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1 ขอ้ใดไม่ใช่ผลไมไ้ทย? 

เงาะ ทุเรียน ลูกพลบั มงัคุด 

2 ฉนัไปเท่ียวตลาดกลางคืนซ่ือหลิน______________รถไฟฟ้า 

เพื่อ และ โดย เลย 

3 คนจีน_________จะเปิดร้านขายทองค าอยูแ่ถวถนนเยาวราช 

ส่วนมาก ส่วน มีแค ่ แต ่

4 เธอเป็นมคัคุเทศก_์________ผมเป็นนกัท่องเท่ียว 

นอกจากน้ี ถึงแมว้า่ จนถึง ส่วน 

5 ในงานแต่งงานจะมีการแจกอะไรใหก้บัแขกท่ีมางาน? 

ของวา่ง ของช าร่วย ของขวญั ของพิเศษ 

6 โรงเรียนแพทยแ์ผนโบราณและการนวดแผนโบราณอยูท่ี่ไหน? 

วดัโพธ์ิ วดัอรุณ วดัภูเขาทอง วดัไตรมิตร 

7 ท่ีไหนเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในเมืองหนานโถว? 

หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน    ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

8 สถานท่ีไหนท่ีไม่สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าได?้ 

รถกระเชา้ลอยฟ้าเมาคง   สถานร าลึกบิดาแห่งชาติ ดร.ซุนยดัเซ็น 

สวนสนุกเหม่ยล่ีหวา  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 

9 ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของไตห้วนั? 

เกาะสมุย  เกาะเผงิหู เกาะชา้ง เกาะพีพ ี

10 คุณสมบติัของการเป็นมคัคุเทศกท่ี์ไม่ดีคืออะไร? 

การตรงต่อเวลา  มีความประพฤติและกิริยามารยาทดี 

ทะเลาะกบันกัท่องเท่ียว  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่ีถูกตอ้ง 
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11 ขอ้ใดต่อไปน้ีถือเป็นอกัษรน า? 

หนู หมี แหวน  ขวา กลว้ย ปลา 

เคร่ืองปรุง  ตรงกลาง  กระโปรง ใคร เกลือ กวา่ 

12 ประโยคท่ีมีค าวา่ “ไม่” คือประโยคประเภทไหน? 

ประโยคบอกเล่า ประโยคค าถาม ปรโยคปฏิเสธ ประโยคค าสัง่ 

13 การพดูแบบไหนท่ีเป็นการพดูขอความช่วยเหลือ? 

การพดูแนะน าตวั  การพดูทกัทาย  

การพดูแสดงความคิดเห็น  การพดูขอร้อง 

14 ขอ้ใดไม่ใช่สถานท่ีส าคญัในกรุงเทพมหานคร? 

ทอ้งฟ้าจ าลอง    วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม  ตลาดร่มหุบ 

15 ขอ้ใดเป็นค าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้าไม่แทแ้ต่ออกเสียงพยญัชนะตวัหนา้ตวัเดียว 

หมวก จริง ขนม ถนน 

16 เกาะชา้งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลซ่ึงตั้งอยูท่างฝ่ังไหน? 

ทะเลอนัดามนั ทะเลสาบ อ่าวมะนาว อ่าวไทย 

17 ผดัวนัประกนัพรุ่งหมายความอะไร? 

ท่ีคัง่คา้งพอกพนูข้ึนเร่ือยๆ   เถลไถลไม่ตรงไปตรงมา  

ขอเล่ือนเวลาออกไปคร้ังแลว้คร้ังเล่า พ่ึงพาอาศยักนั 

18 ค าใดต่อไปน้ีถือเป็นค าพอ้งรูป? 

สระ ฤๅษี มารยาท ธรรมชาติ 

19 ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นสุภาษิตหรือค าพงัเพยท่ีมีความหมายตรงกบั “การประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ”? 

งมเขม็ในมหาสมุทร  เขา้เมืองตาหล่ิว ตอ้งหล่ิวตาตาม  

น ้าข้ึนใหรี้บตกั  รู้ไวใ้ช่วา่ใส่บ่าแบกหาม 

20 ขอ้ใดเรียงประโยคถูกตอ้ง? 

สนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินของประเทศไทย สุวรรณภูมิเป็นสนามบินของสนามบินประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิเป็นประเทศไทยของสนามบิน 

21 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะพดูภาษาถ่ินอะไร? 

ภาษาถ่ินเหนือ ภาษาถ่ินใต ้ ภาษาอีสาน ภาษาถ่ินกลาง 
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22 ค าใดเป็นค าท่ียมืมาจากภาษาองักฤษ? 

สบู่ แท็กซ่ี สปัดาห์ เตา้หู ้

23 _________เอ้ือเฟ้ือแก่เด็ก สตรี และคนชรา 

โปรด อยา่ เชิญ ขอ 

24 ใบกลว้ยท่ีเรียกวา่ใบตอง สามารถน ามาใชท้ าอะไรไดบ้า้ง? 

ห่อขา้วตม้มดั กลว้ยบวชชี ขา้วเหนียวมะม่วง น ้าแขง็ไส 

25 คุณควรแนะน าใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทยไปลองแช่น ้ าแร่ท่ีไหน? 

สวนสตัว ์ รถกระเชา้เมาคง ตลาดกลางคืนกงกวา่น เป่ยโถว 

26 อุทยานทาโรโกะเป็นภูเขาหินประเภทอะไรมากท่ีสุด? 

หินแกรนิต หินทราย หินอ่อน หินยอ้ย 

27 ตึกไทเป ๑๐๑ มีช่ือเดิมวา่อะไร? 

อาคารไทเป ๑๐๑ ตึกสูงท่ีสุดในไทเป ตึกใหม่ ศูนยก์ารเงินโลกไทเป 

28 หา้งกลอเรียเอาทเ์ลต็ส์ตั้งอยูท่ี่ไหนของไตห้วนั? 

ไทเป ไถจง เถาหยวน เกาสง 

29 พิพิธภณัฑก์ูก้งมีงานศิลปะท่ีโดดเด่นเป็น “พืช” ชนิดใด? 

หยกผกักาดขาว หินเน้ือหมู หยกกระหล ่าปลี หยกแกะสลกั 

30 การแข่งเรือมงักรอยูใ่นช่วงเทศกาลใด? 

เทศกาลขนมไหวพ้ระจนัทร์ เทศกาลขนมจา้ง เทศกาลตรุษจีน เทศกาลกินเจ 

31 รถไฟความเร็วสูงของไตห้วนัมีสถานีใหม่หลายท่ีและหน่ึงในสถานีใหม่ท่ีสร้างเพ่ิมคือขอ้ใด? 

ฮวาเหลียน ผิงตง ซินเต้ียน อวิน๋หลิน 

32 เทศกาลกินเจของไทยคลา้ย ๆ เทศกาลอะไรในไตห้วนั? 

เทศกาลตรุษจีน  เทศกาลฉลองเทพเจา้ (จั้วเจ้ียว) 

เทศกาลเช็งเมง้  เทศกาลชิงเปรต 

33 คุณสมศรี__________คนไทย___________คนไตห้วนั 

เป็น,ไม่เป็น ใช่,ไม่ใช่ คือ,ไม่ใช่ คือ,ไม่คือ 

34 เชิญคุณทานได_้_________นะครับ ไม่ตอ้งรอผม 

ไหม ดว้ย แลว้ เลย 

35 ตอนเชา้ผูจ้ดัการ_______ธุระมาประชุมไม่ได ้  ส่วนผมตอนน้ีรถ_______อยูบ่นถนนยงัไม่ถึงบริษทั 

ท า,ไฟฟ้า มี,เช่า ติด,ติด จอด,ติด 
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36 ขอ้ใดเป็นค าอ่านของค าวา่ “ทรัพยากรธรรมชาติ” ? 

ซบั-ยา-กอน-ท า-มะ-ชาด  ซบั-ยา-กอน-ท า-มะ-ชา-ติ 

ซบั-พะ-ยา-กอน-ท า-มะ-ชาด  ซบั-พะ-ยา-กอน-ท า-มะ-ชา-ติ 

37 ขอ้ใดเป็นค าอ่านของค าวา่ “อุตสาหกรรมการเกษตร” ? 

อุด-สา-หะ-ก า-กาน-เกด-ตน  อุด-สา-หะ-ก า-กาน-เกด-ตด 

อุด-สา-หะ-ก า-กาน-กะ-เสน  อุด-สา-หะ-ก า-กาน-กะ-เสด 

38 ขอ้ใดเป็นค าอ่านของค าวา่ “ศิลปวฒันธรรม” ? 

สิน-ละ-ปะ-วดั-ทะ-นะ-ท า  สิน-ละ-ปะ-หฺวดั-ทะ-นะ-ท า 

สิน-ละ-ปะ-วดั-นะ-ท า  สิน-ละ-ปะ-หฺวดั-นะ-ท า 

39 ขอ้ใดเป็นค าอ่านของค าวา่ “ประชาธิปไตย”? 

ปฺระ-ชา-ทิบ-ปะ-ไต  ปฺระ-ชา-ทิบ-ปะ-ไตย 

ปฺระ-ชา-ทิ-ปะ-ไต  ปฺระ-ชา-ทิ-ปะ-ไตย 

40 ขอ้ใดเป็นค าอ่านของค าวา่ “สวสัดิการ”? 

สะ-วดั-ดิ-กาน สะ-วดั-ดี-กาน สะ-หฺวดั-ดิ-กาน สะ-หฺวดั-ดี-กาน 

41 ขอ้ใดเป็นค าอ่านของค าวา่ “กรุงเทพมหานคร”? 

กฺรุง-เทด-มะ-หา-นะ-คน  กฺรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คน 

กฺรุง-เทด-มะ-หา-นะ-คอน  กฺรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน 

42 พชัรินทร์ขอ_________แม่ไปเยีย่มญาติท่ีต่างประเทศ 

อนุภาพ อนุมติั อนุญาติ อนุญาต 

43 ยิง่ยศรู้สึก_________เม่ือทราบความจริง 

เผด็ เครียด หวาน เปร้ียว 

44 วนัน้ีปนดัดาอยากจะไปดู_________แต่แม่ใหเ้ล้ียงนอ้ง 

วสิยัทศัน ์ อตัลกัษณ์ นิทรรศการ สญัลกัษณ์ 

45 มนัทนาซ้ือ_________มาปลูกในสวนหลงับา้น 

รถจกัรยาน ตน้ไม ้ โตะ๊อาหาร เคร่ืองซกัผา้ 

46 _________ของอาเซียน คือ รวงขา้วสีเหลือง ๑๐ รวงมดัรวมกนัไว ้

ค าขวญั สินคา้ ประชากร สญัลกัษณ์ 

47 หา้ม_________เขา้มารับประทานในหอสมุดแห่งชาติโดยเดด็ขาด 

น าสตัวเ์ล้ียง น าอาหาร น าสมาร์ทโฟน น าหนงัสือ 
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48 กรุณาปิดโทรศพัทมื์อถือระหวา่งชม_________ 

การด าเนินชีวติ การด ารงชีวติ การแสดง การเกษตร 

49 เมตตาอยากไปข่ีจกัรยานเพ่ือร่วมรณรงคก์าร_________พลงังาน 

ประหยดั ประสงค ์ ประกอบ ประโยชน ์

50 เขาไปเมืองไทยถือโอกาส_________เขาซ้ือพจนานุกรมไทย-จีน ๑ เล่มดว้ยค่ะ 

ฝากของ ฝากซ้ือ ฝาก ของฝาก 

51 วนัน้ีเป็นวนัพระ จิราภรณ์จะไปวดั_________บาตร 

ปิด เปิด ใส่ คว ่า 

52 ปัจจุบนัหลายประเทศ_________เศรษฐกิจท่ีดีข้ึน 

มี ซ้ือ ขาย ท าลาย 

53 คุณแม่ของฉนัชอบรับประทานมะม่วง_________ขา้วเหนียว 

ดว้ย โดย เพื่อ กบั 

54 องุ่นมีกิจกรรม_________วนัหยดุสุดสปัดาห์ 

แต ่ ทุก และ กบั 

55 ยวุดีไม่มีความลบั_________เพื่อน 

ดว้ย โดย และ กบั 

56 น่ี_________นิสยัของมนัทนา 

ไม่มี ไม่เป็น ไม่ใช่ ไม่ได ้

57 ยิง่ยศ_________ไปเท่ียวกบัเพ่ือน เพราะตอ้งพาเยาวเรศไปซ้ือของ 

ไม่ได ้ อยาก จะ ตอ้ง 

58 ไพลินดีใจ_________ไดเ้ขา้ร่วมพิธีรดน ้ าผูใ้หญ่ 

โดย เพื่อ ส าหรับ ท่ี 

59 คุณครูอธิบาย_________ใหน้กัเรียนเขา้ใจ 

กบั เพื่อ ดว้ย และ 

60 เขาท างาน_________หมดแรง 

เพราะ กบั ส าหรับ จน 

61 ยิง่ยศ : “วนัน้ีเป็นวนัอะไรครับ?” 

ไพลิน : “_______________” 

วนัน้ีเป็นวนัท่ี๒๒ ค่ะ  วนัน้ีเป็นวนัอาทิตยค์่ะ 

วนัน้ีฉนัหยดุงานค่ะ  วนัน้ีฉนัไม่สบายคะ่  
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62 ยิง่ยศ : “ท่ีน่ีคือท่ีไหนครับ?”  

ไพลิน : “_______________” 

ท่ีน่ีคือนกับินคะ่  ท่ีน่ีคือเคร่ืองบินคะ่ 

ท่ีน่ีคือตัว๋เคร่ืองบินคะ่  ท่ีน่ีคือสนามบินค่ะ 

63 ยิง่ยศ : “เยน็น้ีคุณวา่งไหมครับ?” 

ไพลิน : “_______________” 

เยน็น้ีมีหอ้งวา่งคะ่  เยน็น้ีรถติดมากค่ะ 

ฉนัตอ้งท าโอทีค่ะ  ฉนัชอบกินอาหารวา่งค่ะ 

64 ยิง่ยศ : “ตรุษจีนน้ีเราไปเท่ียวต่างประเทศกนัดีไหมครับ?” 

ไพลิน: “_______________” 

โอเคค่ะ คุณอยากไปเท่ียวท่ีไหนคะ? โอเคค่ะ คุณอยากทานอะไรคะ? 

ฉนัอยากฟังข่าวต่างประเทศคะ่ ฉนัอยากไปท างานต่างประเทศค่ะ 

65 ยิง่ยศ : “ท่ีผมพดูมา คุณฟังออกไหมครับ?”  

ไพลิน : “_______________” 

ออกมาฟังค่ะ ออกไปขา้งนอกฟังค่ะ ฟังออกค่ะ ฟังไม่เป็นค่ะ 

66 ยิง่ยศ : “วนัน้ีคุณเลิกงานก่ีโมงครับ?”  

ไพลิน : “_______________” 

ประชุมตอน ๖ โมงเยน็ค่ะ ประมาณ ๖ โมงเยน็ค่ะ เขา้นอนตอน ๖ ทุ่มค่ะ ต่ืนนอนตอน ๖ โมงเชา้ค่ะ 

67 ยิง่ยศ : “ไดย้นิวา่ คุณก าลงัเรียนภาษาไทยอยูห่รือครับ?”  

ไพลิน : “_______________” 

ไดย้นิมานานแลว้  ไม่ไดย้นิคะ่ 

ใช่ค่ะ ฉนัก าลงัเรียนภาษาจีนอยูค่่ะ ไม่ใช่ค่ะ ฉนัก าลงัเรียนภาษาจีนอยูค่ะ่ 

68 ยิง่ยศ : “งานอดิเรกของคุณคืออะไรครับ?” 

ไพลิน : “_______________” 

ฉนัเป็นนกัโทษค่ะ ฉนัชอบเล่นเปียโนค่ะ ฉนัเป็นนกัข่าวค่ะ ฉนัเป็นนกับญัชีค่ะ 

69 ยิง่ยศ : “สวสัดีครับ ก่ีท่านครับ?” 

ไพลิน : “_______________” 

คิดเงินดว้ยค่ะ ขอเมนูหน่อยค่ะ สบายดีค่ะ ขอบคุณค่ะ ๓ คนค่ะ 
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70 ยิง่ยศ : “ผมอยากส่งพสัดุไปไตห้วนัครับ?” 

ไพลิน : “_______________” 

ฉนัไม่มีพสัดุค่ะ  แบบไหนก็ไดค้่ะ 

ส่งแบบธรรมดาหรือด่วนพิเศษคะ? ฉนัไม่ใช่คนไตห้วนัค่ะ 

（閱讀文選 第 71-75 題） 

    เมืองโบราณ จงัหวดัสมุทรปราการ เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยนายเลก็ วริิยะพนัธ์ุ นกัธุรกิจเจา้ของบริษทัวริิยะประกนัภยั เป็น

สถานท่ีรวบรวมวฒันธรรมของไทย เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้ภาคอีสาน เร่ิมเปิดใหเ้ขา้ชมเม่ือวนัท่ี ๑๑ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ 

ท่ีตั้งอยูต่  าบลบางปูใหม่ บริเวณหลกักิโลเมตรท่ี ๓๓ ถนนสุขมุวทิ มีพ้ืนท่ี ๘๐๐ไร่ ผงัท่ีดินมีลกัษณะคลา้ยรูปขวาน เหมือนกบัอาณาเขต

ประเทศไทยปัจจุบนั ภายในมีโบราณสถานจ าลอง ปูชนียสถานจ าลอง วดัโบราณจ าลอง พระราชวงัจ าลอง ต่างๆ และสถานท่ีๆจดัแสดง

ความรู้และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย   

    เน่ืองจากเมืองโบราณ จดัวางผงัท่ีดินใหค้ลา้ยกบัแผนท่ีประเทศไทยฉะนั้นตั้งแต่ประตูทางเขา้จึงเป็นการเร่ิมท่องเท่ียวจากภาคใตไ้ล่ข้ึน

ไปภาคเหนือหากไปถึงช่วงเชา้และเร่ิมเดินทางจากภาคใตก็้จะถึงโซนตลาดน ้ าของภาคกลาง ช่วงเวลากลางวนัในบริเวณน้ีจะมีร้านคา้และ

ร้านอาหารมากมายการมาเท่ียวเมืองโบราณใหคุ้ม้ค่านั้นควรใชเ้วลาเตม็วนั ส่วนรูปแบบการท่องเท่ียวมีตั้งแต่การเดินชม  ข่ีจกัรยาน การนัง่

รถราง ตลอดจนการขบัรถส่วนตวัเพ่ือชมเมืองโบราณ การข่ีจกัรยานชมเมืองโบราณนั้นถือไดว้า่เป็นวธีิการเท่ียวชมท่ีไดอ้รรถรสมากท่ีสุด

เพราะสามารถเขา้ถึงจุดท่ีตอ้งการชมไดอ้ยา่งใกลชิ้ด สะดวกรวดเร็วและยงัเป็นการออกก าลงักายท่ีดีอีกดว้ย นอกจากน้ีการนัง่รถรางก็เป็น

อีกทางเลือกหน่ึงเพราะมีบริการพร้อมมคัคุเทศก(์ไกด)์คอยบรรยาย อยากแวะลงจุดไหนก็ไดต้ามสะดวก เม่ือเดินชมเสร็จก็รอรถรางขบวน

ถดัไปส่วนการขบัรถชมจะมีบางจุดท่ีรถผา่นไม่ได ้ เช่นท่ีตลาดโบราณหรือตลาดบก หากขบัรถจะไดแ้ค่ผา่น แต่ถา้ข่ีจกัรยานเขา้ในตลาด

ช่วงวนัเสาร์-อาทิตยท่ี์มีนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก ขอบอกวา่สนุกมาก  เพราะเราจะไดช้มบรรยากาศการซ้ือขายในตลาดและชีวติในอดีตท่ี

หาดูท่ีไหนไม่ไดอี้กแลว้ 

71 สถานท่ีใดต่อไปน้ีใกลก้บัสนามบินสุวรรณภูมิมากท่ีสุด? 

เมืองโบราณ สะพานแม่น ้ าแคว ตลาดน ้ าอมัพวา วดัพระแกว้ 

72 ลกัษณะผงัท่ีดินของเมืองโบราณคลา้ยกบัรูปอะไร? 

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ สามเหล่ียมทองค า รูปหวัใจ รูปขวาน 

73 ถา้ตอ้งพาเพ่ือนๆมากกวา่ ๑๕ คนไปเยีย่มชมเมืองโบราณ คุณคิดวา่วธีิไหนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพาชม? 

ขบัรถเก๋ง ข่ีมอเตอร์ไซด ์ เดินดว้ยเทา้ นัง่รถราง 

74 ช่วงเวลาใดท่ีเมืองโบราณมีผูค้นคึกคกั? 

วนัจนัทร์    วนัพระ     วนัเสาร์-อาทิตย ์ วนัพฤหสับดี 
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75 ประตทูางเขา้ของเมืองโบราณเป็นการเร่ิมตน้เท่ียวชมของภาคใด? 

ภาคเหนือ ภาคใต ้ ภาคกลาง ภาคอีสาน 

（閱讀文選 第 76-80 題） 

ท่ีร้านขายรองเทา้ในศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ 

คนซ้ือ :   รองเทา้หนงัคู่ละเท่าไรครับ? 

คนขาย :   รองเทา้หนงัคู่ละ ๒,๕๘๐ บาทคะ่ 

คนซ้ือ   :   รองเทา้กีฬาคู่ละเท่าไรครับ? 

คนขาย   :   รองเทา้กีฬาคู่ละ ๗๕๐ บาทค่ะ 

คนซ้ือ    : ถา้ซ้ืออยา่งละคู๓่,๐๐๐ บาทไดไ้หมครับ? 

คนขาย :   ไม่ไดค้่ะ ตน้ทุนมาแพง 

คนซ้ือ :   ถา้ไม่ลด ขอแถมถุงเทา้คู่ละ ๕๐ บาท ๑ คู่ไดไ้หมครับ? 

คนขาย  :   แถมคู่น้ีแม่คา้ก็ขาดทุนซิคะ เป็นคู่น้ีก็แลว้กนั 

     (ถุงเทา้คู่ละ ๒๐ บาท) 

คนซ้ือ   :   ตกลงครับ ใส่ถุงเลยครับ 

76  คนซ้ืออยูท่ี่ไหน? 

คนขายอยูท่ี่ร้านขายรองเทา้ในศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ 

คนซ้ืออยูท่ี่ร้านขายรองเทา้ในศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ 

คนขายอยูท่ี่ร้านขายหนงัสือในศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ 

คนซ้ืออยูท่ี่ร้านขายหนงัสือในศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ 

77 คนซ้ืออยากซ้ืออะไร? 

คนซ้ืออยากซ้ือรองเทา้กีฬาและถุงเทา้ คนซ้ืออยากซ้ือรองเทา้หนงัและถุงเทา้ 

คนซ้ืออยากซ้ือรองเทา้หนงัและรองเทา้กีฬา คนซ้ืออยากซ้ือรองเทา้แตะและรองเทา้กีฬา 

78 คนซ้ืออยากซ้ือรองเทา้หนงัก่ีคู?่ 

๑ คู ่ ๒ คู่ ไม่อยากซ้ือ ดูเฉยๆ 

79 คนซ้ือตอ้งจ่ายเงินใหค้นขายทั้งหมดเท่าไร? 

๓๓๓๐ บาท ๓๓๕๐ บาท ๓๓๘๐ บาท ๓๐๐๐ บาท 

80 ถุงเทา้ท่ีคนขายแถมใหค้นซ้ือราคาคู่ละเท่าไร? 

๒๐ บาท ๕๐ บาท ๗๕๐ บาท ๒๕๘๐ บาท 


