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Twins

ทวิน
ฝาแฝด

Grandfather 

แกรนด์ฟาเธอร์
ปู่, ตา

Grandmother

แกรนด์มาเธอร์
ย่า, ยาย

Father

ฟาเธอร์
พ่อ

Younger brother

ยังเกอร์ บราเธอร์
น้องชาย

This is Andy’s family.

(ดิส อิซ แอนด้ีส์ แฟมมิลี.)
นี่คือครอบครัวของแอนดี้

ประโยค ค�ำอ่ำน ค�ำแปล

His grandfather is Chinese. ฮสี แกรนด์ฟาเธอร์ อซิ ไชนสี. คณุปู่ของเขาเป็นคนจนี

My grandmother has two sons and one daughter. มาย แกรนด์มาเธอร์ แฮส ทู ซนัส์ แอนด์ วนั ดอเทอร์. คณุย่าของฉนัมลีูกชาย 2 คน และลูกสาว 1 คน

He is my father. ฮ ีอซิ มาย ฟาเธอร์. เขาเป็นคณุพ่อของฉนั 

Andy’s mother is forty years old. แอนดี้ส์ มาเธอร์ อซิ ฟอร์ท ีเยยีรส์ โอลด์. คณุแม่ของแอนดี้อาย ุ40 ปี

Adam is Andy’s elder brother. อดมั อซิ แอนดี้ส์ เอลเดอร์ บราเธอร์. อดมัเป็นพี่ชายของแอนดี้

Suri is Susan’s younger sister. ซูร ิอซิ ซูซานส์ ยงัเกอร์ ซสิเตอร์. ซูรเิป็นน้องสาวของซูซาน

4






