เอกสาร Worksheet นี้จัดทาขึ้นเพื่อ ส่งเสริม
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ
มัธยมศึกษา โดยอ้างอิงเนื้อหารายการ
Itchy Feet: ภาษาอังกฤษติดเที่ยว ตอนที่ 07
ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559
เวลา 11.00 - 11:30 น. ทางช่อง Thai PBS

Name:____________________________
Student ID:________________________
Class:_____________________________
Date:_____________________________

Fill in the blank.
flag / unique / preacher /
fishermen / crime

Where is this place?
1. A few hundred years ago,
this island was used

1). A group of Javanese
_________________
sailed along the Malay
Peninsula, seeking a
new place to fish and
live.

simply for refuge from
heavy storms.

2. With a land area of only
one Rai, this island is
home to hundreds of
households.

2). They planted a __________ on the mountain of the
island, as a way of letting other boats know that this
area has lots of fish.

3. It is a small village which

3). While heading north, they found a ____________
spot in Phang Nga Bay.

It is ____________________.

is located in Phang Nga
Province.

4). Khateeb Usman is the ________________ (Imam) of the local mosque.
5). The best thing about living on this island, is that there is hardly any ____________.

Grammar Guru
She hardly goes to the south. เธอแทบไม่ได้เดินทางไปภาคใต้

We have never been to Phang Nga พวกเราไม่เคยไปพังงา

Inversion: ปฎิเสธ + กริยาช่วย + ส่วนที่เหลือ

Inversion: ปฎิเสธ + กริยาช่วย + ส่วนที่เหลือ

Example: Hardly does she go to the south.

Example: Never have we been to Phang Nga.

1. They have never seen such a beautiful island.
________________________________________.
2. I have never felt so happy.
______________________________________.
3. He seldom plays football at a floating football pitch.
_____________________________________________.

take a vacation

แปลว่า _____________________.

Vocabulary

Translation

tetanus
limestone cliff
crime

center of the mind/ center of the
heart

แปลว่า _______________________

pioneer
plank

What is the best way to get to Panyee
Island?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Credit: adventure.tourismthailand.org

Did you know?
is a
fishing village in Phang Nga
Province. It is 400 meters
long and does not consist
of any flat land. The village
was built on stilts.

Panyee Island
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