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Conversation บทสนทนา

• A: Hello, my name is Sam. เฮ็ลโล มายเนม อิส แซม
o สวสัดี ช่ือ ของผม คือ แซม (ผมช่ือแซม)
B: Hey, I’m Jane. เฮ้ ไอม เจน
o หวดัดี ฉนั คือ เจน (ฉนัช่ือเจน)
o A: Nice to meet you. ไนซ ท ุมีท ยู
o ยินดี ท่ีได้ พบ คณุ (ยินดีท่ีได้รู้จกั)
B: Nice to meet you, too. ไนซ ท ุมีท ย ูทู
o ยินดี ท่ีได้ พบ คณุ เช่นกนั (ยินดีท่ีได้รู้จกัเช่นกนั)



Conversation บทสนทนา

• Hello ใช้ได้กบัคนทัว่ไป
Hey ความหมายเหมือนกนั Hi แปลวา่ หวดัดี เป็นค าทกัทายประสา
เดก็ๆหรือวยัรุ่น
Nice ความหมายทัว่ไปหมายถงึ ดี แตใ่นท่ีนีใ้ห้แปลวา่ ยินดี
Nice to meet you เป็นการกลา่วแสดงความยินดีท่ีได้รู้จกักนั 
ตามธรรมเนียมอนัดีงาม



Hello ทัว่ไป
Hey =Hi แปลว่า 
หวดัดี เป็นค า

ทกัทายประสาเดก็ๆ
หรือวยัรุ่น

Nice หมายถึง ดี 

แต่ในท่ีนีใ้ห้แปลวา่ ยินดี

Nice to meet 
you.

เป็นการกลา่วแสดง
ความยินดีท่ีได้รู้จกักนั 
ตามธรรมเนียมอนัดีงาม



Conversation บทสนทนา

• o A: Nice to see you again. ไนซ ท ูซี ย ูอะเกน
ยินดี ท่ีได้ พบ คณุ อีกครัง้
B: You too. How are you? ย ูท ูฮาว อา ยู
(ยินดีท่ีได้พบ) คณุ เช่นกนั คณุ สบายดี ไหม
o A: Fine thanks, and you? ไฟน แธงส แอน ยู๊
สบายดี ขอบคณุ แล้วคณุละ่
o A: I’m okay, thank you. ไอม โอเค แธงควิ
ฉนั สบายดี ขอบคณุ
o A: What do you do? ว็อท ด ูย ูดู
คณุ ท างาน อะไร
B: I’m a student.ไอม อะ สตู๊ เดนิท
ผม เป็น นกัศกึษา



Conversation บทสนทนา

• B: What’s your job?ว็อทส ยวั จอบ
คณุ ท างาน อะไร
o A: I work in a bank.ไอ เวิค อิน อะ แบ็งค
ฉนั ท างาน ใน ธนาคาร
o A: Where are you from? แว อา ย ูฟรอม
คณุ มา จาก ไหน

• B: I’m from England.ไอม ฟรอม อิ๊งเลนิด
ฉนั มา จาก ประเทศองักฤษ



Conversation บทสนทนา

• B: Where do you come from?แว ด ูย ูคมั ฟรอม
คณุ มา จาก ไหน
o A: I come from America.ไอ คมั ฟรอม อเม๊ริเคอะ
ฉนั มา จาก ประเทศ อเมริกา
o A: Where do you go to school?แว ด ูย ูโก ท ูสกลู
คณุ ไป โรงเรียน ท่ีไหน (คณุเรียนอยูท่ี่ไหน)

• B: I go to King School.ไอ โก ท ูคิง สกลู
ผม ไป โรงเรียน คิง (ผมเรียนอยูท่ี่โรงเรียนคิง)



Conversation บทสนทนา

• A: What subjects do you like?ว็อท ซบัเจ็คส ด ูย ูไลค
วิชา อะไร ที่คณุ ชอบ (คณุชอบวชิาอะไร)
B: I like math and English.ไอ ไลค แมธ็ แอน อิ๊งลชิ
ผม ชอบ คณิตศาสตร์ และ ภาษาองักฤษ
o A: What’s your favorite sport?ว็อทส ยวั เฟ็ฝเวอะริท สปอท
กีฬา ท่ีช่ืนชอบ ของคณุ คือ อะไร
B: My favorite sport is football.มาย เฟ็ฝเวอะริท สปอท อิส ฟทุบอล
กีฬา ท่ีช่ืนชอบ ของฉนั คือ ฟตุบอล
A: What sport do you like?ว็อท สปอท ด ูย ูไลค
คณุ ชอบ กีฬา อะไร
B: I like golf.ไอ ไลค กอฟ ฉบั ชอบ กอล์ฟ



Conversation บทสนทนา

• o A: It was nice meeting you.อิท เวิส ไนซ ม๊ีททิง ยู
มนั ดี ท่ีได้ รู้จกั คณุ (ยินดีท่ีได้รู้จกักบัคณุ)
B: It was nice meeting you, too. Bye.อิท เวิส ไนซ 
ม๊ีททิง ย ูท ูบาย
มนั ดี ท่ีได้ รู้จกั คณุ เช่นกนั ลาก่อน
o A: Goodbye. กุ๊ดบาย
ลาก่อน



Education 

1. What method of learning works best 
for you? 

2. How beneficial do you think it is to 
group students according to their ability?



สถานที่ ภาษาอังกฤษ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั Provincial Administrative Organization (PAO)

เทศบาล Municipality

เทศบาลนคร City Municipality

เทศบาลเมือง Town Municipality

เทศบาลต าบล Subdistrict Municipality

ส านกังานเทศบาล Office of the ....Municipality

องคก์ารบริหารส่วนต าบล Subdistrict Administrative Organization (SAO)

ท่ีท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล Office of the SAO / SAO Office

ท่ีวา่การอ าเภอ ....District Office

ท่ีวา่การก่ิงอ าเภอ ....Minor District Office

ต าแหน่ง ภาษาอังกฤษ

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั Chief Executive of the PAO

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั Deputy Chief Executive of the PAO

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั Chief Administrator of the PAO

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั Deputy Chief Administrator of the PAO

นายกเทศมนตรี Mayor

รองนายกเทศมนตรี Deputy Mayor

ปลดัเทศบาล Municipal Clerk

รองปลดัเทศบาล Deputy Municipal Clerk

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล Chief Executive of the SAO

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล Deputy Chief Executive of the SAO

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล Chief Administrator of the SAO



การสัง่อาหาร

• A: Welcome, what would you like to order?
ยินดีต้อนรับครับ คณุอยากสัง่อะไรครับ

B: I would like to get a double cheeseburger.
ฉนัอยากได้ชีสเบอร์เกอร์สองชิน้คะ่

A: Would you like everything on it?
คณุอยากใสร่วมทกุอยา่งใช่ไหมครับ

B: I would like everything on it, thank you.
ฉนัต้องการใสท่กุอยา่งเลยคะ่ ขอบคณุคะ่



• A: Do you want any fries?
คณุจะเอามนัฝร่ังทอดไหมครับ

B: Let me get some large curly fries.
เอามนัฝร่ังทอดแผน่ หยกัใหญ่ให้ฉนัคะ่

A: Would you like anything to drink?
• คณุต้องการเคร่ืองดื่มอะไรไหมครับ

B: I want a glass of pepsi.
ฉนัขอเปปซี่แก้วนงึคะ่

A: OK, just moment
โอเคครับ รอสกัครู่นะครับ

B: Thank you.
ขอบคณุคะ่



บทสนทนาที2่

• A: How may I help you?
มีอะไรให้ฉนัช่วยไหมคะ

B: A double cheeseburger please.

• ชีสเบอร์เกอร์สองชิน้คะ่

• A: Everything on it?
ใสท่กุอยา่งเลยไหมคะ

• B: Yes, please.
คะ่



• A: Would you like fries ?
คณุจะเอามนัทอดไหมคะ

• B: I would love large curly fries.
ฉนัชอบมนัทอดหยกัแผน่ใหญ่คะ่

• A: Would you like anything to drink?
คณุจะเอาเคร่ืองดื่มอะไรบ้างคะ

• B: Yes, let me have a medium Pepsi.
คะ่ เอาเป็ปซี่ขนาดกลางคะ่

• A: just moment please.
รอสกัครู่นะคะ

• B: Thank you.
ขอบคณุคะ่



การขออนุญาต
แบบทางการ (Formal)

• Would it be possible to leave the class today
ขออนญุาตหยดุเรียนวนันีไ้ด้ไหมครับ

• May I have permission to hand the homework tomorrow
ขออนญุาตสง่งานวนัพรุ่งนีไ้ด้ไหมครับ

• It would be grateful if you could give me permission to do t
his job.

จะเป็นความกรุณาอยา่งยิ่งถ้าให้ผมได้รับงานนี ้

• Would you mind if I send the paper today
คณุจะวา่อะไรไหมถ้าผมจะสง่เอกสารวนันี ้



การขออนุญาต
แบบไม่ทางการ (Informal)

• Will you let me drive you home?
ให้ผมไปสง่ได้ไหม

• Is it alright if I could borrow your calculator.
จะวา่อะไรไหมถ้าผมขอยืมเคร่ืองคิดเลขหน่อย

• I wonder if I can use this pen.
จะวา่ไหมถ้าขอใช้ปากกาหน่อย

• Do you mind if I turn on television?
จะวา่ไหมถ้าจะเปิดทีวี

• Can I borrow your pencil?
ขอยืมดินสอหน่อยได้ไหม



การใหอ้นุญาต หรือการปฏิเสธค าขอ
อนุญาต (Accepting /Declining a Permission)

• การให้อนญุาต หรือการปฏิเสธค าขออนญุาตสามารถท าได้หลายแบบ ยกตวัอยา่ง
เช่น
แบบเป็นทางการ (Formal)

I’m sorry. But I have to use it today.
ขอโทษนะ แตว่นันีผ้มต้องใช้

I regret to inform you that I can’t lend you money.
ผมเสียใจท่ีจะต้องบอกวา่ผมให้คณุยืมเงินไมไ่ด้

There will be no problem about that.
ได้เลยครับไมมี่ปัญหา

Please do.    เชิญเลยครับ
Certainly    ยินดีครับ



• แบบไม่เป็นทางการ (Informal)
No, I’m afraid you can’t.     ผมคงจะให้ไมไ่ด้

• Yes, but don’t be too late. ได้ แตอ่ยา่นานนกันะ
Not at all. (นอท แอท ทอล)  ได้เลยคะ่ ไมรั่งเกียจอะไร
Of course   แน่นอน
Of course not ไมไ่ด้
Go ahead.เอาเลย
No. Go ahead. ไมเ่ลย ตามสบาย
Surely  แน่นอน
Alright  ได้เลย
I don’t think so.   อยา่ดีกวา่
You’re not supposed to.    คณุท าแบบนัน้ไมไ่ด้หรอก

•



การขอความช่วยเหลือ

1.การขอความช่วยเหลือ
โดยใช้รูปประโยคที่สภุาพ

2.การขอความช่วยเหลอื
โดยการใช้รูปประโยคแบบ

เป็นกนัเอง



• 1. การขอความช่วยเหลือโดยใช้รูปแบบประโยคท่ี
สภุาพ (Asking for help by using polite sentence)
รูปแบบประโยค ส านวนการขอความช่วยเหลือท่ีนิยมใช้กนัในปัจจบุนัมี
ดงัตอ่ไปนี ้



1.1 Could you please (do something) for (someone) 
กรุณา …….. ให้ ……..ได้ไหม 

ตวัอยา่ง

a) Could you please give me a glass of milk?
คณุจะกรุณาให้น า้ฉนัหนึง่แก้วได้ไหม

b) Could you please give a lift for Jane ?
คณุจะกรุณาพาเจนขึน้รถไปกบัคณุได้ไหม 

** ประโยคนีมี้ค ากิริยาท่ีเป็นภาษาแสลง คือ “give a lift” หมายถงึพาคนขึน้
รถไปด้วยและไปสง่ถงึที่



• 1.2 Would you please …………………………...
คณุจะกรุณา……ได้ไหม 

** ประโยคนีมี้การใช้คล้ายกบัการใช้ could you please และมี
ความหมายเดียวกนัคือ การขอความช่วยเหลือ
** หลงั Please ต้องเป็นกริยาช่อง
ท่ี 1 หรือ Infinitive without ‘to’ เท่านัน้



• 1.3 Would you mind (V.ing หรือ Gerund phrase) …………
……

คณุรังเกียจไหมที่จะ……….

การใช้ would you mind ต้องตาม
ด้วย V.ing หรือ Gerund phrase เสมอและการตอบจะตอบกลบักบัรูป
ประโยคค าถามปกติ
การตอบรับจะ
ตอบ คือ “No, I don’t mind closing the window for you.”
ไมรั่งเกียจเลยท่ีจะปิดหน้าตา่งให้คณุ หรือถ้าตอบปฎิเสธจะใช้ yes เช่น

• “Yes, I do mind closing the windows for you. It is very
warm her, sorry.”

• การตอบปฎิเสธคือ การบอกผู้ถามวา่ ฉนัไมปิ่ดหน้าตา่งให้คณุและควรให้เหตผุล
ด้วย เชน่ เพราะอากาศร้อน เป็นต้น



• 1.4 Could you possible ……………………………
ประโยคค าถามนีเ้ป็นการถามอย่างสภุาพเช่นกนั
2. การขอความช่วยเหลือโดยใช้รูปแบบท่ีเป็น
กนัเอง Can you ……………
การใช้ can you ในการขอความช่วยเหลือเป็นการใช้ประโยค อยา่ง
เป็นกนัเองกบัคนใกล้ชิดเช่นเพื่อนควรใช้ can you.



• ตวัอยา่ง
• “Hi Joe! Can you help me carrying these luggages

”
โจช่วยผมขนกระเป๋าหน่อยส.ิ

• การตอบการขอความช่วยเหลือมีหลายรูปแบบ ในท่ีนีข้อยกประโยคหลกัๆ
ดงันี ้
การตอบรับ 1. Yes, I can help you.

2. Okay.
3.Certainly, I'd be glad to help you.

การตอบปฎิเสธ 1. I am sorry, I'm quite busy now.
2. I am sorry. I have to go back now.
3. No, I cannot help you.



• นอกจากนี ้ การขอความช่วยเหลือผู้ขอควรค านงึถึงกาลเทศะด้วย
• การขอความชว่ยเหลือโดยทัว่ไปควรมีการเกร่ินน าและขึน้อยูก่บั
กาลเทศะ เช่น

• เม่ือเราไปบ้านเพื่อนท่ีสนิทกนั เรารู้วา่เราสามารถขอน า้ดืม่ได้อยา่งสนิท
ใจ เม่ือไปประชมุ บางครัง้หิวน า้อาจจะขอน า้ได้อยา่งสภุาพเช่นกนัโดย
ให้เหตผุลวา่คอแห้ง เช่น

• “Excuse me. May I have a glass of water  I
have a dry throat.” การถามแบบนีส้ว่นมากจะได้รับการตอบ
รับ



Thank you


