
 

ค ำช้ีแจงหลักสูตรอบรมออนไลน์ 

เรื่อง   หลักสูตรอบรมออนไลน์การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ “การทักทาย แนะน าตัวเอง   

         ขอบคุณ ขอโทษ ลาก่อน” 

  เมื่อศึกษาจบแล้วให้ท่านจะได้ท าแบบทดสอบหลังเรียน และท าแบบทดสอบผ่าน  

ร้อยละ 80 ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการพัฒนาเสริมความรู้หลักสูตรอบรมออนไลน์ 
1. ภาษาอังกฤษประโยค “ทักทาย” 

2. ภาษาอังกฤษประโยค “แนะน าตัว” 

3. ภาษาอังกฤษประโยค “ขอบคุณ” 

4. ภาษาอังกฤษประโยค “ขอโทษ” 

5. ภาษาอังกฤษประโยค “ลาก่อน” 

6. ภาษาอังกฤษชื่อกลุ่ม 

อ้ำงอิงแหล่งที่มำ 
1. Globish คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด  

    2.  https://www.globish.co.th/blog/professional/50basicsentences 

  

 

 

 

 

 

 



ประโยคภำษำอังกฤษพื้นฐำน  
จ ำนวน 50 ประโยค 

 
ภาษาอังกฤษอาจไม่ใช่ภาษาที่ทุกคนใช้กันบ่อย ๆ ท าให้เราหลงลืมบางค าศัพท์หรือ 

ประโยคไป การที่เราไม่รู้จะพูดประโยคภาษาอังกฤษยังไงให้ถูก หรือบางทีก็คิดค าศัพท์ไม่ออก จึงไม่ใช่เรื่อง
แปลก แต่อย่าปล่อยให้ตัวเองลืมภาษาอังกฤษแบบนี้ไปเรื่อย ๆ มาปัดฝุ่นความรู้กันดีกว่า ด้วย 50 ประโยค
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ที่ได้ใช้ในบทสนทนาบ่อยมาก จะเก็บไว้ซ้อมพูดคนเดียว หรือคุยกับฝรั่ง หรือฝึกนักเรียน
ให้สามารถพูดได้ ส่วนคนที่ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรง ก็สามารถฝึกสกิลด้วย 50 ประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้
ได้เช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1) ประโยคภาษาองักฤษ “ทกัทาย” 

  
Hello/ Hey/ Hi.       : สวสัดี 

Morning/afternoon/evening.  : สวสัดีตอนเชา้/ บ่าย/ เยน็ 

What’s going on?     : เป็นไงบา้ง 

How’s it going?     : เป็นไงบา้ง 

How are you?      : เป็นไงบา้ง 

How’s everything?    : ทุกอยา่งเป็นยงัไง 

What have you been up to?  : คุณเป็นอยา่งไรบา้ง 

Nice to meet you!     : ยนิดีท่ีไดรู้้จกั 

Pleased to meet you.    : ยนิดีท่ีไดรู้้จกั 
Long time no see.      : ไม่ไดเ้จอกนันานเลย 



 
2) ประโยคภาษาองักฤษ “แนะน าตัว” 

I’m (ช่ือจริง) but people here call me (ช่ือเล่น). :ฉนัช่ือ.. แต่คนส่วนใหญ่เรียกฉนัวา่…. 

You can call me (ช่ือเล่น).    : คุณเรียกฉนัวา่….ก็ได ้

I come from (ช่ือประเทศ).    : ฉนัมาจาก…. 

I was born and raised in (ช่ือเมือง/ ประเทศ). :ฉนัเกิดและโตท่ี…. 

I live in (ช่ือเมือง/ ประเทศ).    :ฉนัอาศยัอยูท่ี่ 

I work as (อาชีพ).     : ฉนัท างานเป็น…. 

I’m a student at  (ช่ือโรงเรียน/ มหาลยั).  :ฉนัเป็นนกัเรียน/ นกัศึกษาท่ี 

I’m (อาย)ุ years old.     : ฉนัอาย…ุ.ปี 

I love (งานอดิเรก).      : ฉนัรักการ…. 

My hobbies are…     : งานอดิเรกของฉนัคือ…. 

 



 
 

 3) ประโยคภาษาองักฤษ “ขอบคุณ” 

  

Thanks a lot.    : ขอบคุณมาก ๆ 

Thanks in advance.    : ขอบคุณล่วงหนา้เลย 

Thank you for your help.   : ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือ 

Thanks a million.    : ขอบคุณมาก ๆ เลย 

I really appreciate your help  : ฉนัขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือจริง ๆ  

That’s very kind of you.   :คุณเป็นคนดีมากจริง ๆ 

I can’t thank you enough.  : ฉนัขอบคุณคุณเท่าไหร่ก็ไม่พอ 

I owe you one.    : ฉนัเป็นหน้ีคุณเลย 

I couldn’t have done it without you. : ฉนัคนท าไม่ไดถ้า้ไม่มีคุณ 

I don’t know what to say.  : ฉนัไม่รู้จะพดูยงัไงเลย (ซาบซ้ึงมาก) 
 
 



 

  

4) ประโยคภาษาองักฤษ “ขอโทษ” 

 I’m terrible sorry.  : ฉนัขอโทษจริง ๆ  

  I apologize.    : ฉนัขอโทษ 

  I sincerely apologize.  : ฉนัขอโทษจริง ๆ  

  I want to apologize.   : ฉนัอยากขอโทษ 

  Sorry about that.  : ขอโทษส าหรับเร่ืองนั้นดว้ย 

  Sorry, my apologies. I had that wrong. : ขอโทษจริง ๆ เร่ืองนั้นฉนัผดิเอง 

  Sorry, it was all my fault.  : ขอโทษ ทั้งหมดเป็นความผดิของฉนัเอง 

  My bad.     : ฉนัผดิเอง 

I was wrong. Can you forgive me? : ฉนัผดิไปแลว้ ยกโทษใหฉ้นัไดไ้หม 

I owe you an apology.  : ฉนัติดคา้งค าขอโทษคุณ 



 

 

 

  

5) ประโยคภาษาองักฤษ “ลาก่อน” 

  Bye-bye.     : ลาก่อน 

Bye for now.   :ไปก่อนนะ 

I’m off.     : ไปแลว้นะ 

I’m out.     :ไปก่อนนะ 

Gotta go.     : ตอ้งไปแลว้ 

 Take care.    : ดูแลตวัเองดว้ยนะ 

See you later.    : ไวเ้จอกนัใหม่ 

Catch you later.  : ไวเ้จอกนัใหม่ 

See you soon.    : ไวเ้จอกนัเร็ว ๆ น้ี 

Have a nice day.   : ขอใหเ้ป็นวนัท่ีดีนะ 

 
 
 



หวังว่าประโยคภาษาอังกฤษทั้ง 50 ประโยคนี้จะมีประโยชน์ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน และน าความรู้ความเข้าใจในพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21                       
และก้าวทันเหตุการณ์ปัจจุบันไปสู่สังคมโลกได้  ที่ส าคัญ ถ้าอยากพูดประโยคภาษาอังกฤษคล่อง มั่นใจ                    
ต้องหมั่นฝึกฝนบ่อยๆ   

อ้ำงอิงแหล่งที่มำ  :   

        1. Globish คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด  

2. https://www.globish.co.th/blog/professional/50basicsentences 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

แบบทดสอบหลักสูตรอบรมออนไลน์ 

กำรพัฒนำสมรรถนะภำษำอังกฤษ “กำรทักทำย แนะน ำตัวเอง ขอบคุณ ขอโทษ ลำก่อน” 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ค ำชี้แจง  ข้อสอบมีจ านวน  10 ข้อ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์ ในครั้งนี ้

 
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอให้โชคดี  

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 1 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


