
ข้อสอบความรู้รอบตัว 

 

o ธนาคารไทยแห่งใดนาํบตัรเอทีเอม็มาใชเ้ป็นธนาคารแรก::: (ธนาคารไทยพาณิชย)์ 

o ใครคิดทาํปูนซีเมนตไ์ดเ้ป็นคนแรก::: (โยเซฟ แอสป์ดิน ชาวองักฤษ) 

o สิ�งมีชีวติที�อุบติัขึ�นเป็นสิ�งแรกในโลกคืออะไร::: (จุลินทรีย)์ 

o ใครเป็นราชินีองคสุ์ดทา้ยของอียปิต:์:: (พระนางคลีโอพตัรา) 

o ฟุตบอลถว้ยเก่าแก่ที�สุดในโลกคือถว้ยอะไร::: (เอฟเอคพั) 

o ธงไตรรงคมี์ใชใ้นรัชสมยัใดเป็นครั� งแรก::: (รัชกาลที� 6) 

o ชนชาติใดริเริ�มทอผา้ไหมเป็นชาติแรก::: (จีน) 

o ที�ไหนในประเทศไทยเห็นพระอาทิตยก่์อนใคร::: (อ. ตากใบ นราธิวาส) 

o ไมต้ดัดอกเขตหนาวที�ไดรั้บความนิยมสูงสุดของไทยคืออะไร::: (ดอกกุหลาบ) 

o ตน้ไมที้�ใหป้ระโยชน์แก่มนุษยคื์ออะไร::: (มะพร้าว) 

o ทะเลใหญ่ที�สุดในโลกคือแห่งใด::: (ทะเลจีนใต)้ 

o การเดินตบเทา้ของทหารมีครั� งแรกในกองทพัของประเทศใด::: (องักฤษ) 

o ประเทศใดผลิตทองแดงมากที�สุด::: (สหรัฐฯ) 

o รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทยคือใคร::: (นายปรีดี พนมยงค)์ 

o ธงไตรรงคมี์ใชใ้นรัชสมยัใดเป็นครั� งแรก::: (รัชกาลที� 6) 

o กาํหนดใหว้นัที� 1 มกราคมเป็นวนัขึ�นปีใหม่แทนวนัสงกรานตใ์นรัชสมยัใดเป็นครั� งแรก::: (รัชกาลที� 8) 

o วรรณคดีเรื�องแรกของอยธุยาคือเรื�องอะไร::: (ลิลิตโองการแช่งนํ�า) 

o ชาติใดเป็นชาติแรกที�เดินเรือ::: (อียปิตโ์บราณ) 

o ระบบงานอุตสาหกรรมเริ�มครั� งแรกในประเทศใด::: (องักฤษ ปลายศตวรรษที� 18) 

o คมัภีร์แพทยแ์ผนโบราณมีชื�อเรียกอีกอยา่งวา่อะไร::: (ประถมจินดา) 

o ถุงลมนิรภยัติดตั�งครั� งแรกกบัรถยนตย์ี�หอ้ใด::: (ไครสเลอร์) 

o กรุงโรมยิ�งใหญ่ในยคุสมยัของใคร::: (จูเลียส ซีซาร์) 

o ประเทศใดไดชื้�อจดัการกบัขยะดีที�สุดในโลก::: (ญี�ปุ่น) 

o ป่าที�พระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาคือป่าอะไร::: (ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั) 

o งานวนักาชาดมีครั� งแรกในรัชสมยัใด::: (รัชกาลที� 7) 

o นางคอราซอน อาคีโน เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศใด::: (ฟิลิปปินส์) 

o เทือกเขาแห่งใดยาวที�สุดในโลก::: (เทือกเขาแอนดีส) 

o แหล่งอารยธรรมที�เก่าแก่ที�สุดของจีนอยูใ่นลุ่มแม่นํ�าใด::: (แม่นํ�าฮวงโห) 



o ประเทศใดกินปลามากที�สุด::: (ญี�ปุ่น) 

o เขื�อนแห่งใดใหญ่ที�สุดในภาคใต:้:: (เขื�อนบางลาง ยะลา) 

o ใครสอนเด็กตาพิการของไทยเรียนอกัษรเบรลเป็นครั� งแรก::: (นางสาวเจนนิเฟอร์ คลอฟิลด)์ 

o พุทธเจดียใ์หญ่ที�สุดในโลกอยูที่�ไหน::: (เจดียโ์บโรบูดูร์ อินโดนีเซีย) 

o อิสราเอลมีพลเมืองนบัถือศาสนาใดมากที�สุด::: (จูดาอิสม ์หรือยวิ) 

o พระสันตะปาปาองคแ์รกคืออะไร::: (เซนตปี์เตอร์) 

o ใครซื�อภาพโมนาลิซาเป็นคนแรก::: (พระเจา้ฟรานซิสที�1 แห่งฝรั�งเศสพระองคใ์ชภ้าพนี�ประดบัห้องนํ�า) 

o พรรคการเมืองเก่าแก่ที�สุดของอินเดียคือพรรคอะไร::: (คองเกรส) 

o วนัจนัทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปี เป็นวนัสาํคญัอยา่งไรต่อชาวโลก::: (วนัที�อยูอ่าศยัโลก) 

o อลัเฟรดมหาราช เป็นมหาราชองคเ์ดียวของประเทศใด::: (องักฤษ) 

o ตาํนานวา่ดว้ยกาํเนิดมนุษยใ์นพระคมัภีร์ไบเบิลอยูที่�ไหน::: (สวนอีเด็น)  

o ใครเป็นกวแีห่งชาติคนแรกของรัสเซีย::: (พุชกิน) 

o ปลากะโหถู้กพบครั� งแรกที�ไหน::: (ไทย) 

o กาสิโนแห่งเดียวบนแผน่ดินมุสลิมคือที�ใด::: (กาสิโนเกนติ�ง มาเลเซีย) 

o "ลอสเซอร์วาตอเรโรมา" เป็นหนงัสือพิมพฉ์บบัเดียวของที�ใด::: (สาํนกัวาติกนั) 

o ใครพบนํ�าตกวกิตอเรีย::: (ลิฟวิ�ง สโตน) 

o การปฎิวติัอุตสาหกรรมเริ�มครั� งแรกในประเทศไหน::: (องักฤษ) 

o ผลผลิตอะไรทาํใหเ้วเนซุเอลารวยที�สุดในประเทศอเมริกาใต:้:: (นํ�ามนั) 

o แม่นํ�าโวลกา แม่นํ�าสายยาวที�สุดในโลกอยูใ่นประเทศใด::: (รัสเซีย) 

o เทศกาลดื�มเบียร์ใหญ่ที�สุดในโลกคือเทศกาลอะไร:::(ออกโทเบอร์ เฟสต ์นครมิวนิก เยอรมนี) 

o อุทยานแห่งชาติใกลก้รุงเทพฯ ที�สุดคือแห่งใด::: (อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั�น สระบุรี) 

o นกัฟิสิกส์คนแรกของโลกคือใคร::: (อคิมีดีส) 

o รูปใครปรากฎบนแสตมป์ดวงแรกของสหรัฐ::: (จอร์ช วอชิงตนั) 

o. ใครสร้างภาพยนตก์าร์ตูนสีสวยเป็นคนแรก::: (วอลท์ ดีสนีย)์ 

o ทุก ๆ กี�ปีดาวศุกร์จะโคจรเขา้ใกลโ้ลกมากที�สุด::: (8 ปี) 

o ใครพบวงจรโลหิตเป็นคนแรก::: (วลิเลียม ฮาร์วยี)์ 

o ชาวเกาหลีเหนือยกยอ่งใครเป็น "บิดาผูเ้ป็นอมตะ"::: (คิม อิล ซุง) 

o ตาํแหน่งสูงสุดของชาวมุสลิมในไทยคือตาํแหน่งอะไร::: (จุฬาราชมนตรี) 

o โรงเรียนกีฬาแห่งแรกของไทยอยูที่�ไหน::: (วทิยาลยัพลศึกษา สุพรรณบุรี) 

o หมีกรีซลี หมีตวัใหญ่ที�สุดในโลกอยูใ่นดินแดนใด::: (อเมริกาเหนือ) 

o ธนบตัร มีใชค้รั� งแรกในรัชกาลใด::: (รัชกาลที� 5) 

o มีประกาศใชพ้ระราชบญัญติันามสกุลในรัชสมยัใด::: (รัชกาลที� 6) 



o ใครเป็นจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของจีน::: (ปูย)ี 

o เรือพาณิชยใ์ชพ้ลงังานปรมาณูลาํแรกของโลกคือเรือลาํใด::: (ซาแวนนา) 

o จงัหวดัเล็กที�สุดของแคนนาดาคืออะไร::: (พรินซ์ เอด็เวิร์ด ไอร์แลนด ์เกาะใหญ่ในอ่าวเซนตล์อเรนซ์) 

o ไดโนเสาร์กินเนื�อขนาดใหญ่ดุร้ายที�สุดคือตวัใด::: (ไทรันนอซอรัส เรกซ์) 

o มหาอาํนาจประเทศแรกที�เขา้ปกครองหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกคือใคร::: (สเปน) 

o คนไทยใชบ้ตัรประชาชนครั� งแรกเมื�อใด::: (รัชกาลที� 5) 

o อกัษรตวัแรกและตวัสุดทา้ยของทุกทวปีคืออกัษรตวัใด::: (A) 

o รวมทะเลสาบของทั�งโลก ยงันอ้ยกวา่ทะเลสาบของประเทศใด::: (แคนาดา) 

o การฉายภาพยนตร์อบแรกเรียกวา่อะไร::: (รอบปฐมทศัน)์ 

o เลขที�ถือวา่โชคดีที�สุดของชาวอิตาลีคือเลขใด::: (13) 

o การประกวดนางสาวไทยมีครั� งแรกปี 2477 ใชชื้�อประกวดอะไร::: (นางสาวสยาม) 

o จงัหวดัภาคอีสานที�ห่างไกลจากกรุงเทพฯ มากที�สุดคือจงัหวดัอะไร::: (นครพนม) 

o ชาวอเมริกนัคนแรกที�ไดร้างวลัโนเบลสาขาวรรณกรรม คือใคร::: (แฮรี ซินแคลร์ ลิวอิส) 

o สัตวเ์ลี�ยงลูกดว้ยนํ�านมเล็กที�สุดในโลกคืออะไร::: (คา้วคาวคุณกิตติ) 

o ผูป้ลดปล่อยฟิลิปปินส์จากสเปนและเป็นประธานาธิบดีคนแรกคือใคร::: (อีมิลิโอ อะกวนินลัโด) 

o ผลไมอ้ะไรมีวติามินซีสูงสุด::: (มะขามป้อม) 

o ผกัเก่าแก่ที�สุดที�มนุษยเ์คยรู้จกัคืออะไร::: (ถั�ว) 

o นกแร้งคอนดอร์ นกบินไดที้�ใหญ่ที�สุดในโลกอาศยัอยูแ่ถบไหน::: (เทือกเขาแอนดีส) 

o ใครสร้างเครื�องพิมพห์นงัสือเป็นคนแรก::: (คูเตนเบิร์ก ชาวเยอรมนั) 

o ทางหลวงสายแรกของไทยสร้างสมยัใครเป็นนายกรัฐมนตรี::: (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) 

o ใครคิดสูตรคูณ::: (พิธากอรัส นกัปรัชญากรีก)  

o ใครตั�งโรงเรียนกุลสตรีวงัหลงัโรงเรียนสตรีแห่งแรกของไทย::: (แหม่มเฮา้ส์) 

o แหม่มแตตตูนตั�งโรงเรียนอะไร::: (โรงเรียนสาํเหร่บอยคริสเตียนสกลู ซึ� งเป็นโรงเรียนราษฎร์ 

แห่งแรกของไทย) 

o แหล่งกาํเนิดหอยแครงใหญ่ที�สุดของไทยอยูใ่นจงัหวดัใด::: (เพชรบุรี) 

o ใครเป็นจกัรพรรดิรัสเซียองคสุ์ดทา้ย::: (พระเจา้ซาร์นิโคลสัที� 2) 

o นาฬิกาแดดที�ใหญ่ที�สุดในโลกคืออะไร::: (มหาพิระมิดแห่งคีออปส์ในอียปิต)์ 

o เดวดิ บุชเนล คิดสร้างอะไร::: (เรือดาํนํ�า) 

o นํ�าพุธรรมชาติสวยที�สุดในโลกอยูที่�ไหน::: (นํ�าพุ เยลโล สโตน สหรัฐฯ) 

o ไทยเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติในรัชสมยัใด::: (รัชกาลที� 9) 

o ไทยเป็นเจา้เหรียญทองครั� งแรกในกีฬาซีเกมส์นอกบา้นครั� งใด::: (ซีเกมส์ ครั� งที� 20 บรูไน) 

o กาแฟมีปลูกมากเป็นอนัดบัหนึ�งของจงัหวดัใด::: (อ. สว ีชุมพร) 



o สถานีอวกาศเมียร์ของรัสเซียถูกปล่อยตกลงในมหาสมุทรในปีใด::: (ปี 2000) 

o หา้งคา้ปลีกแห่งใดใหญ่ที�สุดในโลก::: (วอล มาร์ทสโตร์ สหรัฐฯ) 

o ทะเลสาบสุพีเรีย ทะเลสาบใหญ่ที�สุดในโลกอยูที่�ไหน::: (แคนาดากบัสหรัฐฯ) 

o ลิขสิทธิ� หนงัสือเกิดขึ�นครั� งแรกในประเทศใด::: (องักฤษ) 

o ใครเป็นคนแรกที�คิดทาํฝนเทียมในไทย::: (ม.ร.ว. เทพฤทธิ�  เทวกุล) 

o จงัหวดัใดปลูกพริกไทยมากที�สุด::: (จนัทบุรี) 

o "รัทแลนด"์ เป็นจงัหวดัที�เล็กที�สุดของประเทศใด::: (องักฤษ) 

o โรอลัด ์อะมุนดเ์ซน ชาวนอร์เวเดินทางไปถึงที�ใดเป็นคนแรก::: (ขั�วโลกใต)้ 

o ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที�เกิดไฟป่ามากที�สุด::: (อินโดนีเซีย) 

o ตาํแหน่ง "ธรรมศาสตราจารย"์ คนแรกคือใคร::: (ดร. ป๋วย อึ�งภากรณ์) 

o รางรถไฟเส้นทางแรกของโลกสร้างขึ�นที�ประเทศใด::: (องักฤษ) 

o โบราณสถานแห่งใดของไทย อายเุก่าแก่กวา่นครวดั::: (ปราสาทหินพิมาย) 

o สถานีโทรทศัน์แห่งแรกของไทย เกิดขึ�นเมื�อใด:::(พ.ศ. 2473 โดยพระดาํริของ พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระ

กาํแพงเพชร อคัรโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคม) 

o สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย เกิดขึ�นเมื�อใด:::(เปลี�ยนชื�อมาจาก "สถานีวทิยกุรุงเทพฯ" เมื�อวนัที� 1 

มกราคม พ.ศ. 2484 โดยกรมโฆษณาการ (หรือกรมประชาสัมพนัธ์) เป็นผูด้าํเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบนั) 

o ทางหลวงแผน่ดิน สายประธานที�ยาวที�สุดในประเทศไทย คือ ทางหลวงสายใด:::(ทางหลวงสายใตคื้อ ถนนเพชร

เกษม ) 

o ทางรถไฟสายที�ยาวที�สุดของประเทศไทย คือ ทางรถไฟสายใด:::( ทางรถไฟสายใต ้)  

o อุโมงคร์ถไฟยาวที�สุดของไทย อยูที่�ใด:::( อุโมงคข์นุตาน จงัหวดัลาํปาง ) 

o ปลานํ�าจืดขนาดใหญ่ที�สุดในประเทศไทย และใหญ่ที�สุดในโลก คือปลาอะไร:::( ปลาบึก ) 

o สะพานที�มีความยาวที�สุดในประเทศไทย คือ สะพานใด:::( สะพานติณสูลานนท ์) 

o สะพานขึง ระนาบเดี�ยวในโลกมี 6 แห่ง ที�ใดมีความยาวที�สุดในโลก:::( สะพานพระราม 9 ของไทย ) 

o หอประชุมใหญ่ที�สุดของประเทศไทย คือ หอประชุมแห่งใด:::(ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต ์)  

o นวนิยายไทยเรื�องใด ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศมากที�สุด::: ("ไผแ่ดง" จากบทประพนัธ์ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ�  

ปราโมช ) 

o ผลงานการเขียนหนงัสือและงานประพนัธ์ของคนไทยผูไ้ด ้ไดรั้บการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ 

อกเผยแพร่มากที�สุด::: ( ผลงานเขียนของ พระธรรมโกศาจารย ์หรือ ท่านพุทธทาสภิกข ุวดัธานนํ�าไหล สวนโมก

ขพลาราม ) 

o หนงัสือพิมพข์องไทยฉบบัใด มีอายยุนืยาวนานที�สุดจนถึงปัจจุบนั:::(หนงัสือราชกิจจานุเบกษา ) 

o พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติของไทยแห่งใดมี "ทบัหลงั" แสดงไวม้ากที�สุดในประเทศไทย::: 

(พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย ริมแม่นํ�ามูล อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ) 



o พระพุทธรูปทองคาํที�ใหญ่ที�สุดในประเทศไทย ใหญ่ที�สุดในโลก และมีค่ามหาศาลคือพระพุทธรูปงคใ์ด:::(พระ

สุโขทยัไตรมิตร วดัไตรมิตรวทิยาราม    กรุงเทพมหานคร ) 

o พระพุทธไสยาสน์ หรือพระพุทธรูปนอนที�ยาวที�สุดในประเทศไทยคือองคใ์ด::: (พระพุทธไสยาสน์ดพระเชตุพน

วมิลมงัคลาราม (วดัโพธิ� ) ) 

o ตูไ้ปรษณียใ์หญ่ที�สุดในประเทศไทย อยูที่�จงัหวดัใด::: ( ตูไ้ปรษณียข์องอาํเภอเบตง มุมถนนสุขยางค ์จงัหวดั

ยะลา ) 

o พระพุทธรูปหล่อโลหะที�ใหญ่ที�สุดในโลก อยูที่�วดัใด::: ( พระพุทธโคดม วดัไผโ่รงววั อาํเภอสองพี�นอ้ง จงัหวดั

สุพรรณบุรี ) 

o พระยนืที�สูงที�สุดในโลก คือ พระพุทธรูปองคใ์ด::: ( พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี ประดิษฐานอยูที่� วดับูรพาราม 

ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ ) 

o ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย ที�ดาํรงตาํแหน่งนานที�สุด::: ( จอมพล ป. พิบูลสงคราม )  

o นายกรัฐมนตรีไทยคนใด อยูใ่นตาํแหน่งระยะเวลาสั�นที�สุดเพียง 17 วนั::: ( นายทว ีบุณยเกตุ )  

o จงัหวดัใดของประเทศไทย มีวดัในพุทธศาสนามากที�สุด:::(นครราชสีมามีประมาณ1,413วดั ) 

o วดัในพระพุทธศาสนาทั�วประเทศมีประมาณเท่าใด::: ( 28,499 วดั ) 

o มสัยดิ ในศาสนาอิสลาม มีมากที�สุดในจงัหวดัใด::: ( จงัหวดัปัตตานี มีจาํนวน 501 แห่ง ) 

o แหลมที�มีความยาวมากที�สุดของประเทศไทย อยูที่�ใด::: ( แหลมตะลุมพุก อาํเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ) 

o สุสานหอยลา้นปี มีอายเุก่าแก่ที�สุดเท่าที�คน้พบในประเทศไทย อยูที่�ใด::: ( อยูบ่ริเวณแหลมโพธิ�  

   อาํเภอเมือง จงัหวดักระบี� มีลกัษณะเป็นซากดึกดาํบรรพข์องหอยชนิดต่าง ๆ ทบัถมจบัตวัเป็นหินแขง็มีอายุ

ประมาณ 75 ลา้นปี ) 

o สะพานเชื�อมฝั�งแม่นํ�าเจา้พระยาในกรุงเทพฯเป็นแห่งแรกคือสะพานใด::: (สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือ

สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ สร้างใน 

สมยัรัชกาลที� 7 )  

o ดาวเทียมสื�อสารดวงแรกของไทยมีชื�อวา่อยา่งไร::: ("ไทยคม"หรือThai comเมื�อวนัที�17ธนัวาคม2536 ดาวเทียม

ดวงนี�จะทาํใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการโทรคมนาคมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออก )  

o สปอร์ตคลบัแห่งแรกของไทย มีชื�อเรียกวา่อยา่งไรและตั�งขึ�นเมื�อใด::: ( ราชกรีฑาสโมสร หรือ 

สปอร์คลบั( The Royal Bangkok Sports Club) ตั�งขึ�นโดยไดรั้บพระบรมราชานุญาตจาก 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� 5 ในปี พ.ศ. 2445 )  

o สมาคมกีฬาไทย ก่อตั�งขึ�นเป็นครั� งแรกเมื�อใด:::(จดัตั�งขึ�นใน พ.ศ.2475โดยใชชื้�อวา่ "สมาคมกีฬาสยาม" ) 

o รถยนตค์นัแรกที�ประกอบโดยคนไทย คือ รถยนตค์นัใด::: ( รถยนตชื์�อ "เลื�อนคาร์" 

เป็นรถยนตต์วัถงัไมส้ักหุม้อลูมิเนียม ใชเ้ครื�องยนตม์อเตอร์ไซด ์2 แรง คลา้ยรถจิ�ปแลนดโ์รเวอร์ประดิษฐ์โดย นาย

เลื�อน พงษโ์สภณ ในปี พ.ศ. 2497 นั�งได ้4 คน )  



o นวนิยายเรื�องแรกของไทย คือเรื�องใด เกิดขึ�น เมื�อใด::: ( "ความพยายาม" เขียนขึ�นในสมยัรัชกาลที� 6ดยแปลจาก

เรื�อง Vendelta ของ Mary Corelli ผูแ้ปลคือพระยาสุรินทรราชาซึ� งใชน้ามปากกาวา่"แม่วนั")  

o เรื�อดาํนํ�าของไทยลาํแรก มีชื�อวา่อยา่งไร และมีขึ�นในสมยัใด::: ( ในสมยัราชกาลที� 7 โดยสั�งซื�อ 

จากบริษทัมิตซุยแห่งญี�ปุ่น เมื�อ พ.ศ. 2479 จาํนวน 2 ลาํ ไดต้ั�งชื�อวา่ เรือหลวงมจัฉานุ และเรือหลวงวรุิฬ ) 

o ฝาแฝดลาํตวัติดกนัคู่แรกของโลกเป็นชาวไทย มีชื�อวา่อยา่งไร::: ( ชื�อ อิน-จนั เป็นชาวจงัหวดั 

สมุทรสงคราม เกิดเมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2354 )  

o กิจการสหกรณ์ถือกาํเนิดขึ�นครั� งแรกในประเทศไทยเมื�อใด::: ( ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� 6 )  

o สะพานแห่งแรกที�สร้างขา้มแม่นํ�าโขง คือ สะพานใด::: ( สะพานมิตรภาพไทย-ลาวระหวา่ง 

จงัหวดัหนองคายกบันครเวยีงจนัทร์ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จฯ เป็นองคป์ระธาน 

ในพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการ เมื�อวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2537 )  

o ภาพยนตร์ไทยเรื�องแรก คือเรื�องใด สร้างสมยัใด::: (ภาพยนตร์ไทยเรื�องแรก คือ นางสาวสุวรรณ  

สร้างโดย นาวเฮนรี แมคเรย ์ชาวอเมริกนั ในสมยัรัชกาลที� 6 )  

o โทรศพัทเ์ริ�มใชเ้ครื�องแรกในประเทศไทยเมื�อใด::: ( ในสมยัรัชกาลที� 5 เมื�อ พ.ศ. 2424 ) 

o สายโทรเลขสายแรกของประเทศไทย เกิดขึ�นเมื�อใด::: ( สายโทรเลขสายแรก คือ สายกรุงเทพฯ สมุทรปราการ 

ในปี พ.ศ. 2418 ตรงกบัในสมยัรัชกาลที� 5 )  

o คาํวา่ "วทิย"ุ เกิดขึ�นครั� งแรกเมื�อใด::: ( ในสมยัรัชกาลที� 6 ผูบ้ญัญติัศพัทค์าํนี� ขึ�นมา คือ พระบาทสมเด็จ พระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั )  

o การส่งวทิยกุระจายเสียง เกิดขึ�นครั� งแรกในประเทศไทยเมื�อใด::: ( เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 ในสมยั

รัชกาลที� 7 )  

o แม่นํ�าสายใดของจีนเกิดนํ�าท่วมบ่อยที�สุด::: (แม่นํ�าแยงซีเกียงหรือแม่นํ�าเหลือง)  

o เสื�อราชปะแตนเป็นเสื�อสวมกนัในรัชกาลใด::: (รัชกาลที� 5)  

o ใครเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของลาว::: (พระเจา้สวา่งวฒันา) 

o หวัใจคนเตน้กี�ครั� งในหนึ�งปี::: (36 ลา้นครั� ง) 

o เภสัชภณัฑเ์สื�อมคุณภาพไดม้ากที�สุดเพราะอะไร::: (ถูกรังสีอลัตราไวโอเลต) 

o การรวมชาติยวิไดส้าํเร็จเป็นงานของขบวนการใด::: (ไซออนิสต)์ 

o เรกยะวกิ เป็นเมืองหลวงของประเทศใด::: (ไอซ์แลนด)์ 

o หน่วยแสดงความเร็วของเรือและลมเรียกวา่อะไร::: (นอต) 

o จอห์น คาบอตพบดินแดนแห่งใด::: (นิวฟาวดแ์ลนด)์ 

o ผูว้างแผนให้ญี�ปุ่นโจมตีอ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ ของสหรัฐฯ คือใคร::: (นายพลนากามู) 

o ศูนยก์ลางแห่งการทหารของสหรัฐฯ อยูที่�ตึกอะไร::: (ตึกเพนตากอน) 

o ใครริเริ�มเล่นเปตองในประเทศไทย::: (นายจนัทร์ โพยหาญ) 



o ปากีสถานตะวนัออกในอดีตคือประเทศใด::: (บงักลาเทศ) 

o ทางหลวงสายพิเศษสายแรกของไทยที�เรียกวา่ "มอเตอร์ เวย"์ อยูที่�ไหน::: (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) 

o ประธานาธิบดีของสิงคโปร์อยูใ่นตาํแหน่งกี�ปี::: (6 ปี) 

o ประเทศใดไม่มีคนเกิด::: (วาติกนั เพราะหา้มคนที�แต่งงานอยู)่ 

o มหาวทิยาลยัสหประชาชาติอยูที่�ไหน::: (กรุงโตเกียว) 

o ประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที�สุดของโลกคือประเทศใด::: (อินเดีย) 

o โรเบิร์ต อี. เพียรี�  เดินทางไปพบอะไร::: (ขั�วโลกเหนือ) 

o ในอเมริกาเหนือมีกวางอะไรตวัใหญ่ที�สุดในโลก::: (กวางมูส) 

o การเตน้รําฮูลาฮูละ นุ่งกระโปรงทาํดว้ยฟางเป็นของใคร::: (ชาวฮาวาย) 

o "Ring of fire" คืออะไร::: (เขตที�มีภูเขาไฟมาก) 

o เครื�องบินลาํเล็ก สามารถขึ�นลงบนผวินํ�าไดเ้รียกวา่อะไร::: (ไฮโดรเพลน) 

o หลอดฮาโลเจนคืออะไร::: (หลอดไฟหนา้รถยนตช์นิดใหม่ มีแสงสวา่งกวา่ คงทนกวา่) 

o ตน้กาํเนิดของแม่นํ�าไนลอ์ยูที่�ไหน::: (ทะเลสาบวกิตอเรีย ยกูนัดา) 

o ผูมี้ชื�อเสียงสุดยอดของนกัมายากลคือใคร::: (ฮูดินี) 

o มหาวทิยาลยัแห่งใดดีเด่นที�สุดในเอเชีย::: (มหาวทิยาลยัโตเกียว) 

o ชื�อเมืองหลวงของประเทศใดยาวที�สุดในโลก::: (กรุงเทพฯ) 

o คุกแห่งแรกในกรุงเทพฯ สร้างที�ไหน::: (คุกวดัโพธิ�  ปัจจุบนัคือที�ตั�งกรมการรักษาดินแดน) 

o อกัษรตวัสุดทา้ยในภาษากรีกคืออะไร::: ( อ่านวา่ โอเมกา้) 

o ใครไดชื้�อ "บิดาแห่งกีตาร์"::: (แอนดราส ซีโกเวยี นกัดนตรีชาวสเปน) 

o ผูบุ้กรุกจากเอเชียนาํทพัถึงทวปียโุรปเมื�อศตวรรษที� 4-5 คืออะไร::: (พวกฮั�นนาํโดยแอติลา) 

o เรือมาลาพระนครเดินทางไปคา้ขายกบัโปรตุเกสที�เมืองมาเก๊าในรัชสมยัใด::: (รัชกาลที� 2) 

o ยคุโลหะแบ่งออกเป็น 2 ยคุคือยคุอะไร::: (ยคุสาํริดกบัยุคเหล็ก) 

o กรณีพิพาทอินโดจีน เป็นความขดัแยง้ระหวา่งไทยกบัประเทศใด::: (ฝรั�งเศส) 

o กลุ่มประเทศเขตการคา้เสรีอาเซียนมีชื�อยอ่วา่อะไร::: (อาฟตา้ AFTA) 

o กรุงออตตาวา เป็นเมืองหลวงของประเทศใด::: (แคนาดา) 

o ภาษาทางราชการของติมอร์ตะวนัออกคืออะไร::: (โปรตุเกสและเตทมั) 

o การแข่งขนัฝีมือช่างโอลิมปิกจดัครั� งแรกที�ไหน::: (กรุงมาดริด สเปน) 

o ประเทศอูเครนแยกตวัจากประเทศใด::: (รัสเซีย) 

o กฎหมายอินเดียหา้มผูห้ญิงแต่งงานก่อนอายเุท่าใด::: (18 ปี ผูช้ายก่อน 17 ปี) 

o วดัใดในกรุงเทพฯ จดังานชกัพระ::: (วดันางชี) 

o การตีลูกกอลฟ์อยา่งเบา ๆ เพื�อใหไ้หลลงหลุมเรียกการตีเช่นนี�วา่อะไร::: (พทัท)์ 

o เมืองใหญ่สุดของสหรัฐฯ แต่ไม่ใช่เมืองหลวงคือเมืองอะไร::: (นิวยอร์ก) 



o ยอดเขาคิลิมนัจาโรมีหิมะคลุม ทั�งที�อยูบ่นเส้นศูนยสู์ตรเพราะอะไร::: (ยอดเขาสูง จึงมีหิมะคลุมทั�งปี) 

o ป่าสนที�ใหญ่ที�สุดในโลกอยูที่�ไหน::: (ป่าสนไทกา้ ตอนเหนือสุดของทวปีอเมริกาเหนือ ยโุรปและเอเชีย) 

o 300 เชื�อชาติในหมู่เกาะของอินโดนีเซีย กลุ่มเชื�อชาติใดมีมากที�สุด::: (ชวา) 

o ไพฑูรย ์ธญัญา เขียนหนงัสือเล่มใดไดร้างวลัซีไรท:์:: (ก่อกองทราย) 

o แม่นํ�าไนลข์องอียปิตมี์ตน้นํ� าอยูที่�ไหน::: (ประเทศอบิสซิเนีย) 

o ที�ใดเป็นสนามรบทาํใหอ้งักฤษชนะไดค้รอบครองอินเดีย::: (หมู่บา้นปลาซซีย ์ในอ่าวเบงกอล) 

o นิตยสารท่องเที�ยวฉบบัแรกของไทยคือฉบบัใด::: (อ.ส.ท. ปี 2503) 

o จีนเชื�อวา่ บา้นอยูท่างสามแพร่งตอ้งมีอะไรป้องกนั::: (ติดรูปสิงห์คาบดาบ) 

o นกัปราชญช์าวกรีกที�ถือกนัวา่เป็นปราชญย์อดเยี�ยมที�สุดของโลกคือใคร::: (เปลโต) 

o ยคุกรีกโบราณ ทหารของชาติใดแกร่งกลา้การสู้รบ::: (สปาร์ตา้) 

o หน่วยงานใดของสหประชาชาติดูแลสิ�งแวดลอ้มโลก::: (ยเูนฟ UNEP) 

o "Lone Star State" เรียกรัฐใดของสหรัฐฯ::: (เทกซสั เพราะมีดาวดวงเดียวในตราและธงประจาํรัฐ) 

o ใครตั�งสาํนกัรับจา้งนกัสืบเอกชนเป็นคนแรก::: (แอลเลิน พิงเคอร์เทิน ชาวอเมริกนั) 

o การอาบนํ�าเพื�อทาํตนใหบ้ริสุทธิ� เสมอเป็นพิธีกรรมของใคร::: (ชาวฮินดู) 

o ใชแ้สงจากหิ�งหอ้ยกี�ตวัจึงดูหนงัสือได:้:: (6 ตวั) 

o นกอินทรีตวัใดใหญ่และแข็งแรงที�สุดในโลก::: (นกอินทรีฮาร์ปี ในอเมริกาใต)้ 

o เรือดาํนํ�าใชก้ลอ้งอะไร::: (กลอ้งเพริสโคฟ) 

o เมก็ซิโก, อุรุกวยั, คิวบา, ชิลี, ฟิลิปปินส์และสเปน ใชเ้หรียญหน่วยเงินตราอะไร::: (เปโซ) 

o คาํวา่ Dinosorus ใครเป็นคนตั�ง::: (เซอร์ริชาร์ด โอเวน) 

o เทศน์เรื�องมหาเวสสันดรชาดก เรียกวา่เทศน์อะไร::: (เทศน์มหาชาติ) 

o ปีเตอร์มหาราช ผูส้ร้างนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์กเป็นกษตัริยข์องชาติใด::: (รัสเซีย) 

     

 
1.ปลาตวัใดอยูใ่นทะเลแต่วางไข่ในนํ�าจืด::: (ซลัมอน) 

2.ใครพฒันาสร้างเรือดาํนํ�า::: (จอห์น ฟิลิป ฮอลแลนด ์และ ซิมอน เลค) 

3.อุทยานไดโนเสาร์ของไทยอยูที่�ไหน::: (ป่าภูเวยีง อุทยานแห่งชาติภูเวยีง) 

4.สะพานแห่งใดเชื�อมพงังากบัภูเก็ต::: (สะพานสารสิน) 

5.ผูป้ฏิรูปคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนตใ์นเยอรมนีคือใคร::: (มาร์ติน ลูเธอร์) 

6.ทะเลแห่งใดในโลก เคม็นอ้ยที�สุด::: (ทะเลบอลติก) 

7."นกักีฬาที�มีรสชาติเยี�ยมแห่งทอ้งทะเลลึก" เป็นชื�อยกยอ่งปลาตวัใด::: (ปลาทูน่า) 

8.ไมเคิล ฟาราเดย ์สร้างอะไร::: (ไดนาโม) 



9.ไดโนเสาร์ซอโรพอต ยาวที�สุด สูงที�สุด หนกัที�สุด เป็นพวกกินพืชหรือกินเนื�อ::: (กินพืช) 

10.ผกัตบชวา, วชัชพืชบนทอ้งนํ�า นาํมาใชป้ระโยชน์อะไร::: (ผลิตภณัฑห์ตัถกรรม) 

11."ราชวงัแห่งคมัภีร์ของคนอเมริกนั" คืออะไร::: (หอ้งสมุดสภาคองเกรส) 

12.มหาวทิยาลยัแห่งใด แข่งเรือกรรเชียงในแม่นํ�าเทมส์::: (ออกซ์ฟอร์ดกบัเคมบริดจ)์ 

13.ผูคิ้ดทาํแสตมป์ดวงแรกของไทยคือใคร::: (สมเด็จเจา้ฟ้า กรมพระยาภานุพนัธ์วงศว์รเดช) 

14. เฟื� องฟ้าเป็นพนัธ์ุไมข้องประเทศใด::: (บราซิล) 

15.มุสลิมมีนิกายสาํคญั 2 นิกายคืออะไร::: (สุนหนี�และชีอะห์ ชาวไทยอิสลามส่วนใหญ่เป็นชีอะห์) 

16.การเขียนชื�อพืชและสัตว ์ถา้เป็นชื�อวทิยาศาสตร์ตอ้งใชภ้าษาอะไร::: (ลาติน) 

17.ดอกซากุระบานเดือนไหนในญี�ปุ่น::: (เมษายน) 

18. "วดูู" ลกัธิไสยศาสตร์มนตด์าํ มีตน้กาํเนิดที�ไหน::: (เกาะไฮติ หมู่เกาะอินดีสตะวนัตก) 

19.ชาวอียปิตโ์บราณนบัถือสัตวเ์ลี�ยงตวัใดดุจเทพเจา้::: (แมว) 

20.ปะการังเป็นพืชหรือเป็นสัตวท์ะเล::: (สัตวท์ะเล) 

21.ทาํไมทั�วโลกคา้นการใชอ้วนลอยในทะเล::: (อวนทาํดว้ยใยสังเคราะห์ สิ�งมีชีวติใตท้ะเลมองไม่เห็นสัตวท์ะเล

หายากหลายชนิดจึงตายติดอวน) 

22.รถไฟใตดิ้นแห่งแรกสร้างขึ�นที�ไหน::: (กรุงลอนดอน ปี 2406) 

23.พืชหลกั 6 ชนิด ของไทยมีอะไร::: (ขา้ว, ออ้ย, มนัสาํปะหลงั, ยางพารา, ขา้วโพดและยาสูบ) 

24.นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลที�ถูกลอบสังหารเป็นคนแรกคือใคร::: (ยติซคั ราบิน) 

25.เห็นรุ้งกินนํ�าเตม็วงไดอ้ยา่งไร::: (มองจากเครื�องบินลงมา) 

26.ตาํนานวา่ ใครเป็นผูส้ร้างโรม::: (รอมิวลซั เขามีนอ้งฝาแฝดชื�อรีมซั) 

27.เอด็มนัด ์ฮลัลียพ์บอะไร::: (ดาวหางฮลัลีย)์ 

28.กีฬารักบี�ใชผู้เ้ล่นขา้งละกี�คน::: (15 คน) 

29.เพลง "ค่านํ�านม" ใครร้องเป็นคนแรก::: (ชาญ เยน็แข) 

30.ผูน้าํเอกราชมาสู่แทนซาเนียคือใคร::: (จูเลียส ไนเยยีเร) 

31.ซิมบบัเว ในอดีตคือประเทศใดในปัจจุบนั::: (โรดีเซีย) 

32.กฎหมายการมีเมียมาก ถูกยกเลิกในรัชสมยัใด::: (รัชกาลที� 8) 

33."วายงักุลิต" คืออะไร::: (หนงัตลุงของชวา) 

34.ใครริเริ�มหน่วยอาสาสมคัรพีซคอร์ป::: (ประธานาธิบดีจอนห์ เอฟ. เคนเนดี� ) 

35.สนามฟุตบอลที�ใหญ่ที�สุดในโลกอยูที่�ไหน::: (สนามฟุตบอลมาราคานงั บราซิล) 

36.แผน่ฟิลม์ถ่ายรูปทาํดว้ยอะไร::: (เกลือซิลเวอร์ไนเตรท) 

37.วนัชาติผรั�งเศสตรงกบัวนัอะไร::: (14 กรกฎาคม) 

38.กองทุนคุม้ครองธรรมชาติโลก มีชื�อยอ่อะไร::: (WWF) 

39.เอฟ.บี.ไอ. เป็นหน่วยตาํรวจสืบสวนของประเทศใด::: (สหรัฐฯ) 



40.ใครคือจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของฝรั�งเศส::: (จกัรพรรดินโปเลียนที� 3) 

41.3 อนัดบัโลกผลิตทองคาํมากที�สุดคือประเทศใด::: (แอฟริกาใต,้ รัสเซียและออสเตรเลีย) 

42.กองเชียร์หงส์แดงหมายถึงกองเชียร์ฟุตบอลทีมใด::: (ลิเวอร์พลู) 

43. ใครคิดบอลลูน::: (โจเซฟและจาร์ค มองโกฟิเอร์ ชาวฝรั�งเศส) 

44.เขตใดของกรุงเทพฯ อยูติ่ดทะเล::: (แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน) 

45.วฒันธรรมบา้นเชียงอนัเก่าแก่ 7,000 ปี อยูใ่นจงัหวดัใด::: (อุดรธานี) 

46.หมู่เลือดที�มีนอ้ยที�สุดของคนไทยคือหมู่ใด::: (หมู่ เอบี) 

47.รู้อยา่งไรปลามีอายเุท่าใด::: (ดูจากวงเกล็ดของปลา) 

48.มา้ ลาและมา้ลายมีวธีิทาํตวัใหส้ะอาดอยา่งไร::: (กลิ�งเกลือกกองฝุ่ น) 

49.เมืองหลวงของญี�ปุ่นคือเมืองใด::: (โตเกียว) 

50.ถว้ยใบเดียวของแชมป์ฟุตบอลสโมสรยโุรปคือถว้ยอะไร::: (ยโูรเปี� ยนคพั) 

51."อิตาลสั" จากนามกษตัริยโ์บราณ ถูกตั�งชื�อเป็นประเทศใด::: (อิตาลี) 

52.ใครริเริ�มออกหนงัสือพิมพไ์ทยรายวนัฉบบัเชา้::: (สนิท เจริญรัฐ) 

53.อินเดียนแดงในสหรัฐฯ เผา่ใดมีมากที�สุด::: (เผา่เชโรกี) 

54.กวนิีพนธ์ "ปณิธานกว"ี หนงัสือรางวลัซีไรทเ์ป็นของใคร::: (องัคาร กลัยาณพงศ)์ 

55.ใครเป็นอุปราชคนสุดทา้ยของฮ่องกง::: (คริส แพตเทน) 

56. เมืองฮุสตนั สถานที�สร้างยานอวกาศอยูใ่นรัฐไหน::: (เทกซสั) 

57.ประธานาธิบดีคนใดของสหรัฐฯ ประกาศรับฮาวายเป็นรัฐที� 50::: (ไอเซ็นฮาว) 

58.โรคที�เกิดในฤดูหนาวมีอะไร::: (โรคติดเชื�อระบบทางหายใจ) 

59.ใครผา่ตดัหวัใจไดเ้ป็นคนแรก::: (ดร. คริสเตียน เบอร์นาร์ด) 

60.สถานีอวกาศนานาชาติเป็นความร่วมมือของชาติใด::: (สหรัฐ, รัสเซีย, ญี�ปุ่น,กลุ่มประเทศยโุรป แคนาดา) 

61.คนไทยคนแรกที�เป็นประธานสมชัชาสหประชาชาติคือใคร::: (กรมหมื�นนราธิปพงศป์ระพนัธ์) 

62."เงาะพนัธ์ุโรงเรียน" เป็นเงาะของพื�นที�ใด::: (อ. นาสาร สุราษฎร์ธานี) 

63.ผูต้ดัสินกีฬาฟุตบอลของฟีฟ่าตอ้งมีอายไุม่เกินกี�ปี::: (45 ปี) 

64.งานฉลองพระนครครบ 150 ปีจดัฉลองในรัชสมยัใด::: (รัชกาลที� 7) 

65.เราเรียกคลองเล็กที�อยูต่ามระหวา่งที�นาที�สวนวา่อะไร::: (ลาํกระโดง) 

66. นกัร้องเสียงแบริโทนเป็นเสียงระดบัไหน::: (นกัร้องชายเสียงสูง) 

67.นกัร้องหญิงเสียงสูงคือนกัร้องเสียงระดบัใด::: (เซอะพราโน) 

68.ใครประดิษฐก์ลอ้งถ่ายรูปโกดกั::: (ยอร์จ อีสตแ์มน) 

69.ดินแดนของชาวปารสัส ที�แปลวา่ "เสือ" คือประเทศใด::: (เปอร์เซียหรืออิหร่าน) 

70.ดินแดนของชาวปารสัส ที�แปลวา่ "เสือ" คือประเทศใด::: (เปอร์เซียหรืออิหร่าน) 

71. ยคุหินแบ่งเป็น 3 ยคุ มียคุอะไร::: (ยคุหินเก่า, หินกลาง และหินใหม่) 



72. เรือกอและในแถบจงัหวดัภาคใตต้อนล่างใชป้ระโยชน์อะไร::: (เป็นเรือประมง) 

73. ราชวงศแ์รกของจีนคือราชวงศใ์ด::: (ราชวงศเ์ซียะ) 

74. แลบลิ�นตอ้นรับ ใชจ้มูกถูกนั เป็นการทกัทายตอ้นรับของชาวพื�นเมืองใด::: (ชาวเมารี) 

75. บา้นเลขที� 99999 คอร์วาตุนตุริ ฟินแลนด ์เป็นบา้นของใคร::: (ซานตาคลอส) 

76. ใครคน้พบแกสฮีเลียม, อาร์กอน, นีออน::: (เซอร์วลิเลียม แรมซี นกัเคมีชาวองักฤษ) 

77. ใครเสนอใช ้X เป็นสัญลกัษณ์แทนเครื�องหมายคูณ::: (วลิเลียม ออกเทร็ด นกัคณิตศาสตร์ชาวองักฤษ) 

78. ชาติ กอบจิตติ ไดรั้บรางวลัซีไรตจ์ากหนงัสือ 2 เรื�องคือเรื�องอะไร::: ("คาํพิพากษา" ปี 2525และ "เวลา" ปี 

2537) 

79. พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จสวรรคตที�ประเทศใด::: (องักฤษ) 

80. ฟุตบอลสโมสรชิงถว้ยสาํคญัขององักฤษคือถว้ยใบใด::: (ถว้ยพรีเมียร์ชิพ) 

81. 23 รัฐของสวติฯ มีเมืองหลวงอยูที่�รัฐไหน::: (เบิร์น) 

82. โจเซฟ บีเดนฮาร์น ใหก้าํเนิดนํ�าอดัลมยี�หอ้อะไร::: (โคคา-โคล่า) 

83. พรานล่าชา้งเอางา ล่าหมีเอาอะไร::: (ดีหมีใชเ้ป็นตวัยามีราคาดี) 

84. เกมส์ดาร์บี�แมตช์ หมายถึงอะไร::: (แข่งฟุตบอลองักฤษระหวา่ง 2 ทีมที�อยูใ่นเมืองเดียวกนั) 

85. ในสหรัฐฯ มีรัฐที�ผลิตนํ�ามนัไดกี้�รัฐ::: (กวา่ 30 รัฐ) 

86. สาธารณรัฐจีนตั�งอยูบ่นเกาะอะไร::: (เกาะฟอร์โมซาหรือเกาะไตห้วนั) 

87. ประธานาธิบดีแอนดรูว ์แจค๊สัน ส่งใครมาทาํสัญญาคา้ขายในรัชกาลที� 3::: (เอด็มนัด ์โรเบิร์ต) 

88. คลื�นยกัษสึ์นามิเกิดจากสาเหตุอะไร::: (แผน่ดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด) 

89. ดินแดนใดเป็นถิ�นกาํเนิดของคนผมสีบลอนด:์:: (ประเทศในแถบสแกนดิเนเวยี) 

90. สะพานอะไรเชื�อมเดนมาร์กกบัสวเีดน::: (สะพานโอเรซุนด)์ 

91. สะพานใดตั�งชื�อเทิดพระเกียรติพระบรมราชินีในรัชกาลที� 1::: (สะพานสมเด็จพระอมรินทรามาตยอ์ยูที่�จงัหวดั

สมุทรสงคราม) 

92. ตาํแหน่งหวัหนา้สูงสุดของขา้ราชการประจาํแต่ละกระทรวงคืออะไร::: (ปลดักระทรวง) 

93. เมืองหลวงของยโูกสลาเวียชื�ออะไร::: (เบลเกรด) 

94. วลิเลียม สจว๊ด ฮทัสเตด ริเริ�มอะไรในการผา่ตดั::: (นาํถุงมือยางมาใช)้ 

95. เสือตวัใดใหญ่ที�สุดในโลก::: (เสือโคร่งไซบีเรีย) 

96. ดินแดนเมโสโปรเตเมีย หรือดินแดนแห่งแม่นํ�าสองสายคือแม่นํ�าสายใด::: (ไทกริสและยเูฟรติส) 

97. ใครเป็นศาสดาของสิกข:์:: (คุรุนานกั) 

98. ในอดีตชนชาติใดเป็นนกัสร้างถนน::: (ชาวโรม เป็นถนนกวา่ 112,630 กม. เพื�อการทหาร) 

99. รัฐประหารเกิดขึ�นเพียงครั� งเดียวในรัชกาลที� 6 คือกบฏอะไร::: (กบฏ ร.ศ. 130) 

100. ใครเป็นแม่ทพัฝ่ายพนัธมิตรดา้นยโุรปในสงครามโลกครั� งที� 2::: (ประธานาธิบดีไอเซ็นฮาว) 

101. สะพานพระนั�งเกลา้อยูใ่นจงัหวดัอะไร::: (นนทบุรี) 



102. จงัหวดัใดมีชายฝั�งทะเลยาวเหยยีด แต่มีเนื�อที�ส่วนกวา้งแคบที�สุด::: (ประจวบคีรีขนัธ์) 

103. "สะพานท่ามะขาม" มีชื�อเรียกอีกชื�อวา่อะไร::: (สะพานขา้มแม่นํ�าแคว) 

104. กิ�งก่าตวัใดใหญ่ที�สุดในโลก::: (มงักรโคโมโด) 

105. เฟรเดอริก โชแปง นกัเปียนโนเอกและประพนัธกรผูย้ิ�งใหญ่เป็นชาวอะไร::: (โปล) 

106. ใครเสนอคาํขวญั "แผน่ดินและเสรีภาพ" แบ่งปันที�ดินใหช้าวนาเมก็ซิกนั::: (อิมิลเลีย ซาปาทา) 

107. ใครสร้างเครื�องทอผา้::: (ริชาร์ด อาร์คไรท)์ 

108. ใครคิดไดนาไมท:์:: (อลัเฟรด โนเบล) 

109. เมืองเบรุตเป็นเมืองหลวงของประเทศใด::: (เลบานอน) 

110. ผูป้ระพนัธ์ทาํนองเพลงชาติไทยคือใคร::: (พระเจนดุริยางค)์ 

111. สรรพนามที�พระสงฆเ์รียกพระมหากษตัริยว์า่อะไร::: (บพิตรพระราชสมภาร) 

112. เราเรียกทหารเรือฝ่ายบกวา่อะไร::: (นาวกิโยธิน) 

113. รถไฟฟ้าใตดิ้นสายแรกของไทยคือสายใด::: (สายเฉลิมรัชมงคล (หวัลาํโพง-บางซื�อ)) 

114. เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์ไดรั้บรางวลัซีไรทจ์ากงานกวีนิพนธ์เรื�องอะไร::: (เพียงความเคลื�อนไหว) 

115. สารชนิดใดพบในกระดาษห่อหนงัสือพิมพ:์:: (สารตะกั�ว-แคดเมี�ยม) 

116. ภาษีเครื�องอุปโภคบริโภคที�บวกเขา้ไปในราคาสินคา้คืออะไร::: (แวต VAT) 

117. ใครสร้างแวน่ตาเลนส์สองระยะ::: (เบนจามิน แฟรงกลิน) 

118. จินหยงิ หรือ กิมยง้ เขียนหนงัสือกาํลงัภายในเรื�องอะไร::: (มงักรหยก) 

119. สหประชาชาติส่งทหารช่วยรบครั� งแรกในสงครามอะไร::: (สงครามเกาหลี รบกนัถึง 3 ปี) 

120. ไมอามี เมืองตากอากาศที�มีชื�อเสียงของสหรัฐฯ อยูใ่นรัฐใด::: (ฟลอริดา) 

121. พระเจา้แผน่ดินองคสุ์ดทา้ยของสิบสองปันนาคือใคร::: (เจา้หม่อมคาํลือ) 

122. "เมืองกาํเนิดนพคุณ" ในอดีต คือสถานที�แห่งใด::: (บา้นบางสะพาน ประจวบคีรีขนัธ์) 

123. เรื�องสั�นดีเด่นที�สุดของมนสั จรรยงค ์คือเรื�องอะไร::: (จบัตาย) 

124. ความมีเลี�ยงกนัมากในภาคใด::: (ภาคอีสาน) 

125. สถานที�ฝังศพของอิสลามิกชนเรียกวา่อะไร::: (กูโบ) 

126. มิคิ โมะโตะ คิดสร้างสรรคท์าํอะไร::: (เพาะไข่มุกในตวัหอย) 

127. จงัหวดัใดมีจาํนวนประชากรนอ้ยที�สุด::: (ระนอง) 

128. ใครคิดรถพว่งใชเ้ป็นรถเสบียงและรถนอน::: (จอร์จ เอม็. พลูแมน) 

129. พอ่ขนุรามคาํแห่งมหาราชเปิดสัมพนัธไมตรีกบัจกัรพรรดิจีนพระองคใ์ด::: (กุปไลข่าน) 

130. เมืองใดบนแม่นํ�าไทน์ขององักฤษ ประกอบอุตสาหกรรมขุดถ่านหิน::: (นิวคาสเซิล) 

131. ชาวพื�นเมืองของแคนาดาคือใคร::: (ชาวอินเดียนและเอสกิโม) 

132. เบนนิโต มุสโสลินี หนา้พรรคฟาสซิสต ์เป็นผูน้าํเผด็จการของประเทศใด::: (อิตาลี) 

133. เทพเจา้ของชาวสวเีดนและนอร์เวคือใคร::: (โอดิน) 



134. โลกเก่า คือส่วนใดของแผน่ดิน::: (ซีกโลกตะวนัออก ยโุรป, เอเชีย, แอฟริกา และออสเตรเลีย) 

135. โลกใหม่คือที�ใด::: (ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต)้ 

136. ป่าแห่งใดไดชื้�อเป็นที�อยูข่องสรรพสัตวก์วา่ที�อื�นใดในโลก::: (ป่าดิบอะเมซอน) 

137. โอมา ไคยมัเป็นจินตกวีชาวอะไร::: (เปอร์เซีย) 

138. จกัรวรรดิเปอร์เซียที�ยิ�งใหญ่ในอดีตคือประเทศใด::: (อิหร่าน) 

139. สหประชาชาติส่งทหารครั� งแรกเขา้ไปช่วยรบในสงครามอะไร::: (สงครามเกาหลี) 

140. เจมส์ ออกสั-เติซ เฮนรี เมอรี รวบรวมหนงัสือเล่มใด::: (ปทานุกรมออกซ์ฟอร์ดเป็นคนแรก) 

141. ใครเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเวยีดนามใตภ้ายหลงัแบ่งเวยีดนามเป็น 2 ประเทศ:::(โงดินห์เดียม) 

142. อาณาจกัรแรกของไทยก่อนสถาปนากรุงสุโขทยัคืออะไร::: (อาณาจกัรหริภุญชยัและลา้นนา) 

143. เรือพระที�นั�งลาํใดต่อขึ�นในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีกาญจนาภิเษก::: (เรือพระที�นั�งนารายณ์ทรงสุบรรณ 

รัชกาลที� 9) 

144. กีฬากอลฟ์มีกี�หลุม::: (18 หลุม) 

145. ใครบอกวา่มี "หลุมดาํ" (Black Hole)::: (จอห์น วลีเลอร์ นกัฟิสิกส์ชาวอเมริกนั) 

146. บทความ "จากครรภม์ารดาถึงเชิงตะกอน" แสดงวสิัยทศัน์อนัสูงและสง่าของใคร::: 

(ดร. ป๋วย อึ�งภากรณ์) 

147. คลอด โมเนต ์เป็นจิตรกรชาวอะไร::: (ฝรั�งเศส) 

148. ผูว้เิศษช่วยกษตัริยอ์าเธอร์ในนิทานองักฤษคือใคร::: (เมอร์ลิน) 

149. "นานกิง" เป็นเมืองหลวงของจีนในสมยัใด::: (ดร. ซุน ยดั เซ็น รัฐบาลก๊กมินตั�ง) 

150. ใครคน้พบยงุเป็นพาหะของโรคไขจ้บัสั�น::: (เซอร์โรนลัด ์รอซ) 

151. จีนตอ้งเปิด 5 เมืองท่าคา้ขายกบัต่างประเทศเป็นผลจากสงครามอะไร::: (สงครามฝิ� น) 

152. ใครทูลเกลา้ฯ ถวายปลานิลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั::: (พระจกัรพรรดิอากิฮิโต) 

153. จกัรพรรดิองคใ์ดของญี�ปุ่นพระราชทานรัฐธรรมนูญใหแ้ก่ชาวญี�ปุ่น::: (จกัรพรรดิมุตซุฮิโต 

รัชสมยัเมจิ) 

154. สหรัฐฯ ยุติสงครามเวยีดนามสมยัที�ใครเป็นประธานาธิบดี::: (ริชาร์ด นิกสัน) 

155. "กล่องดาํ" มีความสาํคญัอยา่งไรกบัการบิน::: (กล่องบนัทึกรายเอียดการบิน ถือเป็นส่วนสาํคญั 

ตรวจสอบสาเหตุของเครื�องบินตก) 

156. ใครเขียน "จานบิน" เป็นคนแรก::: (เคนเนธ อาร์โนลด)์ 

157. ใครโค่นระบบฟาโรห์ ไดเ้ป็นประธานาธิบดีคนแรกของอียปิต:์:: (อบัดุล กามาล นสัเซอร์) 

158. "เซอร์" คาํเติมหนา้ชื�อขุนนางชั�นอศัวนิของชาติใด::: (องักฤษ) 

159. ผูน้าํทพัพนัธมิตรพิชิตสงครามในภาคพื�นแปซิฟิกคือใคร::: (นายพลดกัลาส แมคอาเธอร์) 

160. กุนเธอร์ กราสส์ นกัเขียนเยอรมนั เขียนเรื�องอะไรไดรั้บรางวลัโนเบล::: (เดอะ ทิน ดรัม) 

161. การประชุมสุดยอด 3 ผูน้าํชาติอินโดจีนมีประเทศใด::: (กมัพชูา ลาว เวยีดนาม) 



162. กลุ่มเหยยีดหยามเชื�อชาติสีผวิปิดบงัหนา้ตาคือกลุ่มอะไรในอเมริกา::: (คู คลกัซ์ แคลน) 

163. ผูน้าํต่อสู้การเหยยีดผวิในอเมริกา ไดร้างวลัโนเบล ปี 2507 คือใคร::: (มาร์ติน ลูเธอร์ คิง) 

164. นกไนติงเกล ไดชื้�อวา่ร้องเพลงไพเราะ เป็นนกจาํพวกไหน::: (นกกางเขน) 

165. ทาํไมสเปนเลือก 12 ตุลาคมของทุกปีเป็นวนัชาติ::: (วนัที�โคลมับสัพบทวปีอเมริกาเปรียบเสมือนการคน้พบ

โลกโหม่) 

166. ประเทศใดในยโุรปใหญ่เป็นอนัดบัสาม รองจากรัสเซียและฝรั�งเศส::: (สเปน) 

167. รัฐใดของออสเตรเลียหา้มผูห้ญิงขึ�นชกมวย::: (นิวเซาทเ์วลส์ แคนาดายอมใหผู้ห้ญิงชกมวยในปี 2534 ปี 2536 

สหรัฐฯ ยอมตาม) 

168. จงัหวดัใดไดชื้�อมีพื�นที�ปลูกปาลม์นํ�ามนัมากที�สุด::: (กระบี�) 

169. โรคเอดส์ถูกพบครั� งแรกที�ไหน::: (สหรัฐฯ ปี 2521) 

170. แม่นํ�าชีไหลผา่นหลายจงัหวดัของภาคอีสานมีตน้นํ�าอยูที่�ไหน::: (เทือกเขาจงัหวดัชยัภูมิสิ�นสุดลงแม่นํ�ามูลที�

อุบลราชธานี) 

171. ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดเล็กที�สุด::: (ดาวพลูโต) 

172. ใครเขียน "เมาคลีลูกหมาป่า"::: (รุดยาด คีพลิง) 

173. ใครพบยาแอสไพริน::: (เฟลิกซ์ ฮอฟฟ์แมน) 

174. เซอร์วลิเลียม แรมพบอะไร::: (นิเกล) 

175. โบสถแ์ห่งใดในปารีสที�แปลวา่ "แม่ของเรา"::: (โบสถโ์นทเทอดมั) 

176. เรือกลไฟลาํใดขา้มมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นลาํแรก::: (เรือซาแวนนา) 

177. เมืองใดในคิวบา ที�ทหารเรืออเมริกนัรบชนะสเปน::: (เมืองซานติอาโก) 

178. คนโบราณใชต้น้ไมอ้ะไรทาํกระดาษเขียนหนงัสือ::: (ตน้ปาปิรัส เดิมขึ�นในอียปิต)์ 

179. ฟิลิป ไนท ์ก่อตั�งบริษทัผลิตรองเทา้ยี�หอ้ใด::: (ไนกี� ) 

180. ใครคิดล็อตเตอร์รี�ใหไ้ทย::: (อลับาสเตอร์ ชาวองักฤษในสมยัรัชกาลที� 5) 

181. "ฟุตบอล 5 คน" ชิงแชมป์โลกครั� งแรกจดัแข่งที�ไหน::: (กวัเตมาลาซิตี� ) 

182. สมุนไพรอะไรนาํมาทาํนํ�ามนัแกแ้ผลชํ�า-ปวดเมื�อย::: (หวัไพล) 

183. จงัหวดัใดเป็นตน้ตาํรับขนมไทย::: (ลพบุรี) 

184. งานลอยกระทงหรือประเพณียี�เป็งของเชียงใหม่จดัที�ลาํแม่นํ�าใด::: (ลาํแม่นํ�าปิง) 

185. เครื�องบินบี-29 ทิ�งระเบิดปรมาณูเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิชื�ออะไร::: (อีโนลา เกย)์ 

186. เมืองหลวงของอาร์เมเนียคือเมืองใด::: (กรุงเยราวนั) 

187. เรือเพรียว เรือแข่งในปัจจุบนัมีตน้แบบจากที�ใด::: (ลพบุรี) 

188. ผูป้ระกาศข่าวคนแรกแผนกภาษาไทย วทิยบีุบีซีคือใคร::: (เสนาะ ตนับุญยนื) 

189. พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัอาํนาจเจริญคือองคใ์ด::: (พระเจา้ใหญ่ลือชยั) 

190. ชาวซาไกใชอ้ะไรชุบปลายลูกดอกเพื�อใหเ้กิดพิษ::: (ยางน่อง) 



191. ไทยเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กเมื�อปีไหน::: (ปี 2535 เด็กทุกคนไดรั้บการคุม้ครองตามเจตนารมณ์

ของอนุสัญญา) 

192. คลองปานามาเป็นอิสระสิ�นสุดการควบคุมของสหรัฐฯ เมื�อใด::: (14 ธนัวาคม 2542) 

193. ใครเป็นนางเอกหนงัไทยคนแรก::: (เสงี�ยม นาวเีสถียร) 

194. ผา้ขะมา้ไทยเพี�ยนมาจาก "จาม่า" ซึ� งเป็นผา้พาดบ่าของชาติใด::: (เปอร์เซีย) 

195. โคลง 14 บรรทดัที�เชคสเปียร์ชอบเขียนเรียกวา่โคลงอะไร::: (ซอนเน็ท) 

196. วนัเกิดและวนัตายของวิลเลียม เชคสเปียร์ กวเีอกขององักฤษตรงกบัวนัอะไร::: (23 เมษายนโดยเขาเกิดวนัที� 

23 เมษายน พ.ศ.2007 เสียชีวติ 23         เมษายน พ.ศ.2159) 

197. ช่างปั� นขี�ผึ�งบุคคลสาํคญัของโลกในอดีตชาวองักฤษคือใคร::: (มาดาม ทูซโซ) 

198. บทลงโทษสูงสุดแก่ผูก้ระทาํผดิในฝรั�งเศสคืออะไร::: (จาํคุกตลอดชีวติ โทษประหารยกเลิกปี 2525) 

199. แคนเบอรา เป็นเมืองหลวงของประเทศใด::: (ออสเตรเลีย) 

200. ใครพบเกาะนิวซีแลนด์และทสัมาเนีย::: (อเบล แทสมนั) 

 

 

 
 

24.จงัหวดัมีฝนตกหนกัมากที�สุดของประเทศไทย:::(อาํเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด มีปริมาณฝนเฉลี�ยปีละ 4,764 

มิลลิเมตร) 

25.สุราต่างกบัเมรัยอยา่งไร::: (สุราเป็นเหลา้ที�เกิดจากการกลั�น เมรัยเป็นเหลา้ที�เกิดจากการแช่หมกั) 

26.พิกดันํ�าหนกัของรถบรรทุกไดไ้ม่เกินกี�ตนั::: (21 ตนั) 

27.แจค๊ บรูตนั นาํสิ�งสาํคญัอะไรสู่วงการมวย::: (สร้างนวมชกมวย) 

28.อนุสาวรียสื์บ นาคะเสถียรอยูใ่นจงัหวดัใด::: (อุทยัธานี) 

29.รัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ กาํหนดใหป้ระธานาธิบดีอยูไ่ดกี้�สมยั::: (2 สมยั สมยัละ 4 ปี) 

30.แมรี แชลลีย ์นกัเขียนองักฤษเขียนหนงัสือเรื�องอะไร::: (แฟรง เกน้สไตน์) 

31.ลุ่มแม่นํ�าไนลเ์ป็นแหล่งอารยธรรมของชาติใด::: (อียปิตโ์บราณ) 

32.ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนแรกที�ถูกลอบสังหารคือใคร::: (อบัราฮมั ลินคอลน์) 

33.รางวลัมอบใหน้กัแสดงละครบรอดเวยเ์รียกวา่อะไร::: (รางวลัโทนี) 

34.ธาตุแทค้งทนต่อกรดและความร้อนที�สุดคืออะไร::: (แพลทตินมั หรือทองคาํขาว) 

35.แป้งนวัในลาวคืออะไร::: (ผงชูรส) 

36.ศูนยอุ์ตสาหกรรมสร้างเครื�องบินรบของญี�ปุ่นในสงครามโลกครั� งที� 2 อยูที่�เมืองใด::: (นาโกยา) 

37.อาณาจกัรอินคาในอดีตคือประเทศใดในปัจจุบนั::: (เปรู)  



38.ศูนยอุ์ตสาหกรรมสร้างเครื�องบินรบของญี�ปุ่นในสงครามโลกครั� งที� 2 อยูที่�เมืองใด::: (นาโกยา) 

39.สถานที�ใดเป็นที�ประสูติพระเยซู::: (เบธเลเฮม ปัจจุบนัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของปาเลสไตน)์ 

40.ใครเขียนเทพนิยาย "ซินเดอเรลลา" และ "เจา้หญิงนิทรา"::: (แปร์โรลท)์  

41.ส่วนไหนของโสมที�ใชกิ้น::: (ราก) 

42.บิดาแห่งสหภาพเมียนมาร์คือใคร:::(ออง ซาน) 

43.หมู่เกาะใดที�ชาร์ลส์ ดาร์วินใชศึ้กษาววิฒันาการของสิ�งมีชีวติ::: (กาลาปากอส มหาสมุทรแปซิฟิก) 

44.เมืองหลวงของติมอร์ตะวนัออกคือเมืองใด::: (ดิลี) 

45.แหล่งอารยธรรมของอินเดียอยูใ่นลุ่มแม่นํ�าใด::: (แม่นํ� าสินธุ) 

46.ฝงูกระทิงป่า กปูรี อาศยัอยูใ่นพื�นที�แห่งใดของไทย::: (เขาแผงมา้ นครราชสีมา) 

47.ผูน้าํศาสนาคนที� 14 ในประวติัศาสตร์ยาวนาน 600 ปี ของทิเบต ที�ลี�ภยัออกนอกประเทศคือใคร::: (องคท์ะไล 

ลามะ) 

48.ใน 14 จงัหวดัภาคใต ้จงัหวดัใดไม่มีอาณาเขตติดทะเล::: (ยะลา) 

49.ใครเดินเรือมาถึงนิวซีแลนด:์:: (อเบล แทสมนั) 

50."ไตรกีฬา" คือการแข่งขนักีฬาอะไร::: (วา่ยนํ�า 1 กม. ขี�จกัรยาน 40 กม. และวิ�ง 11 กม. ผูแ้ข่งตอ้งแข่งกีฬาทั�ง 3 

ประเภท ดว้ยตวัเอง) 

51.มวยสากลสมคัรเล่นชกกนักี�ยก::: ( 4ยก ยกละ 2 นาที) 

52."ราชินีนกัเขียนเรื�องฆาตกรรมลึกลบั" คือใคร::: (อกาธา คริสตี�) 

53.เสือจากวัร์อาศยัอยูใ่นป่าแห่งใด::: (ป่าอะเมซอน ทวปีอเมริกาใต)้ 

54.ใครเป็นหวัหนา้เสรีไทยในสหรัฐฯ::: (ม.ร.ว. เสนีย ์ปราโมช) 

55.โรคที�เกิดจากยงุเป็นพาหะมีอะไร::: (มาลาเรีย, โรคเทา้ชา้งและไขเ้ลือดออก) 

56.เป็นปากนกกระจอกเพราะขาดสารอาหารใด::: (วติามินบี 2) 

57.ประชากรไทยส่วนใหญ่ของประเทศร้อยละ 80 มีอาชีพอะไร::: (เกษตรกรรม) 

58.ไมต้น้ใดเป็นไมส้วรรคอ์ยูใ่นสวนของพระอินทร์::: (ปาริชาต) 

59.ดาวแห่งเดวดิ เป็นสัญลกัษณ์ของใคร::: (ชาวยวิและศาสนายดูาย) 

60.กษตัริยพ์ระองคใ์ดพระราชทานนาม "เมืองปทุมธานี" แทน "เมืองสามโคก"::: (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หลา้นภาลยั) 

61.ใครเขียน "ไซอิ�ว" วรรณคดีอมตะของจีน::: (อู๋ เฉิงเอิน) 

62.ประเทศไหนริเริ�มทาํแสตมป์เหลี�ยม::: (แอฟริกาใต)้ 

63.เรือพาณิชยใ์ชพ้ลงังานปรมาณูลาํแรกของโลกคือเรือลาํใด::: (ซาแวนนา) 

64.รูปปั� นสฟิงซ์อนัมีชื�อเสียงของอียปิต ์เป็นรูปหนา้ของใคร::: (เทวอีาร์มาคิส) 

65.สถานที�แห่งใดมองดูดวงอาทิตยขึ์�นเหนือมหาสมุทรและตกในมหาสมุทรแอตแลนติก::: (คลองปานามา) 

66.สิงโตพมูาอาศยัอยูใ่นดินแดนใด::: (เทือกเขาร็อกกี�  ทวีปอเมริกาเหนือ) 



67.ประเทศกลุ่มเซป (CEP) ในอเมริกาใตมี้ประเทศใด::: (ชิลี เอกวาดอร์และเปรู) 

68.ไทยเรียกฤดูเก็บเกี�ยวฤดูที�มีงานรื�นเริงวา่อะไร::: (ฤดูสารท) 

69."ย-ูเกมส์" คือการแข่งขนักีฬาของสถาบนัใด::: (กีฬามหาวทิยาลยั) 

70. ประเทศไทยใชไ้ฟกี�โวลต:์:: (220 โวลต)์ 

71.โรคเขตร้อนที�สาํคญัมีอะไร::: (มาลาเรีย, วณัโรค, ไขเ้ลือดออกและพยาธิใบไมใ้นตบั) 

72.ใครเป็นหวัหนา้เสรีไทยในองักฤษ::: (หม่อมเจา้ศุภสวสัดิ� วงศส์นิท สวสัดิวฒัน)์ 

73.บรรดาศกัดิ� เลิกใชใ้นรัชสมยัใด::: (รัชกาลที� 8) 

74."แทกึกกิ" เป็นชื�อธงชาติของประเทศใด::: (เกาหลีใต)้ 

75.ประเพณีกินเจทางภาคใตเ้ริ�มที�จงัหวดัไหนก่อน::: (ภูเก็ต) 

76.นิคมสหกรณ์การเกษตรของอิสราเอล มีชื�อเรียกอะไร::: (คิบบุตซ์) 

77.ใครตั�งชื�อมหาสมุทรแปซิฟิก::: (แมกเจลแลน) 

78.การคา้ชายแดนระหวา่งไทย -พม่ามีแห่งใด::: (ด่านแม่สอด, ด่านแม่สายและด่านระนอง) 

79.พิธีที�พระเจา้แผน่ดินกระทาํเมื�อครองราชยส์มบติัได ้25 ปี เรียกวา่อะไร::: (รัชดาภิเษก) 

80.องักฤษส่งร้อยเอกเฮนรี เบอร์นีมาทาํสนธิสัญญากบัไทยในรัชสมยัใด::: (รัชกาลที� 3) 

81.หนงัสือลูกอีสาน หนงัสือรางวลัซีไรทเ์ล่มแรกของไทย เป็นงานเขียนของใค::: (คาํพนู บุญทว)ี 

82.เจา้แห่งการดนตรี ที�วงปี� พาทยถื์อเป็นครูคือใคร::: (ประโคนธรรพ)์ 

83.เศรษฐกิจตกตํ�าทั�วโลกเกิดขึ�นกบัไทยในรัชสมยัใด::: (รัชกาลที� 7) 

84."ดอกจาน" ทางอีสาน คือไมด้อกใดของภาคกลาง::: (ดอกทองกวาว) 

85.การปฎิวติัอิสลามในอิหร่านเกิดเมื�อครั� งใด::: (โค่นลม้พระเจา้ชาห์) 

86. แม่นํ�าเจา้พระยามีตน้นํ�าอยูที่�ไหน::: (ปากนํ�าโพ นครสวรรค)์ 

87.พระนลคาํฉนัท,์ กนกนคร, สามกรุง เป็นงานนิพนธ์ของใคร::: (พระราชวรวงศเ์ธอ กรมหมื�นพิทยาลงกรณ์) 

88.การวิ�งแข่งทางไกลมาราธอน วิ�งกนักี�ไมล:์:: (26 ไมล)์ 

89.ช่างไมใ้นอดีตใชห้นงัฉลามทาํอะไร::: (แทนกระดาษทราย) 

90.เรียกที�นั�งของผูพ้ิพากษาเมื�อพิจารณาคดีในศาลวา่อะไร::: (บลัลงัก)์ 

91.แนวปะการังใหญ่ที�สุดในโลกอยูที่�ไหน::: (เกรตแบริเออร์รีฟ ออสเตรเลีย) 

92.ชาร์ลส์ กู๊ดเยยีร์ สร้างอะไร::: (ยางรถยนต)์ 

93.ผูมี้ตาํแหน่งที�ปรึกษาในพระองคพ์ระมหากษตัริยคื์อใคร::: (องคมนตรี) 

94.อนุสาวรียช์าวบา้นบางระจยัอยูใ่นจงัหวดัไหน::: (สิงห์บุรี) 

95. ศาสนาอิสลามมีพิธีกรรมอะไรเพื�อชาํระจิตใจใหบ้ริสุทธิ� ::: (ละหมาด) 

96.นกพิราบถูกใชง้านอะไรในสงครามโลกครั� งที� 1::: (เป็นนกสื�อสารในสมรภูมิรบ.) 

97.สงคราม 100 ปี ใชเ้วลารบกนัจริงกี�ปี::: (114 ปี) 

98.เลขที�ถือวา่โชคดีที�สุดของชาวอิตาลีคือเลขใด::: (13) 



99.ประเทศไหนไม่มีจุดใดห่างจากทะเลเกิน 120 กม.::: (องักฤษ) 

100.สงครามในศตวรรษที� 20 ช่วง 100 ปีที�ผา่นมามีผูเ้สียชีวติประมาณกี�คน::: (100 ลา้นคน) 

101.ขอ้กระดูกคอของคนกบัยรีาฟ ใครมีมากกวา่::: (เท่ากนั) 

102.."ไฟบรรลยักลัป์" คือไฟอะไร::: (ไฟที�เชื�อกนัวา่จะลา้งโลกเมื�อสิ�นกลัป์) 

103.โรเบิร์ต ก็อด ดาร์ด สร้างอะไร::: (จรวด) 

104. ตาํนานผูส้ร้างพระธาตุพนมคือใคร::: (พระมหากสัสะปะและพระอรหนัต ์500 องค ์รวมทั�งทา้วพระยาเมือง

ต่าง ๆ ) 

105.ผูเ้ดินทางไปประกอบพิธีฮจัญม์าแลว้จะมีคาํนาํหนา้นามอยา่งไร::: (ฮจัยสีาํหรับชาย ฮจัยะห์สาํหรับหญิง) 

106.โรงเรียนประณีตศิลป เป็นโรงเรียนตน้กาํเนิดของมหาวทิยาลยัแห่งใด::: (ศิลปากร) 

107.แผน่หนงัหุม้กลองทาํจากหนงัอะไร::: (หนงัลา) 

108.สะพานคอนกรีตแห่งใดในสงขลา ยาวที�สุดในประเทศไทย::: (สะพานติณสูลานนท)์ 

109. ใครก่อตั�งพรรคบอลเชวิกของรัสเซีย::: (เลนิน) 

110.งูไดย้นิดว้ยวธีิใด::: (ใชลิ้�นจบัคลื�นเสียง) 

111.หมอเยอรมนัผูอุ้ทิศตนรักษาผูย้ากไร้ในแอฟริกาคือใคร::: (อลัเบิร์ต ชไวทเ์ซอร์ เขาไดรั้บโนเบลสันติภาพ ปี 

2495) 

112.กุฏิของสมเด็จพระสังฆราชเรียกวา่อะไร::: (ตาํหนกั) 

113.กอตเลียบ เดมเลอร์ สร้างอะไร::: (เครื�องยนตดี์เซล) 

114."เงินยโูร" เป็นของใคร::: (สหภาพยโุรป) 

115.โฉมหนา้ใหม่ของทีวทีั�วโลกใชร้ะบบอะไร::: (ระบบดิจิตอล แทนระบบเก่าแอนาลอก) 

116."ด็อก แทก็" (dot tag) คืออะไร::: (ป้ายแผน่โลหะของทหารอเมริกนัใชค้ลอ้งคอ) 

117."ศาลเจา้พอ่สูง" ในอดีตคือศาลแห่งใด::: (ศาลเจา้พอ่พระกาฬ ลพบุรี) 

118. เมืองจาํลองประชาธิปไตยในวงัพญาไทมีชื�อเรียกอะไร::: (ดุสิตธานี) 

119.สับปะรดมีถิ�นกาํเนิดจากที�ไหน::: (อเมริกากลาง) 

120.เจา้แขวงของลาวเทียบเท่ากบัตาํแหน่งใดของไทย::: (ผูว้า่ราชการจงัหวดั) 

121.อาณาจกัรโซซอน "ดินแดนแห่งความสงบยามเชา้" คือประเทศใด::: (เกาหลี) 

122.ผูท้าํหนา้ที�เป็นทนายแผน่ดินคือใคร::: (อยัการ) 

123.ทรัพยากรธรรมชาติที�สาํคญัของชายฝั�งทะเลคืออะไร::: (ป่าชายเลน หรือป่าโกงกาง) 

124.ชายหาดทะเลแห่งใดของไทยในอดีตมีสมญานาม "ราชินีแห่งความสงบ"::: (หวัหิน) 

125. "ฮิโนมารู" ธงอาทิตยอุ์ทยัเป็นของชาติใด::: (ญี�ปุ่น) 

126.ใครประกาศญี�ปุ่นยอมแพก้องกาํลงัฝ่ายพนัธมิตรในสงครามโลกครั� งที� 2::: (จกัรพรรดิฮิโรฮิโต) 

127.ไคโรเป็นเมืองหลวงของประเทศใด::: (อียปิต)์ 

128.ใครคิดแสงเลเซอร์::: (ธีโอดอร์ ไมแมน นกัฟิสิกส์ ชาวอเมริกนั) 



129.หลงัการเลือกตั�งกี�วนัจึงแต่งตั�งนายกรัฐมนตรีไทย::: (15 วนั) 

130.จงัหวดัใดเป็นประตูสู่มาเลเซียและสิงคโปร์::: (เบตง ดินแดนใตสุ้ดของไทย) 

131.เมืองคาซาบลงักาที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงอยูใ่นประเทศอะไร::: (โมร็อกโก) 

132.รัฐบุรุษองักฤษที�ยิ�งใหญ่ในศตวรรษที� 20 คือใคร::: (เซอร์วนิสตนั เชอร์ชิล) 

133.หินตน้กาํเนิดของพลอย ทบัทิมและไพลินคืออะไร::: (หินบะซอลต)์ 

134.เมืองใดในอิตาลี บอกถึงความเจริญรุ่งเรืองยคุเรอเนสซองส์::: (เมืองฟลอเรนซ์) 

135.เซอร์คริสโตเฟอร์ เร็น สร้างสิ�งก่อสร้างใดในองักฤษ::: (โบสถเ์ซนตพ์อล) 

136.ทดสอบทองคาํแทท้าํอยา่งไร::: (ใชก้รดไนตริกหยดทองแทจ้ะไม่เปลี�ยนสี) 

137.สัตวต์วัใดมีกะโหลกศรีษะเหมือนววัไบซนั ขนเหมือนแพะ หางเหมือนมา้ หวัเหมือนววั ร้องเหมือนหมู (ตวั

จามรี) 

138. เวลาไหนที�เรียกวา่ "ย ํ�ารุ่ง"::: (ตี 6 หรือ 6 นาฬิกา) 

139. นาฏดนตรีคืออะไร::: (ลิเก) 

140. เตระรานเป็นเมืองหลวงของประเทศใด::: (อิหร่าน) 

141. เครื�องมือวดัการสั�นสะเทือนของแผน่ดินคืออะไร::: (ไซส์โมกราฟ) 

142. ใครสร้างเรืออาค บรรทุกครอบครัว สัตว ์ตน้ไม ้หนีนํ�า เมื�อนํ�าท่วมโลก::: (โนอาห์) 

143. องคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือมีชื�อยอ่เรียกอะไร::: (นาโต)้ 

144. ภาษาฟิลิปิโน, ตากาล็อก เป็นภาษาพดูของชาติใด::: (ฟิลิปปินส์) 

145. พระนางโจเซฟีน เป็นพระมเหสีของจกัรพรรดิพระองคใ์ด::: (นโปเลียนมหาราช) 

146. ป้อมค่ายต่อตา้นอาํนาจของเมก็ซิโกจนไดส้ถาปนารัฐเทกซสัคือค่ายอะไร::: (อลาโม เมืองซานอนัโตนิโอ) 

147. "โฮ, โฮ, โฮ" เป็นเสียงหวัเราะของใคร::: (ซานตาคลอส) 

148. วลิเลียม ซอกคลีย ์นกัฟิสิกส์ชาวอเมริกนัประดิษฐอ์ะไร::: (วทิยทุรานซิสเตอร์) 

149. ใครตั�งสาํนกัข่าวรอยเตอร์::: (บารอน พอล จูเลียส ฟอน รอยเตอร์) 

150. วรีกรรมของคุณหญิงโม ทา้วสุรนารีเกิดขึ�นในรัชสมยัใด::: (รัชกาลที� 3) 

151. สหรัฐฯ เขา้ร่วมสงครามโลกครั� งที� 2 เพราะเหตุใด::: (ญี�ปุ่นโจมตีฐานทพัเรือเพิร์ลฮาเบอร์ของสหรัฐฯ ที�

ฮาวาย) 

152. "มหาวหิารแห่งเกมลูกหนงั" เป็นชื�อเรียกสนามฟุตบอลแห่งใดขององักฤษ::: (เวมบลีย)์ 

153. เยอรมนี, อิตาลีและญี�ปุ่น รวมตวักนัเป็นกลุ่มประเทศอะไรในสงครามโลกครั� งที� 2::: (กลุ่มประเทศอกัษะ) 

154. ผา้นุ่งห่มของพระมีกี�ผนื::: (3 ผนื อนัตรวาสก, อุตราสงค,์ และสังฆาฏิ) 

155. "กีย ์เดอ โมปัสซงัด"์ นกัเขียนฝรั�งเศส ไดรั้บการยกยอ่งอยา่งไร::: (บิดาแห่งเรื�องสั�นสมยัใหม่) 

156. ประเทศใดมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศอื�นมากที�สุด::: (จีน ติดต่อกบั 12 ประเทศเพื�อนบา้น) 

157. ชุดประจาํชาติของหญิงไทย เรียกวา่อะไร::: (ชุดไทย) 

158. 47 ประเทศในเอเชียตั�งธนาคารแห่งใดเป็นธนาคารกลาง::: (ธนาคารแห่งเอเชียหรือเอดีบี.) 



159. สุราบรั�นดีกลั�นจากอะไร::: (เหลา้องุ่น) 

160. ชาวฮินดูนิยมใชไ้มด้อกใดถวายเทพเจา้::: (ดอกดาวเรือง) 

161. พรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรคของสหรัฐฯ คือพรรคอะไร::: (เดโมแครตและริพบัลิกนั) 

162. เครื�องแบบของ "สวสิ การ์ด" ทหารรักษาวงัวาติกนั ใครเป็นคนออกแบบ::: (ไมเคิล แองเจโล) 

163. โจ ชูสเตอร์และเจอร์รี�  ซีกลั ช่วยกนัเขียนการ์ตูนเรื�องอะไร::: (ซูปเปอร์แมน) 

164. "ศรีสัตนาคนหุต" ในอดีต คือประเทศใดในปัจจุบนั::: (ลาว) 

165. กรุงเวยีนนาเป็นเมืองหลวงของประเทศใด::: (ออสเตรีย) 

166. 50 รัฐของสหรัฐฯ รัฐไหนใหญ่ที�สุด::: (อลาสกา) 

167. ดาวดวงใดหมุนรอบตวัเองตามเขม็นาฬิกา::: (ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์อื�น ๆ หมุนรอบตวัเอง ทวนเขม็นาฬิกา) 

168. มีกี�ประเทศในโลกที�ไม่มีชายฝั�งทะเล::: (26 ประเทศ) 

169. กระป๋องดีบุกมีเหล็กกลา้ผสมอยูกี่�เปอร์เซ็นต:์:: (97%) 

170. ใครพบอ่าวฮดัสันในแคนาดา::: (เฮนรี ฮดัสัน) 

171. กฎมณเฑียรบาลวา่ดว้ยการสืบราชสันตติวงศมี์ขึ�นในรัชสมยัใด::: (รัชกาลที� 6) 

172. จงัหวดัใดที�ญี�ปุ่นยกพลขึ�นบกบุกไทย::: (ประจวบคีรีขนัธ์ สุราษฎร์ธานี สงขลาและสมุทรปราการ) 

173. ผูป่้วยเป็นโรคเกาตจ์ะมีกรดอะไรเกาะอยูที่�ขอ้กระดูก::: (กรดยริูก) 

174. ถ่านหินลิกไนตก์บัถ่านหินธรรมดา ถ่านชนิดไหนใหป้ริมาณความร้อนตํ�ากวา่::: (ถ่านลิกไนต)์ 

175. นกัเล่านิทานชาวฝรั�งเศสรุ่นหลงัอีสปคือใคร::: (ลา ฟองแตน) 

176. จารีตการแข่งขนัฟุตบอลสโมสรขององักฤษประจาํปีเริ�มตน้ดว้ยการชิงถว้ยใดก่อน::: (แชริตี�  ชิลด์) 

177. แซ็คคาริน คืออะไร::: (สารใหค้วามหวานเป็นนํ�าตาลเทียม) 

178. "กนัภยัมหิดล" คืออะไร::: (ไมด้อกตระกลูถั�ว พบมากที�กาญจนบุรี) 

179. เมืองบุรีรัมยก่์อตั�งในรัชสมยัใด::: (รัชกาลที� 1) 

180. "บอลซอย" เป็นคณะบลัเลตที์�มีชื�อเสียงของประเทศใด::: (รัสเซีย) 

181. "อะโนเรกเซีย" คือชื�อเรียกโรคอะไร::: (โรคกลวัอว้น จึงอดอาหารจนร่างกายไม่สามารถรับอาหารได)้ 

182. รายไดห้ลกัของไทยคืออะไร::: (อุตสาหกรรมการท่องเที�ยว) 

183. ประเทศใดมีดินแดนคาบเกี�ยวสองทวปี ยโุรปกบัเอเชีย::: (ตุรกี) 

184. พระบรมราชานุสาวรียข์องกษตัริยพ์ระองคใ์ดประดิษฐานหนา้ตึกรัฐสภา::: (รัชกาลที� 7) 

185. การใชแ้รงงานเด็กมีมากในทวปีใด::: (เอเชีย) 

186.พิธีจุดไฟโอลิมปิกทาํกนัที�ไหน::: (เชิงเขาโอลิมปัส เมืองโอลิมเปีย กรีซ) 

187. ปลาตวัใดเป็นสัตวน์ํ�าคุม้ครองของไทย::: (ปลาตะพดั, ปลาคา้งคาว, ปลาเสือตอ และปลาหมูอารีย)์ 

188. "สวนเสรีไทย" อยูที่�ไหน::: (สวนนํ�าบึงกุ่ม บางกะปิ) 

189. "ซิลิคอน วลัลีย"์ บริษทัไฮเทคใหญ่ที�สุดในโลกอยูที่�เมืองใด::: (เมืองซานโฮเซ่จนถึงซานฟรานซิสโก) 

190. ปรากฏการณ์ "เอล นิโน่" เป็นอยา่งไร::: (กระแสนํ�าอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกไหลเปลี�ยนทาง ทาํใหอุ้ณหภูมิ



ของ กระแสนํ�าเปลี�ยนแปลง) 

191. "ดินแดนแห่งแกะ" เป็นสมญานามของประเทศใด::: (ออสเตรเลีย) 

192. ระบบรัฐสภาของไทยจาํลองมาจากประเทศใด::: (องักฤษ) 

193. ใครคิดวชิาแคลคูลสั::: (เซอร์ไอแซค นิวตนั) 

194. กบฏแมนฮตัตนัเกิดขึ�นในรัฐบาลของใคร::: (จอมพล ป. พิบูลสงครามถูกจี�ตวัระหวา่งมอบเรือขมุแมนฮตัตนั

ของสหรัฐฯ) 

195. เมืองใดของสหรัฐฯ ที�รัสเซียกบัญี�ปุ่นทาํสนธิสัญญายติุสงครามระหวา่งกนั::: (ปอร์ทสมธั) 

196. ครูโหมด วอ่งสวสัดิ�  ศิลปิน 5 แผน่ดิน เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาอะไร::: (ทศันศิลป์ จิตรกรรม) 

197. ตาํรวจใชส้ัตวใ์ดคน้หายาเสพติด::: (สุนขั) 

198. ละครร้อยกรอง สกุนตลา เป็นงานเขียนของใคร::: (กาลิทาส ชาวอินเดีย) 

199. เรียกกองเชียร์องัฤกษที�ชอบก่อความวุน่วายวา่อะไร::: (ฮูลิแกน) 

200. ดินแดนเดียวที� "ปูทูลกระหม่อม" อาศยัอยูที่�ไหน::: (ป่าดุลรําพนั มหาสารคาม) 

201. จีนโบราณเรียกดินแดนแห่งใดวา่ "นานยาง"::: (เอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ 

202. วนัที� 20 กนัยายนของทุกปีสาํคญัอยา่งไร::: (วนัอนุรักษรั์กษาดูแลคูคลองแห่งชาติ) 

203. รางวลัศิลปินแห่งชาติเริ�มปี 2528 จดัโดยหน่วยงานใด::: (คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ) 

204. สงครามกลางเมืองอเมริกา ฝ่ายเหนือกบัฝ่ายใตมี้สาเหตุจากอะไร::: (เรื�องทาส ฝ่ายเหนือตอ้งการเลิกแต่ฝ่ายใต้

ไม่ยอม) 

205. มีการใชท้าสในยคุสมยัใดมาก่อน::: (กรีกและโรม) 

206. อุโมงคร์ถไฟแห่งใดเชื�อมอิตาลีกบัสวติเซอร์แลนด:์:: (อุโมงคซิ์มพลอน) 

207. กามเทพหรือคิวปิด เด็กชายที�มีปีกนกอยูใ่นเทพนิยายของชนชาติใด::: (โรมนั) 

208. ผูห้ญิงญี�ปุ่นที�มีศิลปะและใชว้ชิาชีพในการปรนนิบติัเรียกวา่อะไร::: (เกอิชา) 

209. กินยาพาราเซตามอลมากเกินไป จะทาํร้ายอวยัวะส่วนใดของร่างกาย::: (ตบั) 

210. ผูห้ญิงเป็นกษตัริยส์วเีดนไดห้รือไม่::: (รัฐธรรมนูญของสวเีดนไดแ้กไ้ขใหผู้ห้ญิงขึ�นครองราชยไ์ด)้ 

211. เขม็ทิศของจีน เขม็จะชี�ไปทิศใด::: (ทิศใต)้ 

212. แม่นํ�าสายใดมี�จุดจบแห้งเหือดในทะเลทราย::: (แม่นํ� าจากภูเขาทสัซิริตอนเหนือของแอฟริกาไหลลงสู่

ทะเลทรายสะฮารา) 

213. สถาบนัปาสเตอร์ที�มีชื�อในการคน้ควา้วิจยัโรคตั�งอยูที่�ไหน::: (กรุงปารีส) 

214. เกมโมโนโปลีสอนเด็กใหรู้้จกัเก็งกาํไร ประเทศใดเป็นผูเ้ผยแพร่::: (สหรัฐฯ) 

215. เมืองใดของสหรัฐฯ เป็นที�วางรากฐานก่อตั�งองคก์ารสหประชาชาติ::: (ซานฟรานซิสโก) 

216. ใครคิดวธีิพิมพล์ายมือเพื�อใชใ้นการสืบสวน::: (อลัฟอรซ์ แบร์ตีฌอง) 

217. สัตวต์วัใดไดชื้�อ "ยนิูคอร์นแห่งอาร์กติกา" ::: (นาวาล) 

218. ใครแปลนิทานเวตาล::: (น.ม.ส. หรือ พระราชวรวงศเ์ธอ กรมหมื�อพิทยาลงกรณ์) 



219. ดอกจาํปาขอม หรือจาํปาลาว คือไมด้อกใดของไทย::: (ลั�นทม) 

220. "พระประฐม" คือชื�อเก่าของพระเจดียอ์งคใ์ด::: (พระปฐมเจดีย)์ 

221. โจเซฟ พริสตลี์ยพ์บอะไร::: (ออกซิเจน) 

222. "ฮอลลีวดู วอลก์ ออฟ เฟรม" คืออะไร::: (ถนนทางเทา้ที�มีชื�อของดาราฮอลลีวดูจาํนวนกวา่สองพนัคน ในยา่

นบลูเลอวาร์ด)์ 

223."ซาโนย"ุ คืออะไร::: (พิธีดื�มชาของชาวญี�ปุ่น) 

224. องักฤษส่งจอห์น ครอวฟ์อร์ดมาเจริญสัมพนัธไมตรีในรัชกาลใด::: (รัชกาลที� 2) 

225. สองนครศกัดิ� สิทธิ� ในซาอุดีอาระเบียแห่งใด หา้มคนศาสนาอื�นเขา้นอกจากชาวมุสลิม::: (เมกกะและมะดีนะฮ)์ 

226. ใครออกแบบสร้างพระที�นั�งวมิานเมฆ::: (สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ)์ 

227. องคก์ารพิทกัษสิ์ทธิมนุษยชนมีสาํนกังานใหญ่อยูที่�ไหน::: (กรุงลอนดอน) 

228. สัญลกัษณ์ตวันาํโชคฟุตบอลโลก มีครั� งแรกเมื�อใด::: (ฟุตบอลโลก ครั� งที� 8 องักฤษ) 

229. แหล่งผลิตไข่ไก่ใหญ่ที�สุดในไทยอยูที่�ไหน::: (ฉะเชิงเทรา) 

230. การระเบิดของภูเขาไฟลูกใดถล่มเมืองปอมเปอีจมทะเล::: (วสิซุเวยีส) 

231. อีเลียต โฮว ีคิดประดิษฐ์อะไร::: (จกัรเยบ็ผา้) 

232. แหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์ เป็นครูสอนภาษาองักฤษใหพ้ระราชโอรสและธิดาในวงัหลวงของรัชกาลใด::: 

(รัชกาลที� 4) 

233. ปรีดี พนมยงคไ์ดรั้บการแต่งตั�งเป็นนายกรัฐมนตรีในรัชสมยัใด::: (รัชกาลที� 8) 

234. เกาะแห่งใดกลางมหาสมุทรแอตแลนติก เชื�อวา่จมหายไป::: (เกาะแอตแลนติส) 

235. สถาบนัใดจดัอนัดบัของนกัเทนนิส::: (สมาคมนกัเทนนิสอาชีพ เมืองดลัลสั สหรัฐฯ) 

236. ผูก่้อตั�งรัฐอิสราเอลและเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกคือใคร::: (เดวดิ เบน กเูรียน) 

237. นกัสืบอมตะจากงานเขียนของ เซอร์อาเธอร์ โคแนน ดอยลคื์อใคร::: (เชอร์ล็อก โฮลม์) 

238.คาํนาํหนา้หญิงสาวที�มีอายคุรบ 15 ปีบริบูรณ์วา่อะไร::: (นางสาว) 

239."ชาวนาแห่ง 40 ศตวรรษ" เป็นคาํยกยอ่งใคร::: (ชาวนาจีน เพราะจีนรู้จกัการเพาะปลูกเป็นเวลากวา่ 4,000 ปี) 

240. วดัแห่งใดที�สมเด็จเจา้ฟ้ามงกุฎทรงผนวช::: (วดัราชาหรือวดัสมอราย) 

241. อวยัวะส่วนใดช่วยป้องกนัการแผก่ระจายของแบคทีเรียเขา้สู่ร่างกายทางลาํคอ::: (ทอนซิล) 

242. "ราชาลูกหนงัโลกชาวบราซิล" คือใคร::: (เปเล่ เขามีส่วนสาํคญัช่วยบราซิลไดแ้ชมป์ฟุตบอลโลก 3 สมยั) 

243. ลูกหลานคนต่างดา้วที�เกิดในเมืองไทยมีสัญชาติไทยไดใ้นรัชสมยัใด::: (รัชกาลที� 6) 

244. นกอะไรมีรูจมูกอยูที่�ปลายจะงอยปาก::: (นกกิว)ี 

245. คู่สีอะไรมีผลต่อการมองมากที�สุด::: (เหลืองกบัดาํ) 

246. คนในเรือดาํนํ�าสามารถติดต่อกบัภาคพื�นดินไดห้รือไม:่:: (ไม่ได)้ 

247. รัฐใดในสหรัฐฯ เคยใชอู้ฐเดินขา้มทะเลทราย::: (รัฐอริโซนา เลิกใชใ้นปี 2413) 

248. หมู่ดาวลูกไก่มีดาวประกอบกนักี�ดวง::: (7 ดวง) 



249. ทราบไดอ้ยา่งไรวา่ดวงดาวไหนเป็นดาวฤกษ:์:: (ดูจากการกะพริบ) 

250.กฎหมายซาเรียของซาอุดีอาระเบีย ใครฆาตกรรม, คา้ยาเสพยติ์ด, ข่มขืน ตอ้งรับโทษสถานใด::: (ถูกตดัศีรษะ

กลางเมือง) 

251. ไกเซอร์ ตาํแหน่งเทียบเท่าจกัรพรรดิ เป็นของประเทศใด::: (เยอรมนี) 

252. พิธีแรกนาขวญัจดัในเดือนใดของทุกปี::: (พฤษภาคม) 

253. นิคม รายยวาไดรั้บรางวลัซีไรทจ์ากงานเขียนเรื�องอะไร::: (ตลิ�งสูง ซุงหนกั) 

254. การเลื�อนและตั�งสมณศกัดิ� พระสงฆมี์ขึ�นในวนัไหน::: (5 ธนัวาคม) 

255. ไมม้งคล 9 ตน้มีอะไร::: (ชยัพฤกษ,์ ราชพฤกษ,์ ทองหลาง, ไผสี่สุก, ขนุน, สัก, พะยงุ, กนัเกราและ

ทรงบาดาล) 

256.นางเอกของเรื�องมหาภารตะ ผูน้าํสวามีกลบัจากยมโลกคือใคร::: (สาวิตรี) 

257. เพลงวอลท์นาวใีครใหท้าํนอง::: (สมยศ ทศันพนัธ์) 

258. งานเทศกาลที�สาํคญัและยิ�งใหญ่สุดของนครศรีธรรมราชคืออะไร::: (งานเดือนสิบ) 

259. "สยามทิวลิป" คือชื�อเรียกไมด้อกใดของไทย::: (ปทุมมาหรือกระเจียว) 

260. ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนเดียวที�นบัถือศาสนาคริสตนิ์การโรมนัคาทอลิกคือใคร::: (จอห์น เอฟ. เคนเนดี� ) 

261. พระราชชายา เจา้ดารารัศมี เป็นพระชายาของกษตัริยพ์ระองคใ์ด::: (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั) 

262. โลกนาํโลหะตะกั�วมาใชก้บัอุตสาหกรรมอะไรมากที�สุด::: (อุตสาหกรรมแบตเตอรี� ) 

263. จุด 4 จุดบนหลงัเหรียญ 10 บาทมีความหมายอยา่งไร::: (เป็นอกัษรเบรล บอกราคาวา่ 10 บาท) 

264. "หมากตีน" เป็นชื�อเรียกกีฬาอะไรในอดีต::: (ฟุตบอล) 

265. ฝังเขม็ กดจุด เป็นศาสตร์โบราณของชนชาติใด::: (จีน) 

266. ใครก่อตั�งสมาคมโรตารี::: (พอล ฮาร์ริส) 

267. บิดเป็นโรคที�เกิดกบัส่วนไหนของร่างกาย::: (ลาํไส้ใหญ่อกัเสบ) 

268. ชาติไหนสอนไทยใหห้ล่อปืนใหญ่::: (โปรตุเกส) 

269. เรียกเขตกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบดว้ยแม่นํ�าเจา้พระยา กาํแพงและคูคลองรายลอ้ม แบ่งพระนครเป็น 3 

ส่วนวา่อะไร::: (เกาะรัตนโกสินทร์) 

270. ยเูนสโกประเทศให้อดีตเมืองหลวงของลาวแห่งใดเป็นมรดกโลก::: (หลวงพระบาง) 

271. โศกนาฏกรรมครั� งสุดทา้ยในประวติัศาสตร์โลกคืออะไร::: (สหรัฐฯ ทิ�งระเบิดปรมาณูลูกที� 2 ที�เมืองนางาซา

กิ) 

272. "เยติ" คือใคร::: (ชื�อเรียกมนุษยหิ์มะตวัใหญ่ในไซบิเรีย) 

273. ภาษีเครื�องดื�มนํ�าอดัลมไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์แต่เสียภาษีโดยวธีิใด::: (เก็บจากฝาจุก) 

274. มองโกเลียนอกมีเมืองหลวงชื�ออะไร::: (อูลาน บาตอร์) 

275. "พิวนิก วอร์" เป็นสงครามระหวา่งใคร::: (โรมนักบัชาวคาร์เธจ รบสามครั� งมีแพช้นะเท่ากนั ครั� งหลงัสุดคาร์



เธจพา่ยแพถู้ก ทาํลายพินาศ) 

276. ใครสร้างตาํนานผูรั้กษากฎหมายในดินแดนตะวนัตก หลงัสงครามกลางเมืองสหรัฐฯ::: (ไวแอตต ์เอิร์ป) 

277. ก๊าซตม้ที�ชาวบา้นใชเ้ป็นเชื�อเพลิงคือก๊าซอะไร::: (ปิโตรเลียมเหลว) 

278. ไอ.เอม็.เป่ย สถาปนิกอเมริกนัเชื�อสายจีนออกแบบสิ�งใดในกรุงปารีส::: (พิระมิดแห่งลูฟร์) 

279. เขาลูกใดในสหรัฐฯ แกะสลกัหินรูปหนา้ของ 4 ประธานาธิบดี::: (ภูเขารัชมอร์ ในเซาทด์าโกตา้) 

280.ผูป้ลดปล่อยอาร์เจนตินา, ชิลีและเปรูเป็นอิสระจากสเปนคือใคร::: (โจเซ่ ซานมาร์ติน นายพลอาร์เจนตินา 


