
เอกสาร Worksheet นี้จัดท าขึ้นเพื่อ ส่งเสริม 
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ 
มัธยมศึกษา โดยอ้างอิงเนื้อหารายการ  
Itchy Feet: ภาษาอังกฤษติดเที่ยว ตอนที่ 09 
ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559  
เวลา 11.00 - 11:30 น. ทางช่อง Thai PBS  

 
Fill in the blank. 

 

Name:____________________________ 

Student ID:________________________ 

Class:_____________________________ 

Date:_____________________________ 

 

 

 

1). Krue Se Mosque is 

one of the most 

____________ site of 

Pattani. 

2). It is one of the 

oldest structures that 

still ____________ 

today. 

3). Krue Se Mosque is assumed to be built between 

1578 and 1599 in the _______________ of King 

Naraesuan The Great. 

4). The mosque has never been completed because of 

a _______________________ between the Sultan of 

Pattani with his brothers. 

5). During the __________________, you have to dress properly.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

What are the majority of Pattani’s 

population? 

 
a) Chinese 

b) Malay Muslims 

c) Korean 

d) Japanese 

How many languages do people 

speak in Pattani? 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

What is the most practiced religion in 

Pattani? 

 

a) Hinduism 

b) Buddhism 

c) Christianity 

d) Islam 

Where is the Phraya Tani displayed? 

 

a) The Ministry of Defense 

b) The Ministry of Commerce 

c) The Ministry of Finance 

d) The United Nations 

power struggle / prayers / exist / 

reign / iconic 

 

Where is this place?  

1. This province is so 

awesome, people are 

always fighting over it. 

2. It is near the border with 

Malaysia, so it has some 

of the most exotic food in 

the country. 

3. This region is famous for its 

beautiful hand-coloured 

‘Korlae’ fishing boats. 

 

It is ____________________. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook/EBGang สัปดาห์น้ีแจกเหรียญท่ีระลึก หลวงปู่ทวด 100 รางวัล และจับสลากรางวัลใหญ่ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 รางวัล 

 

 

 

Vocabulary Translation 

reign 
 

assume 
 

legend 
 

renovate 
 

budget 
 

minaret 
 

What a slow day  

แปลว่า _____________________. 

 

 

 

 
Keep an eye on someone or 

something 

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? 

Pattani still maintains the 

ruins of an ancient town in 

Amphoe Yarang that once 

served as an important 

port and center of 

administration, trade, and 

culture for many centuries.  

. 

Places to visit in Pattani 

1._____________________ 

2._____________________ 

3._____________________ 

4._____________________ 

5._____________________ 


