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1 คาํวา่ “ไกด”์ มีช่ืออยา่งเป็นทางการวา่อะไร? 
นกัศึกษา นกัแสดง นกัมวย มคัคุเทศก ์

2 สลากกินแบ่ง หรือ หวย คือช่ือเรียกของส่ิงใด? 
ลอ็ตเตอร่ี ยีห่อ้สินคา้ เรียงเบอร์ ช่ือเคร่ืองครัว 

3 ขอ้ใดเป็นเมืองท่าในไตห้วนั? 
หนนัโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง 

4 ทิศตะวนัตกของเกาะไตห้วนัคือขอ้ใด? 
ฟิลิปปินส์  ญ่ีปุ่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี 

5 จงัหวดั            เป็นจงัหวดัเดียวในไตห้วนัท่ีไม่มีพ้ืนท่ีติดทะเล. 
หนานโถว เหมียวล่ี จงัฮวา่ อ๋ีหลาน 

6 ขอ้ใดไม่ใช่วนัหยดุราชการของประเทศไทย? 
วนัตรุษจีน 
วนัสงกรานต ์
วนัรัฐธรรมนูญ 
วนัเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

7 ขอ้ใดคือจุดท่ีสูงท่ีสุดของประเทศไทย? 
ดอยตุง ภูช้ีฟ้า ถูสอยดาว ดอยอินทนนท ์

8 วนัชาติของสาธารณรัฐจีนคือวนัท่ีเท่าไร? 
วนัท่ี ๒๘ กมุภาพนัธ์  วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม 
วนัท่ี ๑ ตุลาคม  วนัท่ี ๑๐ ธนัวาคม 

9 ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ในไตห้วนั? 
พิธีไหวพ้ระจนัทร์  ไปเท่ียวต่างประเทศ 
ทานขนมไหวพ้ระจนัทร์ ลอ้มวงทาํบาร์บิคิวทานดว้ยกนั 

10 เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์จะอยูใ่นฤดูใดของแต่ละปี? 
ฤดูใบไมร่้วง ฤดูใบไมผ้ลิ ฤดูหนาว ฤดูร้อน 

11 ขอ้ใดอ่านถูกตอ้ง? 
เขลา อ่านวา่ เข-ลา  แสดง อ่านวา่ แส-ดง 
กนก อ่านวา่ กะ-นก  เฉลย อ่านวา่ ฉะ-เหลย 

12 ถา้ลูกทวัร์ตอ้งการเท่ียวชมแหล่งเมืองโบราณของไตห้วนั คุณจะแนะนาํสถานท่ีใดต่อไปน้ี? 
เมืองไทเป เมืองเกาสง เมืองไถหนาน เมืองหนานโถว 
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13 ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเป็นถ่ินท่ีอยูด่ ั้งเดิมของชนพ้ืนเมืองเผา่ใด? 
ชนเผา่ไทยา ชนเผา่ตาโรโก ชนเผา่คาวาลาน ชนเผา่เส้า 

14 ขอ้ใดเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีข้ึนช่ือและเป็นเอกลกัษณ์ของไตห้วนั? 
โจ๊กไข่เยีย่วมา้, นํ้ามะละกอป่ัน หมึกป้ิงเสียบไม,้ ชานํ้าขิง 
ยาํไก่และผกั, นํ้าแตงโมป่ัน เตา้หูเ้หมน็, ชานมไข่มุก 

15 ขอ้ใดคือรหสัโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของไตห้วนัและไทยตามลาํดบั? 
+886, +66 +66, +886 +668, +88 +88, +668 

16 ธนาคารกรุงเทพท่ีไตห้วนัมีสาขาตั้งอยูท่ี่เมืองใดบา้ง? 
ไทเป, ไถจง, เกาสง  ไทเป, ไถจง, ไถหนาน 
ไทเป, จีหลง, เกาสง  ไทเป, นิวไทเป, เกาสง 

17 ศิลปินนกัร้องคนไหนท่ีไม่ใช่ชาวไตห้วนั? 
โจว เจ๋ีย หลุน ไช่ อ้ี หลิน หลิว เต๋อ หวั เถา เจ๋อ 

18 สวสัดีครับ ผมช่ือมานิตครับ คุณช่ืออะไรครับ? ควรตอบวา่... 
ยนิดีท่ีไดรู้้จกัค่ะ  ฉนัพดูภาษาไทยไม่เป็น 
คุณอายเุท่าไรคะ  ดิฉนัช่ือจารุณีค่ะ 

19 คุณกาํลงัทาํอะไรอยู?่ ควรตอบวา่________. 
แลว้คุณล่ะ  กาํลงักินอาหารเชา้อยู ่
ฉนัสบายดีค่ะ  ไม่ตอ้งเกรงใจ 

20 อะไรถือเป็น “เคร่ืองหนงั”? 
โรงหนงั หนงัตะลุง ผวิหนงั กระเป๋าหนงั 

21 ผลไมช้นิดใดท่ีเน้ือในมีสีขาว? 
กีว ี ละมุด มงัคุด มะละกอ 

22 เขา________โอกาสท่ีจะไดด้าํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายขายไปอยา่งน่าเสียดาย. 
พลาด ควา้ มี ถือ 

23 อาหารขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีไม่เผด็? 
แกงจืดมะระ ขนมจีนนํ้ ายาป่า ตม้ยาํกุง้ ผดัข้ีเมา 

24 หน่วยวดัพ้ืนท่ีของไตห้วนั ๑ ผงิมีพ้ืนท่ีประมาณก่ีตารางเมตร? 
๑.๓ตารางเมตร ๒.๓ตารางเมตร ๓.๓ตารางเมตร ๔.๓ตารางเมตร 

25 ความกตญัญูต่อบิดามารดาเป็น_________ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ีงของชาวจีน. 
มานะธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม ยติุธรรม 

26 รถสปอร์ตคนัน้ีสามารถ_______ความเร็วจาก๐ถึง๑๐๐กิโลเมตร/ชัว่โมงไดภ้ายในเวลาเพียง๑๐วนิาที. 
ข้ึน เติม ใส่ เร่ง 

27 วนัน้ีอากาศยามเชา้ออกจะเยน็มาก จนฉนัไม่อยาก________จากท่ีนอน. 
ต่ืน ลืมตา หลบัตา ลุก 

28 ภาษาไทยมาตรฐานท่ีใชก้นัแพร่หลายอยูใ่นปัจจุบนัคือขอ้ใด? 
ภาษาไทยเหนือ ภาษาไทยกรุงเทพ ภาษาไทยอีสาน ภาษาไทยสุพรรณ 

29 สินคา้ขอ้ใดไม่ใช่สินคา้ไทยท่ีมีขายในไตห้วนั? 
สาหร่ายเถา้แก่นอ้ย  กิมจิ 
เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง  กระดาษสาํหรับถ่ายเอกสารดบัเบ้ิลเอ 
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30 ขอ้ใดไม่ใช่ช่ืออาหาร? 
สารส้ม ไก่ยา่ง ส้มตาํ หมูป้ิง 

31 คาํในขอ้ใดต่อไปน้ีออกเสียง “ร”? 
ครัว จริง แทรก เศร้า 

32 ขอ้ใดเขียนช่ืออาหารจีนเป็นภาษาไทยโดยใชค้าํทบัศพัท?์ 
ต่ิมซาํ ก๋วยเต๋ียวราดหนา้ ขา้วผดัไข่ดาว พระกระโดดกาํแพง 

33 ในทางประวติัศาสตร์คนไทยเรียกยคุสมยัปัจจุบนัของประเทศไทยวา่ยคุอะไร? 
ยคุสุโขทยั ยคุอยธุยา ยคุรัตนโกสินทร์ ยคุบางกอก 

34 คมัภีร์ทางศาสนาพทุธท่ีสาํคญัท่ีสุดในประเทศไทยเรียกวา่คมัภีร์อะไร? 
พระธรรมปิฎก พระสุตตนัตปิฎก พระไตรปิฎก พระวนิยัปิฎก 

35 สวสัดี_______  ตอ้งการติดต่อเร่ืองอะไร_______? 
คะ, ค่ะ จ๊ะ, จ๋า จ๋า, จ๊ะ ค่ะ, คะ 

36 ขอ้ใดเขียนผิด? 
จราจร จราเข ้ โอกาส อากาศ 

37 ชาวบา้นริมสองฝ่ัง_________ ออกมาชม กระบวนเรือพระราชพิธี.  
ในวโรกาสพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรง__________สิริราชสมบติัครบ 60 ปี. 
ครอง, คลอง ครอง, ครอง คลอง, ครอง คลอง, คลอง 

38 พอ่แม่ไม่ควรเล้ียงลูกอยา่งทะนุถนอมจนเกินไปราวกบั________เพราะจะทาํใหเ้ดก็เติบโตมาอยา่ง
เปราะบางและอ่อนแอ. 
ไข่ในหิน คงเส้นคงวา ถวายหวั ทองไม่รู้ร้อน 

39 คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองควรตรวจและ_______โปรแกรม________ไวรัส และควรกาํจดัไวรัสก่อนใช้
ทุกคร้ัง. 
เขียน, ปกป้อง ตั้ง, ป้องกนั เพ่ิม, คุม้กนั ติด, คุม้ครอง 

40 การไดช้มฟตุบอลทางโทรทศัน์เป็น________ยอดนิยมอยา่งหน่ึงของคนไทย. 
ความรัก ความดงั ความบนัเทิง ความหมาย 

41 นายกรัฐมนตรีของไทยท่ีเป็นสตรีคนแรกมีช่ือวา่อะไร? 
กรุณา ชิดชอบ  สุดารัตน์ เกยรุาพนัธ์ุ 
เยาวภา วงศส์วสัด์ิ  ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 

42 ขอ้ใดเป็นยา่นท่ีอยูอ่าศยัของคนไทยเช้ือสายจีนในกรุงเทพฯมาแต่ดั้งเดิม? 
สีลม สุขมุวทิ เยาวราช สามยา่น 

43 รถเมล ์มีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่อะไร? 
รถเก๋ง  รถตู ้
รถโดยสารประจาํทาง  รถตุก๊ตุก๊ 

44 ผลไมช้นิดใดมีรสเปร้ียว? 
ออ้ย ระกาํ มะพร้าว มะละกอ 



 代號：4407 
頁次：6－4 

45 ช่วยหยบิดินสอ ๑______กบัปากกา ๑_________ใหดิ้ฉนัดว้ยค่ะ. 
แท่ง, ดา้ม ดา้ม, แท่ง ดา้ม, ดา้ม แท่ง, แท่ง 

46 เวลาท่ีไทเป__________กรุงเทพฯ ๑ชัว่โมง. 
ชา้กวา่ เร็วกวา่ เชา้กวา่ ถึงก่อน 

47 ชาวบา้นต่างจงัหวดัชอบไป_____นํ้า, ______ผม และ_____ผา้ท่ีริมแม่นํ้ า. 
อาบ, สระ, ซกั ซกั, อาบ, สระ สระ, ซกั, อาบ สระ, อาบ, ซกั 

48 ธนบตัรเป็นช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการของส่ิงใด? 
เงินกระดาษ(แบงค)์  บตัรของธนาคาร 
เงินเหรียญ  เช็คเงินสด 

49 คาํในขอ้ใดมี สระเ-อ  ทั้งหมด? 
มอร์เตอร์, ฉลอง, เฉลิม เจริญ, สมอง, เผลอเลอ 
เสมอ, ประเมิน, เคาน์เตอร์ เฉยเมย, เสริมสวย, หวัน่ไหว 

50 คาํในขอ้ใดมี สระ-อ  ทั้งหมด? 
ร้องไห,้ เขา้ใจ, กาํแพง  อุดรธานี, อวยพร, สองเรา 
คนไทย, ท่ีดิน, สวยงาม เจอกนัใหม่, เม่ือไหร่, เปิดใจ 

51 คาํในขอ้ใดมีตวัสะกดคาํตายทุกคาํ? 
แสงแดด, กวดัไกว, สญัญา บทเพลง, หยดนํ้าตา, หลบตา 
สนิท, สามารถ,อาบแดด บอกเล่า, สิบหก, จดบนัทึก 

52 ขอ้ใดไม่ออกเสียงควบกลํ้า? 
ไตร่ตรอง ทรุดโทรม ขวญัศรี ครอบครัว 

53 ขอ้ใดออกเสียงควบกลํ้า? 
จริง บตัร เศร้า ไปรษณีย ์

54 คาํในขอ้ใดมีหา้พยางค?์ 
ประชาธิปไตย งานหตัถกรรม วฒันธรรม ฉลองสงัสรรค ์

55 ขอ้ใดไม่ใช่ขนมหวาน? 
บวัลอยไข่หวาน แกงเขียวหวาน ขา้วเหนียวถัว่ดาํ ขา้วหลาม 

56 เราไม่ควรกระทาํการใดๆท่ี_____ความรําคาญใหแ้ก่บุคคลอ่ืนขณะอยูใ่นโรงภาพยนตร์. 
ให ้ ขาย เอา ก่อ 

57 ขอ้ใดไม่ใช่ส่ิงของสาธารณะ? 
สวนสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้า บา้น ทางด่วน 

58 ขอ้ใดไม่ใช่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า? 
เคร่ืองแกง เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

59 คาํวา่“ตา”ในขอ้ใดมีความหมายวา่“พอ่ของแม่”? 
ตาน้ีเขาชนะ  มานิตอาศยัอยูก่บัตา 
เขาเจบ็ตาหลายวนัแลว้ พอ่ตาแม่ยาย 
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60 ขอ้ใดมีตวัสะกดคาํเป็นทุกคาํ? 
ขวญัเรือน, จดบนัทึก, ความคิด เส่ียงตาย, วนเวยีน, กกัขงั 
หมอนขา้ง, กลางคืน, จบัจ่าย เตรียมตวั, จอ้งมอง, ตอนสาย 

61 เมืองไทเปจะ________จดังานกีฬามหาวทิยาลยัโลกในปี 2017. 
เป็นหวัหนา้ เป็นตวักลาง เป็นภาระ เป็นเจา้ภาพ 

62 ขอ้ใดไม่มีอกัษรควบ? 
อวยพร, สมควร, ตลาด จริงจงั, หวัน่ไหว, ใกลเ้คียง 
มลายส้ิน, กวดัแกวง่, กลํ้ากลืน สระวา่ยนํ้ า, กวาดบา้น, คืบคลาน 

63 ขอ้ใดไม่ใช่คาํนาํหนา้เพศชาย? 
นาย คุณนาย เดก็ชาย นกัโทษชาย 

64 ขอ้ใดไม่ใชล้กัษณะนาม“เล่ม”? 
ไพ ่ ดาบ สมุด มีด 

65 ขอ้ใดเป็นสัตวเ์ล้ือยคลาน? 
ชา้ง ปลา งู คา้งคาว 

66 เดือนพฤษภาคมคือ เดือนท่ีเท่าไรและมีก่ีวนั? 
เดือนท่ี ๕, มี ๓๑ วนั  เดือนท่ี ๔, มี ๓๐ วนั 
เดือนท่ี ๓ , มี ๓๑ วนั  เดือนท่ี ๒ , มี ๒๘ วนั 

67 ไข่หน่ึงโหลมีก่ีฟอง? 
๖ ฟอง ๑๒ ฟอง ๒๔ ฟอง ๓๖ ฟอง 

68 ขอ้ใดเขียน “แปดลา้นหน่ึงหม่ืนสองพนัส่ีสิบสาม” ไดถู้กตอ้ง? 
๘,๐๒๑,๐๕๓ ๘,๐๑๒,๐๕๓ ๘,๐๑๒,๐๔๓ ๘,๐๑๒,๐๖๒ 

69 ขอ้ใดออกเสียงอกัษรนาํทั้งหมด? 
มหาวทิยาลยั, ไผท, ไสว ขนม, เฉลิมฉลอง, เผชิญ 
เสริมสร้าง, สรรเสริญ, เพลิดเพลิน ทนุถนอม, กลมกล่อม, กลอนแปด 

70 ขอ้ใดเป็นประเทศในทวปีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต?้ 
พม่า เยอรมนี ญ่ีปุ่น โปรตุเกส 

71 ขอ้ใดเป็นประโยคท่ีถามเพ่ือใหต้อบ? 
คุณกินขา้วหรือยงั  ด่ืมนมใหห้มดแกว้นะ 
อยา่ลืมปิดไฟก่อนออกจากหอ้ง คุณจางแต่งงานแลว้นะ 

 
ดอยสุเทพ 
    ดอยสุเทพตั้งอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่เป็นภูเขาลูกหน่ึงท่ีตั้งอยูใ่นแนวเทือกเขาถนนธงชยัตะวนัออก 
อยูสู่งจากระดบันํ้าทะเล๑,๖๐๑เมตร ช่ือดอยสุเทพน้ีเป็นช่ือเรียกตามนามของฤๅษีวาสุเทพหรือสุเทวฤๅษีซ่ึง
มีตาํนานเล่าวา่เคยมาบาํเพญ็ตบะอยูท่ี่ภูเขาน้ี 
    ดอยสุเทพมีช่ือเรียกในทอ้งถ่ินหลายช่ือ เช่นดอยกาละหมายถึงภูเขาท่ีอีกาไม่กลา้ข้ึนและอุจฉุบรรพต
หรือดอยออ้ยชา้ง หมายถึงภูเขาท่ีมีออ้ยสาํหรับชา้งมาก  ดอยสุเทพเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวลวัะมาตั้งแต่ก่อน
สร้างเมืองเชียงใหม่  ยงัมีร่องรอยเมืองโบราณอยูบ่ริเวณเชิงเขา เรียกวา่ เวยีงเจด็ลิน 
    ปัจจุบนั ดอยสุเทพมีความสาํคญั เน่ืองจากเป็นท่ีประดิษฐานของพระธาตุดอยสุเทพ ซ่ึงเป็นพระธาตุ
เจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นท่ีนบัถือของชาวเชียงใหม่และประชาชนชาวไทยเป็นอยา่งยิง่ 
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72 ขอ้ใดมีความหมายเหมือนกบัคาํวา่ “ดอย” ? 
 ภูเขา  ทะเล  ฤๅษี  อุจฉุ 

73 ขอ้ใดไม่ใช่ช่ือเรียกทอ้งถ่ินของดอยสุเทพ? 
 ดอยสุเทพ  ดอยกาละ  เวยีงเจด็ลิน  อุจฉุบรรพต 

74 ดอยสุเทพแต่เดิมเป็นท่ีอยูข่องใคร? 
 ชาวเชียงใหม่  ชาวลวัะ  สุเทวฤๅษี  ชา้งป่า 

75 ดอยสุเทพมีส่ิงใดท่ีเป็นท่ีนบัถือของชาวไทย? 
 ฤๅษีวาสุเทพ  พระธาตุดอยสุเทพ  กา และชา้งป่า  ชาวลวัะ 

76 คาํวา่ “ประดิษฐาน” หมายความวา่อะไร? 

 บาํเพญ็ตบะ  นบัถือ  อาศยั  ตั้งอยู ่
 
    พิสุทธ์ิ วรเศรษฐากร นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ เป็นตวัแทนของโรงเรียนเขา้แข่งขนัฟตุบอลใน
งานกีฬาเขตประจาํปี  ทีมฟตุบอลของโรงเรียนท่ีพิสุทธ์ิเป็นผูเ้ล่นคนหน่ึงนั้น  ปราฏวา่เล่นไดดี้เป็นพิเศษ  
ในปีน้ีไดเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศ พลิกความคาดหมายของทุกฝ่าย ยกเวน้คุณครูผูค้วบคุมการฝึก นกักีฬาในทีม 
และผูท่ี้ติดตามดูการฝึกซอ้มมาอยา่งใกลชิ้ด 

ก่อนวนัชิงชนะเลิศ ๓วนั พิสุทธ์ิลงซอ้มเป็นคร้ังสุดทา้ยกบัทีมผสมจากโรงเรียนต่างๆท่ีคุน้เคยกนั 
เผอิญเกิดอุบติัเหตุขอ้เทา้แพลงไดรั้บความเจบ็ปวดมาก เพราะเส้นเอน็ฉีกขาด ตอ้งนอนน่ิงอยูบ่นเตียงตาม
คาํสัง่ของแพทย ์ซ่ึงกไ็ม่ไดรั้บคาํรับรองวา่จะหายทนัวนัแข่งขนัชิงชนะเลิศหรือไม่ 

เพ่ือนนกัเรียนพากนัห่วงใย เกรงกนัวา่ถา้ขาดพิสุทธ์ิเสียแลว้ โอกาสท่ีโรงเรียนจะไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศอาจเหลือเพียงไม่ถึง ๕๐เปอร์เซ็นต ์เม่ือไปเยีย่มพิสุทธ์ิท่ีโรงพยาบาลนกัเรียนส่วนใหญ่จะพดูให้
กาํลงัใจแก่พิสุทธ์ิเป็นเสียงเดียวกนัวา่ขอใหห้ายเร็วๆ และตอ้งหายทนัวนัชิงชนะเลิศ 

 
77 ขอ้ใดกล่าวถึงพิสุทธ์ิไม่ถูกตอ้ง? 
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
เป็นนกักีฬาฟตุบอลของโรงเรียน 
เป็นผูค้วบคุมการฝึก 
เป็นตวัแทนของโรงเรียนเขา้แข่งขนัฟตุบอลประจาํปี 

78 ทาํไมพิสุทธ์ิตอ้งนอนโรงพยาบาล? 
ป่วย ไม่สบาย  ไดรั้บความเจบ็ปวดมาก 
กระดูกแขนหกั  เส้นเอน็ฉีกขาด 

79 ทาํไมเม่ือไปเยีย่มพิสุทธ์ิ เพ่ือนๆส่วนใหญ่จึงพดูวา่ พิสุทธ์ิตอ้งหายใหท้นัวนัชิงชนะเลิศ ? 
เกรงวา่ถา้ขาดพิสุทธ์ิแลว้จะแพก้ารแข่งขนั สงสารพิสุทธ์ิท่ีไดรั้บความเจบ็ปวดมาก 
เพราะพิสุทธ์ิเป็นคุณครูผูค้วบคุมการฝึกซอ้ม เพราะพิสุทธ์ิไม่มีเงินจ่ายค่ายา 

80 พิสุทธ์ิจะหายทนัวนัชิงชนะเลิศหรือไม่? 
หายทนั หายไม่ทนั ยงัไม่ทราบ ตอ้งหายทนั 


