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Part 1 : Interesting Vocabulary 

(ตอนที่ 1 : ศัพท์น่ำรู้)  
English-Thai (ภำษำอังกฤษ-ภำษำไทย)  

 
English (ภาษาอังกฤษ) Read (ค าอ่าน) Thai (ภาษาไทย) 

Alumni Membership Card  อะลัม-ไน เมม-เบอะฌิพ คาด บัตรสมาชิกศิษย์เก่า  
Audiovisual Division  ออดีโอวิช’ชวล ดิวสิ’เชิน ฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
Audiovisual Material  ออดีโอวิช’ชวล มะเทีย’เรียล วัสดุโสตทัศนูปกรณ  ์ 
Audiovisual Room  ออดีโอวิช’ชวล รูม ห้องโสตทัศนศึกษา  
Barcode Scanner  บาร์โค๊ด สแกนเนอร์ เครื่องสแกนบัตร  
Book Cart  บุค คาร์ท รถเข็นหนังสือ  
Book Drop  บุค ดรอพ ตู้รับคืนหนังสือ  
Book Shelves  บุค เชลฟซฺ ชั้นหนังสือ  
Book Stacks  บุค สแทคฺ ชั้นหนังสือ  
Central Library  เซน’ทรัล ไล’บรารี ห้องสมุดกลาง  
Circulation Service  เซอคิวเล’เชิน เซอร์วิส บริการยืม-คืน  
Copier  คอพ’พีเออ เครื่องถ่ายเอกสาร  
Copy Machine  คอพ’พี มะชีน’ เครื่องถ่ายเอกสาร  
Dissertation   - วิทยานิพนธ  ์ 
Downstairs  ดาว’สแทร์ซ ชั้นล่าง  
Entrance Gate  เอน’เทรินซฺ เกท ประตูทางเข้า  
Exit Gate  เอค’ซิท เกท ประตูทางออก  
External User  อิคซฺเทอ’เนิล บุคคลภายนอก  
Fee  ฟี ค่าธรรมเนียม  
Fine  ไฟนฺ ค่าปรับ  
General Collection  เจน’เนเริล มุมหนังสือทั่วไป  
Journal  เจอร’์เนิล วารสารที่จัดพิมพ์โดยสถาบันวิชาการ  
Lib use only  ลิป ยูซ โอน’ลี ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น  
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English (ภาษาอังกฤษ) ค ำอ่ำน (Reading) Thai (ภาษาไทย) 
Librarian  ไลแบร’เรียน บรรณารักษ์ 
Library Card  ไล’บรารี คาร์ด บัตรห้องสมุด  
Library Staff  ไล’บรารี สทาฟ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  
Magazine  แมก’กะซีน นิตยสาร  
Official Holiday  อะฟิช’เชิล ฮอล’ลิเดย์ วันหยุดราชการ  
OPAC Computer  โอแพค คัมพิว’เทอะ คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล  
Periodical  พียริออด’ดิเคิล วารสารที่มีก าหนดการพิมพ์ที่

แน่นอน  
Photocopier  โฟ’โท คอพ’พีเออ เครื่องถ่ายเอกสาร  
Photocopy Machine  โฟโทคอพ’พี มะชีน เครือ่งถ่ายเอกสาร  
QR Code  คิว อาร์ โค๊ด คิวอาร์โค้ด (รหัสข้อมูล 2 มิติ)  
Reading Areas  รีด’ดิง แอ’เรีย บริเวณท่ีนั่งอ่าน  
Reception Desk  รีเซพ’เชิน เดสคฺ จุดต้อนรับ  
Reference Collection  เรฟ’เฟอเรินซฺ คะเลค’เชิน มุมหนังสืออ้างอิง  
Reference Service  เรฟ’เฟอเรินซฺ เซอ’วิส บริการตอบค าถามและช่วยการ

ค้นคว้า  
Reserve Book  รีเซิร์ฟว’ บุค หนังสือส ารอง  
Security Desk  ซีเคียว’ริที เดสคฺ จุดตรวจทางเข้า-ออก  
Self-service Machine  เซลฟ ฺเซอ’วิส มะชีน’ เครื่องยืมหนังสือด้วยตนเอง  
Serial  เซีย’เรียล  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, วารสาร  
Serial Room  เซีย’เรียล รูม ห้องวารสาร  
Serial Service Section  เซีย’เรียล เซอ’วิส  เซค’เชิน งานบริการวารสาร  
Student ID Card  สทิว’เดินทฺ ไอดี คาร์ด บัตรประจ าตัวนักศึกษา  
Study Areas  สทัด’ดี แอ’เรีย บริเวณศึกษาค้นคว้า  
Thesis /Theses  ธี’ซิส  วิทยานิพนธ์ 
Upstairs  อัพสแทร์ซ’ ชั้นบน  
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Thai - English (ภำษำไทย - ภำษำอังกฤษ) 

 
 

Thai (ภาษาไทย) English (ภาษาอังกฤษ) ค ำอ่ำน (Reading) 
คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล OPAC Computer โอแพค คัมพิว’เทอะ 
ค่าธรรมเนียม Fee ฟี 
ค่าปรับ Fine ไฟนฺ 
คิวอาร์โค๊ด (รหัสข้อมูล 2 มิติ) QR Code คิว อาร์ โค๊ด 
เครื่องถ่ายเอกสาร Copier คอพ’พีเออ 
เครื่องถ่ายเอกสาร Copy Machine คอพ’พี มะชีน 
เครื่องถ่ายเอกสาร Photocopier โฟ’โท คอพ’พีเออ 
เครื่องถ่ายเอกสาร Photocopy Machine โฟโทคอพ’พี มะชีน 
เครื่องยืมหนังสือด้วยตนเอง Self-service Machine เซลฟ ฺเซอ’วิส มะชีน’ 
เครื่องสแกนบัตร Barcode Scanner บาร์โค๊ด สแกนเนอร์ 
งานบริการวารสาร Serial Service Section เซีย’เรียล เซอ’วิส  เซค’เชิน 
จุดตรวจทางเข้า-ออก Security Desk ซีเคียว’ริท ีเดสคฺ 
จุดต้อนรับ Reception Desk รีเซพ’เชิน) เดสคฺ 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด Library Staff ไล’บรารี สทาฟ 
ชั้นบน Upstairs อัพสแทร์ซ’ 
ชั้นล่าง Downstairs (ดาว’สแทร์ซ 
ชั้นหนังสือ Book Shelves บุค เชลฟซฺ 
ชั้นหนังสือ Book Stacks บุค สแทคฺ 
ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น Lib use only ลิป ยูซ โอน’ลี 
ตู้รับหนังสือ Book Drop บุค ดรอพ 
นิตยสาร Magazine มะชีน 
บรรณารักษ์ Librarian ไลแบร’เรียน 
บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า Reference Service เรฟ’เฟอเรินซฺ เซอ’วิส 
บริการยืม-คืน Circulation Service เซอคิวเล’เชิน เซอ’วิส 
บริการที่นั่งอ่าน Reading Areas รีด’ดิง แอ’เรีย 
บริการศึกษาค้นคว้า Study Areas สทัด’ดี แอ’เรีย 
บัตรประจ าตัวนักศึกษา Student ID Card สทิว’เดินท ฺไอดี คาร์ด 
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Thai (ภำษำไทย) English (ภำษำอังกฤษ) ค ำอ่ำน 
บัตรสมาชิกศิษย์เก่า  Alumni Membership Card  อะลัม-ไน เมม-เบอะฌิพ คาด 
บัตรห้องสมุด  Library Card  ไล’บรารี-คาด 
บุคคลภายนอก  External User  เอ็คซเทอ-แน็ล ยู'เซอะ 
ประตูทางเข้า  Entrance Gate  เอน’เทรินซฺ-เกท 
ประตูทางออก  Exit Gate  เอค’ซิท-เกท 
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา  Audiovisual Division  ออดีโอวิช’ชวล  ดวิิส’เชิน 
มุมหนังสือทั่วไป  General Collection  เจน’เนเริล คะเลค’เชิน 
มุมหนังสืออ้างอิง  Reference Collection  เรฟ’เฟอเรินซฺ คะเลค’เชิน 
รถเข็นหนังสือ  Book Cart  บุค คาร์ท 
วันหยุดราชการ  Official Holiday  อะฟิช’เชิล ฮอล’ลิเดย์ 
วัสดุโสตทัศนูปกรณ  ์ Audiovisual Material  ออดีโอวิช’ชวล มะเทีย’เรียล 
วารสารที่จัดพิมพ์โดยสถาบันวิชาการ  Journal  เจอร’์เนิล 
วารสารที่มีก าหนดการพิมพ์ที่แน่นอน  Periodical  พียริออด’ดิเคิล 
วิทยานิพนธ์ Dissertation  - 
วิทยานิพนธ์  Thesis/Theses  ธี’ซิส/ ธี’ซิส 
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, วารสาร  Serial  เซีย’เรียล 
หนังสือส ารอง  Reserve Book  รีเซิร์ฟว’บุค 
ห้องวารสาร  Serial Room  เซีย’เรียล รูม 
ห้องสมุดกลาง  Central Library  เซน’ทรัล ไล’บรารี 
ห้องโสตสื่อทัศน์  Audiovisual Room  ออดีโอวิช’ชวล รูม 
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Part 2 : Phrase 

(ตอนที่ 2 : วลี) 

 1. Greeting (การทักทาย) 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Gooding morning สวัสดี (ตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงเวลา 12.00 น.) 
Good afternoon สวัสดี (ตั้ง แต่บ่ายจนถึงเวลา 17.00 น.) 
Good evening สวัสดี (ตั้ง แต่เวลา 18.00 น. จนถึงกลางคืน) 
Hello สวัสดี (ใช้ได้กับทุกสถานการณ์) 

 2. Asking for help (การขอความช่วยเหลือ) / Thanks (การตอบรับการขอความช่วยเหลือ) 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Excuse me.  ขอโทษ (ใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคน) 
Could you help me?  คุณสามารถช่วยฉันได้ไหม 
Would you help me?  คุณจะช่วยฉันได้ไหม 
Please help me?  ได้โปรดช่วยฉันด้วย 
Ok ตกลง 
Sure/certainly แน่นอน 

3. Offering for help (การเสนอความช่วยเหลือ)/ Thanks (การตอบรับการเสนอความช่วยเหลือ) 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
May I help you?  มีอะไรจะให้ฉันช่วยคุณไหม 
Could I help you?  มีอะไรจะให้ฉันช่วยคุณไหม 
Ok ตกลง 
Sure/certainly แน่นอน 

4. Asking for Something (การถามหาสิ่งของ)/ Answer (การตอบค าถามการถามหาสิ่งของ)/  

Waiting (การขอให้รอ) 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Do you have …? คุณมี ... ไหม 
I was wondering if you have any … ไม่ทราบว่า คุณมี ... ไหม 
I’m looking for (some paper / a pen) ฉันก าลังหา (กระดาษ/ปากกา) 
Yes, we do. มี 
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No, I’m sorry, we don’t. ไม่มี 
Just a moment, please.  กรุณารอสักครู่ (สุภาพ เป็นที่นิยม) 
Just a moment, please. I’ll go and see for 
you. 

กรุณารอสักครู่ ฉันจะไปดูให้ 

 

5.Thanks (การกล่าวขอบคุณ) /Accepting for Thanks (การตอบรับค าขอบคุณ) 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Thank you. / Thanks  ขอบคุณ 
Thanks a lot. / Thank you so much. ขอบคุณมาก 
Any time ยินดีเสมอ 
My pleasure. ด้วยความยินดี 

6. Asking for Direction (การถามเส้นทาง) Answer about Direction (การบอกทาง) 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Can you tell me how to go there?  กรุณาบอกทางไปที่นั่นหน่อยได้ไหมครับ 

Above  ด้านบน / ข้างบน / เหนือ 
under ใต ้
Follow me, please เชิญตามฉันมา 
Go down  เดินลงไปข้างล่าง 
Go in เข้าไป (ข้างใน) 
Go straight (ahead ตรงไป 
On yore right /on your left ฝั่งขวา/ฝั่งซ้าย 
Make a left turn /turn left เลี้ยวซ้าย 
Make a right turn/turn right เลี้ยวขวา 
On the top  อยู่บน / อยู่เหนือ 
On your left / right  ฝั่งซ้าย/ขวา 
Opposite  ตรงกันข้าม 
Take the stairs  ใช้บันได 
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7.Toilet (ห้องน้ า) /Answer about Toilet (การตอบค าถามทางไปห้องน้ า) 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Where are the toilets please? ห้องน้ าอยู่ไหน 
Could you tell me where the bathroom is 
please? 

ห้องน้ าอยู่ไหน 

Walk straight and  On your left / right   เดินตรงไปและอยู่ทางซ้าย/ขวามือ 
8.Say Goodbye (การอ าลา) 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Bye ลาก่อน 
Goodbye ลาก่อน 
Have a nice day  โชคดีนะ 

 

9.Repeat Again (กลยุทธ์การแก้ปัญหาการฟังไม่รู้เรื่อง) 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
I’m sorry?  อะไรนะคะ ช่วยพูดอีกทีค่ะ 
I’m sorry. What did you say? ขอโทษคุณพูดว่าอะไรนะ 
I’m sorry. Could you please slow down? ขอโทษ คุณช่วยพูดช้าหน่อยได้ไหม 

 
10.Asking Questions (ค าถามชวนคุย) 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Where do you come from? คุณมาจากประเทศไหน 
How long have you been in Thailand?  คุณอยู่เมืองไทยนานเท่าไร 
What do you do? คุณท างานอะไร 
What do you think of …? (Thai food, Thai 
people, the weather here) 

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ (อาหารไทย คนไทย อากาศ 
ที่นี่) 

Have you been to … yet? (The Grand 
Palace, Phuket, a temple) 

ไปเที่ยว ... หรือยัง (พระบรมมหาราชวัง ภูเก็ต วัด) 
 

When will you go back to your country? คุณจะกลับเมื่อไหร่ 
Can you speak Thai? คุณพูดภาษาไทยได้ไหม 

 

 



10 

 

Part 3 : Conversation 

(ตอนที่ 3 : บทสนทนำ) 

3.1 At the Security Desk (จุดตรวจทางเข้า - ออก)   

User : User (ชาวต่างชาติ/ผูใ้ช้บริการ) Lib : Librarian (บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่บริการ)   

User : Good morning. สวัสดีครับ 
Lib : Good Morning. May I help you? สวัสดีค่ะ ให้ช่วยอะไรไหมคะ 
User : When is the library open?  ห้องสมุดเปิดกี่โมงครับ 
Lib : Central library is open from 8.30 a.m. until 
6.30 p.m. on Monday to Friday. On Saturday 
and Sunday, It is open from 10.00 a.m. to 6.00 
p.m. and close on Official Holiday. 

ห้องสมุดเปิดเวลา 8.30 น. ถึง 18.30 น. ในวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์เปิด
เวลา 10.00 น.ถึง 18.00 น. และปิดใน
วันหยุดราชการค่ะ 

User : Where are the toilets? ห้องน้ าอยู่ไหนครับ 
Lib : Walk straight and  On your left / right   เดินตรงไปและอยู่ทางซ้าย/ขวามือค่ะ 
User : How do I access to the Library?   ผมต้องการเข้าไปใช้ห้องสมุด 
Lib : Do you have a library card?   คุณมีบัตรห้องสมุดไหมค่ะ 
User : Are you a faculty, staff, or student at 
Ubon Ratchathani University? Do you work or 
study here?      

คุณเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือไม่ค่ะ คุณท างาน
หรือเรียนที่นี่ไหมคะ 

Lib : No, I’ don’t. I am an external user. ไม่ครับ ผมเป็นบุคคลภายนอก 
User : You may exchange your ID card or 
student ID card for a library card at no charge. 
Before you leave the library, please make sure 
that you have returned the card. 

คุณต้องน าบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษาจาก
สถาบันอื่นมาแลกบัตรห้องสมุดโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายคะ ก่อนกลับอย่าลืมแลกบัตรคนืด้วยนะ
คะ 

Lib : How do I pass the entrance gate? ผมจะผ่านประตูเข้าไปได้อย่างไรครับ 
User : Please scan your library card at the 
entrance gate. 

สแกนบัตรห้องสมุดตรงประตูทางเข้าก่อนนะคะ   

Lib : Thank you for your advice.   ขอบคุณท่ีแนะน าครับ 
User : It’s my pleasure.    ด้วยความยินดีค่ะ 
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3.2 At the circulation Desk (เคาน์เตอร์ ยืม – คืน) 

3.2.1 เคาน์เตอร์ทางเข้าห้องสมุด ชาวต่างชาติถาม สอบถาม การท าบัตรสมาชิก – Member Card 

Making 

User : I would like to borrow this book. ผมต้องการยืมหนังสือเล่มนี้ 
Lib : Sure. May I have your library card, 
please? 

ได้ค่ะ ฉันขอบัตรห้องสมุดของคุณด้วยค่ะ 

User : I don’t have one yet. ผมยังไม่มีบัตรห้องสมุดเลยค่ะ 
Lib : Do you want to do it now? Free of 
charge. 

คุณต้องการท าตอนนี้ไหมค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

User : Yes, please. ดีครับ 
Lib : Could you please fill this form for me? 
And can I have your ID, please? 

ช่วยกรุณากรอกแบบฟอร์มนี้นะคะ และขอบัตร
ประจ าตัวด้วยค่ะ 

User : yes, sure. This is my ID. นี่บัตรประจ าตัวของผมครับ 
Lib : Thank you. Could you wait for 5 
minutes while I’m typing this in your online 
profile and Stick the barcode to the ID card. 

ขอบคุณค่ะ ช่วยกรุณารอซัก 5 นาทีได้ไหมคะ ฉันจะ
ได้พิมพ์ข้อมูลออนไลน์ของคุณและติดบาร์โค๊ดท่ีบัตร
ให้ค่ะ 

User : yes, that’s alright. ได้ครับ 
Lib : (5 minutes passed)…Here you are. 
Please bring it here when you want to 
return or check out the book. 

(5 นาทีผ่านไป)…นี่ค่ะ ให้น าบัตรมาด้วยทุกครั้งที่มา
คืนหรือยืมหนังสือนะคะ 

User : Thank you so much. ขอบคุณมากครับ 
Lib : My pleasure. ด้วยความยินดีค่ะ 

3.2.2 เคาน์เตอร์ทางเข้าห้องสมุด ชาวต่างชาติถามสอบถาม  การยืม-คืน Borrow-Return 

User : Do you have the book name…..? คุณมีหนังสือชื่อ……ไหมครับ 
Lib : Someone is already renting that book. มีคนยืมหนังสือเล่มนั้นไปแล้วค่ะ 
User : How many books can I borrow, please? ผมสามารถยืมหนังสือได้กี่เล่ม 
Lib : For an undergraduate, 5  book for 7 days. ส าหรับระดับปริญญาตรี 5 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน 
User : Thanks. ขอบคุณครับ 
User : I would like to borrow this book. ผมต้องการยืมหนังสือเล่มนี้ 
Lib : Sure. May I have your  library card, please? ได้ค่ะ ฉันขอบัตรห้องสมุดคุณได้ไหม 
User : Here it is. When is this due? นี่ครับ แล้วก าหนดคืนเมื่อไหร่ 
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Lib : In 1 weeks. หนึ่งสัปดาห์ค่ะ 
User : Thanks you. ขอบคุณครับ 
User  : How can I return these books, please? ผมจะคืนหนังสือเหล่านี้ได้อย่างไร 
Lib : Just leave them here with me, but you 
can also return them by dropping them in the 
automatic book returns machine. 

เพียงแค่ท้ิงไว้ที่นี่กับฉัน แต่คุณสามารถคืนพวก
เขาโดยวางมันลงในเครื่องส่งคืนหนังสืออัตโนมัติ 

User : And where is it? และมันอยู่ที่ไหน 
Lib : It is located outside the library. ตั้งอยู่นอกห้องสมุด 
User : How can I renew the book I have 
borrowed? 

ผมจะยืมหนังสือต่อได้อย่างไรครับ 

Lib : If the book has not been placed on hold 
by another user and if there is no fine to be 
paid, before the due date it can be renewed at 
the Circulation Desk or online for twice. The 
books which have already been renewed twice 
must be brought to the Library for further 
renewal. 

คุณสามารถยืมหนังสือต่อได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน
และทางออนไลน์ได้ 2 ครัง้ หนังสือที่ยืมต่อได้
ต้องไม่มีคนจองและไม่มีค่าปรับ เมื่อคุณยืมต่อ
ครบ 2 ครัง้ แล้วคุณต้องน าหนังสือมาคืนก่อน
ค่ะ 

User : How do I renew my books online? ผมจะต่ออายุหนังสือออนไลน์ได้อย่างไร 
Lib : Go to the library’s website. Can you 
choice on the Borrow online and then use 
username  and password to login. 

ไปที่เว็บไซต์ของห้องสมุด เลือกท่ีระบบยืมต่อ
ออนไลน์ เพื่อเข้าระบบ จากนั้นป้อนรหัส
นักศึกษาและรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบ 

User : Okay, thank you. ตกลง ขอบคุณครับ 
 

3.2.3 เคาน์เตอร์ทางเข้าห้องสมุด ชาวต่างชาติถามสอบถาม การสืบค้น- Asking for Web OPAC 

User : Could you please tell me how to find a 
book online? 

คุณช่วยบอกวิธีการหาหนังสือออนไลน์ได้ไหม 
 

Lib : Well, on the library website, Select the 
OPAC web. keyword search, enter your search 
terms in the search box and click on the  
button. 

เข้าเว็บไซต์ห้องสมุด เลือก web OPAC ค้นหา
โดยใช้ค าส าคัญป้อนค าค้นหาของคุณในช่อง
ค้นหาและคลิกท่ีปุ่มค้นหา 
 

User: If I fine something I want form Web OPAC 
How do I fine it on the shelf? 

ถ้าผมพบเรื่องที่ต้องการแล้ว ผมจะไปหาหนังสือ
ที่ชั้นได้อย่างไร 
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Lib : Books will either be located in the General 
Stacks, the Reference Stacks, the "New Arrival" 
shelves, the “New Book” shelves or the 
Exhibition Collection. These are placed in open 
stacks; you have direct access to them.  

หนงัสือจะแยกเก็บตามท่ีต่าง ๆ เช่น หนังสือ
ทั่วไป  หนังสืออ้างอิง หนังสือที่เพ่ิงได้รับ 
หนังสือใหม่ หรือมุมหนังสือนิทรรศการ หนังสือ
เหล่านี้ใช้บริการแบบชั้นเปิด ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าไปหยิบได้ด้วยตัวเอง  

User : Thanks ขอบคุณครับ 
Lib : I’m glad to help you.   ยินดีช่วยค่ะ 

 
3.2.4 เคาน์เตอร์ทางเข้าห้องสมุด ชาวต่างชาติถามสอบถาม ค่าปรับเกินก าหนดส่ง – Overdue fees 

 
User : How much are the late fees for 
overdue books? 

หนังสือที่เกินก าหนดส่งต้องเสียค่าปรับเท่าไรครับ 

Lib : The late fees on books not returned 
on the due date are 5 Baht per item per 
day late including holiday. 

หนังสือเกินก าหนดส่งปรับวันละ 5 บาทต่อเล่ม นับ
รวมวันหยุดด้วยค่ะ 
 

 
3.3  ที่ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ (At the audiovisual Room) 

ชาวต่างชาติขอยืม DVD และสอบถามเรื่องที่นั่งดภูาพยนตร์ 
User : Good afternoon. สวัสดีครับ 
Lib: Good afternoon.  May I help you?   สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ชวยไหมค่ะ   
User : Yes, please. Do you have any DVD 
movies on “Fast & Furious Presents: Hobbs 
& Shaw) (2019” and “The Avengers : 
Endgame?” 

ครับ  คุณมภีาพยนตร์ดีวีดีเรื่อง “Fast & Furious 
Presents : Hobbs & Shaw) (2019” และ “The 
Avengers : Endgame?” ไหมครับ 

Lib : Let’s see.  Yes, we have both. ขอตรวจดูก่อนนะครับ มีครับทั้ง  2 เรื่องเลยครับ 
User : Can I borrow them?    ยืมได้ไหมครับ 
Lib : I’m sorry, they are not for lending. You 
can use them only in the library.    

ภาพยนตร์ยืมกลับบ้านไม่ได้นะคะ คุณสามารถใช้
ภายในห้องสมุดเท่านั้นค่ะ 
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