คำนำ
สำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรกำหนดพันธกิจที่มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำร
และกำรพัฒ นำทักษะภำษำต่ำงประเทศ เพื่อให้ทันต่อกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนในปี 2558 สำนักงำนอธิกำรบดีจึงเตรียมควำมพร้อมให้แก่บุคลำกร
โดยอบรมภำษำอังกฤษ และได้มีกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น แนวทำงในกำรสนทนำภำษำอั ง กฤษส ำหรั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่
ที่ปฏิบัติงำน ในสำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนในเบื้องต้นได้ คณะผู้จัดทำจึงได้รวบรวมองค์ควำมรู้จำกแหล่ง
ต ำรำ/คู่ มื อ กำรใช้ ภ ำษำอั ง กฤษเบื้ อ งต้ น ที่ ถู ก ต้ อ งชั ด แจ้ ง และจำกผู้ มี
ประสบกำรณ์มำจั ดทำเป็ น คู่มือกำรใช้ภ ำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่ อสำรในกำร
ให้บริกำรเบื้องต้นเล่มนี้ขึ้น
คณะผู้ จั ด ท ำหวั ง เป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ว่ ำ เอกสำรฉบั บ นี้ จ ะเป็ น แนวทำง
ให้บุคลำกร ในสำนักงำนอธิกำรบดีหรือผู้ ที่สนใจ ได้ฝึกพัฒนำศักยภำพของ
ตนเองเพื่อมุ่งสู่ กำรให้บริกำรที่ได้มำตรฐำนสำกลต่อไป
คณะผู้จัดทำ

สำรบัญ
หน้ำ
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บทที่ 1 กำรทักทำยและกำรสนทนำ
(Conversation Greetings)
สวัสดีตอนเช้ำ (Good Morning)
ใช้ตั้งแต่เวลำหลังเที่ยงคืน-เที่ยงวัน
A: Good Morning, how are you?
(กูดมอร์นิ่ง, ฮาว อา ยู)
สวัสดีค่ะ, คุณเป็นไงบ้ำง?
B: Hi, I’m fine, thanks. How about you?
(ไฮ ไอม ไฟน์ แธงส, ฮาว อะเบ้า ยู)
หวัดดี ฉัน สบำยดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ?
A: I’m fine, thank you. Where will you go?
(ไอม ไฟน์ แธงคิว.
แว วิว ยู โก)
ผม สบำยดี ขอบคุณ คุณกำลังจะไปไหน?
B: I go to have a breakfast.
(ไอ โก ทู แฮฟ อะ เบรกฟัส)
กำลังจะไปทำนข้ำวเช้ำครับ
A: O.k, see you.
(โอเค, ซี ยู)
ครับ แล้วเจอกัน
คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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B: See you.
(ซี ยู)
แล้วเจอกันใหม่ครับ

สวัสดีตอนบ่ำย (Good afternoon)
ใช้ตั้งแต่เวลำหลังเที่ยงวัน-ตะวันตกดิน
A: Good afternoon, how are you today?
(กูดอาฟเตอร์นูน, ฮาว อา ยู ทู เด)
สวัสดีตอนบ่ำยครับ วันนี้สบำยดีไหมครับ?
B: I’m alright, thank you, and you?
(ไอม์ ออไร้ท์, แธ็งคิว, แอนด์ ยู)
สวัสดีค่ะ ขอบคุณ แล้วคุณล่ะค่ะ?
A: Very well , thank you.
(เวริ เวล, แธ็งคิว)
สบำยดีครับ, ขอบคุณครับ

สวัสดีตอนเย็น (Good evening)
(ใช้ตั้งแต่ตะวันตกดิน - เที่ยงคืน)
A: Good evening. How are you doing?
(กูดอีฟนิ่ง, ฮาว อาร์ ยู ดูอิ้ง)
สวัสดีครับ คุณสบำยดีไหมครับ?
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B: Not too bad, thank.
(น็อท ทู แบด, แธ็งส)
สบำยดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

บทสนทนำเมื่อพบกันครั้งแรก
A: Hello.
(ฮัลโล)
สวัสดี ค่ะ
B: Hello.
(ฮัลโล)
สวัสดีครับ
A: How are you?
(ฮาว อาร์ ยู)
สบำยดีไหม ค่ะ?
B: I'm OK, thank you.
(แอม โอเค, แธง กิ้ว)
สบำยดีครับ, ขอบคุณครับ
A: What is your name?
(วอท อีส ยัวร์ เนม)
คุณชื่ออะไร ค่ะ?

คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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B: My name is Steven.
(มาย เนม อีส สตีเว่น)
ผมชื่อสตีเว่นครับ
A: Where are you come from?
(แวร์ อาร์ ยู คัมฟอร์ม)
คุณมำจำกไหน ค่ะ?
B: I’m come from England.
(ไอ แอม คัม ฟอร์ม อิงแลนด์)
ผมมำจำกอังกฤษ ครับ
A: How long have you been in Thailand?
(ฮาว ลอง แฮฟ ยู บีน อิน ไทยแลนด์)
คุณอยู่เมืองไทยมำนำนเท่ำไหร่แล้ว ค่ะ?
B: I have been in Thailand for 6 months.
(ไอ แฮฟ บีน อิน ไทยแลนด์ ฟอร์ ซิก มันซ์)
ผมอยู่เมืองไทยมำ 6 เดือนแล้ว ครับ
A: Do you like Thailand?
(ดู ยู ไลค์ ไทยแลนด์)
คุณชอบอยู่เมืองไทยไหม ค่ะ?
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B: Yes, I like Thailand very much.
(เยส ไอ ไลค์ ไทยแลนด์ เวรี่มัช)
ครับ ผมชอบประเทศไทย
A: How old are you?
(ฮาว โอล์ด อาร์ ยู)
คุณอำยุเท่ำไหร่ ค่ะ
B: I am 30 years old.
(ไอ แอม เธอตี้ เยียร์ โอลด์)
ผมอำยุสำมสิบปี ครับ
A: Nice to meet you.
(ไนท์ ทู มิต ยู)
ยินดีที่ได้พบ ค่ะ
B: Nice to meet you, too.
(ไนต์ ทู มิต ยู ทู )
ยินดีทีได้พบเช่นกัน ครับ
A: Goodbye.
(กูด บาย)
ลำก่อน

คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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คำศัพท์ที่ควรรู้
Hi, Hello
( ไฮ , ฮัลโหล)
= สวัสดี
How are you? (ฮาว อาร์ ยู?)
= เป็นไงบ้ำง
What's up? (ว้อท ซับ?)
= เป็นไงบ้ำง
How are you doing? (ฮาว อาร์ ยู ดูอิ้ง?) = เป็นไงบ้ำง
How’s your life? (ฮาว ยัว ไลฟ์?) = เป็นอย่ำงไรบ้ำง,สบำยดีไหม
สำนวนเอำไว้ตอบว่ำสบำยดี
I’m fine.
(ไอม์ ไฟน์)
I’m very well. (ไอม เวริ เวล)
I’m good.
(ไอม กุด)
I’m O.K.
(ไอม โม เค)

= ฉัน สบำยดี
= ฉันสบำยดีมำก
= ฉันสบำยดี
= ฉันสบำยดี

สำนวนด้ำนล่ำงนี้แสดงว่ำชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นหรือแย่ลง ชีวิตเช่นเดิม
So so.
(โซ โซ)
= งั้น งั้น
Not too bad. (น็อท ทู แบด)
= ไม่มีอะไรเลวร้ำย
สำนวนเอำไว้ตอบว่ำไม่สบำย
I’m not very well. (ไอม น็อท เวริ เว็ล)= ฉันรู้สึกไม่ค่อยดี
เมื่อบอกว่ำไม่สบำยก็บอกเขำต่อไปเลยว่ำเป็นอะไรไม่ต้องรอให้เขำถำม
I’ve got a headache. (ไอฝ ก็อท อะ เฮดเดค) = ผมมีอำกำรปวดหัว
I’ve got a toothache. (ไอฝ ก็อท อะ ทุธ เอค) = ผมมีอำกำรปวดฟัน
I’ve got a stomachache.(ไอฝ ก็อท อะ สต๊อมเมิคเคค) = ผมมีอำกำรปวดท้อง
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บทที่ 2 แนะนำหน่วยงำน (Introduce Organization)
สถำนกำรณ์: ชำวต่ำงชำติถำมข้อมูลเกี่ยวกับอำคำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
A : Hi, Excuse me.
(ไฮ เอ็กคิวมี)
หวัดดี ขอโทษนะครับ
B: Good morning, May I help you?
(กูด มอร์นิ่ง, เมย์ ไอ เฮลพ์ ยู)
สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยมั้ยค่ะ
A : What the name of this building?
(วอท เดอะ เนม ออฟ ดีส บิวดิ้ง)
อำคำรนี้ชื่ออะไรครับ
B: This building is General Instruction.
(ดิส บิวดิ้ง อิส เจเนรัล อินสตรัคชั่น)
อำคำรนี้ คือ อำคำรเรียนรวมและอำนวยกำรค่ะ
A : how many floor of this building?
( ฮาว แมนี่ ฟลอ ออฟ ดีส บิวดิ้ง)
มีกชี่ ั้นครับ
คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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B : There are 9th floor.
(แดร์ อา นาย ฟลอร์)
มีทั้งหมด 9 ชั้น ค่ะ
General Administrative Section, Public Relations Affairs,
and Post Office are at 1st floor.
(เจเนรอล แอดมินิสเททีฟ เชคชั่น, พลับลิค รีเลชั่น แอฟแฟร์ แอนด์
โพสต์ ออฟฟิต อาร์ แอท เฟิร์ส ฟลอร์)
ชั้น 1 คือ งำนธุรกำร, งำนประชำสัมพันธ์ และ งำนไปรษณีย์ ค่ะ
Second floor are Accounting and Finance Section,
Academic and Registrar Department.
(เซ็คคัน ฟลอร์ อาร์ แอคเคาน์ติ้ง แอน ไฟแน็น เซ็กชั่น ,อะคาเดมิค แอนด์
รีจิตตร้า)
ชั้น 2 คือ ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี และสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน
Third floor are Personnel and Legal Affairs, Procurement
and Supplies and Classroom
(เทิร์ดฟลอร์ อา เพอร์ซันแนล แอดน์ ลีเกิล อาฟแฟร์, โปรคูเม้นท์
แอนด์ ซัพพลาย แอนด์ คลาสรูม)
ชั้น 3 คือ งำนกำรเจ้ำหน้ำทีแ่ ละนิติกำร, งำนพัสดุ และห้องเรียน
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Fourth Floor are Administrative Office and Secretary
Office and Meeting Room.
(โฟส์ท ฟลอร์ อา แอทมินิสเตชั่น ออฟฟิส แอนด์ (แซกทรอรี่
ออฟฟิต แอนด์ มิทติ้ง รูม)
ชั้น 4 คือ ห้องทำงำนของผู้บริหำร ห้องเลขำนุกำรและ ห้องประชุม
Fifth - Seven Floor are Classroom.
(ฟิฟ ทู เซเว่น ฟลอร์ อาร์ คลาส รูม)
ชั้น 5-7 เป็นห้องเรียน
Eighth Floor are Quality Assurance Office, Policy and
Planning Section and KPRU Council Committee Meeting Room.
(เอทธ์ ฟลอร์ อา ควาลิตี้ แอสชัวแรนซ์ ออฟฟิศ, โพลิซี แอนด์ แพลน
นิ้ง เซ็คชั่น แอนด์ เคมีอายู เคาซิ้ว คอมมิทที มิตติ้ง รูม)
ชั้น 8 คือ สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ, กองนโยบำยและแผน,
ห้องประชุมสภำ
Nine Floor are International Relations and ASEAN Affairs
Office and Meeting Room.
(ไนน์ ฟลอร์ แอส อินเทอร์เนชั่นแนล รีเลชั่น แอน อาเซียน อาฟ
แฟร์ ออฟฟิศ แอนด์ มิทติ้ง รูม)
ชั้น 9 คือ งำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน และห้องประชุม
A: Thank you.
(แต้งกิ้ว)
ขอบคุณมำกครับ
คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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B: It’s my pleasure
(อิท มาย เพรสเชอร์)
ด้วยควำมยินดีค่ะ

สถำนกำรณ์: อำจำรย์ชำวต่ำงชำติจะไปลงชื่อที่ห้องกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร
A : Good Morning. I would like to sign my name for working day.
(กุด มอร์นิ่ง. ไอ วูด ไลค์ ทู ซาย มาย เนม ฟอร์ เวิร์คกิ้ง เดย์)
สวัสดีค่ะ ฉันต้องกำรลงชื่อเข้ำทำงำนค่ะ
B : Staff of Personal Section have already keep it after 09.00 am.
(สตาฟ ออฟ เพิลเซอแนล เซคชั่น แฮฟ ออเรดี้ คีฟ อิท อาฟเตอร์ ไนท์ เอเอ็ม)
เจ้ำหน้ำที่ได้เก็บแฟ้มลงชื่อเรียบร้อยแล้ว หลังเวลำ 09.00 น. ค่ะ
A : Where is Personal Section?
(แวร์ อีส เพอซันแนล เซ็คชั่น)
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่อยู่ที่ไหนค่ะ
B : At 3rd Floor, sir.
(แอท เติส ฟลอร์ เซอร์)
เชิญชั้น 3 ค่ะ
A : How do I go there ?
(ฮาว ดู ไอ โก แด)
ฉันจะไปได้อย่ำงไรค่ะ
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B : You can take the elevator to 3rd floor. It is on your left hand side.
(ยู แคน เทค ดิ เอลิเวเธอร์ ทู เธิร์ด ฟลอร์. อิส ออน ยัวร์ เลฟ แฮนด์ ไซด์)
คุณสำมำรถขึ้นลิฟต์ไปชั้น 3 จะอยู่ทำงซ้ำยมือค่ะ
A: Thank you.
(แต้งกิ้ว)
ขอบคุณมำกค่ะ
B: It’s my pleasure
(อิท มาย เพรสเชอร์)
ด้วยควำมยินดีค่ะ

คำศัพท์ที่ควรรู้
General Instruction (เจเนรัล อินสตรัคชั่น) = อำคำรเรียนรวมและ
อำนวยกำร
st
1 floor (เฟิร์ส ฟลอร์) = ชั้น 1
General Administrative Section (เจเนรอล แอดมินิสเททีฟ เชคชั่น) =งำน
ธุรกำร
Public Relations Affairs (พลับลิค รีเลชั่น แอฟแฟร์) = งำนประชำสัมพันธ์
Post Office (โพสต์ ออฟฟิต) = งำนไปรษณีย์
Second floor (เซ็คคัน ฟลอร์) = ชั้น 2
Accounting and Finance Section (แอคเคาน์ติ้ง แอน ไฟแน็น
เซ็กชั่น ) = ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
Academic and Registrar Department (อะคาเดมิค แอนด์ รีจิตตร้า) =
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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Third floor (เทิร์ดฟลอร์) = ชั้น 3
Personnel and Legal Affairs (เพอร์ซันแนล แอดน์ ลีเกิล อาฟแฟร์) =
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร
Procurement and Supplies (โปรคูเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย) = งำนพัสดุ
Classroom (คลาสรูม) = ห้องเรียน
Fourth Floor (โฟส์ท ฟลอร์) = ชั้น 4
Administrative Office (แอทมินิสเตชั่น ออฟฟิส) = ห้องทำงำนของ
ผู้บริหำร
Secretary Office (แซกทรอรี่ ออฟฟิต) = ห้องเลขำนุกำร
Meeting Room (แอนด์ มิทติ้ง รูม) = ห้องประชุม
Fifth - Seven Floor (ฟิฟ ทู เซเว่น ฟลอร์) = ชั้น 5-7 ห้องเรียน
Classroom (คลาสรูม) = ห้องเรียน
Eighth Floor (เอทธ์ ฟลอร์) = ชั้น 8
Quality Assurance Office (ควาลิตี้ แอสชัวแรนซ์ ออฟฟิศ) = สำนักประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
Policy and Planning Section (โพลิซี แอนด์ แพลนนิ้ง เซ็คชั่น) =
กองนโยบำยและแผน
KPRU Council Committee Meeting Room (เคพีอายู เคาซิ้ว
คอมมิทที มิตติ้ง รูม) = ห้องประชุมสภำ
Nine Floor (ไนน์ ฟลอร์) = ชั้น 9
International Relations and ASEAN Affairs Office (อินเทอร์เนชั่นแนล
รีเลชั่น แอน อาเซียน อาฟแฟร์ ออฟฟิศ) = งำนวิเทศสัมพันธ์
และกิจกำรอำเซียน
Meeting Room (แอนด์ มิทติ้ง รูม) = ห้องประชุม
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บทที่ 3 บทสนทนำเกี่ยวกับกำรถำมเส้นทำง
(Conversation for directions)
สถำนกำรณ์: ชำวต่ำงชำติมำพบเพื่อนที่ทำงำนอยู่ในมหำวิทยำลัยฯ
A: Good Morning. What can I do for you?
(กุด มอร์นิ่ง. วอท แคน ไอ ดู ฟอร์ ยู)
สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยไหมค่ะ
B : Good Moring. Do you know Miss Jane B. Bantam? Is she
working here?
(กุด มอร์นิ่ง ดู ยู โนว์ มิส เจน บี เบนทัม? อิส ชี เวิร์คกิ้ว เฮีย)
สวัสดีครับ คุณพอจะรู้จัก นำงสำว เจน บี เบนทัม ไหม เธอทำงำนที่นี่
ใช่มั้ยครับ
A : Just a few minutes please.
(จัส อะ ฟิว มินิส พลีส)
กรุณำรอสักครู่นะค่ะ
B : Miss Jane B. Bantam is worked at English Program.
(มิส เจน บี เบนทัม. ชี เวิรก์ กิ้ง แอท อิงลิส ดีพาร์ทเมนต์)
คุณเจน บี เบนทัม เขำทำงำนโปรแกรมสำขำภำษำอังกฤษครับ

คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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A : Thank you. Where I can meet her?
(แต้งกิ้ว แวร์ อาย แคน มีท เฮอ)
ขอบคุณครับ ผมจะไปพบเจอได้ที่ไหนครับ
B : You can meet her at Language Center Building.
(ยู แคน มิส เฮอ แอท แลงกูเอส เซนเตอร์ บิวดิ้ง)
คุณ สำมำรถไปพบเธอ ได้ที่อำคำรศูนย์ภำษำ
It’s opposite the Library Building.
(อิส ออฟโพสิส เดอะ ลายบลาลี่ บิวดิ้ง)
ตึกจะอยู่ตรงข้ำมกับห้องสมุดค่ะ
You will see Language Center Building is on your left hand side.
(ยู วิล ซี แลงกูเอส เซ็นเตอร์ บิวดิ้ง อิส ออน ยัว เลฟ แฮนด์ ไซด์)
คุณจะเห็นอำคำรอยู่ทำงซ้ำยมือ
Language Center Office is on 2nd Floor.
(แลงกูเอส เซ็นเตอร์ บิวดิ้ง อีส ออน เซ็คคั่น ฟลอร์)
สำนักงำนศูนย์ภำษำฯ จะตั้งอยู่บนชั้น 2
A : Thank you very much.
(แธง คิว แวรี่ มัช)
ขอบคุณครับ
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A: Excuse me, Do you know where the toilet is?
(อิสคิวมี ดู ยู โนว เเวร เดอะ โทยเลท อีส)
ขอโทษนะคะ คุณรู้ไหมว่ำห้องน้ำอยู่ที่ไหน
B: Go straight ahead. Turn left.
(โก สเตรท อะเฮด เทริน เลฟ)
เดินตรงไปแล้ว เลี้ยวซ้ำยค่ะ
A : Thank you very much.
( แธง คิว แวรี่ มัช)
ขอบคุณครับ
B: You are welcome.
(ยัว อาร์ เวลคัม)
ด้วยควำมยินดีค่ะ

คำศัพท์ที่ควรรู้
Go straight ( โก สเตร้ท )
= ตรงไป
Keep going straight (คีพ โกอิ่ง สเตร้ท )
= ตรงไปเรื่อยๆ
Just go straight on. ....( จัสท์ โก สเตร็ท ออน ) = ตรงไปเรือ่ ย ๆ
บน./ ยัง........
Until you come get ( อันทิล ยู คัม เก็ต)
= จนกระทั่งถึง
on the left ( ออน เธอะ เล็ฟท )
= อยู่ทำงซ้ำยมือ
At the corner ( แอท เธอะ คอร์เน่อร์ )
= ตรงหัวมุม
Turn ( เทิน )
= เลี้ยว
คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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Left (เล็ฟท์ )
right (ไร้ท์ )
Turn back (เทิน แบ๊ค)
Opposite (ออพ โพ สิท)
Between (บี ทะ วีน)
Near (เนียร์)
Back of (แบ๊ค ออฟ)
In front of (อิน ฟรอนท์ ออฟ)

= ด้ำนซ้ำย
= ด้ำนขวำ
= ย้อนกลับ
= ตรงข้ำม
= ระหว่ำง
= ใกล้
= อยู่ด้ำนหลังของ
= อยู่ด้ำนหลังของ
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บทที่ 4 กำรรับสมัครงำน
(Apply for a job)
A: Good morning,
(กูด มอร์นิ่ง)
สวัสดีครับ
B: Good morning. May I help you?
(กูด มอร์นิ่ง เมย์ ไอ เฮลพ์ ยู)
สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยมั้ยค่ะ
A: I will apply for a job. Where is Personnel Section.
(ไอ วีล แอพพลาย ฟอร์ อะ จ๊อบ แวร์ อิส เพอชันแนล เซ็คชั่น)
ผมต้องกำรสมัครทำงำนครับ. งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ไปทำงไหนครับ
B: This is Personnel Section. Sit down, please.
(ดิส อิส เพอชันแนล เซ็คชั่น ซิส ดาน์วพริส)
ที่นี่คืองำนกำรเจ้ำหน้ำที่ค่ะ เชิญนั่งก่อนค่ะ
A: Thank you
(แธง กิ้ว)
ขอบคุณครับ

คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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B: This is an application form. Please fill in this form and then sent it to me.
(ดิส อิส แอนด์ แอพพลิเคชั่น ฟอร์ม พลีส ฟิว อิน ดิส ฟอร์ม แอน เดน เซ็นต์
อีท ทู มี)
นี่คือเอกสำรใบสมัครค่ะ กรุณำกรอกแบบฟอร์มและส่งคืนให้ฉันค่ะ
A: ok
(โอ เค)
ครับ
B: If you have any question, please feel free to ask me.
(อิฟ ยู แฮพ เอนี่ เควสชั่น, พริส ฟิว ฟรี ทู อารก มี)
หำกมีอะไรสงสัย สำมำรถสอบถำมได้เลยนะค่ะ
A: I have a question. How many photo for apply?
(ไอ แฮฟ อะ เควสชั่น ฮาว แมนี่ โฟโต้ ฟอร์ แอพพลาย)
มีครับ ใช้รูปถ่ำยกี่รูปครับ
B: 2 photos. Sir
(ทู โฟโต้ เซอร์)
2 รูปค่ะ
A: How many copy would you want?
(ฮาว แมนี่ คอปปี้ วูท ยู วอน)
คุณต้องกำรเอกสำรผมอย่ำงละกี่ชุดครับ
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B: we want one copies for each document.
(วี วอน วัน ก๊อปปี้ ฟอร์ อีส ด๊อกคิวเมนต์)
อย่ำงละ 1 ชุดค่ะ
A: I already finish my application form.
(ไอ ออลเรดี้ ฟินิช มาย แอพพลิเคชั่น ฟอร์ม)
ผมกรอกเอกสำรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับ
B: Sign your signature here, please.
(ซาย ยัว ซายเทอร เฮีย พลีส)
กรุณำเซ็นชื่อตรงนี้ด้วยค่ะ
A: OK
(โอเค)
ครับ
A: This you check my documents?
(ดีส ยัว เช็ค มาย ด็อกคิวเมน)
ตรวจเอกสำรผมเรียบร้อยนะครับ
B: Yes. Please take this invoice to pay application fees at
Accounting and Finance Section.
(เยส พริส เทค ดิส อินวอย ทู เพ แอปพลิเคชั่น ฟี แอท แอทเคาติ้ง
แอนด์ ไฟล์แน้นท์ เซ็คชั่น)
เรียบร้อยแล้วค่ะ คุณนำเอกสำรแผ่นนี้ไปจ่ำยเงินที่ห้องกำรเงินนะค่ะ

คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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A: How much the fees?
(ฮาว มัช เดอะ ฟี)
ค่ำธรรมเนียมสมัครงำนเท่ำไหร่ครับ
B: 100 Baht
(วัน ฮันเดรท บาท)
100 บำท ค่ะ
A: Where is Accounting and Finance Section?
(แวร์ อีส แอทเคาติ้ง แอนด์ ไฟล์แน้นท์ เซ็คชั่น)
ห้องกำรเงินอยู่ชั้นไหนครับ
B: 2nd Floor, please
(เซ็คคั่น ฟลอร์ ลิฟ พริส)
เชิญชั้น 2 ค่ะ
A: Thank you.
(แธง กิ้ว)
ขอบคุณครับ
B: You are welcome.
(ยัวร์ อาร์ เวลคัม)
ยินดีค่ะ
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คำศัพท์ที่ควรรู้
application form (แอฟฟิเครชั่น ฟอร์ม)

=ใบสมัครงำน

Personal data (เพอร์ซะเนิล ดาทะ)
= ข้อมูลส่วนตัว
Occupation/ Profession (ออคคิวเพชัน/ โพรเฟสชัน)=อำชีพ
name (เนม)
=ชื่อ
age (เอจ)
=อำยุ
sex (เซคซ)
=เพศ
weight/ height (เวท/ ไฮท)
=น้ำหนัก/ ส่วนสูง
telephone number (เทลลีโฟน นัมเบอะ)
=เบอร์โทรศัพท์
present address (เพรซเซินท แอดเดรส)
=ที่อยู่ปัจจุบัน
permanent address (เพอร์มะเนินท แอดเดรส) =ที่อยู่ถำวร
nationality (แนช’ ชะแนล’ ลิที)
=สัญชำติ
race (เรซ)
=เชื้อชำติ
religion (รีลิจ’ เจิน)
=ศำสนำ
domicile (ดอม’ มิไซล)
=ภูมิลำเนำ
education (เอดจุเค’ ชัน)
=กำรศึกษำ
home registration (โฮม เรจจิสเทรชัน)
=ทะเบียนบ้ำน
identification card (ID Card) (ไอเดนทิฟิเคชัน คาร์ด (ไอดี คาร์ด))
= บัตรประจำตัวประชำชน
degree certificate (ดีกรี เซอะทิฟฟะเคท)
=ใบปริญญำบัตร
transcript (แทรสซคริพท)
=ใบแสดงผลกำรเรียน
resume (รีซูเม)
=ซีวีประวัติย่อ/ ประวัติส่วนตัว
employment history (เอมพลอยเมินท ฮิสโทะรี)=ประวัติกำรทำงำน
person to notify in case of emergency (เพอร์เซิน ทู โนทิไฟ อิน เคส
ออฟ อิเมอะเจินซี)
=ผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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applicant signature (แอพพลิเคินท ซิกนะเชอะ) =ลำยเซ็นผู้สมัคร
Expected salary (อิคสเพคทิด แซลละรี)
=เงินเดือนที่ต้องกำร
Photo attached here (โฟโท อะแทชท เฮียร์) =ติดรูปถ่ำยตรงนี้
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บทที่ 5 บทสนทนำภำษำอังกฤษผ่ำนทำงโทรศัพท์

(Telephone Conversation)
Lookpla :

B:

Hello, General Administrative Section, Lookpla
Speaking, May I help you?
(ฮัลโล เจเนรัล แอดมินิสเททีฟ เช็คชั่น, ลูกปลา สปีคกิ้ง
เมย์ ไอ เฮลพ์ ยู)
สวัสดีค่ะงำนธุรกำรค่ะ ลูกปลำรับสำย มีอะไรให้ช่วยไหมค่ะ

May I speak to Patt please ?
(เมย์ ไอ สปิ๊ค ทู พัท พลีส)
ขอสำยคุณภัทรได้ไหมค่ะ

Lookpla:

She is not available now.
(ชี อีส นอท อะเวลละเบิล นาว)
ตอนนี้เขำไม่ว่ำง
Will you hold a line for a few minutes, please?
(วิล ยู โฮลด อะ ไลน ฟอร์ อะ ฟิว มินนิทส พลีซ)
กรุณำถือสำยรอสัก 2-3 นำทีได้ไหมค่ะ

Lookpla:

She is on another line.
(ชี อีส ออน อะนาเธอะ ไลน)
เธอติดสำยอยู่ค่ะ
คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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May I ask who’s calling, please?
(เมย์ ไอ อาสค ฮูส คอลลิง พลีซ)
ไม่ทรำบว่ำใครโทรมำค่ะ
B:

I am May Soe, Myanmar Teacher at Mae Sot
(ไอ แอม เมย์ โซ อิงลิช ทีชเชอร์ แอท แม่สอด)
ฉันอำจำรย์เมโซ จำกแม่สอดค่ะ

Lookpla:

Teacher May Soe . miss she is available now.
(ทิชเชอร์ เมย์ โซ มิส ชี อิส อะเวละเบิ่ล นาว)
อำจำรย์เมย์ โซ่ค่ะ เธอมำแล้วค่ะ เชิญค่ะ

Patzy :

Hello, Patzy speaking. Who’s on the line, please?
(เฮลโล ภัทรซี่ สพิคคิง ฮูส ออน เธอะ ไลน พลีซ)
สวัสดีค่ะ ภัทรซี่พูดอยู่ค่ะ ดิฉันเรียนสำยกับใครค่ะ

B:

Patzy :

Hi, Patzy. It’s me, Myanmar teacher I am May Soe. Do you
remember me?
(ไฮ ภัทรซี่ อิทส มี เมียนมาร์ ทิชเชอร์ ไอ แอม เมย์ โซ ดู ยู รีเมม
เบอะ มี)
ภัทรนี่ฉันเองอำจำรย์สอนภำษำพม่ำ ฉันชื่อเมย์ โซ คุณจำฉันได้ไหม
Oh I see. I remember you already. May I help you?
(โอว ไอ ซี. ไอ รีเมมเบอร์ ยู ออลเรดี้. เมย์ ไอ เฮลพ์ ยู)
อ่อจำได้แล้วค่ะ มีอะไรให้ช่วยไหมค่ะ
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B:

Patzy:

B:

Patzy:

B:

I will ask you about my letter for a job contract approval
from the President.
(ไอ วีล อาร์ก ยู อะเบาว มาย เลทเตอร์ ฟอร์ม อะ จ๊อบ คอนแทร็ค
แอพพรูพวอ ฟอร์ม เดอะ เพรสสิเด้นท์)
ฉันจะตำมหนังสือรำชกำรที่ให้ท่ำนอธิกำรบดีลงนำม เรื่องสัญญำจ้ำง
ทำงำนค่ะ
Let me check it first.The President already signs for
that. Your letter is here.
(เลท มี เช็ค อีท เฟิร์ส เดอะ เพลสสิเด้นท์ ออเรดี้ ซาย ฟอร์
แดท ยัว เลทเทอร์ อิส เฮีย)
ท่ำนเซ็นแล้วค่ะ อยู่ที่ห้องธุรกำรนะค่ะ
Thank you.
(แต้งกิ้ว)
ขอบคุณค่ะ
When Will you receive it?
(เวน วิล ยู รีสสี อิส)
อำจำรย์จะมำรับเมื่อไหร่ค่ะ?
I will get it by myself tomorrow.
(ไอ วิล เก็ต อิส บาย มายเซ้วล์ ทูมอโร)
เดี่ยวพรุ่งนี้ไปรับที่ห้องธุรกำรนะค่ะ

คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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Patzy:

B:

Pazy:

Ok.
(โอเค)
ได้ค่ะ
Thank you so much.
(แธงกิ้ว โซ มัส)
ขอบคุณมำกๆ นะค่ะ
You are welcom
(ยัวร์ อาร์ เวลคัม)
ยินดีค่ะ

คำศัพท์ที่ควรรู้
office (n)
(อ๊อฟฟิซ)
=ที่ทำงำน
moment (n) (เมนท์)
=ขณะ ขณะนี้
at the moment (adv) (แอท เดอะ โม้เมนท์) = ในขณะนี้
as well (adv) ( แอซ เว้ล)
=เหมือนกัน
meeting (n) (มี้ททิง)
=กำรประชุม
next door (n/adv) (เน้กซ์ท์ ด๊อร์)
=ถัดไป ห้องถัดไป
phone (n) ( โฟน)
=โทรศัพท์
answer the phone (v) (อ๊านเซอร์ เดอะ โฟ้น)=รับโทรศัพท์
allow (v) (อัลล้าว)
=อนุญำต ยอมให้
anyone (pron) (แอ๊นนีว)
= ใครก็ตำม
interrupt (v) (อินเทอร์รั้พท์)
= ขัดจังหวะ รบกวน
urgent (adj) (เอ๊อร์เจนท์)
=ด่วน เร่งด่วน
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over (adv) ( โอ๊ฟ์เวอร์)
=เลิก หมดเวลำ
message (n) (แม้ซเสจ)
=ข่ำว ข้อควำม
leave a message (v) (ลี้ฟว์-อะ แม้ซเสจ) =ฝำกข้อควำม
appointment (n) (แอพพ้อยท์เมนท์) =กำรนัด กำรนัดพบ
make an appointment (v) (เม้ค-แอน แอพพ้อยท์เมนท์) =นัดพบ ขอนัดพบ
immediately (adv) (อิมมี้เดียทลี)
=ทันที
thanks (n) (แธ้งค์ส์)
=ขอบคุณ
many thanks (n) (แม้นนี แธ้งค์ส์)
=ขอบคุณมำก
You’re welcome (ยูเออร์ เว้ลคัม)
=ยินดีต้อนรับ

คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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บทที่ 6 อำจำรย์ชำวต่ำงชำติมำติดต่อภำยในสำนักงำน
(Foreigner teacher to contact at office)
A:

Good morning. This is General Administrative Section?
(กุด มอร์นิ่ง ดิส อีส เจเนรัล แอสมินิสเตทีฟ เช็คชั่น)
สวัสดีครับ นี่ใช่ห้องธุรกำรไหมครับ

B:

Yes, may I help you?
(เยส เมย์ ไอ เฮลพ์ ยู)
ใช่ค่ะ มีอะไรให้ช่วยไหมค่ะ?

A:

I will ask about my letter.
(ไอ วิว อาก อะเบาท์ มาย เลตเตอร์)
ผมมำตำมหนังสือบันทึกข้อควำมครับ

B:

A letter sent to the President?
(อะ เลตเตอร์ เซ็น ทู เดอะ เพรสซิเดนซ์)
หนังสือเรียนถึงท่ำนอธิกำรบดีไหมค่ะ
Yes.
(เยส)
ใช่ครับ

A:

B:

Who’s making a letter?
(ฮูส เมคกิ้ง อะ เลตเตอร์)
ใครเป็นคนทำบันทึกค่ะ
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A:

Korean teacher.
(โคเรียน ทิชเชอร์)
อำจำรย์เกำหลีครับ

B:

What is the topic?
(วอท อีส เดอะ ท้อปปิก)
ชื่อเรื่องอะไรค่ะ?

A:

Approval for summer holiday?
(แอฟพรูปวอร์ ฟอร์ ซัมเมอร์ ฮอลิเดย์)
ขออนุญำตลำพักร้อนครับ?

B:

Let me check for a moment.
(เลท มี เช็ค ฟอร์ อะ โมเม้นท์)
ขอฉันตรวจสอบสักครู่นะคะ

A:

Thank you
(แธง กิ้ว)
ขอบคุณครับ

B:

I do not get any letter for that. When you sent it?
(อาย ดู นอร์ท เก็ท เอนี่ เล็ทเทอร์ ฟอร์ แดท เวน ยู เซน อิท)
ตรวจสอบแล้วไม่พบนะค่ะ อำจำรย์ส่งมำวันไหนค่ะ?

คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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A:

Yesterday.
(เยสเทอร์เดย์)
เมื่อวำนครับ

B:

Are you sent it at Faculty of Humanities and Social Sciences?
(อาร์ ยู เซ้น อิส แอท แฟคเคาน์ตี้ ออฟ ฮิวแมนนิตี้ แอนด์ โซเชี่ยว ซาย)
ส่งที่คณะมนุษยศำสตร์หรือเปล่ำค่ะ?

A:

I am not sure. I will ask the Dean Office first.
(ไอ แอม น็อต ชัวร์ ไอ วิว อาร์ก เดอะ ดีน ออฟฟิต เฟิร์ส)
ผมไม่แน่ใจเดี่ยวโทรเช็คก่อนนะครับ

B:

OK
(โอเค)
ได้ค่ะ

A:

Oh you. My letter is at Dean Office.
(โอ ยู มำย เลทเตอร์ อิส แอท เดียน ออฟฟิต)
คุณครับ หนังสืออยู่ที่คณะฯ รอคณบดีผ่ำนก่อนครับ

B:

Ok
(โอเค)
ค่ะ

English Conversation Guideline

30

A:

So, If I will leave next week, everything will be alright?
(โซ อีฟ อาย วิว ลีฟ เนค วีค เอฟรี่ติง วิว บี ออไรท์)
ถ้ำผมจะลำอำทิตย์หน้ำ ทุกอย่ำงจะเรียบร้อยใช่ไหมครับ

B:

Yes, if I get your letter within today.
(เยส อีฟ อาย เก็ท ยัวร์ เล็ทเทอร์ วิททิน ทูเดย์)
ทันค่ะ หำกเรำได้รับหนังสือภำยในวันนี้นะค่ะ

A:

It’s mean that I will get my approval letter tomorrow?
(อิส มิน แดท อาย วิว เก็ท มาย แอฟปรูฟวอร์ เล็ทเทอร์ ทูมอร์โลว์)
แสดงว่ำผมจะได้รับจดหมำยอนุญำตในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ

B:

Absolutely.
(แอฟโซลูดลี่)
ใช่ค่ะ

A:

Great, thank you so much.
(เกรท แท้งกิ้ว โซมัส)
ดีจังครับ ขอบคุณครับ

B:

You’re welcome
(ยัวร์ เวลคัม)
ด้วยควำมยินดีค่ะ

คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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คำศัพท์ที่ควรรู้
A letter (อะ เลตเตอร์)
=หนังสือ
President (เพรสซิเดนซ์)
=อธิกำรบดี
Vice President(วิค เพรสซิเดนซ์)
=รออธิกำรบดี
Advisor to the President (แอดไวเซอร์ ทู เดอะ เพรสซิเดนซ์)
=ที่ปรึกษำอธิกำรบดี
Assistant to the President(แอ็ทเท่น ทู เดอะ เพรสซิเดนซ์)
=ผู้ช่วยอธิกำรบดี
Director of the President Office (ไดแร๊กเตอร์ออฟ เดอะ เพรสซิเดนซ์
ออฟฟิต)
=ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
Director of General Affairs(ไดแร๊กเตอร์ ออฟ เจเนเรล แอพแฟร์)
=ผู้อำนวยกำรกองกลำง
Director of Policy and Planning (ไดแรกเตอร์ ออฟ โปลิตี้ แอน แพลนนิ้ง)
=ผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและแผน
Director of Student Affairs(ไดแรกเตอร์ ออฟ สติวเด้น แอฟแฟร์)
=ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
Head of Accounting (เฮด ออฟ แอ็คเค้าติ้ง)
=หัวหน้ำงำนกำรเงิน
Head of General Administrative Affairs
(เฮ็ด ออฟ เจเนเรล แอดมินสตาทิฟ แอฟแฟร์) =หัวหน้ำงำนธุรกำร
Head of Procurement (เฮ็ด ออฟ โปรคิวเม้น)
=หัวหน้ำงำนพัสดุ
Head of Personnel and Legal Affairs(เอ็ด ออฟ เฟอซั่นแนล แอน ลีเกิล
แอฟแฟร์)
=หัวหน้ำงำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร
Head of Secretary Section (เฮ็ด ออฟ แซกทรอรี่ เซกชั่น)
=หัวหน้ำงำนเลขำนุกำร
Head of Public Relations(เฮ็ด ออฟ พลัพบลิค รีเรชั่น)
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=หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์
Head of Electricity and Conserative Energy (เฮ็ดออฟ อิเล็กทริคซี่ตี้
แอนคอนสิเรทิฟ เอ็นนี่จี้) =หัวหน้ำงำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์งำน
Head of Buildings Section (เฮดออพ บิลดลิ่ง เซ็กชั่น)
=หัวหน้ำงำนอำคำรและสถำนที่

คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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บทที่ 7 กำรบอกเวลำ (Time telling)
A : Excuse me, what time is it?
(เอคสคิวซ มี วอท ไทม อีส อิท)
ขอโทษนะคะ ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ
B : It’s a quarter past eight.
(อิทส อะ ควอเทอะ พาสท เอท)
แปดโมงสิบห้ำนำทีแล้วครับ
A : I’d better leave now. I’m afraid I’ll be late.
(ไอด เบทเทอะ ลิฟว นาว ไอม อะเฟรด ไอล บี เลท)
ฉันไปก่อนดีกว่ำ ฉันเกรงว่ำจะสบำยนะคะ
B : What time the work begins?
(วอท ไทม เธอะ เวิร์กกิ้ง บีกินส)
กำรทำงำนเริ่มเวลำกี่โมงครับ?
A : It begins at half past eight a.m.
(อิท บีกินส แอท ฮาล์ฟ พาสท เอท เอ เอ็ม)
เริ่มตอนแปดโมงครึ่งค่ะ
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B : What is your office hour?
(วอท ไทม อิส ยัวร์ ออฟฟิศ อาว)
สำนักงำนเปิดตอนกี่โมงครับ
A : At half past eight a.m.
(แอท ฮาล์ฟ พาสท เอท เอ เอ็ม)
เปิดตอน 8 โมงครึ่งค่ะ
B : And when is it closed?
(แอนด เวน อีส อิท โคลซด)
แล้วปิดตอนกี่โมงครับ
A : About five p.m.
(อะเบาท ไฟว์ พี เอ็ม)
ประมำณ 5 โมงเย็นค่ะ

คำศัพท์ที่ควรรู้
quarter to …(คิวเทอร ทู)
=อีกสิบห้ำนำทีจะ…
one (วัน)
=หนึ่งนำฬิกำ/สิบสำมนำฬิกำ
two (ทู)
=สองนำฬิกำ/สิบสี่นำฬิกำ
three (ทรี)
=สำมนำฬิกำ/สิบห้ำนำฬิกำ
five past one (ไฟร์ พาส วัน)
= หนึ่งนำฬิกำห้ำนำที
ten past one (เทน พาส วัน)
=หนึ่งนำฬิกำสิบนำที
twenty past one (ทะเว่นติพาสวัน)
= หนึ่งนำฬิกำยี่สิบนำที
twenty-five past one(ทะเว่นติไฟร์ พาส วัน) =หนึ่งนำฬิกำยี่สิบห้ำนำที
five to two (ไฟร์ ทู ทรู )
=อีกห้ำนำทีจะสองนำฬิกำ
คู่มือกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรในกำรให้บริกำรเบื้องต้น
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ten to two (เทน ทู ทรู)
twenty to two (ทะเว่นติ ทรู)
twenty-five to two (ทะเว่นติไฟร์ ทู ทรู)
ten fifteen (เท่นฟิฟทีน)
ten thirty (เท่นเทอรติ)
ten forty-five (เท่น โฟร์ติ ไฟร์)
ten am (เท่น เอเอ็ม)
six pm (ซิก พีเอ็ม)
noon / midday (นูน/มิดเด)
midnight (มิดไนท์)
2.13 pm (ทูเตอทีนพีเอ็ม)
11.47 am (อิเล็ฟเว่น โพทิเซ่ว่น เอเอ็ม)

=อีกสิบนำทีจะสองนำฬิกำ
=อีกยี่สิบนำทีจะสองนำฬิกำ
=อีกยี่สิบห้ำนำทีจะสองนำฬิกำ
=สิบนำฬิกำสิบห้ำนำที
=สิบนำฬิกำสำมสิบนำที
=สิบนำฬิกำสี่สิบห้ำนำที
= สิบโมงเช้ำ
=หกโมงเย็น
=เที่ยงวัน
=เที่ยงคืน
=บ่ำยสองโมงสิบสำมนำที
= สิบเอ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนำที
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