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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

วลพี�ืนฐาน

นี�คอืภาษาอังกฤษเบ�ืองตน้บางวล ีซ�ึงคณุสามารถ

นําไปใชใ้นการสนทนาไดท้กุวนั, เชน่เดยีวกนักบั

คาํซ�ึงรู้จกักนัเป็นอยา่งดบีางคาํท�ีคณุจะพบไดใ้น

สัญลักษณต์า่งๆ

yes ใช่

no ไมใ่ช่

maybe or

perhaps

บางท/ี อาจจะ

 

please ไดโ้ปรด

 

thanks ขอบคณุ

thank you ขอบคณุ

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

วล ี– หนา้หลกั สาํนวนพดู

ธรรมดาท�ัวไป

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Making yourself understood - การทาํให้

ทา่นเขา้ใจ

do you speak

English?

คณุพดูภาษา

อังกฤษไดไ้หม?
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thanks very

much

ขอบคณุมาก

thank you very

much

ขอบคณุมาก

คาํสภุาพบางคาํท�ีคณุจะสามารถนําไปใชโ้ตต้อบ

ใครสักคนท�ีกลา่วคาํขอบคณุกบัคณุ

you're welcome ไมเ่ป็นไรคะ่/ ครับ

don't mention it ไมเ่ป็นไรคะ่/ ครับ

not at all ไมเ่ป็นไรคะ่/ ครับ

Saying hello and goodbye - กลา่วคาํ

ทักทาย และอาํลา

หลากหลายทางเลอืกท�ีจะกลา่วทักทายผู้คน

hi สวสัด ี(โดยมากใช้

แบบไมเ่ป็นทางการ)

hello สวสัดี

 

 

I don't speak

English

ฉันพดูภาษาอังกฤษ

ไมไ่ด้

I don't speak

much English

ฉันพดูภาษาอังกฤษ

ไมไ่ดม้ากนัก

I only speak very

little English

ฉันพดูภาษาอังกฤษ

ไดน้ิดหน่อยเทา่นั�น

I speak a little

English

ฉันพดูภาษาอังกฤษ

ไดน้ิดหน่อย

 

please speak

more slowly

ไดโ้ปรดพดูชา้ๆ

please write it

down

ไดโ้ปรดเขยีนมนัลง

ไป

could you please

repeat that?

คณุจะทวนซ�ําอกี

ครั�งไดไ้หม?

 

I understand ฉันเขา้ใจ

I don't

understand

ฉันไมเ่ขา้ใจ
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good morning สวสัดตีอนเชา้ (ใช้

กอ่นเท�ียง)

good afternoon สวสัดตีอนบา่ย (ใช้

ระหวา่งเท�ียงถงึ 6

โมงเยน็)

good evening สวสัดตีอนค�ํา (ใช้

หลัง 6 โมงเยน็)

ในทางกลับกนั,นี�เป็นอกีหลากหลายคาํท�ีคณุจะ

สามารถใชเ้ม�ือจะกลา่วคาํอาํลา

bye ลากอ่น

goodbye ลากอ่น

goodnight ราตรสีวสัด�ิ

 

see you! เจอกนั!

see you soon! เจอกนัเรว็ๆ นี�!

see you later! แลว้พบกนัใหม!่

 

have a nice day! ขอใหเ้ป็นวนัท�ีดนีะ!

have a good

weekend!

ขอใหเ้ป็นสดุ

สัปดาหท์�ีดนีะ!

Other basic phrases - วลเีบ�ืองตน้อ�ืนๆ

I know ฉันทราบ

I don't know ฉันไมท่ราบ

 

excuse me,

where's the

toilet?

ขอโทษนะคะ/ครับ

หอ้งนํ�าไปทางไหน?

excuse me,

where's the

Gents?

ขอโทษนะคะ/ครับ

หอ้งนํ�าชายไปทาง

ไหน?

excuse me,

where's the

Ladies?

ขอโทษนะคะ/ ครับ

หอ้งนํ�าหญงิไปทาง

ไหน?

Things you might see - ส�ิงท�ีคณุเหน็

Entrance ทางเขา้

Exit ทางออก

Emergency exit ทางออกฉกุเฉนิ

 

Push ผลัก
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Getting someone's attention and

apologising - การเอาใจใส ่และการขอโทษ

excuse me ขอโทษคะ่/ ครับ

(ใชใ้นกรณที�ี

ตอ้งการหรอืเรยีก

หา, ขอทาง หรอื

ขอโทษ)

sorry เสยีใจ/ ขอโทษ

หากมใีครสักคนเอย่คาํขอโทษกบัคณุ, คณุ

สามารถตอบโดยเลอืกใชส้าํนวนพดูเหลา่นี�

no problem ไมม่ปีญัหา

it's OK or that's

OK

ไมเ่ป็นไร

don't worry about

it

อยา่กงัวลไปเลย

Pull ดงึ

 

Toilets หอ้งสขุา*

WC หอ้งนํ�า*

Gentlemen (often

abbreviated to

Gents)

สขุาผู้ชาย

Ladies สขุาหญงิ

Vacant วา่ง

Occupied/Engaged ไมว่า่ง(มคีนใช้

อยู่)/ จองแลว้

 

Out of order ชาํรดุ

No smoking หา้มสบูบหุร�ี

Private สว่นตวั

No entry หา้มเขา้

สลายไขมนัดว้ย Vaser

www.NaraveeClinic.com

กาํจัดไขมันและเซลลไูลน ์สว่นเกนิ โดยศัลยแพทยป์ระสบการณก์วา่ 30 ปี
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

สาํนวนพดูธรรมดาท�ัวไป

ตอ่ไปนี� เป็นสาํนวนพดูภาษาอังกฤษ ซ�ึงใชโ้ดย

ท�ัวไป ในสถานการณต์า่งๆ

OK ตกลง

of course แน่นอน

of course not ไมใ่ชแ่น่นอน

 

that's fine ไมเ่ป็นไร,ถกูตอ้งแลว้

that's right ถกูตอ้งแลว้

 

sure แน่นอน

certainly แน่นอน

definitely แน่นอน

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

วลพี�ืนฐาน สถานการณ์

ฉกุเฉนิ

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Congratulations and commiserations -

การกลา่วแสดงความยนิด ีและการกลา่วแสดง

ความเสยีใจ

congratulations! ขอแสดงความ
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absolutely แน่นอน

 

as soon as

possible

เรว็ท�ีสดุเทา่ท�ีเป็นไป

ได้

 

that's enough พอแลว้

 

it doesn't matter ไมเ่ป็นไร

it's not important ไมใ่ชเ่ร�ืองสาํคญั

it's not serious

it's not worth it ไมคุ่้มคา่เลย

 

I'm in a hurry ฉันกาํลังรบี

I've got to go ฉันตอ้งไปแลว้

I'm going out ฉันกาํลังจะออกไป

ขา้งนอก

 

sleep well หลับฝันดี

same to you! เชน่กนั

 

me too ฉันกเ็หมอืนกนั

ยนิด!ี

well done! ทาํไดด้มีาก!

good luck! โชคดนีะ!

 

bad luck! โชครา้ย!

never mind! ไมเ่ป็นไร!

what a pity! or

what a shame!

น่าสงสารจงั!

 

happy birthday! สขุสันตว์นัเกดิ!

happy New Year! สขุสันตว์นัปีใหม!่

happy Easter! สขุสันตว์นัอสี

เตอร!์

happy Christmas!

or merry

Christmas!

สขุสันตว์นัคริ

สมาสต!์

happy Valentine's

Day!

สขุสันตว์นั

วาเลนไทน!์

 

glad to hear it ดใีจท�ีไดย้นิอยา่ง

นั�น

sorry to hear that เสยีใจท�ีไดย้นิอยา่ง
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not bad กไ็มเ่ลวนัก

 

I like ... ฉันชอบ...

him เขา (ผู้ชาย)

her เขา(ผู้หญงิ)

it มนั(ส�ิงของ)

 

I don't like ... ฉันไมช่อบ...

him เขา (ผู้ชาย)

her เขา (ผู้หญงิ)

it มนั(ส�ิงของ)

Thanks and apologies - ขอบคณุ และ

ขอโทษ

thanks for your ... ขอบคณุสาํหรับ ...

ของคณุ

help ความชว่ย

เหลอื

hospitality ความกรณุา

นั�น

Languages and communication - ภาษา

และการส�ือสาร

what languages

can you speak?

คณุพดูภาษาอะไร

ไดบ้า้ง?

 

I speak ... ฉันพดู..

French,

Spanish,

and a little

Russian

ภาษา

ฝร�ังเศส,

สเปน และ

รัสเซยีได้

นิดหน่อย

fluent

German

ภาษา

เยอรมนัได้

คลอ่ง

 

I can get by in ... ฉันใช ้เขา้ใจ

ภาษา....

Italian ภาษาอติาลี

 

I'm learning ... ฉันกาํลังเรยีน...
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email อเีมล์

 

I'm sorry ฉันเสยีใจ

I'm really sorry ฉันเสยีใจจรงิๆ

 

sorry I'm late ขอโทษท�ีฉันมาสาย

sorry to keep you

waiting

ขอโทษท�ีปลอ่ยให้

คณุรอ

sorry for the delay ขอโทษท�ีมาชา้

Exclamations - คาํอทุาน

look! ดสู!ิ

great! เย�ียม!

come on! มาส!ิ

only joking! or

just kidding!

ลอ้เลน่น่า!

bless you! ขอพระเจา้คุ้มครอง!

(หลังจาม)

that's funny! มนัตลกดนีะ!

that's funny, ...

Chinese ภาษาจนี

 

where did you

learn your

English?

คณุเรยีนภาษา

อังกฤษจากท�ีไหน?

at school ท�ีโรงเรยีน

at university ท�ีมหาวทิยาลัย

I took a course ฉันเคยอบรม

I taught myself ฉันเรยีนดว้ยตวัเอง

 

do you

understand?

คณุเขา้ใจไหม?

did you

understand?

คณุเขา้ใจหรอืยงั?

 

yes, I understood คะ่/ครับ , ฉัน

เขา้ใจแลว้

sorry, I didn't

understand

ขอโทษนะคะ/ครับ,

ฉันไมเ่ขา้ใจเลย

 

how do you say ...

in English?

คณุจะพดู ... เป็น

ภาษาอังกฤษได้
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that's life! ชวีติมนักเ็ป็นแบบนี�

แหละ่!

damn it! ใหต้ายส!ิ

Common questions - คาํถามท�ัวๆ ไป

where are you? คณุอยู่ท�ีไหน?

 

what's this? นี�อะไร?

what's that? นั�นอะไร?

what's this

called?

นี�เรยีกวา่อะไร?

 

is anything

wrong?

มอีะไรผดิปกตไิหม?

what's the

matter?

เกดิอะไรข�ึน?

is everything OK? ทกุอยา่งราบร�ืน

ไหม?

 

have you got a คณุมเีวลาสักนาที

อยา่งไร?

how do you spell

that?

คณุจะสะกด

อยา่งไร?

how do you

pronounce this

word?

 

you speak very

good English

คณุพดุภาษา

อังกฤษไดด้มีาก

your English is

very good

ภาษาอังกฤษของ

คณุดมีาก

 

I'm a little out of

practice

ฉันแทบไมไ่ดฝ้ึก

เลย

I'd like to practise

my ...

ฉันอยากจะฝึก ...

ของฉัน

Portuguese ภาษา

โปรตเุกส

 

let's speak in ... มาพดู ... กนัเถอะ

English ภาษา

อังกฤษ
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minute? ไหม?

 

have you got a

pen I could

borrow?

คณุมปีากกาใหฉั้น

ยมืสักดา้มไหม?

 

really? จรงิเหรอ?

are you sure? แน่ใจหรอืเปลา่?

 

why? ทาํไม?

why not? ทาํไมถงึไมเ่ป็นอยา่ง

นั�นละ่?

 

what's going on? กาํลังเกดิอะไรข�ึน

หรอื?

what's

happening?

เกดิอะไรข�ึน?

what happened? เกดิอะไรข�ึนอยู่?

 

what?

where?

Italian ภาษาอติาลี

หากคณุไมไ่ดย้นิท�ีใครสักคนพดู, คณุสามารถ

พดูวา่:

sorry? or excuse

me?

ขอโทษนะคะ/ ครับ

Expressing needs and feelings - การ

แสดงออกถงึความตอ้งการ และความรู้สกึ

I'm tired ฉันเหนื�อย

I'm exhausted ฉันออ่นเพลยี

 

I'm hungry ฉันหวิ

I'm thirsty ฉันกระหายนํ�า

 

I'm bored ฉันเบ�ือ

I'm worried ฉันกงัวล

 

I'm looking

forward to it

ฉันกาํลังตั�งตารอ

คอย
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when?

who?

how?

Instructions - คาํแนะนํา

come in! เขา้มา!

please sit down โปรดนั�งลง

could I have your

attention,

please?

กรณุาตั�งใจฟัง

หน่อย

 

let's go! ไปกนัเถอะ!

hurry up! รบีหน่อย!

get a move on! เรว็ๆ เขา้!

 

calm down ใจเยน็

steady on! ใจเยน็

 

hang on a second รอสักครู่

hang on a minute รอสักครู่

 

I'm in a good

mood

ฉันอารมณด์ี

I'm in a bad

mood

ฉันอารมณเ์สยี

 

I can't be

bothered

ฉันข�ีเกยีจ

More ways to greet or say goodbye to

someone - หลากหลายทางเลอืกท�ีจะกลา่ว

ตอ้นรับหรอืกลา่วคาํอาํลา*

welcome! ยนิดตีอ้นรับ!

welcome to ... ยนิดตีอ้นรับสู่ ...

England ประเทศ

อังกฤษ

 

long time no see! ไมไ่ดเ้จอกนันาน

เลย!

 

all the best! ขอใหโ้ชคด!ี
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one moment,

please

กรณุารอสักครู่

just a minute รอสักครู่

take your time ตามสบาย

 

please be quiet โปรดอยู่ในความ

สงบ

shut up! เงยีบ!

stop it! หยดุ!

 

don't worry อยา่กงัวล

don't forget อยา่ลมื

 

help yourself ชว่ยเหลอืตวัเอง

go ahead ไปขา้งหนา้

let me know! บอกฉัน!

หากคณุตอ้งการใหใ้ครสักคนเดนิขา้ประตกูอ่น

คณุ,พดูโดยสภุาพวา่ :

after you! เชญิคณุกอ่น!

see you

tomorrow!

พบกนัพรุ่งนี�!

Asking and expressing opinions - การ

ถาม และการแสดงความคดิเหน็

what do you

think?

คณุคดิอะไรอยู่?

 

I think that ... ฉันคดิวา่..

I hope that ... ฉันหวงัวา่..

I'm afraid that ... ฉันกลัววา่..

in my opinion, ... ตามความเหน็ของ

ฉัน, ...

 

I agree ฉันเหน็ดว้ย

I disagree or I

don't agree

ฉันไมเ่หน็ดว้ย

 

that's true นั�นเป็นความจรงิ

that's not true นั�นไมเ่ป็นความจรงิ

เลย
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I think so ฉันกค็ดิเชน่นั�น

I hope so ฉันกห็วงัเชน่นั�น

 

you're right คณุถกู

you're wrong คณุผดิ

 

I don't mind ฉันไมส่นใจ

it's up to you มนักแ็ลว้แตค่ณุ

that depends ข�ึนอยู่กบัวา่

 

that's interesting นั�นกน็่าสนใจดี
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

สถานการณฉ์กุเฉนิ

นี�คอืวล ีและคาํอทุานบางคาํ สาํหรับใชใ้น

สถานการณฉ์กุเฉนิ และ สถานการณย์ุ่งยากอ�ืน

ๆ หวงัเป็นอยา่งย�ิงวา่คณุจะไมต่อ้งการใชม้นั!

ในสถานการณฉ์กุเฉนิ คณุสามารถตดิตอ่บรกิาร

ฉกุเฉนิในอังกฤษ โทร 999 หมายเลขฉกุเฉนิใน

สหรัฐอเมรกิาและแคนาดา โทร 911

help! ชว่ยดว้ย!

 

be careful! ระวงั!

 

look out! or

watch out!

ระวงั!

 

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

สาํนวนพดู

ธรรมดาท�ัวไป

 บทสนทนาท�ัวไป

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Fire - ไฟไหม้

fire! ไฟไหม้

call the fire

brigade!

เรยีกหน่วยดบัเพลงิ!
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please help me ไดโ้ปรดชว่ยฉันดว้ย

Medical emergencies - แพทยฉ์กุเฉนิ

call an

ambulance!

เรยีกรถพยาบาล!

I need a doctor ฉันตอ้งการแพทย ์

 

there's been an

accident

เกดิอบุตัเิหตขุ�ึนท�ี

นั�น

please hurry! โปรดรบีหน่อย!

 

I've cut myself ฉันทาํมดีบาด

I've burnt myself ฉันทาํไฟลวก

 

are you OK? คณุสบายดไีหม?

is everyone OK? ทกุคนสบายดไีหม?

Crime - อาชญากรรม

stop, thief! หยดุนะเจา้หัวขโมย!

 

can you smell

burning?

คณุไดก้ล�ินอะไร

ไหมไ้หม?

 

there's a fire ตรงนั�นมไีฟไหม้

the building's on

fire

ไฟไหมต้กึ

Other difficult situations - สถานการณย์ุ่ง

ยากอ�ืนๆ

I'm lost ฉันสญูเสยี/ แพ้

we're lost พวกเราสญูเสยี/ แพ้

 

I can't find my

...

ฉันหา ... ของฉันไม่

เจอ

keys กญุแจ

passport หนังสอืเดนิทาง

mobile โทรศพัทม์อืถอื

 

I've lost my ... ฉันทาํ ... สญูหาย
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call the police! เรยีกตาํรวจ!

 

my wallet's been

stolen

กระเป๋าของฉันถกู

ขโมยไปแลว้

my purse has

been stolen

กระเป๋าสตางคข์อง

ฉันถกูขโมยไปแลว้

my handbag's

been stolen

กระเป๋าถอืของฉัน

ถกูขโมยไปแลว้

my laptop's been

stolen

คอมพวิเตอรข์อง

ฉันถกูขโมยไปแลว้

 

I'd like to report a

theft

ฉันอยากรายงาน

เร�ืองการลักทรัพย ์

my car's been

broken into

รถของฉันถกู

ทาํลาย

 

I've been

mugged

ฉันถกูทาํรา้ย

I've been

attacked

ฉันถกูทาํรา้ย

wallet กระเป๋าสตางค ์

ผู้ชาย

purse กระเป๋าสตางค ์

ผู้หญงิ

camera กลอ้งถา่ยรปู

 

I've locked

myself out of

my ...

ฉันลมืกญุแจจาก...

car รถ

room หอ้ง

 

please leave

me alone

กรณุาปลอ่ยใหฉั้นอยู่

คนเดยีว

go away! ไปใหพ้น้เลย!
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

บทสนทนาท�ัวไป

นี�เป็นสว่นหนึ�งของวลภีาษาอังกฤษสาํหรับบท

สนทนาท�ัวไปซ�ึงใชก้บัคนท�ีรู้จกักนัแลว้, และบาง

วลเีก�ียวขอ้งกบัการสบูบหุร�ี

Asking how someone is - สอบถามวา่เป็น

อยา่งไรบา้ง

how are you? คณุสบายดไีหม?

how's it going? เป็นอยา่งไรบา้ง? (ไม่

เป็นทางการ)

how are you

doing?

คณุเป็นอยา่งไรบา้ง?

(ไมเ่ป็นทางการ)

 

how's life? ชว่งนี�เป็นอยา่งไร

บา้ง? (ไมเ่ป็น

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

สถานการณ์

ฉกุเฉนิ

 การหาเพ�ือน

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Asking where someone is - การถามถงึ

บคุคลวา่อยู่ท�ีไหน

where are you? คณุอยู่ท�ีไหน?
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ทางการ)

how are things? ทกุอยา่งเป็นอยา่งไร

บา้ง? (ไมเ่ป็น

ทางการ)

 

I'm fine, thanks ฉันสบายด,ี

ขอบคณุ

I'm OK, thanks ฉันสบายด,ี

ขอบคณุ

not too bad,

thanks

กไ็มเ่ลวนัก,

ขอบคณุ

alright, thanks เรยีบรอ้ยด,ี

ขอบคณุ

not so well กไ็มด่สีักเทา่ไหร่

 

how about you? แลว้คณุละ่?

and you? แลว้คณุละ่?

and yourself? แลว้ตวัคณุเอง

ละ่?,ตวัทา่นเองละ่?

Asking what someone is or has been

I'm ... ฉัน..

at home อยู่ท�ีบา้น

at work อยู่ท�ีทาํงาน

in town อยู่ในเมอืง

in the

countryside

อยู่ชนบท

at the shops อยู่ท�ีรา้นคา้

on a train อยู่บนรถไฟ

at Peter's บา้นของปี

เตอร์

Asking about someone's plans -

สอบถามเก�ียวกบัแผนการ

do you have any

plans for the

summer?

คณุมแีผนจะทาํ

อะไรสาํหรับหนา้

รอ้นนี�ไหม?

 

what are you

doing for ...?

... นี�คณุจะทาํอะไร?

Christmas ครสิมาสต ์

ปีใหม่

แชทออนไลนก์บั
หนุ่มฝร�ัง

www.ThaiLoveLink…

คยุกับหนุ่มตา่งชาตทิ�ี
อยากพบสาวไทย เพ�ือ
สรา้งมติรภาพและแลก

เปล�ียนภาษา
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doing - สอบถามวา่เป็นอะไร หรอืกาํลังทาํ

อะไรอยู่

what are you up

to?

มาทาํอะไรนี�?

 

what have you

been up to?

คณุไปทาํอะไรมา?

 

working a lot ทาํงานหนักมาก

studying a lot เรยีนหนักมาก

I've been very

busy

ยุ่งมากชว่งนี�

same as usual กเ็หมอืนเดมิ

not much or not

a lot

ไมค่อ่ยเทา่ไหร่

 

I've just come

back from ...

ฉันเพ�ิงกลับมาจาก

...

Portugal โปรตเุกส

New Year

Easter อสีเตอร์
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การหาเพ�ือน

นี�คอืบางสว่นของวลที�ีใชเ้ม�ือพบเพ�ือนใหม,่ รวม

ทั�งการแนะนําตวั และ หัวขอ้ท�ีใชส้นทนา

Introductions - การแนะนําตวั

what's your

name?

คณุช�ืออะไร?

 

my name's ... ฉันช�ือ..

Chris ครสิ

Emily เอมลิ�ี

 

I'm ... ฉันช�ือ ...

Ben เบน

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

บทสนทนาท�ัวไป ครอบครวั และ

ความสมัพนัธ ์

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Ages and birthdays - อาย ุและวนัเกดิ

how old are you? คณุอายเุทา่ไหร?่

I'm ... ฉันอาย.ุ.
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Sophie โซฟี

 

this is ... นี�คอื..

Lucy ลซู�ี

my wife ภรรยาของ

ผม

my

husband

สามขีองฉัน

my

boyfriend

เพ�ือนชาย

ของฉัน

my

girlfriend

เพ�ือนหญงิ

ของผม

my son ลกูชายของ

ฉัน

my

daughter

ลกูสาวของ

ฉัน

 

I'm sorry, I didn't

catch your name

ขอโทษนะคะ/ ครับ,

ฉันจาํช�ือคณุไมไ่ด้

 

do you know each

other?

คณุรู้จกักนัหรอื

เปลา่?

twenty-

two

ย�ีสบิสอง/

22

thirty-eight สามสบิแปด/

38

หมายเหต ุ: ท�ีถกูควรพดูคาํวา่ years old ตอ่จาก

อายขุองคณุ ตวัอยา่ง เชน่ I'm forty-seven

years old แมค้าํวา่”ปีท�ี”จะไมค่อ่ยไดใ้ชใ้นเวลา

พดูซกัเทา่ไร

when's your

birthday?

คณุเกดิเม�ือไหร?่

it's ... วนัท�ี/ มนัเป็นวนัท�ี

...

16 May

("the

sixteenth

of May" or

"May the

sixteenth")

16

พฤษภาคม

2 October

("the

second of

October"

or

2 ตลุาคม

แชทออนไลนก์บั
หนุ่มฝร�ัง

www.ThaiLoveLink…

คยุกับหนุ่มตา่งชาตทิ�ี
อยากพบสาวไทย เพ�ือ
สรา้งมติรภาพและแลก

เปล�ียนภาษา
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nice to meet you ยนิดที�ีไดรู้้จกั

pleased to meet

you

ยนิดที�ีไดรู้้จกั

 

how do you do? สวสัดคีะ่/ครับ

(ประโยคแบบเป็น

ทางการสาํหรับพดู

กบัคนท�ีเพ�ิงรู้จกักนั

คาํตอบกลับท�ีถกู

ตอ้งคอื how do

you do?)

 

how do you know

each other?

คณุรู้จกักนัได้

อยา่งไร?

we work together เราทาํงานดว้ยกนั

we used to work

together

เราเคยทาํงานดว้ย

กนั

we were at school

together

เราเคยอยู่ท�ี

โรงเรยีนดว้ยกนั

we're at

university

together

เราเคยอยู่

มหาวทิยาลัยดว้ย

กนั

"October

the

second")

Living arrangements - จดัการเร�ืองท�ีพกั

อาศยั

who do you live

with?

คณุพกัอยู่กบัใคร?

do you live with

anybody?

คณุพกัอยู่กบัใคร

อ�ืนอกีไหม?

 

I live with ... ฉันพกัอยู่กบั ...

my

boyfriend

เพ�ือนชาย

ของฉัน

my

girlfriend

เพ�ือนหญงิ

ของฉัน

my partner หุ้นสว่นของ

ฉัน

my

husband

สามี

my wife ภรรยา

my parents พอ่แม/่ ผู้
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we went to

university

together

เราเขา้

มหาวทิยาลัยพรอ้ม

กนั

through friends (รู้จกั) ทางเพ�ือนๆ

Where are you from? - คณุมาจากท�ีไหน?

where are you

from?

คณุมาจากท�ีไหน?

where do you

come from?

คณุมา

จาก(ประเทศ)ไหน?

whereabouts are

you from?

คณุมาจากถ�ิน

ไหน(ของประทศ)?

 

I'm from ... ฉันมาจาก..

England ประเทศ

อังกฤษ

 

whereabouts in

... are you from?

คณุมาจากถ�ินไหน

ของ... ?

Canada ประเทศ

แคนาดา

ปกครอง

a friend เพ�ือน

friends เพ�ือนๆ

relatives ญาตพิ�ีนอ้ง

 

do you live on

your own?

คณุอยู่คนเดยีวหรอื

เปลา่?

I live on my own ฉันอยู่คนเดยีว

 

I share with one

other person

ฉันอยู่กบัคนอ�ืนอกี

คน

I share with ...

others

ฉันอยู่กบัคนอ�ืนอกี

...

two สองคน

three สามคน

Asking for contact details - สอบถาม

ขอ้มลูการตดิตอ่

what's your

phone number?

เบอรโ์ทรศพัทข์อง

คณุคอือะไร?

ท�ีอยู่อเีมลของคณุ
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what part of ...

do you come

from?

คณุมาจากสว่นไหน

ของ...?

Italy ประเทศอติาลี

 

where do you

live?

คณุอยู่ท�ีไหน?

I live in ... ฉันอยู่ใน ...

London ลอนดอน

France ฝร�ังเศส

 

I'm originally

from Dublin but

now live in

Edinburgh

ถ�ินฐานดั�งเดมิของ

ฉันอยู่ท�ีดบับลนิ แต่

ตอนนี�ฉันอยู่ท�ี

ลอนดอน

 

I was born in

Australia but

grew up in

England

ฉันเกดิท�ีออสเตรเลยี

แตโ่ตท�ีอังกฤษ

what's your email

address?

คอือะไร?

what's your

address?

ท�ีอยู่ของคณุคอื

อะไร?

 

could I take your

phone number?

ฉันขอเบอร์

โทรศพัทข์องคณุได้

ไหม?

could I take your

email address?

ฉันขอท�ีอยู่อเีมล

ของคณุไดไ้หม?

 

are you on ...? คณุม ี... ไหม?

Facebook เฟสบคุ

MySpace มายสเปส

Skype สไคพ ์

MSN เอม็เอสเอน็

 

what's your

username?

ช�ือผู้ใชข้องคณุคอื

อะไร?
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Further conversation - บทสนทนาเพ�ิมเตมิ

what brings you

to ...?

อะไรนําพาคณุมา

ท�ี... ?

England ประเทศ

อังกฤษ

I'm on holiday ฉันอยู่ในชว่งวนั

หยดุ

I'm on business ฉันทาํธรุกจิอยู่

I live here ฉันอยู่ท�ีนี�

I work here ฉันทาํงานท�ีนี�

I study here ฉันเรยีนท�ีนี�

 

why did you

come to ...?

ทาํไมคณุถงึมาท�ี...

?

the UK ประเทศ

อังกฤษ

I came here to

work

ฉันมาทาํงานท�ีนี�

I came here to

study

ฉันมาเรยีนท�ีนี�

I wanted to live ฉันอยากอาศยัอยู่

ในตา่งประเทศ
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abroad

 

how long have

you lived here?

คณุอยู่ท�ีนี�มานาน

แคไ่หนแลว้?

I've only just

arrived

ฉันเพ�ิงจะมาถงึ

a few months สองสามเดอืน

about a year ปีหนึ�ง

just over two

years

มากกวา่สองปี

three years สามปี

 

how long are you

planning to stay

here?

คณุวางแผนจะอยู่ท�ี

นี�นานแคไ่หน?

until August จนถงึเดอืนสงิหาคม

a few months อกีสองสามเดอืน

another year อกีปีหนึ�ง

I'm not sure ฉันยงัไมแ่น่ใจ

 

do you like it คณุชอบท�ีนี�ไหม?
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here?

yes, I love it! คะ่/ครับ, ฉันรักมนั

เลยละ่!

I like it a lot ฉันชอบมนัมากๆ

it's OK มนักด็นีะ

 

what do you like

about it?

คณุชอบอะไร?

I like the ... ฉันชอบ ...

food อาหาร

weather อากาศ

people ผู้คน/

ประชาชน
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ครอบครวั และความสมัพนัธ ์

นี�เป็นวลที�ีจาํเป็นสว่นหนึ�งสาํหรับการพดูคยุเก�ียว

กบัครอบครัว และเครอืญาต ิเรยีนรู้การพดูคยุ

เก�ียวกบั พ�ีชาย และนอ้งสาว, เดก็ๆ และสมาชิ

กอ�ืนๆ ในครอบครัว, รวมถงึการบรรยาย

สถานภาพสว่นตวัของคณุ

Brothers and sisters - พ�ีชาย/ นอ้งชาย

และพ�ีสาว/ นอ้งสาว

do you have any

brothers or

sisters?

คณุมพี�ีชายหรอื

นอ้งสาวไหม?

 

yes, I've got ... คะ่/ครับ, ฉันม ี...

a brother พ�ีชาย/ นอ้ง

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การหาเพ�ือน ความสนใจ

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Relationships - ความสัมพนัธ ์

do you have a

boyfriend?

คณุมเีพ�ือนชาย

ไหม?

do you have a

girlfriend?

คณุมเีพ�ือนหญงิ

ไหม?
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ชาย

a sister พ�ีสาว/ นอ้ง

สาว

an elder

brother

พ�ีชาย

a younger

sister

นอ้งสาว

two

brothers

พ�ีชาย/ นอ้ง

ชายสองคน

two sisters พ�ีสาว/ นอ้ง

สาวสองคน

one

brother

and two

sisters

พ�ีชาย/ นอ้ง

ชายหนึ�งคน

และพ�ีสาว/

นอ้งสาวสอง

คน

 

no, I'm an only

child

ไมค่ะ่/ ครับ, ฉันลกู

คนเดยีว

Children and grandchildren - ลกู และ

หลาน

 

are you married? คณุแตง่งานหรอื

ยงั?

are you single? คณุโสดหรอืเปลา่?

are you seeing

anyone?

คณุคบกบัใครอยู่

ไหม?

 

I'm ... ฉัน..

single โสด

engaged มคีู่หมั�นแลว้

married แตง่งานแลว้

divorced หยา่รา้ง

separated แยกกนัอยู่

a widow แมม่า่ย

a widower พอ่มา่ย

 

I'm seeing

someone

ฉันกาํลังคบกบัใคร

คนหนึ�งอยู่

Pets - สัตวเ์ล�ียง
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have you got any

kids?

คณุมลีกูเลก็ๆบา้ง

ไหม?

do you have any

children?

คณุมลีกูไหม?

 

yes, I've got ... คะ่/ ครับ, ฉันม.ี.

a boy and a

girl

ลกูผู้ชาย

หนึ�งคน และ

ลกูผู้หญงิ

หนึ�งคน

a young

baby

มทีารกหนึ�ง

คน

three kids ลกูเลก็ๆสาม

คน

 

I don't have any

children

ฉันไมม่ลีกู

 

do you have any

grandchildren?

คณุมหีลานๆ บา้ง

ไหม?

Parents and grandparents - พอ่แม ่และปู่

have you got any

pets?

คณุมสีัตวเ์ล�ียงไหม?

I've got ... ฉันม ี..

a dog and

two cats

หมา และ

แมวสองตวั

a Labrador ลาบาดอร์

Asking names and ages - การถามช�ือ

และอายุ

what's his name? เขา(ผู้ชาย) ช�ือ

อะไร?

he's called ... เขาช�ือ ..

Tom ทอม

 

what's her name? เธอ (ผู้หญงิ) ช�ือ

อะไร?

she's called ... เธอช�ือ ..

Mary แมร�ี

 

what are their พวกเขาช�ืออะไร?
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ยา่ ตา ยาย

are your parents

still alive?

พอ่แมข่องคณุยงัมี

ชวีติอยู่ไหม?

where do your

parents live?

พอ่แมข่องคณุอยู่

ท�ีไหน?

 

what do your

parents do?

พอ่แมข่องคณุทาํ

อะไร?

what does your

father do?

what does your

mother do?

 

are your

grandparents still

alive?

ปู่ ยา่ ตา ยายของ

คณุยงัมชีวีติอยู่

ไหม?

where do they

live?

names?

they're called ... พวกเขาช�ือ ..

Neil and

Anna

นีล และ

แอนนา

 

how old is he? เขา(ผู้ชาย) อายเุทา่

ไหร?่

he's ... เขา

twelve อาย ุ12

ขวบ

 

how old is she? เธอ (ผู้หญงิ) อายุ

เทา่ไหร?่

she's ... เธอ ..

fifteen อาย ุ15

ขวบ

 

how old are they? พวกเขาอายเุทา่

ไหร?่

they're ... พวกเขา..

six and

eight

อาย ุ6 และ

8 ขวบ
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ความสนใจ

นี�เป็นวลสีว่นหนึ�งซ�ึงจาํเป็นสาํหรับใชใ้นการพดู

คยุเก�ียวกบังานอดเิรก และส�ิงท�ีน่าสนใจ

Talking about things you like - การพดู

คยุเก�ียวกบัส�ิงท�ีคณุชอบ

what do you like

doing in your

spare time?

ในเวลาวา่งๆ คณุ

ชอบทาํอะไร?

 

I like ... ฉันชอบ ...

watching

TV

ดทูวีี

listening to

music

ฟังเพลง

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ครอบครวั และ

ความสมัพนัธ ์

 การงาน

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Sport - กฬีา

do you play any

sports?

คณุเลน่กฬีาอะไร

บา้งไหม?
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walking เดนิเลน่

jogging เดนิออก

กาํลังกาย

 

I quite like ... ฉันชอบ ... มาก

cooking ทาํอาหาร

playing

chess

เลน่หมาก

รกุ

yoga โยคะ

 

I really like ... ฉันชอบ ... มากๆ

swimming วา่ยนํ�า

dancing เตน้ราํ

 

I love ... ฉันชอบ...ท�ีสดุ

the theatre โรงละคร

the cinema โรงหนัง

going out การออกไป

ขา้งนอก

clubbing คลับ

 

yes, I play ... คะ่/ ครับ, ฉันเลน่

...

football ฟตุบอล

tennis เทนน

golf กอลฟ์

 

I'm a member of a

gym

ฉันเป็นสมาชกิ

ของโรงยมิ

 

no, I'm not

particularly sporty

ไมค่ะ่/ ครับ, ฉันไม่

เลน่กฬีาอะไรเป็น

พเิศษ

 

I like watching

football

ฉันชอบดฟูตุบอล

 

which team do you

support?

คณุเชยีรท์มีไหน?

 

I support ... ฉันเชยีร ์...

Manchester

United

แมนเชส

เตอร์
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I enjoy travelling ฉันเพลดิเพลนิกบั

การเดนิทาง

Talking about things you dislike - การ

พดูคยุเก�ียวกบัส�ิงท�ีคณุไมช่อบ

I don't like ... ฉันไมช่อบ ...

pubs ผับ

noisy bars บารท์�ีเสยีง

ดงั

nightclubs ไนทค์ลับ

 

I hate ... ฉันเกลยีด ...

shopping การชอ๊ปปิ�ง

 

I can't stand ... ฉันทนไมไ่ดท้�ีจะ ...

football ฟตุบอล

Other ways of discussing interests -

การพดูคยุเก�ียวกบัส�ิงท�ีน่าสนใจแบบอ�ืนๆ

ยไูนเตด็

Chelsea เชลซี

 

I'm not interested

in football

ฉันไมส่นใจ

ฟตุบอล

Music - ดนตรี

do you play any

instruments?

คณุเลน่ดนตรเีป็น

ไหม?

 

yes, I play ... คะ่/ ครับ, ฉันเลน่ ...

the guitar กตีาร์

 

yes, I've played

the piano for ...

years

คะ่/ ครับ, ฉันเลน่

เปียโนมา ... ปีแลว้

five หา้

 

I'm in a band ฉันอยู่ในวง(ดนตร)ี

I sing in a choir ฉันรอ้งเพลงใน
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I'm interested in

...

ฉันสนใจใน ...

photography การถา่ยรปู

history ประวตัศิาสตร์

languages ภาษา

 

I read a lot ฉันอา่น(หนังสอื)มา

มาก

 

have you read any

good books lately?

เม�ือเรว็ๆ นี�คณุได้

อา่นหนังสอืดีๆ บา้ง

ไหม?

have you seen any

good films

recently?

เม�ือเรว็ๆ นี�คณุไดดู้

หนังดีๆ บา้งไหม?

โบสถ ์

 

what sort of

music do you

like?

คณุชอบดนตรี

ประเภทไหน?

what sort of

music do you

listen to?

คณุชอบฟังดนตรี

ประเภทไหน?

 

pop ป๊อบ

rock รอ๊ค

dance แดน๊ซ ์

classical คลาสสคิ

anything, really อะไรกไ็ด/้ ฟังได้

หมด

lots of different

stuff

หลายประเภท

 

have you got any

favourite bands?

คณุมวีงดนตรที�ี

ชอบเป็นพเิศษ

ไหม?
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การงาน

นี�เป็นวลภีาษาอังกฤษบางสว่นสาํหรับการพดูคยุ

เก�ียวกบัเร�ืองงาน, ซ�ึงจะทาํใหค้ณุโตต้อบเก�ียวกบั

ประเภทของงานท�ีคณุทาํ และสถานท�ีทาํงานของ

คณุได้

Occupation - อาชพี

what do you do? คณุทาํงานอะไร?

what do you do for

a living?

คณุทาํงานอะไร?

what sort of work

do you do?

คณุทาํงานประเภท

ไหน?

what line of work

are you in?

คณุทาํงานในสาย

งานไหน?

 

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ความสนใจ การศกึษา

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Who do you work for? - คณุทาํงานใหก้บั

ใคร?

who do you work

for?

คณุทาํงานใหก้บั

ใคร?
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I'm a ... ฉันเป็น ..

teacher คร/ู อาจารย ์

student นักเรยีน/

นักศกึษา

doctor แพทย ์

 

I work as a ... ฉันทาํงานเป็น ..

journalist นัก

หนังสอืพมิพ ์

programmer โปรแกรมเมอร์

 

I work in ... ฉันทาํงาน..

television ทวีี

publishing กจิการพมิพ ์

PR (public

relations)

ประชาสัมพนัธ ์

sales ขาย

IT ไอที

(คอมพวิเตอร)์

 

I work with ... ฉันทาํงานกบั ..

I work for ... ฉันทาํงานใหก้บั

..

a publishers สาํนัก

พมิพ ์

an

investment

bank

ธนาคาร

เพ�ือการ

ลงทนุ

the council สภา

 

I'm self-employed ฉันเป็นเจา้ของ

กจิการ

I work for myself ฉันเป็นเจา้ของ

กจิการ

I have my own

business

ฉันมธีรุกจิเป็น

ของตวัเอง

 

I'm a partner in ... ฉันเป็นหุ้นสว่น

ของ ..

a law firm สาํนักงาน

กฎหมาย

an

accountancy

practice

สาํนักงาน

บญัชี
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computers คอมพวิเตอร์

children

with

disabilities

เดก็พกิาร/

เดก็ไรค้วาม

สามารถ

 

I stay at home

and look after the

children

ฉันอยู่บา้น และคอยดู

แลเดก็ๆ

I'm a housewife ฉันเป็นแมบ่า้น

Employment status - สถานะการจา้งงาน

I've got a part-

time job

ฉันทาํงานนอก

เวลาปกติ

I've got a full-time

job

ฉันทาํงานเตม็

เวลา

 

I'm ... ฉัน ..

unemployed ตกงาน

out of work ไมม่งีานทาํ

นานแลว้

looking for กาํลังหา

an estate

agents

สาํนักงาน

ขายบา้น

และท�ีดนิ

 

I've just started at

...

ฉันเพ�ิงเร�ิมทาํงาน

ท�ี ...

IBM ไอบเีอม็

Place of work - สถานท�ีทาํงาน

where do you

work?

คณุทาํงานท�ีไหน?

 

I work in ... ฉันทาํงานใน..

an office สาํนักงาน

a shop รา้นขาย

ของ

a

restaurant

ภตัตราคาร

a bank ธนาคาร

a factory โรงงาน

a call centre ศนูยร์ับ
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work งานทาํ

looking for a

job

กาํลังหา

งานทาํ

 

I'm not working at

the moment

ตอนนี�ฉันไมไ่ด้

ทาํงาน

I've been made

redundant

ฉันถกูใหอ้อกจาก

งาน

I was made

redundant two

months ago

ฉันออกจากงาน

มา 2 เดอืนแลว้

 

I do some

voluntary work

ฉันทาํงานอาสา

สมคัร

 

I'm retired ฉันเกษยีณอายุ

แลว้

โทรศพัท์

 

I work from home ฉันทาํงานจากท�ี

บา้น

Training and work experience - การ

ฝึกฝน และประสบการณก์ารทาํงาน

I'm training to be

...

ฉันกาํลังฝึกฝน

เพ�ือจะเป็น ..

an engineer วศิวกร

a nurse พยาบาล

 

I'm a trainee ... ฉันเป็นผู้ฝึกงาน

..

accountant สมหุบ์ญัชี

supermarket

manager

ผู้จดัการ

รา้นขาย

ของปลกี

 

I'm on a course at

the moment

ฉันกาํลังศกึษา

หลักสตูรอยู่ใน

ขณะนี�
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I'm on work

experience

ฉันทาํงานเพ�ือหา

ประสบการณ์

I'm doing an

internship

ฉันกาํลังฝึกงาน
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การศกึษา

University

are you a

student?

คณุเป็นนักเรยีนหรอื

เปลา่?

what do you

study?

คณุเรยีนอะไรอยู่?

 

I'm studying ... ฉันกาํลังเรยีน ..

history ประวตัศิาสตร์

economics เศรษฐศาสตร์

medicine แพทยศ์าสตร์

 

where do you

study?

คณุเรยีนท�ีไหน?

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การงาน ศาสนา

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

School - โรงเรยีน

where did you go

to school?

คณุเรยีนท�ีโรงเรยีน

ท�ีไหน?

I went to school

in ...

ฉันเรยีนท�ีโรงเรยีน

ใน ...
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which university

are you at?

คณุอยู่มหาวทิยาลัย

ไหน?

what university

do you go to?

คณุจะไป

มหาวทิยาลัยไหน?

 

I'm at ... ฉันเรยีนท�ี ..

Liverpool

University

มหาวทิยาลัย

ลเิวอรพ์ลู

 

which year are

you in?

คณุอยู่ปีไหน?

I'm in my ... year ฉันเรยีนอยู่ ...

first ปีหนึ�ง

second ปีสอง

third ปีสาม

final ปีสดุทา้ย

 

I'm in my first

year at

university

ฉันเรยีนปีหนึ�งท�ี

มหาวทิยาลัย

 

do you have any คณุมสีอบเรว็ๆ นี�

Bristol บรสิตอล

 

I left school at

sixteen

ฉันออกจาก

โรงเรยีนตอนอายุ

16

 

I'm taking a gap

year

ใชเ้วลาทาํส�ิงท�ีชอบ

สักปีหนึ�ง

Future plans - วางแผนอนาคต

how many more

years do you

have to go?

อกีเป็นเวลาก�ีปีกวา่

คณุจะเรยีนจบ?

 

what do you want

to do when

you've finished?

คณุอยากจะทาํอะไร

เม�ือเรยีนจบ?

get a job หางานทาํ

go travelling ทอ่งเท�ียว

 

I don't know what ฉันไมรู่้วา่จะทาํอะไร

เรยีนออนไลนต์อ่ ป.ตร-ี
โท.
www.เรยีนผา่นอนิเตอรเ์น…็
ผู้นาํในเครอืขา่ยการ
ศกึษา10สาขาวชิา. ปรญิญา
โท56 สมัครแลว้เร�ิมเรยีน
ทันที

ป.ตรทีางไกลผานอนิเต
อรเนต็
www.itc2online.com/
เรยีนปรญิญาออนไลนจ์ากที
ทาํงานท�ีบา้น การตลาด การ
จัดการ รัฐประศาสนศาสตร์

แชทออนไลนก์บัหนุ่ม
ฝร�ัง
www.ThaiLoveLinks.com
คยุกับหนุ่มตา่งชาตทิ�ีอยาก
พบสาวไทย เพ�ือสรา้ง
มติรภาพและแลกเปล�ียน
ภาษา

Visitor Management
System
www.inventech.co.th
ระบบบรหิารงานบคุคลเขา้ออ
กอัจรยิะ เพ�ือความปลอดภัย
+662-538-1481

งาน Part Time -
jobsDB
www.jobsDB.com/part-t…
งาน Part Time จากบรษัิท
ดัง เงนิด ีสวัสดกิารครบ รอ
คณุอยู่ สมัครเลย
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exams coming

up?

ไหม?

 

I've just

graduated

ฉันเพ�ิงจบการศกึษา

 

I'm doing a

masters in ...

ฉันกาํลังเรยีน

ปรญิญาโทใน

สาขา..

law กฎหมาย

I'm doing a PhD

in ...

ฉันกาํลังทาํดอ๊ก

เตอร(์ปรญิญาเอก)

ในสาขา ...

chemistry เคมี

 

did you go to

university?

คณุไดเ้รยีน

มหาวทิยาลัยไหม?

I didn't go to

university

ฉันไมไ่ดเ้รยีน

มหาวทิยาลัย

I never went to

university

ฉันไมเ่คยเรยีน

มหาวทิยาลัย

 

I want to do after

university

หลังจบจาก

มหาวทิยาลัย
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where did you go

to university?

คณุเคยเรยีน

มหาวทิยาลัยท�ีไหน?

I went to ... ฉันเรยีนท�ี ...

Cambridge แคมบรดิจ ์

 

what did you

study?

คณุเรยีนอะไรมา?

I studied ... ฉันเรยีน ...

maths คณติศาสตร์

politics การเมอืง
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ศาสนา

นี�เป็นวลภีาษาอังกฤษสว่นหนึ�งเก�ียวกบัศาสนา,

เพ�ือใหค้ณุสามารถพดูโตต้อบได ้เชน่ คณุเครง่

ศาสนาหรอืไม ่และ คณุนับถอืศาสนาอะไร

are you religious? คณุเครง่ศาสนา

ไหม?

no, I'm ... ไมค่ะ่/ ครับ, ฉัน

เป็น ...

an atheist ผู้เช�ือวา่ไมม่ี

พระเจา้

agnostic ผู้ไมเ่ช�ือ

เร�ืองพระเจา้

 

what religion are

you?

คณุนับถอืศาสนา

อะไร?

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การศกึษา การหาคู่

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Places of worship - ศาสนสถาน

is there a ... near

here?

ม ี(สถานท�ี) อยู่

ใกล้ๆ ท�ีนี�ไหม?

church โบสถ ์

mosque สเุหรา่
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I'm a ... ฉันนับถอืศาสนา

Christian ครสิเตยีน

Muslim มสุลมิ

Buddhist พทุธ

Sikh ซกิ

Hindu ฮนิดู

Protestant โพรเทส

แทนท์

Catholic คาธอลคิ

I'm Jewish ฉันเป็นคนยวิ

 

do you believe in

God?

คณุเช�ือในพระเจา้

ไหม?

I believe in God ฉันเช�ือในพระเจา้

I don't believe in

God

ฉันไมเ่ช�ือใน

พระเจา้

synagogue โบสถย์วิ

temple วดั
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การหาคู่

นี�เป็นวลภีาษาอังกฤษบางสว่นสาํหรับการออก

เดท หากคณุตอ้งการรู้วา่จะพดูชวนใครสักคน

ออกเท�ียวเป็นภาษาอังกฤษไดอ้ยา่งไร, หรอืคณุ

กาํลังมองหาวลเีก�ียวกบัเร�ืองรักบางคาํ เพ�ือสรา้ง

ความประทับใจใหก้บัเพ�ือนหญงิ หรอืเพ�ือนชาย

ของคณุ, คณุจะพบไดท้ั�งหมดท�ีนี�

Breaking the ice - ทาํความรู้จกัคุ้นเคย

can I buy you a

drink?

ใหฉั้นเล�ียงคณุสัก

แกว้นะคะ/ ครับ?

would you like a

drink?

คณุอยากจะด�ืมอะไร

ไหม?

can I get you a

drink?

ฉันไปเอาเคร�ืองด�ืม

มาใหไ้หม?

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ศาสนา การเตรยีมตวัเพ�ือ

พบปะ

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

On a date - ออกเดท

what do you think

of this place?

คณุคดิวา่ท�ีนี�เป็น

อยา่งไรบา้ง?

shall we go เราไปตอ่ท�ีอ�ืนกนั
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are you on your

own?

คณุมาลาํพงัหรอื

เปลา่?

would you like to

join us?

คณุอยากจะมารว่ม

สนุกกบัพวกเรา

ไหม?

 

do you mind if I

join you?

คณุจะวา่อะไรไหม

หากฉันอยากมา

รว่มสนุกกบัคณุ?

do you mind if we

join you?

คณุจะวา่อะไรไหม

หากพวกเราอยาก

มารว่มสนุกกบัคณุ?

 

do you come

here often?

คณุมาท�ีนี�บอ่ย

ไหม?

 

is this your first

time here?

คณุมาท�ีนี�ครั�งแรก

หรอืเปลา่?

have you been

here before?

คณุเคยมาท�ีนี�มา

กอ่นไหม?

 

somewhere else? ไหม?

I know a good

place

ฉันรู้จกัสถานท�ีดีๆ

 

can I kiss you? ฉันขอจบูคณุได้

ไหม?

 

can I walk you

home?

ฉันเดนิไปสง่คณุท�ี

บา้นไดไ้หม?

can I drive you

home?

ฉันขบัรถไปสง่คณุ

ท�ีบา้นไดไ้หม?

 

would you like to

come in for a

coffee?

คณุอยากจะเขา้มา

ด�ืมกาแฟขา้งใน

ไหม?

would you like to

come back to

mine?

คณุอยากจะกลับมา

หาฉันอกีไหม?

 

thanks, I had a

great evening

ขอบคณุนะ, ท�ี

ทาํใหฉั้นมคีนืท�ี

วเิศษ

when can I see ฉันจะไดพ้บคณุอกี
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would you like to

dance?

คณุอยากเตน้ราํ

ไหม?

Asking someone out - ชกัชวนใครคนหนึ�ง

ออกไปขา้งนอก

do you want to

go for a drink

sometime?

คณุอยากจะออกไป

ด�ืมอะไรบา้งไหม?

I was wondering

if you'd like to go

out for a drink

sometime

ฉันไมท่ราบวา่คณุ

อยากออกไปด�ืม

ดว้ยกนัไหม?

 

if you'd like to

meet up

sometime, let me

know!

ถา้คณุอยากพบกนั,

บอกฉันนะ!

 

would you like to

join me for a

coffee?

คณุอยากจะด�ืม

กาแฟกบัฉันไหม?

you again? เม�ือไหร?่

 

give me a call! โทรหาฉันนะ!

I'll call you ฉันจะโทรหาคณุ

Talking about feelings - พดูคยุเก�ียวกบั

ความรู้สกึ

what do you think

of me?

คณุคดิยงัไงกบัฉัน?

 

I enjoy spending

time with you

ฉันสนุกมากเวลาท�ี

อยู่กบัคณุ

I find you very

attractive

ฉันเหน็วา่คณุมี

เสน่หม์าก

 

I like you ฉันชอบคณุ

I like you a lot ฉันชอบคณุมาก

I'm crazy about

you

ฉันคล�ังไคลค้ณุ

I love you! ฉันรักคณุ
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do you fancy

getting a bite to

eat?

คณุอยากทานอะไร

ซกัอยา่งไหม?

 

do you fancy

lunch sometime?

คณุอยากทาน

อาหารกลางวนัดว้ย

กนัซกัครั�งไหม?

do you fancy

dinner

sometime?

คณุอยากทาน

อาหารเยน็ดว้ยกนั

ซกัครั�งไหม?

 

do you fancy

going to see a

film sometime?

คณุอยากจะไปดู

หนังดว้ยกนัซกัครั�ง

ไหม?

 

that sounds good ฟังดดูนีี�

I'd love to! ฉันชอบเลยละ!

 

sorry, I'm busy ขอโทษนะ, ฉันกาํลัง

ยุ่ง

sorry, you're not

my type!

ขอโทษนะ, คณุไม่

ใชส่เป็คของ

ฉัน,คณุไมใ่ชใ้น

 

will you marry

me?

คณุจะแตง่งานกบั

ฉันไดไ้หม?

 

I miss you ฉันคดิถงึคณุ

I've missed you ฉันคดิถงึคณุตลอด

มา

Physical relationships

do you have any

condoms?

คณุมถีงุยางอนามยั

บา้งไหม?

Sexual orientation - การเบ�ียงเบนทางเพศ

I'm ... ฉันเป็น ..

straight ผู้หญงิ/

ผู้ชาย

gay เกย ์
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แบบท�ีฉันชอบ

 

here's my

number

นี�เป็นเบอรโ์ทรศพัท์

ของฉัน

 

what's your

phone number?

เบอรโ์ทรศพัทข์อง

คณุคอือะไร?

could I take your

phone number?

ฉันจะขอเบอร์

โทรศพัทค์ณุได้

ไหม?

Compliments - คาํชมเชย

you look great คณุดโูดดเดน่มาก

you look very

nice tonight

คนืนี�คณุดดูมีาก

I like your outfit ฉันชอบชดุของคณุ

 

you're beautiful คณุสวยมาก (ใช้

พดูกบัผู้หญงิ)

you're really คณุดดูมีากจรงิๆ
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good-looking

you're really

sexy

คณุเซก็ซ�ีมาก

 

you've got

beautiful eyes

คณุมดีวงตาท�ีสวย

มาก

you've got a

great smile

คณุมรีอยย�ิมท�ีโดด

เดน่มาก

 

thanks for the

compliment!

ขอบคณุสาํหรับคาํ

ชม!
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การเตรยีมตวัเพ�ือพบปะ

Inviting someone out - ชวนใครสักคน

ออกมาขา้งนอก

are you up to

anything this

evening?

คณุมอีะไรตอ้งทาํ

บา้งไหมในคนืนี�?

 

have you got any

plans for ...?

คณุมแีผนการ

สาํหรับ ... ไหม?

this

evening

คนืนี�

tomorrow พรุ่งนี�

the

weekend

สดุสัปดาหน์ี�

 

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การหาคู่ วนั และเวลา

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Arranging the time and place - การ

จดัการเวลา และสถานท�ี

what time shall

we meet?

เราควรจะพบกนั

ตอนก�ีโมง?
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are you free ...? ..(เวลา).. คณุวา่ง

ไหม?

this

evening

คนืนี�

tomorrow

afternoon

บา่ยวนัพรุ่งนี�

tomorrow

evening

คนืวนัพรุ่งนี�

 

what would you

like to do this

evening?

คณุอยากจะทาํอะไร

ในคนืนี�?

do you want to go

somewhere at

the weekend?

คณุอยากจะไป

ท�ีไหนในสดุสัปดาห์

นี�?

 

would you like to

join me for

something to

eat?

คณุอยากจะมารว่ม

รับประทานอาหาร

กบัฉันไหม?

 

do you fancy

going out

let's meet at ... พบกนัตอน...

eight

o'clock

แปดโมง

 

where would you

like to meet?

คณุอยากจะนัดเจอ

ท�ีไหน?

 

I'll see you ... at

ten o'clock

ฉันจะมาพบคณุท�ี ..

(สถานท�ี).. ตอน ส�ี

ทุ่ม

in the pub ในผับ

at the

cinema

ท�ีโรง

ภาพยนต ์

 

I'll meet you

there

ฉันจะไปพบคณุท�ี

นั�น

see you there! แลว้เจอกนัท�ีนั�น!

 

let me know if

you can make it

บอกฉันดว้ยถา้คณุ

มาได้

 

I'll call you later ฉันจะโทรหาคณุ
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tonight?

 

sure แน่นอน

I'd love to ฉันกอ็ยากมารว่ม

ดว้ย

sounds good

that sounds like

fun

ฟังดนู่าสนุกนะ

 

sorry, I can't

make it

ขอโทษนะ, ฉันไป

ไมไ่ด้

I'm afraid I

already have

plans

ฉันเกรงวา่ฉันมี

แผนอ�ืนเรยีบรอ้ย

แลว้

I'm too tired ฉันเหนื�อยแลว้

I'm staying in

tonight

ฉันจะอยู่บา้นคนืนี�

I've got too much

work to do

ฉันมงีานมากมายท�ี

ตอ้งทาํ

I need to study ฉันอยากเรยีน

I'm very busy at

the moment

ฉันยุ่งมากเลยตอน

นี�

ภายหลัง

 

what's your

address?

ท�ีอยู่ของทา่นคอื

อะไร?

Meeting up - นัดพบกนั

I'm running a

little late

ฉันมาชา้ไปหน่อย

I'll be there in ...

minutes

ฉันจะไปถงึท�ีนั�นใน

อกี .. นาที

five หา้

ten สบิ

fifteen สบิหา้

 

have you been

here long?

คณุมานานแลว้

หรอื?

have you been

waiting long?

คณุรอนานแลว้

หรอื?



7/3/13 เวลา และวนัท�ีเป็นภาษาอังกฤษ

1/6www.speakenglish.co.uk/phrases/times_and_dates?lang=th

Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

วนั และเวลา

Specifying the day - รายละเอยีดเก�ียวกบั

วนั

the day before

yesterday

เม�ือวานซนื

yesterday เม�ือวาน

today วนันี�

tomorrow วนัพรุ่งนี�

the day after

tomorrow

วนัมะรนืนี�

Specifying the time of day - รายละเอยีด

เก�ียวกบัชว่งเวลาของวนั

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การเตรยีมตวัเพ�ือ

พบปะ

 การบอกเวลา

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Other time expressions - การบอกเวลา

แบบตา่งๆ

now เด�ียวนี�/ ขณะนี�

then ตอนนั�น/ จากนั�น
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last night เม�ือคนืนี�

tonight คนืนี�

tomorrow night คนืพรุ่งนี�

 

in the morning ตอนเชา้

in the afternoon ตอนบา่ย

in the evening ตอนค�ํา

 

yesterday

morning

เชา้วานนี�

yesterday

afternoon

บา่ยวานนี�

yesterday

evening

ค�ําวานนี�

 

this morning เชา้วนันี�

this afternoon บา่ยวนันี�

this evening ค�ําวนันี�

 

tomorrow

morning

พรุ่งนี�เชา้

 

immediately or

straight away

ปจัจบุนั/ โดยทันที

soon เรว็ๆ นี�

 

earlier กอ่น/ มากอ่น

later หลัง/ ภายหลัง

 

five minutes ago หา้นาทที�ีแลว้

an hour ago หนึ�งช�ัวโมงท�ีแลว้

a week ago หนึ�งสัปดาหท์�ีแลว้

two weeks ago สองสัปดาหท์�ีแลว้

a month ago หนึ�งเดอืนท�ีแลว้

a year ago หนึ�งปีท�ีแลว้

a long time ago นานมาแลว้

 

in ten minutes'

time or in ten

minutes

ภายในสบินาที

in an hour's time ภายในหนึ�งช�ัวโมง
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tomorrow

afternoon

พรุ่งนี�บา่ย

tomorrow

evening

พรุ่งนี�ค�ํา

Specifying the week, month, or year -

รายละเอยีดเก�ียวกบั สัปดาห ์เดอืน หรอื ปี

last week สัปดาหท์�ีแลว้

last month เดอืนท�ีแลว้

last year ปีท�ีแลว้

 

this week สัปดาหน์ี�

this month เดอืนนี�

this year ปีนี�

 

next week สัปดาหห์นา้

next month เดอืนหนา้

next year ปีหนา้

or in an hour

in a week's time

or in a week

ภายในหนึ�งสัปดาห์

in ten days' time

or in ten days

ภายในสบิวนั

in three weeks'

time or in three

weeks

ภายในสามสัปดาห์

in two months'

time or in two

months

ภายในสองเดอืน

in ten years' time

or in ten years

ภายในสบิปี

 

the previous day วนักอ่น

the previous

week

สัปดาหก์อ่น

the previous

month

เดอืนกอ่น

the previous year ปีกอ่น

 

the following day วนัรุ่งข�ึน
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the following

week

สัปดาหห์นา้

the following

month

เดอืนหนา้

the following

year

ปีหนา้

Duration - ระยะเวลา

ระยะเวลาในภาษาอังกฤษโดยท�ัวไปใชค้าํวา่ for

ตวัอยา่งเชน่ :

I lived in Canada

for six months

ฉันอยู่ท�ีแคนาดามา

6 เดอืนแลว้

I've worked here

for nine years

ฉันทาํงานท�ีนี�มา 9

ปีแลว้

I'm going to

France tomorrow

for two weeks

พรุ่งนี�ฉันจะไป

ฝร�ังเศสสัก 2

อาทติย ์

we were

swimming for a

long time

พวกเราวา่ยนํ�ากนั

มานานมากแลว้
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Frequency - บอ่ย

never ไมเ่คย

rarely ไมบ่อ่ย

occasionally บางครั�งบางคราว/

แลว้แตโ่อกาส

sometimes บางครั�ง

often or

frequently

บอ่ยครั�ง

usually or

normally

เป็นปกติ

always เสมอ

 

every day or

daily

ทกุวนั

every week or

weekly

ทกุสัปดาห์

every month or

monthly

ทกุเดอืน

every year or

yearly

ทกุปี
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การบอกเวลา

จะบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษไดอ้ยา่งไร

ในภาษาอังกฤษ, โดยปกตจิะใชก้ารบอกเวลาเป็น

แบบ 12 ช�ัวโมงการบอกเวลาเป็นแบบ ช�ัวโมง ใช้

สาํหรับตารางเวลาการเดนิทางเทา่นั�น

Asking the time - การถามเวลา

what's the time? ตอนนี�เวลาอะไร?

what time is it? ตอนนี�เวลาอะไร?

 

could you tell me

the time, please?

กรณุาบอกเวลา

ขณะนี�แกฉั่น?

 

do you happen to ทา่นบอกเวลาขณะ

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

วนั และเวลา วนัท�ี

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

five to two อกีหา้นาทจีะ

สองนาฬกิา

ten to two อกีสบินาทจีะ

สองนาฬกิา

 

twenty to อกีย�ีสบินาที
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have the time? นี�ไดไ้หม?

do you know

what time it is?

ทา่นทราบไหมวา่

ขณะนี�เวลาอะไร?

Telling the time - การบอกเวลา

it's ... มนั...

 

exactly ... แน่นอน/

แมน่ยาํ ...

about ... ประมาณ ...

almost ... เกอืบจะ ..

just gone

...

เพ�ิงจะ ...

 

one o'clock หนึ�งนาฬกิา

two o'clock สองนาฬกิา

 

quarter

past one

หนึ�งนาฬกิา

สบิหา้นาที

quarter สองนาฬกิา

two จะสอง

นาฬกิา

twenty-

five to two

อกีย�ีสบิหา้

นาทจีะสอง

นาฬกิา

 

ten fifteen สบินาฬกิา

สบิหา้นาที

ten thirty สบินาฬกิา

สามสบินาที

ten forty-

five

สบินาฬกิาส�ี

สบิหา้นาที

 

ten am สบิโมงเชา้

six pm หกโมงเยน็

 

noon or

midday

เท�ียงวนั

midnight เท�ียงคนื

เป็นไปไดเ้ชน่กนัท�ีจะบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

โดยการบอกเป็นช�ัวโมง ตามดว้ยนาท,ี ตามดว้ย
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past two สบิหา้นาที

 

half past

one

หนึ�งนาฬกิา

สามสบินาที

half past

two

สองนาฬกิา

สามสบินาที

 

quarter to

two

อกีสบิหา้

นาทจีะสอง

นาฬกิา

quarter to

three

อกีสบิหา้

นาทจีะสาม

นาฬกิา

 

five past

one

หนึ�งนาฬกิา

หา้นาที

ten past

one

หนึ�งนาฬกิา

สบินาที

twenty

past one

หนึ�งนาฬกิา

ย�ีสบินาที

twenty-

five past

หนึ�งนาฬกิา

ย�ีสบิหา้นาที

am หรอื pm ถา้จาํเป็น เชน่

11.47am สบิเอด็โมงส�ีสบิเจด็

นาที

2.13pm บา่ยสองโมงสบิสาม

นาที

Clocks - นาฬกิา

my watch is ... นาฬกิาของฉัน ...

fast เดนิเรว็

slow เดนิชา้

 

that clock's a

little ...

นาฬกิานั�น ... นิด

หน่อย

fast เดนิเรว็

slow เดนิชา้
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

วนัท�ี

Asking the date - การถามวนัท�ี

what's the date

today?

วนันี�วนัท�ีเทา่ไหร?่

what's today's

date?

วนันี�วนัท�ีเทา่ไหร?่

Dates - วนัท�ี

15 October (the

fifteenth of

October or

October the

fifteenth)

สบิหา้ ตลุาคม

Monday, 1 วนัจนัทรท์�ี หนึ�ง

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การบอกเวลา สภาพอากาศ

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Centuries - ศตวรรษ

the 17th century ศตวรรษท�ี สบิเจด็

the 18th century ศตวรรษท�ี สบิแปด

the 19th century ศตวรรษท�ี สบิเกา้
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January

(Monday, the first

of January or

Monday, January

the first)

มกราคม

on 2 February (on

the second of

February or on

February the

second)

สอง กมุภาพนัธ ์

 

at the beginning

of ...

ตอนตน้ของ ..

July เดอืน

กรกฎาคม

 

in mid-December กลางเดอืนธนัวาคม

 

at the end of ... ตอนปลายของ..

March เดอืนมนีาคม

 

by the end of

June

ส�ินเดอืนมถินุายน

the 20th century ศตวรรษท�ี ย�ีสบิ

the 21st century ศตวรรษท�ี ย�ีสบิเอด็

Some famous dates - วนัสาํคญั

1066 — Battle of

Hastings

ปี หนึ�งพนัหกสบิหก

สงครามแหง่เมอืงเฮ

สต�ิง

1776 — US

Declaration of

Independence

ปี หนึ�งพนัเจด็รอ้ย

เจด็สบิหก

วนัประกาศอสิระ

ภาพของ

สหรัฐอเมรกิา

1939-1945 —

Second World

War

ปี หนึ�งพนัเกา้รอ้ย

สามสบิเกา้ถงึปีหนึ�ง

พนัเกา้รอ้ยส�ีสบิหา้

สงครามโลกครั�งท�ี

สอง

1989 — Fall of the

Berlin Wall

ปี หนึ�งพนัเกา้รอ้ย

แปดสบิเกา้

สงครามแบง่ประเทศ

เยอรมนัตะวนัออก

และเยอรมนัตะวนั

ตก
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Years - ปี

1984 ("nineteen

eighty-four")

ปี ค.ศ หนึ�งพนัเกา้

รอ้ยแปดสบิสี

2000 ("the year

two thousand")

ปี ค.ศ สองพนั

2005 ("two

thousand and

five")

ปี ค.ศ สองพนัหา้

2018 ("twenty

eighteen")

ปี ค.ศ สองพนัสบิ

แปด

 

in 2007 ("in two

thousand and

seven")

ในปี ค.ศ สองพนั

เจด็

 

44 BC — death

of Julius Caesar

ส�ีสบิส�ีปี ปีกอ่น

ครสิตกาล – วนั

ตายของ จเูลยีต ซี

ซาร์

79 AD or AD 79

— eruption of

ในปี ค.ศ. สองพนั

เจด็สบิเกา้ - เกดิ

2012 — London

Olympics

ปี สองพนัสบิสอง

โอลมิปิกท�ีกรงุ

ลอนดอน
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Vesuvius การปะทขุอง

ภเูขาไฟ Vesuvius
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

สภาพอากาศ

ประชากรสว่นใหญใ่นบรเิวณนี� จะคอ่นขา้งชอบ

สนทนากนัเก�ียวกบัเร�ือง ดนิ ฟ้า อากาศ นี�คอืการ

แสดงบทสนทนาท�ีจะมปีระโยชนแ์กค่ณุ

Weather conditions - สภาพอากาศ

what's the

weather like?

อากาศเป็นอยา่งไร?

 

it's ... มนัก.็..

sunny แดดออก

cloudy มเีมฆมาก

windy ลมแรง

foggy มหีมอกลง

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

วนัท�ี ท�ีบา้น

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Temperatures - อณุหภมูิ

what's the

temperature?

อณุหภมูเิทา่ไหร?่

 

it's 22°C ย�ีสบิสอง องศา
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stormy มพีายุ

 

it's ... มนัก.็..

raining ฝนตก

hailing ลกูเหบ็ตก

snowing หมิะตก

 

what a nice day! เป็นวนัท�ีอากาศดี

อะไรอยา่งนี�!

what a beautiful

day!

เป็นวนัท�ีอากาศดี

อะไรอยา่งนี�!

 

it's not a very

nice day

เป็นวนัท�ีอากาศไม่

คอ่ยจะดมีาก

what a terrible

day!

เป็นวนัท�ี(อากาศ)แย่

อะไรอยา่งนี�!

what miserable

weather!

อากาศแยอ่ะไรอยา่ง

นี�!

 

it's starting to

rain

ฝนเพ�ิงจะเร�ิมตก

("twenty-two

degrees")

เซลเซยีส

temperatures are

in the mid-20s

อณุหภมูอิยู่ท�ี

ประมาณย�ีสบิกวา่

 

what

temperature do

you think it is?

คณุคดิวา่อณุหภมูิ

เทา่ไหร?่

probably about

30°C ("thirty

degrees")

น่าจะประมาณ

สามสบิ องศา

เซลเซยีส

 

it's ... และก็

hot รอ้น

cold หนาว

baking hot รอ้นระอุ

freezing เยน็

freezing

cold

เยน็มาก

 

it's below

freezing

ต�ํากวา่จดุเยอืกแขง็
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it's stopped

raining

ฝนหยดุตกแลว้

it's pouring with

rain

ฝนตกหนัก

it's raining cats

and dogs

ฝนตกไมล่มืหลูมืตา

 

the weather's

fine

อากาศดี

the sun's shining พระอาทติยก์าํลัง

สอ่งแสง

 

there's not a

cloud in the sky

ทอ้งฟ้าไมม่เีมฆ

the sky's

overcast

ทอ้งฟ้ามดืคร�ึม

it's clearing up ทอ้งฟ้าแจม่ใส

the sun's come

out

มแีสงจาก

พระอาทติยส์อ่ง

the sun's just

gone in

แสงจากพระอาทติย ์

เร�ิมหบุ

 

The weather forecast - การพยากรณ์

อากาศ

what's the

forecast?

การพยากรณ์

อากาศเป็นอยา่งไร

บา้ง?

what's the

forecast like?

พยากรณว์า่อะไร?

 

it's forecast to

rain

พยากรณว์า่ฝนจะ

ตก

it's going to

freeze tonight

คนืนี�อากาศจะเยน็

 

it looks like rain ดเูหมอืนฝนตก

it looks like it's

going to rain

ดเูหมอืนฝนกาํลังจะ

ตก

we're expecting a

thunderstorm

เราคาดวา่จะมพีายุ

ฝน

 

it's supposed to คาดวา่ทอ้งฟ้า

จะแจม่ใสตอ่มา
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there's a strong

wind

ท�ีนั�นมลีมแรง

the wind's

dropped

ลมมกีารออ่นตวัลง

 

that sounds like

thunder

เสยีงเหมอืนฟ้ารอ้ง

that's lightning ฟ้าฝ่า

 

we had a lot of

heavy rain this

morning

เชา้นี�ฝนตกหนัก

มาก

we haven't had

any rain for a

fortnight

ฝนไมต่กมาสอง

สัปดาหแ์ลว้

clear up later

© 2006-2013 Speak Languages! OÜ  ·  หา้มลอกเลยีนแบบโดยไมไ่ดรั้บอนญุาต
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ท�ีบา้น

General phrases - วลที�ัวไป

would anyone

like a tea or

coffee?

มใีครอยากไดช้า

หรอืกาแฟบา้งไหม?

would anyone

like a cup of tea?

มใีครอยากไดช้าสัก

แกว้บา้งไหม?

I'll put the kettle

on

ฉันจะไปตม้นํ�า

the kettle's

boiled

กาตม้นํ�าเดอืดแลว้

 

can you put the

light on?

คณุเปิดไฟไดไ้หม?

can you switch

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

สภาพอากาศ การรบัรองแขก

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Mealtime conversation

what's for ...? ... มอีะไรบา้ง?

breakfast อาหารเชา้

lunch อาหารกลาง

วนั
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the light on?

 

can you turn the

light off?

คณุปิดไฟไดไ้หม?

can you switch

the light off?

 

is there anything

I can do to help?

มอีะไรใหฉั้นชว่ย

ไหม?

 

could you help

me wash the

dishes?

คณุชว่ยลา้งจานให้

ฉันหน่อยไดไ้หม?

I'll wash and you

dry

ฉันจะลา้งและคณุ

เชด็ใหแ้หง้

 

I'm going to bed ฉันจะไปนอนแลว้

Home entertainment - ความบนัเทงิภายใน

บา้น

dinner อาหารเยน็

 

breakfast's ready อาหารเชา้พรอ้ม

แลว้

lunch is ready อาหารกลางวนั

พรอ้มแลว้

dinner's ready อาหารเยน็พรอ้ม

แลว้

 

what would you

like for ...?

คณุอยากไดอ้ะไร

เป็น ... ?

breakfast อาหารเชา้

lunch อาหารกลาง

วนั

dinner อาหารเยน็

 

would you like

some toast?

อยากไดข้นมปงัปิ�ง

สักหน่อยไหม?

 

could you pass

the ..., please?

คณุชว่ยสง่ ... ให้

ฉันหน่อยไดไ้หม?
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is there anything

good on TV?

มอีะไรดีๆ ในทวีบีา้ง

ไหม?

is there anything

good on

television

tonight?

คนืนี�มอีะไรดีๆ ใน

ทวีบีา้งไหม?

do you want to

watch a ...?

คณุอยากจะด ู...

ไหม?

film หนัง

DVD ดวีดีี

 

do you want me

to put the TV on?

คณุตอ้งการใหฉั้น

เปิดทวีใีหไ้หม?

could you pass

me the remote

control?

คณุชว่ยสง่รโีมทให้

ฉันหน่อยไดไ้หม?

 

do you want a

game of ...?

คณุอยากเลน่ ...

สักเกมไหม?

chess หมากรกุ

cards ไพ่

salt เกลอื

sugar นํ�าตาล

butter เนย

 

would you like a

glass of ...?

อยากได ้... สักแกว้

ไหม?

water นํ�า

orange

juice

นํ�าสม้

wine ไวน์

 

careful, the

plate's very hot!

ระวงั, จานนั�นรอ้น

มาก!

 

would you like

some more?

อยากไดอ้ะไรเพ�ิม

ไหม?

have you had

enough to eat?

อ�ิมแลว้เหรอ?

 

would anyone like

dessert?

มใีครอยากไดข้นม

หวานไหม?

มใีครอยากไดก้าแฟ
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Watching sport on TV - การดกูฬีาใน

โทรทัศน์

what time's the

match on?

การแขง่ขนัเร�ิมก�ี

โมง?

 

who's playing? ใครเลน่?

who's winning? ใครชนะ?

 

what's the score? คะแนนเป็นอยา่งไร?

0 - 0 ("nil all") เสมอ 0 – 0

2 - 1 ("two -

one")

ชนะ 2 – 1

 

who won? ใครชนะ?

it was a draw มนัเสมอกนั

would anyone like

coffee?

ไหม?

what's for

dessert?

ขนมหวานมอีะไร

บา้ง?

 

I'm full ฉันอ�ิมแลว้

 

that was ... นั�นมนั ..

lovely น่ารัก/

สวยงาม

excellent ยอดเย�ียม

very tasty อรอ่ยมาก/

รสชาตดิี

มาก

delicious อรอ่ย

Things you might see - ส�ิงท�ีคณุควรรู้

Beware of the

dog

ระวงัสนัุข
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การรบัรองแขก

On arrival - เม�ือมาถงึ

come on in! เขา้มาส!ิ

good to see

you!

ดที�ีไดเ้จอคณุ!

you're looking

well

คณุดสูบายดี

 

please take

your shoes off

กรณุาถอดรองเทา้

can I take your

coat?

ฉันถอด/ เกบ็เส�ือ

คลมุใหไ้หม?

 

sorry we're

late

ขอโทษท�ีเรามาชา้

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ท�ีบา้น การเดนิทาง

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Other useful phrases - วลอี�ืนๆ ท�ีมี

ประโยชน์

have a seat! นั�งส!ิ

 

let's go into ไป ... กนัเถอะ
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did you have a

good journey?

การเดนิทางดไีหม?

did you find us

alright?

คณุหาเราถกูใช่

ไหม?

 

I'll show you

your room

ฉันจะใหค้ณุดหูอ้ง

ของคณุ

this is your

room

นี�คอืหอ้งของคณุ

 

would you like

a towel?

คณุอยากไดผ้า้

ขนหนูไหม?

 

make yourself

at home

บรกิารตวัเองท�ีบา้น

Offering drinks

can I get you

anything to

drink?

ใหฉั้นหาอะไรให้

คณุด�ืมสักหน่อย

ไหม?

 

the ...

lounge หอ้งพกัผอ่น

living

room

หอ้งนั�งเลน่

dining

room

หอ้งทาน

อาหาร

 

do you mind if

I smoke here?

คณุจะรังเกยีจไหม

ถา้ฉันจะสบูบหุร�ีใน

นี�?

I'd prefer it if

you went

outside

ฉันอยากใหค้ณุ

ออกไปสบูบหุร�ีขา้ง

นอกมากกวา่

 

are you ready

to eat now?

คณุพรอ้มจะรับ

ประทานอาหารเลย

ไหม?

 

who's driving

tonight?

คนืนี�ใครขบัรถ?

 

could I use

your phone?

ขอฉันใชโ้ทรศพัท์

ของคณุหน่อยได้
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would you like

a tea or

coffee?

คณุอยากไดช้า

หรอืกาแฟ?

how do you

take it?

คณุใสอ่ะไรบา้ง?

do you take

sugar?

คณุใสน่ํ�าตาลไหม?

do you take

milk?

คณุใสน่มไหม?

how many

sugars do you

take?

คณุใสน่ํ�าตาลเทา่

ไหร?่

 

would you like

a ...?

คณุอยากได ้...

ไหม?

soft drink เคร�ืองด�ืม

เบาๆ

beer เบยีร์

glass of

wine

ไวน์

gin and

tonic

จนิ และ

โทนิค

ไหม?

 

your taxi's

here

แทก็ซ�ีของคณุอยู่นี�

แลว้/รถแทก็ซ�ีรอ

คณุอยู่แลว้

 

thanks for

coming

ขอบคณุท�ีมา

have a safe

journey home

ขอใหเ้ดนิทางกลับ

โดยปลอดภยั

 

thanks for a

lovely evening

ขอบคณุสาํหรับคนื

ท�ีดี
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การเดนิทาง

วลที�ัวๆ ไป มปีระโยชนส์าํหรับการทอ่งเท�ียวหลาก

หลายรปูแบบ

where's the

ticket office?

หอ้งจาํหน่ายต�ัวอยู่

ท�ีไหน?

 

where do I get

the ... to

Southampton

from?

ฉันจะหา (พาหนะ)

ไปเซาธแ์ธมทันได้

จากท�ีไหน?

bus รถโดยสาร

train รถไฟ

ferry เรอืขา้มฟาก

 

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การรบัรองแขก การถาม และการ

บอกทาง

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

how long does

the journey take?

การเดนิทางใชเ้วลา

นานแคไ่หน?

what time do we

arrive?

เราจะไปถงึตอนก�ี

โมง?
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what time's the

next ... to

Portsmouth?

(พาหนะ) ท�ีจะไป

พอตสมตั คนัตอ่ไป

ออกเวลาไหน?

bus รถโดยสาร

train รถไฟ

ferry เรอืขา้มฟาก

 

this ... has been

cancelled

(พาหนะ) ถกูยกเลกิ

ไปแลว้

bus รถโดยสาร

train รถไฟ

flight เคร�ืองบนิ

ferry เรอืขา้มฟาก

 

this ... has been

delayed

(พาหนะ) ชา้กวา่

กาํหนด

bus รถโดยสาร

train รถไฟ

flight เคร�ืองบนิ

ferry เรอืขา้มฟาก

 

do you get travel

sick?

คณุเมา (รถ, เคร�ือง

บนิ, เรอื) หรอื

เปลา่?

 

have a good

journey!

ขอใหเ้ดนิทางโดย

สวสัดภิาพ!

enjoy your trip! เท�ียวใหส้นุกนะ!

At the travel agents - ณ บรษิัทนําเท�ียว/

ตวัแทนบรษิัทนําเท�ียว

I'd like to travel

to ...

ฉันตอ้งการเดนิทางไป

..

Spain สเปน

 

I'd like to book a

trip to ...

ฉันตอ้งการจอง การ

เดนิทางไป ..

Berlin เบอรล์นิ

 

how much are the

flights?

เท�ียวบนินี�ราคาเทา่

ไหร?่
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have you ever

been to ...?

คณุเคยไป (สถาน

ท�ี) หรอืยงั?

Italy อติาลี

 

yes, I went there

on holiday

คะ่/ ครับ, ฉันเคยไป

ตอนวนัหยดุ

no, I've never

been there

ไมค่ะ่/ ครับ, ฉันไม่

เคยไปท�ีนั�นเลย

I've never been,

but I'd love to go

someday

ฉันยงัไมเ่คยไป, แต่

สักวนัฉันจะไปใหไ้ด้

 

do you have any

brochures on ...?

คณุพอจะมเีอกสาร

การทอ่งเท�ียว .. ไหม?

Switzerland สวสิเซอรแ์ลนด ์

 

do I need a visa

for ...?

ฉันจาํเป็นตอ้งมวีซีา่

สาํหรับ .. ไหม?

Turkey ตรุกี
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Unable to connect to the proxy server

A proxy server is a server that acts as an intermediary between your computer and other servers. Right now, your system is

configured to use a proxy, but Google Chrome can't connect to it.
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การถาม และการบอกทาง

Asking directions - การถามทาง

excuse me, could

you tell me how

to get to ...?

ขอโทษนะคะ/

ครับ,คณุพอจะบอก

ไดไ้หมวา่จะไป .. ได้

อยา่งไร?

the bus

station

สถานีรถ

โดยสาร

 

excuse me, do

you know where

the ... is?

ขอโทษนะคะ/ ครับ,

คณุทราบไหมวา่ ...

อยู่ท�ีไหน?

post office ท�ีทาํการ

ไปรษณยี ์

 

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การเดนิทาง การเดนิทางโดย

รถยนต์

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

How far is it? - ไกลแคไ่หน?

how far is it? อยู่ไกลแคไ่หน?

 

อยู่ไกลแคไ่หนถงึ...?
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I'm sorry, I don't

know

ขอโทษคะ่/ ครับ,

ฉันไมท่ราบ

sorry, I'm not

from around here

ขอโทษคะ่/ ครับ,

ฉันไมใ่ชค่นแถวนี�

 

I'm looking for ... ฉันกาํลังหา ..

this

address

ท�ีอยู่/ บา้น

เลขท�ี/ ท�ีอยู่

นี�

 

are we on the

right road for ...?

เราอยู่บนถนนท�ีจะ

ไป ... ใชไ่หม?

Brighton ไบรตนั

is this the right

way for ...?

ทางท�ีจะไป.....ใช่

ไหม?

Ipswich อ�ิปวทิช ์

 

do you have a

map?

คณุมแีผนท�ีไหม?

can you show me

on the map?

ชว่ยบอกเสน้ทาง

ฉันจากแผนท�ีได้

ไหม?

how far is it to

...?

the airport สนามบนิ

 

how far is it to ...

from here?

... อยู่ไกลจากท�ีนี�

แคไ่หน?

the beach ชายหาด

 

is it far? ไกลไหม?

is it a long way? ระยะทางไกลไหม?

 

it's ... มนั ..

not far ไมไ่กล

quite close ใกลน้ิดเดยีว

quite a

long way

ไกลทเีดยีว

a long way

on foot

ไกลสาํหรับ

เดนิทางเทา้

a long way

to walk

ไกลสาํหรับ

เดนิทางเทา้

about a จากนี�ไป
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Giving directions - การบอกทาง

it's this way ทางนี�

it's that way ทางนั�น

 

you're going the

wrong way

คณุกาํลังไปผดิทาง

you're going in

the wrong

direction

คณุกาํลังไปผดิเสน้

ทาง

 

take this road ไปตามถนนนี�

go down there ลงไปทางนั�น

 

take the first on

the left

แยกแรกใหเ้ล�ียว

ซา้ย

take the second

on the right

แยกท�ีสองใหเ้ล�ียว

ขวา

turn right at the

crossroads

ถงึส�ีแยกใหอ้อ้มไป

ทางขวา

 

continue straight ตรงไปเร�ือย ๆ

mile from

here

ประมาณ 1

ไมล(์1 ไมล์

ประมาณ

1.6

กโิลเมตร)

Giving directions to drivers - บอกเสน้

ทางแกค่นขบัรถ

follow the signs for

...

เดนิไปตามป้ายจะ

ถงึ ...

the town

centre

กลางเมอืง

Birmingham เบอรม์งิ

แฮม

 

continue straight

on past some

traffic lights

ตรงไปเร�ือยๆ จะ

ผา่นสัญญาณไฟ

จราจร

at the second set

of traffic lights,

turn left

เล�ียวซา้ยตรง

สัญญาณไฟ

จราจรท�ีสอง
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ahead for about a

mile

ประมาณหนึ�งไมล์

(1 ไมล ์ประมาณ

1.6 กโิลเมตร)

 

continue past the

fire station

ไปเร�ือยๆ จะผา่น

สถานีดบัเพลงิ

 

you'll pass a

supermarket on

your left

คณุจะผา่นซปุเปอร์

มารเ์กตทางซา้ย

 

keep going for

another ...

ตรงไปเร�ือย ๆ

ประมาณ ...

hundred

yards

หนึ�งรอ้ยหลา

(ประมาณ

91 เมตร)

two

hundred

metres

สองรอ้ย

เมตร

half mile คร�ึงไมล์

(ประมาณ

800 เมตร)

kilometre 1 กโิลเมตร

go over the

roundabout

เขา้ไปในวงเวยีน

take the second

exit at the

roundabout

ใชท้างออกท�ีสอง

ท�ีวงเวยีน

turn right at the T-

junction

เล�ียวขวาท�ีทาง

สามแยก

 

go under the

bridge

ลอดใตส้ะพาน

go over the bridge ขา้มสะพาน

 

you'll cross some

railway lines

ขา้มทางรถไฟ
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it'll be ... มนัจะอยู่ ...

on your left ทางซา้ยของ

คณุ

on your

right

ทางขวาของ

คณุ

straight

ahead of

you

อยู่ตรงหนา้

คณุ
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การเดนิทางโดยรถยนต์

วลภีาษาอังกฤษท�ีคณุอาจจะจาํเป็น และ

เคร�ืองหมายตา่งๆ ท�ีคณุจะพบ หากคณุเดนิทาง

โดยรถยนต ์

can I park here? ฉันจอดรถท�ีนี�ได้

ไหม?

 

where's the

nearest petrol

station?

ปั�มนํ�ามนัท�ีใกลท้�ีสดุ

อยู่ท�ีไหน?

 

are we nearly

there?

เราอยู่ใกลท้�ีนั�นหรอื

ยงั?

 

please slow กรณุาลดความเรว็!

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การถาม และการ

บอกทาง

 การเชา่รถ

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Dealing with the police - ตดิตอ่/ ตอ่รอง

กบัตาํรวจ

could I see your

driving licence?

ขอดใูบขบัข�ีหน่อย

ไดไ้หม?
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down!

 

we've had an

accident

เราประสบอบุตัเิหตุ

sorry, it was my

fault

ขอโทษคะ่/ ครับ,

มนัเป็นความผดิ

พลาดของฉันเอง

it wasn't my fault มนัไมใ่ชค่วามผดิ

ของฉัน

 

you've left your

lights on

คณุไมไ่ดเ้ปิดไฟ

 

have you passed

your driving test?

คณุผา่นการสอบ

ขบัรถมาหรอืเปลา่?

At a petrol station - ณ ปั�มนํ�ามนั

how much would

you like?

คณุตอ้งการเทา่

ไหร?่

 

full, please เตม็ถงั

do you know

what speed you

were doing?

คณุทราบไหมวา่

คณุใชค้วามเรว็เทา่

ไหร?่

 

are you insured

on this vehicle?

could I see your

insurance

documents?

 

have you had

anything to

drink?

คณุด�ืมมาบา้งหรอื

เปลา่?

how much have

you had to drink?

could you blow

into this tube,

please?

กรณุาเป่าลมลงไป

ในหลอดนี�

Things you might see - ส�ิงท�ีคณุอาจจะ

เหน็

Stop หยดุ
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£25 worth,

please

(มลูคา่) 25 ปอนด ์

ครับ/คะ่

 

it takes ... เอา ...

petrol นํ�ามนั

เบนซนิ

diesel นํ�ามนัดเีซล

 

I'd like some oil ฉันตอ้งการนํ�ามนั

 

can I check my

tyre pressures

here?

ฉันจะตรวจสอบลม

ยางท�ีนี�ไดไ้หม?

Mechanical problems - ปญัหาดา้น

เคร�ืองจกัรยนต ์

my car's broken

down

รถของฉันเสยี

my car won't start รถของฉันสตารท์

ไมต่ดิ

 

Give way ใหท้าง

No entry หา้มเขา้

One way เดนิรถทางเดยีว

 

Parking ท�ีจอดรถ

No parking หา้มจอดรถ

No stopping หา้มหยดุรถ

Vehicles will be

clamped

จะถกูลอ๊คลอ้

 

Keep left ขบัดา้นซา้ย

Get in lane ขบัในเสน้ทาง

เดนิรถ

Slow down ลดความเรว็

No overtaking หา้มแซง

 

School โรงเรยีน

Low bridge ระวงัสะพานเต�ีย

Level crossing ทางขา้มรถไฟ

 

Bus lane ชอ่งทางเดนิรถ
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we've run out of

petrol

นํ�ามนัหมด

 

the battery's flat แบตเตอร�ีหมด

have you got any

jump leads?

คณุมสีายจมัพ ์

ตะก�ัวไหม?

 

I've got a flat tyre ยางแบน

I've got a puncture ถกูเจาะ (ใหร้�ัว)

 

the ... isn't working ... ไมท่าํงาน

speedometer มาตรวดั

ความเรว็

petrol gauge มาตรวดั

นํ�ามนั

fuel gauge มาตรวดั

เช�ือเพลงิ

 

the ... aren't

working

... ไมท่าํงาน

brake lights ไฟเบรค

indicators เขม็ช�ี

โดยสารประจาํทาง

No through road ทางตนั

 

Caution ระมดัระวงั

Fog หมอก

Diversion ทางเบ�ียง

Road closed ถนนปิด

Roadworks กาํลังสรา้งถนน/

กาํลังทาํถนน

Accident ahead อบุตัเิหตขุา้งหนา้

Queue ahead ขา้งหนา้รถหนา

แน่น

Queues after

next junction

แยกหนา้มรีถหนา้

แน่น

 

On tow พว่ง/ ลาก

 

Services การบรกิาร,สถานท�ี

บรกิาร

Air อากาศ

Water นํ�า
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there's something

wrong with ...

มบีางอยา่งผดิ

ปกตทิ�ี ...

the engine เคร�ืองยนต ์

the steering พวงมาลัย

the brakes เบรก

 

the car's losing oil รถนํ�ามนัหมด

 

Don't drink and

drive

เมาไมข่บั
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Unable to connect to the proxy server

A proxy server is a server that acts as an intermediary between your computer and other servers. Right now, your system is

configured to use a proxy, but Google Chrome can't connect to it.
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การเชา่รถ

I'd like to hire a car ฉันตอ้งการเชา่รถ

 

how long for? นานแคไ่หน?

for how many

days?

นานก�ีวนั?

for ... เป็นเวลา ..

one day 1 วนั

two days 2 วนั

a week 1 สัปดาห์

 

how much does it

cost?

ราคาเทา่ไหร?่

£40 a day with

unlimited mileage

วนัละ 40 ปอนด ์

โดยไมจ่าํกดัระยะ

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การเดนิทางโดย

รถยนต์

 การเดนิทางโดย

แทก็ซ�ี

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Operating the car - การขบัรถ

does it take petrol

or diesel?

เตมินํ�ามนัเบนซนิ

หรอืดเีซล?
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ไมล์

 

what type of car do

you want —

manual or

automatic?

คณุตอ้งการรถ

แบบไหน – เกยีร์

กระปกุ หรอื ออ

โตเมตกิ?

 

has this car got ...? รถคนันี�ม ี... ไหม?

air

conditioning

แอรค์อน

ดชิ�ัน

central

locking

เซน็

ทรัลลอ๊ค

a CD player เคร�ืองเลน่

ซดีี

child locks เขม็ขดั

นิรภยั

สาํหรับเดก็

 

could I see your

driving licence?

ขอดใูบขบัข�ีของ

คณุไดไ้หม?

 

you have to bring คณุตอ้งนํารถกลับ

is it manual or

automatic?

เกยีรก์ระปกุ หรอื

ออโต้

 

I'll show you the

controls

ฉันจะอธบิายท�ี

บงัคบัตา่ง ๆ ของ

รถ

 

where are the ...? อยู่ท�ีไหน?

lights ไฟ

indicators สัญญาณ

ไฟ

windscreen

wipers

ท�ีปดันํ�าฝน

 

how do you open

the ...?

คณุจะเปิด .. ได้

อยา่งไร?

petrol tank

(US

English:

gas tank)

ถงันํ�ามนั

boot (US

English:

trunk)

ฝากระโปรง

หลัง
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it back with a full

tank

มาพรอ้มกบันํ�ามนั

เตม็ถงั

it has to be

returned by 2pm

on Saturday

จะกลับมาในวนั

เสารต์อนบา่ย 2

โมง

 

remember to drive

on the ...

จาํไวว้า่ขบัทาง ..

left ซา้ย

right ขวา

bonnet (US

English:

hood)

ฝากระโปรง

หนา้
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อยากได ้รถมอืสอง สภาพด?ี

dealfish.co.th/รถมอืสอง

รถบา้น รถเตน้ท ์สภาพด ีราคาถกู หารถมอืสองทกุย�ีหอ้ไดท้�ี dealfish
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การเดนิทางโดยแทก็ซ�ี

do you know

where I can get a

taxi?

ฉันจะหาแทก็ซ�ีไดท้�ี

ไหน?

do you have a

taxi number?

มหีมายเลข (เบอร์

โทรศพัท)์ ของ

แทก็ซ�ีไหม?

Ordering a taxi - การเรยีกหาแทก๊ซ�ี

I'd like a taxi,

please

ฉันตอ้งการแทก็ซ�ี

สักคนั

 

sorry, there are

none available at

the moment

ขอโทษคะ่/ ครับ,

ไมม่คีนัไหนวา่ง

เลยตอนนี�

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การเชา่รถ การเดนิทางโดย

รถโดยสาร และ

รถไฟ

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

how long will the

journey take?

ใชเ้วลาเดนิทาง

นานแคไ่หน?
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where are you? คณุอยู่ท�ีไหน?

what's the

address?

บา้นเลขท�ี

อะไร?,ท�ีอยู่ของ

คณุคอือะไร

 

I'm ... ฉัน ...

at the

Metropolitan

Hotel

อยู่ท�ี

โรงแรม

เมโทรโปลิ

แตน

at the train

station

อยู่ท�ีสถานี

รถไฟ

at the corner

of Oxford

Street and

Tottenham

Court Road

อยู่ท�ีหัวมมุ

ถนนออก

ฟอรด์ และ

ถนนทอ๊ต

แน่ม

คอรท์

 

could I take your

name, please?

ขอทราบช�ือของ

คณุไดไ้หม?

 

do you mind if I

open the

window?

จะรังเกยีจไหมถา้ฉัน

จะเปิดหนา้ตา่ง?

do you mind if I

close the

window?

จะรังเกยีจไหมถา้ฉัน

จะปิดหนา้ตา่ง?

 

are we almost

there?

เราเกอืบถงึท�ีนั�น

หรอืยงั?

 

how much is it? เทา่ไหร?่

 

have you got

anything

smaller?

คณุมแีบงกป์ลกี

ไหม?

 

that's fine, keep

the change

ไมเ่ป็นไร, ไมต่อ้ง

ทอน

 

would you like a

receipt?

คณุตอ้งการใบเสรจ็

รับเงนิไหม?

could I have a ขอใบเสรจ็รับเงนิ
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how long will I

have to wait?

ฉันจะตอ้งรอนาน

แคไ่หน?

how long will it be? จะนานแคไ่หน?

 

quarter of an hour 15 นาที

about ten minutes ประมาณ 10 นาที

 

it's on its way รถกาํลังมาอยู่

ระหวา่งทาง

In the taxi - อยู่ในแทก็ซ�ี

where would you

like to go?

คณุตอ้งการจะไป

ท�ีไหน?

 

I'd like to go to ... ฉันตอ้งการจะไปท�ี ..

Charing

Cross

station

สถานี

Charing

Cross

 

receipt, please? ดว้ยคะ่/ ครับ

 

could you pick

me up here at ...?

คณุจะมารับฉันท�ีนี�

ตอน (เวลา) ได้

ไหม?

six o'clock หกโมง

could you wait for

me here?

คณุจะรอฉันท�ีนี�ได้

ไหม?

Things you might see - ส�ิงท�ีคณุอาจจะพบ

Taxis แทก็ซ�ี

For hire สาํหรับเชา่
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could you take

me to ...?

คณุไปสง่ฉันท�ี ..

the city

centre

กลางเมอืง

 

 

how much will it

cost?

ราคาเทา่ไหร?่

 

could we stop at

a cashpoint?

จอดท�ีเคร�ืองกด

เงนิสด(ตู้

เอทเีอม็)หน่อยได้

ไหม?

 

is the meter

switched on?

มเิตอรเ์ปิดอยู่ไหม?

please switch the

meter on

กรณุาเปิดมเิตอร์
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การเดนิทางโดยรถโดยสาร และ รถไฟ

At the bus or train station - ณ สถานีรถ

โดยสาร หรอืสถานีรถไฟ

where's the ticket

office?

ชอ่งขายต�ัวอยู่

ท�ีไหน?

where are the

ticket machines?

เคร�ืองขายต�ัวอยู่

ท�ีไหน?

 

what time's the

next bus to ...?

รถโดยสารท�ีจะไป

.. ออกก�ีโมง?

Camden แคมเดน้

what time's the

next train to ...?

รถไฟท�ีจะไป ..

ออกก�ีโมง?

Leeds ลดีส์

 

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การเดนิทางโดย

แทก็ซ�ี

 การเดนิทางโดย

เคร�ืองบนิ

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

The Tube (the London Underground) -

รถไฟฟ้าใตด้นิ

could you tell me

where the nearest

คณุบอกฉันได้

ไหมวา่สถานีรถไฟ
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can I buy a ticket

on the bus?

ฉันซ�ือต�ัวบนรถ

โดยสารไดไ้หม?

can I buy a ticket

on the train?

ฉันซ�ือต�ัวบนรถไฟ

ไดไ้หม?

 

how much is a ... to

London?

... ไปลอนดอน

ราคาเทา่ไหร?่

single ต�ัวแบบ

เท�ียวเดยีว

return ต�ัวแบบไป-

กลับ

first class

single

ต�ัวชั�น

พเิศษแบบ

เท�ียวเดยีว

first class

return

ต�ัวชั�น

พเิศษแบบ

ไป-กลับ

 

I'd like a ... to

Bristol

ฉันตอ้งการ ... ไป

บรสิตอล

single ต�ัวแบบ

เท�ียวเดยีว

return ต�ัวแบบไป-

Tube station is? ใตด้นิท�ีใกลท้�ีสดุ

อยู่ท�ีไหน?

 

where's there a

map of the

Underground?

แผนท�ีรถไฟใตด้นิ

อยู่ท�ีไหน?

over there อยู่ตรงนั�น

 

which line do I

need for Camden

Town?

ฉันตอ้งข�ึนขบวน

ไหนไปแคนเด้

นทาวน์

 

how many stops is

it to ...?

อกีก�ี ป้าย/ สถานี

กวา่จะถงึ ... ?

Westminster เวสมนิ

เตอร์

 

I'd like a Day

Travelcard, please

ฉันตอ้งการต�ัว

เดนิทางแบบ 1

วนั

which zones? เขตไหน?

Zones 1-2 เขต 1-2
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กลับ

child single ต�ัวเดก็

แบบเท�ียว

เดยีว

child return ต�ัวเดก็

แบบไป-

กลับ

senior

citizens'

single

ต�ัวพลเมอืง

อาวโุสแบบ

เท�ียวเดยีว

senior

citizens'

return

ต�ัวพลเมอืง

อาวโุสแบบ

ไป-กลับ

first class

single

ต�ัวชั�น

พเิศษแบบ

เท�ียวเดยีว

first class

return

ต�ัวชั�น

พเิศษแบบ

ไป-กลับ

 

are there any

reductions for off-

peak travel?

มสีว่นลดสาํหรับ

การเดนิทางชว่ง

เวลาไมร่บีเรง่

ไหม?

 

I'd like an Oyster

card, please

ฉันตอ้งการ

Oyster card

(ต�ัวรถไฟใตด้นิ

แบบเตมิเงนิ)

I'd like to put £10

on it

ฉันตอ้งการเตมิ

เงนิ 10 ปอนด ์

Things you might see - ส�ิงท�ีควรรู้

Tickets ต�ัว

Platform ชานชาลา

Waiting room หอ้งพกัผู้โดยสาร

Left luggage บรกิารรับฝาก

สัมภาระกระเป๋าเดนิ

ทาง

Lost property ศนูยส์บืหาของหาย

 

Underground รถไฟใตด้นิ

 

Bus stop ป้ายรถโดยสาร

Request stop โปรดจอด
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when would you

like to travel?

คณุตอ้งการเดนิ

ทางเม�ือไหร?่

when will you be

coming back?

คณุจะกลับมาเม�ือ

ไหร?่

 

I'd like a return to

..., coming back on

Sunday

Newcastle

 

which platform do I

need for ...?

ชานชาลาไหนท�ี

จะไป ... ?

Manchester แมนเชส

เตอร์

is this the right

platform for ...?

ชานชาลานี�

สาํหรับไป .. ใช่

ไหม?

Cardiff คารด์ฟิ

 

where do I change

for ...?

ฉันจะเปล�ียน

ขบวนไป ... ไดท้�ี

ไหน?

 

On time ตรงเวลา

Expected คาดวา่

Delayed ลา่ชา้

Cancelled ไดย้กเลกิ

Calling at ... จอดท�ี...

 

Seat ท�ีนั�ง

Car รถยนต ์

 

Priority seat (a

seat which

should be

offered to those

less able to

stand such as

pregnant

women, the

elderly, or the

disabled)

 

To trains รถไฟ
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Exeter เอคซเีตอร์

you'll need to

change at ...

คณุจาํเป็นตอ้ง

เปล�ียนขบวนท�ี ...

Reading เรดด�ิง

 

can I have a

timetable, please?

ขอตารางเวลา

หน่อยไดไ้หม?

 

how often do the

buses run to ...?

มรีถโดยสารว�ิงไป

... บอ่ยไหม?

Bournemouth บอนมตั

how often do the

trains run to ...?

มรีถไฟว�ิงไป ...

บอ่ยไหม?

Coventry Coventry

 

I'd like to renew my

season ticket,

please

โปรดปรับต�ัวชว่ง

ฤดกูาล

 

the next train to

arrive at Platform 2

is the 16.35 to

รถไฟขบวนตอ่ไป

ท�ีจะเดนิทางไป

ดอนเชสเตอร ์จะ

Trains to London รถไฟไปลอนดอน

Way out ทางออก

 

Mind the gap โปรดระวงัชอ่งวา่ง

 

Northbound

platform

ชานชาลาท�ีไปทาง

เหนือ

Eastbound

platform

ชานชาลาท�ีไปทาง

ตะวนัออก

Southbound

platform

ชานชาลาทางใต้

Westbound

platform

ชานชาลาท�ีไปทาง

ตะวนัตก
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Doncaster มาถงึชานชาลาท�ี

2 ในเวลา 16.35

น.

Platform 11 for the

10.22 to Guildford

รถไฟท�ีจะไป กลิด ์

ฟอดด ์จะออก

จากชานชาลาท�ี

11 ในเวลา

10.22 น.

the next train to

depart from

Platform 5 will be

the 18.03 service

to Penzance

รถไฟขบวนตอ่ไป

ท�ีเดนิทางไป

Penzance จะ

ออกจากชาน

ชาลาท�ี 5 ใน

เวลา 18.03 น.

 

the train's running

late

รถไฟจะมาชา้

the train's been

cancelled

รถไฟถกูยกเลกิไป

แลว้

On the bus or train - บนรถโดยสาร หรอื

รถไฟ

does this bus รถโดยสารจะจอดท�ี
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stop at ...? ... ไหม?

Trafalgar

Square

Trafalgar

Square

does this train

stop at ...?

รถไฟจะจอดท�ี ...

ไหม?

Leicester เลสเตอร์

 

could I put this

in the hold,

please?

ฉันวางนี�ไวใ้นชอ่ง

เกบ็ของไดไ้หม?

 

could you tell me

when we get to

...?

ชว่ยบอกฉันทไีด้

ไหมวา่เราจะไปถงึ ...

เม�ือไหร?่

the

university

มหาวทิยาลัย

could you please

stop at ...?

คณุจะกรณุาจอดท�ี

... ไดไ้หม?

the airport สนามบนิ

 

is this seat free? ท�ีนั�งตรงนี�วา่งไหม?

is this seat ท�ีนั�งตรงนี�มคีนนั�ง
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taken? ไหม?

do you mind if I

sit here?

จะเป็นไรไหมถา้ฉัน

จะนั�งท�ีนี�?

 

tickets, please ต�ัวคะ่/ ครับ

all tickets and

railcards, please

ทั�งต�ัว และบตัร

โดยสารรถไฟคะ่ /

ครับ

could I see your

ticket, please?

ขอดตู�ัวของคณุ

หน่อยไดไ้หมคะ่/

ครับ?

 

I've lost my

ticket

ฉันทาํต�ัวหาย

 

what time do we

arrive in ...?

เราจะไปถงึ.. ตอนก�ี

โมง?

Sheffield เชฟฟิลด ์

 

what's this stop? ป้าย/ สถานีนี�คอื

อะไร?

what's the next ป้าย/ สถานีหนา้คอื
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stop? อะไร?

 

this is my stop ฉันลงป้าย/ สถานีนี�

I'm getting off

here

ฉันกาํลังจะลงท�ีนี�

 

is there a buffet

car on the train?

มรีถเขน็ขายอาหาร

บนรถไฟไหม?

 

do you mind if I

open the

window?

จะเป็นไรไหมถา้ฉัน

เปิดหนา้ตา่ง?

 

we are now

approaching

London Kings

Cross

ขณะนี�เราอยู่ใกล้

ลอนดอน แลว้

this train

terminates here

รถไฟส�ินสดุท�ีนี�

all change,

please

กรณุาเปล�ียนขบวน

please take all กรณุาถอืกระเป๋าเดนิ
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your luggage

and personal

belongings with

you

ทาง และสัมภาระ

ตดิตวัมาดว้ย
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การเดนิทางโดยเคร�ืองบนิ

วลภีาษาอังกฤษท�ีจาํเป็นเม�ือเดนิทางโดยเคร�ืองบนิ

และป้ายสัญลักษณต์า่งๆ ท�ีคณุจะพบไดท้�ีสถาน

บนิ

Checking in - การเชค็อนิ /การตรวจตรา

กระเป๋าเดนิทาง

I've come to

collect my tickets

ฉันมารับต�ัวของฉัน

I booked on the

internet

ฉันจองไวแ้ลว้ทาง

อนิเตอรเ์น็ต

do you have your

booking

reference?

คณุมหีลักฐานการ

จองไหม?

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การเดนิทางโดย

รถโดยสาร และ

รถไฟ

 การเดนิทางโดย

เรอื

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Things you might see - ส�ิงท�ีควรรู้

Short stay

(abbreviation of

ท�ีจอดรถระยะสั�น

(คาํยอ่ของท�ีจอดรถ
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your passport

and ticket, please

ขอหนังสอืเดนิทาง

กบัต�ัวของคณุดว้ย

คะ่/ ครับ

here's my

booking

reference

นี�คอืหลักฐานการ

จองของฉัน

where are you

flying to?

คณุจะบนิไปท�ีไหน?

 

did you pack your

bags yourself?

คณุจดักระเป๋าดว้ย

ตวัเองหรอืเปลา่?

has anyone had

access to your

bags in the

meantime?

ในระหวา่งนั�นมใีคร

เขา้มายุ่งเก�ียว

กระเป๋าของคณุหรอื

เปลา่?

do you have any

liquids or sharp

objects in your

hand baggage?

คณุมขีองเหลว

หรอืของมคีมอยู่ใน

กระเป๋าถอืหรอื

เปลา่?

 

how many bags

are you checking

คณุมกีระเป๋าเดนิ

ทางท�ีจะตรวจก�ีช�ิน

Short stay car

park)

ระยะสั�น)

Long stay

(abbreviation of

Long stay car

park)

ท�ีจอดรถระยะยาว

(คาํยอ่ของท�ีจอดรถ

ระยะยาว)

 

Arrivals ขาเขา้

Departures ขาออก

International

check-in

การตรวจตราการ

เดนิทางระหวา่ง

ประเทศ

International

departures

ขาออกระหวา่ง

ประเทศ

Domestic flights เท�ียวบนิในประเทศ

 

Toilets หอ้งนํ�า

Information ขอ้มลู

Ticket offices หอ้งจาํหน่ายต�ัว

Lockers ตู้/ ล�ินชกั

Payphones โทรศพัทส์าธารณะ

Restaurant รา้นอาหาร
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in?

could I see your

hand baggage,

please?

ขอดกูระเป๋าถอืของ

คณุหน่อยไดไ้หม?

do I need to

check this in or

can I take it with

me?

ฉันจาํเป็นตอ้งตรวจ

ของท�ีนี� หรอืฉัน

สามารถถอืเขา้ไป

ไดเ้ลย?

there's an excess

baggage charge

of ...

คา่ใชจ้า่ยสาํหรับ

สัมภาระท�ีนํ�าหนัก

เกนิพกิดั ..

£30 30 ปอนด ์

would you like a

window or an

aisle seat?

คณุตอ้งการท�ีนั�ง

ใกลห้นา้ตา่ง หรอื

ใกลท้างเดนิ?

enjoy your flight! ขอใหส้นุกกบัการ

เดนิทาง!

 

where can I get a

trolley?

ฉันจะหารถเขน็ของ

ไดท้�ีไหน?

Security - ความปลอดภยั

 

Check-in closes

40 minutes

before departure

 

Gates 1-32 ประตหูมายเลข 1-

32

Tax free shopping สนิคา้ปลอดภาษี

Duty free

shopping

สนิคา้ปลอดภาษที�ี

รัฐเป็นคนจา่ยคนืให้

ทหีลัง

 

Transfers โยกยา้ย/ เคล�ือน

ยา้ย

Flight

connections

การตอ่เท�ียวบนิ

Baggage reclaim สายพานลาํเลยีง

กระเป๋าเดนิทาง

Passport control ดา่นตรวจ

หนังสอืเดนิทาง

Customs ศลุกากร

 

Taxis
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are you carrying

any liquids?

คณุพกอะไรทเีป็น

ของเหลวมาบา้ง

หรอืเปลา่?

 

could you take off

your ..., please?

คณุชว่ยถอด/ ปลด

... หน่อยไดไ้หม?

coat เส�ือคลมุ

shoes รองเทา้

belt เขม็ขดั

 

could you put any

metallic objects

into the tray,

please?

กรณุาวางส�ิงของท�ี

เป็นโลหะลงในถาด

ดว้ยคะ่/ ครับ

 

please empty

your pockets

กรณุาเอาของออก

จากกระเป๋าเส�ือ

กางเกงของทา่น

ออกใหห้มด

 

please take your

laptop out of its

case

กรณุานํา

คอมพวิเตอรโ์นต้บุ

คออกจากกระเป๋า

Car hire การเชา่รถ

 

Departures board กระดานผู้โดยสาร

ขาออก

Check-in open เปิดใหต้รวจกะเป๋า

Go to Gate ... ไปท�ีประต ู...

Delayed ลา่ชา้

Cancelled ยกเลกิไปแลว้

Now boarding ข�ึนเคร�ืองไดแ้ลว้

Last call เรยีกครั�งสดุทา้ย

Gate closing

Gate closed ประตปูิดไปแลว้

Departed ออกไปแลว้

 

Arrivals board กระดานผู้โดยสาร

ขาเขา้

Expected 23:25 คาดวา่ในเวลา

23:25 น.

Landed 09:52 (เคร�ืองบนิ) ลงจอด

ในเวลา 09:52 น.
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ดว้ยคะ่/ ครับ

 

I'm afraid you

can't take that

through

ฉันเกรงวา่คณุไม่

สามารถนําของช�ิน

นั�นผา่นไปได้

In the departure lounge - อาคารผู้

โดยสารขาออก

what's the flight

number?

เท�ียวบนิอะไร?

which gate do we

need?

เราตอ้งไปท�ีประตู

ไหน?

 

last call for

passenger Smith

travelling to

Miami, please

proceed

immediately to

Gate number 32

เรยีกครั�งสดุทา้ย

สาํหรับผู้โดยสาร

สมทิ ท�ีจะเดนิทาง

ไปไมอาม�ี กรณุารบี

ไปท�ีประตหูมายเลข

32 ทันที

 

the flight's been เท�ียวบนิลา่ชา้
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delayed

the flight's been

cancelled

เท�ียวบนิถกูยกเลกิ

 

we'd like to

apologise for the

delay

ขออภยัสาํหรับ

ความลา่ชา้

 

could I see your

passport and

boarding card,

please?

ขอดหูนังสอืเดนิทาง

และบตัรสาํหรับข�ึน

เคร�ืองบนิของคณุ

หน่อยไดไ้หม?

On the plane - บนเคร�ืองบนิ

what's your seat

number?

ท�ีนั�งของคณุ

หมายเลขอะไร?

could you please

put that in the

overhead locker?

คณุชว่ยเอาของนั�น

วางในตู้ดา้นบนได้

ไหม?

 

please pay กรณุาใหค้วาม
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attention to this

short safety

demonstration

สนใจการสาธติสั�น

ๆ เก�ียวกบัการใช้

เคร�ืองป้องกนัภยั/

การรักษาความ

ปลอดภยั

please turn off all

mobile phones

and electronic

devices

กรณุาปิดโทรศพัท์

มอืถอื และอปุกรณ์

อเิลก็ทรอนิกส์

 

the captain has

turned off the

Fasten Seatbelt

sign

กปัตนัไดป้ิด

สัญญาณคาด

เขม็ขดันิรภยัแลว้

how long does

the flight take?

เท�ียวบนินี�จะใชเ้วลา

บนินานแคไ่หน?

would you like

any food or

refreshments?

คณุตอ้งการอาหาร

หรอื เคร�ืองด�ืมไหม?

 

the captain has

switched on the

Fasten Seatbelt

กปัตนัไดเ้ปิด

สัญญาณคาด

เขม็ขดันิรภยัแลว้
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sign

we'll be landing in

about fifteen

minutes

เราจะลงจอดในอกี

15 นาที

please fasten

your seatbelt and

return your seat

to the upright

position

กรณุารัดเขม็ขดั

นิรภยั และปรับท�ีนั�ง

ของคณุใหอ้ยู่ใน

ตาํแหน่งท�ีถกูตอ้ง

please stay in

your seat until

the aircraft has

come to a

complete

standstill and the

Fasten Seatbelt

sign has been

switched off

โปรดนั�งอยู่กบัท�ี

จนกวา่เคร�ืองบนิจะ

ลงจอดไดส้าํเรจ็

และสัญญาณคาด

เขม็ขดันิรภยัดบัลง

 

the local time is

...

เวลาทอ้งถ�ินคอื ...

9.34pm สามทุ่ม

สามสบิส�ี

นาที
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การเดนิทางโดยเรอื

Making a booking

what time's the

next boat to ...?

เรอืลาํตอ่ไปท�ีจะไป

... ออกก�ีโมง?

Calais Calais

 

I'd like a ... cabin ฉันตอ้งการหอ้ง

พกัในเรอื

two-berth 2 เตยีง

four-berth 4 เตยีง

we don't need a

cabin

เราไมต่อ้งการหอ้ง

พกั

 

I'd like a ticket for

a car and two

ฉันตอ้งการต�ัว

สาํหรับรถหนึ�งคนั

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การเดนิทางโดย

เคร�ืองบนิ

 ดา่นตรวจ

หนังสอืเดนิทาง

และศลุกากร

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

I feel seasick ฉันรู้สกึเมาเรอื

the sea's very

rough

ทะเลคล�ืนแรงมาก

the sea's quite ทะเลเงยีบสงบ
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passengers และผู้โดยสาร 2

ทา่น

I'd like a ticket for

a foot passenger

ฉันตอ้งการต�ัว

สาํหรับผู้โดยสาร

เดนิลงเรอื

 

how long does the

crossing take?

ใชเ้วลาขา้มฟาก

นานแคไ่หน?

what time does

the ferry arrive in

...?

เรอืขา้มฟากจะไป

ถงึ ... ตอนก�ีโมง?

Amsterdam

 

how soon before

the departure time

do we have to

arrive?

เราควรจะไปถงึ

กอ่นเวลาออกเดนิ

ทางไดเ้รว็แคไ่หน?

On board the boat

where's the

information desk?

แผนกขอ้มลูอยู่ท�ี

ตรงไหน?

where's cabin หอ้งพกัหมายเลข

calm

 

all car

passengers,

please make your

way down to the

car decks for

disembarkation

ผู้โดยสารท�ีมากบัรถ

ของทา่น, กรณุามา

ท�ีรถและนํารถลง

เพ�ือข�ึนฝ�ังไดแ้ลว้

ทกุทา่น

we will be

arriving in port in

approximately 30

minutes' time

เราจะเขา้เทยีบทา่

ในอกีประมาณ 30

นาที

please vacate

your cabins

กรณุาออกจากหอ้ง

พกั

Things you might see - ส�ิงท�ีควรรู้

Cabin หอ้งพกั

Deck ชั�น/ ดาดฟ้า

Stairs บนัได

 

Information ขอ้มลูขา่วสาร

Restaurant รา้นอาหาร
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number ...? ... อยู่ท�ีไหน?

258 สองรอ้ยหา้

สบิแปด

 

which deck's the

... on?

ชั�นไหนท�ีม ี... ?

buffet เคาเตอร์

บรกิาร

อาหารและ

เคร�ืองด�ืมเอง

(บฟุเฟต)์

restaurant รา้นอาหาร

bar รา้นเคร�ือง

ด�ืม

shop รา้นคา้

cinema โรง

ภาพยนตร์

bureau de

change

ท�ีแลก

เปล�ียนเงนิ

ตรา

Cinema โรงภาพยนตร์

Shop รา้นคา้

 

Lifejackets เส�ือชชูพี
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ดา่นตรวจหนังสอืเดนิทาง และศลุกากร

Passport control

could I see your

passport, please?

ขอฉันดู

หนังสอืเดนิทาง

ดว้ยคะ่/ครับ

where have you

travelled from?

คณุเดนิทางมา

จากท�ีไหน?

 

what's the purpose

of your visit?

คณุมจีดุมุ่งหมาย

อะไรในการมาท�ี

นี�?

I'm on holiday ฉันอยู่ในชว่งวนั

หยดุ

I'm on business ฉันมาทาํธรุกจิ

I'm visiting ฉันมาเย�ียมญาติ

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การเดนิทางโดย

เรอื

 โรงแรมและท�ีพกั

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีน

หนา้นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละ

วลสีาํหรับไดย้นิ เสยีง

Things you might see - ส�ิงท�ีควรรู้

EU citizens ประชาชนของ

ประเทศกลุ่มสมาชกิ

สหภาพยโุรป
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relatives

 

how long will you

be staying?

คณุจะอยู่ท�ีนี�นาน

เทา่ไหร?่

where will you be

staying?

คณุจะพกัอยู่

ท�ีไหน?

 

you have to fill in

this ...

คณุตอ้งกรอก

ขอ้มลูดงันี�

landing card เอกสาร

แสดงตนใน

การเดนิ

ทางอากาศ

เพ�ือเขา้

ประเทศ

immigration

form

ใบตรวจคน

เขา้-ออก

ประเทศ

 

enjoy your stay! ขอใหส้นุกกบัการ

อยู่ท�ีนี�!

Customs

All passports หนังสอืเดนิทาง

ทั�งหมด

 

Wait behind the

yellow line

หยดุรอหลังเสน้สี

เหลอืง

Please have your

passport ready

กรณุาเตรยีม

หนังสอืเดนิทางให้

พรอ้ม

 

Nothing to

declare

ไมม่อีะไรสาํแดง

Goods to declare สนิคา้ท�ีตอ้งสาํแดง

Custom Duty

www.customsinfo.c…

Duties and Taxes for
Your Systems.
Decrease Costs,

Increase Accuracy.
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could you open

your bag, please?

ขอเปิดกระเป๋าของ

คณุหน่อยไดไ้หม?

do you have

anything to

declare?

คณุมขีองท�ีตอ้ง

สาํแดงไหม?

you have to pay

duty on these

items

คณุตอ้งจา่ยภาษี

สาํหรับของช�ินนั�น
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

โรงแรมและท�ีพกั

can you recommend

any good ...?

ม ี... ดีๆ แนะนําบา้ง

ไหม?

hotels โรงแรม

B&Bs

(abbreviation

of bed and

breakfasts —

small low-

priced hotels

which include

breakfast)

B&Bs (“หอ้ง

พกั และ

อาหารเชา้”

โรงแรมเลก็ๆ

หอ้งพกัราคา

ถกู รวม

อาหารเชา้)

self-catering

apartments

หอ้งพกัแบบ

ทาํอาหารได้

ดว้ยตนเอง

youth hostels หอ้งพกัรวม/

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ดา่นตรวจ

หนังสอืเดนิทาง และ

ศลุกากร

 การจอง

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

how much do you

want to pay?

คณุตอ้งการจา่ยเทา่

ไหร?่
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หอ้งพกัราคา

ถกูสาํหรับ

เยาวชน

campsites สถานท�ีตั�ง

แคม้ป์

 

how many stars does

it have?

เป็นท�ีพกัระดบัไหน

 

I'd like to stay in the

city centre

ฉันตอ้งการพกัใน

เมอืง

how far is it from

the ...?

อยู่ไกลจาก ... แค่

ไหน?

city centre กลางเมอืง

airport สนามบนิ

railway

station

สถานีรถไฟ
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การจอง

Checking availability - ตรวจสอบวา่มหีอ้งวา่ง

ไหม?

do you have any

vacancies?

มหีอ้งวา่งไหม?

 

from what date? ตั�งแตว่นัท�ี?

 

for how many

nights?

สาํหรับก�ีคนื?

how long will you

be staying for?

คณุจะอยู่ท�ีนี�นานเทา่

ไหร?่

 

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

โรงแรมและท�ีพกั การลงทะเบยีนเขา้

พกั

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Discussing terms - การพจิารณาขอ้ตกลง

what's the price per

night?

ราคาตอ่คนืเทา่ไหร?่
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one night หนึ�ง คนื

two nights สอง คนื

a week หนึ�ง สัปดาห์

a fortnight (US

English: two

weeks)

สอง สัปดาห์

 

what sort of room

would you like?

คณุตอ้งการหอ้งพกั

แบบไหน?

 

I'd like a ... ฉันตอ้งการ ...

single room หอ้งเตยีงเด�ียว

double room หอ้งเตยีงคู่

twin room หอ้งท�ีมสีอง

เตยีง

triple room หอ้งท�ีมสีาม

เตยีง

suite หอ้งชดุ

 

I'd like a room with

...

ฉันตอ้งการหอ้งท�ีม ี...

is breakfast

included?

รวมอาหารเชา้ไหม?

 

that's a bit more

than I wanted to

pay

แพงเกนิไปนิด

can you offer me

any discount?

ลดหน่อยไดไ้หม?

 

have you got

anything ...?

คณุมอีะไรท�ี ... บา้ง

ไหม?

cheaper ถกูกวา่

bigger ใหญก่วา่

quieter เงยีบสงบกวา่

 

could I see the

room?

ขอดหูอ้งพกัไดไ้หม?

Making the booking - ทาํการจอง

OK, I'll take it ตกลง, ฉันเอาหอ้งนี�
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an en-suite

bathroom

มหีอ้งนํ�าในตวั

a bath อา่งอาบนํ�า

a shower ฝักบวั

a view ววิ

a sea view ววิทะเล

a balcony ระเบยีง

 

I'd like ... ฉันตอ้งการ ...

half board จองหอ้งแบบ

รวมอาหารเชา้

และเท�ียง

full board จองหอ้งแบบ

รวมอาหารสาม

ม�ือ

 

could we have an

extra bed?

เรามเีตยีงเสรมิไหม?

Asking about facilities - สอบถามเก�ียวกบัส�ิง

อาํนวยความสะดวก

I'd like to make a

reservation

ฉันตอ้งการจองหอ้ง

พกั

 

what's your name,

please?

คณุช�ืออะไรคะ/ ครับ

 

can I take your ...? ขอ .. ของคณุไดไ้หม?

credit card

number

หมายเลขบตัร

เครดติ

telephone

number

เบอรโ์ทรศพัท์

 

what time will you

be arriving?

คณุจะมาถงึก�ีโมง?

Things you might see - ส�ิงท�ีควรรู้

Vacancies วา่ง

No vacancies ไมว่า่ง
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does the room have

...?

หอ้งพกั (ม/ี สามารถ)

... ไดไ้หม?

internet

access

เช�ือมตอ่

อนิเตอรเ์นต

air

conditioning

เคร�ืองปรับ

อากาศ/ แอร์

television โทรทัศน์

 

is there a ...? ท�ีนั�นม ี... ไหม?

swimming

pool

สระวา่ยนํ�า

sauna ซาวน่า

gym โรงยมิ

beauty salon รา้นเสรมิสวย

lift ลฟิท์

 

do you allow pets? อนุญาตใหน้ําสัตว ์

เล�ียงเขา้มาไหม?

do you have

wheelchair access?

มทีางสาํหรับ วลีแชร์

(เกา้อ�ีมลีอ้สาํหรับคน

พกิาร) ไหม?
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do you have a car

park?

มที�ีจอดรถไหม?

 

the room has a

shared bathroom

เป็นหอ้งท�ีตอ้งใช้

หอ้งนํ�ารวม
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การลงทะเบยีนเขา้พกั

I've got a

reservation

ฉันจองไวแ้ลว้

your name, please? คณุช�ืออะไรคะ/ ครับ?

my name's ... ฉันช�ือ ...

Mark Smith มารค ์สมทิธ ์

 

could I see your

passport?

ขอดหูนังสอืเดนิทาง

ไดไ้หม?

could you please fill

in this registration

form?

กรณุากรอกแบบ

ฟอรม์ลงทะเบยีน

 

my booking was for ฉันจองหอ้งแบบมสีอง

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การจอง ระหวา่งการพกั

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

here's your room

key

นี�คอืกญุแจหอ้งของ

คณุ

your room

number's ...

หอ้งของคณุหมายเลข

...

326 สามรอ้ยย�ีสบิ
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a twin room เตยีง

my booking was for

a double room

ฉันจองหอ้งแบบเตยีงคู่

เอาไว้

 

would you like a

newspaper?

คณุตอ้งการ

หนังสอืพมิพไ์หม?

would you like a

wake-up call?

คณุตอ้งการใหโ้ทร

ปลกุไหม?

 

what time's

breakfast?

อาหารเชา้เวลาเทา่

ไหร?่

breakfast's from

7am till 10am

อาหารเชา้ตั�งแตเ่วลา

7 โมง ถงึ 10 โมง

could I have

breakfast in my

room, please?

ฉันทานอาหารเชา้ใน

หอ้งพกัไดไ้หม?

 

what time's the

restaurant open for

dinner?

รา้นอาหารสาํหรับ

อาหารเยน็เปิดก�ีโมง?

dinner's served

between 6pm and

หก

 

your room's on the

... floor

หอ้งของคณุอยู่ท�ีชั�น

...

first ชั�นหนึ�ง

second ชั�นสอง

third

 

where are the lifts? ลฟิทอ์ยู่ท�ีไหน?

 

enjoy your stay! ขอใหส้นุก!

Things you might see - ส�ิงท�ีควรรู้

Reception การตอ้นรับ

Concierge คนเฝ้าประต,ูภารโรง

Lifts ลฟิท์

Bar รา้นเคร�ืองด�ืม

Restaurant รา้นอาหาร



7/3/13 วลภีาษาอังกฤษสาํหรบัการลงทะเบยีนเขา้พักท�ีโรงแรม

www.speakenglish.co.uk/phrases/checking_in?lang=th 3/3

9.30pm

what time does the

bar close?

บารป์ิดก�ีโมง?

would you like any

help with your

luggage?

คณุตอ้งการความชว่ย

เหลอืสาํหรับกระเป๋า

ของคณุไหม?
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ระหวา่งการพกั

my room number's

...

หอ้งของฉันหมายเลข

..

215 สองรอ้ยสบิหา้

 

could I have a

wake-up call at

seven o'clock?

ชว่ยโทรปลกุฉันตอน

7 โมงเชา้ไดไ้หม?

 

where do we have

breakfast?

เราจะทานอาหารเชา้

ไดท้�ีไหน?

where's the

restaurant?

รา้นอาหารอยู่ท�ีไหน?

 

could you please กรณุาเรยีกแทก็ซ�ีให้

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การลงทะเบยีนเขา้

พกั

 การส�ินสดุการพกั

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

the ... doesn't work ... ไมท่าํงาน

heating เคร�ืองทาํความ

รอ้น

shower ฝักบวั
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call me a taxi? หน่อยไดไ้หม?

 

do you lock the

front door at night?

ตอนกลางคนืคณุลอ๊ค

ประตดูา้นหนา้ไหม?

if you come back

after midnight,

you'll need to ring

the bell

คณุจาํเป็นตอ้งกดกร�ิง

หากคณุกลับมาหลัง

เท�ียงคนื

I'll be back around

ten o'clock

ฉันจะกลับมาประมาณ

4 ทุ่ม

 

could I see your

key, please?

ขอดกูญุแจของคณุ

หน่อยไดไ้หม?

 

are there any

laundry facilities?

ท�ีนี�มบีรกิารซกัรดี

ไหม?

 

what time do I need

to check out?

ฉันตอ้งแจง้ออกตอนก�ี

โมง?

would it be possible

to have a late

check-out?

เป็นไปไดไ้หมท�ีฉัน

จะแจง้ออกชา้สัก

หน่อย?

television โทรทัศน์

 

one of the lights

isn't working

มไีฟเสยีดวงหนึ�ง

 

there's no ... ท�ีนั�นไมม่.ี..

toilet paper กระดาษชาํระ

soap สบู่

shampoo ยาสระผม

 

could I have a

towel, please?

ขอผา้ขนหนูหน่อยได้

ไหม?

could I have an

extra blanket?

ขอผา้หม่เสรมิหน่อย

ไดไ้หม?

 

my room's not been

made up

หอ้งของฉันยงัไมไ่ด้

ทาํความสะอาด

could you please

change the sheets?

ชว่ยกรณุาเปล�ียน

ผา้ปทู�ีนอนใหห้น่อย

ไดไ้หม?
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Problems - ปญัหา

the key doesn't

work

กญุแจใชไ้มไ่ด/้ ไม่

ทาํงาน

 

there isn't any hot

water

ท�ีนั�นไมม่นีํ�ารอ้น

 

the room's too ... หอ้งนี�...

hot รอ้น

cold หนาว

noisy เสยีงดงั

I've lost my room

key

ฉันทาํกญุแจหาย

Things you might see - ส�ิงท�ีควรรู้

Do not disturb หา้มรบกวน

Please make up

room

กรณุาทาํความสะอาด

หอ้ง

Lift out of order ลฟิทช์าํรดุ
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การส�ินสดุการพกั

I'd like to check out ฉันตอ้งการแจง้ออก

I'd like to pay my

bill, please

ฉันตอ้งการชาํระคา่ใช้

จา่ย

I think there's a

mistake in this bill

ฉันคดิวา่ใบเสรจ็มี

อะไรผดิพลาด

 

how would you like

to pay?

คณุตอ้งการจะจา่ยเงนิ

อยา่งไร?

I'll pay ... ฉันจะจา่ย ...

by credit card โดยบตัรเครดติ

by cheque โดยเชค็

in cash เงนิสด

 

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ระหวา่งการพกั อาหาร และเคร�ืองด�ืม

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

do you have

anywhere we could

leave our luggage?

มที�ีไหนท�ีเราจะวาง

กระเป๋าไวไ้ดไ้หม?

could I have a

receipt, please?

ขอใบเสรจ็รับเงนิดว้ย

ไดไ้หม?
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have you used the

minibar?

คณุใชม้นิิบารห์รอื

เปลา่?

we haven't used

the minibar

เราไมไ่ดใ้ชม้นิิบาร์

 

could we have

some help bringing

our luggage down?

ฉันขอใหค้นมาชว่ย

ยกกระเป๋าลงมาดา้น

ลา่งไดไ้หม?

could you please

call me a taxi?

เรยีกแทก็ซ�ีใหฉั้น

หน่อยไดไ้หม?

 

I hope you had an

enjoyable stay

ฉันหวงัวา่คณุคงสนุก

ตอนท�ีพกัอยู่ท�ีนี�

 

I've really enjoyed

my stay

ฉันสนุกมากตอนอยู่ท�ี

นี�

we've really

enjoyed our stay

เราสนุกมากตอนอยู่ท�ี

นี�



7/3/13 วลภีาษาอังกฤษสาํหรบัการกนิ และการด�ืม
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

อาหาร และเคร�ืองด�ืม

do you know any

good restaurants?

คณุรู้จกัรา้นอาหารดีๆ

บา้งไหม?

where's the nearest

restaurant?

รา้นอาหารท�ีใกลท้�ีสดุ

อยู่ท�ีไหน?

 

can you

recommend a good

pub near here?

คณุพอจะแนะนํารา้น

ขายเคร�ืองด�ืมแอลกอ

ฮอส ์ท�ีอยู่ใกลท้�ีนี�ได้

ไหม?

 

do you fancy a

pint?

ไปด�ืมเหลา้กนัไหม?

do you fancy a ไปด�ืมเหลา้สักครู่ดว้ย

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การส�ินสดุการพกั ผบั, บาร ์หรอื คาเฟ่

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

let's eat out tonight คนืนี�ออกไปกนิขา้ว

นอกบา้นกนัเถอะ

 

would you like to

...?

คณุอยากจะ ... ไหม?
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quick drink? กนัไหม? (ไมเ่ป็น

ทางการ)

shall we go for a

drink?

ไปด�ืมเหลา้กนัเถอะ?

 

do you know any

good places to ...?

คณุรู้จกัสถานท�ีดีๆ

สาํหรับ ... ไหม?

eat รา้นอาหาร

get a

sandwich

ท�ีทานแซนวชิ

go for a drink รา้นด�ืม

 

shall we get a take-

away?

เราไปซ�ืออาหารกลอ่ง

มาทานกนัไหม?

come for a

drink after

work

หาอะไรด�ืมหลัง

เลกิงาน

come for a

coffee

กนิกาแฟ

join me for

lunch

ทานอาหาร

กลางวนักบัฉัน

join me for

dinner

ทานอาหารเยน็

กบัฉัน

Things you might see - ส�ิงท�ีควรรู้

Reserved จองแลว้

No smoking หา้มสบูบหุร�ี
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ผบั, บาร ์หรอื คาเฟ่

ไมม่ที�ีไหนท�ีคณุจะสนุกสนานไปกบัการฝึกภาษา

อังกฤษของคณุมากเทา่ท�ีผับ! นี�เป็นสว่นหนึ�งท�ีจะชว่ย

คณุในการส�ังเคร�ืองด�ืม หรอือาหารในผับ, บาร ์หรอื

รา้นกาแฟ

จาํไวว้า่ผับในอังกฤษ, ลกูคา้จะส�ังอาหารและเคร�ืองด�ืม

ท�ีเคาเตอรอ์ยา่งไรกต็าม ในบางผับท�ีมสีว่นของรา้น

อาหารคณุสามารถส�ังอาหารจากท�ีโตะ๊ได้

Ordering drinks - การส�ังเคร�ืองด�ืม

what would you like

to drink?

คณุจะด�ืมอะไรดคีะ/

ครับ?

what are you

having?

มอีะไรบา้ง?

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

อาหาร และเคร�ืองด�ืม รา้นอาหาร

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Ordering snacks and food - การส�ังอาหารวา่ง

และอาหาร

do you have any

snacks?

มอีาหารวา่งบา้งไหม?
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what can I get you? จะรับอะไรดคีะ/ ครับ?

 

I'll have ..., please ฉันขอ ..

a pint of lager เบยีร ์1 ไพน์

(1 ไพน ์เทา่กบั

0.57 ลติร)

a pint of

bitter

เบยีร ์1 ไพน์

(เบยีรเ์กา่แก่

ของอังกฤษ

ประเภทหนึ�ง)

a glass of

white wine

ไวนข์าว 1 แกว้

a glass of red

wine

ไวนแ์ดง 1 แกว้

an orange

juice

นํ�าสม้คั�น

a coffee กาแฟ

a coke โคก้

 

large or small? แกว้ใหญ ่หรอืเลก็?

 

do you have any

sandwiches?

มแีซนวชิบา้งไหม?

do you serve food? คณุยงับรกิารอาหาร

ไหม?

 

what time does the

kitchen close?

หอ้งครัวปิดก�ีโมง?

are you still serving

food?

คณุยงับรกิารอาหาร

อยู่ไหม?

 

a packet of crisps,

please

มนัฝร�ังทอดหอ่หนึ�ง

คะ่/ครับ

what flavour would

you like?

คณุตอ้งการรสชาติ

แบบไหน?

ready salted เคม็

cheese and onion รสเนยและหัวหอม

salt and vinegar รสเคม็และรสเปร�ียว

 

what sort of

sandwiches do you

have?

คณุตอ้งการแซนวชิ

แบบไหน?
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would you like ice

with that?

no ice, please

a little, please

lots of ice, please

 

a beer, please

two beers, please เบยีร ์2 ขวด

 

three shots of

tequila, please

เตกลีา่ 3

 

are you being

served?

มคีนบรกิารคณุหรอืยงั

คะ่/ครับ

I'm being served,

thanks

มคีนบรกิารผม/ฉันอยู่

คะ่ ขอบคณุคะ่/ ครับ

who's next? คนตอ่ไปใคร?

 

which wine would

you like?

คณุตอ้งการไวนช์นิด

ไหน?

house wine is fine ไวนพ์�ืนเมอืง

do you have any

hot food?

คณุมอีาหารรอ้นๆ

ไหม?

today's specials are

on the board

รายการอาหารพเิศษ

สาํหรับวนันี�อยู่บน

กระดาน

 

is it table service or

self-service?

ท�ีนี�เป็นแบบบรกิารท�ี

โตะ๊ หรอืบรกิาร

ตนเอง?

 

what can I get you? รับอะไรดคีะ/ ครับ?

would you like

anything to eat?

ทานอะไรดคีะ/ ครับ?

 

could we see a

menu, please?

ขอดเูมนูหน่อยไดไ้หม

คะ/ ครับ

เม�ือใหร้ายการส�ังอาหารท�ีรา้นกาแฟ ซ�ึงสามารถส�ังใส่

กลอ่งไดค้วรจะถามแบบนี�ได้

eat in or take-

away?

ทานท�ีนี� หรอืใสก่ลอ่ง

ไปทาน?
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which beer would

you like?

คณุตอ้งการเบยีรช์นิด

ไหน?

would you like

draught or bottled

beer?

คณุตอ้งการเบยีรส์ด

หรอืเบยีรข์วด?

 

I'll have the same,

please

ฉันขอเหมอืนเดมิ/

เหมอืนกนั

nothing for me,

thanks

ฉันไมต่อ้งแลว้,

ขอบคณุ

 

I'll get these ฉันขอแบบนี�

keep the change! ไมต่อ้งทอน!

 

cheers! เชยีส!/ เพ�ือนกบั

เพ�ือน,ขอบคณุ (กบั

ลกูคา้)

 

whose round is it? คราวนี�ใครจา่ย?

(เพ�ือนกนัเพ�ือน)

it's my round ฉันจา่ยเอง

Bar games - การละเลน่ในบาร์

does anyone fancy

a game of ...?

มใีครอยากเลน่ ..

ไหม?

pool พลู/ สนุกเกอร์

darts ปาเป้า

cards ไพ่

Internet access - การเช�ือมตอ่อนิเตอรเ์น็ต

do you have

internet access

here?

ท�ีนี�เช�ือมตอ่

อนิเตอรเ์น็ตไดไ้หม?

do you have

wireless internet

here?

ท�ีนี�ตอ่อนิเตอรเ์นต

ดว้ยไวรเ์ลสไดไ้หม?

The next day... - วนัตอ่มา ...

I feel fine ฉันสบายดี

I feel terrible ฉันรู้สกึแย่
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it's your round มนัถงึเวลาท�ีคณุจา่ย

(เพ�ือนกบัเพ�ือน)

 

another beer,

please

ขอเบยีรอ์กีขวด

another two beers,

please

ขอเบยีรอ์กีสองขวด

same again, please ขอเหมอืนเดมิอกีรอบ

 

are you still serving

drinks?

คณุยงับรกิารเคร�ืองด�ืม

อยู่ไหม?

 

last orders! ส�ังไดอ้กีครั�งสดุทา้ย!

(จะปิดบรกิารแลว้)

I've got a hangover ฉันเมาคา้ง

I'm never going to

drink again!

ฉันจะไมด่�ืมอกีตอ่ไป!

Smoking - การสบูบหุร�ี

do you smoke? คณุสบูบหุร�ีหรอืเปลา่?

 

no, I don't smoke ไมค่ะ่/ครับ, ฉันไมส่บู

I've given up ฉันเลกิ(สบู)แลว้

 

do you mind if I

smoke?

จะรังเกยีจไหมหากฉัน

จะสบูบหุร�ี, คณุจะวา่

อะไรไหมถา้ฉันจะสบู

บหุร�ี?

would you like a

cigarette?

บหุร�ีสักหน่อยไหม?

have you got a

light?

มไีฟแชค็ไหม?
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

รา้นอาหาร

Booking a table - การจองโตะ๊

do you have any

free tables?

มโีตะ๊วา่งไหม?

 

a table for ...,

please

ขอโตะ๊สาํหรับ ... คะ่/

ครับ

two สองคน

three สามคน

four ส�ีคน

 

I'd like to make a

reservation

ฉันตอ้งการจองโตะ๊

I'd like to book a ฉันตอ้งการจองโตะ๊

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ผบั, บาร ์หรอื คาเฟ่ การซ�ือของ

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

During the meal - ในระหวา่งม�ืออาหาร

หากคณุตอ้งการเรยีกพนักงานเสริฟ์, สว่นมากจะใชค้าํ

ดงัตอ่ไปนี�

ขอโทษคะ่/ ครับ!

http://www.speakenglish.co.uk/?lang=th
http://www.speaklanguages.co.uk/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/?lang=th
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http://www.speakenglish.co.uk/vocab/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/forums/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/shop/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/contact/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/phrases/at_a_pub_bar_or_cafe?lang=th
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table, please ลว่งหนา้ คะ่/ครับ

 

when for? เม�ือไหร?่

for what time? ก�ีโมง?

 

this evening at ... คนืนี�ตอน ...

seven o'clock หนึ�งทุ่ม

seven thirty หนึ�งทุ่มคร�ึง

eight o'clock สองทุ่ม

eight thirty สองทุ่มคร�ึง

 

tomorrow at ... พรุ่งนี�ตอน ...

noon เท�ียง

twelve thirty เท�ียงคร�ึง

one o'clock บา่ยโมง

one thirty บา่ยโมงคร�ึง

 

for how many

people?

ก�ีคน?

 

excuse me!

นี�เป็นวลอี�ืน ๆ ท�ีคณุอาจไดย้นิ หรอืไดใ้ชใ้นระหวา่งม�ือ

อาหาร

enjoy your meal! ทานใหอ้รอ่ยนะ!

bon appétit! ทานใหอ้รอ่ยนะ

 

would you like to

taste the wine?

คณุอยากจะชมิไวน์

ไหม?

 

could we have ...? ขอ ... ไดไ้หม?

another

bottle of wine

ไวนอ์กีขวด

some more

bread

ขนมปงัเพ�ิมอกี

some more

milk

นมเพ�ิมอกี

a jug of tap

water

นํ�าหนึ�งเหยอืก

some water นํ�า
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I've got a

reservation

ฉันจองโตะ๊เอาไว้

do you have a

reservation?

คณุจองโตะ๊ไวห้รอื

เปลา่?

Ordering the meal - การส�ังอาหาร

could I see the

menu, please?

ขอดเูมนูหน่อยไดไ้หม

คะ/ ครับ

could I see the wine

list, please?

ขอดรูายการไวน์

หน่อยไดไ้หมคะ/ ครับ

 

can I get you any

drinks?

ด�ืมอะไรดคีะ/ ครับ

are you ready to

order?

คณุพรอ้มจะส�ังหรอืยงั

คะ/ ครับ

 

do you have any

specials?

มอีาหารพเิศษอะไร

บา้งไหม?

what's the soup of

the day?

วนันี�มซีปุอะไร?

what do you คณุมอีะไรจะแนะนํา

still or sparkling? นํ�ากล�ันหรอืนํ�าอัด

แกส๊

 

would you like any

coffee or dessert?

คณุอยากไดก้าแฟ

หรอืขนมหวานบา้ง

ไหม?

do you have any

desserts?

คณุอยากไดข้นม

หวานบา้งไหม?

could I see the

dessert menu?

ขอดเูมนูขนมหวาน

หน่อยคะ่/ ครับ?

 

was everything

alright?

ทกุอยา่งเรยีบรอ้ยดี

ไหม?

 

thanks, that was

delicious

ขอบคณุคะ่/ ครับ,

อรอ่ยมาก

Problems - ปญัหาตา่งๆ

this isn't what I

ordered

นี�ไมใ่ชท่�ีฉันส�ังไป

 



7/3/13 วลภีาษาอังกฤษสาํหรบัใชท้�ีรา้นอาหาร

www.speakenglish.co.uk/phrases/at_a_restaurant?lang=th 4/7

recommend? ไหม?

what's this dish? จานนี�คอือะไร?

 

I'm on a diet ฉันกาํลังลดนํ�าหนัก

 

I'm allergic to ... ฉันแพ ้..

wheat ขา้วสาลี

dairy

products

ผลติภณัฑจ์าก

นม

 

I'm severely

allergic to ...

nuts ถ�ัว

shellfish สัตวน์ํ�าจาํพวก

มเีปลอืก (หอย,

กุ้ง และปู

เป็นตน้)

 

I'm a vegetarian ฉันเป็นมงัสวริัติ

 

I don't eat ... ฉันไมท่าน ...

this food's cold อาหารเยน็เกนิไป

this is too salty เคม็เกนิไป

this doesn't taste

right

ไมใ่ชร่สชาตทิ�ีถกูตอ้ง

 

we've been waiting

a long time

เรารอมานานมากแลว้

is our meal on its

way?

อาหารท�ีส�ังไปกาํลังมา

หรอืเปลา่?

will our food be

long?

อาหารท�ีส�ังไปอกีนาน

ไหม?

Paying the bill - การจา่ยคา่อาหาร

the bill, please คดิเงนิดว้ยคะ่/ ครับ

could we have the

bill, please?

กรณุาคดิเงนิดว้ยคะ่/

ครับ

 

can I pay by card? ฉันจา่ยดว้ยการด์ได้

ไหม?

do you take credit คณุมเีครดติการด์หรอื
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meat เนื�อววั

pork เนื�อหมู

 

I'll have the ... ฉันขอ ...

chicken

breast

อกไก่

roast beef เนื�ออบ

pasta พาสตา้

 

I'll take this ฉันเอานี�

 

I'm sorry, we're out

of that

ขอโทษคะ่/ ครับ, ของ

หมด

 

for my starter I'll

have the soup, and

for my main course

the steak

ฉันขอเร�ิมดว้ยซปุ และ

ขอสเตก็เป็นจานหลัก

 

how would you like

your steak?

คณุตอ้งการสเตก็แบบ

ไหน?

cards? เปลา่?

 

is service included? รวมคา่บรกิารดว้ยหรอื

เปลา่?

can we pay

separately?

จา่ยแยกกนัไดไ้หม?

 

I'll get this ผม/ฉันจา่ยเอง คะ่/

ครับ

let's split it แยกกนัจา่ยเถอะ

let's share the bill ขอชว่ยจา่ยดว้ยเถอะ

Things you might see - ส�ิงท�ีควรรู้

Please wait to be

seated

กรณุารอท�ีนั�ง

Reserved จองแลว้

Service included รวมคา่บรกิาร

Service not

included

ไมร่วมคา่บรกิาร
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rare ไมส่กุ

medium-rare ก�ึงสกุก�ึงดบิ

medium สกุปานกลาง

well done สกุ

 

is that all? แคน่ี�ใชไ่หมคะ/ ครับ?

would you like

anything else?

ตอ้งการอะไรเพ�ิมอกี

ไหมคะ/ ครับ?

nothing else, thank

you

ไมแ่ลว้คะ่/ครับ,

ขอบคณุ

 

we're in a hurry พวกเรากาํลังรบี

how long will it

take?

อกีนานไหมกวา่จะได?้

it'll take about

twenty minutes

จะไดใ้นอกีประมาณ

20 นาที
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การซ�ือของ

นี�เป็นวลภีาษาอังกฤษบางสว่นท�ีจะชว่ยเวลาคณุออก

ไปซ�ือของ, รวมทั�งส�ิงท�ีคณุควรรู้

Opening times - เวลาเปิดรา้น

what times are you

open?

คณุเปิดรา้นก�ีโมง?

 

we're open from

9am to 5pm,

Monday to Friday

เราเปิดรา้นตั�งแต ่9

โมงเชา้ถงึ 5 โมงเยน็,

วนัจนัทรถ์งึวนัศกุร์

we're open from

10am to 8pm,

seven days a week

เราเปิดรา้นตั�งแต ่10

โมงเชา้ถงึ 2 ทุ่ม, 7

วนัตอ่สัปดาห์

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

รา้นอาหาร ซปุเปอรม์ารเ์กต็

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Making payment - การจา่ยเงนิ

are you in the

queue?

คณุเขา้ควิหรอืเปลา่?

 

http://www.speakenglish.co.uk/?lang=th
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are you open on ...? รา้นคณุเปิดใน ...

ไหม?

Saturday วนัเสาร์

Sunday วนัอาทติย ์

 

what time do you

close?

คณุปิดรา้นก�ีโมง?

what time do you

close today?

what time do you

open tomorrow?

พรุ่งนี�คณุจะเปิดรา้นก�ี

โมง?

Selecting goods - การเลอืกสนิคา้

can I help you? มอีะไรใหช้ว่ยไหม?

I'm just browsing,

thanks

ฉันแคดู่ๆ, ขอบคณุ

คะ่/ ครับ

 

how much is this? นี�ราคาเทา่ไหร?่

how much are พวกนี�ราคาเทา่ไหร?่

next, please! คณุเขา้ควิหรอืเปลา่?

 

do you take credit

cards?

คณุรับบตัรเครดติ

ไหม?

can I pay by

cheque?

ฉันจา่ยดว้ยเชค็ได้

ไหม?

 

I'll pay in cash ฉันจะจา่ยเป็นเงนิสด

I'll pay by card ฉันจะจา่ยดว้ยบตัร

 

could I have a

receipt, please?

ขอใบเสรจ็รับเงนิดว้ย

ไดไ้หมคะ/ ครับ?

 

would you like a

bag?

Returns and complaints - การสง่คนื และการ

รอ้งทกุข ์

I'd like to return

this

ฉันอยากจะคนืส�ิงนี�



7/3/13 วลภีาษาอังกฤษสาํหรบัใชใ้นการซ�ือของ

www.speakenglish.co.uk/phrases/shopping?lang=th 3/6

these?

how much does this

cost?

ราคาเทา่ไหร?่

 

how much is that ...

in the window?

(ส�ิงของ) ในตู้โชวนั์�น

ราคาเทา่ไหร?่

lamp หลอดไฟ/ โคม

ไฟ

 

that's cheap ราคาถกู

that's good value

that's expensive ราคาแพง

 

do you sell ...? คณุม ี... ขายไหม?

stamps แสตมป์

do you have any

...?

คณุพอจะม ี... บา้ง

ไหม?

postcards โปสการด์

 

sorry, we don't sell

them

เสยีใจคะ่/ ครับ, เราไม่

ไดข้ายของพวกนั�น

I'd like to change

this for a different

size

ฉันอยากจะเปล�ียนเป็น

ขนาดอ�ืน

 

it doesn't work มนัไมท่าํงาน

it doesn't fit มนัไมเ่หมาะ/ พอดี

 

could I have a

refund?

ขอเงนิคนืใหฉั้นได้

ไหม?

 

have you got the

receipt?

คณุมใีบเสรจ็รับเงนิมา

หรอืเปลา่?

 

could I speak to the

manager?

ขอฉันคยุกบัผู้จดัการ

หน่อยไดไ้หม?

Things you might see - ส�ิงท�ีคณุควรรู้

Open เปิด

Closed ปิดแลว้

Open 24 hours a เปิด 24 ช�ัวโมง
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sorry, we don't

have any left

เสยีใจคะ่/ ครับ, เรา

ไมม่ขีองเลย

 

I'm looking for ... ฉันกาํลังหา ..

the shampoo ยาสระผม

a birthday

card

การด์วนัเกดิ

could you tell me

where the ... is?

บอกหน่อยไดไ้หมวา่

... อยู่ตรงไหน?

washing up

liquid

where can I find the

...?

ฉันจะหา .. ไดจ้าก

ท�ีไหน?

toothpaste แปรงสฟัีน

 

have you got

anything cheaper?

มที�ีถกูกวา่นี�ไหม?

it's not what I'm

looking for

มนัไมใ่ชท่�ีฉันกาํลังหา

อยู่

 

do you have this

day

 

Special offer ขอ้เสนอพเิศษ

Sale ลดราคา

Clearance sale ลดลา้งสตอ๊ค

Closing down sale ลดเพ�ือปิดกจิการ

 

Good value คุ้มคา่

Buy 1 get 1 free ซ�ือ 1 แถม 1

Buy 1 get 1 half

price

ซ�ือ 1 คร�ึงราคา 1

Reduced to clear

Half price คร�ึงราคา

 

Out to lunch ออกไปรับประทาน

อาหารกลางวนั

Back in 15 minutes จะกลับมาภายใน 15

นาที

 

Shoplifters will be นักลว้งกระเป๋าจะถกู
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item in stock?

 

do you know

anywhere else I

could try?

มที�ีอ�ืนอกีไหมท�ีฉันพอ

จะลองหาได?้

 

does it come with a

guarantee?

มรีับประกนัไหม?

it comes with a one

year guarantee

รับประกนั 1 ปี

 

do you deliver? คณุมบีรกิารสง่ไหม?

 

I'll take it ฉันเอาอันนี�

I'll take this ฉันเอาอันนี�

 

anything else? คณุตอ้งการอะไรอกี

ไหม?

would you like

anything else?

คณุตอ้งการอะไรอกี

ไหม?

prosecuted ดาํเนินคดถีงึท�ีสดุ

Using a credit card - การใชบ้ตัรเครดติ

Enter your PIN ใสร่หัสของคณุ

Please wait โปรดรอสักครู่

Remove card เอาบตัรออกมา

Signature ลายเซน็
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ซปุเปอรม์ารเ์กต็

นี�เป็นวลภีาษาอังกฤษบางสว่นท�ีคณุจะพบวา่มี

ประโยชนเ์วลาท�ีคณุไปซ�ือของท�ีซปุเปอรม์ารเ์กต

Finding and asking for items - การหา และ

สอบถามเก�ียวกบัส�ิงของตา่งๆ

could you tell me

where the ... is?

ชว่ยบอกฉันหน่อยได้

ไหมวา่ ... อยู่ตรง

ไหน?

milk นม

bread

counter

แผนกขนมปงั

meat section แผนกเนื�อ

frozen food แผนกอาหาร

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การซ�ือของ การซ�ือเส�ือผา้

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Things you might see - ส�ิงท�ีคณุควรรู้

Checkout จดุจา่ยเงนิในหา้ง

สรรพสนิคา้

8 items or less 8 ช�ินหรอื นอ้ยกวา่
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section แชแ่ขง็

 

are you being

served?

คณุพรอ้มใหบ้รกิาร

หรอืยงั?

 

I'd like ... ฉันอยากได ้...

that piece of

cheese

ชสี 1 ช�ิน

a slice of

pizza

พซิซา่ 1 ช�ิน

six slices of

ham

แฮม 6 แผน่

some olives นํ�ามนัมะกอก

 

how much would

you like?

คณุตอ้งการเทา่ไหร?่

300 grams 300 กรัม

half a kilo คร�ึงกโิลกรัม

two pounds 2 ปอนด ์(1 ปอนด ์

ประมาณ 450 กรัม)

Basket only เฉพาะตะกรา้

Cash only เฉพาะเงนิสด

 

Best before end ควรบรโิภคกอ่นวนัท�ี

กาํหนด

Use by ใช/้ทาํใหเ้สรจ็กอ่น

(วนัท�ีกาํหนด)
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At the checkout

that's £32.47 (ราคา) 32.47 ปอนด ์

could I have a

carrier bag, please?

ขอถงุหหู�ิวหน่อยได้

ไหมคะ/ ครับ?

could I have

another carrier bag,

please?

ขอถงุหหู�ิวอกีใบได้

ไหมคะ/ ครับ?

 

do you need any

help packing?

คณุตอ้งการใหช้ว่ย

หอ่ไหม?

do you have a

loyalty card?

คณุมบีตัรสมาชกิ

ไหม?
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การซ�ือเส�ือผา้

นี�เป็นวลภีาษาอังกฤษท�ีคณุจะพบวา่มปีระโยชนเ์วลา

ซ�ือเส�ือผา้ หรอืรองเทา้

Finding the right size - คน้หาขนาดท�ีถกูตอ้ง

could I try this on? ฉันขอลองนี�หน่อยได้

ไหม?

could I try these

on?

ฉันขอลองพวกนี�

หน่อยไดไ้หม?

(สาํหรับรองเทา้,

กางเกง หรอื เวลาคณุ

อยากจะลองหลายๆ

ช�ิน)

could I try these

shoes on?

ฉันขอลองรองเทา้

พวกนี�หน่อยไดไ้หม?

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ซปุเปอรม์ารเ์กต็ การบรกิาร และ

ซอ่มแซม

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Making a choice - การตดัสนิใจเลอืก

how do they feel? รู้สกึยงัไงบา้ง?

do they feel รู้สกึสบายไหม?
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do you want to try

it on?

คณุอยากจะลองใส่

ไหม?

do you want to try

them on?

คณุอยากจะลองใส่

พวกนี�ดไูหม?

 

what size are you? คณุไซส/์ เบอร/์

ขนาด อะไร?

what size do you

take?

คณุใสไ่ซส/์ เบอร/์

ขนาด ไหน?

 

I take a size ... ฉันไซส/์ เบอร/์

ขนาด ...

10 10

 

do you have this in

a size ...?

คณุมแีบบนี�เบอร ์...

ไหม?

7 7

do you have these

in a size ...?

คณุมพีวกนี�เบอร ์...

ไหม?

12 12

comfortable?

 

it suits you มนัเหมาะกบัคณุ

they suit you พวกนี�เหมาะกบัคณุ

 

is this the only

colour you've got?

คณุมเีฉพาะสนีี�เหรอ

คะ/ ครับ?

 

what do you think

of these?

คณุคดิวา่พวกนี�เป็นยงั

ไง?

 

I like them ฉันชอบมนั

I don't like them ฉันไมช่อบมนั

I don't like the

colour

ฉันไมช่อบสขีองมนั

 

what are these

made of?

พวกนี�ทาํจากอะไร?

 

are these ซกัไดไ้หม?
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do you have a

fitting room?

มหีอ้งลองเส�ือผา้ไหม?

where's the fitting

room?

หอ้งลองเส�ืออยู่ท�ีไหน?

 

have you got this in

a smaller size?

คณุมแีบบนี�แตไ่ซส์

เลก็กวา่นี�ไหม?

have you got this in

a larger size?

คณุมแีบบนี�แตไ่ซส์

ใหญก่วา่นี�ไหม?

 

could you measure

my ...?

ชว่ยวดั ... ของฉันให้

หน่อยไดไ้หม?

waist เอว

neck คอ

chest หนา้อก

 

is that a good fit? พอดไีหม?

 

it's much too small มนัเลก็เกนิไป

it's a little too small มนัเลก็ไปหน่อย

washable?

no, they have to be

dry-cleaned

ไมไ่ดค้ะ่/ ครับ, พวกนี�

ตอ้งซกัแหง้

 

I'll take it ฉันจะเอาอันนี�

 

I'll take these ฉันจะเอาพวกนี�

Things you might see - ส�ิงท�ีคณุควรรู้

Menswear เส�ือผา้สาํหรับผู้ชาย

Womenswear or

Ladieswear

เส�ือผา้สาํหรับผู้หญงิ

Childrenswear เส�ือผา้สาํหรับเดก็

Babywear เส�ือผา้เดก็ออ่น

Fitting room หอ้งลองเส�ือ

 

Size ขนาด/ เบอร์

S — Small เลก็

M — Medium กลาง
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it's a little too big มนัใหญเ่กนิไป

it's much too big มนัใหญไ่ปหน่อย

 

it's just right มนัดแีลว้

they're just right พวกมนัดแีลว้

 

it doesn't fit มนั(ใส)่ไมพ่อดี

they don't fit พวกนี�(ใส)่ไมพ่อดี

L — Large ใหญ่

XL — Extra-large ใหญพ่เิศษ
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การบรกิาร และซอ่มแซม

General repairs - การซอ่มแซมท�ัวๆ ไป

do you know where

I can get my ...

repaired?

คณุพอจะทราบไหมวา่

ฉันจะซอ่ม ... ไดท้�ี

ไหน?

watch นาฬกิา

camera กลอ้งถา่ยรปู

shoes รองเทา้

 

there's something

wrong with ...

... มบีางอยา่งผดิปกติ

my watch นาฬกิาของฉัน

this radio วทิยุ

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การซ�ือเส�ือผา้ รอบเมอืง

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

At the dry cleaners - ณ รา้นซกัแหง้

could I have this

suit cleaned?

ฉันซกัสทูตวันี�ไดไ้หม?
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do you do ...

repairs?

คณุซอ่ม ... ไดไ้หม?

television โทรทัศน์

computer คอมพวิเตอร์

laptop คอมพวิเตอร์

โนต้บุ๊ก

 

how much will it

cost?

ราคาเทา่ไหร?่

 

when will it be

ready?

จะ(ซอ่ม)เสรจ็เม�ือ

ไหร?่

how long will it

take?

อกีนานไหมกวา่ฉันจะ

มารับ?

 

I can do it straight

away

ฉันทาํมนัไดเ้ด�ียวนี�เลย

it'll be ready ... มนัจะพรอ้มใชง้าน ..

by tomorrow ในวนัพรุ่งนี�

next week ในสัปดาหห์นา้

how much do you

charge for a shirt?

คณุคดิราคาสาํหรับ

เส�ือเช�ิตเทา่ไหร?่

นี�เป็นวลบีางสว่นท�ีคณุจะพบวา่เป็นประโยชนห์ากคณุ

ตอ้งการแกไ้ข/ เปล�ียนแปลงกางเกงของคณุ จาํไวว้า่ 1

นิ�ว ประมาณ 2.5 เซนตเิมตร

could you take

these trousers up

an inch?

คณุชว่ยพบัขากางเกง

ข�ึนสัก 1 นิ�วไดไ้หม?

could you take

these trousers

down an inch?

คณุชว่ยเอาขากางเกง

ลงสัก 1 นิ�วไดไ้หม?

could you take

these trousers in an

inch?

คณุชว่ยเยบ็กางเกง

เขา้สัก 1 นิ�วไดไ้หม?

could you take

these trousers out

two inches?

คณุชว่ยขยายกางเกง

ออกสัก 2 นิ�วไดไ้หม?

Shoe repairs and key cutting - การซอ่ม

รองเทา้ และทาํกญุแจ
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I won't be able to

do it for at least

two weeks

ฉันไมส่ามารถทาํมนั

ไดอ้ยา่งนอ้ยท�ีสดุก ็2

สัปดาห์

 

are you able to

repair it?

คณุสามารถซอ่มมนั

ไดไ้หม?

we can't do it here ฉันไมส่ามารถทาํท�ีนี�

ได้

we're going to have

to send it back to

the manufacturers

เรากาํลังจะสง่มนักลับ

คนืไปยงัโรงงาน

it's not worth

repairing

มนัไมคุ่้มท�ีจะซอ่ม

 

my watch has

stopped

นาฬกิาของฉันหยดุ

เดนิไปแลว้

 

can I have a look at

it?

คณุชว่ยดมูนัหน่อยได้

ไหม?

 

I think it needs a ฉันคดิวา่มนัตอ้งการ

could I have these

shoes repaired?

ฉันซอ่มรองเทา้คู่นี�ได้

ไหม?

 

could you put new

... on these shoes

for me?

คณุจะชว่ยใส ่... อัน

ใหมใ่หร้องเทา้ของฉัน

ไดไ้หม?

heels สน้รองเทา้

soles อันเดยีว

 

could I have this

key cut?

ฉันทาํกญุแจนี�ได้

ไหม?

could I have these

keys cut?

ฉันทาํกญุแจพวกนี�ได้

ไหม?

 

I'd like one copy of

each of these,

please

ฉันตอ้งการทาํกญุแจ

แบบนี� 1 ดอกคะ่/ ครับ

 

could I have a key

ring?

มพีวงกญุแจไหม?
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new battery แบตเตอร�ีอันใหม่

 

I've come to collect

my ...

ฉันมารับ .. ของฉัน

watch นาฬกิา

computer คอมพวิเตอร์

Photography - การถา่ยภาพ

could you develop

this film for me?

คณุชว่ยลา้งรปูใน

ฟิลม์ใหฉั้นหน่อยได้

ไหม?

could you develop

this memory card

for me?

คณุชว่ยลา้งรปูใน

เมมโมร�ีการด์ใหฉั้น

หน่อยไดไ้หม?

 

would you like matt

or gloss prints?

คณุตอ้งการอัดภาพ

แบบดา้น หรอืแบบ

เป็นเงา

 

could you put a new

film in the camera

คณุชว่ยใสฟ่ิลม์มว้น

ใหมล่งในกลอ้งถา่ยรปู
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for me? ใหฉั้นหน่อยไดไ้หม?
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

รอบเมอืง

นี�เป็นวลภีาษาอังกฤษบางสว่นซ�ึงจะมปีระโยชนเ์วลา

คณุไปเท�ียวในเมอืง, รวมทั�งเคร�ืองหมายตา่งๆ

where can I get a

taxi?

ฉันจะหาแทก็ซ�ีไดท้�ี

ไหน?

 

excuse me,

where's ...?

ขอโทษนะคะ/ ครับ,

(สถานท�ี) อยู่ท�ีไหน?

the tourist

information

office

สาํนักงาน

ขา่วสารการ

ทอ่งเท�ียว

the bus

station

สถานีรถ

โดยสาร

the train สถานีรถไฟ

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การบรกิาร และ

ซอ่มแซม

 ณ สาํนักงาน

ขา่วสารการทอ่ง

เท�ียว

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Things you might see – ส�ิงท�ีคณุควรรู้

Town centre กลางเมอืง/ ใจกลาง
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station

the police

station

สถานีตาํรวจ

the harbour ทา่เรอื

 

is there a ... near

here?

ม ี(สถานท�ี) อยู่ใกล้ๆ

ท�ีนี�ไหม?

cashpoint ตู้กดเงนิสด/ ตู้

เอทเีอม็

bank ธนาคาร

supermarket ซปุเปอรม์าร์

เกต

hairdressers รา้นตดัผม

chemists รา้นขายยา

 

do you know where

there's an internet

café?

คณุพอจะรู้ไหมวา่

อนิเตอรเ์น็ตคาเฟ่อยู่

ท�ีไหน?

 

do you know where

the ... embassy is?

คณุพอจะรู้ไหมวา่

สถานทตู ... อยู่

เมอืง

Bus stop ป้ายรถโดยสาร

Taxis แทก็ซ�ี

Underground รถไฟใตด้นิ/ ใตด้นิ

Hospital โรงพยาบาล

Public library หอ้งสมดุสาธารณะ

Post office ท�ีทาํการไปรษณยี ์

Keep off the grass หา้มเดนิลัดสนาม

Wet paint สยีงัไมแ่หง้

สัญลักษณ/์ เคร�ืองหมาย บางครั�งทาสไีวบ้นถนนตรง

ทางมา้ลายเพ�ือประโยชนข์องผู้เดนิเทา้

Look left มองทางซา้ย

Look right มองทางขวา
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ท�ีไหน?

Japanese ญ�ีปุ่น

Russian

Swedish สวเีดน
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ณ สาํนักงานขา่วสารการทอ่งเท�ียว

Finding accommodation

we're looking for

accommodation

เรากาํลังมองหาท�ีพกั

we need somewhere

to stay

เราตอ้งการท�ีพกั

 

do you have a list of

...?

คณุมรีายช�ือของ ...

บา้งไหม?

hotels โรงแรม

B&Bs

(abbreviation

of bed and

breakfasts -

small low-

B&Bs (“หอ้ง

พกั และ

อาหารเชา้”

โรงแรมเลก็ๆ

หอ้งพกัราคา

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

รอบเมอืง ณ ท�ีทาํการ

ไปรษณยี ์

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Events and activities

what are you

interested in?

คณุสนใจอะไร?
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priced hotels

which include

breakfast)

ถกู รวม

อาหารเชา้)

youth hostels หอ้งพกัรวม/

หอ้งพกัราคา

ถกูสาํหรับ

เยาวชน

campsites สถานท�ีตั�ง

แคม้ป์

 

what sort of

accommodation are

you looking for?

คณุกาํลังมองหา

ท�ีพกัแบบไหน?

 

can you book

accommodation for

me?

คณุจะชว่ยจองท�ีพกั

ใหเ้ราไดไ้หม?

Getting around

do you have a map

of the ...?

คณุมแีผนท�ีของ ..

บา้งไหม?

เมอืงใหญ่

 

are there any ... on

at the moment?

ตอนนี�ท�ีนั�นม ี... ไหม?

exhibitions มหกรรม/ นิทรรศการ

cultural

events

งานแสดงวฒันธรรม

sporting

events

งานกฬีา

 

are there any ...? ท�ีนั�นม ี... บา้งไหม?

excursions การเดนิทางในราคา

พเิศษ/ การเดนิทาง

ระยะสั�น

tours การทอ่งเท�ียว

day trips การเท�ียวแบบ 1 วนั

 

is there a city tour? ท�ีนั�นมทีัวรร์อบเมอืง

ไหม?

 

could you tell us

what's on at the ...?

คณุชว่ยบอกเราหน่อย

ไดไ้หมวา่มอีะไรท�ี ...?
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city

town เมอืงเลก็ๆ

 

where's the ...? (สถานท�ี) อยู่ท�ีไหน?

city centre กลางเมอืง

art gallery สถานท�ีแสดง

ศลิปะ

museum พพิธิภณัฑ ์

main

shopping

area

รา้นคา้

market ตลาด

railway

station

สถานีรถไฟ

 

what's the best

way of getting

around the city?

เท�ียวรอบเมอืงใชท้าง

ไหนดที�ีสดุ?

where can I hire a

car?

ฉันจะเชา่รถไดท้�ีไหน?

cinema โรงภาพยนตร์

theatre โรงละคร

concert hall หอ้งแสดง

คอนเสริต์

opera house opera house

 

can I book tickets

here?

ฉันสามารถจองต�ัวท�ีนี�

ไดไ้หม?

 

do you have any

brochures on ...?

คณุมโีบรชวัรข์อง ...

local

attractions

สถานท�ีทอ่ง

เท�ียว

 

can you

recommend a good

restaurant?

คณุพอจะแนะนํารา้น

อาหารดีๆ ใหไ้ดไ้หม?
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ณ ท�ีทาํการไปรษณยี์

วลภีาษาอังกฤษเหลา่นี�จะชว่ยคณุในเวลาท�ีคณุ

ตอ้งการซ�ือแสตมป์, สง่จดหมาย หรอืใชบ้รกิารอ�ืนๆ ท�ี

ท�ีทาํการไปรษณยี ์

Postal services - การบรกิารไปรษณยี ์

In the UK, there are two main classes of

postage – First Class and Second Class. First

Class is quicker.

how much is a First

Class stamp?

แสตมป์ชั�นหนึ�งราคา

เทา่ไหร?่

 

how much is a

Second Class

แสตมป์ชั�นสองราคา

เทา่ไหร?่

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ณ สาํนกังาน

ขา่วสารการทอ่ง

เท�ียว

 ณ ธนาคาร

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Other services - บรกิารอ�ืนๆ

I'd like to pay this ฉันตอ้งการชาํระคา่ใช้
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stamp?

 

I'd like ..., please ฉันตอ้งการ ...

an envelope ซองจดหมาย 1

ซอง

a packet of

envelopes

ซองจดหมาย 1

หอ่

a jiffy bag หบีหอ่แบบ

ช�ัวคราว

 

could I have ...,

please?

ฉันขอ... ไดไ้หมคะ/

ครับ

a First Class

stamp

แสตมป์ชั�นหนึ�ง

1 ดวง

a Second

Class stamp

แสตมป์ชั�นสอง

1 ดวง

a book of

First Class

stamps

สมดุแสตมป์ชั�น

หนึ�ง 1 ชดุ

some First

Class

stamps

สมดุแสตมป์ชั�น

หนึ�ง 1 ชดุ

bill จา่ย

 

I'd like to send

some money to ...

ฉันตอ้งการสง่เงนิไป ...

Poland โปแลนด ์

India

 

do you sell ...? คณุม ี... ขายไหม?

postcards ไปรษณยีบตัร

birthday

cards

การด์วนัเกดิ

Christmas

cards

การด์ครสิมาสต ์

 

I'd like to get a TV

licence

I need to renew my

TV licence

 

can you fill in this

form, please?

กรณุากรอกแบบ

ฟอรม์ดว้ยคะ่/ ครับ
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how many would

you like?

คณุตอ้งการเทา่ไหร?่

how many are

there in a book?

ในสมดุมเีทา่ไหร?่

 

I'd like to send this

to ...

ฉันตอ้งการสง่ไปท�ี ...

Canada แคนาดา

I'd like to send this

parcel to ...

ฉันตอ้งการสง่พสัดไุป

ท�ี ...

Brazil บราซลิ

 

how much will it

cost to send this

letter to ...?

สง่จดหมายไป ... ราคา

เทา่ไหร?่

the United

States

สหรัฐอเมรกิา

 

can you put it on

the scales, please?

กรณุาวางมนัลงบน

ตาช�ังดว้ยคะ่/ ครับ

 

do you have a ...? คณุม ี... ไหม?

photo booth ตู้ถา่ยรปู

photocopier เคร�ืองถา่ย

เอกสาร

Things you might see - ส�ิงท�ีคณุควรรู้

First Class ชั�นหนึ�ง/ ชั�นพเิศษ

Second Class ชั�นสอง

International ระหวา่งประเทศ

Airmail จดหมายทางอากาศ
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I'd like to send this

letter by ...

ฉันตอ้งการสง่จดหมาย

โดย ...

Recorded

Delivery

การสง่แบบลง

ทะเบยีน (ตอ้งมี

การเซน็ตร์ับ

ดว้ย)

Special

Delivery

การสง่แบบดว่น

พเิศษ (EMS)

 

where's the

postbox?

ตู้ไปรษณยีอ์ยู่ท�ีไหน?

 

what's the last

date I can post this

to ... to arrive in

time for

Christmas?

ฉันสามารถสง่ของไป

ยงั (สถานท�ี) โดยสง่ไป

ถงึทันเวลาในชว่งคริ

สมาสต ์อยา่งชา้ท�ีสดุ

วนัไหน?

Germany เยอรมนั

Australia ออสเตรเลยี

 

I've come to ฉันมารับพสัดุ
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collect a parcel
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ณ ธนาคาร

เวลาท�ีคณุไปธนาคาร หรอืตอ้งการใชเ้คร�ืองกดเงนิสด,

นี�เป็นสาํนวนบางสว่นท�ีคณุจะตอ้งใช้

Making transactions

I'd like to withdraw

£100, please

ฉันตอ้งการถอนเงนิ

100 ปอนดค์ะ่/ ครับ

I want to make a

withdrawal

ฉันตอ้งการถอนเงนิ

 

how would you like

the money?

คณุตอ้งการธนบตัร

แบบไหน?

in tens, please (ten

pound notes)

แบบ 10 ปอนดค์ะ่/

ครับ

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ณ ท�ีทาํการ

ไปรษณยี ์

 ณ รา้นตดัผม

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Other useful phrases

where's the nearest

cash machine?

ตู้กดเงนิสดท�ีใกลท้�ีสดุ

อยู่ท�ีไหน?
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could you give me

some smaller notes?

ขอธนบตัรยอ่ยได้

ไหม?

 

I'd like to pay this in,

please

ฉันตอ้งการจา่ยเงนินี�

เขา้บญัช ีคะ่/ครับ

I'd like to pay this

cheque in, please

ฉันตอ้งการจา่ยเชค็นี�

เขา้บญัช ีคะ่/ครับ

 

how many days will

it take for the

cheque to clear?

ใชเ้วลาก�ีวนัในการ

เคลยีรเ์ชค็?

 

have you got any

...?

คณุม.ี.. บา้งไหม?

identification บตัรประจาํตวั

ID

(abbreviation

of

identification)

บตัรประจาํตวั

 

I've got my ... ฉันม ี...

passport หนังสอืเดนิทาง

 

what's the interest

rate on this

account?

บญัชนีี�มอีัตรา

ดอกเบ�ียเทา่ไหร?่

what's the current

interest rate for

personal loans?

สนิเช�ือสว่นบคุคลคดิ

อัตราดอกเบ�ียเทา่

ไหร?่

 

I've lost my bank

card

ฉันทาํบตัรหาย

I want to report a

...

ฉันตอ้งการแจง้ ...

lost credit

card

บตัรเครดติหาย

stolen credit

card

บตัรเครดติถกู

ขโมย

 

we've got a joint

account

เรามมีบีญัชที�ีใชช้�ือ

รว่มกนั

 

I'd like to tell you

about a change of

ฉันตอ้งการแจง้คณุ

เก�ียวกบัการ
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driving licence ใบขบัข�ี

ID card บตัรประชาชน

 

your account's

overdrawn

บญัชขีองคณุถอนเงนิ

เกนิจาํนวนจาํกดั

 

I'd like to transfer

some money to this

account

ฉันตอ้งการโอนเงนิไป

บญัชนีี�

could you transfer

£1000 from my

current account to

my deposit account?

คณุชว่ยโอนเงนิ

1000 ปอนดจ์าก

บญัชกีระแสรายวนัไป

ยงับญัชเีงนิฝากของ

ฉันไดไ้หม?

Other services - บรกิารอ�ืนๆ

I'd like to open an

account

ฉันตอ้งการเปิดบญัชี

I'd like to open a

personal account

ฉันตอ้งการเปิดบญัชี

บคุคล

I'd like to open a ฉันตอ้งการเปิดบญัชี

address เปล�ียนแปลงท�ีอยู่

 

could I make an

appointment to see

...?

ฉันขอนัดพบ ... ได้

ไหม?

the manager ผู้จดัการ

a financial

advisor

ท�ีปรกึษาดา้น

การเงนิ

 

I'd like to speak to

someone about a

mortgage

ฉันตอ้งการคยุกบัใคร

สักคนเก�ียวกบัการ

จาํนอง

Using a cash machine - การใชตู้้กดเงนิสด

Insert your card ใสบ่ตัรของคณุ

Enter your PIN ใสร่หัส

Incorrect PIN รหัสไมถ่กูตอ้ง

 

Enter ตกลง
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business account ธรุกจิ

 

could you tell me

my balance,

please?

ขอทราบยอดเงนิคง

เหลอืของฉันไดไ้หม

คะ/ ครับ?

could I have a

statement, please?

ขอทราบยอดเงนิคง

เหลอืของฉันไดไ้หม

คะ/ ครับ?

 

I'd like to change

some money

ฉันตอ้งการแลกเงนิ

I'd like to order

some foreign

currency

ฉันตอ้งการซ�ือเงนิตรา

ตา่งประเทศ

what's the

exchange rate for

euros?

อัตราแลกเปล�ียน

สาํหรับเงนิยโูรคอืเทา่

ไหร?่

I'd like some ... ฉันตอ้งการ...

euros เงนิยโูร

US dollars ดอลลารส์หรัฐ

 

could I order a new ฉันขอซ�ือสมดุเชค็เลม่

Correct ถกูตอ้ง

Cancel ยกเลกิ

 

Withdraw cash ถอนเงนิ

Other amount ยอดอ�ืนๆ

Please wait กรณุารอสักครู่

Your cash is being

counted

กาํลังนับเงนิของคณุ

อยู่

Insufficient funds เงนิไมพ่อ

 

Balance ยอดคงเหลอื

On screen บนหนา้จอ

Printed พมิพ ์

 

Another service? ตอ้งการใชบ้รกิารอ�ืน

ไหม?

Would you like a

receipt?

ตอ้งการใบเสรจ็รับเงนิ

ไหม?

 

Remove card เอาบตัรออก
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chequebook,

please?

ใหมไ่ดไ้หมคะ/ ครับ?

 

I'd like to cancel a

cheque

ฉันตอ้งการยกเลกิเชค็

 

I'd like to cancel

this standing order

ฉันตอ้งการยกเลกิคาํ

ส�ังหักจา่ยอัตโนมตัิ

Quit จบ/ หยดุ
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ณ รา้นตดัผม

นี�เป็นวลภีาษาอังกฤษบางสว่นท�ีคณุจาํเป็นตอ้งใชเ้ม�ือ

คณุไปตดัผม หรอืทาํสที�ีรา้นตดัผม

I'd like a haircut,

please

ฉันตอ้งการตดัผมคะ่/

ครับ

do I need to book? ฉันตอ้งจองกอ่นไหม?

are you able to see

me now?

คณุจะมาพบฉันตอนนี�

ไดไ้หม?

would you like to

make an

appointment?

คณุตอ้งการนัดไหม?

 

would you like me

to wash it?

คณุจะสระผมไหม?

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ณ ธนาคาร ณ สาํนักงานขาย

บา้นและท�ีดนิ

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

that's fine, thanks นั�นดแีลว้, ขอบคณุ

 

what colour would

you like?

คณุตอ้งการทาํสอีะไร?
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what would you

like?

คณุตอ้งการทาํอะไร?

how would you like

me to cut it?

คณุตอ้งการใหต้ดัผม

แบบไหน?

 

I'll leave it to you ฉันแลว้แตค่ณุละกนั

 

I'd like ... ฉันตอ้งการ ...

a trim เลม็ปลายผม

a new style สไตลใ์หม่ๆ

a perm ดดัผม

a fringe ผมหนา้มา้

some

highlights

ไฮไลท์

it coloured ทาํสี

 

just a trim, please แคเ่ลม็ปลายผม

 

how short would

you like it?

คณุตอ้งการใหส้ั�นแค่

ไหน?

which of these

colours would you

like?

คณุชอบสไีหน?

 

would you like it

blow-dried?

คณุตอ้งการเป่าผม

ไหม?

 

could you trim my

beard, please?

ชว่ยเลม็เคราใหฉั้น

หน่อยไดไ้หม?

could you trim my

moustache,

please?

ชว่ยเลม็หนวดใหฉั้น

หน่อยไดไ้หม?

 

would you like

anything on it?

คณุตอ้งการทาํอะไร

เพ�ิมไหม?

a little wax เคลอืบเงา

some gel ใสเ่จล

some hairspray ฉดีสเปรย ์

nothing, thanks ไมล่ะ่, ขอบคณุ

 

how much is that? ราคาเทา่ไหร?่
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not too short ไมส่ั�นมาก

quite short สั�น

very short สั�นมาก

grade one ซอยออกจนเหลอื 3

มลิลเิมตร

grade two ซอยออกจนเหลอื 6

มลิลเิมตร

grade three ซอยออกจนเหลอื 9

มลิลเิมตร

grade four ซอยออกจนเหลอื 12

มลิลเิมตร

completely shaven ซอยออกใหห้มด

 

do you have a

parting?

คณุแสกผมไหม?
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ณ สาํนักงานขายบา้นและท�ีดนิ

Discussing your requirements - อธบิายถงึ

ความตอ้งการของคณุ

what kind of

accommodation are

you looking for?

คณุมองหาท�ีพกัแบบ

ไหน?

 

I'm looking for ... ฉันกาํลังหา ...

a flat แฟลต

an apartment อพารท์เมน้ท์

a semi-

detached

house

บา้นแฝด

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ณ รา้นตดัผม วนัวา่ง และความ

บนัเทงิ

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

what are the car

parking

arrangements?

คณุมกีารจดัสรรการ

จอดรถอยา่งไร?
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a detached

house

บา้นเด�ียว

a terraced

house

ทาวเฮาส์

a cottage กระทอ่ม

a bungalow บงักะโล/ บา้น

ชั�นเดยีว

 

I only need a ... ฉันเพยีงตอ้งการ ...

one-

bedroomed

flat

แฟลตแบบมี

หนึ�งหอ้งนอน

,หอ้งนั�งเลน่,

ครัว, หอ้งนํ�า

studio flat แฟลตท�ีมคีรบ

ทกุอยา่งในหอ้ง

เดยีวกนั

 

are you looking to

buy or to rent?

คณุจะซ�ือหรอืเชา่?

 

which area are you

thinking of?

คณุอยากไดล้ะแวก

ไหน?

what sort of view

does it have?

คณุอยากไดว้วิแบบ

ไหน?

 

what floor is it on? อยู่ชั�นไหน?

Note that in the UK, the floor at street level

is known as the ground floor, and the first

floor is the floor above this.

it's on the ... มนัอยู่ ...

ground floor พ�ืนระดบัถนน

first floor ชั�นท�ีหนึ�ง

second floor ชั�นท�ีสอง

third floor ชั�นท�ีสาม

 

are pets allowed? อนุญาตใหม้สีัตวเ์ล�ียง

ไดไ้หม?

 

I'd like to have a

look at this

property

ฉันอยากจะดบูา้นหลัง

นี�
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something not too

far from the city

centre

ท�ีไหนกไ็ดท้�ีไมไ่กล

จากกลางเมอืงนัก

 

how much are you

prepared to pay?

คณุเตรยีมท�ีจะจา่ยเทา่

ไหร?่

what's your

budget?

คณุมงีบประมาณเทา่

ไหร?่

what price range

are you thinking of?

คณุกะราคาไว้

ประมาณเทา่ไหร?่

 

how many

bedrooms do you

want?

คณุตอ้งการหอ้งนอน

ก�ีหอ้ง?

 

it's got two

bedrooms, a

kitchen, a living

room, and a

bathroom

ม ี2 หอ้งนอน, ครัว,

หอ้งนั�งเลน่ และ

หอ้งนํ�า

 

are you looking for คณุหาท�ีพกัแบบ

when would you be

available to view

the property?

คณุจะวา่งไปดบูา้นเม�ือ

ไหร?่

 

the rent's payable

monthly in advance

คา่เชา่จา่ยลว่งหนา้

รายเดอืน

there's a deposit of

one month's rent

มคีา่วางมดัจาํคา่เชา่

ลว่งหนา้ 1 เดอืนตา่ง

หาก

 

how soon would

you be able to

move in?

คณุจะยา้ยเขา้มาอยา่ง

เรว็เม�ือไหร?่

 

it's not what I'm

looking for

มนัไมใ่ชท่�ีฉันกาํลังหา

อยู่

 

I'd like to make an

offer

ฉันตอ้งการทาํขอ้

เสนอ

I'll take it ฉันจะซ�ือมนั

we'll take it พวกเราจะซ�ือมนั
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furnished or

unfurnished

accommodation?

ตกแตง่แลว้ หรอืยงัไม่

ตกแตง่?

 

do you want a

modern or an old

property?

คณุตอ้งการแบบทัน

สมยั หรอืแบบเกา่?

 

do you want a ...? คณุตอ้งการ ... ไหม?

garden สวน

garage โรงรถ

parking

space

ท�ีวา่งสาํหรับ

จอดรถ

 

are you going to

need a mortgage?

คณุตอ้งการมกีาร

จาํนองไหม?

have you got a

property to sell?

คณุมบีา้นท�ีจะขาย

ไหม?

are you a cash

buyer?

คณุซ�ือเงนิสดหรอื

เปลา่?

 

do you want us to คณุอยากใหเ้ราใสช่�ือ

Things you might see - ส�ิงท�ีคณุควรรู้

For sale สาํหรับขาย

To let ใหเ้ชา่

Under offer ภายใตข้อ้เสนอ

Sold ขายแลว้

 

Reduced ราคาลดแลว้

New price ราคาใหม่

 

Offers around

£250,000

เสนอราคาประมาณ

250,000 ปอนด ์

Offers in excess of

£180,000

เสนอราคาใหม้ากกวา่

180,000 ปอนด ์

£200,000 ono

(abbreviation of

or nearest offer)

สองแสน ปอนด(์ขอ้

เสนอท�ีใกลเ้คยีงท�ีสดุ)

POA (abbreviation

of price on

application)

คาํยอ่ ของราคาบนใบ

ลงทะเบยีน
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put you on our

mailing list?

คณุลงในรายช�ือเมล์

ไหม?

Enquiring about a property - การถามเก�ียวกบั

บา้น

how much is the

rent?

คา่เชา่เทา่ไหร?่

what's the asking

price?

คณุมองหาราคาบา้น

เทา่ไหร?่

 

is the price

negotiable?

ราคานี�ตอ่รองไดไ้หม?

are they willing to

negotiate?

พวกเขาจะตอ่รอง

ไหม?

 

how long has it

been on the

market?

ไมท่ราบประกาศขาย

ในตลาดมานานเทา่

ไหรแ่ลว้?

 

is there a ... school

nearby?

ท�ีนั�นมโีรงเรยีน

ระดบั.... อยู่ใกล้ๆ

£110 pw

(abbreviation of

per week)

หนึ�งรอ้ยสบิ ปอนด ์ตอ่

สัปดาห์

£400 pcm

(abbreviation of

per calendar

month)

ส�ีรอ้ย ปอนด ์ตอ่เดอืน

ตามปีปฎทินิ
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ไหม?

primary ประถม

secondary มธัยม

 

how far is it from

the nearest

station?

อยู่ไกลจากสถานีท�ี

ใกลท้�ีสดุแคไ่หน?

 

are there any local

shops?

ท�ีนั�นมรีา้นคา้หรอื

เปลา่?
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

วนัวา่ง และความบนัเทงิ

where's the ...? (สถานท�ี) อยู่ท�ีไหน?

cinema โรงภาพยนตร์

theatre โรงละคร

art gallery หอ้งแสดงศลิปะ

museum พพิธิภณัฑ ์

concert hall สถานท�ีแสดง

คอนเสริต์

stadium สนามกฬีา

 

do you want to go

out tonight?

คนืนี�คณุอยากจะไป

ท�ีไหน?

 

let's go to ... ไปกนัเถอะ

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ณ สาํนักงานขาย

บา้นและท�ีดนิ

 การซ�ือต�ัว

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

what's on at the ...? ท�ีมอีะไร?

cinema โรงภาพยนตร์

theatre โรงละคร
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the pub ผับ

the cinema โรงภาพยนตร์

the theatre โรงละคร

a concert คอนเสริต์

a nightclub ไนตค์ลับ

 

is there anything

good on?

ท�ีนั�นมอีะไรด?ี

 

shall we go ...? เราไป ... กนัไหม?

swimming วา่ยนํ�า

skating สเกต็

bowling โบวล์�ิง

 

shall we go for a

walk?

เราไปเดนิเลน่กนั

ไหม?

shall we go for a

bike ride?

 

I'd like to hire a

bike



7/3/13 วลภีาษาอังกฤษสาํหรบัการซ�ือตั�ว

www.speakenglish.co.uk/phrases/buying_tickets?lang=th 1/3

Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การซ�ือต�ัว

Asking for tickets - สอบถามเก�ียวกบัต�ัว

do we need to

book?

เราตอ้งจองต�ัวกอ่น

ไหม?

 

what tickets do you

have available?

คณุมตี�ัวอะไรเหลอือยู่

บา้ง?

 

I'd like two tickets,

please

ฉันอยากไดต้�ัว 2 ใบ

คะ่/ ครับ

 

I'd like two tickets

for ...

ฉันอยากไดต้�ัว 2 ใบ

สาํหรับ ...

tomorrow คนืพรุ่งนี�

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

วนัวา่ง และความ

บนัเทงิ

 ณ โรงภาพยนตร ์

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Making payment - การจา่ยเงนิ

how would you like

to pay?

คณุตอ้งการจา่ยแบบ

ไหน?
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night

next

Saturday

วนัเสารห์นา้

 

I'd like four tickets

to see ...

ฉันอยากไดต้�ัว 4 ใบ

สาํหรับด ู...

Les

Misérables

Les

Misérables

 

I'm sorry, it's fully

booked

ขอโทษดว้ย, มนัถกู

จองหมดแลว้

sorry, we've got

nothing left

ขอโทษนะ, เราไมม่ตี�ัว

ทกุชนิดเหลอืเลย

 

how much are the

tickets?

ต�ัวราคาเทา่ไหร?่

 

is there a discount

for ...?

มสีว่นลดสาํหรับ ..

ไหม?

students นักเรยีน

senior

citizens

ผู้สงูอายุ

can I pay by card? ฉันจา่ยดว้ยบตัรได้

ไหม?

 

what's your card

number?

บตัรของคณุหมายเลข

อะไร?

what's the expiry

date?

วนัหมดอายวุนัไหน?

what's the start

date?

เร�ิมวนัไหน?

what's the security

number on the

back?

รหัสลับดา้นหลังคอื

อะไร?

please enter your

PIN

กรณุาใสร่หัสของคณุ

 

where do I collect

the tickets?

ฉันรับต�ัวไดท้�ีไหน?

 

the tickets were

very cheap

ต�ัวราคาถกูมาก

the tickets were

expensive

ต�ัวราคาแพงมาก
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the

unemployed

คนตกงาน

 

where would you

like to sit?

คณุอยากจะนั�งตรง

ไหน?

 

near the front ใกลด้า้นหนา้

near the back ใกลด้า้นหลัง

somewhere in the

middle

ท�ีไหนกไ็ดต้รงกลาง

Things you might see - ส�ิงท�ีคณุควรรู้

Ticket office หอ้งขายต�ัว

Box office ตู้ขายต�ัว

 

Row แถว

Seat ท�ีนั�ง
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ณ โรงภาพยนตร ์

Choosing a film - การเลอืกภาพยนตร์

what's on at the

cinema?

มภีาพยนตรอ์ะไรบา้ง

ฉายอยู่ชว่งนี�?

is there anything

good on at the

cinema?

มภีาพยนตรอ์ะไรบา้ง

ฉายอยู่ชว่งนี�?

 

what's this film

about?

ภาพยนตรเ์ร�ืองนี�

เก�ียวกบัอะไร?

have you seen it? คณุเคยดมูากอ่น

ไหม?

who's in it? ใครแสดงในหนังเร�ือง

นี�

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การซ�ือต�ัว ณ โรงละคร

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Discussing the film - พดูคยุเก�ียวกบัภาพยนตร์

what did you think? คณุคดิวา่ยงัไง?

 

I enjoyed it ฉันสนุกกบัมนั
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it's ... มนัเป็น ...

a thriller หนังสยอง

ขวญั

a comedy หนังตลก

a romantic

comedy

หนังตลกโร

แมนตกิ

a horror film หนังผี

a

documentary

หนังสารคดี

an animation การต์นู

a war film หนังเก�ียวกบั

สงคราม

a western หนังตะวนัตก

a science

fiction film

หนังแนว

วทิยาศาสตร์

a foreign film หนังตา่ง

ประเทศ

 

it's in ... เป็นหนังประเภท....

French ภาษาฝร�ังเศส

it was great

it was really good มนัดมีากจรงิๆ

it wasn't bad

I thought it was

rubbish

ฉันคดิวา่มนัไรส้าระ

 

it was one of the

best films I've seen

for ages

มนัเป็นหนังท�ีดมีาก

เร�ืองหนึ�งเทา่ท�ีฉันเคย

ดมูา

 

it had a good plot มนัมพีลอ๊ตเร�ืองดี

the plot was quite

complex

พลอ๊ตเร�ืองมคีวามซบั

ซอ้นมากมาย

 

it was too slow-

moving

มนัเดนิเร�ืองชา้

it was very fast-

moving

มนัเดนิเร�ืองเรว็มาก

 

the acting was ... การแสดง ...

excellent ยอดเย�ียม
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Spanish ภาษาสเปน

with English

subtitles

มบีทบรรยายอังกฤษ

 

it's just been

released

มนัเพ�ิงจะเขา้ฉาย

it's been out for

about two months

มนัออกโรงไป

ประมาณ 2 เดอืน

แลว้

 

it's meant to be

good

ความหมายของมนัดี

At the cinema - ณ โรงภาพยนตร์

shall we get some

popcorn?

จะซ�ือป๊อบคอรน์สัก

หน่อยไหม?

salted or sweet? รสเคม็ หรอืรสหวาน?

 

do you want

anything to drink?

คณุอยากไดเ้คร�ืองด�ืม

ไหม?

good ดี

poor ไมด่พีอ

terrible แยม่าก

 

he's a very good

actor

เขาเป็นนักแสดงท�ีดี

มาก

she's a very good

actress

เธอ/ หลอ่นเป็นนัก

แสดงท�ีดมีาก

Things you might see - ส�ิงท�ีคณุควรรู้

Screen จอภาพยนตร์



7/3/13 วลภีาษาอังกฤษท�ีใชใ้นโรงภาพยนตร์

www.speakenglish.co.uk/phrases/at_the_cinema?lang=th 4/4

 

where do you want

to sit?

คณุอยากจะนั�งตรง

ไหน?

 

near the back ใกลด้า้นหลัง

near the front ใกลด้า้นหนา้

in the middle ตรงกลาง
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ณ โรงละคร

is there anything

on at the theatre

...?

... มอีะไรบา้งท�ีโรง

ละคร?

tonight คนืนี�

this week สัปดาหน์ี�

this month เดอืนนี�

 

when's the play on

until?

จะเลน่/ แสดงไปจนถงึ

เม�ือไหร?่

who's in it? ใครแสดงในโรงละครนี�

บา้ง?

 

what type of มนัเป็นการแสดง

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ณ โรงภาพยนตร ์ ณ ไนตค์ลบั (สถาน

บนัเทงิ)

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

would you like a

programme?

คณุตอ้งการโปรแกรม

เร�ืองนี�หรอืคะ่/ครับ?

could I have a

programme,

ฉันขอโปรแกรมเร�ืองนี�

บา้งคะ่/ ครับ?
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production is it? ประเภทไหน?

 

it's ... มนัเป็นละคร....

a comedy ตลก

a tragedy โศกนาฏกรรม

a musical ดนตรี

an opera อปุรากร/ละคร

โอเปรา่

 

have you seen it

before?

คณุเคยดมูากอ่นไหม?

 

what time does

the performance

start?

การแสดงจะเร�ิมตอนก�ี

โมง?

what time does it

finish?

จะจบเม�ือไหร?่

 

where's the

cloakroom?

หอ้งรับฝากส�ิงของท�ีอยู่

ไหน?

please?

 

shall we order

some drinks for the

interval?

เราจะส�ังเคร�ืองด�ืมใน

ระหวา่งการพกัได้

ไหม?

 

we'd better go back

to our seats

เรากลับไปยงัท�ีนั�งของ

เราดกีวา่

 

did you enjoy it? คณุสนุกไหม?

Things you might see - ส�ิงท�ีคณุควรรู้

Stalls ท�ีนั�งตอนหนา้โรงละคร

Circle ท�ีนั�งในกลอ่งกลม

Balcony ท�ีนั�งบรเิวณระเบยีง

Boxes ท�ีนั�งพเิศษ



7/3/13 วลภีาษาอังกฤษเพ�ือใชท้�ีไนทค์ลับ

www.speakenglish.co.uk/phrases/at_a_nightclub?lang=th 1/3

Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ณ ไนตค์ลบั (สถานบนัเทงิ)

Going clubbing - ไปไนทค์ลับ

do you want to go

to a club tonight?

คนืนี�คณุอยากไปท�ี

คลับไหม?

do you know any

good clubs near

here?

คณุรู้ไหมวา่พอจะมี

คลับดีๆ ท�ีอยู่ใกล้ๆ ท�ี

นี�บา้งไหม?

 

what time are you

open until?

คณุเปิดรา้นจนถงึก�ี

โมง?

what time do you

close?

คณุปิดรา้นก�ีโมง?

 

how much is it to คา่เขา้เทา่ไหร?่

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ณ โรงละคร พพิธิภณัฑ ์และแกล

อร�ี

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

In the club - ในคลับ

where's the

cloakroom?

หอ้งรับฝากส�ิงของ อยู่

ท�ีไหน?
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get in?

 

what sort of music

is it?

ดนตรปีระเภทไหน?

what's on tonight?

do you have any

live music tonight?

คนืนี�มกีารแสดงดนตรี

สดบา้งไหม?

 

what nights are you

open?

คณุเปิดรา้นคนืไหน

บา้ง?

 

what do you think

of the DJ?

คณุคดิวา่ดเีจเป็น

อยา่งไรบา้ง?

 

the music's great! ดนตรเีย�ียม!

it's very lively

tonight

มนัเป็นคนืท�ีมชีวีติชวีา

มาก!

 

it's a bit empty มนัจะหมดแลว้(เหลอื

นอ้ย)

it's dead in here

(slang)

มนัไมม่คีนมาเลย

 

where's the bar? เคาเตอร/์ บารอ์ยู่ตรง

ไหน?

there's a long

queue at the bar

ท�ีเคาเตอร/์ บารม์คีน

ตอ่ควิเยอะเลย

 

it's too loud มนัเสยีงดงัมาก

it's too hot in here ท�ีนี�รอ้นมาก
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are you ready to go

home?

คณุพรอ้มจะกลับบา้น

หรอืยงั?

I'm going home ฉันจะกลับบา้น
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

พพิธิภณัฑ ์และแกลอร�ี

On arrival - การมาถงึ

how much is it to

get in?

คา่เขา้เทา่ไหร?่

is there an

admission charge?

ท�ีนั�นมกีารคดิคา่ใช้

จา่ยในการเขา้ชม

ไหม?

only for the

exhibition

เฉพาะการแสดง

นิทรรศการ

 

what time do you

close?

คณุปิดก�ีโมง?

 

the museum's พพิธิภณัฑป์ิดในวนั

จนัทร์

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ณ ไนตค์ลบั (สถาน

บนัเทงิ)

 สขุภาพ

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Inside the museum or gallery - ภายใน

พพิธิภณัฑ ์หรอืแกลอร�ี

who's this painting ใครเป็นคนวาดภาพนี�?
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closed on Mondays

 

can I take

photographs?

ฉันถา่ยรปูไดไ้หม?

 

would you like an

audio-guide?

คณุตอ้งการ เสยีง

บนัทกึตามสายไหม?

 

are there any

guided tours today?

วนันี�มไีกดน์ําเท�ียวบา้ง

ไหม?

what time does the

next guided tour

start?

ไกดน์ําเท�ียวรอบตอ่ไป

เร�ิมก�ีโมง?

 

where's the

cloakroom?

หอ้งรับฝากส�ิงของอยู่

ท�ีไหน?

we have to leave

our bags in the

cloakroom

เราอยากจะฝาก

กระเป๋าไวท้�ีหอ้งรับ

ฝากส�ิงของ

 

do you have a plan

of the museum?

มแีผนท�ีของ

พพิธิภณัฑไ์หม?

by?

 

this museum's got

a very good

collection of ...

พพิธิภณัฑน์ี�มกีารสะสม

ของมรีะดบัชนิด ...

oil paintings ภาพวาดสนีํ�ามนั

watercolours ภาพวาดสนีํ�า

portraits ภาพเหมอืน

landscapes ภาพทวิทัศน์

sculptures รปูแกะสลัก/ รปู

ปั�น

ancient

artifacts

ของเกา่

pottery เคร�ืองปั�นดนิเผา/

เคร�ืองเคลอืบ

 

do you like ...? คณุชอบ ... ไหม?

modern art ศลิปะสมยัใหม่

classical

paintings

ภาพวาดแบบ

คลาสสกิ

impressionist ภาพวาดแบบ ท�ี
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paintings ใหเ้กดิความรู้สกึ

สาํนึกคดิ

Things you might see - ส�ิงท�ีคณุควรรู้

Free admission ฟรคีา่เขา้ชม

No photography หา้มถา่ยรปู

 

Cloakroom หอ้งรับฝากส�ิงของ

Café รา้นกาแฟ

Gift shop รา้นขายของขวญั
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

สขุภาพ

Describing symptoms - การบรรยายอาการ

what's the matter? เกดิอะไรข�ึน?

 

I'm not feeling well ฉันรู้สกึไมด่เีลย

I'm not feeling very

well

ฉันรู้สกึไมด่เีอามากๆ

เลย

I feel ill ฉันรู้สกึไมส่บาย

I feel sick ฉันรู้สกึป่วย

 

I've cut myself ฉันทาํมดีบาด

 

I've got a headache ฉันปวดหัว

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

พพิธิภณัฑ ์และแกล

อร�ี

 ท�ีรา้นขายยา/ท�ี

รา้นเภสชั

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Other useful phrases - วลที�ีมปีระโยชนอ์�ืนๆ

have you got any

...?

คณุม ี... บา้งไหม?
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I've got a splitting

headache

ฉันปวดหัวอยา่งรนุแรง

 

I'm not well ฉันไมด่เีลย

I've got flu ฉันเป็นไขห้วดัใหญ่

 

I'm going to be sick ฉันกาํลังจะป่วย

I've been sick ฉันป่วย

 

I've got a pain in

my ...

ฉันปวดท�ี ... ของฉัน

neck คอ

 

my ... are hurting ... ของฉันเจบ็

feet เทา้

knees หัวเขา่

 

my back hurts หลังของฉันเจบ็

painkillers ยาแกป้วด

paracetamol พาราเซตา

มอน

aspirin แอสไพรนิ

plasters พลาสเตอร์

 

how are you feeling? คณุรู้สกึอยา่งไรบา้ง?

are you feeling

alright?

คณุรู้สกึดไีหม?

are you feeling any

better?

คณุรู้สกึดขี�ึนบา้ง

ไหม?

 

I hope you feel

better soon

ฉันหวงัวา่คณุคงจะ

รู้สกึดขี�ึนเรว็ๆ นี�

get well soon! หายไวๆ นะ!

 

I need to see a

doctor

ฉันจาํเป็นตอ้งไปหา

หมอ

 

I think you should

go and see a doctor

ฉันคดิวา่คณุควรจะ

ไปหาหมอ
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do you know a good

...?

คณุรู้จกั ... ดีๆ ไหม?

doctor หมอ

dentist หมอฟัน

 

do you know where

there's an all-night

chemists?

คณุรู้จกัรา้นขายยา

เปิดทั�งคนืบา้งไหม

และของเบด็เตลด็
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ท�ีรา้นขายยา/ท�ีรา้นเภสชั

I'd like some ... ฉันอยากได ้... สัก

หน่อย

toothpaste แปรงสฟัีน

paracetamol พาราเซตา

มอน

 

I've got a

prescription here

from the doctor

ฉันมใีบส�ังยาจาก

หมอ

 

have you got

anything for ...?

คณุมอีะไรกไ็ด้

สาํหรับ ... ไหม?

cold sores โรคปากนก

กระจอก/ ปาก

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

สขุภาพ ท�ีคลนิกิแพทย์

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

if it doesn't clear up

after a week, you

should see your

doctor

ถา้มนัไมห่ายภายใน 1

อาทติย,์ คณุควรจะไป

หาหมอ
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เปื�อย

a sore throat เจบ็คอ

chapped lips ปากแหง้แตก/

ปากลอก

a cough ไอ

travel

sickness

เมารถ/เมาเรอื

จากการเดนิ

ทาง

athlete's foot นํ�ากดัเทา้/

เช�ือราท�ีเทา้

 

can you recommend

anything for a cold?

คณุชว่ยแนะนําอะไร

เก�ียวกบัไขห้วดัหน่อย

ไดไ้หม?

 

I'm suffering from ... ฉันป่วยมาจาก...

hay fever แพล้ะออง/

เกสรดอกไม้

indigestion อาหารไมย่อ่ย

diarrhoea ทอ้งรว่ง

 

have you got

anything to help me

stop smoking?

คณุพอจะมอีะไรท�ีชว่ย

ใหฉั้นหยดุสบูบหุร�ีได้

บา้งไหม?

have you tried

nicotine patches?

คณุเคยลองแผน่แปะ

นิโคตนิไหม?

 

can I buy this

without a

prescription?

ฉันจะซ�ือโดยไมม่ใีบส�ัง

ยาไดไ้หม?

it's only available

on prescription

ซ�ือไดเ้ฉพาะมใีบส�ังยา

เทา่นั�น

 

does it have any

side-effects?

มผีลขา้งเคยีงอะไร

ไหม?

 

it can make you

feel drowsy

มนัจะทาํใหค้ณุรู้สกึ

มนึงง

you should avoid

alcohol

คณุควรจะหลกีเล�ียง

แอลกอฮอล์

 

I'd like to speak to

the pharmacist,

ฉันตอ้งการคยุกบั

เภสัชกรคะ่/ ครับ
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I've got a rash ฉันมผี�ืน (เชน่

ลมพษิ)

 

you could try this

cream

คณุควรจะลองทาครมี

นี�

please
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ท�ีคลนิิกแพทย์

At the reception - ณ แผนกตอ้นรับ

I'd like to see a

doctor

ฉันตอ้งการจะพบหมอ

do you have an

appointment?

คณุนัดไวห้รอืเปลา่?

is it urgent? ดว่นไหม?

 

I'd like to make an

appointment to see

Dr ...

ฉันตอ้งการนัดพบ

หมอ ...

Robinson โรบนิสัน

 

do you have any คณุมหีมอท�ีพดู ... ได้

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ท�ีรา้นขายยา/ท�ี

รา้นเภสชั

 ท�ีคลนิกิทนัตแพทย์

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Being examined - ทาํการทดสอบ

can I have a look? ขอฉันดหูน่อยได้

ไหม?

http://www.speakenglish.co.uk/?lang=th
http://www.speaklanguages.co.uk/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/phrases/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/vocab/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/forums/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/shop/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/contact/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/phrases/at_the_chemists?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/phrases/at_the_dentists?lang=th


7/3/13 วลภีาษาอังกฤษเพ�ือใชใ้นการพบหมอ

www.speakenglish.co.uk/phrases/at_the_doctors?lang=th 2/7

doctors who speak

...?

บา้งไหม?

Spanish ภาษาสเปน

 

do you have private

medical insurance?

คณุมปีระกนัสขุภาพ

ไหม?

have you got a

European Health

Insurance card?

คณุมบีตัร European

Health Insurance

ไหม?

 

please take a seat กรณุานั�งลง

 

the doctor's ready

to see you now

ตอนนี�หมอพรอ้มจะ

พบคณุแลว้

Discussing symptoms - การอธบิายอาการ

how can I help you? ฉันจะชว่ยคณุได้

อยา่งไร?

what's the problem? มปีญัหาอะไร?

 

 

where does it hurt? เจบ็ตรงไหน?

it hurts here

 

does it hurt when I

press here?

ฉันกดตรงนี�เจบ็ไหม?

 

I'm going to take

your ...

ฉันจะ... ใหค้ณุ

blood

pressure

วดัความดนั

โลหติ

temperature วดัอณุหภมูิ

รา่งกาย

pulse วดัชพีจร

 

could you roll up

your sleeve?

คณุชว่ยพบัแขนเส�ือ

ของคณุไดไ้หม?

 

your blood

pressure's ...

ความดนัโลหติของ

คณุ ...
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what are your

symptoms?

อาการของคณุเป็น

อยา่งไร?

 

I've got a ... ฉัน ..มอีาการ

temperature มไีข้

sore throat เจบ็คอ

headache ปวดหัว

rash มผี�ืนข�ึน

 

I've been feeling

sick

ฉันรู้สกึไมส่บาย

I've been having

headaches

ฉันปวดหัว

 

I'm very congested ฉันอดึอัดมาก

my joints are aching ขอ้(ตอ่)ของฉันปวด

I've got diarrhoea ฉันทอ้งรว่ง

 

I've got a lump ฉันมกีอ้นนูน

 

quite low ต�ํามาก

normal ปกติ

rather high คอ่นขา้งสงู

very high สงูมาก

 

your temperature's

...

อณุหภมูขิองคณุ ..

normal ปกติ

a little high สงูเลก็นอ้ย

very high สงูมาก

 

open your mouth,

please

กรณุาอา้ปาก

cough, please กรณุาไอ/ กระแอม

Treatments and advice - การรักษา และคาํ

แนะนํา

you're going to

need a few stiches

คณุกาํลังเยบ็แผล สอง

สามเขม็
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I've got a swollen ... ... ของฉันบวม

ankle ขอ้เทา้

 

I'm in a lot of pain ฉันเจบ็มาก

 

I've got a pain in my

...

... ของฉันเจบ็

back หลัง

chest หนา้อก

 

I think I've pulled a

muscle in my leg

ฉันคดิวา่กลา้มเนื�อ

ขาของฉันถกู

กระชาก/ ดงึ

 

I'm ... ฉันเป็น ...

asthmatic โรคหดื

diabetic โรคเบาหวาน

epileptic โรคลมบา้หมู

 

I need ... ฉันตอ้งการ ...

เคร�ืองชว่ย

I'm going to give

you an injection

ฉันจะฉดียาใหค้ณุ

 

we need to take a

...

เราตอ้งการ ...

urine sample ตวัอยา่ง

ปสัสาวะ

blood sample ตวัอยา่งเลอืด

 

you need to have a

blood test

คณุจาํเป็นตอ้งตรวจ

เลอืด

 

I'm going to

prescribe you some

antibiotics

ฉันจะส�ังยาปฏชิวีนะให้

คณุ

 

take two of these

pills three times a

day

วนัละ 3 ครั�ง, ครั�งละ 2

เมด็

 

take this นําใบส�ังยานี�ไปท�ีรา้น
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another

inhaler

หายใจ

some more

insulin

ยาอนิซลูนิ

(โรคเบา

หวาน)

 

I'm having difficulty

breathing

ฉันหายใจลาํบาก

I've got very little

energy

ฉันไมม่แีรง

I've been feeling

very tired

ฉันรู้สกึเหนื�อยมาก

I've been feeling

depressed

ฉันรู้สกึหดหู่

I've been having

difficulty sleeping

ฉันนอนไมห่ลับ/

หลับยาก

 

how long have you

been feeling like

this?

คณุรู้สกึแบบนี�มา

นานแคไ่หนแลว้?

how have you been

feeling generally?

คณุรู้สกึแบบนี�เป็น

ประจาํไหม?

prescription to the

chemist

ขายยา

 

do you smoke? คณุสบูบหุร�ีไหม?

you should stop

smoking

คณุควรจะหยดุสบูบหุร�ี

 

how much alcohol

do you drink a

week?

คณุด�ืมแอลกอฮอล์

มากแคไ่หนในหนึ�ง

สัปดาห?์

you should cut

down on your

drinking

คณุควรจะหยดุด�ืม

 

you need to try and

lose some weight

คณุตอ้งพยายาม และ

ลดนํ�าหนักลงบา้ง

 

I want to send you

for an x-ray

ฉันจะสง่ผลเอก็ซเรย ์

ไปใหค้ณุ

I want you to see a

specialist

ฉันอยากใหค้ณุไปพบ

ผู้เช�ียวชาญ
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is there any

possibility you

might be pregnant?

จะเป็นไปไดไ้หมวา่

คณุอาจจะตั�งครรภ?์

I think I might be

pregnant

ฉันคดิวา่ฉันอาจจะตั�ง

ครรภ ์

 

do you have any

allergies?

คณุแพอ้ะไรบา้งไหม?

I'm allergic to

antibiotics

ฉันแพย้าปฏชิวีนะ

 

are you on any sort

of medication?

คณุกนิยาอะไรอยู่บา้ง

ไหม?

 

I need a sick note ฉันตอ้งการใบรับรอง

แพทย ์
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ท�ีคลนิิกทนัตแพทย์

At the reception - ณ แผนกตอ้นรับ

can I make an

appointment to see

the ...?

ฉันสามารถนัดหมอ

ฟันไดไ้หม?

dentist หมอฟัน/

ทันตแพทย ์

hygienist ทันตภบิาล

(เจา้หนา้ท�ี

ทาํความสะอาด

ฟัน)

 

I'd like a check-up ฉันตอ้งการตรวจฟัน

 

please take a seat กรณุานั�งลง

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ท�ีคลนิกิแพทย  ์ ท�ีรา้นชา่งและขาย

แวน่ตา

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Dental treatment - การรักษาเก�ียวกบัฟัน

you need two

fillings

คณุตอ้งอดุฟันสองซ�ี
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would you like to

come through?

กรณุาเชญิทางนี�

Having your teeth examined - ตรวจเชค็ฟัน

ของคณุ

when did you last

visit the dentist?

คณุพบหมอฟันครั�ง

สดุทา้ยเม�ือไหร?่

 

have you had any

problems?

คณุมปีญัหาอะไรบา้ง

ไหม?

 

I've got toothache ฉันปวดฟัน

one of my fillings

has come out

ส�ิงท�ีอดุฟันไวม้นัหลดุ

ออกไป

I've chipped a tooth ฉันฟันบ�ิน

 

I'd like a clean and

polish, please

ฉันอยากจะขดูหนิปนู

และขดัฟัน

 

can you open your กรณุาอา้ปากหน่อย

 

I'm going to have

to take this tooth

out

ฉันจะถอนฟันใหค้ณุ

 

do you want to

have a crown

fitted?

คณุตอ้งใสค่รอบฟัน

ไหม?

 

I'm going to give

you an injection

ฉันจะฉดียาใหค้ณุ

 

let me know if you

feel any pain

บอกฉันถา้คณุรู้สกึ

เจบ็

 

would you like to

rinse your mouth

out?

คณุอยากจะบว้นปาก

ไหม?

 

you should make an

appointment with

the hygienist

คณุควรจะนัด ทันตภิ

บาล เพ�ือขดูหนิปนู
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mouth, please? ไดไ้หม?

a little wider,

please

อา้ปากกวา้งอกีนิด

 

I'm going to give

you an x-ray

ฉันจะทาํการเอก็ซเรย ์

ใหค้ณุ

 

you've got a bit of

decay in this one

ฟันซ�ีนี�ของคณุผนุิด

หน่อย

you've got an

abscess

ฟันคณุมถีงุหนอง

 

how much will it

cost?

ราคาเทา่ไหร?่
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ท�ีรา้นชา่งและขายแวน่ตา

do you offer free

eye tests?

คณุวดัสายตาใหฟ้รี

หรอืเปลา่?

I'd like to have an

eye test, please

ฉันอยากจะวดัสายตา

สักหน่อย

 

I need a new ... ฉันตอ้งการ ... อัน

ใหม่

pair of

glasses

แวน่ตา

pair of

reading

glasses

แวน่ตาสาํหรับ

อา่นหนังสอื

glasses' case กลอ่งใสแ่วน่ตา

 

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ท�ีคลนิกิทนัตแพทย  ์ ท�ีทาํงาน

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

my eyesight's

getting worse

สายตาของฉันแยล่ง

 

do you wear

contact lenses?

คณุใสค่อนแทคเลนส์

หรอืเปลา่?
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could I order some

more contact

lenses?

ฉันจะส�ัง

คอนแทคเลนสเ์พ�ิมได้

ไหม?

 

the frame on these

glasses is broken

กรอบแวน่ตาอันนี�หัก

can you repair it? คณุซอ่มมนัไดไ้หม?

 

do you sell

sunglasses?

คณุขายแวน่กนัแดด

ไหม?

 

how much are

these designer

frames?

กรอบนี�ราคาเทา่ไหร?่

 

are you short-

sighted or long-

sighted?

คณุสายตาสั�น หรอื

สายตายาว?

 

could you read out

the letters on the

chart, starting at

the top?

คณุอา่นตวัอักษรบน

กระดานไดไ้หม? เร�ิม

จากดา้นบน

could you close

your left eye, and

read this with your

right?

คณุปิดตาขา้งซา้ย,

และอา่นอักษรนี�ดว้ย

ตาขา้งขวาไดไ้หม?

 

do you do hearing

tests?

คณุทาํการทดสอบ

ไหม?
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

ท�ีทาํงาน

General phrases – วลที�ัวไป

how long have you

worked here?

คณุทาํงานท�ีนี�มานาน

แคไ่หนแลว้?

 

I'm going out for

lunch

ฉันจะออกไปทาน

อาหารกลางวนั

I'll be back at 1.30 เขาจะกลับมาตอนบา่ย

โมงคร�ึง

 

how long does it

take you to get to

work?

นานแคไ่หนกวา่ท�ีคณุ

จะไดง้านนี�?

the traffic was วนันี�การจราจรวุ่นวาย

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ท�ีรา้นชา่งและขาย

แวน่ตา

 การสมคัรงาน

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

In the office – ในออฟฟิศ

he's in a meeting เขากาํลังประชมุ
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terrible today มาก

how do you get to

work?

คณุไดง้านนี�ได้

อยา่งไร?

Absence from work – การขาดงาน

she's on maternity

leave

หลอ่นลาคลอด

 

he's off sick today วนันี�เขาลาป่วย

he's not in today วนันี�เขาไมอ่ยู่

she's on holiday หลอ่นอยู่ในชว่งวนั

หยดุ

 

I'm afraid I'm not

well and won't be

able to come in

today

วนันี�ฉันไมส่บาย และ

ไมส่ามารถไปทาํงาน

ไดใ้นวนันี�

Dealing with customers – การเจรจากบัลกูคา้

what time does the

meeting start?

เร�ิมประชมุก�ีโมง?

what time does the

meeting finish?

ประชมุเสรจ็ก�ีโมง?

 

the reception's on

the first floor

แผนกตอ้นรับอยู่ท�ีชั�น

หนึ�ง

I'll be free after

lunch

ฉันจะวา่งหลังอาหาร

กลางวนั

she's having a

leaving-do on

Friday

เธอจะออกจากท�ีนี�ใน

วนัศกุร ์(ภาษาตลาด)

she's resigned เธอลาออกไปแลว้

this invoice is

overdue

ใบสง่ของนี�เกนิ

กาํหนดเวลา

he's been promoted เขาไดร้ับการเล�ือน

ตาํแหน่ง

here's my business

card

นี�คอืนามบตัรของฉัน

can I see the

report?

ขอฉันดรูายงานหน่อย

ไดไ้หม?

 



7/3/13 วลภีาษาอังกฤษเพ�ือใชท้�ีทาํงาน

www.speakenglish.co.uk/phrases/at_work?lang=th 3/4

he's with a

customer at the

moment

ขณะนี�เขาอยู่กบัลกูคา้

I'll be with you in a

moment

ฉันจะมาพบคณุอกีสัก

ครู่

sorry to keep you

waiting

ขอโทษท�ีใหค้ณุรอ

 

can I help you? ฉันชว่ยอะไรคณุได้

บา้ง?

do you need any

help?

คณุตอ้งการความชว่ย

เหลอือะไรไหม?

what can I do for

you?

ฉันจะทาํอะไรใหค้ณุ

ไดบ้า้ง?

หวงัวา่คณุคงไมอ่ยากไดย้นิแบบนี� :

you're fired! คณุถกูไลอ่อก!

I need to do some

photocopying

ฉันตอ้งการทาํสาํเนา

where's the

photocopier?

เคร�ืองถา่ยเอกสารอยู่

ท�ีไหน?

the photocopier's

jammed

เคร�ืองถา่ยเอกสาร

ตดิขดั

IT problems – ปญัหาดา้น

คอมพวิเตอร,์สารสนเทศ

there's a problem

with my computer

คอมพวิเตอรข์องฉันมี

ปญัหา

the system's down

at the moment

ระบบคอมพวิเตอรใ์ช้

ไมไ่ดอ้ยู่ขณะนี�

the internet's down

at the moment

ระบบอนิเตอรเ์น็ตเสยี

อยู่ขณะนี�

I can't access my

emails

ฉันไมส่ามารถเขา้

อเีมลไ์ด้

the printer isn't

working

พรนิเตอรไ์มท่าํงาน
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การสมคัรงาน

Making a job application - การสมคัรงาน

I saw your advert in

the paper

ฉันเหน็ประกาศของ

คณุในหนังสอืพมิพ ์

 

could I have an

application form?

ฉันขอใบสมคัรหน่อย

ไดไ้หม?

could you send me

an application

form?

คณุชว่ยสง่ใบสมคัรให้

ฉันหน่อยไดไ้หม?

 

I'm interested in

this position

ฉันสนใจในตาํแหน่งนี�

I'd like to apply for ฉันอยากจะสมคัรงาน

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

ท�ีทาํงาน การใชโ้ทรศพัท์

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Things you might hear - ส�ิงท�ีคณุอาจจะไดย้นิ

we'd like to invite

you for an interview

เราตอ้งการเชญิคณุ

มาสัมภาษณ์

 

http://www.speakenglish.co.uk/?lang=th
http://www.speaklanguages.co.uk/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/phrases/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/vocab/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/forums/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/shop/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/contact/?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/phrases/at_work?lang=th
http://www.speakenglish.co.uk/phrases/using_the_telephone?lang=th


7/3/13 วลภีาษาอังกฤษเพ�ือใชเ้วลาสมัครงาน

www.speakenglish.co.uk/phrases/applying_for_a_job?lang=th 2/5

this job นี�

Asking about the job - การสอบถามเก�ียวกบั

งาน

is this a temporary

or permanent

position?

ตาํแหน่งนี�ช�ัวคราว

หรอืประจาํ?

 

what are the hours

of work?

ทาํงานก�ีช�ัวโมง?

will I have to work

on Saturdays?

ฉันตอ้งทาํงานในวนั

เสารไ์หม?

will I have to work

shifts?

ฉันตอ้งผลัดเวรเป็น

ชว่งๆไหม?

 

how much does the

job pay?

คา่จา้งเทา่ไหร?่

£10 an hour ช�ัวโมงละ 10 ปอนด ์

£350 a week สัปดาหล์ะ 350

ปอนด ์

this is the job

description

นี�เป็นรายละเอยีด

ลักษณะงาน

 

have you got any

experience?

คณุมปีระสบการณบ์า้ง

ไหม?

have you got any

qualifications?

คณุมวีฒุกิารศกึษา

อะไรบา้ง?

 

we need someone

with experience

เราตอ้งการใครสักคน

ท�ีมปีระสบการณ์

we need someone

with qualifications

เราตอ้งการใครสักคน

ท�ีมวีฒุกิารศกึษาดพีอ

 

what qualifications

have you got?

คณุมคีณุวฒุอิะไรมา

แสดงบา้ง?

have you got a

current driving

licence?

ขณะนี�คณุมใีบขบัข�ี

รถยนตห์รอืเปลา่?

 

how much were you

paid in your last

job?

คณุไดร้ับคา่จา้งเทา่

ไหรใ่นงานเกา่?
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what's the salary? เงนิเดอืนเทา่ไหร?่

£2,000 a month เดอืนละ 2,000

ปอนด ์

£30,000 a year ปีละ 30,000 ปอนด ์

 

will I be paid

weekly or monthly?

ฉันจะไดร้ับเงนิตอ่

สัปดาห ์หรอืตอ่

เดอืน?

will I get travelling

expenses?

ฉันจะไดร้ับคา่ใชจ้า่ย

ในการเดนิทางไหม?

will I get paid for

overtime?

ฉันจะไดร้ับเงนิคา่ลว่ง

เวลาไหม?

 

is there ...? ท�ีนั�นม ี... ไหม?

a company

car

รถบรษิัท

a staff

restaurant

รา้นอาหาร

สาํหรับ

พนักงาน

a pension โครงการเงนิ

สงเคราะห์

 

do you need a work

permit?

คณุตอ้งการใบ

อนุญาตการทาํงาน

ไหม?

 

we'd like to offer

you the job

เราอยากจะเสนองาน

ใหค้ณุ

when can you

start?

คณุจะเร�ิมงานไดเ้ม�ือ

ไหร?่

 

how much notice do

you have to give?

คณุตอ้งบอกลว่งหนา้

ในการลาออกจากงาน

นานเทา่ไหร?่

there's a three

month trial period

ระยะเวลาการทดลอง

งาน 3 เดอืน

 

we'll need to take

up references

เราตอ้งการบคุคล

อา้งองิ

this is your

employment

contract
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scheme

free medical

insurance

ประกนัสขุภาพ

ฟรี

 

how many weeks'

holiday a year are

there?

มวีนัหยดุสดุสัปดาหก์�ี

วนัตอ่ปี?

 

who would I report

to?

ฉันจะตอ้งรายงาน

ใคร?

 

I'd like to take the

job

ฉันอยากจะทาํงานนี�

when do you want

me to start?

คณุตอ้งการใหฉั้นเร�ิม

งานไดเ้ม�ือไหร?่

CV (curriculum vitae) - ประวตัสิว่นตวั

Name ช�ือ

Address ท�ีอยู่

Telephone number เบอรโ์ทรศพัท์

Email address อเีมล์

Date of birth วนัเดอืนปีเกดิ

Nationality สัญชาติ

Marital status สถานภาพการสมรส

Career objective เป้าหมายในอาชพี

Education การศกึษา

Qualifications คณุวฒุิ

Employment

history

ประวตักิารทาํงาน

Leisure interests ความสนใจ

Referees บคุคลอา้งองิ
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Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การใชโ้ทรศพัท ์

Making and answering a call - การโทร และ

การรับโทรศพัท์

hello! สวสัดคีะ่/ ครับ

John speaking จอหน์กาํลังพดู

it's Maria here นี�คอืมาเรยี

could I speak to ...,

please?

ขอคยุกบั ... ไดไ้หม

คะ/ ครับ?

Bill บลิ

speaking! พดูส!ิ

 

who's calling? ใครโทรมา?

could I ask who's ฉันถามไดไ้หมวา่ใคร

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การสมคัรงาน การเขยีนจดหมาย

และอเีมล์

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Directory enquiries - บรกิารสอบถามขอ้มลู

do you know the

number for ...?

คณุรู้เบอรโ์ทรศพัท์

ของ ... ไหม?
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calling? โทรมา?

 

where are you

calling from?

คณุโทรมาจากท�ีไหน?

what company are

you calling from?

คณุโทรมาจากบรษิัท

ไหน?

 

how do you spell

that?

สะกดอยา่งไร?

 

do you know what

extension he's on?

คณุรู้ไหมวา่เบอรต์อ่

ของเขาเบอรอ์ะไร?

 

one moment,

please

สักครู่นะคะ/ ครับ

hold the line,

please

ถอืสายรอสักครู่นะคะ/

ครับ

 

I'll put him on ฉันจะตอ่สายให้

I'll put her on ฉันจะตอ่สายให้

 

directory

enquiries

บรกิาร

สอบถาม

ขอ้มลู

international

directory

enquiries

บรกิาร

สอบถาม

ขอ้มลูระหวา่ง

ประเทศ

 

could you tell me

the number for ...?

คณุชว่ยบอกเบอร์

โทรศพัทข์อง ...

หน่อยไดไ้หม?

the National

Gallery

นิทรรศการท�ี

แสดงภาพ

ประจาํชาติ

 

do you know the

address?

คณุทราบท�ีอยู่ไหม?

 

I'm afraid that

number's ex-

directory

ฉันเกรงวา่นั�นเป็น

เบอรโ์ทรศพัทเ์กา่

 

could you tell me คณุบอกรหัสสาํหรับ
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I'm sorry, he's ... ฉันเสยีใจ, เขา ...

not available

at the

moment

ไมว่า่งในตอนนี�

in a meeting กาํลังประชมุ

 

I'm sorry, she's ... ฉันเสยีใจ, หลอ่น...

on another

call

ตดิสายอยู่

not in at the

moment

ไมอ่ยู่ในตอนนี�

 

would you like to

leave a message?

คณุอยากจะฝาก

ขอ้ความไหม?

 

could you ask him

to call me?

คณุจะบอกใหเ้ขาโทร

หาฉันไดไ้หม?

could you ask her

to call me?

คณุจะบอกใหห้ลอ่น

โทรหาฉันไดไ้หม?

 

can I take your

number?

ฉันขอเบอรโ์ทรศพัท์

ของคณุไดไ้หม?

the dialing code

for ...?

... ใหฉั้นหน่อยได้

ไหม?

Mobile phones - โทรศพัทเ์คล�ือนท�ี

my battery's about

to run out

แบตเตอร�ีของใกลจ้ะ

หมดแลว้

I need to charge up

my phone

ฉันตอ้งการชารจ์

โทรศพัท์

 

I'm about to run out

of credit

บตัรโทรศพัทฉั์นจวน

จะหมดแลว้

sorry, I ran out of

credit

เสยีใจ, บตัรโทรศพัท์

ฉันหมด

 

I can't get a signal ฉันไมม่สีัญญาณเลย

I've got a very

weak signal

ฉันมสีัญญาณออ่น

มาก

 

I'll send you a text ฉันจะสง่ขอ้ความไปหา

คณุ
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what's your

number?

เบอรโ์ทรศพัทข์องคณุ

คอือะไร?

could I take your

name and number,

please?

ขอทราบช�ือกบัเบอร์

โทรศพัทข์องคณุได้

ไหมคะ/ ครับ?

 

I'll call back later ฉันจะโทรกลับภาย

หลัง

 

is it convenient to

talk at the

moment?

สะดวกท�ีจะคยุตอนนี�

ไหม?

 

can I call you back? ฉันโทรกลับหาคณุ

ภายหลังไดไ้หม?

please call back

later

กรณุาโทรกลับภาย

หลัง

 

thanks for calling ขอบคณุท�ีโทรมา

 

how do I get an

outside line?

ฉันจะรับสายนอกได้

อยา่งไร?

I'll text you later ฉันจะสง่ขอ้ความไปหา

คณุภายหลัง

 

could I borrow your

phone, please?

ใหฉั้นยมืโทรศพัทข์อง

คณุหน่อยไดไ้หม?

 

I'd like a

phonecard, please

ฉันอยากไดบ้ตัร

โทรศพัท์

Sample answerphone message - ตวัอยา่ง

ขอ้ความการตอบรับโทรศพัท์

Thank you for

calling.

ขอบคณุท�ีโทรมา

There's no-one

here to take your

call at the moment.

ในขณะนี�ไมม่ใีครรับ

โทรศพัทข์องคณุ

Please leave a

message after the

tone, and we'll get

back to you as soon

as possible.

กรณุาฝากขอ้ความ

หลังสัญญาณ, และเรา

จะโทรกลับหาคณุเรว็

เทา่ท�ีจะเป็นไปได้
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have you got a

telephone

directory?

คณุมสีมดุโทรศพัท์

ไหม?

can I use your

phone?

ฉันขอใชโ้ทรศพัท์

ของคณุหน่อยได้

ไหม?

หากคณุไดร้ับโทรศพัทท์�ีไมต่อ้งการพดูดว้ย, คณุ

ตอ้งหาสักคาํท�ีเป็นประโยชนด์งัตอ่ไปนี�

I'm sorry, I'm not

interested

ขอโทษคะ่/ ครับ, ฉัน

ไมส่นใจ

sorry, I'm busy at

the moment

ขอโทษท,ี ตอนนี�ฉัน

ยุ่งมาก

Problems - ปญัหา

I can't get a dialling

tone

ฉันไมไ่ดร้ับสัญญาณ

เลย

 

the line's engaged สายไมว่า่ง/ พนักนั
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I can't get through

at the moment

ฉันไมส่ามารถในตอน

นี�

I'm only getting an

answering machine

ฉันไดร้ับแตค่าํตอบ

จากเคร�ืองตอบรับ

เทา่นั�น

 

sorry, you must

have the wrong

number

เสยีใจ, คณุโทรผดิ

เบอรแ์ลว้ละ่

 

I can't hear you

very well

ฉันไมไ่ดย้นิคณุเลย

it's a bad line สายโทรศพัทไ์มด่เีลย

 

could you please

repeat that?

คณุทวนซ�ําอกีครั�งได้

ไหม?

 

I've been cut off ฉันถกูตดัสาย



7/3/13 การเขยีนจดหมาย และอเีมลเ์ป็นภาษาอังกฤษ

www.speakenglish.co.uk/phrases/writing_letters_and_emails?lang=th 1/5

Speak Languages! เวบ็ไซด ์ เขา้สู่ระบบ ลงทะเบยีน

หนา้หลัก วลี คาํศพัท์ กระดานสนทนา รา้น ตดิตอ่

การเขยีนจดหมาย และอเีมล ์

นี�เป็นวล ีและแบบแผนซ�ึงคณุจะพบวา่มปีระโยชนใ์น

เวลาเขยีนจดหมาย และอเีมลเ์ป็นภาษาอังกฤษ

Writing an informal letter – การเขยีน

จดหมายแบบไมเ่ป็นทางการ

เร�ิมตน้จดหมายของคณุโดยใชค้าํวา่ Dear ตอ่ดว้ยช�ือ

ของบคุคลซ�ึงคณุเขยีนถงึ ตวัอยา่งเชน่ :

Dear Mark, Dear Mark,

Dear Jane, Dear Jane,

นี�เป็นบางส�ิงท�ีคณุควรรู้

« หนา้ท�ีแลว้
 

หนา้ถดัไป »

การใชโ้ทรศพัท  ์ วล ี– หนา้หลกั

มเีสยีงสาํหรับเหลา่ศพัทแ์ละวลบีนหนา้

นี� — เลอืก คลกิ บน ศพัทแ์ละวลสีาํหรับ

ไดย้นิ เสยีง

Writing a formal letter (continued) – การ

เขยีนจดหมายแบบเป็นทางการ (ตอ่)

If you would like

any further

หากคณุตอ้งการ

ขอ้มลูนอกเหนือจาก
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Thanks for your ... ขอบคณุสาํหรับ ...

ของคณุ

letter จดหมาย

postcard โปสการด์

present ของขวญั

invitation คาํเชญิ

 

Sorry it's taken me

so long to write.

ขอโทษท�ีใชเ้วลานาน

ในการเขยีน

I hope you're well. ฉันหวงัวา่คณุจะสบาย

ดี

Good to see you

again last week.

ดที�ีไดพ้บคณุอกีครั�ง

เม�ือสัปดาหท์�ีแลว้

Look forward to

seeing you soon!

หวงัเป็นอยา่งย�ิงวา่จะ

ไดพ้บคณุเรว็ๆ นี�!

นี�เป็นตวัอยา่งการลงทา้ยจดหมายแบบไมเ่ป็นทางการ

Best wishes, ดว้ยความปรารถนาดี

Kind regards, ดว้ยความระลกึถงึ

information, please

don't hesitate to

contact me.

นี�,โปรดอยา่ลังเลท�ีจะ

ตดิตอ่ฉัน

หากคณุตอ้งการการตอบกลับ, คณุสามารถใชป้ระโยค

ตอ่ไปนี�ในตอนทา้ยของจดหมาย

I look forward to

hearing from you.

ฉันหวงัเป็นอยา่งย�ิงวา่

จะไดร้ับการตอบกลับ

จากคณุ

หากคณุเร�ิมตน้จดหมายดว้ย Dear Mr, Dear Mrs,

Dear Miss, or Dear Ms คณุควรจะลงทา้ยจดหมาย

ของคณุดว้ยถอ้ยคาํตอ่ไปนี� :

Yours sincerely, Yours sincerely,

อยา่งไรกต็าม, หากคณุเร�ิมตน้จดหมายของคณุดว้ย

Dear Sir, Dear Madam, หรอื Dear Sir or Madam

ใหใ้ชค้าํดงัตอ่ไปนี� :

Yours faithfully, Yours faithfully,
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ถา้เขยีนถงึสมาชกิในครอบครัว, คู่ห ูหรอืเพ�ือนสนิท

คณุสามารถลงทา้ยดว้ยคาํตอ่ไปนี� :

Love, รัก,

ลงทา้ยดว้ยการเขยีนช�ือของคณุ

Writing a formal letter – การเขยีนจดหมาย

แบบเป็นทางการ

หากคณุทราบช�ือของบคุคลท�ีคณุเขยีนถงึ, เร�ิมการ

เขยีนจดหมายของคณุโดยการใช ้Dear Mr (สาํหรบั

ผู้ชาย), Dear Mrs (สาํหรับผู้หญงิท�ีแตง่งานแลว้),

Dear Miss (สาํหรับผู้หญงิท�ียงัไมแ่ตง่งาน), หรอื Dear

Ms (สาํหรับผู้หญงิท�ียงัไมแ่ตง่งาน หรอืไมท่ราบ

สถานภาพสมรส), ตามดว้ยนามสกลุ ตวัอยา่งเชน่ :

Dear Mr Smith, Dear Mr Smith,

Dear Mrs Jones, Dear Mrs Jones,

Dear Miss Richards, Dear Miss

Richards,

Dear Ms Shepherd, Dear Ms

Shepherd,

ใสล่ายเซน็ช�ือของคณุลงไปในตอนทา้ย, ตามดว้ยตวั

พมิพช์�ือและนามสกลุของคณุ

Writing an email – การเขยีนอเีมล์

การเขยีนอเีมล,์ ไมว่า่จะสาํหรับธรุกจิ หรอืเหตผุลทาง

สังคม โดยปกตจิะเขยีนในแบบไมเ่ป็นทางการมากกวา่

การเขยีนจดหมาย

คณุควรจะเขยีนหัวขอ้ใหก้บัอเีมลข์องคณุเสมอ, ซ�ึง

ควรจะรวบรัด และบง่บอกถงึวตัถปุระสงคไ์ดใ้นคาํเพยีง

สองสามคาํ

ท�ีนิยมกนัสาํหรับการเร�ิมใชอ้เีมลธ์รุกจิไมต่ายตวันัก,

แมว้า่โดยปกตจิะใชช้�ือตน้สาํหรับทั�งธรุกจิ และอเีมล์

สว่นตวั, หากคณุรู้จกัผู้รับ

ไมจ่าํเป็นตอ้งใชค้าํวา่ Dear แมว้า่บางคนชอบท�ีจะใช้

มากกวา่

การพดูโดยท�ัวไป, ประโยคของอเีมลธ์รุกจิควรจะรวบรัด

และเขา้ถงึวตัถปุระสงค ์

หากคณุมกีารแนบเอกสารพรอ้มกบัอเีมล,์ อยา่ลมื
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หากคณุไมท่ราบช�ือ, ใหเ้ร�ิมตน้ดว้ยคาํตอ่ไปนี� :

Dear Sir, Dear Sir,

Dear Madam, Dear Madam,

Dear Sir or Madam, Dear Sir or

Madam,

นี�เป็นตวัอยา่งของส�ิงท�ีคณุควรจะเขยีนในจดหมายแบบ

เป็นทางการ

I am writing in reply

to your letter of 4

September

regarding your

outstanding

invoice.

ฉันกาํลังตอบกลับ

จดหมายของคณุเม�ือ

4 กนัยายน เก�ียวกบั

ใบสง่ของท�ียงัไมไ่ด้

ชาํระ

 

Further to our

conversation, I'm

pleased to confirm

our appointment for

9.30am on

นอกเหนือไปจากการ

สนทนา, ฉันยนิดที�ีจะ

ยนืยนันัดของเราใน

วนัอังคารท�ี 7

มกราคม เวลา 9.30

น.

กลา่วถงึในขอ้ความในอเีมลข์องคณุดว้ย

การลงทา้ยอเีมลส์ว่นตวั, คณุสามารถใชข้อ้ความ

เดยีวกนักบัจดหมายแบบไมเ่ป็นทางการ

ท�ีนิยมกนัสาํหรับการลงทา้ยอเีมลธ์รุกจิไมต่ายตวันัก,

แตต่อ่ไปนี�คอืวลที�ีเหมาะสม :

Regards, ขอแสดงความนับถอื

Kind regards, ขอแสดงความนับถอื

Best regards, ขอแสดงความนับถอื

With kind regards, ดว้ยความเคารพอยา่ง

สงู

ในอเีมลธ์รุกจิ, คณุควรจะใสช่�ือเตม็ของคณุ, องคก์ร

และขอ้มลูการตดิตอ่ไวใ้นตอนทา้ยดว้ย.
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Tuesday, 7

January.

 

I would be grateful

if you could attend

to this matter as

soon as possible.

ฉันคงจะยนิดมีากหาก

คณุใหค้วามสนใจใน

เร�ืองนี�โดยเรว็ท�ีสดุ
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