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1 ประเทศใดท่ีไม่มีอาณาเขตติดกบัประเทศไทย 

ประเทศพม่า ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวยีดนาม ประเทศกมัพชูา 

2 ภาคใดไม่มีปรากฎในประเทศไทย 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงใต ้

3 ตวัยอ่ รฟท. เก่ียวขอ้งกบัอะไร 

รถไฟ รถไฟฟ้า รถแทก็ซ่ี รถไฟความเร็วสูง 

4 คนอีสาน หมายถึง คนท่ีมีภูมิลาํเนาอยูภ่าคใด 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก 

5 ประเพณีรดนํ้าดาํหวัผูใ้หญ่จะกระทาํในวนัท่ีเท่าไรของทุกปี 

วนัท่ี ๑มกราคม วนัท่ี ๕ธนัวาคม วนัท่ี ๑๒ สิงหาคม วนัท่ี ๑๔เมษายน 

6 ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบในการทาํตม้ยาํ 

ขิง ใบมะกรูด ตะไคร้ ข่า 

7 คาํใดมีความหมายคลา้ยกบัคาํวา่ "ใส่" 

สวม ถอด จบั รับ 

8 ขอขา้วเปล่า____๑ จานครับ 

ใส่ครีมเทียม เผด็ๆ ร้อนๆ ไม่ใส่นํ้าแขง็ 

9 วนัน้ีอากาศหนาว____เม่ือวาน 

ท่ีสุด กวา่ มาก นิดหน่อย 

10 คาํใดเป็นคาํสองพยางค ์

สลดั ผลดั กลดั จริง 

11 ขณะน้ีติดต่อพนกังานโรงแรมไม่ไดก้รุณา____  ในช่องวา่งควรพดูอยา่งไรใหสุ้ภาพและถูกตอ้ง 

ฟังอีกคร้ัง รอสกัครู่   จาํไวด้ว้ย ขอโทษค่ะ 
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12 คาํใดมีมากกวา่ ๑ ความหมาย 

ตา ยาย ปู่    ยา่ 

13 คาํใดไม่มีตวัสะกดคาํตาย 

พรรษา พดัลม งบดุล หกลม้ 

14 ผมจะไปซ้ือของท่ีตลาด คุณจะ___ซ้ืออะไรไหมครับ 

ดู ขาย ฝาก กิน 

15 สมชาย : ผมจองโรงแรมไวเ้รียบร้อยแลว้ครับ  

ปรานี   : __________ 

ไปก่อนนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ ขอโทษค่ะ จะรับอะไรคะ 

16 เมืองใดไม่มีสถานีรถไฟความเร็วสูง 

จางฮวา่ ซินจู่ หนานโถว หยนุหลิน 

17 หา้งสรรพสินคา้เปิดใหม่และอยูใ่กลก้บัสนามบินเกาสงท่ีสุดมีช่ือวา่อะไร 

ม่งสือไต ้ ตา้หลู่เก๋อเฉ่าหยาเตา้ อ้ีตา้โหยวเล่อซ่ือเจ้ีย ตา้หยวนไป๋ 

18 กู่เคิง เมืองหยนุหลิน มีสินคา้ใดเป็นสินคา้ข้ึนช่ือ 

กาแฟ เหลา้เกาเหลียง มะม่วง อาหารทะเล 

19 สถานท่ีท่องเท่ียวใดไม่ไดอ้ยูท่ี่เป่ยโถว 

พิพิธภณัฑน์ํ้ าพรุ้อนเป่ยโถว  ศูนยว์ฒันธรรมชาวเคตากาลนั 

หอ้งสมุดเป่ยโถว  หมู่บา้นชนเผา่ยาเหม่ย 

20 เทศกาลชมดอกซากรุะท่ีภูเขาหยางหมิงมีข้ึนในช่วงใดของทุกปี 

เมษายน-พฤษภาคม ตุลาคม-พฤศจิกายน กมุภาพนัธ์-มีนาคม สิงหาคม-กนัยายน 

21 ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนกัท่องเท่ียวสามารถไปชมเทศกาลใดได ้

เทศกาลบอลลูนนานาชาติไทจง  เทศกาลดอกไมไ้ฟทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

เทศกาลโคมไฟ  เทศกาลศิลปะทรายเขตไทเปใหม่ 

22 เกาะใดท่ีไดช่ื้อวา่เป็นฮาวายแห่งไตห้วนั 

จินเหมิน เข่ินติง หลานอวี ่ เผงิหู 

23 หากจะไปรับประทานอาหารทะเลสดๆโดยเฉพาะควรไปท่ีใด 

ตลาดปลาไทเป ตลาดซ่ือหลิน ตลาดนดัซีเหมินติง ตลาดหวัซี 
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24 ฟ่งหล่ีซู  ขนมข้ึนช่ือของไตห้วนัทาํมาจากผลไมช้นิดใด 

ออ้ย มะม่วง สบัปะรด มะละกอ 

25 หากตอ้งการไปเท่ียวเกาะจินเหมินควรติดต่อสายการบินใด 

ไทเกอร์ แอร์ ยนิู แอร์ ไชน่า แอร์ พีช แอร์ 

26 หากตอ้งการยกเลิกหอ้งพกั กรุณาแจง้________ ๑ สปัดาห์ 

พนกังานขบัรถ ไปยงั ล่วงหนา้ หลงัจากน้ี 

27 รบกวนฝากดอกไม_้_____น้ีไปใหผู้ห้ญิง______นั้นดว้ยครับ ในดอกไมมี้การ์ดอยู ่๑ ______     

ช่อ,คน,ใบ ดอก, ตวั, แผน่ ห่อ, ท่าน, ช้ิน อนั, คน, อนั 

28 วนัท่ีสามของสปัดาห์คือวนัอะไร 

วนัพธุ วนัจนัทร์ วนัพฤหสับดี วนัอาทิตย ์

29 จงัหวดัใดอยูฝ่ั่งทะเลอนัดามนั 

ภูเกต็ ตราด ระยอง ชลบุรี 

30 ขอ้ใดมีเสียงสระ ◌ัว ทุกคาํ 

กวาด ,จรวด, ขวดิ  ขวด, ตาํรวจ, บวช  

หวัน่, ควนั, วนั  สวรรค,์ ขวาน,ของขวญั 

31 บริการใดไม่มีในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเวน่ไตห้วนั 

ซ้ือตัว๋รถไฟ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน  ซ้ือตัว๋คอนเสิร์ต รับส่งพสัดุ 

32 __________เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไตห้วนั 

อุทยานแห่งชาติเข่ินติง  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 

อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน  อุทยานแห่งชาติเยห่ลิว 

33 เดือนใดมีไม่ถึง ๓๐ วนั 

มีนาคม   มกราคม กมุภาพนัธ์ มิถุนายน 

34 คาํใดมีความหมายวา่ รอบสิบปี 

ทศวรรษ ศตวรรษ พรรษา ไตรมาส 

35 เมืองโบราณเฟ่ินฉ่ีหูซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งของโรงซ่อมบาํรุงรถไฟตั้งอยูท่ี่เมืองใด 

หยนุหลิน เถาหยวน เกาสง เจียอ้ี 
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36 ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นสุภาษิต คาํพงัเพย หรือสาํนวนไทยท่ีมีความหมายตรงกบั “คนจะงามจะดูดีไดเ้พราะการเสริมแต่งตวัเอง” 

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง กบในกะลา 

กาในฝงูหงส์  กระต่ายต่ืนตูม 

37 ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นสุภาษิต คาํพงัเพย หรือสาํนวนไทยท่ีมีความหมายตรงกบั “เอาส่ิงหน่ึงมาแทนอีกส่ิงหน่ึง พอใหง้านเสร็จๆไปหรือทาํอยา่งขอไปที” 

หนีเสือปะจระเข ้ จบัแพะชนแกะ ยืน่หมูยืน่แมว ออ้ยเขา้ปากชา้ง 

38 ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นสุภาษิต คาํพงัเพย หรือสาํนวนไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากความเช่ือทางศาสนาพทุธ 

ฝนตกไม่มีเคา้ เป็นฝ่ังเป็นฝา ปิดทองหลงัพระ อดเปร้ียวไวกิ้นหวาน 

39 ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นสุภาษิต คาํพงัเพย หรือสาํนวนไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมการเล่นพนนัของคนไทย 

ฆ่าชา้งเอางา ทุบหมอ้ขา้ว หกัดา้มพร้าดว้ยเข่า งงเป็นไก่ตาแตก 

40 ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นสุภาษิต คาํพงัเพย หรือสาํนวนไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมอาหารการกินของคนไทย 

ตาํนํ้าพริกละลายแม่นํ้า ช้ีนกบนปลายไม ้ ปิดทองหลงัพระ ลูกไก่ในกาํมือ 

41 ขอ้ใดเป็นคาํอ่านของคาํวา่ “กิจกรรม” 

กิด-กาํ กิจ-จะ-กาํ กิด-จะ-กรรม กิด-จะ-กาํ 

42 ขอ้ใดเป็นคาํอ่านของคาํวา่ “คุณภาพ” 

คุณ-ภาพ คุน-พาบ คุน-นะ-พาบ คุน-นะ-พาพ 

43 อาหารร้านน้ี____________อร่อยมาก 

สุก สี รสชาติ สวย 

44 ระบบ____________ขนส่งของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนัสะดวกมาก 

เติมเงิน คมนาคม แบบเรียน การคา้ 

45 วนัน้ีไปกิน____________กนัดีไหม 

ร้อน เพื่อน กวยจับ๊ เผด็ 

46 ตอนเท่ียงเขาซ้ือ____________หมูเป็นอาหารกลางวนัมาฝากฉนั 

ก๊วยเต๊ียวลาดหนา้ ก๋วยเต๋ียวราดหนา้ ก๋วยเต๋ียวลาดหนา้ กวยเต๋ียวราดหนา้ 

47 คุณปนดัดาซ้ือ____________ตม้ จากร้านน้ีเป็นประจาํ 

ขา้วโภชน์ ขา้วโภช ขา้วโพต ขา้วโพด 

48 คุณนทีไม่สบาย ช่วยพาเขาไปหาหมอท่ี____________หน่อย 

โรงเรียน สถานีรถไฟฟ้า คลินิก สถานตาํรวจ 
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49 คุณอวสัดามีอะไรใหดิ้ฉนัช่วยไหม____________ 

คะ ค่ะ คะ้ ครับ 

50 น่ีคือ____________สินคา้ใหม่ของเดือนน้ี 

แคตตาลอ็ก เพื่อน หนงัสือ ร้านอาหารไทย 

51 ____________ร้านน้ีอร่อยมาก ทั้งกรอบและหวาน 

ชมภู่ ชมภู ชมพ ู ชมพู ่

52 คนไทยนิยมใช_้___________ในการรับประทานอาหาร 

กรรไกร ขา้ว ชอ้นส้อม ปากกา 

53 รบกวน____________ตรงน้ีดว้ยครับ 

เซ็นช่ือ โทรทศัน์ บา้น เคร่ืองบิน 

54 พอ่แม่สอนลูกวา่อยา่หดัเป็นคน____________ 

ขยนัทาํมาหากิน ซ่ือสตัย ์ ผดัวนัประกนัพรุ่ง มีความอดทน 

55 คุณสุดาและคุณสมชายนดัเจอกนัตอนบ่ายสองท่ีหนา้โรง____________ 

ภาพยนต ์ ภาพยนตร์ ภาพยน พาบยนต ์

56 คุณสุชาติดู____________ช่องสามหลงัข่าว เป็นประจาํทุกวนั 

หนงัสือ ตน้ไม ้ สีฟ้า ละคร 

57 เวลาอาบนํ้าตอ้งใช_้___________ถูตวั 

สบาย สบู่ สวสัดี สบง 

58 ____________เป็นวฒันธรรมการทกัทาย เวลาพบปะกนัหรือลาจากกนัโดยจะยกมือทั้งสองข้ึนประนมท่ีหนา้อก 

การจบัมือ การจูบ การไหว ้ การกอด 

59 คนไทยเวลาไหว_้___________จะนัง่ท่าเบญจางคประดิษฐ ์แลว้กราบสามคร้ัง 

พอ่แม่ พระพทุธรูป ผูใ้หญ่บา้น ผูจ้ดัการ 

60 “ผม” ในขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นคาํสรรพนามบุรุษท่ี ๑ 

ผมของคุณสวยมากครับ  ดิฉนัจะตดัผมทรงน้ีค่ะ  

คุณชอบทรงผมแบบไหนครับ  ผมชอบทรงน้ีครับ 
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61 คาํวา่ “ศีรษะ” มีความหมายตรงกบัคาํวา่อะไร 

ผม หวั หนา้ มือ 

62 “สุวรรณภูมิ”มีความหมายตรงกบัคาํวา่อะไร 

แผน่ดินทอง  แผน่ดินเงิน  

แผน่ดินสีเหลือง  แผน่ดินท่ียิง่ใหญ่ 

63 สญัลกัษณ์และตราแผน่ดินของประเทศไทยคือ 

ครุฑ นกอินทรี สิงโต ดอกกลว้ยไม ้

64 ขอ้ไดไม่ใช่สีของธงชาติไทย 

แดง ขาว เหลือง นํ้าเงิน 

65 พระมหากษตัริยอ์งคใ์ดท่ีทรงคิดประดิษฐอ์กัษรไทยข้ึน 

พระเจา้ตากสินมหาราช  พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช  

พระนเรศวรมหาราช  พระปิยะมหาราช 

66 ขอ้ใดไม่ใช่วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา 

วนัวสิาขบูชา วนัมาฆบูชา วนัเขา้พรรษา วนัสงกรานต ์

67 ขอ้ใดไม่ใช่ตลาดกลางคืนท่ีอยูใ่นไทเป 

ตลาดกลางคืนล่ิวเหอ  ตลาดกลางคืนเหราเหอ  

ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน  ตลาดกลางคืนหวัซี 

68 ประชาชนชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวไตห้วนัระหวา่งวนัท่ี ๑ สิงหาคม ๒๐๑๖ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๐๑๗ จะไดรั้บสิทธ์ิยกเวน้ค่าวซ่ีา ซ่ึงจะสามารถพกัใน

ไตห้วนัไดเ้ป็นระยะเวลานานท่ีสุดเท่าไร 

๗ วนั ๑๔ วนั ๒๐ วนั ๓๐ วนั 

69 อุทยานแห่งชาติใดท่ีตั้งอยูท่างใตสุ้ดของไตห้วนั 

อุทยานแห่งชาติเย๋หล่ิว  อุทยานแห่งชาติเข่ินต่ิง 

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน 

70 ทาํเนียบประธานาธิบดีไทเปถูกสร้างข้ึนเม่ือคร้ังอยูภ่ายใตก้ารปกครองของประเทศใด 

เนเธอร์แลนด ์ จีน ญ่ีปุ่น ฮอลแลนด ์
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สะพานมติรภาพไทย-ลาว 

สะพานมิตรภาพไทย-ลาวเป็นสะพานขา้มแม่นํ้าโขงแห่งแรกท่ีเช่ือมระหวา่งอาํเภอเมืองหนองคาย ประเทศไทย กบัเมืองท่าเด่ือ กรุงเวยีงจนัทน ์ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงสร้างข้ึนดว้ยความร่วมมือของ ๓ ประเทศ คือ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศลาว และประเทศไทย โดยใชเ้วลาก่อสร้าง

นานถึง ๓ ปี ตวัสะพานมีความยาว ๑,๑๗๔ เมตร กวา้ง ๑๒.๗ เมตร มีช่องสาํหรับเดินรถ ๒ ช่องทาง ซ่ึงตรงช่วงกลางสะพานออกแบบไวส้าํหรับสร้างทางรถไฟ 

เม่ือวนัท่ี ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๗ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็พระราชดาํเนินเป็นองคป์ระธานเปิดสะพาน พร้อมดว้ยสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ และสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี หลงัเสร็จพระราชพิธี พระองคเ์สดจ็ฯไปประทบัแรม ณ หอคาํ พระบรมมหาราชวงัของ

เจา้มหาชีวติหรือกษตัริยล์าวในอดีตเป็นเวลา ๑ คืน ก่อนเสดจ็พระราชดาํเนินกลบั 

ปัจจุบนับริเวณพื้นท่ีใตส้ะพานของทั้งสองฝ่ังแม่นํ้าโขงเป็นหาดทรายยาวหลายกิโลเมตร และถา้หากตอ้งการขา้มแดนไปเท่ียวยงัฝ่ังลาว ด่านทางขา้มไป

เท่ียวยงัฝ่ังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นจะเปิดทาํการทุกวนัในเวลา ๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ นาฬิกา 

  

71 สะพานมิตรภาพไทย-ลาวสร้างเสร็จเม่ือปีใด 

ค.ศ. ๑๙๙๔ ค.ศ. ๑๙๙๑ ค.ศ. ๒๐๑๗ ค.ศ. ๒๕๓๗ 

72 ประเทศใดต่อไปน้ีท่ีไม่ใช่ประเทศท่ีร่วมสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

ลาว ไทย ออสเตรเลีย อเมริกา 

73 ปัจจุบนับริเวณพื้นท่ีใตส้ะพานของทั้งสองฝ่ังแม่นํ้าโขงเป็นอะไร 

หาดทราย ภูเขา บา้น ทะเลทราย 

74 สะพานมิตรภาพไทย-ลาวสร้างข้ึนในราชวงศจ์กัรีรัชกาลท่ีเท่าไร 

รัชกาลท่ี ๕ รัชกาลท่ี ๗ รัชกาลท่ี ๘ รัชกาลท่ี ๙ 

75 สะพานมิตรภาพไทย-ลาวตั้งอยูใ่นจงัหวดัใดของประเทศไทย 

ท่าเด่ือ เวยีงจนัทน ์ หนองคาย กรุงเทพมหานคร 

อุทยานแห่งชาติดอยอนิทนนท์ 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนทห์รือดอยอินทนนทต์ั้งอยูใ่นเขตอาํเภอจอมทอง อาํเภอแม่แจ่ม อาํเภอแม่วาง และอาํเภอดอยหล่อ จงัวดัเชียงใหม่ ซ่ึงอยูท่าง

ภาคเหนือของประเทศไทย ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นลาํดบัท่ี ๖ ของประเทศไทย มีพื้นท่ี ๔๘๒.๔ ตารางกิโลเมตร ดอยอินทนนทสู์ง 

๒,๕๖๕ เมตรจากระดบันํ้าทะเล เป็นดอยท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย เป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยัท่ีพาดผา่นมาจากประเทศเนปาลและส้ินสุดท่ีประเทศไทย 

ปกคลุมดว้ยป่าไมห้ลายชนิด คือ ป่าดิบเขา ป่าสน ป่าเตง็รัง และป่าเบญจพรรณ 

ดอยอินทนนทเ์ดิมมีช่ือวา่ ดอยอ่างกาหลวง หรือ ดอยกา ต่อมาเม่ือมีการสร้างพระกู่บนยอดดอย ดอยอ่างกาหลวง หรือดอยอ่างกา เพือ่ใชเ้ป็นท่ีเกบ็พระ

อฐิัเจา้อินทวชิยานนท ์เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่องคท่ี์ ๗ นบัแต่นั้นมาดอยอ่างกาจึงไดช่ื้อวา่ดอยอินทนนท ์
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อตัราค่าบริการเขา้อุทยานแห่งชาติ 

ชาวไทย : ผูใ้หญ่ ๕๐ บาท เดก็ ๒๐ บาท  

ชาวต่างชาติ : ผูใ้หญ่ ๓๐๐ บาท เดก็ ๑๕๐ บาท 

สถานท่ีท่องเท่ียว 

นํ้าตกแม่กลาง นํ้าตกแม่ยะ นํ้าตกวงัควาย นํ้าตกวชิรธาร 

นํ้าตกสิริธาร นํ้าตกผาดอกเส้ียว นํ้าตกสิริภูมิ นํ้าตกแม่ปาน 

นํ้าตกหว้ยทรายเหลือง ก่ิวแม่ปาน อ่างกา สถานีวจิยัเกษตรหลวงอินทนนท ์

  

76 ดอยอินทนนทต์ั้งอยูใ่นจงัหวดัใดของประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร ภูเกต็ เชียงใหม่ ชลบุรี 

77 นํ้าตกใดไม่ไดอ้ยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์

นํ้าตกหว้ยแม่ขม้ิน นํ้าตกสิริธาร นํ้าตกแม่ยะ นํ้าตกสิริภูมิ 

78 ชาวต่างชาติท่ีเป็นผูใ้หญ่ ๒ คน เดก็ ๑ คน จะตอ้งเสียค่าเขา้อุทยานเท่าไร 

๑๒๐ บาท ๑๕๐ บาท ๓๐๐ บาท ๗๕๐ บาท 

79 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนทไ์ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาติมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ.๑๙๗๒ พ.ศ.๒๐๑๖ พ.ศ.๒๕๑๕ พ.ศ.๒๕๖๕ 

80 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนทเ์ดิมมีช่ือวา่ 

ดอยอ่างกาหลวง ดอยหล่อ จอมทอง ยอดดอย 


