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Speak Up : Dental Receptionist (พนักงานต้อนรับร้านท าฟัน) ตอน 2 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "พนักงานต้อนรับร้านท าฟัน" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างพนักงานต้อนรับร้านท าฟันและลูกค้า 
 
Conversation  บทสนทนา 
Dental Receptionist How was the treatment? 

 การรักษาเป็นอย่างไรบ้างคะ 

Client The treatment was very satisfactory. Thank you. 

 การรักษาเป็นที่พอใจมาก ขอบคุณ 

Dental Receptionist After the treatment, you need antibiotics and painkillers. 

 หลังการรักษา คุณจะต้องกินยาปฏิชีวนะและยาแก้ปวด 

 Please take 1 tablet 3 times after meals. 

 กินอย่างละ 1 เม็ด 3 เวลา หลังอาหาร 

 

Dental Receptionist After the treatment, you need antibiotics and painkillers. 

 หลังการรักษา คุณจะต้องกินยาปฏิชีวนะและยาแก้ปวด 

 Please take 1 tablet 3 times after meals for antibiotics and painkillers. 

 กินอย่างละ 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร ส าหรับยาปฏิชีวนะและยาแก้ปวด 

 

Dental Receptionist Your next appointment will be next week at about 3:00 p.m. 

 นัดครั้งต่อไปจะเป็นสัปดาห์หน้าประมาณบ่าย 3 โมง 

 For today, you have to pay 4,000 Baht, please. 

 ส าหรับวันนี้ คุณต้องจ่าย 4,000 บาท 
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Dental Receptionist For the next appointment, I will see you again next Monday. 

 ส าหรับนัดครั้งต่อไป ฉันจะพบคุณอีกในวันจันทร์หน้า 

Client OK. 

 โอเค 

Dental Receptionist The total cost of root canal treatments is 8,000 Baht. 

 การรักษารากฟันคิดเป็นเงินรวม 8,000 บาท 

 Today, you have to pay 4,000 Baht. 

 วันนี้คุณต้องจ่าย 4,000 บาท  

Client Four thousand? 

 4,000 ใช่ไหม 

Dental Receptionist Yes. Next time, you will pay the rest, sir. 

 ใช่ ครั้งหน้าคุณจะจ่ายส่วนที่เหลือค่ะ 

Client OK, four thousand. 

 โอเค 4,000 

 

Dental Receptionist Next time, when we finish the treatment, 

 ครั้งหน้าเมื่อเรารักษาคุณเสร็จ 

 you will have to pay the remaining 4,000 Baht. 

 คุณจะต้องจ่ายส่วนที่เหลือ 4,000 บาท 

 

Dental Receptionist If you have any problems or questions, please call us. 

 หากคุณมีปัญหาหรือค าถามใด ๆ กรุณาโทรหาเรา 
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Dental Receptionist Thank you very much.  

 ขอบคุณมาก 

 If you have any problems with the appointment, please call me. 

 หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการนัดหมาย กรุณาโทรหาฉัน 

 Or if you want to ask any questions, please call me. 

 หรือหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาโทรหาฉัน 

Client I will give you a call. Thank you. 

 ผมจะโทรหาคุณ ขอบคุณ 

Dental Receptionist Thank you very much. Have a nice day. 

 ขอบคุณมากค่ะ ขอให้มีวันที่ดี 

Client Thank you. 

 ขอบคุณ 

  

Dental Receptionist Thank you very much. Have a nice day. 

 ขอบคุณมากค่ะ ขอให้มีวันที่ดี 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Conversation  บทสนทนา 
How was the treatment?    การรักษาเป็นอย่างไรบ้าง 

After the treatment, you need to …   หลังรับการรักษา คุณจ าเป็นต้อง ... 

After the treatment, you have to …   หลังรับการรักษา คุณต้อง ... 

 

After the treatment, you have to take antibiotics. หลังรับการรักษาคุณต้องกินยาปฏิชีวนะ 

After the treatment, you need to take painkillers. หลังรับการรักษาคุณต้องกินยาแก้ปวด 

 

Please take 2 tablets, 3 times a day, after eating. กรุณากินยา 2 เม็ด 3 เวลา หลังอาหาร 

Please take 1 tablet, 3 times a day, before meals. กรุณากินยา 1 เม็ด 3 เวลา ก่อนอาหาร 

Take 1 tablet every four hours.   กินยา 1 เม็ด ทุก ๆ 4 ชั่วโมง 

Take 1 tablet every six hours.    กินยา 1 เม็ด ทุก ๆ 6 ชั่วโมง 

Take 1 tablet before bedtime.   กินยา 1 เม็ด ก่อนนอน 

Take 1 tablet before you go to sleep.  กินยา 1 เม็ด ก่อนนอน 

 

Your next appointment is next Tuesday, at 2:00 p.m.  

นัดครั้งต่อไปของคุณคือ วันอังคารหน้า ตอนบ่าย 2 โมง 

Your next appointment is at 2:00 p.m. next Tuesday. 

นัดครั้งต่อไปของคุณคือ ตอนบ่าย 2 โมง วันอังคารหน้า  
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If you have any questions, feel free to call us. ถ้าคุณมีข้อสงสัยใด โทรหาเราได้ 

If you have any problems with your appointment, give us a call.  

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการนัดหมาย โทรหาเราได้ 

If you have any problems with your appointment, feel free to call us. 

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการนัดหมาย โทรหาเราได้ 

 

Thank you very much.     ขอบคุณมาก 

See you next time.     พบกันใหม่ครั้งหน้า 

Have a great day.     ขอให้มีวันที่ดี 

 


