
 

A
จะมปีระมาณ 10 คนมา 
About 10 people will come

ตรงขา้มธนาคาร 
Across from the bank

ทั �งหมด 
All of it.

แลว้ คณุละ่? 
And you?

มอีะไรอกีไหม? 
Anything else?

คณุ ยุง่ใชไ่หม? 
Are you busy?
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เร็วที�สดุเทา่ที�จะ เป็นไปได.้ 
As soon as possible

เวลา 3 โมง. 
At 3 o’clock.

ยอมรับมนัส ิ(สารภาพมาเหอะ) 
Admit it

สองสามครั�ง 
A few times

อกีทหีน่อย 
Again please

มคีนมากมายที�ไมช่อบมนั 
A lot of people don’t like it.

เกอืบถงึแลว้ / ใกลจ้ะถงึแลว้ 
Almost there

ตอบคําถาม 
Answer the question

ยงัไงก ็ไวค่ยุกนัใหมน่ะ 
Anyways, speak to you again soon

ถามคนนั�นวา่ตอนนี�กี�โมง 
Ask that person for the time

อยา่งนอ้ยไมม่ใีครไดรั้บบาดเจ็บ 
At least nobody got hurt



สดุยอด ไปกนัเถอะ 
Awesome! Let’s go!

B
โปรดระมดัระวงัขณะขบัรถ 
Be careful driving.

โปรดระมดัระวงั. 
Be careful.

กรณุาอยา่สง่เสยีงดงั. 
Be quiet.

ขา้งหลงัธนาคาร. 
Behind the bank.

กรณุาเอาเสื�อเชิ�ตมาใหฉั้นดว้ย. 
Bring me my shirt please.

จําไวน้ะ 
Bear in mind

กวา่จะถงึเวลาที�เราทําเสร็จ ผมกจ็ะรูส้กึหวิมาก 
By the time we finish, I will be very hungry

ถอยหลงั 
Back up

พดูงา่ยๆ กค็อื ฉันไมอ่ยากไป นั�นแหละ 
Basically, I just don’t want to go



กอ่นที�คณุไป ชว่ยปิดประตใูหห้น่อย 
Before you go, please close the door

ทําตวัดีๆ  นะ 
Behave yourself

เชื�อฉันซ ิฉันไมไ่ดโ้กหกนะ 
Believe me, I’m not lying

เธอทั �งสองคน 
Both of you

หยดุเถยีงกนัไดแ้ลว้ 
Break it up!

คาดเข็มขดัไวก้อ่น 
Buckle up first.

แตฉั่นไมรู่ ้
But I don’t know.

C
ใจเย็นๆ 
Calm down please

ระวงัรถที�ว ิ�งผา่นเร็วนะ 
Careful of the busy roads

ชว่ยเปลี�ยนรายการ 
Change the channel



ขี�โกง! 
Cheater!

ปรบมอืดงัๆ 
Clap your hands / Give a big hand for + sub

ปิดประด ู
Close the door

เกบ็ของเลน่ใหห้มด 
Collect up all the toys

เร็วเขา้ / เร็วๆ 
Come on! Hurry up

โทรหาฉัน. 
Call me.

โทรหาตํารวจ. 
Call the police.

ฉันขอยมื เงนิคณุไดไ้หม? 
Can I borrow some money?

ฉันขอนํ�าสกัแกว้ไดไ้หม? 
Can I have a glass of water please?

ฉันลองสวมดไูดไ้หม? 
Can I try it on?

แน่นอน! 
Certainly!



สู ้สู!้ 
Cheers!

มานี�. 
Come here.

D
ใหต้ายส ิ/ บา้เอย๊ 
Damn it! / Darn it

เมื�อวานคณูไปไใาใชเ่หรอ 
Didn’t you go yesterday?

เสร็จหรอืยงั 
Done?

หมดแกว้! 
Down it!

ฝันถงึฉันดว้ยนะที�รัก 
Dream of me, won’t you sweet heart

คณุ ไดรั้บจดหมายฉันไหม? 
Did you get my letter?

คณุ ทานยาของคณุแลว้หรอืยงั ? 
Did you take your medicine yet?

คณุ รูส้กึดขี ึ�นแลว้หรอืยงั? 
Do you feel any better?



คณุ ม ีแฟนหนุ่มไหม? 
Do you have a boyfriend?

คณุ ม ีแฟนสาวไหม? 
Do you have a girlfriend?

คณุ ม ีปัญหาไหม? 
Do you have a problem?

มใีคร ที�นี� พดู ภาษาองักฤษไดบ้า้ง? 
Does anyone here speak English?

เขาชอบโรงเรยีนไหม? 
Does he like the school?

อยา่ทําอยา่งนั�น. 
Don’t do that.

ไมต่อ้งเป็นหว่ง / ไมต่อ้งกงัวล 
Don’t worry.

E
งา่ยมาก / จิ�บๆ 
Easy peasy

เป็นตน้ไป / ฯลฯ 
Etc. ( อา่นวา่ เอ็ก-เสด็-ชระ )

แมแ้ตฉั่น 
Even me!



ถงึแมฉั้นไมช่อบกนิกุง้ ฉันกฌจะยงักนิมนัเพื�อเธอ 
Even though I don’t like shrimp, I’ll still eat them
for you

แมว่า่ฝนจะตก ฉันกจ็ะยงัไปขา้งนอกอยูด่ ี
Even if it rains, I will still go outside

เคยกนิอนันี�มากอ่นไหม 
Ever eaten this before? ( เต็มๆ คอื Have you
ever … )

นั�นซ ิ
Exactly

อธบิายใหฉั้นฟังหน่อย 
Explain it to me

รอ้นมากๆ / รอ้นสดุๆ 
Extremely hot!

ทกุวนั ฉันตื�น 6 โมงเชา้ 
Everyday I get up at 6AM.

ทกุคนรู.้ 
Everyone knows it.

ทกุอยา่ง พรอ้มแลว้. 
Everything is ready.

ยอดเยี�ยมมาก. 
Excellent.



ขอโทษ, คณุพดูวา่ยงัไงน่ะ? 
Excuse me, what did you say?

ขอโทษ. 
Excuse me.

ทกุคนสามารถเป็นเพื�อนฉันได ้
Everybody can be my friend

ทกุสิ�งทกุอยา่งจะราบรื�น 
Everything is going to be fine

มสีาวน่ารักทกุที�ในเชยีงใหม ่
Everywhere in Chiang Mai, there are pretty girls

ขอใหท้กุคนเขา้แถวมาเอาเคก้ทลีะคน 
Everybody line up and take a piece of cake one
at a time.

ทกุคน เราไปกนัเถอะ 
Everyone, let’s go!

ยกเวน้วนัอาทติย ์
Except Sunday.

F
จงเผชญิหนา้กบัสิ�งที�คณุกลวั 
Face your fears

หนัหนา้มองฉัน 
Face me



คณุอยากกนิกาแฟกนัไหม 
Fancy a coffee together?

กรณุากรอกแบบฟอรม์ดว้ย 
Fill out this form please

ชา่งมนัเหอะ 
Forget about it

ตามฉันมา. 
Follow me.

สําหรับกี�คนื?
For how many nights?

สําหรับฉันเหรอ 
For me?

สําหรับเมื�อไหร ่
For when?

ลมืมนัไปเถอะ. 
Forget it.

จากที�นี� ถงึที�นั�น. 
From here to there.

นานๆท ี/ นานๆครั�ง. 
From time to time.

สูต้อ่ไป อยา่ยอมแพ ้
Fight and never give up



ในที�สดุ เราทําเสร็จแลว้ 
Finally we have finished

กอ่นอื�นๆ ผมอยากจะบอกขอบคณุทกุๆ คน 
First of all, I want to thank everybody

G
เอามาใหฉั้น 
Give me that

เขา้นอนเร็ว 
Go to bed early

เขา้นอนดกึ 
Go to bed late

ฉันตอ้งไปกอ่น 
Gotta go now

ไปใหพ้น้ 
Get lost! / Get away from me!

ไปไดแ้ลว้ส ิ
Get going!

เริ�มทําไดแ้ลว้ส ิ
Get on with it

ตื�นไดแ้ลว้ 
Get up!



ปลอ่ยฉันส ิ
Get off me

เขา้ใจไหม 
Get it?

โทรหาฉัน . 
Give me a call.

เอาปากกาใหฉั้น . 
Give me the pen.

ยอมแพไ้หม 
Give up?

ขอพระเจา้อวยพร 
God bless you

ใหต้ายเหอะ / โอแ้ยแ่ลว้ 
Goodness!

ตรงไปขา้งหนา้. 
Go straight ahead.

สวสัด ีตอนบา่ย. 
Good afternoon.

สวสัด ีตอนเย็น คณุผูช้าย. 
Good evening sir.

ความคดิด ี. 
Good idea.



โชคด ี. 
Good Luck.

สวสัด ีตอนเชา้. 
Good morning.

พดูตอ่
Go on please.

ยอดเยี�ยม. 
Great.

H
ชว่ยหยบิอนันั�นมาใหฉั้นหน่อย 
Hand me that please

หา้มจับ 
Hands off!

ไดย้นิเสยีงนั�นไหม 
Hear that?

เดี�ยวกอ่น / รอกอ่น 
Hold up

เกาะตวัฉันไวอ้ยา่งแน่นๆ 
Hold onto me tight

ฉันหวงัวา่อยา่งนั�น 
Hopefully / Hope so



สขุสนัตว์นัเกดิ. 
Happy Birthday.

พี�ชายของคณุ เคยไปประเทศองักฤษไหม 
Has your brother ever been to England?

เที�ยวใหส้นุกนะ 
Have a good trip

พวกเขาเคยเห็นเธอหรอืยงั? 
Have they met her yet?

คณุ รอนานแลว้หรอืยงั? 
Have you been waiting long?

คณุกนิขา้วแลว้หรอืยงั? 
Have you eaten yet?

ชว่ยดว้ย! 
Help!

นี�ใบสั�งของของคณุ. 
Here’s your order

หอ้งของเขาใหญม่าก. 
His room is very big

แลว้วนัเสารล์ะ่? 
How about Saturday?

ฉันจะไปที�นั�นไดอ้ยา่งไร? 
How do I get there?



มนัใชอ้ยา่งไร 
How do I use this?

คณุรูไ้ดอ้ยา่งไร? 
How do you know?

คณุออกเสยีงนั�นอยา่งไร? 
How do you pronounce that?

คํานี�ออกเสยีงวา่อยา่งไรในภาษาองักฤษ 
How do you say it in English?

คณุ สะกดมนัอยา่งไร? 
How do you spell it?

คณุอยู ่ที�นี�นานแคไ่หนแลว้? 
How long have you been here for?

คณุ พดูไดก้ี�ภาษา? 
How many languages do you speak?

มนัราคาเทา่ไหร ่? 
How much is it?

เร็วเขา้! 
Hurry!

I
ฉันคดิวา่อยา่งนั�น 
I think so



ฉันหวงัวา่อยา่งนั�น 
I hope so

ฉันยากไป 
I wanna go หรอื ( I want to go )

ฉันตอ้งไปกอ่น 
I gotta go หรอื ( I got to go )

ฉันจะทํากบัขา้ว 
I’m gunna make some food

ฉันยงัไมไ่ดทํ้ามนัเลย 
I didn’t do it yet

ฉันไมเ่ห็นดว้ยกบัคณุ 
I don’t agree with you

ฉันกนิขา้วแลว้ 
I’ve eaten already

ฉันขอสเต็กหม ู
I’d like a pork steak

ฉันหวิมาก 
I‘m so hungry

เดอืนทแีลว้ฉันอยูท่ี�เชยีงใหม ่
I was in Chiang mai last month

ฉันเป็นคร ู
I am a teacher



สปัดาหห์นา้ฉันจะไปโรงพยาบาล 
I will be going to the hospital next week

ถงึเวลาที�เราจะตอ้งไปแลว้ 
It’s time for us to go now

อนันี�ของคณุไหม 
Is this yours?

J
เขา้รว่มกบัเรา 
Join in with us

เอารม่ตดิตวัไปดว้ย เผื�อฝนจะตก 
(Take an umbrella) Just in case it rains

แคน่ดิหน่อย. 
Just a little.

แคล่อ้เลน่นะ 
Just joking

แคแ่ซวเลน่นะ 
Just teasing

แคแ่กลง้นะ 
Just messing around / Just kidding

รอสกัครู.่ 
Just a moment.



เพิ�งเสร็จพอด ี
Just finished

เพิ�งไปพอด ี
Just went

เมื�อกี�  
Just a moment ago

K
ไปเรื�อยๆ 
Keep going

ตั �งใจทํางานตอ่ไป 
Keep working hard

เกบ็อนันี�ไวส้กัที�หนึ�งที�ปลอดภยันะ 
Keep this somewhere safe

อยูน่ิ�ง! 
Keep still

สู ้ๆ  ( สูต้อ่ไป ) 
Keep it up

หา้มเขา้ไป 
Keep out

รูไ้หมวา่ ผมพดูเรื�องอะไร 
Know what I’m talking about?



ขี�โม ้( คําดา่คนที�คดิวา่เขารูท้กุสิ�งทกุอยา่ง รูคํ้าตอบ
ของทกุคําถาม ) 
Know it all!

L
ใหฉั้นเชค็ดกูอ่น 
Let me check.

ใหฉั้นคดิดกูอ่น 
Let me think about it.

ไปดกูนัเถอะ 
Let’s go have a look.

ไปกนัเถอะ 
Let’s go.

ชา่งมนัเหอะ ( ชา่งเรื�องนั�นไปเถอะ ไมต่อ้งพดูถงึมนั
อกีแลว้นะ ) 
Let it go will ya

มาเจอกนัที�หนา้โรงแรม 
Let’s meet in front of the hotel.

มาฝึก ภาษาองักฤษกนั 
Let’s practice English.

มาแชรก์นัเถอะ 
Let’s share.



ทิ�งมนัไวท้ี�นี� / ฝากมนัไวท้ี�นี� 
Leave it here

ปลอ่ยฉันใหอ้ยูค่นเดยีว 
Leave me alone

ดเูหมอืนฝนจะตก 
Looks like it’s gonna rain

ดเูหมอืนวา่ คณุคงจะหวิละ่มั �ง 
Looks like you’re hungry

M
Maybe 
อาจจะ

Maybe I’ll go 
ฉันอาจะไป

May I go now? 
ฉันขอตวัไปกอ่นไดไ้หม

May I see? 
ฉันขอดหูน่อยไดไ้หม

Many people like the visit here 
คนมากมายชอบมาเที�ยวที�นี�

Mind the gap 
ระวงัชอ่งวา่ง



Mind the cars 
ระวงัรถวิ�ง

Mind your manners 
ระวงัมารยาทหน่อย (พดูดีๆ  ซ)ิ

Move back 
ถอยหลงั

Move up 
ขยบัเขา้มา

Move it! 
เร็วๆ หน่อย / เร็วเขา้

N
No problem 
ไมเ่ป็นไร

No need to worry 
ไมต่อ้งเป็นหว่ง

Never
ไมเ่คย

Not yet 
ยงัไมไ่ด ้

Now is not a good time 
ตอนนี�ไมส่ะดวก



No matter what happens 
ไมว่า่จะเกดิอะไรขึ�นกต็าม

O
Occasionally I like to go 
นานๆ ครั�ง ฉันจะชอบไป

Of course you can come 
คณุมาไดแ้น่นอนอยูแ่ลว้

Oh crap! 
บา้เอย๊

Oh bugger 
ตายแลว้ / แยแ่ลว้

Oh for goodness sake 
ใหต้ายเหอะ

One way ticket 
ตั�วไปอยา่งเดยีว

Open your heart to me 
เปิดหวัใจของเธอใหฉั้นดว้ยเถดิ

One like that 
อนัที�เหมอืนอนันั�น

Over there 
ที�โนน้



P
Please sit down 
กรณุานั�งลง

Please come here 
มานี�หน่อย

Please speak slowly 
ชว่ยพดูชา้ๆ

Pick up the toys 
เกบ็ของเลน่ใหห้น่อย

Phone me later 
โทรหาฉันทหีลงัดว้ยนะ

Plan carefully 
คณุตอ้งวางแผนดีๆ

Playing hard to get 
เลน่ตวั

Poor you 
คณุนี� น่าสงสารจัง / ฉันสงสารคณุ

Probably 
คงงั�น / น่าจะ / ละ่มั �ง

Pathetic! 
น่าสมเพช



Q
Quiet please 
เงยีบหน่อยไดไ้หม

Quickly come on! 
เร็วเขา้ / เร็วหน่อย

Quite good 
คอ่นขา้งดนีะ

Quit it! 
หยดุทํา / เลกิทํา / หยดุกวนตนีฉันสิ

R
Really? 
จรงิเหรอ

Really hot 
รอ้นจรงิๆ / รอ้นมาก

Randomly guessing the answer 
ตอบมั�ว

Rarely do I go 
นานๆ ครั�งฉันกจ็ะไป

Respect other people’s opinions 
จงใหเ้กยีรตกิบัความคดิเห็นของคนอื�นดว้ยเถอะ



Retard! 
ไอโ้ง ่/ ปัญญาออ่น

Right? 
ใชไ่หม

S
See you later 
แลว้เจอกนั

Seya 
เจอกนั

Something is wrong 
มอีะไรผดิปกติ

Someone is coming 
มใีครสกัคนกําลงัมา

Sorry to disturb 
ขอโทษที�รบกวน

Stop doing that! 
หยดุทําอยา่งนั�นไดม้ั �ย!

Satisfied yet? 
พอใจหรอืยงั

See that? 
เห็นนั�นไหม



Seems like you’re tired 
ดเูหมอืนคณุจะเหนื�อยนะ / ทา่ทางคณุจะเหนื�อย

Show me please 
แสดงใหฉั้นดหูน่อย

Shut up will ya 
หบุปากไดแ้ลว้สิ

Sign here please 
เซน็ชื�อที�นี�ดว้ย

So far so good 
เทา่ที�เป็นมา มนักกํ็าลงัไปอยา่งดี

So what next then? 
งั �น เอาไงตอ่ละ่

So what!? 
แลว้ไงละ่

Someday I will come back 
สกัวนัหนึ�ง ฉันจะกลบัมานะ

So so 
งั �นๆ / เรื�อยๆ

Something like that 
อะไรประมาณนั�น / อะไรอยา่งนี�

Stay still 
อยูน่ิ�งๆ / นิ�งไว ้



Sounds good 
ฟังดดู ี/ ทา่ทางจะดี

Suddenly, we heard an explosion 
ทนัใดนั�น เราไดย้นิเสยีงระเบดิ

T
ลองเสี�ยงด ู
Take a chance.

เอามนัออกไปขา้งนอก 
Take it outside.

กรณุาถอดรอ้งเทา้ 
Take off your shoes please.

พาฉันเขา้ไปในเมอืง 
Take me downtown.

ชว่ยถา่ยรปูใหฉั้นหน่อย 
Take a picture for me please

กนิยานี�ส ิ
Take this medicine. ไมใ่ช ่eat medicine นะ

บอกเขาวา่ฉันตอ้งการพดูกบัเขา 
Tell him that I need to talk to him.

บอกฉัน 
Tell me.



ขอบคณุ คณุ มาก 
Thank you very much.

ขอบคณุ 
Thank you.

ขอบคณุ สําหรับความ ชว่ยเหลอืของคณุ 
Thanks for your help.

รถยนต ์คั �นนั�น ตรงโนน้ เป็นของฉัน 
That car over there is mine.

นั�นดดู ี
That looks great.

รา้นอาหารนั�น ไมแ่พง 
That restaurant is not expensive.

(เรื�องนั�น) แยม่าก 
That’s terrible!

มผีูค้นมากมาย ที�นี� 
There are many people here.

ม ีแอปเปิ�ลในตูเ้ย็น 
There are some apples in the refrigerator.

หนังสอืเหลา่นี�ของเรา 
These books are ours.

พวกเขามาถงึ เมื�อวาน 
They arrived yesterday.



นี�มนัไมทํ่างาน 
This doesn’t work.

ผูช้ายพวกนั�นกําลงัพดูภาษาองักฤษ 
Those men are speaking English.

ลองสวมด ู
Try it on.

ลองด ู
Try it.

พยายามพดู 
Try to say it.

เลี�ยวกลบั(กลบัหลงัหนั) 
Turn around.

เลี�ยวซา้ย 
Turn left.

หมดเวลา 
Times up

มากเกนิไป 
Too much

U
Unbelievable! 
เหลอืเชื�อ



Under the table 
ใตโ้ตะ๊

Understand me? 
เขา้ใจฉันมั �ย (สั �นกวา่ Do you understand me?)

Underline the correct word 
เขยีนเสน้ไวข้า้งใตคํ้าที�ถกูตอ้ง

Unless you come with me, I won’t go 
ถา้คณุไมม่าดว้ย ฉันจะไมไ่ป

Unlucky 
โชครา้ย

Up to you 
แลว้แตค่ณุ

V
สวยมากๆ 
Very beautiful

ดมีากๆ เลย 
Very very good.

สาบานวา่จะไมทํ่าอยา่งนั�นอกี 
Vow never to do that again

มาเยี�ยมฉันบอ่ยๆ นะ 
Visit me often



W
Who is that? 
นั�นเป็นใคร

What are you doing? 
คณุทําอะไรอยู่

When are we going? 
เราจะไปเมื�อไหร่

Why did you do that? 
คณุทําแบบนั�นทําไม

Which one do you want? 
คณุอยากไดอ้นัไหน

Whose shirt is this? 
เสื�อตวันี�เป็นของใคร

Wait up! 
รอเดี�ยว

Wake up! 
ตื�นไดแ้ลว้

Well well well 
แหมๆๆ

Will you come with me? 
คณุจะไปกบัฉันดว้ยไหม



Would you mind if I leave now? 
คณุจะวา่อะไรไหม ถา้ฉันไปตอนนี�
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