Let me introduce myself. My name is ……...
ฉันขออนุญาตแนะนาตัวเอง ฉันชื่อ.............
Good morning everyone. My name is ……….
สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆ ผมชื่อ....................
My nickname is …………………
ชื่อเล่นของฉันคือ................
Hello! My name is ……<Full name>…..
You can call me ……<Nickname>……
สวัสดีครับ ผมชื่อ .........<ชื่อจริ ง>………
คุณสามารถเรี ยกผมว่า.....<ชื่อเล่น>......
I live in Kampheang Phet.
ฉันอาศัยอยูท่ ี่กาแพงเพชร
I have two brother and a sister.
ฉันมีนอ้ งชายสองคนและน้องสาวอีกหนึ่งคน
My hobby is drawing pictures.
งานอดิเรกของฉันคือวาดภาพ
My favorite sport is karate.
กีฬาที่ฉนั ชื่นชอบคือกีฬาคาราเต้
My favorite color is blue and green.
สี ที่ฉนั ชอบ คือ สี น้ าเงิน และเขียว
I’m from Thailand.
ผมมาจากประเทศไทย
May I introduce myself?
ผมขออนุญาตแนะนาตัวเอง

My most important qualifications is good attention and patience.
คุณสมบัติที่สาคัญของผม คือ ความตั้งใจและความอดทนครับ
I am easy going. I can get along with anybody.
ฉันเป็ นคนเข้ากับคนง่ายสามารถเข้ากับคนได้ทุกรู ปแบบ
My hobbies are surfing the internet, watching movies and reading books.
งานอดิเรกของฉันคือเล่นอินเตอร์ เน็ต ดูทีวีและอ่านหนังสื อ

See you again….Ex: See you again tomorrow / next time /
next week / next month / next year / on Monday.
พบกันใหม่....(เป็ นทางการ)
See you later / soon / then.
เดี่ยวพบกันใหม่

Goodbye / bye
ไปแล้วนะ

Thanks you (very much)
ขอบคุณ (มาก)
Thanks (a lot)
ขอบใจ (มาก)
Thank you for ……………
ขอบคุณสาหรับ...................
I really appreciate that.
ผมรู้สึกประทับใจจริ งๆ

Have a nice day / time.
โชคดีนะ / วันนี้ ขอให้มีความสุ ขนะ

You’re welcome. / Don’t mention it. / Not at all. / It’s nothing. /
That’s all right. / That’s OK.
ไม่เป็ นไร

Have a good time.
ข้อให้มีความสุขนะ

(It’s) a pleasure. / My pleasure. / With pleasure.
ด้วยความยินดี

Have a good / nice trip.
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

Don’t worry (about it).
อย่ากังวลไปเลย

Take care (of yourself).
ดูแลตัวเองด้วย / รักษาเนื้ อรักษาตัวด้วย

No Problem.
ไม่มีปัญหา

Sweet dreams / Sleep well
ฝันดีนะ / นอนหลับให้สบายนะ

I’m very sorry. I will not do it again
ฉันขอโทษจริ งๆ ผมจะไม่ทาแบบนี้อีก

Good Lock / Be successful
โชคดี / ขอให้ประสบความสาเร็ จ

I’m sorry for my mistake.
ผมขอโทษสาหรับความผิดพลาดครั้งนี้

Good night.
ราตรี สวัสดิ์ / ไปแล้วนะ(ใช้ลาตอนกลางคืน)

I’m very sorry. I’ll improve.
ฉันขอโทษจริ งๆ ฉันจะปรับปรุ งค่ะ

There is no need to apologies, Let’s forget it.
มันไม่จาเป็ นที่จะต้องขอโทษ ลืมมันเสี ย
I’m so sorry. I’ll figure out it.
ผมขอโทษอย่างมากครับ ผมจะแก้ไขให้ครับ

I accept your apology, so do not worry.
ฉันรับคาขอโทษ ดังนั้นไม่ตอ้ งกังวล

I’ll rectify this immediately. / I’ll fix it immediately.
ผมจะแก้ไขทันทีครับ

I forgive you.
ฉันให้อภัยคุณ

I’ll correct it at once.
ผมจะแก้ให้ถูกเดี่ยวนี้ครับ

I’m so sorry.
ผมเสี ยใจอย่างมาก

I’ll check and will not let it happen again.
ผมจะตรวจสอบและจาไม่ให้เกิดขึ้นอีก

I’m sorry too.
ฉันก็ขอโทษเหมือนกัน

That’s my fault.
เป็ นความผิดของฉันเอง

OK, Let’s just forget all about it.
ลืมเรื่ องทั้งหมดนั้นเสี ย

That was me. / It’s me.
ฉันทาเอง

I’m sorry. I’m late.
ฉันขอโทษที่มาสาย

It’s (That’s) my mistake.
เป็ นความผิดของฉันเอง

’m sorry. I troubled you.
ฉันขอโทษที่ทาให้ตอ้ งลาบาก
Excuse me, please.
ขอโทษครับ / ค่ะ

I’m wrong
ฉันผิดเอง

Excuse me for a moment.
ขอโทษขอเวลาสักครู่
That’s all right. / That’s OK. / I’m OK.
ไม่เป็ นไร

I’m so very sorry for what I did
ฉันขอโทษอย่างมากกับสิ่ งที่ฉนั ทา

Don’t worry (about it).
อย่ากังวลไปเลย

I hope you can forgive me.
ฉันหวังว่าคุณจะให้อภัยฉัน

No problem.
ไม่มีปัญหา

That’s my bad / fault.
มันเป็ นความผิดของฉันเอง

