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Topic 1 (1-8 classes) 

พยัญชนะภาษาไทย   

Thai Consonants 

มีพยญัชนะไทยทัง้หมด 44 พยญัชนะ  

There are 44 consonants in Thai Language. 

ก.ไก่ (gor gai)(g k) - chicken    ก_______________________ 

ข.ไข่ (khor khai)(k kh) - egg          ข_______________________ 

ฃ.ฃวด (khor khuad)(k kh) - bottle            ฃ_______________________ 

ค.ควาย (kor kwaai)(k) - buffalo                  ค_______________________ 

ฅ.ฅน (kor kon)(k) - person                        ฅ_______________________ 

ฆ.ระฆงั (kor rakang)(k) - bell                    ฆ_______________________ 

ง.งู (ngor ngoo)(ng) - snake                        ง_______________________ 

จ.จาน (jor jaan)(ch j) - plate                          จ_______________________ 

ฉ.ฉ่ิง (chor ching)(ch) - small cymbal            ฉ_______________________ 

ช.ช้าง (chor chaang)(ch) - elephant               ช_______________________ 

ซ.โซ่ (sor so)(s) - chain                                    ซ_______________________ 

ฌ.เฌอ(chor cher)(ch) -  a kind of tree            ฌ_______________________ 
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ญ.หญิง (yor ying)(y) - woman                           ญ_______________________ 

ฎ.ชะฎา (dor cha daa)(d) - crown             ฎ_______________________ 

ฏ.ปะฏัก (dtor bpa dtak)(t dt) - spear       ฎ_______________________ 

ฐ.ฐาน (thor taan)(t th) - base                         ฐ_______________________ 

ฑ.มณโฑ (thor montho)(t th) -  lady in novel   ฑ_______________________ 

ฒ.ผู้เฒ่า (thor puu tao)(t th) - old person        ฒ_______________________ 

ณ.เณร (nor nen)(n) - novice monk                   ณ_______________________ 

ด.เดก็ (dor dek)(d) - children                             ด_______________________ 

ต.เต่า (dtor dtao)(t dt) - turtle                           ต_______________________ 

ถ.ถุง (thor thung)(th) - bag                            ถ_______________________ 

ท.ทหาร (thor ta hann)(t) - soldier             ท_______________________ 

ธ.ธง (thor thong)(t th) - flag                           ธ_______________________ 

น.หนู (nor nuu)(n) - mouse                         น_______________________ 

บ.ใบไม้ (bor bai maai)(b) - leaf                    บ_______________________ 

ป.ปลา (bpor bplaa)(p bp) - fish                         ป_______________________ 

ผ.ผึง้ (phor pheung)(p ph) - bee                       ผ_______________________ 

ฝ.ฝา (fhor fhaa)(fh f) - lid                               ฝ_______________________  



Sandee Thai Language School 

 

 

3 
 

พ.พาน (phor phann)(p ph) - tray                       พ_______________________ 

ฟ.ฟัน (for fun)(fh f) - tooth                            ฟ_______________________ 

ภ.ส าเภา (phor sampao)(p ph) - Chinese ship   ภ_______________________ 

ม.ม้า (mor maa)(m) - horse                             ม_______________________ 

ย.ยักษ์ (yor yak)(y) - giant                               ย_______________________ 

ร.เรือ (ror reua)(r) - boat                                ร_______________________ 

ล.ลิง (lor ling)(l) - monkey                               ล_______________________ 

ว.แหวน (wor whaen)(w) - ring                        ว_______________________ 

ศ.ศาลา (sor sala)(s) - Thai pavilion                  ศ_______________________ 

ษ.ฤาษี (sor reu sri)(s) - hermit                         ษ_______________________ 

ส.เสือ (sor seua)(s) - tiger                                  ส_______________________ 

ห.หีบ (hor heep)(h) - box                         ห_______________________ 

ฬ.จุฬา (lor ju laa)(l) - a kind of kite                 ฬ_______________________ 

อ.อ่าง (ohr aang)(o) - basin                            อ_______________________ 

ฮ.นกฮูก (hor nok huuk)(h) - owl                         ฮ_______________________ 
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ฝึกเขียนพยญัชนะไทย Practice Writing Thai Alphabets 

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช 

ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ 

ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป 

ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล 

ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 
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Topic 2 (9-10 classes) 

ตัวเลขไทย   

Learning Thai numbers 

0 ๐ ศนูย์  
1 ๑ หนึ่ง  
2 ๒ สอง  
3 ๓ สาม  
4 ๔ สี่  
5 ๕ ห้า  
6 ๖ หก  
7 ๗ เจ็ด  
8 ๘ แปด  
9 ๙ เก้า  
10 ๑๐ สบิ  
11 ๑๑ สบิเอ็ด  
12 ๑๒ สบิสอง  
13 ๑๓ สบิสาม  
14 ๑๔ สบิสี่  
15 ๑๕ สบิห้า  
16 ๑๖ สบิหก  
17 ๑๗ สบิเจ็ด  
18 ๑๘ สบิแปด  
19 ๑๙ สบิเก้า  
20 ๒๐ ย่ีสบิ  
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21 ๒๑ ย่ีสบิเอด็  
22 ๒๒ ย่ีสบิสอง  
23 ๒๓ ย่ีสบิสาม  
24 ๒๔ ย่ีสบิสี ่ 
25 ๒๕ ย่ีสบิห้า  
30 ๓๐ สามสบิ  
40 ๔๐ สี่สบิ  
50 ๕๐ ห้าสบิ  
60 ๖๐ หกสบิ  
70 ๗๐ เจ็ดสบิ  
80 ๘๐ แปดสบิ  
90 ๙๐ เก้าสบิ  
100 ๑๐๐ หนึ่งร้อย  
200 ๒๐๐ สองร้อย  

1,000 ๑,๐๐๐ หนึ่งพนั   

10,000 ๑๐,๐๐๐ หนึ่งหมื่น  
100,000 ๑๐๐,๐๐๐ หน่ีงแสน  

1,000,000 ๑,๐๐๐,๐๐๐ หนึ่งล้าน  
10,000,000 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สบิล้าน  
100,000,000 ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยล้าน  

1,000,000,000 ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ พนัล้าน  
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Thai Numbers: Reading and Practice 

2,556 
38,961  

45,978  

126,493  

913,971  

1,589,542 
 

 
Practice using numbers in sentences 

Q1:  How old are you? 

Q1:    
Q1:  คุณอายุเท่าไหร่ ครับ/คะ 
 
A1:  I am 27 years old.  
A1:    

A1:  ผม/ดฉัิน อายุ 27 ปี ครับ/ค่ะ 
 
Q2:  What year is it? 
Q2:   
Q2:  ปีนีปี้อะไร ครับ/คะ 
 
A2:  It is 2019. 

A2:    
A2:  ปีนีปี้ 2019 ครับ/ค่ะ 
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ฝึกเขียนเลขไทย Practice Writing Thai Numbers 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ 
๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ 
๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 
๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ 
๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔  
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Topic 3 (11-12 classes) 

การทักทาย 

Basic Greeting 

Introduce and Basic Word and Phrase ค ำศพัทเ์บ้ืองตน้ท่ีควรทรำบ 

ครับ  
 

Polite particle  
Male Speaker 

คะ่  Polite Particle  
Female Speaker 

นะคะ   particle used by female 
speakers at the end of 
questions to make them more 
polite 

จ้ะ   Female/Male Speaker speaks 
with someone who younger or 
lower position than speaker  

สวสัดี                                         
 

Hello 

สวสัดีครับ  Hello - Male Speaker 

สวสัดีคะ่ Hello - Female Speaker 

 สวสัดีครับ, สวสัดีคะ่ Hello,  
Good morning  
Good afternoon  
Good evening 

ผม I, me - Male Speaker 

ดฉินั / ฉนั I, me - Female Speaker 

คณุ  You - polite word 
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ช่ือ  Name 
ผมช่ือ  My name is - Male Speaker 
ดฉินั / ฉนั ช่ือ My name is - Female Speaker 

สบายดีไหม  
สบายดีไหมครับ/คะ  
คณุสบายดีไหมครับ/คะ 

How are you? 

สบายดีครับ/ คะ่ I’m fine. 
รู้สกึไมค่อ่ยดีครับ/ คะ่  
 
ไมส่บายครับ/ คะ่ 

I am not well. 

เชน่กนั  Me too 
ขอบคณุครับ/คะ่   Thank you 
ไมเ่ป็นไร  
 

You’re welcome/ it doesn’t 
matter 

ใช ่ yes 
ไม ่ no 
เข้าใจ  understand 
ไมเ่ข้าใจ  don’t understand 
ไหม  / ใชไ่หม    ….right? 
ขอโทษ ครับ / คะ่ Sorry, Pardon me,  

Excuse me 
ผม/ ดฉินั เสียใจมาก 
ครับ/คะ่ 
ผม/ดฉินั เสียใจจริง ๆ
ครับ/ คะ่ 

I’m very sorry. 
 
I’m really sorry. 

ไมต้่องหว่งครับ/ คะ่ 
ไมเ่ป็นไรครับ/ คะ่   
ไมมี่ปัญหาครับ/ คะ่ 

 

No Problem 
 

ชา่งมนัเถอะครับ / คะ่  Never Mind 
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ลืมมนัซะ 
เข้าใจไหม ครับ / คะ Do you understand? 
เข้าใจ ครับ / คะ่ Understand 
ไมเ่ข้าใจ ครับ / คะ่  Don’t understand 
อะไรก็ได้ ครับ / คะ่ Anything’s fine 
ชว่ยหนอ่ยได้ไหม  
ครับ / คะ 

Can you help me? 
 

ยินดีต้อนรับ ครับ / คะ่ Welcome! 
ไมเ่ป็นไร ครับ / คะ่ 
ด้วยความยินดี ครับ / คะ่ 

You are welcome. 

ยินดีท่ีได้รู้จกัคณุ  
ครับ /คะ่ 

Pleased to meet you. 
Nice to meet you. 

ยินดีท่ีได้รู้จกัคณุเชน่กนั 
ครับ / คะ่ 
 
 
ยินดีท่ีได้รู้จกัคณุ
เหมือนกนั ครับ /คะ่ 
 
เชน่กนัครับ/คะ่ 
เหมือนกนัครับ/คะ่ 
 

Nice to meet you, too. 

 

 

 

 

 

 

http://www.thai2english.com/dictionary/1388222.html
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Conversation 1 

สมชาย :   สวสัดีครับ   

Somchai:  

Somchai:   Hello 

 

สมหญิง :   สวสัดีค่ะ 

Somying:  

Somying:  Hello 

 

สมชาย:  ผมช่ือสมชาย คณุชื่ออะไรครับ  

Somchai:  

Somchai:  My name is Somchai.  What is your name? 

 

สมหญิง:  ดิฉนัช่ือสมหญิงค่ะ ยินดีท่ีได้รู้จกัค่ะ 

Somying:   

Somying:     My name is Somying.  It is nice to meet you. 

 

สมชาย:  ยินดีเชน่กนัครับ 

Somchai:     

Somchai:   It is nice to meet you too. 
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Conversation 2 

สมธิ:   สวสัดีครับ 

Smith:   

Smith:  Hello. 

 

เจนน่ี:   สวสัดีค่ะ 

Jenny:   

Jenny:  Hello. 

 

สมธิ:   สบายดีไหมครับ 

Smith:  

Smith:   How are you? 

 

เจนน่ี:  ดิฉนัสบายดีค่ะ แล้วคณุละ่ 

Jenny:  

Jenny:  I am fine, and you? 

 

สมธิ:   ผมสบายดีครับ ขอบคณุครับ 

Smith:  

Smith:  I am fine. Thank you. 
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Topic 4 (13-14 classes) 

การแนะน าตัว   

Introducing Yourself 
สวสัดี ครับ / คะ่ Hello 
ช่ือ Name 
นามสกลุ Last name 
ผม / ดฉิัน ช่ือ… My name is… 
คณุช่ืออะไร What is your name? 
ยินดีท่ีได้รู้จกั It is nice to meet you 
คณุมาจากประเทศอะไร Where are you from? 

ผม/ดฉินั มาจาก
ประเทศ... 

I am from… 
I come from … 

สญัชาติ Nationality 
คณุสญัชาตอิะไร What is your 

nationality? 
ผมเป็นคน… I am… 
คณุท างานอะไร / 
คณุท าอาชีพอะไร 

What do you do? 

อาชีพ Career 
ผม / ดฉินั เป็น... / 
ผม / ดฉินั มีอาชีพ… 

I am…. /  
My career is… 

คณุอายเุทา่ไหร่ How old are you? 
ผม / ดฉิัน มีอาย.ุ..ปี I am… years old 
อาย ุ Age 
ปี / ขวบ Years old 
คณุอยูท่ี่ไหน Where do you live? 
ผม / ดฉินั อยูท่ี่... I live at… 
ท่ีอยูข่อง ผม / ดฉินั คือ My address is… 
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ท่ีอยู่ Address 
อยู่ Is, am, are (location 

to stay / to live) 
บ้านเลขท่ี House number 
หมู ่ Village number 
ซอย Alley 
ถนน  Street 
ต าบล / แขวง Sub-district 
อ าเภอ / เขต District 
จงัหวดั Province 
รหสัไปรษณีย์ Postal code 
หมายเลขโทรศพัท์ Telephone number 
หมายเลขโทรศพัท์ของ
ผม/ดฉินัคือ 

My telephone 
number is… 

 

Introducing การแนะน าตัว (  

สวสัด ีครับ / คะ่ ผม / ดฉินั ช่ือ_______นามสกลุ_________ผม/ดฉินั มาจากประเทศ________ ผม / ดฉินั 

มีอาย_ุ__ปี ผม/ดฉินั อยูป่ระเทศไทย___ปี ผม / ดฉินั มีอาชีพ_______ท่ีอยูข่อง ผม / ดฉินั คือ___________ 

 

Hello, my name is______. I am from_____, my age is __years old. I’ve been 

living in Thailand for___years. My career is____, my address is __________. 
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Conversation: Meeting and Greeting 

บทสนทนา: การพบกันและการทักทายกัน 

 

 

 

Person A:    

Person A:    สวสัดี ครับ / ค่ะ   

Person A:    Hello. 

Person A:  

Person A:  ผม / ดิฉนั ช่ือ_____________ครับ / ค่ะ            

Person A:  My name is__________. 

Person A:    

Person A:   คณุชื่ออะไร ครับ / คะ       

Person A:   What is your name? 

 

Person B:  

Person B:  สวสัดี ครับ / ค่ะ ผม / ดิฉนัช่ือ________ครับ / ค่ะ 

Person B:   Hello. My name is _____________. 

Person B:  

Person B:  ยินดีท่ีได้รู้จกั ครับ / ค่ะ 

Person B:  It is nice to meet you. 
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Person A: 

Person A:  ยินดีท่ีได้รู้จกัเชน่กนั ครับ / ค่ะ   

Person A:  It is nice to meet you too. 

Person A: 

Person A:  คณุมาจากประเทศอะไร ครับ / คะ 

Person A:  Where are you from? 

 

Person B:  

Person B:   ผม / ดิฉนั มาจากประเทศ________ครับ / ค่ะ 

Person B:  I am from ____________. 

 

Person A: 

 
Person A:  คณุท างานอะไร ครับ/คะ, คณุท าอาชีพอะไร ครับ / คะ 

Person A:   What do you do? 

 

Person B:    

Person B:  ผม / ดิฉนั เป็น_____________ครับ / ค่ะ 

Person B:  I am ________________. 
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Topic 5 (15-26 classes) 

Vowels สระ  

There are 32 vowels in Thai alphabet and are divided to two kinds of vowels:  

 Short vowels สระเสียงสัน้  ได้แก่ สระท่ีออกเสียงสัน้ คือ 

อะ อิ อ ึอ ุเอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอือะ อวัะ ฤ ฦ อ า ไอ ใอ เอา 

 Long vowels สระเสียงยาว  ได้แก่ สระท่ีออกเสยีงยาว คือ 

อา อี อื อ ูเอ แอ โอ ออ เออ เอีย เอือ อวั ฤๅ ฦๅ 

 

Short vowels สระเสียงสัน้  

Vowels Form Vowels sound Example Meaning 
อะ /a/ จะ  will 
อิ /i/ ติ  to blame 
อ ึ /eu/ ดงึ  to pull 
อ ุ /u/ ด ุ  fierce 
เอะ /eh/, /e/ เตะ  to kick 
แอะ /ae/ และ  and 
โอะ /o/ โต๊ะ  table 
เอาะ /oh/ เกาะ  island 
เออะ /er/, /uh/ เยอะ  many 
เอียะ /ia/ เก๊ียะ  Chinese wooden shoe 
เอือะ /eua/ เกือะ  - 
อวัะ /ua/ ผวัะ  sound of slap 
ฤ /reu/ ฤด ู  season 
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ฦ /leu/ obsolete - - 
อ า /am/ ด า  black 
ไอ /ai/ ไป  to go 
ใอ /aii/ ใจ  heart 

เอา /aow/, /ao/ เรา  we, our 

 

Long vowels สระเสียงยาว   
Vowels Form Vowels sound Example Meaning 

อา /aa/ กา  crow 
อี /ii/ , /ee/ ดี  good 
อื /eeuu/ , /eu/ มือ  hand 
อ ู /uu/ , /oo/ ห ู  ear 
เอ /eah/ , /ay/ เกเร  misbehave 
แอ /aaee/ , /ae/ แพ  raft 
โอ /oo/ , /oh/ โต  grow, big 
ออ /or/ รอ  wait 
เออ /er/ เธอ  she 
เอีย /ia/ เสีย  out of order 
เอือ /eua/ เกลอื  salt 
อวั /uuaa/ , /ua/ หวั  head 
ฤา /reuu/ ฤาษี  hermit 
ฦา /leuu/ obsolete - - 
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Mixed Vowels สระประสม  เป็นการออกเสยีงท่ีใช้ลิน้สว่นหน้า 
ลิน้สว่นกลาง และลิน้สว่นหลงัท าหน้าท่ีออกเสยีงร่วมกัน  

In Thai vowels, there are 6 mixed vowels 
Vowels Form Mixed by Vowel    

Sounds 
Example Meaning 

เอียะ อิ+อะ /ia/ เก๊ียะ  Chinese wooden shoe 
เอีย อี+อา /ia/ เสีย  out of order 
เอือะ อ+ึอะ /eua/ เกือะ  - 
เอือ อื+อา /eua/ เกลอื  salt 
อวัะ อ+ุอะ /ua/ ผวัะ  sound of slap 
อวั อ+ูอา /uuaa/ หวั  head 

 

ฝึกเขียนสระภาษาไทย Practice Writing Thai Vowels 

อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ 

เออะ เอียะ เอือะ อัวะ ฤ ฦ อ า ไอ 

ใอ เอาอา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ 

เอีย เอือ อัว ฤๅ ฦๅ 
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Topic 6 (27 class) 

การผันเสียง   

Basic Tones 
 

Thai Tones:  There are five tones which signify the meaning of the words.  
The five tones in Thai language: mid, low, falling, high and rising.  There is 
no tone marker for mid tone.  

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

There are 5 tones in Thai language, and some words have the same 
consonant and Vowels but have different meanings when tones are 
changed.  
 

Example: 
Symbols Labels Tone 

Distribution 
Meaning 

- mid  = คาว [to be] fishy ; stinking ; smelly 

- ่ low  = ข่าว news 

- ่ falling  = ข้าว rice 

- ่ high  = ค้าว a kind of fish 

- ่ rising  = ขาว white 
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Symbols Labels Tone 
Distribution 

Meaning 

- mid  =   มา come 

- ่ low  = หมา่ [to] brew ; ferment 

- ่ falling  = มา่ - 

- ่ high  = ม้า horse 

- ่ rising  = หมา dog 
 

Symbols Labels Tone 
Distribution 

Meaning 

- mid  = เซือ - 

- ่ low  = เสือ่  mat 

- ่ falling  = เสือ้  blouse, shirt 

- ่ high  = เซือ้ - 

- ่ rising  = เสอื  tiger 
 

Symbols Labels Tone 
Distribution 

Meaning 

- mid  = เคา - 

- ่ low  = เข่า knee 

- ่ falling  = เข้า enter, to go in 

- ่ high  = เค้า outline ; plot ; sign 
he ; him ; she ; her 

- ่ rising  = เขา mountain, hill, he, she, him, her  
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Symbols Labels Tone 
Distribution 

Meaning 

- mid  =  นา paddy field, rice field 

- ่ low  = หน่า - 

- ่ falling  = หน้า face, page, front 

- ่ high  = น้า aunt, anutie 

- ่ rising  = หนา thick 
 

Symbols Labels Tone 
Distribution 

Meaning 

- mid  = ซวย [to be] unlucky ; bad ; 
unfortunate 

- ่ low  = สว่ย levy ; tax ; duty 

- ่ falling  = ส้วย - 

- ่ high  = ซ้วย - 

- ่ rising  = สวย [to be] beautiful ; attractive ; 
pretty 
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Example sentence:  
If your pronunciation is wrong, the meaning also changes.  
 

1. มาลีสวยมาก 

 

Malee is very beautiful.  

มาลซีวยมาก  

Malee is very unlucky. 
 

2. เมื่อวานยุ่งมาก 

Yesterday, I was very busy.  

เมือ่วานยงุมาก  

Yesterday, there were lots of mosquitoes. 
 

3. สดุามีไข้ 
 

Suda has a fever. 

สดุามีไข ่
 

Suda has an egg. 
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Topic 7 (28 class) 

วัน และ วันที่ 

Learnig Days and Telling date 

 

Past  
อดีต  

 

Present  
ปัจจบุนั  

 

Future  
อนาคต   

 

Yesterday  
เมื่อวานนี ้ 

 

Today  
วนันี ้ 

 

Tomorrow  
พรุ่งนี ้ 

 

The day before yesterday 
เมื่อวานซืนนี ้ 

 

Now 
ตอนนี ้/ เดี๋ยวนี ้

 

The next Day  
วนัต่อมา  

 

Last Week  
อาทิตย์ท่ีแล้ว / สปัดาห์ท่ีแล้ว 

 

This week  
อาทิตย์นี ้/ สปัดาห์นี ้

Next week 
อาทิตย์หน้า / สปัดาห์หน้า 

 

Last Month  
เดือนที่แล้ว  

 

This Month  
เดือนนี ้ 

 

Next month  
เดือนหน้า  

 

Last Year  
ปีท่ีแล้ว  

 

This Year  
ปีนี ้ 

 

Next year  
ปีหน้า  
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Two years ago  
สองปีมาแล้ว / สองปีท่ีแล้ว 

 
 

At the moment  
ตอนนี ้ 

 

The day after tomorrow 
มะรืนนี ้ 

 

Last night  
เมื่อคืนนี ้ 

 

At Present  
ขณะนี ้

 

Tomorrow morning  
พรุ่งนีเ้ช้า  

 

Last weekend  
เสาร์-อาทติย์ท่ีแล้ว / 
วนัสดุสปัดาห์ท่ีแล้ว  

 

This weekend  
เสาร์-อาทติย์นี ้/  
วนัสดุสปัดาห์นี ้ 

 

Next weekend  
เสาร์-อาทติย์หน้า / 
วนัสดุสปัดาห์หน้า  

 
 

Day  วัน 

Sunday วนัอาทิตย์ 
Monday วนัจนัทร์ 
Tuesday วนัองัคาร 

Wednesday วนัพธุ 
Thursday วนัพฤหสับดี 

Friday วนัศกุร์ 
Saturday วนัเสาร์ 

 

 



Sandee Thai Language School 

 

 

27 
 

Month  เดือน 

January มกราคม 
February กมุภาพนัธ์ 

March มีนาคม 
April เมษายน 
May พฤษภาคม 
June มถินุายน 
July กรกฎาคม 

August สงิหาคม 
September กนัยายน 

October ตลุาคม 
November พฤศจิกายน 
December ธนัวาคม 

 

Question - Answer ฝึกการสนทนาการเวลา วนั เดือน ปี นดัหมาย 

Q:   What time is it now?   

Q:   

  
Q: ตอนนีก่ี้โมงแล้ว ครับ / คะ 

ตอนนีเ้วลาเท่าไหร่ ครับ / คะ 

 

A:   It is 8 am. 

A:   
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A:   แปดโมงเช้า ครับ/ค่ะ 

A:   It is 2:30 pm. 
A:   

  
A:  บา่ยสองโมงคร่ึง ครับ / ค่ะ 

บา่ยสองโมงสามสบินาที ครับ / ค่ะ 
 

Q:   What month is it?  

Q:  

Q:  เดือนนีเ้ดือนอะไร ครับ / คะ 

 

A:  It is February.  

A:   

A:  เดือนนีเ้ดือนกมุภาพนัธ์ ครับ / ค่ะ 

 

Q:   What is next month? 

Q:   

 Q:  เดือนหน้าเดือนอะไร ครับ / คะ 

 

A:   Next month is March.  

A:  

A:  เดือนหน้าคือเดือนมีนาคม ครับ / ค่ะ   
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Topic 8 (29-30 classes) 

เวลา และ การบอกเวลา 

Telling Time 

Midnight เที่ยงคืน 
1 am ตีหนึ่ง 
2 am ตีสอง 
3 am ตีสาม 
4 am ตีสี ่
5 am ตีห้า 
6 am หกโมงเช้า 
7 am เจ็ดโมงเช้า 
8 am แปดโมงเช้า 
9 am เก้าโมงเช้า 

10 am สบิโมงเช้า 
11 am สบิเอ็ดโมงเช้า 

12:00 (mid day) เที่ยง 
1 pm บา่ย(หนึ่ง)โมง 
2 pm บา่ยสองโมง 
3 pm บา่ยสามโมง 
4 pm สี่โมงเยน็ 
5 pm ห้าโมงเยน็ 
6 pm หกโมงเย็น 
7 pm หนึ่งทุ่ม 

http://kruuwee.blogspot.com/2012/04/telling-time-in-thai.html


Sandee Thai Language School 

 

 

30 
 

8 pm สองทุ่ม 
9 pm สามทุ่ม 

10 pm สี่ทุ่ม 
11 pm ห้าทุ่ม 

 

 Seconds  วนิาที  
1 second หนึ่งวนิาที 

10 seconds สบิวินาที 
 

 Minutes  นาที  

5 minutes ห้านาที 
10 minutes สบินาที 
15 minutes สบิห้านาที 
20 minutes ย่ีสบินาที 
25 minutes ย่ีสบิห้านาที 

 

 Hours  ชั่วโมง  

One hour หนึ่งชัว่โมง 
Half an hour  คร่ึงชัว่โมง 

One and half hours ชัว่โมงคร่ึง 
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Topic 9 (30-36 classes) 

อดีต ปัจจุบัน  อนาคต 

1. Past Tense   

In Thai, there are no past tenses but we use a time word to indicate an action 

that took place in the past 

Time words 

yesterday เมื่อวานนี ้
already แล้ว 
this…. เมื่อ___นี ้
used to/ever เคย 
did it ได้ 
last…… (เมื่อ)___ท่ีแล้ว 

 

 เราไปร้านอาหารญ่ีปุ่ นเม่ือวานนี ้ 

           We went to Japanese restaurant yesterday. 

 ผมกินมือ้เช้าแล้ว 

       I already had breakfast. 
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 เธอดโูทรทศัน์เม่ือเช้านี ้

    She watched television this morning. 

 เขาเคยสบูบหุร่ี 

He used to smoke. 

 เธอได้รับดอกไม้ 

       She got flowers 

 ฉนัเลน่เปียโนเม่ืออาทติย์ที่แล้ว 

      I played piano last week.       

 

2. Present Continuous Tense 

In Thai, we can form the present continuous tense by adding the word 

(ก าลัง) in front of verb or the word (อยู่)  at the end of 

the sentence. You can also use both words in the same sentence. 
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Structure: 

 Subject +  + Verb + Object 

 Subject + Verb + Object + 

 

He is learning Thai. 

 

เขาก าลังเรียนภาษาไทย 

 

เขาเรียนภาษาไทยอยู่ 

She is driving a car. 

    
เธอก าลังขบัรถ 

      
เธอขบัรถอยู่ 

They are having lunch 

 

           พวกเขาก าลังกินมือ้เที่ยง/อาหารกลางวนั 

 

           พวกเขากินมือ้เท่ียง / อาหารกลางวนัอยู่ 
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3. Future Tense  อนาคตกาล 

In Thai, we use the word “ ” = “will / shall” + Verb, with or without a time 

word. 

3.1 with time word: tomorrow = พรุ่งนี ้= 

 ผมจะเลน่บาสเก็ตบอลพรุ่งนี ้

I will play basketball tomorrow. 

3.2 with time word: next month = เดือนหน้า = deuan nâa 

 เธอจะไปออสเตรเลยีเดือนหน้า 

She will go to Australia next month 

3.3 without time word 

 เราจะเรียนภาษาสเปน 

               We will learn Spanish language. 

     3.4 without time word 

 เขาจะซือ้โทรศพัท์มือถือ 

       He will buy mobile phone. 
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Topic 10 (37-46 classes) 

บุรุษสรรพนาม และ สรรพนามความเป็นเจ้าของ 

Pronouns and Possessive Pronoun 

1. Personal Pronouns = บุรุษสรรพนาม  

 First Person = บุรุษที่หน่ึง 

ผม, กระผม I, me (Male – Formal)
ฉนั, ดิฉนั  I, me (Female – Formal) 
ข้าพเจ้า I, me (Male / Female – very formal) 
หน ู  I, me (Boy / Girl) 
พวกผม, 
พวกกระผม 

We, us (Male – Formal) 

พวกฉนั,  
พวกดิฉนั 

We, us (Female – Formal) 

เรา, พวกเรา We, us (Male / Female – very formal) 

พวกหน ู We, us (Boy / Girl) 

 

 Second Person = บุรุษที่สอง 

เธอ You (mostly use for female) 

นาย  You (Male/friend) 
หลอ่น You (Female/close friend) 
ท่าน, คณุ   You (very formal) 
พ่ี    You (To someone older) 
น้อง     You (To someone younger) 
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 Third Person = บุรุษที่สาม 

เขา He, him 

เธอ She, her 
มนั It (Animal / Thing) 
พวกเขา They, them (Male / Female) 
พวกเธอ They, them (Female) 
พวกมนั They, them (Animal / Thing) 

 
 

2. Possessive pronouns = สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ 

ของฉนั My, Mine (Male / Female) 

ของผม My, Mine (Male) 
ของดิฉนั My, Mine (Female) 
ของคณุ Your, Yours 
ของมนั Its 
ของเขา His 
ของเธอ Her, Hers 
ของคณุ, 
ของพวกคณุ 

You (pl) = Your, Yours 

ของเรา;  
ของพวกเรา 

Our, Ours 

ของพวกเขา Their, Theirs 
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 ผมอ่านหนงัสอื (Male) / ดิฉนัอ่านหนงัสือ (Female) 

I read a book. 

 หนงัสอืของคณุ (Male / Female) 

  your book 

 หนงัสอืของเขา (Male) 

  
  his book 

 หนงัสอืของเธอ (Female) 

 
 her book 

 มนักินข้าว (Animal) 

It eats rice.    
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3. Classifier ลกัษณะนาม  

In Thai, Classifiers are words which are required when counting or referring 

to any concrete noun. Therefore, it is important to memorize the classifiers to 

use everyday. 

Thai Structure 

 

Some useful Thai Classifiers 

Useful Word Meaning in Thai Classifier 

People 
[such as a man, men, 

woman, women, 
children, friend(s), 

student(s), teacher(s)] 

 
คน 

 / คน 

Subject + Verb + Noun + Number 

(Quantity) 
+ Classifier 

ประธาน + กริยา +  นาม + จ านวน + ลกัษณะนาม 

ผม มี โทรศพัท์มือถือ สอง เคร่ือง 

  
 

  
 

I have two mobile phones. 
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Useful Word Meaning in Thai Classifier 

animal   
สตัว์ 

  
ตวั 

table(s) / chair (s) / 

furniture โต๊ะ / เก้าอี ้/ เฟอร์นิเจอร์ 

  
ตวั 

shirt / jacket / blouse   
เสือ้ ตวั 

trousers / pants /  
slacks 

shorts / short pants 

กางเกงขายาว 

กางเกงขาสัน้ 

ตวั 

shoes / slippers 
fork and spoon รองเท้า / รองเท้าแตะ 

fork =   
ส้อม / ช้อนส้อม 

spoon =  ช้อน 

คู่ 

one side footwear 
รองเท้าข้างเดียว ข้าง 

fork  / ส้อม
คนั spoon / ช้อน 

umbrella  / ร่ม 

car  / รถ, รถยนต์

bag, pocket, wallet  / กระเป๋า 
ใบ 
 

glasses / แก้ว 

plates / จาน 
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Useful Word Meaning in Thai Classifier 

leaf  / ใบไม้ 
ใบ ball  / ลกูบอล 

 / บอล 
electric appliance 

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ือง 

computer  
 คอม, คอมพิวเตอร์ 

notebook / โน้ตบุ๊ก 

laptop  / แลป็ท็อป 
mobile phone 

/
มือถือ, โทรศพัท์มือถือ 

telephone  /
โทรศพัท์ 

small things  
(mostly we use “an” 

with unknown 
classifiers) 

สิง่ของเลก็ๆ อนั 

soap/ rock /  
 

cube sugar 
สบู ่/ หิน /  
น า้ตาลก้อน 

ก้อน 

newspaper 
letters 

หนงัสือพิมพ์
จดหมาย ฉบบั
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Useful Word Meaning in Thai Classifier 

flower 
ดอกไม้ ดอก 

tree 
ต้นไม้ ต้น 

house 
บ้าน หลงั 

notebook  
 

book 
สมดุ / สมดุบนัทกึ 

หนงัสอื 

เลม่ 

knife 
มีด 

candle 
 เทียน 

pen   
ปากกา ด้าม 

pencil 
ดินสอ แท่ง 

fruit 
ผลไม้ ผล / ลกู

 

Useful Word Meaning in Thai Classifier

egg  / ไข ่  ฟอง / 
 ลกู / 
 ใบ 
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river / canal 
แมน่ า้ / คลอง สาย 

road or street 
ถนน 

 

Example 

1. Eng: He has two sons. 

Thai:    

เขามีลกูชายสองคน 

2. Eng: She buys three tables. 

Thai: 

เธอซือ้โต๊ะสามตัว 

3. Eng: They have four books. 

Thai: 

พวกเขามีหนงัสอืสี่เล่ม 

4. Eng: She has a keyboard. 

Thai: 

เธอมีคีย์บอร์ดหนึ่งอัน 

5. Eng: I have 5 cups. 

Thai: 

ผมมีถ้วยห้าใบ 
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6. Eng: We buy two pieces of paper. 

Thai: 

พวกเราซือ้กระดาษสองแผ่น 

7. Eng: He gives her three balls. 

Thai:  

เขาให้ลกูบอลเธอสามลูก 

8. Eng: I sell ten newspapers. 

Thai: 

ดิฉนัขายหนงัสือพิมพ์สบิฉบับ 

9. Eng: You got a radio. 

Thai: 

คณุได้วิทยหุนึ่งเคร่ือง 

10. Eng: There are two ships. 

Thai: 

มีเรือสองล า 
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Topic 11 (47-48 classes) 

ค าถาม  

Question words 

What? อะไร 
Where? ท่ีไหน 
When? เมื่อไหร่ 
Why? ท าไม 
Who? ใคร 
Which? ไหน 
Whom? ใคร 
Whose? ของใคร 
How? อย่างไร / 

ยงัไง / 
เท่าไหร่ / 
แค่ไหน 

How much? เท่าไหร่ / มากแค่ไหน 
How many?  
(Quantity of thing) 

มากแค่ไหน 

How much? /  
How many? 

ก่ี 

How long (time)? นานแค่ไหน / เท่าไหร่ 
How far? ไกลแค่ไหน / เท่าไหร่ 
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Example 

1. Eng: What is your name? 

Thai: 

คณุชื่ออะไร 

2. Eng: Where is your house? 

Thai: 

บ้านของคณุอยู่ท่ีไหน 

3. Eng: When are you going to Phuket? 

Thai: 

คณุจะไปภเูก็ตเมื่อไหร่ 

4. Eng: Why do you learn Thai? 

Thai: 

ท าไมคณุเรียนภาษาไทย 

5. Eng: Who go to school? 

Thai: 

ใครไปโรงเรียน 

6. Eng: Who can speak Thai? 

Thai: 

ใครสามารถพดูภาษาไทย 

7. Eng: Which is your book? 

Thai:  

หนงัสอืของคณุคือเลม่ไหน
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8. Eng: Whom did you meet? 

Thai:  

คณุพบใคร 

9. Eng: Whose pen is this? 

Thai:  

ปากกาด้ามนีข้องใคร

10. Eng: How do you come here? 

Thai: 

คณุมาท่ีน่ี อย่างไร / ยงัไง  

11. Eng: How old are you? 

Thai: 

คณุอายเุท่าไหร่ (age = aa-yú = อาย)ุ 

 

Other Question Form: Question particle 

Is _________? 
Are _______? 
Have / Has_____? 

ใช่ไหม ; 
ใช่มัย๊ 

Can_______? 
Do / Does_____? 

 
 

ได้ไหม 
ได้มัย๊ 
ไหม 

or not? หรือเปลา่ 
yet?  หรือยงั 



Sandee Thai Language School 

 

 

47 
 

In Thai we can also form a question sentence by adding following question 

particle at the end of the sentence 

Thai Question Structure: Sub + Verb + Object + Question particle? 

 

Example 

1. Eng: Can you speak Thai? 

Thai: 

คณุพดูภาษาไทยได้ไหม/ม๊ัย 

2. Eng: Are you a boxer? 

Thai: 

คณุเป็นนกัมวยใช่ไหม/ใช่ม๊ัย 

3. Eng: Are you student or not? 

Thai:  

คณุเป็นนกัเรียนหรือเปล่า 

4. Eng: Have you eaten yet? 

Thai: 

กินข้าวหรือยงั 
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Topic 12 (49-56 classes) 

โครงสร้างประโยค Basic sentence structure 

Subject + Verb + Object 

Example 

Subject Verb Object 
I eat rice 

ผม ( ) / ฉนั ( ) กิน ( ) ข้าว ( ) 
I go to school 

ผม ( ) / ฉนั ( ) ไป ( ) โรงเรียน ( )   
John drives a taxi 

จอห์น ( ) ขบั ( ) รถแท๊กซ่ี ( ) 
You speak Thai 

คณุ ( ) พดู ( ) ภาษาไทย ( ) 
 
Grammar  
Verb to be: is, am, are, was and were 
Thai verb to be: เป็น  To be someone or subject status 

อยู่   To be somewhere (Location / place) 
คือ  To be meaning / definition of something 

Structure: Subject + V.to be + noun 
Subject + เป็น  + noun 
Subject + อยู่  + preposition + location 
Subject + คือ  + noun 
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Examples 

Subject V.to be (เป็น bpen) Object 
I am a teacher 

ผม ( ) / ฉนั( ) เป็น ( ) คณุครู ( ) 
He is a businessman 

เขา ( ) เป็น ( ) นกัธุรกิจ ( ) 
She is a nurse 

เธอ ( ) เป็น ( ) นางพยาบาล  
( )   

 

Subject V.to be  
(อยู่ yòo) 

preposition location 

He is at home 
เขา ( ) อยู ่( ) ท่ี ( ) บ้าน ( ) 

She is at school 

เธอ ( ) อยู ่( ) ท่ี ( ) โรงเรียน  
( ) 

I am at apartment 

ผม ( ) /  
ฉนั ( ) 

อยู่ ( ) ท่ี ( ) อพาร์ตเม้นต์  
( ) 
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Preposition (ค าบุพบท = )  

Frequently used prepositions 

Preposition Reading Thai word 
At ท่ี 
In ใน 
On บน 
Of ของ 
For ส าหรับ 

Between ระหว่าง 
Under ใต้ 

 

Subject V.to be (คือ keu) Object 
Life is beauty 

ชีวิต ( )  คือ ( )  ความสวยงาม  
( ) 

What is Love 

อะไร ( ) คือ ( )  ความรัก ( ) 

This is a book 

นี ้( ) คือ ( ) หนงัสอื ( ) 
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Negative Sentence 

A negative sentence can also be formed by adding the word  (ไม)่ or 

 (ไมไ่ด้) in the sentence or at the end of sentence. 

 or  = no, do not, does not, did not, cannot, is not, are not, 

was not, were not  

1. “Do not, does not, did not” 

Eng 
Structure 

Subject + didn’t / 
don’t/ doesn’t 

+ Verb + Object 

Thai 
Structure 

Subject +  /  
 

+ Verb + Object 

 

Examples 

Subject +  + Verb + Object 
I don’t  like snow 

ผม ( ) / 
ฉนั (  

ไม ่( ) ชอบ ( ) หิมะ ( ) 

James  didn’t  go to school 
เจมส์ ( ) ไมไ่ด้ ( ) ไป ( )  โรง เรียน  

( ) 
Andy does not get John’s email 

เอ็นดี ้( ) ไมไ่ด้ ( ) รับ ( ) อีเมล์ของจอนห์  
(  

) 
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2. “Cannot” 

Eng 
Structure 

Subject + cannot + Verb + Object  

Thai 
Structure 

Subject ไม ่สามารถ + Verb + Object ได้ 

Or  Subject + Verb + Object + ไมไ่ด้  
 

 

 

Examples 1  

Subject + Verb + Object 
He cannot speak Thai  

เขา ( ) ไมส่ามารถ  
(

) 

พดู ( ) ภาษาไทย
(  

) 

ได้ ( ) 

She cannot drive a car  
เธอ ( ) ไมส่ามารถ  

(
) 

ขบั ( ) รถ ( ) ได้ ( ) 

I cannot play tennis  
ผม ( ) / 
ฉนั ( ) 

ไมส่ามารถ  
(

) 

เลน่ ( ) เทนนิส  
( ) 
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Examples 2  

Subject + Verb + Object + ไม่ได้  
He cannot speak Thai (cannot) 

เขา ( )  Speak = พดู 
( ) 

ภาษาไทย 
(  ) 

ไมไ่ด้  

She cannot drive  a car  

เธอ ( ) drive = ขบั ( ) รถ ( ) ไมไ่ด้  

I cannot play tennis  

ผม ( )/ 
ฉนั( ) 

play = เลน่ ( ) เทนนิส  
( ) 

ไมไ่ด้  

 

3.  “is not, are not, was not, were not” 

Eng 
Structure 

Subject + is not / are not / was not / 
were not 

+ adjective 
 

Thai 
Structure 

Subject ไม ่( ) / ไมไ่ด้ ( ) + adjective 
 

 

Examples 

Subject ไม ่(mâi) / ไมไ่ด้ (ma ̂i da ̂ai) + adjective 

This food  is not / was not  spicy 
อาหารนี ้ 

( ) 
ไม ่( ) เผ็ด ( )  

He is not fat 
เขา ( ) ไมไ่ด้ ( ) อ้วน ( ) 
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Topic 13 (57-58 classes) 

Basic Conjunctions  

ค าสนัธาน / ค าเช่ือม  

and และ 
but แต ่
so ดงันัน้ / ก็เลย 

because เพราะว่า 
however อย่างไรก็ตาม / 

แต่ก็ 

yet แต่กระนัน้ / 
แต่ก็ยงั 

still ยงัคง 
although ถึงแม้ว่า 
Then / and then หลงัจากนัน้ / 

แล้วก็ 

until จนกระทัง่ / 
(จน)ถึง 

also ด้วย(เหมือนกนั) 
or หรือ 
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Example 

1. and (และ ) 

 I and Steve learn Thai. 

         
         ผมและคณุสตีฟเรียนภาษาไทย 

 

2. but (แต ่ ) 

 I eat rice but he eats noodle. 

         
         ดิฉนักินข้าวแต่เขากินก๋วยเตี๋ยว 

   

3. so (ดงันัน้ dang nán) 

 I like cold weather so I decide to go to Chiang Mai. 

        ผมชอบอากาศเย็นดงันัน้ผมจงึตดัสนิใจไปเชียงใหม่ 

   

4. because (เพราะว่า ) 

 She can speak Thai well because she studies hard. 

        เธอสามารถพดูภาษาไทยได้ดีเพราะว่าเธอเรียนหนกั 
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5. however (อย่างไรก็ตาม ) 

 Somchai is not hungry however he still went to have lunch. 

        สมชายไมห่ิวอย่างไรก็ตามเขายงัคงไปกินอาหารกลางวนั   

 

6. yet (แต่กระนัน้ / แตก็่ยงั ) 

 I am so tired yet I try to finish my homework. 

       ดิฉนัเหน่ือยมากแตก่ระนัน้ฉนัก็พยายามท าการบ้านให้เสร็จ 

 

7. still (ยงัคง yang kong) 

 He still lives at Ayutthaya. 

          เขายงัคงอาศยัอยูท่ี่อยธุยา 

 

8. although (ถึงแม้ว่า ) 

 We went to the shopping mall although it was raining. 

         
      พวกเราไปห้างสรรพสนิค้าถึงแม้ว่าฝนตก 
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9. then (หลงัจากนัน้ ) 

 I will meet my friend at library, then we will have dinner. 
 

 
        ผมจะ เจอ / พบ เพ่ือนของผมท่ีห้องสมดุหลงัจากนัน้เราจะไปทานอาหารเยน็กนั   

 

10. until (จนกระทัง่ ) 

 I worked until 8 pm last night. 

        
        ดิฉนัท างานจนกระทัง่สองทุ่มเม่ือคืนนี ้

 

11. also (ด้วย dûay) 

 I like to learn Thai and I also like to study French.

ผมชอบเรียนภาษาไทยและผมยงัชอบเรียนภาษาฝร่ังเศสด้วย 

  

12. or (หรือ ) 

 Will you go with us or will you stay here. 

         
         คณุจะไปกบัพวกเราหรือคณุจะอยู่ท่ีน่ี 
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Topic 14 (59-60 classes) 

 เครือญาต ิ

Family Relationship 

 Family =  ครอบครัว 

 Relationship =  ความสมัพนัธ์ 

Parent ผู้ปกครอง 
Father / Dad พ่อ 

คณุพ่อ 
บดิา 

Mother / Mom แม ่
คณุแม ่
มารดา 

Child ลกู 
Sibling พ่ี น้อง 
Older brother 
Younger brother 

พ่ีชาย/พ่ี 
น้องชาย/น้อง 

Older sister 
Younger sister 

พ่ีสาว/พ่ี   
น้องสาว /น้อง                   

Paternal  
Grandfather 

ปู่  
คณุปู่  
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Paternal 
Grandmother 

ย่า 
คณุย่า 

Maternal 
Grandfather 

ตา 
คณุตา 

Maternal 
Grandmother 

ยาย 
คณุยาย 

Son ลกูชาย 
Daughter ลกูสาว 
Grandson 
Nephew 

หลานชาย 

Granddaughter 
Niece 

หลานสาว 

Husband สาม ี
ผวั 

Wife ภรรยา 
เมีย 

Older uncle 
 
 

ลงุ 
คณุลงุ 
 

Older aunt 
 

ป้า 
คณุป้า 
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Younger uncle / 
Ant 

อา 

คณุอา 

 
น้า 

คณุน้า 

Cousin 
Relatives 

ลกูพ่ีลกูน้อง 
ญาต ิ

Stepfather พ่อเลีย้ง 
Stepmother แมเ่ลีย้ง 
Ex-boyfriend, 
Ex-girlfriend 

แฟนเก่า 

Single โสด 
Married แต่งงาน 
Divorced หย่า 
Widow หม้าย 
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Using Thai Family Vocabulary 

 Subject + เป็น  (v.to be) + Thai Family Vocabulary 

1. เขาเป็นลกูคนโต 

   
   He is the oldest child. 

 

2. เธอเป็นป้าของผม 

     She is my aunt. 

 

3. ไอซ์เป็นลกูชายของเธอ 

   
     Ice is her son. 

 

 Subject + เคยเป็น  + Thai Family Vocabulary 

1. เขาเคยเป็นแฟนของฉนั 

He was my boyfriend. 

 

2. เธอเคยเป็นภรรยาของเขา 

             
                She was his wife. 
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 Subject + มี  (has,have) + Thai Family Vocabulary 

1. ครอบครัวของผมมีพ่ีน้อง 3 คน 

                

                My family has three siblings. 

 

2. เธอมีสามีแล้ว 

               
            She already has a husband. 
 

3. ผมมีพ่ีชาย 2 คนและน้องสาว 1 คน 

 

              I have two older brothers and one younger sister. 

 

 


