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1 ไตหวันมีจํานวนประชากรประมาณเทาไร 

สามสิบลานคน  สองแสนสามหมื่นคน  

ยี่สิบสามลานคน  ยี่สิบลานคน 

2 วันชาติของไตหวันคือวันที่เทาไหรของทุกป 

 1 มกราคม   10 ตุลาคม  

 10 เดือน 10 ตามปฏิทินจีน  25 ธันวาคม 

3 ช่ือเกาะไตหวันที่เรียกวา “ ฟอรโมซา ” มาจากภาษาอะไร 

โปรตุเกส  สเปน  

อังกฤษ  ฝร่ังเศส 

4 เกาะไตหวันเคยตกอยูในความปกครองของชนชาติใด 

ญี่ปุน  สเปน  

ฮอลแลนด  ถูกทุกขอ 

5 ดอกไมประจําชาติของไตหวันคือดอกอะไร 

ดอกเหมย ดอกทอ ดอกโบตั๋น ดอกกลวยไม 

6 ภูเขาที่สูงที่สุดในไตหวันคือภูเขาอะไร 

ภูเขาอวี้ซาน  ภูเขาอาลีซาน 

ภูเขาหยางหมิงซาน ภูเขาซงซาน 

7 ตําแหนงผูนําสูงสุดของไตหวันคือตําแหนงใด 

นายกรัฐมนตรี  ประธานาธิบดี  

ประมุขประเทศ  จอมพล 
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8 อุทยานแหงชาติแหงแรกของไตหวันซึ่งตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1982 คืออุทยานแหงใด 

อุทยานแหงชาติอวี้ซาน อุทยานแหงชาติหยางหมิงซาน  

อุทยานแหงชาติไทหลูเกอ อุทยานแหงชาติเขิ่นติง 

9 ภูเขาใดตอไปนี้มีหิมะตกมากที่สุด 

หยางหมิงซาน อาลีซาน เหอฮวานซาน ถูกทุกขอ 

10 ทาเรือแหงใดในไตหวันที่มีปริมาณขนถายสินคามากที่สุด 

ทาเรือจีหลง ทาเรือไทเป ทาเรือไถจง ทาเรือเกาสง 

11 ในสมัยราชวงศชิง เกาะไตหวันถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของแผนดินจีนในรัชสมัยของจักรพรรดิองคใด 

ซุนจื้อ ยงเจิ้ง คังซี เฉียนหลง 

12 หงเหมาเฉิง ซ่ึงเปนโบราณสถานสําคัญในเขตตานสุยสรางโดยชนชาติใด 

สเปน โปรตุเกส ฮอลแลนด ญี่ปุน 

13 สถานที่ทองเที่ยวสําคัญของไตหวันตอไปนี้ แหงใดที่ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนโบราณสถานระดับชาติ 

วัดหลงซาน กรุงไทเป  

อนุสรณสถาน ดร.ซุนยัดเซ็น  

อนุสรณสถานประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  

ถูกทุกขอ 

14 ญี่ปุนเคยปกครองเกาะไตหวันเปนเวลาประมาณกี่ป 

 150 ป  100 ป  80 ป  50 ป 

15 ธนาคารของไทยแหงใดที่มีสาขาอยู ในไตหวัน 

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย  

ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ 

16 เหตุแผนดินไหวครั้งใหญในไตหวันที่เรียกวาเหตุการณ 921 นั้น เกิดขึ้นในป พ.ศ.ใด 

 2541  2542  2543  2544 

17 ไตหวันโดยรัฐบาลจีนคณะชาติถูกถอดถอนออกจากการเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติในป พ.ศ. ใด 

 2471  2492  2514  2525 
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18 สีใดไมปรากฏอยูในธงชาติของไตหวัน 

เหลือง  แดง  

ขาว  น้ําเงิน 

19 นักกีฬาไตหวันเคยควาเหรียญทองในการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอนจากกีฬาประเภทใด 

บาสเก็ตบอล  เบสบอล  

ยูโด  เทควันโด 

20 รัฐบาลไตหวันเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ในอัตราเทาใด 

รอยละ 10 รอยละ 7 รอยละ 5 รอยละ 3 

21 นักทองเที่ยวตางชาติสามารถขอคืนภาษีไดจากการซื้อสินคาในรานคาที่มีตรา เครื่องหมายใด 

 FTTR  TRS  FTA  ECFA 

22 ตึกไทเป 101 มีความสูงทั้งหมดกี่เมตร 

 101 ม.  108 ม.  508 ม.  808 ม. 

23 จังหวัดใดของไตหวันที่ไมมีอาณาเขตติดทะเล 

หนานโถว เหมียวล่ี จินเหมิน ผิดทุกขอ 

24 เกาะไตหวันตั้งอยูตรงขามกับมณฑลใดของจีน 

กวางตุง เสฉวน ฮกเกี้ยน ไหหลํา 

25 คาโดยสารรถแท็กซี่มิเตอรในไทเปเริ่มตนที่ราคาเทาไร 

๓๕ เหรียญไตหวัน  ๕๐ เหรียญไตหวัน  

๖๐ เหรียญไตหวัน  ๗๐ เหรียญไตหวัน 

26 ขอใดไมใชฤดูกาลในไตหวัน 

ฤดูหนาว  ฤดูฝน  

ฤดูรอน  ฤดูใบไมรวง 

27 เวลาของไตหวันเร็วหรือชากวาประเทศไทยอยางไร 

เร็วกวา 1 ช่ัวโมง  ชากวา 1 ช่ัวโมง  

เร็วกวา 2 ช่ัวโมง  เทากัน 
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28 ปจจุบันแรงงานไทยที่มาทํางานในไตหวันไดรับคาแรงเทาไร 

วันละ 750 เหรียญไตหวัน วันละ 508 เหรียญไตหวัน  

เดือนละ 15,840 เหรียญไตหวัน เดือนละ 17,280 เหรียญไตหวัน 

29 รัฐบาลไทยและไตหวันไดตัดขาดความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการในป ค.ศ. ใด 

 1971  1973  1975  1987 

30 ปจจุบันสํานักงานตัวแทนของไตหวันในประเทศไทยที่เปนชองทางการติดตออยางไมเปนทางการกับไทยคือ 

สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป  

สํานักงานเศรษฐกิจและการคาไทเป  

สํานักงานสงเสริมความสัมพันธไทยไตหวัน  

สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไตหวัน 

31 วันไหวพระจันทรตรงกับวันใด 

วันที่ 10 เดือน 10 ตามปฏิทินจีน วันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจีน  

วันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน วันที่ 15 กันยายนของทุกป 

32 ขอใดไมมีความเกี่ยวพันกับเทศกาลตวนอู 

การแขงเรือมังกร  ขนมเขง  

บะจาง  ตํานานนางพญางูขาว 

33 ซอยลูบนม (มัวหลูเซี่ยง) ตั้งอยูในแหลงทองเที่ยวใดตอไปนี้ 

ไทหลู เกอ  ลูกั่ง  

ทะเลสาบสุริยันจันทรา  ภูเขาอาลีซัน 

34 กรุงไทเปซึ่งเปนเมืองหลวงของไตหวันตั้งอยูในภาคใดของประเทศ 

ภาคเหนือ  ภาคใต  

ภาคกลาง  ภาคตะวันออก 

35 ไตหวันมีเนื้อที่ประมาณเทาไร 

 36,000 ตร.กม.   51,000 ตร.กม.  

 68,000 ตร.กม.   186,000 ตร.กม. 
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36 ขอใดเปนประโยคปฏิเสธ 

ฉันไมชอบกินของหวาน  

ทําไมเธอถึงชอบไปเที่ยวเชียงใหม  

พรุงนี้อากาศจะหนาวมาก  

ขอความกรุณาบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัย 

37 “ในตระกรามีขาวโพดอยู 5 ........... กับมะพราว 2 ............ ”  ขอความนี้ควรใชลักษณนามในขอใด 

ดอก / ผล ลูก / ลูก หัว / ผล ฝก / ลูก 

38 เด็กที่ดีตองมีสัมมาคารวะตอผูใหญ คําที่ขีดเสนใตมีความหมายตรงกับขอใด 

ความเคารพนบนอบ  ความเฉลียวฉลาด 

ความขยันหมั่นเพียร  ความเสมอภาค 

39 ขอใหทุกทานจําหมายเลขทะเบียนของรถบัส.........ที่เราโดยสารมาไวดวย 

ลํา ขบวน อัน คัน 

40 “ขณะนีเ้ปนเวลาบายสองโมงตรงขอใหทุกทานกลับมาขึ้นรถภายในเวลาครึ่งชั่วโมง” 

จากประโยคนี้ผูพูดประสงคจะใหผูฟงกลับมาขึ้นรถภายในเวลาใด 

สิบสี่นาฬิกาตรง  สิบสี่นาฬิกาสิบหานาที 

สิบสี่นาฬิกาสามสิบนาที  สิบหานาฬิกาตรง 

41 ขอใดมีความหมายแตกตางจากขออ่ืน 

หองสวม หองน้ํา สุขา หองอาหาร 

42 “ทําไมเธอถึงปญญาทึบแบบนี้นะ”  คําที่ขีดเสนใตมีความหมายใกลเคียงกับขอใดมากที่สุด 

ฉลาด โง คลองแคลว เทห 

43 “ เจอรี่หลอมากแถมยังไมถือตัวอีกดวย ” เจอรี่เปนคนอยางไร 

หนาตาดี หยิ่ง ไมรวย มักใหญใฝสูง 

44 “เครื่องเลนชนิดนีดู้แลวนากลัวแตพอนั่งไปสักพักความกลัวกจ็ะจางหายไป” 

คําที่ขีดเสนใตมีความหมายใกลเคียงกับขอใดมากที่สุด 

หายไปทันที คอยๆ หมดไป มองไมเห็น เพิ่มมากขึ้น 
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45 “ เราทุกคนตองชวยกันประหยัดพลังงานเพื่อชวยลดโลกรอน” พฤติกรรมใดไมสอดคลองกับประโยคนี้ 

ถอดปลั๊กทุกครั้งที่ไมใชเครื่องใชไฟฟา 

โดยสารรถไฟฟาไปทํางาน 

ขี่จักรยานไปโรงเรียน  

เปดแอรทิ้งไวเพื่อใหหองเย็น 

46 คนที่ชอบเถียงขางๆ คูๆ เปนคนอยางไร 

โง ไมมีเหตุผล ขี้เหนียว ขี้เกียจ 

47 พยากรณอากาศรายงานวาพรุงนี้จะมีฝนฟาคะนอง พรุงนี้สภาพอากาศจะเปนอย างไร 

ฝนตกพรําๆ ฝนตกแดดออก ฝนตกตลอดวัน ฝนตกฟารอง 

48 ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสมที่สุด 

ไฟฟาประจําวันเปนสิ่งจําเปนในชีวิต 

ไฟฟาเปนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน 

ชีวิตประจําวันเปนสิ่งจําเปนในไฟฟา 

ส่ิงจําเปนในไฟฟาเปนชีวิตประจําวัน 

49 พฤติกรรมใดมีสวนชวยเหลือสังคมมากที่สุด 

ไปทํางานตรงเวลาทุกวัน  

ติดตามขาวสารบานเมืองอยางสม่ําเสมอ  

รักสันโดษไมทําใหใครเดือดรอน  

รวมกิจกรรมชวยเหลือเด็กกําพรา 

50 กอนออกจากโรงแรมควร............ลูกคาใหตรวจสอบสิ่งของมีคาของตนวาอยูครบถวนเรียบรอย 

กําชับ  ส่ัง  

ไล  ตอวา 

51 “.......เราไปถึงที่นั่นเขา........ปดทําการพอดีเลย” ควรเติมคําใดลงในชองวางจึงจะไดใจความที่เหมาะสมที่สุด 

พอ / ก็  พอ / จึง  

ถึง / ก็  ถึง / จึง 
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52 สํานวนใดสื่อความหมายในทํานองสอนลูกหลานไมใหประมาท 

น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา  สอนจระเขใหวายน้ํา  

เดินตามหลังผูใหญหมาไมกัด ขี่ชางจับตั๊กแตน 

53 ปจจุบัน คนไตหวันนิยม.........รถจักรยานมากขึ้นเรื่อยๆ 

โดยสาร นั่ง ขับ ขี่ 

54 เจาบาวเจาสาวคูนี้เหมาะสมกันราวกับ.............................. 

กิ่งทองใบตําแย กิ่งทองใบหยก ผีเนากับโลงผุ ขิงก็ราขาก็แรง 

55 เขาว ิ่งหนา..............มาบอกวากระเปาเงินหาย 

ตกใจ ตื่นเตน ตื่น ใจหาย 

56 หากวันพรุงนี้เปนวันอาทิตยเมื่อวานนี้เปนวันอะไร 

วันเสาร วันศุกร วันจันทร วันอังคาร 

57 “ ยอดเงินบริจาคชวยเหลือผูประสบภัยเกินสิบลานแลว” มีความหมายตรงกับขอใด 

 10,000,000 บาท   9,500,000 บาท 

 9,999,999 บาท   10,500,000 บาท 

58 .........เขาจะเรียนไมเกง..........เขาก็สงการบานตามกําหนดทุกครั้ง 

แม / และ  แม / แต  

ถึง / ถา  ถึง / และ 

59 ประชาชนรวมตัวกัน...............เพื่อคัดคานการสรางเขื่อน 

ทวงติง  ไปเที่ยว  

โวยวาย  ประท วง 

60 ขอความในประโยคใดที่เหตุและผลขัดแยงกัน 

ฉันและเพื่อนๆ ไปโรงเรียนทุกวัน 

เธอจะไปกับเขาหรือจะไปกับฉัน 

ปนี้เศรษฐกิจดี บริษัทจึงใหโบนัสพนักงานเพิ่มขึ้น 

เธอตองขยันทํางาน มิฉะนั้นจะถูกไลออก 
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61 ขอใดไมเปนประโยค 

การออกกําลังกายทุกวันสุขภาพดี 

ประชาชนรวมใจออกกําลังกายเพื่อปองกันโรค 

เด็กๆ ชอบไปโรงเรียน  

ประชาชนเดินขบวนประทวงรัฐบาล 

62 การรับประทานยาใหถูกตองจะชวยรักษาโรคได...................กอนใชยาควร อานคําเตือนใหละเอียดทุกครั้ง 

แต  มิฉะนั้น  

เพราะ  ดังนั้น 

63 “ศตวรรษ” มีความหมายตรงกับขอใด 

ชวงเวลา 10 ป 

ชวงเวลา 50 ป 

ชวงเวลา 100 ป 

ชวงเวลา 1,000 ป 

64 จํานวน 1 โหล เทากับเทาไร 

 6 ช้ิน   12 ช้ิน  

 100 ช้ิน   1,000 ช้ิน 

65 การสูบบุหร่ีและดื่มสุรามากๆ เปนการ............สุขภาพ  

เสริมสราง  เพิ่มพูน  

เปลี่ยนแปลง  ทําลาย 
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66 “ชวยดวย ไฟไหม” ประโยคนื ควรใชเครื่องหมายวรรคตอนในขอใด 

? - ! ( ) 

67 ...........กินขาวเสร็จแลว............รูสึกปวดทองเปนอยางมาก 

เพราะ / ดังนั้น  หลัง / ก็  

เมื่อ / เพราะฉะนั้น  เมื่อ / ดังนั้น 

68 ขอใดมีเสียงวรรณยุกตตรงกับคําวา   “ปู”  

กุง หอย สาว งาน 

69 คําในขอใดมีความหมายตางไปจากพวก 

ลาก ฉุด ผลัก ดึง 

70 ปญญามาโรงเรียนเชาทุกวัน...................ปยะมาโรงเรียนสายทุกวัน 

เพราะ แต ดังนั้น ฉะนั้น 

 

สุนัขจ้ิงจอกกับอีกา 

วันหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกเห็นอีกายืนเกาะอยูบนกิ่งไม ในปากของอีกาตัวนั้นคาบชิ้นเนื้ออยูสุนัขจิ้งจอกอยาก 

ไดเนื้อช้ินนั้นมาก  มันคิดหาหนทางที่จะทําใหอีกาปลอยเนื้อช้ินนั้นใหตกลงมาจึงออกอุบาย  โดยพูดกับอีกาวา 

“สวัสดีคุณกาคนสวย วันนี้เจาชางดูสวยงามเสยีจริงๆ ขนของเจาก็เงาวับจับตา ดวงตาก็เปลงประกายแวววาวและขา 

ก็เชื่อวาเสียงของเจาคงจะไพเราะมากกวาบรรดานกอื่นๆอยางแนนอนขอใหขาไดลองฟงเสียงอันไพเราะของเจาจะได 

ไหมแลวขาจะยอมรับใหเจาเปนราชินีแหงนกทั้งปวง”  เมื่ออีกาไดยินสุนัขจิ้งจอก กลาวชื่นชมและรองขอเชนนั้นก็รูสึก 

ดีใจเปนอยางมาก มันจึงชูหัวขึ้นและสงเสียง รองอยางตั้งใจ แตทันใดนั้นเอง ช ิ้นเนื้อที่อยูในปากของมันก็ตกลงมาสู พื้น 

ดินสุนัขจิ้งจอกเห็นดังนั้นจึงรีบเขาไปคาบชิ้นเนื้อและวิ่งกลับเขาไปในปาดวยความเบิกบานอีกาจึงรูวาตนหลงกลสุนัข 

จิ้งจอกเสียแลว. 
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71 ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 

สุนัขจิ้งจอกเอยปากขอชิ้นเนื้อจากอีกา 

สุนัขจิ้งจอกพูดกับอีกาดวยวาจาไพเราะ 

สุนัขจิ้งจอกอยากไดช้ินเนื้อจากอีกา 

อีกาหลงกลสุนัขจิ้งจอก 

72 ขอใดตอไปนี้ถูกตองที่สุด 

อีกามีเสียงรองที่ไพเราะที่สุด 

สุนัขจิ้งจอกอยากฟงอีการองเพลง 

อีกาเปนราชินีแหงนกทั้งปวง 

อุบายของสุนัขจิ้งจอกประสบผลสําเร็จ 

73 ขอใดตรงกับนิสัยของสุนัขจิ้งจอก 

เจาเลห  มีวินัย  

โอบออมอารี  ออนนอมถอมตน 

74 อีการูไดอยางไรวาตนหลงกลสุนัขจิ้งจอกแลว 

อีกาสงเสียงรองไมได  สุนัขจิ้งจอกยอมรับวาพูดโกหก 

อีกาเสียเนื้อใหกับสุนัขจิ้งจอก อีการูดีวาตัวเองขนไมสวย 

75 นิทานเรื่องนี้ใหขอคิดอะไรแกเรา 

โลภมากมักลาภหาย 

อยาหลงไหลไดปล้ืมกับคําประจบสอพลอจอมปลอม 

ทําดีไดดี ทําชั่วไดช่ัว 

การแสดงกิริยาดูถูกผูอ่ืนเปนมารยาทที่ไมดี 
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ตํานานเจาแมหลิมกอเหนี่ยว 

ที่หมูบานแหงหนึ่งในเมืองจั่งจิว มณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีน มีครอบครัวแซหลิมครอบครัวหนึ่ง ซ่ึงมีลูก 2 

คนคนโตเปนพี่ชายช่ือ หลิมเตาเคี่ยน นองสาวชื่อ หลิมกอเหนี่ยว ตอมาหลิมเตาเคี่ยน เขารับราชการแตถูกกลั่นแกลงจน 

ตองหนีออกจากประเทศจีนไปทางทะเลใต จนถึงเมืองปตตาน ี  และมีโอกาสได เขารับราชการจนเปนที่โปรดปรานจน 

ไดแตงงานกับพระธิดา ชาวเมืองเรียกทานวา หลิมโตะเคี่ยน โดยเจาตัวได เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม  และได สราง 

มัสยิดกรือเเซะขึ้น  แตยังสรางไมทันเสร็จ หลิมกอเหนี่ยวก็ไดเดินทางมาตามหาพี่ชายจนพบและขอรองใหกลับบานไป 

พรอมกับตน แตหลิมโตะเคี่ยนไมยอม หลิมกอเหนี่ยวเสียใจมาก  จึงไดสาปแชงพี่ชายของตนวา อยาใหทําส่ิงใดๆสําเร็จ 

กอนจะผูกคอตายกับกิ่งตนยารวง. 

หลังจากทราบขาวการเสียชีวิตของนองสาว หลิมโตะเคี่ยนเสียใจมาก จึงนําศพของนองสาวมาฝงไวที่หนา 

มัสยิดกรือเเซะ  ซ่ึงปจจุบันนี้คือ ศาลเจาแมหลิมกอเหนี่ยว และตนก็ตั้งหนาตั้งตาสรางมัสยิดตอไป แตสรางยังไงก็ไม 

เสร็จเพราะถูกฟาผาถึง 3 คร้ัง ชาวบานเชื่อวาเปนเพราะอิทธิฤทธิ์ของเจาแมที่ไดสาปแชงเอาไว. 

 

76 ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 

ศาลเจาแมหลิมกอเหนี่ยวตั้งอยูในเมืองปตตานี 

หลิมเตาเคี่ยนเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม 

หลิมกอเหนี่ยวเดินทางมาตามหาพี่ชายจนพบที่เมืองปตตานี 

หลิมเตาเคี่ยนกลั่นแกลงผูอ่ืนจนตองหนีออกจากประเทศจีน 

77 หลิมกอเหนี่ยวสาปแชงพี่ชายวาอยางไร 

คิดหวังส่ิงใดขอใหสมความตั้งใจ 

ขออยาใหกระทําการใดๆ สําเร็จ 

ขอใหคาขายขาดทุน  

ขออยาไดเจ็บอยาไดจน 
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78 เหตุใดหลิมกอเหนี่ยวจึงฆาตัวตาย 

เสียใจที่พี่ชายมีภรรยาใหม 

เสียใจที่พี่ชายยอมทิ้งความกาวหนาในอาชีพเพื่อผูหญิงคนเดียว 

เสียใจที่พี่ชายไมยอมกลับบานไปพรอมกับตน 

เสียใจที่พี่ชายกอสรางมัสยิดกรือเซะไมสําเร็จ 

79 หลิมโตะเคี่ยมทําอยางไรกับศพของนองสาว 

สงกลับบานไปฝงในประเทศจีน  

ฝงไว ที่หนามัสยิดกรือเเซะ 

เผาและสงอัฐิกลับบานที่ประเทศจีน  

เผาและนําอัฐิไปโปรยในทะเล 

80 ชาวบานเชื่อวาเหตุใดหลิมโตะเคี่ยนจึงไมสามารถกอสรางมัสยิดกรือเเซะไดสําเร็จ 

เพราะมีการยักยอกเงินเปนจํานวนมาก 

เพราะถูกสวรรคทําโทษ 

เพราะคําสาปของเจาแมหลิมกอเหนี่ยว 

เพราะไมมีเงินคากอสราง 


