
เอกสาร Worksheet นี้จัดท าขึ้นเพื่อ ส่งเสริม 
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ 
มัธยมศึกษา โดยอ้างอิงเนื้อหารายการ  
Itchy Feet: ภาษาอังกฤษติดเที่ยว ตอนที่ 12 
ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559  
เวลา 11.00 - 11:30 น. ทางช่อง Thai PBS  

 
Fill in the blank. 

 

Name:____________________________ 

Student ID:________________________ 

Class:_____________________________ 

Date:_____________________________ 

 

 

1). This clock tower is the 

famous ____________ point in 

Chatuchak Market. 

2). People had to be 

__________________ because 

there was no mobile phone to 

communicate in the past. 

3). Later in 1978 the 

government used Sanam Luang as a 

________________________ area. 

4). The State Railway of Thailand donated the land 

at the south side of Chatuchak Park and 

_________________ “Phaholyothin Market”. 

5). It seems that “Suan Mokkh Bangkok” is the ________________ name for this place.  

 

Grammar Guru 

Dare to do something กล้าท่ีจะท าบางสิ่งบางอย่าง 

 

 

 

 

 

 

1. Cookie dares to be different. 

________________________________________. (ปฏิเสธ กริยาแท้) 

2. I dared to love you. 

________________________________________. (ปฏิเสธ กริยาแท้) 

3. Palm dares to dream. 

________________________________________. (ปฎิเสธ กริยาช่วย) 

 

meeting / established / punctual / 

unofficial / recreational 

 

Where is this place?  

1. This is one of the largest 

markets in Thailand, with 

over 8000 stalls. 

2. It has been operating 

continuously for over 7 

decades. 

3. It has a famous clock 

tower which people use 

as a meeting point. 

 

It is ____________________. 

 

Dare: Main verb กริยาแท ้

Example: She dares to go there. 

                  She dared to tell the truth yesterday. 

    She doesn’t dare to go there. 

                  She didn’t dare to tell the truth yesterday. 

Dare: Helping verb กริยาช่วย 

Example:  She dare not go there 

                    She dared not to tell the truth yesterday. 

                    Dare she go there? 

                    Dared she tell the truth yesterday? 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook/EBGang สัปดาห์น้ีแจกของท่ีระลึกจากทางรายการ 100 รางวัล และรางวัลใหญ่ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 รางวัล 

 

 

 

Vocabulary Translation 

punctual 
 

clown fish 
 

handicraft 
 

trainers 
 

workout 
 

what a coincidence! 

แปลว่า _____________________. 

 

 

 

 peace of mind 

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? 

Chatuchak Market is a 

very popular weekend 

market for Thais and tourists 

who stay in Bangkok. There 

are over 200,000 visitors 

each day (Saturday and 

Sunday). There are 30% of 

foreigners. 

Three things that you can buy at 

Chatuchak Market? 

1.____________________________. 

2.____________________________. 

3.____________________________. 

What is Laughter Yoga? 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

 


