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74 คําถาม สนทนาภาษาอังกฤษ แปลไทย

อานดูแลว เป็นลักษณะประโยคที่คนไทยใชพูดกับฝรั่ง หรือคนตางชาติ 

นาจะเป็นประโยชนตอทานที่ตองการฝึกพูดประโยคพื้นฐาน
โดนเฉพาะอยางยิ่งกับนักทองเที่ยว
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คุณสามารถพูดภาษาอะไรไดบาง
What languages can you speak?
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คุณชอบเลนเครื่องดนตรีชนิดไหน

What is your favourite musical instrument?

 

คุณอยากไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทย

Where do you want to go in Thailand?

 

คุณสามารถสอนฉนัพูดภาษาอังกฤษไดไหม

Can you teach me English please?

 

คุณชอบผลไมไทยไหม

Do you like Thai fruit?

 

คุณชอบทําอาหารรเึปลา

Do you like to cook food?

 

คุณชอบฟังเพลงไทยไหม

Do you like to listen to Thai songs?

 

คุณเคยไปวัดไหม

Have you ever been to a temple?

 

คุณเคยไปเชยีงใหมไหม

Have you ever been to Chiang Mai?



 

ทําไมคุณถึงชอบประเทศไทย

Why do you like Thailand?

 

ประเทศของคุณอย


ู
ทวีปอะไร

Which continent is your country in?

 

คุณมาถึงประเทศไทยเมื่อไร

When did you arrive in Thailand?

 

คุณชอบผลไมอะไร
What is your favorite fruit?

 

คุณชอบอากาศแบบไหน

What is your favorite weather?

 

คุณจะอย


ู
สมุทรปราการนานเทาไร

How long will you stay in Samut Prakan?

 

คุณชอบภราดร ศรชีาพันไหม
Do you like Paradon Srichaphan?

 

คุณชอบขนมอะไร

What is your favorite sweetmeat?

 



ประเทศของคุณใหญไหม

Is your country big?

 

ในวันหยุดคุณไปที่ไหน

Where do you go on your holidays?

 

ธงของประเทศคุณเป็นอยางไร กรุณาวาดใหพวกเราดูหนอย

What does the flag of your country look like? Please draw it.

 

คุณมีเว็บไซดของคุณไหม
Do you have a website?

 

อีเมลของคุณคืออะไร

What is your e-mail address?

 

คุณมาประเทศไทยบอยแคไหน

How often do you come to Thailand?

 

คุณสามารถทานอาหารเผ็ดรอนไดไหม

Can you eat hot and spicy food?

 

ทีมฟุตบอลที่คุณโปรดปรานคืออะไร
What is your favorite football team?

 

นักฟุตบอลที่คุณโปรดปรานคือใคร



Who is your favorite football player?

 

คุณร


ู
เว็บไซดของโรงเรยีนไดอยางไร

How do you know our school’s website?

 

คุณสามารถพูดคําวาอะไรไดบางในภาษาไทย

What words can you speak in Thai?

 

คุณตองการเรยีนภาษาไทยไหม

Do you want to learn Thai?

 

คุณรูจักสถานที่สําคัญในสมุทรปราการไหม

Do you know the important places in Samut Prakan?

 

คุณเคยมาฟารมจระเข ไหม

Have you ever been to the Crocodile Farm before?

 

ทําไมคุณถึงชอบคนไทย

Why do you like Thai people?

 

คุณมีเพื่อนเป็นคนไทยในประเทศไทยไหม

Do you have Thai friends in Thailand?

 

คุณชอบหนังประเภทไหน



What kind of movie do you like?

 

คุณไปดูหนังบอยแคไหน

How often do you go to the movies?

 

คุณสามารถพูดภาษาอื่นไดไหม

Can you speak another language?

 

คุณคิดอยางไรกับการจราจรในประเทศไทย
What is your opinion about the traffic in Thailand?

 

คุณสนใจอะไรในประเทศไทย

What are you interested in about Thailand?

 

คุณเคยไปเที่ยวประเทศอื่นไหม

Have you ever been to other countries?

 

คุณสามารถเลาเกี่ยวกับวันฮอโลวีนใหฉนัฟังไดไหม
Can you tell me about Halloween?

 

ทําไมคุณถึงชอบนักเรียนไทย

Why do you like Thai students?

 

คุณชอบทานอาหารรสใด

What flavors do you like to eat?



 

เวลาวางคุณทําอะไร

What do you do in your free time?

 

คุณชอบจังหวัดของเราไหม

Do you like my province?

 

คุณชอบฤดูไหนของเมืองไทย

What seasons do you like in Thailand?

 

สถานที่โปรดปรานของคุณในโลกคืออะไร

What is your favorite place in the world?

 

คุณชอบภูเก็ตไหม

Do you like Phuket?

 

คุณสามารถใชตะเกียบไดไหม

Can you use chopsticks?

 

คุณเคยไปญี่ป ุนไหม
Have you ever been to Japan?

 

คุณเคยไปทะเลในประเทศไทยไหม

Have you ever been to the sea in Thailand?

 



ประเทศคุณมีกี่เมือง

How many cities in your country?

 

คุณร


ู
จักจังหวัดในไทยบางไหม

Do you know some provinces in Thailand?

 

คุณเลนหมากรุกเป็นไหม

Can you play chess?

 

คุณชอบถายรปูไหม

Do you like to take photographs?

 

คุณชอบน้ําตกไหม

Do you like waterfalls?

 

คุณชอบมารยาทของคนไทยไหม

Do you like the manners of Thai people?

 

คุณเลนกีตารเป็นไหม

Can you play guitar?

 

สถานที่ใดที่คุณชอบที่สุดในประเทศของคุณ

What place do you like the most in your country?

 



คุณชอบอาหารทะเลไหม

Do you like seafood?

 

คุณชอบโรงเรยีนของพวกเราไหม
Do you like our school?

 

คุณสามารถเลนเครื่องดนตรีไทยไดไหม

Can you play a Thai instrument?

 

คุณมาประเทศไทยกี่ครั้งแลว

How many times have you been to Thailand?

 

คุณพักอยูที่ไหนในประเทศไทย

Where do you stay in Thailand?

 

คุณไปที่ไหนบางในประเทศไทย

Where have you been in Thailand?

 

คุณพูดไดกี่ภาษา

How many languages do you speak?

 

คุณชอบผัดไทยไหม

Do you like Pad Thai?

 

เมื่อไหรคุณจะกลับมาโรงเรียนของฉนัอีก



When will you come back to my school?

 

คุณเคยไปเที่ยวน้ําตกในประเทศไทยไหม

Have you ever been to waterfalls in Thailand?

 

คุณมีญาติในเมืองไทยไหม

Do you have relatives in Thailand?

 

คุณชอบวัดไทยไหม

Do you like Thai temples?

 

ทําไมคุณถึงชอบประเทศไทย

Why do you like Thailand?

 

คุณจะไปกรงุเทพฯไหม

Will you go to Bangkok?

 

สัญลักษณประจําชาติคุณคืออะไร

What is a symbol of your country?
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