การบอกทางให้กับชาวต่างชาติ
ที่มาติดต่องานราชการ
เจ้ าหน้ าที่ : Excuse me, Can I help you ?
(เอ็กคิวส์ มี,แคน ไอ เฮลป์

ยู ?)

ขอโทษนะคะดิฉนั สามารถช่วยอะไรคุณได้
บ้ างคะ

คำศัพท์น่ำรู้
Go straight on (โก สะเตรท ออน) =
ตรงไปข้ างหน้ า
walk past(สถานที่)(วอคพาส)=เดินผ่าน

ชาวต่ างชาติ : How can I go to the …. ?
(ฮาว แคน ไอ โก ทู เดอะ ….)

ผมสามารถไปที…
่ ได้ อย่างไรครับ

turn left (เทิร์น เลฟ) = เลี ้ยวซ้ าย
turn right (เทิร์น ไรท์) = เลี ้ยวขวา

เจ้ าหน้ าที่ : From here you

have to walk to the
elevator and go to third floor and
turn left

on the left (ออน เดอะ เลฟ) = ทางซ้ าย

อีเลเวเตอร์ แอนด์ โก ทู เติร์ด ฟลอ แอนด์
เทิร์น เลฟ)

on the right (ออน เดอะ ไรท์) =ทางขวา

จากตรงนี ้คุณเดินไปที่ลฟิ ต์แล้ วกดชันสามนะ
้
คะจากนันเลี
้ ้ยวซ้ ายค่ะ
ชาวต่ างชาติ : Thank you very much
(แต้ งค์ กิ ้ว เวรี่ มัช)

ขอบคุณมากครับ

กำรพูดสำยโทรศัพท์กับชำวต่ำงชำติ
เมื่อเริ่มต้ นสนทนา
Hello this is (ชื่อ) speaking.
(เฮลโหล่ ดิส อีส (ชื่อ) สปี คกิ ้ง)
สวัสดีคะ่ ฉัน(ชื่อ) กาลังพูดสายอยู่คะ่
เมื่อต้ องการข้ อมูลปลายสาย
Where are you calling from ?
(แวร์ อาร์ ยู คอลลิ่ง ฟอร์ ม)
คุณโทรมาจากที่ไหนคะ
กรณีสายไม่ ว่าง / ไม่ อยู่
I'm afraid the line's engaged. Could you call
back later?
(แอม แอดเฟรด เดอะ ไลน์ อิส เอนเกจ คูด ยู คอล
แบค เลเทอร์ )
สายไม่วา่ ง รบกวนโทรกลับมาใหม่ได้ ไหมคะ
ถามว่ าเขาต้ องการฝากข้ อความหรือไม่
Would you like to leave a message ?
(วู้ด ยู ไลค์ ทู ลีฟ อะ เมจเสจ)
คุณอยากฝากข้ อความไว้ ไหมคะ
จัดทำโดยนำงชมภัค จำรุฑีฆมั พร

กำรทักทำยกับชำวต่ำงชำติ
A : Good morning, Mr.Ben.
(กู๊ด มอร์ นิ่ง ,มิสเตอร์ เบน)
สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณเบน

B : Good morning,
Mrs.Chomphak. How are
you?
(กู๊ดมอร์ น่ ิง มิสสิส ชมภัค ฮาวอาร์ ย)ู
สวัสดีครับคุณชมภัค เป็นยังไงบ้างครับ

A : I'm very well, thank you.
And how are you?
(แอม เวรี่ เวล, แต้ งกิ ้ว. แอนด์ ฮาว อาร์ ย)ู
สบายดีค่ะขอบคุณแล้วคุณล่ะคะ

B : So well, thank you.
(โซเวล แต้งกิ้ว)
สบายดีครับ ขอบคุณ

การแนะนาตนเองอย่างเป็นทางการ
Good morning.
กุด ม๊อนิง
(อรุณสวัสดิ์)
May I introduce myself?
เม๊ ไอ อินทระดิ๊วซ มำยเซ๊ลฟ
(ดิฉันขออนุญำตแนะนำตัวเองนะคะ)
My name is _______. (บอกชื่อ)
มำย เนม มิส _____
(ดิฉันชื่อ)

การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

I’m the from_______(ที่ทางาน)
(แอม ฟรอม ______)
ฉันมำกจำก____________
Nice to meet you.
ไนซ ทะ มีท ชู
(ยินดีที่ได้รู้จัก)

จัดทำโดย
นำงชมภัค จำรุฑีฆมั พร

