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Speak Up : Cafe Manager (ผู้จัดการร้านกาแฟ) ตอน 2 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "ผู้จัดการร้านกาแฟ" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างผู้จัดการร้านกาแฟและลูกค้า 
 
Conversation  บทสนทนา 
Female Cafe Manager Normally, do you drink coffee or not? 

 ปกติคุณดื่มกาแฟไหม  

Male Customer Yes, I do. 

 ครับ ผมดื่ม 

Male Cafe Manager How do you prefer your coffer? Hot or cold? 

 คุณชอบกาแฟแบบไหน ร้อนหรือเย็น 

Male Customer Usually hot coffee. 

 ปกติดื่มกาแฟร้อน 

Male Cafe Manager Black one or with milk? 

 กาแฟด าหรือใส่นมครับ 

Male Customer With milk. 

 ใส่นมครับ 

Male Cafe Manager I will do doppio ristretto café latte for you. 

 ผมจะชงกาแฟ ดอพพิโอริสเทรตคาเฟ่ลาเต้ ให้คุณนะ 

Male Customer Sounds delicious. Thank you. 

 ฟังดูน่าอร่อยนะ ขอบคุณ 
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Female Cafe Manager And how about the sweetness? 

 Do you drink it with or without sugar? 

 แล้วความหวานล่ะ คุณดื่มแบบใส่น  าตาลหรือไม่ใส่คะ 

 Should I serve your one sachet? 

 ฉันใส่น  าตาลให้คุณสักหนึ่งซองไหม 

Male Customer That will be good. One sugar. 

 ก็ดีนะ น  าตาลหนึ่งซอง 

 

Female Cafe Manager I heard that Darryl loves chocolate, right? 

ฉันได้ยินมาว่าดารีลชอบช็อกโกแลตมากใช่ไหม 

So, may I suggest the chocolate lava or chocolate brownie? 

ขอฉันแนะน าช็อกโกแลตลาวาหรือบราวนีช็อกโกแลต 

Which one would you like? 

คุณชอบอย่างไหนคะ 

Female Customer Chocolate brownie sounds very good. 

 บราวนีช็อกโกแลตฟังดูดีมากค่ะ 

Female Cafe Manager Right.  

 ใช่เลยค่ะ 

Female Customer Tempting. 

 ดึงดูดใจดี 

Female Cafe Manager Yes, one chocolate brownie. 

 ใช่ บราวนีช็อกโกแลตหนึ่งนะคะ 
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Female Cafe Manager Today, I recommend something from the bakery. 

 วันนี ฉันขอแนะน าเบเกอรีบางอย่าง 

 Today, we have spinach, ricotta cheese, spread,  

 ham and cheese croissants.  

 วันนี เรามี ผักโข ชีสริคอตตา สเปรด ครัวซองต์แฮมชีส 

Male Cafe Manager I don’t drink coffee.  

 ฉันไม่ดื่มกาแฟ 

 Do you have any drinks that you can recommend? 

 มีเครื่องดื่มอะไรแนะน าไหม 

 

Male Cafe Manager Do you want to have here or take away? 

 คุณต้องการทานที่นี่หรือน ากลับบ้าน    

Female Cafe Manager Do you want to have here or take away? 

 คุณต้องการทานที่นี่หรือน ากลับบ้าน 

Female Customer We would like to have it here. 

 เราอยากทานที่นี่ 

Male Customer Yes, eat here. 

 ใช่ ทานที่นี่ 

Female Cafe Manager OK. so you’ll have it here. 

โอเค คุณจะทานที่นี่ 

 

Male Cafe Manager Please take a seat first. We will serve you. 

 เชิญนั่งก่อนครับ เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคุณ 

Male Customer Thank you very much. 

 ขอบคุณมาก 
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Female Cafe Manager See you later. Goodbye. 

 แล้วพบกันใหม่ ลาก่อน 

 Please come again. 

 กรุณามาอีกนะ 

 Have a good day. 

 ขอให้เป็นวันที่ดี 

 

Female Cafe Manager Quality is the best. 

 คุณภาพส าคัญท่ีสุด 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Conversation  บทสนทนา 
Normally, do you drink coffee with or without sugar?  

ปกติคุณดื่มกาแฟแบบเติมหรือไม่เติมน  าตาล 

How much sugar would you like?   คุณอยากให้เติมน  าตาลมากแค่ไหน 

How much sugar would you like in your coffee? คุณอยากให้เติมน  าตาลในกาแฟมากแค่ไหน 

How much sugar do you want in your coffee? คุณอยากให้เติมน  าตาลในกาแฟมากแค่ไหน 

Would you like anything else?   คุณต้องการรับอย่างอ่ืนอีกไหม 

Would you like to order anything else?  คุณต้องการสั่งอย่างอ่ืนอีกไหม 

May I recommend a brownie?    ขอฉันแนะน าบราวนี 

For here or to go?     ทานที่นี่หรือน ากลับบ้าน 

Please take a seat.      เชิญนั่งก่อน 

Please have a seat.     เชิญนั่งก่อน 

Please wait a moment.    โปรดรอสักครู่ 

 

 

 

 


