
เอกสาร Worksheet นี้จัดท าขึ้นเพื่อ ส่งเสริม 
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ 
มัธยมศึกษา โดยอ้างอิงเนื้อหารายการ  
Itchy Feet: ภาษาอังกฤษติดเที่ยว ตอนที่ 08 
ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559  
เวลา 11.00 - 11:30 น. ทางช่อง Thai PBS  

 
Fill in the blank. 

 

Name:____________________________ 

Student ID:________________________ 

Class:_____________________________ 

Date:_____________________________ 

 

 

 

1). In Myanmar, the 

Buddhist monks wear 

______________ robes. 

2). The Myanmar 

people like to 

_______________ to 

the monks, like Thai 

people do. 

3). There are differences in term of _______________ 

of the society. 

4). It is considered _____________ to pay cash with 

left hand because this hand is used for personal _________________. 

5). It is believed that Bogyoke Aung San Market is named after James George Scott, the 

British civil servant and _______________ who introduced football to Myanmar.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

What is the capital city of Myanmar? 

 
a) Yangon 

b) Mandalay 

c) Naypyidaw 

d) Mong Yang 

How many official languages of 

Myanmar are there? 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

What is the most practiced religion in 

Myanmar? 

 

a) Hinduism 

b) Buddhism 

c) Christianity 

d) Islam 

What is Myanmar’s official name? 

 

 

a) The Burmese Republic 

b) The Union of Myanmar 

c) The Republic of Myanmar 

d) The Republic of the Union of 

Myanmar 

impolite + hygiene / maroon /  

perception / offer alms / journalist 

 

What country is it?  

1. This is a country bordered 

by India, Bangladesh, 

China, Laos and Thailand. 

2. It is a member of ASEAN 

and has recently adopted 

a new flag. 

3. Its famous female leader 

is still trying to bring full 

democracy to the 

country. 

 

It is ____________________. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook/EBGang สัปดาห์น้ีแจกกังสดาลจากพม่า 100 รางวัล และจับสลากรางวัลใหญ่ ตั๋วเคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพ-ย่างกุ้ง 2 ท่ีน่ัง 1 รางวัล 

 

 

 

Vocabulary Translation 

adventure 
 

bazaar 
 

symbol 
 

sacred 
 

legacy 
 

jade 
 

journalist 
 

Back in time  

แปลว่า _____________________. 

 

 

 

 
Secret to success 

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? 

Shwedagon Pagoda, 

also known as the Great 

Dagon Pagoda Burma. It is 

one of the most famous 

pagodas in the world. It is 

also the main attraction of 

Yangon. 

What is the biggest similarity between 

Thais and Burmese? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_____________________________________ 


