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Speak Up : Shoe Shop Owner (เจ้าของร้านขายรองเท้า) ตอน 1 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "เจ้าของร้านขายรองเท้า" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างเจ้าของร้านขายรองเท้าและลูกค้า 
 
Conversation  บทสนทนา 
Shoe Shop Owner Hello, can I help you? 

 สวัสดีครับ ให้ผมช่วยคุณไหมครับ 

Customer Hello. Just wondering, what are these? They look really nice. 

 สวัสดีค่ะ สงสัยว่านี่คืออะไร ดูสวยมากเลย 

 

Shoe Shop Owner We have two types of straps. 

 เรามีสายรัดสอบแบบ 

 This one we call slingback. 

 แบบนี้เราเรียกว่าสายรัดส้นเท้า 

 It costs one hundred and seventy nine Baht per pair. 

 ราคาคู่ละ 179 บาท 

 And the other one we call regular strap. 

 อีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าสายรัดปกติ 

 It costs one hundred and forty nine Baht per pair. 

 ราคาคู่ละ 149 บาท 
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Customer Oh, these are nice. And you can actually pick the color. 

 พวกนี้สวยมาก และคุณยังเลือกสีได้ด้วย 

Shoe Shop Owner You can choose your favorite color to match the base with the strap. 

 คุณเลือกสีที่ชอบได้เพ่ือให้พ้ืนเข้ากับสายรัด 

Customer OK, for the base I’m going to choose this navy blue. 

 โอเค พ้ืนรองเท้าฉันจะเลือกสีกรมท่า 

 And, not black. This one, the gold. 

 และไม่ใช่สีด า สีนี้ค่ะ สีทอง 

Shoe Shop Owner Wow, that’s a nice color. 

 ว้าว สีนั้นสวยนะ 

 

 

Shoe Shop Owner  What size would you like?  

 คุณอยากได้รองเท้าขนาด(เบอร์)อะไร 

 We have nine sizes. You can try it on. 

 เรามี 9 ขนาดให้คุณลอง 

 Is it too loose or too tight? 

 หลวมหรือคับไปไหม 

 Do they fit well? 

 มันพอดีกับเท้าคุณไหม 

 

Shoe Shop Owner Could you please tell me the size you prefer?  

 คุณช่วยบอกขนาดรองเท้าที่อยากได้ให้หน่อยได้ไหมครับ 

OK, you can have a look here. 

 โอเค คุณสามารถดู(ขนาด)ได้ที่นี่ครับ 
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Customer  Let me think. 

 ขอฉันคิดก่อนนะ 

 Well, this would be too small. 

 คู่นี้น่าจะเล็กเกินไป 

 Maybe this one would be my size. 

 คู่นี้น่าจะเป็นขนาดรองเท้าของฉัน 

Shoe Shop Owner Is it too big for you? 

 มันใหญ่เกินไปส าหรับคุณหรือเปล่า 

Customer Oh, no! It’s too loose. 

 มันหลวมเกินไป 

Shoe Shop Owner OK, I see. 

 โอเค เข้าใจแล้ว 

Customer Maybe this one then. 

 น่าจะขนาดนี้นะ 

 Yes, looks perfect. Absolutely. 

 พอดีมาก ขนาดนี้เลย 

Shoe Shop Owner Do you want to try the small one? 

 คุณอยากลองคู่เล็กไหม 

Customer I’m pretty sure, this is too tight. 

 ฉันมั่นใจเลยว่าคู่นี้คับเกินไป 

 Just like I said, I barely can get in. 

 อย่างที่ฉันบอกไป ฉันสวมยากมาก 

Shoe Shop Owner So, this one is perfect, right? 

 ถ้าเช่นนั้นคู่นี้พอดีเลยใช่ไหม 

Customer Absolutely. 

 แน่นอน 
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Shoe Shop Owner Thirty seven and thirty nine. 

 37 และ 39 

Customer Thirty seven and thirty eight. 

 37 และ 38 

Shoe Shop Owner OK, wait a minute. 

 โอเค รอสักครู่ 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Conversation  บทสนทนา 
Hello. / Hi.      สวัสด ี

How are you?      คุณเป็นอย่างไรบ้าง 

How are you doing?     คุณสบายดีไหม 

Can I help you?     ให้ผมช่วยคุณไหม 

May I help you?     ให้ผมช่วยคุณไหม (สุภาพกว่า Can I help you?) 

How can I help you?     ผมช่วยคุณอย่างไรได้บ้าง 

What kind of shoes are you looking for?  คุณก าลังมองหารองเท้าแบบใดอยู่ 

Which style do you prefer?    คุณชอบแบบไหน (มากกว่าแบบอื่น ๆ) 

Which style do you like?    คุณชอบแบบไหน  

What kind of strap do you want?   คุณต้องการสายรัดแบบไหน 

What kind of strap do you like?   คุณชอบสายรัดแบบไหน 

Which color strap do you want?   คุณต้องการสายรัดสีไหน 

What color strap do you want?   คุณต้องการสายรัดสีอะไร 

What color do you like?    คุณชอบสีอะไร 

Which color do you like?    คุณชอบสีไหน 

Which color do you want?    คุณต้องการสีไหน 
What color do you want?    คุณต้องการสีอะไร 
What size are you?     ขนาดรองเท้าของคุณคืออะไร 
What size do you wear?    ขนาดรองเท้าของคุณคืออะไร 
What size would you like?    ขนาดรองเท้าของคุณคืออะไร 
Which size do you wear?    คุณใส่รองเท้าขนาดไหน 
Wait a minute.      รอสักครู่ 
I’ll go check.      ผมจะเช็คให้ 
I’ll be right back.     เดี๋ยวฉันกลับมา 
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Can you please wait a minute?   รอสักครู่ได้ไหม 
Can you wait a minute?    รอสักครู่ได้ไหม 
Hold on just a second.    รอก่อน 
 
 
3. รวมค าศัพท์ส าคัญท่ีควรรู้   
 
strap     สายรัด 
regular strap    สายรัดปกติ 
slingback    สายรัดส้นเท้า 
prefer     ชอบมากกว่า 
sigh     ถอนหายใจ 
size     ขนาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


