
Let  me  introduce myself.  My  name  is ……... 

ฉนัขออนุญาตแนะน าตวัเอง  ฉนัช่ือ............. 

Good  morning  everyone.  My  name  is ………. 

สวสัดีตอนเชา้ครับเพื่อนๆ  ผมช่ือ.................... 

My  nickname  is ………………… 

ช่ือเล่นของฉนัคือ................ 

Hello!  My  name  is  ……<Full name>….. 

You  can  call  me  ……<Nickname>…… 

สวสัดีครับ  ผมช่ือ .........<ช่ือจริง>……… 
คุณสามารถเรียกผมว่า.....<ช่ือเล่น>...... 

I  live  in  Kampheang  Phet. 

ฉนัอาศยัอยูท่ี่ก  าแพงเพชร 

I  have  two  brother  and  a  sister. 
ฉนัมีนอ้งชายสองคนและนอ้งสาวอีกหน่ึงคน 

My  hobby  is  drawing  pictures. 

งานอดิเรกของฉนัคือวาดภาพ 

My  favorite  sport  is  karate. 

กีฬาท่ีฉนัช่ืนชอบคือกีฬาคาราเต ้

My  favorite  color   is  blue  and  green. 

สีท่ีฉนัชอบ คือ  สีน ้าเงิน  และเขียว 

I’m  from  Thailand.  

ผมมาจากประเทศไทย 

May  I  introduce  myself? 

ผมขออนุญาตแนะน าตวัเอง 

 

My  most  important  qualifications  is  good  attention  and  patience. 

คุณสมบติัท่ีส าคญัของผม คือ  ความตั้งใจและความอดทนครับ 

I  am  easy  going.  I  can  get  along  with  anybody. 

ฉนัเป็นคนเขา้กบัคนง่ายสามารถเขา้กบัคนไดทุ้กรูปแบบ 

My hobbies  are  surfing  the  internet,  watching  movies  and  reading  books. 

งานอดิเรกของฉนัคือเล่นอินเตอร์เน็ต  ดูทีวีและอ่านหนงัสือ 

See  you  again….Ex:  See  you  again  tomorrow / next  time /  
next  week / next  month / next  year / on  Monday. 

พบกนัใหม่....(เป็นทางการ) 

See  you  later  /  soon  /  then. 

เด่ียวพบกนัใหม ่

Have  a  nice  day /  time. 
โชคดีนะ  /  วนัน้ีขอให้มีความสุขนะ 

Have a good  time. 

ขอ้ให้มีความสุขนะ 

Have a good / nice  trip. 
ขอให้เดินทางโดยสวสัดิภาพ 

Take  care  (of  yourself). 

ดูแลตวัเองดว้ย / รักษาเน้ือรักษาตวัดว้ย 

Sweet  dreams / Sleep  well 

ฝันดีนะ / นอนหลบัให้สบายนะ 

Good  Lock / Be  successful 

โชคดี / ขอให้ประสบความส าเร็จ 

Good night. 

ราตรีสวสัด์ิ / ไปแลว้นะ(ใชล้าตอนกลางคืน) 

Goodbye / bye 

ไปแลว้นะ 

Thanks  you (very  much) 

ขอบคุณ (มาก) 

Thanks (a  lot)  

ขอบใจ (มาก) 

Thank  you  for  …………… 

ขอบคุณส าหรับ................... 

I  really  appreciate  that. 

ผมรู้สึกประทบัใจจริงๆ 

You’re welcome. / Don’t mention it. / Not at  all. / It’s  nothing. /  

That’s  all  right. / That’s  OK. 

ไม่เป็นไร 

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

ดว้ยความยนิดี 

Don’t  worry (about it). 

อยา่กงัวลไปเลย 

No  Problem. 

ไม่มีปัญหา 

I’m  very  sorry.  I  will  not do  it  again 

ฉนัขอโทษจริงๆ  ผมจะไม่ท  าแบบน้ีอีก 

 

I’m  sorry  for  my  mistake. 
ผมขอโทษส าหรับความผิดพลาดคร้ังน้ี 

I’m  very  sorry. I’ll  improve. 

ฉนัขอโทษจริงๆ  ฉนัจะปรับปรุงค่ะ 



I’m  so  sorry.  I’ll  figure  out  it. 

ผมขอโทษอยา่งมากครับ  ผมจะแกไ้ขให้ครับ 

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

ผมจะแกไ้ขทนัทีครับ 

I’ll  correct  it  at  once. 

ผมจะแกใ้ห้ถูกเด่ียวน้ีครับ 

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

ผมจะตรวจสอบและจ าไม่ให้เกิดข้ึนอีก 

That’s  my  fault. 

เป็นความผิดของฉนัเอง 

That  was  me. / It’s me. 

ฉนัท าเอง 

It’s (That’s)  my  mistake. 
เป็นความผิดของฉนัเอง 

I’m  wrong 

ฉนัผิดเอง 

That’s  all  right. / That’s  OK. / I’m  OK. 

ไม่เป็นไร 

Don’t  worry (about  it). 

อยา่กงัวลไปเลย 

No  problem. 

ไม่มีปัญหา 

There  is  no  need  to  apologies, Let’s  forget it. 

มนัไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งขอโทษ  ลืมมนัเสีย 

I accept  your  apology,  so  do  not  worry. 

ฉนัรับค าขอโทษ  ดงันั้นไม่ตอ้งกงัวล 

I  forgive  you. 

ฉนัให้อภยัคุณ 

I’m  so  sorry. 

ผมเสียใจอยา่งมาก 

I’m  sorry  too. 

ฉนัก็ขอโทษเหมือนกนั 

OK, Let’s  just  forget  all  about  it. 

ลืมเร่ืองทั้งหมดนั้นเสีย 

I’m  sorry.  I’m  late. 
ฉนัขอโทษท่ีมาสาย 

’m  sorry. I  troubled  you. 

ฉนัขอโทษท่ีท าให้ตอ้งล าบาก 

Excuse  me,  please. 
ขอโทษครับ / ค่ะ 

Excuse  me  for  a  moment. 

ขอโทษขอเวลาสกัครู่ 

I’m  so  very  sorry  for  what  I  did 

ฉนัขอโทษอยา่งมากกบัส่ิงท่ีฉนัท า 

I  hope  you  can  forgive  me. 

ฉนัหวงัวา่คุณจะให้อภยัฉนั 

That’s  my  bad / fault. 

มนัเป็นความผิดของฉนัเอง 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


