
เอกสาร Worksheet  นี้ จัดท าข้ึนเพื่อ ส่งเสริม 
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ
มัธยมศึกษา โดยอ้างอิงเนื้อหารายการ  
Itchy Feet: ภาษาอังกฤษติดเที่ยว  ตอนที ่01  
ออกอากาศวันอาทิตย์ที ่ 27 มีนาคม 2559 
เวลา 11.00 - 11:30 น. ทางช่อง Thai PBS 

 
Fill in the blank. 

 

Name:____________________________ 

Student ID:________________________ 

Class:_____________________________ 

Date:_____________________________ 

 

 

 

1) That last class was ____________! 

2) Reading books ______________ the mind. 

3) George had to run some ____________ at the office. 

4) I ____________ because I stayed up late. 

5) ___________ is a late breakfast and an early lunch.  

 

Grammar Guru 

 

 

 

1) How __________ she ______! (beautiful, sing) 

2) How___________ he ______! (be, tall) 

3) How___________  he______! (slow, run) 

4) How_________ Tom_______! (be, handsome) 

 

 

 

 

 

 

 

 

errands / overslept / everlasting /  

brunch / broaden  

1) That last class was 

____________! 

2) Reading books 

______________ the mind. 

3) George had to run some 

____________ at the office. 

4) I ____________ because I 

stayed up late. 

5) ___________ is a late breakfast 

and an early lunch. 

Did you know? 

"Penang" comes from the modern Malay 

name “Pulau Pinang”, which means "island of 

the areca nut palm". In Malay, Penang's capital 

was called George Town and was labelled in old 

maps as Tanjung Penaga (Cape Penaigre) named 

after the many ballnut trees.  

 

 

 

 

 

How + adjective + Subject + verb. 

Example: How beautiful she is! 

SameSame But Different  

deceased / disease (ตาย / โรคร้าย) 

1). My neighbor was infected by 

some sort of _______________. 

wander / wonder (เที่ยว / สงสัย) 

2). I _______________ if we are  

going the right way. 



 Match the places 

 
 Penang Street Food 
 The best street food in Asia.   
There is a wide variety of 
food in Penang. 

 
Penang State 
Museum and Art 
Gallery 
One of the best state 
museums in the 
country.  

 
Pinang Peranakan 
Mansion 
Penang’s way to introduce 
people to the historical 
Peranakan culture. 

 
Kek Lok Si 
One of the most 
important Chinese 
Buddhist Temples in 
Southeast Asia. 

  
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

1. Penang is well known for what type of 

food?  

a. canned food 

b. street food 

c. fast food 

d. cat food 

 

2. Penang comes from the Malay word 

Pinang which means 

a. beetles 

b. betel nut 

c. cashew nuts 

d. peanuts 
 

3. What is the definition of drumstick?  

a. chicken leg 

b. duck leg 

c. musical instrument 

d. all of the above 
 

4. What is Malaysia's national currency? 

a) Dollar 

b) Baht 

c) Real 

d) Ringgit 

 

Facebook/EBGang สัปดาห์น้ีแจกพวงกญุแจจากปีนัง 100 รางวัล และจบัสลากผู้ชนะได้รางวัลใหญ่ ตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-ปีนงั 2 ท่ีน่ัง! 

 

As poor as a church mouse 

แปลว่า ________________________ 

Wire the cash 

แปลว่า _______________________ 

หมายเหตุ:  
เอกสารชิ้นน้ีผลิตโดย เเละเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทเอนเจิ้ลโชว ์จ ากัด 

ผู้ผลิตรายการ Itchy Feet: ภาษาอังกฤษติดเท่ียว 

ติดตามชมรายการ Itchy Feet ย้อนหลังได้ทาง 

thaipbs.or.th เเละ ebgang.tv และตรวจค าตอบได้

ทาง thaipbs.or.th และ facebook.com/ebgang 

 


