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Speak Up : Cafe Manager (ผู้จัดการร้านกาแฟ) ตอน 1 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "ผู้จัดการร้านกาแฟ" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างผู้จัดการร้านกาแฟและลูกค้า 
 
Greetings  การทักทาย 
Female Cafe Manager Hello. 

 สวัสดีค่ะ  

Male Customer Good afternoon. 

 สวัสดีตอนบ่ายครับ 

 How are you, guys? 

 พวกคุณเป็นอย่างไรบ้าง 

Female Cafe Manager How are you? Good, I’m fine. 

 คุณเป็นอย่างไรบ้าง ดีค่ะ ฉันสบายดี 

Male Customer Very well. 

 ดีมาก 

Female Cafe Manager Have you ever been here before? 

คุณเคยมาท่ีนี่ไหม 

Female Customer No. This is the first time. 

 ไม่เคย นี่เป็นครั้งแรก 

Female Cafe Manager Oh, it’s your first time.  

 อ๋อ ครั้งแรกของคุณ 
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Male Cafe Manager May I introduce myself first?  

 ขอผมแนะน าตัวก่อนนะครับ 

 My name is Nate and my wife is Nong. 

 ผมชื่อเนศและภรรยาผมชื่อหน่องครับ 

Customers Nice to meet you, guys. 

 ยินดีที่ได้รู้จักพวกคุณ 

Female Cafe Manager Nice to meet you. 

 ยินดีที่ได้รู้จัก 

Male Cafe Manager And what’s your name? 

 แล้วคุณชื่ออะไรกันครับ 

Male Customer I’m Robert. 

 ผมชื่อโรเบิร์ต 

Female Customer I’m Darryl. 

 ฉันชื่อดารีล 

 

Female Cafe Manager Have you ever been here before? 

คุณเคยมาท่ีนี่ไหม 

Male Cafe Manager Normally, do you drink coffee or not? 

 ปกติคุณดื่มกาแฟหรือไม่ 

 Normally, do you drink coffee with sugar or not? 

 ปกติคุณดื่มกาแฟใส่น้ าตาลหรือไม่ 

 Normally, do you drink coffee with milk or black coffee? 

 ปกติคุณดื่มกาแฟใส่นมหรือกาแฟด า 

 Hot or cold? 

 ร้อนหรือเย็นครับ 
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Female Cafe Manager What would you like for today? 

 วันนี้คุณจะสั่งอะไรคะ 

Female Customer Do you have cold and hot as well? 

 คุณมีทั้งเย็นและร้อนใช่ไหม 

Female Cafe Manager Yes, you can look at our menu here. 

 ใช่ คุณสามารถดูเมนูของเราตรงนี้ได้ค่ะ 

Male Customer I think I’ll have a hot latte, please. 

 ผมคิดว่าผมอยากได้ลาเต้ร้อน 

Female Cafe Manager Hot latte. 

 ลาเต้ร้อน 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Greetings  การทักทาย ถามความต้องการของลูกค้า 
Hi. / Hello.      สวัสด ี

How are you?      คุณเป็นอย่างไรบ้าง 

How are you doing?     คุณสบายดีไหม 

Have you ever been here before?   คุณเคยมาท่ีนี่ไหม 

May I introduce myself?    ขอฉันแนะน าตัวนะ 

Can I introduce myself?    ขอฉันแนะน าตัวนะ 

Let me introduce myself.    ขอฉันแนะน าตัวนะ 

My name is …      ฉันชื่อ ... 

What is your name? /  What’s your name?  คุณชื่ออะไร 

Can I get your name, please?    ขอทราบชื่อคุณได้ไหม 

May I have your name, please?   ขอทราบชื่อคุณได้ไหม 

 

What would you like to drink?   คุณอยากดื่มอะไร 

What can I get for you?    คุณอยากดื่มอะไร 

How can I help you?     รับอะไรดี 

Can I have …?      ฉันขอ ... 

May I have …?      ฉันขอ ...  (สุภาพกว่า Can I have …?) 

Can I have an iced mocha?    ฉันขอมอคคาเย็น 

Can I get an iced mocha?    ฉันขอมอคคาเย็น 

May I have a hot latte?    ฉันขอลาเต้ร้อนได้ไหม 

Can I get an iced Americano?    ฉันขอกาแฟอเมริกาโนได้ไหม 
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I will have … / I’ll have …    ฉันขอ ... 

I’ll have a hot Americano.    ฉันขออเมริกาโนร้อน 

I’ll take a hot mocha.     ฉันเอามอคคาร้อน 

I’ll have a mocha.     ฉันขอมอคคา 

I’ll take a mocha.     ฉันเอามอคคา 

Do you want iced or hot coffee?   คุณต้องการกาแฟเย็นหรือร้อน 


