
Family Tree 

 

Family Tree:  โครงสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครวั การเรยีนเกีย่วกบัครอบครวั นกัศกึษาตอ้งเขา้ใจโครงสรา้งและศพัทท์ี่
บอกความสมัพนัธใ์นครอบครวัไดอ้ยา่งละเอยีด ดงัตวัอย่าง 

 
 

  

Listen and Repeat 

·  Peter is Jane’s husband. and Jane is Peter’s wife. 

·  Peter is Robert, Ann and Tom’s father. 

·  Jane is Robert, Ann and Tom’s mother 

·  Robert and Tom are Jane’s sons. 

·  Ann is Peter’s daughter. 

     · Tom is Robert’s brother 
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Family Tree 2 

 โครงสร้างครอบครวัท่ี  2   บอกความสมัพนัธท์างเครอืญาต ิเมือ่มกีารแต่งงานขยายครอบครวัออกไปโดยมลีกูเขย 
ลกูสะใภ ้น้องเขย น้องสะใภ ้ป้า น้า อา ลุง มาเกีย่วขอ้งดว้ย 

 
  

  Listen and Repeat 

·  Natalee and Mary are Peter and Jane’s daughters-in-law.    

·   Greg is Robert’s son-in-law. 

·  Natalee is Ann’s sister-in-law. 

·  Greg is Tom’s brother-in-law. 

·  Charle, and Jack are cousins 

·  Kathy and Zuzy are cousins 

·  Ann is Charle’s aunt. 

·  Ann is Kathy’s aunt. Kathy is Ann’s niece. 

·  Robert is Jenny’s uncle. 

·  Jack is Robert’s nephew. 

  

Family Tree 3 

โครงสร้างท่ี 3  บอกความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ รุ่นหลานซ่ึงเป็นลกูของ พ่ีชาย น้องชาย พ่ีสาว 
น้องสาว ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีจะมีความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวดองเป็นลกูพ่ี ลกูน้องกนั 
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2. Vocabulary    ศพัทท์ีบ่อกความสมัพนัธใ์นครอบครวั 

Listen and Repeat:   

1. husband and wife                         สาม ีและ ภรรยา                        

2.  father and mother                        พ่อ และ แม ่              

3.  daughter and son                        ลกูสาว และ ลกูชาย 

4.  daughter-in-law and son-in-law     ลกูสะใภ ้และ ลกูเขย     

5.  father-in-law and mother-in-law     พ่อตา และ แมย่าย      

6.  brother and sister                       พีช่าย และพีส่าว       

7.  brother-in-law and sister-in-law    พี/่น้อง เขย และ พี/่น้องสะใภ ้  

8.  grand father and grand mother    ตาและยาย    

9.  grand son and grand daughter    หลานชาย และ หลานสาว (ลกูของลกู)                

10. uncle and aunt                          ลุง และ ป้า    

11.  niece and nephew                     หลานสาว  และ หลานสาว       

12. cousins                                    ลกูพีล่กูน้อง   

13. parents                                     พ่อ แม ่        

14. relatives                                  ญาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.  Describing  your family  การบรรยายครอบครวั 

 

                การถามและตอบเกีย่วกบัครอบครวั 

 
  

 

A : Have you got any brothers?                                             B : No, I haven’t 

 A : Have you got any sisters?                                              B : Yes, I have 

A : Have you got any children?                                             B : Yes, I’ve got 2 

children 

A : How many brothers have you got?                                   B : I’ve got a 

brother 

A : How old is your brother?                                                  B : He is twenty – 

four 

A : What does your sister do?                                               B : She is a teacher 

A : How old is your father?                                                    B : He is forty – 

five years old 

A : What color is his hair?                                                     B : His hair is black 

       A : What color are his 

eyes?                                                B : His eyes are brown 

A : How tall is he?                                                                B : He is 175 

centimeters tall 

A : What does he do?                                                           B : He is a farmer 

A : Is he fat?                                                                       B : No. he isn’t  
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4. Question Words 

Question word       คอื  ค าทีใ่ชแ้สดงค าถาม เช่น What, Which, When, Where, Who, Whom, 

Whose, Why, How, etc ซึง่ค าเหล่านี้จะอยู่หน้าประโยคค าถามและถาม เพือ่ตอ้งการทราบขอ้มลูหรอืรายละเอยีดต่าง 

ๆ   ศกึษาตารางนี้ 

 
  

 Example: 

     A:    What does your mother do? 

    B:     She is a housewife. 

    A:    Where do you live? 

    B:     I live in Phrae. 

    A:    How old is your grandmother? 

    B:     She is 80 years old. 

    A:    How tall is your brother? 

    B:     He is 180 centimeters tall. 

    A:    How many brothers and sisters have you got? 

    B:     I have got 2 brothers and 3 sisters. 
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ใบงานท่ี  1 

1. Reading:  Look at the Smiths’ Family Tree 

 
 

  

  2. Mark the sentences T (true) or F (false) 

    1. ________ There are 17 people in the Smiths’ family. 

    2. ________ Clyde is Julia’s wife. 

    3. ________ Martha has three daughters and two sons. 

    4. ________ Gwen is Jack’s daughter. 

    5. ________ Albert is Magarita’s husband. 

    6. ________ Jennifer’s grandfather is Clyde. 

    7. ________ Gareth is Julia’s husband. 

    8. ________ Albert and Magarita have three children. 

    9. ________ Lorraine, paddy and Mike are cousins. 

  10. ________ Tom is the Smiths’ son-in-law. 
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