เอกสาร Worksheet นี้จัดทาขึ้นเพื่อ ส่งเสริม
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ
มัธยมศึกษา โดยอ้างอิงเนื้อหารายการ
Itchy Feet: ภาษาอังกฤษติดเที่ยว ตอนที่ 13
ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559
เวลา 11.00 - 11:30 น. ทางช่อง Thai PBS

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

Fill in the blank.
artificial / tourists / shot /
photogenic / behind the scenes

Where is this place?
1. This is a place where
nobody is who they seem.

1). We just set up tourist
attraction, where
___________ come in like,
thousands and thousands
every month.

2. It is a place where there is
a lot of work to be done,

but everyone wants to be
there.
3. This is a place where you

2). Every corner was so
_______________, so we took
lots of photographs.

have to dress up and
wear make-up, even
during the working day.

3). We ______________ ‘King Naresuan the Great’,
‘Pantai Norasingh’ and all kinds of TV sets at
Prommitr Film Studio.

It is ____________________.

4). See the floor here, it is actually ______________
wood.
5). For Pantai Norasingh, I just worked _________________________, the camera work.

Grammar Guru
Fall (v) = ตก ร่วง หล่น Fall (v.1) Fell (v.2) Fallen (v.3)

Fail (v) = ล้มเหลว

Example: Leaves fall in autumn. ใบไม้ร่วงในฤดูใบไม้ร่วง

Example: He always fails me. เขามักทาให้ฉันผิดหวัง

Prices fall every year. ราคาลดลงในทุกปี

She fails English exam. เธอสอบตกวิชาภาษาอังกฤษ

Fill in the blank with the verb ‘Fall’ or ‘Fail’.
1. Cookie had just started to ______________ asleep.
2. Palm doesn’t want to _______________ her driving test.
3. Loong Lang _______________ down and hurts his
head.
4. P’Tae ____________________ to do his duty.
5.

The temperature ___________________ ten degrees.

Fail (v.1) Failed (v.2) Failed (v.3)

ducks are in the row

แปลว่า _____________________.

Vocabulary

Translation

costume
cast

two heads are better than one

แปลว่า _______________________

crew
rifle
opium

What can we do at Prommitr
Film Studio?
__________________________
__________________________
__________________________

Did you know?
Prommitr Film Studio
is located in Kanchanaburi.
It was established to serve
as a filming location of
Thailand’s greatest historical
movie ‘The legend of King
Naresuan the Great’.
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