
I �(9)b��bb% 'J�'e)�'eJCU ?>55 �'e) b����'JV Tip bf\�(9)Fl'J1�fri1<rt1��f\9<rt 

LC§lll 

al q,. 0 Q al q,. • �b'%�V� �'el �Fl1 'eJ'ii'CU1V �:b 'eJCVC9lenf\9J'eJ
� � ·  

��9.l b % 'eJ cw1cuen�% en% 1Fl� 'eJ CUFl�� enf\�\;11% f\1 H).L <y]'e) 'e)f\�'e) CU
q q q 

'"'.:, �fl�% en% 11�Fli'eJ�t% �111�9.l9.l�:tcvFl�1� 61 �Li9.J'eJ VL% ��'919.l�:�1 �% 

'°lm'°":""3.i1ri (Kanit Panusan) ·) 
··································

·······················································

e:i��ibm1tJ¼bb�miJ�tJ¼1::;V111-:11h::;m� 'Yl¼ AFS lntercultural Programs

bb�::;'Yl¼lm-:irn1S'.1�1rn'\AJ�1V1�u��111� 21 'lle:J-:J JICA' 
1'Ylrnm1m-:irn1 �:mimtimimitb�

., 

flllibbd-J b� tJ-:J�nG'ie:J-:Jlll'jj-1 
' 'IJ 

A-« 9!1Lil(;l



• ¡Ã³Õ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ«×éÍ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡	à¾×èÍãªŒÊÍ¹	½ƒ¡ÍºÃÁ	Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¢ÒÂ	ËÃ×Íà»š¹¢Í§¢ÇÑญ	¾ÔàÈÉ	¡ÃØ³ÒµÔดµ‹ÍÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ
ä´Œ·Õèá¼¹¡¡ÒÃµÅÒ´¾ÔàÈÉ	ºÃÔÉÑ·	«ÕàÍçดÂÙà¤ªÑè¹	̈ Ó¡Ñด	(ÁËÒª¹)		â·Ã.	0-2826-8222	ËÃ×Í	â·ÃÊÒÃ	0-2826-8356-9

ติวเข้มแนวข้อสอบสนทนาภาษาอังกฤษ ป. 6 English Conversation Prathom 6
âดÂ	กนิษฐ์ ภาณุสัณห์
ราคา 159 บาท

Ê§Ç¹ลÔ¢ÊÔ·ธÔ์ã¹»Ãะà·Èไ·ÂµÒÁ	âดÂ	¡¹ÔÉฐ์	ภÒ³ØÊÑ³Ë์		¾.È.	2563
ËŒÒÁ¤ÑดลÍ¡	ลÍ¡àลÕÂ¹	ดÑดแ»ล§	·�Ò«�éÒ	¨Ñด¾ÔÁ¾์	ËÃ×Í¡Ãะ·�ÒÍ×è¹ãด	âดÂÇÔธÕ¡ÒÃãดๆ	ã¹ÃÙ»แººãดๆ	
ไÁ‹Ç‹ÒÊ‹Ç¹Ë¹ึè§Ê‹Ç¹ãด¢Í§Ë¹Ñ§Ê×Íàล‹Á¹Õé	à¾×èÍàผÂแ¾Ã‹ã¹Ê×èÍ·Ø¡»Ãะàภ·	ËÃ×Íà¾×èÍÇÑµ¶Ø»ÃะÊ§¤์ãดๆ	
นอกจากä´Œรับอนุญาต 
ภÒ¾»¡และภÒ¾»Ãะ¡Íº	www.shutterstock.com
1 1 1 - 0 1 1 - 2 8 0
1 1 6 6 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ
¡¹ÔÉฐ์	ภÒ³ØÊÑ³Ë์.	

µÔÇà¢ŒÁแ¹Ç¢ŒÍÊÍºÊ¹·¹ÒภÒÉÒÍÑ§¡ฤÉ	».	6	English	Conversation	Prathom	6	-- กรุงเ·พฯ: 
	 «ÕàÍçดÂÙà¤ªÑè¹,	2563.	
164	Ë¹ŒÒ. 

1. ภÒÉÒÍÑ§¡ฤÉ--¢ŒÍÊÍºและàฉลÂ.		I.	ª×èÍàÃ×èÍ§.
425 
ISBN (e-book) 978-616-08-3793-9 
¨ัด¾ิม¾์แลÐ¨ัด¨Óหน่าÂâดÂ

เลข·Õè 1858/87-90	¶¹¹à·¾ÃÑµ¹	แ¢Ç§ºÒ§¹ÒãµŒ	à¢µºÒ§¹Ò	¡ÃØ§à·¾ฯ	10260 
â·Ã.	0-2826-8000	ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃผลÔµ	â·Ã.	0-2826-8333	â·ÃÊÒÃ	0-2826-8589

ËÒ¡ÁÕ¤�Òแ¹ะ¹�ÒµÔªÁ	µÔดµ‹ÍไดŒ·Õè	comment@se-ed.com
¤Œ¹ËÒË¹Ñ§Ê×Í·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ	ไดŒàÃçÇ	·Ñ¹ã¨·Õè	www.se-ed.com

ผู้¨ัดท�า
ผู้อ�านวÂการสาÂงานฝ่าÂผลิตหนังสือแลÐสื่อ		¡¹ÔÉฐ์	¾ÃËÁàÊ¹

บรรณาธิการบริหาร  พรพิมล ตั้งสกุล
บรรณาธิการ¨ัดการ		»Ãะ¤Í§	¢Ø¹·Í§		à¤Ã×ÍÁÒÈ	ºØญลŒÍÁ		ÍÃØâ³·ÑÂ	à¢µËÒญ		Á³Õ¹Øª	¤Ù‹Á§¤ลªÑÂ		

บรรณาธิการâครงการ		»ิÂะดÒ	¹ŒÍÂผÒ		¾Ã¹ภÑÊ	Ç§É์»Ãะ¡Íº		¹�éÒ½¹	แÊ§à»๋Ò				
บรรณาธิการเล่ม		¹ฤÁล	à¤Ã×ÍÇÑลÂ์		ผู้ช่วÂบรรณาธิการ		ÈÃÑ³Â์¾Ã	àÍ¡ÁÑè¹¤§ไ¾ÈÒล		ออกแบบปก		ËÊÔฏฐÒ	ÊØ¢¨Ñ¹·Ã์

¨ัดรูปเล่ม		ÊØÃÕÂ์	ÍŒ¹à¢ÁÒ		กองบรรณาธิการรูปเล่ม		»ÃÒ³Õ	ฮ§·Í§		ª¹ÒภÒ	µÑµÇภÑ·Ã		ÍภÔÊÃÒ	ภ¾ÊÁÑÂ		
ปรÐสานงานกองบรรณาธิการ		ÍภÔญญÒ	ÇÃÃ³¾Ñฒ¹์

ÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙลà¾ÔèÁàµÔÁµÔดµ‹Í	¡Í§ºÃÃ³ÒธÔ¡ÒÃ½่ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃภÒÉÒÍÑ§¡ฤÉ	â·Ã.	0-2826-8333	µ‹Í	8574-81	
www.facebook.com/EnglishTipsForEveryone

ส�านัก¾ิม¾์ ฟุกâุร



คำ�นำ�ผู้เขียน

ปัญหาโลกแตกของคนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษมาอย่างยาวนานต่อเนื่องหลายปีแต่
พดูไมไ่ดห้รอืไมค่ลอ่ง เนือ่งจากการไมไ่ดม้โีอกาสหรอืเวลาฝกึฟงั พดู แมแ้ตอ่า่นหรอืเขยีนภาษา
อังกฤษมากพอจนกลายเป็นทักษะที่ชำ นาญได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ  ก็ตาม 

หนังสือ ติวเข้มแนวข้อสอบสนทนาภาษาอังกฤษ ป. 6 English Conversation 
Prathom 6 เลม่น้ี ผูเ้ขยีนไดจ้ำ ลองเหตกุารณต์า่ง ๆ  ทีเ่ปน็บทสนทนาในสถานการณห์ลากหลาย 
ซึ่งเด็ก ๆ  อาจได้พบเจอในชีวิตจริงทั่วไป หากได้ลองฝึกทำ และลองฝึกพูดตามประโยคเหล่าน้ี
บ่อย ๆ  มากพอ จะทำ ให้เด็ก ๆ  คุ้นเคยและจดจำ ได้เองว่า คำ ศัพท์ตลอดจนประโยคตัวอย่าง
ทั้งหลายในเล่มน้ี สามารถนำ ไปใช้พูดสื่อสารในสถานการณ์แบบไหนได้บ้าง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะ
ช่วยเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ  เด็ก ๆ  ก็จะนำ ออกมาใช้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

นอกจากน้ี ในแบบทดสอบภาษาอังกฤษทุกระดับการศึกษา มักจะมีข้อสอบในส่วน 
บทสนทนาภาษาอังกฤษอยู่ด้วยเสมอ เน่ืองจากเกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสาร (ทักษะการฟัง
และพูดภาษาอังกฤษ) ซึ่งมีความสำ คัญมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในสังคมโลกปัจจุบัน

หวงัวา่หนงัสอืเลม่น้ีจะเปน็สว่นสำ คัญสว่นหนึง่ทีท่ำ ใหเ้ดก็ ๆ  เรยีนรู้ภาษาอังกฤษอยา่ง
มีความสขุ ทำ ขอ้สอบไดอ้ยา่งมั่นใจ และมคีวามกลา้ในการพดูคยุภาษาองักฤษมากขึน้ในอนาคตคะ่

กนิษฐ์�ภาณุสัณห์



ติวเข้มแนวข้อสอบ
สนทนาภาษาอังกฤษ

ป. 6



 สรุปตัวอย่างประโยคและส�านวนส�าหรับสนทนาภาษาอังกฤษที่ ใช้ได้ ในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ  ทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน

 แนะน�าตัวเอง
May I introduce myself. My name is ............... . / I’m ............... .

  ฉันขอแนะน�าตัวเองหน่อย ฉันชื่อ ............... / ฉันคือ ............... 
 (แนะน�าตัวเองแบบสุภาพเป็นทางการ)

I’d like to introduce myself. My name is ............... . / I’m ............... .
  ฉันขอแนะน�าตัวเองหน่อย ฉันชื่อ ............... / ฉันคือ ...............

 (แนะน�าตัวเองแบบสุภาพเป็นทางการ)
Let me/(Allow me to) introduce myself. My name is ............... . / I’m ............... . 

  ขอแนะน�าตัวฉันเองหน่อย ฉันชื่อ............... / ฉันคือ...............
Hi/Hello. My name is ............... .

  สวัสดี ฉันชื่อ ...............
Hi/Hello. I’m ............... .

  สวัสดี ฉันคือ...............
 เป็นต้น

Examples ตัวอย่าง

May I introduce myself. My name is Judy Brown.
ฉันขอแนะน�าตัวเองหน่อย ฉันชื่อจูดี้ บราวน์
I’d like to introduce myself. I’m Judy Brown.
ฉันขอแนะน�าตัวเองหน่อย ฉันชื่อจูดี้ บราวน์
Let me introduce myself. My name is Judy Brown.
ขอแนะน�าตัวเองหน่อย ฉันชื่อจูดี้ บราวน์
Hello. I’m Judy. สวัสดี ฉันคือจูด้ี

Conversation Guide

Hi. My name 
is Judy.
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�แนะน�าผู้อื่น
  May I introduce my ............... . His/Her name is ............... .
  ฉันขอแนะน�า ............... ของฉัน เขา/เธอชื่อ ...............
  I’d like to introduce my ............... . His/Her name is ............... .
  ฉันขอแนะน�า ............... ของฉัน เขา/เธอชื่อ ...............
  Let me introduce my ............... . His/Her name is ............... .
  ขอแนะน�า ............... ของฉัน เขา/เธอชื่อ ...............
  Here is my ............... . His/Her name is ............... .
  นีค่ือ ............... ของฉัน เขา/เธอชื่อ ...............
  This is ..............., my ............... .
  นีค่ือ ............... เขา/เธอเป็น ............... ของฉัน
  I’d like you to meet my ............... . His/Her name is ............... .
  ฉันต้องการให้เธอพบกับ ............... ของฉัน เขา/เธอชื่อ ...............
  เป็นต้น

 Examples ตัวอย่าง

  May I introduce my best friend. Her name is Judy Brown.
  ฉันขอแนะน�าเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน เธอชื่อจูด้ี บราวน์
  I’d like to introduce my father. His name is Jack.
  ฉันขอแนะน�าคุณพ่อของฉัน ท่านชื่อแจ็ก
  Let me introduce my boyfriend. His name is Tony.
  ฉันขอแนะน�าแฟนหนุ่มของฉัน เขาชื่อโทนี่
  Here is my teacher. Her name is Dora.
  นีค่ืออาจารย์ของฉัน ท่านชื่อดอร่า
  This is Tony, my boyfriend.
  นีค่ือโทนี ่แฟนหนุ่มของฉัน
  I’d like you to meet my aunt. Her name is Sandy.
  ฉันอยากให้คุณพบกับป้าของฉัน ท่านชื่อแซนดี้

Let me introduce 
my friend.

Her name is Mary Jane.
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�การทักทาย
 การทักทายและถามทุกข์สุข
  Hi!/Hello!/Hi there! สวัสดี!
  Good morning! อรุณสวัสดิ์!/สวัสดียามเช้า! Good afternoon! สวัสดียามบ่าย! 
  Good evening! สวัสดียามเย็น! Good day! สวัสดี!
   How do you do? คุณสบายดีไหม 
  (เป็นการถามแบบสุภาพเป็นทางการ เวลาตอบกลับ ให้ ใช้ประโยคแบบเดียวกัน)
  How are you? คุณสบายดีหรือ
  How are you doing? คุณเป็นอย่างไรบ้าง (แบบเป็นกันเอง)
  How are you going? คุณเป็นอย่างไรบ้าง (แบบเป็นกันเอง)
  How are things going? เป็นยังไงบ้าง (แบบเป็นกันเอง)
  What’s up? เป็นไงบ้าง (แบบเป็นกันเอง)
  How have you been doing? คุณเป็นยังไงบ้างที่ผ ่านมา (แบบเป็นกันเอง)
  เป็นต้น

 การตอบรับการทักทายและถามทุกข์สุข
  I’m fine, thank you. ฉันสบายดี ขอบคุณ
  I’m good, thank you. ฉันสบายดี ขอบคุณ
  I’m great, thanks. ฉันสบายมาก ขอบคุณ
  I’m not okay. ฉันไม่ค่อยสบายดีเท่าไร
  So so, thanks. ก็สบายงั้น ๆ  แหละ ขอบคุณนะ
  Just fine, thanks. ก็ดี ขอบคุณ
  Pretty good, thanks. ค่อนข้างดีนะ ขอบคุณ
  Not so good. Thank you. ไม่ค่อยดี ขอบคุณ
  Not bad, thanks. ไม่เลวเท่าไร ขอบคุณ
  As usual, thank you. ก็เหมือนเคยแหละ ขอบคุณ
   How do you do? คุณสบายดีไหม ( ในกรณีถูกถามด้วยประโยค How do you do? ให้ตอบ

ประโยคค�าถามเช่นนี)้ 
  เป็นต้น
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Examples ตัวอย่าง

A: Hi, How do you do? สวัสดี สบายดีไหมครับ/คะ
B: Hello, How do you do? สวัสดี สบายดีครับ/ค่ะ
A: How are you? คุณสบายดีไหมครับ/คะ
B: I’m great. Thank you. ฉันสบายดี ขอบคุณ
A: How are things going? เป็นยังไงบ้าง
B: Not bad, thanks. ไม่เลวเท่าไร ขอบคุณ
A: How have you been doing? ที่ผ ่านมาคุณเป็นไงบ้างล่ะ
B: Pretty good. Thank you. What about you? ก็ดีนะ ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ
A: Just fine, thanks. ก็ดี ขอบคุณ

�กล่าวลาแบบเป็นทางการ
Good bye. ลาก่อน
I’m afraid I have to go now. ฉันเกรงว่าฉันต้องไปแล้ว

I hope to meet you again. ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีก

Please keep in touch. กรุณาติดต่อกันด้วยนะ

Look forward to seeing you next time. รอวันที่จะได้พบกันในโอกาสหน้า

Have a good day. ขอให้มีวันที่ดี

Hi! How are you?

Just fine, thanks.
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�กล่าวลาแบบปกติเป็นกันเอง
Bye bye. ลาก่อนนะ

Bye. ลาก่อน 

See you. ไว้เจอกัน
See you soon. ไว้เจอกันเร็ว ๆ  นี ้/ See you later. ลาก่อนแล้วเจอกัน 

So long. ไว้เจอกันอีกนะ

I have to go now. ฉันต้องไปแล้วละ

Talk to you later. ไว้คุยกันใหม่นะ

Bye for now. แค่นีก้่อนนะ

Until next time. จนกว่าจะเจอกันคราวหน้า

Examples ตัวอย่าง

A: Thank you for coming to visit us. ขอบคุณที่มาเยี่ยมเรานะ
B:  My pleasure. I hope to meet you again.  

ด้วยความยินดี ฉันหวังว่าพบคุณอีก
A: Good bye. ลาก่อน
A: I’m afraid I have to go now. ฉันเกรงว่าฉันต้องไปแล้ว
B: Okay. Please keep in touch. โอเค แล้วติดต่อกันนะ

OK. Bye!

I have to 
go now.
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 ชักชวนเชิงถาม 
  Let’s ……… . เรา ............... กันเถอะ 
  Shall we ………? เรา ............... กันไหม

  That’s good. ดีเหมือนกัน
  That’s a good idea. เป็นความคิดที่ดีเลยนะ
  Good! Let’s go. ดี! ไปกันเถอะ
  Okay, let’s do it. โอเค ท�ากันเลย
  That sounds good. ฟังดูเข้าท่าดีนะ
  เป็นต้น

  No, it’s ............... . ไม่ละ มัน...............
  No, I don’t think so. ไม่ละ ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ
  No, I don’t want to ............... . ไม่ละ ฉันไม่อยากจะ ...............
  เป็นต้น

Examples ตัวอย่าง

  A: It’s late. I have to go home now. สายแล้ว ฉันต้องกลับบ้านตอนนี้
  B: OK. Bye! โอเค ลาก่อน!
  A: See you! แล้วพบกัน!

 On the phone คุยโทรศัพท์
  A: I have to start doing my homework now. Talk to you later. 
   ฉันต้องเริ่มท�าการบ้านแล้วตอนนี้ ไว้ค่อยคุยกันอีกนะ
  B: Fine. Bye for now. ได้ แค่นีก้่อนนะ

การตอบรับค�าชวน

การตอบปฏิเสธค�าชวน
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 การขอร้อง
  Please ................ . / ..............., please. กรุณา/โปรด ...............
  Can/Could you ...............? คุณกรุณา ............... ได้ไหม
  Would you please ...............? คุณกรุณา ............... ได้ไหม
  I would like to ..............., please. ฉันต้องการ ............... (แบบสุภาพ)

Examples ตัวอย่าง

  A: Shall we go to the zoo? เราไปสวนสัตว์กันไหม
  B: Okay, let’s go now. โอเค ไปกันตอนนีเ้ลยนะ
  A: Let’s have a party tonight. เราจัดงานเลี้ยงคืนนีก้ันเถอะ
  B: That sounds fun. ท่าทางจะสนกุนะ
  A: Shall we swim? เราไปว่ายน�้ากันไหม
  B: No, it’s too cold outside. ไม่เอาหรอก ข้างนอกมันหนาวเกินไป
  A: Let’s have dinner outside. ออกไปกินข้าวเย็นข้างนอกกันนะ
  B: No, I don’t want to go. ไม่ละ ฉันไม่อยากไป

Let’s go to see the movie.

That’s good idea. Let’s go.
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Examples ตัวอย่าง

  Please come in. โปรดเข้ามาข้างใน
  Close the door, please. กรุณาช่วยปิดประตูด้วย
  Can you help me, please? คุณกรุณาช่วยฉันได้ไหม
  Could you bring me a glass of water? คุณกรุณาเอาน�า้ให้ฉันแก้วหนึง่ได้ไหม
  Would you please buy me cup of coffee? คุณกรุณาซื้อกาแฟให้ฉันสักแก้วได้ไหม 
  I would like to have a slice of bread, please. ได้โปรด ฉันต้องการขนมปังสักแผ่น

Please take your 
shoes off.

 การขออนญุาต
  May I ...............? ฉันขออนญุาต ............... ได้ไหม

Examples ตัวอย่าง

  A: May I come in? ขอฉันเข้าไปได้ไหม
  B: Of course, you may. แน่นอน เข้ามาสิ
  A: May I go with you? ขอฉันไปกับเธอได้ไหม
  B: No, you may not. ไม่ได้หรอก
  A: May I have something to eat? ขอฉันกินอะไรหน่อยได้ไหม
  B: Yes, you may. ได้สิ
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 การขอโทษ
  Excuse me, please. ขอโทษครับ/ค่ะ (ขอโทษเมื่อจะขัดจังหวะหรือขอท�าสิ่งใดสิ่งหนึง่)
  I beg your pardon. ฉันขออภัย (แบบสุภาพ)
  Pardon me. ให้อภัยฉันด้วย/ฉันขอโทษ
  Please forgive me. ยกโทษให้ฉันด้วย (ขอโทษเมื่อท�าผิด รบกวน ท�าให้เสียใจหรือผิดหวัง)
  Sorry. ขอโทษ (ขอโทษเมื่อท�าผิด รบกวน ท�าให้เสียใจหรือผิดหวัง)
  I’m sorry. ฉันขอโทษ (ขอโทษเมื่อท�าผิด รบกวน ท�าให้เสียใจหรือผิดหวัง)
  I’m very sorry. ฉันขอโทษอย่างยิ่ง (ขอโทษเมื่อท�าผิด รบกวน ท�าให้เสียใจหรือผิดหวัง)
  เป็นต้น

 การแสดงความเสียใจ
  Sorry that ............... . / Sorry about ............... . 
  เสียใจด้วยที่ ............... / เสียใจด้วยเรื่อง ...............
  Sorry for............... . / Sorry to ............... . 
  เสียใจด้วยที่ ............... / เสียใจส�าหรับเรื่อง ............... / เสียใจที่ ...............

Examples ตัวอย่าง

  Excuse me, may I say something? ขอโทษ ขอฉันพูดอะไรหน่อยได้ไหม
  Excuse me, please. Can I go out? ขอโทษ ฉันขอออกไปข้างนอกได้ไหม
  Please pardon me. ขออภัยให้ฉันด้วย
  I’m sorry for hitting you. ฉันขอโทษที่ตีเธอ
  I’m sorry to wake you up. ฉันขอโทษที่ปลุกให้เธอตื่น

Examples ตัวอย่าง

  Sorry about the accident. เสียใจด้วยกับเรื่องอุบัติเหตุนะ
  Sorry about your bad news. เสียใจด้วยกับข่าวร้ายของเธอ
  Sorry for your loss. เสียใจด้วยกับการสูญเสียของเธอ
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 ค�าสั่ง
  Be + adj! อย่า ...............!
  Don’t  + V1! อย่า (ท�า) ...............!
  Stop + Ving! หยุด (ท�า) ...............!
  V1 + กรรม ...............! จง (ท�า) ...............!
  You must + V1 ...............! เธอต้อง ...............!
 * V1 = Verb ช่องที่ 1 ที่ ไม่ผันรปู (present simple)

 อุทาน
  What ...............! ช่าง ............... อะไรเช่นนี!้
  How ...............! ช่าง ............... อะไรเช่นนี!้
  Ouch! (แสดงความเจ็บปวด) โอ๊ย!
  Oh!/ Oh My God!/Oh! No! โอ้! / พระเจ้าช่วย! / โอ้! ไม่นะ!
  Geez! โอ้โห! 
  What! อะไรนะ!  
  God! พระเจ้า!

Examples ตัวอย่าง

  Be quiet! เงียบนะ!
  Do your homework now! ท�าการบ้านเด๋ียวนี!้
  Don’t be silly! อย่างี่เง่านะ!
  Don’t run around! อย่าว่ิงไปทั่ว!
  Stop talking! หยุดพูดได้แล้ว!
  Keep off the grass! อย่าเหยียบหญ้า!
  Go to bed! ไปนอนได้แล้ว!
  You must leave now! เธอต้องไปเด๋ียวนี!้

Wow!
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 ชมเชย/ยินดี�
 Congratulations! ยินดีด้วยนะ!
Congratulations on ...............! ยินดี ในเรื่อง ...............!
Well done! ท�าดีมาก!

 Awesome! เจ๋งมาก!
 Cool! เจ๋งเลย!
 Good! ดี!
Good job! ผลงานดีนะ!
You did it! เธอท�าได้!

 Wonderful! ยอดเยี่ยม!
 Great! เก่งมาก! ดีมาก! เยี่ยม!
 Wow! โอ้โห!
You did great! เธอท�าได้ยอดเยี่ยม!
You’re amazing! เธอช่างมหัศจรรย์จริง!

 Excellent! ยอดเยี่ยม!
 Hurray! ฮูเร! ไชโย!
 Cheers! ไชโย!

 เป็นต้น

Examples ตัวอย่าง

What a beautiful girl she is! เธอช่างสวยอะไรขนาดนี!้
What a beautiful picture! ช่างเป็นภาพที่สวยงามอะไรอย่างนี!้
How handsome David is! เดวิดช่างหล่ออะไรขนาดนี!้
How lucky you are! เธอช่างโชคดีจริง ๆ !
How delicious! อร่อยอะไรขนาดนั้น!
Wow! You’re lovely. โอ้โห! เธอน่ารักจังเลย
God! You’re late! พระเจ้า! เธอมาสายนะ!
Geez! I’m so hungry! โห! ฉันหิวโซแล้วเนีย่!

Awesome!
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 ให้ก�าลังใจ/ปลอบใจ
Go! Go! Go for it! ลุย! ลุย! ลุยให้ได้เลย!
Take it easy! ใจเย็น ๆ !
You’ll be all right. เธอจะไม่เป็นไรนะ
Don’t worry. อย่างกังวลไปเลย
Don’t be serious. อย่าเครียด, อย่าจริงจังนัก
Don’t be tense. อย่าเครียด
Don’t give up. อย่ายอมแพ้
Come on! สู้สิ!, เอาอีกหน่อยน่า!, เอาน่า!

Examples ตัวอย่าง

A: Congratulations on your wedding! ยินดีด้วยกับงานแต่งงานของเธอนะ!
  B: Thank you very much. ขอบคุณมาก

A: I passed the exams! ฉันสอบผ่านแล้วนะ!
B: Well done! ท�าได้ดีมากเลย!
A: I won a scholarship to study in Japan! ฉันสอบชิงทุนไปเรียนที่ญี่ปุ่นได้แล้ว!
B: You’re amazing! เธอช่างมหัศจรรย์มาก!
A: Thank you. ขอบคุณนะ

Congratulations!
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