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ตวัอยา่ง ประโยคภาษาองักฤษ วล ีที�ใชบ้อ่ย

1. Almost done!
แปลวา่ เกอืบเสร็จแลว้

2. And you?
แปลวา่ แลว้ คณุละ่?

3. Anything else?
แปลวา่ มอีะไรอกีไหม?

4. Are you okay?
แปลวา่ คณุโอเคหรอืเปลา่?
หมวด Goodbye - การบอกลา

5. Are you really serious about me?
แปลวา่ คณุจรงิจังกบัฉันจรงิหรอืเปลา่
หมวด Love - ความรัก

6. Be good!
แปลวา่ อยา่ซน ทําตวัดีๆ

7. Best wishes to you!
แปลวา่ ขออวยพรที�ดทีี�สดุใหแ้กค่ณุ
หมวด Greeting - การทกัทาย

8. Both of you.
แปลวา่ เธอทั �งสองคน

9. Call me.
แปลวา่ โทรหาฉัน

10. Can you be my boy / girlfriend?
แปลวา่ คณุเป็นแฟนฉันไดไ้หม
หมวด Love - ความรัก
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11. Come back soon!
แปลวา่ กลบัมาเร็วๆนะ
หมวด Goodbye - การบอกลา

12. Come here.
แปลวา่ มานี�

13. Concentrate your work
แปลวา่ ตั �งใจทํางานนะ
หมวด At work - ในที�ทํางาน

14. Concentrate your work, I'll encourage you.
แปลวา่ ตั �งใจทํางานดว้ยนะ เป็นกําลงัใจให ้
หมวด At work - ในที�ทํางาน

15. Convenient transportation
แปลวา่ การเดนิทางสะดวก
หมวด การเดนิทาง

16. Did you cook it by yourself?
แปลวา่ อนันี�ทําเองใชไ่หมคะ? (ใชถ้ามเกี�ยวกบัอาหาร)
หมวด Disagreement - ไมเ่ห็นดว้ย

17. Did you sleep well?
แปลวา่ หลบัสบายไหมจะ๊

18. Do you feel any better?
แปลวา่ คณุ รูส้กึดขี ึ�นแลว้หรอืยงั?

19. Enjoy your meal!
แปลวา่ ทานอาหารใหอ้รอ่ยนะ

20. Enjoy your meal/dinner/lunch!
แปลวา่ ทานอาหาร/อาหารเย็น/อาหารกลางวนั...ใหอ้รอ่ยนะ
หมวด Greeting - การทกัทาย

21. Everything is going to be fine.
แปลวา่ ทกุสิ�งทกุอยา่งจะราบรื�น

22. Follow me.
แปลวา่ ตามฉันมา
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23. For me?
แปลวา่ สําหรับฉันเหรอ

24. Get a lot of rest
แปลวา่ พักผอ่นเยอะๆ
หมวด แสดงความเป็นหว่ง

25. Go to bed early
แปลวา่ เขา้นอนเร็ว

26. God bless you
แปลวา่ ขอพระเจา้อวยพร

27. Good job! / Well done!
แปลวา่ ดมีาก

28. Have a good day!
แปลวา่ ขอใหว้นันี�เป็นวนัที�ดสํีาหรับเธอนะ
หมวด Goodbye - การบอกลา

29. Have a good trip
แปลวา่ เที�ยวใหส้นุกนะ

30. Have a good weekend!
แปลวา่ สขุสนัตว์นัหยดุนะ
หมวด Suggestion - คําแนะนํา

31. Have a nice day!
แปลวา่ ขอใหว้นันี�เป็นวนัที�ดขีองคณุนะ!
หมวด Suggestion - คําแนะนํา

32. Have a nice trip!
แปลวา่ เที�ยวใหส้นุกนะ
หมวด Goodbye - การบอกลา

33. How are things?
แปลวา่ เป็นไงบา้ง?
หมวด Goodbye - การบอกลา

34. How cute!
แปลวา่ ชา่งน่ารักอะไรอยา่งนี�
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35. How do you know?
แปลวา่ คณุรูไ้ดอ้ยา่งไร?

36. How do you spell it?
แปลวา่ คณุ สะกดมนัอยา่งไร?

37. How many languages do you speak?
แปลวา่ คณุพดูไดก้ี�ภาษา?

38. How was it?
แปลวา่ มนัเป็นยงัไงเหรอ?
หมวด Goodbye - การบอกลา

39. How's life?
แปลวา่ ชวีติเป็นไงบา้ง?
หมวด Goodbye - การบอกลา

40. I am pleased to work with you.
แปลวา่ ฉันยนิดทีี�ไดร้ว่มงานกบัคณุ
หมวด แสดงความยนิดทีี�ไดรู้จั้ก

41. I can't wait to see you again
แปลวา่ ฉันอยากจะเจอคณุเร็วๆ
หมวด compliment - คําชมเชย

42. I did it! (I made it!)
แปลวา่ ฉันทําไดแ้ลว้

43. I didn't mean it that way.
แปลวา่ ฉันไมไ่ดห้มายความแบบนั�น.

44. I had just woken up.
แปลวา่ ฉันเพิ�งตื�น
หมวด การตื�นนอน

45. I hope so
แปลวา่ ฉันหวงัวา่อยา่งนั�น

46. I miss you
แปลวา่ ฉันคดิถงึคณุ
หมวด Love - ความรัก
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47. I wanna go หรอื ( I want to go )
แปลวา่ ฉันอยากไป

48. I want to be with you
แปลวา่ ฉันอยากอยูก่บัคณุ
หมวด Love - ความรัก

49. I want to be with you forever
แปลวา่ ฉันอยากอยูก่บัคณุตลอดไป
หมวด Love - ความรัก

50. I want to know all about you
แปลวา่ ฉันอยากรูเ้รื�องของคณุ
หมวด Love - ความรัก

51. I will always love you
แปลวา่ ฉันจะรักคณุตลอดไป
หมวด compliment - คําชมเชย

52. I’ll always be by your side
แปลวา่ ฉันจะอยูข่า้งๆเธอเสมอ
หมวด แสดงความเป็นหว่ง

53. I’m in
แปลวา่ ฉันเอาดว้ย (ในการตอบสนองตอ่คําเชญิที�จะไปที�ใดหรอืทําอะไรสกั
อยา่ง)
หมวด Gentility  - ความสภุาพ

54. I’m so happy for you!
แปลวา่ ฉันมคีวามสขุสําหรับคณุ (ฉันดใีจที�เห็นคณุมคีวามสขุ/ไดรั้บสิ�งที�ด)ี

55. I’m so sorry!
แปลวา่ ฉันขอโทษจรงิๆคะ่!
หมวด Gentility  - ความสภุาพ

56. Is everything fine?
แปลวา่ ทกุอยา่งเรยีบรอ้ยดใีชไ่หม?
หมวด Goodbye - การบอกลา

57. Is that so?
แปลวา่ อยา่งนั�นหรอื
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58. It was nice to talk to you.
แปลวา่ รูส้กึดทีี�ไดค้ยุกบัคณุนะคะ
หมวด Greeting - การทกัทาย

59. It’s very kind of you!
แปลวา่ คณุใจดมีากเลย!, คณุมนํี�าใจจัง!
หมวด Gentility  - ความสภุาพ

60. Just for fun!
แปลวา่ แคส่นุกๆ, ขําๆ

61. Keep it up
แปลวา่ สู ้ๆ  (สูต้อ่ไป)

62. Keep working hard
แปลวา่ ตั �งใจทํางานตอ่ไป

63. Leave me alone
แปลวา่ ปลอ่ยฉันใหอ้ยูค่นเดยีว

64. Let me check.
แปลวา่ ใหฉั้นเชค็ดกูอ่น

65. Let's play
แปลวา่ มาเลน่กนัเถอะ
หมวด What did you do - คณุทําอะไร

66. Lucky you!
แปลวา่ ขอใหค้ณุโชคด!ี

67. May I ask you a question?
แปลวา่ ฉันขอถามคําถามหน่อยไดไ้หมคะ?

68. May I help you?
แปลวา่ ใหฉั้นชว่ยไหมคะ?

69. May I see?
แปลวา่ ฉันขอดหูน่อยไดไ้หม?

70. Miss you already!
แปลวา่ คดิถงึแลว้นะเนี�ย
หมวด Goodbye - การบอกลา
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71. My strength
แปลวา่ กําลงัใจของฉัน

72. No litter.
แปลวา่ หา้มทิ�งขยะ

73. Not yet
แปลวา่ ยงัไมไ่ด ้

74. Say cheese!
แปลวา่ ยิ�มหน่อย

75. Say hi to…
แปลวา่ ฝากสวสัด ี… (ฝากใหค้นๆหนึ�งกลา่วทกัทาย/สวสัดคีนที�คณุคดิถงึแทน
คณุ)
หมวด Suggestion - คําแนะนํา

76. So far so good.
แปลวา่ เทา่ที�เป็นมา มนักกํ็าลงัไปอยา่งดี

77. So what next then?
แปลวา่ งั �น เอาไงตอ่ละ่?

78. So what?
แปลวา่ แลว้ไงละ่?

79. Sounds good
แปลวา่ ฟังดดู ี/ ทา่ทางจะดี

80. stay safe
แปลวา่ ขอใหป้ลอดภยั
หมวด แสดงความเป็นหว่ง

81. Thank you anyway!
แปลวา่ ยงัไงกข็อบคณุนะ!

82. That is so true.
แปลวา่ ถกูตอ้งที�สดุเลย
หมวด Belief - ความคดิเห็น

83. That's a really nice picture
แปลวา่ นั�นเป็นรปูที�ดจีรงิๆนะ
หมวด compliment - คําชมเชย
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84. Try your best!
แปลวา่ พยายามใหถ้งึที�สดุ

85. Until we meet again!
แปลวา่ แลว้พบกนัใหมน่ะ!
หมวด Suggestion - คําแนะนํา

86. What can I do for you?
แปลวา่ ฉันจะทําอะไรใหค้ณุไดบ้า้ง

87. What do you mean?
แปลวา่ คณุหมายความวา่ไง?

88. What do you want?
แปลวา่ อยากไดอ้ะไรคะ

89. What have you been doing?
แปลวา่ ชว่งนี�คณุทําอะไรบา้ง

90. What is it?
แปลวา่ มนัคอือะไรอะ?
หมวด Disagreement - ไมเ่ห็นดว้ย

91. What’s happened?
แปลวา่ เกดิอะไรขึ�น?
หมวด Felicitation - อวยพร

92. Why do you love me?
แปลวา่ ทําไมคณุถงึรักฉัน
หมวด Love - ความรัก

93. Yes, please
แปลวา่ คะ่ (ครับ) ไดโ้ปรด

94. You are my precious thing
แปลวา่ คณุเป็นสิ�งมคีา่ของฉัน
หมวด Love - ความรัก

95. You are right
แปลวา่ คณุ(พดู/ทํา/คดิ)ถกู
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96. You are very cute
แปลวา่ คณุน่ารักมาก
หมวด Love - ความรัก

97. You are very handsome
แปลวา่ คณุหลอ่มาก
หมวด Love - ความรัก

98. You can trust me
แปลวา่ ขอใหเ้ชื�อใจฉัน
หมวด compliment - คําชมเชย

99. You're absolutely right.
แปลวา่ คณุถกูตอ้งทั �งหมดเลย (คณุพดูถกูแลว้, ทําถกูแลว้, คดิถกูแลว้ เป็นตน้)
หมวด Belief - ความคดิเห็น

100. You're mine
แปลวา่ คณุเป็นของฉัน
หมวด compliment - คําชมเชย
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