Greeting People การทักทาย
Greeting People การทักทายคนทั่วไป
Hello สวัสดี
Good morning. (before 12 o'clock) สวัสดีตอนเชา (กอนเที่ยง)
Good afternoon.(after 12 o'clock) สวัสดีตอนบาย (หลังเทีย่ ง)
Good evening สวัสดีตอนเย็น

Greetings (Formal) การทักทาย (เปนทางการ)
1. Hello สวัสดี
2. How are you? สบายดีไหม
3. How are you doing? คุณสบายดีไหม
4. How is everything? คุณเปนอยางไรบาง
5. How do you do? สวัสดี (เปนทางการใชเมื่อเจอกันครั้งแรกเทานัน้ )

Greetings (Informal) การทักทาย (ไมเปนทางการ)
6. Hi. สวัสดี
7. What’s up? มีอะไรบาง
8. Good to see you. ยินดีที่ไดพบกัน
9. How are things (with you)? อะไรอะไรเปนไงบาง
10. How’s it going? มันเปนไงบาง
11. Nice to meet you. ยินดีทไี่ ดพบคุณ

Greeting a person you haven’t seen for a long time (Formal)
การทักทายสําหรับคนที่ไมไดพบกันเปนเวลานาน (เปนทางการ)
12. It has been a long time. นานมากแลวนะ
13. It’s been too long. เปนเวลานานมากแลว
14. What have you been up to all these years?

มีอะไรเกิดขึน้ กับคุณบางตลอดหลายปที่ผานมา

15. It’s always a pleasure to see you. เปนความยินดีเสมอที่ไดพบคุณ
16. How long has it been? เปนเวลานานแคไหนแลวที่ไมไดพบกัน
17. I’m so happy to see you again.

ฉันรูสกึ ดีใจมากที่ไดพบคุณ

Greeting a person you haven’t seen for a long time (Informal)
การทักทายสําหรับคนที่ไมไดพบกันเปนเวลานาน(ไมเปนทางการ)
18. How come I never see you? ทําไมไมไดเจอกันนาน

นานมากแลวนะ
20. Long time no see. ไมเจอกันนานเลย
21. Where have you been? ไปอยูทไี่ หนมาละ
22. It’s been ages since we last met. หลายปแลวนะทีไ่ ดพบกันครั้งสุดทาย
19. It’s been such a long time.

Introducing การแนะนําตัว
Introducing People การแนะนําตัว
What is your name? คุณชื่ออะไร
My name is ...
ฉันชื่อ....
I am ...
ฉันชื่อ....
My friends call me ... เพื่อนๆเรียกฉันวา....
You can call me ... คุณสามารถเรียกผมวา
Haven't we met (before) ? เราเคยเจอกันมากอนหรือไม
-Yes, I think we have. ใช ฉันคิดวาอยางนั้น
- No, I don't think we have. ไม ฉันคิดวาเราไมเคยเจอกันมากอน
- I think we've already met. ฉันคิดวาเราเคยเจอกันมาแลว
- I don't think we've met (before). ผม/ดิฉันคิดวาเราไมเคยเจอกันมากอน
This is ...
Please meet ...
Have you met...?

นี่คือ...
เชิญพบ...
คุณเคยเจอ....หรือยัง

-Yes, I have.

ใช ฉันเคยไดพบกันแลว

- No, I haven't. ไม ฉันไมเคยไดพบกัน
- Yes, I think I have.

ใช ฉันคิดวาเคยไดพบกันแลว

- No, I don't think I have. ไม ฉันคิดวาไมเคยไดพบกัน
Hello...(name)
สวัสดี .....(ชื่อ)
Nice to meet you. (informal) ยินดีทไี่ ดพบคุณ (ไมเปนทางการ)
Pleased to meet you.
ยินดีที่ไดพบคุณ
How do you do? (formal) สวัสดี (เปนทางการ) ใชเมื่อเจอกันครัง้ แรกเทานัน้
Nice to see you.
ยินดีที่ไดพบคุณ
Nice to see you again.
ยินดีที่ไดพบคุณอีกครั้ง

Say Goodbye การกลาวลา
Good bye.
Bye...See you.
See you later.
See you soon.
See you tomorrow.
See you next week.
Good night.

ลากอน
ลากอน... แลวเจอกัน
แลวพบกัน
แลวพบกันเร็วๆนี้

แลวพบกันพรุงนี้
แลวพบกันสัปดาหหนา
ราตรีสวีสดิ์

Health สุขภาพ
How are you?
คุณสบายดีไหม
How are you today? วันนี้คุณเปนอยางไรบาง
- Fine.. thank you. สบายดีขอบคุณ
- Not too bad.

สบายดี

- Very well.

สบายมาก

- I'm okay / all right. ฉันสบายดี
- Not too well, actually. จริงๆแลวไมคอยสบายนัก

What's wrong with you?
มีอะไรผิดปกติเกิดขึน้ กับคุณ
What's the matter with you? มีเรื่องอะไรเกิดขึน้ กับคุณ
Are you all right? คุณสบายดีนะ
I'm tired.
ฉันรูสึกเหนื่อย (เหนือ่ ยลา)
I'm exhausted.
ฉันรูสึกเหนื่อย (หมดเรื่ยวแรง)
I've got a cold.
ผมเปนไขหวัด

Personal Description ลักษณะบุคคล
Appearance ภาพลักษณ
* I am… / You are... / He is... / She is …
ผม/ดิฉัน.... / คุณ....... / เขา..... / หลอน .....
tall / small / overweight / fat / slim
สูง / ต่ํา / อวนมาก
/ อวน / ผอมบาง
young / old / … years old.
ออนเยาว / แก / อายุ....ป
beautiful / pretty / handsome / sun-tanned / pale
สวย
/ นารัก / หลอ
/ ผิวสีน้ําตาล / ผิวซีด
* I have.... / You have / He has / She has (got) …
ผม/ดิฉันมี... / คุณมี..... / เขามี..... / หลอนมี....... (got ใชแทน have, has ได)
blue eyes / green eyes / grey eyes / brown eyes / freckle
ตาสีฟา
/ ตาสีเขียว
/ ตาสีเทา
/ ตาสีนา้ํ ตาล / กระ
a beard / a full beard / a moustache / a goatee / a stubbly beard
เครา / เคราเต็มหนา / หนวด
/ เคราแพะ / เคราที่โกนเหลือแตโคน
blond hair / red hair / brown hair / black hair
ผมสีทอง / ผมสีแดง / ผมสีน้ําตาล / ผมสีดํา
short hair / long hair / straight hair
ผมสั้น
/ ผมยาว
/ ผมตรง
curly hair / dyed hair / blond highlights hair / curls
ผมหยักศก / ผมยอมสี / ผมที่ทําไฮไลทสีทอง
/ ผมเปนลอน

a bald head
หัวลาน
a square face / round face / triangular face / oval face
หนาเหลี่ยม
/ หนาทรงกลม / หนาทรงสามเหลี่ยม / หนารูปไข
a big nose / small nose / long nose
จมูกใหญ
/ จมูกเล็ก
/ จมูกยาว
big ears / small ears
หูใหญ / หูเล็ก

Clothing and Accessories เสื้อผาและเครือ่ งประดับ
* I wear.... / You wear.... / He wears.... / She wears.…
ฉันสวมใส..... /คุณสวมใส..... / เขาสวมใส..... / หลอน สวมใส ..... ( เปนประจํา )
Glasses
แวนตา
contact lenses คอนแท็คเลนส
*I am wearing..../ You are wearing... / He (She) is wearing …
ฉันสวมใส.....
/ คุณสวมใส.....
/ เขา(หลอน) สวมใส ..... ( ขณะนี้ )
earrings
ตางหู
a necklace
สรอยคอ
a wristband
แถบขอมือ
a bracelet
สรอยขอมือ
a cap
หมวกแกป
a red scarf
ผาพันคอสีแดง
a tie
ไทค

Character ลักษณะเฉพาะตัว
I am.....
/ You are..... / He is..... / She is .…
ฉันเปนคน ... / คุณเปนคน.... / เขาเปนคน.... / หลอน เปนคน ......
shy
ขี้อาย
quiet
เงียบๆ

lively
ราเริง มีชีวติ ชีวา
active
กระฉับกระเฉง
easygoing สบายๆ
outgoing เปดเผย แสดงออก
nice
นารัก
friendly เปนมิตร
funny
ตลก สนุกสนาน
happy
มีความสุข
annoying นารําคาญ
sad
วิตกกังวล
aggressive กาวราว

