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หน่วยที่ 1 : การต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Good morning กู๏ด มอร๑นิง สวัสดีตอนเชา๎ครับ/คํะ 

Good afternoon กู๏ด อาฟเทอะนูน  สวัสดีตอนบาํยครับ/คํะ 

Good evening กู๏ด อฟีวนงิ สวัสดีตอนเย็นครับ/คํะ 

Welcome เวล คัม เชญิครับ/คํะ 

Hello เฮลโล สวัสดีครับ/คะํ (ไมํเป็นทางการ) 

Hi! ไฮ สวัสดีครับ/คะํ (ไมํเป็นทางการ) 

How are you? เฮา อาร๑ ยู? สบายดีไหมครับ/คํะ 

I’m fine. Thank you. And 

you? 

ไอ แอม ไฟน๑ แธ๎งค๑คิ้ว 

แอนด๑ ยู? 

ฉันสบายดีครับ/คะํ ขอบคุณครับ/

คะํ แล๎วคุณลํะ? 

Nice to meet you ไนซ๑ ทู มีท ยู ดมีากเลยที่ได๎พบคุณครับ/คํะ 

Pleased to meet you พลซี ทู มีท ยู ยินดีท่ีไดพ๎บคุณครับ/คํะ 

Glad to meet you แกลด ทู มีท ยู ดใีจที่ได๎พบคุณครับ/คํะ 

1.1 การทกัทายลกูคา้ (Greeting) 

1 



การถามจ านวนลูกค้า (Asking the Number of Customers) 

2 

1.1.1  บทสนทนาการทกัทายลูกคา้ 
 
บทสนทนาที่ 1.1.1.1 เป็นทางการ 
Staff: Good morning, sir/ madam. How are you? 
              กูด มอร๑นิง เซอร๑/แมดเดมิ. ฮาว อาร๑ ยู? 
              สวัสดีตอนเชา๎ครับ/คะ สบายดีไหมครับ/คํะ 
Customer:     Good morning. I’m very well. 
 กูด มอร๑นิง แอม เวร ีเวล 
 สวัสดตีอนเช๎า ฉันสบายดี 
Staff:           Welcome to Doi Saket restaurant. May I help you? 
 เวล คัม ทู ดอยสะเก็ด เรส'เทอเรินท. เมย๑ ไอ เฮลพ ยู? 
 ขอตอ๎นรับสํูรา๎นอาหารดอยสะเก็ด มีอะไรให๎ชวํยไหมครับ/คํะ 

บทสนทนาที่ 1.1.1.2 ไม่เป็นทางการ 
Staff:  Hi!  
 ไฮ  
 สวัสดคีรับ/คํะ 
Customer:  Hi!  
 ไฮ 
 สวัสดีครับ/คํะ 
Staff: Nice to meet you. 
 ไนซ๑ ทู มีท ยู 
 ดีจังเลยที่ได๎พบคุณครับ/คํะ 
Customer:  Nice to meet you too. 
           ไนซ๑ ทู มีท ยู ทู  
          ดีมากเลยที่ได๎พบคุณครับ/คํะ 
Staff:  Welcome to Doi Saket restaurant. May I help you? 
 เวล คัม ทู ดอยสะเก็ด เรสเทอเรินท. เมย๑ ไอ เฮลพ ยู? 
 ขอตอ๎นรับสํูรา๎นอาหารดอยสะเก็ด. มีอะไรให๎ชวํยไหมครับ/คํะ 

หน่วยที่ 1 : การต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน 



1.2 การถามจ านวนลูกค้า (Asking the Number of Customers) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Are you alone, Sir/Madam? อาร๑ ยู อโลน, เซอร๑/แมด

เดิม? 

ลูกคา๎มาทาํนเดียวใชํไหม

ครับ/คํะ 

For how many people?

  

ฟอร๑ เฮา เมน ีพเีพลิ? ส าหรับกี่ทํานครับ/คํะ 

How many seats? เฮา เมน ีซีทส๑? กี่ที่ครับ/คํะ 

How many people are there 

in your group? 

เฮา เมนี่ พีเพิ่ล  อาร๑ แดร๑ 

อนิ ยัวร๑ กรุ๏ป? 

ในกลุมํของคุณมากันกี่คน

ครับ/คํะ 

Table for two?   เทเบ้ิล ฟอร๑ ทู? โต๏ะส าหรับ 2 คนนะครับ/คํะ 

We are three people วี อาร๑ ธร ีพีเพิ่ล  เรามากันสามคนครับ/คํะ 

There are five people แดร๑ อาร๑ ไฟฟ์ พเีพิ่ล มีจ านวน 5 คนครับ/คํะ 
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หน่วยที่ 1 : การต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน 



การถามจ านวนลูกค้า (Asking the Number of Customers) 
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หน่วยที่ 1 : การต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน 

บทสนทนาที่ 1.2.1.1  การถามจ านวนลูกค้ามาคนเดียว 
Staff: Good morning sir, welcome to Doi Saket restaurant Restaurant.  
 For how many people? 
 เฮลโล เซอร๑ เวล คัม ทู ดอยสะเก็ด เรสเทอเรินท. ฟอร๑ ฮาว เมนี พเีพลิ? 
 สวัสด ีคุณผู๎ชาย, ยินดีต๎อนรับสํูร๎านอาหารดอยสะเก็ด ลูกค๎ามากี่คนครับ/คํะ 
 Are you alone, Sir/Madam?  
 อาร๑ ยู อโลน, เซอร๑/แมดเดิม?  
 ลูกคา๎มาทาํนเดียวใชํไหมครับ/คะ 
Customer:  Yes, I am alone. 
 เยส ไอ แอม อะโลน 
 มาคนเดียวครับ/คํะ 
Staff:  One moment, please.  
 วัน อะ โมเมนท๑ 
 กรุณารอสักครูํนะครับ/คํะ 
 This way, please. 
 พลสี ธสิ เวย๑ พลสี. 
 เชญิทางนี ้ 

1.2.1 บทสนทนาการถามจ านวนลูกคา้ 



การถามจ านวนลูกค้า (Asking the Number of Customers) 
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หน่วยที่ 1 : การต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน 

1.2.1 บทสนทนาการถามจ านวนลูกคา้ 

บทสนทนาที่ 1.2.1.2 การถามจ านวนลูกค้าหลายคน 
Staff: Good afternoon sir, welcome to Doi Saket restaurant Restaurant.  
 How many people are there in your group? 
  เฮลโล เซอร๑ เวล คัม ทู ดอยสะเก็ด เรสเทอเรินท.  
 เฮา เมนี่ พีเพิ่ล  อาร๑ แดร๑ อิน ยัวร๑ กรุ๏ป? 
 สวัสดี คุณผู๎ชาย, ยินดีต๎อนรับสูรํ๎านอาหารดอยสะเก็ด  
 ในกลุํมของคุณมากันกี่คนครับ/คํะ 
Customer:  There are five people  
 แธร๑ อาร๑ ไฟฟ์ พเีพิ่ล  
 มจี านวน 5 คนครับ/คํะ 
Staff:  Just a moment, please.  
 จั๊สท๑ อะ โมเมนท๑ พลสี  
 กรุณารอสักครูํนะครับ/คํะ 
 Follow me, please. 
 ฟอลโล มี พลีส 
 ตามฉันมาทางนีค้รับ/คํะ 
 



1.3 ถามเรือ่งการส ารองโตะ๊ (Table Reservation) 
 

1.3.1 กรณีที่ส ารองโต๊ะมาแล้ว (Table Reserved) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 
Do you have a reservation? ดู ยู แฮฟว อะ เรสเซอะเวชั่น? คุณได้จองโต๊ะไว้หรอืเปล่า 
Yes, I have a reservation. เยส ไอ แฮฟว อะ เรสเซอะเวชั่น ใช่ครับ/ค่ะ ฉันได้จองโต๊ะไว้แล้ว 
Have you got a reservation? แฮฟว ยู กอท อะ เรสเซอะเวชั่น? คุณได้จองโต๊ะไว้หรอืเปล่า 
Yes, I have. (Yes, I have got a 
reservation) 

เยส ไอ แฮฟว (ไอ แฮฟว กอท 
อะ เรสเซอะเวชั่น) 

ใช่ครับ/ค่ะ ฉันได้จองโต๊ะไว้แล้ว 

Did you make a reservation? ดิด ยู เมค อะ เรสเซอะเวชั่น คุณได้จองโต๊ะไว้หรอืเปล่า 
Yes, I did. (Yes, I made  a 
reservation) 

เยส ไอ ดิด (ไอ เมค อะ เรส
เซอะเวชั่น) 

ใช่ครับ/ค่ะ ฉันได้จองโต๊ะไว้แล้ว 

Who’s the reservation for? ฮูส เดอะ เรสเซอะเวชัน ฟอร์? โต๊ะจองในนามของใครครับ 
The reservation is for ..(Jack). เดอะ เรสเซอะเวชั่น อิส ฟอร์ 

แจ็ค 
จองในนาม (แจ็ค) ครับ/ค่ะ 

1.3.1 บทสนทนาการถามเรือ่งการส ารองโต๊ะที่ส ารองไว้ 

บทสนทนาที่ 1.3.1.1 การถามกรณทีี่ส ารองโตะ๊มาแลว้ 
Staff:  Do you have a reservation? 
  ดู ยู แฮฟว อะ เรสเซอะเวชัน? 
  คุณได้จองโต๊ะไว้หรอืเปล่าครับ/ค่ะ 
Customer:  Yes, I have a reservation for 2 under the name Jack. 
  เยส ไอ แฮฟว อะ เรสเซอะเวชั่น ฟอ ทู อันเดอร์ เนม แจ็ค 

             ฉันจองท่ีนั่งไว้ส าหรับ 2 คนชื่อแจ็คครับ 
Staff:   Could you follow me, please.  

 คูด ยู ฟอลโล มี พลีซ    
 ตามมาทางนี้เลยครับ/คะ 6 

หน่วยที่ 1 : การต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน 



บทสนทนาที่ 1.3.1.2 การถามกรณีที่ส ารองโต๊ะมาแล้ว 

Staff:          Have you got a reservation?  

แฮฟว ยู กอท อะ เรสเซอะเวชั่น?  

คุณได๎จองโต๏ะไว๎หรอืเปลาํ 

Customer:     Yes, I have got a reservation 

เยส ไอ แฮฟว กอท อะ เรสเซอะเวชั่น 

ใชํครับ/คะํ ฉันไดจ๎องโต๏ะไวแ๎ล๎ว 

Staff:           Who’s the reservation for?  

ฮูส เดอะ เรสเซอะเวชัน ฟอร๑?  

โต๏ะจองในนามของใครครับ 

Customer:     The reservation is for Jack.  

เดอะ เรสเซอะเวชั่น อสิ ฟอร๑ แจ็ค 

จองในนามแจ็คครับ/คํะ 

บทสนทนาการถามเรือ่งการส ารองโต๊ะทีส่ ารองไว้ 
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1.3.2 กรณีที่ไม่ส ารองโต๊ะมาก่อน (Table Not Reserved) 

 
ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Where would you like to sit? แวร๑ วูด ยู ไลค ทู ซิท?

  

คุณตอ๎งการน่ังตรงไหน

ครับ/คะ 

You may sit anywhere you like.

  

ยู เมย๑ ซิท เอนนี แวร๑ ยู 

ไลค 

คุณจะน่ังตรงไหน สามารถ

เลือกได๎ตามสบาย 

ครับ/คํะ 

Do you have any tables 

available? 

ดู ยู แฮฟว เอนน ีเทเบิล้ 

อะเวลละเบิล? 

พอจะมีโต๏ะวาํงไหม 

ครับ/คํะ 

I would like to sit near the the 

window. 

ไอ วูด ไลค๑ ทู ซิท เนียร๑ 

เดอะ วินโดว๑ 

ฉันต๎องการน่ังใกล๎หน๎าตาํง

ครับ/คํะ 

I would like to sit on the terrace. ไอ วูด ไลค๑ ทู ซิท ออน 

เดอะ เธอะเรซ 

ฉันต๎องการน่ังที่ระเบียง 

ครับ/คํะ 

1.3 ถามเรือ่งการส ารองโตะ๊ (Table Reservation) 
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1.3.2 บทสนทนาการถามเรือ่งการไม่ไดส้ ารองโต๊ะ 

บทสนทนาที่ 1.3.2.1 การถามกรณีที่ยังไม่ได้ส ารองโต๊ะ 

Staff:          How many people are there in your group?  

เฮา เมนี่ พีเพิ่ล  อาร๑ แธร๑ อิน ยัวร๑ กรุ๏ป? 

ในกลุมํของคุณมากันกี่คนครับ/คะ  

       Customer:       We are three people, please. 

          วี อาร๑ ธร ีพีเพิ่ล พลสี 

          พวกเรามากันสามคนครับ/คํะ 

Staff:          Where would you like to sit?  

แวร๑ วูด ยู ไลค ทู ซิท? 

คุณตอ๎งการน่ังตรงไหนครับ/คํะ 

Customer:     I would like to sit on the terrace.  

ไอ วูด ไลค๑ ทู ซิท ออน เดอะ เธอะเรซ  

ฉันต๎องการน่ังที่ระเบียงครับ/คํะ  

Staff:          This way, please.  

ธสิ เวย๑ พลีส.  

ตามมาทางนีค้รับ/คํะ 
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หน่วยที่ 1 : การต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน 



1.3.2 บทสนทนาการถามเรือ่งการไม่ไดส้ ารองโต๊ะ 

บทสนทนาที่ 1.3.2.2 การถามกรณีที่ยังไม่ได้ส ารองโต๊ะ 

Staff:          Have you got a reservation? 

แฮฟว ยู กอท อะ เรสเซอะเวชัน? 

คุณได๎จองโต๏ะไว๎หรอืเปลาํครับ/คํะ 

Customer:     I don’t have a reservation. Do you have any tables available? 

ไอว ดอ๎น แฮฟว อะ เรสเซอะเวชัน. ดู ยู แฮฟว เอนนี เทเบิล้ อะเวลละเบิล? 

                     ฉันไมํไดจ๎องโต๏ะมากอํน พอจะมีโต๏ะวาํงไหมครับ/คํะ 

Staff:           Where would you like to sit?  

แวร๑ วูด ยู ไลค ทู ซิท?   

คุณตอ๎งการน่ังตรงไหนครับ/คํะ 

         Customer:     Can we have a table next to a window? 

แคน วี แฮฟว อะ เทเบิล้ เนค ทู อะ วินโด? 

ฉันขอโต๏ะตดิหนา๎ตํางได๎มั้ย 

Staff:          Follow me, please. Please be seated. 

ฟอลโล มี พลีส. พลสี บ ีซีททดิ 

ตามมาทางนี ้เชญิน่ังได๎เลยครับ/คํะ 
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หน่วยที่ 1 : การต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน 



1.4 ถามความตอ้งการพเิศษของลกูคา้                                     
(Asking about Customer’s Seat Preference)  

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Do you have any 

preference like sitting in 

smoking or non- smoking 

area? 

ดู ยู แฮฟว เอนน่ี เพรฟเฟอ

เรินซ ไลค๑ ซิททงิ อนิ สโมคคงิ 

ออ นอน สโมคคงิ แอเรีย? 

คุณตอ๎งการน่ังบริเวณสูบ

บุหรี่หรอืไมํสูบบุหรี่ครับ/คํะ 

I would like to sit in smoking 

area. 

ไลค๑ ซิททงิ อนิ สโมคคงิ ออ 

นอน สโมคคงิ แอเรีย 

ฉันต๎องการน่ังบริเวณสูบบุหรี่

ครับ/คํะ 

Would you prefer a table 

close to the terrace or by 

the windows? 

วูด ยู พรีเฟอร๑ อะ เทเบิล 

โคลส ทู เดอะ เธอะเรซ ออร๑ 

บาย เดอะ วินโดส๑? 

คุณตอ๎งการน่ังที่ระเบียงหรอื

วําตดิกับหนา๎ตํางครับ/คํะ 

I would like to sit on the 

terrace. 

ไอ วูด  ไลค๑ ทู ซิท ออน เดอะ 

เธอะเรซ 

ฉันต๎องการน่ังทีร่ะเบียง 

ครับ/คํะ 
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หน่วยที่ 1 : การต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน 



1.4.1  บทสนทนาการถามความตอ้งการพเิศษของลกูคา้ 

บทสนทนาที่ 1.4.1.1 การถามความต้องการพิเศษของลูกค้า 1 
Staff: Hello, May I help you, sir/ madam? 
 เฮลโล, เม ไอ เฮลพ ยู เซอร๑/แมด'เดิม? 
 สวัสดีครับ/คะํ มีอะไรให๎ชวํยไหมครับ/คํะ 
Customer:  Hello, table for two, please. 
 เฮลโล, เทเบิล้ ฟอร๑ ทู พลสี. 
 สวัสดีครับ/คะํ โต๏ะส าหรับสองที่ครับ/คํะ 
Staff: Do you smoke? 
 ดู ยู สโมค? 
 คุณสูบบุหรี่เปลาํครับ/คํะ 
Customer:  No. I don’t. 
 โน ไอ โดนท๑ 
 ไมํครับ/คํะ 
Staff: Allow me please. 
 อะเลา มี พลีส 
 ตามมาทางนีค้รับ/คํะ 
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หน่วยที่ 1 : การต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน 



บทสนทนาที่ 1.4.1.2 การถามความต้องการพิเศษของลูกค้า 
Staff: Good afternoon. For how many people? 
 กูด อาฟเทอะนูน. ฟอร๑ เฮา เมนี่ พีเพิ่ล?   
 สวัสดีตอนบํายครับ มากันกี่คนครับ/คํะ 
Customer:  Five please.  
 ไฟฟ์ พลสี. 
 5 คนครับ 
Staff: Would you prefer a table close to the terrace or by the windows?
 วูด ยู พรีเฟอร๑ อะ เทเบิล โคลส ทู เดอะ เธอะเรซ ออร๑ บาย  
 เดอะ วินโดส๑? 
 คุณตอ๎งการน่ังที่ระเบียงหรอืวาํติดกับหนา๎ตาํงครับ/คํะ 
Customer:  I would like to sit on the terrace.  
 ไอ วูด  ไลค๑ ทู ซิท ออน เดอะ เธอะเรซ  
 ฉันตอ๎งการน่ังที่ระเบียงครับ/คํะ 
Staff: This way, please.  
 ธสิ เวย๑ พลีส   
 เชญิทางนีค้รับ/คํะ 
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หน่วยที่ 1 : การต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน 

1.4.1 บทสนทนาการถามความต้องการพเิศษของลูกคา้ 



1.5 น าแขกไปทีโ่ตะ๊อาหาร (Taking Customers to table) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

This way, please. ธสิ เวย๑ พรีซ  เชญิทางนีค้รับ/คํะ 

Could you follow me, please. คูด ยู ฟอลโล มี พลีซ 

  

ตามมาทางนีเ้ลยครับ/คํะ 

Allow me please. อะ ลาว มี พลีซ  เชญิทางนีค้รับ/คํะ 

Follow me, please. Please be 

seated. 

ฟอลโล มี พลีซ. พลซี บี 

ซีททดิ 

ตามมาทางนี ้เชญิน่ังได๎

เลยครับ/คํะ 

  

1.5.1 บทสนทนาการน าแขกไปทีโ่ต๊ะอาหาร 

บทสนทนาที่ 1.5.1.1 การน าแขกไปที่โต๊ะอาหารกรณีส ารองโต๊ะไว้แล้ว 
Staff: Do you have a reservation? 
 ดู ยู แฮฟว อะ เรสเซอะเวชัน? 
 คุณได๎จองโต๏ะไว๎หรอืเปลาํครับ/คํะ 
Customer:  I’ve got a reservation for 2 please. 
 ไอว กอท อะ เรสเซอะเวชัน ฟอ ทู พลสี. 
           ฉันจองที่นั่งไวส๎ าหรับ 2 คน ครับ/คํะ 
Staff:  Your table is ready. Could you follow me, please. 
 ยัวร๑ เทเบิล อสิ เรดดี. คูด ยู ฟอลโล มี พลีส. 
 โต๏ะพร๎อมแลว๎ ตามมาทางนีเ้ลยครับ/คํะ. 
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หน่วยที่ 1 : การต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน 



บทสนทนาที่ 1.5.1 .2 บทสนทนาการน าแขกไปที่โต๊ะอาหารกรณียังไม่ได้ส ารองโต๊ะ 
Staff: Good afternoon. Table for four?   
 กูด กูด มอร๑นิง. เทเบ้ิล ฟอร๑ โฟร๑? 
 สวัสดีตอนเช๎าครับ/คะํ โต๏ะส าหรับ4ทาํนนะครับ/คํะ 
Customer:  Yes, please. 
 เยส พลสี 
 ใชํคะ 
Staff: Follow me, please. Please be seated. 
 ฟอลโล มี พลสี พลสี บ ีซีททิด 
 ตามมาทางนี ้เชญิน่ังได๎เลยครับ/คํะ 

 
1.6 การบอกลกูคา้ใหร้อ (Telling Customers to Wait) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

One moment, please. วัน อะ โมเมนท๑ พลสี  กรุณารอสักครูํครับ/คํะ 

Just a moment, please. จั๊สท๑ อะ โมเมนท๑ พลสี

  

กรุณารอสักครูํครับ/คํะ 

Just a second, please.

  

จั๊สท๑ อะ เซคค่ึน พลสี

  

กรุณารอสักครูํครับ/คํะ 

Just a minute, please.

  

จั๊สท๑ อะ มินทิ พลสี กรุณารอสักครูํครับ/คํะ 

I will be back in a few 

minutes to take your order, 

Sir / Madam. 

ไอล วิว บ ีแบค อนิ อะ ฟิว มิ

นิท ทู เทค ยัวร๑ ออเดอะ เซอร๑/

แมดเดิม 

อกีสักครูฉํันจะมารับออร๑

เดอร๑นะครับ/คํะ 

I will be back for your order 

in a moment, Sir / Madam 

ไอล วิว บ ีแบค ฟอร๑ ยัวร๑ ออ

เดอะ อนิ อะ โมเมินท เซอร๑/

แมดเดิม 

อกีสักครูฉํันจะมารับออร๑

เดอร๑นะครับ/คํะ 
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หน่วยที่ 1 : การต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน 



บทสนทนาที่ 1.6.1.1 การบอกลูกค้าที่ต้องการเมนูอาหารให้รอ 
Customer:  Could I see the menu, please? 
 คูด ไอ ซี เดอะ เมนู พลีส? 
 ขอดเูมนูหนอํยได๎ไหม 
Staff: Yes. Just a minute, please.   
 เยส. จั๊สท๑ อะ มินทิ พลสี  
 ไดค๎รับ/คะํ กรุณารอสักครูํครับ/คํะ 
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หน่วยที่ 1 : การต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน 

1.6.1 บทสนทนาการบอกลกูค้าใหร้อ 



1.6.1 บทสนทนาการบอกลกูค้าใหร้อ 

บทสนทนาที่ 1.6.1.2 การบอกลูกค้าที่ต้องการที่นั่งและเมนูอาหารให้รอ  
Staff: A table for two? 

 อะ เทเบิล ฟอร๑ ทู? 

 โต๏ะส าหรับ 2  ที่นั่งใชํไหมครับ/คํะ                                     

Customer: Yes, please. 

 เยส พลสี 

 ใชํครับ/คํะ                                                                                          

Staff:           One moment, please 

 วัน อะ โมเมนท๑ พลสี  

 กรุณารอสักครูํครับ/คะ 

 Follow me, please, over here. 

 ฟอลโล มี พลีส โอเวอะ เฮียร๑ 

  ตามผมมาเลยครับ ตรงนี้ครับ/คํะ                                      

Customer:  Could I see the menu, please? 

 คูด ไอ ซี เธอะ เมนยู พลสี? 

 ขอดูเมนูหนํอยได๎ไหม                                                                            

Staff: Yes, sure. Here’s the menu. I will be back for your order in a moment. 

 เยส ชัวร๑. เฮีย เดอะ เมน.ู ไอล วิว บี แบค ฟอร๑ ยัวร๑ ออเดอะ อนิ  

                  อะ โมเมินท. 

 ไดเ๎ลยครับ/คะ นี่เลยเมนูอาหาร อกีสักครูฉํันจะมารับออร๑เดอร๑นะครับ/คํะ 
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หน่วยที่ 1 : การต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน 



1.7 แบบฝกึหดัทา้ยบท 

จงเตมิบทสนทนาที่เหมาะสมลงในช่องว่างเพื่อให้บทสนทนาที่ว่างไว้สมบูรณ์ 
1. Staff: Good morning, Sir. How are you? 
 กู๏ด มอร๑นิง, เซอะร๑ เฮา อาร๑ ยู? 
 สวัสดีตอนเชา๎ครับ/คะํ สบายดีไหมครับ/คะ 
 Customer:____________________________________________________________. 
 Customer: Nice to meet you. 
 ไนซ๑ ทู มีท ยู 
 ดจีังเลยที่ได๎พบคุณครับ/คํะ 
 Staff:________________________________________________________________. 
 Welcome to Doi Saket restaurant. May I help you? 
 เวล คัม ทู ดอยสะเก็ด เรส'เทอเรินท. เมย๑ ไอ เฮลพ ยู? 
 ขอตอ๎นรับสํูรา๎นอาหารดอยสะเก็ด มีอะไรให๎ชวํยไหมครับ/คํะ 
 
2. Staff:________________________________________________________________. 
 Customer: There are five people.  
 แดร๑ อาร๑ ไฟฟ์ พเีพิ่ล  
 มีจ านวน 5 คนครับ/คํะ 
  Staff:  One moment, please.  
 วัน โมเมนท๑ พลสี 
 กรุณารอสักครูํนะครับ/คํะ 
 This way, please. 
 พลสี ธสิ เวย๑ พลีส. 
 เชญิทางนี ้ครับ/คํะ 
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3. Staff:________________________________________________________________. 
  Customer: Yes, I have got a reservation  
 เยส ไอ แฮฟว กอท อะ เรสเซอะเวชั่น 
 ใชํครับ/คะํ ฉันไดจ๎องโต๏ะไวแ๎ล๎ว 
  Staff:________________________________________________________________. 
  Customer: The reservation is for Jack.  
 เดอะ เรสเซอะเวชั่น อสิ ฟอร๑ แจ็ค 
 จองในนาม (แจ็ค) ครับ/คํะ 
 
4. Staff:________________________________________________________________. 
  Customer:  I would like to sit on the terrace.  
 ไอ วูด  ไลค๑ ทู ซิท ออน เดอะ เธอะเรซ  
 ฉันต๎องการน่ังที่ระเบียงครับ/คํะ 
  Staff: This way, please.  
 ธสิ เวย๑ พลีส   
 เชญิทางน้ีครับ/คํะ 
 
5. Staff:  Where would you like to sit?  
 แวร๑ วูด ยู ไลค๑ ทู สทิ?  
 คุณตอ๎งการน่ังที่ไหนครับ/คํะ 
  Customer:________________________________________________________________. 
 Because, I would like to smoke. 
 บคิอซ ไอ วูด ไลค๑ ทู สโมค 
 เพราะวํา ฉันต๎องการสูบบุหรี่ครับ/คํะ 
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6. Staff: Good afternoon. Table for three?   
 กูดอาฟเทอะนูน มอร๑นิง. เทเบิล้ ฟอร๑ ธรี? 
 สวัสดีตอนเช๎าครับ/คะํ โต๏ะส าหรับ 3  คนนะครับ/คํะ 
 Customer:  Yes, please. 
 เยส พลสี 
 ใชํคะ 
 Staff:________________________________________________________________. 
  
7. Customer: I would like to order, please. 
 ไอ วูด ไลค๑ ทู ออเดอะ พลสี 
 ฉันตอ๎งการส่ังอาหารครับ/คํะ 
  Staff: Just a minute, please. 
 จั๊สท๑ อะ มินทิ พลสี 
 กรุณารอสักครูํครับ/คะ 
 :__________________________________________________________. 
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หน่วยที่ 2 : การรับรายการอาหาร 

2.1 แนะน ารายการอาหาร (Food Recommendation) 

2.1.1 ลูกค้า(Customers) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

What do you have for today? วอท ดู ยู แฮฟว ฟอร๑ ทู

เดย๑? 

วันน้ีมีอะไรบ๎าง 

What’s special menu for today? วอทส สเพชเชียล เมนยู 

ฟอร๑ ทูเดย๑? 

วันน้ีมีเมนูพิเศษ

อะไรบา๎ง 

Do you have any recommended 

dishes?   

ดู ยู แฮฟว เอนนี เรคคะ

เมนด ดชิชิส? 

ไมํทราบวาํคุณมีเมนู

แนะน าไหมครับ/คํะ 

What do you recommend? วอท ดู ยู เรคคะเมนด? คุณจะแนะน าอะไรไหม 

Would you recommend something? วูด ยู เรคคะเมนด ซัมธงิ? คุณชํวยแนะน าหนํอยสิ 

What should I order? วอท ชูด ไอ ออเดอะ? ฉันควรสั่งอะไร 
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หน่วยที่ 2 : การรับรายการอาหาร 

2.1 แนะน ารายการอาหาร (Food Recommendation) 

2.1.2 พนักงาน(Staff) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Would you like to hear about the 

specials today? 

วุด ยู ไลค ทุ เฮีย อะเบ๏า 

เดอะ สเปเชียล ทะเด? 

คุณต๎องการทราบ

เกี่ยวกับอาหารพิเศษ

ของทางร๎านเราวันนี้

ไหมครับ/คํะ 

What kind of food do you like?  วอท ไคนด ออฟ ฟูด ดู ยู 

ไลค? 

คุณชอบทานอาหาร

ประเภทไหน 

Let me remind you of the 

specials of the day. They are ... 

เลท มี รีไมน๑ด ยู ออฟ เดอะ 

สเพช'เชลิ ออฟ เดอะ เด. 

เธ อา...... 

ดิฉัน/กระผม ขอ

อนุญาตแนะน ารายการ

อาหารพิเศษวันนี้คอื..... 

Our specialty for the day is 

…………… 

เอาว สเปเชียลที ฟอ เธอะ 

เดย๑ อสี ....................... 

อาหารพิเศษของเรา

วันนีค้อื......................... 

What would you like to have? วอท วูด ยู ไลค ทู แฮฟว คุณจะรับอะไรด ี

ครับ/คํะ 
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2.1.1 บทสนทนาแนะน ารายการอาหาร 

บทสนทนาที่ 2.1.1.1 แนะน ารายการอาหาร 
Customer: Do you have any recommended dishes? 
 ดู ยู แฮฟว เอนน ีเรคคะเมนด ดชิชิส? 
 ไมํทราบวาํคุณมีเมนูแนะน าไหมครับ 
Staff: Our specialty for the day is hot and sour seafood soup 
 เอาว สเปเชียลที่ ฟอ เธอะ เดย๑ อีส ฮอต แอน ซาวเออ ซีฟู้ด ซุป 
 อาหารพเิศษของเราวันน้ีคือ ตม๎ย าทะเล 
Customer:  Ok. I’ll have hot and sour seafood soup.  
 โอเค. ไอ วิว แฮฟว ฮอต แอน ซาวเออ ซีฟู้ด ซุป  
 โอเค ฉันขอต๎มย าทะเล 
Staff: What would you like for dessert? 
 ว๎อท วู๎ด ยู ไลค๎ ฟอ ดเีซรทิ 
 ไมํทราบคุณจะรับของหวานอะไรดีคะ 
Customer:  I’ll skip the dessert. 
 ไอล สคิป เธอะ ดเีซรทิ 
 ไมํรับของหวานครับ/คํะ 
Staff: It will take about ten minutes.  
 อทิ วิว เทค อะเบาท เท็น มินนิท. 
 อาหารของคุณจะได๎รับอกี 10 นาทนีะคะ 
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บทสนทนาที่ 2.1.1.2 บทสนทนาแนะน ารายการอาหาร 
Staff: What will you have, sir? 
 ว๎อท วิล ยู แฮฟว เซอร๑? 
 คุณจะส่ังอะไรดีคํะ 
Customer: Just a moment, please. I haven’t decided yet.  
 What’s special menu for today?  
 จัส อะ โมเม๎นท๑ พลสี. ไอ แอฟววึ่น ดไีซด๑เดท.  
 วอทส สเพชเชียล เมนู ฟอร๑ ทูเดย๑?  
 รอสักครํูครับ ผมยังไมํไดต๎ัดสนิใจ วันน้ีมีเมนูพิเศษอะไรบา๎ง  
Staff: Let me remind you of the specials of the day.  
 They are Prawn and lemon grass soup with mushrooms or Tom Yum Kung. 
 เลท มี รีไมน๑ด ยู ออฟ เดอะ สเพชเชิล ออฟ เดอะ เด.  
 เธ อาร๑ พรอน แอน เลมํอน กราส ซุป วิท มัชรูม ออร๑ ตม๎ ย า กุ๎ง. 
 ดฉิัน/กระผม ขออนุญาตแนะน ารายการอาหารพิเศษวันนี้คือ ตม๎ย ากุ๎ง 
Customer:  Yes, we'd like to have Tom Yum Kung with steamed rice. 
 เยส, วีวูด ไลค ทู แฮฟว ตม๎ ย า กุ๎ง วิท สตรีม ไรซ๑ 
 ฉันขอสั่งตม๎ย ากุง๎กับขา๎วสวยคํะ 
Staff: No problem, Can I start you off with anything to drink? 
 โน พรอบเบลมิ, แคน ไอ สตราท ยู ออฟ วิท เอนนีธิง ทู ดริ้งค? 
 ไมํมีปัญหา คุณจะรับเครื่องดื่มอะไรดคีรับ/คํะ 
Customer:  Yes, may I have some water, please?  
 เยส เม ไอ แฮฟว ซัม วอเทอะ พลสี? 
 คะํ ฉันขอน้ าเปลาํได๎ไหมคะํ 
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2.2 เมนอูาหาร (Dishes) 

2.2.1 ประเภทข้าว (Rice) 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ค าแปล 

Steamed rice สตีมด๑ม ไรซ๑ ขา๎วเปลาํ ขา๎วสวย 

Boiled rice บอยลด๑ ไรซ๑ ขา๎วต๎ม 

Sticky rice สติกกี ้ไรซ๑ ขา๎วเหนียว 

Fried rice ไฟรด๑ ไรซ๑ ขา๎วผัด 

2.2.2 เครื่องปรุงเพิ่มรสชาติ (Seasoning) 

ค าศัพท ์ ค าอ่าน ค าแปล 

Pickled chili พิกเกิล้ ชิลลี พริกน้ าสม๎ 

Fish sauce ฟิช ซอส น้ าปลา 

Sugar ชูกะ น้ าตาล 

Pepper เพพเพอะ พริกไทย 

Cayenne pepper ไค อนี เพพเพอะ พริกป่น 

Fish sauce ฟิช ซอส น้ าปลา 

Chili sauce ชิลลี ซอส ซอสพรกิ 

Ketchup, Tomato sauce เคทชอัพ, ทะเมโท ซอส ซอสมะเขือเทศ 

Sweet chili sauce for chicken สวที ชิลลี ซอส ฟอร๑ ชิกเกน๎ ซอสจิม้ไกํ 

Roasted chili paste โรสทิด ชิลลี แพส น้ าพรกิเผา 

Tabasco ทาบาสโก๎ ซอสพรกิไทย 
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2.2.3 รสชาตต่ิาง ๆ (Tastes) 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ค าแปล 

Salty ซอลท ี รสเค็ม 

Sour เซาเออะ รสเปรี้ยว 

Sweet สวที รสหวาน 

Bitter บทิเทอะ รสขม 

Bland แบลนด๑ รสจดื 

2.2.4 ของทานเล่นเรียกน้ าย่อย (Appetizers) 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ค าแปล 

Dumpling ดัมพลิง ขนมจีบ 

Spring rolls สปริง โรล ปอเปี๊ยะ 

Fish cake ฟิชเค๎ก ทอดมันปลา 

Special fish cake สเปเชียล ฟิชเค๎ก ทอดมันปลากราย 

Fried pork rince ฟราย พอร๑ค ริ๊นซ๑ แคบหมู  

Pork fat  พอร๑ค แฟ้ท มันหมู 

Spicy deep-fried catfish salad สไปซี่ ดี๊ป ฟราย แคทฟิช แซล

เลิด 

ย าปลาดุกฟ ู

Barbecued shrimp บาร๑บีคิว ชริม กุ๎งเผา 

Fried shrimp   ไฟรด๑ ชริม กุ๎งทอด 
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2.2.5 เมนูซุปและแกง (Soup and Curry) 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ค าแปล 

Chicken coconut milk soup ชิกเกน๎ โคโคนํัท มิ๊ลค๑ ซุป ตม๎ขําไกํ 

Prawn and lemon grass soup with 

mushrooms , Tom Yum Goong 

พรอน แอน เลมํอนกราส ซุป วิท 

มัชรูม, ตม๎ย ากุง๎ 

ตม๎ย ากุง๎ 

Hot and sour seafood soup ฮอต แอน ซาวเออ ซีฟู้ด ซุป ตม๎ย าทะเล 

Mild soup with vegetables ไมล๑ ซุป วิท เวจจทิะเบิล แกงจดื 

Mild soup with vegetables, pork 

and bean curd 

ไมล๑ ซุป วิท เวจจทิะเบิล, พอร๑ค 

แอน บนี เคิร๑ด 

แกงจดืเตา๎หู๎ 

Mild soup with seaweed and 

minced pork 

ไมล๑ ซุป วิท ซีหวีด แอน มินซ๑ 

พอร๑ค 

แกงจดืสาหรําย

ทะเล 

Fish ball soup ฟิช บอล ซุป แกงจดืลูกชิ้นปลา 

Vegetarian green curry เวจจทิะเรียน กรีน เคอรี่ แกงเขียวหวาน

มังสวริัต ิ

Pork green curry พอร๑ค กรีน เคอรี่ แกงเขียวหวานหมู 

Chicken panang curry ชิกเกน๎ พะแนง เคอรี่ แกงพะแนงไกํ 

Pork panang curry พอร๑ค พะแนง เคอรี่ แกงพะแนงหมู 

Chicken curry ชิกเกน๎ เคอรี่ แกงไกํ 

Beef curry บี๊ฟ เคอรี่ แกงเน้ือ 

Pork curry พอร๑ค เคอรี่ แกงหมู 

Chicken soup ชิกเกน๎ ซุป ตม๎จืดไก ํ

Beef soup บี๊ฟ ซุป ตม๎จืดเน้ือ 

Pork soup พอร๑ค ซุป ตม๎จืดหมู 

Stewed beef  สตูว บี๊ฟ เน้ือวัวตุ๐น 

Curry-fried fish  เคอรี่ ฟราย ฟิช ฉูํฉี่กุง๎ 

Curry-fried shrimp เคอรี่ ฟราย ชริม ฉูํฉี่กุง๎ 
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2.2.6 อาหารอสีาน (Northeastern food) 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ค าแปล 

Sticky rice สติก กี ้ไรซ๑ ขา๎วเหนียว 

Papaya salad ปาปา๊ยํะ แซลเลดิ สม๎ต า 

Spicy thai fruit salad สไปซี่ ไทย ฟรุ๏ต แซลเลดิ สม๎ต าผลไม๎ 

Seafood salad ซีฟู้ด แซลเลดิ ย าทะเล 

Grilled chicken ,Fried chicken กริล ชกิเกน๎, ฟราย ชิกเกน๎ ไกํยําง ไกํทอด 

Chicken wings   ชิกเกน๎ วิงส ปีกไก ํ

Chicken Drumstick   ชิกเกน๎ ดรัมสติ๊ก นอํงไกํ 

Beef steak บี๊ฟ สเต๏ก เน้ือยําง 

Dried beef ดราย บี๊ฟ เน้ือแดดเดยีว 

Fried Pork ฟราย พอร๑ค หมูทอด 

Charcoal-boiled pork neck ชาโคล บอยล พอร๑ค เน็ค คอหมูยําง 

Vermicelli noodles salad เวอมิเซลล ินูด๎เดิ้ลส๑ แซล

เลิด 

ย าวุ๎นเส๎น 

Spicy minced pork salad สไปซี่ มิ้นซ๑ พอร๑ค แซลเลดิ ลาบหมู 

Spicy minced beef salad สไปซี่ มิ้นซ๑ บี๊ฟ แซลเลดิ ลาบเนื้อ 

Slide grilled pork salad  สไลด๑ กริล พอร๑ค แซลเลดิ ,

ออร๑ บี๊ฟ 

น้ าตกหมู,เน้ือ 

Slide grilled beef salad  สไลด๑ กริลด๑ บี๊ฟ แซลเลดิ น้ าตกเนือ้ 

Spicy shredded bamboo-shoot salad สไปซี่ ชเรด แบมบู ชู๎ท แซล

เลิด 

ซุปหนํอไม๎ 
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2.2.7 อาหารตามสั่ง (Food cooked to order) 

ค าศัพท๑ ค าอาํน ค าแปล 

Minced pork fried with basil over 

rice 

มิ้นซ๑ พอร๑ค ไฟรด๑ วิท เบซิ่ล 

โอเวอะ ไรซ๑ 

ขา๎วผัดกะเพราหมูสับ 

Minced chicken fried with holy 

basil over rice 

มิ้นซ๑ ชิกเก๎น ไฟรด๑ วทิ โฮล่ี 

เบซิ่ล โอเวอะ ไรซ๑ 

ข๎าวผัดกะเพราไกํสับ 

Fried pork with garlic over rice ฟราย พอร๑ค วิท กาลิค 

โอเวอะ ไรซ๑ 

ขา๎วหมูกระเทียม 

Fried kale vegetable with crispy 

pork over rice 

ไฟรด๑ เคล เวจจทิะเบิล วิท 

ครสิปี้ พอร๑ค โอเวอะ ไรซ๑ 

ขา๎วคะน๎าหมูกรอบ 

Chinese kale fried in oyster sauce 

over rice 

เคล ไฟรด๑ อนิ ออยสเตอร๑ 

ซอส โอเวอะ ไรซ๑ 

ขา๎วผัดคะนา๎น้ ามัน

หอย 

Crab meat yellow curry over rice แคร๏บ มี๊ท เยลโล ํเคอรี่ 

โอเวอะร๑ ไรซ๑ 

ขา๎วปูผัดผงกะหรี่ 

Minced pork omelet over rice มินซ๑  พอร๑ค ออมเล็ท 

โอเวอะ ไรซ๑ 

ขา๎วไขํเจียวหมูสับ 

Fried rice with sardines in 

ketchup 

ไฟรด๑ ไรซ๑ วิท ซาร๑ดนี อนิ 

เค็ท อัพ 

ขา๎วผัดปลากระปอ๋ง 

Fried rice with pork ไฟรด๑ ไรซ๑ วิท พอร๑ค ขา๎วผัดหมู   

Fried rice with chicken ไฟรด๑ ไรซ๑ วิท ชิกเกน๎ ขา๎วผัดไกํ 

Fried rice with prawn ไฟรด๑ ไรซ๑ วิท พรอน ขา๎วผัดกุ๎ง 

Fried rice with  crab meat ไฟรด๑ ไรซ๑ วทิ แคร๏บ มี๊ท ข๎าวผัดป ู

Fried rice with chinese sausage ไฟรด๑ ไรซ๑ วิท ไชนสี ซอสเซจ ขา๎วผัดกุนเชียง  

Fried rice with fermented pork  ไฟรด๑  ไรซ๑ วิท เฟอเม๏นทดิ 

พอร๑ค  

ขา๎วผัดแหนม 

Pineapple fried rice ไพน๑ แอปเพิ่ล ไฟรด๑ ไรซ๑ ขา๎วผัดสับปะรด 
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2.2.7 อาหารตามสั่ง (Food cooked to order) 

ค าศัพท๑ ค าอาํน ค าแปล 

Fried rice with salted fish and 

Chinese kale 

ไฟรด๑ ไรซ๑ วิท ซอลท๑ ฟิช 

แอน ไชนสี เคล 

ขา๎วผัดคะน๎าปลาเค็ม 

Chicken with sauce over rice ชิกเกน๎ วิท ซอส โอเวอะ ไรซ๑ ขา๎วมันไก ํ

Roasted duck over rice โรสทิด ดั๊ก โอเวอะ ไรซ๑ ขา๎วหน๎าเป็ด 

Fried chicken over rice ไฟรด๑ ชิกเกน๎ โอเวอะ ไรซ๑ ขา๎วไกทํอด 

Red pork over rice เร๏ด พอร๑ค โอเวอะ ไรซ๑ ขา๎วหมูแดง 

Stewed pork leg on rice สตูว พอร๑ค เล๏ก ออน ไรซ๑ ข๎าวขาหมู 

Shrimp-paste fried rice ชริม แพส ไฟรด๑ ไรซ๑ ขา๎วคลุกกะปิ 

Thai Fried glass noodles ไทย ไฟรด๑ กลาส นู๏ดเดิ้ล ผัดวุ๎นเส๎น 

Bamboo shoot fried with eggs แบมบู ชู๏ท ไฟรด๑ วิท เอ๎กกส๑ หนํอไม๎ผัดไขํ 

Fried –mixed vegetables ไฟรด๑ มิ๊กซ๑ เวจเทเบลิส๑ ผัดผักรวม 

Sweet & Sour fried tilapia สวี๊ท แอน ซาวเออะ ฟราย ทิ

ลาเปีย 

ปลานลิผัด

เปรีย้วหวาน 

Fried tilapia with spicy sauce ฟราย ทลิาเปีย วิท  

สไปซี่ ซอส 

ปลานลิทอด 

กับน้ าจิ้มแซบ 

Pan fried seafood แพน ไฟรด๑ ซีฟู๊ด หอยทอด 

Rice soup with shrimp ไรซ๑ ซุป วิท ชริม ขา๎วต๎มกุ๎ง 

Rice soup with pork ไรซ๑ ซุป วิท พอร๑ค ขา๎วต๎มหมู 
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2.2.8 ข้าวต้ม (Boiled Rice/Rice Soup) 

ค าศัพท ์ ค าอ่าน ค าแปล 

Fried –mixed vegetables ไฟรด๑ มิ๊กซ๑ เวจเทเบิลส๑ ผัดผักรวม 

Boiled rice with side dishes บอยล ไรซ๑ วิท ไซด๑ ดิชเชส ข๎าวต๎มกุ๏ย 

Dried shredded pork ดราย ชเร็ด พอร๑ค หมูหยอง 

Salted egg ซอลทิด เอ๎กก๑ ไขํเค็ม 

Fried chinese sausace ไฟรด๑ ไชนีส ซอสเซจ กุนเชียงทอด  

Crispy fish คริสปี้ ฟิช ปลากรอบ 

Pickled Chinese mustard ฟิคเคิล ไซนีส มัสตารด ผักดองกาดดอง 

Dried seaweed ดรายด๑ ซี หวีด สาหรําย 

Chinese vegetable stewed ไชนีส เวจจิทะเบิล สตูว จับฉําย 

2.2.9 ก๋วยเต๋ียว (Noodles) และ ผัดไทย (Fried Noodles) 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ค าแปล 

Thai Fried Noodles or Pad thai ไทย ฟราย นูดเดิล หรือ ผัด ไทย ผัดไทย 

Thai Fried Noodles with fresh 

prawn 

ไทย ฟราย นูดเดิล วิท เฟรช 

พรอน 

ผัดไทยกุ๎งสด 

Thai Fried Noodles glass noodles   ไทย ไฟรด๑ นูด๎เดิ้ลส กลาส นูด

เดิล 

ผัดไทยวุ๎นเส๎น 

Fried thin noodles with soy sauce ฟราย ทิน นูดเดิล วิท ซอย ซอส ผัดซีอิ้ว   

Dried noodles ดรายด๑ นูดเดิล ก๐วยเตีย๋วแห๎ง 

Noodles soup นูดเดิล ซุป ก๐วยเตีย๋วน้ า 

Egg noodles เอ๎ก นูดเดิล บะหมี ่
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2.2.10 เมนูไข่ (Eggs) 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ค าแปล 

Omelet ออมมะลิท ไขเํจยีว 

Fried Egg ไฟรด๑ เอ๎ก ไขํทอด 

Sunny side up ซันนี ไซดฺ อัพ ไขดําว/ ไขทํี่ทอดแบบไมํกลับดา๎น 

Over easy โอเวอะ  อซีี ไขทํอดแบบกลับดา๎น ไขแํดงไมํสุก 

Over medium / Well โอเวอะ  มีเดียม/ เวล ไขทํอดแบบกลับดา๎น ไขแํดงเกือบสุก 

Over hard โอเวอะ ฮาร๑ด ไขทํอดแบบกลับดา๎น ไขแํดงสุกเต็มที่ 

Boiled Egg บอยด๑ เอ๎ก ไขตํม๎ 

Hard-boiled egg ฮาร๑ด บอยด๑ เอ๎ก ไขตํม๎ที่ไขแํดงสุกเต็มที่ 

Medium-boiled egg มีเดยีม บอยด๑ เอ๎ก ไขตํม๎ที่ไขแํดงสุกเป็นยางมะตูม 

Soft-boiled egg ซอฟ บอยด๑ เอ๎ก ไขลํวก 

2.2.10.1 บทสนทนาการสั่งเมนไูข่ 

บทสนทนาที่ 2.2.10.1.1 บทสนทนาการสั่งเมนูไข่ลวก 
Customer:  How would you like your eggs? 
 เฮา วูด ยู ไลค๑ ยัว เอ๎กซ๑? 
 คุณตอ๎งการไขํแบบไหน? 
Staff:  I would like to have them soft-boiled, please. 
 ไอ วูด ไลค ทู แฮฟว เธม ซอฟ บอยด๑ เอ๎ก  
 ไขลํวก 
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บทสนทนาที่ 2.2.10.1.2 บทสนทนาการสั่งเมนูไข่ดาว 
Customer: How would you like the eggs done? 
 เฮา วูด ยู ไลค๑ เดอะ เอ๎กซ๑ ดัน? 
 คุณตอ๎งการไขํทอดแบบไหน? 
Staff:  I would like sunny side up, please. 
 ไอ วูด ไลค๑ ซันนี ไซดฺ อัพ พลสี 
 ฉันตอ๎งการไขํดาวครับ/คะ 

 
2.3 รับรายการอาหาร ( Taking an Order) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Are you ready to order? อาร๑ ยู เร็ดด ิทู ออร๑เดอะ? คุณพร๎อมสั่งอาหารหรือยัง

ครับ/คะ 

I am ready to order. ไอ แอม เร็ดด ิทู ออร๑เดอะ ฉันพรอ๎มสั่งอาหารแลว๎ 

ครับ/คํะ 

What will you have, sir? ว๎อท วิล ยู แฮฟว เซอร๑? คุณจะสั่งอะไรดคีรับ/คะ 

I will have papaya salad. ไอ วิล แฮฟว พาพะยะ เซอเลิ่ด ฉันขอสม๎ต าครับ/คํะ 

What would you like to have? วอท วูด ยู ไลค ทู แฮฟว? คุณจะทานอะไรดีครับ/คะ 

I would like to have rice soup. ไอ วูด ไลค ทู แฮฟว ไรซ๑ ซุป ฉันขอข๎าวตม๎ครับ/คํะ 

Would you like to order now? วูด ยู ไลค๑ ทู ออร๑เดอะ นาว? คุณจะสั่งอาหารตอนนี้เลย

ไหมครับ/คํะ 

Yes, I would you like to order 

now. 

เยส ไอ วูด ไลค๑ ทู ออร๑เดอะ 

นาว  

ใชํครับ ฉันต๎องการสั่ง

อาหารตอนนี้เลยครับ/คํะ 

What would you like to drink? วอท วูด ยู ไลค๑ ทู ดรงิค๑ รับเครื่องดื่มอะไรดคีรับ/คํะ 

I would you like to drink cold 

water. 

ไอ วูด ไลค๑ ทู ดรงิค๑ โคลด๑ วอ

เทอะ 

ฉันต๎องการดื่มน้ าเปลาํ

เย็นๆ ครับ/คํะ 
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ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Would you like to order some 

dessert? 

วูด ยู ไลค ทู ออร๑เดอะ 

ซัม ดเิซิร๑ท 

คุณอยากจะสั่งของหวานบา๎ง

ไหม 

I would you like to order two 

cups of ice-cream. 

 ไอ วูด  ไลค๑ ทู ดรงิค๑ 

ออร๑เดอะ ไอศกรีม 

ฉันต๎องการสั่งไอศกรีมสองถ๎วย

ครับ/คํะ 

Would you like anything else? วูด ยู ไลค เอนนีธิง 

เอลซ? 

คุณต๎องการอยํางอื่นเพิ่มไหม

ครับ/คํะ 

I would like some more water.  ไอ วูด  ไลค๑ ซัม มอ วอ

เทอะ 

ฉันต๎องการน้ าเปลําเพิ่ม 

ครับ/คํะ 

No, that’s all. Thank you. โนว๑ แธท’ส ออล แธงคฺ 

คิ้ว 

ไมํครับ หมดแล๎วครับ/คํะ 

ขอบคุณครับ/คํะ 

2.3.1 บทสนทนาการรบัรายการอาหาร 

บทสนทนาที่ 2.3.1.1 บทสนทนาการรับรายการอาหาร 
Staff: Are you ready to order? 
 อา ยู เร็ดดิ ทุ ออร๑เดอะ? 
 คุณพร๎อมสั่งอาหารหรอืยังครับ/คํะ 
Customer:  Yes, I would like to have Ground pork with holy basil over rice  
 and Pork soup.  
 เยส, ไอ วูด ไลค ทู แฮฟว กราว พอร๑ค วิท โฮล่ี เบซิ่ล โอเวอ ไรซ๑  
 แอน พอร๑ค ซุป 
 ฉันขอส่ังขา๎วผัดกะเพราหมูสับและตม๎จืดหมู 
Staff:  Sure. What would you like to drink? 
 ชัวร๑ วอท วูด ยู ไลค ทู ดรงิค? 
 คํะ. รับเครื่องดื่มอะไรดคีรับ/คํะ 
Customer:  I will have a glass of water. 
 ไอ วิว แฮฟว อะ กลาส ออฟ วอทเทอะ 
 ฉันขอน้ าเปลาํ1แก๎วคะํ 
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บทสนทนาที่ 2.3.1.2 บทสนทนาการรับรายการอาหาร 
Staff: What would you like to have?  
 วอท วูด ยู ไลค ทู แฮฟว? 
 คุณจะทานอะไรดคีรับ/คํะ 
Customer: Yes, I would like to have crab meat yellow curry over rice with 
 sunny side up. 
 เยส, ไอ วูด ไลค ทู แฮฟว แคร๏บ มี๊ท เยลโล ํเคอรี่ โอเวอ ไรซ๑  
 วิท ซันนี ไซดฺ อัพ  
 ผมขอสั่งขา๎วปูผัดผงกะหรี่กับไขํท่ีทอดแบบไมํกลับดา๎นครับ 
Staff: Sure. Would you like anything else?   
 วูด ยู ไลค เอนนีธิง เอลซ?  
 คุณตอ๎งการอยํางอื่นเพิ่มไหมครับ/คํะ 
Customer:  No thanks. 
 โน แธงค 
 พอแล๎วครับ 
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2.4 รสชาตอิาหาร (Food Tastes) 

2.4.1 รสชาต ิ(Tastes) 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ค าแปล 

bitter บทิเทอะ รสขม 

sweet สวที รสหวาน 

sour เซาเออะ รสเปรี้ยว 

spicy สไพซี รสเผ็ด 

hot ฮอท รสเผ็ดร๎อน 

salty ซอลท ี รสเค็ม 

bland แบลนด๑ รสจดื 

mild ไมล๑ด ออํนโยน, นุมํนวล, อาหารที่

มีรสชาติไมํจัด 

oily ออยล ี มัน, เล่ียน 

greasy กรีซ ี มัน, เล่ียน 

Savory เซเวอร ี           มีรสชาติ, รสอรํอย 
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2.4.2 การถามความต้องการรสชาติของอาหาร (Asking about Food Tastes) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Can you eat spicy food? แคน ยู อีท สไพซี ฟูด? คุณสามารถกนิเผ็ดได๎

หรือไมํ 

I can eat spicy food. ไอ แคน นอท อที สไปซี่ ฟูด ฉันกนิเผ็ดได๎ครับ/คํะ 

Sorry, I cannot eat spicy 

food. 

ซอรี่ ไอ แคน นอท อที สไปซี่ 

ฟูด 

ขอโทษครับ/คะํ ฉันกนิเผ็ด

ไมํได ๎

How spicy would you like 

that? Mild/Medium/Hot 

เฮา สไพซี วูด ยู ไล เธท? 

ไมล๑ดฺ/ มีเดียม/ ฮอท 

ตอ๎งการเผ็ดแคไํหนดคีะ 

เผ็ดเบาๆ ปานกลาง หรือ

เผ็ดมากเลยดี 

I would like medium. ไอ วูด ไลค๑ มี'เดียม ฉันต๎องการเผ็ดปานกลาง 

ครับ/คํะ 

Please make the food a 

little bit spicy. 

พลสี เมค เธอะ ฟูด อะ ลทิ

เทิล บทิ สไพซี 

ชํวยท าอาหารแบบไมํคอํย

เผ็ดนะ ครับ/คํะ 

Please do not make the 

food spicy at all. 

พลสี ดู นอท เมค เธอะ ฟูด 

สไพซี แอท  

ชํวยท าอาหารแบบไมํเผ็ด

นะ ครับ/คะ 
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2.4.1 บทสนทนการสัง่อาหารตามรสชาตทิี่ตอ้งการ 

บทสนทนาที่ 2.4.1.1 บทสนทนการสั่งอาหารตามรสชาติเผ็ดนิดหน่อย 
Staff: Can you eat spicy food?  
 แคน ยู อีท สไพซี ฟูด?  
 คุณสามารถกินเผ็ดไดห๎รือไมํ 
Customer:  Sorry, I cannot eat spicy food. 
 ซอรี่ ไอ แคน นอท อที สไปซี่ ฟูด 
 ขอโทษครับ/คะํ ฉันกนิกนิเผ็ดไมํได๎ 
Customer:  Please make the food a little bit spicy.  
 พลสี เมค เธอะ ฟูด อะ ลทิเทลิ บทิ สไพซี  
 ชํวยท าอาหารแบบไมํคอํยเผ็ดนะ ครับ/คํะ 
Staff: Sure. Wait a moment please. 
 ชัวร๑ เว็ท อะ โมเมนทฺ พลสี 
 ไดเ๎ลย กรุณารอสักครูํครับ/คํะ 

 บทสนทนาที่ 2.4.1.2 บทสนทนการสั่งอาหารตามรสชาติเผ็ดปานกลาง 
Staff: Can you eat spicy food?  
 แคน ยู อีท สไพซี ฟูด?  
 คุณสามารถกนิเผ็ดได๎หรอืไมํ 
Customer:  I can eat spicy food.  

 ไอ แคน นอท อที สไปซี่ ฟูด  
 ฉันกนิเผ็ดได๎ครับ/คํะ 
Staff: How spicy would you like that? Mild/Medium/Hot  
 เฮา สไพซี วูด ยู ไล เธท? ไมล๑ดฺ/ มีเดยีม/ ฮอท  
 ตอ๎งการเผ็ดแคไํหนดคีะ เผ็ดเบาๆ ปานกลาง หรือเผ็ดมาก 
Customer:  I would like medium.  
 ไอ วูด ไลค๑ มีเดยีม  
 ฉันต๎องการเผ็ดปานกลาง ครับ/คํะ 
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2.5 การถามการแพ/้ไมแ่พอ้าหาร                           
(Asking about Food Allergy) 

สิ่งท่ีมักแพ้ (Things to be Allergic to) 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ค าแปล 

Monosodium glutamate โมโนโซเดียม กลูตาเมต ผงชูรส 

Milk มิลค ฺ นม 

Egg เอ๎ก ไข ํ

Wheat วีท ขา๎วสาลี 

Tree Nuts ทร ีนัท ถั่วเปลอืกแข็งตาํงๆ 

Peanuts พีนัท ถั่วลิสง 

Soybean ซอยบนี ถั่วเหลอืง 

Fish ฟิช ปลา 

Shrimp, prawn ชริมพ, พรอน กุ๎ง 

Seafood ซี ฟูด อาหารทะเล 
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การถามเกี่ยวกับอาหารที่ลูกค้าอาจแพ้ (Asking about Things to be Allergic to) 
 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Do you have any allergies? ดู ยู แฮฟว เอนนี แอลเลอจ?ี คุณแพ๎อะไรบา๎งไหม? 

I have allergy to peanuts. ไอ แฮฟว แอลเลอจี ทู พีนัท ฉันแพ๎ถั่วลสิงครับ/คํะ 

Are you allergic to anything? อา ยู อะเลอ' จิค ทู เอนนีธิง? คุณแพ๎อะไรบา๎งไหม? 

 I am allergic to seafood. ไอ แอม แอล' เลอจิค ทู ซี 

ฟูด 

ฉันแพ๎อาหารทะเลครับ/

คํะ 

Is there anything that you 

can't eat? 

อสิ แธร๑ เอนนีธิง แธท ยู 

แค๎นท๑ อที? 

มีอะไรท่ีคุณไมํสามารถ

ทานได๎บ๎าง? 

I can’t eat soy bean.  ไอ คา๎นท๑ อที ซอยบนี ฉันไมํสามารถกินถั่ว

เหลอืงไมํได ๎

Are you allergic to ………..? อา ยู อะเลอ' จิค ทู.........? คุณแพ๎..............ไหม? 

I am allergic to shrimp. เยส ไอ แอม แอลเลอจิค ทู 

ชริมพ 

ฉันแพ๎กุง๎ครับ/คํะ 
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2.5 การถามการแพ/้ไมแ่พอ้าหาร                           
(Asking about Food Allergy) 



2.5.1 บทสนทนาการถามการแพ/้ไม่แพอ้าหาร 

บทสนทนาที่ 2.5.1.1 การแพ้ถั่วลสิง 
Staff: Do you have any allergies?  
 ดู ยู แฮฟว เอนน ีแอลเลอจี?  
 คุณแพ๎อะไรบา๎งไหม? 
Customer:  Yes, I have allergy to peanuts.  
 ไอ แฮฟว แอลเลอจ ีทู พีนัท  
 ฉันแพ๎ถั่วลสิงครับ/คํะ 
 
 
บทสนทนาที่ 2.5.1.2 การแพ้อาหารทะเล 
Staff: Is there anything that you can't eat?  
 อสิ แธร๑ เอนนีธิง แธท ยู แคน๎ท๑ อที?  
 มอีะไรที่คุณไมํสามารถทานได๎บ๎าง? 
Customer:  Yes, there is. I can’t eat seafood.  
 เยส แด อีส ไอ คา๎นท๑ อที ซีฟู้ด  
 มคีรับ ฉันกนิอาหารทะเลไมได๎ 
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2.6 การถามเกีย่วกบัการทานอาหารปกตหิรอื
มังสวริตั ิ(Vegetarian/Non-Vegetarian) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Are you a vegetarian? อา ยู เอ เวจจิแทเรียน? คุณเป็นมังสวริัตหิรือเปลาํ 

I am a vegetarian. ไอ แอม เอ เวจจิแทเรียน ฉันเป็นมังสวริัติครับ/คํะ  

I am not a vegetarian. ไอ แอม นอต เอ เวจจิแ'เรียน ฉันไมํไดเ๎ป็นมังสวิรัติครับ/

คํะ 

Are you non-vegetarian? อา ยู นอน เวจจแิทเรยีน? คุณกินเนื้อได๎ใชไํหมครับ/คํะ 

I am non-vegetarian. ไอ แอม นอน เวจจแิทเรยีน ฉันกนิเนื้อได๎ครับ/คํะ 

I am not non- vegetarian. ไอ แอม นอต เอ เวจจแิท

เรียน 

ฉันกนิเนื้อไมํไดค๎รับ/คํะ 
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 2.6.1  บทสนทนาการถามการทานอาหารปกติ     
หรือมังสวริตัิ  

บทสนทนาที่ 2.6.1.1 ลูกค้าเป็นมังสวริัต ิ
Staff: Are you a vegetarian?  
 อา ยู เอ เวจจิแทเรียน?  
 คุณเป็นมังสวิรัติหรือเปลํา 
Customer:  Yes, I am a vegetarian.  
 ไอ แอม เอ เวจจิแทเรียน  
 ใชํครับ/คํะ ฉันเป็นมังสวิรัติ 
 
บทสนทนาที่ 2.6.1.2 ลูกค้าทานอาหารปกต ิ
Staff: Are you non-vegetarian?  
 อาร๑ ยู นอน เวจจิแทเรียน?  
 คุณกินเนื้อไดใ๎ชํไหมครับ/คํะ 
Customer:  Yes, I am non-vegetarian.  
 ไอ แอม นอน เวจจิแทเรียน  
 ใชํครับ/คํะ ฉันกินเนื้อไดค๎รับ/คํะ 
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2.7 ถามเกี่ยวกบัอาหารปรงุสกุหรอืดบิ                 
(Asking About How Food Should Be Cooked) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

How would you like your 

(……….) to be cooked? 

เฮา วูด ไลด ยัวร๑........ทู บ ี

คุกด๑? 

คุณตอ๎งการอาหาร

แบบไหน 

unripe อันไรพ๑ ไมํสุก 

ripe ไรพ๑ สุก 

2.7.1 บทสนทนาการถามเกี่ยวกบัอาหารปรงุสกุหรอืดบิ 

บทสนทนาที่ 2.7.1.1 ลูกค้าต้องการทานอาหารแบบสุก  
Staff: How would you like your (spicy minced beef salad) to be cooked? 
 เฮา วูด ไลด ยัวร๑ (สไปซี่ มิ้นซ๑ บี๊ฟ แซลเลดิ) ทู บ ีคุกด๑? 
 คุณตอ๎งการอาหารแบบไหน 
Customer:  I would like my (spicy minced beef salad) to be ripe.  
 ไอ วูด ไลค๑ มาย สไปซี่ มิ้นซ๑ บี๊ฟ แซลเลดิ ทู บ ีไรพ๑ 
 ฉันตอ๎งการลาบเน้ือแบบสุกครับ/คํะ 
 
บทสนทนาที่ 2.7.1.2 ลูกค้าต้องการทานอาหารแบบดิบ 
Staff: How would you like your (spicy minced beef salad) to be cooked? 
 เฮา วูด ไลด ยัวร๑ (สไปซี่ มิ้นซ๑ บี๊ฟ แซลเลดิ) ทู บ ีคุกด๑? 
 คุณตอ๎งการอาหารแบบไหน 
Customer:  I would like my (spicy minced beef salad) to be unripe.  
 ไอ วูด ไลค๑ มาย สไปซี่ มิ้นซ๑ บี๊ฟ แซลเลดิ ทู บ ีอันไรพ๑ 
 ฉันตอ๎งการลาบเน้ือแบบดิบครับ/คํะ 
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2.8 การทวนรายการอาหาร (Repeating an Order) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

May I repeat your order? You 

have……….and……….Would that be 

alright? 

เม ไอ รพีีท ยัวร๑ ออร๑'เดอะ? 

ยู แฮฟว..........แอน.........วูด 

แธท บ ีออลไรท?ฺ 

ขออนุญาตทบทวน

รายการอาหารนะ

ครับ/คะํ คุณได๎ส่ัง

.............ถูกตอ๎งนะ

ครับ/คํะ 

2.8.1 บทสนทนาเกี่ยวกบัการทวนรายการอาหาร 

บทสนทนาที่ 2.8.1.1 การทวนรายการอาหาร 
Staff: May I repeat your order? You have Fried rice with pork and 
 Chicken coconut milk soup. Would that be alright? 
 เม ไอ รีพที ยัวร๑ ออร๑เดอะ? ยู แฮฟว ฟราย ไรซ๑ วทิ พอร๑ค แอน  
 ชกิเกน๎ โคโคนํัท มิ๊ลค๑ ซุป วูด แธท บ ีออลไรท? 
 ขออนุญาตทบทวนรายการอาหารนะครับ/คะํ คุณได๎ส่ังข๎าวผัดหมู
 กับตม๎ขําไกํถูกตอ๎งนะครับ/คํะ 
Customer:  That's right. 
 แธท ไรท 
 ใชํคํะ 
Staff: It will take about ten minutes.  
 อทิ วิล เทค อะเบาท๑ ฟิฟทนี มินนิท. 
 อาหารของคุณจะไดร๎ับอกี 15 นาทนีะคะ 
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2.9 การกลา่วขอโทษลูกคา้เมนูอาหารทีส่ัง่ไม่ม ี 
(Apologizing for Some Dishes Not Available) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Sorry, papaya salad is not 

available today. 

ซอรี่ พะพายะ แซลเลดิ อสิ นอต 

อะเวลละเบิล ทูเดย๑ 

ขอประทานโทษ 

ครับ/คะํ เมนูส๎มต า

วันน้ีไมํไดท๎ าครับ/คํะ 

Sorry, we don’t have 

pineapple fried rice today. 

ซอรี่ วี โดนท๑ แฮฟว๑ ไพน๑แอปเพลิ 

ไฟรด๑ ไรซ๑ ทูเดย๑ 

ขอประทานโทษ 

ครับ/คะํ วันน้ีเราไมํได๎

ท าขา๎วผัดสับปะรด 

ครับ/คํะ 

Would you like to order other 

dishes? Please. 

วูด ยู ไลค๑ ทู ออเดอะ อัธเธอะ 

ดชิชิส พลสี  

คุณตอ๎งการส่ังอาหาร

อยํางอื่นแทนไหม 

ครับ/คํะ 

Could you please order 

something instead? 

คูด ยู พลสี ออเดอะ ซัมธงิ  

อนิสะตีด 

คุณกรุณาส่ังอยํางอื่น

แทนได๎ครับ/คํะ 

Would you like to change 

papaya salad to pineapple 

fried rice?  

วูด ยู ไลค๑ ทู เชนจ๑ พะพายะ แซล

เลิด ทู ไพน๑ แอปเพลิ ไฟรด๑ ไรซ๑  

คุณตอ๎งการเปลี่ยน

เมนูส๎มต าเป็นข๎าวผัด

สับปะรดไหมครับ/คํะ 

Would you like to cancel 

papaya salad? 

วูด ยู ไลค๑ ทู แคนเซิล พะพายะ 

แซลเลดิ พลสี 

คุณตอ๎งการยกเลกิ

เมนูส๎มต าไหมครับ/คํะ 
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2.9.1 บทสนทนาการกล่าวขอโทษลูกคา้ 
กรณีอาหารทีส่ัง่ไม่ม ี

บทสนทนาที่ 2.9.1.1 การกล่าวขอโทษลูกค้ากรณีอาหารที่ส่ังไม่มี  
Staff: Are you ready to order? 
 อา ยู เร็ดดิ ทู ออร๑เดอะ? 
 คุณพรอ๎มสั่งอาหารหรอืยังครับ/คํะ 
Customer:  Yes, I would like to have papaya salad and grilled chicken.
 เยส, ไอ วูด ไลค ทู แฮฟว พะพายะ แซลเลดิ แอน กริลด๑ ชิคเคนํ 
 ฉันขอสั่งสม๎ต าและไกํยํางครับ/คํะ 
Staff: Sorry, papaya salad is not available today. 
 ซอรี่ พะพายะ แซลเลดิ อสิ นอต อะเวลละเบิล ทูเดย๑ 
 ขอประทานโทษครับ/คะํ เมนูส๎มต าวันน้ีไมํไดท๎ าครับ/คํะ 
 Would you like to order other dishes? Please. 
 วูด ยู ไลค๑ ทู ออเดอะ อัธเธอะ ดชิชิส พลสี  
 คุณตอ๎งการส่ังอาหารอยํางอื่นแทนไหมครับ/คํะ 
Customer: Yes, I would like to have rice soup. 
 เยส ไอ วูด ไลค ทู แฮฟว ไรซ๑ ซุป 
 ไดค๎รับ/คะํ ฉันขอข๎าวตม๎ครับ/คํะ 
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บทสนทนาที่ 2.9.1.2 การกล่าวขอโทษลูกค้ากรณีอาหารที่สั่งไม่มี  
Staff: What would you like to have?  
 วอท วูด ยู ไลค ทู แฮฟว ? 
 คุณจะทานอะไรดคีรับ/คํะ 
Customer: Yes, I would like to have pineapple fried rice. 
 เยส, ไอ วูด ไลค ทู แฮฟว ไพน๑ แอปเพิ่ล ไฟรด๑ ไรซ๑  
 ฉันขอสั่งขา๎วผัดสับปะรดครับ/คํะ 
Staff: Sorry, we don’t have pineapple fried rice  today. 
 ซอรี่ วี โดนท๑ แฮฟว๑ ไพน๑ แอปเพ่ิล ไฟรด๑ ไรซ๑ ทูเดย๑  
 ขอประทานโทษครับ/คะํ วันน้ี เราไมํไดท๎ าขา๎วผัดสับปะรดครับ/คํะ 
Staff: Could you please order something instead? 
 คูด ยู พลสี ออเดอะ ซัมธงิ อนิสะตีด?  
 คุณกรุณาสั่งอยํางอื่นแทนได๎ครับ/คํะ 
Customer:  No thanks. 
 โน แธงค 
 ไมํครับ ขอบคุณครับ/คํะ 

 
2.10 การยกเลิกรายการอาหาร (Cancelling Dishes) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Excuse me. I would like to 

cancel .....(papaya 

salad)..., please. 

เอคคิวซ๑ มี  ไอ วูด ไลค๑ ทู 

แคนเซิล พะพายะ แซล

เลิด พลสี 

ขอโทษครับ ฉันขอ

อนุญาตยกเลกิเมนูส๎มต า

ครับ/คํะ 

Excuse me. I would like to 

replace ..(papaya salad).. 

by ..(vegetable salad).., 

please. 

เอคคิวซ๑ มี  ไอ วูด ไลค๑ ทู 

รีเพลส พะพายะ แซลเลดิ 

บาย เวจจทิะเบิล พลสี

  

ขอโทษครับ ฉันขอเปลี่ยน

เมนูส๎มต าเป็นสลัดผัก

ครับ/คํะ 
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2.10.1 บทสนทนาการยกเลิกรายการอาหาร 

บทสนทนาที่ 2.10.1.1 การยกเลิกรายการอาหารที่สั่ง 
 Staff: What would you like to have? 
 วอท วูด ยู ไลค ทู แฮฟว? 
 คุณจะทานอะไรดคีรับ/คํะ 
Customer:  Yes, we would like to have minced pork with holy basil over 
 rice, pork soup, pineapple fried rice and rice soup.  
 เยส, วี วูด ไลค ทู แฮฟว มิน้ซ๑ พอร๑ค วิท โฮล่ี เบซิ่ล โอเวอ ไรซ๑ 
 พอร๑ค ซุป ไพน๑ แอปเพิ่ล ไฟรด๑ ไรซ๑ แอนด๑ ไรซ๑ ซุป 
 ฉันขอสั่งข๎าวผัดกะเพราหมูสับและซุปหมู ขา๎วผัดสับปะรด  
 และขา๎วต๎ม ครับ/คํะ 
Staff: May I repeat your order? You have minced pork with holy 
 basil over rice, pork soup, pineapple fried rice and rice soup. 
 Is that Right? 
 เม ไอ รีพที ยัวร๑ ออเดอะ? ยู แฮฟว มิ้นซ๑ พอร๑ค วิท โฮล่ี เบซิ่ล 
 โอ เวอ ไรซ๑ พอร๑ค ซุป ไพน๑ แอปเพลิ ไฟรด๑ ไรซ๑ แอนด๑ ไรซ๑ ซุป 
 อสิ แธท ไรท๑? 
 ขออนุญาตทบทวนรายการอาหารนะครับ/คะํ คุณได๎ส่ังขา๎ว
 กะเพราหมูสับ ซุปหมู ขา๎วผัดสับปะรด และข๎าวตม๎  
 ถูกตอ๎งนะครับ/คํะ 
Customer: Excuse me. I would like to cancel rice soup, please. 
 เอคควิซ๑ มี  ไอ วูด ไลค๑ ทู แคนเซิล ไรซ๑ ซุป พลสี  
 ขอโทษครับ ฉันขออนุญาตยกเลกิข๎าวต๎ม ครับ/คํะ 
Staff:  Sure. What would you like to drink? 
 ชัวร๑ วอท วูด ยู ไลค ทู ดรงิค? 
 คํะ. รับเครื่องดื่มอะไรดคีรับ/คํะ 
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บทสนทนาที่ 2.10.1.2 การยกเลิกรายการอาหารที่สั่ง 
Staff: May I repeat your order? You have fried rice with pork and 
 chicken coconut milk soup. Is that alright? 
 เม ไอ รีพที ยัวร๑ ออร๑เดอะ? ยู แฮฟว ฟราย ไรซ๑ วทิ พอร๑ค แอน  
 ชกิเกน๎ โคโคนํัท มิ๊ลค๑ ซุป อิส แธท  ออลไรท? 
 ขออนุญาตทบทวนรายการอาหารนะครับ/คะํ คุณได๎ส่ังข๎าวผัดหมู
 กับตม๎ขําไกํถูกตอ๎งนะครับ/คํะ 
Customer:  Excuse me. I would like to replace chicken coconut milk soup by 
 vegetable soup, please.  
 เอคควิซ๑ มี  ไอ วูด ไลค๑ ทู รีเพลส ชิกเกน๎ โคโคนํัท มิ๊ลค๑ ซุป บาย 
เวจ จทิะเบิล ซุป พลสี 
 ขอโทษครับ ฉันขอเปลี่ยนเมนูต๎มขาํไกเํป็นต๎มจืดผักครับ/คํะ 
Staff: Sure. It will take about ten minutes.  
 ชัวร๑ อทิ วิล เทค อะเบาท ฟิฟทีน มินนิท. 
 ไดค๎รับ/คะํ อาหารของคุณจะไดร๎ับอีก 15 นาทนีะครับ/คํะ 
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แบบฝกึหดัทา้ยบท 

จงเตมิบทสนทนาที่เหมาะลงในช่องว่างเพื่อให้บทสนทนาที่ว่างไว้สมบูรณ์ 
1. Customer: Do you have any recommended dishes?  
 ดู ยู แฮฟว เอนน ีเรคคะเมนด ดชิชิส? 
 ไมํทราบวาํคุณมีเมนูแนะน าไหมครับ/คํะ 
  Staff:______________________________________________________________________. 
  Customer:  Ok. I’ll have hot and sour seafood soup.  
 โอเค. ไอ วิล แฮฟว ฮอต แอน ซาวเออ ซีฟู้ด ซุป  
 โอเค ฉันขอต๎มย าทะเล 
  Staff: What would you like for dessert? 
 วอท วูด ยู ไลค๑ ฟอร๑ ดเีซรทิ? 
 ไมํทราบคุณจะรับของหวานอะไรดีคะ 
  Customer:__________________________________________________________________
 Because I don’t like dessert. 
 บคีอซ ไอ โดนท๑ ไล๎ค ดเีซรทิ 
 เพราะวํา ฉันไมํชอบของหวานครับ/คํะ 
 
2.  Staff:____________________________________________________________________   
Customer:  I would like to have them soft-boiled, please. 
 ไอ วูด ไลค ทู แฮฟว เธม ซอฟ บอยด๑ เอ๎ก  
 ฉันต๎องการไขํลวกครับ/คํะ 
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3.  Staff: Are you ready to order?  
 อาร๑ ยู เร็ดดิ ทู ออร๑เดอะ ? 
 คุณพร๎อมสั่งอาหารหรือยังครับ/คํะ    
    Customer:___________________________________________________________________.   
    Staff: What will you have, sir?  
 ว๎อท วิล ยู แฮฟว เซอร๑?  
 คุณจะสั่งอะไรดคีรับ/คํะ 
4. Staff: Can you eat spicy food?  
 แคน ยู อีท สไพซี ฟูด?  
 คุณสามารถกินเผ็ดไดห๎รือไมํ 
   Customer:____________________________________________________________________. 
 Please make the food a little bit spicy.  
 พลสี เมค เธอะ ฟูด อะ ลทิเทลิ บทิ สไพซี  
 ชํวยท าอาหารแบบไมํคํอยเผ็ดนะ ครับ/คํะ 
5. Staff:____________________________________________________________________. 
    Customer: I am allergic to seafood. 
 ไอ แอม แอล' เลอจิค ทู ซี ฟูด  
 ฉันแพ๎อาหารทะเลครับ/คํะ 
6 Staff: Are you a vegetarian?  
 อา ยู เอ เวจจแิท'เรียน?  
 คุณเป็นมังสวิรัติหรอืเปลาํ 
  Customer:____________________________________________________________________. 
 I can’t eat meat. 
 ไอ คานท๑ อที มีท 
 ฉันไมํเนื้อครับ/คํะ 
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7. Staff:______________________________________________. 
 You have Fried rice with pork and chicken coconut milk soup. 
 Would that be alright? 
 ยู แฮฟว ฟราย ไรซ๑ วิท พอร๑ค แอน ชิกเกน๎ โคโคนํัท มิ๊ลค๑ ซุป 
 วูด แธท  บ ีออลไรท? 
 คุณได๎ส่ังข๎าวผัดหมูกับต๎มขาํไกถํูกตอ๎งนะครับ/คํะ 
  Customer:  That's right. 
 แธทส ไรท 
 ใชํคะํ 
8. Customer: I would like to order pineapple fried rice. 
 ไอ วูด ไลค๑ ทู ออเดอะ ไพน๑แอปเพลิ ไฟรด๑ ไรซ๑ 
 ฉันต๎องการสั่งข๎าวสับปะรดครับ/คํะ 
 Staff:_______________________________________________. 
 Would you like to order other dishes? Please. 
 วูด ยู ไลค๑ ทู ออเดอะ อัธเธอะ ดชิชิส พลสี  
 คุณตอ๎งการส่ังอาหารอยํางอื่นแทนไหมครับ/คํะ 
Customer: Yes, I would like to order prawn soup and steamed rice. 
 เยส ไอ วูด ไลค ทู  ออเดอะ พรอว๑น ซุป แอนด๑ สตีมด๑ ไรซ๑ 
 ได๎ครับ/คะํ ฉันขอต๎มย ากุง๎และขา๎วสวยครับ/คํะ 
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จงจับคู่ค าท่ีมีความตรงกันในคอลัมน์ A กับ ค าท่ีอยู่ในคอลัมน์ B 

ช่องเติม คอลัมน์ A คอลัมน์ B 

  1. Fried kale vegetable with crispy pork over 

rice 

a. ขา๎วไขํเจียวหมูสับ 

  2. Shrimp-paste fried rice b. ผัดผักรวม 

  3. Boiled rice with side dishes c. ผัดไทย 

  4. Bamboo shoot fried with 5. eggs d. ผัดไทยกุ๎งสด 

  5. Thai Fried Noodles e. ข๎าวคะนา๎หมูกรอบ 

  6. Dried shredded pork f. ขา๎วต๎มกุ๏ย 

  7. Thai Fried Noodles with fresh prawn g. ไขเํจยีว 

  8. Fried –mixed vegetables h. หนํอไม๎ผัดไขํ 

  9. Minced pork omelet over rice i. ขา๎วคลุกกะปิ 

  10. Omelet j. หมูหยอง 
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หน่วยที่ 3 : ส่วนประกอบอาหาร / วัตถุดิบ 

3.1 วัตถุดบิประเภทเนือ้สตัว ์ (Raw Material) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Bacon เบเคิน เบคอน 

Meat มีท เน้ือ 

Beef บีฟ เน้ือวัว 

Chicken ชิคเคนิ เน้ือไก่ 

Chicken wings ชิคเคนิ วิงส ์ ปีกไก ่

Duck ดัค เน้ือเป็ด 

Pork พอร์ค หมู 

Minced pork มินซ์พอรค์ หมูสับ 

Fish ฟิช ปลา 

Shrimp, prawn ชริมพ, พรอน กุ้ง 
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3.2 วัตถุดบิประเภทปกั 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Vegetable เวจจทิะเบิล ผัก 

Bamboo shoot แบมบู ชูท หน่อไม้ 

Corn คอร์น ขา้วโพด 

Baby corn เบบี่ คอร์น ขา้วโพดออ่น 

Cauliflower คอลิเฟลาเออ กะหล่่าดอก 

Cucumber ควิคัมเบอะ แตงกวา 

Eggplant เอ้กแพลนท ์ มะเขือม่วง 

Kale เคล คะนา้ 

Lettuce เลททวิส ผักกาดหอม 

Morning glory มอร์น่ิง กลอรี ผักบุง้ 

Pumpkin พัมพคนิ ฟักทอง 

Spinach สพนินิจ ผักขม 

Mushroom มัชรูม เห็ด 

Cabbage แคบบจิ ฺ กะหล่่าปล ี

Tomato ทะเมโท มะเขือเทศ 

Bitter melon บทิเทอะ เมลเอนิ มะระ 

Green onion กรีน อันยัน ตน้หอม 

Water mimosa วอเทอะ มิโมเซอะ ผักกระเฉด 

Pepper mint  เพพเพอะ มิ้นท สะระแหน่ 

Papaya พะพายะ มะละกอ 

Tamarind แทมมะรินด ์ มะขาม 

Lime ไลม์ มะนาวไทย 

Lemon เลม'เมิน มะนาวฝรั่ง 
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3.3 วัตถุดิบประเภทถั่ว (Types of Bean) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Winged bean  วิงด บนี ถั่วพล ู

Soy bean  ซอย บนี ถั่วเหลอืง 

Green bean  กรีน บนี ถั่วเขียว 

peanut พีนัท ถั่วลิสง 

pea พ ี ถั่วลันเตา 

Bean sprout บนี สเพราท ถั่วงอก 

Yard longbean ยาร์ด ลองบนี ถั่วฝักยาว 

57 

หน่วยที่ 3 : ส่วนประกอบอาหาร / วัตถุดิบ 

3.4 เครือ่งเทศ (Spices) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Ginger จินเจอะ ขงิ 

Galanga กาลันกา ขา่ 

Lemon Grass เลมเมินกราส ตะไคร ้

Lemon Leaf เลมเมินลฟี ใบมะกรูด 

Bird Chilli เบิรด์ ชิลล ี พริกข้ีหน ู

Finger Chili ฟิงเกอะ ชิลลี พริกชี้ฟา้ 

Lesser Galanga เลส เซอะ  กาลันกา กระชาย 

Curcuma เคอควิมะ ขมิน้ชัน 

Shallot แชลลอท หัวหอม 
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3.5 เครือ่งปรงุรส (Additives) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Salt ซอลท ฺ เกลือ 

Sugar  ชูกะ น้่าตาล 

Fish sauce ฟิช ซอส น้่าปลา 

Pepper เพพเพอะ พริกไทย 

Vinegar วินนะเกอะ น้่าส้มสายชู 

Ketchup เคทชอัพ ซอสมะเขือเทศ 

Hot sauce ฮอท ซอส ซอสพรกิ 

Soy sauce ซอย ซอส ซอสถั่วเหลอืง 

Mustard มัสเทริ์ด มัสตาร์ด 

Coconut milk โคโคน่ัท มิลค กะทิ 

Shrimp paste ชริมพ พาสท กะปิ 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Basilic บะซิลลิค ใบแมงลัก 

Basil แบซซิล ใบกระเพรา 

Sweet Basil สวที แบซซิล ใบโหระพา 

Cardamom คารด์ามัน ลูกกระวาน 

Cloves โคลฟว ์  กานพล ู

Cinnamon ซินนะมัน อบเชย 

Coriander  โครแีอนเดอะ  ผักชี 

Cumin seeds คัมมิน ซีด เม็ดยี่หร่า 

Padanus Leaf พะดะนัส ลฟี ใบเตย 



3.6 น้้ามันและเนย (Oil and Cheese/Butter) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Corn oil คอร์น ออย น้่ามันข้าวโพด 

Sesame oil เซสซะมี ออย น้่ามันงา 

Vegetable oil เวจ๊ทะเบิล ออย น้่ามันพชื 

Olive oil ลฟิว ออย น้่ามันมะกอก 

Lard ลาร์ด น้่ามันหมู 

Oyster sauce ออยสเทอะ ซอส น้่ามันหอย 

Cheese  ชีซ เนยแข็ง 

Salted butter ซอลทดิ บัทเทอะ เนยเค็ม 

Unsalted butter อันซอลทดิ บัทเทอะ  เนยจืด 

Margarine มาร์จะรีน เนยเทยีม 

Mustard มัสเทริ์ด มัสตาด 

3.7 ชนิดของน้า้ตาล (Types 0f Sugar) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Cube sugar ควิบฺ ชูกะ น้่าตาลก้อน 

Jaggery palm แจก เกอะริ พาลม์ น้่าตาลโตนด 

Sugar ชูกะ น้่าตาลทราย 

Brown sugar บราว์นฺ ชูกะ น้่าตาลทรายแดง 

Palm sugar พาล์ม ชูกะ น้่าตาลปี๊บ 

Loaf sugar โลฟ ชูกะ น้่าตาลปึก 
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3.8 เครือ่งเคยีงอาหาร (Side dishes) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Cilantro  สแิลนโท ผักชี 

Dried Chili ไดรด์ ชิลลี พริกแห้ง 

Lemon grass เลมเมิน กราส ตะไคร ้

Shallots  แชลลอท หัวหอม 

Galangal แกเลินเกลิ ขา่ 

Kaffir lime leaves แคฟเฟอะ ไลม์ ลฟีว ใบมะกรูด 

Fried garlic ไฟรด ์การล์คิ กระเทยีมเจยีว 

pickled garlic พิคเคิลด การล์คิ กระเทยีมดอง 

Fried shallots ไฟรด ์แชลลอตส ์ หอมเจยีว 

Coconut milk โคโคน่ัท มิลค์ กะทิ 

Pickled ginger พิคเคิลด จินเจอะ ขงิดอง 
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แบบผึกหัดท้ายบท 

จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่างเพื่อให้บทสนทนาที่ว่างไว้สมบูรณ์ 
 
1.    A: What are you cooking? 
      B: I’m cooking Tom Yum Goong. 
      A: What the main ingredients of Tom Yum Goong? 
      B: The main ingredients of Tom Yum Goong is___________. 
 a. Chicken   b. Meat 
 c. Shrimp   d. Beef 
 
2     A: What are ingredients of Papaya salad? 
      B: Papaya salad consists of ____________. 
 a. papaya, yard long bean, tomato, lime and bird chili 
 b. papaya, kale, lemon glass , tomato, lime and bird chili 
 c. vegetable, pork, oyster sauce and bird chili 
 d. vegetable, papaya, pumpkin and yard long bean 
 
3.     A: What are ingredients of Pad Thai? 
      B: Pad Thai consists of ____________. 
 a. noodles, tomato, tamarind juice, fish sauce, sugar and fish sauce 
 b. noodles, soy sauce, basil, tomato, tamarind juice and egg 
 c. noodles, lemon glass, basil, tomato sugar and spring onion 
 d. noodles, meat, egg, tamarind juice, fish sauce, sugar and spring onion 
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4. A: What is necessary of Minced pork fried with basil over rice? 
    B: _______________. 
 a. Galangal    b. pork 
 c. sweet basil    d. basil 
 
5. A: What is necessary of Minced pork omelet over rice? 
    B: _______________. 
 a. egg    b. chicken 
 c.vegetables    d. beef 
  
6.What’s Vermicelli noodles salad made from? 
 a. Noodles, Coriander, Fish sauce, Peas nut, Tomato, Pepper mint, Vinegar 
 b. Vermicelli noodles, Minced pork, Pepper mint, Soy sauce, Fish sauce, Fried shallots 
 c. Noodles, Cinnamon, Finger Chili, Vinegar, Lime, Tomato, Fried shallots 
 d. Vermicelli noodles, Minced pork, Lime, Tomato, Bird Chili, Fish sauce, pickled garlic 
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แบบผึกหัดท้ายบท 

จงจับคู่ค าท่ีมีความตรงกันในคอลัมน์ A กับ ค าท่ีอยู่ในคอลัมน์ B 

ช่องเติม คอลัมน์ A คอลัมน์ B 

  1. Vegetable oil a. น้่าตาลทราย 

  2. Pork b. ถั่วเหลือง 

  3. Lime c. เน้ือ 

  4. Chicken d. พริกข้ีหนู 

  5. Lemon Leaf e. กะปิ 

  6. Soy bean f. หัวหอม 

  7. Shrimp paste g. น้่ามันพชื 

  8. Meat h. ใบมะกรูด 

  9. Fish sauce i. หมู 

  10. Tomato j. มะนาว 

  11.Sugar k. ไก่ 

  12. Coconut milk l. กระเทยีมเจยีว 

  13. Bird Chilli m. น้่าปลา 

  14. Shallots n. มะเขือเทศ 

  15. Fried garlic o. กะทิ 
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หน่วยที่ 4 : การปรุงอาหาร / การประกอบอาหาร 

การปรงุอาหาร/การประกอบอาหาร (How To Cook) 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ค าแปล 

Fry ไฟร ทอด 

Simmer ซิมเมอะ ตุน๋ 

Steam สตีม นึ่ง 

Grill กริล ย่าง 

Toast โทส ปิ้ง 

Slice สไลซ หั่น 

Chop ซอพ สับ 

Mince มินซ์ บด หั่น หรือสับ เชน่ หมูสับ 

Melt เมลท ์ ท่าให้ละลาย 

Pour พอร ์ ริน รด เติม ใส่ (น้่า) 

Scramble สแครมเบิล กวนหรอืตีเช่น ตไีข ่

Stir สเทอร์ คน 

Blend เบลน ปั่น 

Cut คัท ตัด 

Dip ดิพ จุ่ม 

Add แอด เพิ่ม, เติม 
Put พุท ใส่ลงไป 
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4.1 บทสนทนาเกีย่วกบัการปรงุอาหาร /    
การประกอบอาหาร 

บทสนทนาที่ 4.1.1 การปรุงอาหาร/การประกอบอาหาร 
 Customer:  Do you know how to cook an omelet? 
 ดู ยู โน เฮา ทู คุก แอน ออมมะลิท? 
 คุณพอจะทราบไหมว่าไขเ่จยีวมันท่ายังไง? 
Staff:  Yes, I know. It’s very easy to cook. 
 เยส ไอ โน. อทิส เวร ีอซีี ทู คุก 
 ครับ/คะ มันท่าง่ายมากเลย 
 Add eggs, onion, minced pork, tomato and soy sauce in bowl. 
 Scrambled until all ingredients mixed well. 
 แอด เอ้ก, อันยัน, กราวน์ พอรค์, ทะเม'โท แอน ซอย ซอส อนิ โบล. 
 สแครมเบลิ อันทลิ ออล อนิกรเีดียนท มิกซ เวล 
 ใสไ่ข ่หัวหอม หมูสับ มะเขือเทศ และซอสถั่วเหลืองลงในชาม ตไีข่จน
 สว่นผสมทัง้หมดเข้ากัน 
 Then, Heat oil in a wok over medium heat and pour in the egg 
 mixture. Fry until golden brown. 
 เธน, ฮที ออย อนิ อะ เวริ์ค โอเวอะ มีเดยีม ฮที แอน พอร ์อนิ เดอะ  
 เอ้ก มิคซฺ เชอะ อันทลิ โกลเด้น บราวน์ 
 จากน้ันตัง้กระทะให้ร้อนพอด ีและใส่ไข่ลงไป ทอดจนไข่สุกเป็นสนี้่าตาลทอง 
 Transfer the omelette to a plate. Serve immediately with hot 
 steamed rice. 
 แทรนซฺ'เฟอะ เดอะ ออมมะลิท ทู อะ เพลท. เซิร์ฟว อิมีเดยีทลี วิท ฮอท 
 สตีมด ์ม ไรซ์ 
 จากน้ันน่าไขเจียวใส่จาน ก็พร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆ 
Customer:  It was really tasty. 
 อทิ วอช เรียลล ิเทส'ท ี
 มันมีรสชาติเยี่ยมยอด 
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บทสนทนาที่ 4.1.2 การปรุงอาหาร/การประกอบอาหาร 
  
Staff:  Do you like fried rice?? 
 ดู ยู ไลค ไฟรด ์ไรซ์? 
 คุณชอบข้าวผัดไหมครับ/คะ 
Customer:  Yes, I do. 
 เยส ไอ ด ู
 ใช่ ฉันชอบ 
Staff:  How does it taste?  
 เฮา ดัซ อทิ เทสท์ 
 รสชาตเิป็นอย่างไรบา้งครับ/คะ 
Customer:  It’s really good. How to cook fried rice? 
 อทิ เรียล'ล กูด. ฮาว ทู คุก ไฟรด ์ไรซ์ 
 มันรสชาติดีเลย ขา้วผัดมีวิธีท่าอย่างไร? 
Staff:  It’s very easy to cook. 
 อทิส เวร ีอซีี ทู คุก 
 วิธีท่าง่ายมากเลย 
  First, pour the oil in a large frying pan. When the oil is hot,  
 add the eggs.  
 เฟริ์สทฺ พอร ์เดอะ ออย อิน อะ ลาร์จฺ ไฟรองิ แพน. เวน เดอะ ออย ฮอท, 
 แอด เดอะ เอ้ก 
 อันดับแรก เทน่ามันลงไปในกระทะที่ร้อน เมื่อน้่ามันรอ้นให้ใส่ไข่ลงไป 
 Second, add shallots, peas and carrots and stir-fry until cooked.  
 เซคเคนิด แอด แชล'ลอท แอน พี แอน แครอท แอน สเทอร์ ไฟร 
 อันทลิ คุก 
 อันดับที่สอง ใส่หัวหอม, ถั่ว และแครอท จากน้ันผัดให้เขา้กันจนสุก 
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 Add rice, vegetables and egg. Then, pour the soy sauce 
 and additives. 
 แอด ไรซ, เวจจทิะเบิล แอน เอ้ก. เธน, พอร์ เดอะ ซอย ซอส 
 แอน แอดดทิฟิว์ ออน ทอป 
 ใส่ข้าว ผักและไข่ จากน้ันใส่ซอสถั่วเหลอืงและเครื่องปรุง 
 Last, Add green onion. Stir-fry to heat everything through. 
 ลาสท, แอด กรีน อันยัน สเทอร์ ไฟร ทู ฮที เอฟว'รีธิง ธร ู
 ขัน้ตอนสุดท้าย ใส่ต้นหอม. จากน้ันผัดทุกอย่างให้เข้ากันเป็น 
 อันเสร็จ 
   
Customer: : Wow ! That is amazing! 
 วาว ! แธท อสิ อะเมซีง !  
 เยี่ยมไปเลย 
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แบบผึกท้ายบท 

จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้องลงในช่องว่างเพื่อให้บทสนทนาที่ว่างไว้สมบูรณ์ 
  
1. Customer:  Do you know how to cook an omelet? 
 ดู ยู โน เฮา ทู คุก แอน ออมมะลิท? 
 คุณพอจะทราบไหมว่าไขเ่จยีวมันท่ายังไง? 
  Staff:_______________________________________________________. 
  
 
2. Staff:_______________________________________________________. 
  Customer:  Yes, I do. 
 เยส ไอ ด ู
 ใช่ ฉันชอบ 
  Staff:________________________________________________________. 
  Customer:  It’s really good. How to cook fried rice? 
 อทิ เรียลล ิกูด. ฮาว ทู คุก ไฟรด ์ไรซ์ 
 มันรสชาตดิเีลย ขา้วผัดมีวิธีท่าอย่างไร? 
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ช่องเติม คอลัมน์ A คอลัมน์ B 

  1. Mince a. ทอด 

  2. Stir b. ตดั 

  3. Scramble c. นึง่ 
  4. Fry d. ย่าง 
  5. Add e. เท 

  6. Steam f. บด หั่น หรือสับ เชน่ หมูสับ 

  7. Grill g. กวนหรอืตีเช่น ตไีข ่

  8. Cut h. คน 

  9. Toast i. เพิม่, ใส ่

  10. Pour j. ปิง้ 

จงจับคู่ค าท่ีมีความตรงกันในคอลัมน์ A กับ ค าท่ีอยู่ในคอลัมน์ B 
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หน่วยที่ 5 : การรับเงิน 

5.1 การชี้แจงราคาคา่อาหาร 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

How much is it? เฮา มัช อสิ อทิ? เท่าไหร่ครับ/ค่ะ 

It is two hundred fifty baht. อทิ อสี ทู ฮันเดรด ฟิฟตี ้

บาท 

250 บาทครับ/ค่ะ 

How much does it cost? เฮา มัช ดัซ อทิ คอสท? เท่าไหร่ครับ/ค่ะ 

It is two hundred baht. อทิ อสี ทู ฮันเดรด บาท 200 บาทครับ/ค่ะ 

That’s going to be ……… bath 

please. 

แธท โกอิง ทู บ.ี........บาท 

พลสี. 

ทัง้หมดคิดเป็นเงิน บาท 

ครับ/ค่ะ 

They are altogether …. baht. เธ อา ออลทูเกธเธอะ…

บาท. 

ทัง้หมดราคา….บาทครับ/ค่ะ 

Here is your receipt. เฮียร์ อซิ ยัวร์ รซีีท นี่ใบเสร็จของคุณครับ/ค่ะ 

5.1.1 บทสนทนาการชี้แจงราคาคา่อาหาร 

บทสนทนาที่ 5.1.1.1 บทสนทนาราคาค่าอาหาร 
Customer:  How much is it?  
 เฮา มัช อสิ อทิ?  
 เท่าไหร่ครับ/ค่ะ 
Staff: It is two hundred fifty baht.  
 อทิ อสี ทู ฮันเดรด ฟิฟตี ้บาท 
 250 บาทครับ/ค่ะ 
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บทสนทนาที่ 5.1.1.2 บทสนทนาราคาค่าอาหาร 
Customer:  How much does it cost?  
 เฮา มัช ดัซ อทิ คอสท? 
 เท่าไหร่ครับ/ค่ะ 
Staff: That’s going to be three hundred and fifty bath, please.  
 แธทส โกอิง ทู บ ีธร ีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟท ีบาท พลสี.  
 ทัง้หมดคดิเป็นเงิน 350 บาทครับ/ค่ะ 

 
5.2 การบอก/แนะนา้วธิกีารช้าระเงนิ (How to Pay) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Please pay at the cashier 

counter. 

พลสี เพย์ แอท เธอะ 

แคช'เชยีร์ เคาน์เตอร์ 

สามารถช่าระเงินได้ท่ี

เคาน์เตอร์ 

Would you like to pay by 

cash or by credit card? 

วูด ยูไลค ทูเพย์ บาย 

แคส ออร์ บาย เครดติ 

คาร์ด? 

คุณจะจา่ยเงินแบบไหน เงินสด

หรือบัตรเครดิตครับ/ค่ะ 

I would you like to pay by 

cash. 

ไอ วูด ไลค ทู เพย์ บาย 

แคช 

ฉันต้องการจ่ายด้วยเงินสด 

ครับ/ค่ะ 

I would you like to pay by  

credit card. 

ไอ วูด ไลค ทูเพย์ บาย 

เครดติ คาร์ด 

ฉันต้องการดว้ยเงินบัตรเครดิต

ครับ/ค่ะ 

How would you pay, cash or 

credit card?   

เฮา วูด ยู ไลค ทู เพย์, 

แคช ออร์ เครดติ คาร์ด? 

คุณจะจา่ยเงินแบบไหน เงินสด

หรือบัตรเครดิตครับ/ค่ะ 
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ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Cash only แคช โอนลี รับเฉพาะเงินสดครับ/ค่ะ 

By credit card บาย เครดติ คาร์ด รับบัตรเครดติครับ/ค่ะ 

Can I use credit card here? แคน ไอ ยสู เครดติ 

คาร์ด เฮียร์? 

ฉันใช้บัตรเครดติช่าระเงินที่น่ี

ได้ไหม? 

You can use credit card here. ยู แคน ยูส เครดติ คาร์ด 

เฮียร ์

  

คุณใช้บัตรเครดิตได้ครับ/ค่ะ 

You cannot use credit card 

here. 

 ยู แคนนอต ยูส เครดติ 

คาร์ด เฮียร์ 

คุณไม่สามารรถใชบ้ัตรเครดิต

ช่าระได้ครับ/ค่ะ 

Do you accept credit cards 

here? 

ดู ยู เอ็กเซ็พท์ เครดติ 

คารด์ เฮียร์? 

ที่นี่รับช่าระดว้ยบัตรเครดติ

ไหม? 

I accept credit card here. ไอแอคเซพท ฺเครดิต 

คาร์ด เฮียร์ 

ฉันรับบัตรเครดิตครับ/ค่ะ 

I do not accept  credit card 

here. 

ไอ ดู นอต แอคเซพทฺ 

เครดติ คาร์ด เฮียร ์

ฉันไม่รับบัตรเครดติครับ/ค่ะ 

I’m sorry, we don’t accept 

credit card here. 

ไอม ซอร์รี่ วีด๊อน เอ็ก

เซ็พ เครดติ คาร์ด เฮียร ์

ตอ้งขอโทษด้วยครับ/คะ่ ที่นี่

เราไม่รับบัตรเครดติครับ/ค่ะ 
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5.2.1 บทสนทนาการบอก/แนะนา้วธิกีารชา้ระเงนิ 

บทสนทนาที่ 5.2.1.1 การช าระเงินด้วยเงนิสดไม่รับบัตรเครดิต 
Customer:  How much is it?  
 เฮา มัช อสิ อทิ?  
 เท่าไหร่ครับ/ค่ะ 
Staff: It is two hundred fifty baht.  
 อทิ อสี ทู ฮันเดรด ฟิฟตี ้บาท  
 250 บาทครับ/ค่ะ 
Customer:  Can I use credit card here?  
 แคน ไอ ยสู เครดติ คาร์ด เฮียร์?   
 ฉันใช้บัตรเครดติช่าระที่นี่ได้ไหม? 
Staff: I’m sorry, we don’t accept credit card here. Cash only.  
 ไอม ซอรร์ี่ วีด๊อน เอ็กเซ็พ เครดติ คาร์ด เฮียร์ แคช โอนล่ี 
 ตอ้งขอโทษด้วยครับ/คะ่ ที่นี่เราไม่รับบัตรเครดิตครับ/คะ่ 
จ่ายด้วย    เงินสดเทา่น้ันครับ/คะ่  
บทสนทนาที่ 5.2.1.2 การช าระเงินด้วยเงนิสดหรือบัตรเครดิต 
Customer:  How much, please?  
 เฮา มัช พลสี?  
 เท่าไหร่ครับ/ค่ะ 
Staff: That’s going to be two hundred bath please.  
 แธท โกอิง ทู บ ีทู ฮันเดรด บาท พลสี.  
 ทัง้หมดคดิเป็นเงิน 200 บาทครับ/ค่ะ 
Staff: How would you pay, by cash or credit card?   
 เฮา วูด ยู ไลค ทู เพย์, บาย แคช ออร ์เครดติ คาร์ด?  
 คุณจะจ่ายเงินแบบไหน เงนิสดหรอืบัตรเครดติครับ/คะ 
Customer:  I would like to pay by cash.  
 ไอ วูด ไลค ์ทู เพย์ บาย แคช  
 ฉันตอ้งการด้วยเงินสดครับ/ค่ะ 
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5.3 การรบัเงินและทอนเงิน            
(Receiving Money and Giving Change) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Received…baht.  รีซีฟวด…บาท รับมา…บาท ครับ/ค่ะ 

…baht change.  …บาท เชนจ ทอน…บาทครับ/ค่ะ 

Here’s your change. เฮียร ์ยัวร์ เชนจ นี่เงนิทอนของคุณครับ/ค่ะ 

This is ………. Baht change, 

Thank you. 

ธสิ อสี……….บาท เชนจ, 

แธ้งค ์กิว้. 

นี่เงินทอน ..........บาท 

ขอบคุณครับ/ค่ะ 

Your change is…baht.

  

ยัวร์ เชนจ อสี…บาท เงินทอนของคุณ…บาท 

ครับ/ค่ะ 

Do you have smaller bills? ดู ยู แฮฟว สมอลเลอะ 

บลิส? 

มีแบงค์ย่อยไหมค่ะ 

 I have smaller bills.  ไอ แฮฟว สมอลเลอะ 

บลิส 

ฉันมีแบงค์ครับ/ค่ะ 

 I don’t have smaller bills. ไอ โดนท ์ (โน ไอ โดนท ์

แฮฟว สมอลเลอะ บลิส 

 ฉันไม่มีแบงค์ย่อยครับ/ค่ะ 

Sorry, I don’t have change. ซอรี่ ไอ โดนท ์แฮฟว ์

เชนจ์ 

ขอโทษครับ/คะ่ ฉันไม่มีเงิน

ทอน 
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5.3.1  บทสนทนาการรบัเงนิและทอนเงนิ 

บทสนทนาที่ 5.3.1.1 การรับเงินและต้องการแบงค์ย่อย 
Customer:  How much is it?  
 เฮา มัช อสิ อทิ?  
 เท่าไหร่ครับ/ค่ะ 
Staff: It is two hundred fifty baht.  
 อทิ อสี ทู ฮันเดรด ฟิฟตี ้บาท  
 250 บาทครับ/ค่ะ 
Staff: Received 1000 baht.   
 รซีีฟวด เธา เซินด ์บาท  
 รับมา 1000 บาท ครับ/ค่ะ 
 Do you have smaller bills?  
 ดู ยู แฮฟว สมอลเลอะ บลิส  
 มแีบงค์ย่อยไหมครับ/ค่ะ 
Customer:  Sorry. I don’t have smaller bills.  
 โน ไอ โดนท ์แฮฟว สมอลเลอะ บลิส.  
 ขอโทษครับ/คะ่ ฉันไม่มีแบงค์ย่อยครับ/ค่ะ 
Staff: Here’s your change.  
 เฮียร์ ยัวร์ เชนจ  
 น่ีเงินทอนของคุณครับ/ค่ะ 
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บทสนทนาที่ 5.3.1.2 การรับเงินและทอนเงิน 
Customer:  How much, please?  
 เฮา มัช พลสี?  
 เท่าไหร่ครับ/ค่ะ 
Staff: That’s going to be two hundred bath please.  
 แธทส โกอิง ทู บ ีทู ฮันเดรด บาท พลสี.  
 ทัง้หมดคิดเป็นเงิน 200 บาทครับ/ค่ะ 
Staff: Received 500 baht.   
 รีซีฟวด ์ไฟฟ์ ฮันเดรด บาท  
 รับมา 500 บาท ครับ/ค่ะ 
Staff: This is 300 Baht change. Thank you.  
 ธสิ อสี ธร ีฮันเดรด บาท เชนจ, แธ้งค ์กิว้.  
 นี่เงินทอน 300 บาท ขอบคุณครับ/ค่ะ 
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 5.4 การกลา่วขอบคณุ /การกลา่วลาลกูคา้ 
(Thanking/Bidding farewell) 

ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

Thank you. แธ้งค ์กิว้ ขอบคุณ 

Thank you for coming. แธ้งค ์กิว้ ฟอร ์คัมมิ่ง ขอบคุณที่มาครับ/ค่ะ 

Thank you; please come (back) 

again. 

แธงควิ พลซี คัม (แบค) 

อะเกน 

ขอบคุณโอกาสหน้าเชิญ

(กลับ)มาใหม่นะครับ/ค่ะ 

We hope to serve you again. วี โฮพ ทู เซิร์ฟว ์ยู อะ

เกน 

เราหวังว่าจะได้บริการคุณอีก

ครัง้ครับ/ค่ะ 

Have a nice day. แฮฟ อะ ไนซ์เดย์ ขอให้มีความสุขทัง้วัน 

Have a nice trip. แฮฟ อะ ไนซ์ทริป ขอให้มีความสุขในการเที่ยวนี ้

I wish you luck. ไอ วิสช์ยูลัค หวังว่าคุณจะโชคด ี

Have a good time. แฮฟ เออะ กู๊ด ไทม์ ขอให้มีความสุข 

Have a nice weekend. แฮฟ เออะ ไนซ์วคีเอน ขอให้มีความสุขในวันหยุด 

Have a safe journey back 

home. 

แฮฟ เออะ เซฟ เจอรน่ี์

แบ็คโฮม 

ขอให้เดนิทางปลอดภัย 
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5.4.1  บทสนทนาการกล่าวขอบคุณ /                                  
การกล่าวลาลูกค้า 

บทสนทนาที่ 5.4.1.1 การกล่าวขอบคุณ /การกล่าวลาลูกค้า 
Customer:  How much is it?  
 เฮา มัช อสิ อทิ?  
 เท่าไหร่ครับ/ค่ะ 
Staff: It is two hundred fifty baht. Thank you.  
 อทิ อสี ทู ฮันเดรด ฟิฟตี ้บาท แธ้งค ์กิว้. 
 250 บาทครับ/คะ่ ขอบคุณครับ/ค่ะ 
 Thank you; please come (back) again.  
 แธงควิ พลซี คัม (แบค) อะเกน  
 ขอบคุณโอกาสหน้าเชญิ(กลับ)มาใหม่นะครับ/ค่ะ 
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บทสนทนาที่ 5.4.1.2  การกล่าวขอบคุณ /การกล่าวลาลูกค้า 
Customer:  How much, please?  
 เฮา มัช พลีส?  
 เท่าไหร่ครับ/ค่ะ 
Staff: That’s going to be two hundred bath please.  
 แธทส โกอิง ทู บ ีทู ฮันเดรด บาท พลสี.  
 ทัง้หมดคดิเป็นเงิน 200 บาทครับ/ค่ะ 
 Thank you for coming.  
 แธ้งค ์กิว้ ฟอร ์คัมมิ่ง  
 ขอบคุณที่มาครับ/คะ 
 Have a nice weekend.  
 แฮฟ เออะ ไนซ์วคีเอน  
 ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะ 
Customer:  Thank you, you too. 
 แธงกิว้ ยูทู  
 ขอบคุณ คุณก็เช่นกันครับ/ค่ะ 
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5.4.1  บทสนทนาการกล่าวขอบคุณ /                                  
การกล่าวลาลูกค้า 



ประโยค ค าอ่าน ค าแปล 

This way, please ธสิ เวย์ พลีซ ทางนีค้รับ/ค่ะ 

Go ahead โก อะเฮด ตรงไปขา้งหนา้ครับ/ค่ะ 

Go straight on โก สเทรท ออน ตรงไปขา้งหนา้... 

Turn left  เทิรน์ เลฟท ์ เลีย้วซ้ายครับ/ค่ะ 

Turn right เทิรน์ ไรท ์ เลีย้วขวาครับ/ค่ะ 

On your left ออน ยัวร์ เลฟท ์  ทางซ้ายมือของคุณครับ/ค่ะ 

On your right ออน ยัวร์ ไรท ์ ทางขวามือของคุณครับ/ค่ะ 

5.5 การบอกทางไปหอ้งน้้า  
(Telling Direction to Toilet) 

  5.5.1 บทสนทนาการบอกทางไปหอ้งน้้า  
(Telling Direction to Toilet) 

บทสนทนาที่ 5.5.1.1 การบอกทางไปห้องน้ า 
Customer:  Could you tell me where the toilet is?  
 คูด้ ยู เทล มี แวร์ เดอะ ทอยเลท อสี?  
 ช่วยบอกหนอ่ยได้ไหมคะ ว่าห้องน้่าอยู่ที่ไหนครับ/ค่ะ 
Staff:  Yes, go straight and turn left. It will be on your right.  
 เยส โก สเตรท แอน เทนิ เลฟท ์อทิ วิล บ ีออน ยัว ไรท์  
 ไดค้รับ/คะ่ เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย มันจะอยู่ทางขวามือครับ/ค่ะ 
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บทสนทนาที่ 5.5.1.2 การบอกทางไปห้องน้ า 
Customer:  Excuse me, I cannot find the toilet. Do you know where is 
 เอ็กซคูส มี ไอ แคนนอท ไฟน ์เดอะ ทอยเลท ดู ยู โนว แว อทิ อสี? 
 ขอโทษนะคะ ฉันหาห้องน่้าไม่เจอ คุณพอจะทราบไหมว่ามันอยู่ท่ีไหน 
Staff:  Yes, It’s next to the kitchen. You just have to follow the sign. 
 เยส อทิส เน็กซ ทู เดอะ คทิ เชน่ ยู จัส แฮฟ ทู ฟอลโลว์ เดอะ  ไซน์ 
 คะ่ มันอยู่ถัดจากห้องครัว คุณแค่ต้องเดนิตามป้ายไปครับ/ค่ะ 
 
บทสนทนาที่ 5.5.1.3 การบอกทางไปห้องน้ า 
Customer:  Can you show me the way to the toilet, please?  
 แคน ยู โชว มี เดอะ เว ทู เดอะ ทอยเลท พลสี?  
 คุณช่วยบอกทางไปห้องน้่าหน่อยได้ไหมคะ 
Staff:  Yes, come on. Follow me.    
 เยส คัม ออน ฟอลโลว มี  
 ไดค้ะ่ ตามฉันมาเลยค่ะ 
 
บทสนทนาที่ 5.5.1.4 การบอกทางไปห้องน้ า 
Customer:  Excuse me, do you have any idea where the toilet is?  
 เอ็กซคูส มี ดู ยู แฮฟ เอน่ี ไอเดยี แว เดอะ ทอยเลท อสี?  
 ขอโทษนะครับ ทราบไหมว่าห้องน้่าอยู่ที่ไหนครับ 
Staff:  Of course, Just turn right at the corner there and you will see it.
 ออฟ คอร์ส จัส เทิน ไรท ์แอท เดอะ คอร์เนอ แด แอน ยู วิล ซี อทิ
 คะ่ เล้ียวขวาท่ีหัวมุมนัน้นะคะ แล้วก็จะเห็นห้องน้่าค่ะ 
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แบบผึกท้ายบท 

จงเตมิบทสนทนาที่เหมาะลงในช่องว่างเพื่อให้บทสนทนาที่ว่างไว้สมบูรณ์ 
  
1. Customer:______________________________________________________. 
   Staff: It is two hundred fifty baht.  
 อทิ อสี ทู ฮันเดรด ฟิฟตี ้บาท  
 250 บาทครับ/ค่ะ 
2. Staff:__________________________________________________________. 
   Customer: I would you like to pay by cash.  
 ไอ วูด ไลค ทู เพย์ บาย แคช  
 ฉันต้องการจ่ายด้วยเงินสดครับ/ค่ะ 
3. Customer: Can I use credit card here?  
 แคน ไอ ยสู เครดิต คารด์ เฮียร์?  
 ฉันใช้บัตรเครดติช่าระที่นี่ได้ไหม? 
    Staff:__________________________________________________________. 
 Cash only.  
 แคช โอนลี่ 
 จ่ายด้วยเงินสดเทา่น้ันครับ/ค่ะ 
4. Customer:  How much, please?  
 เฮา มัช พลสี?  
 เท่าไหร่ครับ/ค่ะ 
   Staff:__________________________________________________________. 
   Staff: This is 300 Baht change.Thank you.  
 ธสิ อสี ธร ีฮันเดรด บาท เชนจ, แธ้งค ์กิว้.  
 นี่เงินทอน 300 บาท ขอบคุณครับ/คะ 
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5 Customer:  How much is it?  
 เฮา มัช อสิ อทิ?  
 เท่าไหร่ครับ/ค่ะ 
  Staff: It is two hundred fifty baht. Thank you.  
 อทิ อสี ทู ฮันเดรด ฟิฟตี ้บาท แธ้งค ์กิว้. 
 250 บาทครับ/คะ่ ขอบคุณครับ/ค่ะ 
 :__________________________________________________________. 
 
6. Customer:  Can you show me the way to the toilet, please?  
 แคน ยู โชว มี เดอะ เว ทู เดอะ ทอยเลท พลสี  
 คุณช่วยบอกทางไปห้องน้่าหน่อยได้ไหมคะ 
  Staff: :_________________________________________________________________. 
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เฉลยแบบผึกหัดท้ายบทที่ 1 

จงเตมิบทสนทนาที่เหมาะลงในช่องว่างเพื่อให้บทสนทนาที่ว่างไว้สมบูรณ์ 
 
1. Staff: Good morning, Sir. How are you? 
 กู๊ด มอร์นิง, เซอร.์ เฮา อาร ์ยู? 
 สวัสดีตอนเชา้ครับ/คะ่ สบายดีไหมครับ/คะ 
  Customer: Good morning. I’m very well. 
 กูด มอร์นิง แอม เวร ีเวล 
 สวัสดีตอนเชา้ ฉันสบายดี 
  Customer: Nice to meet you. 
 ไนซ์ ทู มีท ยู 
 ดจีังเลยที่ได้พบคุณครับ/ค่ะ 
  Staff: Nice to meet you too. 
 ไนซ์ ทู มีท ยู ทู  
 ดมีากเลยที่ได้พบคุณครับ/ค่ะ 
 Welcome to Doi Saket restaurant. May I help you? 
 เวล คัม ทู ดอยสะเก็ด เรส'เทอเรินท. เมย์ ไอ เฮลพ ยู? 
 ขอตอ้นรับสู่รา้นอาหารดอยสะเก็ด มีอะไรให้ชว่ยไหมครับ/ค่ะ 
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2. Staff: How many people are there in your group?  
 เฮา เมนี่ พีเพิ่ล  อาร์ แดร์ อิน ยัวร์ กรุ๊ป?  
 ในกลุม่ของคุณมากันกี่คนครับ/คะ 
  Customer: There are five people.  
 แดร์ อาร์ ไฟฟ์ พเีพิ่ล  
 มีจ่านวน 5 คนครับ/ค่ะ 
  Staff:  One moment, please.  
 วัน โมเมนท์ พลสี 
 กรุณารอสักครู่นะครับ/ค่ะ 
 This way, please. 
 พลสี ธสิ เวย์ พลีส. 
 เชญิทางนี ้ครับ/ค่ะ 
3. Staff: Do you have a reservation?  
 ดู ยู แฮฟว อะ เรสเซอะเวชั่น 
 คุณได้จองโต๊ะไว้หรอืเปลา่ครับ/คะ 
  Customer: Yes, I have got a reservation  
 เยส ไอ แฮฟว กอท อะ เรสเซอะเวชั่น 
 ใช่ครับ/คะ่ ฉันไดจ้องโตะ๊ไวแ้ล้ว 
  Staff: Who’s the reservation for? 
 ฮูส เดอะ เรสเซอะเวชัน ฟอร์  
 โตะ๊จองในนามของใครครับ 
  Customer: The reservation is for Jack.  
 เดอะ เรสเซอะเวชั่น อสิ ฟอร ์แจ็ค 
 จองในนาม (แจ็ค) ครับ/ค่ะ 
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4. Staff: Would you prefer a table close to the terrace or by the windows? 
 วูด ยู พรีเฟอร์ อะ เทเบิล โคลส ทู เดอะ เธอะเรซ ออร ์บาย เดอะ วินโดส์ 
 คุณต้องการน่ังที่ระเบยีงหรอืวา่ติดกับหน้าตา่งครับ/ค่ะ 
Customer:  I would like to sit on the terrace.  
 ไอ วูด  ไลค ์ทู ซิท ออน เดอะ เธอะเรซ  
 ฉันต้องการน่ังที่ระเบียงครับ/ค่ะ 
Staff: This way, please.  
 ธสิ เวย์ พลีส   
 เชญิทางนีค้รับ/ค่ะ 
5. Staff:  Where would you like to sit?  
 แวร์ วูด ยู ไลค์ ทู สทิ  
 คุณตอ้งการน่ังที่ไหนครับ/คะ 
 Customer: I would like to sit in smoking area.  
 ไลค ์ซิททงิ อนิ สโมค'คงิ ออ นอน สโมค'คงิ แอเรยี  
 ฉันต้องการน่ังบริเวณสูบบุหรี่ครับ/ค่ะ 
 Because I would like to smoke. 
 บคิอซ' ไอ วูด ไลค ์ทู สโมค 
 เพราะว่า ฉันต้องการสูบบุหรี่ครับ/ค่ะ 
6. Staff: Good afternoon. Table for three?   
 กูด กูด มอร์นิง. เทเบ้ิล ฟอร ์ธรี? 
 สวัสดีตอนเชา้ครับ/คะ่ โตะ๊ส่าหรับ 3  คนนะครับ/ค่ะ 
  Customer:  Yes, please. 
 เยส พลสี 
 ใช่คะ 
  Staff: Could you follow me, please.  
 คูด ยู ฟอลโล มี พลีซ    
 ตามมาทางนีเ้ลยครับ/คะ 
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7. Customer: I would like to order, please. 
 ไอ วูด ไลค ์ทู ออเดอะ พลสี 
 ฉันต้องการสั่งอาหารครับ/ค่ะ 
  Staff: Just a minute, please. 
 จั๊สท ์อะ มินทิ พลสี 
 กรุณารอสักครู่ครับ/คะ 
 Here’s the menu. I will be back for your order in a moment. 
 เฮีย เดอะ เมน.ู ไอล วิว บ ีแบค ฟอร ์ยัวร์ ออเดอะ อนิ อะ โมเมินท. 
 อกีสักครูฉ่ันจะมารับออรเ์ดอรน์ะครับ/ค่ะ 
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จงเตมิบทสนทนาที่เหมาะลงในช่องว่างเพื่อให้บทสนทนาที่ว่างไว้สมบูรณ์ 
 
1. Customer: Do you have any recommended dishes?  
 ดู ยู แฮฟว เอนนี เรคคะเมนด ดชิชิส? 
 ไม่ทราบวา่คุณมีเมนูแนะน่าไหมครับ/ค่ะ 
Staff: Our specialty for the day is hot and sour seafood soup 
 เอาว สเปเชียลที่ ฟอ เธอะ เดย์ อสี ฮอต แอน ซาวเออ ซีฟู้ด ซุป
 อาหารพิเศษของเราวันน้ีคือ ตม้ย่าทะเล 
Customer:  Ok. I’ll have hot and sour seafood soup.  
 โอเค. ไอ วิล แฮฟว ฮอต แอน ซาวเออ ซีฟู้ด ซุป  
 โอเค ฉันขอต้มย่าทะเล 
Staff: What would you like for dessert? 
 วอท วูด ยู ไลค ์ฟอร ์ดเีซริท 
 ไม่ทราบคุณจะรับของหวานอะไรดีคะ 
Customer:  I’ll skip the dessert. 

 ไอ’ล สคิป เธอะ ดเีซริท 
 ไม่รับของหวานครับ/ค่ะ 
 Because I don’t like dessert. 
 บคีอซ ไอ โดนท ์ไล้ค  ดเีซริท 
 เพราะว่า ฉันไม่ชอบของหวานครับ/ค่ะ 
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2. Staff:  How would you like your eggs? 
 เฮา วูด ยู ไลค์ ยัว เอ้กซ์? 
 คุณตอ้งการไข่แบบไหน? 
Customer:  I would like to have them soft-boiled, please. 
 ไอ วูด ไลค ทู แฮฟว เธม ซอฟ บอยด์ เอ้ก  
 ฉันต้องการไข่ลวกครับ/ค่ะ 
3. Staff: Are you ready to order?  
 อาร์ ยู เร็ดดิ ทู ออเดอ๊ะ  
 คุณพร้อมสั่งอาหารหรอืยังครับ/คะ 
Customer: Yes, I would you like to order now.  
 เยส ไอ วูด ไลค ์ทู ออเดอะ นาว   
 ใช่ครับ ฉันต้องการสั่งอาหารตอนนี้เลยครับ/ค่ะ 
  
Staff: What will you have, sir?  
 ว้อท วิล ยู แฮฟว เซอร์  

 คุณจะส่ังอะไรดีครับ/คะ 
4. Staff: Can you eat spicy food?  
 แคน ยู อีท สไพซี ฟูด?  
 คุณสามารถกินเผ็ดไดห้รือไม่ 
Customer: Sorry, I cannot eat spicy food.  
 ซอรี่ ไอ แคน นอท อที สไปซี่ ฟูด  
 ขอโทษครับ/คะ่ ฉันกนิกนิเผ็ดไม่ได้ 
  Please make the food a little bit spicy.  
 พลสี เมค เธอะ ฟูด อะ ลทิเทลิ บทิ สไพซี  
 ช่วยท่าอาหารแบบไม่คอ่ยเผ็ดนะ ครับ/ค่ะ 
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5.  Staff: Do you have any allergies?  
 ดู ยู แฮฟว เอนน ีแอล' เลอจี?  
 คุณแพ้อะไรบา้งไหม? 
  Customer: I am allergic to seafood. 
 ไอ แอม แอล' เลอจิค ทู ซี ฟูด  
 ฉันแพ้อาหารทะเลครับ/ค่ะ 
6.   Staff: Are you a vegetarian?  
 อา ยู เอ เวจจแิท'เรียน?  
 คุณเป็นมังสวริัตหิรือเปลา่ 
   Customer:  Yes, I am a vegetarian.  
 ไอ แอม เอ เวจจแิท'เรียน  
 ใช่ครับ/คะ่ ฉันเป็นมังสวริัติ   
 I can’t eat meat. 
 ไอ คานท ์อที มีท 
 ฉันไม่ทานเนื้อครับ/ค่ะ 
7.   Staff: May I repeat your order?  
 เม ไอ รีพที ยัวร์ ออร์'เดอะ?  
 ขออนุญาตทบทวนรายการอาหารนะครับ/คะ  
 You have Fried rice with pork and chicken coconut milk soup. 
 Would that be alright? 
 ยู แฮฟว ฟราย ไรซ์ วิท พอรค์ แอน ชิกเกน้ โคโคน่ัท มิ๊ลค ์ซุป วูด แธท 
 บ ีออลไรท'ฺ? 
 คุณได้ส่ังข้าวผัดหมูกับต้มขา่ไกถู่กตอ้งนะครับ/ค่ะ 
  Customer:  That's right. 
 แธทส ไรท 
 ใช่คะ่ 
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8.  Customer: I would like to order pineapple fried rice. 
 ไอ วูด ไลค ์ทู ออเดอะ ไพนแ์อปเป่ิล ไฟรด ์ไรซ์ 
 ฉันต้องการสั่งข้าวสับปะรดครับ/ค่ะ 
   Staff: Sorry, we don’t have pineapple fried rice  today. 
 ซอรี่ วี โดนท์ แฮฟว์ ไพน์ แอปเพิ่ล ไฟรด ์ไรซ์ ทูเดย์  
 ขอประทานโทษครับ/คะ่ วันนี้ เราไม่ได้ท่าข้าวผัดสับปะรดครับ/ค่ะ 
 Would you like to order other dishes? Please. 
 วูด ยู ไลค์ ทู ออเดอะ อัธเธอะ ดชิชิส พลสี  
 คุณตอ้งการส่ังอาหารอย่างอื่นแทนไหมครับ/ค่ะ 
 
จงจับคู่ค าท่ีมีความตรงกันในคอลัมน์ A กับ ค าท่ีอยู่ในคอลัมน์ B 

ช่องเติม คอลัมน์ A คอลัมน์ B 

e. 1. Fried kale vegetable with crispy pork over rice a. ข้าวไข่เจยีวหมูสับ 

i. 2. Shrimp-paste fried rice b. ผัดผักรวม 

f. 3. Boiled rice with side dishes c. ผัดไทย 

h. 4. Bamboo shoot fried with fried eggs d. ผัดไทยกุ้งสด 

c. 5. Thai Fried Noodles e. ข้าวคะนา้หมูกรอบ 

j. 6. Dried shredded pork f. ข้าวต้มกุ๊ย 

d. 7. Thai Fried Noodles with fresh prawn g. ไข่เจียว 

b. 8. Fried –mixed vegetables h. หนอ่ไม้ผัดไข่ 

a. 9. Minced pork omelet over rice i. ข้าวคลุกกะปิ 

g. 10. Omelet j. หมูหยอง 
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เฉลยแบบผึกหัดท้ายบทที่ 3 

จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้องลงในช่องว่างเพื่อให้บทสนทนาที่ว่างไว้สมบูรณ์ 
  
1. A: What are you cooking? 
   B: I’m cooking Tom Yum Goong. 
 A: What the main ingredients of Tom Yum Goong? 
 B: The main ingredients of Tom Yum Goong is___________. 
 a. Chicken  b. Meat 
 c. Shrimp  d. Beef 
 
2. A: What are ingredients of Papaya salad? 
    B: Papaya salad consists of____________. 
 a. papaya, yard long bean, tomato, lime and bird chili 
 b. papaya, kale, lemon glass , tomato, lime and bird chili 
 c. vegetable, pork, oyster sauce and bird chili 
 d. vegetable, papaya, pumpkin and yard long bean 
  
3. A: What are ingredients of Pad Thai? 
    B: Pad Thai consists of __________________. 
  
a. noodles, tomato, tamarind juice, fish sauce, sugar and fish sauce 
b. noodles, soy sauce, basil, tomato, tamarind juice and egg 
c. noodles, lemon glass, basil, tomato sugar and spring onion 
d. noodles, meat, egg, tamarind juice, fish sauce, sugar and spring onion 
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4 . A: What is necessary of Minced pork fried with basil over rice? 
     B: _______________. 
 a. Galangal  b. pork 
 c. sweet basil  d. basil 
 
5. A: What is necessary of Minced pork omelet over rice? 
    B: _______________. 
 a. egg  b. chicken 
 c.vegetables  d. beef 
 
6 What’s Vermicelli noodles salad made from? 
a. Noodles, Coriander, Fish sauce, Peas nut, Tomato, Pepper mint, Vinegar 
b. Vermicelli noodles, Minced pork, Pepper mint, Soy sauce, Fish sauce, Fried 
shallots 
c. Noodles, Cinnamon, Finger Chili, Vinegar, Lime, Tomato, Fried shallots 
d. Vermicelli noodles, Minced pork, Lime, Tomato, Bird Chili, Fish sauce, pickled 
garlic 
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ช่องเติม คอลัมน์ A คอลัมน์ B 

g. 1. Vegetable oil a. น้่าตาลทราย 

i. 2. Pork b. ถั่วเหลอืง 

j. 3. Lime c. เน้ือ 

k. 4. Chicken d. พริกข้ีหน ู

h. 5. Lemon Leaf e. กะปิ 

b. 6. Soy bean f. หัวหอม 

e. 7. Shrimp paste g. น้่ามันพชื 

c. 8. Meat h. ใบมะกรูด 

m. 9. Fish sauce i. หมู 

n. 10. Tomato j. มะนาว 

a. 11.Sugar k. ไก่ 

o. 12. Coconut milk l. กระเทยีมเจยีว 

d. 13. Bird Chilli m. น้่าปลา 

f. 14. Shallots n. มะเขือเทศ 

l. 15. Fried garlic o. กะทิ 

จงจับคู่ค าท่ีมคีวามตรงกันในคอลัมน์ A กับ ค าท่ีอยู่ในคอลัมน์ B 
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เฉลยแบบผึกหัดท้ายบทที่ 4 

จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้องลงในช่องว่างเพื่อให้บทสนทนาที่ว่างไว้สมบูรณ์ 
 
1 Customer:  Do you know how to cook an omelet? 
 ดู ยู โน เฮา ทู คุก แอน ออม'มะลิท? 
 คุณพอจะทราบไหมว่าไขเ่จยีวมันท่ายังไง? 
  Staff:  Yes, I know. It’s very easy to cook. 
 เยส ไอ โน. อทิส เวร ีอซีี ทู คุก 
 ครับ/คะ มันท่างา่ยมากเลย 
2 Staff:  Do you like fried rice?? 
 ดู ยู ไลค ไฟรด ์ไรซ์? 
 คุณชอบข้าวผัดไหมครับ/คะ 
  Customer:  Yes, I do. 
 เยส ไอ ด ู
 ใช่ ฉันชอบ 
  Staff:  How does it taste?  
 เฮา ดัซ อิท เทสท์ 
 รสชาตเิป็นอย่างไรบา้งครับ/คะ 
  Customer:  It’s really good. How to cook fried rice? 
 อทิ เรียล'ล ิกูด. ฮาว ทู คุก ไฟรด ์ไรซ์ 
 มันรสชาติดีเลย ขา้วผัดมีวิธีท่าอย่างไร? 
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ช่องเติม คอลัมน์ A คอลัมน์ B 

f. 1. Mince a. ทอด 

h. 2. Stir b. ตัด 

g. 3. Scramble c. นึ่ง 

a. 4. Fry d. ย่าง 

i 5. Add e. เท 

c. 6. Steam f. บด หั่น หรือสับ เชน่ หมูสับ 

d. 7. Grill g. กวนหรอืตีเช่น ตไีข ่

b. 8. Cut h. คน 

j. 9. Toast i. เพ่ิม, .ใส ่

e. 10. Pour j. ปิ้ง 

จงจับคู่ค าท่ีมีความตรงกันในคอลัมน์ A กับ ค าท่ีอยู่ในคอลัมน์ B 
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เฉลยแบบผึกหัดท้ายบทที่ 5 

จงเตมิบทสนทนาที่เหมาะลงในช่องว่างเพื่อให้บทสนทนาที่ว่างไว้สมบูรณ์ 
 
1 Customer:  How much is it?  
 เฮา มัช อสิ อทิ?  
 เท่าไหร่ครับ/ค่ะ 
  Staff: It is two hundred fifty baht.  
 อทิ อสี ทู ฮันเดรด ฟิฟตี ้บาท  
 250 บาทครับ/ค่ะ 
 
2 Staff: Would you like to pay by cash or by credit card?  
 วูด ยูไลค ทูเพย์ บาย แคส ออร ์บาย เครดติ คาร์ด?  
 คุณจะจา่ยเงินแบบไหน เงินสดหรอืบัตรเครดติครับ/คะ 
 Customer: I would you like to pay by cash.  
 ไอ วูด ไลค ทู เพย์ บาย แคช  
 ฉันต้องการจ่ายด้วยเงินสดครับ/ค่ะ 
 
3 Customer: Can I use credit card here?  
 แคน ไอ ยสู เครดติ คาร์ด เฮียร์?  
 ฉันใช้บัตรเครดิตช่าระที่นี่ได้ไหม? 
  Staff: I’m sorry, we don’t accept credit card here.  
 ไอม ซอร์รี่ วีด๊อน เอ็กเซ็พ เครดติ คาร์ด เฮียร์  
 ตอ้งขอโทษด้วยครับ/คะ่ ที่นี่เราไม่รับบัตรเครดิตครับ/ค่ะ 
 Cash only.  
 แคช โอนลี่ 
 จ่ายดว้ยเงินสดเทา่น้ันครับ/ค่ะ 
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4 Customer:  How much, please?  
 เฮา มัช พลสี?  
 เท่าไหร่ครับ/ค่ะ 
  Staff: That’s going to be two hundred bath please.  
 แธทส โกอิง ทู บ ีทู ฮันเดรด บาท พลสี.  
 ทัง้หมดคดิเป็นเงิน 200 บาทครับ/ค่ะ 
  Staff: This is 300 Baht change.Thank you.  
 ธสิ อสี ธร ีฮันเดรด บาท เชนจ, แธ้งค ์กิว้.  
 นี่เงนิทอน 300 บาท ขอบคุณครับ/คะ 
  
5 Customer:  How much is it?  
 เฮา มัช อสิ อทิ?  
 เท่าไหร่ครับ/ค่ะ 
  Staff: It is two hundred fifty baht. Thank you.  
 อทิ อสี ทู ฮันเดรด ฟิฟตี ้บาท แธ้งค ์กิว้. 
 250 บาทครับ/คะ่ ขอบคุณครับ/ค่ะ 
 Thank you; please come (back) again.  
 แธงควิ พลซี คัม (แบค) อะเกน  
 ขอบคุณโอกาสหน้าเชญิ(กลับ)มาใหม่นะครับ/ค่ะ 
  
6  Customer:  Can you show me the way to the toilet, please?  
 แคน ยู โชว มี เดอะ เว ทู เดอะ ทอยเลท พลสี  
 คุณช่วยบอกทางไปห้องน้่าหน่อยได้ไหมคะ 
   Staff:  Yes, come on. Follow me.    
 เยส คัม ออน ฟอลโลว มี  
 ไดค้ะ่ ตามฉันมาเลยค่ะ 
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