2013/06/blog-post_28.html
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How unfortunate !
( ฮาว อันฟอรจูเนท )
ชางโชครายอะไรอยางน้ี

-------------------------------

What a pity !
(วอท อะ พิททิ )
ชางนาสงสาร

-------------------------------

What a shame !
( วอท อะ เชม )
ชางนาละอาย

-------------------------------

การตอบรับการแสดงความเห็นใจน้ันมักจะพูดวา

Thank you for your concern
( แธงคกิ่ว ฟอร ยัวร คันเซนิ )
ขอบคุณสําหรับความหวงใยของคุณ

Thank you . I appreciate it.
(แธงคกิ่ว ไอ แอพพรชีเิอท อิท)
ขอบคุณคะ ดิฉนัซาบซี้งในน้ําใจของคุณ หรือกลาวเพียงสั้น ๆ วา

Thanks.
ขอบคุณ

Cr.talking-eng
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วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: การหาเพื่อน (Find friend)
englishindiary2013.blogspot.com /2013/07/find-friend.html

วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: การหาเพื่อน
คุณ เป็นอเมริกันใชไหม?

Are you American?        

คุณจะมา ตอนเย็นน้ีใชไหม?

Are you coming this evening?     

คืนน้ีคุณวางไหม?

Are you free tonight?     

คุณกําลังจะไปโดยเครื่องบินหรือรถไฟ?

Are you going to take a plane or train?    

คุณหิวไหม?

Are you hungry?           

คุณ แนใจไหม?

Are you sure?   

พรุงน้ีคุณทํางานไหม?

Are you working Tomorrow?      

ธุรกิจเป็นสิ่งที่ดี.

Business is good.          

ส


ู
 ส


ู
!

Cheers!

เมื่อวานหิมะตกไหม?

Did it snow yesterday?  

คุณ ไดรับเมลฉนัไหม?

http://englishindiary2013.blogspot.com/2013/07/find-friend.html
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Did you get my email?   

คุณ ทานยาของคุณแลวหรือยัง ?

Did you take your medicine?      

คุณ รูสึกดีขึน้แลวหรือยัง?

Do you feel better?        

คุณ ไปฟลอรดิาบอยไหม?

Do you go to Florida often?        

คุณ มี อีกอันหน่ึงไหม?

Do you have another one?         

คุณ ร


ู
ไหมวามีรานไหนขายผาขนหนบูาง?

Do you know where there's a store that sells towels?       

คุณชอบที่น่ีไหม?

Do you like it here?       

คุณ ชอบ หนังสือไหม?

Do you like the book?    

คุณ ตองการอะไรอีกไหม?

Do you need anything?  

คุณเลนกีฬาไหม?

Do you play any sports?

คุณขายยาใชไหม? (รานคา)

Do you sell medicine?    

คุณ เรยีน ภาษาอังกฤษใชไหม?

Do you study English?    

คุณ อยากมากับฉนัไหม?



Do you want to come with me?  

คุณ อยากไปกับฉนัไหม?

Do you want to go with me?       

ขอโทษ.

Excuse me.       

โทรหาฉนั .

Give me a call.  

พี่ชายของคุณ เคยไปแคลิฟอรเนียไหม?

Has your brother been to California?       

พวกเขาเคยเห็นเธอหรือยัง?

Have they met her yet? 

คุณ เคยทําสิ่งน้ี มากอนไหม?

Have you done this before?        

คุณอย


ู
 ที่น่ีนานแคไหน?

How long have you been here?  

คุณอย


ู
 ที่อเมริกานานแคไหน?

How long have you been in America?      

คุณ อยูที่น่ีนานเทาไรแลว?

How long have you lived here?   

คุณมีลูกกี่คน?

How many children do you have?           

คุณ พูดไดกี่ภาษา?

How many languages do you speak?      

มีคนใน ครอบครัวของคุณกี่คน?



How many people do you have in your family?    

คุณอยากจะใหราคาเทาไหร ?

How much would you like?         

คุณอายุเทาไร?

How old are you?          

ฉนัซื้อเสื้อเชิ้ตเมื่อวาน.

I bought a shirt yesterday.         

ฉนัรูสึกไมคอยดี.

I don't feel well.

ฉนัเจ็บที่แขนของฉนั.

I have pain in my arm.  

ฉนัจะตองซักเสื้อผา.

I have to wash my clothes.        

ฉนัมี (พี่สาว หรือ นองสาว) 2 คน.

I have two sisters.        

ฉนัจําได.

I remember.     

ฉนัพูด ภาษาอังกฤษไดนิดหนอย.

I speak a little English.   

ฉนัจะบอกเขาวา คุณ โทรมา.

I'll tell him you called.    

ฉนัอายุ 32.

I'm 32. 

ฉนัสูง 6 ฟุต2 น้ิว.



I'm 6'2".           

ฉนัไซส 8.

I'm a size 8.     

ฉนัแพอาหารทะเล.

I'm allergic to seafood.  

ฉนัเป็น อเมรกัิน.

I'm American.   

ฉนัก็ด,ี แลวคุณละ?

I'm fine, and you?         

ฉนัไมกลัว.

I'm not afraid.   

ฉนัป วย.

I'm sick.           

บานของคุณ คลายหลังน้ีไหม?

Is your house like this one?        

สามีของคุณมาจากบอสตันดวยหรือ ?

Is your husband also from Boston?         

มันไมแพงมาก .

It's not very expensive. 

ฉนัเคย อยูที่น่ัน.

I've been there.

มาแชรกันเถอะ.

Let's share.      

ลูกสาวของฉนัอยูที่น่ี.



My daughter is here.     

พอของฉนัเคยไปที่น่ัน.

My father has been there.          

พอของฉนัเป็นทนายความ.

My father is a lawyer.    

คุณยายของฉนัเสียเมื่อปีที่แลว.

My grandmother passed away last year. 

ฉนัชื่อจอหน สมิธ.

My name is John Smith. 

ลูกชายของฉนัเรียนคอมพิวเตอร.

My son studies computers.         

ลูกชายของฉนั.

My son.

ไม, ฉนัเป็นอเมริกัน.

No, I'm American.         

ไม, น่ีเป็นครั้งแรก.

No, this is the first time. 

เด็กๆของเราอย


ู
ในอเมรกิา.

Our children are in America.       

เธอเป็นผูเชี่ยวชาญ.

She's an expert.

เธออายุมากกวาฉนั.

She's older than me.      

รถยนตคันน้ันคลายรถยนตของฉนั.



That car is similar to my car.      

น่ี คือคุณสมิธ.

This is Mrs. Smith.         

น่ีคือแมของฉนั.

This is my mother.        

น่ี เป็นครั้งแรกที่ฉนัมา ที่น่ี.

This is the first time I've been here.        

เรามีลูกผ


ู
ชาย2 และลูกผูหญิงหน่ึง.

We have two boys and one girl. 

คุณ กําลังจะทําอะไร คืนน้ี?

What are you going to do tonight?          

งานอดิเรกของคุณคืออะไร ?

What are your hobbies? 

คุณเรยีนอะไร?

What do you study?       

คุณ อยากทํา อะไร?

What do you want to do?           

คุณเรียนที่โรงเรียนอะไร ?

What school did you go to?        

ภาพยนตรเรื่องโปรดของคุณคืออะไร ?

What's your favorite movie?       

นามสกุลของคุณ คืออะไร?

What's your last name? 

คุณชื่ออะไร ?



What's your name?       

เสื้อยืดอยูที่ไหน ?

Where are the t-shirts?  

คุณ ไปที่ไหน มา?

Where did you go?        

คุณ เรยีน ภาษาอังกฤษที่ไหน?

Where did you learn English?     

คุณ ทํางานที่ไหน มากอนคุณจะมา ที่น่ี?

Where did you work before you worked here?     

คุณอาศัยอยูที่ไหน ?

Where do you live?       

คุณไปอยูที่ไหนมา ?

Where were you?          

ใคร สงจดหมายน้ี ?

Who sent this letter?      

คุณอยากจะ ซื้อ อันน้ีไหม?

Would you like to buy this?        

คุณ พูด ภาษาอังกฤษไดดี มาก .

You speak English very well.      

ลูกๆของคุณเรยีบรอยดีมาก.

Your children are very well behaved.      

ลูกสาวของคุณ.

Your daughter.  

คุณ เกงกวาเขา.



You're smarter than him.

Cr. Englishspeak
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Conversation การเห็นด วย (Agreements)
englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/conversation-agreements.html

A : I think we have to help the people who
are suffered from the effects of the flood.
Do you agree with me?
ไอ ฮิงค  วี แฮฟว ทู เฮลพ  เดอะ พีเพิล ฮู อา
ซัฟเฟอรด ฟรอม ดิ เอฟเฟคทซ ออฟว เดอะ
ฟลัด. ดู ยู อะกร ีวิธ มี?

ผมคิดวาพวกเราตองชวยผูคนที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมนะ
คุณเห็นดวยกับผมไหม

B : I agree with you. What should we do?
ไอ อะกร ีวิธ ยู. วอท ชดู วี ดู?
ฉนัเห็นดวยกับคุณนะ เราควรทําอยางไรละคะ

A : I propose that we make a campaign to help the flood victims in order
that those who are interested can donate money or things through us.
ไอ โพรโพส แดท วี เมค อะ แคมเพน ทู เฮลพ  เดอะ ฟลัด วิคทิมซ อิน ออรเดอะ แดท
โดส ฮู อา อินเทอเรสทิด แคน โดเนท มันน่ี ออ ธิงซ ธร ูอัซ.
ผมเสนอวาเราควรทําการรณรงคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม
เพื่อที่วาคนที่สนใจจะไดบริจาคเงินหรือบริจาคสิ่งของผานเราไดครับ

------------------------------
คําศัพททีน่าสนใจ

help (v.)                        เฮลพ                              ชวยเหลือ
suffer from (v.)              ซัฟเฟอร ฟรอม                ทุกข ทรมานจาก
effect (n.)                      เอฟเฟคท                        ผลกระทบ
flood (n.)                       ฟลัด                              น้ําทวม
agree (v.)                      อะกร ี                            เห็นดวย, ยอมรับ
propose (v.)                  โพรโพส                         เสนอ
campaign (n.)                แคมเพน                         การรณรงค
flood victim (n.)             ฟลัด วิคทิม                     ผูประสบภัยน้ําทวม
in order that (conj.)        อิน ออรเดอะ แดท            เพื่อที่วา

http://englishindiary2013.blogspot.com/2013/06/conversation-agreements.html


donate (v.)                    โดเนท                           บรจิาค
through (prep.)              ธร ู                                ผานทาง, โดยทาง, ดวยวิธีการ
reason (n.)                    รซัีน                              เหตุผล
disagree (v.)                  ดิสอะกร ี                        ไมเห็นดวย

Cr.talking-eng
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Conversation การไมเห็นด วย (Disagreements)
englishindiary2013.blogspot.com /2013/06/conversation-disagreements.html

A : I think we should negotiate with AJ
Company.
ไอ ธิงค  วี ชดู นิโกชิเอท วิธ เอเจ คัมพะนี.
ผมคิดวาเราควรเจรจาตอรองกับบริษทัเอเจ
B : I am sorry. I disagree with you. We may
be disadvantaged as they own more market
share.
ไอ แอม ซอร.ี ไอ ดิสอะกร ีวิธ ยู. วี เม บี
ดิซแอดเวนเทจด  แอซ เด โอน มอร มารเคท แชร.
ขอโทษนะคะ ฉนัไมเห็นดวยกับคุณ
พวกเราอาจเสยีเปรยีบได
เพราะพวกเขามีสวนแบงการตลาดมากกวา

A : But we have different target groups. Theirs target group is adults, ours
is teenagers.
บัท วี แฮฟว ดิฟเฟอะเรนท  ทารเกท กรฟุซ แดร ทารเกท กรพุ อิซ อดัลทซ,
เอาเออะซ อิซ ทีนเอเจอะซ.
แตเรามีกลุมเปาหมายที่แตกตางกันนะครับ กลุมเปาหมายของเขาคือผูใหญ
แตของเราคือวัยร



ุ
น

B : I am afraid I can't agree with you because AJ Company is going to
launch a new product for teenagers. I don't mean to argue with you, but I
think you should think this over again.
ไอ แอม อะเฟรด ไอ แคนด  อะกร ีวิธ ยู บิคอซ เอเจ คัมพะนี อิซ โกอิง ทู ลันซ อะ นิว
โพรดัคท  ฟอร ทีนเอเจอะซ. ไอ โดนท  มีน ทู อารกิว วิธ ย,ู บัท ไอ ธิงค  ยู ชดู ธิงค  ดิส
โอเวอะ อะเกน.
ฉนัเกรงวาคงไมสามารถเห็นดวยกับคุณได
เพราะบริษทัเอเจกําลังจะออกผลิตภัณฑใหมสําหรับวัยรุน
ฉนัไมอยากจะโตแยงกับคุณ แตฉนัคิดวาคุณนาจะคิดเรื่องน้ีอีกสักรอบนะคะ

------------------------------
คําศัพททีน่าสนใจ

help (v.)                        เฮลพ                              ชวยเหลือ
suffer from (v.)              ซัฟเฟอร ฟรอม                ทุกข ทรมานจาก
effect (n.)                      เอฟเฟคท                        ผลกระทบ
flood (n.)                       ฟลัด                              น้ําทวม
agree (v.)                      อะกร ี                            เห็นดวย, ยอมรับ
propose (v.)                  โพรโพส                         เสนอ

http://englishindiary2013.blogspot.com/2013/06/conversation-disagreements.html


campaign (n.)                แคมเพน                         การรณรงค
flood victim (n.)             ฟลัด วิคทิม                     ผูประสบภัยน้ําทวม
in order that (conj.)        อิน ออรเดอะ แดท            เพื่อที่วา
donate (v.)                    โดเนท                           บรจิาค
through (prep.)              ธร ู                                ผานทาง, โดยทาง, ดวยวิธีการ
reason (n.)                    รซัีน                              เหตุผล
disagree (v.)                  ดิสอะกร ี                        ไมเห็นดวย
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วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: อวยพร, ทักทาย
englishindiary2013.blogspot.com /2013/07/blog-post_5882.html

วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: อวยพร,
ทักทาย
แนนอน!

Certainly!         

สวัสดี ตอนบาย.

Good afternoon.

สวัสดี ตอนเย็น คุณผ


ู
ชาย.

Good evening sir.          

โชคดี .

Good Luck.       

สวัสดี ตอนเชา.

Good morning.  

ยอดเยี่ยม.

Great.  

สขุสันต วันเกิด.

Happy Birthday.

ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภ์าพ

Have a good trip.          

สวัสดี.

Hello.   

ดีใจที่ไดพบคุณ

Nice to meet you           

กรณุา โทรกลับหาฉนั.

http://englishindiary2013.blogspot.com/2013/07/blog-post_5882.html
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Please call me.
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วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: อาหารและทีอ่ยู
englishindiary2013.blogspot.com /2013/07/blog-post_13.html

วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย:
อาหารและทีอ่ยู

คุณ ย


ุ
งใชไหม?

Are you busy?   

เรารบกวนขอขนมปังเพิ่มไดไหม?

Can we have some more bread
please?  

คุณ มี เงินบางไหม?

Do you have any money?          

สําหรับกี่คืน?

For how many nights?   

คุณจะอยูที่น่ี นานเทาไหร ?

How long will you be staying?    

ฉนัตองการหมอ.

I need a doctor.

ฉนัอยากไดแผนที่ของเมือง.

I'd like a map of the city.           

ฉนัอยากไดหองที่ไมมีการสูบบุหรี่.

I'd like a non-smoking room.      

ฉนัอยากได หองที่มีสองเตียงนอน .

I'd like a room with two beds please.      

ฉนัอยากไดหอง.

I'd like a room. 
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มี ไนตคลับในเมืองไหม?

Is there a nightclub in town?      

มีรานอาหาร ในโรงแรมไหม?

Is there a restaurant in the hotel?           

มี รานคาใกลกับที่น่ีไหม?

Is there a store near here?        

ขอโทษ, เราไมมีวางเลย.

Sorry, we don't have any vacancies.       

พาฉนัไปโรงแรมแมริออท.

Take me to the Marriott Hotel.   

เวลาเช็คเอาทกี่โมง ?

What time is check out? 

ราคาเทาไหรตอคืน? (โรงแรม)

What's the charge per night? (Hotel)       

สนามบินอยูที่ไหน?

Where is the airport?     

ตูรับจดหมายอยูที่ไหน ?

Where's the mail box?
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วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: เอ็นเตอรเทนเมนท
(Entertainment)

englishindiary2013.blogspot.com /2013/07/entertainment.html

วลีภาษาอังกฤษทีใ่ชบอย: เอ็นเตอรเทนเมนท  (Entertainment)
ที่น่ัน มีคอนเสริตใชไหม?

Are there any concerts? 

คุณ อยากไปดูหนังไหม?

Do you want to go to the movies?           

คุณเคยดูภาพยนตรเรื่องน้ีหรือยัง?

Have you seen this movie?        

เขาพูดวา คุณ ชอบดูหนัง.

He said you like to watch movies.           

คุณสงูเทาไร?

How tall are you?          

ธนาคารอย


ู
ไกลไหม?

Is the bank far?

มี โรงภาพยนตรแถวๆน้ีไหม?

Is there a movie theater nearby?

คนสวนใหญทําอะไรในหนารอนในลอสแองเจิลลิส ?

What do people usually do in the summer in Los Angeles?
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คุณชอบเพลงแนวไหน?

What kind of music do you like? 

ภาพยนตรเริ่มกี่โมง ?

What time does the movie start?

อาหารจานโปรด ของคุณคืออะไร?

What's your favorite food?         

เมื่อกอนใครเป็นครู ของคุณ?

Who was your teacher? 

คุณอยากจะ ไปทานอาหารคํ่ากับฉนัไหม?

Would you like to have dinner with me?  

คุณอยากจะ ไปเชาหนังไหม?

Would you like to rent a movie?
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