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Speak Up : Nail Salon Receptionist (พนักงานต้อนรับ ร้านท าเล็บ) ตอน 2 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "พนักงานต้อนรับ ร้านท าเล็บ" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างพนักงานต้อนรับ ร้านท าเล็บและลูกค้า 
 
Conversation  การสนทนา การบริการ 
Nail Salon Receptionist First, we do the cleansing. 

 อันดับแรก เราจะท าความสะอาดเล็บ 

 Then, we file your nails. 

 จากนั้น เราจะตะไบเล็บ 

 Next, we file the nails and scrub. 

 จากนั้น เราจะตะไบเล็บและสครับ 

 

Nail Salon Receptionist Would you like us to cut your nails shorter? 

 คุณอยากจะให้เราตัดเล็บให้สั้นลงไหม 

Client I don’t know because they are pretty short. 

 ไม่รู้สิ เพราะมันก็สั้นอยู่แล้ว 

 What do you think? 

 คุณคิดว่าไง 

Nail Salon Receptionist I think a little bit of nail filing would be OK. 

 ฉันว่าตะไบเล็บนิดหน่อยก็พอ 

Client OK. 

 ตกลง 
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Client  Whatever you think is the best for me. 

ที่คุณคิดมา มันดีมากส าหรับฉัน 

Nail Salon Receptionist How about the shape of you nail? Round of square?  

 จะท าเล็บรูปทรงไหนดี แบบมนหรือสี่เหลี่ยม 

Client I don’t know. What do you think?  

 ไม่รู้สิ คุณคิดว่าไง 

Nail Salon Receptionist A round shape with square tips would suit you. 

 แบบมนแล้วเป็นเหลี่ยม ๆ ที่ปลายเล็บน่าจะเหมาะกับคุณ 

 

Nail Salon Receptionist Excuse me, may I show you the colors for your decision? 

 ขอโทษนะคะ ขอเอาสีมาให้เลือกนะคะ 

 The natural color, the light brown, and this is the light pink. 

 สีธรรมชาติ สีน้ าตาลอ่อน และอันนี้สีชมพูอ่อน 

Client Maybe the light brown or the natural color, but not the pink. 

 อาจจะสีน้ าตาลอ่อนหรือสีธรรมชาติ แต่ไม่เอาสีชมพู 

Nail Salon Receptionist The therapist will try and find the right color for you. 

 ช่างท าเล็บจะช่วยเลือกสีที่เหมาะส าหรับคุณ 

Client Thank you. 

 ขอบคุณ 

Nail Salon Receptionist You’re welcome. 

 ยินดีค่ะ 
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Nail Salon Receptionist Do you like your nail style? 

 คุณชอบเล็บแบบที่ท าไหม 

 See you next time. 

 พบกันครั้งหน้านะคะ 

 

Nail Salon Receptionist Do you like your nail style? 

 ชอบเล็บแบบที่ท าไหมคะ 

Client My god! This is fantastic! You did a fantastic job! 

 ดีมากเลยค่ะ คุณเก่งมาก 

 Thank you so much. I love it. Look at it. It’s pretty. 

 ขอบคุณมากเลย ฉันชอบ ดูสิ น่ารัก 

Nail Salon Receptionist Everything is OK.  

 ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะคะ 

Client Very well done. Thank you.  

 เก่งมาก ๆ ขอบคุณค่ะ 

Nail Salon Receptionist Thank you so much. See you next time. 

 ขอบคุณมากค่ะ ไว้เจอกันครั้งหน้านะคะ 

Client Of course. Take care. Bye.  

 แน่นอน ไปก่อนนะคะ 

 

Nail Salon Receptionist When would you like to do it?  

 จะเข้ามาท าเม่ือไรดีคะ 

 What would you like to have done? 

 จะท าอะไรบ้างคะ 

See you  tomorrow at 5 o’clock. 

 พบกันพรุ่งนี้ 5 โมงค่ะ 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Conversation  การสนทนา การบริการ 
For a spa manicure, there will be 3 sessions.  ส าหรับการท าสปามือ จะมี 3 ขั้นตอน 

For a spa manicure, there will be 3 processes. ส าหรับการท าสปามือ จะมี 3 ขั้นตอน 

How would you like your nails filed?   อยากให้ตะไบเล็บแบบไหน 

How would you like your nails shaped?  อยากตัดเล็บเป็นรูปทรงอะไร 

Would you like us to trim the ingrown nail?  อยากจะให้ตัดเล็บขบไหม 

Do you like it?      คุณชอบไหม 

Do you like your nail style?    ชอบแบบเล็บที่ท าไหม 

Thank you very much.     ขอบคุณมาก 

See you again next time.    ไว้เจอกันครั้งหน้า 

When is it convenient for you?   คุณสะดวกเมื่อไร 

Is Monday convenient for you?   วันจันทร์สะดวกไหม 

Is next Monday convenient for you?   วันจันทร์หน้าสะดวกไหม 

Are you available on Monday?   วันจันทร์คุณว่างไหม 

Are you available next Monday?   วันจันทร์หน้าคุณว่างไหม 

How about tomorrow at 9 a.m.?   พรุ่งนี้ 9 โมงได้ไหม 

How many people are coming?   มากันกี่ท่าน 

Your appointment will be tomorrow at 3 p.m. วันนัดของคุณคือพรุ่งนี้ บ่าย 3 โมง 

Your appointment will be on Monday at 9 p.m. วันนัดของคุณคือวันจันทร์ 3 ทุ่ม 

Thank you very much and see you soon.  ขอบคุณมาก เจอกันเร็ว ๆ นี้ 
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3. รวมค าศัพท์ส าคัญท่ีควรรู้   
 
file your nail    ตะไบเล็บ 
square     ทรงเหลี่ยม 
round     ทรงมน 
almond    ทรงอัลมอนด์ 
first     อันดับแรก 
next     ต่อไป 
then     จากนั้น 
trim cuticle    เล็มหนังรอบ ๆ เล็บ 
massage    นวด 
choose a nail polish   เลือกสีทาเล็บ 
trim     เล็ม 
shape     รูปทรง การตัดแต่ง 
filing     การตะไบ 
filing nails    การตะไบเล็บ 
nail polish    สีทาเล็บ 
 
 
 
 
 
 


