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Speak Up : Caddie (แคดดี้) ตอน 1 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "แคดดี้" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างแคดดี้และลูกค้า 
 
Services: การบริการ 
Caddie : Good morning. How are you today? 

  สวัสดีตอนเช้าค่ะ วันนี้สบายดีไหม 

Customer : I am good. Thank you. How are you? 

  สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณสบายดีไหม 

Caddie : I am OK. Have you booked your tee-off time? 

  สบายดีค่ะ คุณจองเวลาออกรอบไว้แล้วหรือยัง 

Customer : Yes, I have booking at 10:30. 

  ใช่ ผมจองไว้เวลา 10:30 น. 

Caddie : My name is Ann. Can I be your caddie today? 

  ฉันชื่อแอน วันนี้ฉันท างานเป็นแคดดี้ให้คุณนะคะ 

Customer : Absolutely. Thank you. 

  แน่นอน ขอบคุณครับ 

Caddie : This is my ticket number. 

  นี่คือตั๋วของฉันค่ะ 

Customer : Lovely. Where do I pay the green fee? 

  ดีครับ แล้วผมจะจ่ายค่าออกรอบได้ที่ไหน 
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Caddie : You have to go downstairs and pay for the ticket. 

  คุณต้องลงไปข้างล่าง และช าระเงินค่าตั๋ว 

  See you downstairs. 

  แล้วเจอกันข้างล่าง 

 

  

Caddie : Have you been here before? 

  คุณเคยมาท่ีนี่ไหม 

Customer : This is my first time. 

  ผมเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรก 

Caddie : You will need a lot of my help. 

  ถ้าเช่นนั้นคุณคงต้องให้ฉันช่วยเยอะเลยค่ะ 

  This is the first hole. Which club would you like? 

  หลุมนี้เป็นหลุมแรกนะคะ คุณจะใช้หัวไม้กอล์ฟอันไหนคะ 

 

2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Services: การบริการ 
 Hello.      สวัสด ี

Good morning, Mister.    สวัสดีตอนเช้า 

 Good afternoon, Mister.   สวัสดีตอนบ่าย 

 My name is Ann. I’ll be your caddie today. ฉันชื่อแอน ฉันจะเป็นแคดดี้ให้คุณในวันนี้ 

How are you today, sir?   วันนี้คุณสบายดีไหม 

I am fine. How about you?   ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ 

I am fine. Thank you, sir.   ฉันสบายดี ขอบคุณค่ะ 
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Have you ever been here?   คุณเคยมาท่ีนี่ไหม 

Have you been here before?   คุณเคยมาท่ีนี่ไหม 

No, this is my first time.   ไม่ นี่เป็นครั้งแรก 

You will need a lot of my help.  คุณคงต้องให้ฉันช่วยเยอะเลยค่ะ 

Which club do you need?   คุณต้องการจะใช้ไม้กอล์ฟอันไหน 

Which wood do you need?   คุณต้องการจะใช้ไม้กอล์ฟอันไหน 

Which club would you like?   คุณต้องการจะใช้ไม้กอล์ฟอันไหน 

Which wood would you like?   คุณต้องการจะใช้ไม้กอล์ฟอันไหน 

I need a driver     ฉันต้องการไม้ตีระยะไกล 

Here it is.     นี่ค่ะ 

 

3. รวมค าศัพท์ส าคัญท่ีควรรู้   
 
 Mister (Mr.)     ผู้ชาย 

 Miss      ผู้หญิงยังไม่แต่งงาน 

 Mrs.      ผู้หญิงแต่งงานแล้ว 

 sir      คุณผู้ชาย 

 ma’am      คุณผู้หญิง 

 madam     คุณผู้หญิง 

 tee-off      จุดเริ่มต้น 

 driver      ไม้กอล์ฟส าหรับตีระยะไกล 

 club, wood     ไม้กอล์ฟ 

 

  


