
เอกสาร Worksheet นี้จัดท าขึ้นเพื่อ ส่งเสริม 
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ 
มัธยมศึกษา โดยอ้างอิงเนื้อหารายการ  
Itchy Feet: ภาษาอังกฤษติดเที่ยว ตอนที่ 05  
ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559  
เวลา 11.00 - 11:30 น. ทางช่อง Thai PBS  

 
Fill in the blank. 

 

Name:____________________________ 

Student ID:________________________ 

Class:_____________________________ 

Date:_____________________________ 

 

 

 

1). It is a ___________________ to wear a helmet. 

Anything can happen, out of the road. 

2). In the reign of King Rama 

5th and 6th, Phuket was the 

_________________ center.  

3). A lot of people came to 

Phuket. They worked in the tin mine so they became 

rich and ___________________.  

4). Many people live in Phuket such as Sea Gypsies, 

Muslims,  _______________ and foreigners. 

5). Thalang National Museum focuses on 

_____________________ , archaeological evidence, and ethnicity. 

 

Grammar Guru 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. I am not _______________ you. 

2. She _______________ playing sports.  

3. Kate enjoys desserts __________________ 

cheesecake and brownies.  

 

mandatory / Buddhists / tin mining /  

influential / historical artifacts 

 

Which sports activity 
is it?  

1. It has at least one cycle. 

2. It was one of the nine 

sports featured in the first 

modern Olympic game in 

1896. 

3. The Tour De France is one 

of the oldest and most 

prestigious competitions of 

its kind. 

 

It is ____________________. 

 

Like = ชอบ 

Example: I like you. 

 Like = เหมือน 

Example: She looks like her father. 

Like = เชน่ 
Examples: I love pets like dogs and cats 
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Vocabulary Translation 

shin 
 

Road bike 
 

Entrance fee 
 

Stone inscription 
 

ethnicity 
 

historical artifacts 
 

foreigners 
 

Sweating like a pig  

แปลว่า _____________________. 

 

 

 

 
Just a stone’s throw away. 

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? 

Phuket is known as ‘Pearl of 

the Andaman’. It is Thailand’s 

largest island and is located 

almost 900 kilometers south 

of Bangkok. Phuket’s most 

famous and developed 

beach is Patong beach. 

What is the difference between any 

bike and the bike that Mr. Nick Gates 

is holding? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 


