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1.  A boy needs a father he can look up to. เดก็ผูช้ายตอ้งการพอ่ท่ีเขาสามารถเคารพบูชาได ้

2.  A cruel hearted person. คนใจด า 

3.  A dream that has come true. ความฝันท่ีเป็นจริง 

4.  A drunk driver. คนขบัรถเมา 

5.  A funny story. เร่ืองน่าข า 

6.  A little bit. นิดหน่อย 

7.  A traffic jam. รถติดมาก 

8.  Across the street. ฝ่ังตรงขา้ม 

9.  Actions speak louder than words. การกระท าส าคญักวา่ค าพดู 

10.  After the treatment, now she’s as right as rain. หลงัจากการรักษาตอนน้ีเธอหายดีแลว้ 

11.  All my hopes have been crushed. ความหวงัทั้งหมดของผมป่นป้ีหมด 

12.  Amen to that. เอเมน / อมิตพทุธ 

13.  An outbound flight. เท่ียวบินขาออก 

14.  As far as the eye can see. ไกลเท่าท่ีตาเห็น 

15.  As soon as I do it, it will be done. ท าปุ๊ป เสร็จป๊ัป 

16.  As soon as you’re done, come back home quickly. เสร็จธุระแลว้รีบกลบับา้น 

17.  As stupid as an ass. โง่เหมือนควาย 

18.  At last he called. ในท่ีสุด เขากโ็ทรมา 

19.  Best wishes for the future. ขอใหมี้ความสุขในวนัขา้งหนา้ 

20.  By the skin of your teeth. อยา่งหวดุหวดิ / อยา่งเฉียวฉิว 

21.  Chill out. ชิลๆ สบายๆ 

22.  Clean up the kitchen. ลา้งท าความสะอาดครัว 

23.  Come and visit me sometime. มาเยีย่มผมบา้งนะครับ  

24.  Congratulations! ยนิดีดว้ยนะ 

25.  Continue with what you’re doing. ท าไปเร่ือยๆ 

26.  Cross the street. เดินขา้มถนน 

27.  Curiosity killed the cat. สอดรู้สอดภยัเป็นภยัแก่ตน 



 

 

2 

28.  Dad will surely go apeshit when I got home late. พอ่จะตอ้งคลัง่แน่ๆถา้ฉนักลบับา้นชา้ 

29.  Darling, I miss you so much. ท่ีรัก คิดถึงจงัเลย 

30.  Doing this is not right. ท าอยา่งน้ีไม่ถูก 

31.  Don’t act like a child. อยา่ท าตวัเหมือนเดก็ 

32.  Don’t act like my father. อยา่มาท าตวัเป็นพอ่ 

33.  Don’t be shy. ไม่ตอ้งอาย 

34.  Don’t believe it so easily. อยา่หูเบา 

35.  Don’t bet on it. อยา่เช่ือใจมากนกั 

36.  Don’t blame him. อยา่ไปโทษเขา 

37.  Don’t bother me. อยา่ยุง่ 

38.  Don’t bottle up your feelings. อยา่ปิดกั้นความรู้สึกของคุณ 

39.  Don’t contact me. อยา่ติดต่อมา 

40.  Don’t deceive me. อยา่หลอกกนันะ 

41.  Don’t do it next time. ทีหลงัอยา่ท า 

42.  Don’t do that. อยา่บงัอาจท าอยา่งนั้นเชียวนะ 

43.  Don’t drive so fast. อยา่ขบัเร็ว 

44.  Don’t ever do it again. ทีหลงัอยา่ท า 

45.  Don’t expect me for dinner. ไม่ตอ้งรอทานขา้ว 

46.  Don’t fall for it. อยา่หลงเช่ือ 

47.  Don’t get caught. อยา่ใหจ้บัได ้

48.  Don’t get too upset. อยา่งอนไปหน่อยเลย 

49.  Don’t give up hope. อยา่พึ่งหมดหวงั 

50.  Don’t go overboard. อยา่ใหม้นัเกินเลย 

51.  Don’t let anyone know. อยา่ใหใ้ครรู้ 

52.  Don’t make trouble for yourself. อยา่หาเร่ือง 

53.  Don’t mention it. ไม่เป็นไรหรอก 

54.  Don’t point your feet at people or objects. อยา่ใชเ้ทา้ช้ีคนหรือส่ิงของ   
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55.  Don’t touch me. อยา่มาถกูตวัผม / ฉนั 

56.  Don’t worry about it. อยา่กงัวลกบัเร่ืองนั้นไปเลย 

57.  Don't let me keep you. อยา่ใหฉ้นักกัตวัคุณไวเ้ลย 

58.  Don't let me keep you. อยา่ใหฉ้นักกัตวัคุณไวเ้ลย 

59.  Drive! ออกรถ 

60.  Drop me a line when you get there. เม่ือไปถึงท่ีนัน่แลว้ อยา่ลืมเขียนจดหมายมาถึงฉนับา้งนะ 

61.  During broad daylight. กลางวนัแสกๆ 

62.  English is as easy as ABC. ภาษาองักฤษง่ายนิดเดียว 

63.  Every dog has its day. ตอ้งมีสกัวนั / วนัพระไม่ไดมี้หนเดียว 

64.  Every nook and cranny. ทุกซอก ทุกมุม 

65.  Every time we meet, I feel my heart beats a little 
faster. 

ทุกคร้ังท่ีเราพบกนัฉนัรู้สึกหวัใจของฉนัเตน้เร็วกวา่ปกติ 

66.  Excuse me. ขอโทษครับ 

67.  Face-to-face. ตวัต่อตวั 

68.  Get out of here now. ออกไปเด๋ียวน้ี 

69.  Get well soon. ขอใหห้ายไวๆ นะครับ 

70.  Get your shit together. ตั้งใจ / เอาจริง 

71.  Getting undressed. แกผ้า้ 

72.  Girl, don’t hate on me! นอ้งยา อยา่ชิงชงัพีเ่ลย! 

73.  Give it a shot. / Give it a whirl. ลองสกัตั้ง / เอาหน่อย 

74.  Give me a call. โทรมาหานะ 

75.  Give me a chance to correct myself. ขอแกต้วั 

76.  Give me a hug. กอดผม / ฉนัหน่อย 

77.  Give me all you have. มีเท่าไหร่ เอามาใหห้มด 

78.  Give me some reefer. ใหก้ญัชาฉนัเถอะ 

79.  Give me some time to calm down. ขอสงบสติอารมณ์ 

80.  Give me the change. ทอนมาใหผ้ม 

81.  Give my regards to your family. ฝากความรัก คิดถึง ทุกๆคนในครอบครัวคุณ 
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82.  Go ahead and do it. ท าไปเลย 

83.  Go ahead and sleep. นอนก่อนเลย 

84.  Go ahead, make my day! เอาเลยซ่ี... / เอาเลยก าลงัคนัไมค้นัมือ 

85.  Go and get him. ไปตามเขามา 

86.  Go but come back soon. รีบไปรีบมา 

87.  Go farther on. ไปอีก 

88.  Go fly a kite. จะไปไหนกไ็ป 

89.  Go on, say my name! น่ี รู้ไหมฉนัลูกใคร 

90.  Go straight ahead. ตรงไปขา้งหนา้ 

91.  God only knows what I’d be without you พระเจา้เท่านั้นท่ีรู้วา่ฉนัจะเป็นยงัไงถา้ขาดเธอ 

92.  Good luck with your new love. ขอใหโ้ชคดีกบัรักใหม่ 

93.  Good night. ราตรีสวสัด์ิ 

94.  Good to meet you too. ยนิดีท่ีไดพ้บคุณ เช่นกนัครับ 

95.  Guess my age. ทายดูสิ 

96.  Hands up. ยกมือข้ึน 

97.  Happy birthday! สุขสนัตว์นัเกิด 

98.  Happy Christmas to you all. สุขสนัตว์นัคริสตม์าสทุกๆคน 

99.  Happy Valentine’s day! ขอใหมี้ความสุขในวนัวาเลนไทน์ 

100.  Have a look, please. เชิญชมดูก่อนครับ 

101.  Have a Merry Christmas and a Happy New Year. ขอใหมี้ความสุขในวนัคริสตม์าส และปีใหม่ 

102.  Have a nice day. โชคดีนะ 

103.  Have a safe trip. ขอใหเ้ดินทางโดยสวสัดิภาพครับ 

104.  Have a seat, please. เชิญนัง่ครับ 

105.  Haven’t seen you lately. ฉนัไม่ไดพ้บคุณนานแลว้  

106.  He already ran away. เขาหนีไปแลว้ 

107.  He bought it on payments. เขาซ้ือเงินผอ่น 

108.  He can’t be trusted. ไวใ้จไม่ได ้
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109.  He can’t save himself. เอาตวัไม่รอด 

110.  He cheated on his wife. เขานอกใจเมีย 

111.  He did what he said he would do. กลา้พดูกลา้ท า 

112.  He didn’t even say a word. เขาไม่พดูสกัค า 

113.  He does nothing but work. มวัแต่ท างาน 

114.  He follows his orders. ท าตามค าสัง่ 

115.  He forces himself to stay. เขาทนอยู ่

116.  He gave me the green light. เขาอนุญาตฉนัแลว้ 

117.  He goes out of his way to help me. เขาพยายามอยา่งเป็นพิเศษท่ีจะช่วยฉนั 

118.  He had full-blown aids. เขาเป็นโรคเอดส์เตม็ขั้น 

119.  He has a big cock. เขามีองคชาติท่ีใหญ่ 

120.  He has a low income but expensive taste. รสนิยมสูง รายไดต้  ่า 

121.  He has a spare wheel. เขามีก๊ิก 

122.  He has an amputated leg. เขาขาดว้น 

123.  He has got a hunchback. เขาหลงัค่อม 

124.  He has got broad shoulders. เขาไหล่กวา้ง 

125.  He has pneumonia. เขาเป็นปอดบวม 

126.  He hasn’t called in a long time. เขาไม่ไดโ้ทรหาตั้งนาน 

127.  He is a broker. เขาเป็นนายหนา้ 

128.  He is a fairy. เขาเป็นเกย ์

129.  He is a lady boy. เขาเป็นกระเทย 

130.  He is a pedophile. เขาชอบท่ีจะล่วงละเมิดทางเพศเดก็ 

131.  He is a pimp. เขาเป็นแมงดา 

132.  He is a professional gambler. เขาเป็นนกัพนนัมืออาชีพ 

133.  He is a real bad-ass. เขาคือไอแ้สบตวัจริง 

134.  He is a representative of his country. ตวัแทนจากบริษทั 

135.  He is a stupid man. ผูช้ายหนา้โง่ 
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136.  He is a temp. (a temporary employee) พนกังานชัว่คราว 

137.  He is a wife beater. เขาทุบตีภรรยา 

138.  He is a wussy. เขาคือไออ่้อน 

139.  He is as black as charcoal. เขาตวัด าป๊ิดป๋ี 

140.  He is as busy as a bee. เขายุง่มาก 

141.  He is as fit as a fiddle. เขาแขง็แรงดี 

142.  He is as mad as a hatter. เขาเป็นคนเพี้ยนๆ 

143.  He is as slippery as an eel. เขาเป็นคนกะล่อน 

144.  He is as thick as two short planks. เขาโง่บรมเลย 

145.  He is blind, deaf and dumb. เขาตาบอด หูหนวก เป็นใบ ้

146.  He is broke. เขาถงัแตก 

147.  He is going through puberty. เขาก าลงัยา่งสู่วยัหนุ่ม 

148.  He is in jail. เขาติดคุกอยู ่

149.  He is not willing to eat. เขาไม่ยอมกิน 

150.  He is pitiful. เขาน่าสงสาร 

151.  He is pretending. แกลง้ท า 

152.  He is unable to speak. พดูไม่ออก 

153.  He is unlucky. เขาดวงไม่ดี 

154.  He just left. เขาเพิ่งจะไป 

155.  He likes to babble. เขาชอบพดูเพอ้เจอ้ 

156.  He likes wife-swapping. เขาชอบแลกเปล่ียนคู่นอน 

157.  He passed away and became a ghost. ตายเป็นผ ี

158.  He pretends that he doesn’t know. ท าเป็นไม่รู้ไม่ช้ี 

159.  He pretends that he hasn’t seen or done anything. ท าเป็นไม่รู้ไม่เห็น 

160.  He received his first payment for work. ค่าจา้งงวดแรก 

161.  He shot the po-po. เขายงิต ารวจ 

162.  He speaks basic, common language. เขาพดูภาษาพื้นๆ 
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163.  He takes after you. เขาหนา้เหมือนคุณ 

164.  He told me a secret. เปิดเผยความลบั 

165.  He used to be a gigolo. เขาเคยเป็นแมงดา 

166.  He was accused of child molestation. เขาเป็นจ าเลยของการล่วงละเมิดทางเพศเดก็ 

167.  He was accused of sodomizing the boy. เขามีเพศสมัพนัธ์ระหวา่งชายกบัชาย  

168.  He was accused of statutory rape. เขาเป็นจ าเลยของการมีเพศสมัพนัธ์กบัเดก็ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่เกณฑ์
ท่ีกฎหมายก าหนด 

169.  He was arrested for sexual harassment. เขาถูกจบัขอ้หาคุกคามทางเพศ 

170.  He was involved in a drive-by yesterday. เขาถูกมือปืนยงิจากรถตายเม่ือวานน้ี 

171.  He was killed on the spot. เขาตายคาท่ี 

172.  He was stunned when he saw it. มองตาคา้ง 

173.  He went overseas. เดินทางขา้มน ้าขา้มทะเล 

174.  He went to a masseuse parlor. เขาไปหาหมอนวดหญิง 

175.  He went to see an erotic show. เขาไปดูการแสดงท่ีเร้าอารมณ์ทางเพศ 

176.  He will ask for her hand very soon. เขาจะขอเธอแต่งงานเร็วๆน้ี 

177.  He works as if he didn’t care about anything else. เขาท างานแบบไม่ลืมหูลืมตา 

178.  He’s always there when I need him. เขาจะอยูก่บัฉนัเสมอ หากฉนัตอ้งการเขา 

179.  He’s always willing to help me out. เขาเตม็ใจช่วยเหลือฉนัเสมอ 

180.  He’s been here since early evening. เขามาตั้งแต่หวัค ่า 

181.  He’s deaf in his left ear. หูขา้งซา้ยของเขาตึง 

182.  He’s in good hands. เขาจะไดรั้บการรักษาจากหมอท่ีเก่ง ๆ ค่ะ 

183.  He’s keeping it a secret. เกบ็เป็นความลบั 

184.  He’s not all there. เขาไม่สมประกอบ 

185.  He’s not willing to accept it. เขาไม่ยอมรับ 

186.  He’s very easy going. เขาเป็นคนง่ายๆ 

187.  He’s very easy to get along with. เขาเป็นคนคบไดส้บายๆ 

188.  Here it is I have found it. น่ีไง ผมพบแลว้ 

189.  Here it is it was here all the time. น่ีไงมนัอยูท่ี่น่ีตลอดเวลา 
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190.  Here it is, on the map. มนัอยูบ่นแผนท่ี น่ีไงล่ะ 

191.  Here you are I hope you like it. น่ีไงล่ะ เธอคงชอบนะ 

192.  Here you are this is for you. น่ีไงล่ะ ของเธอ 

193.  Here you are this is from all of us. น่ีไงล่ะ ของขวญัจากพวกเราทั้งหมด 

194.  Hey, puta I will kill you! วา่ไง นงักะหร่ี  ฉนัจะฆ่าเธอ! 

195.  His business is flourishing. ธุรกิจเฟ่ืองฟ ู

196.  His house is like a love nest. บา้นของเขาเป็นเหมือนรังรัก 

197.  His wife dumped him. เขาถูกเมียท้ิง 

198.  Hold on. เด๋ียวก่อน 

199.  Homosexuals perform anal sex. คนรักร่วมเพศมกัมีเพศสมัพนัธ์ทางทวารหนกั 

200.  Honesty is the best policy. ซ่ือสตัยไ์วเ้ถิดเป็นดี 

201.  Hop in. ข้ึนรถ 

202.  Hope to see you again soon. หวงัวา่จะไดพ้บคุณเร็วๆน้ี 

203.  How I envy you. ผมอิจฉาคุณ 

204.  Hurry up. รีบๆ หน่อยนะ 

205.  I agree it’s true. มนักจ็ริง 

206.  I agree with you fully. ฉนัเห็นดว้ยกบัคุณเตม็ท่ีเลย 

207.  I agree with you up to a point. ฉนัเห็นดว้ยกบัคุณเกือบทั้งหมด 

208.  I agree with you. ฉนัเห็นดว้ยกบัคุณ 

209.  I almost forgot. เกือบลืม 

210.  I almost went crazy. แทบจะบา้ 

211.  I already knew. รู้แลว้ล่ะ 

212.  I am a slow walker, but I never walk backwards. ผมเป็นคนเดินชา้ แต่ผมไม่เคยเดินถอยหลงั 

213.  I am as free as a bird. ฉนัมีอิสรเสรี 

214.  I am far-sighted. ฉนัสายตายาว 

215.  I am going on a blind date. ผมก าลงัจะมีนดับอด 

216.  I am going to make merit at the temple. ไปท าบุญท่ีวดั 
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217.  I am not ready to have a serious relationship. ฉนัยงัไม่พร้อมท่ีจะมีความสมัพนัธ์อยา่งจริงจงั 

218.  I am sorry, I don’t have small change. ฉนัไม่มีเงินปลีก 

219.  I beg your pardon. ขออภยั 

220.  I believe you 100%. ฉนัเช่ือคุณ หน่ึงร้อยเปอร์เซ็นต ์

221.  I believe you. เช่ือ 

222.  I bought it with cash. ผมซ้ือเงินสด 

223.  I burnt my hand. ไฟลวกมือ 

224.  I can do it adequately. พอได ้

225.  I can, but not well. ได ้แต่ไม่เก่ง 

226.  I can’t accept what happened. ท าใจไม่ได ้

227.  I can’t begin to explain how important this is to me. ผมไม่รู้จะอธิบายยงัไงวา่ มนัมีความส าคญัส าหรับผมแค่ไหน 

228.  I can’t choose. เลือกไม่ถูก 

229.  I can’t eat or sleep. กินไม่ได ้นอนไม่หลบั 

230.  I can’t hear you, please speak louder. ผมไม่ไดย้นิโปรดพดูดงัๆ 

231.  I can’t hear. ไม่ไดย้นิ 

232.  I can’t help it. อดไม่ได ้

233.  I can’t keep up with you. ตามคุณไม่ทนั 

234.  I can’t put my finger on it. ฉนัไม่สามารถช้ีชดัไดห้รอก 

235.  I can’t refuse. ปฏิเสธไม่ได ้

236.  I can’t stand being in the same room as him. ผมทนอยูห่อ้งเดียวกบัเขาไม่ได ้

237.  I can’t stand her. ฉนัทนเธอไม่ได ้

238.  I can’t stand you anymore. ผม / ฉนัทนคุณไม่ไดแ้ลว้ 

239.  I can’t take it anymore. ไม่ไหวแลว้ 

240.  I can’t tell you how many ways I love you. ฉนัไม่สามารถบอกคุณไดว้า่ฉนัรักคุณมากแค่ไหน 

241.  I can’t wait any longer. รอไม่ไหวแลว้ 

242.  I could be wrong. ผมอาจผดิ 

243.  I couldn’t agree with you more on this. ฉนัไม่สามารถจะเห็นดว้ยกบัคุณไปมากกวา่น้ีแลว้ 
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244.  I cut myself. ฉนัท ามีดบาด 

245.  I didn’t mean it. ไม่ไดต้ั้งใจ 

246.  I didn’t say that. ฉนัไม่ไดพ้ดูอยา่งนั้น 

247.  I dislike it. หมัน่ไส้ 

248.  I don’t agree with you at all. ฉนัไม่เห็นดว้ยกบัคุณเลย 

249.  I don’t believe you. ไม่เช่ือ 

250.  I don’t care how much money you have. ผม / ฉนัไม่สนใจหรอกวา่คุณมีเงินเท่าไหร่ 

251.  I don’t care if I have to die for it. ตายเป็นตาย 

252.  I don’t give a fuck. ฉนัไม่แคร์หรอก 

253.  I don’t have any change. ผมไม่มีเงินทอนครับ 

254.  I don’t know if it’s true. จริงรึเปล่ากไ็ม่รู้ 

255.  I don’t know what I should do. ไม่รู้จะท ายงัไง 

256.  I don’t know what I would do without you. ฉนัไม่รู้วา่ฉนัจะท าอะไร (อยูอ่ยา่งไร) โดยปราศจากคุณ 

257.  I don’t know what to order. ผมไม่ทราบวา่จะสัง่อะไรดี 

258.  I don’t know. ไม่รู้ 

259.  I don’t like it that much. ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ 

260.  I don’t like sitting on ass. ไม่ชอบนัง่เฉยๆ 

261.  I don’t love you anymore. ผม / ฉนัไม่รักคุณแลว้ 

262.  I don’t mind to carry it. ไม่ถือ 

263.  I don’t speak much English. ผมพดูภาษาองักฤษไม่ค่อยไดน้ะครับ 

264.  I don’t think so. ไม่คิดอยา่งนั้น 

265.  I don’t think that’s a good idea. ไม่ดีมั้ง 

266.  I don’t understand what he says. เขาพดูไม่รู้เร่ือง 

267.  I don’t understand. ไม่เขา้ใจ 

268.  I don’t want it. ไม่อยากได ้

269.  I don’t want to be associated with him. ไม่อยากคบกบัเขา 

270.  I don’t want to intrude into people’s business. ไม่อยากยุง่เร่ืองชาวบา้น 



 

 

11 

271.  I don’t want to make a scene. ไม่อยากมีเร่ือง 

272.  I don’t want to see you anymore. ไม่อยากเห็นหนา้คุณอีก 

273.  I don’t want to shed any tears for you. ไม่อยากเสียน ้าตาใหคุ้ณ 

274.  I don’t want to tell you because I don’t want to hurt 
your feelings. 

ไม่อยากบอก กลวัคุณจะเสียใจ 

275.  I don’t want to try it. ไม่อยากลองดี 

276.  I don’t want your 2 cents. ไม่ตอ้งออกความเห็น 

277.  I don't eat pork.  ผม / ดิฉนั ไม่กินหมู 

278.  I doubt it. ฉนัสงสยัอยู ่

279.  I enjoy being with her. ฉนัสนุกสนานเม่ืออยูก่บัเธอ 

280.  I enjoy talking with you. คุยกบัคุณสนุกมาก 

281.  I failed the exam. ฉนัสอบตก 

282.  I feel better. ค่อยยงัชัว่ 

283.  I feel constipated. ทอ้งผกู 

284.  I feel good after I do it. ท าแลว้สบายใจ 

285.  I feel I’m getting nowhere. ผมรู้สึกวา่ผมจะไม่ประสบความส าเร็จ 

286.  I feel sick. ไม่สบาย 

287.  I feel so lonely. ผม / ฉนัเหงามาก 

288.  I feel very discouraged. ผมรู้สึกทอ้แทม้าก  

289.  I felt let down. ฉนัรู้สึกผิดหวงั 

290.  I forgive you. ผม / ฉนัยกโทษใหคุ้ณ 

291.  I forgot everything. ลืมหมดแลว้ 

292.  I forgot. ลืม 

293.  I got carried away. ติดลม 

294.  I got it. นึกออกแลว้ 

295.  I guarantee it can be done. รับรอง ท าได ้

296.  I guarantee you will like it. รับรอง คุณตอ้งชอบ 

297.  I had a good time with you. อยูก่บัคุณสนุกมาก 
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298.  I had a wet dream last night. ฉนัฝันเปียกเม่ือคืนก่อน 

299.  I had to walk some distance to find your place. หาร้านคุณ ฉนัตอ้งเดินตั้งไกล 

300.  I hate transvestites. ผมเกลียดพวกกระเทยลกัเพศ 

301.  I hate you. ผม / ฉนัเกลียดคุณ 

302.  I have a backache. ฉนัปวดหลงั 

303.  I have a birthmark on my arm. ฉนัมีปานท่ีแขน 

304.  I have a cold.   ฉนัเป็นหวดั 

305.  I have a dildo when I feel lonely. ฉนัใชอ้วยัวะเพศชายเทียมเม่ือฉนัรู้สึกเหงา 

306.  I have a frog in my throat. ฉนัระคายคอ 

307.  I have a headache. ปวดหวั 

308.  I have a hunch. มีลางสงัหรณ์ 

309.  I have a question. มีค  าถาม 

310.  I have a running nose. ผมมีน ้ามูกไหล 

311.  I have a sore throat. ผมเจบ็คอ 

312.  I have a sore throat. ผมเจบ็คอ 

313.  I have a stomachache. ปวดทอ้ง 

314.  I have an orgasm every time I have intercourse. ฉนัมกัจะถึงจุดสุดยอดทุกคร้ังท่ีฉนัมีเพศสมัพนัธ์ 

315.  I have arrived. มาถึงแลว้ 

316.  I have been double-crossed. ผมโดนหกัหลงั 

317.  I have been out having fun. ไปเท่ียวมา 

318.  I have been out shopping. ไปซ้ือของมา 

319.  I have diarrhea. ทอ้งเสีย 

320.  I have greasy hair, today. วนัน้ีผมฉนัมนั 

321.  I have my doubts. ฉนัมีขอ้สงสยั 

322.  I have never been to a brothel. ฉนัไม่เคยไปซ่องโสเภณี 

323.  I have no down payment. ไม่มีเงินดาวน ์

324.  I have no strength. ไม่มีก าลงั 
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325.  I have nothing to do with this. ผมไม่เก่ียว 

326.  I have stuffed up ears. หูอ้ือ 

327.  I have the munchies. ฉนัจะลงแดงตายอยูแ่ลว้ 

328.  I have to consult the manual. ตอ้งเปิดต ารา 

329.  I have to find a way. ตอ้งหาวธีิ 

330.  I have to finish it quickly. ตอ้งรีบท า 

331.  I have to go downtown shopping. ผมจะไปซ้ือของในเมืองนะ 

332.  I have to go now. ไปก่อนนะ 

333.  I have to leave. ตอ้งรีบไป 

334.  I have to make it. ตอ้งท าใหไ้ด ้

335.  I have to prove it. ตอ้งพิสูจน์ใหเ้ห็น 

336.  I have to punish you. ผมตอ้งลงโทษคุณ 

337.  I have to use the restroom. จะไปหอ้งน ้า 

338.  I haven’t learnt my lesson yet. ฉนัยงัไม่เขด็ 

339.  I haven't done anything wrong. ผม / ฉนัไม่ไดท้  าอะไรผดิ 

340.  I haven't had anything to eat all day. ฉนัไม่ไดกิ้นอะไรเลยทั้งวนั 

341.  I heard it with my own ears. ไดย้นิกบัหู 

342.  I hired an escort for the night. ฉนัเช่าโสเภณีมาหน่ึงคืน 

343.  I honestly love you. ฉนัรักคุณดว้ยความซ่ือสตัยใ์จ 

344.  I hope he’s OK. ฉนัหวงัวา่เคา้คงโอเค 

345.  I hope you enjoy your stay. หวงัวา่คุณจะอยูท่ี่น่ีอยา่งมีความสุข 

346.  I hope you have a Merry Christmas. หวงัวา่คุณคงมีความสุขในวนัคริสตม์าส 

347.  I hope you will come again. หวงัวา่คุณจะกลบัมาอีกนะคะ   

348.  I just broke up with my boyfriend / girlfriend. ผม / ฉนัเพิ่งเลิกกบัแฟน 

349.  I knew it without being told. ไม่บอกกรู้็ 

350.  I know it means a great deal to you. ฉนัรู้วา่มนัมีความหมายต่อคุณมากมาย 

351.  I know that for certain. ผมรู้เร่ืองนั้นแน่ๆ 
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352.  I lied to you. ผม / ฉนัโกหกคุณ 

353.  I like a sincere man but I hate a two-timer / 
womanizer. 

ฉนัชอบคนจริงใจและเกลียดคนหลอกลวง / เจา้ชู ้

354.  I like French kissing. ฉนัชอบจูบโดยใชริ้มฝีปากและล้ินสมัผสักนั 

355.  I like it lots. ชอบมาก 

356.  I like it; I think it’s very delicious. ชอบคิดวา่อร่อยมาก 

357.  I like looking at you. ผม / ฉนัชอบมองคุณ 

358.  I like studying other languages. ส่วนผมชอบเรียนภาษาต่างๆ น่ะ 

359.  I like that place. ผม / ฉนัชอบท่ีนัน่ 

360.  I like to sit by the window. ชอบนัง่ริมหนา้ต่าง 

361.  I like to sleep in the nude. ฉนัชอบนอนแกผ้า้ 

362.  I like to watch pornography. ฉนัชอบดูส่ิงลามก  

363.  I like your personality. ผม / ฉนัชอบนิสยัคุณ 

364.  I long to be close to you. ฉนัปรารถนาท่ีจะไดอ้ยูใ่กลคุ้ณ 

365.  I lost my bag. กระเป๋าของ ผม / ฉนั หาย 

366.  I love Thai desserts. ฉนัชอบของหวานแบบไทยค่ะ 

367.  I love you more than anything in the world. รักคุณเท่าฟ้า 

368.  I love you whole-heartedly. ฉนัรักคุณจนหมดหวัใจ 

369.  I love you with all my heart. รักคุณหมดหวัใจ 

370.  I love you, not your money. ผม / ฉนัรักคุณ ไม่ใช่เงินของคุณ 

371.  I love you. ผม / ฉนัรักคุณ 

372.  I made it with my own hands. ท ากบัมือ 

373.  I met him accidently. จู่ๆกไ็ดเ้จอ 

374.  I miss you so much it hurts. คิดถึงใจจะขาด 

375.  I miss you. ผม / ฉนัคิดถึงคุณ 

376.  I must admit I feel very down. ผมยอมรับวา่ผมไม่สบายใจมาก 

377.  I must advise you against it. ฉนัขอแนะน าคุณวา่อยา่ท า 

378.  I must apologize for the bad language. ผมตอ้งขอโทษท่ีภาษาผมแยม่าก 
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379.  I must apologize. ตอ้งขออภยัดว้ย 

380.  I must turn down your suggestion. ผมตอ้งขอปฏิเสธขอ้เสนอคุณ 

381.  I need some medicine. ตอ้งการยา 

382.  I need some rest. ตอ้งการพกัผอ่น 

383.  I need to go to the bank. ตอ้งไปธนาคาร 

384.  I need to pee.  ปวดฉ้ิงฉ่อง 

385.  I need to use the rest room before we start. ผมอยากเขา้หอ้งน ้าก่อนเราเร่ิมเล่น 

386.  I need your confirmation on this matter. ผมอยากไดรั้บค ายนืยนัจากคุณในเร่ืองน้ี 

387.  I need your help.  ผม / ฉนั ตอ้งการความช่วยเหลือ 

388.  I never met a man like you. ไม่เคยเจอผูช้ายอยา่งคุณ 

389.  I never met a woman like you. ไม่เคยเจอผูห้ญิงอยา่งคุณ 

390.  I never thought it was you. ไม่นึกเลยวา่เป็นคุณ 

391.  I never thought it would turn out this way. ไม่คิดเลยวา่จะเป็นแบบน้ี 

392.  I never thought so. ไม่นึกเลย 

393.  I passed my exam with flying colors. ชั้นสอบผา่นฉลุยเลย 

394.  I pat myself on the back. ใหร้างวลักบัตวัเอง 

395.  I promise to make you happy. ผม / ฉนัสญัญาวา่จะท าใหคุ้ณมีความสุข 

396.  I ran into him. พอดีเจอกบัเขา 

397.  I really couldn’t care less. ฉนัไม่กระเทือนเลยจริงๆ 

398.  I really didn’t see it. ไม่เห็นจริงๆ 

399.  I regret it very much. ฉนัเสียใจกบัเร่ืองน้ีมาก 

400.  I remember. จ าได ้

401.  I saved your bacon. ฉนัเคยช่วยคุณในยามคบัขนันะ 

402.  I saw it with my own eyes. เห็นกบัตา 

403.  I screwed her all night. ฉนัมีเซ็กส์กบัเธอทั้งคืน 

404.  I shouldn’t have said that. ไม่น่าพดูเลย 

405.  I shouldn’t have wasted time on you. ไม่น่าเสียเวลากบัคุณเลย 
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406.  I slept all day and night. ฉนันอนทั้งวนัทั้งคืน 

407.  I slipped off the staircase. ผมล่ืนตกบนัไดน่ะ 

408.  I still want to be friends with you. ผม / ฉนัยงัอยากจะเป็นเพื่อนกบัคุณ 

409.  I survived. รอดตาย 

410.  I sympathize with him. ฉนัเห็นใจเขา 

411.  I think it’s too spicy. คิดวา่เผด็เกินไป 

412.  I think so, too. คิดเหมือนกนั 

413.  I think we will have a happy family. คิดวา่เราจะมีครอบครัวท่ีมีความสุข 

414.  I think you are very nice. คิดวา่คุณน่ารักมาก 

415.  I think you’re jumping to conclusions. ฉนัคิดวา่ คุณด่วนสรุปไปนะ 

416.  I thought so. วา่แลว้เชียว 

417.  I thought you didn’t like it. นึกวา่คุณไม่ชอบ 

418.  I told you so. บอกแลว้ไง 

419.  I took friends out for a treat. พาเพื่อนไปเล้ียง 

420.  I understand. เขา้ใจแลว้ 

421.  I value your opinion on this matter. เร่ืองน้ีผมตอ้งขอความเห็นของคุณ 

422.  I want money in advance. ผมอยากเบิกเงินล่วงหนา้ 

423.  I want my egg sunny side up. ฉนัอยากไดไ้ข่ดาวท่ีสุกดา้นเดียว (ไม่ตอ้งกลบัขา้ง)  

424.  I want to be with you. อยากอยูก่บัคุณ 

425.  I want to build up my strength. เกบ็แรงไว ้

426.  I want to buy a pair of shoes. ผมตอ้งการซ้ือรองเทา้ 

427.  I want to buy hard-core pornography. ฉนัอยากซ้ือส่ิงลามกท่ีบรรยายอยา่งโจ่งคร่ึม 

428.  I want to get a tattoo. ฉนัอยากมีรอยสกั 

429.  I want to get revenge. ขอแกแ้คน้ 

430.  I want to give you a hug. อยากกอดคุณ 

431.  I want to go home. อยากกลบับาัน 

432.  I want to have an additional income. อยากหารายไดเ้สริม 
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433.  I want to hold your hand. อยากจบัมือคุณ 

434.  I want to keep it a secret. ขอปิดเป็นความลบั 

435.  I want to know all about you. อยากรู้เร่ืองของคุณ 

436.  I want to marry you. ผม / ฉนัอยากแต่งงานกบัคุณ 

437.  I want to meet someone that understands me. อยากเจอคนท่ีรู้ใจ 

438.  I want to see you again. ผม / ฉนัอยากเจอคุณอีก 

439.  I want to see you as a friend. อยากคบคุณเป็นเพือ่น 

440.  I want to share my life with you. อยากใชชี้วติกบัคุณ 

441.  I want to take you out. อยากพาคุณออกไป 

442.  I want to talk to a lawyer. ผมอยากพดูกบัทนาย 

443.  I want to tap that ass. ฉนัอยากจะกระแทกกน้นัน่ 

444.  I want to tell you ahead of time that… ขอบอกก่อนวา่... 

445.  I want to try it. อยากลองดี 

446.  I want to watch a blue movie. ฉนัอยากดูหนงัโป๊ 

447.  I want you to meet my parents. อยากพาคุณไปหาพอ่แม่ 

448.  I was born poor. เกิดมาจน 

449.  I will be faithful to you. ผม / ฉนัจะซ่ือสตัยต่์อคุณ 

450.  I will bitch slap you if you don’t listen. ฉนัจะตบคุณหนา้แหก ถา้คุณยงัไม่ฟังฉนัอีก 

451.  I will call back later. เด๋ียวฉนัจะโทรกลบัมาใหม่ 

452.  I will come to see you when I get a chance. วา่งๆจะมาหา 

453.  I will email you shortly. เด๋ียวอีเมลลไ์ปหา 

454.  I will give you moral support. เป็นก าลงัใจใหคุ้ณ 

455.  I will not forget your kindness. ฉนัจะไม่ลืมบุญคุณ 

456.  I will read your palm. จะดูลายมือให ้

457.  I will see you around. แลว้เจอกนัใหม่ 

458.  I will take my boyfriend with me. จะพาแฟนไปดว้ย 

459.  I will take you home. จะพาไปส่งบา้น 
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460.  I will take you to the car. จะไปส่งคุณท่ีรถ 

461.  I will tell you the truth. จะเล่าความจริงใหฟั้ง 

462.  I will use the money to care for my mother. จะเอาเงินไปรักษาแม่ 

463.  I wish that I could be in your shoes. ผมอยากอยูใ่นสถานภาพของคุณ (เป็นเหมือนอยา่งคุณ) 

464.  I wish you all the best. ขอใหคุ้ณโชคดี 

465.  I wish you good fortune. ขอใหร้วยๆ 

466.  I wish you would leave me in peace. ฉนัอยากใหคุ้ณปล่อยฉนัอยูเ่พยีงล าพงั 

467.  I won’t be long. ไม่นานหรอกครับ 

468.  I won’t do it by any means. ไม่ท าเดด็ขาด 

469.  I won’t do it no matter what. หวัเดด็ตีนขาด ยงัไงกไ็ม่ท า  

470.  I won’t let anyone know. จะไม่ใหใ้ครรู้ 

471.  I won’t let you do this to me. จะไม่ยอมใหคุ้ณท ากบัฉนัอยา่งน้ี 

472.  I won’t let you go. ไม่ยอมใหคุ้ณไป 

473.  I would like to go sightseeing. ผมตอ้งการไปทศันาจร 

474.  I would like to introduce my friend. ขอแนะน าเพื่อนของผม ครับ 

475.  I would like to meet your parents. ฉนัอยากพบพอ่แม่ของคุณ 

476.  I wouldn’t tell you even if you pay me. จา้งกไ็ม่บอก 

477.  I’d be delighted. ฉนัยนิดีค่ะ 

478.  I’d like to change my order. ผมขอเปล่ียนอาหารท่ีสัง่ 

479.  I’d like to have my hair done. ฉนัตอ้งการท าผม 

480.  I’d like to introduce you to my wife. ผมอยากจะแนะน าใหคุ้ณรู้จกักบัภรรยาของผม 

481.  I’d like to invite you to dinner. อยากเชิญคุณไปทานขา้วเยน็ดว้ย 

482.  I’d like to pick up some nice souvenirs.    ฉนั / ผม อยากจะซ้ือของท่ีระลึก 

483.  I’d like to take a little nap. ขอหลบัแป๊ปนึง 

484.  I’d like to try it next time. ขอเป็นโอกาสหนา้ 

485.  I’d like to use the restroom first. ขอเขา้หอ้งน าก่อน 

486.  I’ll be right back. เด๋ียวมา 
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487.  I’ll be straight with you. บอกตรงๆ 

488.  I’ll carry it myself. ผมจะถือไปเอง 

489.  I’ll give you a call. จะโทรไปหา 

490.  I’ll keep my fingers crossed. ผมขอใหเ้ป็นไปตามท่ีหวงั 

491.  I’ll let you do what you want. ตามใจคุณ 

492.  I’ll sit down here if you don’t mind. ถา้ไม่รังเกียจฉนัขอนัง่ท่ีน่ีไดไ้หม 

493.  I’ll stop on the way. หยดุกลางทาง 

494.  I’m a competent worker. ฉนัมีสมรรถภาพในการท างาน 

495.  I’m a dreamer. ฉนัเป็นคนช่างฝัน 

496.  I’m afraid it’s not possible. ขอโทษดว้ย มนัคงเป็นไปไม่ได ้

497.  I’m afraid my mom will yell at me. กลวัถูกแม่ด่า 

498.  I’m all ears. ตั้งใจฟัง 

499.  I’m angry because I’m starving. (hunger pains) โมโหหิว 

500.  I’m busy. ยุง่มาก 

501.  I’m color blind. ฉนัตาบอดสี 

502.  I’m concerned about you. ฉนัเป็นห่วงเร่ืองคุณ 

503.  I’m continuing with my studies. เรียนต่อ 

504.  I’m depressed thinking about it. คิดแลว้กลุม้ 

505.  I’m disappointed in you. ผมผิดหวงัในตวัคุณ 

506.  I’m divorced. ผม / ฉนัหยา่กบัแฟนแลว้ 

507.  I’m doing it for him. ท าแทนเขา 

508.  I’m doing like I promised. ท าตามสญัญา 

509.  I’m doing something secretly. ท าหลบๆซ่อนๆ 

510.  I’m excited. ต่ืนเตน้ 

511.  I’m feeling dizzy from thinking too much. ฉนัคิดจนหวัป่ัน 

512.  I’m fine. สบายดี 

513.  I’m finishing up work. เคลียงานอยู ่



 

 

20 

514.  I’m from Thailand. มา จาก เมืองไทย ครับ 

515.  I’m giving you extra. แถมให ้

516.  I’m glad we ended it. ดีใจท่ีเราเลิกกนั 

517.  I’m glad you dropped by. ดีใจท่ีคุณมาหา 

518.  I’m going crazy. จะบา้ตาย 

519.  I’m going home to relax. จะกลบัไปพกัท่ีบา้น 

520.  I’m going out to have fun. ไปเท่ียว 

521.  I’m going shopping. ไปซ้ือของ 

522.  I’m going through menopause. ฉนัก าลงัจะหมดระดู 

523.  I’m going to clean the house today. วนัน้ีฉนัจะท าความสะอาดบา้นสกัหน่อย 

524.  I’m gonna busta cap in your ass ฉนัจะส่องกน้นาย 

525.  I’m good at this. เร่ืองน้ีผมถนดั 

526.  I’m happy to be of service. ยนิดีรับใช ้

527.  I’m having my period. (menstruation) มีประจ าเดือน 

528.  I’m here to accompany you. มาเป็นเพื่อนคุณ 

529.  I’m honestly not interested. โดยสตัยจ์ริง ฉนัไม่สนใจหรอก 

530.  I’m hoping for the best. ฉนัหวงัวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งจะเป็นไปตามท่ีตอ้งการ 

531.  I’m hungry. หิวขา้ว 

532.  I’m indebted to him. ผมเป็นหน้ีบุญคุณเขา 

533.  I’m kidding. พดูเล่น 

534.  I’m late for work. มาท างานสาย 

535.  I’m looking for someone. อยากจะหาใครสกัคน 

536.  I’m looking forward seeing her. ตั้งหนา้ตั้งตารอ 

537.  I’m no longer ill. หายป่วยแลว้ 

538.  I’m not bothered. ฉนัไม่หวัน่ไหวหรอก / ไม่ร าคาญหรอก 

539.  I’m not feeling well lately. หมู่น้ีไม่ค่อยสบาย 

540.  I’m not giving up. ไม่ยอ่ทอ้ 
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541.  I’m not going anywhere. ไม่ไปไหน 

542.  I’m not going to tell you. ไม่บอก 

543.  I’m not in the least bit disappointed. ฉนัไม่ไดรู้้สึกผดิหวงัเลยสกันิดเดียว 

544.  I’m not joking. ไม่ไดพ้ดูเล่น 

545.  I’m not pleased about what you did. ฉนัไม่พอใจคุณ 

546.  I’m not very skilled at this. ผมไม่ค่อยถนดั 

547.  I’m off to bed. Good night. ฉนัจะไปนอนล่ะ ราตรีสวสัด์ิ 

548.  I’m often absent minded. ชอบใจลอย 

549.  I’m on my own. ตวัใครตวัมนั 

550.  I’m on top of the world. ผมก าลงัมีความสุข 

551.  I’m paying rent. ฉนัจ่ายค่าเช่า 

552.  I’m peeking. ฉนัแอบดู 

553.  I’m penniless. หมดตวัแลว้ 

554.  I’m prepared to go the extra mile for you. ฉนัเตรียมท าเตม็ท่ี 

555.  I’m really not interested. ผมไม่ไดส้นใจจริงๆ 

556.  I’m rehearsing. ซอ้มร้องเพลงอยู ่

557.  I’m serious about you. ผม / ฉนัจริงใจกบัคุณ 

558.  I’m serious and sincere. ทั้งจริงจงัและจริงใจ 

559.  I’m single. ผม / ฉนัเป็นโสด 

560.  I’m sleepy. ง่วงนอน 

561.  I’m sorry but I have to go now. ขอโทษค่ะ ฉนัตอ้งไปแลว้ตอนน้ี 

562.  I’m sorry but the answer is no. ตอ้งขอโทษดว้ย ท่ีค  าตอบคือไม่ 

563.  I’m sorry I’m late. ขอโทษท่ีมาสาย 

564.  I’m sorry that I trusted you. ฉนัเสียแรงท่ีไวใ้จคุณ 

565.  I’m sorry, but it’s getting late and I must get going. ขอโทษค่ะ ฉนัชกัจะสายแลว้ ฉนัตอ้งลาละ 

566.  I’m sorry, but you’re wrong. เสียใจจ๊ะ เธอนัน่แหละเป็นคนผดิ 

567.  I’m sorry, this is a non-smoking area. ผม / ดิฉนัขอโทษ น่ีเป็นบริเวณหา้มสูบบุหร่ีครับ  
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568.  I’m so-so. เร่ือยๆ 

569.  I’m starving to death. หิวจะตายอยูแ่ลว้ 

570.  I’m staying at home to guard the house. อยูเ่ฝ้าบา้น 

571.  I’m still skeptical. ฉนัยงัขอ้งใจอยู ่

572.  I’m stretching. ก าลงัยดืเส้นยดืสาย 

573.  I’m sure you’re mistaken. ฉนัวา่คุณผดิแน่ๆ 

574.  I’m terribly sorry I can’t come today. ผมเสียใจจริงๆผมไปไม่ได ้

575.  I’m terribly sorry; he is not here at the moment. ผมขอโทษจริงๆท่ีไดท้  าผดิพลาด 

576.  I’m the one at fault. ผมผิดเอง 

577.  I’m thirsty. หิวน ้า 

578.  I’m tired of life. เบ่ือชีวติ 

579.  I’m tired of you. ผม / ฉนัเบ่ือคุณ 

580.  I’m tired. เหน่ือย 

581.  I’m trying to gather money. พยายามรวบรวมเงิน 

582.  I’m trying. พยายามอยู ่

583.  I’m very anxious about this. ผมเป็นกงัวลในเร่ืองน้ีมากๆ 

584.  I’m very easy-going. ฉนัชอบท าตวัตามสบายมากเลย 

585.  I’m very frustrated. ผมหงุดหงิดมาก(เพราะไม่ไดด้ัง่ใจ) 

586.  I’m very grateful to you. ฉนัขอขอบคุณคุณมาก 

587.  I’m very impressed with what I’ve seen so far. เท่าท่ีฉนัเห็นน่ีกป็ระทบัใจมากแลว้ 

588.  I’m very impressed with your work. คุณท างานไดป้ระทบัใจฉนัมาก 

589.  I’m very satisfied with it. ผมพอใจแลว้ 

590.  I’m worried sick. ฉนัเป็นกงัวลท่ีสุด 

591.  I’m worried to death. ผมเป็นห่วงแทบตาย 

592.  I’m yours for the asking. ฉนัพร้อมใหคุ้ณขอแต่งงานแลว้ 

593.  I’ve been robbed! ผมถูกปลน้! 

594.  I’ve worked here for five years.   ดิฉนัท างานท่ีน่ีมาหา้ปีแลว้ค่ะ 
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595.  I'd like to visit Thailand one day. ฉนั/ผมอยากมาเท่ียวเมืองไทย 

596.  If she finds out the shit will hit the fan. ถา้เธอรู้เร่ืองเขา้ล่ะก ็งานเขา้แน่ๆ 

597.  If you need any help just ask. ถา้คุณตอ้งการความช่วยเหลือกบ็อกไดน้ะครับ 

598.  If you want anything, just let me know. อยากไดอ้ะไรบอกไดเ้ลย 

599.  I'm a factory worker. ฉนัเป็นสาวโรงงาน 

600.  I'm an only child.  ดิฉนัเป็นลูกคนเดียว  

601.  I'm lost.  ผม / ฉนั หลงทาง 

602.  I'm studying English at the moment. ตอนน้ีฉนักก็ าลงัเรียนภาษาองักฤษอยูค่่ะ 

603.  In a little while. อีกสกัครู่ 

604.  In the nick of time. ในเส้ียวนาทีสุดทา้ย 

605.  It could be. มนัอาจจะ 

606.  It depends. แลว้แต่ 

607.  It doesn’t look very good. ดูท่าทางไม่ค่อยดี 

608.  It doesn’t make any sense. ไม่ไดค้วามเลย 

609.  It doesn’t matter to me. ส าหรับผมไม่เป็นไรหรอก 

610.  It doesn’t matter. ไม่เป็นไรหรอก 

611.  It doesn’t take a love potion to make me love you. ไม่จ าเป็นตอ้งใชย้าวเิศษ (ยากระตุน้) เพื่อท าใหฉ้นัรักคุณ  

612.  It doesn’t take that long. ไม่นานขนาดนั้น 

613.  It hasn’t been a month. ยงัไม่ถึงเดือน 

614.  It is an urgent matter. มีเร่ืองด่วน 

615.  It is as light as feather. มนัเบาดุจขนนก 

616.  It is drizzling. ฝนตกพร ่าๆ 

617.  It is hailing. ลูกเห็บตก 

618.  It is just the two of us. อยูก่นัสองต่อสอง 

619.  It is nothing but problems. มีแต่ปัญหา 

620.  It is the real McCoy. มนัคือของจริงนะ 

621.  It means a lot of me. มนัมีความหมายต่อผมมาก 
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622.  It might be. มนัน่าจะ 

623.  It might rain later this afternoon. ฝนอาจตกช่วงบ่ายค่ะ 

624.  It must be good. ตอ้งดีแน่ๆ 

625.  It serves you right. สมน ้าหนา้ 

626.  It sets the mood. บรรยากาศเป็นใจ 

627.  It shouldn’t be that important. คงไม่ใช่เร่ืองส าคญั 

628.  It simple won’t work. ไม่มีทางท าไดห้รอก 

629.  It suits you perfectly. มนัเหมาะกบัคุณมากเหลือเกิน 

630.  It takes about an hour. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

631.  It takes two to tango. ตบมือขา้งเดียวไม่ดงั 

632.  It was his idea. เขาเป็นเจา้ของความคิด 

633.  It was my pleasure. ดว้ยความยนิดีค่ะ 

634.  It was necessary. จ าเป็นตอ้งท า 

635.  It will be a cold day in hell before I will do it. มนัไม่มีทางเป็นไปไดก่้อนท่ีฉนัจะลงมือท ามนั 

636.  It will be very hot and humid this afternoon. วนัน้ีอากาศคงจะร้อนมาก   และช้ืนตอนบ่ายค่ะ 

637.  It will take awhile. สกัพกัใหญ่ๆ 

638.  It won’t get any better. ท าแลว้กไ็ม่ไดดี้ข้ึน 

639.  It wouldn’t be my first choice. ฉนัคงไม่เลือกมนัก่อนเพื่อน 

640.  It’s a danger zone. เขตอนัตราย 

641.  It’s a deal. ตกลงตามนั้นจะ้ 

642.  It’s a reasonable price. ราคาน้ีเป็นราคาท่ีเหมาะสมแลว้ค่ะ 

643.  It’s a rule. มนัเป็นกฎ 

644.  It’s a sunny day to day. วนัน้ีแดดดี 

645.  It’s all going to work out fine. ทุกอยา่งจะจบลงดว้ยดี 

646.  It’s all gravy. (it’s all good) มนัดีไปหมดเลยอ่ะ 

647.  It’s an inspiration. เป็นแรงจูงใจ 

648.  It’s as high as a kite. สูงลิบ 
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649.  It’s as old as the hills. แก่หง่อม 

650.  It’s as quick as a flash. เร็วเหมือนฟ้าแลบ 

651.  It’s as safe as houses. ปลอดภยัเหมือนบา้น 

652.  It’s as sound as a bell. เสียงกงัวาลเหมือนระฆงั 

653.  It’s as tight as a drum. แน่นเหมือนหนงักลอง 

654.  It’s as true as the day is long. จริงแทแ้น่นอน 

655.  It’s best not to get your hopes up. อยา่ไปตั้งความหวงัไวม้ากนกั 

656.  It’s destiny. ดวงเป็นตวัก าหนด 

657.  It’s getting cloudy. ฟ้าเร่ิมคร้ึมแลว้ มีเมฆมาก 

658.  It’s getting late – We’d better hit the road. มนัก าลงัจะสาย เราควรออกเดินทางไดแ้ลว้ 

659.  It’s getting late. ดึกมากแลว้ 

660.  It’s going to be a fun party. งานน้ีสนุกแน่ 

661.  It’s going to be late by the time she arrives. กวา่เขาจะมา กดึ็กแลว้ 

662.  It’s hard to say how I feel. ยากท่ีจะบอกความรู้สึก 

663.  It’s marvelous. วเิศษท่ีสุด 

664.  It’s naked as the day you were born. เปลือย 

665.  It’s no longer needed. ไม่ตอ้งแลว้ 

666.  It’s nonsense. มนัไร้สาระ 

667.  It’s not a terrible matter. ไม่ใช่เร่ืองเลวร้าย 

668.  It’s not acceptable. รับไม่ได ้

669.  It’s not an easy thing. มนัไม่ใช่ของง่าย 

670.  It’s not anybody’s fault. ไม่ใช่ความผดิของใคร 

671.  It’s not appropriate. มนัไม่เหมาะ 

672.  It’s not as difficult as you think. มนัไม่ยากอยา่งท่ีคิด 

673.  It’s not like it used to be. มนัไม่เหมือนแต่ก่อน 

674.  It’s not my fault. ไม่ใช่ความผดิของฉนั 

675.  It’s not pleasant to look at. ไม่น่าดู 
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676.  It’s not suitable for the location. ไม่เขา้กบับรรยากาศ 

677.  It’s not that easy to find. หาไม่ไดง่้ายๆ 

678.  It’s not worth it. มนัไม่คุม้ 

679.  It’s on the tip of my tongue. ค าพดูมนัติดอยูบ่นปลายล้ิน 

680.  It’s past the dead line. เลยเวลานดัแลว้ 

681.  It’s pointless. มนัไม่มีประโยชน์ 

682.  It’s the shit! สุดยอด!! 

683.  It’s thundering. ฟ้าร้อง 

684.  It’s time. ถึงเวลาแลว้ 

685.  It’s up to you. แลว้แต่คุณ 

686.  It’s very hot and stuffy in here. ท่ีน่ีร้อนและอบัมาก 

687.  It’s very irritating. น่าร าคาญจงั 

688.  It’s wonderful. เยีย่มไปเลย 

689.  It’s your entire fault. ทุกอยา่งเป็นความผดิของคุณ 

690.  It's a fixed price. ราคาน้ีเป็นราคาตายตวัค่ะ 

691.  It's an emergency. เร่ืองฉุกเฉิน 

692.  Its fine the way it is. แบบน้ีแหละ ดีแลว้ 

693.  It's something like that. อะไรอยา่งเง๊ียะ 

694.  It's urgent. เร่ืองด่วน 

695.  It's windy and looks like rain. ลมแรงและดูเหมือนฝนก าลงัจะตก 

696.  I've been injured. ผม / ฉนั บาดเจบ็ 

697.  I've got the flue.  ฉนัเป็นหวดั 

698.  Jack of all trades, Master of none. รู้อะไรแบบงูๆปลาๆ 

699.  Just a moment. แปปนึง 

700.  Just let it go. ช่างมนั 

701.  Just wait and see. คอยดูกแ็ลว้กนั 

702.  Keep it down. เบาๆดว้ย 
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703.  Keep it real. เป็นคนจริง / ลาก่อน 

704.  Keep one’s eyes peeled. ระแวดระวงั / ระมดัระวงั 

705.  Keep the change. เกบ็เงินทอนไวค่้ะ 

706.  Keep your ear to the ground. เง่ียหูฟัง 

707.  Keep your eyes peeled. ตั้งใจดู 

708.  Keep your nose clean. หลีกเล่ียงปัญหา 

709.  Leave me alone. อยากอยูค่นเดียว 

710.  Less than that. นอ้ยกวา่นั้นครับ 

711.  Let bygones be bygones. ไหนๆกไ็หนๆ 

712.  Let me give you a good piece of advice. ขอใหฉ้นัไดใ้หค้  าแนะน าดีๆแก่คุณหน่อยนะ 

713.  Let me rephrase that. คืออยา่งง้ีนะ 

714.  Let me think it over. ผมขอคิดดูก่อน 

715.  Let’s boom-boom. มามีเซ็กส์กนัเถอะ 

716.  Let’s discuss it at home. ไปคุยกนัท่ีบา้นดีกวา่ 

717.  Let’s do it next time. เอาไวค้ราวหนา้กแ็ลว้กนั 

718.  Let’s do it this way. ตกลงตามน้ีนะ 

719.  Let’s end it on good terms. เลิกกนัดีๆ ดีกวา่ 

720.  Let’s get started. งั้นกไ็ปกนัเลย 

721.  Let’s go and have a look. เราไปดูกนัเถอะ 

722.  Let’s just be friends. เราเป็นเพียงเพื่อนกนักพ็อ 

723.  Let's go for a walk today. วนัน้ีไปเดินเล่นกนัไหม 

724.  Life is going great for me at the moment. ถึงตอนน้ี ชีวติฉนักย็งัด าเนินไปดว้ยดี 

725.  Life is treating me well. ชีวติผมก าลงัเป็นไปดว้ยดี 

726.  Like-wise. เช่นเดียวกนัครับ 

727.  Little by little. ทีละเลก็ ทีละนอ้ย 

728.  Live like there’s no tomorrow. ใชชี้วติอยา่งสุดเหวีย่ง โดยไม่ตอ้งพะวงถึงวนัพรุ่งน้ี  

729.  Long time no see. ไม่ไดเ้จอตั้งนาน 
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730.  Look this way, please. กรุณามองทางน้ี 

731.  Love at first sight. รักแรกพบ 

732.  Make yourself at home.  เชิญตามสบาย 

733.  Make yourself comfortable, please. เชิญตามสบาย 

734.  Man you’re so full of shit! ไร้สาระส้ินดีวะ่เพือ่น 

735.  Move away! ถอยไป 

736.  My brother is a pain in the ass. นอ้งชายของฉนัเป็นตวัเสนียดเลยล่ะ 

737.  My car is at the garage. รถฉนัก าลงัเขา้อู่ 

738.  My cell phone has a mind of its own. โทรศพัทข์องฉนัรวน 

739.  My favorite food is Thai cuisine. ฉนัชอบอาหารไทยค่ะ 

740.  My fortune is being told to me. ดูหมอ 

741.  My friend is as sly as a fox. เพื่อนของฉนัเป็นคนปล้ินล่อน 

742.  My friend is like loose cannon. เพื่อนฉนัเป็นตวัอนัตราย 

743.  My friend loves punani. เพื่อนของฉนัชอบเซ็กส์ 

744.  My girlfriend has a smelly pussy. แฟนของฉนัมีช่องคลอดท่ีเหมน็ 

745.  My heart is all yours. หวัใจผม / ฉนัเป็นของคุณ 

746.  My heartfelt wishes to you on this happy day. ดว้ยความปรารถนาดีจากใจจริงของเรา สุขสนัตว์นัเกิด 

747.  My hometown is in Bangkok. บา้นผม / ฉนัอยูท่ี่ กรุงเทพฯ 

748.  My husband had a minor wife. สามีของฉนัมีภรรยารอง 

749.  My husband had a mistress. สามีของฉนัมีชู ้

750.  My husband thinks I’m just a sex object. สามีฉนัคิดวา่ฉนัเป็นแค่วตัถุทางเพศ 

751.  My love grows and grows for you and only you. ความรักของฉนังอกงามข้ึนเร่ือยๆส าหรับคุณและคุณเพยีงคน
เดียวเท่านั้น 

752.  My shoes hurt my feet. รองเทา้กดั 

753.  My skill level dropped. ฝีมือตก 

754.  My suspicion has been confirmed. ขอ้สงสยัของผมตอ้งเป็นอยา่งนั้นจริงๆ 

755.  My wife accused me of having an extramarital affair. ภรรยาของฉนัทรยศฉนัโดยการการลกัลอบเป็นชูก้บัชายอ่ืน 

756.  My wife asked for a divorce. เมียขอหยา่ 
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757.  My wife dislikes performing oral sex. ภรรยาของฉนัเกลียดการมีเพศสมัพนัธ์ทางปาก 

758.  My wife’s sex drive is very low since she had a baby. ภรรยาของฉนัไม่ไดใ้หค้วามรู้สึกกระตุน้ทางเพศอีกต่อไป
ตั้งแต่เธอมีลูก 

759.  Never mind. ไม่เป็นไรครับ 

760.  Next month my boss will give me a raise. เดือนหนา้นายจะข้ึนเงินเดือนให ้

761.  Nice to meet you. ยนิดีท่ีไดรู้้จกั 

762.  No entry. หา้มเขา้ 

763.  No I am away the whole weekend. ไม่ไดห้รอก ฉนัจะไม่อยูต่ลอดสุดสปัดาห์ 

764.  No need to apologize. ไม่ตอ้งขออภยัหรอก 

765.  No need to keep on reminding me. ไม่ตอ้งบอกกรู้็ 

766.  No need to worry. ไม่ตอ้งห่วง 

767.  No pain, No gain. ไม่เจบ็กไ็ม่โต 

768.  No way! ไม่มีทาง 

769.  No wonder why. มิน่าล่ะ 

770.  Not at all. ไม่ไดเ้ลย 

771.  Not far from here. ไม่ไกลจากท่ีน่ี 

772.  Not so well. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 

773.  Not too bad. ไม่เลว 

774.  Nothing ventured, nothing gained. ไม่กลา้ กไ็ม่มีวนัเดินหนา้ 

775.  Now this, now that. เด๋ียวอยา่งน้ี เด๋ียวอยา่งนั้น 

776.  Oh, don’t worry about it. ไม่เป็นไรหรอกค่ะ อยา่กงัวลไปเลย 

777.  Oh, everybody is here. อยูก่นัพร้อมหนา้พร้อมตา 

778.  Oh, my goodness. ตายแลว้ 

779.  Okay, I suppose. คิดวา่ดี 

780.  On the right hand side. ฝ่ังขวาค่ะ 

781.  One by one. ทีละคน 

782.  One is enough. อนัเดียวพอ 

783.  One, day, I will make it. สกัวนั จะท าใหไ้ด ้



 

 

30 

784.  Only if you’re having a piece. ถา้ยงัมี กดี็ค่ะ 

785.  Oopsie daisy. อุ๊ย ตาเถรฯ 

786.  Over my dead body. ขา้มศพฉนัไปก่อน 

787.  Peace out. สนัติ 

788.  Please accept my apologies. โปรดรับค าขออภยัของผมดว้ย 

789.  Please close the door. กรุณาปิดประตูดว้ยค่ะ 

790.  Please do not hang up. อยา่วางหู 

791.  Please fill out this form. กรุณากรอกขอ้ความลงในแบบฟอร์มน้ีค่ะ 

792.  Please follow me. เชิญทางน้ีครับ 

793.  Please forgive me. ยกโทษใหผ้ม / ฉนัดว้ย 

794.  Please get in. ข้ึนรถเลยครับ 

795.  Please give it to him. ช่วยฝากใหเ้ขาดว้ย 

796.  Please give me a haircut. ผมตอ้งการตดัผม 

797.  Please give me a receipt. ขอใบเสร็จ 

798.  Please give me the bill. เกบ็เงินดว้ย 

799.  Please go upstairs. เชิญข้ึนขา้งบน 

800.  Please have some sympathy. เห็นใจผมหน่อย 

801.  Please hold on for a while. ถือสายรอสกัครู่นะคะ 

802.  Please hurry up. โปรดรีบหน่อยครับ 

803.  Please let me know soon. กรุณาใหผ้มรู้เร็วๆหน่อย 

804.  Please lie on your back and relax. นอนหงาย 

805.  Please lie on your right side. นอนตะแคงขวา 

806.  Please lie on your stomach. นอนคว  า่ 

807.  Please make separate bills. กรุณาท าบิลแยกกนั 

808.  Please put your arms over your head. ยกแขน 

809.  Please put your hands on your hips. เทา้สะเอว 

810.  Please put your head on the pillow. นอนลงบนหมอน 
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811.  Please put your knees against your chest. งอเข่า 

812.  Please ring again in ten minutes. อีก 10 นาทีโทรมาใหม่ 

813.  Please smoke outside. กรุณาสูบบุหร่ีขา้งนอกครับ 

814.  Please stop that. ขอทีเถอะ 

815.  Please straighten your legs. เหยยีดขา 

816.  Please take a seat. เชิญนัง่ก่อน 

817.  Please tell me your address. ขอท่ีอยูคุ่ณดว้ย 

818.  Please tell me your phone number ขอเบอร์โทรศพัทคุ์ณดว้ย 

819.  Please tilt your head back. เงยหนา้ข้ึน 

820.  Please tilt your head to the right. เอียงคอไปทางขวา 

821.  Please use a raincoat. กรุณาใชถุ้งยางอนามยั 

822.  Please wrap them up. กรุณาห่อใหที้ 

823.  Please, don’t. We shouldn’t do that in public. อยา่ดีกวา่จะ้ เราไม่ควรท าอยา่งนั้นในท่ีสาธารณะ 

824.  Pleased to meet you. ยนิดีท่ีไดรู้้จกัครับ 

825.  Premarital sex is very common now. การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนการแต่งงานเป็นเร่ืองปกติแลว้ 

826.  Pretty good. กดี็ 

827.  Probably not. อาจไม่ใช่ 

828.  Put this on the shelf for me. เอาของช้ินน้ีวางบนชั้นใหฉ้นัหน่อยนะคะ 

829.  Put your money where your mouth is. อยา่ดีแต่พดู 

830.  Say it again. พดูอีกคร้ัง 

831.  See you in the morning. เจอกนัตอนเชา้นะ 

832.  See you in the next life. เจอกนัชาติหนา้ 

833.  See you later. แลว้เจอกนั 

834.  See you tomorrow. เจอกนัพรุ่งน้ี 

835.  Seize the day. ควา้ทุกโอกาสใหไ้ด ้

836.  Sexless marriage often leads to divorce. การแต่งงานกนัโดยปราศจากเซ็กส์โดยมากจะน าไปสู่การหยา่
ร้าง 

837.  Shame on you! หนา้ไม่อาย 
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838.  She badmouths me just to get on the good side of 
you. 

หล่อนพดูจาใส่ร้ายฉนักเ็พียงเพื่อใหคุ้ณอยูข่า้งหล่อน (เพือ่ให้
ไดคุ้ณ) 

839.  She bought a vibrator to spice up her marriage. เธอซ้ือเคร่ืองนวดไฟฟ้าเพื่อใหต่ื้นเตน้กวา่การมีเซ็กส์ (ใชเ้พื่อ
ความสุขทางเพศได)้ 

840.  She doesn’t want to have unprotected sex. เธอไม่อยากมีเซ็กส์เลยถา้ไม่มีการป้องกนั 

841.  She fainted. เธอเป็นลม 

842.  She had a miscarriage. เธอแทง้ลูก 

843.  She had an unwanted pregnancy. เธอตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์

844.  She had breast enlargements before she got 
married. 

เธอไปท าการขยายเตา้นมมาก่อนแต่งงาน 

845.  She has a lot of sex appeal. เธอมีแรงดึงดูดทางเพศอยา่งมหาศาล 

846.  She has a sexy booty. กน้ของเธอแสนยัว่ยวน 

847.  She has curly hair. เธอมีผมหยกิ 

848.  She is a different person now. เธอเปล่ียนไปเป็นคนละคนเลย 

849.  She is a dyke. เธอเป็นเลสเบียน 

850.  She is a good actress. เล่นละครเก่ง 

851.  She is a hottie. เธอเป็นสาวฮ๊อต 

852.  She is a promiscuous woman.  เธอเป็นหญิงส าส่อน 

853.  She is a very moody person. เธอเป็นคนเจา้อารมณ์มาก 

854.  She is as fresh as a daisy. เธอสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่า 

855.  She is as gentle as a lamb. เธอสุภาพนอบนอ้ม 

856.  She is as helpless as a baby. เธอช่วยตวัเองไม่ได ้

857.  She is as pretty as picture. เธอมีเสน่ห์ดึงดูดใจ 

858.  She is as strong as a horse. เขาแขง็แรงมาก 

859.  She is as stubborn as a mule. เธอเป็นคนดนัทุรัง 

860.  She is as timid as a mouse. เธอข้ีอายมาก 

861.  She is as white as a sheet. เธอขาวซีดมาก 

862.  She is beautiful in every aspect. สวยไปหมด 

863.  She is both beautiful and smart. ทั้งสวย ทั้งเก่ง 
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864.  She is good at taking care and paying attention. เอาใจเก่ง 

865.  She is gorgeous. คุณยอดเยีย่มมาก 

866.  She is having an abortion. เธอไปท าแทง้มา 

867.  She is having morning sickness. เธอก าลงัแพท้อ้ง 

868.  She is materialistic. ผูห้ญิงหนา้เงิน 

869.  She is menstruating. เธอมีประจ าเดือน 

870.  She is so conservative. เธอเป็นพวกหวัเก่ามากๆ 

871.  She is so narrow-minded. เธอเป็นคนใจแคบมาก 

872.  She is still single but not a virgin. โสดแต่ไม่สด 

873.  She is three months pregnant. เธอทอ้งไดส้ามเดือน 

874.  She is trailer trash. หญิงนัน่เป็นคนชั้นล่าง 

875.  She is working as a pole dancer. เธอท างานเป็นนกัเตน้รูดเสา 

876.  She keeps her feelings to herself. เธอเกบ็ความรู้สึกไว ้

877.  She likes sugar daddies.  เธอชอบชายแก่เจา้ชูท่ี้ถลุงเงินเพื่อหญิงสาว 

878.  She likes to bad-mouth people. เธอชอบนินทาวา่ร้าย 

879.  She likes to give head. เธอชอบท าออรัลเซ็กส์ 

880.  She likes to gossip. เขาชอบนินทา 

881.  She likes to hanky-panky. เธอชอบมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 

882.  She looks happy. ท่าทางมีความสุข 

883.  She only wants it her way. เอาแต่ใจตวัเอง 

884.  She ran off with her boyfriend. หนีตามแฟน 

885.  She reprimanded him. โดนเล่นงาน 

886.  She sneaked out to have fun. หนีไปเท่ียว 

887.  She was a call-girl before. เธอเคยเป็นนางทางโทรศพัทม์าก่อน 

888.  She was dumped. ถูกแฟนท้ิง 

889.  She was gangbanged before. เธอเคยถูกรุมโทรมมาก่อน 

890.  She was in a sexless marriage for many years. เธอแต่งงานโดยไม่มีเพศสมัพนัธ์มาหลายปีแลว้ 
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891.  She was involved in a love triangle. เธอมีรักสามเศร้า 

892.  She was knocked up when she was only a teenager. เธอทอ้งตั้งแต่ยงัเป็นวยัรุ่น 

893.  She was my childhood sweetheart. เธอเป็นหวานใจในวยัเดก็ของผม 

894.  She was sexually abused by her father. เธอถูกพอ่ของเธอกระท าผดิทางเพศ 

895.  She went to bed with many guys. เธอนอนกบัชายมาหลายคนแลว้  

896.  She’s not very likeable. เธอไม่น่าคบเลย 

897.  She’s not very sociable. เธอไม่ชอบเขา้สงัคมเลย 

898.  She’s quite stunning. เธอสวยประทบัใจ 

899.  Shut up. หุบปาก 

900.  Since you left, I missed you terrible. ตั้งแต่คุณจากฉนัไปฉนักคิ็ดถึงคุณอยา่งมากเลย 

901.  Snap! บดัซบ!! 

902.  Some day you will be mine. สกัวนัหน่ึงคุณจะเป็นของฉนั 

903.  Someone is knocking at the door. มีคนมาเคาะประต ู

904.  Sorry, I didn’t mean to offend you. ขอโทษค่ะ ฉนัไม่ทราบวา่ท าใหคุ้ณโกรธ 

905.  Sorry, if was not intentional. ขอโทษครับ ผมไม่เจตนา 

906.  Sorry, we are closed. ขอโทษครับ ร้านปิดแลว้ 

907.  Speak more slowly. พดูชา้ๆ 

908.  Stop being so fussy. หยดุจูจ้ี้จุกจิกซกัทีจะไดไ้หม 

909.  Stop being so stubborn! หยดุหวัแขง็สกัที 

910.  Stop complaining. หยดุบ่นซะที 

911.  Stop trying to find fault with me. หยดุหาเร่ืองฉนัเสียทีเถอะ 

912.  Study at your own pace. เรียนตามความสามารถของคุณ 

913.  Take care and have a safe journey. ดูแลตวัเองหน่อยนะ ขอใหก้ลบับา้นโดยปลอดภยั 

914.  Take care! ระวงั 

915.  Take good care of yourself. ดูแลตวัเองใหดี้ 

916.  Take it with a pinch of salt. ฟังหูไวหู้ 

917.  Take out the garbage. น าถงัขยะไปไวห้นา้บา้น 
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918.  Talk to my hand. ฉนัไม่อยากฟัง 

919.  Teenagers have many pimples. วยัรุ่นมกัมีสิวเยอะ 

920.  Tell me about your family, please. กรุณาเล่าเร่ืองครอบครัวของคุณใหฉ้นัฟังหน่อย 

921.  Tell me about yourself, please. กรุณาเล่าเร่ืองของคุณใหฉ้นัฟังหน่อย 

922.  Tell me now. บอกมาเด๋ียวน้ีนะ 

923.  Thai food is usually hot and spicy. อาหารไทยมกัมีรสชาติเผด็ร้อน 

924.  Thank you for all your trouble. ขอบคุณท่ีคุณท ามาทั้งหมด 

925.  Thank you for inviting me. ขอบคุณท่ีเชิญ 

926.  Thanks for making my life so beautiful and colorful. ขอบคุณท่ีท าใหชี้วติของฉนัสวยงามและมีสีสนัมาก 

927.  That doesn’t sound right to me. ฟังดูมนัไม่ถูกตอ้งนะ 

928.  That lady boy went for a sex change. ตุ๊ดนัน่ไปแปลงเพศมา 

929.  That man is a real redneck. ผูช้ายคนนั้นเชยชะมดัเลย 

930.  That man is one bad mother fucker. ชายคนนั้นโคตรป๋า 

931.  That sounds interesting ฟังดูน่าสนใจนะ 

932.  That sounds like fun. น่าสนุกดีนะ 

933.  That was close. เกือบไปแลว้ 

934.  That woman was raped by a stranger. ผูห้ญิงคนนั้นถูกคนแปลกหนา้ข่มข่ืน 

935.  That wraps it up for now. จบแลว้ 

936.  That’s a nice hat. หมวกคุณสวยจงัเลย  

937.  That’s a pretty dress. ชุดของคุณน่ารักจงัเลย 

938.  That’s absurd. เหลวไหลจงั 

939.  That’s all for now. แค่น้ีนะ 

940.  That’s all we have. มีแค่น้ี (เอง) 

941.  That’s an outrage. น่ีมนัทารุณชดัๆ 

942.  That’s excellent. สุดยอด 

943.  That’s fantastic. เยีย่มเลย 

944.  That’s out of the question. เร่ืองนั้นไม่มีวนัเสียล่ะ 



 

 

36 

945.  That’s refreshing. ช่ืนใจจงัเลย 

946.  That’s scary. เสียวไส ้

947.  That’s suspicious. มีพิรุธ 

948.  That’s totally impossible. เป็นไปไม่ไดอ้ยา่งส้ินเชิง 

949.  That’s totally unacceptable. เร่ืองนั้นรับไม่ไดโ้ดยส้ินเชิง 

950.  That's very flattering. พดูจาน่ารัก 

951.  The 5-0 (5-oh) is on the way. ต ารวจอยูน่ัน่ 

952.  The air-conditioner is out of order. เคร่ืองปรับอากาศเสีย 

953.  The appearance is contradictory of its performance. ท่าดี ทีเลว 

954.  The bad karma is coming back. กรรมตามสนอง 

955.  The biggest risk is not to take the risk at all. ความเส่ียงท่ีสุด คือการไม่กลา้เส่ียงเลย 

956.  The bill is not correct. บิลน้ียงัไม่ถูกตอ้ง 

957.  The falling of yesterday is the learning of tomorrow. ความผดิพลาดในอดีต คือบทเรียนส าหรับใน อนาคต 

958.  The fish is not fresh. ปลาไม่สด 

959.  The food is marvelous. อาหารอร่อยจริง 

960.  The line is busy. สายไม่วา่ง 

961.  The meat is tough.  เน้ือหมูเหนียว 

962.  The meeting is about to start. ก าลงัจะเร่ิมประชุมแลว้ 

963.  The old man is as blind as a bat. ชายแก่คนนั้นสายตาไม่ดี 

964.  The only way to reach the goal is moving forward. ทางเดียวท่ีจะถึงเส้นชยั คือกา้วต่อไปขา้ง หนา้ 

965.  The rain is making the road slippery. ฝนตก ถนนล่ืน 

966.  The service was excellent. บริการท่ียอดเยีย่ม 

967.  The situation couldn’t get any worse. สถานการณ์เลวร้ายท่ีสุดแลว้ 

968.  The situation is very serious. สถานการณ์ตึงเครียดมาก 

969.  The story was on the front page. เร่ืองอยูบ่นข่าวหนา้หน่ึง 

970.  The vehicle fishtails on the road. ขบัรถปาดซา้ย ปาดขวา 

971.  There are leftovers. (food) อาหารท่ีเหลือ 
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972.  There are no failures, only people who have given 
up. 

คนเราไม่มีใคร ลม้เหลว มีแต่ลม้เลิกต่างหาก 

973.  There is no connection. มนัคนละเร่ือง 

974.  There is nothing more important than this. ไม่มีอะไรส าคญักวา่น้ี 

975.  There is something in exchange for this. มีขอ้แลกเปล่ียน 

976.  There’s a traffic jam today. วนัน้ีรถติด 

977.  There’s definitely something going on. ตอ้งมีอะไรแน่ๆ 

978.  There’s plenty. มีเยอะแยะ 

979.  There’s still plenty left. ยงัมีอีกเยอะ 

980.  These shoes are too small for me. รองเทา้น้ีเลก็เกินไป 

981.  They already know each other intimately. ไดเ้สียกนัแลว้ 

982.  They are as quite as a mouse พวกเขาเงียบมาก 

983.  They are in love and hope to get married. รักจริงหวงัแต่ง 

984.  They don’t see eye to eye. เขา้กนัไม่ได ้

985.  They got together to cheat. รวมหวักนัโกง 

986.  They had a rocky marriage. พวกเขามีชีวติแต่งงานท่ีไม่ราบร่ืน 

987.  They have some very pretty dresses in the stores 
now. 

มีเส้ือผา้สวยๆในร้านหลายร้าน 

988.  Things are bad right now. ตอนน้ี ทุกอยา่งแย ่

989.  Things could be worse. เร่ืองท่าจะแยล่ง 

990.  This area has a lot of delicious food. แถวน้ีมีของอร่อยๆ 

991.  This car is as good as new. รถคนัน้ีสภาพดีเหมือนใหม่ 

992.  This has to be taken care of as soon as possible. ตอ้งจดัการใหเ้ร็วท่ีสุด 

993.  This is 100% pure Thai silk. ช้ินน้ีไหมไทยแทร้้อยเปอร์เซ็นตค่์ะ 

994.  This is a big deal. มนัเป็นเร่ืองใหญ่ 

995.  This is a non-smoking area. น่ีเป็นบริเวณหา้มสูบบุหร่ีครับ 

996.  This is a personal matter. น่ีมนัเร่ืองส่วนตวั 

997.  This is absolutely delicious. อร่อยจริงๆเลยค่ะ 
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998.  This is how the story goes. เร่ืองมนัเป็นอยา่งง้ี 

999.  This is how you wanted it. ตกลงเอายงัง้ี 

1000.  This is my husband. น่ีสามีฉนัค่ะ 

1001.  This is no laughing matter. น่ีไม่ใช่เร่ืองตลกนะ 

1002.  This is normal. มนัธรรมดา 

1003.  This is not a trivial matter. น่ีไม่ใช่เร่ืองจ๊ิบจ๊อยนะ 

1004.  This is not fresh. น่ีไม่สด 

1005.  This is of great important. น่ีเป็นเร่ืองส าคญัมากท่ีเดียว 

1006.  This is only a guess. น่ีเป็นเพียงการเดาเท่านั้น 

1007.  This is very important. น่ีเป็นเร่ืองส าคญัมาก 

1008.  This is vital. น่ีเป็นเร่ืองเป็นเร่ืองตายเชียวนะ 

1009.  This movie is very entertaining. หนงัเร่ืองน้ีมนัมาก 

1010.  This uncertainty disturbs me. ความไม่รู้วา่อะไรแน่นอนน่ี รบกวนจิตใจผมมาก 

1011.  This way please. เชิญทางน้ีครับ 

1012.  Touch wood. ขอใหโ้ชคดี 

1013.  Try it on. (clothing) ลองใส่ดู 

1014.  Try to imagine it. ลองจินตนาการดู 

1015.  Turn left. เล้ียวซา้ย 

1016.  Turn right. เล้ียวขวา 

1017.  Up and down. ข้ึนๆลงๆ 

1018.  Up yours! ไปตายซะ / เสือก 

1019.  Wait a second. รอเด๋ียวนะ 

1020.  Wake up. ต่ืนไดแ้ลว้ 

1021.  Walk over the bridge. เดินขา้มสะพานลอย 

1022.  Walk towards me, please. เดินมาทางน้ี 

1023.  Watch out! ระวงั 

1024.  Watch your back. อยา่เผลอกแ็ลว้กนั 
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1025.  We are in the same boat. หวัอกเดียวกนั 

1026.  We are soul mates. เราเป็นเน้ือคู่กนั 

1027.  We can get there in no time. ไปแป๊ปเดียวกถึ็ง 

1028.  We can go anywhere. ไปไหนกไ็ด ้

1029.  We can't correct the past, but we might change the 
future. 

คนเราแกอ้ดีตไม่ได ้แต่อาจเปล่ียนอนาคตได ้

1030.  We did not order this. จานน้ีเราไม่ไดส้ัง่ 

1031.  We don’t share the same interests. เราไม่มีความสนใจร่วมกนั 

1032.  We fight to get food. เราแยง่กนักิน 

1033.  We got on like a house on fire. เรากลายเป็นเพื่อนกนัอยา่งรวดเร็ว 

1034.  We have no intimacy in our relationship. เราไม่มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัเลย 

1035.  We have nothing in common. เราไม่มีอะไรเหมือนกนั 

1036.  We have to be especially careful. ตอ้งระวงัเป็นพิเศษ 

1037.  We hit it off immediately. เราถูกชะตากนัทนัทีเลยล่ะ 

1038.  We lost a customer. เราเสียลูกคา้ 

1039.  We made a profit. เราไดก้ าไร 

1040.  We made love twice. เรามีเพศสมัพนัธ์กนัสองคร้ังเอง 

1041.  We must find a way to solve the problem. หาทางแกไ้ข 

1042.  We reconciled. เราคืนดีกนัแลว้ 

1043.  We see eye to eye on this. เร่ืองน้ีเราตกลงกนัได ้

1044.  We shall see. เด๋ียวกรู้็ 

1045.  We should break up. เราควรเลิกกนั 

1046.  We took an instant liking to each other. เราต่างกช็อบกนัทนัทีเลย 

1047.  We tried to make up. ปรับความเขา้ใจ 

1048.  We will rent a car and a driver. เราจะเหมารถไป 

1049.  We’ll talk about that later. ไวต้กลงกนัทีหลงัจะ้ 

1050.  We’re not compatible. เราเขา้กนัไม่ได ้

1051.  Welcome to da hood. ยนิดียอ้นรับสู่ยา่นน้ี 
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1052.  Welcome to our house. ยนิดีตอ้นรับสู่บา้นของพวกเรานะ 

1053.  Well done you have passed you exam.  ดีมากท่ีเธอสอบผา่น ขอแสดงความยนิดีดว้ย 

1054.  What a beautiful day! ช่างเป็นวนัท่ีอากาศสดใสเสียน่ีกระไร 

1055.  What a horrible smell! เหมน็จงั! 

1056.  What a nice pair of shoes you’re wearing. รองเทา้ท่ีคุณสวมดูดีมาก 

1057.  What a pity you missed the plane. แยจ่งัเลยท่ีเธอข้ึนเคร่ืองบินไม่ทนั 

1058.  What a shame. น่าเสียใจจริงๆ 

1059.  When I close my eyes, I see your smile. เม่ือฉนัหลบัตา ฉนักเ็ห็นรอยยิม้ของคุณ 

1060.  When it rains it pours. (negative) พอไดก้ไ็ดม้าก 

1061.  When pigs fly! รอใหห้มูบินไดก่้อนเหอะ 

1062.  When the going gets tough, the tough get going. ในยามมีอุปสรรค ผูเ้ขม้แขง็จะฝ่าฟันไป 

1063.  Without you, I would have been in real trouble. ถา้ไม่ไดคุ้ณฉนัคงแย ่

1064.  Work must come first. งานตอ้งมาก่อน 

1065.  Wow! โอโ้ห 

1066.  Yes, I’m absolutely positive. ค่ะ ฉนัมัน่ใจเตม็ท่ี 

1067.  Yikes! เยย้ 

1068.  You and I are on the same page. เธอกบัฉนัเห็นพอ้งตอ้งกนัแลว้ 

1069.  You are a two-timer. คุณมนัคนหลายใจ 

1070.  You are green with envy. คุณอิจฉา ตาร้อน 

1071.  You are impertinent.  (ill-mannered) ทะล่ึง 

1072.  You are lucky to be saved. รอดตวัไป 

1073.  You are lustful. มกัมากในกาม 

1074.  You are my destiny. คุณเป็นชะตากรรมของฉนั (ชะตากรรมของฉนัอยูก่บัคุณ) 

1075.  You are right as usual. พดูอีกกถ็ูกอีก 

1076.  You are so boring. คุณน่าเบ่ือท่ีสุด 

1077.  You are so cute. น่ารักเหมือนเดิม 

1078.  You are such a dumb ass. นายมนัไอง้ัง่ 
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1079.  You are such a flirt. คุณเจา้ชูจ้งั 

1080.  You are such a liar. คุณข้ีโกหก 

1081.  You are the cause of this. คุณเป็นตน้เหตุ 

1082.  You are the one. คุณเป็นหน่ึงเดียวในดวงใจของผม 

1083.  You are two-faced. คุณมนัตีสองหนา้ 

1084.  You are very complementary. ปากหวาน 

1085.  You are very handy. คุณฝีมือดี 

1086.  You are wasting time. เสียเวลา 

1087.  You are welcome. ดว้ยความยนิดีครับ 

1088.  You bright sunlight into my life. คุณน าแสงสวา่งมาสู่ชีวติของฉนั 

1089.  You broke my heart. คุณหกัอกผม / ฉนั 

1090.  You can do what you like. I don’t give a shit. เธอจะท าอะไรกเ็ชิญ ฉนัไม่สนหรอก! 

1091.  You can find someone better. คุณหาคนท่ีดีกวา่ได ้

1092.  You can just look but you can’t touch. ดูแต่ตามืออยา่ตอ้ง 

1093.  You can kiss me. จูบได ้

1094.  You can trust me. เช่ือใจได ้

1095.  You can’t be careless. เผลอไม่ได ้

1096.  You can’t teach an old dog new tricks. ไมแ้ก่ดดัยาก 

1097.  You deceived me. คุณหลอกผม / ฉนั 

1098.  You did it too harshly. ท าแรงเกินไป 

1099.  You don’t need to pay for the dowry. คุณไม่ตอ้งเสียค่าสินสอด 

1100.  You expect too much. หวงัมากเกินไป 

1101.  You gave me false info. รู้ไม่ทนัคุณ 

1102.  You get my vote. ผมเห็นดว้ยกบัคุณ 

1103.  You have a fever. คุณตวัร้อน 

1104.  You have a mistress. คุณมีเมียนอ้ย 

1105.  You have done really well. คุณท าดีมาก 
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1106.  You have many secrets. คุณมีความลบัมาก 

1107.  You have no shame at all. ไม่มียางอาย 

1108.  You have to pay the dowry. คุณจะตอ้งจ่ายค่าสินสอด 

1109.  You have to take out the trash. เธอตอ้งน าขยะไปท้ิง 

1110.  You have to use contraceptives. คุณตอ้งใชย้าคุมก าเนิดนะ 

1111.  You lied to me. คุณโกหกผม / ฉนั 

1112.  You like to argue. คุณชอบเถียง 

1113.  You look lovely in that dress. คุณแต่งชุดน้ีดูน่ารักมาก 

1114.  You look lovely. คุณดูน่ารักมาก 

1115.  You look more beautiful than before. คุณสวยข้ึน 

1116.  You make me feel like I’m the top of the world. คุณท าใหฉ้นัรู้สึกวา่ฉนัมีความสุขมากจริงๆ 

1117.  You make me so angry. คุณท าใหผ้ม / ฉนัโกรธมาก 

1118.  You may go now. ไปไดแ้ลว้ 

1119.  You misunderstood me. คุณเขา้ใจผมผดิ 

1120.  You must have eyes in the back of your head if you 
want to work here. 

คุณจะตอ้งเป็นคนรู้ทนัคนนะ ถา้คุณอยากท างานท่ีน้ี 

1121.  You must have to face the music คุณจะตอ้งรับผดิชอบนะ 

1122.  You must take some medicine. คุณตอ้งทานยานิดหน่อย 

1123.  You nag too much. คุณเป็นคนจูจ้ี้มาก 

1124.  You need to bring the evidence out into the open. คุณตอ้งน าหลกัฐานมาเปิดเผยแก่สาธารณะชน 

1125.  You say one thing but you do the opposite. พดูอยา่ง ท าอยา่ง 

1126.  You should take oral contraceptives. คุณควรใชย้าคุมก าเนิดชนิดทานนะ 

1127.  You slept with someone else. คุณนอนกบัคนอ่ืน 

1128.  You sound like a broken record! คุณมนัพวกแผน่เสียงตกร่อง 

1129.  You talked in your sleep. คุณนอนละเมอ 

1130.  You tricked me. คุณตบตาฉนั 

1131.  You won’t be lucky this time. คราวน้ี ซวยแน่ 

1132.  You‘re so arrogant. คุณหยิง่ยโสมากเลย 
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1133.  You’ll hear no complaints from me. คุณจะไม่ไดย้นิขอ้ต าหนิจากฉนั 

1134.  You’re a dirty whore! เธอมนัเป็นนางโสเภณี 

1135.  You’re a liar. ตอแหล 

1136.  You’re a marvelous cook. คุณเป็นแม่ครัวท่ียอดจริงๆ 

1137.  You’re a sadist, stop hurting me! คุณมนัเป็นพวกซาดิส หยดุท าร้ายฉนันะ 

1138.  You’re a sexual pervert. คุณเป็นพวกกามวติถาร 

1139.  You’re a slut. เธอมนันางร่าน 

1140.  You’re a son of a bitch. นายมนัไอ ้(ตู๊ด) 

1141.  You’re a very attractive woman. คุณเป็นผูห้ญิงท่ีมีเสน่ห์มาก 

1142.  You’re an unfaithful partner. คุณเป็นคนหลายใจ 

1143.  You’re looking beautiful today. วนัน้ีคุณดูสวยมาก 

1144.  You’re mean world to me. คุณเป็นโลกทั้งหมดท่ีฉนัมี (เป็นทุกส่ิงทุกอยา่งของฉนั) 

1145.  You’re self-centered. คุณเอาแต่ใจตวัเอง 

1146.  You’re so boastful. คุณชอบข้ีโมม้ากเลย 

1147.  You’re so moody. คุณโกรธง่ายมาก 

1148.  You’re so rugged-looking. คุณเป็นพวกซอมซ่อ 

1149.  You’re so talkative in the mornings. คุณพดูโมม้ากๆในตอนเชา้ 

1150.  You’re the man of my dreams. คุณคือผูช้ายในฝัน 

1151.  You’re the woman of my dreams. คุณคือผูห้ญิงในฝัน 

1152.  You’re too thin. คุณผอมเกินไป 

1153.  You’re very good-looking. คุณเป็นคนหนา้ตาดี 

1154.  You’re very hot-tempered. คุณเป็นคนอารมณ์ร้อน 

1155.  You’re very inconsistent. คุณมนัไม่เสมอตน้เสมอปลาย 

1156.  You’re well-built for an old guy. คุณเป็นคนแก่ท่ีมีรูปร่างดี 

1157.  You’re well-known in this area. แถวๆน้ี คุณมีเร่ืองอ้ือฉาวมากเลยนะ 

1158.  You’ve done this so well you deserve a bonus. คุณท าไดดี้มาก สมควรจะไดรั้บเงินพิเศษ 

1159.  You’ve got a lovely house. คุณมีบา้นน่ารักจงั 
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1160.  You’ve hit the nail on the head! เธอพดูถูกแผงเลย ฉนัเห็นดว้ยแบบสุดๆ 

1161.  Your life is as smooth as silk. ชีวติของคุณแสนจะราบร่ืน 

1162.  Your mother is a skank. แม่นายมนัส าส่อน 

1163.  You're doing me in.  คุณก าลงัโกงผม / ดิฉนั 

1164.  Are there any festivals at this time of year? ช่วงน้ีมีงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ บา้งไหม 

1165.  Are there any shops in the neighborhood? แลว้แถวๆ น้ีมีร้านคา้บา้งไหมครับ 

1166.  Are you a go-go dancer? คุณเป็นนกัเตน้อาร์โกโกรึ้เปล่า 

1167.  Are you a masochist? คุณเป็นพวกกามวปิริตรึเปล่า 

1168.  Are you a sex worker? คุณเป็นโสเภณีรึเปล่า 

1169.  Are you bisexual? คุณเป็นบุคคลสองเพศรึเปล่า 

1170.  Are you certain? แน่นะ 

1171.  Are you crazy? บา้รึเปล่า 

1172.  Are you dating anybody? คุณมีเดทกบัใครอยูห่รือเปล่า 

1173.  Are you finished? เสร็จรึยงั 

1174.  Are you free tonight? คืนน้ีคุณวา่งไหม 

1175.  Are you going somewhere? คุณจะไปไหนหรือ 

1176.  Are you heterosexual? คุณรักต่างเพศรึเปล่า 

1177.  Are you homosexual? คุณรักร่วมเพศรึเปล่า 

1178.  Are you impotent? คุณหมดสมรรถภาพทางเพศรึเปล่า 

1179.  Are you injured?        คุณบาดเจบ็หรือเปล่า 

1180.  Are you interested in going to other countries? แลว้คุณสนใจจะเดินทางไปประเทศอ่ืนไหม 

1181.  Are you jealous? อิจฉาหรอ 

1182.  Are you married? คุณแต่งงานรึยงั 

1183.  Are you positive? คุณมัน่ใจหรือ 

1184.  Are you pregnant? คุณตั้งครรภห์รือไม่ 

1185.  Are you pretending or are you really stupid? แกลง้โง่หรือโง่จริงๆ 

1186.  Are you ready? พร้อมรึยงั 
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1187.  Are you really serious about me? คุณจริงใจกบัผมไหม 

1188.  Are you staying here much longer? จะอยูอี่กนานไหม 

1189.  Are you still a virgin? คุณเป็นสาวบริสุทธ์ิรึเปล่า 

1190.  Are you sure it’s good? แน่ใจหรือวา่ดี 

1191.  Are you sure there is no delay? คุณแน่ใจนะวา่ เคร่ืองจะไม่ล่าชา้อีกน่ะ 

1192.  Are you thinking too much about it? คิดมากไปรึเปล่า 

1193.  Are you vegetarian? คุณเป็นมงัสวรัิติใช่ไหม (กินเจ) 

1194.  Can I ask you something? ถามอะไรหน่อยไดไ้หม 

1195.  Can I borrow your car? ฉนัอยากขอยมืรถยนตข์องเธอไดไ้หม 

1196.  Can I get off here? ดิฉนัจะลงค่ะ 

1197.  Can I go now? ผมไปไดห้รือยงั 

1198.  Can I have two tickets, please? ขอตัว๋ 2 ใบครับ 

1199.  Can I help you? มีอะไรใหช่้วยไหมคะ 

1200.  Can I hold you tight? อยากกอดคุณแน่น แน่น ไดม้ั้ยจ๊ะ 

1201.  Can I introduce you to my boss? ผมขอแนะน าใหคุ้ณรู้จกักบัเจา้นายของผม 

1202.  Can I introduce you to my friend? ผมขอแนะน าใหคุ้ณรู้จกักบัเพื่อนของผม 

1203.  Can I leave a message? ขอฝากขอ้ความไวไ้ดม้ั้ย 

1204.  Can I see a doctor please? ขอพบคุณหมอไดไ้หมครับ 

1205.  Can I see the menu? ขอดูเมนูหน่อยค่ะ 

1206.  Can I sleep with you tonight? คืนน้ีขอนอนดว้ยคนไดม้ั้ย 

1207.  Can I speak to the manager, please? ฉนัขอพดูกบัผูจ้ดัการหน่อยไดไ้หม 

1208.  Can I try it on? ขอลองสวมหน่อยไดไ้หมครับ 

1209.  Can I use the telephone? ขอใชโ้ทรศพัทไ์ดม้ั้ย 

1210.  Can we find some place quiet? ไปหาท่ีเงียบ ๆ คุยกนัไดม้ั้ย ครับ 

1211.  Can we spend the night together? คา้งคืนกบัฉนั / ผม ไดม้ั้ย ครับ 

1212.  Can you believe it? คุณเช่ือไหม 

1213.  Can you call an ambulance?  คุณช่วยเรียกรถพยาบาลใหด้ว้ย 
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1214.  Can you call back later? คุณโทรมาทีหลงัไดไ้หมคะ 

1215.  Can you do me a favor? กรุณาท าอะไรใหผ้มหน่อยไดไ้หม 

1216.  Can you give me a discount? ลดราคาไดไ้หมครับ 

1217.  Can you not interfere? อยา่ยุง่ไดม้ัย๊ 

1218.  Can you please give me a doggy-bag? ช่วยห่อกลบับา้นใหห้น่อย ครับ 

1219.  Can you recommend any nice national parks?  ช่วยแนะน าอุทยานแห่งชาติท่ีน่าเท่ียวใหห้น่อยไดไ้หม 

1220.  Can you repair a flat tire? คุณปะยางใหไ้ดไ้หม 

1221.  Can you speak Thai? คุณพดูไทยไดม้ั้ย 

1222.  Can you speak up? พดูดงัๆหน่อย 

1223.  Can you teach me English? สอนภาษา องักฤษ ใหผ้ม / ฉนัหน่อยไดไ้หม 

1224.  Can you tell me about it? เล่าใหฟั้งหน่อย 

1225.  Can you tell me how to go there? กรุณาบอกทางไปหน่อยไดไ้หมครับ 

1226.  Can you turn down the air-conditioner? ลดแอร์ลงไดม้ั้ย 

1227.  Can you turn towards me a little bit? หนัมาน่ีหน่อย 

1228.  Can you turn up the air-conditioner? เปิดแอร์ข้ึนอีกไดม้ั้ย 

1229.  Can you type this report for me? ช่วยพิมพร์ายงานน้ีใหผ้มหน่อยไดไ้หมครับ 

1230.  Can’t you walk a little faster? เดินเร็วๆหน่อยไม่ไดเ้หรอ 

1231.  Could I have three loaves of bread? ฉนัอยากไดข้นมปังสกั 3 แถว ไดไ้หมคะ 

1232.  Could I hold your hand? ขอจบัมือคุณไดม้ั้ย 

1233.  Could you give me a hand? ขอแรงคุณหน่อยไดไ้หม 

1234.  Could you go and get him? ช่วยไปตามเขามาดว้ย 

1235.  Could you help me with the luggage? ช่วยยกกระเป๋าหน่อยไดไ้หมครับ 

1236.  Could you please call me later? คุณช่วยโทรมาทีหลงัไดไ้หม 

1237.  Could you please let me know? คุณช่วยกรุณาบอกผมใหรู้้ดว้ยไดไ้หม 

1238.  Could you please pass me the salt? ช่วยส่งเกลือตรงโนน้ใหดิ้ฉนัหน่อยไดไ้หมคะ 

1239.  Could you please tell her “No thanks”? คุณช่วยบอกเธอดว้ยวา่ “ขอบคุณ ไม่ตอ้ง” ไดไ้หม 

1240.  Could you say that again, please? กรุณาพดูอีกคร้ัง 
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1241.  Could you tell me where the closest shopping mall 
is? 

ช่วยบอกฉนัหน่อยท่ีชอบป้ิงอยูท่ี่ไหนคะ 

1242.  Could you tell me your name, please? ไม่ทราบคุณช่ืออะไรคะ 

1243.  Could you turn down the radio? ปรับเสียงวทิยลุงหน่อยไดไ้หมครับ 

1244.  Did you come alone? มาคนเดียวเหรอ ครับ 

1245.  Do you accept credit cards? คุณรับบตัรเครดิตไหม 

1246.  Do you accept traveler’s check? คุณรับเช็คเดินทางไหม 

1247.  Do you approve of my idea? คุณเห็นดว้ยกบัความคิดของฉนัไหม 

1248.  Do you drink alcohol? คุณกินเหลา้ไหม 

1249.  Do you feel better? คุณรู้สึกดีข้ึนไหม 

1250.  Do you have a beef with me? นายจะมีปัญหากบัฉนัเรอะ 

1251.  Do you have a heart problem? คุณมีปัญหาเก่ียวกบัหวัใจหรือไม่ 

1252.  Do you have a smaller bill? คุณมีแบงคย์อ่ยกวา่น้ีไหมครับ 

1253.  Do you have a telephone directory? คุณมีสมุดโทรศพัทไ์หมครับ 

1254.  Do you have any brothers or sisters? คุณมีพี่นอ้งไหม 

1255.  Do you have any skin diseases? คุณมีปัญหาดา้นผวิหนงัหรือไม่ 

1256.  Do you have anybody to help you? แลว้มีใครช่วยเธอหรือเปล่า 

1257.  Do you have anything for sunburn? คุณมีครีมกนัแดดไหมคะ 

1258.  Do you have sensitive skin? ผวิคุณแพง่้ายหรือเปล่าคะ 

1259.  Do you have twin beds? มีเตียงคู่มั้ย ครับ 

1260.  Do you have varicose veins? คุณมีเส้นเลือดขอดไหม 

1261.  Do you know what time it is? ก่ีโมงแลว้ครับ 

1262.  Do you like playing sports? คุณชอบเล่นกีฬาไหม 

1263.  Do you like spicy food? คุณชอบอาหารรสจดัไหม 

1264.  Do you like Thai food? คุณชอบอาหารไทยมั้ย 

1265.  Do you like Thailand? คุณ ชอบเมืองไทยมั้ย 

1266.  Do you masturbate? คุณไดส้ าเร็จความใคร่ดว้ยตนเองรึเปล่า 

1267.  Do you mind if I smoke? คุณจะรังเกียจไหมถา้ผมจะสูบบุหร่ี 
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1268.  Do you play any sports? คุณเล่นกีฬาบา้งไหมครับ 

1269.  Do you really like it? คุณชอบมนัจริงๆหรือ 

1270.  Do you smoke? คุณสูบบุหร่ีไหม 

1271.  Do you take birth control? คุณไดคุ้มก าเนิดไหม 

1272.  Do you think I could borrow your car? ฉนัจะขอยมืรถยนตข์องคุณหน่อยไดไ้หมคะ 

1273.  Do you think I could come around tomorrow? ถา้ฉนัจะมาเยีย่มพรุ่งน้ีเป็นไง 

1274.  Do you think I could leave this out? คุณคิดวา่ฉนัตดัมนัออกไปดีไหม 

1275.  Do you think I could move it over there? ฉนัจะยา้ยไปตรงโนน้ดีไหม 

1276.  Do you think it will be good? มนัจะดีเหรอ 

1277.  Do you think it’ll rain tomorrow? คุณคิดวา่พรุ่งน้ีฝนจะตกไหม 

1278.  Do you think so? คุณคิดอยา่งนั้นหรือ 

1279.  Do you wanna make out? คุณอยากจูบกบัผมไหม 

1280.  Do you want to have a threesome? คุณอยากมีเพศสมัพนัธ์พร้อมกนัสามคนไหม 

1281.  Do you want to marry me? คุณอยากแต่งงานกบัผม / ฉนัมั้ย 

1282.  Do you want to tell me something? แลว้ไง 

1283.  Do you want to try one? คุณจะลองชิมดูสกัช้ินไหมคะ 

1284.  Does it look alright? สวมแลว้ดูดีใช่ไหม 

1285.  Don’t you have a better idea? ความเห็นท่ีดีกวา่น้ีมีไหม 

1286.  Fancy a drink? รับเคร่ืองด่ืมไหมคะ 

1287.  Has anyone left me a message? มีใครฝากขอ้ความถึงฉนัมั้ย ครับ 

1288.  Have we met before? เรารู้จกักนัมาก่อนรึเปล่า 

1289.  Have you been here long? มานานรึยงั 

1290.  Have you ever had an orgy? คุณเคยมีเซ็กส์หมู่ไหม 

1291.  Have you figured it out? คิดออกรึยงั 

1292.  Have you got a light? คุณมีไมขี้ดไฟไหม 

1293.  Have you opened your email? เปิดอีเมลลดู์รึยงั 

1294.  Have you slept with someone before? คุณเคยนอนกบัใครไหม 
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1295.  Have you stopped being mad? หายโกรธรึยงั 

1296.  Have you visited Thailand before? คุณเคยมาเมืองไทยหรือเปล่าครับ 

1297.  Have you waited long? รอนานมั้ย 

1298.  Have you worked here long? คุณท างานท่ีน่ีมานานหรือยงั 

1299.  How are things going? เป็นยงัไงบา้ง 

1300.  How are you? สบายดีมั้ย 

1301.  How can I explain it to you? จะอธิบายยงัไงดี 

1302.  How can that happen? เป็นไปไดย้งัไง 

1303.  How could you have done that? คุณท าไปไดย้งัไง 

1304.  How did you do it? ท าไดไ้ง 

1305.  How did you get here? มาน่ีไดย้งัไงกนั 

1306.  How do you like your coffee? คุณทานกาแฟแบบไหนคะ 

1307.  How do you say this in Thai? ภาษาไทยเรียกวา่อะไร 

1308.  How do you spell your last name? ช่วยสะกดนามสกลุใหด้ว้ยค่ะ 

1309.  How do you want me to do it? คุณจะใหฉ้นัท ายงัไง 

1310.  How does it fit? สวมพอดีไหมคะ 

1311.  How is the weather today? อากาศวนัน้ีเป็นอยา่งไรบา้ง 

1312.  How long are you staying in Thailand?     คุณจะอยูเ่มืองไทยนานเท่าไหร่ 

1313.  How long does it take to walk to the market from 
here? 

ถา้เดินไปตลาดใชเ้วลาเท่าไร 

1314.  How long have you been in Bangkok? คุณอยูก่รุงเทพฯมานานเท่าไรแลว้ 

1315.  How many brothers and sisters have you got? คุณมีพี่นอ้งก่ีคนครับ 

1316.  How many children do you want? อยากมีลูกก่ีคน 

1317.  How much do I owe you? ผมตอ้งใหคุ้ณเท่าไหร่ 

1318.  How much do you want to borrow? ตอ้งการเบิกสกัเท่าไหร่ 

1319.  How much does a round trip ticket cost? ตัว๋ไปกลบัราคาเท่าไรคะ 

1320.  How much is it? ราคาเท่าไร 

1321.  How old are you? คุณอายเุท่าไหร่ 
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1322.  How’s business? ธุรกิจเป็นยงัไง 

1323.  How's work? การงานของคุณเป็นยงัไงบา้ง 

1324.  How's your family? ครอบครัวของคุณเป็นอยา่งไรบา้ง 

1325.  I need some change, do you have any? ฉนัอยากไดแ้บงคย์อ่ย คุณมีบา้งไหม 

1326.  If not you, who? If not now, when? ถา้ไม่ใช่คุณแลว้ใคร ถา้ไม่ใช่เด๋ียวน้ีแลว้เม่ือ ไหร่ 

1327.  If you put yourself in my shoes, what will you do? ถา้นายเจออยา่งฉนั นายจะวา่อยา่งไร 

1328.  Is it far from here? มนัไกลจากตรงน้ีมากไหมครับ 

1329.  Is it possible to arrange a home stay? จะเป็นไปไดไ้หมท่ีจะพกักบัโฮมสเตย ์

1330.  Is it possible? เป็นไปไดไ้หม 

1331.  Is it really that good? ดีขนาดนั้นเลยหรอ 

1332.  Is it really? จริงหรอ 

1333.  Is it spicy? เผด็มั้ย 

1334.  Is that the rock-bottom price? นัน่เป็นราคาต ่าสุดแลว้หรือ 

1335.  Is that your children? เดก็ๆ พวกน้ีเป็นลูกๆ ของคุณหรือครับ 

1336.  Is that your family? นัน่เป็นครอบครัวของคุณหรือครับ 

1337.  Is the food alright? อาหารใชไ้ดไ้หมครับ 

1338.  Is there a bank around here? แถวน้ีมีธนาคารไหมครับ 

1339.  Is there an ATM near here?    มีตู ้เอทีเอม็ใกล ้ๆ แถวน้ีไหม 

1340.  Is there any chance that we might meet again? เราจะมีโอกาสพบกนัอีกไหมน่ี 

1341.  Is there any chance that you could come back next 
week? 

อาทิตยห์นา้คุณจะไปไดไ้หมเน่ีย 

1342.  Is there any chance that you could take me to the 
hospital? 

คุณพอจะพาผมไปโรงพยาบาลไดไ้หม 

1343.  Is there any dress code at the palace?   มีระเบียบการแต่งกายเวลาไปพระราชวงัไหม 

1344.  Is there something you wanted to tell me? วา่ไง 

1345.  Is this good enough? ดีพอรึยงั 

1346.  Is this seat taken? มีคนนัง่ท่ีน่ีแลว้หรือยงั 

1347.  Is this water safe to drink? น ้าน่ี ปลอดภยัท่ีจะด่ืมไหมเน่ีย 
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1348.  Is this your first visit to Thailand? คุณเพิ่งมาเท่ียวเมืองไทยเป็นคร้ังแรกใช่ไหมครับ 

1349.  Isn’t it a beautiful day? วนัน้ีอากาศดีนะคะ 

1350.  May I ask who is calling? ใครโทรมาคะ 

1351.  May I be excused for a moment? ขอตวัสกัครู่ ครับ 

1352.  May I be excused? ขอตวัก่อนนะ ครับ 

1353.  May I buy you a drink? ผม / ฉนัจะสัง่เคร่ืองด่ืมใหเ้อาไหม 

1354.  May I go out for a while?  ขออนุญาตออกไปขา้งนอกสกัครู่ 

1355.  May I have a day off? ขออนุญาตลาหยดุหน่ึงวนั 

1356.  May I have your name, please? ขอทราบช่ือคุณหน่อยค่ะ 

1357.  May I hug you? ขอกอดไดม้ั้ย 

1358.  May I introduce you to my friend? ขออนุญาตแนะน าใหคุ้ณรู้จกักบัเพื่อนของผม 

1359.  May I kiss you? ขอจูบไดม้ยั 

1360.  May I leave a message? ผมขอฝากขอ้ความไวไ้ดไ้หมครับ 

1361.  May I make a suggestion? ขอเสนอแนะอะไรหน่อยไดไ้หม 

1362.  May I sit here with you? ขอนัง่ดว้ยคนไดไ้หม 

1363.  May I use your telephone? ขอใชโ้ทรศพัทห์น่อยนะครับ 

1364.  Oh, is it him? เขาเองเหรอ 

1365.  Please, can I have some more? ผมขอเพิ่มอีกหน่อยไดไ้หมครับ 

1366.  Shall we do it again? เอาอีกมั้ย 

1367.  Surely that can’t be right, can it? นัน่มนัไม่ถูกน่ี ใช่ไหม 

1368.  Wassup? วา่ไง 

1369.  What about yourself? วา่แต่คุณล่ะ 

1370.  What are the charges against me? ผมผิดขอ้หาอะไร 

1371.  What are these? พวกน้ีคืออะไรครับ 

1372.  What are they made of? มนัท ามาจากอะไรครับ 

1373.  What are you all doing this for? อะไรกนันกักนัหนา 

1374.  What are you doing here? คุณมาท าอะไรท่ีน่ี 
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1375.  What are you doing tonight? คุณจะท าอะไรครับคืนน้ี 

1376.  What are you doing? ท าอะไรอยู ่

1377.  What are you looking at? คุณก าลงัมองดูอะไรอยู ่

1378.  What are you looking for? คุณก าลงัมองหาอะไรอยู ่

1379.  What are your favorite desserts? แลว้ของหวานท่ีคุณชอบล่ะ 

1380.  What are your favorite dishes? อาหารจานโปรดของคุณคืออะไรคะ 

1381.  What are your favorite drinks? คุณชอบเคร่ืองด่ืมแบบไหนคะ 

1382.  What can I do for you? จะใหผ้มช่วยอะไรล่ะ 

1383.  What country are you from? คุณมาจากประเทศอะไร 

1384.  What day are you leaving? คุณจะไปวนัไหน 

1385.  What day is it today? วนัน้ีเป็นวนัอะไร 

1386.  What did you have in mind? คุณคิดอยากท าอะไร / ไปท่ีไหนครับ 

1387.  What did you say? อะไรนะ 

1388.  What do you do for a living? คุณท างานอะไร 

1389.  What do you do to earn money? คุณท ามาหากินยงัไง 

1390.  What do you have to do? เธอตอ้งท าอะไรบา้งล่ะ 

1391.  What do you like to eat? คุณชอบทานอะไร 

1392.  What do you mean? คุณหมายถึงอะไร 

1393.  What do you suggest? คุณจะแนะน าอะไรครับ 

1394.  What do you think about me? คุณคิดวา่ผม / ฉนัเป็นยงัไง 

1395.  What do you think about Thai woman in general? คุณคิดอยา่งไรเก่ียวกบัผูห้ญิงไทยโดยทัว่ไป 

1396.  What do you think of that? คุณคิดยงัไงกบัเร่ืองนั้นน่ะ 

1397.  What do you think the weather will be like today? คุณคิดวา่วนัน้ีอากาศเป็นยงัไง 

1398.  What do you usually do during your free time? คุณมกัท าอะไรช่วงท่ีคุณวา่งคะ 

1399.  What does this mean? น่ีแปลวา่อะไร 

1400.  What faculty does he study in? เรียนอยูค่ณะอะไรละคะ 

1401.  What goes around comes around. ท าอยา่งไร ไดอ้ยา่งนั้น 
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1402.  What good will come of this? ไดป้ระโยชน์อะไร 

1403.  What happened to your face? หนา้ไปโดนอะไรมา 

1404.  What is it made of? มนัท ามาจากอะไรครับ 

1405.  What is the date today?   วนัน้ีวนัท่ีเท่าไร 

1406.  What is the exchange rate? อตัราแลกเปล่ียนเท่าไร 

1407.  What is your address? ขอท่ีอยูข่องคุณไดไ้หม 

1408.  What is your name, please?        คุณช่ืออะไรครับ 

1409.  What is your occupation? คุณมีอาชีพอะไรคะ 

1410.  What kind of men do you like? คุณชอบผูช้ายแบบไหน 

1411.  What kind of music do you like?  คุณชอบดนตรีประเภทใด ครับ 

1412.  What kind of woman do you like? คุณชอบผูห้ญิงแบบไหน 

1413.  What kind of work do you do? งานของคุณเป็นพวกประเภทไหน 

1414.  What nationality are you? คุณเป็นคนชาติอะไร 

1415.  What should I do then? แลว้ทีน้ีจะท ายงัไง 

1416.  What should I do? ท ายงัไงดี 

1417.  What the fuck? อะไรวะ 

1418.  What the hell? อะไรฟ่ะ 

1419.  What time does the bank close? ธนาคารปิดก่ีโมง  

1420.  What time does the shuttle leave? รถบริการจะออกก่ีโมงครับ 

1421.  What time would you like to come? ไม่ทราบวา่จะมาท่ีน่ีก่ีโมงครับ 

1422.  What would you like me to buy? คุณตอ้งการใหดิ้ฉนัซ้ืออะไรคะ 

1423.  What would you like to drink? คุณอยากด่ืมอะไร 

1424.  What would you like to order? คุณตอ้งการสัง่อะไร ครับ 

1425.  What would you suggest? คุณจะแนะน าอะไร 

1426.  What you sow you shall reap. แคน้ตอ้งช าระ 

1427.  What’s the matter?  เป็นอะไรไป 

1428.  What’s this all about? มนัยงัไงกนั 
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1429.  What’s up, G? วา่ไงพวก! 

1430.  What’s your hobby? คุณมีงานอดิเรกอะไร 

1431.  When can I see you again? จะไดเ้จอคุณอีกเม่ือไหร่ 

1432.  When did you get here? มาตั้งแต่เม่ือไหร่ 

1433.  When do you need it? คุณจะใชเ้ม่ือไหร่ล่ะ 

1434.  When do you want me to move in? เม่ือไหร่ผมจะยา้ยเขา้มาได ้

1435.  When is your birthday? วนัเกิดคุณเม่ือไหร่ 

1436.  When will we see each other again? เม่ือไหร่เราจะเจอกนัอีก ครับ 

1437.  Where are we going next? จะไปไหนต่อดี ครับ 

1438.  Where are you from? คุณมาจากไหน 

1439.  Where are you going this weekend? เธอจะไปไหนตอนสุดสปัดาห์น้ี 

1440.  Where are you going? ไปไหน 

1441.  Where are you taking me?  คุณจะพาผมไปไหน 

1442.  Where can I get something to eat? จะหาอะไรทานไดท่ี้ไหน 

1443.  Where did it all go? หายไปไหนกนัหมด 

1444.  Where did you hide it? เอาไปซ่อนไวไ้หน 

1445.  Where do you live? คุณอยูท่ี่ไหน 

1446.  Where do you work? คุณท างานอะไรคะ 

1447.  Where have you all been? ไปไหนกนัมา 

1448.  Where have you been? ไปไหนมา 

1449.  Where is the bus stop? ท่ีจอดรถประจ าทางอยูไ่หน 

1450.  Where is the restroom? หอ้งน ้าอยูท่ี่ไหน 

1451.  Where is the supermarket? ซุปเปอร์มาเกต็อยูต่รงไหนคะ 

1452.  Where should we go on vacation? ช่วงพกัร้อนน้ี เราจะไปเท่ียวไหนกนัดี 

1453.  Where would you like to go? คุณตอ้งการไปไหนครับ 

1454.  Which is better? อนัไหนดีกวา่ 

1455.  Which is mine? อนัไหนของผม 
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1456.  Which trick are you using? มาไมไ้หน 

1457.  Who are you looking for? คุณหาใครอยูห่รือ 

1458.  Who are you really? คุณเป็นใครกนัแน่ 

1459.  Who are you waiting for? คุณคอยใคร 

1460.  Who is responsible? ใครรับผดิชอบ 

1461.  Who is there? ใครอยูน่ัน่ 

1462.  Who told you? ใครบอก 

1463.  Who’s your daddy? รู้ไหมใครป๋า 

1464.  Why are you doing that? ท าไปท าไม 

1465.  Why are you in a hurry? ท าไมรีบกลบั 

1466.  Why are you so aggressive towards me? ท าไมคุณกา้วร้าวกบัฉนันะ 

1467.  Why are you so late? ท าไมคุณมาสายจงั 

1468.  Why are you so possessive of that? หวงไวท้  าไม 

1469.  Why aren’t you capable of doing this easy thing? ท าแค่น้ีกไ็ม่ได ้

1470.  Why did you bring this? เอามาท าไม 

1471.  Why didn’t you call me? ท าไมไม่โทรมา 

1472.  Why didn’t you go? ท าไมถึงไม่ไป 

1473.  Why didn’t you let me know first? ท าไมไม่บอกใหรู้้ก่อน 

1474.  Why didn’t you tell me before? ท าไมพึ่งจะบอก 

1475.  Why do you love me? ท าไมคุณถึงรักผม 

1476.  Will this work? ใชไ้ดไ้หม 

1477.  Will you be free tomorrow? พรุ่งน้ี  คุณวา่งหรือเปล่า 

1478.  Will you marry me? แต่งงานกบัพี่มั้ย 

1479.  Will you take some friendly advice? ขอใหค้  าแนะน าฉนัทเ์พื่อนนะ 

1480.  Windy today, isn’t it? วนัน้ีลมแรงนะคะ 

1481.  Would it be possible to call you at work? จะโทรไปหาท่ีท างานไดไ้หม 

1482.  Would it be possible to come inside for a moment? คุณจะเขา้มาขา้งในสกัประเด๋ียวไดไ้หม 
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1483.  Would it be possible to see you next week? สปัดาห์หนา้จะมีทางไดพ้บคุณไหม 

1484.  Would this weekend be possible? สุดสปัดาห์น้ี พอไดไ้หม 

1485.  Would you come over and have dinner with me? คุณจะแวะมาทานขา้วเยน็กบัผมไหม 

1486.  Would you like a cup of coffee? จะรับกาแฟไหมค่ะ 

1487.  Would you like another piece of cake? อยากรับประทานขนมเคก้อีกสกัช้ินไหมคะ 

1488.  Would you like any help? คุณตอ้งการใหช่้วยอะไรไหม 

1489.  Would you like some more? เอาอีกหน่อยไหม 

1490.  Would you like to go out? อยากจะออกไปขา้งนอกไหมครับ 

1491.  Would you like to join us? เธอจะไปดว้ยไหม 

1492.  Would you like to leave a message? มีอะไรฝากไหมคะ 

1493.  Would you like to take a shower? อาบน ้ามั้ย 

1494.  Would you mind if I had some time off? คุณจะรังเกียจไหม ถา้ฉนัจะขอลาหยดุ 

1495.  Would you mind if I played some music? คุณจะวา่อะไรไหม ถา้ฉนัจะเล่นดนตรี 

1496.  Would you mind if turned on the light? ถา้ฉนัจะเปิดไฟ คุณจะวา่อะไรไหม 

1497.  Would you mind turning the music down? คุณช่วยลดเสียงดนตรีลงหน่อยไหม 

1498.  You appreciate it now, don’t you? ซ้ึงแลว้ใช่ไหม 

1499.  You feel me? เขา้ใจปะ 

1500.  You want to get hurt? อยากเจบ็ตวัรึไง 

 


