
เอกสาร Worksheet นี้จัดท าขึ้นเพื่อ ส่งเสริม 
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ 
มัธยมศึกษา โดยอ้างอิงเนื้อหารายการ  
Itchy Feet: ภาษาอังกฤษติดเที่ยว ตอนที่ 11 
ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 05 มิถุนายน 2559  
เวลา 11.00 - 11:30 น. ทางช่อง Thai PBS  

 
Fill in the blank. 

 

Name:____________________________ 

Student ID:________________________ 

Class:_____________________________ 

Date:_____________________________ 

 

 

1). Under the 

________________ of 

‘One Country, Two 

Systems’, Hong Kong 

became a special 

Administrative Region 

of the People’s Republic 

of China on July 1st , 

1997. 

2). Though now under communist Chinese rule, the 

city has mostly ____________ its capitalist system, 

an Independent Judiciary, free trade and freedom of 

speech. 

3). The Hong Kong Museum of History is the perfect place to _______________ the 

fascinating story of the forging of Hong Kong into what she is today. 

4). Archaeological evidence shows us that early humans once _____________ the land which 

is Hong Kong today. 

5). The Avenue of stars ____________ the celebrities of the Hong Kong film industry.  

Grammar Guru 

 

 

 

 

1. Palm said, "I'm going to Repulse Bay today." 

________________________________________. 

 

2. P’Tae said, “I’m eating Bok Choy in Oyster Sauce.” 

______________________________________.  

 

3. Cookie said, "I am working in the office." 

_____________________________________________. 

 

principle / discover / 

inhabited  / retained / honors 

 

Where is this place?  

1. This is a part of China that 

was once part of the 

British Empire. 

2. Its name means ‘Fragrant 

Harbour’. 

3. With New York and 

London, it is one of the 

three most important 

financial centres in the 

world. 

It is ____________________. 

 

Indirect speech: การเอาประโยคท่ีผู้อื่นพูดแล้วมาเล่าตอ่ 

Example: P’Tae said, “I am staying at this hotel in Hong Kong today.” 

                  P’Tae said that he was staying at that hotel in Hong Kong that day. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook/EBGang สัปดาห์น้ีแจกพวงกุญแจจากฮ่องกง 100 รางวัล และรางวัลใหญ่ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สองท่ีน่ัง 1 รางวัล 

 

 

 

Vocabulary Translation 

Chinese junk 
 

principle 
 

archaeological 
evidence 

 

bok choy 
 

talent 
 

What is the language that commonly used in 

Hong Kong? 

 

1). Mandarin 

2). Cantonese 

3). English 

4). Portuguese 

What is Hong Kong’s currency? 

 

 

1). Hong Kong Dollar 

2). Renminbi Yuan 

3). Yen 

4). US Dollar 

Where is the Tin How temple? 

 

1). Causeway Bay   

2). Kowloon 

3). Repulse Bay 

4). Tsim Sha Tsui 
 

What was the only way to travel from Hong 

Kong island to Kowloon in 1898 – 1979? 

1). Car 

2). Train 

3). Bus 

4). The Star Ferry 

get your money’s worth  

แปลว่า _____________________. 

 

 

 

 outstanding / outshine 

แปลว่า _______________________ 

หมายเหตุ:  
เอกสารชิ้นนี้ผลิตโดย เเละเป็นลขิสิทธิข์อง บริษัทเอนเจ้ิลโชว์ จ ากัด 

 ผู้ผลติรายการ Itchy Feet: ภาษาอังกฤษติดเท่ียว 

ติดตามชมรายการ Itchy Feet ย้อนหลังได้ทาง 

thaipbs.or.th เเละ ebgang.tv และตรวจค าตอบได้

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

 

Did you know? 

Hong Kong is one of the 

richest cities in the world. It 

has more Rolls Royce’s per 

person than any other cities 

in the world. 


