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1 คุณจะมาเยี่ยมฉันที่ไตหวัน   ? ควรเติมคําในขอใด ? 

ไหนคะ ไหมคะ ไหนคะ ไหมคะ 
2 บานคุณหวังอยูที่   ? ควรเติมคําในขอใด ? 

ไหนคะ ไหมคะ ไหนคะ นี่คะ 
3 เชานี้   ดี,เขาจึงมี   ชมพระอาทิตยขึ้นจากยอดเขาอาลีซัน.ควรเติมคําในขอใด ? 

อากาส,โอกาศ  อากาศ,โอกาส 

บรรยากาศ,โอกาส  โอกาศ,บรรยากาศ 
4 คุณเปนคนไทยหรือเปลาคะ ? ควรตอบวาอยางไร ? 

ใช,ผมเปนคนไตหวันครับ. ไมใช,ผมชื่อสามารถครับ. 

ไมใช,ดิฉันเปนคนไตหวันคะ. ใช,เธอเปนคนไทยคะ. 
5 ขอใดไมใชเครื่องดื่ม ? 

โอเลี้ยง น้ําตาล น้ําชา น้ําเปลา 
6 ขอใดไมใชขนม ? 

สาคู สังขยา ขนมจีนน้ํายา ขนมขบเคี้ยว 
7 เขาชอบผูหญิง   ผมยาวประบา.ควรเติมคําในขอใด ? 

ไว ตัด มี อยาก 
8 เกาสงเปนเมือง   ที่สําคัญของไตหวัน.ควรเติมคําในขอใด ? 

หลวง โบราณ จําลอง ทา 
9 มีด   นี้ราคาเทาไหรครับ ? ควรเติมคําในขอใด ? 

เลม ดาม ใบ อัน 
10 เขาซื้อนาฬิกาขอมือใหเธอ ๑    .ควรเติมคําในขอใด ? 

เลือน เรือน เสน อัน 
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11 เมืองเกาสงตั้งอยูทางทิศ   ของเกาะไตหวัน.ควรเติมคําในขอใด ? 

ตะวันตก ใต เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 
12 ไตหวันมีประชากร   กวาประเทศไทย.ควรเติมคําในขอใด ? 

สูง มาก ต่ํา นอย 
13 ครู: เลิกเรียนแลว,นักเรียน   ครูปดไฟดวยนะคะ.ควรเติมคําในขอใด ? 

ลําบาก ชวย ขอ รบกวน 
14 “ปากกา ๑    ” ควรเติมคําในขอใด ? 

ใบ อัน ดาม ชิ้น 
15 ขอใดเขียนถูกตอง ? 

จลาจร โทรทัสน มะมวง สะบาย 
16 ขอใดไมใชจังหวัดของประเทศไทย ? 

พัทยา เชียงใหม ภูเก็ต กรุงเทพฯ 
17 ประเทศไทยมี   เปนประมุขสูงสุดของฝายบริหาร. 

ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี พระมหากษัตริย 
18 ในวรรณกรรมเรื่องสามกก,คนที่กวนอูเคารพรักและซื่อสัตยที่สุดคือใคร ? 

เตียวหุย โจโฉ เลาป ขงเบง 
19 คุณพอซื้อทีวีมา ๑    .ควรเติมคําในขอใด ? 

คัน เครื่อง อัน ทีวี 
20 ขอใดไมใชผลไม ? 

ขนุน เงาะปา สละ มังคุด 
21 คุณหลินตั้ง   ไววาจะเปนมัคคุเทศกที่ดีใหได. 

แต หนา มั่น ปณิธาน 
22 ขอใดมีตัวสะกดในแมกด ? 

เมฆ สาเหตุ โลภ โชค 
23 ขอใดมีตัวสะกดในแมกน ? 

ดัง ผล ภูมิ เสวย 
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24 ขอใดใช “บนั” ถูกตอง ? 

บัณฑิต บันทึก บันไล บันเทา 
25 สระในขอใดจับคูผิด ? 

โอะ-โอ เอาะ-ออ อิ-อี อัวะ-เออ 
26 “แมลูกออนกําลัง   ขาวใหลูกนอย” ขอความนี้ควรเติมคําใด ? 

หิว กิน ให ปอน 
27 “วันเพ็ญเดือนสิบสอง,น้ําก็นองเต็มตลิ่ง” เพลงทอนนี้ใชรองในเทศกาลใด ? 

วันลอยกระทง วันสงกรานต วันขึ้นปใหม วันเพ็ญ 
28 ขอใดใชลักษณะนามผิด ? 

อาคารตึกนี้ไมมีลิฟท.  ถนนสายนี้ไมไดติดตั้งสัญญาณไฟจราจร. 

เครื่องบินลํานี้ใหมมาก. พระภิกษุ ๓ รูปกําลังบณิฑบาตอยู. 
29 ขอใดเปนคําในกลุมอักษรสูง ? 

ขัดขวาง,กวัดแกวง ยับยั้ง,พากเพียร หวาดกลัว,ตักตวง ถากถาง,สังหาร 
30 “คุณคาของคนอยูที่ผลของงาน” ขอความนี้มีคําที่สะกดดวยแมกนอยูกี่คาํ ? 

๒ คํา ๓ คํา ๔ คํา ๕ คํา 
31 “โทรศัพท” ในขอใดเปนคํากริยา ? 

คุณจะใชโทรศัพทไหมคะ ? เขาโทรศัพทหาคุณเมื่อคืนนี้เอง. 

ผมยังไมซื้อโทรศัพทมือถือตอนนี้. โทรศัพทมือถือของคุณเบอรอะไรคะ ? 
32 ขอใดเขียนผิด ? 

รสชาติ ฝรั่งเศษ สับปะรด ไวยากรณ 
33 ขอใดเขียนตัวสะกดการันตถูกตอง ? 

วันจันทน ภาพยนตร รถยนตร ฟมล 
34 สินคาราคา   .ควรเติมคําในขอใด ? 

เยาวยอม เยาว ยอมเยาว เยาวเยาว 
35 ขอใดหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ? 

อีสาน อุดร พายัพ ประจิม 
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36 มหาวิทยาลัยแหงชาติไตหวันกอต้ัง   รัฐบาลญี่ปุนเมื่อป ค.ศ. ๑๙๒๘.ควรเติมคําในขอใด ? 

โดย ดวย ตอ แต 
37 อาสาสมัครทํางาน   ใจ,ไมหวังสิ่งตอบแทน.ควรเติมคําในขอใด ? 

โดย ดวย ตอ แต 
38 อักษรกลุมใดสามารถผันวรรณยุกตไดครบ ๕ เสียง ? 

อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ํา อักษรนํา 
39 เวลากลางวันเขาชอบไปนอน   รอนที่   ตนมะยม.ควรเติมคําในขอใด ? 

หนี,ขาง หลบ,บน หลบ,ใต หนี,ลาง 
40 รถไฟจื้อเฉียงรุนไทหลูเกอ,มีความพิเศษตางจากรถไฟขบวนอื่นคือ ? 

ตกแตงไดอยางสวยงาม. หามนําสัตวเลี้ยงขึ้นมาบนรถไฟ. 

หามนําอาหารขึ้นมารับประทาน. มีขายเฉพาะตั๋วนั่งเทานั้น. 
41 “หนังสือเรียนเลมนี้มีเนื้อหาเกาลาสมัยมาก,ควรจะ   ไดแลว” ควรเติมคําในขอใด ? 

แกไข ซอมแซม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 
42 ขอใดผันวรรณยุกตตางจากคําอื่น ? 

ฉัน สังหร สรรหา รักนะ 
43 “ซื่อเมี่ยนฝอ” ในภาษาไทยหมายถึง ? 

พระพรหม พระวิศณุ พระพิฆเนศวร พระพุทธ ๔ หนา 
44 ขอใดออกเสียงคําควบกล้ํา ? 

จริง ทรวดทรง ตรัง แสรง 
45 ขอใดไมออกเสียงควบกล้ํา ? 

กวัดไกว เกรงกลัว บวงสรวง ไขวควา 
46 ขอใดมีคํา ๕ พยางค ? 

อรุณสวัสดิ์ ทัศนศึกษา อัจฉริยะ ประวัติศาสตร 
47 เวลาที่พระสงฆนอน,ควรใชคําในขอใด ? 

บรรทม นิทรา จําวัด จําศีล 
48 ขอใดคือคําไทยแท ? 

ออฟฟศ เสิรฟ สเปน แวนตา 
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49 “ใน   มีปลา,ใน   มีขาว” ควรเติมคําในขอใด ? 
น้ํา,นา คลอง,ทุงนา คลอง,ไร น้ํา,จาน 

50 ขอใดกลาวถึง“เหตุการณสังหารหมู 228 ”ไดถูกตองที่สุด ? 
คือการสังหารหมู เมื่อวันที่ยี่สิบแปด เดือนธันวาคม ค.ศ. ๑๙๔๗ (พ.ศ. ๒๔๙๐). 
คือการปราบปรามประชาชนที่ลุกฮือข้ึนตอตานรัฐบาลสาธารณรัฐจีนในไตหวันอยางรุนแรงจนมี
ผูเสียชีวิตจํานวนมาก. 
คือการปราบปรามประชาชนที่ลุกฮือข้ึนตอตานเหมาเจอตุงในไตหวันอยางรุนแรงจนมีผูเสียชีวิต
จํานวนมาก. 
คือการปราบปรามประชาชนที่ลุกฮือข้ึนตอตานรัฐบาลทหารญี่ปุนในไตหวันอยางรุนแรงจนมี
ผูเสียชีวิตจํานวนมาก. 

51 ขอใดตางจากพวก ? 
สนุกสนาน ยิ้มแยมแจมใส พากเพียรพยายาม รื่นเริงเบิกบาน 

52 กทม.ยอมาจากคําวาอะไร ? 
กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กินทําไม กบ,แทง,มอส 

53 ขอใดใชคําตรงขามไมถูกตอง ? 
ได-เสีย แก-เฒา ติ-ชม ถูก-ผิด 

54 “มะมวงตนนี้ลูกดก” คําวา “ดก” หมายความวาอะไร ? 
สวย มาก ใหญ เล็ก 

55 คําในขอใดมีสระ “โอะ” ทั้งหมด ? 
กระจก,กระโดด,กระบะ สยบ,กนก,ขโมย 
ประจบ,สงบ,ประสบ  ฉลอง,สยอง,สมอง 

56 คําในขอใดมีสระ “ออ” ทัง้หมด ? 
ขจร,ประจาน,สงา  สมร,ประสาน,ขยาย 
สัญจร,สงสาร,ประจาย ชอน,สอม,ซอม 

57 คําในขอใดมีสระ “เอะ” ทั้งหมด ? 
เตะ,เกาะ,เปลาะ เปะปะ,เจ็บ,ก ็ เกะกะ,เห็ด,เผ็ด เผ็ด,เก็บ,หมูหย็อง 

58 “ไทย-ลอดชอง,เตะฟุตบอลกระชับมติร” คําวา “ลอดชอง” หมายถึงประเทศใด ? 
พมา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร 
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59 “แมวเปนสัตวเลี้ยงลูก   นม” ควรเติมคําในขอใด ? 
ดวย โดย ให ดื่ม 

60 “ชาวนานิยมเลี้ยงควายไว   ”  ควรเติมคําในขอใด ? 
ไถนา ทํานา เฝาบาน ขาย 

61 ธงชาติไทยกับธงชาติไตหวันมีสีอะไรเหมือนกัน ? 
ขาว,ดํา,น้ําเงิน  น้ําเงิน,เหลือง,แดง 
แดง,น้ําเงิน,ขาว  เขียว,แดง,น้ําเงิน 

62 “หลังจาก   อยูนาน,ผูตองหาก็รับสารภาพกับตํารวจในที่สุด” ควรเติมคําในขอใด ? 
ปากแข็ง ปากหนัก ปากอยางใจอยาง ปากจัด 

63 “รถเครื่องเปนยานพาหนะยอดนิยมของคนไทย” รถเครื่องหมายถึง ? 
รถยนต รถจักรยานยนตร รถเมล รถตุกๆ 

64 ขอใดไมใชคําไทยที่มาจากภาษาจีน ? 
โอเลี้ยง โตะ ขนมจีน บวย 

65 ขอใดหมายถึงการใชจายที่เกินควร ? 
ฟูมฟาย เฟองฟู เฟองฟุง ฟุมเฟอย 

66 ขอใดมีลักษณะตางจากพวก ? 
ใบไม,หญา งู,ลิง ปลา,มา เตา,ชะนี 

 

“ขนมไทย” มีเอกลักษณประจําตัวคือความประณีตบรรจงในการทํา,ความพิถีพิถันในการ
คัดเลือกวัตถุดิบเพื่อใหไดรสชาติหอมหวานอรอย มีสีสันสวยงาม มีรูปลักษณชวนนา
รับประทาน. 

ในสมัยโบราณ คนไทยจะทําขนมเฉพาะวาระสําคัญเชน งานบุญ งานเทศกาลทางศาสนา 
หรือรับแขกสําคัญ. 
 ขนมไทยดั้งเดิมมีสวนผสมของแปง น้ําตาล และกะทิเปนหลัก,สวนขนมที่ใชไขเปนสวนประกอบเชน
ทองหยิบ ทองหยอด หรือเม็ดขนุน เปนขนมไทยประยุกตที่คิดโดยมาร-ีกีมาร-เดอ-ปนา(ทาวทองกีบมา), ซึ่ง
เปนภริยาลูกครึ่งโปรตุเกส-ญี่ปุนของเจาพระยาวิชาเยนทร(คอนสแตนตินฟอลคอน)ขุนนางชาวกรีก ในรชั-
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา. 
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67 ใครเปนคนคิดคนขนมทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ? 

คอนสแตนตินฟอลคอน ชาวกรีก 

ทาวทองกีบมา  ลูกครึ่งโปรตุเกส-ญี่ปุน 
68 คําวา “โบราณ” มีความหมายใกลเคียงกับคําในขอใด ? 

เฉพาะ สําคัญ ดั้งเดิม ขุนนาง 
69 ในสมัยโบราณ,คนไทยจะทําขนมเนื่องในโอกาสใด ? 

วันคริสตมาส วันสงกรานต เทศกาลกินเจ วันครู 
70 ขอใดตอไปนี้ไมใชสวนผสมของขนมไทยดั้งเดิม ? 

แปง น้ําตาล กะทิ ไขไก 
71 เจาพระยาวิชาเยนทรเปนใคร ? 

เปนคนคิดคนขนมไทยใสไข เปนลูกครึ่งโปรตุเกส-ญี่ปุน 

เปนคนไทยโบราณ  เปนชาวกรีก 

 

ปดเทอมนี้ไปเที่ยวเกาะเผิงหูดวยกันไหมคะ ? 

ฤดูกาลปดเทอมหนารอนของไตหวัน คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม สองเดือนเต็มๆ, 

ชวงนี้ที่ไทเปจะรอนมากๆ,ดิฉันจึงถือโอกาสพาครอบครัวไปพักผอนที่เกาะเผิงหู ๑ อาทิตย. 

“เผิงหู”เปนเกาะเล็กๆทางตอนใตของไตหวัน,นั่งเครื่องบินประมาณ ๑ ชั่วโมง.ถานั่งเรือก็

ประมาณ ๔-๕ ชั่วโมง,สาํหรับทานที่ตองการนั่งเรือ ตองไปที่เมืองไถจง เกาสงหรือไถหนาน.  

“เผิงหู”แมวาไมไกลแตตองขามน้ําขามทะเลไปก็ถือวาคุมมากแลวคะ.นักทองเที่ยวสวนมาก

พอถึงสนามบินหมากง,ก็จะเชารถมอเตอรไซคขับเที่ยวชมวิวตากลมกันแบบสบายๆ. 

เกาะเผิงหูมีทะเลสวยและสะอาด,โดยเฉพาะ “หาดไอเหมิน” ริมชายหาดมีตนสนเยอะมากทํา

ใหอากาศรมรื่นเย็นสบาย,มีนักทองเที่ยวไปๆมาๆทั้งวัน,มีบริการพานั่งเรือชมทะเล ดูปะการังและ

นั่งเรือกลวยดวย ...  
72 ปดเทอมหนารอนของไตหวัน,ยาวนานกี่เดือน ? 

๒ เดือน ๒ เดือนกวา ๑ เดือนกวา ๑ เดือน 
73 ผูเขียนเรื่องนี้คิดวา เผิงหูมีสถานที่ทองเที่ยวใดที่สวยงาม ? 

ทะเล หาดไอเหมิน ปะการัง ตนสน 
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74 ผูเขียนเรื่องนี้มาเกาะเผิงหูกับใคร ? 

หัวหนา นักทองเที่ยว ภรรยาและลูก สามีและลูก 
75 ทานที่ตองการจะนั่งเรือไปเกาะเผิงหู,ไมสามารถไปนั่งเรือที่เมืองใด ? 

ไถจง เกาสง ไถตง ไถหนาน 
76 ขอใดไมใชการใหบริการพานักทองเที่ยวนั่งเรือที่หาดไอเหมิน ? 

ชมทะเล ดูปะการัง นั่งเรือกลวย ดําน้ํา 

 

อาคารระฟา ๑๐๑ 
 อาคารไทเป ๑๐๑ ตั้งอยูในเขตซิ่นอี้กรุงไทเป,สรางขึ้นระหวางป ๑๙๙๙-๒๐๐๔,มีวัตถปุระสงคเริ่มแรก

ในการกอสรางเพื่อสนับสนุนการทํางานของ “ศูนยปฏิบัติการเอเชียแปซิฟก” .ภายหลงัไดเปลี่ยนเปนอาคาร

พานิชย,อาคารไทเป ๑๐๑ มีความสูง ๕๐๙.๒ เมตรจากพื้นดิน,มีจํานวนชั้นทั้งสิ้น ๑๐๑ ชั้น,มีมลูคาการ

กอสราง ๕๘,๐๐๐ ลานเหรียญเอ็นที.  

 จุดซื้อบัตรชมวิวยอดตึกเปดทําการตั้งแตวันจันทร-ศุกร,เวลา ๙ โมงเชาถึง ๔ ทุม,เวลาเขาชมรอบ

สุดทายคือ ๓ ทุม ๑๕ นาที,บัตรคาเขาชมทานละ ๔๐๐ เหรียญเอ็นที,สําหรับนักเรียน ทหารและตํารวจซื้อ

บัตรคาเขาชมทานละ ๓๗๐ เหรียญเอ็นที,ถามาเปนหมูคณะยี่สิบคนขึ้นไปคิดราคาทานละ ๓๕๐ เหรียญเอ็น

ที,เด็กที่มีความสูงไมถึง ๑๑๕ เซนติเมตรไมตองเสียคาเขาชม. 
77 อาคารไทเป ๑๐๑ ใชเวลากอสรางกี่ป ? 

๓ ป ๔ ป ๕ ป ๖ ป 
78 ขอใดไมใชอาคารพานิชย ? 

อนุสรณสถาน ดร.ซุนยัตเซ็น ซิ่นอี้ซินกวงซานเฉิง 

อาคารไทเปเวิลดเทรดเซ็นเตอร อาคารไทเป ๑๐๑ 
79 เวลา ๔ ทุม คือกี่นาฬิกา ? 

๒๑ นาฬิกา ๒๒ นาฬิกา ๒๓ นาฬิกา ๒๔ นาฬิกา 
80 ถาคุณมากับเพื่อนที่เปนตํารวจและทหาร ๒๐ คน จะตองเสียคาชมวิวอาคารไทเป ๑๐๑ คนละเทาไร ? 

ฟรี  ๔๐๐ เหรยีญเอ็นท ี

๓๗๐ เหรยีญเอ็นที  ๓๕๐ เหรียญเอ็นท ี


