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CAT English ตอนที่ 10 : แนะน ำตัว 
 
Everyone Good morning teacher! 
Adam Good morning students! 
Everyone How are you? 
Adam I’m fine. Thank you, and you? 
Everyone I’m fine. Thank you, and you? 
Adam How are you? 
 How are you doing? 
Everyone How are you doing? 
Adam How’s it going? 
Chris How’s it going? 
Adam How have you been? 
Everyone How have you been? 
Adam What’s up man? 
Adam What’s up man? 
 What’s up girl? 
Tae What is your name? 
Adam My name is Adam. 
 Where are you from? 
 Where do you come from? 
Lady Where are you from? 
Adam I am from the States. 
Tae Where do you come from? 
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Adam I come from the States. 
 I’m your English teacher. 
 I’m bored of English. 
 I’m sick of English. 
 I’m a new-school teacher. 
Chris You have been in this school for a long time. 
Adam Let’s get started! 
Chris Time’s up! 
Adam Saved by the bell. 
Chris Time’s up! 
Adam Time flies when you’re having fun. 
 That’s odd. 
 
Vocabularies / Phrases / Sentences 
How are you today? คุณเป็นยังไงบ้าง / คุณสบายดีไหม 
How are you doing? คุณเป็นยังไงบ้าง / คุณสบายดีไหม 
How’s it going today? คุณเป็นยังไงบ้าง / คุณสบายดีไหม 
How have you been? คุณเป็นยังไงบ้าง / คุณสบายดีไหม 
How are you? คุณเป็นยังไงบ้าง 
What’s up man?  เป็นยังไงบ้าง (ใช้กับเพ่ือนผู้ชาย) 
What’s up girl?  เป็นยังไงบ้าง (ใช้กับเพ่ือนผู้หญิง) 
Where are you from? คุณมาจากประเทศไหน  
Where do you come from? คุณมาจากประเทศไหน 
I come from the States. ฉันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
I come from the US or the USA. ฉันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
I come from the United States of America. ฉันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
I come from America. ฉันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
The United States of America ประเทศสหรัฐอเมริกา 
the States  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
the US  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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the USA  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
I’m boring.  ฉันเป็นคนน่าเบื่อ 
I’m bored.  ฉันรู้สึกเบื่อ 
sick (adj.)   ป่วย ไม่สบาย หรือ รู้สึกไม่ดี (ทั้งทางจิตใจหรือทางกาย) 
sick of something (ส านวน) รู้สึกเอือมระอา หรือ เบื่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
old-school  ล้าสมัย เชย 
new-school  ทันสมัย 
contemporary  ทันสมัย ร่วมสมัย 
temporary  ชั่วคราว 
time flies (ส านวน)  เวลาผ่านไปเร็ว 
buzzer  ออด 
bell  ระฆัง กระดิ่ง 
saved by the bell (ส านวน) ระฆังช่วยชีวิตไว้ 
 
 
 
 
 


