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Speak Up : Acting Coach (ครูสอนการแสดง) ตอน 1 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "ครูสอนการแสดง" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างครูสอนการแสดงและนักเรียน 
 
Conversation  บทสนทนา 
Acting Coach Hi, everyone! 

 สวัสดีทุกคน 

Students Hi! 

 สวัสด ี

Acting Coach OK. Hi. 

 สวัสดีค่ะ 

 Welcome everyone to the movement class with Teacher Oil today, OK? 

 ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชั้นเรียนการเคลื่อนไหวกับครูออยวันนี้ 

 Now, I want you to introduce yourselves, OK? 

 ครูขอให้ทุกคนแนะน าตัวสักหน่อย 

Bella My name is Bella. 

 หนูชื่อเบลลา 

Acting Coach OK. How old are you? 

 หนูอายุเท่าไร 

Bella Eight. 

 แปดขวบ 

Frances Hi, my name is Frances. I’m 11. 

 สวัสดี หนูชื่อแฟรนซิส อายุ 11 ขวบ 
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Acting Coach Let’s warm up together.  

 เรามาอบอุ่นร่างกายกัน 

 

Acting Coach So, now we’re going to warm up together, OK? 

 เดี๋ยวเราจะมาอบอุ่นร่างกายพร้อมกัน  

 So, please stand up, everyone. 

 รบกวนทุกคนยืนขึ้นค่ะ 

 OK, make a circle. 

 เอาล่ะ ล้อมเป็นวงกลม 

 Everyone, move to the right. 

 ทุกคน ขยับไปทางขวาค่ะ 

 OK. Move to the right. 

 โอเค ขยับไปทางขวาค่ะ 

 Let’s start. We will start with the head. 

 มาเริ่มกันดีกว่า เราจะเริ่มจากศีรษะก่อน 

 We’re going to tilt our heads to the left. 

 เราจะเอียงศีรษะไปทางซ้าย 

 OK. Nice. And tilt to the right. 

 ดีค่ะ แล้วเอียงไปทางขวา 

 And in the middle, look up. 

 เอียงคอกลับมาตรงกลาง แล้วมองขึ้น 

 And down. 

 แล้วมองลง 

 OK, and make a circle. 

 ดีค่ะ แล้วหมุนคอเป็นวงกลม 
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Acting Coach  Next, we’re going to move our shoulders. 

 ต่อไป เราจะขยับไหล่กัน 

 Put your hands on your shoulders, and then move. 

 น ามือแตะไหล่ แล้วขยับ 

 Yes, and backwards. 

 ดีค่ะ แล้วหมุนไปด้านหลัง 

 One, two, three. 

 1, 2, 3 

 

Acting Coach Now, I would like to stretch your arms out to the front. 

 ตอนนี้ ครูขอให้เหยียดแขนไปด้านหน้า 

 OK. Just think that you have long, long arms, 

 ให้คิดว่าแขนเรายาวมาก 

 and you’re going to touch something very far away. 

 และเราก าลังเอ้ือมไปแตะสิ่งของที่อยู่ไกลออกไปมาก ๆ 

 And now, let’s shake it out. 

 ต่อไป มาสะบัดแขนกันค่ะ 

 Go, go, go. Up, up. 

 เอาอีก เอาอีก แรงข้ึนอีก 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Conversation  บทสนทนา 
 

Hi, everyone.      สวัสดีทุกคน 

Hi, everybody.      สวัสดีทุกคน 

Welcome to …      ยินดีต้อนรับสู่... 

Welcome to Movement Class.   ยินดีต้อนรับสู่ชั้นเรียนการเคลื่อนไหว 

My name is Oil.     ฉันชื่อออย 

My name’s Oil.     ฉันชื่อออย 

What is your name?     คุณชื่ออะไร  

What’s your name?     คุณชื่ออะไร  

What’s your nickname?    คุณชื่อเล่นอะไร 

How old are you?     คุณอายุเท่าไร 

Nice to meet you.     ยินดีที่ได้รู้จัก 

Good to meet you.     ยินดีที่ได้รู้จัก 

 

Let’s warm up together.    เรามาอบอุ่นร่างกายด้วยกันเถอะ 

Start from your head.     เริ่มจากศีรษะของคุณ 

Turn to the left.     หันไปทางซ้าย 

Turn left.      เลี้ยวซ้าย 

Turn to the right.     หันไปทางขวา 

Turn right.      เลี้ยวขวา 

Look down.      มองลง 

Look up.      เงยหน้า มองขึ้นด้านบน 
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We are stretching.     เราก าลังยืดเส้นยืดสาย 

Move your head in a circle.    หมุนหัวเป็นวงกลม 

Reach up high.      เหยียดแขนให้สูง 

Lift both arms up.     ยกแขนขึ้น 

Shake every part of your body.   สะบัดอวัยวะทุกส่วน 

 

 

3. ค าศัพท์ท่ีน่าสนใจ   

head    ศีรษะ 

shoulders   ไหล่ 

chest    หน้าอก 

hips    สะโพก 

knees    หัวเข่า 

ankles    ข้อเท้า 

stretch out   เหยียดอวัยวะ 

warm up   อบอุ่นร่างกาย 

stretch    ยืด เหยียด 

stretching   การยืดเส้นยืดสาย 

shake    เขย่า สะบัด 

 

 

 


