
เอกสาร Worksheet นี้จัดท าขึ้นเพื่อ ส่งเสริม 
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ 
มัธยมศึกษา โดยอ้างอิงเนื้อหารายการ  
Itchy Feet: ภาษาอังกฤษติดเที่ยว ตอนที่03  
ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559  
เวลา 11.00 - 11:30 น. ทางช่อง Thai PBS  

 
Fill in the blank. 

 

Name:____________________________ 

Student ID:________________________ 

Class:_____________________________ 

Date:_____________________________ 

 

 

1). It took 17 years for the 

______________ to complete. 

2). The devil finds work for 

______________ hands. 

3). The Royal Thai Army 

renovated the pagoda in 

1952 and built the new 

pagoda over the _______________ one. 

4). The Siamese Kingdom regained its ________________ 

from the occupation of Burma. 

5). The new ________________ is 66 metres high and 36 

metres wide.   

 

Grammar Guru 

 

 

 

 

 

 

  

1. She __________ the textbook last night. 

2. Bangkok was ___________ in 1782. 

3. Tim has _____________ his lost pen already. 

4. I believe that Sam will ___________ a job soon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

construction / idle / sovereignty /  

ancient / pagoda /  

1) That last class was 

____________! 

2) Reading books 

______________ the mind. 

3) George had to run some 

____________ at the office. 

4) I ____________ because I 

stayed up late. 

5) ___________ is a late breakfast 

and an early lunch. 

 True or False × 

 
1. ___ Many of the exhibits at 

this place are extremely 

lean at Pai Rong Wua 

Temple. 

2. ___ Bamboos and cows 

are the main exhibit of the 

temple. 

3. ___ The Royal Monument 

of King Naresuan the 

Great and the pagoda 

were built to 

commemorate the victory 

over enemy troops in the 

late 19th century. 

 

4. ___ In January 1592, King 

Naresuan the Great 

defeated the Burmese 

crown prince in the royal 

dual on the elephant’s 

back. 

 

 

FIND (V.1) / FOUND (V.2) / FOUND (V.3) = หาพบ 

Example: I found that book in the library yesterday. 

 FOUND (V.1) / FOUNDED (V.2) / FOUNDED (V.3) = ก่อตั้ง 

Example: King Rama 1 founded the Chakri Dynasty in 1782. 

Apart from a buffalo show, what else is 

interesting in Baan Kwai (Buffalo Village)? 

_________________________________.  

 



 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook/EBGang สัปดาห์น้ีแจกปากกาจากไทยพีบีเอส 100 รางวัล และจับสลากผู้ชนะได้รางวัลใหญ่ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 รางวัล!! 

    

 

 

Across Down 

1. (n) การก่อสร้าง 1. (n) การบีบตวั 

2. (n) เรือรบ 
2. (n) อ านาจสูงสุดใน
การปกครองประเทศ 

3. (n) สุ่มไก ่ 3. (adj) ดั้งเดิม  

4. (adj) เชื่อง 4. (n) สักการะ 

Leading someone by the nose. 

แปลว่า _____________________. 

 

 

 

 Grab the bull by its horns. 

แปลว่า _______________________ 

หมายเหตุ:  
เอกสารชิ้นนี้ผลิตโดย เเละเป็นลขิสิทธิข์อง บริษัทเอนเจ้ิลโชว์ จ ากัด 

ผู้ผลติรายการ Itchy Feet: ภาษาอังกฤษติดเท่ียว 

ติดตามชมรายการ Itchy Feet ย้อนหลังได้ทาง 

thaipbs.or.th และ ebgang.tv และตรวจค าตอบได ้

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

 

Did you know? 

Supan Buri is an ancient 

town which is rich in natural 

and historical heritage. 

During the period of the 

Ayutthaya kingdom, many 

important wars were waged 

here.  


