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คณุสบายดไีหม



How are you?



How do you do?



How is life 
treating you?



How are
you doing?



How’s it going?



Are you good?



How are things?



How’s it 
happening?



How’s it hanging?



Ya good?



What’s up?



Sup?
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ดี / ไมด่ี
มากนอ้ยแคไ่หน



so so / alright
เฉยๆ



good
ดี



great / fantastic
ดมีาก / ยอดเยี+ยม



awesome
สดุยอด



bad
ไมด่ี



awful
แย่



terrible
แยม่าก
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ขอบคณุครับ



Thank you
ขอบคณุครับ



Thank you very much
ขอบคณุมากๆ ครับ



Thanks
ขอบใจนะ



Thanks a lot
ขอบใจมากๆ



Cheers
ขอบใจนะ



I appreciate it
ขอบคณุ ผมรูส้กึซาบซึ2งครับ



How kind of you
คณุชา่งมนํี,าใจจรงิ ๆ ครับ
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ไมเ่ป็นไร



No problem
ไมม่ปัีญหา



My pleasure
ดว้ยความยนิดี



You're welcome
ดว้ยความยนิดี



Glad to help
ยนิดชีว่ยเสมอ



No worries
ไมเ่ป็นไร



No sweat
ไมเ่ป็นไร



Don't mention it
ไมเ่ป็นไร
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คําศพัท์
ภาษาพดู



wanna
want to
อยาก



What do you 
wanna eat?
คณุอยากกนิอะไร



gonna
going to
จะ



I’m gonna go
for a walk.
ผมจะไปเดนิเลน่



gotta
got to
ตอ้ง



I’ve gotta go now!
ผมตอ้งไปละ่



gimme
give me
ใหผ้ม



Can you gimme
that, please?

I

คณุชว่ยเอาอนันั-นมาใหผ้มหน่อย



dunno
don’t know

ไมรู่ ้



I dunno what
I should do?
ผมไมรู่ว้า่ควรทําอยา่งไรดี



kinda
kind of
คอ่นขา้ง



I’m kinda hungry, 
let’s go eat something.
ผมรูส้กึคอ่นขา้งหวิแลว้ เราไปกนิกนัเถอะ



cuz
because
เพราะ



I’m tired cuz I 
worked so hard today.
ผมเหนื'อยเพราะวนันี1ทํางานหนักมาก


